
PROLETA RJ DIN TOATE ȚĂ RILE, UN1Ț1-VĂ I

In competiția

SĂNIUȚĂ
DE ARGINT

POIANA 
telefon, de

Campionii 
probei 
de coborlre : 
Daniela Mun-

12 s-au avîntat în 
schioarele. Dar 

nu au fost decît

teanu
și
Constantin Văi- 

deanu

V. BiRSAN - 93 M 
PE TRAMBULINA DE LA BORSA!

9

Biatlonistii de la A.S.A’I. 
învingători la ștafetă

meritat titlu de campioană na
țională. întrecerea schiorilor a 
deschis-o Dorin Munteanu, 
unul din favoriți. El a făcut o 
cursă bună, dar o reținere la 
ultimul viraj din „S“-ul mic și 
la intrarea în „S“-ul mare l-a 
făcut să piardă zecimi preți
oase pe care nu le-a putut re
cupera pe ultimele terase, unde 
a alunecat cel mai bine. Al 
doilea plecat, C. Văideanu a 
riscat totul și, în ciuda unor 

' ’ în a doua parte 
terminat într-un 
a mai fost depă-
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Pe . drumul vechi, 
leagă Brașovul de Poiana, 
s-au desfășurat sîmbătă și 
duminică cele două manșe 
— finale — ale populai ei 
competiții dotate cu „Săniu
ța de argint“. 32 de fete și 
32 de băieți, din tot atîtea 
județe, și-au disputat tro
feul pe o pîrtie excelentă, 
cu zăpadă din belșug. Pe 
primele locuri, la ambele 
categorii de concurenți, s-au 
clasat reprezentanții jude
țului Brașov. Rezultate teh
nice: fete, 1 300 m : 1. Var- 
vara Ferencz (Brașov), 2. 
Elena Fedeș (Neamț), 3. 
Georgeta Sucovschî (Boto
șani), băieți, 2 000 m: 1. Al. 
Popa (Brașov), 2. C. Ianoș 
(Bacău), 3. I. Rusu (Mureș).

BRAȘOV 14 (prin 
______ Ia trimisul nostru). 
— O zi frumoasă, o organizare 
și o pîrtie bună, la care s-a 
adăugat un pasionant duel 
pentru primele locuri, au făcut 
ca ultima probă a campionate
lor naționale să capete un ca
racter sărbătoresc.

La ora 
întrecere 
cum ele 
opt, cursa lor a fost doar o 
scurtă uvertură a adevăratu
lui spectacol. Fără să mai 
greșească de data aceasta în 
„S" Daniela Munteanu a fost 
cea mai rapidă dintre concu
rente, reușind să cîștige un

dezechilibrări 
a cursei, a 
timp care nu 
șit.

Iată acum 
niori • 1. C.
Brașov) 1:49,9, ____ __
(A.S.A.) 1:51,0, 3. D. Munteanu 
(A.S.A.) 1:51,5, 4. D. Cristea 
(Dinamo Brașov) 1:52,4, 5. Gh. 
Vulpe (Dinamo) 1:54,4, 6. I. Jun- 
cu (I.E.F.S.) 1:56,5. Senioare :
1. Daniela Munteanu (A.S.A.) 
63,9; 2. Ioana Belu (A.S.A.) 
64.4; 3. Gisela Mores (Polit. 
Brașov) 65,61 4. Mihaela San
du (Dinamo) 66,0 ; 5. ludith 
Tumori (I.E.F.S.) 67,3 ; 6. Mi
haela Dumitrescu (A.S.A.) 72,4.

La combinată clasamentele 
sînt următoarele: seniori; 1. 
Dan Cristea (Dinamo) 13,9 p,
2. Dorin Munteanu (A.S.A.) 
32,9 p, 3. Nicolae Crețoi (Polit. 
Brașov) 109,6 p ț senioare : 1. 
Ioana Bclu (A.S.A.) 4,80 p, 2. 
ludith Tomori (I.E.F.S.) 44,2 p,
3. Gisela Mores (Polit. Brașov) 
47,4 p.

rezultatele : Se-
Văideanu (A.S.A.

2. V. Brenci

Gh. EPURAN
(Continuare în pag. 

la rubrică)

ANCA GRUZA ÎNVINGĂTOARE LA BERLIN
BERLIN, 14 (prin telefon). — 

Comportîndu-se excelent, tinâra 
înotătoare bucureșteancă Anca 
Groza a terminat învingătoare cu 
1:11,5 în proba de 100 m delfin 
a concursului internațional deș- 
fâștiraț în localitate. Evoluții me
ritorii au avut șl alți doi concu
renți români, D. Wetterneck 
(200 m mixt) și T. Nicolae (200 
ra delfin). Rezultate tehnice :

100 m liber (f) : Ender (R.D.G.) 
84,4, Klanhen (R.D.G.) 64,8; 400 m 
liber (b): Hargitay (Ung.) 4:20,5, 
Toth (Ung.) 4:33,4. Tietz (R.D.G.)

4:34,0,... 10. Wettemeck 4:42,8;
200 m bras (b): Hargitay 2:34.7, 
Schiller (R.D.G.) 2:46,7; 100 m
delfin (f): A, Groza 1:11,5, Jauzin 
(R.D.G.) 1:11,6, Blătter (R.D.G.)
1:11,9, 
1:12,6;
(Ung.) 
2:23,5, 
2:24,9, 
brass 
1:22,3,
8. R.

Blătter (R.D.G.) 
Faitlova (Cehoslovacia) 

200 m delfin (b): Soos 
2:21,5, Alderhausen (R.D.G.) 

Kaltenbruner (R.D.G.) 
T. Nicolae 2:25,5; 100 m 
(f): Przybiiskl (R.D.G.) 
Hinze (R.D.G.) 1:22,4, ...
Petruică 1:24,2 ; 200 m 

mixt (b): Hargitay (Ung.) 2:14,0, 
D. Wetterneck 2:25,5.

După prima 
etapă 

a returului ,

CAROL CORBU- egalul recordmanului lumii
ILEANA SILAl-a doua în cursa de 800 m

• VASILE SARUCAN Șl CORNELIA POPESCU MEDALIAȚI CU BRONZ

(prin telefon, de

CORNELIA POPESCU Victor BANCIULESCU

aCu 16,83 m la triplu 
Carol Corbu a realizat 
un record national ab
solut, superior cu 7 cin 
celui mai bun rezultat 
al său în aer liber.

SOFIA 14 
la trimisul nostru special).

Prin modul în care au e- 
voluat, atrăgînd atenția spec
tatorilor și cucerindu-și nu
meroase simpatii, săritorii ro
mâni și-au făcut pe deplin 
datoria. Ei s-au aflat într-o 
permanentă dispută cu frun
tașii probelor respective, ur-

DINAMO A REZISTAT ASALTULUI BĂCĂUAN 
Șl A RĂMAS LIDERA CLASAMENTULUI

cînd de mai multe ori 
podium.

Săritorii în lungime 
deschis duminică dimineața 
seria satisfacțiilor și nu nu
mai că l-au promovat pe 
VASILE SARUCAN pe locul 
3 în Europa, dar și-au re
zervat, prin VALENTIN JUK- 
CA, și locul IV într-o între
cere care l-a dus fulminant 
pe Ilans Baumgartner pină 
la 8,12 m (după ce reușise 
și 8,00 m). Sărucan a fost 
admirabil. El s-a impus doar

prin două sărituri : prima cte 
7.80 in egalind recordul na
tional stabilit concomitent cu 
Jurcă, în urmă cu două săp- 
tăinini, iar a doua de 7,88 in 
(nou record) care tranșează 
deocamdată in favoarea sa 
rivalitatea cu compatriotul 
său. Jurcă, deosebit de con
stant, a sărit de două ori

• Universitatea Craiova, la un pas de infringere, pe teren propriu, 
in fața ultimei clasate! ♦ „Bătrîna doanină“ a avut emoții • Poarta 
lui Ghițâ nu mai e ferecată la Bacău • La Cluj, un gol care poate valora 

foarte mult • 15 goluri marcate in etapa a XVI-a
REZULTATE TEHNICE CLASAMENTUL

Steaua — Farul 
Politehnica — Petrolul 
S.C. Bacău — Dinamo 
C.F.R. Cluj — Progresul 
U.T.A. —Jiul
Steagul roșu—F.C. Argeș
Univ. Craiova — C.F.R. Timișoara 
Simbătă :
Rapid — „U" Cluj l_0 (1—0)

Etapa viitoare (21 martie)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

DINAMO 
Rapid 
Steagul roșu 
U.T.A. 
Politehnica 
Petrolul 
Farul 
Univ. Craiova 
Steaua

10. S.C. Bacău
11. 
12.
13.
14.
15.
16.

PETROLUL —SPORT CLUB 
PROGRESUL — U.T.A.
F.C. ARGEȘ — UNIV. CRAIOVA 
DINAMO — C.F.R. CLUJ
FARUL — STEAGUL ROȘU
JIUL — RAPID
„U" CLUJ — STEAUA
C.F.R. TIMISOARA — POLITEHNICA

„U" Cluj
C.F.R. Cluj
Jiul
F.C. Argeș 
Progresul
C.F.R. Timișoara

16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

8
6
8
9
8
8
7
7
5
7
6
6
6
4
3
3

5
8
4
1
3
3
4
4
6
1
2
2
1
5
4
1

3
2
4
6
5
5
5
5
5
8
8
8
9
7
9

12

27-J4
18—11
13—10
25—16
29—22
20—18
25—25
13-13
21—21
23—21
17—18
21—26
16—20
19—24
10—19
9—28

21
20
20
19
19
19
18
18
16
15
14
14
13
13
10
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in nou, la fotbal I 
Campionatul diviziei 
A s-a reluat în con- 
dițiuni favorabile, 
în toate orașele vre
mea fiind frumoasă

și constituind. în felul aces
ta, un stimulent atit pentru 
jucători, cit și pentru spec
tatori, care și-au ocupat locul 
în tribune, manifestîndu-și 
încă o dată fidelitatea față 
de acest sport al bucuriilor, 
dar și al necazurilor. Sem
nificativ în această privință 
este faptul că, la Craiova, 
deși partida părea o simplă 
formalitate pentru gazde, a- 
proxi'maiiv 25.000 de iubitori 
ai fotbalului au venit la sta
dion.

Etapa s-a încheiat cu o 
singură surpriză : acel 1—1 
din Cetatea Băniei, la un 
moment dat profilîndu-se 
chiar o victorie a oaspeților ! 
De altfel, cei care au urmă
rit, la radio, transmisia me
ciurilor, au trăit destule mo
mente de „suspens", desfășu
rarea unora dintre meciuri,

APE 01 PR1MAVARA... ECHIPA ETAPEI

ROMILA NUNWEILLER III

A
 început returul 1 A început plin de tumult, cu 
generosul concurs al Soarelui, care a topit „gu
lerele de zâpadă" din jurul stadioanelor, fără să 
aștepte avizul rece și formal al Echinoxului.

Se pare că fotbaliștii noștri au înțeles cum se 
cuvine gestul de suporter al soarelui, fâcînd să 

crească încă din start tensiunea tribunelor.
Sîrnbătă, pe stadionul Republicii, Răducanu a dăruit două 

puncte Rapidului, respingînd aproape neverosimil, cu picioruț, 
„golul" meritat al victoriei clujene. Sînt convins, de altfel, că 
rapidul contraatac al lui Neagu a fost o simplă prelungire a 
acestui moment de inspirație tip Banks.

Ieri, tot pe Republicii, pulsul „steliștilor" și cel al lui Cosmoc 
s-a dublat, probabil, în secunda în care portarul Ștefănescu 
și fundașul Antonescu au refuzat tabelei electronice un gol 
de două ori înscris.

După aceste două prologuri, au urmat cele 90 de minute „con
cesionate" radio-ului, care au mărit și mai mult tensiunea. Floareș 
a dăruit golul nr. 1 al etapei antrenorului frenetic Tache Macri... 
Dumitriu II a deschis și el scorul, prinfr-o cursă dintre cele 
care au oferii Rapidului singurul titlu de campion al istoriei 
sale semiseculare. „Gil" Mărdărescu a căutat să ne convingă 
— și a reușit — că „de la... ridicol la sublim" nu e decît o 
săptămînă..." La Arad, Jiul a fost la un pas de marele punct 
al Speranței, răminînd, pînă la urmă, doar cu satisfacția dg 
a fi urcat un loc în clasament, cu concursul fostului său an
trenor Ozon. La Bacău, antrenorii „rivali" au demonstrat ca
lități de prestidigitatori, aruneîndu-i în luptă, după pauză, 
pe înaintașii... predestinați celor două goluri ale „remizei" 
care — oe |qc paradoxal — ameliorează poziția dinamo 

: viștilor în cursa pentru titlu.
...Și-acum, patru reflecții pe marginea meciurilor văzute :
A. Cred că astăzi Năsturescu lipsește Rapidului mai mul 

decît Dumitru...
B. „U" a jucat ieri în dulcele stil clasic al Balcaniadei lui 

Andrei Șepci (1933). Doi fundași (Pexa-Solomon), trei mijlocași 
(ceilalți), doi interi (Anca și Mihăilă), două extreme (Uifă- 
leanu și Munteanu) și un centru înaintaș (Adam). Cu Sepi 
Grațian în tricoul centrului înaintaș, probabil că „U“ ar fi 
cîștigat cu 3—0...

C. Steaua continuă să șovăie. Prea multe „un-doi"-uri și 
prea puține șuturi...

D. Farul și-a pierdut, pe neașteptate, hlamida . romantică. 
Acești mari jucători de ruletă care au mizat, de fiecare dată, la 
București, toată energia de care erau capabili, stîrnind admi
rația tribunelor, au jucat ieri cite o fisă prăpădită, la „mica 
ciupeală", ca bătrînii obosiți de lq Monte Carlo, tremi/rînd 
la orice mișcare a bilei alb-negre.

O tricou de campion 1 Cite elanuri nu pier în cimpul ’iu 
* S'™'’"’ CHIRII*

DINU
(Dinamo)

INCZE IV DEMBROVSCHI

RADUCANU
OLTEANU DELEANU 

(Steagul roșu)
NUNWEILLER VI

DUMITRIU II GYORFI

punind sub semnul întrebării 
rezultatul pină în ultimele 
secunde ale jocului. Așa a 
fost la Arad, unde U.T.A. s-a 
văzut la un moment dat e- 
galată de Jiul, așa a fost și 
la Bacău, unde gazdele pri
miseră primul gol pe teren 
propriu, în acest campionat, 
și păreau să înregistreze și 
prima înfrîngere sub priviri
le suporterilor lor.

S-au înscris 15 goluri, ceea 
ce reprezintă, poate, o cifră 
nesemnificativă. Ne așteptam 
ca pofta de gol a înaintași
lor să fie mai mare, după 
trei luni de vacanță. La pau
ză, bilanțul era chiar îngrijo
rător, dar următoarele 45 de 
minute s-au caracterizat prin- 
tr-o activitate mai eficientă 
a liniilor de atac, ilustrative 
în această privință fiind cele 
3, goluri înscrise de Politeh
nica Iași, in această parte a 
jocului.

In clasament, a fost de-a- 
juns o singură etapă pentru 
a se înregistra schimbări 
spectaculoase. Astfel, Petro
lul a trecut, dintr-o dată, de 
pe loeul al doilea, pe poziția 
a 6-a. In schimb, Rapid s-a 
apropiat de Dinamo, secun- 
dind-o acum la un singur 
punct. Este drept, însă, că 
in această etapă, giuleștenii 
au avut avantajul programu
lui, jucind acasă. La Cluj, 
un singur gol a înrăutățit si
tuația Progresului, aducînd, 
în schimb, puțină relaxare în 
tabăra ceferiștilor din locali
tate. Dar. sîntem abia la pri
ma etapă a returului..

VASILE SARUCAN

ULTIMA PARTIDĂ
CAMPIONATUL DE ȘAH

(Continuare in pag. a 4-al

A

I

ILEANA SILAl

J. B.

Ciocâltea are mari șanse de remiză

Minutul 19 al partidei 
Steagul roșu — F. C. Ar
geș. Dumitriu II șutează 
de la limita careului de 
16 m și deschide scorul 
pentru brașoveni.

Foto : Dragoș NEAGU

Cea de-a 10-a (și ultima) 
partidă a meciului de baraj 
dintre Victor Ciocâltea și 
Florin Gheorghiu, pentru de
semnarea campionului de 
șah al țării, nu s-a putut 
termina aseară, în sala „Con
structorul".

Dezavantajat de un 
ment stabilit ad-hoc, 
gat să joace neapărat 
tig, Florin Gheorghiu
părat șansa într-un mod ire
proșabil, dar s-a lovit de 
formidabila tenacitate a lui 
Victor Ciocâltea, care — cu o 
deplină stăpînire de sine —

regula- 
obli- 

la cîș- 
și-a a-

GOLGETERI
7 goluri : Doru Popescu (Dina

mo), Tătaru (Steaua) — 1 din 
11 m, Moldoveanu (Politehnica).

(i goluri : Codreanu (Rapid), Cu- 
perman (Politehnica) — 1 din

11 m, Adam („U“ Cluj) — 1 din 
11 m, Frâțilă (F. C. Argeș), Axen- 
te (U.T.A.), Oblemenco (Univ. Cra
iova) — 1 din 11 m, Oprea (Farul).

I

i

■ . :<■

■ ■'

a măcinat forța de șoc a ad
versarului său, apărindu-se 
sigur și calm.

Ieri, într-o „Indiană a re
gelui" (deschidere preferată, 
cu negrele, de Ciocâltea), ma
rele maestru a avut tot tim
pul inițiativa, a controlat 
partida, dar n-a găsit lovitu
ra de grație, singură care ar 
fi fost decisivă. Intîlnirea s-a 
întrerupt într-o poziție pe 
care o apreciem remiză.

ALB (Gheorghiu): Rhl, 
Dd4, Te4, Na6, pp. e6, f3. g2;

NEGRU (Ciocâltea) : Rh8, 
Df6, Tf8, Ne7, pp, b4, g5.

Este greu de prevăzut că 
Florin Gheorghiu va putea 
găsi, la analiza din această 
noapte, vreo cale de cîștig.

Jocul se reia astăzi, de la 
ora 10. în sala „Constructo
rul". Practic, Ciocâltea este 
campion (V. (li.).

ION GUOJU - PREȘEDINTE 
DE ONOARE AL FEDERAȚIEI 

ROMANE DE ȘAH
Ieri dimineața a avut loc 

la sediul C.N.E.F.S., plena
ra comitetului Federației 
române de șah. M’embrii 
comitetului, antrenori, in
structori, reprezentanții ij-- 
nor secții ale cluburilor din 
Capitală și din țară, spor
tivi fiuntași au dezbătut 
activitatea desfășurată in 
anul 1970, au adoptat pla
nul de măsuri pe 1971.

In cadrul ședinței, profe- 
rul universitar JON GUD- 
JU a fost ales președinte de 
onoare al F R.S., ca o recu
noaștere a meritelor sale 
incontestabile în promova
rea șahului și a activității 
laborioase depuse de peste 
60 de ani pe acest tărîm.

Cu același prilej, jucăto
rului Gheorghe Rotariu i-au 
fost înmînate diploma și 
insigna de maestru al spor
tului la șah.
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RETURUL

FRUMOASE

DIVIZIEI A 
DEBUT CU

PROMISIUNI
Duminică, o dată cu jocu

rile celei de a XlI-a etape, 
prima din retur, s-a reluat 
campionatul diviziei A de 
rugby. Rezultate normale în 
partidele desfășurate în Capi
tală și o... semisurpriză în 
meciul dintre „U“ Timișoara 
.și Constructorul (3—3), în 
caro echipa studențească por
nea net favorită.. Nota do
minantă a etapei inaugurale 
a returului au imprimat-o 
jocurile viu disputate, cu pre
dilecție pentru un rugby 
deschis, constructiv. Așadar, 
promisiuni pentru calitate.

I.a București, pe stadionul 
din șoseaua Ghencei, Steaua 
a surclasat pe Agronomia 
Cluj, cum o făcuse de altfel 
și în tur, la Cluj (25—3). Vic
toria echipei militare s-a con-

Radu Demian a fost until din autorii victoriei echipei Gririța 
Roșie asupra XV-luî Politehnicii Iași.

Foto : Andrei PÂNDELE

sportul

IN CINSTEA 
SEMICENTENARULUI 

PARTIDULUI
Teri s-au încheiat pe poli

gonul Dinamo întrecerile pri
mei competiții la arme cu 
glonț a anului., dotată cu 
„Clipa Sțt)iicenteiiărului“,

REZULTATE : armă stan
dard 3X20 f. senioare : 1. Ana 
Goreti (Olimpia) 558 p, 2. 
Aurelia Chițu (I.E.F.S.) 547 p. 
3. Adriană Georgescu (Meta
lul) 544 p: seniori : 1. N. RO- 
taru (Metalul) 565 P, 2. Gh. 
Paștea (Dinamo) 548 p. 3. C. 
Lazarovici (Dinamo) 541 p; la 
îuniori : C. Becea (Șc. sp. 1) 
541 p; la junioare : Viorica 
itadu (Șc. sp. 1) 479 p: armă 
liberă 3x20 f. seniori : 1. Gh. 
Vasilescu (Olimpia) 562 p, 2. 
D. Becea (I.E.F.S.) 558 p, 3. 
N. Rotaru 555 p: jiis(ol sport 
30-1-30 f : 1. Al. Museiu-el
(Steaua) 5»3 p, 2. C. Axente 
(Steaua) 537 p, 3. Gr. Calotă 
(I.E.F.S.) 529 p.

REZULTATE TEHNICE : Strana
— Agronomia Cluj 44—12 (18—5), 
Grivița Rbșife ....................... .....
13—0 (3—0).
Constructorul Buc. 
rSM Sibiu 
Farul C-ța 
17—3 (ii—r 
Rapid

— Politehnica lași 
,U“ Timișoara — 

3—3 (0—3);
Dinamo 3—6 (3—6), 

Rulmentul Bîrlatl 
•0). Știința Petroșani — 

9—8 (0—8).

încă din primele rrii- 
de joc, formația clu-

.furat 
nute 
jeană nefiind in măsură să-i 
dea o replică prea dîrză. De 
notat însă că oaspeții, în ciu
da diferenței de scor, au ac
ceptat un joc la mină, cu 
multe faze frumos concepute, 
de veritabil spectacol. De 
subliniat, de asemenea, fap
tul că clujenii au aliniat o 
formație în care au evoluat 
nu mai puțin de 5 jucători 
promovați de la 
Bucur, Moișan, 
Bordeari).

Steaua a făcut
te bun, demdnstrînd că s-a 
pregătit cu toată atenția pen
tru a-și păstra poziția de li
der. Remarcați : Durbac, 
Achim, Postolache și Șerban. 
Agronomia a avut în Iaru- 
sevici cel mai complet jucă
tor. Calificativul „foarte 
bine" arbitrajului prestat de 
Dragoș Grigorescu.

In Parcul copilului, Gri vița 
Roșie și-a apropiat victoria 
mult mai dificil decît indică 
scorul, în fața Politehnicii. 
Gazdele au avut la început ini
țiativa, beneficiind și de o 
lovitură de pedeapsă chiar în

primul minut, ratată de Ți- 
buleac. Jocul s-a menținut 
egal pînă în min. 26, cînd la 
o nouă lovitură de pedeapsă, 
Țibuleac a transformat. în 
continuare, surprinzător, echi
pa gazdă va lăsa studenților 
inițiativa. în min. 37 la o ac
țiune a înaintării ieșene, care 
a atacat supranumeric, Bru
mă a fost vizibil obstrucțio- 
nat, la mai puțin de un 
tru de spațiul de țintă 
vers. Dar, în locul unei 
cercări de penalizare — 
cizia cea mai firească — 
bitrul Aurel Găgeatu a
tat... lovitură de pedeapsă 
pentru Grivița Roșie și, o 
altă hotărîre complet nefon
dată, eliminarea lui Chifan, 
căpitanul echipei oaspete !?

Sub imperiul acestor ne-

me
ad- 
în- 
cle- 
ar- 
dic-

dreptăți eviderite și, mai 
grav, al nervilor, rugbyștii ie
șeni n-au mai găsit căile 
pentru a valorifica o serie 
de ocazii capabile să întoarcă 
rezultatul în favoarea lor. In 
plus, eliminarea lui Brumă 
(și Atanasiu) și accidentarea 
Iui Rujoiu aveau să scadă și 
mai mult forța de joc a e- 
chipei oaspete. Grivița Roșie 
este mal activă în finalul 
partidei, cînd înscrie două în
cercări, prin Pavlovici și De- 
mian, transformate de Si- 
mion. Asupra arbitrajului, 
sub orice critică, practicat de 
A. Găgeatu vom reveni. De 
asemenea vom comenta mai 
amănunțit partidele desfășu
rate în țară.

Tiberiu STAMA

juniori (Gal, 
Naghiu și

un joc foar- st
Cu meciurile desfășurate 

sîmbătă și duminică în cadrul 
etapei a XXI-a, situația unor 
echipe aflate în disputa pen
tru ocuparea sau evitarea) 
pozițiilor „cneie" ale clasa
mentelor a fost clarificată în 
mare măsură. Astfel, prin vic
toria asupra t.E.F.S.-ului, Po
litehnica și-a sporit simțitor 
.șansele de a rămîne în pose
sia titlului de campioană a 
României, în vreme ce pentru 
ultimele două locuri au rămas 
numai trei candidate. A.S.A,

»

Disputa pentru „cupa semi
centenarului” a continuat Ieri 
La seniori, pe 80 de km, am 
asistat la o cursă destul de 
disputată (39.700 km/h), dato
rită acțiunilor Întreprinse de 
Ion Cosma (in e.’ideniă dis
poziție). Cr. Tudoran. Șt. Ene. 
M. Ferfelea, C. Tănase, D.

M.
7-a-

Nemt'eanu, N. Gavrilă, 
Bădilă. I. Ajoghin, A. 
roschi. M. Vibgil șl aiții. To
tuși. 25 de concurenți sosesc 
la sprintul final, pe care il 
ciștigă rnâsivul reprezentant 
al clubului Steaua. St. Ene. 
urrtlât de ivi. idiilU (D). C. 
Gonțea (St.). Fl. Negoleseu 
(St.), P. Soare (St.) etc.

La juniori mari (40 km) Ion 
Gavrilă (St.) și-a 
victoria Sntrectnd pe v. 
(Sc. sp. 3) și C. — ' 
sp. l). iar 
ploieșteanul 
(Voința), urmat do A. Ghergu 
(Petrolul) și I. Lazfirescu (Sc. 
sp. 3). Biciclete semicurse : 
C. Haiducu (Petrolul). Bici
clete turism : Gh. Nedelcu.

adjudecat
Mtu 

Cirje (Șc. 
la juniori miei 
Aurel Cio'oanu

învingind
POLITEHNICA A MAI FĂCUT UN
Cluj, Mureșul și Voința Bucu
rești. Iată, însă rezultatele : 

POLITEHNICA—I.E.F.S. 76—
61 (30—22). Fruntașele clasa
mentului au realizat un succes 

. clar, pe deplin meritat chiar 
la această diferență, deoarece 
au acționat mai agresiv, mai 
clar, mai eficace șl- au comis 
mai puține greșeli de tehnică. 
I.E.F.S. putea obține alt re
zultat, dar a ratat două ocazii 
favorabile : prima la jumăta
tea reprizei I cînd, aflate în 
plină revenire, viitoarele pro
fesoare de educație fizică nu 
au știut să treacă de un ad
versar aflat în „punct mort", 
ba chiar au ratat exasperant

Sîmbătă șt duminica 
desfășurat partidele etapei a 
19-a a primei divizii masculi
ne. Jocurile au fost in general 
echilibrate, mai ales cele care 
au opus echipele din plutonul 
doi, amenințate de retrogra
dare Doar Dinamo a reușit în 
această etapă să obțină victo
ria în deplasare, 
prin înfrîngerea din 
gurei retrogradate, 
B. Mare, au rămas 
in urmă față de celelalte can
didate la locul 11 și, se pare, 
îi vor însoți pe băimăreni în 
divizia secundă. Picrzînd 
Galati, giuieștenii au 
dinainoviștilor locul secund 
clasament.

Iată cîteva amănunte de 
meciurile de duminică:

POLITEHNICA GALAȚI 
RAPID (3—1). Derbyul etapei, 
disputat în sala Constructorul 
din Galați a corespuns din 
toate punctele de vedere. Un 
mare număr de spectatori au 
aplaudat deseori fazele de vo
lei autentic oferite cu dărnicie 
de jucătorii ambelor echipe, 
începutul primelor trei seturi 
a aparținut de fiecare dată 
pidiștilor, care au condus 
diferențe apreciabile: 12—6 
12—6 (II) și 8—0 (III), dar, 
ceptînd setul III, ei nu au . 
tut rezista revenirii spectacu
loase a gazdelor, care s-au im
pus îndeosebi printr-un blocaj 
agresiv. Tn setul IV gălățeni'i 
au cîștigat cu ușurință. S-au

PARTIDE DISPUTATE
remarcat: Udișteanu, Mânu și 
Popa (P), Moculescu, Paraschi- 
vescu și Penciulescu (R). A 
condus foarte bine cuplul era- 
iovean I. Amărășteanu și V. 
Tilcă. (FLORIN BALAIȘ — 
coresp.).

UNIREA TRICOLOR BRĂI- 
LA — DINAMO (0—3). Brăile- 
nii s-au situat la un nivel co
respunzător doar în ultimul set

ÎN ETAPA A XIX-a

-

Ploieștenîî, 
partea sin- 

Explorari 
cu un pas

la
cedat 

în

la

ra- 
la 

(I), ex- 
pu-

în al doilea joc

Steaua - Agronomia Cluj 10-2!
După marca surpriză de slm- 

bătă (4—4 la București cu Steaua !) 
libcheiștli din ClUj nu au mai 
avut resurse să reziste in cel 
de al doilea meci redutabilei for
mații bucureștene Steaua, decît 
d.dîiă reprize. Și astfel. Steaua 

. și-a luat o copioasă revanșă, ciș- 
tlgind. cu 10—2 (2—1, 2—1, 6—0), 
prin punctele înscrise de Bir o (4), 

' • (2), Ionlță, Mircioiu,
Bucur, respectiv Texb 
urmare a acestui re- 

dra'Jv-ulUi de sîmbătă, 
acum doar un sing tir 

în clasament : 1.

prin pune. 
Gheorghiu 
Foilor ea și 
și Gali. Ca 
z uitat și a 
Stea.ua are 
punct, avans 
Steaua (15 partide jucate) 27 
puncte ; 2. Dinamo București (15 
partide jucate) 26 puncte.

întrecerile campionatului diviziei 
A s-au reluat ieri, după o între
rupere de o sâptămină. Iată des
fășurarea acestei etape, a IV-a, 
a returului :

FEMININ
RAPID BUCUREȘTI — CETA

TEA GTURGIU 2466—2295 pd. For
mația bucureșteană. avind pâtru 
jucătoare cu rezultate peste 400 
pd (Navon — 445. Filip — 417,
Cernat — 423 și Pințca — 410),
iar Cetatea nici una. a cîștigat 
comod. Doar o sirigură concuren
tă de la Rapid a fost întrecută 
în meci direct : Lăpușan (R) 387 
— Străulescu (C) 388. In restul 
meciurilor rapidistele. au cîștigat 
la scoruri mari. (T. R.).

DERMAGANT TG. MUREȘ — 
VOINȚA BUCUREȘTI 2292—2153 
p.d. Campioanele nu s-au putut 
acomoda -cu pistele din Tg. Mureș 
și au pierdut la un scor surprin
zător de '
,.bețe“). 
toarte au 
(391) de ia gazue, rcspeuuv 
mitrescu 384). (C. ALBU — 
tesp.).

U. T. ARAD — VOINȚA CON
STANȚA 2289—2291 pd. Deși au 
jucat pe arena lor proprio, ară- 
denctelh au pierdut la... potdb. tin 
Scor rarisim, de două puntele di
ferență. Foarte bine au juc.it

mare (diferența : 134
Cele mai precise jucă- 
fost Baizs (411), Ferenczi 
la gazde, respectiv Du-

- co

• I.E.F.S.— 
•—8,

Rezultate tehnice : 
Steaua 2—3 (—12, 10, 6, 
—10), Politehnica Galați 
Rapid 3—1 (13, 13, —11, 
Unirea Tricolor Brăila — 
namo București 0—3 (—12, —3, 
—8), Politehnica Timișoara — 
Viitorul Bacău 3—2 (—10, 10, 
6, —10, 10), Tractorul Brașov 
— „U“ Cluj 3-2 (11, —7, 7, —2, 
10), Explorări B. Mare — Pe
trolul Ploiești 3—2 (—13, 19, 
13, —11, 6).

și M. Oancea, ambii din Bucu
rești. (C. CREȚTJ — coresp.),

TRACTORUL BRAȘOV — 
„U“ CLUJ (3—2). Joc extrem 
de disputat cu interesante răs
turnări de scor de la set Ia 
set. După o oră și jumătate 
gazdele au obținut o preți
oasă victorie necesară . evi
tării retrogradării. Ne-au 
plăcut: Ferarlu, Rednic
(T), Bînda și Dobre (,,U“). Au 
arbitrat competent î. Covaci 

’ ‘ " GRUIA —

5), 
Di-

cînd au reușit să țină pasul 
cu dinamoviștii. Remarcați : 
Schreiber. Tîrlici și Oros (D), 
Țăuleanu (U.T.). Au condus 
bine C. Musat și T. Ionescu clin 
Constanța. (N. COSTIN — co
resp. principal).

POLITEHNICA TIMIȘOARA 
— VIITORUL BACAU (3—2). 
Joo cu aspect de divizia B, 
lent, cu foarte multe greșeli 
care au nemulțumit pe puținii 
spectatori prezenți în sala O- 
limpia. Arbitraj bun : M. Albuț

și A. Dinicm (C. 
coresp. principal).

EXPLORĂRI B. ..... ..
PETROLUL (3-2). Derbyul co
dașelor a prilejuit un joo de 
mare luptă. S-au remarcat: 
Solomon, Ste.rie și AndreiTa 
(E), Zamolo (P). A arbitrat slab 
Z. Patru și (bine !) C. Armă- 
șescu, ambii din București. (T. 
TOHATAN — coresp. princi
pal).

MARE

CLASAMENT
1. Steaua
2. Dinămo
3. Rapid
4. Politehnica Gl.

19
19
19

19
15
15

0
4
4

57: 9
51:20
50:22

38
34
34
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A S A. TG. MURES S A DISTANȚAT

PAS SPRE TITLU
atunci !) ; a doua spre 
reprizei secunde cînd, 

asemănătoare
(tocmai 
sfîrșitul 
într-o situație
(I.E.F.S. refăcuse un handicap 
sever, apropiindu-se pînă . la 
trei coșuri), antrenorul I. Kico- 
lau a schimbat dintr-o dată 
trei jucătoare, ceea ce a de
reglat întregul mecanism. Ex
celentă comportarea Doinei 

adevărat motor 
Remarcabilă 

evoluția (nu- 
însă).

Eugeniei Sal-

Iftimie, utt 
al 
de 
mat 
gelei __ ______
cu. De Ia Politehnica vom evi
denția pe Ciocan, Szabados, 
Taflan, Gugiu și Defiietrfcscu, 
principalele realizatoare. Au 
arbitrat bine G. Dutka și V. 
Radar. (D. ST.).

CRIȘUL ORADEA —A.S.A. 
CLUJ 62—61 (53—33). Cu patfu 
secunde înaintea finalului, la 
scorul de 61—60 pentru adver
sare. Boca (Crișul) a înscris, 
aducînd echipei sale o victorie 
nesperată, după un meci în 
care A.S.A. a condus tot timpul. 
Au arbitrat bine N. Iliescd si 
G. Berekmeri. (P. tORINCZ— 
coresp.).

RAPID — MUREȘUL 70—56 
(40—23). Rapidistele au îndepli
nit o simplă formalitate, deși 
mureșeneele au manifestat 
multa ambiție, lăsînd, din a- 
cest punct de vedere, o bună 
impresie. Au arbitrat bine M. 
Aldea și D. ionescu. (C. VIȘAN 
— coresp.)1.

VOINȚA BRAȘOV — SĂNĂ
TATEA SATU MARE 73—67 
(41—38). O partidă deosebit de 
echilibrată, încheiată cu victo
ria formației mai hotărîtă în 
acțiunile sub panou. Mențio
năm că Balai (min. 25) și Seres 
(miri. 28), de lă oaspete, au 
fost eliminate pentru cinci 
faulturi. (C. GRUIA — coresp. 
principal).

I. E. F. S.
asemenea, 

în atac,
Tita și

An-

A.S.A. iG. MURES —
F.C. GALAȚI 3—2 (1—1)

TG. MUREȘ, 14 (prin tele
fon, de la trimisul nostru).

Timp de 15 minute, la în
ceput. a fost liniște și cînd 
oaspeții aii încercat, întreză- 
tori, „să iasă" la joc, o cen
trare surprinzătoare a lui 
LUcaci găsește cațiul lui Fa- 
zeka.ș și : 1—0 (min. 19). Din 
hdii a urmat o perioadă de 
acalriiie. în min. 36, însă, 
omniprezentul Bruștiuc spe
culează o bîlbîială a apărării 
gazdelor și înscrie peste Bay. 
Uorhbină, în cdhtindâi’e, mult 
mai bine dâspe|ii.

Ă doua jumătate a meciu
lui începe cu o lovitură de 
teatru (min. 49). Prin dubla 
accidentare a lui Fazekaș — 
Ionescu (s-au ciocnit la o 
minge înălță, cap în cap) pri
mul este nevoit să iasă de 
pe teren. Intră în lobul Iții 
Caniaro (min. 50), cate bu 
prima minge pe cate o atin
ge, marchează ! în iriin. 56 
arbitrul acordă la o fază du
bioasă (henț discutabil Bruș- 
tiub) penalty, pe care însă 
Lucaci îl rateâză. Totuși, 
A.S.A. atacă în cohtinuăi-e 
dezlănțuit, dar, pînă la urrriă 
oboshște și. în rriin. 76. asis
tăm la cel mai . stupid gol 
văzut vreodată. Autor gălă- 
țeanul I. lOriibă ; coautor 
seamă feste pdi-tarul Bdy,

Meciul se pregătește să 
înbheie, mai asistăm la 
bună ocazie a oaspețilot 
în min. 89, spectatorii — 
flați deja în picioare, 
scări, cu gîndul în altă par
te — Sîht martori la ultima 
surpriză a unei „piese", în
tr-adevăr, de un 1,_ 1 „„„
pense, i 
foarfecă 
portarul 
flagrant 
înbet îri 
bine o brigadă 
condusă de Gavrilă Pop.

Dumitru GRAUR
PORTUL CONSTANTA — 
SPORTUL STUDENȚESC 

2—1 (2—1)
CONSTANȚA, 14 (prin tele

fon, de la trimisul nostru).
Așteptată cu un legitim in

teres, pdrtidă dintre Portul 
și Sportul studențesc a debu
tat cu o veritabilă „lovitură 
de teatru1-. Nu trec debit 30 
de secunde și Cojocaru — 
„uitat" de unul singur în 
marginea careului mare — îl 
păcălește pe Ion Vasile : 1—0 
pentru gazde !

Iritrăti îd derută, studenții 
acuză șocul, și peste 5 mi
nute „cade" al doilea gol : 
la un „printre" al lui Stoica. 
Ion Vasile prinde balonul, 
este faultat flagrant de Co
jocaru, mingea sare la Bili- 
boacă și... 2—0 ! Jocul devine 
nervos, fragtnentat, Ion Va
sile, lovit la cap, este înlo
cuit cu Stan...

Pînă la pauză, dominare 
sterilă a oaspeților — care 
nu izbutesc decît un gol, prin 
Bujor (min. 13), la o neînțe
legere dintre portarul Stahcu 
Și

de

se 
o 

si, 
a- 
pe

IvdC , 1X1

real sus-
Caniaro — execută o 

în careu, 
Șerbănoiu greșește 

și mingea se scurgfe 
poartă. A arbitrat 

brașoveană

pe spate.

„centralul" Mihai — și un

SERIA Ă ll-al

henț clar comis în careu de 
Hulă, lăsat nesancționat de 
arbitrul Grigore Bîrsan.

Repriza secundă se consu
mă sub semnul superiorității 
— mai ales tehnice — a 
bucureștenilor, care atacă mai 

dirijate de 
irosite de

3
dei. Bun arbitrajul lui C. Di- 
nulescu — București.

I. Baltag, coresp.
POIANA CÎMPINA — 
DUNĂREA GIURGIU 

3—1 (2—0)

văriât, cu mingi 
Jamaischi i' 
Pană, Bujor 
mul avînd 
ratarea unui 
67 (dictat la 
în careu de 
pe lingă bară 1!

Finalul este, literalmente, 
dramatic : Sportul atacă cu 
disperare, mai multe ocazii 
de gol plutesc în fața butu
rilor lui Stancu. gazdele a- 
cordă corner după corner, dar 
tabela rămîne impasibilă — 
2—1 pentru Portul — mar- 
cînd o prețioasă victorie a 
constăhțenilor.

După radiografia meciului 
înclinăm. însă, să credem că 
un „egal" ar fi fost mai e- 
chilabil...

A arbitrat slab Gr. Bîrsan 
(Galați).

Ov. IOANIȚOAIA
METALUL BUCUREȘTI — 

Ș.N. OLTENIȚA 1—0 (0—0)
Bucureștenii și-au adjude

cat victoria cu mare greii- 
tate. în comparație cu evo
luția lor difi „optimile" Cti- 
pei României. rhetălurgiștii 
n-au mai desfășurat, de astă 
dată, același joc .de calitate, 
ci s-au angrenat într-o dispu
tă de uzură și cu o inutilă 
risipă de energie fizică. în 
prima parte, ei au reușit doar 
o singură dată, în min. 31, 
să dea emoții portarului Gră- 
diștfeanu, însă balonul trimis 
de Iahcu (Metalul) spre 
poartă a fost respins de, fun
dașul Niță. După pauză, cînd 
au avut inițiativa, bucurește- 
hii au acțidnat cu mai rrlultă 
blhritate, au depășit de cîte
va ori apărarea adversă și 
au fructificat o ocazie prin 
Iancu. în min. 68.

Jucătorii de la S.N. Olte
nița au evoluat la un bun 
nivel, luptînd neobosiți din 
primul pînă în ultimul minut 
al partidei. Greul în acest 
rrieci l-a dus apărarea, care 
a destrămat multe atactiri
ale bucureștenilor. în repriza 
secundă, înaintașii de la
S.N.O., au avUt posibilitate 
să înscrie, dar Stamanichi, în 
min. 56. de 
de poartă, a

A arbitrat 
Galați.

și...
• și Kraus, ulti- 

pe conștiință și
i penalty, în min. 

un henț comis 
Boțea), — șut

Ia cîțiva metri 
șutat defectuos, 
bine V. Liga —

V. POMPILIU 
PROGRESUL BRĂILA — 
CEAHLĂUL P. NEAMȚ 

1—0 (0—0)
Peste 6000 de spectatori au 

asistat la acest meci, în care 
localnicii au dominat peste 60 
de minute, însă atacul Pro
gresului a fost de o rară ine
ficacitate. Unicul gol, de alt
fel, a fost realizat de funda
șul Gheorghiță, în min. 87. 
Oaspeții puteau pleca de la 
Brăila cu un punct dacă a- 
părarea lor ti-ar fi „I 
în ultimele minutfe ale

Cîmpinenii s-au prezentat 
bine fizic și tactic. Jocul, în 
general, a fost plăcut, cu 
multe faze frumoase. Golurile 
au fost realizate de Ghiorcău 
(min. 21 și 40), Tr. Popescu 
(min. “
(min. 55). A arbitrat foarte 
bine M. Bică — București.

C. Vîrjoghie, coresp.
METALUL TÎRGOVIȘTE — 

C.F.R. PAȘCANI 3—1 (1—0)
Joc dinamic, de mare luptă; 

în prima repriză, gazdele au 
dominat și au marcat un gol, 
prin Tiron (min. 4). în re
priza a doua, după ce pășcă- 
nenii au ratat o ocazie, rrie- 
talurgiștii și-au mărit avan
tajul (Stăncescu, 
Celelalte goluri au 
cate de Pavlovici 
pentru Metalul, 
(min. 52) pentru 
condus bine N. Petriceanu — 
București.

M. Avariti, coresp.
POLITEHNICA GALATI — 

METROM BRASOV 
l_0 (0—0)'

Cu victoria la limită obți
nută în fața brașovenilor, 
studenții au început lupta 
pentru rămînerea în divizia 
secundă. Jocul a fost de slab 
nivel tehnic și cu multe ne- 
regularități. Victoria gălățe- 
nilor este pe deplin meri
tată, deoarece au dominat cu 
insistență (raport de cornete 
13—1 în favoarea Politehni
cii), dar au ratat multe oca
zii. Unicul gol a fost înscris 
de Popanica, în min. 61. A 
arbitrat satisfăcător C. Pe- 
trea — București.

T. Siriopol, coresp.
FLACARA MORENI - 

ȘTIINTA BACAU 
1_1 (0—1)

Meciul s-a disputat la 
rești, deoarece terenul 
Morerii este suspendat. Jucă
torii de la Flacăra au ratat 
cîteva ocazii. Au marcat: Pe- 
lea (min. 15) pentru Știința, 
Săraru (min. 86) pentru Fla
căra. A arbitrat excelent Gh. 
Popovici — București.

Gh. iiînca, coresp.
CLASAMENT

ARMATA
16

2. Sp. studențesc
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16

57), respectiv Popa

min. 51).’ 
fost mar- 
(min. 71)
Udroaica 

C.F.R. A

Flo- 
din

1. A.S.
11 2 3 36-14 24

,căztit“ 
parti-

OASPEȚII AU

3. Progresul
4. Met. Tîrg.
5. Ceahlăul
6. Metalul Buc.
7. Știința
8. Dunărea
9. Portul

10. S.N.O.
11. F.C. Galați
12. C.F.R.
13. Poiana
14. Metrom
15. Politehnica
16. Flacăra

9 2
3
1
2
3
3
1
1
4
3
6

23—18 
22—14 
20—18 
18—16 
21—12 
18—16 
16—19 
13—18 
16—18 
22—19 
22—24

20
19
19
18
17
17
17
17
16
15
14
14
13
10
6

8
9
8
7
7
8
8
6
6
4
5 4
5
4
1

ETAPA VIITOARE
Știința — Progresul, ____  ___
dențesc — Flacăra, F.C. Galați — 
Metalul Tîrgovlște. Dunărea — 
Porțul, S.N. Oltenița — Poiana, 
Ceahlăul — Politehnica, C.F.R. — 
Metalul București, Metrom — 
A.S. Armata.

CÎȘTIGAT

3
2
4
(21 martie): 
Sportul ștu-

DOAR DOUĂ
CORVINUL HUNEDOARA — 

U.M.T. 0—0
Forma excepțională a por

tarului timișorean Siclai, dar 
și ratările înaintașilor hune- 
doreni au făcut ca 
să se termine cu un 
Slab, arbitrajul lui < 
șa — Craiova.

V. Albit, i
GAZ METAN MEDIAS — 

ELECTROPUTERE CRAlOVA 
1—0 (1-0)

Peste 2000 de spectatori au 
luat loc în tribunele stadio
nului Gaz metan, refăcut 
ditpă inundațiile de anul tre
cut. în prima parte, localni
cii au 
unicul ___ „ _
(mih. 22). în min. 33, Ma- 
teescu ) 
un penalti. în repriza secun
dă, craioveriii au avut o 
scurtă perioadă de dominare, 
apoi gazdele au avut iniția
tiva. A arbitrat I. Cîmpea- 
hu — Cltij.

Z. Rîșnoveanu, coresp. 
MINERUL ANINA — 

VAGONUL ARAD 5—1 (2—1)
Terenul a fost acoperit de 

zăpadă, dar timpul destul de 
frumos. Joctil a lost la dis
creția minerilor, însă cei care 
au deschis scorul au fost oas
peții, în miri. 8, prin Atodi- 
resei. în continuare, jucătorii 
de la Anina au dominat și 
au înscris 5 goluri. Autorii 
golurilor pentru Minerul : 
Silaghi (min. 37, 47, 85),
Muriteanu (min. 43) și Copă- 
ceanu (min. 75). A condus

PUNCTE
competent I. Ritter — 
șoara.

Timi- condus foarte bine V. Topan 
— Cluj.

CLASAMENT
1. Politehnica 21 20 1 1539—1197 41
2. Rapid 21 18 3 1402—1096 39
3. I.E.F.S. 21 17 4 1402—1170 38
4. Sănătatea 21 10 11. 1385—1455 31
5. Crișul 21 9 12 1258—1335 30
6. Constructorul

21 8 13 1066—1180 29
7. Voința Bv. 21 8 13 1224—1449 29
8. A.S.A. 21 5 16 1163—1310 26
9. Mureșul 21 5 1G 1100—1235 26

10. Voința Buc.
21 5 16 1173—1285 26

19
19
19
19
19
19

3.
6.
7.
8.
9.

10. Unirea Tricolor
19

11. Petrolul 19
12. Explorări B. Mare

19

I.E.F.S,
Polit. Tim.
Viitorul Bacău 
„U“ Cluj 
Tractorul

13
8
8
8
7
7

7
5

2

G 45:27 12
11 37:39 27 

34:42 
30:46
30:43 
29:42

11
11
12
12

27
27
26
26

12
14

17

29:45
20:45

16:54

26
24

21

i partida 
scor alb. 
O. Com-

Ieri, echipele de lupte, greco- 
romahe din divizia A au susținut 
confruntările etapei a II-a.

Seria EST
în sala Dinamo din Capitală, 

formațiile clasate înaintea acestei 
etape pe locurile I și II în serie, 
Dinamo Buc. și, resptectiv. Pro
gresul Buc. s-au întâlnit în meci 
direct, meci ce se anunța extrem 
de disputat. Dar, dinamoviștii 
și-au impus superioritatea fără 
dificultate. Numai la cat. 57 kg, 
Ion Păun (campion balcanic) l-a 
depășit greu la puncte pe junio
rul Pantelimon Arcadie. în final, 
rezultatul a fost 27—3 in favoarea 
echipei Dinamo. Mult mai cate
goric a fost epilogul meciului eu 
cealaltă echipă a triunghiularului, 
Pescărușul Tulcea, de care Di
namo a dispus cu 35—1. Partidele 
n-au avut istoric, nouă dintre 
ele încheindu-se înainte de limită 
și una la puncte. Ultima întîlnire, 
cea dintre Progresul și Pescăru
șul, deși a luat sfîrșit cu un scor 
care ar putea să ne scutească de 
comentarii. 19,5—8.5, a fost totuși 
disputată. Luptătorii din Tulcea

coresp.

In etapa a Il-a la greco-romane 
LA PITEȘTI, 10 PARTIDE IN 14 MINUTE I

au cedat, într-adevăr, dar nu 
înainte de a apela la toate resur
sele lor. Și poate că rezultatul 
ar fi fost altul dacă patru dintre 
titularii garniturii din Tulcea nu 
ar fl fost accidentați și Inlocuițl 
cu unii tineri mai puțin pregătiți 
pentru duelurile din divizia A. 
Bune arbitrajele prestate de L. 
Bandi (București) și M. StruloviCi 
(Galați).

BRAȘOV. Luptătorii de la cu
noscuta. și pînă nil de mult repu
tata formație Steagul roșu 
fost învinși acasă atît de cei de 
la Rapid București (7,5—28,5) 
și de noua echipă promovată în 
divizie, A.S.A. Bacău (15—25) ! 
Celălalt rezultat : Rapid — A.S. A. 
25,5—10,5. (E. Bogdan — coresp'.).

au

cit

GALAȚI. Reuniunea, care a 
durat, mai mult de 5 ore, ne-a 
oferit partidb de modest nivel 
tehnic. Mai mult, luptătorul 
I. Sekete (Mureșul Tg. Mureș) a 
fost eliminat pentru injurii, iar 
arbitrajul prestat de C. Amariei 
(Medgidia) a fost slab. Iată și 
rezultatele : Dunărea Galați cu 
I PROFIL Rădăuți 17-14 și cu Mu
reșul Tg. Mures 28—1?. iPROFlL 
— Mureșul 22—14. (T. Siriopol — 
coresp.).

Seria VEST
PITEȘTI. Triunghiularul la care 

au participat echipele C.S. Pitești, 
Vulturii Textila Lugoj și C.F.R. 
Tirrtîșhara a fost dominat 
formația locală : 31,5—4,5
C.F.R. și 15—13 CU Vulturii, 
publicul piteștean a asistat 
la un meci ieșit din teoniuh. _ 
două echipe bănățene — probabil 
de. . comun acord — au terminat, 
confruntarea lor directă (la 10 
categorii de greutate) în numai 
14 minute ! Toate partidele s-au 
încheiat prin tuș (!?!) cînd de o 
parte cînd de alta, astfel că re
zultatul final a fost egal : 20—20 ’ 
Rămîne să vedem ce va „spune“ 
federația de specialitate. (I. Fe- 
țeanu — coresp. principal).

REȘIȚA. Steaua a cîștigat de
tașai atît meciul cu Electroputere 
Craiova (36.5-3,5), cit. și ccl eu 
formafia locală C.S.M. (38.5—2.5). 
Un surprinzător rezultat de ega
litate a ....... ' ~‘ '1'
echipei 
Plăvițiu

SATU
spectatorilor. Olimpia Satu Mare 
a pierdut cu 10—14 în fața Me
talului București și cu 9,5—16,5 la 
Crișul Oradea. Metalul — Crișul 
27—10. (St. Vida — coresp.).

de 
cu 

însă 
apoi 
coio

obținut C.S.M. în fata 
Electroputere, 20—20. (I.
— coresp.).

MARE. spre dezamăgirea

Campioanele învinse la scor
de o formație modestă

Antal (U.T.A.) — 418 pd. și Tăfă- 
eanu (V) — 422 pd. (ST. IACOB
— coresp.).

VOINȚA TG. MUREȘ — LARO- 
MET BUCUREȘTI 2609—2374 pd. 
Fruntașa campionatului a cișțigat 
lejer, toate componentele ei au 
doborît fiecare peste 400 pd. 
(I. PAUȘ — coresp.).

HIDROMECANICA BRAȘOV — 
voința CLUJ 2517—2334 pd. Lo
calnicele în formă excelentă (Or- 
ghidan — 428. Schiel — 447, Gro- 
zea — 425. Antuș — 423) Și-au ad
judecat victoria cu ușurință. De 
la Voința s-a remarcat Racz, cea 
mai bună jucătoare a reuniunii
— 460 pel. (C. GRUIA — coresn.).

C.S.M. REȘIȚA — VOINȚA 
PLOIEȘTI 2411—2300 pd.

MASCULIN
VOINȚA BUCUREȘTI — FLA

CĂRA CÎMPINA 5370—5150 pd. 
Flacăra Cîmpina, avîncl doar un 
singur Popicar notat pe foile de 
arbitraj cu un rezultat foarte 
bun (Purje, cu 943 pd.) a trebuit 
să încline steagul în fața Voinței 
care de data aceasta s-a înfățișat 
ca o formație omogenă. De In 
învingători cei mai buni au fost 
Blagăilă (928) și Grtecescu (914). 
(C. tșÂN — coresp.),

RAFINARIA TELEAJEN — PE
TROLUL PLOIEȘTI 5748—5393 pd. 
Derbyul ploieștean a fost cîștigat 
l:i un scor neașteptat de sever, 
de popicarii de la Rafinărie, care 
au avut în Sîrzea un excelent 
realizator (986 pd). De la Pe
trolul s-a evidentiat Nicolescu — 
938 pd. (ȘT. IONEStU — coresp.).

GLORIA BUCUREȘTI — GAZ 
METAN MEDIAȘ 4872—4771 pd. 
Gazdele, beneficiind de un sextet 
omogen, au cîștigat destul de 
ușor. Medieșenli, cu un singur 
om care a depășit <909 pd (Bi
ciușca 853) nu puteau emite pre
tenții în această fntîlntrr. De la 
Gloria ne-a plăcut cum au jucat 
Toma (828) șl lozu (818). (O. GU- 
TU — coresp.).

VOINȚA TG. MUREȘ — C.S.M. 
REȘIȚA 5665—5469 pd. Fiecare 
jucător al echipe: mureșene a 
doborît peste 990 de popice. Iar 
de la oaspeți doar patru. Cei mai 
preciși : Eordogh (V) 971 pd și 
Tismănaru (C.S.M.) 977 pd.
Ioan — coresp.).

PETROLISTUL CîiMPiNA 
C.F.R. TIMIȘOARA 4876—4967

OLIMPtA
BUCUtlEȘ li

(P.

pel. 
tlEȘIȚA — RAPID 

4917—4922 pd.

dominat și au marcat 
gol, prin Moldovah

(Electroputere) a ratat

P. Lungu, coresp. 
OLIMPIA SATU MARE — MI
NERUL BAIA MARE 2—1 (1—1)

Joc viu disputat. Gazdele 
au avut mai mult timp iniția
tiva. Scorul a fost deschis de 
Knoblau (Olimpia), în min. 
15. După 2 minute, Ia o gre
șeală a apărării Olimpiei, 
băimăreanul Coman a egalat. 
Pupă pauză, jucătorii de la 
Olimpia au dominat și au 
marcat punctul care le-a adus 
victoria, prin Samu (min. 63). 
în min. 58, 
(Minerul) a 
pentru lovirea adversarului. 
A condus bine Tr. Cruceanu 
•— Arad,

St. Vida, coresp.
CRIȘUL ORADEA — C.S.M. 

' REȘIȚA 2-1 (1-1)
Terenul alunecos, din cauza 

topirii zăpezii, a constituit un 
obstacol pentru defășiirarea 
unui joc de bună calitate. 
Oaspeții s-au prezentat destul 
de bine, fiind foarte deciși în 
apărare și au declanșat con
traatacuri periculoase prin 
Sfîrlo'gea, Pușcaș și Florea. 
Orădenii au construit multe 
acțiuni ofensive, dintre care 
doar două le-au finalizat, 
prin Dărăban (min. 26) și 
Arnoțchi (min. 61). Reșițenii 
au înscris în prima repriză, 
în min. 33, prin Varga, iar în 
ultimul minut al meciului au 
ratat egalarea prin Florea. A

jucătorul Docu 
fost eliminat

ii'Urmare rfin rma
încheierea campionatelor na

ționale pentru probele alpine 
s-a suprapus cu începerea ce
lor rezervate biatloniștiior care 
șe dispută pe pîrțiile din Po
iana mar" a Brașovului. Prima 
probă : ștafeta 4x7,5 km. La 
început au condus sportivii din 
echipa A.S.A. II care prin I. 
Mîrza și ” =
instalat în 
trei, însă, 
I) a făcut 
și a adus __ _  ... ___
ta.i. caro a terminat astfel pe 
locul I, cucerind titlul de cam
pioană națională. REZULTATE 
TEHNICE : 1. A.S.A. I (N. Veș- 
tea — 38,50, C. Carabela — 
41,26, Gh. Cimpoia — 36,07 — 
V. Fontana 35.50), 2h 31,45 ; 2. 
A.S.A. II 211 35,30 ; 3. Dinamo I 
211.98. 38: I Steagul roșu 2h 39.15: 
5. Constructorul (C-lung Moldo
venesc) 311 20,15.

N. Bărbășescu s-au 
frunte. In schimbul

Gh. Cimpoia (A.S.A. 
o cursă foarte bună 
echipa sa în avan-

Campionatul național și 
..Cupa F.R.S.B.", competiții 
de sărituri desfășurate pe 
trambulina de la Borșa pe o 
zăpadă de aproape 1 m, au 
prilejuit salturi bune și chiar 
un record : 93 m (v.r. : 86 m) 
realizat de Vasile Bîrsan de 
la Tractorul Brașov.

Rezultate campionatul na
țional : 1. V. BÎRSAN (Trac
torul) 230,4 p ; 2. D. Lupu

(Dinarilo) 217,5 m (cea mai 
bună săritură 87 m) ; 3. Gh. 
Girneț (A.S.A. Brașov) 
202,4 p (84 m) ; „Cupa 
F.R.S.H." : 1. D. LUPU 218,9 m 
(81 m) ; 2. M. SUrdiu (A.S.A.) 
211,1 p (82 m) ; 3. V. Măr- 
gineanu (Tractorul) 199,1 p 
(79 m).

Organizatorii nu au trimis 
la Borșa, din păcate, nici 
tricourile și nici premiile cu
venite cîștigătorilor acestor 
întreceri.

I. Ghișa, coresp.
C.F.R. ARAD — GLORIA 

BISTRIȚA 0—0
Joc de factură tehnică mo

destă, încheiat eu scor echi
tabil. Jucătorii de Ia Gloria 
au avut totuși două ocazii de 
a înscrie, însă Ciocan, în 
min. 6 și 30, Ie-a ratat. Satis
făcător, arbitrajul lui I. Bar
bu — Aiud.

St. Iacob, coresp. 
POLITEHNICA TIMISOARA — 
METALURGISTUL CUGIR 2—0 

12-0)
După cum au început parti

da, se părea că timișorenii 
vor realiza un joc bun și o 
mare diferență de scor. Trep
tat studenții au slăbit alura 
și în partea a doua, oaspeții 
au preluat inițiativa, ratînd 
două ocazii, prin Tamaș și 
Colnic. Autorul golurilor î 
Bungău (min. 5 și 43). A con
dus competent S. Drăgulici — 
Tr. Severin.

I’. Arcan, coresp.
C.S.M. SIBIU — OLIMPIA 

ORADEA 2—0 (2—0)
Pe un timp frtimos, prirrifi- 

văratic, 5 000 de spectatori au 
«sistat la acest meci. Gazde
le au făcut un ioc bun și au 
deschis scorul, în min. 2, prin 
Stoicescu. Spre sfîtșitul re
prizei întîi, în min. 40. tabela 
de marcaj a fost modificată 
din nou în urma autogolului 
lui Ulici. Tn repriza secundă, 
jocul a fost echilibrat, atît 
localnicii cit și oaspeții au 
creat faze frumoase, dar sco
rul nu a mai putut fi modifi
cat. Am asistat și la două 
bare : Rădoi (min. 70) pentru 
gazde, Petrică (min. 
tru Olimpia.

A arbitrat foarte 
Chilibar — Pitești.

I. Hoțocan, 
CLASAMENT

55) pen-

bine T.

T. TOHATAN — coresp.

Astăzi în sala Dalles la ora

„sciui Momic și
Centrui de

fice al C.N.E.F.S, și Consiliul 
municipal pentru educație fi
zica și sport, în colaborare cu 
Universitatea populară Bucu
rești, organizează o cbnfciință

cercetări științi-

18,30

DIVERSITĂȚILE SALE»
motric și <11-cu titlul: „Actul _____

versitatea problemelor pe care 
le ridică efectuarea lui".

Expunerea vâ fi făcută de 
prof. univ. dr. doc. Clement 
Batiu. Urmează un film artiș
ti®.

coresp.

1. CRIȘUL 16 9 5 2 26—13 23
2. Politehnica 16 9 4 3 24—11 22
3. C.S.M. Sibiu 16 9 2 5 34—20 20
4. Corvintll 16 8 4 4 24—15 20
5. Olimpia S.M. 16 8 2 6 16—12 18
6. Min. Anina 16 8 2 6 21—18 18
7. Metalurgistul 16 6 6 4 18—17 18
8. C.F.R. Arad 16 6 3 7 14—18 15
9. Gaz metan 16 6 3 7 18—23 15

10. Electroputere 16 4 7 5 14—20 15
11. Minerul B.M. 16 6 2 8 19—20 14
12. Olimpia Ord. 16 5 3 8 13—18 13
13. Gloria 16 5 3 8 13—24 13
14. U.M.T. 16 3 6 7 12—18 12
15. C.S.M. Reșița 1G 4 2 10 16—22 10
16. Vagonul 16 4 2 10 10—23 10

(21 martie) :
- C.S.M. Sl-

ETAPA VIITOARE 
Minerul Baia Mare 
biu. U.M.T. — Crișul, Olimpia 
Oradea — C.F.R., Vagonul — Po
litehnica. Electroputere — Corvi- 
nul, Metalurgistul — Minerul 
Anina, Gloria — Ga^, metan.^ 
C.S.M. Reșița — Olimpia Satuta 
Mare.

Stea.ua
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<i;
•’^Primul punct pierdut acasă de băcăuani'

deBACAU, 14 (prin telefon, 
ia trimisul nostru).

Decor de iarnă la Bacău. 
(Pe marginea terenului nămeți 
de zăpadă. Dar gazdele aii 
fost harnice și au prezentat 

: un teren foarte bun. Azi a 
fost o zi frumoasă. Localni- 

jcii spuneau că de multă vre- 
umte n-a mai fost atîta sufla
re pe stadionul din locali- 

*tate. 15 000 de iubitori ai fot- 
țj balului au venit să vadă 
.iui mecî bun, un derby cu 
toembrovschi și Dumitrache 
<u frații Nunweiller și Ghi- 
•ță, cu Dinu și Ene Daniel.
O confruntare de valori in
dividuale, dar nu numai atît. 
Se găseau față în față și au 
reușit să-și facă o carte de 
vizită frumoasă : Dinamo, li
der și predendent autoritar la 
titlu, Sport club Bacău cu 
recunoscuta-i invincibilitate 
)>e teren propriu, unde Chi
tă nu mai știa cum se scoa
le balonul din plasă. Aștep
tările de la Bacău aii fbst 
confirmate. Numeroasa asis
tență a urmărit un meci de

bună factură, demn de des
chiderea sezonului. Angajări 
fizice remarcabile, de o 
parte și de alta, ritm alert, 
faze palpitante, evoluție de 
scor dramatică 
tril localnici), 
acestei partide, 
înlocuiască pe 
trai Sinăuceanu cu care făcu
se toate pregătirile, antrenorul 
C. Rădulescu s-a găsit într-o 
situație destul de precară dar 
mecanismul echipei nu s-a 
dereglat. Hrițcu, acest ambi
țios fotbalist, s-a descurcat 
foarte bine în fața lui Dumi
trache, dînd încredere coechi
pierilor. In tabăra dinamoviș- 
tilor a apărut Sălceanu (pe
rioada de indisponibilitate i-a 
afectat forma) însă marea 
putere' de luptă a lui Nun
weiller VI a făcut ca la mij
locul terenului bucureștenii 
să dețină superioritatea.

Ca de atîtea ori, gazdele 
au pornit vijelios în atac, 
în 10 minute fazele se suc
ced cu intensitate maximă

(mai ales pen- 
iată atu-urile 
Trebuind sâ-1 
fundașul cen-

Stadion 23 August, timp frumos, teren foarte bun, spectatori 
aproximativ 15 000. Au marcat : HAIDU (min. 61) și BAI.UȚA (min. 
75). Raportiil șuturilor la poartă 12—5 (pe spațiul porții 5—2). Ra
port de cornere : 7—3.

S.C. BACAU : Ghiță 7 — Kiss 7, Hrițcu 8, Vellcu 7, Comănescu 
8, Vătafu 7, Duțan 8, Pană 7, Dembrovschi 9, Ene Daniel 7 (min. 
65 Mioc 6), Florea 6 (min. 70 Băiuță 7).

DINAMO : Constantineseu 8 — Cheran 7, Nunweiller III 
Stoenescu 7, Deleanu 8, Dinu 8, Nunweiller VI 9, Moldovan 
saiceanu 7, Dumitrache 7, Lucescu 7 (min. 46 Haidu S).

A arbitrat emil
la linie de M. Morâru (Ploiești) și O. Caluglierovici

Trofeul PetsfeiidwschI : 8.
La tliiferet-rezetve : Sport club

CRAIOVA xo) TIMIȘORENII
HMMOLLm ni, DE VICTORIE

LA UN PAS 
ÎN DEPLASARE

STEAGUL ROȘU. 5(2) UN GALOP DE
SĂNĂTATE

PENTRU BRAȘOVENI
Stadionul Tineretului, timp 

excelent : teren alunecos ;
spectatori 11 500.

Au mart-al : DUMITRIU II 
(min. 19). CADAR (min. 31) 
și BALINT (min. 67). Șutitri 
la poartă : 10—9. Pe spațiul 

*" " Raport de corne-porți : 9—6. 
re : 7—6.

STEAGUL 
che 94- — Ivănceseu 8, Jenei
7. Olteanu 8, Rusu 8, Cojocarii
8. Cadar 7, Balint 8. Gher
gheli 7, Dumitriu II 9, Gyorfi
9.

F.C. ARGEȘ : Niculescu 5— 
Pigulea 6. Olteanu 8, Vlad 7. 
Craciunescu 6, Prepurgel 5 
(min. 62 Roșu), M. Popescu 6. 
Radii 7, Iancu 6 (min. 46 Fră- 
țilâ 7). Dobrin 7. Jercan 7.

A arbitrat V. DUMllRESCU 
ajutat bine .la 

linie dc Si. Lazăr și 11. Stin- 
can, toți din București.

Trofeul Petschowschi : 9.
La tineret-rezerve : Steagul 

roȘu Brașov — F.C. Argeș 1—2 
(0-2).

ROȘU : Adarha-

BRAȘOV, 14 (prin telefon 
de la trimisul nostru).

Steagul roșu a luat startul 
cu motoarele ambalate în 
plin, îh meciul cu F. C. Ar
geș, și a obținut o victorie 
categorică cu 3—0 ! Partida 
a constituit un adevărat ga
lop de sănătate pentru învin
gători. Merite incontestabile 
în ăceastă întîlnire au toți 
jucătorii brașoveni, în frunte 
cu Dumitriu Iî și Adamache. 
Primul, pentru că a dirijat 
excelent atacul, al doilea 
pentru că a salvat cîteva șu
turi pe care spectatorii le ve
deau în plasă.

Piteștenii, cu Niculescu ne- 
înspirat în poartă (el putea 
para două din cele trei go
luri primite), nu s-au putut 
acomoda cu terenul greu în 
care Iancu și Dobrin fiind din 
această cauză insuficient de 
combativi în fazele de fina
lizare. în schimb, cele două 
aripi, Radu și Jercan, au fbst 
periculoase, dar șuturile lor 
s-au izbit de un Adamache 
imbatabil.

Timpul admirabil, cu soare 
primăvăratic, invita parcă la 
joc ambele formații, care 
au început jocul cu o vigoa
re demnă de admirat. Pri
mul atac periculos aparține 
gazdelor î Dumitriu II lan-

sează pe Ghergheli, care tra
ge năpraznic, Niculescu este 
„bătut”, dar șutul trece pe 
lingă colțul de sus al barei 
(tnih. 3). Zece minute mai 
tîrziu, stegarii ratează o nouă 
ocazie prin 
lent servit 
iătă că în 
acțiune pe 
gheli-îvăncescu),
II, nemarcat, are timp să-și 
potrivească balonul și expe
diază un șut de la 16 m. Ni
culescu plonjează cu întîr- 
ziere, atinge balonul, dar 
nu-1 poate reține și... gazdele 
deschid scorul. Brașovenii 
sînt tot mai mult stăpînii 
jocului, domină cu insisten
ță, beneficiază de cornere și 
majorează scorul în mirt. 31, 
prin Cadar, care trage sur
prinzător de la 20 m. Contra
atacurile piteștenilor sînt a- 
nemice. Doar Jercan și Radu 
încearcă cîte ceva, dar se lo
vesc de un Adamache prompt 
și sigur în intervenții.

Repriza secundă nu schim
bă aspectul jocului, tdt gaz
dele sînt acelea care imprimă 
nota de dominare, dar de 
data aceasta cu mai puțin 
aplomb. Ghergheli trage a- 
lături (min. 52), Cadar șutea- 
ză în portar de la numai 5 
metri (rriin. 54 !), apoi, pe 
contraatac, șutul lui Dobrin 
este respins mai întîi de A- 
dair.ache și apoi de Ivănces- 
cii (min. 55). Peste alte 5 
minute, portarul stegarilor 

‘ o lovitură pericu- 
expediată cu capul 

Frățilă, din apropic- 
porții. Adamache este 
nou la post, apă- 
magistral o lovitură 

după 
în 
Și 

3—0,

Ghergheli, exce- 
de Gyorfi. Dar 
rtiin. 19, după o 
dreapta (Gher- 

Dumitriii

reține 
loasă 
de 1 
rea 
din 
rînd 
a lui Radu (min. 64), 
care gazdele dirijează 
continuare întreg jocul 
iată că scorul devine 
dtipă Un schimb spectaculos 
de pase în caren între _ 
mitritl-COjocaru-BaZint, 
mul intrînd cu mingea 
plasă în min. 67.

Acest scor pecetluiește
■ toria frumoasă a stegarilor, 

obținută cu armele tehnicii și 
elanului.

I. OCHSENFELD

Du- 
ulti- 

în

vie-

8,
7,

VLAICULESCU (Ploiești) ++ + + + . ajutat 
(Brașov).

în careul lui Constantinescii. 
Apărarea dinamovistă e la 
post, DiiiU feste „umbra** lui 
Dembrovschi și momenteie 
grele sînt evitate. Totuși, Di
namo nu poate ieși din în
cleștare și cele cîteva șuturi 
răzlețe ale Iui Nunweiller VI 
nu se pot compara cu cele 
la carte este supus Constan- 
tinescu.

Gazdele sînt superioare în 
prima parte cînd Pană (min. 
24), Florea (min. 30) și Ene 
Daniel (min. 3.3 și 45) sînt la 
un pas de a deschide scorul. 
Nu reușesc pentru că ori gre
șesc ținta, ori apără Constan
tin eseu.

După pauză a venit rîndul 
mai maturilor jucători din 
București să-și spună cuvîn- 
tul și de două ori (min. 56 
și 60) apărarea localnicilor se 
clatină. Sălceanu, însă, iro
sește două mingi pe core 
Dinu și HaidU „scriseseră" 
gol'.

Minutul 61. Se petrece o 
fază pe care stadionul din 
Bacău n-a văzut-o tot turul.

Bacău — Dinamo 1—0 (0—0).

Ghiță se scu- 
înaintează pe

EIX^HR mi
1(0)

ARAD, 14 (prin telefbn de 
la trimisul nostru).

Cînd Jiul, echipa ce nu mar
case nici măcar un gol în de
plasare de-a lungul turului, a 
descins în arena campionilor cu 
un debutant (brăileanul Urmeș) 
și cu o defensivă restructurată 
complet, fără „clasicii" Stocker 
și Georgevici, puțini s-au gîri- 
dit, cred, la chinurile ce le va 
suporta U.T.A. chiar la ea aca
să. Echipa din Valea Lanter
nei, venită cu gîndul mărturisit al 
unui „rezultat pentru moral" 
(Ion Bfilănescu), și-a argumen
tat de la bun început intenții
le, prin voință și joc economic, 
și chiar dacă U.T.A. a decis 
scorul relativ repede (min.- 10: 
Florian Dumitrescu trimite din 
colțul terenului spre Axente, 
care reia sec și spectaculos în 
gol, de la cca. 14 m), minerii 
nu renunță la luptă. Urmeș nu 
pare de loc un debutant, deve
nind „vameș" în fata propriu
lui careu și om al intercepții
lor ; Dodii dirijează bine re
duta (Caramalis. este însă 
mult prea dur) și, treptat, ară
denii se angrenează în jocul de

PRONOSPORT
Așa arată o 
taie exacte 
sport nr. 11,
1971.

variantă cu 13 rozul- 
la concursul 
etapa din 14

Prono- 
martle

FarulI. steaua
II. Politehnica Iași — Petrolul

III. S.C. Bacău — Dinamo Buc.
IV. C.F.R. Cluj — Progresul 
V. U. T Arad — Jiul

VI. Steagul roșu — F.C. Argeș 
VH. U. Craiova — C.F.R. Ti

mișoara
Vili. Bologna — Varese

IX. Cagliari — Juventus 
X. Catania — Foggla

XI. Napoli — Lanerossl 
XII. Roma — Lazio

XIII. Torino — Intemazionale

X
1

X
1
1
1

x 
î
x
1
1

X
2

Fond de premii : 424.376 lei.
Plata cîștlgurllor va începe 

Capitală de la 19 martie pînă 
IB aprilie ; in țară de la 23 mar
tie pini la 28 aprilie 1,971 in- 
clusiv.^ - <

în 
la

Plasa porții lui 
tură. Haidu 
stîng'a, pe lîngă tușa laterală, 
și centrează din viteză cu 
boltă. Ghiță este surprins cu 
un pas înainte și balonul se 
oprește Ia păianjen, în colțul 
lung. Primul gol. O minge u- 
șoară îl învinge pe dîrzitl 
portar, care a apărat altele 
mai grele. Ghiță își mușcă 
mîinile de ciudă. Coechipierii 
vor să-i repare greșeala și a- 
leargă fără răgaz. Dinamo- 
viștii sînt masați în propriul 
teren. în min. 70, Constanti- 
nescu scoate miraculos cu 
pumnul, de la păianjen; fnin- 
gea șutată de 
nul a amuțit, 
cu repeziciune.
auzi aplauze în min. 75. cînd 
noul introdus în formație. 
Bătută, finalizează de la 6—7 
metri excelenta pasă a lui 
Dembrovschi. E 
trebuia să fie.
mai echitabil.
era de aceeași părere. ,

Mioc, Stadio-
Minutele trec

Dar se vor

1—1. Așa
E scorul cel 

Tot stadionul

CRAIOVA, 14 (prin telefon 
de la trimisul nostru).

Ceferiștii timișoreni âu do
vedit la Craiova că încearcă 
să prindă „ultimul tren din 
Gun-Hill“, în temerara și 
disperata lor tentativă de e- 
vitare a retrogradării.

E drept, misiunea le-a fost 
mult ușurată de comportarea 
lamentabilă a gazdelor, care 
nu și-au găsit nici un mo
ment busola. Universitatea a 
atacat furibund, e drept, dar 
nu organizat, înghesuind jo
cul pe centru. în plus, mij
locașii au greșit grav, „că- 
rînd" majoritatea baloanelor. 
Jocul a debutat cu atacurile 
insistente ale craiovenilor, 
dar Gaboraș, bine protejat 
de apărători, a fost invulne
rabil. Evenimentele mai im
portante au fost șutul lui 
Oblemehco, din min. 4, care 
a zguduit bară și interven
ția lui Mehedinți (min. 17), 
care a trimis în corner o 
minge periculoasă plasată de 
Ivan. în ultimul sfert de oră 
al primei reprize, jocul a 
sporit în intensitate. Gabo
raș s-a ciocnit cu Oblemen
Co, dar n-a abandonat lupta 
sportivă. în min. 
menco a ratat, 
capul pe lîngă poartă. După 
aceea, a fost rîndul timișo
renilor să dea lovitura deci
sivă : Seceleitnu l-a lansat in 
adineime pe Floareș care, 
proi'itînd dc greșeală lui De- 
sclnicii, s-a infiltrat in ca
reu și a deschis scorul cu un 
șut iniparabil. Imediat, Niță 
a ratat egălarea, iar ceferiș
tii au plecat spre vestiare 
cu un gol de aur, care le 
dădea speranța victoriei. 
Bineînțeles, craiovenii nu 

împăcat cu ideea în-

43, Oble- 
reluînd cu

Constantin ALEXE

pe masivul Caraman — singurul atacant constanțean care a... deranjat, cit de cit, 
apărarea Stelei — amenințind, la unul din puținele contrăatacui-i ale oaspeților.

Foto : T. MACARSCIÎIpoarta bucure șt enilor

I o
aTerminînd prima parte 

campionatului cu un meci 
egal la București (2—2 cu
Rapid), Farul a început retu
rul obținînd un punct tot în 
Capitală, rezultat care — pe 
hîrtie — înseamnă întotdeau
na (sau aproape) o performan
ță pentru o echipă provincia
lă. Privind însă comparativ 
aceste două evoluții ale fot
baliștilor constănțeni, vom 
spune că între ele a existat 
o distanță uriașă, echipa lito
ralului începînd returul sub

MAI GREU DECIT
CU... FEIJENOORD

Stadion U.T.A.. teren moale, 
practicabil ; timp frumos, 
spectatori cca. 
de cornere 2- 
poartă 19—15...........................
ții 13—5). Au înscris : AXEN
TE (min. 10), FL. DUMITRES
CU (min. 80) — pentru^U.T.A.. 
respectiv * 
(min. 70).

U.T.A. :
7, Lereter 
7, PeteScu 
Axente 8, 
7, Florian

JIUL : Stan 7 (min. 78 Ma- 
rincan) — Popescu 6. Cara- 
mâlis 8 (pentru faulturi), Do
du 6, Donea 6, Urmeș 8. San
du 6. Peronescu 6 (min. 69 
Remus Popa 5), Ion Constan
tin £4-, Libardi 7. Naidin G.

A arbitrat CONSTANTIN 
BĂRBULESCU + ++, ajutat 
la linie de Ion Dancu (bine) 
și Al. Grigorescti (cu greșeli)
— toți din București.

Trofeul Pfetscliowschi : 8.
La tineret-rezerve : U.T.A.

— Jiul 0—1 (0—1).

timp
. 13.000. Raport
-2; șuturi la 
(pe spațiul por-

i. constantin

Gornea G — Birău 
8, Pojoni 8, Calinin

6, Broșovsclii 4, 
Domide 7, Kun II 
Dumitrescu 7.

uzură al oaspeților. Combinații
le gazdelor vor curge elegant, 
dar vai, finalizarea rămîne... 
ignorată, și tot zbuciumul lui 
Axente și Kun II (alt debut 
oficial pe stadionul din Arad !) 
rămîne nefructificat, căci, 
primul nu e sprijinit, ori 
cuhdul e trîntit sau luat 
brațe în careu, în timp ce 
bitrul Bărbulescu aplică... 
gea avantajului (min. 40).

Cum Jiul nu prezentase 
lerițe deosebite în atac, repri
za secundă nu prevestea eve
nimente marcante. Numai că 
fotbaliștii din Petroșani nu se 
resemnaseră cu gîndul eșecu-

ori 
se
in 

ar
ie-

va-

lui, insistînd, chiar dacă o fao 
firav. In replică, U.T.A., mai 
caută de cîteva ori poarta lui 
Stan, dar fără vigoarea nece
sară; și, după ce BfoșOvschi 
ratează de la cîtiva metri, se 
răzbună în min. 61... faultîn- 
dit-1 (mai primise un avertis
ment) pe Sandu, lăsîndu-și ast
fel echipa în 10 oameni. Era o 
priină alarmă. însă gazdele, 
crezînd că victoria e un drept 
natural, valsează fără finali
tate, ba chiar nu-i mai acordă 
„credit" lui Ion Constantin, 
lăsîndu-1 să se joace la 25 de 
m de poartă. Iar „pleșuvul" 
din Paring știe să se joace, 
trimitînd o „ghiulea** în col
țul sting al porții unui neatent 
Gornea. Era în min. 70, și cam
pionii, zdruncinați în amorul 
lor propriu pornesc în căutarea... ‘ . ...
țează 
acest 
tează 
tarul _ , . .
conducătorul partidei însă lasă 
jocul să continue (sic !), și nu
mai întîmplarea face ca balo
nul expediat de Petescu să 
ocolească spațiul 'unei porti 
goale. Stan e scos pe targă, și 
divizia A mai cunoaște un de
butant : Mat-inca, cel care 
numai peste 8 minute avea să 
cunoască ce-i suferința, nere- 
zistînd (și nu numai el...) „bom
bei" trimisă, de la 16 m, de 
Florian Dumitrescu. Jiul își 
pierde iluziile, îl pierde și pe 

min. 84 
cîștigat 

moralul 
tentativă

punctului pierdut. Ei ior- 
acum, Kun II (trîntit în 
joc cit în cinci !) îl faul- 
involuntar pe Stan, por- 
oaspeților rămîne lungit,

Dodu — eliminat în 
dar, credem, și-a 
„combustibil" pentru 
necesar în dificila 
de salt pe verticală...

Mircea M. IONESCU

Stadion Central ; timp ad- 
• • •• - ■ ‘itimăv.ară) : teren

. apțoxi- 
niarcat : 

pentru

mirabil (de primăvat 
excelent ; spectatori 
matiy 25 000 : au 
FLOAREȘ (min. 44) 
C.F.R.. OBLEMENCO (min. 78) 
pentru Universitatea.

Șuturi la poartă : 30—9 (din
tre care pe spațițil porții 18—6).

Raport de rornere : 12—0.
UNIVERSITATEA CRAIO

VA : Pilcă 7 (min. 80 — O- 
prea) — Niculescu 6. Mincă 7, 
Deselnicu 4. Velea 6, Strîm- 
beanu 7. Ivan 5, Martinovici 
5 (min. 60 — Neagu 6), Niță 
5, OblemenCo 7. Țârălungă 6.

C.F.R. TIMIȘOARA : Gabo- 
raș 9 (min. 64 — Cqree 6) — 
Plrvu 7. Mehedinți 8, Bodro- 
jan 7, Bocșa 7, Chimiue 8. Se
celeanu 7, Fluâreș 8, Regep 7, 
Bojin 6 (din min. 75 Nestoro- 
vici), Panici 7.

A arbitrat V. PADUREANU 
ajutat la tușe de 

Fr. Coloși și R. Buzdun (toți 
din București).

Trofeul Petscbowschi : 8.
La tincret-rczerve : Univer

sitatea Craiova — C.F.R. Ti
mișoara 0—0.

frîngerii, au reluat partida 
cu mai multă decizie, dar jo
cul lor nu s-a închegat nici 
de astă dată. După două 
turi periculoase ale 
Oblemenco (min. 48) și a 
Țarălungă (min. 58). o 
ricu.loasă acțiune Bojin —

—.......——-7 ■' . .........   HI

POLITEHNICA

șu- 
lui 
lui 
pe-

Floareș — Seceleanu era 
gata să aducă al doilea gol 
timișorean. îh min. 63, Ga- 
boraș, care fusese imbatabil, 
se ciocnește cu propriul său 
coechipier Bocșa și părăsește 
terenul. Peste 2 minute, Bd- 
jin își croiește drum pe lin
gă același indecis Deselnicu 
și înscrie, dar arbitrul anu
lează golul apreciind — cu 
justețe — fault la atacantul 
timișorean. Craiovenii împing 
toată formația înainte, dar 
ntăcUrile lor se sparg mereu 
de fortificațiile timișorenilor. 
Gdlul egalizator nu va veni 
decît tîrziu, mai precis în 
min. 78. La o lovitură acor
dată de arbitru la 25 tn de 
poarta lui Corec, ivan îni- 
pitige balonul spre Gblemert- 
co și acesta îl trimite ca un 
trăznet în colțul drept .11 

forțează 
victoria, Deselnicu gafează 
din nou în min. 81 și Neslo- 
rovici e la un pas de gol, 
dar Pilcă plonjează disperat, 
salvînd situația. El ste acci
dentează și este înlocuit cu 
Oprea, care peste 2 minute, 
va fi și el nevoit să blo
cheze balonul în picioarele 
lui Floareș.

G. MIHALACHE

trăznet în colțul 
porții. Timișorenii 
victoria,

3(0)

O DUPĂ PAUZĂ

Ieri dimineața, în prezența 
unui public numeros, lotul 
U.E.F.A. a întîlnit în meci 
de verificare formația Elec
tronica București. Jocul, des
fășurat pe terenul diviziona
rei C, a foșt presărat cu

faze interesante, victoria re
venind pe merit lotului 
U.E.FA. Au marcat Mircea 
Sandu (min. 60 și 75), res
pectiv Săbăn (min. 90).

N. TOKACEK—coresp.

IAȘI, 14 (prin telefon de la 
trimisul nostru).

Pe un teren dificil, care a 
suportat în ultima sâptămînă, 
rînd pe rînd, o mare can
titate de zăpadă, ger năpraz- 
nic și apoi un dezgheț neaș
teptat (acesta i-a transfor
mat unele porțiuni în clisă), 
pretențiile au un ton mai jos. 
Și dacă evoluția echipei gaz
dă din repriza secundă n-ar 
fi căpătat aplomb și nerv 
am fi fost tentați să lăsăm 
încleștarea surdă, lipsită de 
spectaculozitate din prima 
parte a meciului, pe seama 
terenului deosebit dc greu.

Politehnica își orientase jo
cul spre lateral, cu pase moi, 
ceea ce dădea mereu posi
bilitate Petrolului să se a- 
pere grupat. Din această cau
ză, fazele de poartă din pri
mă repriză au fost doar ro
dul unor zvîcniri de moment 
și nu al unor realizări biiite 
concepute tactic. Am notat 
în această primă parte a me
ciului cele două mari ratări 
ale echipei Oaspete (în min. 
2, Dincuță bine găsit la mar
ginea careului de 16 rti, șu- 
tează în Iordache și în min.

Stadion ;,23 August", teren 
foarte moale, vreme frumoasa, 
spectator! circa 10 000. Au În
scris : ALECU (min. 51). 
MOLDOVEANU (min. 58) și 
LUFULESCU (min. 82). Șuturi 
la poartă : 19—5 (pe poartă 
11—4) Raport de cornere : 
5-4.

POLITEHNICA : Iordache 9
— Romilă 9, lanul 8, Stoicescu 
7. Alecu 7. Mărdărescu 8 (min. 
46 — Marica 7). Sirtiionaț 9. 
Ineze IV 9, Cuperman 8, 
Lupulescu 6, Moldoveanu 7.

PETROLUL : M. Ionescu >
— Gruber 6. Bădin 6, Mocanu 
6. N. lofiescu 5. Iuhas 6. Crin- 
gașu 6. Dincuță 6. Dridea 5 
(min. 38 — Moraru 5), Ciupitu 
5. Grozea 5 (min. 63 — Ciucu 
5).

A arbitrat G. LIMONA 
ajutat bine la linie 

de Eiti. Martiri și Gli. Motor- 
ga (toți clip București).

ITOreul Pctscliowsclii : 9.
La tineret-rezerve: Politeh

nica — Petrolul 2—1 (1—0).

.u.

4, TtUias 
bîlbîiala 
cescu) și 
zii de gol 
salvate in 
î'onescu (min.

Chinuitul draw al constă nțenilor
alt chip, necunoscut nouă. 
Jucînd aproape trei sferturi 
din meci cu o apărare stlpra- 
agiomterată, care a respins cel 
puțin jumătate din mingi ca 
un zid, adică fără nici o a- 
dresă, orbește, „ll“-le con- 
stănțean — recunoscut (și ad
mirat) în țară ca un „cavaler 
al atacului 
decepție. Știm, „realiștii 
pot oferi replica toFa 
plecat 
(întotdeauna important 
viața internă a unei echipe), 
dar noi le vom reaminti 
punctul cucerit Rapidului, nu 
zmuls, ca acela de ieri.

Scrutînd analitic partida de 
ieri, vom nota faptul că „dia
logul “ celor două echipe în 
prima parte a jocului a pur
tat amprenta unui respect și 
a unei frici reciproce, „luări
le de cuvînt1* alternative fiind 
dominate de crispare, de pru
dență, de stîngăcii. Din 16 
șuturi trimise spre poartă de 
ambele echipe (6 — Steaun, 
10 — Farul) dbar trei au nime
rit cadrul porții (1 — Steaua, 
2 — Farul), fără a constitui 
— nici acestea — Un real pe
ricol.

Pod te 
Farul a 
cendent,

— ne-a. produs o 
"i“ ne 

j,Farul a 
acasă cu un punct** 

în

că în prima repriză, 
avut un oarecare as
con traatacurile sale

PROGRESUL O

Stadionul Republicii, timp frumos, teren bun. speciătoi'l apro
ximativ 1(1 009. Raport de șuturi la poartă : 20—14 (6—2 pe spațiu! 
țiorțil). Raport de cornere : 9—3.

STEAUA : Coman 7 — Sătmăreanu Ț, Ciugarin 6, Hălmăgeanu 
7, CriStadhb 7. Duhiitriu III 7. Vigu 8. Pantea 7, Tătaru 6, ȘtetTi- 
nteseti 7, Mărcu 4 (min. 70 Iordănesctt 6).

FARUL : ștefănescu 8 — Stoica 7, Antonescu 8. N. Constanti- 
nescu 7. Ghirca 7 (min. 80 Pleșa). Tânase 7. Bădtia 7. Caraman 5, 
Titian 5. bprea 5 (min. 63 1. CotlstăhtineSCii 6), Kallb 5.

A ârbilHt SEVER MUREȘAN (Turda) ăjutat la li
nie de I. Soos și Z; Șzecei (ambii din Tg. Mureș).

Trbfeui Petscbowschi : 9.
La tilietfcGreZerVB : Steaua

aMijiaBaaBaBiaaB

Farul 3-1 (1-0).

conținînd un grăunte de ame
nințare mai mare decît ofen
sivele dezlînate ale gaz.deldr.

Două șuturi — autori Kallo 
min. 38 și Vigu min. 42 — 
ne-au dat 
amîndouă
. Repriza 
spectatorii

. a dovedit 
ceperea ei 
cabine cu 
pe care avt'a, în cele din ur
mă, s-o aplice ju o rigurozi
tate total insensibilă la orice 
idee de spectacol.

Invitată la atac, Steaua a 
inițiat zeci de acțiuni ofen
sive, dar nu a obținut, în fi
nal, decît 9 platonice cornere, 
lovituri c«re în fotbalul nos
tru sînt o floare la ureche 
pentru apărători, cum a fost

emoția golului, dar 
au ocolit poarta.
a doua, de la card 
așteptau mai mult, 
aproape de la în
că Farul a iteșit din 
lecția meciului nul,

și cazul masivilor fundași 
constănțeni care le-ati res
pins cu regularitate. Este n- 
deyăraț, Ștefănescu și Dumi
triu Iii în min. 70 și, respec
tiv, iordănescu. în min. 71, au 
avut golul în fața ochilor, 
dar trebuie să acceptăm gîn- 
duJ că tocmai în acele clipe 
Fortuna le zîmbea constăn- 
țtenilor, îhtr-atît de mare a 
fost șansa lor de a scăpa din 
situații rarisime de marcare.

Trăgînd o linie și adunînd, 
vom spune că am plecat de 
la stadion cu gustul pe care 
ți-1 
cu 
cu 
tre 
complet 
la prima oră a returului.

lasă orice meci încheiat 
sugestivul scor de 0—0 și 
impresia că nici una din- 
cele două echipe nu este 

„ready" (pregătită)

nu poate profita de 
lui Romilă și Stoi
cele două mari oea- 

aVute de ieșeni, 
extremis de M.

18 Ia o lovi
tură de cap a lui Ineze) și 
N. Ionescu (care a scos mi
raculos, în min. .37, mingea 
trimisă de Cuperman spre 
poarta goală).

A Venit însă repriza se
cundă. cu adoptarea unei tac
tici Adecvate 
denții ieșeni : 
pendiculară 
gata lansați; 
teligente și surprinzătoare în 
atac ale fundașilor. în ase-* 
menea condiții, au reieșit lă 
iveală slăbiciunile de mar
caj și dublaj aie apărătorilor 
centrali ploieșteni, ușurința 
cu care N. Ionescu a fost de" 
pășit de o extremă — sfîr- 
lează : Ineze IV. Astfel, pro
nosticul lui Gil Mărdărescu 
(3—0) s-a adeverit, deși 
„11 m“ acordat înspre sfîr- 
șitul meciului (agățarea lui 
Dincuță de către lanul. — 
discutabil în condițiile unui 
teren alunecos) i-a dat, emo
ții. Temerile antrenorului 
ieșean s-au risipit pentru că 
executantul penali,vuiui Ciu- 
pitu, i-a lăsat posibilitate lui 
Iordache să apere spectacu
los. Au rărtiăs astfel consem
nate golurile lui Altecu (min. 
51 : mingea a circulat pe 
traseul Incze-Cuperninn-Lupu- 
lescu, care a sărit peste 
balon, și Alecu a reluat din 
Voie în gol) ; Mbkloveânu 
(rtiin. 58 : Siniionllș, după o 
recuperare, îl deschide exce
lent pe Moldoveanu, aflat li
ber între fundașii centrali 
adverși, care șutează cu bol
tă peste M. Ionescu) : Lupu- 
lescb (min. 82 ! servit de 
Cuperman, dar și complet 
nteinarcăt, în careul advers).

de către Stu- 
ăngajare per- 

a jucătorilor 
intercalări in-

Marius POPESCU Paul SLAVESCU

»» Derbyul tristeții11 cîștigat de clujeni■

7

Stadion Municipal, teren moale, timp friguros, spectatori: a- 
proximativ 6 000 : A înscris S. BRETAN (min. 44). Raportul șutu
rilor la poartă 13—8 (pe spațiul porții 7—3). Raport de cornere : 
6—2.

C.F.R. CLUJ : Nagel 8 — Burlacu 7, Lupu 7, F. Lazăr 8. Ro
man 7, M. Bretan 8. Cojocaru 8, S. Bretan 8, Soo 7 (min. 59 ■—
Țegean 7), O. Ionescu 8. Petrescu 7 (min. 78 — Matei).

PROGRESUL : Zamfir 7 — V. Popescii 6. Măndoiu 7, 
7, Ad. Constantineseu 6, Tănăsescu 7, Beldeanu 8, Sandu 
Dudu Georgescu 6- (min. 6? — I. Dinu 6)> Năstase 6, Raksi 8 (min. 
46 — Matei 6).

A arbitrat N. RAINEA (Bîrlad) *-4-■*-*■*-, ajutat Ia linie de 
V. Popa (Iași) și I. Radu (Bîrlad).

Troteul Petsclibwschi : 9.
La tineret-rezei-ve : C.F.R. Cluj

Grama
Ion 7,

Progresul 2—1 (2—1).

CLUJ 14 (prin telefon, de la 
trimisul nostru).

Partida cu cea mai mare 
semnificație pentru economia 
etapei șl pentru ultimele 
locuri. C.F.R. și Progresul au 
luptat ca să se arunce una 
pe alta în divizia secundă, tn 
cel mai important meci al re
turului pentru ele, Progresul 
pierde și rămîne pe locul 15, 
cu un handicap de puncte 
irecuperabil dacă nu poți 
cîștiga în deplasare două me
ciuri din trei. Or, bucurește- 
nii nu par a avea o asemenea 
capacitate, cel ptițir. acum și 
în viitorul apropiat. Meci fru-

mos în prima repriză. Nu era 
o încleștate între titani, dar 
se vedeau și la unii și la al
ții combinații, abilități, inten
ții, o oarecare strategie ordo
nată. Raksi, retras între Tă- 
năsescu și Beldeanu, anima o 
linie mediană inteligentă, 
care tampona ofensiva adver
să și pregătea mingi utilă 
pentru înaintașii bucureșteni. 
Gazdele, în schimb, s-au re
marcat de la început prin 
vivacitatea jucătorilor din a- 
vanposturi: Sorin Bretan, Io- 
nescu, Petrescu. Echipele s-au 
constrîns reciproc să mane
vreze maî mult în zona de

la mijlocul 
clujenii au 
țiuni de atac, care presupun 
coordonarea, terminate cu șu
turi primejdioase (Soo — 
min. 16, Cojocaru — min. 24, 
Fanea Lazăr — min. 25). Oas
peții au tras puțin la poartă, 
dar cu toate acestea, pînă în 
min. 44 aveai o senzație de 
echilibru real între două for
mații, fiecare cu punctele ei 
forte. Exact înainte de pau
ză, la poarta lui Zamfir s-a 
petrecut o fază lungă, întor
tocheată, durînd aproape un 
minut și care a făcut, proba
bil, să se tînguie astă-noapte 
toți copacii din parcul dr. 
Staicovici. V. Popescti, încol
țit, a degajat greșit la Pe
trescu — centrare spre Io
nescu și Sorin Bretan —• a 
respins Grama, Beldeanu a 
greșit pasa — Marius Bretan 
a retrimis în careu — Sorin 
Bretan a șutat de Ia 10 ni și 
a înscris (min. 44 : 1—0). Clu
jenii n-au timp să șe bucure, 
bucureștenii n-au vreme să 
se amărască, fiindcă echipele 
sînt. trimise la cabine. După 
pauză, nu va maî fi frumos

terenului, dar 
reușit cîteva ac-

ca la început. Progresul în
cepe să arate palid, deperso
nalizat, nu își forțează desti
nul, e lent și nu se luptă in 
fiecare clițJă. Va începe 
prețuiască timpul, 
atunci cînd repriza 
volatilizase aproape 
tregime. Clujenii 
dent mai în vervă, cu 
momente de furtună. Marius 
.și Sorin Bretan, Cojocaru, 
Ionescu și Petrescu se căută, 
se găsesc, se lansează, domi
nă, dac nu devin foarte pe
riculoși debit rar (Țegean — 
min. 83 și Matei — min. 89). 
Ducufeștenii au poate ocazia 
de a egala, atunci cînd San
du Ion centrează, portarul 
Nagel — naiv, e depășit, dar 
lipsește cineva sau ceva de 
care să se izbească mingea 
pentru a fi deviată în poartă 
(mir. 69). Sfîrșit de meci ba
nal Cel puțin cu o jumătate 
de oră înainte, era clar cine 
va învinge și cine nu. Echipa 
lui Eugen Iordache a cîștigat 
derbyul tristeții, fără să tru
dească pînă la epuizare, așa 
cum probabil se aștepta.

Romulus BALABAN

să 
abia

se 
în în- 

sînt evi-



C CLAY:
„CRED CA
REVANȘA

Ml SE CUVINE"
NEW YORK 14 (A- 

gerpres). — Televiziu
nea americană a con
sacrat o emisiune spe
cială recentului meci 
de box pentru titlul 
mondial la categoria 
grea, emisiune la care 
au fost invitați cei doi 
protagoniști. Frazier nu 
a participat pretextînd 
că e bolnav. Pe micul 
ecran a apărut ntlmai 
Cassius Clay care a 
declarat printre altele : 
„Ar fi inutil să con
test acum decizia ju
riului, dar mi sc cu
vine revanșa. Fără lo
vitura primită în ulti
ma repriză aș fi ciș- 
tigat Ia puncte, ieșind 
din acest meci fără 
cea mai mică zgîrictu- 
ră“. Vorbind despre 
adversarul său, Clay a 
subliniat: „Frazier este 
un luptător dur și re
zistent Croșeul său de 
stingă nu este doar o 
legendă".

l

GAPRINDAȘVILI 
S-A DISTANȚAT

in turneul
de la Belgrad
BELGRAD, 

runda a 5-a 
de șah de la Belgrad, campioana 
mondială Nona Gaprindașvlli a 
cîștigat la Vreeken, iar Joerger a 
Invins-o pe Rujița lovanovici. 
Margareta Teodorescu (cu piesele 
negre) a remizat eu Katia Iovano- 
vici, rezultat consemnat și în par
tida Asenova — Jlvkovici. Cele
lalte partide, printre care Alexan
dra Nicolae — Belamarici, s-au 
întrerupt.

Clasament 5 
(UJt.S.S.) — 
(R.F.G.) — 3 
Jovanovid (iugoslavia), 
(Olanda) * . . * *. 
mânia), Bilei: (Ungaria) - 2 p (2).

14 (Agerpres). — în 
a turneului feminin

I. Gaprindașvlli
5 p; 2. Joerger 

p (1); 3—4. Katia 
■ ;. Vreeken 

3 p: 5—6. Nicolau (Ro-

MEMORIALUL CAPABLANCA
i A LUAT SFÎRȘIT

(Agerpres). — CeaHAVANA; 14
de-a opta ediție a Turneului in- 

' temațional de șah „Memorialul 
Capablanca" s-a încheiat, la Ha
vana, cu victoria marelui maestru 
Vlastimil Hort care a totalizat 
11%. El a fost urmat de Gheller 
(U.R.S.S.) — 10% p, Tringov (Bul
garia) 10 p, Donner (Olanda) — 
9'/a p. șahistul român Octav Tro- 
îanescu a ocupat locul 12 cu 6 p.

AL V-LEA CONCURS INTERNAȚIONAL DE PATINAJ ARTISTIC

O atmosferă festivă, subli
niată de trompeții pionierilor 
și aplauzele entuziaste ale 
spectatorilor de-o vîrstă cu 
concurenții, a însoțit 
apariții pe gheață și 
treptele podiumului.

întrecerea fetelor, 
încheiat concursul, a 
sionantă prin finișul extrem 
de strîns al primelor două 
clasate. Evoluînd în stil de 
autentică vedetă, tînăra pati
natoare vest-germană Dag- 
mar Lurz a prezentat un pro
gram de figuri libere demn 
de toate superlativele. La 
valoare apropiată s-a arătat 
și llona Urbanova, lidera 
samentului. Un singur 
bitru a preferat-o pe 
tinatoarea cehoslovacă 
proba de figuri libere, 
dar aceasta nu s-a do
vedit suficient pentru victo
ria celeilalte. A intrat în 
funcțiune calculul „locurilor 
de arbitri" și cumulîndu-se 
rezultatele ambelor 
bligatorii și libere) 
revenit în cele dm 
banovei.

Iată clasamentul 
llona Urbanova (Cehoslovacia) 
10—620,2 p ; 2. Dagmar Lurz 
(R.F.G.) 11—623,1 p; 3. Sa
bine Winkler (Austria) 576,4

4. Johanna Verlaan (O- 
5. Lena 

556,0 p ; 
(Franța) 

Dudek 
8. Silva- 
535,7 p ;
(Belgia)

ultimele 
apoi pe

care a 
fost pa-

probe (o-
1 aurii au 
urmă Ur

final i 1.

P ; 
landa) 564,5 p;
Haakansson (Suedia) 
6. Sabine Fuchs 
550,5 p ; 7. Grazyna 
(Polonia) 542,5 p; 
na Suciu (România) 
9. Sandra Daems 
528,7 p ; 10. Agnes Eros (Un
garia) 525,5 p; 11. Lena
Wahlberg (Suedia) 515,4 p ; 
12. Miliaela Paraschiva (Ro
mânia) 511,2 p; 13. Susan 
Broman (Finlanda) 517,9 p; 
14. Bozena Wawrzynek (Po
lonia) 507,5 p ; 15. Silvie Du- 
lat (Franța) 498,1 p; 16.
Emilia Țibula (România) 478,3 
p; 17. Zdenka Gazvoda (Iu
goslavia) 478,6 p; 18. Simo
na Grigorescu (România) 
476,1 p; 19. Mirela Goleanu

(Urmare din pag. 1)

Ciștigătoarea. întrecerii fe telor — llona Urbanova 
Foto : M. FELIX

p; 20.
(România)

(România) 463,9
Roxana Stănișor 
467,9 p; 21. Dorinela Ularu 
(România) 432,4 p; 22. Bri
gitte Falk (Austria) 326,9 p.

O frumoasă evoluție, în 
ultima zi, a avut-o. și prima 
reprezentantă a țării noastre, 
talentata Silvana Suciu, ea

In grupa B a C. M. de hochei

ELVEȚIA A ÎNVINS CU 31 ECHIPA R.D.G.
Peste 11000 de spectatori 

au fost prezenți pe patinoarul 
acoperit din Berna pentru a 
asista la derbyul grupei ~ 
cadrul campionatului 
dial de hochei, care a 
formațiile Elveției și 
Germane. A fost un meci de 
un rar dramatism — remar
că agenția Sport Information 
din Zurich, încheiat cu o vic
torie norocoasă a gazdelor la

B din 
mon- 
opus 

R. D.

CEHOSLOVACIA-S.U.A,
6-0 LA HOCHEI

Disputat a Praga, meciul inter
național de hochei pe gheață din
tre selecționatele S.U.A. șl Ceho
slovaciei s-a încheat cu scorul de 
6—0 (0—0, 4—0. 2—0) în favoarea 
gazdelor.

THOENI VIRTUAL
CIȘTIGATOR AL 

„CUPEI MONDIALE"
Proba de slalom uriaș (contând 

pentru -„Cupa Mondială"), desfă
șurată la Aare (Suedia), a fost 
câștigată de schiorul austriac Da
vid Zwilling în 2:55,95. Pe locu
rile următoare s-au clasat Sepp 
Heckelmidler (R.F.G.) 2:57,27 și
Patrick Russel (Franța) 2:57,43. Ita
lianul Gustavo Thoeni, virtualul 
cîștigător al trofeului a ocupat 
locul cinci.

scorul de 3—1 (2—0, 0—1,
1—0). 1

Elvețienii, purtați parcă pe 
aripi de pasionații lor supor
teri, au început partida în- 
tr-un ritm infernal și după 
7 minute conduceau cu 2—0 
în urma unor acțiuni fulgeră
toare încheiate cu șuturi im- 
parabile ale lui Turler. încu
rajați de acest succes neaș
teptat, hocheiștii elvețieni au 
continuat să atace în trombă, 
dar apărarea formației R.D. 
Germane și-a revenit treptat 
din primele momente de ulu
ială, rezistînd în fața propri
ei porți. Din repriza secundă 
însă, întrecerea a fost purta
tă mai mult într-un singur 
sens. Jucătorii echipei R.D. 
Germane au atacat în perma
nență, dar nu au reușit decît 
un singur gol prin Peters 
(min. 37), Rigolet — portarul 
formației gazdă — fiind prac
tic de netrecut. în ultima re
priză aspectul întîlnirii nu

s-a modificat. Selecționata 
R.D. Germane a fost de mai 
multe ori pe punctul de a 
obține egalarea, dar de fie
care dată, în calea pucului a 
apărut mîna salvatoare a Iui 
Rigolet. Și în plină dominare 
a oaspeților, Dubois a scăpat 
pe contraatac, pecetluind 
(3—1) soarta meciului cînd 
mai erau de jucat doar (3) mi
nute.

în urma acestui rezultat, 
echipa Elveției — o mare re
velație — 
carea în 
rezultate i 
via 4—0 
Norvegia 
(5—1, 0—3, 5—2); Austria — 
Italia 6—0 (1—0, 1—0, 4—0)!

CLASAMENT
1 
î 
o 
o 
1 
1 
o 

6 0 2 4 12—38

prezentind unul clin cele mai 
apreciate programe de figuri 
libere. Această i-a permis 
să urce două locuri în cla
sament și totodată să obțină 
Cupa ~ 
ziarul 
bună 
că în 
plată 
micuța patinatoare a clubului 
Constructorul, ca și pentru 
munca de pregătire ce o du
ce cu sîrguință, sub îndru
marea competentă a antre
norului Gheorghe Roncea.

De asemenea, ziarul nostru 
a oferit alte două cupe î pri
ma pentru cel mai bine cla
sat dintre români, la 
băieți, brașoveanul Klaus 
Schell; cea de a doua, patina
torului clujean Leonardo Az- 
zola, concurent care s-a pre
gătit pe gheața unui pati
noar natural, elevul decanu
lui de vîrstă ai antrenorilor 
noștri, Andrei Somodi.

Radu VOIA

„SPORTUL" oferită de 
nostru pentru cea mai 
performantă româneas- 
acest concurs. O răs- 
binemeritată pentru

In Trofeul Rommel

MUREȘANU STOPAT
ÎN SEMIFINALE

(prin telefon), 
cadrul Trofeu-

imtt
La sfîrșitul lunii -‘pri- 

lie, două dintre echipele 
de rugby din divizia A, 
Agronomia Cluj și Știin
ța Petroșani, vor între
prinde turnee peste ho
tare. Rugbvștii clujeni 
vor evolua în Cehoslova
cia, iar cei din Petro
șani în Franța.

In același timp, se 
confirmă venirea forma
ției franceze Dijon in 
România, în cursul lunii 
mai, ca invitată a echi
pei Grivița Roșie.

PARIS H 
Asalturile din 
lui Adrien Rommel au con
tinuat, duminică dimineața, 
în sferturi și semifinale. Sin
gurul nostru reprezentant ră
mas în competiție, trăgătorul 
Tănase Mureșanu a avut o 
comportare la fel de bună, 
reușind 
5—4 la 
și 5—1 
jOvvski. 
asigurat participarea în semi
finale.

Ajuns aici, Mureșanu a în
registrat o confortabilă vic
torie la francezul Berblati 
(5—1) demonstrînd o deose
bită vitalitate. Apoi el și-a 
Îngăduit o ușoară relaxare în 
asaltul cu Marton (Ungaria) 
pe care îl va pierde cu 5—2. 
Pentru calificarea în finală, 
important era ca Mureșanu 
să obțină victoria în ultimul 
asalt din acest tur, în asaltul

inițial două victorii • 
maghiarul Gyarmatv 
la polonezul Koze- 

Aceste victorii i-au

•••
cu sovieticul Romanov. Asal- 
tul a debutat într-o notă de 
mare dramatism. Romanov a 
condus cu 1—0, dar a fost 
imediat egalat. Apoi din nou 
2—1 pentru Romanov și..; 
2—2. La scorul de 3—3, Mu
reșanu n-a mai îngăduit ad
versarului său să treacă în 
jumătatea sa de planșă. L-a 
punctat (4—3), apoi a dat 
încă o tușă evidentă. Arbi
trul n-a acordat-o. El avea 
să anuleze lui Mureșanu și o 
a doua tușă foarte clară. A- 
saltul s-a întrerupt. Au ur
mat discuții cu arbitrul, care 
a rămas intransigent. La re
luare, Romanov va fi mai 
decis, va egala și va cîștiga 
asaltul... în finală s-au cali
ficat Talvard, Romanov, Ko- 
tîșev, Parulski, Szabo și Mar
ton. La ora închiderii ediției 
finala se află în plină des
fășurare.

CE DE ATLETISM IN SALA

de 
lui 
ce-

nu 
în 
a 

un 
de

7,72 m. Ca o curiozitate, me
rită să subliniem că dacă 
s-ar alcătui un clasament pe 
țări, cu un total de două să
rituri, reprezentanții Româ
niei s-ar situa pe locul se
cund după atleții din R.F. a 
Germaniei (avantajați 
excelenta săritură a 
Baumgartner) și înaintea 
lor din U.R.S.S.

A urmat proba CORNELIEI 
POPESCU. Ambițioasă, dar 
nu și în deplinătatea forțe
lor ei fizice (lipsa de concurs 
se simte). încă la încălzire, 
prima ei încercare de a-și 
stabili distanța de elan s-a 
soldat cu o alunecare care 
va rămîne fără consecințe 
performanță., Concursul 
fost extrem de strîns, de 
nivel ridicat. La înălțimea
1,76 m se mai aflau la con
curență 12 săritoare. La 
1,78 m încă 11 adversare, iar 
la 1,80 m — cinci. Printre 
acestea din urmă se afla și 
Cornelia Popescu care a tre
cut toate etapele fără nici o 
ratare; înălțimea de 1,80 m 
s-a dovedit însă accesibilă 
numai pentru Milada Kar- 
banova și Vera Gavrilova- 
Grușkina (ele însele stopate 
la 1,82 m). Chiar și iugoslava 
Snezana Hrepevnik, aureo
lată de un strălucit turneu 
în S.U.A., a căzut victimă nu 
numai febrei ce o avea, dar 
și unui calcul tactic greșit, 
ea refuzînd, să sară la 1,78 m. 
Oricum, trebuie subliniat că 
stilul clasic a învins din nou 
FIop-uI și' locul III smuls de 
Cornelia Popescu, datorită 
regularității Ia anumite înăl
țimi, nu schimbă această 
constatare.

Cei care cu adevărat s-au 
dovedit modești au fost aler
gătorii pe distanțe scurte cu 
sau fără garduri: Aura Mă- 
rășescu, clasată ultima (cu 
7,9 pe 60 m) într-o serie de 
loc puternică; Suciu, Forța 
și Sebestyen nu mai sus de 
locul IV în seriile de la

60 mg — iată rezultate de 
loc încurajatoare. Nici măcar 
accesul Valeriei Bufanu în 
finală nu ne-a putut oferi o 
satisfacție deplină, întrucît 
după un start greșit, Bufanu 
a plecat ultima din „blocuri" 
și la 50 m a acuzat un cla- 
caj care a făcut-o să termine 
într-un ; 
în 8,9.

Seria 
torilor 
amiază 
tri s-au 
postîndu-se pe poziții frun
tașe la triplusalt. CAROL 
CORBU a trebuit să lupte 
pentru supremația probei cu 
un Saneev extrem de bine 
pregătit și numai regularita
tea campionului olimpic în 
toate săriturile i-a adus 
titlul european pentru că la 
rezultatele ce figurează în 
palmares cei doi adversari 
sînt de data aceasta perfect 
egali. Carol Corbu a stabilit 
cu 16,83 ni, în cea de a 5-a 
încercare, un nou record na
țional. Vasile Dumitrescu s-a 
străduit să-l secundeze, dar 
din cele 3 sărituri care i-au 
reușit (cele din finală au fost 
depășite) una singură a mă
surat peste 16,00 m, suficien
tă pentru a-și asigura locul 
IV. Singurul săritor care nu 
a ținut pasul cu colegii săi 
pe măsura așteptărilor, dar 
și în funcție de performan
țele recente, a fost Dinu Piș- 
talu care a efectuat o singură 
săritură bună la 4,70 m, a 
renunțat la 
4,90 m nu a 
ștachetă.

Nu putem 
sublinia frumosul succes al 
semifondistei ILEANA SILAI, 
care și-a asigurat locul II 
după o luptă extrem de a- 
cerbă în cele 4 ture de pistă 
în care adesea * condus plu
tonul pentru a impune un 
ritm care să nu mai lase 
speranță alergătoarelor cu 
finiș puternic. Tactica i-a 
reușit în fața englezoaicei 
Stirling și a franțuzoaicei

Besson, dar s-a dovedit to
tuși insuficientă pentru a o 
învinge șî pe vest-germanca 
Falck.

picior pe ultimul loc

foarte bună a sări- 
a continuat după- 
cînd „cangurii" noș- 

relevat din nou,

4,80 m, iar la 
mai trecut peste

încheia fără a

REZULTATE TEHNICE, MAS
CULIN : 400 m: 1. A. Badenski 
(Polonia) 46.8. 2. saveiuk (U.R.S.S.) 
47.4, 3. Bratcikov (U.R.S.S.) 47.5 ; 
800 m : 1. E. Arzauov (U.R.S.S.) 
1:48.7, 2. Lewis (M. Brit.) 1:50.5. 
3. Kupczik (Pol.) 1:50,5; 1 500 ni:
1. H. Szordykowski (Pol.) 3:41.4,
2. Pantele! (U.R.S.S.) 3:41,5, 3.
Del Buono (Italia) 3:42,1; 3 000 m: 
1. I. Stewart (M. Brit.) 7:53,6, 2. 
Scholz (R.D.G.) . ...............................
sasin (u.xi.o.o., ,
1. Berekes (R.F.G.) 7.8, 
(U.R.S.S.) 7,9, 3. * '
7.9, 4.............. ’
lot. IV cu 8.2, Perța loc.
8.2, Sebestyen loc. " 
eliminați în serii) ;
1. U.R.S.S. 7:17,8,
7:18,2, 3. R. F. a
7:25,0 ; lungime : 1.
gartner (R.F.G.) 8.12 
ovanesian (U.R.S.S.) ___ _
V. Sârucan (România) 7,88 m — 
record național, 4. V. Jurcâ (Ro
mânia) 7,72 m. 5. Housiax (Fran
ța) 7.70 m. 0. Glorferd (R.F.G.) 
7.70 m ; prăjină : 1. W. Nordwig 
(R.D.G.) 5,40 m — record mon
dial de sală. 2. Isaksson (Suedia) 
5,35 m. 3. Isakov (U.R.S.S.) 5.30 
m : triplusalt : 1. V. Saneev
(U.R.S.S.) 16,83 m, 2. C. Corbu
(România) 16.83 m — record na
țional, 3. Savlevici (U.R.S.S.) 
16,24 m, 4. V. Dumitrescu (Ro
mânia) 16,16 m, 5. Areta (Spania) 
16,11 ni, 6. Czifra (Ungaria) 
16,02 m : FEMININ — 60 m. 1. 
Renate Meissner (R.D.G.) 7.3, 2. 
Sylvie Telliez (Franța) 7.4 3.
Annegret Irrgang (R.F.G.) ’ 7.4 
(A. Mârășescu Ioc. VI în seria a 
Il-I-â cu 7,9) ; 400 m : 1. Vera 
Popkova (U.R.S.S.) 53,7. 2. Inge 
Boddirtg (R.F.G.) 54.3, 3. Maria
Sykora (Austra) 54.4 : 800 m : l. 
Hildegard Falck (R.F.G.) 2:06.1.
2. Ileana Silai (România) 2:06,5 —
record național. 3. Rosemary 
Stirling (M. Brit.) 2:06.6. 4. Co
lette Basson (Franța) 2:07,5; 1500 
ni : 1. Margaret Beacham (M.
Brit.) 4:17,2 — rec. mondial de 
sală. 2. Ludmila Bragina (U.R.S.S.) 
4:17.8. 3. Tamara Pangelova
(U.R.S.S.) 4:18,1 : 60 m g : 1. Ka
rin Balzer (R.D.G.) 8,1. 2. Anne- 
liese Erhardt (R.D.G.) 8,1 3. Te
reza Sukniewicz (Pol.) 8.3... 6. 
V. Bufanu 8.9 ; 4X2 ture : 1. 
U.R.S.S. 3:36,6. 2. R. F. a Germa
niei 3:39,6. 3. Bulgaria 3:47,8:
înălțime : 1. Milada Karbanova 
(Cehoslovacia) 1,80 m. 2. Vera 
Gavrilova (U.R.S.S.) 1,80 ill. 3.
Cornelia Popescu (România) 1,78 
m. 4. M. Kost'anova (Cehoslovacia) 
1.78 m, 5. S. Hrepevnik (lug.) 
1.76 m, B. Recliner (Elveția)

7:54,4, 3.
(U.R.S.S.) 8:02,2 ; 60

7.3, 2.
7,9, 3. Lianl

Nickel (R.F.G.) 7,9

V cu 
4X4 ture :
2. Polonia 
Germaniei 
II. Baum- 

m. 2. Ter- 
7,91 m. 3.

5.
13.

și-a asigurat califi- 
grupa A. Celelalte 
Polonia — Iugosla- 
(1—0, 0—0, 3—0);

— Japonia 10—6

1. Elveția
2. Polonia
3. R.D. Germană 

Norvegia 
Japonia 
Iugoslavia 
Austria
Italia

4.
5.
6.
7.
8.

G 5
6 4
6 4
6 4
6 2
6 1
6 1

0 26—14
1 33—17
2 41—20
2 33—24
3 27—33
4 18—28
5 15—31

LA SYDNEY FINALĂ

ASHE ROSEWALL
MELBOURNE 14 (Agerpres).

— Campionatele internaționale 
de tenis „Open" ale Australiei, 
care se desfășoară la Sydney, 
au programat ultimele partide

ECHIPA DE BOX A DANEMARCEI PENTRU MECIUL 
DE LA BUCUREȘTI

COPENHAGA; U (Agerpres). — 
Federația daneză de box a sta
bilit echipa care va întilnl la 20 , 
martie, la București, reprezenta
tiva României. In ordinea celor 
11 categorii ău fost selecționați 
următorii pugiliști : Henning Nis
sen, Jens Erik Groth. John Chris-

tiansen. Jens H. Olesen, Poul 
Erik Nielsen. Erik Sivebok, Poul 
Moesby, Finn Thomsen, Wagn 
Norgaard,- Ralf Jensen. Fleming 
Jensen. Toți component!! echipei 
Danemarcei sînt campioni al 
tării.

semifinale. în proba de simplu 
bărbați, jucătorul american 
Arthur Ashe l-a întrecut în 91 
de minute cu 6—4, 6—4, 7—6 pe 
compatriotul său Bob Lutz, ur- 
mînd să-1 întîlnească în finală 
pe australianul Ken Rosewall.

In proba feminină, tînăra 
tenismană australiană Evonne 
Goolagong a dispus cu 7—6,
6— 1 de Winnie Shaw (Anglia) 
și va disputa finala cu compa
trioata sa Margaret Court.

La dublu bărbați, cuplul 
Tom Okker (Olanda) — Marty 
Riessen (S.U.A.) a învins cu
7— 6. 7—6 perechea Bob Lutz 
(S.U.A.) — Charlie Pasarel 
(Porto Rico).

MOTOCROȘ PE ZĂPADĂ •••
Petre Paxino — învingător în concursul inaugural

>1
ANGLIA : LEEDS

PUTUT ÎNTRECE 
BLACKPOOL

N-A 
PE

liderul

Alek- 
m g : 

Demus 
(Italia) 
(Suciu 
IV cu
8,4 —

Dealul Muscelului de lîngă 
Cîmpina, aflat încă sub man
tia albă a zăpezii, a găzduit 
duminică dimineață premiera 
sezonului 1971, la motocroș. 
Traseul, destul de accidentat 
și lung de aproape 1 800 de 
metri, a avut mai degrabă 
aspectul unei pîrtii de schi...

Combatanții concursului 
inaugural au fost alergătorii 
vizați să reprezinte țara 
noastră la apropiata Balca
niadă de motocroș, precum șî 
o serie de tineri motocîclîști 
din București, Brașov, Tg. 
Jiu, Ploiești șî Cîmpina. în 
program a figurat o singură 
probă, «lașa pînă la 500 cmc, 
consumată în două manșe, 
fiecare a cite 30 de minute, 
plus două ture. încă de la 
start cei care n-au știut să-și 
aleagă terenul au pierdut 
contactul cu plutonul frun
taș. în frunte s-a instalat

Ștefancampionul balcanic
Chițu. O mică neatenție în 
„escaladarea" unei pante l-a 
dat peste cap pe Chițu, șefia 
cursei fiind preluată' de fos
tul campion național ia clasa 
500 cmc, Petre Paxino, care 
a trecut primul linia de so
sire, în pofida repetatelor 
atacuri lansate, pe rînd, de 
Aurel Ionescu, Mihai Banu și 
Florian Ștefan. A doua man
șă a avut cam aceiași ani
matori. Tînărul cîmpinean, 
Mihai Banu a luat un start 
bun, urmat de P. Paxino și 
Ștefan Chițu. După ce au 
parcurs, în această ordine, 
cîteva ture, liderul cursei s-a 
răsturnat. Dar, după ce a pre
luat conducerea, Paxino a 
căzut la coborîre, pentru ca 
în momentul cînd Ștefan 
Chițu se credea scapat de cei 
doi adversari, șă-1 vedem și 
pe ei în zăpadă, căznindu-se

însă-și 
cele 
no, care a știut să-și dozeze 
mai bine efortul și a fost 
prudent Ia trecerile pericu
loase. Firește că numai după 
un concurs nu ne putem for
ma 
pra 
lor. 
pei
să ia startul la 4 aprilie în 
Motocrosul Balcanic, conside
răm că este nevoie de cel 
puțin încă un trial public.

ridice motocicleta, 
din urmă a învins Paxi-

o imagine completă asu- 
pregătirii selecționabili- 

Pentru definitivarea echi- 
naționale, care urmează

CLASAMENTUL : 1. P. Pa
xino (Met. Buc.) 2 p, 2. A. lo- 
nescu (Met. Buc.) 6 p. 3. M. 
Banu (Poiana Cimpina) 7 p,
4. C. Dovids (Met. Buc.) 7 pj
5. P. Lucaci (St r. Bv.) 12 p,
6. P. Filipescu (I.R.A. Tg. 
Jiu) 13 p.

Tr. IOANIȚESCU

Distanța dintre 
campionatului Angliei, Leeds 
United, și Arsenal s-a mai 
redus dar numai cu un punct, 
în etapa de sîmbătă și după 
disputarea unei etape inter
mediare ca și a unor res
tanțe. Această apropiere s-a 
produs pentru că Arsenal a 
reușit să cîștige în fața lui 
Crystal Palace cu 2—0, 
timp ce Leeds, jucînd 
Blackpool, a trebuit să 
mulțumească doar cu un scor 
egal (1—1) în fața echipei 
gazdă. De reținut că Chelsea 
a pierdut la Tottenham Hots
pur cu I—2 și cum Wolver
hampton Wanderers a ter
minat învingătoare în meciul 
cu West Ham United (2—0), 
ele se află 
de puncte, 
ciind doar 
mai bun.

Celelalte 
try City - 
1—0 ; Derby County — Man
chester City 0—0 ; F.C. Ever
ton — Stoke City 2—0 ; Hud- 
dersfield-Town — F.C. Burn
ley 0—1 ; Ipswich Town — 
Newcastle United 1—0 ; Man
chester United — Nottin
gham Forest 2—0 ; Sout
hampton — West Bromwich 
Albion 1—0 ;

Clasament: 
ted 52 p.; 2. . 
3. Chelsea 41 
averaj) ; 4. 1
41 p. (51— 47).

Johnstone — F. C. Kilmarnok 
2—3.

Clasament: 1. F.C. Aberdeen 
46 p ț 2. Celtic Glasgow 43 p ; 
3. F.C. St. Johnstone 34 p ; 4. 
Glasgow Rangers 33 p.

ITALIA: ZI FAVORABILĂ 
FRUNTAȘELOR 

CLASAMENTULUI

in 
la 
se

acum la egalitate 
Chelsea benefi- 

de un golaveraj

BOLOGNA 14 {prin telex, 
de la corespondentul nostru).

Etapa a 21-a a campionatului 
italian a fost favorabilă ter- 
țetului de echipe din fruntea 
clasamentului. Milan a dis
pus — e adevărat, destul, de 
greu — de Fiorentina cu 1—0 
(a marcat Prati) complicîn- 
du-i situația în clasament. A 
învins și Inter pe Torino cu 
2—0 prin golurile marcate de 
Boninsegna și Facchetti. 
fine, Napoli a terminat 
victorioasă în fața formației 
din Vicenza cu 1—0, datorită 
golului Înscris de Umile. Așa
dar, situația dfn fruntea da-

în
tot

prudență în duelurile directe. 
Oricum, el este încă departe 
de un nivel satisfăcător. Să 
sperăm că își va învinge cît 
de curînd complexul cu care 
a rămas în urma accidentu
lui de la Viena.

în fine, o curiozitate statis
tică a etapei s Franco Janich, 
căpitanul echipei Bologna, a 
susținut cel de al 400-lea 
meci în cadrul campionatului 
seriei A. Este o cifră pe care 
au realizat-o de-a lungul ani
lor doar 13 jucători.

Rezultatele înregistrate în 
celelalte meciuri i Bologna — 
Varese 1—0 (a înscris Savoldi 
din 11 m); Cagliari — Juven
tus 1—1 (au marcat: Greatti 
pentru Cagliari și, respectiv, 
Capello) ; Catania — Foggia 
2—C (Schifillitti și Volpato); 
Roma — Lazio, 2—2 (marca
tori : Zigoni și Salvori, res
pectiv Santarini — autogol și 
Cinaglia) ; Verona — Samp- 
doria 3—1 (au înscris : Cle-

rici '— 2, Mascetti pentru Ve
rona și Salvi pentru adver
sari).

Clasamentul se 
astfel ■ 
Milan 
Inter 
Napoli 
Juventus 
Bologna

prezintă

21
21
21
21
21

12 8
13 5

7
5
9

11
13

7

1
3
3
6
5

Cesare TRENTINI

R.F. a GERMANIEI : ETA
PA INCOMPLETĂ

In campionatul vest-german 
s-au disputat, din cauza timpu
lui nefavorabil, numai cinci 
întîlniri. Au predominat, în 
special, victoriile la scoruri 
mari. Astfel, Bayern Munchen 
a dispus de Hamburger S. V. 
cu 6—2 iar Kickers Offenbach 
a întrecut cu 5—0 pe Bielefeld.

’ j _ ' : Schalke
Eintracht Frankfurt 

Werder Bremen — Bo- 
Dortmund 3—1 și Ein- 
Braunschweig — I-Icrta

In - celelalte jocuri; 
04 — -■ ' ' '
4-1 1 
russia 
tracht 
B.S.C

1. Leeds Uni- 
Arsenal 46 p. ; 
p. (44—35 sol- 

MI olverhampton

rezultate : Coven-
~ F.C. Liverpool

SCOTIA : ABERDEEN 
CONTINUA SĂ CONDU

_ Fruntașele clasamentului sco
țian au jucat în deplasare și 
'au încheiat ambele cu cite o 
victorie. Liderul, Aberdeen a 
întîmpinat o rezistență mai pu
ternică și a dispus cu 2—1 de 
Clyde Glasgow, pe cînd Celtic 
Glasgow a înscris de 5 ori în 
poarta echipei Cowdenbeath 
'primind doar un gol. Alt scor 
mare, tot în deplasare, a rea
lizat F.C. Airdrie cu F.C. Mor
ton 4—1.

Alte rezultate: Ayr United 
—Dundee United 1-4); F. C. 
Dundee — Hibernian Edin
burgh 1—0 : Herth of Midlot
hian — F. C. St Mirren 1—0 ; 
F.C. Motherwell — F.C. Fal
kirk 1—1; Glasgow Rangers — 
Dunferline Athletic 2—0 | St.

Arsenal preia conducerea cu 1—0 în meciul cu Crystal Palace prin golul înscris 
Graham (stingă), î ' ’ ... . - „.............    de George

in ciuda spectaculoasei sărituri a portarului Jackson (dreapta, prim plan). 
Arsenal a terminat învingătoare cu 2—0.

Telefoto : A.P. — AGERPRES
samentului a rămas neschim
bată.

Evenimentul etapei l-a con
stituit, totuși, reintrarea 
Gigi Riva, după cinci luni 
inactivitate, 
fractura
Austria.
că Riva
nici că
pentru■

lui 
de 
de
eu

pricinuită 
suferită în meciul 
Nu s-ar putea spune 

a decepționat, dar 
a strălucit. Poate și 
că a arătat multă

STANLEY ROUS DE ACORD CU MECIUL 
SELECȚIONATA MONDIALA — DINAMO MOSCOVA

Președintele Federației inter
naționale de fotbal. Stanley 
■Rous, și-a dat acordul cu pri
vire la disputarea unui meci 
între o selecționată mondială 
și echipa Dinamo Moscova, 
meci ce ar urma să se desfă
șoare anul acesta în cinstea 
cunoscutului portar Lev Iașin. 
Din echipa mondială, după 
cian se știe, ar urma să facă

parte brazilienii Pele, Carlos 
Alberto și Jairzinho, vest-ger- 
manii Beckenbauer, Overata și 
Uwp Seeler, italienii Facchetti 
și Mazzola, maghiarii Bene și 
Albert, englezii Moore și 
Banks, portughezul Eusebio și 
sovieticul Sesternev.

Lev Iașin va apăra, în acest 
meci, poarta echipei Diuamo 
MOsCbva.

Rtdttți* »l adojlohtxatia i «tr, Vasile Gouts or, 16 i t«leiua.n«» wptraJȘ 11,10.05, «ecția corospondenți 11,51.09. interurban 72 ți 2»6 i telex i sportrom hue, 180, Aparul JL.Jț, Informat?***, București


