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Rezultate tehnice

Polite'knica — Dinamo 0—0
Univ. Craiova — Farul 3—1 (1-1)
S.C. Bacău — C.F.R. Timișoara 1—0 (0—0)
C.F.R. Oui — F.C. Argeș 2—2 (0-1)
Steagul roșu — Progresul 1—3 (0-3)
Steaua — Jiul 2—0 (1-0)
U.T.A. ’ ’ - „U" Cluj 0—0
Simbătă
Rapid ' { — Petrolul 1—0 (1-0)

^Clasamentul
gferwiM-muiiiHiii im mm mu ■— m.a,»

1. DINAMO 18 9 6 3 31—14 24
2. Rapid 18 8 8 2 21—11 24
3. U.T.A. 18 10 2 6 27—17 22
4. Petrolul 18 9 3 6 22—19 21
5. Politehnica 18 8 4 6 30—24 20
6. Steaua 18 7 6 5 25—21 20
7. Univ. Craiova 18 8 4 6 16—15 20
8. Steagul roșu 18 8 4 6 14—14 20
9. Farul 18 8 4 6 27—28 20

.10. S.C. Bacău 18 S 1 9 24—23 17
11. F.C. Argeș 18 5 6 7 22—26 16
12. „U" Cluj 18 6 3 9 17—20 15
13. C.F.R. Cluj 18 6 3 9 23—32 15
14. Jiul 18 6 1 11 16—24 13
15. Progresul 18 4 4 10 14—22 12
16. C.F.R. Timișoara 18 4 1 13 11—30 9

Etapa viitoare (4 aprilie)

„U" Cluj
Dinamo
C.F.R. Timișoara 
Farul
F.C. Argeș
Rapid
Petrolul 
Jiul

Politehnica 
Progresul 

Steagul roșu 
C.F.R. Cluj 

Sport Club Bacău 
SteaCia 
U.T.A. 

Univ. Craiova

ECHIPA ETAPEI
Stefan

(„U- Ciul)

Ștefan Nunweiller III
(Dinamo) . (Dinamo)

Sfrîmbeanu
(Univ, Craîovd)

Ralcsi
(Progresul)

Incze IV
(Politehnica)

ROMÂNIA 91 POLONI A 89 
la capătul unei pasionante întreceri

In ultima zi a întrecerilor dintre înotătorii români 
și Cei polonezi, oâspeții s-au arătat deciși să reducă 
diferența fecumulată de gazde (9 puncte) în reu
niunea precedentă. Proba de 200 m mixt le-a adus o 
nouă victorie (a 5-a) datorită talentatului Zbigniew 
Pacelt. Acesta a condus din start, și-a mărit avan

tajul pe „lungimea1* de 
bras, încheind proba cu 
un nou record polonez, 
al treilea în acest meci. 
Pentru punctele atribui
te locurilor doi și trei 
au luptat pînă la epui
zare Slavic și Teodores- 
cu, alături de Zaluski. 
Teodorescu, distanțat pe 
prima „sută“, a refăcut 
aproape incredibil la 
bras, dublîndu-1 pe Sla
vei, clasat în urma 
învingătorului. 1. Z. PA
CELT (P) 2:16,0 — re
cord, 2. M. Slavic (R) 
2:20,5 3. P. Teodorescu 
(R) 2:21,8, 4. W. Zalus
ki (P) 2:22,4 ; ROMÂ
NIA 75 p — POLONIA 67

A urmat un nou succes 
asemenea scontat) al oaspeți
lor la 200 m delfin. Polone
zii au înotat în forță și ritm, 
cîștigătorul — J. Krawczik — 
corectînd propriul său record 
național. 1. J. KRAWCZIK 
(P) 2:14,6 — record, 2. J. Cza- 
plicki (P) 2:17,9, 3. C. Rolik 
(R) 2:22,4, 4. T. Nicolae (R) 
2:22,8 ; ROMÂNIA 78 p — 
POLONIA 75 p.

Cu spectrul irosirii întregu
lui avantaj acumulat cu atî- 
ta trudă de-a lungul a 13 pro
be, E. Aimer și D. Naghi au 
luat startul în maratonul ce
lor 15 „sute" hotărîți să nu 
mai cedeze un punct. De la 
primele lungimi, reșițeanul 
și-a pus în funcțiune metro-

(Continuare in paa. a 4-a)

p- 
(de

Adrian VASILIU

Rapid pe locul secund, dar la

de puncte

marea performera a etapei

Semieșecul campionilor la Arad

Bacău replicii
in retur

Rapid a visat o

Progresul,
Deleanu

(Dinamo)

Matei
(Progresul)

cu Dinamo

egalitate

este prezent pe fază, in speranța unui al 
două slnt bune!

al cîtelea ? — la poarta Jiului. fTătaru 
treilea gol.‘'Dar și

la 13 aprilie, cînd 
jucat meciurile ce- 
V-lea tur, progra- 
5 și 13 aprilie pe 
„23 August" din

Lui Aimer parcă nu-i 
vine să creadă: 17:04,5, 
un timp excelent pe 1500 
m liber, cu peste 50 de 
secunde (!) sub vechiul 
record național.

Foto î B. VASILE

Noi recorduri 
atletice dc sold 

în cadrul etapei a H-a a 
„Cupei Semicentenarului" la 
atletism, desfășurată simbătă 
și duminică în sala „23 Au
gust", au fost înregistrate 
trei noi recorduri ale țării 
la juniori : 14,11 m la triplu- 
salt — Constantin Cîrstea 
(juniori II),1,78 m Ia înălțime 
băieți — Cornel Cobancu 
(juniori III) și 17,66 m la 
aruncarea greutății băieți — 
(Marin Iordan (juniori I).

CURSA STEAUA - DINAMO CONTINUA

Solomon
l.U" Cluj)

Dumitru 
(Rapid)

Dobrin
(F.C. Argeș)

Universitatea Craiova și S. C. 

la primele victorii

PUNCT
c

MORT?
s

-ar părea că după numai trei eta
pe a intervenit „punctul mort" în 
cursa returului. Fâră îndoială, a- 
pariția acestui punct mort este 
prematură, dar dovezile par greu 
contestabile.

Am văzut, de pildă, un Petrolul care a 
pierdut complet noțiunea fentei reinventate 
cîndva de frații Munteanu sau de Badea.

Am văzut un Jiul cu mult prea multe 
nume noi, complexate de joaca plăcuță, 
dar atrt de subțire a lui Ion Constantin.

Am văzut, în sfîrșit, calvarul de la Ba
cău, în care foarte curajosul Tache Macri 
a mizat inexplicabil doar pe „timpul care 
curge", în fața unui Sport Club salvat de 
șutul... englezesc al lui Duțan.

Rezultatele din țară pun și ele sub sem
nul întrebării forma cîtorva echipe. E foarte 
greu de susținut, de pildă, pledoaria unei 
formații conduse cu 0—3, acasă, de către 
Progresul. E greu de explicat fadingul 
campionilor, care nu izbutesc să înscrie, 
timp de 180 de minute, în poarta unei e- 
chipe perforate de un jucător care, renun
țase de multișor la plăcerea golului : l-am 
numit pe Pantea. In cele trei meciuri vă
zute, am înregistrat trei portari — Rădu-, 
canu, Ghiță și Coman — care vor trebui 
să lucreze suplimentar astăzi, pentru a în
lătura consecințele inactivității depline din 
timpul meciurilor.

Se joacă destul de slab în acest început 
de retur. Meciurile de Cupă au fost un 
prim semnal de alarmă. Etapa de ieri n-a 
fost o replică, deși ar fi trebuit să fie. Cele 
cîteva minute de farmec ale Rapidului — 
consecutive golului — și cele cîteva caru- 
seiuri steliste, înlesnite, bineînțeles, de re
zistența oarecum candidă a unor jucători 
ca Nădășan, Tonca sau Dodu, scot și mai 
mult în evidență tonusul palid al acestui 
start...

A fost suficient ca Dinu și Dumitru să 
scoată,' cu eleganță, cîteva baloane . din 
„grămada petrolistă", pentru ca ploiește- 
nii să părăsească literalmente scena.

A fost suficient ca lordănescu și Pantea 
să încerce o simplă schimbare de picior, 
pentru ca fundașii Jiului să ajungă în si
tuații jenante.

...Să sperăm, împreună cu cei 23 529 de 
spectatori plătitori ai meciului Rapid — Pe
trolul (și cu toți ceilalți) că primele zile 
de aprilie ne vor oferi o a doua respira
ție și că această respirație va da aripi 
unor tineri ca Răchită, Bodrojan sau Ur- 
meș — am numit la întîmplare.

La urma urmelor, un campionat de 300 
de fotbaliști nu poate fi salvat de a ze
cea parte a acestei cifre...

loan CHIRILA

upă ce
noapte, cu ochii deschiși, 
in postură de lider, Di

namo și-a reluat, meritat, lo
cul în clasament prin „remiza" 
de la lași. Este greu să cîștigi 
împotriva unei apărări dirijate 
din teren de „vulpoiul" Nelu 
Nunweiller, chiar dacă Gil 
Mărdărescu declarase, tranșant, 
că va lua campionatul. Se pare 
că Dinamo a redevenit echipa 
pragmatică, care agonisește 
ptincte, chinuit, dar sigur...

Etapa a fost dominată de 
surprizele ce animă, din nou 
zona neliniștilor: Progresul 
cîștigă net in deplasare, in 
fața Steagului roșu,

Foto : DRAGOȘ NEAGU 
viarii clujeni egalează in ul
timele minute, dramatic, după 
ce la mijlocul reprizei secun
de aveau un handicap de două 
goluri față de F. C. Argeș, 
pornită in cursa orgoliului. Cit 
de pasionantă se anunță lupta 
pentru învingerea... gravității 
locului 15.

Aceste rezultate trebuie co
roborate — pentru a avea o 
imagine completă a 
îndârjite a echipelor oaspete 
— în primul rind cu „scorul 
alb" de la Arad (o nouă pilu
lă amară servită de ,,U“ tex- 
tiliștilor, după eliminarea a- 

din Cupă !) și apoi 
7.:„:---- D limită a

MIERCUREA CIUC, 28 (prin 
telefon). Duminică seara, 
o dată cu derbyul Steaua — 
Dinamo, s-au încheiat, pe pa
tinoarul artificial din Mier
curea Ciuc, întrecerile celui 
de al IV-lea tur al campio
natului național de hochei, 
ediția 1970/1971. Competiția va 
lua sfîrșit 
se vor fi 
lui de al 
mat între 
patinoarul 
Capitală.

Iată o succintă relatare a 
meciurilor de duminică :

AVÎNTUL MIERCUREA
CIUC — I.P.G.G. 5—1 (1—0, 
1—0, 3—1).

Jocul a fost la discreția 
gazdelor. Hocheiștii din Mier
curea Ciuc au dominat par
tida și doar intervențiile in
spirate ale portarului Netedu 
au salvat formația bucureș- 
teană de la o înfrîngere la 
un scor și mai categoric. Au 
marcat: Bașa (2), Baka, Pop

Petru NAFTALI, coresp.

(Continuare in pag. a 4-a)

UN POST DE CONTROL ORAR „ASCUNS"

A FALSIFICAT REZULTATELE 
IN „RALUL BUCURE$T1ULUI“

iar fero-

cestora < 
cu infringerea la .......  „
echipei lui Macri, căruia Bojin, 
în prima repriză, putea si-i 
aducă curcubeul speranței...

In prima parte a clasamen
tului. statu Quo, deși Petrolul, 
Steagul roșu și chiar U.T.A. 
au avut în această etapă un 
„punct mort", în încercarea 
lor de a rezista trenei impuse 
de tandemul bucureștean Di
namo — Rapid. Prilej nimerit 
pentfWrtdte trei echipe — Poli
tehnica, Steaua și Universita
tea Craiova — de a intra in 
„clubul" celor cu 20 de puncte, 
actuala lizieră a liniștii... (p. si.)

GOLGETERI
9 GOLURI :
8 GOLURI : 

Craiova).
7 GOLURI : _________

4 din 11 m (Dinamo), Moldoveanu și Cuperrnan . 
— 1 din 11 m (Politehnica), Neagu — 1 din 11 
m (Rapid), Frățilă (F. C. Argeș).

6 GOLURI : Codreanu (Rapid), Oprea (Farul), 
Adam — 1 din 11 m („U“ Cluj), Axente (U.T.A.).

5 GOLURI : Sălceanu (Dinamo), Lupuleseu 
(Politehnica), Tufan și Caraman (Farul), D. 
Ene și Pană (Sport Club Bacău), Libardi și 
I. Constantin (Jiul), Soo și O. Ionescu (C.F.R. 
Cluj), Dudu Georgescu (Progresul), Dincuțft 
(Petrolul), lordănescu (Steaua).

Tâtaru — 1 din 11 m (Steaua). 
Oblemenco — 1 din 11 m (Univ.

Doru Popescu și Dumitrache —

&

<>■ ■ ...

Numeroși spectatori au ur
mărit cu interes proba de 
îndemînare cu care s-a în
cheiat raliul începătorilor.

ÎN CAMPIONATUL DIVIZIEI A DE LUPTE LIBERE

Steagul roșu Brașov
învinge pe Dinamo București!

Pe un timp frumos și 
în prezența unui foarte 
numeros public spectator, 
ieri dimineață, la baza 
hipică din calea Plevnei. 
s-a desfășurat concursul 
inaugural al sezonului la 
călărie, organizat de Cen
trul de călărie București, 
la care au participat spor
tivi de la C.C.B. și Stea
ua. întrucît, probele nu 
s-au desfășurat contracro- 
nometru și parcursurile 
au fost în așa fel alcătu
ite îneît să permită tutu
ror competitorilor să evo
lueze fără complicații, pe 
primul loc . în clasament 
s-au situat toți cei care 
au terminat cu zero punc
te penalizare. Șl cum 
cei 33 de concurenți 
scriși, doar 7 au fost 
nalizați, înseamnă că 
tul...

în prima probă — 
stacole categoria 
ușoară — au reușit 
termine parcursul 
greșeală Ion 
(C.C.B.) cu Santiago și cu 
Sarajevo, Ion Popa (S)
cu Goya, Enache Boiangiu 
(C.C.B.) cu Fildeș și cu
Paltin, Vasile Tudor (S) 
cu Sonor, Adrien Barnes 
(C.C.B.) cu Arogant, Mi-

clin 
in- 
pc- 

res-

- ob- 
s emi

să 
fără 

Manole

hai Aluneanu (C.C.B.) eu
Anghel Do

ri
Hayden și 
nescu (S) cu Huși, 
urmat, apoi, o probă des
chisă cailor care nu *" 
mai apărut pînă acum In 
concursuri. Cel mal buni 
s-au dovedit a fi Vasile 
Tudor (S) cu Emil și 
Brad, Andrei Costea (S) 
cu Noroc și cu Perla și 
Mihai Aluneanu cu Hoi
nar. In proba nr. 3 au 
evoluat călăreții juniori. 
S-au evidențiat Victor 
Costache (S) cu Vrej, Da
nie! Băcanu (S) cu Seve
rin, Dan Florian (C.C.B.) 
cu Arcaș, Ioana David 
(C.C.B.) cu Vama șl Iri
na Ciocmata (S) cu Sa- 
ghia. Cu mult interes a 
fost urmărită proba copi
ilor. Cristian 
Radu Crișan șl 
Murga (C.C.B.) 
cat cai care 
vîrâtei lor ! Concursul s-a 
încheiat cu o probă de 
obstacole, categoria ușoa
ră. Au terminat fără gre
șeală Cornel Ilin (S) cu 
Zefir și eu Viteaz, Du
mitru Velea (S) cu Vino
vat și Ion Popa (S) cu 
Pipăruș.

Em. FĂNTÂNEANU

au

Grigore, 
Alexandru 
au încăle- 
au dublul

Juniorul Dan Florian cu Arcaș va ter
mina parcursul fără greșeală.

Foto V, BAGEAC

Simbătă și duminică, la Brăila, 
Odorhei, Timișoara și București, 
s-au disputat partidele etapei a 
IlI-a a campionatului diviziei A de 
lupte libere pe echipe. Iată cîteva 
amănunte de la aceste întreceri.

SERIA EST
BUCUREȘTI. în sala clubului 

Steaua, din calea Plevnei, au avut 
loc meciurile unui „triunghiular" 
ale cărui confruntări au depășit 
așteptările. Steaua a ciștigat atit 
întîlnirea cu Mureșul, cit șl pe cea 
cu I.M.U.M. la scoruri categorice: 
26,5—5,5 șl, respectiv, 34—2.

Cea mal interesantă confruntare 
au prilejuit-o. însă, Mureșul șl 
I.M.U.M. dornice, și una și cealal
tă, să obțină prima lor victorie din 
această ediție a campionatului. 
Succesul a surîs luptătorilor din 
Tg. Mureș, cu 29—12.

Au arbitrat foarte bine Gh. Con- 
ciu (Galați) șl N. Seceleanu (Bucu
rești) .

★
De mult n-am mai văzut atîtea 

partide echilibrate, ca în reuniu
nea de la sala Giulești dintre for
mațiile Rapid, Tomistex Constanța 
și Nicotină Iași. Cu toate că echi
pele din Iași și Constanța au fost 
incomplete (au lipsit sportivii 
aflați în turneu în Suedia : Eni. 
Butu și St. Enache de la ieșeni și 
I. Vangheliei de la constănțeni) 
ele au abordat cu mult curaj în- 
tîlnirile. Am asistat la o serie de 
meciuri viu disputate, în special 
în confruntările Tomistex — Nico
tină și Rapid — Nicollna. Ne-au 
plăcut cum'“au evoluat, de pildă, 
rapidiștii Crantea, Popescu și Ră- 
doi care au avut adversari foarte 
puternici. De la celelalte formații 
s-au evidențiat Munteanu, Țigănuș 
și S. Marcov (Nicotină), respectiv,

E. Cristian
bălei — «el... ..... _ r„.,....... _
ieșind din Spațiul aSi''luptă, va evita finalizarea acțiunii.

București) șî-a prins adversarul (I. Băr- 
[ Brașov) într-o poziție dificilă dar acesta

Ne arătam ieri îneîntați de 
pasiunea mănunchiului nos
tril de piloți datorită căruia 
automobilismul continuă să 
aibă manifestații atrăgătoare 
și rezultate bune, chiar și pe 
plan internațional ; ne arătam 
mulțumiți de numărul echi
pajelor prezente la startul 
„Raliului Bucureștiului". Dacă 
raliul celor care își fac uce
nicia s-a desfășurat normal, 
existînd doar o decalare a 
programului, independentă 
de strădaniile organizatorilor, 
și un singur abandon (dato
rat unei defecțiuni tehnice), 
nu același lucru putem spu
ne despre raliul avansaților. 
Aici surprizele au abundat. 
La început ele au fost pro
duse de defecțiuni tehnice, 
defecțiuni care au scos pe 
rind din cursă unele dintre 
cele mai bune echipaje: Flo
rin Popescu — Dan Radules
cu, frații Morase și E. lones- 
cu-Cristea — P. Vezeanu. La 
toate acestea se adaugă pana 
de cauciuc căreia i-a căzut 
victimă, într-o probă specială, 
echipajul Aurel Puiu-C. Pes
carii, pană care a însemnat 
un plus de 4 min. Dacă ma
terialul de care dispun con- 
curenții a făcut ca aceste de
fecțiuni tehnice să apară 
oarecum normale, un alt 
fapt ce a influențat mult 
clasamentele se datorește 
unei neglijențe de organi
zare. O neglijență mică (ne- 
semnalizarea corectă și nein- 
formarea asupra locului pos
tului de control orar de la 
Sinaia) dar care a falsifi
cat rezultatele raliului, ve
nind ca un duș rece peste 
entuziasmul concur enților. 
Neglijenței amintite i-au că
zut victimă 12 echipaje, din
tre care multe ar fi terminat 
pe locuri fruntașe. Dar asu
pra acestei chestiuni vom re
veni. Iată acum rezultatele 
tehnice :

AVANSAȚI : Clasament ,
general: 1. I. Drăgoi-O. Ri-

Gh. EPURAN

(tontinuart In poft • EQlPJkiEHEQ <ACA.BȘCHI
(Continuare in pag. a 2-a
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SĂNĂTATEA SATU MARE ÎNVINGĂTOARE
LA BUCUREȘTI, ASUPRA VOINȚEI

în u'ti&a e'apă a campionatului mascu'in

UN DERBY REUȘIT

Etapa de ieri a diviziei fe
minine A de baschet nu a 
âdus nimic deosebit în între
cerea celor zece echipe. Fa
voritele au învins, este drept 
uneori la 
ce a făcut 
sament să 
săptamîna 
țațele :

mare luptă, ceea 
ca ierarhia în cla- 
rărnînă aceeași de 
trecută. Iată rezul-

VOINȚA BUCUREȘTI — 
SANATATEA SATU MARE 
68—71 (37—33). După un de
but neconvingător, datorită 
căruia oaspetele au condus 
cu 5—2 și 7—4 (min. 4), gaz
dele au practicat un joc 
strict pozițional, în care Ha- 
nelore Spiridon și Ursula 
Fierlinger au fost jucătoarele 
de bază, în vreme ce Ga
briela Ionaș a interceptat de
seori, aducînd alte puncte 
echipei sale. Ca urmare, ta
bela a indicat scor favorabil 
Voinței, la un moment dat 
diferența părînd că va deveni 
considerabilă 36—26 min. 18, 
51—40 min. 27, 53—42 min. 
28. Deși nu a evoluat la va
loarea sa recunoscută (în
deosebi ritmul a fost sub cel 
cu care ne obișnuise), team-ul 
din Satu Mare nu s-a des
curajat și a refăcut întotdea
una din handicap, datorită în 
special spectaculoaselor com
binații realizate între Viorica 
Balai și Diana Mihalic și a- 
runcărilor de la distanță exe
cutate de Tamara Todosciuc. 
Determinantă în succesul săt- 
mărencelor a fost însă... eli
minarea bucureștencei Fier
linger (în min. 31 a comis 
a cincea greșeală personală), 
după care Voința a pierdut 
controlul asupra panourilor. 
Au înscris : Balai 23, Mihalic 
20, Anderco 7, Dobosi 6, To
dosciuc 12, Horvath 3 pentru 
Sănătatea, respectiv Radu
lescu 8, Spînu 4, Spiridon 14, 
Ionaș 21, Fierlinger 18, Var
ga 3. Au condus excelent I. 
Petrutiu și D. Ganea. (D. ST.)

CRIȘUL ORADEA — RA
PID 60—62 (28—35). Rapidis- 
tele au condus de la început 
la diferențe apreciabile (min. 
9 scor 21—9), dar spre final 
orădencele au avut o reve
nire puternică. Principale 
realizatoare : Nicola 22, Raco- 
viță 14, Ivanovici 14 pentru 
Rapid, respectiv Vigh 21, 
Ghiță 16, Balogh 10. (I. BOI- 
TOȘ — coresp)

POLITEHNICA BUCUREȘTI 
— A.S.A. CLUJ 83—54 (41— 
27). Partida a fost la discre
ția studentelor care, după un 
început foarte bun (min. 5 : 
15—1), au evoluat relaxat, 
iar antrenorul Grigore Cos- 
tescu a putut rula întregul 
lot. Bun arbitrajul prestat de 
P. Pasăre și N. Iliescu.

I.E.F.S. — CONSTRUCTO
RUL BUCUREȘTI 62—30 
(33—16). După cum a evo
luat scorul în repriza întîi 
(min. 11 scor 16—12 pentru 
I.E.F.S.) se părea că vom a- 
sista la o partidă echilibrată. 
Dar, înlocuirea maestrei spor
tului Margareta Pruncu, cînd 
avea trei greșeli personale, 
s-a dovedit de rău augur 
formației Constructorul, care 
a început să joace tot mai 
confuz și să rateze incredibil 
(între min. 26 și 33 a marcat 
doar un coș...), permițînd 
studentelor să se detașeze și 
să cîștige comod. (Adrian 
VASILESCU).

CLASAMENT

1. Politehnica 23 22 1 1702-1318 45
2. Rapid 23 20 3 1536-1189 43
3. I.E.F.S. 23 19 4 1540-1253 42
4. Sănătatea 23 11 12 1523-1603 34
5. Crișul 23 10 13 1378-1455 S3
6. Voința Bv. 23 9 14 1340-1579 32
7. Constr. 23 8 15 1130-1315 31
8. A.S.A. Cluj 23 6 17 1301-1454 29
9. Mureșul 23 5 18 1204-1350 28

10. Voința Buc. 23 5 18 1294-1432 28

DINAMO
Duminică s-a desfășurat 

ma etapă a campionatului 
culin al primei divizii. ’

POLITEHNICA GALAȚI
. ulti- 

mas- 
.------ . ---------- Toate

partidele s-au încheiat cu victo
ria favoritelor. După încheierea 
campionatului, echipele Steaua, 
Dinamo, Rapid și Politehnica 
Galați vor participa la turneul 
final pentru locurile 1—4.

DINAMO — POLITEHNICA 
GALAȚI 3—1 (-12, 10, 12, 13). 
Cel mai important meci al ul
timei etape s-a disputat în Ca
pitală între Dinamo și Politeh
nica Galați, care au oferit un 
joc de bun nivel tehnic, spec
taculos și echilibrat în majori
tatea timpului. Gălățenii au 
abordat cu curaj partida, âvînd 
în apărarea la fileu comparti
mentul forte, care le-a adus 
puncte prețioase și victoria în 
setul prim. In următorul, dina- 
moviștii au pus stăpînire pe 
meci și au egalat situația pc ta
bela de marcaj. Celelalte două 
seturi le revin tot dinamoviști- 
lor, dar nu fără emoții. Victo
ria dinamoviștilor este meri
tată, ei arătînd mai multă clar
viziune în finalurile de set. Au 
jucat echipele : Dinamo — Tîr- 
lici, Codoi, Oros, SCHREIBER, 
DUMANOIU, Vraniță (STO- 
IAN). Politehnica — POPA, 
PACURARU (Bologa), Pădura
ri) (Dragoș Popescu, Ungurea
nul, Stere (Szocs), UD1ȘTEA- 
NU, MÂNU. Au arbitrat foarte 
bine N. Beciu și I. Covaci din 
București. (A. B.)

I.E.F.S. — UNIREA TRICO
LOR BRAILA 3—0 (6,13,4). Stu
denților le-au fost suficiente 45

de minute pentru a cîștiga. S-au 
remarcat: Handrea, Popescu 
(I.E.F.S.), Păunoiu (U.T.). Arbi
traj bun : N. ' 
colau.

VIITORUL 
PID 2—3 (-6, 
spectaculos, la care au contri
buit ambele echipe. Remarcați: 
Petrișor, Burciu (V), Mocules- 
cu, Penciulescu (R). Foarte bun 
arbitrajul clujenilor V. Chio- 
reanu — V. Moraru.

,,U“ CLUJ — STEAUA 0—3 
(-8, -6, -11) Deși n-au izbutit 
să încheie campionatul cu o 
victorie acasă, clujenii au fost 
coautorii unui bun spectacol 
voleibalistic. Remarcați : Bînda, 
Ghic (,,U“), Stamate și Poroșni- 
cu (S). Au condus bine I. Amâ- 
rășteanu (Craiova) și M. Marian 
(Oradea). (N. D.)

PETROLUL — POLITEHNI
CA TIMISOARA 3—2 (-7, 3, 14, 
-13, 10), EXPLORĂRI B. MARE 
— TRACTORUL BRAȘOV 2—3 
(12, -14, 12, -12, -11). Petrolul și 
Explorări B. Mare au retrogra
dat în divizia B.

Ionescu — M. Ni-

BACAU — RA-
7, 14, -4, -12). Joc

CLASAMENT
1. Steaua 22 22 0 66: 9 44
2. Dinamo 22 18 4 60:21 40
3. Rapid 22 17 5 56:27 39
4. Politehnica Gl. 22 14 8 50:34 36
5. I.E.F.S. 22 10 12 43:43 32
6. Tractorul 22 9 13 35:47 31
7. Viitorul Bc. 22 9 13 35:53 31
8. ,.U” Cluj 22 8 14 40:50 30
9. Politehnica Tim.

22 8 14 37:51 30
10. Unirea Tricolor 22 8 14 32:51 30
11. Petrolul 22 7 15 26:50 29
12. Explorări B. M. 22 2 20 19:63 24

«R/A I: SPORTUL STUDENȚESC

VOINȚA BRAȘOV — MU
REȘUL TG. MUREȘ 55—46 
(32—24). Joc de slabă factură 
tehnică, cîștigât de formația 
care a greșit mai puțin, deși 
și ea a avut lacune în orga
nizarea acțiunilor și, mai 
ales, în finalizarea lor. Prin
cipale realizatoare : Nedelea 
19, Ciurtea 13 de la Voința, 
Lorincz 14, Brassay 9 de la 
Mureșul. Foarte bun arbitra
jul lui G. Mahler și Fr 
Took. BOGDAN — co
resp.)

Placa) dinamovist în par
tida cu Grivifa Roșie.

Foto : DRAGOȘ NEAGU

DINAMO N-A REUȘIT
Primul derby rugbystic al 

returului, cel dintre Grivița 
Roșie și Dinamo, a dat cîștig 
de cauză, absolut meritat, 
primei echipe. Actualul lider 
a acționat mai ferm, cu mai

SA SE REVANȘEZE: 3-9 CU GRIVIȚA ROȘIE...

I?1

(Vrmare din vag. U

IN CAMPIONATUL DIVIZIEI A DE „LIBERE**

Aviz, Fancă și C. Marcov (Tomls- 
tex). Arbitrajele au fost compe
tente — arbitru principal fiind L. 
Band! (București).

Rezultate : Rapid cu Tomistcx 
■19,S—-18,5 și CU Nicolina 17—15, Ni
colina ,— Tomistex 12—IZ. (T.R.).

BRAILA. Protagonistă a ..triun
ghiularului" din localitate a fost 
echipa Metalul Tirgovișie care a 
dispus atît de formația Progresul 
Brăila (24,5—11.5) cit și de Dună
rea Galați (22—10). Dunărea — 
Progresul 18,5—17,5. Cei mai bum: 
I. Iatagan. V. Dima și P. Pătraș- 
cu (Metalul), P. Poalelungi (Dună
rea) și V. Moraru (Progresul). 
(N Costin-coresp.).

VESTSERIA

„Triunghiularul" 
a opus, sîmbătă 
seriei : Dinamo

BUCUREȘTI, 
din sala Dlnamo 
seara, fruntașele ... 
București — locul I, Steagul roșu 
Brașov — n și Progresul București 
— HI. Dinamovlștii aveau prima 
șansă pentru că, în primul rlnd, 
luptau „acasă", apoi, în formațiile 
adversarilor erau „fisuri" eviden
te. Steagul roșu tl înlocuise pe cu-

(Urmare din pag. 1)
1 760,9 
Anton 
p, 3. 

(Dacia

zescu (Dacia 1100 S) 
p, 2. I. Anton-Gh.
(Dacia 1100 S) 1 775,8 
I. Novac-C. Brînduș 
1100 S) 1808,7 p, 4. L. Mol-
dovan-N. Mureșan (Fiat 850) 
1877,2 p, 5. A. Negrescu — Gh. 
Codreanu (Dacia 1100) 
1919,5 p. Clasa a 6-a: 1. D. 
Stariciu-D. Gubănceanu (R 
8 Gordini) 2 211,3 p, 2. A 
Puiu-C. Pescaru (R 8 Gordi
ni) 2 371,9 p. Clasa a 5-a : 1. 
I. Drăgoî-O. Rizescu (Dacia 
1100 S) 1 760,9, p, 2. I. An
ton-Gh. Anton (Dacia 1100 S) 
1 775,8 p, 3. I. Novac-C. Brîn
duș (Dacia 1100 S) 1 808,7 p, 
Clasa a 4-a : 1. A. Negrescu- 
Gh. Codreanu (Dacia 1100) 
1919,5 p, 2. I. Răuță-I. Ghir- 
joabâ (Dacia 1100 S) 2 087,2 
p, 3. D. Gologan — Halmaghi 
(Dacia 1100 S) 2 397,5 p. Clasa 
a 3-a : 1. L. Moldovan-V. Mu
reșan (Fiat 850) 1 877,2 p. 2. 
M. Hîrtopan-V. Preda (Sko
da 1000) 2 085,3 p. CLASA
MENT PE ECHIPE : 1. Stea
gul roșu Brașov, 2. Ciclop, 
3. U.A.P. ÎNCEPĂTORI, : 
clasament general : 1. D. 
Bonjug-D. Rusu (Fiat 850) 
306,4 p, 2. M. Grigorescu- 
I. Butoi (Dacia 1100) 306,6 
p, 3. V. Vișan-Gh. Soanca 
(Dacia 1100) 319,6 p.

noscutul luptător Fr. Ambruș (ti
tular In echipa națională aflată în 
turneul din Suedia), Iar la cat. 
100 kg, Ștefan Tampa cu toate că 
a băut 5 kg de apă nu a putut 
„urca" suficient pentru a se înca
dra în limitele acestei categorii. 
Progresul, la rîndu-1, allniase cîți- 
va luptători, îndeosebi la catego
riile mici, lipsiți de experiență 
competițlonală. Cu toate acestea, 
Steagul roșu Brașov (antrenor ion 
Mureșan) a.fost echipa care a dis
pus de Dinamo cu 17,5—14,5 și de 
Progresul cu 15—5. Dinamoviștil 
speră, totuși. în răsturnarea rezul
tatului în favoarea lor, Intrucît 
meciul greului lor Ion Marton 
(plecat cu reprezentativa țării 
noastre) a fost aminat. Marton, 
însă, ar trebui să cîștige în fața 
brașoveanului Titus Dop prin tuș 
sau cu o diferență de cel puțin 12 
puncte tehnice pentru ca, într-n- 
devăr, victoria să revină formației 
Dinamo. In cea de a treia partidă 
Dinamo a întrecut pe Progresul 
cu 16,5—7,5 (mal puțin meciul 
de la cat. grea, care, oricum, nu 
poate schimba decît diferența 
de puncte). S-au remarcat : C. 
Moldovan, V. Boltaș și I. Bogdan 
(Steagul roșu). E. Cristian și Șt. 
Georgy (Dinamo) și C. P âgulin 
(Progresul). Excelente arbitrajele 
conduse de Gh. Conciu (Galați). 
(Ch. C.)

TIMIȘOARA. Meciurile s-au în
cheiat cu rezultatele scontate. 
C.F.R. Timișoara a dispus de 
A.S.A. Brașov cu 24—10 și a ter
minat la egalitate cu Vulturii 
Textila Lugoj : 16—16 ; Vulturii 
— A.S.A. Brașov 27—1. Partidele 
dintre luptătorii echipelor Vul
turii șl C.F.R. au fost, după cum 
o arată și scorul, deosebit de 
disputate. (I. Ene — coresp.)

ODORHEI. Localnicii de la Lem
narul au obținut două victorii 
categorice : 35—1 cu Constructo
rul Hunedoara și 22—10 cu 
limpla Satu Mare. 
Constructorul 30—10. 
fost de bun nivel 
Pialoga — coresp.)

multă maturitate, reușind să 
se impună îndeosebi pe com
partimentul înaintării, dumi
nică într-o mare vervă, în 
totalitatea lui. Pregătită foar
te serios pentru acest meci- 
cheie, Grivița Roșie a întîlnit 
însă un adversar care și-a 
etalat calitățile doar în pri
mele 20 de minute. După a- 
ceea (și mai ales din momen
tul în care Grivița Roșie a 
preluat conducerea, cu 6—3) 
Dinamo a slăbit vizibil din 
forță, s-a depersonalizat în- 
tr-un mod cu totul de neîn
țeles, lăsîndu-se dominată și 
hărțuită. Pare, intr-adevăr, 
ciudat ca Dinamo, echipă

dinamoviste. Egalarea a 
chiar în minutul

pe 
intervenit 
următor, Nicolescu transfor- 
mînd, subtil, o lovjțură de 
picior căzută. La reluare Țî- 
buleac (min. 46) va trans
forma o lovitură* de ‘pe3eăpsâ,“' 
iar Oblerhencp (min. 59) va 
stabili rezultatul final, prin
tr-un drop.

Pe stadionul din șos. Olte
niței, Constructorul a făcut 
din nou un joc bun, termi- 
nînd la egalitate cu Știința 
Petroșani.

Tiberiu STAMA

o-
Olimpia — 
Intilnirile au 
tehnic. (A.

t

TG. MUREȘ, 28 (prin tele
fon de Ia trimisul nostru).

Caracteristica etapei a Il-a 
a diviziei naționale la scrimă 
a constituit-o echilibrul dis
putelor. Tn nu mai puțin de 
9 cazuri învingătorii au fost 
deciși la numărul de tușe 
date. în acest perimetru pa
sionant al suspense-ului au 
intrat chiar și marii favoriți, 
floretiștii de la Steaua, în dis
puta cu Olimpia Satu Mare. 
Tînărul sătmărean Moise (16 
ani) a ținut să confirme în
crederea acordată reaiizînd 
3 v. ta acestea s-au adăugat

ASTĂZI ÎN SALA DALLES LA ORELE 18,30:

MODELAREA ÎN ANTRENAMENTUL SPORTIV'
Cenfrui de cercetări știin

țifice al C.N.E.F.S. și Consiliul 
municipal pentru educație fi
zică și sport, în colaborare 
cu Universitatea populară 
București, organizează astăzi, 
în sala Dalles, la orele 18,30

o conferință cu titlul : „Mo 
delaiea în antrenamentul 
sportiv'1. Exptircrea va fi fă
cută de prof. Vasile Dumi
trescu. Urmează un film ar
tistic.

REZULTATE TEH
NICE : Dinamo — Gri
vița Roșie 3—9 (3—3) ; 
Constructorul Buc. — 
Știința Petroșani 6—6 
(3—3) ; Rapid — C.S.M. 
Sibiu 9—0 (3—0) ; U
Timișoara — Steaua 
0—3 (0—3) ; Farul C-ța
— Politehnica Iași 8—3 
(3—0) ; Agronomia Cluj
— Rulmentul Biriad 
6—3 (0—0).

care dă lotului reprezentativ 
numeroși titulari să nu reu
șească să-și contracareze ad
versarul, nici chiar pe com
partimentul treisferturilor, 
marele ei atu de atîtea ori. 
Centrii Dragomirescu și Nica 
au acționat spectaculos (ca și 
ceilalți colegi de linie de alt
fel), dar steril, ineficace. In 
aceste condiții, neavînd de 
rezolvat probleme în apărare, 
Grivița Roșie a putut acționa 
deseori supranumeric în atac.

Scorul l-a deschis Grivița 
Roșie (min. 35) prin drop-ul 
lui Oblemenco, după ce în 
min. 
tură 
ziție 
didă

U TIMIȘOARA — STEAUA 
(0—3). Risipă de energie de 
ambele părți, dar meciul n-a 
satisfăcut ca spectacol. A în
scris Durbac (drop). Gazdele 
au ratat 3 lovituri de pe
deapsă prin Duță. A arbitrat 
bine, V. Cișmaș. (P. Ar
can. coresp.)

FARUL — POLITEHNICA 
(8—3). Partidă viu disputată 
și o victorie meritată a con
stănțenilor, realizată prin 
Celea (încerc.) și Zamfirescu 
(o transf. și o lovitură de pe
deapsă). Pentru oaspeți a în
scris Gheorghiu (lovitură de 
pedeapsă). în min. 76 Poli
tehnica a vrut să părăsească 

, nemulțumită de o 
a arbitrului Al. Lem- 
care a condus însă 

bine. (P. Enache, co-

ÎNVINS la
F.C. GALATI — SPORTUL 
STUDENȚESC BUCUREȘTI 

2—1 (1—0)
GALAȚI, 28 (prin telefon, 

de Ia trimisul nostru). Con
fruntarea echipei locale cu 
una din pretendentele la di
vizia A, Sportul studențesc, 
în rîndurile căreia Boc a fă
cut azi cuplu cu Dumitru 
Nicolae în apărarea bucu- 
reșteană, a adus în tribunele 
frumosului stadion 12 000 de 
spectatori.

In prima repriză, gazdele 
s-au dovedit superioare în 
construcția atacurilor la mij
locul terenului și, mai ales, 
în privința potențelor ofen
sive. Chiliaia și Crăciunoiu, 
două extreme cu viteză, dri
bling și chiar rafinament, au 
purtat atacurile gazdelor pe 
un front larg, creînd de multe 
ori situații favorabile de gol. 
Chiar în min. 8, o minge 
lucrată abil de către Chihaia 
a trecut apoi pe la Secășanu 
și Adam, iar Ionică a fina
lizat-o printr-o surprinzătoa
re lovitură de cap : mingea 
trimisă cu boltă a lovit bara 
laterală și a poposit, încet, 
în plasă. Atacurile localnici
lor s-au înmulțit iar Ionică, 
atent la centrări, a fost din 
nou pe punctul de a marca 
cu capul (min, 25 și 44). Re
plica adversarilor s-a făcut 
simțită în min. 16 și 36, dar 
Pană a greșit ținta, iar Ior- 
gulescu a apărat șutul lui 
Damian.

După pauză, chiar în min. 
46, Adam a șutat în bară. 
Oaspeții echilibrează jocul 
la mijlocul terenului și, apoi, 
forțează egalarea. In min. 69, 
Ciornoavă reia cu capul min
gea trimisă de Jamaischi din
tr-o lovitură liberă și ega
lează. Gazdele revin în atac, 
Dumitru Nicolae evită golul 
la mingea trimisă cu capul 
de Ionică (min. 75)- Tabela 
de marcaj se modifică însă, 
din nou în min. 81 : o minge 
„nevinovată" este lăsată de 
Boc pe seama lui I. Vasile, 
dar portarul bucureștean în
târzie intervenția și Nicoară 
„aruncă" balonul peste el 
în plasă. Meciul e jucat, 
bucureștenii plătind scump 
neatențiile la golurile pri
mite.

Arbitrajul lui Em. Vlaicu- 
lescu (Ploiești) s-a situat sub 
nivelul cu care ne-a obișnuit.

C. ALEXE 
METALUL BUCUREȘTI — 

DUNĂREA GIURGIU 
2—0 (1—0)

Bucureștenii, evoluînd cu 
aceeași vigoare ca și în ulti
mele partide, au realizat un 
joc Lun în compania Dună
rii Giurgiu. Și ieri diminea- 

„Ță, P„ Popescu și
D. Ignat au avut lungi pe
rioade de dominare, au ac
ționat în viteză și au creat 
deseori panică în careul ad
vers. De altfel, pe parcursul 
partidei, metalurgiștii au tri
mis și de două ori balonul 
în bară (Cojocaru — min. 
40 și E. Dumitru — min.
90) ! Jucătorii de la Dunărea 
au acționat tot deschis, au 
construit multe atacuri Ia 

poarta apărată de Matache, 
însă Mustață, Leșeanu și 
Manciu au greșit, de puțin, 
ținta.

Chiar de la începutul 
ciului, bucureștenii 
țiat cîteva atacuri și 
8 au deschis scorul :
mitru, dc pe partea dreaptă, 
a centrat și Savti, cu capul, 
a schimbat traiectoria mingii, 
expediind-o în colțul lung 
al porții : 1—0 pentru Meta
lul. Pînă la pauză, gazdele 
au mai avut prilejul să în
scrie, însă portarul Voinea 
(Dunărea) a intervenit cu 
succes. In final, metalurgiștii 
au forțat și au reușit, în min. 
85, să înscrie al doilea gol 
prin Iancu.

A arbitrat bine T. Deca — 
Brăila.

t

GALAȚI
delor. La reluare, aspectul 
jocului se menține neschim
bat pînă în momentul înscri
erii golului lui Tolea (min. 
65), ce aduce egalarea și oda
tă cu ea și nădejdile pentru 
mult necăjita formație stu
dențească. Urmează 15 mi
nute „de foc", în care ambele 
echipe forțează, încercînd să 
obțină victoria. Meciul se 
apropie de sfîrșit, dar, su
focată, apărarea oaspeților 
nu rezistă și cele două goluri 
înscrise pe parcursul a 3 mi
nute (Pîrvu min. 80 și Stan 
min. 83) Ie spulberă gălățe- 
niior speranța obținerii unui 
rezultat, egal.

A arbitrat foarte bine 
Alexandru Pîrvu (București).

C. DINU 
POIANA CIMPINA — 

ȘTIINTA BACAU 
3—2 (3—0)

CIMPINA, 28 (prin telefon 
de la trimisul nostru). Goluri 
multe, sărăcia fotbalului. Am 
aflat aceasta azi pe elegan
tul stadion cîmpinean, în în
tâlnirea dintre o echipă — 
Poiana — care nu a vrut să 
se obosească prea mult, 
și o alta — Știința — ce nu 
dispune decît de doi jucători 
buni, Roșu (intrat abia în 
min. 35) și portarul Mînio- 
su, avînd, în schimb, 
antifotbalist, Boiangiu, 
vas (pe cine oare ?) din 
mul și pînă în ultimul 
nut, coautor a două din 
trei goluri ale gazdelor I

Scorul e deschis, conform 
cursului jocului — dominat 
de Poiana —, de către Goran 
(min. 15), care șutează sec 
și plasat de la 18 m. Tabela 
mai e schimbată de două ori 
(min. 19 — T. Popescu, după 
un luft în careu a susnumi- 
tului Boiangiu, și în min. 
33, de către Chiorcău.

In repriza a doua, Știința 
prinde curaj, iese la joc și 
reușește să redută din handi
cap prin Banu (în min. 73, 
din 11 m), și prin Pelea 
(min. 75), care a reluat în 
plasă o centrare ca la carte 
(singura de altfel). Corect ar
bitrajul lui Fr. Coloși (Bucu
rești).

PORTUL CONSTANTA
A.S. ARMATA TG. MUREȘ 

2—2 (2—1)
în min. 12, Biliboacă (Portul) 

a fructificat o acțiune a echi
pei sale, ca apoi după două 
minute, Mureșan (A.S.A.) să 
transforme O lovitură liberă 
de la 18 m. In continuare, 
gazdele au dominat și în min. 
35 Fătu (Portul) a înscris al 
doilea gol al constănțenilor. 
în min. 52, Fazekas fi resta
bilit egalitatea pe tabela 
de marcaj. în min. 86 —
Mureșan (A.S.A.) și în min. 
88 — Manea (Portul) au ra
tat cîte un penalty. A con
dus excelent N. Petriceanu 
— București.

C- Popa, coresp 
CEAHLĂUL P. NEAMȚ — 

S.N. OLTENIȚA 1—0 (0—0)

au 
în
E.

me
in i- 

min.
Du-

2 Nica ratase o lovi- 
de pedeapsă dintr-o po
dară și după o splen- 
acțiune a întregii echi-

terenul, 
decizie 
neanu, 
foarte 1 
resp.)

AGRONOMIA — RULMEN
TUL (6—3). Scorul este des
chis de Balint (drop). Apoî 
Rulmentul egalează prin Bă- 
dina (lovitură de pedeapsă). 
Tot Balint (lovitură de pe
deapsă) asigură victoria clu
jenilor. Bucur (A) și Matei 
(R) au fost eliminați. A con
dus slab, Fl. Tudorache. (P. 
Radvani. cdtesp.)

RAPID - C.S.M. SIBIU 
(9—0). Victorie clară a echi
pei gazdă realizată cu apor
tul lui Drăgan (lovitură de 
pedeapsă) si Oprea (drop și 
încerc.). (FI. Sandu, coresp.)

V. POMPILIU 
METALUL TTRGOVIȘTE — 

POLITEHNICA GALAȚI 
3—1 (1—0)

T1RGOVIȘTE, 8 (prin tele
fon, de la trimisul nostru). 
Prima repriză, începută în 
ritm alert, cu faze specta
culoase (în min. 7 Pîrvu 
trimite cu putere în colțul 
barei dînd emoții tribunelor), 
cu ocazii de deschidere a 
scorului care s-au succedat 
rapid, lăsa să se întrevadă, 
mai ales după marcarea pri
mului goi (C, Ionescu min. 
28), o victorie comodă a gaz-

O ETAPĂ SUB SEMNUL ECHILIBRULUI
alte 3 v. ale lui Szentkiraly, 
om de bază alături de Hauk- 
ler, care a realizat și el 2 v. 
Steaua s-a salvat in extremis 
datorită vervel lui Falb (4 v), 
Țiu și Ardeleanu contribuind 
doar cu cîte o victorie, iar 
Bănică cu două. Scor: 8—8 
(62—65) pentru Steaua. Și U. 
București a întîlnit o opoziție 
foarte dîrză din partea Pro
gresului, învingînd de aseme
nea la tușe (50—60).

In proba floretistelor Steaua 
și-a luat copios revanșa în fa
ța Progresului cu 12—4. Și 
pentru că Progresul la rîndul 
lui a pierdut surprinzător la 
U. București, tot la tușe (47— 
43), Steaua a trecut în frun
tea clasamentului.

Numeroase întîlniri echili
brate au avut loc și la 
sabie. U București a furnizat 
o nouă surpriză, dispunînd de 
Polit. Iași la tușe (59—61).

La spadă, derbyul etapei 
Steaua — Electroputere Cra
iova. Campionii s-au desprins 
în cîștigători. încă din man
șa I, cu toate eforturile ad
versarilor. handicapați într-o 
măsură de condițiile grele în 
care s-au deplasat la Tg. Mu
reș precum și de cazare. Și 
aici U. București a fost la

un pas de a mai realiza o 
surpriză, silindu-i pe craioveni 
să se întrebuințeze la maxi
mum pentru a obține victoria 
Ia două tușe diferență (64— 
62). Mai notăm scorul de 8—7 
al Medicinei Tg. Mureș cu 
U. București și 8—8 (62—61) 
la Dunărea Galați.

REZULTATE TEHNICE. 
Floretă b. Steaua: 16—0 cu 
U. Buc., 14—2 cu Progresul. 
10—6 cu IEFS, 11—5 cu Cii- 
șul Oradea; U. București: 11— 
5 cu IEFS, 10—6 cu Crișul; 
Progresul: 9—7 cu IEFS, 11—5 
cu Crișul; IEFS: 8—8 (61—64) 
cu Crișul; Olimpia S.M. 10—6 
cu U. Buc., și Crișul, 11—5 
cu Progresul, 9—7 cu IEFS. 
Floretă f. Steaua: 13—3 cu 
U. Buc. și Olimpia S.M., 14—2 
cu IEFS, 16—0 cu Farul; 
U. București: 12—4 cu Olim
pia, 16—0 cu Farul; Progresul: 
12—4 cu IEFS, 10—6 cu Olim
pia, 14—2 cu Farul; IEFS: 
9—7 cu U. Buc. și Olimpia, 
16—0 cu Farul; Olimpia Satu 
Mare: 14—2 cu Farul. Sabie. 
Steaua: 11—5 cu Poli. Iași și 
Tractorul, 12—4 cu IEFS și 
CSM Cluj; U. București: 10—6 
cu Tractorul, 9—7 cu CSM 
Cluj și IEFS; P litehnica Iași: 
12—4 cu IEFS și Tractorul,

cu CSM Cluj; IEFS: 
cu Tractorul; C.S.M. 
9—7 cu Tractorul și 
Spadă. Steaua: 11—4 

Buc., 10—6 cu Electro-

9—7
9—7 
Cluj: 
IEFS. 
cu U.
putere șl Dunărea, 12—4 cu 
CSM Cluj, 9—6 cu Medicina; 
Univ. București: 12—4 cu CSM 
Cluj, 9—7 cu Dunărea; Elec
troputere Craiova: 12—3 cu 
CSM Cluj, 11—5 cu Dunărea, 
9—7 cu Medicina; CSM Cluj: 
9—6 cu Dunărea; Medicina 
Tg. Mureș: 12—3 cu CSM 
Cluj.

Sebastian BONIFACIU

x
anulat

x

CU 
LA 

NR. 
1971

PRONOSPORT
AȘA ARATA O VARIANTA 
13 REZULTATE EXACTE 
CONCURSUL PRONOSPORT 
13, ETAPA din 28 MARTIE

1. Politehnica — Dinamo
2. Rapid — Petrolul
3. U. T. Arad — „U“ Cluj

..J,

4. C.F.R. Cluj — F.C. Argeș X
5. Steaua — Jiul 1
6. „U“ Craiova — Farul 1
7. St. roșu — Progresul 2
8. Sport Club — C.F.R. Tim . 1
9. Catania — Intemazionale 2

10 Roma — Juventus X
11. Torino — Sampdoria X
12. Napoli — Lazio 1

13. Bologna — Fiorentina X
Fond de premii : 574 010 lei

care 17 367 lej report.

un... 
ner- 
pri- 
mi- 
cele

Meciul a fost de slabă fac
tură tehnică. Unicul gol a 
fost marcat de Stîngaciu (min. 
49). Foarte slab arbitrajul 
lui V. Buimistriuc-Iași. (C, 
Nemțeanu, coresp.).

C.F.R. PAȘCANI — 
FLACARA MORENî 4—0 (3—0)

Partida a fost la discreția 
feroviarilor. Au înscris i U- 
droațcă (min. 25), Mărcules- 
cu (min. 28 și 40) și Drăgan 
(min. 86). A condus foarte 
bine V. Pîrvescu Buzău. 
(V. Apostol), coresp.).'

PROGRESUL BRĂILA — 
METROM BRAȘOV 0—0

Brăilenii au făcut cel mai 
slab joc din actualul sezon, 
acționînd confuz, cu multe 
pase la adversar. în min. 38, 
Mihai (Progresul) a fost eli
minat pentru lovirea adver
sarului. A arbitrat bine A, 
Munich — București (D. 
Cristache), coresp.).

CLASAMENTUL

ETAPA VIITOARE (4 aprilie) 7 
Politehnica — Metalul București, 
Metrom — Dunărea, Sportul stu- 

- dențesc — Poiana, S.N.O. — Pro
gresul, Știința — Ceahlăul, A. S. 
Armata — C.F.R., Flacăra — F. C. 
Galați, Metalul Tîrgvlște — Portul.

1. A.S.A.Tg. M. 18 11 4 3 40—18 26
2. Progresul 18 9 4 5 23—14 22
3. Sportul studențesc

18 10 2 6 26—21 22
4. Ceahlăul 18 10 2 6 21—17 22
5. Metalul Tîrg. 18 10 1 7 23—20 21
6. Metalul Buc. 18 8 3 7 23—13 19
7. F.C. Galați 18 8 3 7 25—20 19
8. Portul 18 8 3 7 15—20 19
9. C.F.R. 18 6 6 6 27—24 18

10. S.N.O. 18 7 4 7 17—19 18
11. Dunărea 18 8 2 8 16—21 18
12. Știința 18 7 3 8 20—20 17
13. Poiana 18 6 4 8 17—20 16
14. Metrom 18 5 5 8 15—21 15
15. Politehnica 18 4 2 12 10—23 10
X6. Flacăra 18 1 4 13 13—40 6

Geo RAETCHI

SERIA a ll-a CRIȘUL ORADEA1
SE DISTANȚEAZĂ>

POLITEHNICA TIMISOARA — 
ELECTROPUTERE CRAIOVA 

1—1 (0—0)
TIMIȘOARA, 28 (prin tele

fon, de la trimisul nostru). 
„Poli" ..atacă de la început, 
dezlănțuit, dar fazele de gol 
(puține, e adevărat) se suc
ced și la o poartă și la alta. 
Apărările sînt însă la post. 
Și iată că vine minutul 31 : 
la o 
cade 
Mi cu, 
lizări 
berg 
bilă consultare cu acesta, a- 
cordă penalty... Kun I exe
cută destul de bine, dar por
tarul oaspeților — plecat 
înainte de șut — apără ! A 
două repriză pare să înceapă 
sub bune auspicii pentru Po
litehnica. pentru că Bungău 
(min. 52) izbutește, de la 
16 m, să spargă .zidul" ad
vers : 1—0. Dar, zece minute 
mai tîrziu, la un șut destul 
de slab, Vidac scapă balonul, 
iar craioveanul Bondrea e 
acolo și... 1—1 !

Arbitrul Gh. Micu (Tg. 
Jiu) — care a condus foarte 
slab, vizibil părtinitor — a 
prelungit, nu se știe de ce, 
meciul cu 3 minute.

Dumitru GRAUR

fază discutabilă, Dima 
în careu, iar 
la insistentele 
ale tușierului 

(!), și după o

arbitrul 
semna- 
Offen- 

preala-

GAZ METAN MEDIAS —
C.S.M. REȘIȚA 0-0

MEDIAȘ, 28 (prin telefon, 
de la trimisul nostru). Tem
peratura ridicată a meciului 
și-a avut fără îndoială cauzele 
în dorința celor două echipe 
de a obține cu orice preț 
punctele puse în joc. Gazdele, 
situate în a doua jumătate 
ierarhică a seriei, își doreau 
ambele puncte, pentru a fi 
scutite de eventuale emoții 
viitoare. Reșițenii, intrați cu 
mult mai amenințător în vîr- 
tejul de la subsolul clasamen
tului, au intrat pe teren țin
tind cu orice preț un meci 
nul.

...Și dacă, totuși, medieșe- 
nii au atacat adeseori peri
culos, Kafka, teribil de neîn
găduitor (cel mai bun de pe 
teren) a respins totul. Gazde
lor le-a rămas în aceste con
diții la sfîrșitul meciului doar 
un punct și nereniabila con
solare a unei copioase dar 
seci dominări. Nici eșaloanele 
de întărituri (schimbările de 
pe parcursul reprizei a doua) 
n-au reușit să tulbure tabela 
de marcaj în ciuda celei mai 
„alese" ocazii a meciului, ra
tată însă incredibil de către 
Dodu III în min. 70. în rest, 
risipă de nervi și de energie 
care n-a avut alt efect decît 
spulberarea — o dată cu tre
cerea timpului — a speranțe
lor celor prezenți de a vedea 
măcar un gol.

Foarte bun arbitrajul lui 
Mihai Moraru (Ploiești).

Radu TIMOFTE

te-

CORVINUL HUNEDOARA 
OLIMPIA ORADEA

4—1 (3—1)
HUNEDOARA, 28 (prin

Iefon, de la trimisul nostru).
In min. 15, în urma u- 

nei lovituri libere de la 
20 m executată de Pleian, 
fundașul central Stan, venit 
în atac. înscrie spectaculos 
cu capul ; 1—0 pentru Cor- 
vinul. In min. 25. la un atac 
extrem aiflipju al orăde-

nilor, Harșani centrează cu 
efect în careu, Benczik inter
ceptează și... 1—1. După acest 
duș rece, hunedorenii revin 
în atac și, în min. 31, înscriu 
din nou. Mercea centrează la 
Coiciulescu I și acesta re.îa 
cu' capul în gol: 2—1. în 
min. 35, Steiner, cu un șut 
imparabil din interiorul ca
reului, face inutilă interveni 
ția portarului orădean Ku- 
rucz: 3—1. în min. 84 mij
locașul Foca pecetluiește sco
rul final, înscriind de la 25 
metri printr-un șut fulgeră
tor : 4-1—1. A arbitrat foarte 
bine N. Mogoroașă (Craiova).

Aurel PĂPĂDIE

CRIȘUL ORADEA — 
VAGONUL ARAD 3—0 (3—0)

Joc extrem de disputat. în 
prima parte, apărarea ară
deană a uzat de toate mij
loacele ca să nu fie depă
șită, însă înaintașii de la Cri
șul au înscris trei goluri. Au
torii lor î 
Arnoțki 
(min. 34). 
jul lui I.
(I. Ghișa,

Suciu (min. 13), 
(min. 22) și Bule 
Autoritar arbitra- 

Soos — Tg. Mureș, 
coresp.)

C.F.R. ARAD — 
METALURGISTUL CUGIR 

1 —0 (0—0)
Partidă echilibrată, cu mul

te obstrucții din partea am
belor părți. Unicul gol a fost 
marcat de Gyenge (min. 52). 
In min. 68 Savancea (Meta
lurgistul) a fost eliminat pen
tru lovirea adversarului, Ar
bitrul I. Sana — Timișoara, 
insuficient de autoritar. (Gh. 
Nicolăiță, coresp.).

MINERUL ANINA — 
C.S.M. SIBIU 2—0 (1—0)

Jucătorii de la Anina au 
evoluat la un bun nivel, în 
schimb sibienii s-au compor
tat slab. Au înscris : Dvorjad 
(min. 43) și Mathe (min. 85). 
A. Crișan — Arad — a con
dus foarte bine. (P. Lungu, 
coresp.).

MINERUL BAIA MARE — 
U.M. TIMIȘOARA 5-1 (3—1)

Băimărenii au jucat bine, 
înaintașii au șutat din orice 
poziție. Au marcat: Trifu 
(min. 3), Silaghi (min. 23, 54), 
Roznai (min. 43, 51), respec
tiv Covaci III (min. 34). A 
arbitrat excelent V, Topan— 
Cluj. (T. Tohătan, coresp.).

OLIMPIA SATU MARE — 
GLORIA BISTRIȚA 

3—0 (2—0)
Localnicii au dominat în 

majoritatea timpului. Golu
rile au fost înscrise de Kine
ses (min. 29 și 43) și Samu 
(min. 86). Competent arbi
trajul lui M. Bădulescu —« 
Oradea. (A. Verba, coresp.),

CLASAMENT

C.F.R. — Vagonul, Mlneru’ Anina 
— Gloria, Olimpia Satu Mare — 
Corvlnul, Gaz metan — Minerul 
Bala Mare, Politehnica — U.M.T., 
C.S.M. Sibiu — Metalurgistul, Elec- 
troputere — C.S.M. Reșița, Crișul

1. CRIȘUL 18 11 5 2 31-14 27
2. Politehnica 18 10 5 3 27-12 25
3. C.S.M. Sibiu 18 10 2 6 36-23 22
4. Corvlnul 18 9 4 5 29-18 22
5. Min. Anina 18 10 2 6 24-18 22
6. Olimpia S. M. 18 9 2 7 20-14 20
7. Metalurgistul 18 6 6 6 18-19 18
8. Electroputere 18 5 8 5 17-22 18
9. C.F.R. Arad 18 7 3 8 16-20 17

10. Minerul B .M. 18 7 2 9 24-22 16
11. Gaz metan 18 6 4 8 18-27 16
12. Olimpia Or. 18 6 3 9 16-23 15
13. Gloria 18 6 3 9 17-27 15
14. C.S.M. Reșița 18 5 3 10 18-23 13
15. U.M.T. 18 3 6 9 14-25 12
16. Vagonul 18 4 212 10-28 10

ETAPA VIITOARE (4 aprilie'



rrrILilllUb. r

IAȘI, 28 (prin telefon, de Ia 
trimisul nostru).

Ce de lume și ce meci 1 
De cînd se joacă fotbalul în 
dealul Copoului n-au fost atî- 
ția spectatori Și dacă stadio
nul ar ...................... .
s-ar fi 
te 1 în 
ți mi 
era un 
normă, 
dar nu 
în schimb, a avut momente 
paroxistice, culminînd cu fi
nalul partidei petrecut în ca
reul dinamoviștilor, greu de 
suportat pentru cci slabi de 
înger.

O dată cu revenirea lui Tra
ian Ionescu din Turcia, a re
apărut pe terenurile noastre 
marcajul om la om pînă-n 
pînzele albe, a reapărut be
tonul pe care nici italienii, 
părinții lui legali, nu-1 mai 
promovează. Dinamo are ju
cători de clasă, dar așa cum 
a jucat ieri retras, doar cu 
Dumitrache în avanpost, și, 
parțial cu Moț, înclinăm să 
credem că bucurcștenii s-au 
condamnat înainte de înce
perea jocului să nu obțină 
decît cel mult un rezul
tat egal. In prima repriză, 
oaspeții n-au dominat teri
torial, dar au fost clarvăzători, 
apărîndu-se cu o siguranță 
deplină și atacînd (sau con- 
traatacînd) cu șanse serioase 
Ia un moment dat. Superio
ritatea lor din prima repri
ză a fost parțial determinată 
și de ncrcalizărilc ieșenilor 
la mijlocul terenului, unde 
Mărdărescu, Simionaș și Cu-

fi fost mai încăpător, 
vîndut 40 000 de bile- 
mijlocul acestei mul- 
înfierbîntate, terenul 
ciftip de tensiune e- 
Partida a fost bună, 
extraordinară, lupta,

16 GOLURI MARCATE ÎN ETAPA A XVIII-a
„BETONUL" DINAMOVIST 

A REZISTAT ^SEDIULUI IEȘEAN
Stadion „23 August” ; timp frumos ; teren moale ; spectatori: 

aproximativ 20 000. Șuturi la poartă 13—10 (4—4 pe spațiul por
ții). Raport de cornere : 6—4.

POLITEHNICA : Iordache 8 — Romilă 8, lanul 8, Stoicescu
8, Alecu 8, Mărdărescu 6 (min. 46 Dănilă 7), Simionaș 3, Incze
9, Lupulescu 6, Cuperman 8, Moldoveanu 8.

DINAMO : Constantinescu 9 — ștefan 8, Nunweiller III 10. 
Stoenescu 8, Deleanu 8, Dinu 7, Nunweiller VI 8, Moldovan 7, 
Sălceanu 6, Dumitrache 6, Moț 6.

A arbitrat SEVER MUREȘAN (Turda) -Arat ajutat ia
linie de Pop Gavrilă (Brașov) și Gheorghe Vereș (Cluj).

Trofeul Petschovschi : 8.
La tlneret-rezerve : Politehnica Iași — Dinamo 1—1 (1—1).

STEAUA

găsit

FARA PROBLEME...

perman erau mai puțin pro
ductivi decît Dinu, Radu 
Nunweiller, Moldovan, Săl- 
ceanu și Moț, concentrați toți 
în această zonă. Pînă la pau
ză, ocaziile favorabile îi răs
față pe dinamoviști. Dumi
trache (min. 2), Radu Nun- 
weiller (min. 11 și 23), Moț 
(după o combinație cu Moldo
van și Sălceanu, trage peste, 
de la numai cîțiva metri de 
poartă — min. 14) și Sălceanu 
(rămas singur în careu, șu
tează imediat, în loc să mai 
înainteze și Iordache apără 
— min. 35) au fost aproape 
de gol.
oarecum 
avînd în acest răstimp cîteva 
acțiuni euforizante. Cuperman 
(min. 15) a fost aspru blocat 
în careu, dar adversarul ur
mărise în principal mingea, 
apoi o acțiune inițiată tot de 
el, și continuată de Lupu- 
lescu șj Moldoveanu avea t să 
însemne un alt prilej exce
lent, ratat însă de ultimul 
(șut peste poartă).

După pauză, fizionomia 
jocului avea să se modifice 
masiv. Gazdele au dominat 
mult, uneori foarte drastic.

„Poli" a menținut 
echilibrul, I neze

DIN CHINURI
1,51 S-A ÎNTRUPAT

FL L ETAPEI
BiîAȘOV, 28 (prin telefon, 

c'a la trimisul noslru).

Sub Tîmpa, bancarii aveau 
un punct 
clasamen- 
„necrolo- 

îl și scri- 
meciul se

nevoie măcar de 
de sprijin să miște 
tul și' să spulbere 
gul“ pe. care mulți 
seseră. Cum totuși 
disputa în fief-ul lui Adaina- 
cha și Dumitriu II, în fața 
unor gazde care primiseră

Stadionul Tineretului ; teren 
foarte bun ; timp excelent ; 
spectatori circa 8 000. Au în
scris : MATEI (min. 7 și 35 
din 11 m), RAKSI (min. 42), 
respectiv, FLORESCU (min.

spațiul 
corn ere :

respectiv, FLORESCU
85). Raport de șuturi la poar
tă : 13—18 (4—10 pe 
popții). Raport de 
4—t.

STEAGUL ROȘU : 
che 6 — Ivăncescu
4, Olteanu 4, Rusu
5, Cojocaru (min. 26 Florescu 
5), Chergheli 4 (min. 54 Dră- 
g >i 4). Dumitriu II 5, Balint 
4, Gydrfi 4.

PROGRESUL : Zamfir 8
(min .78 Manta) — V, Popescu 
7. Măndoiu 9, Grama 8, Ad. 
Constantinescu 8, Tănăsescu 

7 .Beldeanu 8, I. Sandu 7, 
Raksi 10 (min. 83 I. Dinu), 
Năstase 9, Matei 9.

A arbitrat OTTO ANDERCO 
(Satu Mare) 4r-ir4r'4r4ri aju
tat de Tr. Cxuceanu și I. O- 
prlța (ambii din Alrad).

Trofeul Petschovschi : 5.
La tineret-rezerve : Steagul 

roșu — Progresul 2—0 (1—0).

. ...... ■«— i .........

Adama- 
6, Jenei 

4, Cadar

numai zece goluri într-untur, 
nimeni n-ar fi putiit crede 
în victoria Progresului, ni
meni în afara fotbaliștilor 
din str, dr. Staicovici deciși 
din start să năruie atîtea pre
judecăți. Mai'da surpriză se 
semnează, de altfel, chiar în 
primiele secunde, cînd bucu- 
reștenii pe care mulți îi ve
deau îngrămădiți în propriul 
careu, jertfind fotbalul pen
tru o remiză, Progresul deci, 
echipa prinsă în chinurile 
retrogradării, a cutezat să se 
gîndească la victorie.

Era minutul 7 cînd Năstase 
avea să anunțe clipe negre 
pentru garda brașoveană. 
Atunci, bucureșteanul a ple
cat în dribling spre gol, dar 
a fogt faultat la 18 m de 
poartă și lovitura liberă exe
cutată de Matei a trecut prin 
zid (atingînd un jucător bra
șovean) în plasă. Totul părea 
o simplă întîmplare, mai erau 
doar 83 de minute, gazdele

nici nu voiau să creadă alt
fel, însă Progresul cu Raksi 
— strateg distins și cu o ma
tură unitate de acțiune, știe 
să destrame firavele intenții 
ale unui atac boem, dar și să 
construiască cu o nonșalanță 
incredibilă, asalturi după asal
turi. Și, în min. 35, Năstase 
se duce nălucă pe contraatac, 
e în duel cu Olteanu, aruncă 
mingea pe lingă acesta, dar 
nu are șansa să înscrie, căci 
Jenei îl faultează în careu. 
Matei va transforma însă pe- 
naity-ul cu calm și totul se 
clarifică în min. 39, cînd 
Raksi, artizanul bancarilor se 
avîntă în dribling îngenun- 
chindu-1 pe Adamache prin
tr-un șut viclean trimis prin
tre picioarele lui Jenei. Gaz
dele imploră cerul, nu pot 
crede dezastrul, dar mai 
speră în minuni după pauză. 
Zadarnice speranțe pentru 
Steagul roșu pentru că bra
șovenii evoluează sub orice 
critică, iar Progresul încearcă 
deconectat careul advers, unde 
numai Adamache reușește 
să opună rezistență. De două 
ori (min. 60 și 62) noul pun
cher al bancarilor — Năs- 
tașe — are ocazia să majo
reze scorul, însă Adamache 
refuză atîta umilință și mai 
naște ceva iluzii pentru tri
bune. Timp pentru minunile 
în care unii mai cred că ar mai 
exista (Balint ratează o mare 
ocazie în min. 64), dar nu-i 
spațiu (căci Progresul știe 
să-și apere bucuriile) și nici 
un atac în stare să spargă 
barajul Grama-Mănooiu, chiar 
dacă din atîta neputință apar 
cîteva ocazii, cea din min. 75 
soldîndu-se cu accidentarea 
lui șj o sticlă trimisă
în teren de un zis spectactor. 
Brașovenii vor reuși, în sfîr- 
șit, golul de onoare (min. 85 
Dumitriu II pasează în careu 
lui Florescu ; șut în stînga 
lui Manta), dar n-au reușit 
să spele rușinea evoluției lor 
incredibil de slabă.

Slăbiciunea Steagului ar fi 
deci explicația minunii de la 
Brașov, dar să nu uităm jo
cul Progresului. Progresul, 
care sub chinurile retrogra
dării, a jucat ca niciodată în 
aoest campionat.

Mircea M. IONESCU

Lupulescu trage în min. 47, 
dar Ștefan neutralizează pe
ricolul. Cuperman elimină 
cîțiva adversari, răzbate în 
careu, dar șutează prea sus 
(min. 49), Constantinescu(min.
blochează impecabil bomba 
lui Incze (min. 79) ; Simio
naș și Cuperman trag suc
cesiv (min. 81), dar pădurea 
apărătorilor e prea deasă ca 
mingea să treacă, la fel ca și 
în min. 89 și 90. cînd în ca
reul bucurcștenilor e atîta 
învălmășeală, îneît nu mai 
distingi cine șutează și cine 
respinge... în repriza secun
dă, Gil Mărdărescu a optat 
pentru atac total, iar băieții

lui au avut energia fizică 
necesară pentru o asemenea 
treabă. Pînă la urmă, a ieșit 
bine pentru lider, deși unul 
dintre valurile 
șene 
perfora poarta 
Constantinescu, 
mai șansa 
cîteva ori. 
atîtea valori 
echipă, e o mare pierdere să 
le folosești prea puțin pen
tru atacuri organizate, sus
ținute și repetate. Meciul eta
pei a fost tare, nervii jucăto
rilor au pocnit de cîteva ori, 
dar ei au făcut lăudabile 
eforturi de autocenzură. Mir
cea Constantinescu și Delea- 
nu au jucat la Iași împotriva 
fostei lor echipe și faptul a 
conferit, poate, partidei o 
temperatură suplimentară. Cu 
toate acestea, pînă Ia urmă, 
sportivitatea n-a fost întina
tă, rezultatul nu nedreptățeș
te pe nimeni și, în final, toa
tă lumea avea aici (mărtu
risit ori nu) un aer de mul
țumire.

Romulus BALABAN

ofensivei ie- 
din final ar fi putut 

lui Mircea 
fiindcă nu- 

a apărat-o de 
Cînd ai, totuși, 

deosebite în

Suporterii Stelei au 
ieri, în evoluția echipei lor 
favorite, o confirmare a jo
cului pe care l-a prestat a- 
ceastă formație, duminica tre
cută, la Cluj, în meciul de 
campionat cu Universitatea, 
și miercuri, la Tîrgoviște, în 
Cupa României. într-adevăr, 
dincolo de rezultatul final, 
care nu „spune" prea mult, 
am reținut și noi via și reu
șita mișcare în teren a jucă
torilor de la Steaua, subtilele 
■scheme tactice ale liniei de 
atac, verva și siguranța în
tregii echipe. Formația bucu- 
reșteană a realizat acțiuni 
deosebit de spectaculoase, pu- 
nîndu-și adversarul în netă 
inferioritate tehnică, adueîn- 
du-1, practic, de mai multe 
ori. în situația de „groggy".

In asemenea condițiuni, 
condeiul ar fi tentat să alu
nece pe panta superlativelor. 
Trebuie să ținem seama, însă, 
pentru o apreciere mai exactă 
a jocului Stelei, și de replica 
pe care a primit-o din par
tea Jiului. Or, echipa din 
Valea Jiului nu i-a pus ieri 
nici o problemă, nici măcar 
sub aspectul marcajului

Stadionul Republicii ; timp frumos ; teren bun ; spectatori s 
circa 12 000. A Înscris TATARU (min. 22 și 71). Șuturi la poartă : 
27—4 (14—1 pe spațiul porții). Raport de cornere : 8—3.

STEAUA : Coman (fără notă, nefiind solicitat) — Sătmăreanu 
7, Ciuga.in 7, Negrea 8. Crtstache 7, Vigu 8, Naom 7, Pantea 
7, Tătaru 9, lordănescu 9, ștefănescu 9 (min. 48 Dumitriu III 7).

JIUL : Stan 7 — Matei Popescu 5, Caramalis 3 (pentru faulturi 
repetate), Dodu 5, Tonca 5, Urmeș 6, Nădășan 4. Mlhal Marian 
4 (min. 46 : Uilecan 4), Ion Constantin 5, Cotormani 7, Nai- 
d A arbitrat MIRCEA ROTARU -*-*-4r-Ar'âr. ajutat bine Ia linie 
de Ion Ciolan și Vaslle Popa (toți Clin Iași).

Trofeul Petschovschi : 8.
La tineret-rezerve : Steaua — J1U1 2—0 (1—0).

ARAD, 28 (prin telefon, 
la trimisul nostru).

O

o

de

CAMPIOANA A OBOSIT ?...

La 
gerea 
nilor, 
să-și

patru zile de la înfrîn- 
din Cupă în fața cluje- 
campionii n-au reușit 

înfringâ „complexul Hu
nedoara", cu toate că azi pe 
teren propriu ar fi dorit re
vanșa. Le-au lipsit, însă, 
din nou Domide și Broșovschi 
iar Florian Dumitrescu, încă 

nerestabilit, n-a reușit nici el 
să pună umărul serios in lup
ta pentru victorie. In plus, 
U.T.A. a părut azi puțin obo
sită și cu mecanismul dereglat.

Clujenii merită felicitări pen
tru jocul lor deschis, curajos 
și plin de vigoare. Gazdele au 
căutat să clarifice lucrurile din 
primul minut, atacînd furibund, 
dar clujenii au răspuns cu 

aceeași monedă. Anca greșind 
de puțin ținta. Urmează. în 
replică, un rapid „un-doi“ Kun 
II — Dumitrescu, ratat de 

ultimul, iar în min. 10, Adam 
îl pune 
bună 
nea 
min. 
mai 
partidei, și o dată cu ea vic
toria : Dumitrescu evadează pe 
aripa stingă, îi lasă în urmă

Pe toți adversarii și centrează 
ideal în careul clujean. Dar 
Sima, singur singurel la nu
mai 3 m de poartă trimite ba

teren bun. 
spectatori 
șuturi la 

(pe spațiul

a-
?i

pe Uifăleanu într-o 
poziție de șut, dar Gor- 

atent reține balonul. în 
15 arădenii ratează cea 
mare ocazie de gol a

docnw

Stadion Municipal ; timp noros ; teren satisfăcător ; spectatori 
8 000. Au marcat: JERCAN (min. 16), DOBRIN (min. 46), ȚE
GEAN (min. CO), LUPU (min. 89). Raport de șuturi la poartă : 
16—10 (6—4 pe spațiul porții). Raport de cornere 6—1.

C.F.R. : Nagel 8 — Burlacu 7, Fanea 6, Dragomir 8, Roman 
7, M. Bretan 9, Cojocaru 5 (min. 46 Lupu 8), S. Bretan 7, Io
nescu 5 (min. 65 Marinescu), Țegean 7, Petrescu 7.

F. C. ARGEȘ : Niculescu 8 — Pigulea 7, Olteanu 8, Vlad 
8 Ivan II 8, Prepurgel 6, M. Popescu 6, Radu 5 (min. 80 Ștefan), 
Frățilă 6 (min. 46 lancu 6), Dobrin 9, Jercan 6.
A arbitrat GH. LIMONA +++++> ajutat la Hnie de C. 
Dragotescu și C. Niculescu (toți din București).

Trofeul Petschovschi ! 8.
La tinerct-rezerve î C.F.R. Cluj — T. C. Argeș a—2 (1—1).

2(1)

CLUJ, 28 (prin telefon, de la 
trimisul nostru).

Minutele se scurgeau și ta
bela arăta 2—0 în favoarea 
piteștenilor I Nimeni nu mai 
putea spera la o egalare. Dar 
iată că în ultimele zece mi
ri te gazdele au reușit acest 
te de forță, obținînd un 
punct prețios, care pînă în 
min. 80 părea pierdut defini
tiv. După aspectul meciului, 
scocul de egalitate dintre 
F.C.. Argeș și C.F.R. Cluj 
(2—2) este just și ar fi fost 
poate nedrept ca victoria să

Stadion U.T.A., 
timp răcoros, 
14 000. Raport de 
poartă : 25—15 .. . .
porții 15—11). Raport de oor- 
nere : 5—4.

U.T.A. : Gornea 8 — Blrău 
7, Lereter 7, Pojoni 9, Ca- 
linin 7, Pelescu 7. Axente 7. 
Sima 5. Kun II 6, Dembrov- 
schi 4 (min. 73 Popovici), Fi. 
Dumitrescu 6.

„U« CLUJ : Ștefan 10 —
Crețu 7, Pexa 9, Solomon 9, 
Mihăilă 7. Stîncel 7. Anca 9, 
Uifăleanu 8, Barbu 8, Adam 
7, Mocanu 6 (mln. 75 Mun- 
teanu).

A arbitrat AUREL BENTU 
(București) ajuta*
bine la linie de S. Mataizer 
și A. Ene (ambii din Craiova).

Trofeul Petschovschi : 
La tineret-rezcrve : 

— „U" Cluj 2—0 (2—0).

și Barbu dau aripi tuturor 
tacurilor, iar Uifăleanu 
Adam le încheie cu șuturi pu
ternice și uneori periculoase.

Eforturile cheltuite în in
fernalul ritm al primei repri
ze iși spun cuvîntul greu 
după reluare. Ritmul de joc 
scade evident. Textiliștii caută, 
bineînțeles, victoria, dar linia 
de atac bijbiie mereu în fața 
porții clujene, unde mingile 
înalte sînt vînate cu dezinvol
tură cțe Ștefan, Pexa și Solo
mon. Notăm totuși cîteva 

ale reprizei se- 
șuturi semnate 
și 60). o bom- 
II. care trece 

(min. 53) și o 
lui Uifăleanu

o.
U.T.A.

lonul cu capul pe lingă bară. 
Lupta devine tot mai aspră 
și în teren se consumă tot mai 
multă energie. Clujenii uită 
că joacă pe teren străin, Anca

Notăm
.evenimente" 
cunde: două 
Barbu (min. 51 
bă a lui Kun 
Pe lingă bară 
incursiune a 
(min. 83). stopată cu un suprem 
efort de către Lereter. Ară
denii își intensifică eforturile 
și se grupează toți în careul 
lui Ștefan. în așteptarea ulti
mei șanse : min. 89 Axente 
execută o lovitură liberă de la 
30 m cu boltă, dar capul lui 
Lereter nu reușește să plaseze 
balonul în plasă. Un meci nul, 
echitabil pentru ambele for
mații.

George MIHALACHE

'“’TACTICA ȘI-A SPUS CUVIM
1(1)

Stadion Central ; teren bun de joc ; vreme foarte frumoasă ; 
spectatori : aproximativ 20 000. Au marcat : OBLEMENCO (min. 

35 Și 80) și STRÎMBEANU (min. 55) pentru Universitatea Cra
iova și TUFAN (min. 45) pentru Farul. Raportul șuturilor la 
poartă : 14—11 (5—4 pe spațiul porții). Raport de cornere : 6—2.

UNIVERSITATEA : Pilcă 8 — Niculescu 7, Deselnicu 8, Bitlan 
7, Velea 6. Strîmbeanu 9, Ivan 8, Martinovici 8, Bălan 7, Oble
menco 8, Țarălungă 5 (min. 71 Neagu 7).

FARUL : ștefănescu 5 — Stoica 6, N. Constantinescu 6, An
tonescu 6, Ghirca 7. Tănase 6, Badea 8. Ologu 5 (min. 31 I. 
Constantinescu 6). Tufan 7. Caraman 6, Kallo 6 (min. 66 Mareș 5).

A arbitrat VASILE DUMITRESCU ajutat la linie
de D. Ghețu șl Gh. Dragomir (toți din București).

Trofeul Petschovschi : 4 (pentru unele incidente, asupra că
rora vom reveni).

La tinerct-rezerve : Universitatea Craiova — Farul S—1 (3—0).

CRAIOVA, 28 (prin telefon, 
de la trimisul nostru).

Trecînd peste amărăciunile 
pe care echipa sa favorită le-a 
produs în acest început de 
sezon, publicul oltean a venit 
și azi în număr mare la sta
dion, sperînd în reabilitarea 
lui Oblemenco și a coechipieri
lor săi. Și această reabilitare 
s-a produs îndeosebi în re
priza secundă a partidei de 
azi.

La începutul meciului con
stănțenii au dat impresia că 
își vor vinde scump pielea, 
avîntîndu-se în două-trei rîn- 
duri spre poarta lui Pilcă.

Intențiile ofensive ale oas
peților s-au stins, însă, des
tul de repede și craiovenii 
au pus stăpînire pe joc. Și 
golul care plutea — cum se 
spune — în aer, va fi înscris 
într-un mod cu totul neaștep
tat. La un corner acordat de 
apărarea Farului, Oblemenco 
a reluat mingea cu capul, 
destul de ușor, pentru ca por-

tarul Ștefănescu să nu aibă 
nici o problemă. Acesta a 
plonjat însă defectuos și min
gea, din pămînt, a sărit peste 
el în plasă.

Cu puțin înainte ca arbi
trul să fluiere sfîrșitul primei 
reprize constănțenii au avut o 
ultimă zvîcnire ofensivă. Kal- 
lo a centrat în fața porții Iui 
Pilcă, și mingea, trimisă pu
ternic, s-a strecurat printre 
mai mulți jucători, l-a deru
tat și pe portarul craiovean, 
ajungînd, în cele din urmă, 
la Tufan care • expediat-o 
în plasă.

Dominarea gazdelor după 
pauză și golurile care au 
venit în consecință au con
stituit urmarea unei schim
bări de tactică a antrenoru
lui Coidum. Acesta l-a retras 
puțin pe Oblemenco pen
tru a-i lăsa un spațiu maî 
mare de manevră, lăsîndu-1 
în față doar pe Bălan pentru 
a se lupta și a sparge apă-

rarea oaspeților. în min. 55 
un șut de la distanță al lui 
Strîmbeanu îl surprinde în 
postură de spactator pe Ștefă
nescu, și gazdele iau condu
cerea. în continuare asistăm 
la un adevărat recital Oble
menco, masivul înaintaș cra
iovean încercînd poarta de Ia 
orice distanță și din orice po
ziție, dînd mari emoții oas
peților și culegînd aplauzele 
entuziaste ale tribunelor. El 
avea să fie și autorul celui 
de al treilea gol al craiove- 
nilor, dar, paradoxal, nu din- 
tr-un șut puternic al lui, ci 
dintr-unul mai slab care l-a 
surprins din nou neatent pe 
portarul constănțean, Ștefă
nescu.

Constantin FIRANESCU

rarea pintenilor trece prin 
clipd grrfe : lovitura liberă 
executată de Tegean nime
rește bara, apoi tot acesta îl 
pune la grea încercare pe Ni- 
culescu. Jocul e viu și specta
culos, dar treptat gazdele 
cedează pasul piteștenilor, 
care devin din ce în ce mai 
insistenți. Pe contraatac, șu
tul lui Dobrin e apărat de 
Nagel (min. 12), apoi Radu, 
excelent servit de Frățilă, tra-

gazdele s-au salvat
ÎN ULTIMUL MOMENT

revină oaspeților după cum s« 
pățea, pînă înspre final.

Feroviarii clujeni au făcut 
azi 6 adevărată risipă de 
energie și egalarea se dato- 
rește tocmai acestui atu. F.C. 
Argeș a abordat meciul cu 
multă luciditate, cu calm și 
cu o tactică adecvată, dar nu 
a mai rezistat iureșului gaz
delor.

La început, gazdele au ini
țiativa, iar prima mare ocazie 
o ratează Tegean, care nu in
terceptează o excelentă cen
trare a lui S. Bretan (min. 4). 
Trei minute mgi tîrzi»

ge alături de la numai 5 m ! 
Ceea ce n-a reușit Radu a fă
cut, în schimb, cealaltă extre
mă, Jercan. Acesta a primit 
din nou o excelentă pasă de 
la Frățilă, înscriind de la 
8 m (min. 16).

Feroviarii își revin treptat, 
dar șuturile lui Ionescu (min. 
27), Dragomir (min. 30) nu ni
meresc ținta. în prima repriză 
piteștenii au temporizat bine 
jocul, s-au apărat lucid, au 
contraatacat periculos în timp 
ce gazdele s-au arătat defici
tare la capitolul finalizare, 
țirin suturi slabe.

de la distanță. Ce va aduce 
repriza secundă ? Un reviri
ment al gazdelor ? Dimpotri
vă, pentru moment. Și iată că 
imediat după repunerea min
gii de la centru, Dobrin reia 
degajarea lui Ivan II, făcînd 
o cursă senzațională, lungă de 
50 de metri ! Atacantul piteș- 
tean înaintează cu o viteză de 
sprinter (așa cum am dori 
să-l vedem mai des), depășeș
te pe drum trei adversari, dri
blează alți doi și trage fulge
rător 
stîng. 
mari, 
ție a 
duale.

La 0—2, feroviarii nu se 
descurajează, dar exasperează 
tribunele prin ineficacitate. 
Țegean trage în portar (min. 
56), S. Bretan (min. 58) șutea- 
ză pește poartă. Timp de 20 
de minute, gazdele macină 
sistemul defensiv și calmul 
piteștenilor, și iată că inevita
bilul se produce în min. 80, 
cînd Țegean găsește culoar li
ber spre poartă înscriind pri
mul gol al gazdelor. Finalul e 
dramatic. Ne aflăm în min. 
89, cînd M. Bretan execută un 
corner Ia poarta argeșenilor, 
iar Lupii, profitînd de învăl
mășeala din careul mic, reia 
cu capul aducînd egalarea 
nesperată a clujenilor.

on OCHSENFELD

de la 10 m, la colțul 
A fost un gol de zile 
o veritabilă demonstra- 
unei finalizări indivi-

strict. în felul acesta, jucăto
rii bucureșteni au avut la 
dispoziție spații mari de ma
nevră. în care aproape că nu 
s-au întîlnit cu adversarii, ca 
pe un bulevard pustiu. Cu 
Nădășan, Caramalis, Mihai 
Marian, Uilecan etc., dar fără 
Peronescu, Stocker, George- 
vici, Georgescu, Popa Remus, 
care au jucat la „tineret", și 
Libardi, care n-a jucat de 
loc, Jiul a apărut ca o echipă 
neputincioasă, care ar fi avut 
nevoie, în primul rînd, de un 
act de paupertate tehnică.

Jocul n-a avut istoric, el 
desfășurîndu-se de la un ca
păt la altul sub semnul supe
riorității categorice a echipei 
gazdă care a făcut ce a vrut 
în teren. Se poate

că în fazele de finali- 
înaintașii Stelei au fost 

puțin inspirați, lucru pe 
îl arată și scorul, dar și

spune,

pedecisive 
le-au creat

care 
de-a

aceștia 
lungul

însă,
zare,
mai
care
numărul relativ mic de situa-

ții 
Și 
partidei.

Ajutată și de cursul vîntu- 
lui, Steaua s-a instalat din 
primul moment în terenul ad
vers, lordănescu ratind, în 
minutul 12, deschiderea sco
rului (mingea lovită de el, cu 
capul, a trecut pe lingă poar
ta lui Stan). Apoi, o acțiune 
rapidă, Ia care au colaborat 
Tătaru, Ștefănescu și Iordă- 
nescu, a dus la deschiderea 
scorului, de către primul din
tre ei.

Repriza a II-a are același 
aspect, deși vîntul vine a- 
cum în ajutorul oaspeților. 
In cîteva rînduri, lordănescu 
și Dumitriu III nu pot fi o* 
priți decît prin faulturi, la 
marginea careului. Scorul va 
fi mărit totuși de Tătaru, 
care, în min. 78, reia mingea 
centrată de Pantea.

Jock BERARIU

SFORT CLUB BACAU

BACAU, 28 (prin telefon, 
la trimisul nostru).

1(0) SĂ SE El RESEMNAI

de

început cu aproapeînceput cu aproape trei 
ore mai devreme, meciul de 
la Bacău — așteptat cu de
osebit interes — a prilejuit 
o dispută surdă și cel mai a- 
desea monotonă, dînd cîștig 
de cauză gazdelor cu scorul, 
limită de 1—0. Surprinzător, 
partida a debutat sub sem
nul echilibrului, timișorenii 
— cu 4 atacanți amenință
tori — lăsînd impresia că au 
venit pe malurile Bistriței 
pentru a jv«?a o carte mare, 
iar băcăuanii, șovăind vizibil, 
parcă complexați de impor
tanța unui joc... neimportant. 
După un sfert de oră, însă, 
echilibrul se fringe. Tache 
Macri îl 
diănului" 
brovschi, 
string in 
trali, iar 
acceptînd 
pustește spre poarta adversă. 
Vătafu și — mai ales — Du- 
țan aleargă zdravăn, traver
sează toată aria terenului și 
împart mingi utile, în vreme 
ce ocaziile de gol — Ene 
Daniel (min. 15 și 35), Dem- 
brovschi (min. 17), Băluță 
(min. 40) — nu întîrzie din 
fața buturilor lui Corec. Sin
gura veritabilă ocazie de gol 
a primei reprize — mare 
cît... un punct! aparține oas
peților (min. 30), dar șutul 
lui Bojin, strecurat adînc în 
careul lui Ghiță, se vede de
viat miraculos (acesta-i cu- 
vîntui !) de piciorul portarului 
băcăuan aflat în plonjon...

La reluare, C.F.R.-ul înce
pe la fel, nu forțează, pur- 
tînd mingea într-un ritm de 
tango, căutîndu-1 cu încăpă- 
țînare pe Bojin, care nu izbu
tește prea multe. Trec cîte
va minute bune, Corec sal-

vează Ia picioarele lui Bălu- 
ță (min. 50) și, în minutul 
52, „cade" golul, absolut me
ritat după aspectul jocului i 
Ene Daniel încearcă o cen
trare, mingea se lovește de 
cîțiva jucători, sare la Du
țan, șut de la 20 de metri 
și... 1—0 pentru Sport Club I

Tache 
încredințează „gar- 
Chimiuc pe Dem- 

Floareș și Regep se 
fața fundașilor cen- 
atacul gazdelor — 
invitația — se nă-

Stadion ,-,23 August"; timp 
Închis ; teren bun ; spectatori 
aproximativ 7 000. A marcat 
DUȚAN (min. 52). Raport de 
șuturi la poartă : 29—5 (pe 
spațiul porții 13—2). Raport 
de cornere 8—2.

S. C. BACAU: Ghiță 9
(pentru un singur plonjon !) 
— Kiss 8. Hrițcu 6, Veiicu
6, Volmer 7. Vătafu 7 (min. 
68 Rugiubel), Duțan 9, Ene 
Daniel 6 (min. 60 Florea 7), 
Dembrovschl 7, Pană 5, Bă
luță 7.

C.F.R. TIMIȘOARA : Corec 
8 — PIrvu 6, Mehedințu 8. 
Bodrojan 8, Bocșa 6. Chlm'.uc
7, Seceleanu 7, Floareș 4, Bo
jin 6, Regep 4 (min. 65 Nes
torovici), Panici 4 (min. 74 
Periat).

A arbitrat C. GHEMIGEAN 
4r4r-4r-ir^> ajutat bine la 
tușă de C. Iofciu și E. Martin 
(toți din București).

Trofeul Petschovschi : 8.
La tlneret-rezerve : S. C.

Bacău — C.F.R. Timișoara 1—0 
(0-0).

După gol, timișorenii au 
cîteva minute, de furie, ata
că cu violență, dar Hrițcu nu 
mai repetă gafele din prima 
repriză și „focul de paie“ se 
stinge la picioarele lui Re
gep și Panici, la fel de nein
spirați. Apoi jocul reintră în 
normal, atacul gazdelor men
ține presiunea, dar ocazia de 
gol nu se mai ivește decît la 
poarta lui Ghiță, unde Floa- 
reș — la marginea careului 
mic •— greșește preluarea la 
mingea-gol venită de la 
Nestorovici (min. 88).

Ovidiu IOANIȚOAIA

IN CARE AU RATAT UN PENALTY!
In preliminariile turneului U.E.F.A.: Bulgaria — România 1-0 (1-0)

SOFIA, 28 (prin tolofnn, 
d« la trimisul nostru spocial). 
Reprezentativa noastră de ju
niori a început promițător jo
cul cu selecționata similară a 
Bulgariei, disputat pe stadio
nul Vasil Levski, în prelimi
nariile turneului U.E.F.A.

Chiar din primul minut, 
Sandu Mircea a încercat poar
ta lui Stoianov, printr-un șut 
expediat din marginea careu
lui mare. Prin demarcări ra
ționale în spațiul de joc, sin
cronizate cu pase destul de 
precise, fotbaliștii români au 
o ușoară superioritate terito
rială. Golul plutește în aer și 
în minutul 21 pare iminent: 
la un atac declanșat pe aripa 
dreaptă, Sandu Mircea, în po
ziție favorabilă, trage «le la 
aproximativ 12 m în bară, 
mingea revine în careul mic 
de unde Aelenei, care urmă
rise, reia cu capul tot în bara 
orizontală, la a doua reluare 
(Donose, tot cu capul) Ran- 
ghelov, vrind să scoată balo
nul, se ajută cu mina și arbi
trul arată hotărît punctul de 
Ia 11 m. Grupul turiștilor ro
mâni exultă, noi privim spre 
tabelă, dar Aelenei ne spul
beră speranțele in deschiderea 
scorului, executind fără for
ță și fără precizie, la nici 2 
metri in stingă Ini Stoianov, 
care reușește să respingă în 
corner! Peste puține secunde 
decepția Va fi sporită, gazdele 
reușind să înscrie pe contra
atac: intarcentînd o pasă hin-

gă, frontală, Micloș efectuează 
defectuos preluarea, trimițînd 
în piciorul lui Jelev; optarul 
gazdelor prelungește spre Pri
targov, care, din interiorul ca
reului, înscrie 
colț: 1—0.

Am descris 
acest minut 21 
moment psihologic 
cît pe parcursul lui s-a scris, 
de fapt, istoria meciului. Și 
cum se întîmplă în aceste si
tuații, mai ales cînd e vorba 
de echipe de juniori, după 
gol, bulgarii au acționat mai 
decontractat (pasele, combina
țiile lor au cîștigat în preci
zie), în timp ce oaspeții au 
pierdut din clarviziune. Spre 
sfîrșitul reprizei, juniorii noș
tri forțează egalarea, îndeo
sebi pe partea stingă, dar nu 
o reușesc. în schimb, bulgarii 
sînt Ia un pas, în minutul 38, 
de majorarea scorului, dar 
Costaș apără un șut puternic 
expediat de Pritargov, un As- 
paruhov în devenire. Și după 
pauză, tinerii jucători români 
se mențin, la început, în ofen
sivă. Astfel, în min. 54, Cojoca
rii trimite de la 18 m în bara 
orizontală, mingea revine în 
teren, dar Blejușcă o plasează 
cu capul alături de poartă. 
Apoi. în min. 56, Costaș scoa
te, printr-un reflex extraor
dinar, balonul trimis spre 
colțul porții de același Pritar
gov. Cîteva faze de poartă se 
petrec și în continuare: în 
”'in. 60 Pritargov șutează dji

cu stîngul Ia

mai pe larg
— un adevărat

întru-

la numai 7—8 m în bara ver
ticală; în min. 68, Aelenei, 
aflat la marginea careului 
mic, în unghi dificil, greșește 
centrarea, așteptată, în apro
pierea porții, de Sandu 
Mircea.

Și minutele trec, fără să 
mai aducă vreo modificare de 
scor, fixat pe tabelă în acel 
dramatic moment, descris, mai 
pe larg, în prima parte a cro
nicii, golul lui Pritargov adu
cînd Bulgariei o binemeritată 
victorie. S-au remarcat Costaș, 
Smarandache, Ion Ion, res
pectiv Pritargov, Jelev, Țan- 

i . contjuș
Mi has 

Ia linie 
Mateev

cov și Stoianov. A 
foarte bine Christos 
(Grecia), ajutat corect 
de M. Ciukov și A. 
(ambii din Bulgaria).

BULGARIA: Stoianov — 
Țancov, Ranghelov, Kruniov, 
Staneev, Toscov, Kostov, (min. 
71 Grincearov), Voinov, Jelev, 
Pritargov, Parușev (niin. 61 
Apostolov).

ROMANIA: Costaș - Do- 
brău, Smarandache, Micloș, 
Ciocîrlan, Ion Ion, Dumitriu, 
Donose (min. 41 Blejușcă; 
min. 72 Boloni), Aelenei, San
du Mircea, Cojocaru.

La cîteva minute după meci, 
conducătorul jocului ne spu
nea: „Așa e fotbalul! Juniorii 
români au acționat destul de 
bine, dar șansa i-a ajutat nu
mai pe bulgari. După părerea 
mea, jocul a fost do un nivel 
tehnic satisfăcător".

ft WQiAESCU



TRIMISUL NOSTRU SPECIAL LA C. M. DE TENIS DE MASĂ DE LA NAGOYA, TRANSMITE:

ECHIPA ROMÂNIEI A ClSTIGAT MECIURILE
7

CU NOUA ZEELANDA Șl AUSTRIA
* Preliminariile n-au oferit surprize • Astăzi, partide

NAGOYA, 28 {prin telefon).
Duminică au fost deschise, 

în Hala Aichi din Nagoya, 
întrecerile celei de a 31-a 
ediții a campionatelor mon
diale de tenis de masă. La 
competiția supremă a sportu
lui cu mingea de celuloid par
ticipă delegații din 59 de țări 
(după cum se vede, numărul 
echipelor a continuat să se 
mărească pînă în ultima cli
pă), de pe toate cele cinci 
continente. în competiția re
zervată băieților sînt prezente 
41 de echipe (217 jucători), 
iar în cea feminină 29 de for
mații (106 jucătoare).

Prima zi a întrecerilor a 
oferit formațiilor puternice un 
bun prilej de antrenament, 
de acomodare cu sala și con
dițiile de concurs, iar team- 
urilor mai slabe o ocazie de 
a obține un plus de expe
riență în confruntări de am
ploare. Nu s-au înregistrat 
surprize, favoritele cîștigînd 
pe toată linia, într-o manieră 
adesea categorică.

Reprezentativa României a 
debutat cu succesul scontat, 
cîștigînd cu facilitate cele 
două întâlniri în care s-a con
fruntat cu echipele Noii Zee- 
lande și Austriei. In ambele 
meciuri ; 3—o pentru Româ
nia Maria Alexandru și Eleo
nora Mihalca au cîștigat toate 
seturile. Ele au manifestat o 
ușurință remarcabilă, au făcut 
eforturi evidente pentru a-și 
regla loviturile, pentru a se 
acomoda cu particularitățile 
locului de concurs Seara, 
pentru completarea pregătirii, 
Maria Alexandru și Eleonora 
Mihalca au mai făcut o oră 
de antrenament. Iată acum re
zultatele tehnice 
meciuri i

ROMANIA — 
LANDA 3—0:

în cele două

NOUA ZEE-
Mihalca—Fo

garty 2—0 (15, 9); Alexandru 
— Fraser 2—0 (5, 8); Alexan
dru, Mihalca — Trail, Fogarty 
2—0 (9, 14);

BELGRAD 28 (prin telefon). 
Și în cea de-a doua partidă 
susținută împotriva Italiei, re
prezentativa de polo a țării 
noastre s-a văzut nevoită să 
părăsească învinsă piscina aco
perită de la Tasmajdan. Parti
da dintre cele două selecționate 
a fost extrem de echilibrată. 
Italienii au învins cu 5—4 (1—1, 
1—L 1—1, 2—1), dar un rezul
tat egal ar fi fost mult mai 
echitgbil. Pizzo a deschis scorul 
(4 m) la o greșeală a lui Szabo. 
Apoi, românii au beneficiat în 
două rtnduri de superioritate 
numerică ; prima oară, Szabo, 
a ratat, iar apoi Novac a obți
nut egalarea. în cel de-al doi
lea „sfert", o combinație Szabo- 
Culine.ac a permis ultimului să 
marcheze (2—1), dar replica ad
versă a fost promptă și De Ma- 
gistris a restabilit egalitatea 
(2-2).

După un nou penalty trans
format de Pizzo (2—3), românii 
au dominat autoritar. Nastasiu 
a înscris un gol splendid din 
centru (3—3). jar Culineac a ra
tat o nouă situație de superio
ritate numerică. In ultimele 5 
minute, românii au avut doi oa
meni eliminați și Marsili II a 
readus avantajul (4—3) echipei 
sale. In continuare, au mai în
scris Lazăr (s.n.) și din nou 
Pizzo (4 m). La scorul de 4—5, 
în ultimele secunde, echipa 
noastră a avut un om în plus 
și o mare șansă de a egala ; 
Lazăr a greșit însă copilărește 
concretizarea unei situații clare.

In cea de-a doua partidă : 
Iugoslavia — Bulgaria 12—3 
(5—1, 1-0, 4—1, 2—1).

grupele semifinale
ROMANIA — AUSTRIA 

3—0: Alexandru—Smekal 2—0 
(10, 11); Mihalca—Willinger
2—0 (10, 11); Alexandru, Mi
halca — Smekal, Willinger
2— 0 (14, 13).

Alte rezultate: U.R.S.S. — 
India 3—0, U.R.S.S. — Singa
pore 3—0, Japonia — Hong 
Kong 3—0, Austria — Noua 
Zeelandă 3—2, R. P. Chineză
— Ghana 3—0, R. P. Chine
ză — Grecia 3—0, Cehoslova
cia — Malaezia 3—0, R.F.G.
— Nepal 3—0, Coreea de 
Sud — Tailanda 3—0, Anglia
— Indonezia 3—1, Suedia — 
Columbia 3—0, Ungaria — Ca
nada 3—0, Franța — S.U.A.
3— 1.

Dacă în seriile preliminarii 
echipa noastră a avut o mi
siune ușoară, în grupa semi
finală B (ale cărei întreceri 
încep luni dimineață) ea va 
avea de întîlnit formații deo
sebit de puternice, cum sînt 
Japonia, Coreea de Sud, Un
garia, R. F. a Germaniei. în 
grupa semifinală A sînt cali
ficate formațiile Uniunii So
vietice (campioană mondială), 
R. P. Chineze, Cehoslovaciei, 
Angliei, Suediei și Franței.

Unul dintre meciurile pe 
care le vor susține luni (n.r. 
astăzi) Marta Alexandru și 
Eleonora Mihalca este acela 
cu Coreea de Sud, echipă al
cătuită din redutabilele Lee 
Ailesa (locul 12 în lume) și 
Cioi lung Suk (locul 21) Un 
cuvînt foarte greu îl va avea 
rezultatul meciului de dublu.

★
ÎNTRECEREA FORMAȚII

LOR MASCULINE nu și-a 
încheiat faza preliminariilor. 
Din cauza numărului mare de 
meciuri programate, partidele 
din grupe vor continua și în 
cursul dimineții de luni. Iată 
însă rezultatele înregistrate 
duminică : Japonia — Austra
lia 5—0, Danemarca — Mexic 
5—0, Ungaria — Columbia 
5—0, Iran — Ghana 5—1, Au
stria — Israel 5—3, Suedia
— Noua Zeelandă 5—0; Gha
na — Noua Zeelandă 5—3, 
Grecia — Peru 5—1, R. P. 
Chineză — Grecia 5—0, Iugo
slavia — Tailanda 5—0, R.F. 
a Germaniei — Salvador 5—0, 
Nigeria — Malaezia 5—4, Ni
geria — Salvador 5—0, Cana-

in
da — Columbia 5—3, R.P.D. 
Coreeană — Singapore 5—0, 
R.A.U. — Singapore 5—2, Co
reea de Sud — Hong Kong 
5—0, Hong Kong — S.U.A. 
5—1, Cehoslovacia — Nepal 
5—0, Franța — Filipine 5—0, 
India — Filipine 5—1, India 
— Mexic 5—0. Deoarece nu 
sînt de prevăzut nici în con
tinuare surprize, cred că gru
pele semifinale vor avea ur
mătoarea alcătuire: A — Ja
ponia, Iugoslavia, R. F, a Ger
maniei, Coreea de Sud, An
glia (sau Olanda), Danemar
ca; B — Suedia, R. P. Chine
ză, Ungaria, R.P.D. Coreeană, 
Cehoslovacia, Franța (sau In
dia). întrecerile masculine din 
grupele semifinale se vor des
fășura luni după amiază.

C. COMARNISCHI

LUPTĂTORII NOȘTRI 
VICTORIOȘI IN SUEDIA

VAXJO, 28 (prin telefon). 
Azi s-a încheiat în localitate 
„Cupa Dacke“ la lupte li
bere, turneu internațional la 
care au participat sportivi 
din R.F.G., Cehoslovacia, Ro
mânia și Suedia (cu trei for
mații). Sportivii români au 
avut o comportare foarte 
bună la această competiție 
organizată de clubul suedez 
B.K. Enig, ocupînd la cinci 
categorii de greutate locul I, 
cucerind astfel și trofeul pus 
în joc. Reprezentanții noștri 
au susținut aici, la Văxjo, 35 
de meciuri, dintre care au 
cîștigat 28 (21 la tuș) și au 
pierdut doar 4. Cele 
multe victorii au avut P. 
man, I. Vangheliei și V. 
ga (cîte patru).

Iată locurile ocupate

I la 52 kg, P. 
la
57

62
74

57 
kg, 

kg, 
kg

kg, FI. 
P. Co- 

L. Am- 
(cîștigă- 
Suedia),

luptătorii români : I. Vanghe
liei — locul I la cat. 48 kg, 
Em. Butu — 
Cernău — I 
Moț — II la 
mau — I la 
bruș — II la
tor J. Karlsson
V. Iorga — I la 82 kg, I. 
Marton — II la 90 kg (cîș- 
tigător F. Teobald — R.F.G.), 
Șt. Enache — II la 100 kg 
(câștigător K. Engel — Ceho
slovacia), Șt. Stingu 
â-100 kg (cîștigător
— R.F.G.).

— II la 
G. Volz

în C. M. de hochei (grupa A)

PRIMELE ÎNTÎLNIRI
ALE RETURULUI

Continuînd seria succeselor, 
formația Uniunii Sovietice a 
întrecut sîmbătă noaptea se
lecționata R. F. a Germaniei 
cu categoricul scor de 12—2

mai
Co-
Ior-

de

general:
2. R.F.G.

In clasamentul
1 ROMÂNIA 25 p, 
10 p. 3. Cehoslovacia 10 p.

Sportivii români se înapo
iază marți după-amiază în 
București.

0 frumoasă victorie a înotătorilor români
(Urmaie din pag 1)

nomul, mergînd cu o precizie 
de ceasornic : 2:10,0 — 4:26,5 
— 6:43,0 la 600 m. Era evi
dent că Aimer se află în for
mă deosebită și că se îndreap
tă spre un record valoros. 
Primul, de altfel, l-a realizat 
la trecerea la 800 m, unde a 
fost cronometrat în 9:02,7, su
perior cu 16,8 sec vechiului 
reeord ce-i aparținea. Apoi, a 
continuat liniștit și netulbu
rat, în alura sa elegantă, spre 
victorie și o cifră de bună 
valoare europeană. în urma 
sa, Wojtakaitis și Naghi luptau 
aprig pentru locul secund. Ei 
au mers cot la cot pînă la 
1000 m. de unde polonezul a 
„zburat" brusc și nu a mai 
putut fi ajuns. 1. E. ALMER 
(R) 17:04,5 — record (v. rec. 
D. Naghi 17:55,4), 2. W. Woj
takaitis (P) 18:00,2, 3. D. 
Naghi (R) 18:04,3, 4. A. Wis- 
licki (P) 18,57,2 ; ROMÂNIA 
85 p — POLONIA 79 p.

Deși Gh. Lupu a „mers" 
62,9 în primul schimb al șta
fetei de 4x100 m mixt, sta
bilind un nou record la 100

m spate, iar 
urmat cu 69,7 
du-Se la 
rul său, 
a putut 
realizeze
peții, superiori la delfin și-au 
asigurat avantajul pe care

Șoptereanu l-a 
la bras, aflîn- 

egalitate cu adversa- 
cvartetul român nu 
mai mult decît să 
un nou record. Oas-

Slavic nu l-a mai putut refa
ce pe ultima parte. 1. POLO
NIA - 4:07,2 - record, 2. Româ
nia 4:09,Z — record (v. rec. 
4:10,3). SCOR GENERAL : 
ROMÂNIA 91 p — POLONIA 
89 p. O frumoasă și prețioasă 
victorie a înotătorilor români.

KETOLA 
(Finlanda)

(1—1, 7—0, 4—1). Partida nu 
a prezentat interes decît în 
primele 20 de minute, cînd 
tabela de marcaj a indicat un 
surprinzător rezultat egal. 
Apoi, apărarea vest-germană 
a cedat puternicei presiuni 
dezlănțuite de atacanții sovie
tici.

Ieri după-amiază, pe pati
noarul acoperit Vernets din 
Geneva s-a desfășurat partida 
dintre reprezentativele Finlan
dei și R. F. a Germaniei. Ca 
și în jocul de la Berna, nordi
cii au obținut victoria, de da
ta aceasta însă la un scor mai 
sever : 7—2 (3—0, 0—1, 4—1). 
Finlandezii și-au asigurat de 
la început un avantaj de trei 
puncte și au rezistat cu suc
ces puternicei reveniri mani
festate de hocheiștii vest-ger- 
mani în a doua repriză. Fina
lul a aparținut însă categoric 
selecționatei finlandeze, mai 
rapidă și mai incisivă în ac
țiunile ofensive.

La oca cînd închidem edi
ția este în curs de desfășurare 
meciul Suedia — S.U.A.

PENULTIMA ETAPĂ ÎN „TURUL ALGERIEI"

TURNEUL INTERNAȚIONAL DE HANDBAL DE LA BRAȘOV

DINAMO
BRAȘOV, 28 (prin telefon). 

La Brașov s-a încheiat du
minică turneul internațional 
de handbal masculin organi
zat de clubul sportiv Dinamo 
din localitate, la care au luat 
parte Voros Meteor Buda
pesta, Dinamo Brașov, Minaur 
B. Mare și Tractorul ~ 
Timp de trei zile, 
sportiv Dinamo a 
jocuri de bun nivel 
echilibrate și spectaculoase, 
bucurîndu-se de o asistență 
numeroasă. Turneul a fost 
cîștigat de Dinamo Brașov, 
învingătoare în toate parti
dele susținute. Iată și rezul
tatele : ~
Voros 
27—20
B. Mare 10—9 (4—5) și cu 
Tractorul Bv. 18—13 (8—8), 
Tractorul Bv. cu Minaur B. 
Mare 17—15 (8—8) și cu Vd- 
rds Meteor Budapesta 24—19

Brașov. 
Parcul 

găzduit 
tehnic,

ÎNOTĂTORII ROMÂNI
AU ȘANSE FRUMOASE

CUPEI EUROPEIH

excelentele rezultate

T. VASILE Șl N. CIUMETI IN PLUTONUL FRUNTAȘ
ALGER 28 (Agerpres). — 

Desfășurată pe traseul Djidje- 
lli—Bougie (96 km), etapa a 
11-a a Turului ciclist al Alge-

NEÎNVINSĂ
(13—6), Minaur B. Mare — 
Voros Meteor Budapesta 19— 
16 (8—4). Remarcăm com
portarea echipelor românești, 
bine pregătite fizic și tehnic, 
deși aflate la prima evoluție 
în aer liber din acest sezon. 
O remarcă specială pentru 
Minaur B. Mare, care a con
stituit o surpriză plăcută pen
tru spectatorii brașoveni.

V. POPOVICI — coresp.

După 
obținute la Kielce (n. r. cam
pionatele de iarnă ale Polo
niei) și mai ales după vic
toria categorică înregistrată 
la Sofia in fața Bulgariei, la 
prima evoluție din sezon in
tr-un bazin de 50 m, am cre
zut realmente că Zbigniew 
Pacelt și coechipierii săi vor 
reuși să cîștige și la Bucu
rești, confirmînd diferența de 
valoare existentă intre nata- 
ția poloneză și cea româ
nească. Pacelt, intr-adevăr, a 
probat din nou clasa sa înal
tă, dar acest lucru s-a dove
dit insuficient în fața unei 
echipe deosebit de ambițioasă 
și pusă pe fapte mari-.

Așa cum s-au 
pasionantele întreceri 
lungul celor trei 
curs, gazdele au 
toria. Exceptînd 
delfin, în restul 
mânii au luptat 
fel de, menajament, făcînd o 
adevărată risipă de etiergie. 
Valoarea lui Slavic este deja 
cunoscută in întreaga Euro
pă, dar cei care m-au impre
sionat realmente au fost doi 
tineri înotători români, că
rora le întrezăresc un viitor 
strălucit. In primul rînd este 
vorba de Eugen Aimer (ca-

desfășurat 
de-a 

zile de con- 
meritat vic- 
probele de 

curselor, ro- 
fără nici un

zul lui Pacelt este oarecum 
identic), care dacă ar avea 
condițiile de antrenament ale 
lui Larsson sau Fassnacht ar 
putea ajunge curînd la per
formanțele celor doi mari 
campioni. El înoată economic 
și are o mare putere de re
cuperare, fapt dovedit sîm
bătă seara, cînd după recor
dul realizat în dificila probă 
de 400 m mixt a mai 
capabil, 30 de 
tîrziu, să înoate 200 
în ștafetă la 2:00,8. 
puțin talentat mi se 
tînărul Wetterneck, 
reușit 5:01,8 in proba de te- 
tratlon (400 m). In afara ma
ghiarului Hargitay, un verita
bil fenomen al notației eu
ropene, nu cunosc încă pe 
continent un alt tlnăr în 
virstă de 15 ani capabil de 
un asemenea timp.

In general, echipa română 
mi s-a părut destul de omo
genă și îi întrevăd posibili
tăți frumoase de a se clasa 
pe primele locuri în Cupa 
Europei (grupa B).

ALEXANDRA 
KOROLKIEWICZ 

redactor
la „Przeelad Sportowy" 

Varșovia

FOND MEMORIAL 
J. P. MONSERE

fost 
mai 

liber
mai

minute 
m 
Nu
pare și 
care a

BRUXELLES 28 (Agerpres). 
— R. Clayes, directorul firmei 
care patrona echipa campio
nului mondial de ciclism 
Jean Pierre Monsere, decedat 
în condiții tragice în cursul 
unei curse cicliste, a hotărît 
crearea unui fond memorial 
„J. P. Monsece" și a depune
rii unei plăci comemorative în 
locul unde s-a produs acci
dentul. In folosul familiei 
Monseră se va desfășura și o 
reuniune ciclistă internațio
nală programată în orașul 
Gând.

riei a fost cîștigată de rutie
rul algerian Tahar Zaaf, cro
nometrat cu timpul de 2h 17. 
în același timp cu învingăto
rul, pe locurile 6 și, respectiv, 
9 au sosit și cicliștii români 
Tudoc Vasile și Nicolae Ciu- 
meti.

înaintea ultimei etape, în 
clasamentul general indivi
dual continuă să conducă po
lonezul Krzeszowiec, urmat de 
Skesîrev (U.R.S.S.) la 24,0, 
Trișcin (U.R.S.S.) la 2:40. 
Concurentul român Vasile Se- 
lejan se află pe locul 6, la 
5:24.

TELEX

DE FOTBAL
ZURICH. 28 (Agerpres) — 

Comitetul de organizare a vi
itorului campionat mondial de 
fotbal a primit înscrierile a 
nltor cinci țări i Brazilia, 
Grecia, Norvegia. Suedia și 
Elveția. Astfel, numărul e- 
chipelor care au trimis ade
ziunea oficială de participare 
este în prezent de 13.

Tn cadrul întrecerilor pentru 
„Cupa Atfeko“ la schi, care se 
desfășoară pe pîrtiile de pe 
muntele vitoșa, în apropiere de 
Sofia, proba de slalom uriaș a 
revenit italianului H. Blank în 
2 : 27,70 urmat de A. Tormozin 
(U.R.S.S.) — 2 : 28,37 ; M. Pazut 
(Cehoslovacia) — 2 : 29.02 : Dan
Cristea (România) 2 : 29,16 ; R. 
Rezniev (Bulgaria) — 2 :30,41 ;
K. Kleibert (Austria) — 2 :30.83. 
La femei, a cîștigat cehoslovaca 
Alena Uhrova.

BUDAPESTA, 28 (prin tele- 
. fon). Sîmbătă și duminică s-a 

disputat pe arena clubului 
sportiv Elore, din capitala 
Ungariei, dubla întîlnire de 
popice dintre selecționatele de 
juniori ale țării gazdă și Ro
mâniei. Atît la fete cît și la 
băieți victoria a revenit re
prezentanților Ungariei cu 
scorul de 2462—2419 p d — la 
fete și 5191—5036 p d — la 
băieți. Din echipele noastre 
cele mai bune rezultate le-au 
obținut Margareta Bordei — 
420 p d (cea mai bună din se
lecționata ungară Bați — 440 
p d) și Ion Stefucz — 900 p d 
(din echipa gazdă — Csanyi 
— 913 p d).

Budapesta 
cu Minaur

Dinamo Brașov cu 
Meteor 
(10-8).

Bordei

disputat tur
ca re — atît la 
junioare — a 
sportivii ță-

Telefoto i
A.P.-Agerpres

porta- 
„Juve", 
la pi-

meciul
,dispu-

cam-

Tavares, sal- 
un gol gata 

în

7'ancredi, 
rul lui 
plonjează
cioarele lui Ama- 
rildo 
vind 
făcut
cu Roma 
tat ieri in 
pionatul italian.

Braunschweig — Rot Weiss 
Essen 1—0, Werder Bremen 
— Eintr. Frankfurt 0—0, 
Stuttgart — Hertha 0—1, 
Duis'burg — Bor. Dortmund 
2—1.

Tot în capitala Bulgariei s'-au 
desfășurat întrecerile concursu
lui internațional de patinaj artis
tic. în 
nină, 
clasat : 
1531 p ;

P
P ; 
p ;
p.

proba individuală femi- 
pe primele locuri s-au

Mary Maklyn (Anglia) 
; Rose Heisinger (R.F.G.) 
; Van tyn

Elena Moiș
Vera Varga

(Olanda) 
(România) 
(Ungaria)

in Africa

1503
1466,5
1453.4
1380.4

M
Continutndu-șl turneul
de Nord, echipa masculină de 
handbal Lokomotiv Praga a 
întîlnit reprezentativa Tunisiei. 
Gazdele au terminat învingătoare 
cu scorul de 20—8.

1. Bayern 23 13
2. Moenchengladbach

24
263. Schalke

13
14

ANGLIA : Leeds 
la Londra

8 2 49-22 34

8
5

3
7

lasă

53-23
36-22

34
33

2 P

Duminica s-a 
neul individual 
juniori cît și la 
fost cîștigat de 
rii gazdă : Dvorszki 440 p d 
(junioare) și Kovacs 925 p d 
(juniori). Dintre tinerii noștri 
popicari pe cele mai bune 
locuri s-au clasat Vasilica 
Pintea — IV cu 417 p d, res
pectiv, D. Mazilu — VI cu 
869 p d. Restul concurenților 
români au obținut următoare
le rezultate: R. Stefucz 408, E- 
rica Szasz 407, Elena Bălașa 
405, Mariana Anton 399, Ildico 
Jijic 394, Margareta - 
392, C. Voicu 854, I. Stefucz 
853, I. Fodor 845, A. “ 
819, C. Cristoi 791 și V. Popa 
783 p d.

Rozsa

Surprize in fotbalul continental
Campionatul de hochei ITALIA : Milan învinsă

(Urmare din pag. 1) STEAUA — DINAMO 3—3 
(1—1, 2—2, 0—0)

și Jere — pentru Avîntul 
Miercurea Ciuc, Vlad — pen
tru I.P.G.G.

Âu arbitrat C. Sgîncă și 
Kedves.

AGRONOMIA CLUJ —
L, GHEORGHIENI 

(0—0, 2—0, 4—1).
AVlNTUL 
6—1

prima repriză meciul a 
echilibrat. In această 
a întîlnirii, cei din

în 
fost 
parte 
gheorghieni au ratat nume
roase ocazii de gol. Apoi, ho- 
cheiștii de la Agronomia 
Cluj s-au impus, reușind să 
înscrie două goluri în repriza 
a Il-a și să majoreze scorul 
în ultima parte a partidei- 
Au marcat i Cazan (3), Bor- 
bath (3) — pentru Agronomia 
Cluj, Veres — pentru Avîn- 
țul Gheorghieni.

Au arbitrat Al. Mureșanu 
Și Gh. Bănică.

Peste 2000 de spectatori au 
asistat la un meci dinamic 
și spectaculos, cu o evoluție 
palpitantă a scorului. Steliștii 
au jucat mai lent și mai com- 
binativ, în timp ce dinamo- 
viștii s-au bazat pe pătrunderi 
individuale, în viteză, remar- 
cîndu-se în special Huțanu și 
Pană. Rezultatul de egalitate 
este echitabil.

Au marcat! Fodorea, Gheor
ghiu și Biro pentru Steaua, 
respectiv Pană (2) și Moiș. 
Au arbitrat corect Gh. Taș- 
nadi (M. Ciuc) și Gh. Barbu 
(Buc.).

în urma acestei partide, 
care a încheiat turul IV 
al campionatului divizionar, 
Steaua conduce în clasament, 
fiind secondată la o diferență 
de un punct de echipa Di
namo. Deci cursa pentru titlu 
continuă.

înainte 
campio- 

Italieî 
ce 

ce a 
multă 

! de

Cu șapte etape 
de terminarea sa, 
natul de fotbal al 
devine din ce în 
mai pasionant. După < 
condus — uneori cu i 
autoritate — timp de 22 
etape, Milan, echipa lui Nereo 
Rocco, se vede deodată distan
țată la 2 puncte de eterna sa 
rivală. Inter. Marea surpriză 
de pină acum a campionatului 
s-a produs ieri pe San Siro, 
unde Varese a învins cu 2—1 
pe roș-negrii in fața ochilor 
consternați ai milanezilor. „Pa
sul greșit" al lui Milan a per
mis Iui Inter. învingătoare cu 
1—0 în deplasare la 
să preia conducerea 
sament. De remarcat 
lider a fost lipsit 
meci de serviciile lui Burgnich. 
Vieri și Giubertoni — suspen
dați în urma jocului de du
minica trecută cu Napoli. A- 
ceasta din urmă, învingătoare 
acasă, se apropie la 2 
de Milan.

Iată rezultatele și 
golurilor celei de a 23-a . . 
Cagliari — Lanerossi Vicenza 
1—1 (Mancini, respectiv Cine- 
sinho); Bologna — Fiorentina

Catania, 
în cla
că' noul 

în acest

puncte
autorii 
etape :

de Varesa, pe San Siro !
0—0; Catania — Internationale 
0—1 (Bertini) ; Milan — Varese
1— 2 (Prati din penalty, res
pectiv Tamborini din penalty 
și Morini) ; Napoli — Lazio
2— 0 (Sormani și Umile) ;
Roma — Juventus 0—0 ; Tori
no — Sampdoria 
disputat pe teren 
Novara) : Verona 
1—1 (Bergamaschi,
Saltutti). Iată fruntașele clasa
mentului după meciurle de 
ieri : ,

0—0 (meci 
neutru la 

— Foggia 
respectiv

1. Inter 23 15 5 3 33—19 35
2. Milan 23 12 9 2 43—19 33
3. Napoli 23 12 7 4 23—14 31
4. Juventus 23 10 7 6 31—22 27
5. Bologna 23 8 10 5 26—19 26
6. Cagliari 23 7 11 5 25—26 25

In clasamentul golgeterilor
conduce în continuare Bonin- 
segna 
urmat 
goluri, 
goluri, 
goluri etc.

CESARE TRENTINI

asistat 149.000 spectatori’, din
tre aceștia 45-000 fiind pre- 
zenți la derbyul F. C. Koeln
— Borussia Moenchenglad
bach. învinsă cu 3—2 (3—1), 
Borussia pierde și primul loc 
în clasament, avînd o înfrân
gere mai mult ca noul lider, 
Bayern Miinchen, la egalitate 
de puncte. Iată ordinea golu
rilor, în meciul de la Koeln : 
0—1 Henckes (min. 7), 1—1 
Weber (9), 2—1 și 3—1 Rupp 
(14, 37), 3—2 Koppel (56).

Celelalte rezultate : Bayern 
Miinchen — Arm. Bielefeld 
2—0, Schalke 04 — Hambur
ger 1—0, Kickers Offenbach
— Kaiserslautern 1—1, Eintr.

Sîmbătă, fotbalul insular a 
trăit una din zilele sale mari, 
semifinalele „Cupei Angliei". 
62.000 spectatori au fost pre- 
zenți în tribunele lui „Old 
Trafford" din Manchester, 
pentru i 
Everton, 
tensiune, 
la pauză 
de Allan Ball, 
Iul Liverpool 
mai eficaci în 
tate de oră a 
zultat final : 2—1 (0—1) pen
tru F. C. Liverpool. Și în 
cealaltă semifinală, Arsenal 
— Stoke City, încheiată la 
egalitate (2—2), după cum se 
știe, emoțiile n-au lipsit. Ar
senal n-a reușit să egaleze 
decît în ultimul minut, prin 
penalty! Meciul se rejoacă.

In absența lui Arsenal, me
ciurile de ligă au fost domi
nate de întâlnirea susținută 
de lider, Leeds United, la 
Londra, cu F. C. Chelsea. 
După un meci dramatic, 
Chelsea cîștigă cu 3—1. Alte 
rezultate: Burnley — Ipswich 
Town 2—2, Huddersfield — 
Coventry 1—0, Newcastle — 
Derby County 3—1, Notting
ham — Crystal Palace 3—1, 
Southampton — Blackpool 
fl—1, West Bromwich — Man-

din
meciul Liverpool — 

disputat la înaltă 
Everton

i prin
conducea 

golul marcat 
dar atacanții 

s-au dovedit 
ultima jumă- 
meciului. Re

Fostul internațional american de 
baschet, Frank Townsend, a 
fost arestat la New York pentru 
trafic de stupefiante. în momen
tul arestării, asupra lui Townsend 
s-a găsit o mare cantitate de 

heroinȘ.

Chester City 
ment:

0—0. în clasa-

1. Leeds 35 23 84 60-27 54
2. Arsenal 32 21 65 57-25 48
3. Chelsea 35 16 12 7 47-36 44
4. Wolverhampton^

34 18 79 53-47 43
(Inter) cu 18 goluri, 
de Pratj (Milan) 
Savoldi (Bologna) 
Bettega (Juventus)

17
14
10

R.F.G. : Schimbare de lider

La cea de a 26-a etapă a 
campionatului vest-german au

In cadrul manifestărilor dedicate 
comemorării a 100 de ani de 
Ia crearea iul Rugby Union .(pri
ma federație a sportului cu ba
lonul oval) sîmbătă,' la Edim- 
burg, s-n disputat un meci amical 
între echipele Scoției . și, Angli
ei. Victoria a revenit rugbyștilor 
scoțieni eu scorul de 26^-6 (11—3). 
în aceeași zi, cu 
urmă, câștigaseră 
dar cu 8—3.

■
Cunoscutul jocheu 
ter Piggott \a fost 
ma cursă a sezonului : 
Lincoln' 
s-a clasat Pe locul trei,- victoria 
revenind Iul Eddie Hide pe ca
lul „Double Cream".

un secol in 
tot scoțienii,

britanic Les- 
învins în pri- 

„Trofeul 
de la Doncaster. El

John Newcombe șl Arthur Ash* 
s-au calificat pentru finala tur
neului profesionist de tenis d« 
la Blue Islaul, lingă Chicago. In 
semifinale, Newcombe l-a elimi
nat cu 7—8, 
iar Ashe l-a 
pe Okker.

7—5 pe RojewaU; 
Învins cu t—9, 4—4

zi, echipa: /a teni»După prima I*. L L
a Pakistanului conduc*" cu 2—0 
în meciul cu selecționata Malae- 
ziei, pentru zona D asiatică g 
,-,Cupei David"

Turneul feminin de tenta de la 
New York a luat sfirșit cu vic
toria jucătoarei americane Rose
mary Casals, care a învins-o în 
finală cu 6—4, 6—4 pe compatri
oata sa Billie Jean King. Aceas
ta este a treia infringere suferită 
de Billie Jean King în 39 de 
partide susținute de la începutul 
anului.

Campionul european de box la 
cat. mijlocie, , italianul Carlo 

Duran, a repurtat la Torino o 
clară victorie la puncte în dau
na portoricanului Luis Vlnales. 
în cadrul aceleiași reuniuni,- 
„greul" brazilian Vaseo Faustinho 
l-a făcut k.o. în rundul 4 pe 
americanul Steve Jones.

JOE FRAZIER RECHEMAT LA CONTROL MEDICAL

PHILADELPHIA 28 (Ager
pres). — După ce Joe Frazier, 
campionul mondial de box la 
categoria grea, a părăsit spi
talul St. Luke din Philadel
phia unde a fost internat timp

de zece zile, pentru a fi tra
tat de hipertensiune arterială 
și o ușoară afecțiune renală, 
medicul James Giuffre a fă
cut noi declarații presei. Dr. 
Giuffre a precizat că nu a

prescris pacientului său nici 
un tratament special, în conti
nuare. In schimb, Frazier va 
trebui să se prezinte la un 
nou control medical peste 
două săptămîni.
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