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REZULTATE TEHNICE

puncte prețioase pe teren propriu • „Zi neagră" pentru fotbalul

clujean • Etapă fără meciuri egale • înaintările mai productive

1—2
4—0
0—2
0—2

Progresul—U.T.A.
Dinamo—C.F.R. Cluj
Jiul—Rapid
„U" Cluj—Steaua 0—2
Petrolul-Sport Club Bacău 2—0 
Farul—Steagul roșu
F.C. Araeș-Univ. Craiova 
C.F.R. Tim.—Politehnica

1—0
1—0
2—1

Etapa viitoare (28 martie)

0 REUȘITĂ CĂDERE DE CORTINĂ
9 Țiriac invinge pe

La concurență cu primă
vara și cu 
nismenilor 
totuși, să 
spectatori 
ieri după 
secvențele i 
parte estompate de lunga in-

i fotbalul, gala te- 
fruntași a reușit, 
atragă numeroși 
în sala Floreasca, 
amiază. E drept, 

de tenis au fost în

Năstase în primul
troducere solicitată de trans
misia televizată, dar viziona
rea excelentului film al fi
nalei Cupei Davis ’69 — o 
peliculă cu adevărat artisjti-

set de „tie-break“

I ri cea de a doua etapă 
a returului, terenul pro
priu n-a mai fost acea 
forță miraculoasă, că
reia trebuie să i se su
pună. toate echipele

oaspete, tn trei din cele opt 
/jocuri, gazdele au fost cele 
care au gustat din cupa 
amară a înfrîngerii, cu atît 
mai amară, cu cit a fost 
„băută" sub ochii suporterilor, 
veniți la stadion pentru cli
pele dulci ale victoriei.

Două dintre aceste rezultate 
au o greutate deosebită pen
tru clasament, ele fiind 
vorabile unor formații 
vecinătatea liderului, tn 
ma victoriei repurtate 
U.T.A., la București, tn apriga 
confruntare cu Progresul, și 
de Rapid, la Petroșani, în 
fața altei echipe, Jiul, care 
mizase totul pe acest meci, 
Dinamo n-a putut să benefi
cieze 
ale 
doar 
sese

La

de auspiciile favorabile 
acestei etape, păstrind 
distanța pe care o avu- 
din etapa trecută, 
periferia clasamentului, 

multă tristețe în inimile ce
lor ce au pierdut punctele pe 
care contau, și de doi bani 
speranță tn tabăra timișore
nilor, a C.F.R.-ului lui Macri, 
care așteaptă o nouă „Craio- 
vă“, insă fără tușierul R. Buz- 
dun. Desigur, e greu. Dar 
nu e imposibil. De altfel, și 
la alte echipe, astăzi tn sufe
rință, flacăra speranței nu 
trebuie să se stingă. Fotbalul 
este sportul în care nu poți 
avea nici cea maî mică încre
dere. Sau, dimpotrivă, poți 
crede pînă în ultima clipă...

Să consemnăm și prezența 
în număr mare a spectatori
lor, la majoritatea meciurilor. 
O excepție — la București, 
unde pe „Republicii" au venit

PTRVU

CLASAMENT

ION ȚIRIAC

în cinstea Semicentenarului Partidului

riac nu mai ia 
surpriză și ea 
liniată. „Țirl* a 
lent și pare a fi

venit în formă, după startul 
șovăitor din acest sezon.

Năstase, strălucitor în lo
vituri, n-a Insistat — pro
babil — pe parcursul ultii

ILIE NASTASE

31—14
20—11
27—17
22—18 
13—11
26—25
30—24
23—21
13—14
23—23
20— 24
17—20
21— 30
16—22
11—21
11—29

1. Dinamo
2. Rapid
3. U.T.A.
4. Petrolul
5. Steagul roșu
6. Farul
7. Politehnica
8. Steaua
9. Univ. Craiova

10. Sport Club Bacău
11. F.C. Argeș
12. „U" Cluj
13. C.F.R. Cluj
14. Jiul
15. Progresul
16. C.F.R. Timișoara

că — a avut darul să delec
teze pe toți cei prezenți.

S-ău jucat numai trei în- 
tîlniri demonstrative, prima 
fiind cea dintre Ilie Năstase 
și Ion Țiriac. Un singur set, 
bogat însă în momente de 
mare spectacol. Rezultatul 
contează, desigur, mai pu
țin, deși prin felul cum a e- 
voluat jocul, victoria lui Ți- 

caracter de 
merită s.ub- 
jucat exce- 
definitiv re-

melor ghemuri, cînd a lăsat 
să-i scape un avans ce pă
rea decisiv (4—3). Să con
semnăm și faptul că a fost 
prima partidă decisă pe te
renurile noastre prin „tie
break", noul sistem de de
partajare al seturilor în pre
lungiri. La egalitatea surve
nită (5—5), s-a jucat acest 
ghem în... premieră, în care 
învingătorul este desemnat 
prin al cincilea punct, cîști
gat, după servicii alterna
tive. Și aci, Năstase a avut 
avans consistent,' cîștigînd 
trei mingi, dar finișul lui 
Țiriac a fost mai bun. Rezul
tat. final: 6—5 pentru Țiriac.

Programul a continuat cu 
partida dintre Petre Mărmu- 
reanu și Viorel Marcu. în
vingătorul scontat 
mureanu ;
cei patru s-au alăturat pen
tru ultima apariție, într-un 
spectaculos joc de
Fără îndoială, decizia n-a pu
tut ocoli pe cei doi ași ai 
rachetei, Țiriac și Năstase 
dispunînd cu 6—5 de cuplul 
Mărmureanu — Marcu. 
cădere de cortină cît 
poate de reușită.

Azi, fruntașii tenisului 
apar în Sala Armatei 
Brașov (ora 18), pentru o ul
timă demonstrație înaintea 
startului lor în sezonul în aer 
liber.

—’ Farul
Petrolul 
F. C. Argeș

Progresul
C.F.R. Timișoara 
Dinamo
U" Cluj

Univ. Craiova 
Rapid
C.F.R. Cluj 
Steagul roșu 
Sport Club Bacău 
Politehnica
U.T.A.
Steaua

golgeterilor

Dumitrache in atac, in stil 
personal, dar golurile din ac
țiune întîrzie...

Foto : V. BAGEAC

doat 5 000 de spectatori, tn 
schimb, la „Dinamo", la un 
meci fără semnificație, 
n-aveai loc să arunci un ac! 
E o chestie de gust și, desi
gur, de simpatii...

ECHIPA ETAPEI

FLOAREȘ

CIUGARIN 
DINU 
(Rapid)

DINCUȚA

GHIȚA
C. DAN N. IONESCU

DOMIDE

IORDANESCU KALLO

0 NOUĂ PISCINĂ ACOPERITĂ
IN ORAȘUL BRĂILA

O nouă piscină acoperită (de 
25 m) se adaugă tezaurului na- 
tației românești. Simbătă sea
ra, in prezența oficialităților 
sportive ale orașului și a re- 
pezenlantilor federației de spe
cialitate, a avut loc la Brăila 
deschiderea noului bazin (pri
mul din țară care posedă o 
statie specială de tratare chi
mică a apei), construcție mo
dernă și frumos utilată, care 
vine să se adauge numeroase
lor baze sportive construite in 
ultimii ani în orașul dunărean.

Cu acest prilej, Consiliul ju
dețean pentru educație fizică 
și sport în colaborare cu F. R. 
Natație — a organizat, în două 
reuniuni, primul concurs de 
înot în municipiul Brăila, dedi
cat aniversării Semicentenaru
lui Partidului. Pe cele 7 bloc- 
starturi au urcat, pe rînd, nu
meroși componenți ai loturilor 
naționale, campioni și record
mani ai țării. Oaspeții, aflați 
la numai o șăptămină-înaintea 
■importantei întîlniri cu repre
zentativa Poloniei, au ținut să 
onoreze acest eveniment cu o 
serie de valoroase performanțe.

Performera concursului a fost, 
fără îndoială, tînăra brasistă 
de la Dinamo, Anca Georgescu 
(pregătită de prof. Sanda Grin- 

care a . înregistrat 
m și 2:51,2. pe 

cele mai bune per-

Șoptereanii 69,2, Teodorescu 
69,7 și Reslef 70,1 pe 100 m, ca 
și Liliana Burlacu 1:19.8 pe 100 
m — au fost la înălțime în 
aceste reuniuni. Mai merită a 
fi subliniate 
Anca 
fin), 
m și 
Lupu
Pop
200 m spate), M. Slavic (56,5— 
100 m liber) și Agneta Șterner 
(5:05,2—400 m liber).

Adrian VAS1LIU

rezultatele lui 
Groza (70,1—100 m del- 

Teodor Nicolae (63,5—100 
2:20.5—200 m delfin), Gh. 
(62,9—100 m spate), Dana 

1:13,4—100 m și 2:40,6—

Măr-
6—5. Apoi, toți

dublu.

O
se

re- 
din

Radu VOIA

Astăzi, la Miercurea Ciuc

SE REIA CAMPIONATUL DE HOCHEI

GOLG ETERI
7 GOLURI t Do»u Popes

cu (Dinamo), Tătaru — 1 din 
11 m (Steaua), Moldoveanu 
și Cuperman — 1 din 11 m 
(Politehnica), Frățilă (F. C. 
Argeș), Dumitrache — 4 din 
11 m (Dinamo).

6 GOLURI i Codreanu și 
Neagu — 1 din 11 m (Rapid), 
Oblemenco — 1 din 11 m 
(Univ. Craiova), Oprea (Fa
rul), Adam — 1 din 11 m 
(„U“ Cluj), Axente (U.T.A.).

5 GOLURI i Sălceanu (Di-

namo), Lupulescu (Politeh
nica), Caraman (Farul), D. 
Ene și Pană (Sport Club 
Bacău), Libardi și I. Con
stantin (Jiul), Soo și O. Io- 
nescu (C.F.R. Cluj), Dudu 
Georgescu (Progresul), Din- 
euță (Petrolul), lordănescu 
(Steaua).

4 GOLURI : Grozea (Pe
trolul), Dinu și R. Nunweiller 
(Dinamo), Tufan (Farul), 
Radu (F. C. Argeș), Bojin 
(C.F.R. Timișoara), S. Bre- 
tan (C.F.R. Cluj), Domide 
(U.T.A.), Pantea (Steaua).

E
tapa de ieri a fost în primul rînd o etapă a ri
postelor. Punctul cucerit de lider acum o 
sâptămînă, la Bacău, a stîrnit revolta urmăritori
lor. Atît Rapid, cît și U.T.A. au contrai puternic, 
depășind „norma de la Bacău", lată deci că echi
pele noastre găsesc resurse, dar asta se întîmplă 

mai ales în situații „fără ieșire", ceea ce demonstrează 
o labilitate oarecum diletantă. Simplificînd lucrurile, am 
putea spune că Rapid a cîștigat și pentru că a jucat 
slab în meciul cu ,,U", că Steaua a cucerit două puncte 
și pentru că a pierdut unul cu Farul,, că U.T.A. a urcat 
pe podiumul speranțelor și pentru că a luat un start 
modest în meciul cu Jiul.

Desigur, echipa cea mai tristă astăzi este Progresul. 
Această tristețe e amplificată și de faptul că „lanterna 
timișoreană" trăiește o paradoxală euforie, dat fiind că 
șansele ei de salvare, care erau de ordinul lui 5 la 
la startul returului, au crescut astăzi spre 25 la 
după ce înregistraseră o creștere de 10 sutimi — o 
tere psihică, dacă vreți — aupă punctul cucerit la 
iova.

Tristețea Progresului nu este un dat al Destinului, 
carii au adoptat mult prea devreme — încă din 
— un ton tragic. La început a fost sacrificat „ocuiui 
Păun", adică Victor Stănculescu. Apoi s-a făcut o agita
ție excesivă pe tema meciului cu C.F.R. Cluj, o agitație 
iarăși diletantă, aș spune, pentru că nu acolo era cheia 
returului sau, în orice caz, nu ar fi trebuit creată o ase-

sută 
sută, 
creș- 
Cra-

Ban- 
iarnă 

.acarul

Decepție la Clmpina, in preliminariile turneului U. E. F. A.

ROMÂNIA-TURCIA 0-0
CÎMPINA, 21 (prin telefon, 

de la trimisul nostru). O 
mare decepție penttru toți cei 
de față (spectatori — veniți 
în număr record—tehnicieni, 
ziariști, tele și fotoreporteri) 
a constituit-o evoluția de 
astăzi (n.r. ieri) a selecționa
tei noastre de juniori, anga
jată în cursa de calificare 
'pentru turneul U.E.F.A.

Sufocați de emoție, evo- 
luînd vădit sub presiunea 
mizei, tinerii elevi ai antre
norilor Ardeleanu și Zavoda 
au acționat haotic aproape 
întreaga primă repriză, an- 
gajîndu-se în jocul la anga
jament fizic, care le conve
nea adversarilor, mai dotați

din punctul de vedere al ga
baritului și veniți pe teren 
cu lecția mai bine învățată.

Minutele se scurgeau mai 
repede ca oricînd, fără ca 
măcar jucătorii de bază, co
loana vertebrală a echipei, să 
reușească să-și recapete luci
ditatea; Sandu Gabriel pre
lua sau pasa defectuos, Do- 
nose și (mai ales) Bdloni 
pendulau fără clarviziune în 
„treimea" de mijloc, Blejușcă 
și Sandu Mircea erau lipsiți 
de nerv și de inspirație. Sin-

returului sau, în 
menea psihoză. în sfîrșit, meciul de ieri a fost o conse
cință aproape logică a nerăbdării crescînde. Obsesia 
băieților de la Progresul e atît la originea monumenta
lei ocazii ratate de Năstase, cit și la originea magistra
lului contraatac al lui Domide, împotriva unei echipe 
care, împovărată de cifrele de plumb ale clasamentu
lui, a mizat, cu disperare, o repriză întreagă, un punct 
pentru două, pentru a-l pierde în cele din urmă.

Etapa de ieri aruncă o umbră de nor peste valoarea 
intrinsecă a echipelor noastre în acest început de primă
vară, provocînd reflecții nu prea entuziaste, mai ales pe 
marginea salturilor cu minus și plus infinit realizate, în 
numai 7 zile, de Politehnica și Petrolul.

Să sperăm că sprintul liderului și riposta viguroasă (și 
oarecum neașteptată) a urmăritorilor va impune campio
natului un ritm valoric necesar în primul rînd pentru Bra
tislava. Acest ritm va cerne pînă la urmă și valorile cla
samentului, astfel încît regretele pentru cei care ne vor 
părăsi să-i însoțească realmente pe cei care nu au pu
tut mai mult...

logică a nerăbdării crescînde. Obsesia

loan CHIRILA

Sandu Mircea, tntr-o poziție 
foarte curioasă, șutează la 
poartă, dar fundașii turci sint 

bine grupați.

Gheorghe NICOLAESCU

(Continuare In pap. o 2-nJ

Foto : N. DRAGOȘ

țescu).
1:18,6 pe 100
200 m
formanțe românești. în probele 
respective. De altfel, brasiștii—

. , - ■ ■■ ■ ■.
Readus in actualitate nu numai 

prin programarea celor două 
manșe, cit mai ales prin surprin
zătoarele rezultate din ultimele 
meciuri, care au echilibrat lupta 
pentru titlu, campionatul națio
nal de hochei anunță un final 
Interesant. Diferența dintre prima 
clasată (Steaua) și a doua (Di
namo) este' acum de numai un 
singur punct, ia» asaltul pe care-1 
dau Avîntul Miercurea Ciuc și 
Agronomia Cluj, ocupantele locu
rilor III și IV, poate furniza încă 
multe șl copioase surprize.

Atractiv este și faptul că am
bele formații bucureștene care 
Iși dispută cu ardoare primul loc 
joacă acum în deplasare, această 
a iv-a manșă a campionatului 
'avînd loc, la Miercurea Ciuc, pe 
noul și frumosul patinoar artifi- 

, cial acoperit din localitate. Astăzi 
sînt programate următoarele me
ciuri : Steaua — I.P.G.G.; A-
vintul M. Ciuc — Avîntul Gheor- 
ghieni ; Dinamo — Agronomia 
Cluj.

Dinamo București—pentru a noua oară 
campioană națională la baschet masculin

Campionii țării — de la stingă spre dreapta, rîndul de sus: Săuca, Bradu, prof. Dan 
Mazilu; rîndul de jos: Ha- 

Foto : Dragoș NEAGU
noua oară) de echipa Dinamo 
București (antrenor prof. Dan 
Niculescu). Celelalte locuri 
medaliate sînt deținute de 
Steaua (antrenor prof. 
Popescu) și Politehnica 
rești (antrenor prof. 
Rusu), iar pe locurile 
12 s-au clasat Politehnica Bra
șov și Farul Constanța care, 
din toamna acestui an, vor 
evolua în divizia

. Iată cronicile 
partide :

politehnica
FARUL 94—73 (4o—36). Ma
ratonul de duminică a fost 
inaugurat cu un joc intere
sant, 
comportat remarcabil, 
arbitrajul lui 
I. Balaș.

I.C.H.F. — 
CLUJ 91—64 
jenii, șcăpați 
trogradării,

Niculescu — antrenorul echipei, Novac, Cernea, 
neș, Albu. Diaconescu, Dragomirescu, Chivulescu,

BRAȘOV, 21 (prin telefon, 
de la trimisul nostru). Cu 
meciurile desfășurate, dumi
nică, în sala Armatei din

Vizner, Zisu,

sfîrșit cam- 
de baschet

localitate, a luat 
pionatul național 
masculin (a XXII-a ediție), 
cîștigat din nou (pentru a

VIRGIL BRENCI și IOANA BELU

POIANA BRAȘOV, 21 (prin 
telefon). — Și ziua a doua a 
concursului 
schi, dotat cu „Cupa Postăva
rul", a fost supusă aceluiași tir 
necruțător al razelor de soare. 
In Poiana Brașov, locul de dis
putare a curselor de fond, ză
pada a dispărut aproape com
plet, astfel că probele de șta
fetă s-au disputat în faptul di
mineții și pe o pîrtie ad-hoc 
trasată pe marginea pădurii, 
sau chiar în interiorul ei. După 
cum era 
pentru 
dat și 
vechile 
Brașov 
namo și Tractorul la fete, 
remarcat că, în absența unor 
titulari, echipa Dinamo a reu
șit, totuși, un timp apropiat 
de echipa A.S.A., cu garnitura 
ideală.

internațional de

de prevăzut, 
primele locuri 

de data aceasta între 
rivale: Dinamo și A.S.A. 
la băieți și între Di- 

Dc

lupta 
s-a

Pe Pîrtia Lupului, 
seu de aproximativ 
150 m diferență de 
de porți, a avut loc proba de 
slalom special. Zăpada granu
lată, de primăvară, foarte alu
necoasă și, în același timp, re
zistentă la viraje, ar fi asigu
rat un cadru bun de desfășu
rare dacă manșa a doua ar îi 
beneficiat de o structură a 
porfilor mai potrivită cu încli
nația pantei și cu viteza dc 
lansare. Din păcate, slalomul 
aritmie a obligat foarte mulți 
concurenți să rateze porți (fiind 
descalificați) sau să abandoneze 
(13 din 24). De altfel, întregul 
concurs a păcătuit și printr-o 
slabă participare, ceea ce a- 
nunță fără îndoială sfîrșitul se
zonului. Prezența schiorilor die 
Smolean (R.P. Bulgaria) a în
semnat un prilej dc schimb de 
experiență și o posibilitate de 
verificare a saltului valoric

pe un tra-
400 m, cu 

nivel și 45

învingători

realizat, 
noștri.
ȘTAFETA 
1. Dinamo 
Bășa, M.
Tractorul 
Clinciu, A. ___ T, ___ ,
Smolean - Bulgaria (Zgurovka, 
Gabieva, Mudeva) 50:35; 3x7,5
KM BĂRBAȚI: 1. A.S.A. Bra
șov (N. Sfetea. Gh. Cercel. Gh. 
Cincu) 56:20; 2. Dinamo Brașov 
<N. . Cojocaru, Gh. Girnită, V. 
Papuc) 57:53; 3. Smolean (Pa- 
lagacev, Izmirliev, Petrov) 
63:43: SLALOM SPECIAL
BĂRBAȚI: 1. V. Brenci (A.S.A.) 
80,6; 2. M. Focșeneanu (C. S. 
Sinaia) 81.4: 3. N. Cretoi (Poli 
Brașov) 84,8; 4. V. Crețoi (St. 
roșu) 85.6; FETE: 1. Ioana 
Belu (A.S.A.) 1:45,1: 2. Ru-

Searova (Smolean)

mai ales, 
Rezultatele 

3x5 
(M.

de juniorii 
tehnice : 

FETE : 
El.
2. 

R.
3.

KM
. . Bădescu. 

Leampă) 44:31; 
(L. Barabaș, 
Barabaș) 46:36;

meana 
2:13,4.

Mihai BIR A

Vasile 
Bucu-
Stela
11 și

B.
ultimelor

GALAȚI—

în care studenții s-au
Bun

V. Kadar și

POLITEHNICA 
(50—31). Chi
de grija re- 

au tratat parti
da eu ușurință, dar aceasta 
nu scade cu nimic din me
ritele învingătorilor care au 
luptat cu toată seriozitatea 
și, impulsionați de merituo
sul loc 
samentul 
ției, au 
coș, lipsind doar puțin ca

I.
(tontinuara în oas, ■ t-flj

IV ocupat în cla- 
final al competi-. 
înscris coș după
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iN FATA CRIȘULUIMUREȘUL PIERDUT „ACASĂ“

in divizia femininâ A,

sportul

Jn « XXII-a etapă a cam
pionatului' național de ba
schet feminin, favoritele au 
înving pe toată linia; Singu
rul fapt țnai deosebit a-a pe
trecut M Tg. Mureș, unde 
formația! locală Mureșul, 
pierztnd în fața Crișulul O- 
radeaj ei-a scăzut simțitor

șansele de a supraviețui in 
„A“. Iată rezultatele :

MUREȘUL TG. MUREȘ — 
CRIȘUL ORADEA 58-60 (29- 
24). Deși au condus pînă în 
min. 34 (50—49, 35—26 în
min. 24, 39—30 în min. 26), 
mureșencele nu au putut cîș- 
tiga, pentru că n-au rezistat

apărării agresive efectuată de 
oaspete în ultimele minute. 
Bun arbitrajul prestat de A. 
Atanasescu și P. Pasăre.

C. Albu-coresp.
SĂNĂTATEA SATU MA

RE—POLITEHNICA BUCU
REȘTI 67—80 (24—44). Pu-

DINAMO PENTRU A NOUA OARĂ CAMPIOANĂ NAȚIONALĂ

blic numeros, spectacol reu
șit. în prima repriză, studen
tele s-au detașat datorită u- 
nei mai mari precizii, iar în 
cea de a doua, gazdele au e- 
voluat la adevărata lor va
loare, reducînd din handicap. 
Cele mai bune: Taflan, Cio
can, Diaconescu, Kzabados de 
la Poli, respectiv Seres, Mi- 
halic, Balai. Au arbitrat bine 
G. Dutka și L. Kuglis.

A. Vcrba-coresp.
A. S .ARMATA CLUJ — 

VOINȚA BRAȘOV 84—61 
(33—30). în mare vervă (mai 
ales Trandafir), clujencele au 
dominat jocul sub panouri. 
Cu toate acestea, ele nu au 
reușit să se detașeze decît

Nr. 1208 (6642)

seria i: A.S. Armata a iăsat un punct la Brașov
SPORTUL STUDENȚESC 

FLACĂRA MORENI 
1-0 (0-0)

fUrmare din pag. 1)

«1, să atingă „suta". Bula! 
și Cîmpeanu au avut o con
tribuție substanțială la rea
lizarea 
ind —
puncte. Au condus excelent 
I. Petruțiu și Șt. Grecu.

acestui scor, înscri- 
împreună — 50 de

TIMI-UNIVERSITATEA
ȘOARA — POLITEHNICA 
BRAȘOV 82—66 (33—32).
Ultimul meci al gazdelor în 
prima divizie a țării s-a Sol
dat cu o nouă înfrîngere. 
Timișorenii au avut din nou 
în Viciu un foarte bun rea
lizator (32 p), secundat cu 
succes de Czmor (21) și Io- 
neseu (18). Au condus bine 
Em. Niculescu și G. Mah
ler.

POLITEHNICA BUCU
REȘTI — I.E.F.S. 75—68 
(46—28). Baschetbalițtii con
duși de prof. M. Nedef au 
dat o replică neașteptat de 
dîrză, iar Antonescu (con
ducător de joc) și 
(pivot) au fost 
viitorilor profesori de edu
cație 
însă, 
talia 
spus 
ljtehnicii 
ritată victorie, 
trăjul lui V. 
Szabo.

STEAUA—RAPID 84—83 (42— 
S8). Meciul avea o importan
ță capitală pentru stabilirea o- 
cupantei locului secund, că
rări revenea Stelei în caz de 
victorie și... Politehnicii Bucu
rești in ipoteza unui succes al 
răpidiștilor interesați la rindul 
Idr să cîștige pentru a ocupa 
locul V in clasamentul gene
ral. In aceste condiții, Steaua, 
cu o bogată experiență compe- 
tițională, a început meciul de
cisă să învingă și, ca atare,

a izbutit ca în repriza a doua 
să se detașeze, conducînd cu 
7—8 și chiar 14 puncte. Mili
tarii s-au relaxat, însă, prea 
devreme, permițînd inimoasei 
formații rapidiste să revină pu
ternic și să încheie meciul la 
numai un punct diferență (de 
menționat că in ultimele 20 de 
secunde Cr. Popescu a transfor
mat două aruncări libere). Au 
arbitrat foarte bine P. Marin 
și M. Aldea.

DINAMO—UNIVERSITATEA 
CLUJ 83—57 (45—22). Din am
bele echipe au lipsit cite un 
jucător de bază: Albu (infecție 
la ochi) de la 
pcctiv Demian 
nă). Campionii „ 
peroritatea de la început, do- 
minînd net și cîștigînd la o di
ferență clară.

Dinamo și res- 
(entorsă la glez- 
și-au impus su

Ioneci 
atuurile

fizică. Pînă la urmă, 
vitalitatea lui Popa și 
lui Georgescu Și-au 
cuvîntul. sportivii Po- 

realizînd o me- 
Bun arbi- 

Kadar și I.

Cîștigînd derbyul 
de la București

CLASAMENTUL FINAL
1. POLI. BUC.

CLASAMENT

1. DINAMO 33 29 4 2767—2226 62 22 2L 1 1619—1264 43
2. STEAUA 33 25 8 2559—2216 58 2. Rapid 22 19 3 1474—1129 41
3. POLITEHNICA BUC. 3. I.E.F.S. 22 18 4 1473—1223 40

33 25 8 2410—2092 58 4. Sănătatea 22 10 12 1452—1535 32
4. I.C.H.F. 33 20 13 2390—2360 53 5. Crișul 22 10 12 1318—1333 32
5. „U“ Tim. 33 20 13 2420—2293 53 6. Constr. 22 8 14 1100—1253 30
6. Rapid 33 19 14 2543—2366 52 7. Voința Br. 22 8 14 1285—1533 30
7. „U“ Cluj 33 18 15 2303—2158 51 8. A.S.A. 22 6 16 1247—1371 28
8. Poli. Gl. 33 13 20 2289—2496 46 9. Mureșul 22 5 17 1158—1295 27
9. I.E.F.S 33 8 25 2136—2427 41 10. Voința Buc.

10. Poli. Cluj 33 8 25 2120—2407 41 22 5 17 1226—1361 27
11. Poli. Bv. 33 7 26 2193—2561 40
12. Farul C-ța 33 6 27 2046—2574 39

CLASAMENTUL FINAL 
AL .CUPEI SPORTUL"

1.
245
211
fi. ,
p. 8. Poli. Galați 132 p, 9. I.E.F.S.
106 p, 10. Poli. Cluj 93 p. 11. Poli.
Brașov 93 p, 12. Farul 82 p.

DINAMO 289 p. 2. Poli. Buc. 
p, 3. Steaua 230 p, 4. Rapid 
p, 5. „U“ Timișoara 209 p, 

,U" Ciul 191 p. 7. I.C.H.F. 183

Jupă pauză, cînd aportul lui 
Nedelea a scăzut. Cele mai 
bune : Sipos, Trandafir, Ne
ta de la 
delea și 
bine I.
rekmeri.

A.S.A., respectiv Ne- 
Simon. Au condus 
Krasznai și G. Be-

P. Radvani-coresp.

PETROLUL

REZULTATE TEHNICE

ÎN
masculin de 
sfirșit. Apele 
in ceea ce

Și campionatul 
volei se apropie de 
s-au limpezit atît 
privește formația care va cuceri 
titlul de campioană, cit și în 
ceea ce privește retrogradatele. 
Petrolul a pierdut la Brașov și 
împreună Cu Explorări B. Mare 
va activa la anul în divizia 
secundă. In rest, victoriile au 
fost obținute de către formațiile 
favorite. Iată citeva amănunte:

STEAUA—VIITORUL (3—0). 
Pentru echipa campioană, me
ciul cu băcăuanii nu a consti
tuit decît o simplă formalitate 
deoarece jucătorii de la Viitorul 
nu le-au opus rezistență decît 
în finalul setului II. S-au re
marcat Barta, Stamate și E- 
ncscu (S). Arbitraj bun Gr. Ne
delcu și I. Armeanu.

RAPID—I.E.F.S. (3—1). Der
byul etapei, desfășurat in Giu-

Șl EXPLORĂRI B. MARE, 
DIVIZIA SECUNDĂ
Iești, a oferit un bun spectacol 
voleibalistic, caracterizat prin 
echilibrul forțelor pe parcursul 
întregii partide. Giuleștenii s-au 
mai reabilitat în ochii susțină
torilor lor, după evoluția ștearsă 
de miercurea trecută din lața 
Stelei. In primul set, foarte dis
putat și de bun nivel tehnic, 
scorul s-a menținut, strîns pînă 
la 12—12, după care Rapid a 
sprintat spre victorie, cu con
cursul adversarilor care au co
mis două greșeli. După un în
ceput echilibrat, in setul II 
studenții și-au pierdut lucidita
tea și au scăpat jocul din mînă. 
Astfel. Rapidul și-a mărit avan
tajul la 2—0, dar în setul ur
mător voleibaliștii de la I.E.F.S. 
ati izbutit să reducă din han
dicap. Se părea că studenții vor 
întoarce soarta meciului, însă ei 
nu s-au mai concentrat suficient

Steaua — Viitorul Bacău 
3—0 (2, 9, 4), Rapid —
I.E.F.S. 3—1 (12, 8. —13, 11), 
Politehnica Galați — Uni
versitatea Cluj 3—1 (10, 4, 
—14, 8), Tractorul Brașov 
— Petrolul Ploiești 3—0 (2, 
8, 4), Politehnica Timișoa
ra — Dinamo 0—3 (—10,
—10. —5), Unirea Tricolor 
Brăila — Explorări B. Mare 
3—0 (6, 5, «).

în finalul 
condus cu 
cat Cristian . _______ ,
Paraschivescu, Cătălin (R), Pop^ 
Popescu. Arbuzov. Săsăran 
(I.E.F.S.) Au arbitrat foarte 

bine C. Armășescu și Z. Pătru. 
(A. B.).

setului IV cînd au
14—13. S-au remar- 

lon. Moculescu,

De-abia în minutul 82 stu
denții și suporterii lor au 
răsuflat ușurați. în acel mi
nut, portarul Flacărei, Stan, 
â scos pentru singura dată 
balonul din plasă, îa urma 
șutului puternic al lui Duțan. 
Pînă atunci, bucureștenii au 
trecut prin multe situații ci i- 
tice și nu lipsise mult ca ta
bela de marcaj să arate un 
scor favorabil oaspeților. 
Contraatacurile oaspeților au 
fost periculoase, cu toate că 
la ele au participat, de re
gulă. doar 2—3 înaintași. Este 
adevărat că în majoritatea 
timpului bucureștenii au con
dus ostilitățile, au dominat, 
uneori, categoric, însă Kraus, 
Georgescu și Duțan. n-au pu
tut înșela, vigilența portaru- 

■ lui Stan. In plus, în min. 58 
Bujor a fost eliminat, just, 
pentru lovirea adversarului. 
Așa că, o dată cu scurgerea 
timpului, elevii lui Motroc au 
devenit mai nervoși, stare ce 
și-a pus cu pregnanță am
prenta pe jocul, lor. Trebuie 
să arătăm, însă, că ieri di
mineață jucătorii de la Fla
căra au luptat din răspu
teri pentru a pleca din Bucu
rești măcar cu un punct. Pen
tru realizarea' acestui scop, 
ei s-au apărat cu dîrzenie și 
au folosit, pe parcursul me
ciului, chiar unele mijloace 
neregulamehtare. Dar, în fi
nal, ei n-au mal rezistat și au 
trebuit să se împace cu soar
ta de învinși.

A condus bine N. Rainea— 
Birlad.

litară, înscrie pe lîngă neno- 
rocosul Szalad (min. 71): 2—2. 
Meciul e jucat. în tribune nu 
se mai aude decît „hai Arma
ta"... Inimosul Furnică (cel 
mai bun de pe teren) mai 
găsește resurse să „dea" o 
bară, dar, restul jucătorilor 
par mulțumiți.

Arbitrul C. Niculescu 
(București) a condus excelent.

METROM: Szalad — Răuți 
(min. 30 Sișcă), Ochea, Grecea, 
Bădifoiu, Petrescu, Gabor, Da
rie, Gane, Furnică, Nicolae.

A.S.A.. : Bay — Sleam, Toth, 
Ispir, Czako, St. Naghi, (min. 
46 N. Naghi), Hajnal, Lucaci, 
Caniaro, Mureșan, Fazecaș.

Dumitru GRAUR

Fruntașele clasamentelor, 
pele feminine și masculine 
clubului Voința Tg. Mureș, au 
susținut fn etapa a XVI-a a rfivi- 
ziei meciuri chele. în derbyul 
feminin al campionatului Voința.. 
București — Voința Tg. Mureș, 
rrtureșencele au eîștigat cele trei 
nudele, iar la masculin, la Plo
iești, victoria a revenit popicari
lor echipei gazdă, la un scor 
destul de sever.

TRACTORUL — PETROLUL 
(3—0). Brașovenii au evoluat 
bine, cucerind o victorie cate
gorică și prețioasă. Jocul care 
a durat 45 de mințile a fost la 
discreția gazdelor. S-au remar
cat Rodnic. Armeanu, Dumitru 
(T). Au condus foarte bine G/i. 
Ionescu si V. Săndulescu. am
bii din București, 
coresp.).

(C. GRUIA-

Iată desfășurarea ctapfei :
FEMININ

Voința București — Voința Tg. 
Mureș 2524—2542 p.d. La începutul 
partidei scorul a fost 
rabil bucureșteneelor
— Todea 463—387, apoi 
Szilagyi 401—383 p.d.) 
rea că ele vor ciștlga 
multă bătaie de cap, mal ales eă 
în echipa oaspete evoluau cîteva 
junioare. Pe parcurs însă lucru
rile s-au schimbat. Cele 
concurente experimentale 
mureșdneelor, Chețan șl 
manyl, au realizat 441, respectiv 
440 p.d. echilibrînd astfel par
tida. iar tînăra Erica Szasz, jucă- 
toarea de pe postul nr. 6 a oas- 
petelor a țnvins-o pe Valeria Du
mitrescu cu o diferență de 28 p 
(461—433) și astfel echipa din Tg. 
Mureș a eîștigat acest important 
meci. Voința Tg. Mureș are acum 
un avantaj substanțial în clăsa- 
ment șt șanse mari de a cîștiga 
competiția. Sextetul mureșean, 
antrenat de cunoscutul popicar 
Ttberiu Szemanvi, a lăsat o im
presie frumoasă la București, 
cîștigînd acest derby cu toate că 
a avut patru junioare în forină- 
țle. toate talentate. evidentlln- 
riu-se In special Izabela Blro 
(43(1 p.d.) și Erica Szasz. ultima 
fiind introdusă și In lotul națio
nal pentru CE. de juniori din 
luna mai. T. R.

T.aromet București — U.T. Arad 
f35t—2302 p.d. Arădencele au con
dus ptnfi în schimbul patru cînd 
ă intrat în joc Elena Trandafir, 
care a întrecut-o pe Elena Don- 
clu (U.T.A.) cu 441—358 .șl astfel 
T.aromet a eîștigat. întilnirea. De 
la oaspete s-a evidential, în mod 
deosebit, Volehlța Babuțiu, în
vingătoare în meciul eu stela 
Andrei la scorul de 421—386 p d. 
O. GUTU-coresp.

Cetatea Giurgiu — C.S.M. Re
șița 2636—2219 p.d. Cu trei jucă
toare in formă maximă (Onlcluc
— 450, Rada — 447 șl Brebean — 
448) giurgiuvencele au eîștigat la 
diferență mare. De la C.S.M. cele 
mai multe popice le-a doborît 
Stanca — 430 p.d. P. BURCIN- 
coresp.

Voința Ploiești — Dermagant 
Tg. Mureș 2251—2199 p.d. Victoria 
gazdelor a stat sub semnul în
trebării pînă la ultimele schlm-

net favo- 
(Marincea 
Balașa — 

și se pă- 
fără prea

două 
al fi

Sze-

POLITEHNICA 
UNIVERSITATEA 
Meci de factură 
destă, 
gazde.

buri cînd ploieșteneele s-au deta
șat. Cele mai eficace jucătoare : 
Valeria Popescu — 398, Polixenia 
Gavrllă 385. de la gazde, respec
tiv, Apolonia Gldro — 334 p. 

„A. VLASCEANU-coresp.
Voința Constanța — Hidrome

canica Brașov 2255—2246 p.d. Par
tida echilibrată, ambele formații 
au condus pe rînd. S-au eviden
țiat Burlacu (V) 391 p.d. și Antuș 
(H) 397 p.d. C. POPA-coresp.

Voința Cluj — Rapid București 
2381—2355 p.d. Cele m»i bune ju
cătoare : Ileana Nagy — 435, Ro
zalia Stefucz — 428 de la Voința, 
respectiv, Vasllica Plnțea — 408 
p.d. A. PALADE-coresp.

MASCULIN

Rapid București — Rafinăria Te- 
leajen 5295—5205 p.d. Bucurește- 
nil au eîștigat destul de ușor în 
fața unei echipe care a avut un 
singur om cu peste 900 p.d., și 
anume Gh. Silvestru — 944 p.d. 
De la Rapid cei mal buni reali
zatori au fost : C. Rădulescu — 
935 șl Al. Vrînceanu — 937 p.d. 
C. VIȘAN-coresp.

Flacăra Cimpina — Petrolistul 
Cîmpina 4972—5116 p.d. Codașa 
clasamentului, Petrolistul, avlnd 
In Sucatu un excelent realizator 
— 960 p.d. — a eîștigat la Fla
căra, echipă aflată pe primele 
locuri în clasament. De la Fla
căra cele mal multe puncte le-au 
obținut Postfelnieu \890) șț Purje 
(864). C. VlRJOGHIK-coresp.

Petrolul Ploiești — Voința Tg. 
Mureș 5289—4980 p.d. Liderii au 
fost învinși la un scor categoric. 
Ploleștenil au avut în V. Nico- 
lescu șl T. Nițuleseu cei mai pre- 
clși jucători : 913, respectiv. 901 
p.d. De la Voința s-a remarcat 
doar Șt. Eordogh — 908 p.d. FL. 
ALBU-coresp.

Gaz metan Mediaș — Voința 
București 5291—5239 p.d. Perfor
merul reuniunii a fost bucureș- 
teanul Blăgăllă cu 911 p.d. De la 
gazde s-au remarcat Biciușcă 
(906) șl KiSS (900). Z. RIȘNOVEA- 
NU-coresp.

C.S.M. Reșița — Gloria Bucu
rești 5286—4877 p.d.

C.F.R. Timișoara — Olimpia 
Reșița 5023—4985 p.d.

GALATI — 
CLUJ (3—1). 
tchpică mn- 

cîștigat. pe merit de 
S-au evidențiat Stere

(P). Balaș și Dobro (U). Foar
te bun arbitrajul lui J. Ionescu 
din Constanta si Em. Costoiu 
din București. (GH. ARSENIE- 
corcsp.). .

POLITEHNICA TIMIȘOAnA- 
DINAMO (0—3). Evoluînd foat> 
te slab, studenții ait cedat în 
fața dinamoviștiior în mai pu
țin de o oră. Au condus bine 
clujenii V. Moraru și V. Chio- 
reanu. (I. STAN-corcsp.).

CLASAMENT

1. STEAUA 21 21 0 63: 9 42
2. Dinamo 21 17 4 57:20 38
3. Rapid 21 16 5 53:25 37
4. Poli. Gl. 21 14 7 49:31 35
5. Viitorul 21 9 12 33:50 30
6. „U« Cluj 21 8 13 40:47 29
7. Poli. Tm. 21 8 13 35:48 29
8. Tractorul 21 8 13 32:45 29
9. U. Tricolor 21 8 13 32:48 29

10. I.E.F.S. 20 8 12 37:42 28
11. Petrolul 21 6 15 23:48 27
12. Explorări 20 2 18 16:57 22

Foto : A. PÂNDELE

O șarjă percutantă a pachetu
lui constănțean. In imagine 
Celea, ieri în bună formă.

MARI SURPRIZE ÎN ETAPA A XIII a
Beneficilnd de un timp exce

lent, rugbyștil primei divizii au 
oferit, ieri, simpatiz.anților spor
tului cu balonul oval, partide 
frumoase. încheiate cu citeva sur
prize de proporții. în primul plan 
se situează infringerea echipei 
Steaua la Iași in meciul cu Poli- 
tHinica și a științei Petroșani in 
fața C.S.M. Sibiu. Tot in catego
ria surprizelor trebuie situată și 
victoria Constructorului în jocul 
cu Farul și egalul din partida 
Rapid — Agronomia. Victoria ca
tegorică a Griviței Roșii la Birlad 
ă instalat teamul bucureștean în 
fruntea clasamentului.

în București s-au desfășurat 
jumătate din meciurile etapei a 
XIII-a. Pe terenul Constructorul, 
în cuplai, s-au întîlnit DINAMO 
— UNIVERSITATEA TIMIȘOARA 
Și CONSTRUCTORUL — FARUL.

în primul meci, am văzut două 
echipe cu concepții de joc dife
rite. In timp ce Dinamo a cău
tat. să-și impună superioritatea 
prin acțiuni variate, bine con
cepute tactic, Universitatea s-a 
situat la polul opuS preferind un 
jbc distructiv. în această situa
ție, numai arareori am 
vedea șarje spectaculoase,

putut 
pur

tate de' pe o parte pe alta a te
renului. Dinamovlștil — fărâ a fi 
totuși într-o zl deosebită — au 
găsit cu greu fisurile în dispozi
tivul studențesc, reușind abia în 
repriza a doua să-șl concretizeze 
ocaziile avute, prin dropul Iul 
Nica șl Încercarea Iul Roman.

Partida a doua, Constructorul 
— Farul, a fost, din punct de 
vedere al spectaculozității, al 
^nervului" cu care s-a jucat

Echipa bucureșteană 
tinără care activează 
nat), a confirmat că 
de egalitate de la Timișoara nu 
a fost întîmplător. Antrenorul 
Mircea Horșa a știut în scurtul 
răstimp care a trecut de cînd se 
află la conducerea tehnică a echi
pei, să imprime XV-lui Construc
torului o nouă tactică, orientată 
spre un joc ofensiv, cu accent 
deosebit pe „lucrul la mînă". Ieri 
dimineață. întîlnind o formație 
care a răspuns prompt intențiilor, 
de a nu folosi „antijocul", Con
structorul a obținut o victorie 
meritată și deosebit de prețioasă. 
Constănțenilor le-am putea re
proșa unele inexactități de teh
nică Individuală care i-a pus în 
situații dificile uneori. Au înscris: 
Ileanu (încerc). Meiu (încerc, 
transf). HaralamUle (transf), 
Gheorghiu (l.p.), Nedelcu (în
cerc) pentru Constructorul, To- 
mescu (drop), Cristea (2 încerc), 
Celea (l.p.), Zamflrescu (transf).

La capătul unul joc frumos, 
Rapid a reușit un echitabil re
zultat de egalitate în întîlnirea cu 
Agronomia Cluj, desfășurată în 
Ciulești. Conduși, la un moment 
dat eu 12—9, studenții, In partea 
finală a partidei, s-au arătat mai 
proaspeți obținînd egalarea. Au 
marcat : Fodac (încerc), Ivan (2 
drop), Oprea (drop), pentru gaz
de, Ballot (l.p. drop), Baba (în
cerc), Moișan (încerc).

Emanuel FANTANEANU
C.S.M. SIBIU — ȘTIINȚA PE

TROȘANI (6—3) I Partidă de 
mare luptă, gazdele cîștigînd da
torită jocului bun practicat pe 
înaintare. Atacurile studenților 
rtu lovfi d* «păam ter,mă •

(cea mai 
în campio- 

rezultatul
REZULTATE TEHNICE : 

Dinamo — Universitatea 
Timișoara 6—0 (0—0), Po
litehnica Iași — Steaua 
11—9 (11—3) !, Constructo
rul — Farul 16—14 (10—6) ! 
■C.S.M. Sibiu — Știința Pe
troșani 6—3 (6—3) !, Rapid
— Agronomia Cluj 12—12 
(12—9) !, Rulmentul Birlad
— Grivița Roșie 
(0-14).

0—31

sibienilor. Au înscris : Țopa <2 
drop), pentru C.S.M., respectiv, 
Dragoș (l.p.), A condus foarte 
bine, G. Eftimcscu. (I. BOȚO- 
CAN-coresp.).

POLITEHNICA IAȘI — 
STEAUA (11—9) ! „Poli" a reali
zat o primă repriză excelentă, cu 
atacuri variate, surprlnzîndu-șl in 
permanență adversarii. Au mar
cat : Crișan (drop), Laszlo,
Gheorghiu (cite o încerc) pentru 
gazde, Braga, Mateescu (cite o 
Încerc), Durbac (l.p.) pentru oas
peți. Foarte bun arbitrajul lui 
T. Witing. (D. DIACONESCU- 
coresp. principal).

CLASAMENT

1. GRIVIȚA 13 11 0 2 228— 54 35
2. Steaua 13 10 1 2 272— 68 34
3. Dinâmo 13 10 1 2 209— 40 ?4
4. Știința 13 7 2 4 91— 72 29
5. Univ. 13 5 4 4 101— 85 27
6. Agronomia 13 4 3 6 78—139 24
7. Rulmentul 13 5 0 8 72—189 23
8. Politehnica 13 4 2 7 «0—117 23
9. Farul 13 4 1 8 97—146 22

10. C.S.M. 13 4 1 8 44—159 21
11. Rapid 13 3 1 9 94—183 20
U. Cbflgi», U 11 >

V. POMPILIU
METROM BRAȘOV — 

A.S.A. TG. MUREȘ 2-2 (2-1)
BRAȘOV, Zl (prin telefon, 

de la trimisul nostru). Cei 
pbste 8 000 de spectatori,, din
tre care foarte mul ți din Tg. 
Mureș (stadionul. Metrom s-u 
dovedit neîncăpător la acest 
meci cu miză) nici nu. apuca
seră să se „încălzească", ci nd 
în min 2, brașoveanul Furni
că sare la cap cu doi ad
versari (Toth și Ispir), este 
obstrucționait, dar reacțio
nează mai repede decit_ ei la 
mingea căzută la pămînt și 
înscrie fulgerător, 
toarcere. Ne putem, 
te repede da seama că disputa 
se poartă de fapt între cele 
două înaintări — ambele 
foarte insistente, penetrante 
—deoarece ariergărzile ambe
lor team-uri aduc destule 

. mărturii pentru a. ne demon
stra slaba lew valbbro. Aceste, 
mărturii sint, de fapt, ■ oca
ziile de gol pe ,caț-e Jș , oferă 
cu generozitate amlx'îe sis
teme defensive. Se ratează din 
bune poziții (Caniaro, Furni
că), apoi în interval de nu
mai un minut (al 25-lea) a- 
părarea mureșeană „admiră" 
acțiunea centrare Gane — gol 
cu capul Darie (2—0 pentru 
gazdei), iar cea brașoveanăîl 
lasă complet neimaircat pe fun
dașul Czako, care nu ezită la 
pasa lui Mureșan, și, 2—1...

A doua repriză se înscrie 
între aceleași coordonate de 
erori, dar, probabil, înaintă
rile nu mai au forța nece
sară lucidității maxime în 
fazele de gol. Caniaro specu
lează, totuși, foarte oportun 
ultima „trădare" a apărării 
gazdelor și, după o cursă so-

din . în
apoi. foar-

C.F.R. PAȘCANI — METALUL 
BUCUREȘTI 1—0 (0—0)

PAȘCANI, 21 (prin tele
fon, de la trimisul nostru). 
Prima parte a meciului n-a 
fost de loc interesantă. N-au 
existat, decît... rătăcite, mo
mente de fotbal. Ca în ma
joritatea meciurilor jucate în 
deplasare, Metalul și-a ridi
cat în fața buturilor un ade
vărat zid, în care piatra de 
24 de karate a constituit-o 
fundașul Nedelcu. Și nici 
n-a fost greu apărării meta
lurgiste să-și atingă scopul, 
pentru că linia mediană a 
C.F.R. n-a găsit adresele cele 
mai potrivite pentru expe
dierea balonului și astfel 
propria înaintare nu s-a vă
zut pusă în nici o ocazie cla
ră de gol. Firavă a fost atît 
acțiunea lui Apostol (min. 
16), cînd a întîrziat expedie
rea șutului, cit și cea din 
min.
deși bine înălțat peste fun
dașii adverși — a trimis cu 
capul,- boltit, peste poartă. în 
rest, de semnalat (în min. 
29) golul înscris în urma ți
nui contraatac al bucurește
nilor 
nulat 
către 
fpst 
vreuna din 
contraatacuri 
ale 
presiune fără orizont a cefe
riștilor. Era evident că nu
mai un procent de șansă ar 
putea duce la înscrierea vre
unui gol. Și, dacă faptul nu 
s-a petrecut la învălmășeala 
din fața porții Metalului (din 
min. 68), hazardul și-a spus 
efectiv cuvîntul cînd, în min. 
83, mijlocașul Drăgan a cen- 

. tr.it se părea fără pers
pectivă — peste Iosif, prea 
sigur la această minge ușoa
ră, care a depășit linia por
ții : 1—0 pentru gazde I A- 
ceasta â fost istoria fără glo
rie a unui meci anost. A ar
bitrat cu scăpări, mai ales în 
acordarea legii avantajului, 
C. Prusac — Botoșani, ajutat 
de T. Grosaru — Botoșani 
și E. Demitrievici (Bacău).

C.F.R. : Gavrilă — Blejuș- 
că, Cosma, Rusu, Bivolan, 
Panait, Drăgan, Strat II (min. 
65 Spiridon), Udroaică, Măr- 
culescu, Ciupa.

METALUL : P. Iosif (min. 
85 Matache.) — Nedelcu, Mo- 
raru, Apostol, Cojocaru, Savu, 
Minculescu, iancu, Georges
cu, E. Dumitru, Roman,

Radu TIMOFTE

ȘTIINȚA BACAU — PROGRE
SUL BRAILA 0-1 (0—1)

Brăilenii,au evoluat latin 
nivel bun. înaintașii studen
ților au greșit în multe faze 
ofensive, fiind lipsiți de calm 
și precizie în finalizare, tl- 
nicul gol a fost realizat de 
Traian (min. 31), tn urma u-, 
nui contraatac al oaspeților. 
A arbitrat R. Stincan — 
București.

Gh. Dalban, coresp.
Ș, N. OLTENIȚA — POIANA 

CIMPINA 1-0 (0-0)
Joc frumos, la 

contribuit ambele 
Gazdele au avut, totuși,' mâi 
mult timp inițiativa. A mar
cat : Nițu (min. 50). Bun ar
bitrajul lui C. Bărbulescu — 
București.

M. Voicu, coresp.
CEAHLĂUL P. NEAMȚ — 

POLITEHNICA GALAȚI 
2—1 (0—0)

Jucătorii de la Ceahlăul au 
dominat în cea mai mare 
parte a timpului, iar înain
tașii au ratat multe ocazii, 
prin Contardo, Dragu, 
Gheorghe și Mihalache. Go
lurile 
Baicu 
(min. 
(min. 
bine

eare au 
echipe.

A.

de

35, cînd Udroaica

de către Roman, darn- 
just — ofsaid — de 

arbitru. Nici pauza n-a 
un bun sfetnic pentru 

echipe. Aceleași 
nepenetrante 

bucureștenilor, aceeași

au fost înscrise
(min. 55), Negustorii 
70), respectiv Besman 
80). A arbitrat foarte 

V. Pîrvescu •— Buzău. 
C. Nemțeanu, coresp.

F. C. GALATI — METALUL 
TIRGOVIȘTE 1—0 (0—0)

Aproximativ 10 000 de 
spectatori au urmărit aceas
tă partidă ! Jocul a fost fru
mos, viu disputat. Merită e- 
vidențiat portarul Stănescu 
(Metalul), care a 
chipa sa de multe goluri. U- 
nicul gol a fost marcat de 
Brustiuc (min. 60). A arbi
trat bine A. Macovei — 
Bacău.

T. Siridpol, coresp.
DUNAREA GIURGIU — 

PORTUL CONSTANȚA 0-0
Meciul s-a disputat la 

București, deoarece terenul 
echipei Dunărea este sus
pendat. Jucătorii de la Du
nărea au avut inițiativa în 
majoritatea 
tașii ratînd 
le-au creat, 
slănțeană a 
jocul

salvat e-

în a in - 
ce și 

con-

timpului, 
ocaziile 
Formația 
impresionat prin 

organizat. în general, 
jocul a fost foarte frumos. 
Competent arbitrajul lui V. 
Dumitrescu — București.

C. Morarii
CLASAMENTUL

1. A.S.A. 17 11 3 3 38—16 25
2. Sportul stud. 17 10 2 5 24—18 2?
3. Progresul 17 9 3 5 23—14 21
4. Ceahlăul 17 9 2 6 20—17 20
5. Metalul Tlrg. 17 9 1 7 20—13 19
6. S.N.O. 17 7 4 6 17—18 18
7. Dunărea 17 8 2 7 16—19 18
8. Portul 17 8 2 7 13—18 18
9. Metalul Buc. 17 7 3 7 21—13 17

10. F.C. Galați 17 7 3 7 23—19 17
11. Știlnta 17 7 3 7 18—17 17
12. C.F.R. 17 5 6 6 23—24 16
13. Poiana 17 5 4 8 14—18 14
14. Metrom 17 5 4 8 15—21 14
15. Politehnica 17 4 2 11 9—20 10
16. Flacăra 17 1 4 12 13—36 6

VIITOARE (28
C.F.R. — Flacăra, 
— S. N. Oltenița,
A.S. Armata, Po- 

Șiința, Metalul Tîr-

ETAPA
martie): 
Ceahlăul
Portul —
iana 
goviște — Politehnica, Meta
lul București — Dunărea, 
Progresul — Metrom, F. C. 
Galați — Sportul studențesc.

seria a n-a .-Patru echipe victorioase in deplasare
U. M. TIMISOARA — CRIȘUL 

ORADEA 1—2 (0—0)
După cum s-au desfășurat 

ostilitățile, un rezultat de 
egalitate era mai 
Cei peste 6000 de 
au asistat la o 
uneori, copioasă a 
nilor, însă înaintașii lor n-au 
finalizat decît o singură o- 
cazie, în min. 77, prin Co
vaci II. Orădenii s-au apă
rat foarte bine și au construit 
acțiuni ofensive foarte peri
culoase la poarta adversă. 
Golurile Crișului au fost 
marcate de Sătmăreanu II 
(min. 53) și Suciu (min. 79). 
A condus foarte bine I. Bar- 

Aiud.
P. Arcan-coresp.

CUGIR —

echitabil, 
spectatori 
dominare, 
timișore-

METALURGISTUL
MINERUL ANINA 0—1 (0—0)

Metalurgiștli au jucat sub 
așteptări șl au avut o îna
intare care nu a putut treee 
de apărarea foarte bună a 
oaspeților. în min. 79 Sllaghi 
(Minerul) a scăpat de sub

ROMANIA-TURCIA 0-0
(Urmare din png. 1)

gur fragilul Aelenei își făcea 
jocul obișnuit, acoperind o 
zonă mai mare și servindu-și 
cu 
cu o singură

In schimb,

Dardibăcie coechipierii, 
floare...
replica oaspe

ților a fost mai energică și 
mai clară. In faza de apărare, 
ei au efectuat un presing a- 
desea necruțător, fundașii 
n-au oferit „vîrfurilor" noas
tre nici o clipă de respiro, 
marcîndu-le cu o severitate 
extremă. Apoi, cînd erau în 
posesia mingii, oaspeții ajun
geau pe drumul cel mai scurt 
eu putință spre buturile ad
verse. Așa se explică, în fi
nalul primei părți a partidei, 
frecvența și precizia mai 
mare a șuturilor înregistrate 
la poarta curajosului Costaș.

Nici pauza nu - a dovedit 
a fi un sfetnic prea bun pen
tru juniorii noștri. Este drept, 
după reluare, ei au aruncat 
în luptă ceva mai mulră vo
ință, ofensiva a fost mai sus
ținută (acum prin aportul 
mai substanțial al mijlocașu
lui Mateescii, introdus în 
locul lui Boldni). dar, prtictic, 
In ciuda eforturilor, cei din

linia întiia n-au legat mai 
mult de două fază clare în 
careul advers. Și, cum se în- 
tîmplă adesea, ocazia cea mai 
mure a reprizei s-a petrecut, 
pe contraatac, la poarta ju
niorilor noștri (min. 60). însă 
inimosul șl inspiratul Costaș 
â plonjat la picioarele impe
tuosului Suavi, 
sfîrșit, simțind 
buzunar, oaspeții 
mai mult pentru 
curgînd, în acest scop, și la 
unele mijloace antijoc.

Corect și autoritar arbitra
jul prestat de sovieticul Kes
tutis Andziuliy, care a proce
dat just, eliminîndu-i de pe 
teren pe Niko (min. 73) și pe 
Sandu Gabriel (min. 78).

Au jucat formațiile :
ROMÂNIA : Costaș — Do- 

brău, Smarandache, Sandu 
Gabriel, Ciocîrlan, Donose, 
Bolăni (min. 41 Mateescu), 
Blejușcă (min. 55 Ion Ion), 
Aelenei, Sandu Mircea, Co
jocar u.

TURCIA : Semili — Niko, 
Mehmet, Ahmet, Sacit, Tur- 
cay (min. 57 Talat), Cuney, 
Memișoglu, Erhan, Burhan,

Apoi, spre 
„remiza" în 
au jucat și 
un 0—0, re-

supravegherea lui Pîrvulescu 
și a marcat unicul gol al 
partidei. Bun arbitrajul lui 
Z. Szecsei — Tg. Mureș.

M. Vîlceanu-coresp.
ELECTROPUTERE CRAIOVA — 

CORVINUL HUNEDOARA 
2—1 (1—0)

Joc dinamic, în care craio- 
venii și-au dominat adver
sarii timp de 80 de minute. 
Hunedorehii, masați în par
tea lor de teren, au inițiat 
rare contraatacuri. Golurile 
au fost realizate de Bondrea 
(min. 18) și S. Stănescu (min. 
48) pentru Electroputere, 
Mercea (min. 50) pentru Cor
vinul. A arbitrat foarte bine 
Em. Martin — București.

St. Gurguî-coresp.
VAGONUL ARAD — POLI- 

TEHNICA TIMIȘOARA 
0—2 (0—1)

Pe un timp excelent s-a 
desfășurat partida dintre a- 
ceste două formații. Jocul a 
fost de mare luptă și tensiu
ne. S-au confruntat două e- 
chipe cu scopuri opuse : Po
litehnica luptînd pentru pro
movarea în A, iar Vagonul 
pentru a supraviețui în B. 
Miza și-a pus amprenta pe 
calitatea jocului, care nu i-a 
satisfăcut pe cei aproape 7000 
de spectatori. Timișorenii au 
luptat cu ardoare, o bună 
parte din timp în 10 jucători, 
și au obținut o victorie meri
tată. A marcat: Dima (min. 
18 și 72). în min. 59, Surdan 
(Politehnica) a fost eliminat 
pentru lovirea intenționată a 
adversarului. C. Pop — Hu
nedoara a condus bine.

St. Iacob-coresp.
OLIMPIA ORADEA — C.F.R. 

ARAD 2—1 (2—1)
în primele 18 minute, oră

denii au dominat și au mar
cat două goluri. Autori: Pe- 
trică (min. 4 și 16). în min. 
19. tabela de marcaj s-a mo
dificat din nou: Gligor 
(C.F.R.), printr-un șut-bom- 
bă de la 20 m, a redus din 
handicap. După pauză, am 
consemnat cîteva ocazii, care 
ău fost însă ratate de Ben- 
ezik, Iacob, Petrică (O"impia), 
Gyenge și Beșcucă (C.F.R.). 
Competent arbitrajul lui T. 
Gaboș — Cluj.

Ilie Ghișa-coresp.
MINERUL BAIA MARE —

C.S.M. SIB!U 0—1 (0—0)
Timp excelent, teren foarte 

bUO; — .4fifiQBil La scar*

s-a disputat această partidă, 
la care au asistat 5000 de 
spectatori. Sibienii au prac
ticat un joc bun și au cîști- 
gat pe merit. Jucătorii de la 
Minerul au evoluat 
slab, atît în prima 
cit și după pauză, neavînd o 
bună orientare in construirea 
acțiunilor. Unicul gol a fost 
realizat de Muțiu, în min. 
69, care a profitat de o gre
șeală a fundașilor centrali ad- 
verși și a portarului băimă- 
rean Moritz. A condus exce
lent Sever Mureșan Turda,

T. Tohătan-coresp.
GLORIA BISTRIȚA — GAZ 

METAN MEDIAȘ 4—0 (1—0)
Victorie meritată, chiar la 

acest scor, a gazdelor. Oas
peții au venit cu gîndul să! 
scoată un rezultat de egali
tate, însă n-au rezistat îna-.

Au
26),

foarte 
parte,

intașăor1 de la Gloria, 
marcat 8 Ciocan (prin.
Gola (min, 76), Gheorghe 
(min. 78) șl Mureșan (min,’ 
83). A arbitrat foarte bine 
C. Ghiță — Brașov.

I. Toma-coresp.
C.S.M. REȘIȚA — OLIMPIA 

SATU MARE 2—1 (1—1)
Peste 2000 de spectatori âu 

asistat la un joc frumos. 
Oaspeții au deschis scorul, în 
min. 12, prin Konig. în con
tinuare, reșițenii au pu^ stă- 
pînire pe joc și au marcat 
două goluri. Autori : Stoia 
(min. 14) și Sfiriogea (mih. 
58). Mircea Biolan — Tr. Se
verin a condus foarte bină.

I. Piăvițiu-coresp.
CLASAMENTUL

1. CRIȘUL 17 10 5 2 28—14 25
2. Politehnica 17 10 4 3 26—11 24
3. C.S.M. Sibiu 17 10 2 5 36—21 22
4. Corvinul 17 8 4 5 2.5—17 20
5. Min. Anina 17 9 2 6 22—18 20
6. Olimpia S.M. 17 8 2 7 17—14 18
7. Metalurgistul 17 6 6 5 18—18 18
8. Electroputere

17 5 7 5 16—21 17
9. Olimpia Oradea

17 6 3 8 15—19 15
10. C.F.R. Arad 17 6 3 8 15—20 15
11. Gloria 17 6 3 8 17—24 15
12. Gaz metan 17 6 3 8 18—27 15
13. Min. B. M. 17 6 2 9 19—21 14
14. C.S.M. Reșița

17 5 2 10 18—23 12
15. U.M. Tim. 17 3 6 8 13—20 12
16. Vagonul Arad

17 4 2 11 10-25 10
ETAPA VIITOARE : (28 

martie): Politehnica — Elec- 
troputere, Corvinul — Olim
pia Oradea, Gaz metan — 
C.S.M. Reșița, C.F.R. — Me- 
talurgiștul, Crișul — Vagonul, 
Olimpia Satu Mare —Gloria, 
Minerul Anina — C.S.M. Si
biu, Minerul Bala Mare — 

Z
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0 victorie semnată Domide

sportul

F.C. ARCE

JT CRAIOVA ’•
Ki)

o

CU ACEEAȘI
MONEDĂ...

PETROȘANI, 21 (prin

0(0’ ȘASE MINUTE 
1(0)

Poate că primăvara, cu prima 
ei zi splendidă, i-a îmbiat pe 
bueureșteni la întîlnirea de la 
Șosea. Sau poate că televizorul 
i-a ținut pe unii în fotoliile de 
acasă. Poate. Am făcut aceste 
presupuneri pentru că altfel nu 
ne putem explica semianom- ■ 
matul în care s-a desfășurat 
ineciul Progresul - U.T.A. Și 
era vorba de o partidă cu 
miză, cu 2 puncte pe care cchi- 
ț>a din str. Dr. Staicovici le și 
adunase, la zestrea ei sărată, 
iar U.T.A. le jinduia pentru 
clipa cind va face bilanțul a- 
ceâtei ediții, cu gindul' din nou 
la tricourile de campioni.

Și iată, „bătrina doamnă" 
pleacă iar de la București cu 
puncte prețioase, luîndu-le de 
la o echipă ce avea nevoie de 
ele, precum un bolnav de oxi
gen. Campioana n-a entuzias
mat pe nimeni. Ba, în unele 
momente, a arătat chiar defi
ciențe in apărare, slăbiciuni in 
dispozitivul ofensiv exprimate 
prin nesiguranță în intercepții 
și pase îhtimplătoare. De la 
șutul lui Năstase (min. 9), Pro
gresul a avut inițiativa pînă 
spre sfirșitul reprizei, astfel că 
U.T.A. avea să cedeze insisten
ței crescînde a gazdelor. In min. 
25, Matei (intrat în joc 
minut mai înainte) a 
impecabil. Năstase „a 
dintre trei apărători
„stăni de piatră" și, cu o lovi
tură de cap de jucător versat, 
a trimis, pe spate, peste Gor
nea, mingea în plasă. Atunci, 
suporterii Pogresului au crezut 
că au scăpat de necazuri și cere 
2 puncte sînt de acum asigu
rate, mai ales că în atac e- 
vhipa arădeană nu conta pe 
Axente și Sima (ultimul, poa
te, timorat și de intrările cam 
tari ale lui Viorel Popescu). 
Tocmai cind repriza era pe în
cheiate (min. 45), U.T.A. a e- 
gâlat. Poate împotriva cursu
lui jocului. Dar ce gol! Domide 
i-a pasat cu capul Iui Birâu, 
venit ih ătăc. Fuiidațul a fă-

Stadion Republicii; timp ex
celent; teren bun; spectatori 
— aproximativ 5 000 (17). Au 
inai-cat: BIRAU (mirt. 45) și 
DOMIDE (min. 88) pentru
U. T.A., respectiv NAstAse 
(min. 25). Raport de cornere 
7—3; raportul șuturilor la 
poartă : 12—8 (pe spațiul por
ții 2-4).

PROGRESUL:
V. Popescu 
Grama 6, Ad.
6. Tănăsescu 7 (min. 65 Dinu 
Iordan 6), Beldeanu 
Ion 7, D. Georgescu 
Matei 7), Năstase 8,

U.T.A. : Gornea 6 
8, Lereter 7, Pojoni
povlei 7, Petescu 7, Domide 9, 
Axbnte 6, kalihih 7, Kuh II 7, 
Sima 5 (min. 78 Dembrovschi).

A arbitrat 1. RITTER 
ajutat la linie de 

G. Blau și I. Boroș (toți din 
Timișoara).
„Trofeul Pelschowsclil“ 

(pentru public) : 6.
La tineret-rezerve : Progre

sul — U.T.A. 1—1.

Zamfir 6 —
6, Măndoiu 7,
Constanlineseu

8. Sandu 
(min. 24 
Raksi 7.

— Birău
7, Po-

cu un 
centrat 
plecat" 
rămași

in excelentă 
lui Lereter, 

dar și dato- 
șuturi a a- 

(Matei, 
golul in 
min. 64 
a creat 
și intre 

Intrat in careu Năs- 
a forțat pătrunderea ca

cut un pas, încă unul, și de 
la 13 m, din apropierea colțului 
careului, a șutat fulgerător, sub 
bară. Am avut impresia că și 
portarul Zamfir a fost fufat de 
frumusețea șutului, pentru că 
el n-a schițat măcar un gest.

Dar ,(acasă", Progresul nu se 
putea mulțumi cu o „remiză". 
După pauză, bueureșteni! au în
cercat să se desprindă de ad
versar :și in minutele 54—57 
Năstase a fost la un pas de 
gol. O dată (min. 56) s-a grăbit 
ca un copil și, singur cu Gor- 
nea, a șutat din apropiere pe

lingă bară. Mare ocazie ratată. 
Atunci i-am văzut pe arădeni 
trecind prin cele mai grele mo
mente. Le-au depășit grație 
lui Domide, aflat 
formă, maturității 
Petescu ți Pojoni, 
rită impreciziei în
tacanților bueureșteni. 
Racsi, Năstase au avut 
vîrful bocancului). In 
s-a petrecut o fază ce 
mylte discuții — chiar 
confrați. . Ir.t.st 
tase 1 ;
pe semicercul de handbal și, 
blocat de doi apărători, a că
zut in careu. Unii au cerut 11 m. 
Greu de dat uii Verdict. Faza, 
reluată 
cită și 
clinărh 
nu a 
nalty. 
tensiune
un singur jucător a fost stăpîn 
pe ei, Domide. In min. 88, a 
interceptat balonul, a driblat 
tot ce i-a ieșit în cale, inclusiv 
pe portarul Zamfir, și, calm, a 
inscris în poarta goală. Bucu
reștenii au trăit clipe drama
tice. Deși o meritau, au văzut 
cum le scapă printre degete 
„remiza". U.T.A. a plecat de 
pe „Republicii!' cu două punc
te, lâsînd în tabără Progresului 
mullă amărăciune. Domide cîș- 
tigase această partidă, pe a- 
locuti cu un fotbal agreabil.

pe micile ecrane, sus- 
acum discuții. Noi in
să credem că arbitrul 
greșit,. neacordind pe- 

Momentul a creat 
in teren. Atunci,

Constantin ALEXE

PETROLUL f

SPORT CLUB BACĂU

Staclionul „1 Mai'; vreme 
excelentă ; teren bun: spec
tatori — aproximativ 15 600. A 
înscris FRAȚIlA (min. 11), Șu
turi la poartă : 12—7 (pe poar
tă 3—2). Raport de cornere : 
6—4.

F.C. ARGEȘ : Nlculescu 8 — 
Pigulea 9, Olteanu 8, Vlad 8, 
Ivan II 6, Prepurgel 7, M. 
Popescu 8. Radu 5 (min. 63 ..... _
Ivan II 6, Prepurgel 7,

Roșu), Frățilă 7, Dobrin 
(min. 76 Ianeu), Jcrcan 7.

UNIVERSITATEA : Pilcă 
— Nlculescu 7, Deselnicu o, 
Bitlan r> (pentru proteste). Ve- 
lea 7, Strimbeanu 6, Ivan 7, 
Niță 5 (min. 74 Boșoteanu), 
Neagu 6, Oblemenco 6, Țară- 
lungă 5 (min. 60 Martinoviei 
6).

A arbitrat G. POPOVICI 
ajutat la linie de 

Gh. Vasilescu n și T. Vasile 
(toți din București).
„Trofeul PetschoWsehi" 

(pentru public) : 10.
Lâ tineret-rezerve : F.C. Ar

geș — Universitatea Craiova 
0—1 (0—0).

8
8,

PITEȘTI, 21 (prin telefon, de 
la trimisul nostru).

La fel ea și la Craiova, me
ciul a luat sfîrșit cu rezultatul de 
1—0 în favoarea gazdelor, scorul 
fiind stabilit tot printr-un șut 
executat prin surprindere din a- 
fara suprafeței de pedeapsă. De 
această dată, autorul golului â 
fost Frățilă, care în min. 11, fără 
să ezite, e expediat balonul de la 
18 m în dreapta porții lui Pilcă și 
acesta, surprins (cît de rar trag 
la poartă înaintașii noștri de lâ 
distanță 1), a scos mingea din 
plasă. Acest avantaj luat din start 
de către argeșeni n-a fost majorat 
pînă la sflrșitul partidei, deși 
echipa lui Ozon a evoluat mult mal 
aproape de valoarea componen- 
ților săi, practicînd un joc în

mișcare, cu combinații adeseori 
spectaculoase. In asemenea con
diții n-ar fi fost de mirare dacă 
pînă lâ pauză scorul devenea mal 
mare, pentru că fn minutele 23, 
28, 31. 32 și 34 înaintașii piteșteni 
au fost foarte aproape de gol. dar 
le-a lipsit secunda necesară de 
decizie. Semnificativă a fost faza 
din min. 34, cînd Dobrin l-a des
chis, prin deviere, pe Frățilă, în. 
careu! mic. dar acesta, uluit.'s-a 
uitat la Pilcă cum li ia balonul 
din față. In ultimul minut al re
prizei. craiovenij au singura mare 
ocazie a meciului : scăpat de 
Vlad, . Neagu pătrunde in careu 
pină In apropierea punctului de 
11 m ți șuteaezâ tare, dar Nicu- 
leăcu, prtatr-o spectaculoasă para
dă. respinge balonul.

In repriza secundă, colegii Iul 
Dobrin (și mai ales acesta) ratează 
alte ocazii de gol, cum a fost a- 
ceea din min. 58, cind centrarea 
internaționalului pitșștean n-a pu
tut fl interceptată de Pilcă. dar 
nici Frățilă n-a reușit să fructi
fice in fața lui Des'âlnleu, care a 
acordat corner de pe linia porții 
goale. In min. 67. Frățilă intro
duce balonul in poartă, însă go
lul nu este acordat, intruclt tu- 
șierul Gh. Vasllescu II semnali
zase ofsaid. Nouă nu ni s-a părut, 
însă, că înaintașul piteștean s-ar 
fi aflat afară din joc.

După înlocuirea lui Dobrin cu 
lancu, evoluția echipei gazdă șl în 
special a atacului el, n-a mal 
avut claritate și din această cauză 
finalul meciului a fost, pe plan 
spectacular. Inferior restului par
tidei. Totuși, o victorie Indiscuta
bilă, dar și absolut necesară, prin 
prisma clasamentului, a pitește- 
nilor asupra unui advesar care â 
luptat mult, încercînd să mențină 
echilibrul partidei, dar care, tnl- 
zînd pe contraatacuri, n-a avut 
zvîenirea și puterea de finalizare 
pentru a le încheia cu succes.

Paul SLAVESCU

2(1)

O

Deși Ghiță a încercat 
imposibilul...

O 4(d Ne-a plăcut

stadionul Dlnamo : teren 
bun: timp foarte călduros: 
«pectatori — circa 28 OOO. Au 
Înscris s DUMITRACHE (min. 
28 șt 85. din lovituri de la 11 
metri). DINU (min. 82) și R- 
NUNWBILLER (min. 45). Șu
turi la poartă : 26—12 (14—6 pe 
spațiul porții). Raport de cor
nete : 10—5.

DINAMO : Cohstanfflwseu 8
— Deleahu 6. I. Nun'.veilier 6; 
Dinu a. Cheran 7 (din . ittln. 
37 ștefan 7), Stoen44ctl 6. R. 
Nunwelller 9. Sălceanu 6, Mol
dovan 7, Dumitrache 6, Lu-. 
cescu 6 (din min. 73 Moț).

C.F.R. "
Burlacu 7, Fanea 6. Lupu 6. 
Roman 6. M. Bretan 7, Cojo- 
câru 7. S. Bretan 7, Matei 5 
(din min. 33 Țegean 6), O. 10- 
nescu 5. Marinescu 6.

A arbitrat MIRCEA BADU- 
LESCU (Oradea) +-6-4-. aju
tat la linie de P. Vamoș șl 
N. Barna (ambii din Tg. Mu
reș).
„Trofeul PetschoWsehi" 

(pentru public) : 10.
I>a tineret-rezerve : Dtnamd

— C.F.R. Cluj 4—1 (0—0).

acalmie. Și așa s-a ajuns piuă 
în minutul 
atac al lui 
asupra lui 
Ier, arbitrul 
vitură de la 
rei

CLUJ : Ocea 7

Dacă ijar fi fost ultimele 
20 de minute, desfășurate 
Sub semnul ofensivei dina- 
moviste, și care ne-au tre- 
zt tocmai cînd eram pe punc
tul 
gat 
ție 
o 
partidei de pe 
Dar, finalul meciului a sal
vat spectacolul și i-a scos 
și pe bueureșteni de sub 
focul criticii, pentrtt jbcul 
lipsit dă Expresivitate prac
ticat pînă atunci.

bacă scorul cu care s-a 
încheiat meciul putea fi, în 
bună măsură, întrevăzut — 
hemâiîndoindu-se nimeni de 
victoria gazdelor, și chiar 
de proporțiile ei — în 
schimb, jocul practicat de 
dinamoviști, în majoritatea 
timpului, nu 
nici celor mai modeste aș
teptări. S-a jucat monoton, 
în tempo de vals lent, minu
tele scurgîiidu-șe într-o totală

fi rtl-să... ațipim, am 
secretariatul de fâdac- 

să cedeze
parte din

cronicialtor 
spațiul rezervat 

,,Dinamo".

a corespuns,

FARUL 1(1)

STEAGUL ROȘU O

CONSTANȚA, 21 (prin tele
fon, de la trimisul nostru).

O vreme atît de frumoasă 
îneîț pe la prînz excentricii 
făceau plajă, lume tot atît de 
multă că atunci cînd lâ Con
stanța jucau brazilienii, dis
cursuri inaugurale pe cârc nu 
lă-a auzit aproape nimeni, un 
mhei aprig, dar fără frumu
seți deosebite — . iată 
tuenții primei zile de 
oficial consumată pe 
Farul atacă vehement 
început, obligîn’du-i pe 
veni să rărnină în dispozitiv 
de apărare, deși vîntul le era 
aliat. Presată și iar presată, 
echipa Steagul roșu se aglo
merează și se opune energic. 
Constănțenii construiesc nu
meroase acțiuni în fața careu
lui advers, dar, în apropierea 
porții .protectorii lui Adama
che resping, destramă, neutra
lizează și degajează înainte 
la niște vîrfuri (Gydrfi, Du
mitriu II și Drăgoi) marcate 
mereu sever prin superiori
tate numerică. în min 18, 
Kalio șutează puternic, dar 
Adamache apără bine și va 
apăra în continuare cu sigu
ranță pînă la un moment dat.

■ Ofensiva echipei lui Cosmoc 
n-are Suficientă varietate (Tu- 
fan și Caraman lucrează cam 

„stereotip), ea conține rareori 
‘momente derutante, inteligent 
Țdezvoltate. Este frapant deca- 
UjuJ ds cspIo-

CONSTANȚA, 21 (prin

consti- 
fotbal 

litoral, 
de la 
brașo-

(prin telefen, 
nostru).

primul rind, 
de voințe 

doreau aprig 
0—5

28. cînd, la un 
Marius Bretan 

Radu Nunwell- 
a acordat o lo
ll metri, 

valabilitate avem toate 
. motivele s-o cgiiteștăin,. Des- 

’Chî-zînd scorni; ISinamo' avea 
'acum sti/mulehtul (tare isâ-i 
accelereze jocul. Dar reviri- 

■ ' mențul nu s-a produs. Dim
potrivă, oaspeții au fost cei 
care au acționat mai biiie, 
în special pe aripa dreaptă, 
unde Sorin Bretan a Cîștigat 
numeroase dueluri cu adver
sarii săi. Dar oaspeților le 
este hărăzit un nou duș rece, 
în ultimul minut al reprizei, 
cînd Radu Nunweiller tri
mite peste Ocea, 
„ridicat"

Repriza 
un timp, 
priză de 
fitîhd de 
tilor, clujenii ies la atac și-i 
dau chiar emoții lui Con
stan tinescu (șutul lui Țegean 
a zguduit bară!). Apoi, 
apelurile 
cereau 
Viștii au 
damehtul" 
cea, care

a că-

balonul 
de Dumitrache.

a II-a seamănă, 
cu prima, ca o re- 
antrenament. Pro- 
apatia dinamoviș-

la 
spectatorilor care 

„fotbal", dinamo- 
început „bombar- 
la poarta lui O- 
a alternat inter

vențiile inspirate și specta
culoase cu gafele cele mai 
mari, cum a fost aceea din 
minutul 85, cind și-a pus un 
coechipier din apărare, pe 
Lupu, în situația de â opri 
balonul cu mîinile. El a co
mis un fault în cafâu, a- 
eestâ 100% valabil, dar ne
acordat.

Oaspeții au căzut din punct 
de vedere fizic, în finalul 
meciului, deschizînd dru
mul victoriei bucureștenilor, 
mult mai netă decît o justi
fică aspectul general ăl jo
cului.

Oricum, 
și aceste

bine că au fost
20 de minute...

Jack BERARIU

PLOIEȘTI, 21 
de la trimisul

Expresie, în 
a unui duel 
petroliștii doreau aprig re
vanșa acelui 0—5 umilitor 
din tur, iar colegii lui Dem
brovschi urmăreau să in
firme „tradiția" nonproduc- 
tivității lor pe terenuri stră
ine (nici un punct obținut 
afară în prima parte a cam
pionatului!) — întîlnirea de 
la Ploiești a validat punctul 
de vedere al gazdelor. Deși 
băcăuanii n-au făcut o par
tidă slabă, dovedindu-se a- 
deseori amenințători (mal a- 
les în puima repriză) și ne- 
cedînd ltlpta decît după în- 
st'riereâ celui de-al doilea 
gol, viptoria gazdelor s-a im
pus cu O netăj autoritate, ca 
urmare a atacurilor 
care au durat... 90 de mi
nute. De la primul și pînă 
la ultimul fluier de arbitru, 
angajamentul 
al ploieștenilor a 
semnul ofensivei, 
un evantai foarte 
la cunoscuta și adeseori oar
ba „furie", pînă la combi
națiile de rafinată finețe, a- 
vîndu-1, de regulă, ca prin
cipal promotor pe Grozea.

Așa cum cea mai puter
nică stîncă cedează în cele 
din urmă în față năvalei a- 
pelor, așa a cedat și acest 
mare portar Ghiță (mare ?i

Stadion Petrolul ; timp 
splendid; teren bun; specta
tori — aproximativ 17 000. Au 
marcat : DINCUTA (min. 14), 
DRIDEA (min. 67 — din 11 m). 
Raportul șuturilor la poartă : 
27—7 (9—3 pe spațiul porții). 
Raport de cornere : 11—6.

PETROLUL : M. ionescu 7
— Gruber 8, Bădin 8, Mocanu 
8. N. Ionescu 8. Iuhasz 8, Mo
rarii 8, Petruț 7 (min. 80 Co
tigă). Dincuță 9, Dridea 6, 
Grozea 8.

S. C. BACAU : Ghiță +9 — 
Kiss 6, Hrițcu 8, Velicu 5. Ma
ghiar 4, Vătafu 6, Duțan 5, 
Pană 8. Dembrovschi 8. Bne 
Daniel 6 (min. 66 Florea), Bă- 
luță 7.

A arbitrat C. DINtJLES- 
CU ■4r-4t4--4r4r. (ne)ajutat la 
linie dfe Gb. Retezân și A. 
Munich (tptii din. București).

„T r o f r* u I PolSchowsclu" 
(pentru public) : 8.

La tineret-rezerve : Petrolul
— S.C. Bacău 1—0 (6—0).

lor,

impresionant 
stat sub 

purtată pe 
larg, de

(FINALE) 
DE ADEVĂR

PETROȘANI, 21 (prin tele
fon, de la trimisul nostru).

Vestea capitulării Progresu
lui la București trimisese Jiul 
mai relaxat in teren, și gaz
dele, liniștite, încep imediat 
asaltul redutei rapidiste. Bucu
reștenii își baricadează repede 
careul, astfel că problema fun
damentală este cind și cum se 
va descurca Jiul in asemenea 
densitate. Faptul că Ion Cons
tantin reușește chiar in min. 
13 să ochească bara de dea
supra lui Răducanu naște spe
ranțe de victorie, mai ales că 
minerii atacă pînă și cu fun
dașii pe linia de centru. Nu
mai că Rapidul acceptă dezin
volt o dominare care nu putea 
avea sorți de izbindă din mo
ment ce Jiul nu forța. Iar 
atunci cind încerca ..barajul" 
giuleștean, o făcea prin mingi 
înalte — adevărată pasiune 
pentru inimosul Dan. vigilen
tul Lupescu și energica gardă 
de schimb. Iar cind din zbu
ciumul și efortul de o repriză 
Jiul nu reușește decit o sin
gură fază cu adevărat pericu
loasă pentru un portar de talia 
lui Răducanu (min. 32 Libardi 
foarfecă în careul mic, puțin 
peste poartă), e firesc ca Ra
pidul să reinceapă lupta după 
pauză la fel de liniștit.

Gazdele vor căuta careul ad
vers și în rerpiza secundă, însă 
nimeni nu-și asumă riscul _fi- 
nalizării. Vine / . 
pescu să forțeze 'soarta, 
șutul său, periculos, 
ocolește spațiul magic 
51) și Codreanu răspunde 
tr-un alt șut ce șterge 
din stingă lui Stan. Se 
nează și Ion Constantin în ten
tative periculoase, dar fie că 
ezită in momentul crucial (min. 
98), fie că 
firavele sale 
dărnicite de 
aureolată de

Timp de 75 minute, Jiul de
monstrase că nu știe să scoa
tă Rapidul din jumătatea sa 
de teren, astfel că giuleștenii 
fncep să se gindească mai sus 
de obișnuita remiză. două, 
trei contraatacuri -lansate de 
Codreanu. Ștefan și Neagu a- 
nunțind discret marea lovitură

fundașul Po
dar 

e drept, 
(min. 
prin- 
bara 
lan-

nu este 
intenții 
etanșa 
Dan.

sprijinit, 
sint ză- 

defensivă

Stadion
alunecos; ___ .. _________ .
tatori — circa 7 600. Au 
cat: ADAM (min. 84) și 
GU (min. 90). Șuturi la 
tă : 22—10 (din care pe spa
țiul porții 9—4). Raport 
cornere : 12—2.

JIUL : Stan 7 — M. Popes
cu 7. Căramalis 8, Dodu 6, 
Tonca 6, Urmeș 8, Sandu 6, 
Peronescu 5, Ion __ :__
7. Libardi 6, Nâidln 6 (min. 65 
Macâvei 5).

RAPID : Răducanu 8 — Pop 
7. Lupescu 8, Dan 9, Ștefan 8, 

Petrea- 
5 (min. 
Codrea-

Jiul; teren 
timp excelent;

puțin 
spec- 
mar- 

NEA- 
poar-

de

Constantin

Dinu 8, Angelescu 8, 
nu 7, Marin Stelian 
59 Adam 7), Neagu 7, 
nu 8.

A arbitrat VASILE _____
(Galați) ■dr-A’-Jr-Jr-A-. ajutat la 
linie de Gh. ștefănescu (Ga
lați) și Tudorel tfcca (Brăila).
„Trofeul Petschowsclii" 

(pentru public) : 8.
La tineret-rezerve : Jiul — 

Rapid 1—1 (6—0).

LIGA

de grație, 
primejdia 
în atacul 
mult chiar, Dodu,' foarte bun 
pină spre final, gafează de trei 
ori în opt minute. Prima dată 
în min. 81, Neagu nu fructi
fică eroarea fundașului advers. 
Peste trei minute, același 
Neagu insistă în careu, Dodu 
ratează intercepția, internațio
nalul giuleștean alunecă, dar 
reușește să paseze spre Adam 
și de aici golul, un gol simplu 
și absolut valabil, cu toate pro
testele gazdelor, care acuză 
fault sau ofsaid. Jiul mai în- 

o ripostă, dar fără 
Și Dodu mai greșește 
iar mingea trimisă de 

îl găsește pe Neagu, 
știe ce-i iertarea. Go-

Gazdele 
și cred 

lor ]
: nu intuiesc 

mai departe 
platonic. Mai

cearcă 
succes.
n dată, 
Ștefan 
care nu .
Iul venit în ultimul minut de 
joc simboliza de fapt tri
umful fotbalului lucid, calcu
lat. Acesta a fost adevărul, la 
Petroșani!— henț la Hrițcu — Grbzea 

trage în bară; â doua în min. 
67 — Grozea este făcut „san- 
vici" în careu — Dridea în
scrie), notînd și „bară" lui 
Moraru din min. 88, amin
tim altă trei momente de 
puternică emoție din meciul 
de la Ploiești.

Ar mai fi de 
tru completarea 
namic al unei 
în general, a plăcut (și ne-a 
plăcut), o „culoare" cenușie 
nedorită. Probabil din teamă 
de a nu... cîștiga (de a rata 
victoria), cîțiva apărători 

flloieșteni (Bădin, Gruber, 
Morai-U) au ținut — chiar de 
la începutul jocului — să-și 
pună adversarii la respect 

.prin, intrări violente, cu vă- 
. dită tendință de intimidare.

Bădin a și fost avertizat în 
urma unor repetate faulturi 
asupra .lui Dembrovschi. (De 
altfel, internaționalul băcăuan 
a fost „culcat" de adversarii 
săi de cel puțin 10 Ori de-â 
lungul întregului meci). 
Consemnînd neeleganța pro
cedeului, ne exprimăm o- 
pinia că mai ales o echipă 
atît de .puternică și de echi
librată că Petrolul n-are ne
voie să recurgă la aseme
nea „artificii" lipsite de fair- 
plăy.

CF.R. TIMIȘOARA

Mircea M. IONESCU

Feroviarii continuă
adăugat, peti- 
tabloului di- 
partide care,

POLITEHNICA »to) „marea aventură"
TIMIȘOARA, 21 (prin tele

fon, de la trimisul nostru).
In această superbă zi de 

primăvară, aici pe stadionul 
din Timișoara este sărbătoa
re. Astăzi, localnicii au ob
ținut mult, .rîvnita victorie, 
la care au visat încă după 
SfîrȘitul partidei de la Cra
iova, Și dacă la aceste două, 
puncte de aur adăugați și 
eșecurile Jiului și Progresu
lui, veți înțelege de ce a- 
cum Timișoara visează mai 
mult ca pricind la „evada
rea" din zona minată a cla
samentului.

Partida a debutat cu șar
jele timișorenilor, care n-au 
întîrziat să deschidă scorul 
în min. 13 : o incursiune ra
pidă pe partea dreaptă a pro
pulsat balonul spre poarta 
lui Iordache, Panici, cu un 
efort evident, l-a recuperat 
și cu o „foarfecă" impecabi
lă 1 l-a pasat lui Floareș.

Acesta a mai făcut doi pași 
și de la 9 metri l-a execu
tat pe Iordache cu un șut 
fără drept de apel. Ieșenii au 
încercat să iasă la joc, reu
șind cîteva contralovituri pe
riculoase în careul Iui Co
rec, prin incze și Lupulescu. 
Apoi, gazdele au luat iarăși 
friftele jocului în mînă, iar 
în min. 39 Regep a fost la 
un pas de gol.

La reluare, ieșenii devin' 
mai periculoși, leagă maila figurat), 

o imparabilă 
Dincuță (min. 

de lâ 5—6 
un penalty 
Dridea (min. 

„stîn-

la propriu 
„executat" 
„bombă" a 
14), expediată 
metri, și de 
transformat de 
67). In restul partidei, 
ca băcăuană" a respins to
tul, minutele 11, 12 și 88 
fiind adevărate „secvențe 
Ghiță", portarul băcăuan u- 
luind un stadion întreg prin 
eficiența robinsonadelor sale.

Apreciind caracterul legi
tim al celor două lovituri de 
Ia 11 m (prima în min, 65

$i 
de 
Iui

Marius POPESCU

Ajuns la numai cîțivă metri de poarta temerarului Ghiță, ploieșteanul Dincuță șutează imparabil, deschizînd scorul în par
tida Petrolul — S.C. Bacău Foto : DRAGOȘ NEAGU

ADAMACHE ÎNVINS 
DE 0 RAZĂ DE SOARE. 2(1)

OO

2(1) OASPEȚII AU ClȘTIGAT COMOD■ K

Stadion C.F.R. 5 teren bun; 
timp frumos; spectatori — 
15 000. Au marcat : FLOAREȘ 
(min. 13), CUPERMÂN (mm. 
71) și PÎRVU (min. 73). Ra
port de cornete 4—3; raportul 
șuturilor la poarta : 28—13 (pe 
spațiul porții 16—6).

C.F.R. : Cored 8 — Pîrvu 9, 
Mehedinți 9, Bodrojan 8, Boc
șa 7, Seceleanu 8, Chimluc 
Floareș 9, Regep 8, BOjin 
Pânici 7 (min. 73 Perlat).

POLITEHNICA : Iordache

8.
8,

. 7
— Romilă 6, lanul 7, Stoicescu 
7. Alecu 6, Mărdărescu 6, Sl- 
mionaș 8, Incze IV 7, Cuper
mân 7, Lupulescu 7, Moldo- 
veanu 6.

A arbitrat N. PETBICEANU, 
*•*■*■■*■•*•. ajutat bine la 
linie de M. Cițu șl I. Hrlsafi 
(toți din București).
„Trofeul Petschowschî" 

(petttîti public) i 10.
La tineret-rezerve : 

Timișoara — Politehnica 
1—2 (1—2).

C.F.R.
Iași

Stadion i Mâl; timp exce
lent; teren bun; spectatori — 
aproximativ 20 000. A Înscris 
OLOGU (min. 43). Raport de 
șuturi la poartâ : 14—6 (pe 
spațiul porții 6—3). Raport 
de cornerc : 8—3.

FARUL : Ștefănescu 7 —
Stoica 7. N. Constanținescu 9, 
Antonescu 8, Ghirca 8. Tănase 
7, Badea 7, Ologu 7 (min. 59 
I. Constant inescu 7), Tufan 6, 
Câramân 6, Kalio 8.

STEAGUL ROȘU: Adamache 
7 — Ivănccscu 6. Jenei 7. Ol
teanu 9» 
(min. 33 
Balint 7, 
triu II 7.

A arbitrat ___ ...
★ -^rxlr-A--Jr. ajutat la liriiâ de 
I. Cătănoiu și Gh. Vasilâscu 
I (toți din București).

„T r d f e u I Petschowschi" 
(pentru public) : 9.

La tineret-rezerve : Farul — 
Steagul roșu 1—0

Rusu 7.
Drăgoi 7), 
Gherghell 
Gydrii 7.

C.

Co.iocaru 
Cadar 8, 

6, Duml-

petrea

d-o).

apărătorilor 
a înaintași- 

Cu acest 
și Rusu vor

zie superioară a 
brașoveni și cea 
lor de la Farul, 
atribut, Olteanu 
sparge frecvent valurile ofen
sivei locale. Dumitriu ii exe
cută impecabil o lovitură li
beră în min. 25, iar Gher- 
gheli irosește o centrare a lui 
Gydrfi în min. 32, acestea 
fiind momentele mai deose
bite, petrecute la poarta lui 
Ștefănescu. în timp ce pauza 
se apropie, presiunea constăn- 
țenilor crește. O acțiune 
Ghlrca-Ologu-Carâfnan oferă 
ultimului o sansă deosebită.

dar el va rată cea mai lumi
noasă secvență de atac de 
pînă atunci (min. 39). Patru 
minute mai tîrziu, Adamache 
vă fi victima zeului soare. 
Stoica centrează, Olteana res
pinge, Ologu reia fals cu un 
efect bizar, și trimite o min
ge amețită și inofensivă. Ada
mache vrea să 
ridică ochii, e 
dă cu pumnul 
balon aproape 
seală intră in

In repriza secundă, forțele 
sînt mai echilibrate, dăr sec
vențele izbutite vor fi și mâi 
rare. Brașovenii combină efevâ 
mâi coerent, Cadar, Balint și 
Dumitriu II întreprind cîteva 
acțiuni rotunde și cam atît. 
Adamache, rănit de lovitura 
primită de Ia o rază de soare, 
devine nervos, imprudent și 
neinspirat. In min. 58, va ieși 
din poartă, deși nu trebuia, 
Ologu îl depășește cu balonul, 
dar trage afară. înaintașii 
Farului vor mai avea, ocazii 
prin Kalio (min. 60 — bară), 
Badeâ (min. 72) și Caraman 
(min. 73). Cu puțin înainte 
de sfîrșit, Gydrfi pleacă pe 
contraatac dintr-o poziție de 
ofsaid și înscrie. Arbitrul de 
linie I. Cătănoiu nu semna
lizează ofsaidul, dar C. Pe- 
trea, bine plasat, anulează 
golul.

boxeze energic, 
orbit de soare, 
alături și acest 
leșinat de obo- 
poartă : 1—0.

Romulus BALABAN

CLUJ, 21 (prin telefon de la 
trimisul nostru).

Cu mic cu mâre, Clujul 
s-â adunat astăzi la stadion 
pentru a-i vedea lâ lucru pe 
universitarii ce făcuseră o 
primă repriză excelentă cu 
Rapidul lâ București, aprin- 
zînd atufici în sufletul supor
terilor de pe Someș speran
ța unei primăveri fotbalis
tice lipsite de griji.

La sfîrșitul partidei, dezi
luzionați, spectatorii au ple
cat cu chipuri de piatră și 
inimi de cenușă : fără să
strălucească, Steaua a cîști- 
gat comod ți meritat, în fața 
unei echipe dezechilibrate, 
lipsită de vlagă și explozie, 
fără elanul de odinioară, 
care n-a izbutit să îndrbpte 
pe spațiul porții lui 
decît două șuturi — 
lea anemice — în 90 
nute !

Venită la Cluj cu 
la un ,.egal“, 
ripă falsă" 
retras în fața fundașilor cen
trali, formația bucureșteână 
va renunța curînd la tactică 
ei premeditată, își va desface 
treptat jocul, va combina 
mai iute și mai viclean, lu- 
înd în stăpînire centrul te
renului — unde Vigu a aler
gat cît în patru meciuri —, 
conturîndu-se, pe 
scurgerii timpului, 
învingător incontestabil.

Inte-un med de nivel spec-

Gofrian 
și âce- 
de mi-

gîndul 
cu Negrea .ta

ți cu Ștefănescu

măsura 
într-un

Stadionul M. ci£al ; timp 
primăvăratec ; terân excel&it; 
spectatori — peste 25 000. A 
niarcaf : PANTJ&A (min. 17 și 
73). Raportul șuturilor la 
poartă : 8—9 (pe spațiul por
ții 2—4); raport de corner^ g_ g

UNIVERSITATEA : ștefan 5
— Crețu 5. Pexa 7, Solomon 5, 
Poraczki 5. Stincel 6. Uifă- 
leanu 4. Mihăilă 4 (min. 69 D. 
Mocănu), Anca 5. Adâm 5. 
Munteanu 4 (min. 46 Mureșan 
4).

STEAUA : Cofnan 8 — 
mâreânu 6, Ciugârin 9, 
mâgtanu 9. Cristache. 8. 
t.ănescu 7, Vigu 8, Pântâs <, 
Tâtaru 6, Idrdăhescu 9, Ne
grea 7.

A ârbitfât OTTO ANDeRCO 
(Satu Mare) ăjutât
bine la linii dg I. Oprița Șl 
tendențios ..(in favoarea gaz
delor) de T. Cruceâhu (ambii 
din Arad).
„Trofeul PetichowsclU" 

(pentru public) : 9.
La tineret-rezerve: _U“ Cluj

— steaua 3-.0 (2—6).

s*t-
H41- 

,, ,------- ..-------- 9ti-
iflnaseu 7, Vl|u 8. Pantââ 7, Titani fi a —.

tabular mădiu, in care fazele 
de poartă h-au abundat, oas
peții s-âu dovedit mai lucizi 
Și mai dperâtivi, reâlizînd 
două goluri — plecate din 
bocancul lui Ibrdăriescu și 
,,semnate“ de Panteă — și 
trecînd In dreptul lor alte 
trei mari ocazii de ă înscrie: 
Tătaru (min. 4), Tătaru (min. 
58, scăpat de unui singur cu 
Ștefan) și Pantea (min. 66, 
șut peste bară de la 4 m de 
poartă, la capătul unei „șar
je" solitare).

în ceea ee-i privește pe 
' clujeni, aceștia, n-au avut re
surse adevărate decît pen
tru... primul sfert dă oră, 
cind Adam (min. 7), inter- 
căptîiid o minge trimisă ,,a- 
casă" de Vigu, l-a driblat 
pă Coman și a șutat în... 
piciorul lui Cristache. Apoi, 
..focul de paie" s-a stiflă și 
Universitatea a căzut ireme
diabil. Anca a rătăcit pe tot 
gazonul ca o fantomă, Mihăi- 
lă â jucat dezordonat și a- 
patic, Uifâleăhu s-a „ascurts" 
™ iiicăpățînare în spatele lui 
Criătechă, în tii’np că Adâm, 
oftiul dă șoc: dă altădată, aș
tepta cu dispărâre o niinge- 
gbl, câre n-a măi vănit.

Judecind după configurația 
jocului, înfrîngerăa gazdelor 
se sustrage oricărei explica
ții, ea dătorîndu-să unei evi
dente neputințe funcționale.

In final, o vorbă bună pen
tru Iordănescu, astăzi neaș
teptat de insistent și ame
nințător, mai puțin îndrăgos
tit de minge ca de obicei, 
genărbă cu Negrea, cu Pan- 
tea (acestuia i-a așezat pe 
picior ăl doilea gol, după o 
suită de driblinguri irezisti
bile) — și mai ales, cu Tă
taru, care, din păcate, • a al
ternat subtilitățile cu gre
șeli puerile.

bine jocul, iar 
(min. 63 și 65) 
lejul lui Corec să se remarce 
la două șuturi extrem de 
periculoase. Nu trece mult și 
în min. 71 întreg stadionul e 
zguduit de o năprâznică lo
vitură : egalarea. Lupulescu 
trage de la 7 metri și Corec 
respinge cu greutate în cor
ner. Execută Incze, balonul 
ă interceptat de Cupermân, 
care îl trimite cu boltă spre 
poartă. Corec prinde balonul, 
dar evident mult în spatele 
liniei de poartă, astfel că 
golul este acordat fără nici 
o ezitare. Ceferiștii își revin 
rapid din uluială și se arun
că cu disperare spre poar
ta ieșeană, unde antrenorul 
Mărdărescu comandase de 
pe tușă o regrupare pasivă. 
Un atac în trombă al timi
șorenilor nu poate fi oprit 
decît printr-un fault la 20 
de metri de poartă. Ieșenii 
fac zid cu aproape toată e- 
chipa și Pîrvu trage puter
nic peste bară. Arbitru] dic
tează însă de justețe repe
tarea loviturii, deoarece zi
dul se mișcă. Același Pîrvu 
trage din nou cu sete și de 
data această „proiectilul" său 
se sparge in plasă, ieșenii 
cedează din teren și Sece- 
Ifeanu, Floareș și Periat ra
tează âlte ocazii favorabile.

George MIHALACHE

Moldoveanu 
îi oferă pri-

PRONOSPORT
A$â arată^ o variantă cu 13 re- 

concurșul 
î din

zultâtă exacte lâ cir- 
Pronosport nr. 12, etapa 

21 martie 1971
. „U" Cluj—Steaua 

Progresul—U.T.A. 
Farul—Steagul roșu 
C.F.R. Tirh.—Politehnica 

Petrolul—Sport Club

PvMiu IPM’TP^A

1,
II.

III.
IV.
v. :
vi.

VII.
viii. .

IX.
X. .

XI. 1
XII.

XIII. 1
FOND DE PREMII : 469.349

Plata premiilor pentru acest 
concurs se va face astfel : in 
Capitală, începînd de vineri 26 
martie, pînă la 5 mai 1971 in
clusiv; in țară incepînd aproxi
mativ de Ia 30 martie pînă la 
5 mai 1S!71 taslualx-

2
2
1
1. — ---- 1

F.C. Argeș—,.U“ Craiova 1
1
2
1 
X 
X
2
2 

lei

Dinamo—C.F.R. Cluj 
Jiul—Rapid 
Internazionale—Napoli 
Juventus—Torino 
Lânerdssi—Milan 
Sampdoria—Bologna 
Fiorentina—Cagliari



AL XVI lea CROS BALCANIC

Povestea de la Buftea s-a repetat!
• Bulgarii și iugoslavii au dominat intrecerile • Alergătorii

noștri au avut din nou o comportare modestă

SLIVEN, 21 (prin telefon). 
Cea de a XV-a ediție a tra
diționalei competiții a Cro
sului balcanic a prilejuit o 
adevărată sărbătoare sporti
vă. De mai bine de un an, 
oficialitățile sportive din Sli- 
,ven au lucrat pentru asigu
rarea celor mai bune condi
ții de desfășurare a întrece
rilor și au pregătit totul atît 
de bine îneît este greu să 
găsești cea mai mică fisură 

^organizatorică. După cum 
ne-a declarat antrenorul fe
deral Gheorghe Zîmbreștea- 
nu, în îndelungata lui carie
ră încă n-a asistat la o com
petiție atît de bine pusă la 
punct. De altfel chiar bulga
rii spuneau că dacă Slivenu- 
lui i-ar fi fost încredințată 
organizarea „europenelor" de 
sală, și nu Sofiei, competi
ția ar fi cunoscut un 
desăvîrșit 1

La Crosul 
.sistat nu mai 
de spectatori 
pe 100 000 de locuitori ai o- 
rașului. Vremea a fost ad
mirabilă, traseul 
bine pregătit, 
și anul trecut 
fost dominate 
din Bulgaria 
care și-au 
titlurile de campioni, fiecare 
reprezentativă cîștigînd cîte 
5 titluri. Și tot ca anul tre
cut, atleții români au avut o 
comportare mediocră. De 
data aceasta, ei au obținut 
două locuri III la individual 
(juniori și seniori), trei locuri 
II pe echipe (junioare, juni
ori, senioare) și un loc III 
(seniori). Deși alergătorii 
noștri au fost evident mai 
bine pregătiți decît în 1970 
(dovadă stau timpurile în
registrate, superioare net ce
lor de anul trecut, ca și ce
lor de acum cîtăva vreme de 
la selecția — pe plat 
'Ploiești) totilși ei nu 
putut clasa mai bine, 
clar că aceasta le este va
loarea ! Pe de altă parte, 
așa cum a reieșit și cu pri
lejul altor competiții, aler
gătorii iugoslavii și bulgari

lucrează foarte bine, în timp 
ce ai noștri utilizează încă 
metodica de pregătire de a- 
cum... 10 ani. Cu această 
metodică atunci au fost po
sibile succese remarcabile, la 
cros și pe pistă, în timp ce 
astăzi ele nu mai pot fi 
practic posibile 1

6:44,0 ; echipe • 1. Bul-
12 p, 2. România 20 p,

succes

au a-
35 000

balcanic 
puțin de 
din cei aproa-

variat și 
întrecerile, ca 

la Buftea, au 
de alergătorii 
și Iugoslavia 

împărțit egal

- la 
s-au 
Este

Dave Bedford și echipa
Angliei au ciștigat

„Crosul națiunilor1*
21 (A-

e-
SAN SEBASTIAN, 

gerpes). — Cea de-a 58-a 
diție a tradiționalei competi
ții „Crosul Națiunilor", desfă
șurată la San Sebastian, a fost 
ciștjgată de tînărul atlet en
glez Dave Bedford, în virstă 
de 21 de ani. El a parcurs 

în 38:42,0,
de 21 de ani. El 
distanța de 
fiind urmat 
(Anglia) la 
Gray (Noua 
Cunoscutul 
Gaston ....
favoriții cursei, a ocupat locul 
12 Ia 1:03 de învingător.

In clasamentul pe echipe, pe 
primul loc s-a clasat Anglia 
cu 56 puncte, urmată de Bel
gia 174 p, Franța 185 p. Noua 
Zeelandă 192 p, Spania 196 p. 
etc.

întrecerea feminină s-a în
cheiat cu victoria sportivei a- 
mericane Doris Brown, care 
a parcurs distanța de 3 km în 
11:08. Pe locurile următoare: 
2. Bernie Lenferink (Olanda) 
la 13,0; 3. J. Smith (Anglia) 
la 15,0. La juniori victoria a 
revenit Iui Nick Rose (Anglia) 
cronometrat pe 7,200 km cu 
23:12.

12 km
de Trewor Wight 

23,0, și Edward 
Zeelandă) la 29,0. 
campion 

Roelants, unul
belgian 

dintre

gansaisi

in lume
TELEX
Contlnuindu-șl turneul in S.U.A.i 
reprezentativa de lupte libere a 
U.R.S.S. a evoluat in localitatea 
Waterloo in compania selecționa
tei țării gazdă. Victoria a revenit 
cu scorul de 7—3 sportivilor so
vietici.

N. MUSTAȚA

Lincă 
garia
3. Iugoslavia 21 p ; SENIORI 
— 10 000 Mi 1. Korița (I) 
29:51,0, 2. Tihov (B) 29:56,4, 
3. Mustață (R) 30:04,0, 4. Je- 
lev (B)
30:27,0...
31:06,0...
I. Dima
bandonat; echipe : 1. Bulga
ria 20 p, 2. Iugoslavia 36 p, 
3. România 46 p.

30:10,0... 7. Rusnac
14. Păduraru 

22. Cioca 31:36,0. 
și Andreica au a-

Echipa feminină de handbal a României
144 Cleveland, sprinterul ameri
can Willie Davenport, a cîștigat 
proba de 60 y garduri cu timpul 
de 6.0. In proba de 
Înălțime, pe primul 
sat Stanley Albright

săriturâ în 
loc s-a cla- 
cu 2,16 m.

clștigătoarea

UTRECHT, 21 (prin telefon). 
— Manifestînd o acută obo
seală — concretizată printr-o 
exasperantă suită de ratări — 
selecționata feminină de hand
bal a țării noastre a pierdut 
ultimele două partide din ca
drul turneului internațional or-

In turneul de la Belgrad

GAPRINDAȘVILI CONDUCE,

ganizat de federația de specia
litate olandeză și s-a clasat — 
ca urmare a acestor rezultate— 
pe locul III.

Evoluînd sîmbătă seara in 
compania reprezentativei Da
nemarcei, handbalistele românce 
s-au comportat, în general, slab. 
Scorul final a fost favorabil e- 
chipei daneze: 11—9 (5—3). Pen
tru formația română punctele 
au fost înscrise de Arghir (2). 
Popa (2). Micloș. Ilie. Sos, 
Metzenrath și Magyari. Intr-un 
meci decisiv pentru ocuparea 
locului secund, reprezentativa

României a întîlnit duminică 
pe cea a Ungariei, de care a 
fost învinsă tot la o diferență 
de 2 puncte: 10—8 (3—4). E- 
chipa română a jucat ceva mai 
bine doar în prima repriză. 
Punctele au fost înscrise de 
Metzenrath (2), Sos (2), Sram- 
co, Popa, Ilie și Arghir pen
tru România, Csik (3), Tot- 
harsany (3), Fleck (3) și Takacs 
pentru Ungaria.

Pe primele locuri ale tur
neului s-au clasat în ordine 
Danemarca și Ungaria, Iar pe 
locul IV Olanda.

Anne Marie Proell, . _
Cupei Mondiale", a terminat în

vingătoare în proba de slalom 
special de la Innsbruck, 74,29 ur
mată de schloara 
Roși Mittermaler

vest-german& 
— 75,03.

in lntllnirea ln- 
__ __¥______ tenis pentru 
^Cupa Davis*» care se dispută la 
Bogota intre echipele Columbiei 
șl Chile, scorul este favorabil cu 
2—1 chilienilor. In partida de du
blu, Jaime Flllol — Patricio Cor
nejo au întrecut cu 7—5, 7—5,
4—6, 6—3 cuplul columbian Jairo 
Velasco — Ivan Molina.

După două zile, 
ternațională _ de

NICOLAU 0 SECUNDEAZA

Iată acum cîteva dintre re
zultatele competiției de cros 
de la Sliven i JUNIOARE — 
1000 Mi 1. Raina Dineva (B) 
2:56,4, 2. Dilema Bășici (I) 
2:58,2, 3. Rosita Pehlivanova 
(B) 2:59,0, 4.
lub 2:59,0, 6. ' 
gan 3:07,4, 10. 
del ea 3:08,0, 
Lucaci 3:13,0; 
Bulgaria 12 p, 
19 p, 3. Iugoslavia 20 p ; JU
NIORI — 4 000 M ■ 1. Stan- 
kovici (I) 11:51,4, 2. Akgun 
(T) 11:51,8, 3. Fl. Sandru (R) 
11:53,8, 7. Dinescu 11:59,0, 8. 
Ghipu 12:00,0... 10. Onescu
12:07,0... 25. Goanță 12:38,0... 
28. Matei 13:06,0; echipe: 1. 
Iugoslavia 25 p, 2. România 
28 p, 3. Bulgaria 40 p ; TI
NERET — 6 000 Mi 1. An- 
ghelov (I) 17:35,4, 2. Molo- 
vici (I) 17:47,2, 3. Pantalon (I) 
17:48,4... 8. C. Dima 
12. Dumitru 18:33,0... 
gară 18:37,0... 21.
19:06,0, 22. Lupan 
24. Mighiu 19:11,0 ;
1. Iugoslavia 12 p, 2. Turcia 
48 p, 3. Bulgaria 51 p, 4. 
România 55 p ; SENIOARE 
— 2 000 
loșevici 
Amzina
Petrova 
beta Baciu 
sabeta Bucur 6:26,0, 8. Nata
lia Andrei 6:26,2... 11. Maria

Cornelia Ho- 
Dumitra Dră-
Tudorița Ne
ll. Leontina 

echipe : 1.
2. România

18:25,0...
14. Ne-
Mathes 

19:06,2... 
echipe :

M : 1. Veselinka M.i- 
(I) 6:10,2, 2. Veselina
(B) 6:13,4, 3. Donka 
(B) 6:14,2, 

6:17,0...
4. Elisa-

7. Eli-

FRAZIER SPERA
SA REINTRE

CURÎND
NEW YORK, 21. — Cam

pionul mondial de box la 
cat. grea, Joe Frazier, conti
nuă să se afle într-un spital 
din Philadelphia sub control 
medical. Doctorii au declarat 
că Frazier și-a revenit și că 
tensiunea arterială a scăzut. 
Deținătorul centurii mondia
le a arătat ziariștilor că „își 
va face reintrarea în 5 sau 
6 luni".

BELGRAD 21 (Agerpres). 
Maestna româncă Alexandra 
Nicolau 
victorie în turneul interna
țional de șah de la Belgrad. 
Jucînd cu piesele 
a învins-o în runda 
șahista maghiară 
Vreeken a cîștigat 
janovici. Margareta 
rescu (cu piesele negre) a 
remizat cu Belamarici. re
zultat consemnat și în par
tidele Sokolova-Jivkovici, 
Rujița Iovanovici—Katia Io
vanovici și Joerger—Gordana 
Iovanovici. Campioana mon
dială Nona Gaprindașvili 
a întrerupt în poziție com
plicată cu Asenova.

în clasament continuă să 
conducă Gaprindașvili (URSS)

a ’ obținut o nouă

albe, ea
10-a pe 

Bilek, 
la Vu- 
Teodo-

cu 9 p și o partidă între
ruptă, urmată de Nicolau 
(România) — 8 p, Katia Iova- 
novici (Iugoslavia), Vreeken 
(Olanda) — 5>/a p, Gordana 
Iovanovici (Iugoslavia) — 5 p, 
Teodorescu (România) — 4'/, 
(1) p etc.

CÎTEVA REZULTATE REMARCABILE
ÎN MECIUL DE HALTERE ITALIA-ROMÂNIA

a avut loc 
internațio-

Sîmbătă seara 
la Udine meciul 
nai de haltere dintre repre
zentativele Italiei și Româ
niei. După cum am . anunțat, 
gazdele au cîștigat cu 6—3.

Cicliștii polonezi - noii lideri
in Turul Algeriei

ECHIPA ROMÂNIEI PE LOCUL 5

Ica
la

ALGER, 21 (Agerpres). —
Turul ciclist al Algeriei a 
continuat cu etapa a 5-a,

7-3 LA LUPTE LIBERE
Cea de a treia întîlnire a 

reprezentativei noastre de 
lupte libere, care întreprin
de un turneu în R.F. a Ger
maniei, a avut loc în orașul 
Schiefferstadt. Selecționata 
română a primit replica re
prezentativei secunde a țării 
gazde. Partida revanșă (în 
prima reuniune 9—1 pentru 
oaspeți) a revenit tot sporti
vilor români, la scorul de 7— 
3. Foarte bine s-au compor
tat din echipa noastră Fr. 
Ambruș (cat. 74 kg), care

l-a învins 
repriza a 
Em. Butu 
(68 kg), învingător la puncte 
în fața lui Nettesheim și, res
pectiv, Lohr.

Luni seara reprezentativa 
țării noastre susține ultima 
sa întîlnire în R. F. G., la 
Karlsruhe, unde va avea loc 
revanșa partidei cu prima 
selecționată vest-germană. 
Luptătorii români vor pleca 
apoi într-un turneu în Sue
dia.

prin abandon, în 
II-a, pe Zeihert, 
(52 kg) și V. Albu

desfășurată oomtracronome- 
tru pe echipe pe distanța 
Khemis—Medea (60 km). 
Victoria a revenit forma
ției Poloniei cu timpul de 
lh 40:22, urmată de U.R.S.S. 
lh 41:37 și Belgia lh 42:18. 
în clasamentul general pe 
echipe, pe primul loc a tre
cut formația Poloniei, ur
mată de U.R.S.S. la 34,0, Bel 
gia la 10:38, R.D. Germană 
la 17:38, România la 24:08,

în 
tivii 
rezultate remarcabile. Ne re
ferim la M. Grigoraș, care 
la cat. cocoș a realizat 322,5 
kg, clasîndu-se pe primul loc 
și Ia debutantul C. Popescu, 
care la. cat. semi-mijlocie a 
totalizat 432,5 kg. A treia 
victorie a fost realizată de 
I. Hortopan la cat. muscă.

Iată rezultatele : în ordi
nea categoriilor: Hortopan 
(R) 290 kg, Galli (I) 250 kg, 
Grigoraș (R) 322,5 kg, Tosto 
(I) 315 kg ; Tanti (I) 360 kg, 
Bădescu (R) 360 kg (la cînta- 
rul oficial a fost mai greu 
decît adversarul său) ; Pai- 
lara (I) 380 kg, Miuț (R) 355 
kg ; Popescu (R) 432,5 kg,
De Carlo (I) 430 kg ; Lau- 
dani (I) 422,5 kg, Palinkas 
(R) 402,5 kg; Turcato 
450 kg, Opreanu (R) 
Vezzani (I) 500 kg, 
442,5 kg ; Macaluso 
kg, Deak (R) 432,5

ciuda înfrângerii, spor- 
rjoștri au obținut cîteva

Finala probei de dublu, din 
drul turneului de tenis de 
Cairo a fost cîștigată de pere
chea franceză Barthes — Chan- 
freau învingătoare cu 9—7, 7—5»
6—3 În fața cuplului Ismail ej 
Shafei (R.A.U.) — Fairlie (Noua 
Zeelandă).

Competiția de șah pe echipe de 
la Madrid s-a încheiat cu victo
ria selecționatei Olandei care a 
totalizat 12 p, urmată de Anglia 
ll‘/2 p, Spania — 11 p, Aus
tria — 9*/» p, R.F. a Germaniei — 
9 și Elveția — 8 p.

Noul campion european de box 
la cat. grea, englezul Joe Bugner, 
care l-a deposedat de centură pe 
Henry Cooper, își va pune titlu) 
în joc în fața compatriotului său 
Jack Bodell. Meciul 
aibă loc înainte de 
Londra.

urmează să
1 iunie la

al Portuga- 
la start 33 

cu 
portughez 

,Porsche".

Raliul automobilistic 
liel, care a întrunit 
de concurenți, s-a încheiat 
victoria sportivului 
Americo Nunes, pe ,

TIJRNLUI DE LUPTE GRECO RUMANE
DIN BELGIA

ANVERS, 21 (prin telefon), 
In sala mare a complexului 
sportiv din localitate au în
ceput întrecerile celei de a 
IlI-a ediții a Turneului inter
național de lupte greco-roma- 
ne al Belgiei, la care parti
cipă sportivi din 6 țări (Aus
tria, Bulgaria, R.F. a Germa
niei, Olanda, România și Bel
gia — cu două echipe com
plete).

In primele reuniuni, luptă
torii noștri — după cum ne-a 
relatat antrenorul Marin Be- 
lușică — au luat ou toții 
opțiuni pentru semifinale și 
unii dintre ei pentru finale.

La cat. 57 kg, tînărul Ion 
Păun l-a învins prin tuș, în 
min. 2, pe I. Gerton (Belgia

Aseară, la bazinul Floreasca

ROMÂNIA A ÎNVINS CU 5-1 ECHIPA
CEHOSLOVACIEI DAR NU A CONVINS
Și în cel de al doilea meci 

deșfășurat aseară în piscina 
Floreasca, reprezentativa de 
polo a României a obținut 
victoria în fața selecționatei 
Cehoslovaciei. Dar de data a- 
oeasta, succesul la scorul de 
5__1 (1—1, 0—0, 1—0, 3—0) nu 
ne-a mai convins, evoluția 
tricolorilor fiind mediocră. Nu 
este mai puțin adevărat că 
oaspeții, obișnuiți să acțione
ze lent, au ținut mingea se
cunde în șir, scoțînd din. ritm

formația română. Dar trebuie 
remarcat în primul rînd fap
tul că de fiecare dată cînd 
intrau în posesia balonului, 
reprezentanții noștri se năpus
teau orbește spre poarta ad
versă, pasînd la adversar sau 
șutînd din toate unghiurile și 
pozițiile în toate direcțiile, dar 
numai pe spațiul porții nu.

Poloiștii români au înotat 
și de data aceasta foarte mult, 
dar au greșit renunțînd la 
apărarea strînsă „om la om“,

Concursul republican de motocros

Selecționabilii 
nu sint in formă!

prin care ar fi forțat în mod 
inevitabil adversarii să cede
ze mai repede. Echipa ceho
slovacă a rezistat timp de trei 
reprize, cînd scorul a fost 
doar 2—1 în favoarea gazde
lor dar apoi ea s-a văzut 
distanțată la o diferență de 
patru puncte.

Arbitrul bulgar Ivan Mila- 
dinov (Bulgaria) a condus cu 
dese scăpări următoarele for
mații :

ROMANIA : Huber — Culi- 
neac 2, Szabo, M, 
Novac, Zamfirescu, 
lescu 1, C. Rusu, 
Rusu 1, Lazăr 1,
CEHOSLOVACIA i Kladek — 
Kolarik, Karasek, Reinovski, 
Kalinka, Badura, Berlanski 
Szelei, Botlik, Samuelis.

li) și la 
puncte pe 
tria). La 
Ciutan a
L- Dutz (Belgia) și a pierdut 
în turul II partida cu luptă
torul bulgar N. Markov. O 
frumoasă victorie a obținut și 
Ruset Pătrașcu (cat. 68 kg) 
în fața lui K. Bechman (O- 
landa). Stelian Șerban (cat. 
74 kg) a pus capăt disputei 
cu J. Buntgheni (R.F. a Ger
maniei) în numai 6 minute, 
dar a pierdut la puncte me
ciul cu S. Nedev (Bulgaria). 
Cei doi luptători români care 
participă la cat. 82 kg au în
cheiat primele lor partide cu 
victorii : Marcel Vlad l-a în
trecut la puncte pe W. Walk 
(Olanda), iar Ovidiu Tache 
prin tuș (min. 4) 'pe T. Berj 
(Belgia).

Pînă la închiderea ediției 
ne-au mai 
zultate. R.
vins la puncte 
(Austria), la capătul 
întîlniri deosebit de 
tate după care el a 
naj la egalitate cu V. 
pov (Bulgaria). O. Tache l-a 
condus detașat la puncte 
pe U. Valk (Olanda) și în 
minutul 5, în urma unui 
frumos salt, l-a fixat cu u- 
merii pe saltea, obținînd 
tușul.

mare diferență de 
J. Mantinsen (Aus- 
„62 kg“ Marian 

dispus la puncte de

parvenit trei re
Pătrașcu

pe
l-a în-
Berger 

unei 
dispu- 
termi-

Po-

Popescu, 
B. Mihăi- 

Claudiu 
Nastasiu ;

1,

Dacă primul concurs de se
lecție în vederea Balcaniadei de 
motocros, desfășurat în condiții 
Improprii (zăpadă, alunecuș, no
roi etc.), nu ne-a putut oferi 
o imagine completă asupra 
pregătirilor efectuate de mem
brii lotului național, reuniunea 
organizată în același scop du
minică la București a fost edi
ficatoare, deoarece a avut loc 
intr-un cadru corespunzător : 
timp splendid, traseu excelent.

Era de așteptat ca, după an
trenamentele comune făcute 
timp de două săptămîni și con
tinuate apoi la cluburile și aso
ciațiile respective, selecționabi
lii să dovedească că au folosit 
din plin condițiile create. Dar 
întrecerea de duminică a scos 
la iveală o serie de carențe, 
atît în procesul de instruire 
tehnică și fizică a alergătorilor 
fruntași, cît și în pregătirea 
motocicletelor. In afară de Au
rel Ionescu, Petre Paxino, A- 
dam Crisbai și în mai mică mă
sură Francisc Szinte, restul mo- 
tocrosiștilor vizați pentru etapa 
inaugurală a Balcaniadei sînt 
departe de forma sportivă cu 
care ne obișnuiseră în sezonul

trecut. Campionul balcanic, 
Ștefan Chițu, a dat semne 
vădite de oboseală în manșa a 
doua, Mihai Banu s-a chinuit 
la mijlocul plutonului, iar Cris
tian Dovids, în frunte fiind de 
fiecare dată, a abandonat totuși 
în ambele manșe, prima oară 
din lipsă de... benzină și apoi 
întrucît s-a accidentat din cau
za nervozității. Unul dintre can- 
didații la echipa națională, Paul 
Filipescu, și-a defectat mașina 
la antrenamentul tehnic și n-a 
mai luat startul în cursă.

Cît privește pe animatorii în
trecerii, Aurel Ionescu și Adam 
Crisbai, ei și-au disputat aprig 
victoria (au terminat cele două 
manșe la egalitate de ture), 
care a fost cucerită în final de 
primul, cu un plus de 3 se
cunde.

CLASAMENTUL : 1. A. Io
nescu (Met. Buc.) 4 p, 2. A. 
Crisbai (St.r. Bv.) 4 p, 3. Tr. 
Moașa (St. r. Bv.) 9 p, 4. Fr. 
Szinie (St.r. Bv.) 10 p, 5. St. 
Chițu (Poiana Cîmpina) 12 p, 
6. P. Lucaci (St. r. Bv.) 13 p.

Tr. IOANIȚESCU

a. v. —

La Londra s-a disputat tntllnirea 
internațională de săbie dintre se
lecționatele Poloniei și Angliei. 
Oaspeții au obținut victoria eu 
scorul de 16—9.

Luptă acerbă in fața porții lui Mike Curran (S.U. A,), asediat de suedezi. 
' Telefoto : A. P.—A

Campionatul mondial de hochei

SUEDIA
In mai puțin de 24 de ore, 

reprezentativa de hochei a Su
ediei a susținut două întîlniri in 
cadrul campionatului mondial, 
pe patinoarul din Berna. Sîm- 
bătă seara tîrziu, hocheiștii 
suedezi au jucat cu formația 
Statelor Unite, autoarea primei 
mari surprize a actualei ediții 
a campionatului. Jocul a fost 
destul de ..... ' ' "
două reprize 
scor egal și 
ultima parte 
prezentativa 
ritmul și atacînd mai insistent 
n înscris de două ori adjude- 
cîndu-și victoria cu 4—2 (1—1,

echilibrat, primele 
terminindu-se cu 
identic : 1—1. In 
a meciului, re- 

Suediei a forțat

CAMPIONATE DE FOTBAL
ITALIA: Inter a

Marea surpriză a campiona
tului italian s-a produs ieri. 
După o cursă pasionantă în
tre Nțilan și Inter, 
reușit să egaleze 
Nereo Rocco în 
campionatului. De 
lupta dintre cele 
din Milano a 
și firește mai

In etapa a 
care manifestă 
traordinară — a

etapei cu Napoli, în
Milan a smuls un scor egal 
terenul din Vincenza, abia 
ultimele minute. Așadar,

ultima a 
formația lui 
clasamentul 

acum înainte 
două echipe 

devenit egală 
pasionantă. 
22-a, Inter — 
o revenire ex- 
ciștigat derby- 

timpul
ce 
pe 
în 
marea performeră de ieri este 
Inter, cu atît mai mult, cu

-JF
*

de două ori învingătoare
1—1. 2—0). Au marcat pentru 
învingători: Sterner (min. 9), 
Lindberg (min. 25) și Wick- 
leberg (min. 48 și 59). Pentru 
formația S.U.A.
Boucha 
(min. 24).

Duminică după amiază, ho
cheiștii suedezi au coborît din 
nou în arena de gheață de la 
Berna avind acum, ca adver
sar echipa Cehoslovaciei. Si de 
data aceasta, scandinavii au 
terminat învingători dar nu 
fără emoții. Ei au condus 
după prima repriză cu 2—1, 
dar la reluare hocheiștii ceho
slovaci au reușit să-și impună

au înscris:
(min. 19) și Falkman

jocul Înscriind de două ori și 
preluind, astfel, conducerea : 
3—2. In ciuda meciului din a- 
jun, suedezii au atacat în ritm 
susținut în ultima parte a jo
cului și au marcat de patru 
ori in timp ce adversarii lor 
nu au mai finalizat decît două 
acțiuni. Scor final: 6—5 (2—1, 
0—2, 4—2) pentru 
înscris Liindstriim 
52), Hammarstrdm 
Nilsson (min. 41), 
(min. 48), Sterner 
pentru învingători 
învinși: Hlinka (min. 4, 46 și 
49), Nedomansky (min. 26) și 
Panchartek (min. 29).

Suedia. Au 
(min. 8 și 
(min. 19), 
Nordlandcr 
(min. 50), 

iar pentru

ÎN EUROPA
egalat pe Milan.

cît in repriza a doua ea a 
jucat în 10 oameni în urma e- 
liminării de pe teren a lui 
Burgnich. Iată rezultatele și au
torii golurilorj Fiorentina—Ca
gliari 1—2 
Greati 
gia—Roma 
ternazionale—N apoli 
ninsegna 2, respectiv Altafini), 
Juventus—Torino 3—3 (Betega 
2, Capello, respectiv Cereser 2 
— din penalty și Rampanti),
Lazio—Catania 1—0 (Massa), 
Lanerossi-Vicenza—Milan 1—1 
(Ciccolo, respectiv Benetti), 
Bologna—Sampdoria 2—1 (Pe- 
rani, Fedele, respectiv Suarez),

, -■

(D’Alessi. respectiv 
și Domenghini), Fog- 

1—0 (Bigon), In- 
“ - 2-1 (Bo

Varese-Verona 2—0 
Morini). Clasament :
1. Milan .............
2. Inter
3. Napoli
4. Juventus

In clasamentul 
Boninsegna 
voldi 14.

(Carelli,

18.

9
5
7
6 

golgeterilor :
Prati 16, Sa-

22
22
22
22

12
14
11
10

1
3
4
6

42—17 33
32—19 33
21—14 29
27—22 26

Cesare TRENTINI

Statu-quo

■ a■

ANGLIA :
In fruntea clasamentului nu 

s-au produs schimbări. Leeds 
și Arsenal, principalele preten
dente la titlu au obținut alte 
victorii. Printr-o victorie în 
deplasare, Wolverhampton a 
trecut pe locul trei. _Iată re
zultatele : 
1—0, 
spur 
field 
tal 
pool 
Manchester City—Coventry City
1— 1, Newcastle—Southampton
2— 2, Nottingham, Forest—F.C.
Everton 3—Stoke City—
Manchester United 1—2. West 
Bromwich Albion — Wolver
hampton Wanderers 2—4, _West 
Ham United—Ipswich 
2—2. Primele clasate:

------ 8
6

13

12
13
13

8

8s
4
egală cu

2 47—22 32
7 35—22 31
7 41—22 30

Leeds United a avut, ca totdeauna, un excelent apărător in Jackie Charlton (in 
alb), prezent și aci intr-o fază la propria poartă, în meciul. de sîmbătă cu Crystal
Palace (2—1) Tele foto : A. P.—Agerpres

Arsenal—Blackpool 
Burnley—Tottenham Hot- 

fl—0, Chelsea—Hudders- 
0—0, Leeds United—Crys- 
Palace 2—1. F. C. Liver- 
— Derby Country 2—0,

1. Leesd United 34
2. Arsenal 32
3. Wolverhampton

34
34

23
21

3
5

Town
59—24
57—25

54
48

4. Chelsea

R.F.G. :

18
15

7
12

53—47
44—35

43
42

9
7

Monchengladbach Ia 
o nouă victorie

In campionatul vest-german, 
gazdele n-au suferit nici o 
infringere în etapa a 23-a. 
Dintre formațiile fruntașe me
rită relevate meciurile egale rea
lizate în deplasare de Bayern 
Miinchen și Eintracht Braun
schweig. Iată rezultatele : 
Stuttgart—Kickers Offenbach 
1—0. Borrusia Dortmund—Ein
tracht Braunschweig 1—1, Ha-

nnover 96 — Bayern Miinchen 
2—2, Eintracht Frankfurt—F. C. 
Koln 1—1, Borussia Monchen
gladbach — Schalke 04 2—0,
Hertha—M.S.V. Duisburg 3—1, 
Hamburger S.V. — Rot-Weiss 
Oberhausen 0 — 2. Arminia 
Bielefeld — I.F.C. Kaiserslau
tern 2—1. Iată poziția frunta
șelor :
1. Monchengladbach

23
2. Bayern Miinchen

22
3. Schalke 04 25
4. Braunschweig 24

FRANȚA : Nîmes
Bastia

In etapa a 25-a. echipa Ni- 
mes, a terminat la egalitate: 
2—2 în deplasare cu formația 
Bastia. Alte rezultate: Valen- 
ciennnes—Angers 1—3; Nice- 
Bordeaux 0—1; Reims—St. Eti
enne 2—2: Sochaux — Nantes 
2—0; Lyon—Sedan 0—0; An- 
gouleme—Ajaccio 2—0.
SCOTIA : Duelul Aberdeen— 

Celtic continuă
Etapa a 28-a: F.C. Airdrie— 

F.C. Dundee 2—6. Clyde Glas
gow-Glasgow Rangers 2—2, 
Dundee United—Heart of Mid- 
lethian 4—1, Dunfermline Ath
letic—F.C. Morton 3—0, F.C. 
Falkirk—F.C. Cowdenbeath 1-2, 
Hibernian Edinburgh — F. C. 
St. Johnstone 1—2. F.C. Kil- 
marnnock—Celtic Glasgow 1—4. 
F. C. St. Mirren—F.C. Mo'her- 
well 0—2. 
deen—Ayr 
minat.

Primele
1. Aberdeen
2. Celtic
3. Johnstone
4. Rangers

Meciul F.C. Aber- 
United a fost a-

clasate:
28 21 4
27 21 3

29 16 4 .9 50—41 36
28 13 8 7 49—28 34

3 58—13 46
3 70—18 45

Alte rezultate : In prelimina
riile turneului U.E.F.A., la 
Essen: R.F. a Germaniei—Italia 
0—0 (primul joc). In prelimina
riile olimpice Ia Bamaco: Mali- 
Algeria 1—0 (returul, la 11 a- 
prilie).
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