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SEZONUL FOTBALISTIC A FOST INAUGURAT!

Vrei dintre principalii realizatori ai succesului. De la stingă: Dezideriu VARGA, că
pitanul echipei, Gheorghe HUȚANU, golgeterul formației și Alexandru KALAMAR, unul din

tre cei mai subtili atacanți. Șl CRIȘUL, PERFORMERELE „16-imilor" CUPEI ROMÂNIEI
• în ultimul meci, 11-2 cu Anglia

• Pe locul II, echipa Franței

• Lotul sosește in Capitală astăzi după-amiază

r GELEEN (prin telefon, de la 
trimisul nostru special). —

în întîlnirea cu Anglia, des
fășurată duminică la prînz pe 
patinoarul acoperit din loca
litate, echipa noastră a făcut, 
indiscutabil, cel mai bun joc 
din toate cele susținute în 
cadrul grupei C a campiona
tului mondial de hochei.

Abordînd partida cu pru
dență și seriozitate (englezii 
s-au dovedit ca un „team“ 
foarte tenace), hocheiștii ro
mâni au impus de la început 
un ritm rapid, au evitat con
tactul direct cu adversarul 
aplicînd cu strictețe schemele 
tactice dinainte pregătite.

Situația s-a complicat în. 
repriza a II-a, cînd Kalamar 
s-a accidentat la șold și in-

S-a încheiat campionatul

feminin de volei

PENICILINA

disponibilitatea lui a necesitat 
regruparea liniilor de atac. 
Apoi a ieșit și Geza Szabo 
(traumatism la un deget). în 
fața acestei situații, antrenorii 
l-au folosit intens pe Huțanu, 
care a jucat alternativ în cen
trul liniei întîi și a doua.

întreaga echipă s-a remar
cat în acest meci, dar elogii 
suplimentare se cuvin lui 
Huțanu, Varga și Kalamar.

Scorul de 11—-2 (3—0, 4—1, 
4—1) a fost realizat de: Varga, 
Kalamar, Szabo, Huțanu, cî- 
te două goluri, Fodorea, Bol- 
descu, Stefanov, respectiv, 
Inglis (2).

A arbitrat cuplul canadian 
Lenon-Langdon.

în felul acesta, echipa Ro
mâniei cîștigă, neînvinsă, se
ria C a campionatului mon
dial, promovînd în grupa B, 
pe care a părăsit-o anul tre
cut. Performanța este, fără 
îndoială, remarcabilă, dar ea 
trebuie privită în contextul 
valorii generale medii a for
mațiilor participante la aceas
tă categorie. Este evident că 
greul de-abia începe. Față de 
baza materială superioară pu
să acum la dispoziția hocheiu
lui nostru, și pretențiile sînt 
cu mult mai mari.

ÎN CLASAMENT! 1. RO
MÂNIA 13 p., (golaveraj
70—11), 2. Franța 12 p.

Echipa noastră sosește Ia 
București luni după-amiază, 
cu avionul de Frankfurt.

REZULTATELE TEHNICE
AURORA URZICENI — DINAMO BUCUREȘTI 0—2 (0-1). 
FULGERUL DOROHOI - C.F.R. TIMIȘOARA 0—1 (0-0). 
I.R.A. CÎMPINA - RAPID BUCUREȘTI 1—3 (1—2). 
MINERUL COMANEȘTI — SPORT CLUB BACĂU 1-6 (0-3).
I.M.U. MEDGIDIA — FARUL CONSTANȚA 0—1 (0-0).
STEAGUL ROȘU PLENIȚA - U.T. ARAD 0-4 (0—2).
OLTUL SF. GHEORGHE - PETROLUL PLOIEȘTI 0-1 (0-0). 
POLI. TIMIȘOARA — STEAGUL ROȘU BRAȘOV 3—0 (2-0). 
METALUL BUCUREȘTI — UNIV. CRAIOVA 2—0 (1-0). 
UNIREA DEJ - „U" CLUJ 0-2 (0—1).
C.F.R. ARAD - F.C. ARGEȘ 0-3 (0-2).
CORVINUL HUNEDOARA - STEAUA BUCUREȘTI 0-2 (0-1).
CRIȘUL ORADEA - POLITEHNICA IAȘI 5—1 (4-0).
C.S.M. SIBIU — PROGRESUL BUCUREȘTI 0-4 (0-3).
CHIMIA FĂGĂRAȘ — C.F.R. CLUJ 2—1 (1-1).

• Au rămas în competiție 12 divizionare A • Restanța 

Progresul Brăila — Jiul se dispută miercuri • Joi vom 

cunoaște programul optimi1 or"

DIN NOV
CAMPIOANĂ

REZULTATE TEHNICE
Dinamo — „U” Craio

va 3—0 (6,5,13), Rapid — 
„U“ Cluj 3—0 (1,9,13).
C.S.M. Sibiu — Medicina 
3—1 (6,13,-7,13), Ceah
lăul- C.P.B. 2—3 (8, —4, 
—13, 8, —12), „U“ Timi
șoara—Farul 1—3 (12, —8 
—3, —13). I.E.F.S.—Peni
cilina 2-3 (-12,12 14, —3, 
-6). .

★

Ca ora cînd părăseam Ge- 
leen-ul, ne-au parvenit și ul
timele rezultate ale unor par
tide decisive pentru soarta 
locului II -care conferă de 
asemenea calificarea în gru
pa B. Franța a întrecut O- 
landa cu 5—1 (3—0, 1—0,
1—1) asigurîndu-șî locul II 
în serie. în partida Ungaria— 
Danemarca, victoria a revenit 
primei formații cu 4—3 (1—1, 
1—0, 2—1). Bulgaria a învins 
Belgia cu 12—1 (4—0, 4—0, 
4-1).

Romeo VILARA

Georgescu (Metalul) și Deselnicu (Universitatea Craiova) își dispută balonul sub privirile 
lui D. Emil și Mincă. Foto: Dragoș NEAGU

„Suspense"-^ caracteris
tic meciurilor de cupă a în
ceput, de data aceasta, încă 
înainte ca arbitrii să fluiere 
începerea partidelor. Timp 
de cîteva zile „CUPA" a 
trăit între ,,DA“ și „NU“, 
într-o incertitudine nu mai 
puțin pasionantă decît me
ciurile în sine, datorită în
toarcerii iernii, a zăpezii și 
noroiului de pe terenurile 
de joc.

Ca de obicei, echipele 
„mici* au jucat cu maxi
mum de ambiție,

Se poate spune, insă, că 
divizia A a scăpat mai bine 
ca în alte dăți din această 
confruntare, totdeauna adu
cătoare de rezultate senza
ționale. 11 dintre cele 16 
reprezentante ale primului 
eșalon (Jiul are partida amî- 
nată pentru miercuri) au reu
șit să facă față asaltului for
mațiilor din categorii infe
rioare, elanului și forței <3e 
luptă ale acestora, calificîn- 
du-se pentru optimile de fina
lă. Și, spre onoarea lor, per

formanța au realizat-o pe 
cîmpul de luptă prin victo
rii, fără a apela la litera 
regulamentului

Dar au fost și... victime 
în rîndurile divizionarelor 
A. Patru echipe participante 
ia primul campionat al țării 
au devenit acum simple
spectatoare la viitoarele
jocuri de cupă. Este vorba 
de Steagul roșu Brașov,
Universitatea Craiova, Poli
tehnica Iași și C.F.R. Cluj. 
Fotbaliștii clujeni au cedat 
în fața unei formații de 
divizia C, Chimia Făgăraș, 
iar celelalte trei echipe di* 
vizionare au prilejuit o in
contestabilă surpriză, prin 
maniera netă în care au 
fost învinse i Universitatea 
Craiova cu 2—0 (adversar 
Metalul București), Steagul 
roșu cu 3—0 (adversar Po
litehnica Timișoara) și Poli
tehnica Iași cu 5—1 (adver
sar i Crișul Oradea).

Dar, la urma urmei, 
„Cupa“ n-ar fi avut nici un 
farmec fără aceste surprize,.

Turneul de baschet de la Cluj

SURPRIZE ÎN ULTIMA ETAPĂ
Universitatea Cluj 

si Universitatea Craiova 
au retrogradat

CONSTANȚA, 7 (Prin tele
fon, de la trimisul nostru). 
După ce sîmbătă seara echi
pele Rapid și Medicina au 
făcut poate cel mai frumos 
meci al acestui turneu (me
dicinistele ratînd o bună po
sibilitate de a cîștiga jocul i 
13—9, 14—11 în setul V), du
minică au fost programate, în 
Sala sporturilor, ultimele par
tide ale turneului ce a în
cheiat ediția 1970—1971 a 
campionatului național femi
nin Deși atît campioa
na, PENICILINA IAȘI (care 
cîștigă pentru a doua oară 
consecutiv titlul), cît și e- 
chipele retrogradate, Univer
sitatea Cluj și Universitatea 
Craiova, erau cunoscute de 
mult, iubitorii voleiului din 
Constanța au ținut să fie 
prezenți în număr mare la ul
timul act, care avea drept 
epilog un meci fără impli
cații în structura clasamen
tului, dar de justificat inte
res î I.E.F.S. — Penicilina.

MECI ANOST
Programul ultimei zile a 

fost, însă, deschis de forma
țiile Dinamo și Universitatea

Aurelian BREBEANU

CLUJ, 7 (prin telefon, de 
la trimisul nostru).

Sîntem nevoiți să ne expri
măm îngrijorarea față de va
loarea tehnică foarte scăzută 
a meciurilor disputate în Sala 
sporturilor din localitate în 
cadrul campionatului național 
masculin de baschet. Deși se 
află în continuarea unui pro
gram competițional (ceea ce 
presupune continuitate și în 
pregătire), deși au efectuat o 
serie de turnee, deși mai sînt 
numai două luni pînă la tur
neul de calificare pentru 
campionatul european, bas- 
chetbaliștii noștri fruntași (ca 
să ne referim doar Ia cei vi
zați de a fi selecționați în 
reprezentativa țării) evoluea
ză la un nivel nesatisfăcător, 
ceea ce este, desigur, îngri
jorător. Această remarcă e 
valabilă în primul rînd pen
tru echipele de la care avem 
cele mai mari pretenții: Di
namo și Steaua, cu cele mai 
bune condiții de pregătire, cu 
cei mai mulți jucători în lo
tul național. S-ar putea ca a-

ceste comportări slabe să fi 
fost provocate de miza întîl- 
nirilor, ceea ce nu constituie, 
totuși o justificare.

Să trecem însă la desfășu
rarea întîlnirilor.

POLITEHNICA CLUJ — 
UNIVERSITATEA TIMIȘOA
RA 72—48 (41—24). Bravo 
studenților clujeni pentru 
frumoasa lor evoluție, dar în 
același timp trebuie aprecia
tă ca inadmisibilă comporta
rea timișorenilor. Ce se pe
trece cu „U“ Timișoara, re
prezentanta unui centru cu o 
puternică tradiție în baschet?

UNIVERSITATEA CLUJ — 
STEAUA 74—70 (40—36).
Clujenii au cîștigat clar, do-

D. STĂNCULESCU

(Continuare tn pag. « 2-a)

VISURILE CUPEI...
E

greu de găsit în viata tumultuoasă a Cupei — in
diferent de meridiane — un moment mai intere
sant decît cel a! „16-itnilor‘‘, și asta în primul rînd 
pentru că în seara primei duminici de martie un 
Puk nevăzut aruncă, de fiecare dată, vreascuri cu 
nemiluita, în căminul de jar al Speranței.

Seara de ieri nu a făcut excepție. Pentru Progresul Bucu
rești, de pildă, cele 4 goluri din poarta Sibiului nu sînt 
doar semnele unei victorii, ci în primul rînd ratificarea gîn- 
dului că formația lui „Penifă" e o echipă de A. Pe de altă 
parte, „Poli* din Timișoara, de fapt singura „Poli" autenti
că, are acum revelația visului său ae mîine, prin cele trei go
luri înscrise în poarta echipei care a primit doar 10, în 
15 meciuri de A.

Focul Speranței luminează și alte chipuri. Metalul Bucu
rești, învingător asupra Craiovei, trăiește un nou vis de 
mărire, amintindu-și cu nostalgie de un atac în care Ni- 
cușor îi pasa Iul Ene I și lui Drăgan, dintr-o degajare o 
portarului Voinescu. ... . .

...Si jocul continuă. Tache Macri e fericit că „a rămas 
in primele 16 echipe ale tării, reușind să-l convingă pe 
Bojin că are inimă și șut ae goalgetter... Argeșul e obligat, 
prin forța împrejurărilor, să accepte ideea că echipa sa 
e mai mult decît Dobrin plus ceilalți, fapt care reprezintă 
destul de mult în economia echipei. Pe de altă parte, Sport 
Clubul descoperă un nou goalgetter, Dembrovschi, înțr-un 
moment cînd Hagara a și început „campania de reabilita
re" sub conducerea lui Novak...

Care a fost, de fapt, surpriza etapei de ieri ? Poate în- 
frîngerea netă a „stegarilor"... Poate victoria „bancarilor" 
la Sibiu... Aceste două surprize sînt, însă, datoare să-i facă 
ioc pe podium Chimiei din Făgăraș, învingătoarea unei e- 
chipe de A, în ciuda faptului că suporterii feroviarilor clu
jeni consideră această înfrîngere drept un prim act in ca
drul operațiunii Demaraj, care urmărește „lichidarea" în
vingătorilor de la Sibiu în prima etapă a returului.

A fost frumoasă și palpitantă etapa de ieri a „16-imilor". 
„A"-ul a obținut un procentaj de reușită peste media eu
ropeană. Dar, să renunțăm la calcule, deoarece calculele 
pe marginea Cupei în această fază sînt simple speculații 
cronicărești. Important e că Fotbalul și-a urnit cohortele, de
și sule de oameni din Dorohoi au fost obligați să îndepăr
teze tone de zăpadă, în chiar dimineața jocului.

...Rezultatul de la Oradea nu mi se pare demn de in
clus în seria surprizelor. Saltul de la palmieri la terenul în
ghețat n-ar fi putut avea un alt deznodămint. Dacă „Poli' 
din lași s-ar fi mulțumit doar cu Africa Occidentală, c
foarte posibil să fi rămas astăzi în optimile „Cupei Româ
niei". Nu este exclus ca ieșenii să fi tratat meciul de la 
Oradea ca pe o simplă aruncare de lest în drum spre ti
tlu. Această variantă mi se pare, însă, prea puțin probabilă...

loan CHIRILA

Elena Moiș și Gheorghe Fazekas
Fază din meciul Politeh
nica București — Rapid, 
cîștigat de studenți. Rapi- 
diștii Predulea (13) și Stă- 
nescu (8) admiră, parcă, 
o nouă aruncare la coș 
executată de Georgescu

Foto : Călin CREȚU-Cluj

campioni la patinaj artistic

(Continuare in pag. a 2-a)

CONFERINȚE ALE C..J.E.F.S.
DOLJ SUCEAVA

în aula Universității din 
Craiova s-a desfășurat dumi
nică dimineața Conferința 
Consiliului județean pentru e- 
ducație fizică și sport Dolj, 
la ale cărei lucrări au luat 
parte membrii Consiliului, 
activiști ai comisiilor județe
ne pe ramură de sport, an
trenori, profesori de educa
ție fizică, activiști sportivi.

Au participat, de aseme
nea, reprezentanți ai organe
lor județene și municipale 
de partid și de stat, ai insti
tuțiilor și organizațiilor cu 
atribuții în domeniul sportu
lui.

Lucrările conferinței s-au

bucurat de prezența tovară
șului Ion Cetățeanu, secretar 
al Comitetului județean Dolj 
al P.C.R.

Din partea Consiliului Na
țional pentru Educație Fizică 
și Sport a fost prezent la lu
crări tov. Miron Olteanu, se
cretar al C.N.E.F.S.

Tovarășul Augustin Brîndu- 
șe, președintele C.J.E.F.S. Dolj, 
a prezentat darea de seamă 
asupra activității sportive, 
desfășurate în județ în ulti
mii trei ani.

A luat apoi cuvîntul tova-

(Gunti-’iiare in pag. a 2 a)

în sala de festivități a Con
siliului popular municipal 
s-au desfășurat, duminică, 
lucrările conferinței C.J.E.F.S. 
Suceava. Au fost prezenți 
membrii Consiliului jude
țean. ai comisiilor locale pe 
ramură de sport, președinți 
ai unor asociații sportive, 
profesori de educație fizică, 
antrenori, sportivi fruntași.

I.a lucrările conferinței a 
luat parte tovarășul Ștefan 
Panaitiu, secretar al Comi
tetului județean Suceava al 
P.C.R. Consiliul Național 
pentru Educație Fizică și 
Sport a fost reprezentat de 
tovarășul conf. univ. Marin

Bîrjega, vicepreședinte al 
C.N.E.F.S., . și de tovarășul 
Popa lovită, șef de secție la 
C.N.E.F.S. Printre invitați s-au 
aflat tovarășii Arsenie Velicu, 
șeful secției de propagandă 
a Comitetului județean P.C.R., 
Grigore Voinescu, președin
tele Consiliului județean al 
sindicatelor, Vasile Dumistri- 
cel, prim-secretar al Comite
tului județean al U.T.C., Pe
tru Armănașu, președintele 
Consiliului județean al Orga
nizației Pionierilor, Eugen 
Pleșca, inspector general al

(Continuare tn pag. a 2-a) GHEORGHE FAZEKAS

Ultima cădere de cortină, în 
campionatele naționale de pati
naj artistic, au desemnat pe 
deținătorii titlurilor în categori
ile de seniori. Ei sînt — așa 
cum prevedeam și în cronica 
noastră precedentă — Elena 
Moiș și Gheorghe Fazekaș. sen
sibil distanțați. în special cel 
de-a! doilea, de restul concu- 
renților. Evoluțiile celor doi în
vingători. în proba figurilor li
bere. s-a situat la un nivel va
loric deosebit, ei fiind singurii 
care au reușit să depășească ni
velul notelor de 5. ia toți arbi
trii. în special tînărul nostru 
campion, maestrul sportului 
Gheorghe Fazekas. se dovedeș
te în real progres față de se
zonul trecut

Bine s-au prezentat și de
ținătorii locurilor doi. Doina Mi- 
tricică și Mircea Ion, care-și 
preschimbă titlurile de campi
oni la juniori, deținute anul 
trecut, în cele neoficiale de vi- 
cecampioni la senio"!

Iată clasamentele tinale : SE
NIORI băieți : 1. Gh. Fazekaș 
(Dinamo) 1397,7 p ; 2. M. Ion 
(Șc. sp. 2) 1241,9 p ; 3. O. Goga 
(IEFS) 1240,8 p ; 4. A. Bulete 
(Șc. sp. 2) 1219,9 p ; 5. M. Po
pescu (Constructorul) 1138,9 p : 
8. D. Czeisner (Petrolul Brașov) 
1141,9 p. Fete : 1. Elena Moiș 
(IEFS) 1293,9 p ; 2. Doina Mi- 
tricică (ASCPMB) 1260,3 p ; 3. 
Rodica Dîdă (IEFS) 1218,8 p ; 
4. Anca Tănase (Șc. sp. 2) 1189,5 
p: 5. Constanța Ionescu (Constr.) 
33—1160,9 p ; 6. Mariana Ionel 
(IEFS) 32-1113,9 p ; 7. Doina 
Ghișerel (Șc, sp. 2) 1116,2 p ; 8. 
Adina Caimacan (IEFS) 1064,4 p. 
Perechi : 1. Letiția Păcuraru—

ELENA MOIȘ

Dan Săveanu (IEFS) 177,9 p ;
2. Daniela Popescu—Marian
Chiosea (Dinamo) 161,9 p.

— V. —
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PLANURI CUTEZĂTOARE, DOLJ
(Urmare din pag. 1)

SUCEAVA
(Urmare din pag. 1)

SURPRIZE In

CAMPIONATELE UNIVERSITARE

DAR PE DEPLIN REALIZABILE
Pentru cine a urmărit lucră

rile forumului sportiv argeșean, 
cele cîteva ore petrecute in mij
locul activiștilor sportivi, al pro
fesorilor de educație fizică și al 
unor cadre cu munci de răs
pundere din acest județ, au În
semnat tot atîtea ore de agrea- 

. bile și tonice surprize.
In.-dnte de începerea 
țel Consiliului județean 
educație fizică șt sport, am pu
tut aprecia dorința de tr.r.clrc 
pe toate planurile, de 
general. ' "

:' tivltății, răsfoind ziarul 
și Ciocanul", organul 
lui județean Argeș al P.C.R. șl al 
Consiliului ; J
care a consacrat acestui 
ment o pagină Întreagă, 
tind sugestiv cititorilor 
dezvoltare a sportului 
mii trei ani pe aceste 
și perspectivele dintre 
frumoase existente In 
meniu.

A fost prima și — 
neam — nu ultima surpriză plă
cută. Darea de seamă prezen
tată de tov. Gh. Crcțu, președin
tele C.J.E.F.S. Argeș, și discu
țiile ulterioare purtate pe mar
ginea ei sau legate de problemele 
pe care le ridică activitatea 
sportivă din județ, au subliniat 
dorința unanimă de a consacra 
mai puțin timp și vorbe pentru 
ceea ce s-a realizat șl de a se 
folosi acest prilej In scopul va
lorificării depline a marilor po
sibilități de care dispune jude
țul, a experienței acumulate oină 
acum pentru a croi cu cutezan
ță. în anii următori, un drum 
continuu ascendent mișcării 
sportive argeșene. Firește că. 
încercînd azi să sintetizăm ce 
a însemnat Conferința C.J.E.F.S. 
Argeș, nu putem omite In în
tregime realizările, unele dintre 
ele mai mult decît semnificati
ve. S-au obținut, astfel, progre
se remarcabile tn activitatea spor
tivă de masă, concretizate prin 
traducerea In viață a unor Inte
resante Inițiative, cum ar fi 
— de pildă — Olimpiada satelor 
la atletism, ciclism, fotbal, hand
bal, trlntă șl volei, competiție 
al cărei sistem de desfășurare 
s-a acordat mal bine 
litățile existente azi fn 
satelor șț comunelor 
Pași Însemnați t __
in domeniul sportului de .. . 
formanță. unde alături de spor
turi cu bune rezultate pe plan 
național și internațional, oum ar 
fi fotbalul, atletismul 
xul. au apărut tn ultimul 
Si luptele, disciplină 
o serie de tineri 
distins la cele mal ___
te naționale, balcanice 
ropene. In felul acesta, 
olimpia al Județului Argeș a de
venit mai consistent, la cele 
trei sporturi „tradiționale" (atle
tism : Olimpia Cataramă, C. 
Stan ; fotbal i R. Vlad, C. Oltea- 
nu ț box : Aurel Simionj, adău- 
gindu-se Și luptele prin pre
zenta In loturile olimpice a ti
nerilor M. Boțilă, I. Gibu, I. Păun 
și N, Lăcrcțcanu.

Este un Început extrem de 
promițător, deoarece — așa cum 
Specificam mai înainte — preo
cuparea principală a COnferin- ț- - * > ----- "•
succesele în viitor, 
luciditate și realism 
actual al județului, 
ău stabilit concret 
dezvoltării viitoare, 
cer ca realizările fn domeniul 
educației fizice și sportului să 
tină pasul cil marile izbînzi Ob
ținute pe plan economic șl so*

încă
Conferin- 

pentru

înnoire 
progres 

de îmbunătățire a ac- 
....................... „Secera 

Corni tetu-

popular județean, 
—1 evenl- 

prezen- 
ampla 

din ulti- 
meleaguri 
cele mal 
acest do-

cum spu-

cu rea- 
viața 

_____ noastre. 
g*au realizat șl 

‘____ ‘3 per-

pe plan

Si

In 
argeșeni 

dificile

bo
ți mp 
care 
s-au 

dispu- 
sau eu- 
aportul

tei a fost aceea de a amplifică 
Analizînd cu 

potențialul 
ce! prezetiți 
Coordonatele 
dorind sin- 

domeniul
I Să

„CUPA 8 MARTIE"
Odată cu consumarea ul

timelor două meciuri de 
simplu s-a încheiat a VIIl-a 
ediție a 
competiție 
Federația română 
de cîmp. în 
fruntate 
leria 
Adriana 
Construcții) 
Valeria " 
tivâ de 
sfîrșit. 
Călina, 
3—1, a 
dă va 
ză (prima fiind victoria de 
acum cîteva zile asupra 
Ecaterinei Roșianu). Dar 
Balaj și-a revenit la timp, 
a pus în funcțiune „mașina" 

dreapta, 
ai doilea.

Balaj—Că-

„Cupei 8 Martie", 
organizată 

. a de 
prima 
întîlnit 

(Steaua) și 
Călina (C.S.U. 

... în setul îhtîi, 
Balaj a avut iniția
la început și pinii la 

In următorul set, 
luînd conducerea cu 
lăsat să se întrevadă 
oferi o nouă surpri-

s-au 
Balaj

de 
tenis 
Con- 
Va-

de lovituri de 
cîștigînd și setul 

, Rezultat final ; 
lina 6—3, 6—4.

Așteptat cu mult interes 
de un număr destul de mare 
de spectatori, meciul Tudit 
Dibnr— Agneta Kun a con
firmat valoarea deosebită a 
celor două jucătoare. Di- 

bnr — care în această iar
nă a efectuat antrenamente 
în sală, în compania lotu
lui masculin de „Cupa Ga
lea" — a dovedit o capaci
tate de efort ridicată și o 
tehnică bună. Ea și-a ad
judecat primul set de o ma
nieră categorică (6—0). 
urmare a 
ternice, și a 
și voleuri eficace, 
al doilea. Kun preia inițla- 

; tiva, conduce cu 3—0, dar 
. Dibar egalează și cîstigă cu 

6—4. Pe locurile UT și IV 
A s-au clasat Valeria Balaj. și 

respectiv, Adriana Călina.
Ion GAVRILESCU

ca 
unor servicii pu- 

unor smecîuri 
în setul

ctal. O dorință care, transpusă 
în viață, va aduce Argeșul la 
plafonul celor mai bune județe 
pe tărîm sportiv din țară. Pla
nurile sînt, într-adevăr. cuteză
toare. Ele vizează, spre exem
plu. transformarea Împrejurimilor 
orașului Cîmpulung (muntele 
Strîmtu, în special) într-o zonă 
care să rivalizeze cu Poiana Bra
șov ; amenajarea in Pitești și în 
toate marile aglomerări urbane 
din Județ a unor centre de recu
perare fizică și agrement dota
te cu ștranduri, terenuri de te
nis, volei sau baschet, săli de 
forță și saune. construirea la 
toate școlile din Județ a unor 
baze sportive economice șl utile 
sau a unor săli adecvate pro
gramului școlar ; impulsionarea 
activității sportive de performanță 
prin generalizarea experienței de 
la Liceul național de atletism din 
Cîmpulung șl înființarea unui 
centru național de automobilism 
pe lingă uzina de autoturisme 
din Pitești 1 prin difuzarea per
manentă și sistematică 
ciplinelor sportive In 
tineretului. Sînt numai 
din intențiile inimoșilor 
ai sportului d:n acest ’ 
greu de realizat ?

Nu — deoarece 
vintul tovarășului 
primul secretar al 
județean Arg<-ș al P.C.R.. am fost 
convinși că aceste îndrăznețe oro- 
iecte reprezintă, in fapt, sar
cini ce stau în fața tuturor or
ganelor de stat șl economice din 
județ. „Astăzi — spunea tov. Oh. 
Năstase — in condițiile uriașei 
dezvoltări industriale, sportul 
reprezintă o chestiune de viață. 
Problema randamentului, a pro
ductivității muncii nu mal poa
te fi discutată fără a se avea 
în vedere sănătatea, vigoarea, re
cuperarea rapidă din punct de 
vedere fizic și moral, buna dis
poziție. Greșesc profund cei ce 
ftu asociază producție! sportul, 
greșesc și mal grav cei ce ne
glijează educația fizică din pre
gătirea viitoarelor cadre Pe 
acest modern și realist temei, 
pe baza sarcinilor concrete tra* 
sate de primul secretar al Go- 
mitetului județean Argeș al 
P.C.R. și cunoscînd hărnicia ar
geșenilor, avem convingerea că 
îndrăznețele lor planuri voi* 
prinde, in curînd, forme con
crete.

a dis- 
rfndurile 

cîteva 
iubitori 

județ. Par 

ascultirid eu- 
Gh. Năstase, 

Comitetului

Câlin ANTONESCU

rășul Ion Cetățeanu, care în 
numele Biroului Comitetului 
județean de partid, a felici
tat pe cei prezenți pentru 
succesele repurtate de spor
tul doljean și a făcut preți
oase recomandări pentru mai 
deplina afirmare în viitor a 
județului pe tărîm sportiv.

Pe marginea dării de sea
mă prezentate și a proiectu
lui de hotărîri s-au purtat 
fructuoase discuții.

în încheierea dezbaterilor, 
tov. Miron Otteanu, a subli
niat rezultatele remarcabile 
obținute de sportul din ju
dețul Dolj în ultimii ani, in- 
dicînd obiectivele asupra că
rora vor trebui să-și îndrep
te în viitor principala aten
ție activiștii sportivi doljeni.

Participanții la conferință 
au aprobat apoi în unanimi
tate, planul de măsuri pentru 
perioada 1971—1973, după ca
re a fost desemnat noul Con
siliu județean pentru educa
ție fizică și sport și biroul a- 
cestuia, din care fac parte : 
A. Brîndușe (președinte), FI. 
Zamfir și V. Tilcă (vicepre
ședinți). C. Chimoiu, 1. Do- 
brițoiu, E. Pîrvu, Șt. Florea, 
T. Merfu, Gh. Pătriu, G. Po
pescu, Camelia Popa, Marile- 
na Stroe și S. Trotea. Confe
rința a răspuns chemării la 
întrecere pentru dezvoltarea 
bazei materiale a 
sportive de masă, 
C.J.E.F.S. Galați.

Intr-o atmosferă 
nic entuziasm, 
la conferință au adoptat tex
tul unei telegrame adre
sate Comitetului Central al 
P.C.R., tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, personal, prin 
care se exprimă deosebita re
cunoștință pentru grija acor
dată de partid mișcării spor
tive din țara noastră.

activității
lansată de

de puter- 
participanții

Inspectoratului școlar jude
țean.

Darea de seamă, prezen
tată de vicepreședintele 
C.J.E.F.S. Suceava, Gheorghe 
Halițchi, 
măsuri 
mișcării 
și sport 
1973 au . 
ții și propuneri valoroase.

în cuvîntul său, tovarășul 
Ștefan Panaitiu a salutat 
conferința din partea Birou
lui Comitetului județean Su
ceava al P.C.R. Secretarul 
Comitetului județean a făcut 
o cuprinzătoare 
muncii depuse, și 
un amplu plan de măsuri 
menite să ducă la îmbunătă
țirea activității viitoare.

Tovarășul Marin Bîrjega 
a reliefat apoi succesele ob
ținute de mișcarea sportivă 
suceveană, referindu-se tot
odată la sarcinile principale 
ce-i stau în față.

Participanții la lucrările 
conferinței au răspuns che
mării la întrecere lansată de 
C.J.E.F.S. Galați.

A fost apoi desemnat noul 
Consiliu județean și' biroul 
acestuia, din care fac parte : 
prof. Eugen Căbulcă (preșe
dinte), Gheorghe Halițchi (vi
cepreședinte'), Constantin
Alexa, Avramia HujanOvSchi, 
Mircea Covataru, Teofil 
Chelaru, Mircea Frunză, Dra- 
goș Macovei, Constantin Mi
ron, Dragomir Paulenco, Ni
colae Popa, Alexandru Ștefu, 
Aurora Tecleanu.

Intr-o atmosferă de puter
nic entuziasm, participanții 
la lucrările conferinței au 
adoptat textul unei telegrame 
adresate Comitetului Cen
tral al P.C.R., tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU per
sonal, în care Se exprimă de
plina recunoștință pentru 
grija permanentă acordată 
mișcării de educație fizică și 
sport.

precum și planul de 
privind, dezvoltarea 
de educație fizică 
pe perioada 1970— 
prilejuit vii discu-

fizică

analiză a 
a expus

județean și biroul

BRAȘOV, 7 (prin telefon). 
Ultima zi a întrecerilor stu
dențești de schi a programat 
probele cele mai spectaculoa
se : coborîrea și fondul. Și 
pentru ca emoțiile să fie 
complete, ambele probe s-au 
încheiat cu surprize, 
unde schiorii de la 
erau mari favoriți, 
au surîs studentului 
Nicolae Șumedrea,

La fond,
I.E.F.S. 
șansele 

orădean 
remarcat 

și în concursurile anterioare. 
Prin această victorie și locul 
6 obținut de Ștefan Skinlay, 
tot de la Inst. pedagogic O- 
radea, antrenorul Constantin

Mușat începe să culeagă roa
dele unei munci entuziaste.

A doua surpriză au consti
tuit-o cîștigătorii probei de 
coborîre : Nicolae Stinghie 
(C.S.U. Brașov) și Georgeta 
Băncilă („U“ Cluj). Ambii au 
făcut curse 
cise, pe o 
pului — 
națională 
mosferice 
trem de dificile -(ninsoare a- 
bundentă).

Intr-o apreciere generală, 
campionatele au constituit un

curajoase, de- 
pîrtie — Valea Lu
de reputație inter- 
și în condiții at- 
și de zăpadă ex-

succes, la care, în mod consi
derabil au contribuit și or
ganizatorii — clubul Politeh
nica Brașov. Rezultatele teh
nice : FOND, 15 km seniori : 
1. N. Șumedrea (I.P. Oradea) 
lh06:30, 2. Adalbert Ghiulay 
(I.E.F.S.) lh08:60 ; 3. Ion Du- 
du (I.E.F.S.) lh08:58 ; 3 km fe
te : 1. Paraschiva Cojocaru 
(C.S.U. Brașov) 25:26, 2. Eva 
Marcos (I.E.F.S.) 27:40, 3.
Magdalena Perechi (I.P. Ora
dea) 28:34 ; COBORÎRE, bă
ieți : 1. Nic. Stinghie (C.S.U. 
Brașov) 1:35,2, 2. Dan Rimbe- 
țiu (C.S.U. Bv) 1:36,6, 3. Ste- 
lian Stroe (I.E.F.S.)
fete : 1. Georgeta 
(„U“ Cluj) 1:01,2, 2.
Cîmpeanu (I.E.F.S.) 1:02,8, 3. 
Iudith Tomori (I.E.F.S.) 1:03,7.

Mihai BIRA

1:38,2,;
Băncilă 

Maria

j---------- - ---—f if .......... ' — "

Divizia feminină

Ieri s-a disputat o nouă 
etapă în divizia feminină de 
baschet, soldată, în general, 
cu rezultate scontate. mai 
puțin cel de la Tg. Mureș, 
unde Constructorul București 
a realizat o victorie meri
tuoasă, care le sporește șan
sele de rămînere în divizia 
A.

POLITEHNICA BUCUREȘTI 
— VOINȚA BUCUREȘTI 
83—57 (50—26). începutul în- 
tîlnirii a aparținut studente
lor care, beneficiind de for
ma bună a iul Szabados, au 
reușit să termine prima re
priză cu un avantaj de 24 
puncte. După pauză, antre
norul Grigore Costescu a în
trebuințat și jucătoarele de 
rezervă, meciul avînd în a- 
ceastă perioadă un aspect 
mai echilibrat. Au condus 
bine V. Bordeianu și P. Pa-

I.E.F.S. — VOINȚA BRA
ȘOV 90—64 (49—29). A doua 
întilnire a cuplajului din sala 
Floreasea a semănat cu pri
ma, mai ales că și diferen
ța de puncte dintre învin
gătoare și învinse a fost a- 
ceeași (26 p). Inițiativa au

avut-o bucureștencele, care 
prin acțiuni simple și efica
ce au obținut o victorie u- 
șoară în fața unui adversar 
care doar pe alocuri a opus 
rezistență. Am remarcat jo
cul bun prestat de Petric 
(I.E.F.S.) și Simon (Voința 
Bv.). Bun arbitrajul lui M. 
Vodă și D. lonescu.

Ad. VASILESCU
MUREȘUL TG. MUREȘ — 

CONSTRUCTORUL BUCU
REȘTI 48—-50 (17—28). Un
nou insucces pe teren pro
priu al mureșencelor, dato
rat jocului slab, prestat, mai 
ales, în prima repriză. Bucu
reștencele au condus în per
manență, avînd în Gugiu, 
Simon și Odobescu cele mai 
bune jucătoare. Au condus 
bine I. Szabo (Cluj) și L. 
Kugliski (Oradea). (C. ALBU- 
coresp.)

SANATATEa satu ma
re — CRIȘUL ORADEA 
79—70 (36—38). Succesul
sătmărencelor se datorește, în

primul rînd, jocului excelent 
prestat de Viorica Balogh, 
care a fost mult superioară 
tuturor baschetbalistelor . de 
pe teren. (A. VERBA — co
respondent)

A.S.A. CLUJ — RAPID 
BUCUREȘTI 61—67 (29—36). 
N-a lipsit mult să asistăm 
la o surpriză, întrucît clu- 
jencele, folosind cu succes 
presingul la începutul re
prizei secunde, au preluat i- 
nițiativa (min. 26 : 42—38).

Pînă la urmă experiența 
rapidistelor, din rîndurile că
rora s-a detașat Dorina Su- 
liman, și-a spus 
ele obținînd cu 
ria. De reținut 
au ratat foarte 
cări libere (19). 
bune : Sulimăn _____ r_
de la învingătoare, respectiv, 
Sipos și Neța. (P. RADVANI 
— coresp.)

cuvîntul, 
greu victo- 

că gazdele 
multe arun- 

Cele mal 
și RacOviță

CLASAMENT
1. Politehnica 20 19 1 1403-1135 39
2. Rapid 20 17 3 1332-1038 37
3. I.E.F.S. 20 17 3 1341-1094 37
4. SânAtatea 20 10 10 1318-1381 30
5. Cricul 20 8 12 1196-1274 28
6. Constr. 20 7 13 1016-1132 27
7. Voința Bv. 20 7 13 1151-1382 27
8. A.S.Ă. Cluj io 5 15 1102-1248 25
9. Mureșul Tg.

Mureș 20 5 15 1042-1165 25
10. Voința Buc. 20 5 15 1125-1235 25

TURNEUL DE LA CLUJ
(Urmare din pag. 1)

ETAPA A ll-a LA

leri, pe terenul Parcul Copilului, rugbyștii de la Gnvița Roșie 
și Vulcan au avut de înfruntat dificultățile unui teren aco
perit cu zăpadă. In imagine, rugbyștii grivițeni surprinși în 

momentul cind inițiau un nou atac spre buturile adverse 
Foto : D. NEAGU

STEAUA A CÎȘTIGAT 
„CUPA DE IARNÂ“

Confom programului iniți
al, duminica rugbystică tre
buia Să cuprindă : ultimul 
meci din cadrul „Cupei de 
iarnă", partidele campiona
tului de juniori și un joC 
restanță din divizia A, Ia Pe
troșani. Din păcate, datorită 
timpului nefavorabil, terenu
rile din Capitală au devenit 
impracticabile, astfel că în
trecerile juniorilor ău trebuit 
să fie aminate.

* în „Cupa de iarnă", pe 
terenul Pârcul Copilului a a- 
vut loc, totuși, ultima dispu
tă : Grivița Roșie —- Vulcan. 
Din cauza terenului acoperit 
de Zăpadă, cele două echipe 
nu au putut practica un joc 
de bună calitate. Prima re
priză s-a terminat în favoa
rea rugbyștilor de la Vulcan, 
care au înscris prin Ctaio- 
veanu (l.p. transf.), Popa 
(încerc.), în timp ce pentru 
Grivița au marcat Demian 
(încerc.), Țibuleac (transf.) 
După pauză, grivițeni! mar
chează o încercare prin Si- 
mion, partida luînd sfîrșit cu 
scorul de 8—8 (3—8). A ar
bitrat P. Oprișan.

Comisia de organizare a 
stabilit și clasamentul final 
al Cupei : 1. Steaua 161 p, 2, 
Grivița Roșie 145 p, 3. Vul
can 139 p, 4. Gloria 136 p,

minînd din primele secunde 
o partidă plăcută ca evoluție. 
Simon, Demian, Ruhring, Ro- 
nay și Vizi ca și ceilalți echi
pieri ai gazdelor au jucat cu 
o dîrzenie șl o luciditate lă
udabile, spre deosebire de 
reprezentanții Stelei, caresînt 
departe de a răspunde con
dițiilor de pregătire ce le au.

Ultimele întreceri s-au în
cheiat cu o serie de rezul
tate surprinzătoare dar ele 
nu mai pot influența cu ni
mic situația din fruntea cla
samentului, Dinamo Bucu
rești putlndu-se considera la 
această oră campioană na
țională. Trebuie subliniat 
însă că unele dintre forma
țiile învinse au fost lipsite 
de o serie dintre cel mal 
buni jucători.

Deși s-au încheiat în ma
rea majoritate la scoruri 
strînse, partidele au fost de 
un slab nivel tehnic, fără 
sare și piper. Merită a fi

evidențiate, totuși, 
Politehnicii Brașov 
Farului Constanța 
vărat tonic în lupta pentru 
evitarea retrogradării), ca și 
cea a I.C.H.F.-ului (a 3-a 
consecutiv) asupra Rapidu
lui.

Ultimele 
Constanța 
Brașov 
I.E.F.S.
66—68 
Rapid 
tehnica
80—69 (42—38).

victoria 
asupra 

(un ade-

rezultate : Farul
— Politehnica 

62—71 (31—35),
— Politehnica Galați 
(33—34), I.C.H.F. — 

61—58 (30—39), Poli- 
București — Dinamo

0 SPERANȚA»

5. Știința Petroșani 96 p, 6. 
Rapid 63 p.

Jocul restanță dintre Ști
ința Petroșani și Politehnica 
Iași S-a desfășurat pe un te
ren dificil datorită zăpezii a- 
bundente. Cu toate acestea, 
întîlnirea a fost de un bun 
nivel tehnic, cu multe faze 
spectaculoase. Deși localnicii 
au dominat, ei n-au reușit 
să-și fructifice ocaziile avute, 
partida încheindu-se cu un

campionatul masculin

scor alb. A arbitrat bine V. 
CIșmaș din București. (T. 
CORNEA — coresp.)

** în urma tratativelor pur
tate cu forul de specialitate 
bulgar, au fost definitivate 
datele turneului selecționatei 
de juniori a Bucureștiului în 
Bulgaria. Rugbyștii români 
vor susține trei jocuri : în zi
lele de 24, 26 și 28 martie, 
ultimul în compania 
zentativei de juniori a Bul
gariei.

repre-

■r

VICTORII CLARE ALE GAZDELOR
volei s-au desfășurat partideleIn campionatul masculin de 

etapei a XVIII-a, încheiate toate cu victorii ale gazdelor. Ia
tă amănunte transmise de corespondenții noștri :

I.E.F.S. — PETROLUL (3 
—0). Bucureștenii au obținut 
o victorie mai comodă decît 
era de așteptat, pentru că 
ploieștenii s-au comportat in
egal pe parcursul celor trei 
seturi. Antrenorul acestora 
(0. Șovăială) a avut la dispo
ziție 10 jucători, dar lipsa lui 
Lipan, de obicei conducător 
de joc, s-a făcut simțită. La 
I.E.F.S. s-a putut constata, 
încă o dată, că experiența lui 
CorbeanU este binevenită.
(N. M.)

„U“ CLUJ — UNIREA 
TRICOLOR (3—0). Victorie 
clară realizată de gazde în 
numai o oră de joc. Atacu
rilor în forță ale studenților, 
brăilenii nu le-au putut opu- 
he o rezistență mai dîrză de
cît în setul I, cedînd apoi 
treptat. Cei mai bufii de la 
învingători : Bînda, Chiș 
Bălaș. Au condus bine I. 
culescu și L.
RAD VANI).

REZULTATE TEHNICE 
I.E.F.S. — Petrolul 

3—0 (9, 4, 12), Dinamo 
— Explorări B. Mare 
3—0 (4, 3, 2), Rapid — 
Politehnica Timișoara 
3—1 (6, —13, 13, 4),
Steaua — Politehnica 
Galați 3—0 (7, 13, 11), 
Universitatea Cluj — 
Unirea Tricolor Brăila 
3—0 (12, 6, 2), Viitorul 
Bacău — Tractorul 
Brașov 3—1 (—10, 5,
6, 7).

în partidă restanță : 
Steaua — Explorări B. 
Mare 3—0 (8, 9 6).

Andrieș
Și 

Nl- 
(P.

VIITORUL 
TRACTORUL

BACAU —
BRAȘOV (3—1)

PENICILINA DIN NOU CAMPIOANĂ
(Urmare din pag. 1)

care, din păca’e, 
un joc lipsit de 

anost, presărat cu

Ieri a avut loc 
a campionatului 
echipe Ia lupte libere.

SERIA EST 
în prima etapă, formația, 

” j a 
surprinzător la 

-î—2, de către
Aș-

etapa a Il-a 
național pe

giuieșteană Rapid 
surclasată '
Tîrgo riște cu 2tt 
Metalul din localitate. A:, 
teptam ca ieri rapidiștii să 
se reabiliteze 
evoluau în Capitală, 
nici vorbă 
După ce au

mai ales că
Dar, 

ceva.

Craiova, 
au oferit 
coerență, 
greșeli elementare de ambele 
părți. Deși Dinamo, după fe
lul cum a evoluat, nu a fost 
un adversar redutabil nici 
măcar pentru ultima clasată, 
totuși craiovencele s-au mul
țumit aprioric cu situația de 
învinse. $1, firește, au pier
dut în trei seturi. Au arbi
trat corect Șt. Stănescu (Plo
iești) — D. Rădulescu (Bucu
rești).

DECALAJ VALORIC
Disproporționat ca forțe, 

meciul care a opus echipele 
Rapid și „U" Cluj nu a sa
tisfăcut nici el exigențele pu
blicului, eu toate că a depă
șit, Ca nivel tehnic, partida 
precedentă. Studentele clu- 
jence n-au izbutit nimic deo
sebit în fața gluleștencelor, 
mai rutinate și mai organi
zate în joc. Așa că, în 50 de 

. minute. Rapid a obținut O 
victorie comodă, la care a«

contribuit în mare măsură 
Rebac, Szekel.y, BălășOiu, 
Baga. Arbitraj bun : V. Stoiă 
(Brașov) — M. Nicolau (Buc i- 
rrșfi).

APLAtJZE
ultimul meci al dimi- 
C.S.M. Sibiu și Medi

an oferit, pe parcursul 
dispute aprige, un joc

In 
nății, 
cina 
unei 
agreabil, ale cărui faze lungi 
au îhcîntat publicul. Din nou 
sibiencele s-au comportat re
marcabil, furnizînd iarăși 6 
surpriză în acest turneu. Mo
bile în apărare, prompte în 
blocaj și iscusite în ătac, eie 
au abordat jocul fără tirhi- 
ditate și și-au impus iniția
tiva. Remarcată întreaga C- 
chipă C.S.M. și Sudacevschi, 
Zaharescu, Pandrea, G. Popa 
de la Medicina. Au condus 
foarte bine I. 
stanța) — A. 
rești).

partidă care s-a ridicat la un 
înalt nivel tehnic și specta
cular și care a țihut tot 
timpul încordată atenția pu
blicului.

După terminarea jocului, 
voleibalistele de la Penici
lina au primit tricourile de 
campioane pe 1971. Iată lotul 
folosit de antrenoi-ui N. Rbi- 
beseu : AUrefia Căunei-
Ichim, Florentina Itu, Ana 
Chirițescu. Carolina Nan- 
Hatura, Viorica Biiichecl, Lu
cia Dobrescu, Adriana Albiș, 
Marilena Cîrțan, Nadia Bru
mă, Ana Zabara, Doina Do
brescu.

( 
Deși fazele de volei de ca
litate s-au putut număra pe 
degete, partida a fost urmă
rită cu interes datorită dîr- 
zeniei cu care s-a disputat. 
Băcăuanii, după un start mai 
slab, s-au impus apoi, cîști- 
gînd pe merit. în lipsa arbi
trilor delegați, partida a fost 
condusă foarte bine de local
nicii I. Stoica și V. Dumitriu. 
(I. IANCU)

IEȘENCELE

Campionatul
partida I.E.F.S.

lonescu (Con- 
Dinicu (Bucu*

NEÎNVINSE

s-a încheiat cu
— Penicilina,

clasament

1. PENICILINA 2? 22 0 66: 6 44
2. Rapid 22 18 4 58:25 40
3. Dlnamo 22 17 5 54:24 39
4. I.E.F.S. 22 15 7 53:33 37
5. Farul 22 13 9 49:41 35
6. Medicina 22 10 12 40:18 32
7. C.P.B. 22 9 13 38:49 31
8. „U« Tim. 22 8 14 34:47 30
9. C.SrM. Sibiu 22 8 14 36:51 30

10. Ceahlăul 22 5 17 31:56 27
11. „U« Cluj 22 4 18 20:58 26
12. „U“ Craiova 22 3 19 32:63 25

RAPID — POLITEHNICA 
TIMIȘOARA (3—1). Un meci 
de luptă, în care timișorenii, 
cu toate că nu au dispus de 
rezerve, au dat totuși o re
plică serioasă jucătorilor fe
roviari. Rapidiștii, bine con
duși de pe margine de Dră» 
gan, și avînd în Dumitrescu, 
Paraschivescu și Penciulescu 
pe cei mai buni din echipă, 
s-au impus în final cu des
tulă ușurință. S-au remarcat 
de Ia titpișoreni Armion și 
Coste. Au arbitrat bine N. 
lonescu și Em. Iliescu. (Iulian 
COSTINIU)

clasament

1. STEAUA 18 18 0 54: 7 36
2. Rapid 18 15 3 49:19 33
3. Dinamo 18 14 4 48:20 32
4. Politehnica Gl. 18 12 6 42:26 30
5. I.E.F.S. ÎS 8 10 35:36 26
6> Viitorul 18 8 10 28 :43 26
7. „U“ Cluj 18 7 11 34:10 25
8. Politehnica Trh. 18 7 11 31:40 25
9k Unirea Tricolor 18 7 11 29:42 25

10. Tractorul 18 6 12 26:40 24
11. Petrolul 18 5 13 18:42 23
12. Explorări 18 1 17 13:52 19

de așa 
„capotat" în 

fața celor de la Steaua cu 
6,5—29,5 au fost la un pas 
de înfrîngere și în partida 
cu luptătorii de la Progresul 
Brăila. în această 
tare gitileștenii ;
handicapați de la 
cu 4—0 pentru i
prezentat, concurent 
+ 100 kg. 
întîlnirilor 
ternat cind în favoarea ra- 
pidiștilor, cînd în a brăile- 
nilor. în final meciul 
încheiat la egalitate : 
V. 1’omescu (cat. 
b.t. D, Comah, I. 
(cat. 52 kg) p.p. | 
rență) V. Cioacă, V.
(cat. 57 kg) b.t. D. Grozea, 
D. Crantea (cat. 62 kg) b.p. 
(dif.) Gh. Lazăr, N. Doro- 
banțu (cat. 68 kg) p.p. V. 
Morarii. M. Straton (cat. 74 
kg) 
tea, 
b.t.
ianu (cat. 90 ke) p. 
Iorga iar Tr. Stoian 
100 kg) b.p. N. Li viu.

A treia întîlnire, Steaua- 
Progresul :

GALAȚI, 
proporții : 
întrecut pe 
Mureș cu 21.5—20,5. Dună
rea Galați a învins pe Mu
reșul cu 23—13 și pe Ni- 
colina cu 28—8. (S. Tele- 
niac-coreso.)

CONSTANȚA. Cei mai 
frumos meci l-au furnizart 
greii Marcov (Constanța) și 
Drăean (Tîrgoviște), în care 
a bătut Ia puncte primul. 
Tomistex Constanța cu Me
talul Tîrgovistt» 13—15 și cu 
I.M.U. Medgidia 26,5—9,5. 
Metalul — I.M.U.M. 30—10. 
(P. Enăche-coresp.)

SERIA VEST
Triunghiularul din 

Dinamo din Capitală a opus 
echipele Dinamo, Lemna
rul Odorhei și C.F.R. Ti
mișoara. Bucureștenii au 
cîștigat cele două partide, 
comod cu timișorenii 
destul de greu cu 
din Odorhei. De 
frele de mai jos 
vente : Dinamo a 
victorii la tuș în

cOnfrun- 
pornit 

început 
nu au 
la cat 

în desfășurarea 
rezultatul a al-

au

că

s-a 
: 20—20.
48 kg) 
Dumitru 
(la dife-

Barhu

r

p.p. (dif.) Gh. Caracos- 
L. Rădoi (cat. I 

D. Bocăneălă, A.
82 kg) 

. Bălă-
t. V. 

(cat.

31—9. (C.
O surpriză 

Nicolina Iași 
Mureșul 

21.5—20,5.

Ch.) 
dC 
a 

Tg.

sala

luptătorii 
altfel, ci- 
sînt eloc- 
avut opt 
întîlnirea

La modelism, dacă liliputana 
aeronavă se menține in zbor 
19—20 de minute, constructorul 
ei poate fi felicitat. înseamnă 
că străvezia libelulă a urcat 
pînâ la 30—40 metri. Lucru, să 
recunoaștem, destul de dificil 
pentru un micromodel a cărui 
unică energie este un „motoraș" 
— un fir răsucit de cauciuc ce 
se derulează propulsind în spa
țiu gingașul aparat. Se întim- 
plă însă ca aerotnodelul să în
frunte și mai temerar legea 
gravității, zburind peste 22 de 
minute. Ei bine, pentru această 
izbîndă sportivul este felicitat 
de către federația de speciali
tate și propus pentru acordarea 
titlului de maestru al sportului. 
Este cazul modeliștilor Lidia 
Bezman (Oțelul Galați) și Ștefan 
Botoș (Voința Tg. Mureș) care,' 
cu prilejul actualei ediții a cam
pionatelor republicane de mi- 
cromodele, desfășurată în salina 
Slănic—Prahova, au realizat lan
sări de 23:10, respectiv 2-1:35.

Iată, însă, că în cadrul ace
luiași concurs, studentul Aurel 
Popa (Voința Tg. Mureș) iși 
menține aparatul în zbor mai 
mult de o jumătate de oră ! 
După rotiri largi, repetate, mi- 
cromodelul înregistrează la ate
rizare cea niui bună performan
ță a țării — 38:10 — nou record 
republican. Excepționalul rezul
tat se înscrie pe tabelul celor 
mai bune performanțe interna
ționale. El este superior cu 8 
zecimi recordului realizat de 
Jiri Kalina (Cehoslovacia) Ia 
ultima ediție a „mondialelor” de 
micromodele. Surpriză ’ de pro
porții realizată de un norocos 
debutant ? Nicidecum. Aurel 
Popa se numără de mult prin
tre cel mai valoroși micromo- 
deliști din țară. în ciuda vîrstei. 
el face parte din lotul național 
care se pregătește pentru viitoa
rele C.M. pe care țara noastră 
le va găzdui în 1972, iar pcnirli 
performanțele sale a fost dis
tins încă de acum doi ani. de 
pe cind era' el6V, cu titlul de 
maestru al sportului.

V

„LIBERE"
și numai douăC.F.R.

cea cti Lemnarul. Dintre 
dinamoviști bine s-au com
portat M. Ploscaru, E. Cris
tian (două victorii lâ tuș) 
și L Marton. Tinâra for
mație din Odorhei, 
păt promovată 
ție, a avut o 
foarte bună.

REZULTATE: 
București cu C.F.K. 
mișoara 33—7 și cu 
nărui Odorhei 
Lemnarul — C.F.R. 
(T. R.)

LUGOJ : Meciuri 
sânte, în care s-au 
cat Arfibruș, Bărbat 
gul roșu Brașov)

cu 
în

proas- 
în competi- 
comportare

Dinatno 
Ti- 

Lem- 
20—14, 

37—5.

intere- 
remar- 
(Stea- 

... . , ___,. ,. Varodi.
Balogh (Olimpia Satu Mare), 
Ardelean și Milovici 
turii textila Lugoj), 
tate : Steagul roșu 
cu Vulturii Lugoj 27—5 și 
cu Olimpia Satu-Mare 20—8. 
Vulturii — Olimpia 13—15 
(I. Leș — coresp.)

HUNEDOARA : Reuniunea 
din localitate s-a încheiat cu 
următoarele rezultate: Cons
tructorul Hunedoara — 
Progresul București 18—18 
și cu A.S.A. Brașov 22—10, 
Progresul — A.S.A. Brașov 
23,5—12,5 (A. Voicu-coresp.)

(Vul- 
Rezul- 

Brașov

Echipa Ungariei

pe primul loc in trofeul
A doua zi a competiției in

ternaționale de spadă pen
tru trofeul „Mihail Savu", 
consacrată probei pe echipe, 
a debutat cu meciul dintre 
reprezentativele A și B ale 
țării noastre. Prima echipă 
a cîștigat ușor cu 11—4 (Se- 
peși 4, A. Istrate 3, Duțu și 
Pongraț — 2 ; respectiv Mol- 
danschi 2, Bărăgan și Iorgu 
— 1) așa cum a terminat și 
meciul cu formația Greciei 
12—4 (Duțu și Mironov — 
4, Pongraț 3, Istrate 1 ; Du- 
rakos 2, Vienbpoulos 1, 
Hadjisarantos 1). Dar cu 
ceasta, spadasinii noștri 
încheiat seria victoriilor, 
fața scrimerilor din R. 
Germană, ei au luptat 
succes în primele două man
șe menținînd scorul foarte 
echilibrat dar,

D. 
a- 
au 
în 
D. 
cu

echilibrat- dar, în final, au 
fost depășiți de tenacitatea 
adversarilor : 5—10 (Istrate
2, Sepeși, Duțu, Pongraț — 
1 ; Uhling 4, Schulze, Kol- 
lek, Melzing — 2).

„Mihail Savu‘‘
O foarte bună comportare 

a avut echipa Ungariei care, 
după ce a întrecut la tuse 
cvartetul scrimerilor din 
R. D. Germană : 8—8 (7 tușe 
diferență), au reușit o pre
țioasă victorie- asupra echi
pei R S. S. Bieloruse, cu 

*n plus, spadasinii ma
ghiari .aumaicîștigat me
ciurile cu echipa secundă a 
României (10—6) și cu cea 
a Greciei (13—3). Alte re
zultate : R. S. S. Bielorusă 
— Grecia 12—4, R. D. Ger
mană — Grecia 13—0, 
R. S. S. Bielorusă — Româ
nia B 1.3—2, România B _
Grecia 9-3, R. s. S. Bielo- 
Fysă — R* D. Germană 8—5, 
Ungaria — România A 9—2.

Clasament final : 1. Unga
ria 5 v; 2. R. S. S. Bielo
rusă 4 v ; 3. R. D. Germană 
3 v; 4. România A 2 v;
5. România B 1 v; 6. (ire- 
cia 0 v.

L

>



DESFĂȘURAREA MECIURILOR DE FOTBAL DIN „16-imile“ CUPEI ROMÂNIEI
Crișul —Politehnica lași 5 — 1 (4 — 0)

ATACUL ORĂDEAN A FOST IREZISTIBIL
Metalul București — Universitatea Craiova 2-0 (1 — 0) Politehnica Timișoara — Steagul roșu Brașov 3-0 (1-0)

ASISTÎND LA UN K.O. GAZDELE AU EVOLUAT EXCELENT,
ORADEA, 7 (prin telefon, 

«le la trimisul nostru). Am 
venit pentru derby și — de 
'ce n-aș mărturisi-o — în
deosebi pentru Politehnica 
Iași, revelația turului diviziei 
A, și am văzut pe... Crișul. 
O echipă în adevărata ac
cepțiune a cuvîntului, un an
samblu omogen, echilibrat în 
toate liniile și priceput în a 
construi cu ingeniozitate — 

‘pe un teren practicabil, bun 
de joc (a fost curățat de ză
padă) — acțiuni ofensive la 
poarta ieșenilor. Și apoi ce 
exemplară voință i-a însu
flețit astăzi pe fotbaliștii 
formației gazdă încă din 
startul partidei! Nu se con
sumase din joc decît primul 
s,sfert" și tabela arăta de a- 
cum 2—0, prin golurile în
scrise de Arnoțchi (mm. 9 
și 15), după o suită de faze 
bine lucrate, îndeosebi prin 
triunghiul N. Alexandru — 
Dărăban — Neșu. Cînd 
spre sfîrșitul reprizei scorul 
urcase la 4—0 (mai înscrise
seră același Arnoțchi — min. 
37 și Suciu — min. 42), fiind 
pentru prima oară aici la O- 
radea, am fost tentat să fac 
o analogie cu vechiul C.A.O. 
(Exageram, . firește, într-un 
fel, întrucît — pe de o parte 
•— Crișul joacă, totuși,. în 
„B" și abia ne aflăm la în
ceputul sezonului, iar — pe 
de altă parte — astăzi nici 
Politehnica Iași n-a prea 
fost echipa ce o știam din 
,turul campionatului. S-a des
cumpănit cu ușurință la a- 
tacuriie vijelioase ale gazde
lor, apărătorii, în frunte cu 
lanul și Cizic (de altfel nici 
înlocuitorul acestuia din ur
mă, Iordaehe, n-a fost inspi

rat) au gafat deseori, cei din 
linia întîi n-au „legat" mai 
nimic ca să poată pune pro
bleme apărătorilor orădeni. 
Singuri Simionaș șt Mărdă- 
rescu au făcut risipă de e- 
nergie la mijlocul terenului, 
dar, nesusținuți și neînțeleși 
de coechipieri, și-au văzut 
zădărnicite eforturile. Golul 
ieșean (min. 50 — autor 
Incze) a fost im simplu foc 
de paie, întrucît foarte re
pede inițiativa a trecut din 
nou de partea fotbaliștilor 
orădeni, care, spre finalul 
partidei (min. 84), au mai 
marcat un gol prin N. Ale
xandru, la un penalty acordat 
just de arbitru (Pali îl faul
tase în careu pe Suciu).

CRIȘUL: Catena — Săt- 
măreanu II, Lucaci, Bule, 
Balogh (min. 46 Sărac), Neșu, 
Dărăban, Suciu, N. Alexan
dru, Arnoțchi, Cefan.

POLITEHNICA. . IAȘI : Ci
zic (min. 16 Iordaehe) — Ro- 
milă, lanul (min. 24 Stoices- 
cu), Alecu, Pali, Mărdărescu, 
Simionaș, Incze IV, Cuper- 
man, Lupulescu, Goleac.

A arbitrat corect și autori
tar Ion Cîmpeanu (Cluj): el 
a procedat just eliminîndu-1 
pe Bule în min. 70 (și-a lo
vit adversarul în timp ce 
jocul era întrerupt) și dînd 
avertismente (cartonașe gal
bene) lui Stoicescu și Pali. 
De altfel, Pall a avut un 
gest nesportiv, șutind cu ba
lonul spre Unul din tușieri. 
Pall a fost scos imediat de 
pe teren de către antrenorul 
său (min. 86). Ion Cîmpeanu 
a fost bine ajutat la tușe de 
I. Astalos și F. Berger.

G. NICOLAESCU

Deschiderea stagiunii fot
balistice, în Capitală, prin me
ciul de cupă dintre Metalul 
București și Universitatea 
Craiova, s-a făcut sub auspi
cii mult mai favorabile decît 
era de așteptat, după ninsoa
rea, ploaia și lapovița din ul
timele zile. Timpul a fost ac
ceptabil — cu înjunghieri de 
vînt rece, dar și cu zîmbete 
călduțe de soare, din cînd în 
cînd — iar terenul de joc ne-a 
oferit, nouă și jucătorilor, o 
mare și plăcută surpriză, pre- 
zentîndu-se în condiții cores
punzătoare, cu excepția unei 
mici porțiuni, dinspre intrarea 
în stadion. Subliniem acest lu
cru, în primul rînd, pentru a 
releva preocuparea în această 
direcție a gospodarilor de la 
Metalul, și în al doilea rînd 
pentru a arăta că partida a 
avut condiții normale de des
fășurare.

Așa stînd lucrurile, echipa 
de categorie superioară, Uni
versitatea, n-a avut nici un 
fel de handicap. Și totuși, ea 
a trebuit să părăsească terenul 
învinsă, la capătul unui meci 
în care, cu excepția primelor 
zece minute și a unei scurte 
perioade de dominare în fi
nalul partidei, a jucat rolul de

vioara a doua. Oaspeții n-au 
reușit să se impună, nici pe 
planul acțiunilor colective, 
nici pe acela a! realizărilor in
dividuale, cu toate că au trimis 
în teren cea mai bună echipă 
a lor.

Metalul, bine pregătită fi
zic, a avut resursele necesare 
pentru a imprima jocului un 
ritm viu și a-1 menține în ace
eași alură aproape tot timpul. 
Victoria ei s-a decis la mijlo
cul terenului, unde Savu, în 
special, a depus o activitate 
prodigioasă, de nivelul unui 
bun jucător de divizia A.

După ce Ivan (min. 2) și O- 
blemenco (min. 16) pierd o- 
cazia de a deschide scorul, Me
talul preia inițiativa, punînd 
în'pericol poarta adversă. Go
lul nu vine însă decît în mi
nutul 39, cînd Deselnicu nu-1 
poate opri pe Iancu, decît prin 
fault, în careul de 16 metri. 
Lovitura de la 11 metri este 
transformată de Cojocaru, ne
lipsind însă mult ca portarul 
craiovean să atingă balonul. 
După pauză, dominarea gaz
delor se accentuează și, în 
min 63, Georgescu majorează 
scorul, de data aceasta cu con
tribuția lui Oprea. în final, U- 
niversitatea își încearcă șansa,

dar Ivan și Țarălungă greșesc 
ținta.

Arbitrul Gavrilă Pop (Bra
șov) a condus foarte bine ur
mătoarele formații :

METALUL: Petre losif — 
Nedelcu, Apostol, Moraru, Co
jocaru, Savu, Mateescu, Iancu, 
Georgescu, Dumitru Emil, Ro
man.

UNIVERSITATEA CRAIO
VA : Oprea — Niculescu, Min
ei, Deselnîcu, Velea, Strtm- 
beanu, Ivan, Martinovici (din 
min. 46 : Bălan), Niță, Oble- 
menco, Țarălungă.

Jock BERARIU

OASPEȚII AU JUCAT SLAB
TIMIȘOARA, 7 (prin tele

fon), 
nica 
3 000 
dat, 
lui oficial, 
toria obținută de 
categorică, dar 
jocul foarte bun 
ților. Mulți din 
zenți afirmă că 
de ani de zile 
dențească jucînd 
bine. Din primul și pînă în 
ultimul minut, gazdele au

Pe Stadionul Politeh- 
din localitate, peste 
de spectatori au aplau- 

în deschiderea sezonu- 
nu numai vic- 

o manieră 
mai ales 

al studen- 
cei pre- 

n-au văzut 
echipa stu- 

așa ’ de

Chimia Făgăraș — C.F.R. Cluj 2-1 (1 — 1)

LUPTĂ DRAMAFICĂ PENTRU CAIITICARE

I. R. A. Cimpina—Rapid 1 — 3 (1 — 2)

SURPRIZA A DURAT DOAR

Aurora Urziceni—Dinamo București 0—2 (0-1)

TERENUL DESFUNDAT A INFLUENȚAT 
CALITATEA JOCULUI

5 000 de spectatori, din 
oraș și din împrejurimi, au 
umplut pînă la refuz micu
țul stadion din Urziceni. 
I-au adus renumele și pres
tigiu! de care se bucură 
(Dinamo și internaționalii 
săi și, probabil, gîndul că 
echipa favorită ar putea 
realiza un rezultat de sen
zație. Dar, prea mare este 
•diferența de valoare dintre 
cele două echipe ca la Ur
ziceni să se fi putut în- 
tîmpla vreo minune. Di
namo a învins doar cu 2—0 
pentru că n-a putut să-și 
etaleze posibilitățile în con
dițiile în care s-a disputat 
acest meci. în ciuda efortu
rilor depuse de organiza-, 
tori, terenul s-a prezentat 
jsub orice critică. Piciorul 
întră pînă la gleznă în no
roi, mingea nu numai că 
nu sărea, dar se oprea de 
fiecare dată în băltoacele 
provocate de topirea zăpe
zii. Așa s-a întîmplat în 
tnin. 5, 19 și 25_ cînd balo
nul expediat de Lucescu, 
Nunweiller VI și Dumitra- 
che s-a oprit în fața porții, 
cînd toată lumea, inclusiv 
apărătorii din Urziceni, ve
deau golul ca și inevitabil. 
Despre fotbal autentic, nici 
nu putea fi vorba. Zadarnic 
au muncit Dinu, Nunwei
ller VI, Moldovan sau Du- 
mitrache. Combinațiile. lor 
nu puteau avea sorți de iz- 
bîndă în aceste condiții.

Bucureștenii au reușit să

deschidă scorul tn min. 30, 
cînd Radu Nunweiller, după 
ce portarul fusese depășit, a 
șutat pe sus și plasat. Apoi, 
ei au modificat tabela de 
marcaj în min. 61, cînd 
Dumitrache, la capătul 
unei acțiuni frumoase, a 
trimis cu latul pe lingă por
tar. De menționat că în 
min. 42 LuceSctK a șutat 
în bară. Gazdele atl pus ra
reori în pericol poarta ad
versă. Un singur șut (min. 
15 — Voicu) l-a solicitat pe 
Constantinescu.

în rest, o luptă epuizantă, 
o întrecere dîrză, în cai-e 
cele două formații s-au 
confruntat în limitele unei 
depline sportivități. Cei mai 
buni din acest meci au 
fost Dinu, Nunweiller Vi. 
Nunweiller Hi, Moldovan și 
Dumitrache de la Dinamo, 
Nițu, Răducanu, Voicu, 
Adrian și Buga de la gazde.

Arbitrul Grigore Bîrsan, 
ajutat de V. Liga și î. Ti- 
frea (toți din Galați) a con
dus bine următoarele for
mații :

AURORA : Nițu — Far- 
machi, Bucșaru, Răducanu. 
Voicu, Adrian, Tudor, V. 
Dulganiov N. Mihai (min. 
61 Ghiță), Buga, Gh. Mihai 
(min. 58 M, Dulganiov).

DlNAMO: Constantinescu
— Cheran. Nunweiller III, 
Stoenescu, Deleanu, Dinu, 
Nunweiller VI, Moldovan, 
Moț, Dumitrache. Lucescu.

C. AlEXE

30 DE
CIMPINA, 1 (prin telefon, 

de la trimisul nostru). 
— Sub un soare primă- 
văratic, 3 000 de specta
tori șl-au ocupat locurile 
în tribunele stadionului Po
iana, cu gîndul la „ispră
vile" de altădată ale Ra
pidului în „Cupă", sperînd 
că nu ar fi exclus ca fa
vorita lor, I.R.A., să joa
ce rolul „buturugii mici"...

Și după cum a început 
meciul — gazdele s-au a- 
vîntat în atac, iar rapidiș- 
tii, apăsați parcă de „com
plexul" C.l.L. Gherla, s-au 
retras spre buturile lui Ră- 
ducanu — se părea că bă
nuielile lor s6 vor adeveri i 
nu au trecut decît 18 mi
nute și mijlocașul Petrovici 
a aruncat un balon înain
te, Lupescu a ezitat să sară, 
Dan ă alunecat și Bălășes- 
cu a trimis mingea în col
țul stîng al porții bucu
reștenilor : 1—0 !

Au urmat cîteva minute 
de joc electrizant, cu faze 
spectaculoase purtate de la 
o poartă la alta. Cu fieca
re minut, însă, rapidiștii au 
pus tot mai mult stăpîni- 
re pe joc, Dinu și AngeleS- 
cu „și-au măcinat" adver-

MINUTE
sării la mijlocul terenului 
și în min. 30 Ncagu a re
luat cu capul în gol o cen
trare a lui Năsturescu: 
1—1. Din acest moment, în 
ciuda eforturilor disperate 
ale gazdelor, a fost evident 
că Rapidul nu mai poate 
pierde meciul: trei minute 
după egalare, Pop, infiltrat 
în atac, a adus bucureșteni
lor avantaj în urma unui 
„Ufi-doi" cu M. Stelian. Re
priza secundă, dominată de 
giuleșteni, n-a mai adus de
cît un gol (min. 47), realizat 
de Neagu, plecat la întîlnirea 
cu pasa lui Marin Stelian 
dintr-o flagrantă poziție de 
ofsaid. Arbitrul brăilean Tu- 
dorel Leca a condus urmă
toarele formații :

I.R.A. CÎMPINA : Dumi
tru — Stoica, Dionisie, Na- 
nU, Goran, Petrovici, Cio- 
banu, Bălășescu, Secuiu, Da- 
vidoiu, Strechioiu (min. 46, 
PirVu).

FAGARAȘ, 7 (prin telefon). 
Desfășurată pe un teren des
fundat, partida a fost urmărită 
de un mare număr de spec
tatori și s-a ridicat la un ni
vel tehnic acceptabil. Timp de 
90 de minute, cele două echi
pe au dus o luptă dramatică 
pentru obținerea calificării tn 
etapa următoare a competiției. 
Oaspeții — jucînd fără trei ti
tulari (Soo, Petrescu, Soos) și 
văzîndu-se conduși încă din 
min. 3 (Cînd Ioniță a în
scris golul Chimiei, după ce a 
driblat doi fundași) — au ju
cat nervos, dînd notă de du
ritate partidei. în prima re
priză, localnicii 
două ocazii clare 
Dumitrescu, min.
3 • •
o

minute înainte 
fază confuză,

au pierdut 
de gol (prin 
30 și 39). Cu 
de pauză, la

O. Ionescu

primește o pasă in careul gaz
delor și trimite mingea cu ca
pul în plasă : 1—1. în repriza 
a doua, ocaziile de gol se suc
ced de la o poartă Ia alta ; 
gazdele profită de o învălmă
șeală în fața porții clujenilor 
și N. GHEORGHE (min. 67) 
majorează scorul echipei făgă- 
rășene la 2—1.

A arbitrat foarte bine Gh. 
Limona (București).

CHIMIA : Torz—Tăulea, Na- 
eu, IlOdrea, Stoica, Dumitres
cu, Boantă, Feher (min. 82 Lă- 
chiță), Ioniță, Loncear, N. 
Gheorghe.

C.F.R,: Naghel — Burlacu, 
Dragomir, Lupu, Roman, M. 
Bretan, Cojocaru, S. Bretan, 
Matei, O. Ionescu, Popa (min. 
27 Țegean).

B, STOICIU-corcsp.

Unirea Dej — ,,U“ Cluj 0-2 (0 — 1)

ANCA DOUA GOLURI

Corvinul Hunedoara — Steaua 0 — 2 (0 — 1)

Maturitatea oaspeților 
și-a spus cuvintul

HUNEDOARA, 7 (prin tele
fon, de la trimisul nostru). 
Chiar dacă Corvinul ajun
sese în această duminică a ilu
ziilor prin favorurile regula
mentului — reușise doar o 
remiză cu un adversar infe
rior, 2—2 cu Minerul Teliuc 
— gîndul de mărire atinsese 
înaintea partidei cota maxi
mă.

...După 10 minute însă, 
Steaua, dîndu-și seama că 
pericolul cel mare se numește 
Csergo, trimite doi oameni 
să-1 păzească cu schimbul, 
blochează culoarele pericu
loase și intențiile gazdelor se 
năruie treptat. Corvinul in
sistă ca orice gazdă, cutezînd 
doar pînă la careul de 16 m, 
iar Steaua, „formație diplo
mată", știe să întindă curse : 
atrage tot mai mult Corvinul 
în careul iluziilor pentru a 
facilita contraatacurile „de 
grație". Minutul 35 garantea
ză metoda și maturitatea 
bucureștenilor. Pantea se de
plasează, centrează în careu, 
Mercea și Stan se pierd cu 
firea și Ștefănescu punctează 
din apropiere : 0—1.

Curînd după reluare, spe
ranțele gazdelor sînt la un 
pas de împlinire, căci Cris- 
tache comite henț in careu 
(min. 50). Se acordă 11 m, 
dar Foca zdruncină bara ori
zontală. Corvinul nu vrea to
tuși să se resemneze. După 
ce Sătmăreanu s-a aflat la 
pas de autogol în min. 64, 
bucureștenii forțează puțin 
meterezele adverse. Cursa lui 
Ștefănescu (min. 70) limpe
zește totul. Socol respinge, 
dar Pantea cu un șut de pe 
unghiul lung de la 16 m, 
spulberă ultimele iluzii : 0—2.

Foarte bun arbitrajul bri
găzii clujene conduse de Va* 
sile Topan.

CORVINUL : SocOl - Apos- 
tolidu, Stan, Mercea, Coicu- 
lescu II, Foca, Steiner, Pleian, 
Coiculescu I, Csergo (min. *71 
Naghi), Ștefănescu (min. 85 
Popa).

STEAUA : Coman — Săt- 
măreanu, Ciugarin, Ilălină- 
geanu, Cristache, Vigu, Du- 
mitriu III, Pantea, Tătarii, 
Ștefănescu, Marcu.

Mircea M. IONESCU

I. M. U. Medgidia-Farul 0-1 (0-0)

GOLUL LIII TĂNASE A CALIFICAT „lHe 
CONSTĂNJEAN

MEDGIDIA 7, (prin tele
fon). Partida de la Medgi
dia. dintre I.M.U.M. (divizia 
C) și Farul Constanța s-a 
disputat pe un timp fru
mos, ideal pentru fotbal, Și 
pe un teren destul de bun. 
lipsit de zăpadă. Rutina 
constănțenilor și-a spus cu- 
vîntul. I.M.U.M. a rezistat 
cu brio în prima repriză, 
dar n-a mai avut resurse în 
partea a doua a întîlnirii, 
cedînd la limită oaspeților. 
Farul ne-a plăcut numai 
după pauză, cînd a construit 
cîteva faze spectaculoase și a

marcat punctul victoriei prin 
Tănase, în min. 68.

A arbitrat foarte bine 
V. Dumitrescu (București),

I.M.U.M.: Trifan (din
min. 70 Pașa) — Ghcrian, 
Duțu, Ardelean, Sava, Vîl- 
san, Catrina, Bau, Zamfir, 
Artimol, Constantin.

FARUL : Ștefănescu — 
Stoica (din min. 46 Pleșa), 
Antonescu. N. Constantin. 
Ghirca. Tănase, Badea, 
Oprea, Caraman, TUfan. 
Kalo.

C. POPA, coresp.

RAPID : Răducanu — Pop, 
Lupescu, Dan, Codrea, Dinu, 
Angelescu, Năsturescu (min. 
46 Petreanu), Neagu, Marin 
Stelian, Codrcanu.

Ovidiu IOANITOAIA

Steagul roșu Plenița — U.T.A. 0 — 4 {0 — 2]

ARĂDENII AU FĂCUT SPECTACOL
PLENIȚA, 7 (prin telefon, 

de la trimisul nostru). Des
fășurarea jocului a confir
mat calculele anterioare ale 
hîrtiei. Semnul de întrebare 
exista doar în privința dife
renței finale de goluri.. Cei 
aproximativ 2 000 de local
nici așteptau doar un spec
tacol de calitate, prevăzând 
echipa învingătoare. Și spec
tacol a fost. U.T.A. a luat 
jocul în serios și s-a străduit 
— în ciuda terenului destul 
de greu — să creeze faze fru
moase de atac, găsind rezol
vări simple și ferme situații
lor de apărare. Tinerii jucă
tori din Plenița au replicat 
faimoșilor lor adversari prin- 
tr-un angajament fizic total 
•— dar corect — construind, 
lâ rîndul lor, mai ales pe 
partea stingă a liniei de atac 
(Manea și Șarpe) cîteva ac
țiuni de fotbal autentic.

După un prim sfert de oră 
de studiu, Domide primește o 
pasă laterală de la Otto Dem- 
brovschi, șutează de la 16 m 
jos, la colț, și deschide sco
rul : 1—0 pentru U.T.A. 
(min. 16). După buna ocazie 
a Iui Manea de a egala (ra
tare de la 7 m, în min. 19), 
fundașul Birău SUteâză de Ia 
distanță, portarul Stîrcu (cu o

comportare remarcabilă tn 
ciuda golurilor primite) res
pinge pînă la Florian Dumi
trescu, acesta recentrează, și 
lui O. Dembrovschi nu-i 
rămîne decît să trimită cu 
capul mingea în poartă ; 2—0 
în min. 24. După 10 minute, 
semnatarul acestui gol fiind 
accidentat este înlocuit cu 
Schiopu.

După pauză, Sima marchea
ză de două ori cu capul — 
în min. 60, la un corner exe
cutat de Axente, și în min. 
85, în urma centrării perfecte 
a lui Fl. Dumitrescu — Sta
bilind astfel scorul final : 
4—0.

U.T.A. Gornea — Birău, 
Lereter, Pojoni, Calinin, Sima, 
Broșovschi, Axente, O. Dem- 
brovsChi (din min. 34 —
Schiopu), Domide, FI. Dumi
trescu.

STEAGUL ROȘU PLENI- 
ȚA : Stîrcu — Nicolae, Petri- 
șor, Marin, Stanciu, Pundichi, 
Diaconu, Marcovici, Bichea, 
Manea, Șarpe.

A arbitrat corect luliu Bo- 
roș, ajutat bine la tușă de 
St. Birăescu (ambii din Ti
mișoara) și D. Trăistaru 
(Plenița).

Radu TÎMOFTE

CLUJ, 7 (prin telefon). — 
Partida s-a desfășurat la 
Cluj, terenul din Dej fiind 
în refacere. în ciuda gazonu
lui alunecos, transformat în
tr-un veritabil patinoar, cele 
două echipe au prilejuit Ce
lor 2 000 de spectatori un joc 
bun, 
Iert, 
faze 
fost 
care 
mare parte a timpului, cre- 
înd numeroase faze de gol, 
prilejuind în același timp 
portarului dejân Pucna in
tervenții spectaculoase și o- 
portune. De două ori, însă, 
el a fost Obligat să scoată 
balonul din plasă. Cele două 
goluri au purtat semnătura 
lui Anca, fiind înscrise în 
minutele 36 și 83. Dacă în 
cîmp echipa din Dej a acțio
nat cu multă dezinvoltură, în 
momentul cînd s-a apropiat 
de poartă fazele el de atac 
s-au stins. Clujenii au ratat 
alte Cîteva ocazii, din care 
cele mai demne de subliniat 
au fost irosite de Uifăleanu 
(min. 63) și Adam (min. 77), 
singuri cu... portarul. Partida 
a fost condusă corect de ar
bitrul Corilei NițCscu (Si
biu).

UNIREA DEJ : Pucna — 
Covaciu, Racolțe, Gali, Mi- 
cloș, Mardan, Albert. Zaval- 
schi (min. 46 Nicoară), Pop 
Iosif, Pop, Catană.

desfășurat în ritm a- 
presărat cu numeroase 
de gol. Superioritatea a 
de partea studenților, 
au dominat cea mai

„U“ CLUJ : Ștefan — Cre- 
țu, Pexa, Mihăilă, Poraschi, 
Anca, Stincel, Mureșan (min. 
65 D. Mocanu), Uifălcanu, A- 
dam, Muntcanu.

Victor MOREA — coresp.

C.S.M. Sibiu — Progresul București 0—4(0—3)

BUCUREȘTENII AU FOST NECRUȚĂTORI
SIBIU, 7 (prin telefon, de 

la trimisul nostru). Soarta me
ciului disputat pe stadio
nul Metalul din locali
tate, în prCZența a apro
ximativ 7 000 de spectatori, a 
fost hotărîtă în prima parte, 
cînd bucureștenii și-au impus 
superioritatea și au concreti
zat de trei ori. Replica sibieni- 
lor s-a dovedit destul de pa
lidă, ridieîndu-se rareori la va
loarea adversarilor. Apărăto
rii, în frunte cu portarul Lieb- 
hâtdt, au greșit de multe ori, 
iar înaintașii au acționat des
tul de lent și șuturile lor au 
fost imprecise. C.S.M., în an
samblu, nu a atins încă un 
nivel bun de pregătire.

In prima repriză, după cite- 
va minute de joc echilibrat, 
bucureștenii, au luat cu asalt, 
poarta adversă și în min. 12 
Dudu Georgescu a trimis Cu 
capul balonul în brațele por
tarului sibian. După un mi
nut, același Georgescu l-a ser
vit ideal pe I. Sandu și acesta 
a reluat puternic, de la 17 m, 
făcînd inutil plonjonul lui 
Liebhardt : 1—0 pentru Pro
gresul. în min. 30, Liebhardt a 
greșit, nereținînd mingea, iar 
Năstase, pe fază, a introdus-o

în plasă : 2—0 pentru Progre
sul. în ultimul minut al re
prizei, la o fază ce se desfă
șura în careul C.S.M.-ului, Tă- 
năsescu a șutat spre poartă și 
Flichiș ă deViat balonul cu 
mîna. Arbihrul a acordat pe
nalty și Matei l-a transfor
mat : 3—0 pentru Progresul.

După pauză, bucureștenii, 
mulțumiți de rezultat, nu au 
mai insistat îndeajuns in fa
zele de fihaliZare. Totuși, in 
urma unei reușite combinații 
între Măndoiu și Năstase, în 
min. 63, ultimul a mărit avan
tajul echipei sale la 4 goluri.

A condus foarte bine Sever 
Mureșan (Turda), ajutat, de V. 
Popescu (Turda) și T. Gaboș 
(Cluj).

C.S.M. : Liebhardt—Zaha- 
ria, Nistor, Flichiș, Voicu, Mu- 
tiu, Constantin, Schwartz 
(min. 68 Crețu), Rădoi (min. 
35 Tarcu), Unguroiu, Stoicescu.

PROGRESUL : Zamfir—V. 
Popescu, Măndoiu. Grama. Ad. 
Constantinescu. Tănăsvscu 
Beldeanu, I. Sandu. Dudu 
Georgescu (min. 46 Raksi), 
Năstase, Matei (min. 79 Alecu).

Pompiliu VINiILA

dominat, controlînd balonul, 
ceea ce le-a permis să cre
eze acțiuni rapide, cu schim
bări derutante de pe o 
parte pe alta a terenului, 
finalizate în majoritate cu 
șuturi puternice, pericu
loase. în apărare timișore
nii au jucat sobru, simplu, 
așa cum impunea starea te
renului. La mijloc,_ pistoa
nele Bungău 
au alimentat 
înaintarea cu 
gău, 
tr-o 
lăsat 
fiind 
două

și Petrovici 
în permanență 

mingi. Bun- 
redebutat în- 
timișoreană. a

care a 
formație 

o excelentă impresie, 
coautor la primele 

goluri. înaintarea ti
mișoreană a combinat 
numai frumos, dar și 
șutând de nenumărate 
la poartă, iar dacă Adatna- 
che, Tvăneescu și Albu nu 
Interveneau în ultimă ins
tanță. scorul putea fi mai 
mare.

Brașovenii au fost depă
șiți la toate capitolele. Ei 
au încercat să contracareze 
jocul avîntat. al gazdelor 
(uneori prin intrări mai 
tari), dar acțiunile lor au 
fost lipsite de claritate. în- 
cîlcite — la mijlocul tere
nului — și cu o totală ine
ficientă în atac.

Tată cum au fost înscrise 
golurile : min. 28 : Dima 
execută un corner scurt la 
Bungău, care centrează în 
careul mic și Kun înscrie i 
1—0 ; min. 59 i din nou Kun 
finalizează o pasă a 
luiași Bungău ; min. 80 i un 
contraatac timișorean este 
finalizat de Copăceanu 
(3—0). Merită evidențiată 
întreaga formație timișorea
nă pentru modul exemplar 
de dăruire și seriozitatea cu 
care a abordat această par
tidă.

POLITEHNICA i Vidac 
Rotaru, 
Brîndescu, 
gău. Dima. 
Copăceanu.

STEAGUL ROȘUi 
mache (min. 
Ivăncescu, 
Rusu, Florescu 
Gherghel), 
.Dumitriu,

Brigada 
la centru 
lescu — 
Vass și 
arbitrat excelent

P. AllCAN-coresp.

Minerul Comănești — Sport Club

nu 
util, 
ori

ace-

Mata, ArnSutu. 
Petrovici, Bun* 
Surdan, Kun I,

Ada- 
Albu) — 

Olteanu, 
(min. 46 

Cadar, Anghel. 
Balint. Gybrfi.

orădeană avînd 
pe Mircea Bădu- 

ajutat de Tiberîu 
Zoltan Szilaghl a

80
Jenei,

Bacău 1 — 6 (0 — 3)

BĂCĂUANII - NET SUPERIORI
COMĂNEȘTI, 7 (prin tele

fon). Cei aproape 3 000 de 
spectatori au putut urmări o 
partidă viu disputată, în care 
superioritatea tehnică și tac
tică a fost, bineînțeles, de par
tea oaspeților, care au avut în 
Dembrovschi, D. Ene, Pană și 
Vătafu Cei mai buni oameni.

Primele minute aparțin lo
calnicilor, dar, în min. 12, Pa
nă centrează și Duțan înscrie 
pe lîngă portarul Verșanschi. 
Dominarea băcăuană se inten
sifică și Ene Daniel înscrie.

minutele 37 (dintr-o lovi-te

tură liberă, de la 17 m) și 43. 
în repriza secundă, jocul se 

menține alert, băcăuanii Iz
butind să mai marcheze trei 
goluri prin Dembrovschi 
(min. 47, 58 și 81). Gazdele 
ratează bune ocazii prin Man
galagiu și Miclăuș (min. 57), 
iar tn min. 70 fundașul Con
stantin ratează o lovitură de 
la 11 m.

Golul de onoare al localni
cilor este înSoris tot dintr-o 
lovitură de la 11 m, prin C. 
Vasilovici (min. 88). Arbitrul 
M. Rotaru- (Iași) a condus 
bine echipele :

riilgcnil Dorohoi —C. r. II. Timișoara 0-1 (o-o)

UN SINGUR GOL SEMNAT BOJIN
DOKOHOI, 7 (prin telefon). 

Cu toată ninsoarea care s-a 
abătut asupra nordului Mol
dovei în ultimele zile, orașul 
Dorohoi a reușit să asigure 
meciului de Cupă cu C.F.R. 
Timișoara un cadru cores
punzător. S-a lucrat toată di
mineața din plin pentru de
gajarea terenului de stratui 
gros de zăpadă șl astfel e- 
chipele au avut la dispoziție 
un patrulater de joc accep
tabil.

Meciul a început în nota de 
dominare a divizionarei C, 
care în min. 8 ajunge în po
ziție de gol, dar Ungureanu 
șutează în bară. Pînă la pau
ză, tot fotbaliștii din Doro
hoi domină, ca apoi inițiativa 
să treacă de partea timișo
renilor. Oaspeții construiesc 
faze frumoase și sînt pe cale 
să deschidă scorul prin Pa
nici, care a trimis mingea în 
bară în min. 56 (tot el mai 
avusese o „bară" în min. 31). 
Unicul gol al partidei este 
înscris de către Bojin, tn 
min. 78, dintr-o acțiune spec
taculoasă. A arbitrat foarte 
bine N. Rainea (Bîrlad).

FULGERUL DOROHOI i 
Herghelegiu — Vițelatu, $u- 
mănaru, Pintilie, Seieștean, 
Iluțan, Ungureanu, Mocănașu, 
Moraru, Hal bed ea (Pădurarii). 
Stoleru.

C.F.R. TIMIȘOARA : Gabo- 
raș — Pirvu, Mehedinți, Bo- 
drojan. Bocșa, Seceleanu. Chi* 
miuc, Floareș, Regep (Nesto- 
rovici). Bojin, Panici.

R. VASIL1U — coresp.

MINERUL COMĂNEȘTI: 
Verșanschi (min. 46 A. Vasi
lovici)—Nistor, C. Vasilovici, 
Baba, Constantin, Panilelaș, 
Boilor, Miclăuș, Mangalagiu, 
Coman (min. 50 Ivan), Lasc&r.

S.C. BACAU: Ghiță (min. 
78 Fugaciu) — Kiss, Sinău- 
ceanu. Velicu, Comănescu, 
Duțan. Vătafu, Pană, Dem- 
brovschi. E. Daniel, Flore*
(min. 62 Băluță).

I BÎRZAN — coresp.

C.F.R. Arad-F.C. Argeș 0-3(0-2)

SUCCES CLAR AL PITEȘTENILOR
ARAD, 7 (prin telefon). în 

ciuda timpului rece de aici, 
peste 2 500 de spectatori an 
asistat pe stadionul C.F.R. Ia 
întîlnirea dintre cele două 
formații. Argeșenii s-au ca
lificat în turul următor al 
„Cupei", obținînd o victorie 
meritată. Ei au dovedit mai 
multă maturitate în joc, au 
acționat calm și organizat și, 
în plus, au știut să profite de 
greșelile gazdelor, care, în 
special în prima repriză, au 
prestat un joc timorat, ner
vos. Scorul a fost deschis de 
Iancu (min. 33) Ia capătul 
unei acțiuni personale. în 
min. 35, scorul este majorat i 
la o centrare a lui Pigulea, 
portarul arădean iese inopor
tun din poartă și Frățilă în
scrie nestingherit cu capul.

La reluare, inițiativa trece

Oltul ST. Gheorghe—Petrolul 0-1 (0-0)

de partea gazdelor, care do
mină insistent timp de 30 de 
minute. Atacanții arădeni se 
dovedesc însă neîndernlnatici, 
ei ratînd multe ocazii riflre. 
în plină dominare a gazde- 
Jor, oaspeții înscriu din nou, 
în min. 71, prin același lan- 
cu, care trece de fundașii 
Alexandru și șutează necru
țător din apropiere. Arbitrul 
Otto Anderco (Satu Mare) a 
condus mulțumitor următoa
rele formații :

C.F.R. ARAD: Wesser — 
Cotarcă (min. 60 Cucla), Ber- 
mozer, Alexandru, Cociuban, 
Gligor, Vlad, BeșctiCa. Gyen- 
ge, Butaș (min. 46 Korosi), 
Czako I.

F.C. ARGEȘ : Niculescu — 
Pigulea, Olteanu, Vlad, Cră- 
ciunescu, Prepurgel, M. Po
pescu, Radu, Frățilă (min. 46 
Roșu), Iancu, Jercan.

Șt. IACOB — coresp.

ECHIPA GAZDĂ-ÎNVINSĂ ONORABIL
SF. GHEORGHE, 7 (prin 

telefon). Jocul, cu toate că 
s-a desfășurat pe un covor 
de nea, a fost frumos și a 
satisfăcut pe, cei aproape 3 000 
de inimoși suporteri din ora
șul nostru. Gazdele s-au corn* 
portat excelent lh apărate și 
au avut și un atac bun care, 
însă, n-a putut trece de ma
siva apărare a ploieștenilor. 
Oltul a suferit o înfrîhgere 
onorabilă de ]a o echipă c* 
renume în fotbalul nostru.

Tri primă parte a întîlnirii, 
localnicii au avut mai multe 
ocazii de gol, dar ătacanții 
Boroș, BOzIn, Raduly s-ău... 
pierdut în fața porții pioieș- 
tene. Repriza a două a fost 
la început egală, apoi pla-

ieștenii au preluat inițiativa 
și, ca urmare a unui atac pe
trolist, Grozea înscrie Unicii 
punct al partidei în min. 77, 
din preajtna punctului de 
11 m. Cu toate că a primit 
acest gol, portarul FiilSp me
rită a fi remarcat. Gh. Po- 
povici (București) a arbitrat 
autoritar și competent.

OLTUL : FiilSp — Maksai, 
Lorincz, Dinu, Rakosi, Bozin, 
Bokor, Hallo, Raduly, Cifra. 
Boroș.

PETROLUL : Ionescu —
Gruber, Drăgu, Mocanu, Ju- 
hasz, Uncheașu, Dincuță, 
Ciupilu. Dridea, Moraru, Gro- 
xea.

Gh. BRIOTA — coresp

PRONOSPORT
AȘA ARATA O VARIANTA CU 
13 REZULTATE EXÂCTE LA 
CONCURSUL PRONOSPORT N«. 
10, ETAPA DIN 7 MARTIE 1971

1. Crișul — Politehnica 1
2. C.S.M. Sibiu — Progresul 2
3. Politehnică Tifn. — steagul t. I
4. corvinul — Steaua 3
5. C.F.R. Arad — F. C. Argeș . 2
6. Prog. Brăila — Jiul Andltit
7. Internazionaie — Milan ' 1
8. Juventus — Napoli 1
9. Florentina — Torino x

10. Lazio — Bologna X
11. Sampdoria — Roma x
12. Foggia — Cagliari x
13. Lanerossi — Verona x

Fond de premii : 253 508 lei.
Meciul 6, Progresul Brăila — 

Jiul amînindu-se, a fost anulăt. 
Conform regulamentului. toate 
variantele primesc pronostic e- 
xact la acest trifiiS.

Plata cîștigurilor la acest con
cură se va face’ astfel: în Capita
lă : de la 12 martie a.c. la 21 
aprilie a.c. ; in țară : de la 16 
martie a.c. la 21 aprilie a.c.
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Campionatele balcanice de schi

și a luat revanșa la Franulovici
...și va juca în finală cu Graebner

NEW YORK, 1 (Agerpres). 
— Finala probei de simplu 
a marelui turneu internațio
nal de tenis pe teren acope
rit de la Hampton (Virginia 
de vest) se va disputa între 
românul Ilie Năstase și ame
ricanul Clark Graebner. în 
semifinale, Ilie Năstase 
luat o meritată revanșă 
pra iugoslavului Zeliko 
nulovici, care îl întrecuse pe 
•reprezentantul nostru în fi
nala turneului de la Macon.

După o luptă epuizantă de 
5 seturi, Năstase a cîștigat 
cu 1—6, 6—0, 6—2, 5—7, 7—5.

în 
și-a 
asu- 
Fra-

Clark Graebner a obținut ca
lificarea, întrecîndu-1 în trei 
seturi 6—2, 6—2, 7—5 pe Ion 
Țiriac.

Finala probei de dublu va 
opune cuplurile Năstase, Ți
riac și Graebner, Koch.

Cu turneul de la Hampton, 
se încheie circuitul indoor 
din S.U.A. pentru „Premiul 
Gillette". înaintea finalelor, 
în clasament conduce Graeb
ner cu 43 puncte, urmat de 
Ilie Năstase cu 39 puncte, Ri- 
chei (S.U.A.) 36 puncte, Filliol 
(Chile) 33 puncte, Koch (Bra
zilia) 32 puncte.

O MEDALIE
DOUĂ DE

SI UNA DE
5

pentru schiorii români în a doua zi
a întrecerilor de la Mavrovo

MAVROVO, 7 (prin telefon, 
de la trimisul nostru special).

A doua zi a campionatelor 
balcanice de schi a fost tot 
atît de „plină" ca și prima, 
disputele avînd loc în același

OLGA SZABO PE LOCUL IV
ÎN TROFEUL MARTINI

care a revenit floretistei sovietice Belova
(prin telefon de 
nostru special), 
de finală ale

TORINO, 7 
la trimisul 
—. Optimile 
Trofeului Martini au adus pe 
planșe 36 de floretiste, din
tre care 6 românce. A fost un 
nou prilej pentru Stahl și 
Drîmbă ca să-și arate înalta 
valoare, ambele obținînd ca
lificarea în sferturile de fi
nală cu cite 4 victorii. Stahl 
a dispus de : Mohr (R.F.G.) 
cu 4—0, Scoppigni (It.) cu 
4—1, Barrey (Fr) 4—3 și
Rejto (Ung.) 4—3, în timp ce 
Drîmbă a învins pe : Bersami 
(It.) cu 4—1, Piccard (Fr.) 
4—1, Brahm (R.F.G.) 4—2,
Gapais (Fr.) 4—2. Vicol s-a 
calificat și ea în sferturi, des
tul de ușor, cu 3 victorii : la 
Koch (R.F.G.) 4—1, Radling- 
mayer (Aus.) 4—2, Cathie

în Turneul Prieteniei

Comportare inexplicabil
de slabă a echipei

(Ang) 4—3. Mai pline de e- 
moții au fost calificările ob
ținute de Ardeleanu și Szabo 
care au realizat doar cîte două 
'victorii la care s-a asociat, 
din fericire, un coeficient de 
'eficacitate mai bun ca al al
tor trăgătoare. Ardeleanu a 
jdispus de Beck (R.F.G.) cu 
'4-1 și Gorohova (U.R.S.S.) 
cu 4—3, iar Szabo de Knapp 
(R.F.G.) cu 4—1 și Giessel- 
mann (R.F.G.) cu 4—2. Ana 
Pascu, revelația finalei, nu 
a mai avut resurse suficiente. 
A cîștigat la Raczova (Ceh.) 
cu 4—3 și la Bobis (Ung.) 
cu 4—3 dar a avut un coe
ficient mai mic cu o sutime 
decît al polonezei Broniecki.

în sferturile de finală, 
prima dintre trăgătoarele noas
tre care au obținut calificarea 
pentru turul următor a fost 
Vicol : 4—1 cu Piccard, 4—2 
cu Ardeleanu și 4—2 cu Si- 
monffi (Ung.). A
Stahl: 4—1 cu
(Ung.) 4—2 
cu Ivanova 
a pășit în 
4—1 cu
Rusak (U.R.S.S.) 
rettî (Fr.) și Bobis.

Drîmbă obține și 
ficarea cu 3 v : 4—2 cu Sa-

de ficat, 
repurtat 

cu Stahl 
in urma

mușenko, cu Demaille și cu 
Bronieki.

Mai departe, lucrurile s-au 
complicat. Vicol a suferit 
încă din optimi de o indis
poziție stomacală, iar Drîm
bă a făcut o criză 
Totuși, ultima a 
două victorii (4—0 
și cu Ivanova) dar
unor inexactități flagrante de 
arbitraj este întrecută la
limită de Ragno într-un a- 
salt-cheie, care i-ar fi
deschis poarta spre finală. 
Stahl s-a resimțit după efor
tul depus în finală 
tigat doar asaltul 
nova (4—2). Numai 
evoluat Ia
și cîștigînd la Cirkova (4—3), 
Samușenko
(4—1) a participat la ultimul 
episod.

Peste 
aplaudat, 
sovieticei
a fost urmată, în clasament, 
de 2 : Gapais 4 v ; 3. Bobis 
2 v ; 4. Szabo 2 v (4—2 cu 
Bobis ; 4—3 cu Ragno) ; 5. 
Gorohova 1 v ; 6. Ragno 1 v.

valoarea

și a cîș- 
cu Iva- 
Szabo a 
normală

Iată datele antropometrice ale celor doi boxeri (trasformate în metri șl 
kilograme) așa cum au fost transmise în cursul zilei de ieri prin agenția ame
ricană de știri „ASSOCIATED PRESS” :

urmat-o
4—1 cu Szolnik

cu Barrey, 4—3 
(U.R.S.S.). Szabo 

sferturi 
Koch,

(4—2) și Vicol

2 000 spectatori au 
în finală, victoria 
Belova (5 v) care

cu 4 v :
4—3 cu

cu Ce

ea cali-

timp pe malul lacului Ohri- 
da (probele de fond) și pe 
muntele Bistra (slalomul uri
aș). Schiorii noștri au avut 
în general o comportare bu
nă, în afara victoriei aștep
tate a ștafetei junioarelor (I- 
leana Pața, Rodica 
Elena Bașa), care a 
chipei noastre a doua 
de aur, meritînd să 
marcate și performanțele ce
lorlalte două ștafete (a seni
orilor și juniorilor) care au 
cucerit medaliile de argint, 
marcînd astfel un progres al 
fondiștilor noștri. Merituoase 
sînt și, locurile 3 și 4 ocupa
te de Dan Cristea și Dorin 
Munteanu Ia slalom uriaș, 
căci nu trebuie să uităm va
loarea bună a schiorilor țării 
gazdă în această probă 
schiului alpin.

Iată rezultatele tehnice ale 
întrecerilor de astăzi :ȘTAFE- 
TE 3x10 km seniori: 1. Bul
garia 2h07 :29, 2. România 
2h09:17, 3. Iugoslavia 2h21:30; 
3x5 km juniori: 1. Bulgaria 
lh03:09,2, 2. România lh05:31, 
3. Iugoslavia lh05:42 ; 3x3 km 
junioare: 1. România 46:02, 
2. Bulgaria 47 :19, 3. Iugosla
via 50:23 ;SLALOM URIAȘ 
seniori: 1 .Karlcici (Iugosla
via) 2:41,32, 2. Gaspercic (Iu
goslavia) 2:41,46, 3. Dan Cris
tea (România) 2:43,09, 4. Do
rin Munteanu (România) 2:46, 
13 ; juniori : 1. Birnak (Iugo
slavia) 2:49,66, 2. Rank (Iu
goslavia) 2:50,90, 3. Pernik 
(Iugoslavia) 2:59,03, 4. Drajev 
(Bulgaria) 2:62,32 ; 5. Ale
xandru Bogdan (România) 2: 
65,47 ; senioare : 1. Gazvoda 
(Iugoslavia) 1:27,34, 2. Zlata- 
reva (Bulgaria) 
kej (Iugoslavia)

FRAZIER CLAY

Theo
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Corespondență specială pentru SPORTUL

CLAY SAU FRAZIER?
S Primul gong, marți dimineața, la ora 5,30 (ora României) 
• Cassius Clay: „Mizez pe k.o. tehnic sau o victorie in ultimele 
minute" # !oe Frazier = mașină de pumni cu o directă și un 
croșeu necruțător: „Voi ciștiga prin k.o. pină in repriza a 10 a"

Au mai rămas cite va ore pînă 
cînd oficialul arenei de la „Ma
dison Square Garden”, îmbră
cat într-un impecabil frac, va 
da prima lovitură de gong pen
tru a anunța începerea mult aș
teptatei confruntări pugilistice 
dintre boxerii de culoare Cassius 
Clay și Joe -Frazier, angajați în 
meciul pentru titlul mondial la 
categoria grea.

Mai exact, luni seara, la ora 
locală 22,30 (marți dimineața 
5,30 — ora României) va incepe 
marele meci dintre cei doi co
rifei, care va ține timp de o oră 
o întreagă lume sportivă cu res
pirația tăiată (n.r. din cauza de
calajului de fus orar, cronica 
meciului va apare în numărul de 
miercuri al ziarului nostru).

Cassius Clay este în vîrstă 
de 29 de ani și a devenit cam
pion mondial la 25 februarie 
1964, cînd l-a învins prin k.o. 
tehnic în rundul 7, la Miami 
Beach, pe Sonny Liston. Și-a 
apărat centura de 9 ori, după

meciul cu Zora Folley (22 mar
tie 1967 New York), fiind sus
pendat de comisia americană de 
box, pentru nesupunere Ia în
corporare. Cassius Clay a fost 
campion olimpic la Roma la 
cat. semigrea, învingîndu-1 în 
finală pe cunoscutul boxer po
lonez Pietrzykowski.

Joc Frazier posedă și el un 
palmares respectabil. Campion 
olimpic Ia Tokio. Frazier este 
cu 2 ani mai tinăr decît Clay. 
El a devenit campion mondial 
în locul declarat vacant de 
W.B.A. „Mașina de pumni din 
Philadelphia”, cum este supra
numit Frazier, a învins o serie 
de corifei ai ringului ca Chu- 
valo (Canada), Buster (S.U.A.), 
Ellis (S.U.A.) și mai recent pe 
Bob Foster (S.U.A.), actualul 
campion al lumii la cat. semi
grea.

MAGDEBURG, T (prin te
lefon). — în proba de flo- 
retă-fete pe echipe trăgă
toarele noastre au avut o 
comportare inexplicabil de 
slabă și au terminat com
petiția pe locul VI. Ele nu 
au reușit să 
meciul cu 
Cehoslovaciei 
continuare au 
mai înfrîngeri. Mai întîi au 
pierdut (intr-adevăr la o di
ferență de numai o tușă), 
intîlnirea cu formația se
cundă a R. D. Germane și 
apoi s-au comportat pur și 
simplu de nerecunoscut, în 
meciurile cu reprezentativele 
Poloniei (4—12) și R. D. Ger
mane I (7—9).

Clasamentul final al pro
bei se prezintă astfel : 1.
U.R.S.S.; 2. Ungaria ; 3.
R. D. Germană II ; 4. Polo
nia ; 5. R. D. Germană I ; 6. 
România.

în competiția de spadă pe 
echipe, pînă la ora efectuă
rii convorbirii noastre tele
fonice, reprezentativa țării 
noastre a înregistrat o. victo
rie asupra echipei secunde 
a R. D. Germane (11—5) și 
și o înfrîngere la reprezen
tativa Poloniei (6—9).

Iată și clasamentul final 
Ia proba individuală de spa
dă terminată, în ajun, la o 
oră tîrzie: 1. Karakaian
(U.R.S.S.) ; 2. Janekowski
(Pol.) ; 3. Lukomski (U.R.S.S.) ; 
4. Wyeh (Pol.) ; 5. Bikov
(U.R.S.S.) ; 6. Kovacs (Unga
ria).

cîștige decît 
reprezentativa 

(13—3) iar în 
înregistrat nu-

1.

în „Cupa Prietenia14 la patinaj viteză

Sportivii din R.P.D. Coreeană printre
animatorii întrecerilor

★
La „bursa neagră" nu se mai 

găsește nici un bilet pentru Ma
dison Square Garden, în schimb 
prețurile biletelor din sălile de 
cinematograf (unde se televi
zează „în direct" intîlnirea, prin 
circuit închis) a fost mărit sim
țitor. Cel mai ieftin bilet costă 
10 dolari, iar cel mai scump 50!

Joe Frazier a afirmat că vrea 
să cîștige meciul pînă în re

priza a 10-a. „Voi 1 
contribuție tot suflul în 
reprize, pentru a-1 da 
Aii” — spune Frazier, 
dul său, Cassius Clay a 
că nimeni nu va putea 
rezultatul decît cu 5 
înainte de final, adică 
dul al 14-lea. „Este însă posibil 
— a spus Clay — ca in cazul 
cînd adversarul meu Va fi epui
zat mai repede, să ciștig me
ciul în repriza a 7-a prin k.o. 
tehnic. Știu că Frazier boxează 
cu capul aplecat pentru a-și a- 
păra bărbia vulnerabilă și mal 
știu că în cazul unei hemoragii 
Joe nu este capabil să mai bo- 
xeze”.

în cercurile specialiștilor se 
aprecizează că Frazier este un 
luptător, în timp ce Clay un 
boxer complet ! Joe poate în
vinge orice boxer prin „directa" 
lui de stingă și croșeul de 
dreapta. El este o mașină de 
pumni, în timp ce Clay, boxer 
complet, este cel mai mare sti
list din lume, pentru că se miș
că în ring cu o ușurință de 
„muscă”. Lovește cu precizie, 
are o alonjă remarcabilă și o 
stingă care nu iartă. Dacă va 
fi ajutat de acel uluitor joc de 
picioare pe care l-a avut în 
1966, el nu poate pierde meciul.

Vreți să știți pronosticul meu? 
Un k.o. timpuriu în favoarea lui 
Clay, sau un abandon în ul
timele minute al lui Clay. Vom 
vedea...

pune la 
i primele 
gata pe 
La rin- 

. declarat 
prevede 
minute 

in run-

MARIO WIDMER
New York, 7 martie

din 
a- 

din 
ga- 
de

BERLIN, 7 (prin telefon, de 
la trimisul nostru special). 

Confirmînd bunele aprecieri din 
prima zi a concursului, speran
țele olimpice din R. D. Germană, 
R.P.D. Coreeană, U.R.S.S. și 
Polonia au continuat să domine 
întrecerile celei de a treia e- 
diții a „Cupei Prietenia4* la pa
tinaj viteză, la care mai parti
cipă viteziști din Cehoslovacia, 
România și Ungaria. Cei care au 
atras atenția în mod special, in 
aceasta a doua rundă a bolizilor 
gheții, au fost patinatorii 
R.P.D. Coreeană, care și-au 
dăugat pe pista artificială 
parcul sportiv Dinamo noi 
Ioane, îmbogățindu-și cartea
vizită cu performanțe autentice. 
Cu o pregătire sumară, reprezen
tanții țării noastre au ocupat 
locuri la periferia clasamente
lor. Totuși, trebuie spus, cu toa
te că rezultatele lor nu supor
tă comparația cu ale celor în
registrate de premiați, unele din
tre ele constituie noi recorduri 
republicane. Faptul, pe de < 
te ne bucură, dar în ; 
timp ne înfățișează poziția 
măgulitoare a patinajului 
tru viteză în ierarhia 
națională. Iată rezultatele 
cipale ale ultimei zile de 
curs și poziția sportivilor 
mâni în clasamente. (Menționăm 
că seara, la ora cînd s-a efec
tuat convorbirea telefonică urmau 
să se mai dispute probele de 
3 000 m — f și 5 000 m — b) : 
1 500 m (f) : 1. Monika Zernicek 
(R.D.G.) 2:31,0, 2. Karin Kessow

(R.D.G.) 2:35,4, 3. Ute Dlx (R.D.G.) 
2:37.2... 18. Roxana Salade 2:55,4 — 
nou record jun. II (v.r. 2:59,2), 19. 
Eva Foct-Fodor 2:58,6. 20. Sanda 
Frum 2:53,9: 1 500 m (b) : 1.
Kim Bong Hi (R.p.D. Coreeană) 
2:17,6, 2. Li Do Su (R.P.D. Co
reeană) 2:17,9, 3. Manfred Win
ter (R.D.G.) 2:13,5... 19. Z. Sandor 
2:26,6. 21. E. Imecs 2:37,3. 22. V. 
Ciolacu 2:39,4 ; 1 000 m (f) : 1.
Monika Zernicek (R.D.G.) 1:40,4, 
2. Kim Mjong Za (R.P.D. Coreea
nă) 1:42.4, 3. Kim Tschun Za
(R.P.D. Coreeană) 1:43,1... 24. Eva 
Foct-Fodor 1:58,6. 26. Sanda Frum 
2:01,0 ; 1 000 m (b) : 1. Haralrt 
Oehmc (R.D.G.) 1:31.1, 2. Jurgen 
Hanke (R.D.G.) 1:31,4, 3. Zo Seun 
Un (R.P.D. Coreeană) 1:32,2... 11. 
Z. Sandor 1:37,3 — nou record 
jun. II (v.r. 1:40,7), 16. E. Imecs 
1:43,5, 19. V. Ciolacu 1:46,7.
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Traian IOANIȚESCU

HAEMEENLINNA, 7 (prin 
telefon). — In ultima zi a 
campionatelor mondiale de 
biatlon s-au disputat probele 
de ștafetă. La ora 10 au ple
cat în cursă echipele de ti
neret, care au beneficiat de 
o vreme normală. Tn primul 
schimb, echipele au venit, a- 
proape în pluton, dar din al 
doilea au început să se facă 
diferențe, în special datorită 
turelor de penalizare. Din 
păcate, în acest schimb și 
concurentul nostru Gh. Voicu 
a ratat la tragere și a fost 
nevoit să execute 4 ture su
plimentare, datorită cărora a 
pierdut contactul cu frunta
șii. Rezultatele finale sînt 
următoarele : 
Bogdanov, I.
danov) 1 h 38:43,3 (0 t.), 

Finlanda 1 h 41:10,4 (41), 
Suedia 1 h 41:35,3 (5 t), 
Polonia 1 h 41:58,6 (1 t), 
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DERBYURI

R.D. GERMANĂ ÎNVINGĂTOARE 
ÎN TURNEUL DE LA NEUBRANDENBURG

X
• Echipa de handbal feminin a României pe locul III

I
I
I fr

h 44:08,1 (3 t), 7. România 
h 47:18,7 (4 t).
După încheierea cursei ti

neretului, o ninsoare umedă 
(mai mult lapoviță), a în
ceput să cadă punînd pro
bleme deosebite de eeruit 
seniorilor, diferențele de alu
necare dintre alergători fiind 
uneori destul de mari. în 
aceste condiții echipa noas- 

excelent 
bun re-

1
1

tră, deși a tras 
(realizînd cel mai 
zultat) nu a reușit să ocupe 
decît locul 7. Ea 
totuși echipa Japoniei și a 
R. D. Germane, ultima cîști- 
gătoare a medaliei de bronz 
în 1970. Iată rezultatele șta
fetei seniorilor :
1. U.R.S.S. 2 h 09:42,0 (2 t),
2. Norvegia 2 h 10:13,6 (11),

Polonia 2 h 14:57,9 (2 t), 
Finlanda 2 h 15:10,9 (51), 
Italia 2 h 16:13,3 (3 t), 
Suedia 2 h 17:15,9 (5 t), 
România 2 h 17:30,1 (0 t).
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ÎN CAMPIONATE SI CUPE
ANGLIA : EVERTON 

N-A IERTAT...

SLAVIC (1:58,2-200 m LIBER)
DiN NOU PRINTRE FRUNTAȘI LA BREMEN

BREMEN 7 (prin telefon) Per
formanțe de măre valoare au 
marcat și cea de a doua reuni
une a concursului internațional 
din localitate. In proba de 200 
m liber (29 de concurenți), Ma
rian Slavic a avut din nou o 
comportare frumoasă, clasîn- 
du-se pe locul IV cu 1:58,2 (re
cord românesc pentru bazin 
scurt). Aflat la primul său 
concurs de amploare. Eugen Ai
mer a făcut o cursă meritorie, 
situîndu-se pe locul VIII cu 
2:00.5. Rezultate tehnice :

200 m liber : W. Lampe 
(R.F.G.) 1:54,7, Vosseler (R.F.G.) 
1:55,2. Schiller (R.F.G.) 1:56,8, 
M. Slavic 1:58.2,... 8. Aimer
2:00,5, 9. V. Bure (U.R.S.S.) 
2:01,5 : 200 m bras : Pankin
(U.R.S.S.) 2:23,5. Kusch (R.F.G.) 
2:25,0, Aretz (R.F.G.) 2:27,4 ;

100 m delfin : Stokiasa (R.F.G.) 
57,4, H. Lampe (R.F.G.) 57,9, 
Rood (Olanda) 58,5 ; 200 ni spa
te : Schoutsen (Olanda) 2:11,9, 
Richards (Anglitj) 2:12,5. N. Mi- 
loș (iug.) 2:15,5 ; 100 m spate 
(f) : Andrea Gyarmaty (Ung.) 
66.3, Sue Atwood (S.U.A.) 67,2, 
Silke Pielen (R.F.G.) 67,9 ; 100 m 
liber (f) : Mirjana Segrt (Iug.) 
60,0, Heidi Reineck (R.F.G.) 
60.1, Judit Turoczy (Ung.) 61,9 ;
100 m bras (f) Galina Stepa
nova (U.R.S.S.) 1:14,5, Linda
Kurtz (S.U.A.) 1:17,0. Patricia 
Siewert (R.F.G.) 1:17,2, Te Riet 
(Olanda) 1:17,2; 200 m delfin 
(f) : Lynn Collela (S.U.A.) 2:19.6, 
Gyarmaty 2:25,2. Segrt 2:27,2;
400 m liber : Ann Simmons 
(S.U.A.) 4:27,8, Novella Calli- 
garis (Italia) 4:38.5, Linda de 
Boer (Olanda) 4:39,3.

în Scoția s-au jucat tot «rec
turile de finală ale Cupei. Glas
gow Rangers a eliminat pe A- 
berdeen, iider al campionatului 
(i—0), în timp ce Celtic Glasgow 
a învins echipa din divizia se
cundă Raith Rovers cu 7—1.

SPARTAK KIEV M FINALA

R. F. a GERMANIEI : DER-
BYUL A FOST AMINAT

NEUBRANDENBURG, 7 
(prin telefon, de la trimisul 
special al ziarului Neuer 
Meg). Duminică seara au 
luat sfîrșit, în sala sporturi
lor din Neubrandenburg, în
trecerile celei de a doua edi
ții a turneului internațional 
de handbal feminin dotat cu 
trofeul forului de speciali
tate din R. D. Germană. Pe 
primele locuri s-au clasat i 
1. R. D. Germană; 2. Uniu
nea Sovietică; 3. România.

Meciurile ultimei runde 
s-au încheiat cu următoarele 
rezultate t Iugoslavia — Ce
hoslovacia 13—9 (6—4); Uniu
nea Sovietică — Ungaria 
13—11 (7—4); R. D. Germană 
— România 9—8 (5—2). Echi
pa noastră a făcut un joc 
remarcabil în compania celei 
mai bun« formații de hand
bal feminin din lume, re
prezentativa R. D. Germane, 
în special în apărare român
cele s-au comportat y 
bine. în atac însă, ele 
irosit multe ocazii, singura 
care s-a impus

foarte 
au

categoric ,

I
fiind Cristina Metzenrath. 
Iată formațiile care au evo- I 
luat (în paranteză golurile I 
înscrise) :

R. D. GERMANA : Zober- I 
Braun (3), Czelake (2), Hoch- I 
muth (3), Jancker, Koch, , 
Winkler (1), Helbig, Starcke; I

ROMANIA i Si mo — Ar- I 
ghir (1), Metzenrath (4), 
Băicoianu, Soș, Szekely, Ilie, I 
Schramko, Tair (1), Micloș I 
(1), Oancea (1). Au arbitrat i . 
Svensson și Hjuler (Dane- I 
marca). Iată clasamentul fi-1

I
nai al turneului
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2. Uniunea Sov.
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4. Iugoslavia
5. Ungaria
6. Cehoslovacia
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Mazzola (inter), autorul celui 
de al doilea gol in derbyul 
de ieri de pe „San Siro” cu 

Milan

periferia clasamentului unde se 
afla pe vremea cînd o antrena 
Heriberto Herrera. Meritul este 
în egală măsură al lui Inverniz- 
zi. noul antrenor, și al ambițio
șilor săi jucători. Cine și-ar mai 
fi închipuit că vom asista la un 
atît de electrizant final de cam
pionat după ce colegii lui Rivera 
au dominat clasamentul atît» 
timp cu autoritate ?

Un alt eveniment marcant în 
etapa de azi : Haller (Juventus) 
a susținut al 250-lea meci în cam
pionatul italian și a făcut o par
tidă magistrală. Rezultat : 4—1
pentru Juventus care, astfel, a 
spulberat ultima speranță napo- 
litanilor de a participa la lupta 
pentru titlu. Fiorentina — Torino 
1—1 (Sala, respectiv, Longoni) ; 
Fogsia — Cagliari 0—0 ; Juventus 
— Napoli 4—1 (Causio. Anastasi, 
Bettega. Furino, respectiv Zur- 
lini) ; Lanerossi Vicenza — Ve
rona 0—0 ; Lazio — Bologna 2—2 
(Tomy și Chinaglia, respectiv Sa- 
voldi și Gregori) ; Sampdoria — 
Roma 0—0 ; Catania — Varese 1—0 
(Bernardis).

CLASAMENT
11 8 1 
12 5 3 
10 7 3 
10 4 6
TRENTINI

1. Milan
2. Inter
3. Napoli
4. Juventus

20
20
20
20

Cesare

40-16 30
28-18 29
19-13 27
27-18 24

tn Anglia s-au desfășurat, sîm- 
bătă, sferturile de finală ale Cu
pei (a nu se confunda cu Cupa 
ligii, care s-a încheiat sîmbăta 
trecută cu victoria lui Tottenham). 
Echipa Colchester din divizia 
a IV-a, care cu o etapă înainte 
eliminase pe Leeds United, n-a 
mai rezistat de data aceasta, hind 
învinsă cu categoricul scor de 
5—0 de Everton, campioana An
gliei. învingătorii și-au asigu
rat victoria încă în prima re
priză cînd conduceau cu 4—0. 
Cele 5 goluri au fost marcate de 
Kendal (2). Royle, Husband și 
Allan Ball. Cel mai important 
meci s-a desfășurat însă între 
Liverpool și Tottenham, în fata 
a 55 000 de spectatori. Intîlnirea 
a fost dominată categoric de 
Liverpool, dar scorul a rămas 
alb, așa încît partida se va re- 
juea. Tot cu un scor alb s-a În
cheiat și disputa dintre Arse
nal și Leicester, din divizia se
cundă. Stoke City, deși condusă 
la pauză cu 2—0 de Hull City, a 
cîștigat cu 3—2, prin golurile mar
cate de Conroy și Ritchey, res
pectiv Wagstaff.

Din cauza timpului nefavorabil 
(teren acoperit cu zăpadă si 
gheață, la Morichengladbach), der
byul campionatului vest-german 
dintre Borussia Mânchengladbach 
și Bayern Miinchen a fost a- 
mînat. Celelalte rezultate ale e- 
tapei : Rot-Weișs Essen — Schal
ke 04 1—3, Hamburger S.V. — 
F. C. " ' ' ’
tracht Frankfurt 
Oberhausen 5—0, Hertha — Wer
der Bremen 5—1, V.f.B. Stuttgart 
— Eintracht Braunschweig 1—1, 
Hannover 96 — Arminia Bielefeld 
2—0, M.S.V. Duisburg — Kickers 
Offenbach 2—2.

Kaiserslautern 5—2, Ein- 
Rot-Weiss

MUNCHEN, 7 (Agerpres) 
— La Nurnberg în meci re
tur pentru semifinalele Cu
pei campionilor europeni , la 
handbal (feminin), echipa F.C. 
Nurnberg a întrecut cu 10—5 
(4—4) formația Spartak Kiev, 
Pentru finală s-a calificat în
să echipa din Kiev, care cîș- 
tigase primul joc cu scorul 
de 15—6.

ELVEȚIA-NORVEGIA
CLASAMENT

1. Bor. M6nch.
2. B. Miinchen
3. Schalke 04
4. Eintr. Braun.

2
2
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23 12 4 7

22 12 8
20 11 7
23 12 5

49-20 32
39-18 29
31-19 29
39-21 28

3-2 LA HOCHEI

celor maiIn clasamentul 
eficace jucătoare primul loc 
a fost cucerit de Toth Har- 
sany (Ungaria) cu 26 de go
luri. Ea a fost urmată de 
Bobrova (Uniunea Sovietică) 
25 și Knezevici (Iugoslavia) 
23.

Hans FRANK
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ITALIA : Inter învinge 
pe Milion cu 2—0

Etapa din 7 martie ne-a adus, 
în fine, o certitudine în ceea ce 
privește deznodămîntul actualu
lui campionat. Titlul va intra in 
posesia milanezilor. Care din ei? 
Râmîne de văzut, căci în urma 
victoriei pe care Internazionale a 
repurtat-o asupra " ' 
2—0 (prin golurile 
Corso și Mazzola) 
au decît un punct 
învingătorilor .
mlnlcă. tn orice caz, este demnă 
de toată lauda renașterea echi
pei lui Mazzola care a reușit să 
se depărteze treptat și sigur de

lui Milan cu 
înscrise de 

liderii nu mai 
avans asupra 

din această du-

FRANȚA : Marseille — St.
Etienne 2—2

Derbyul campionatului francez, 
Marseille — St. Etienne s-a în
cheiat nedecis 2—2 (1—1). La 
Marsilia, 50 000 de spectatori (re
cord în ultimii ani) au urmărit 
un joc excelent. Golurile au fost 
marcate de Bosquier (min. 4) au
togol în favoarea gazdelor, Kelta 
a egalat (min. 35), apoi, după 
pauză, Bereta a adus din nou pe 
Marseille în avantaj (min. 61) și 
3 minute mai tîrziu, Bonnel a e- 
galat. în clasament, egalitatea 
dintre cele două echipe continuă.
1. Marseille 23 14 5 4 52-27 33
2. St. Etienne 23 13 7 3 42-25 33

ÎN PRELIMINARIILE
NEULUI U.E.F.A. : 

ria

TUR 
Bulga 

Turcia 3—2
Cele două adversare ale echi

pei României în preliminariile 
turneului U.E.F.A. pentru juniori, 
s-au tntîlnit ieri la Burgas. Au 
învins gazdele cu 3—2 (1—1). Alte 
amănunte în ziarul de mîlne.

ZURICH, 7 (Agerpres). — 
în campionatul mondial de 
hochei pe gheață (grupa B), 
care se desfășoară în Elveția, 
s-au înregistrat următoarele 
rezultate : Elveția — Norve
gia 3—2 (0—1, 2—0, 1—1) ; 
Iugoslavia — Austria 3—1 (2 
—0, 1—1, 0—0).

TELEX • TELEX • TELEX * TELEX • TELEX • TELEX
Cu prilejul unui concurs de înot 
desfășurat Ia Rio Hondo (Califor
nia), înotătorul vest-german, Hans 
Fassnacht, a cîștigat proba de 
1 650 yarzi cu timpul de 16:03,4 
(cea mai bună performanță mon
dială a sezonului în bazin mic). 
Pe locul secund s-a clasat aus
tralianul Graham White 16:03,6, 
urmat de suedezul Gunnar Larson 
16:34,8.

Boxcrul italian Bruno Arcari și-a 
păstrat titlul de campion al lu
mii la categoria ușoară, învln-

gînd Ia puncte, în 15 reprize, pe 
brazilianul Joao Henrique. Meciul 
s-a disputat la Palatul sporturilor 
din Roma.

in competiția de tenis de masă 
„Cupa ligii europene", pe locul 
întîi s-a clasat selecționata Un
gariei. Locul doi va fi desemnat 
în urma unu! meci între echipele 
Suediei ș; U.R.S.S. La Moscova, 
echipa U.R.S.S. a întrecut cu 8—1 
formația R. F. a Germaniei. Sin
gura victorie a oaspeților a fost

obținută de Schoeller, care , i-a 
învins cu 2—0 pe Gomoșkov.

Cu prilejul unui concurs atletic 
de sală desfășurat ta Kiel, sporti
va vest-germană. Marlene Fuchs- 
Klein a cîștigat proba de arun
carea greutății cu rezultatul 
16,88 m.

de

In concursul atletic de sală 
la Moscova. Vladislav Sapeia 
Aleksandr Lebedev au

de
Și

— ----------- — realizat
în proba de 100 m timpul de 10,3.
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