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un punct și așteaptă acasă pe Rapid și Dinamo > La revedere, 

C. F. R. Timișoara ! • Jiul și C. F. R. Cluj intens periclitate

„Zbor Manta", așa s-ar putea intitula această 
portarul echipei Progresul intervine spectaculos,

secvență surprinsă la meciul etapei, în care 
respingind un atac al dinamoviștilor.

Foto ; Dragoș NEAGU

REZULTATE TEHNICE CLASAMENTUL
Dinamo — Progresul
„U“ Cluj — Politehnica
C.F.R. Timișoara — Steagul roșu
Farul — C.F.R. Cluj
F.C. Argeș — S.C. Bacău
Petrolul — U.T.A.
Jiul — Univ. Craiova
Sîmbătă :
Rapid Sfeciua 0—0

ETAPA VIITOARE [11
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tapa a XIX-a va rămîne 
una dintre cele mai im
portante ale acestui cam
pionat. Este posibil ca 

șocurile provocate de rezulta
tele înregistrate simbătă și du
minică să influențeze durabil 
toate zonele clasamentului. Re
zultatul cu cele mai importante 
urmări asupra celor doi poli ai 
ierarhici a fost victoria Pro
gresului și infringereâ dinamo- 
viștilor bucureșteni. Grație a- 
cestei mari surprize, Rapid n-a 
mai fost lider doar 24 de ore, 
echipa giuleșteanâ fiind obli
gată să s; gindească serios că, 
vrind-nevrind, are șanse pen
tru ciștigarea campionatului. In 
schimb, Dinamo cu atitea su- 
pervedete, avind de departe lo
tul cel mai bun, mai omogen 
și mai complet, începe să piar
dă din marile certitudini avute 
pină de curind. Prin nunctul 
obținut la Ploiești, U.T.Ă. con
tinuă cursa ei de urmărire mas
cată și cine știe dacă nu va fi 
pină la urmă marea profitoare 
a rivalităților dintre cele pa
tru bucureștene. Neputința e- 
chipei Steagul roșu a durat nu
mai o săptămînă și ieri, la Ti
mișoara. ea a închis definitiv 
ușa diviziei A in fața C.F.R.-u- 
lui. Constănțenii n-au milă, au 
luat tot ce se poate lua și de 
la un adversar sărman ca CFR 
Cluj, menținindu-se pe o pozi
ție extrem de onorabilă. In e- 
tapa de ieri, o singură partidă 
a fost lipsită de incrincenare, 
cea de Ia Pitești, unde F. C. 
Argeș și Dobrin au dansat in 
juiul echipei din Eacău. In 
rest, partidele au fost extrem 
de disputate, adversitățile s-au 
manifestat fierbinte și uneori 
s-a trecut peste granițele spor
tivității (vezi Dinamo—Progre
sul și altele). în jurul nesuferi
tului loc 15 pivotează acumjtrei 
echipe : 
greșul, 
cîștigat 
cîștigat 
completează „triunghiul negru", 
fiindcă învinșii lor de acum ci
teva săptămîni, fotbaliștii de la 
Progresul, au dat două lovituri, 
și cu starea de spirit pe care 
o au in prezent sînt capabili să 
mai amuțească și pe alți velei
tari.

Maria Alexandru și Anton Stipancici, în timpul partidei cu Pogosova — Alser din ^sferturile 
de finală la dublu mixt.

NAGOYA, 4 (prin telefon).
Indiscutabil, localitatea japo

neză Nagoya nu s-a dovedit fa
vorabilă deținătorilor titlurilor 
supreme la tenis de masă, în
vingătorilor de acum doi ani de 
la Munchen. La cinci din cele 
șapte probe, campionii lumii au 
fost detronați 1 După cum se

știe, la echipe băieți Japonia a 
cedat R. P. Chineze, iar la e- 
chipe femei U.R.S.S. s-a clasat 
pe locul V, victoria revenind 
reprezentativei nipone. Acum, 
în concursul individual, cam
pionii mondiali, perechile Alser- 
Johansson (Suedia), Zoia Rud- 
nova — Svetlana Grimberg

In „Cupa Primăverii14 la tir

I ECHIPA

Jiul, C.F.R. și Pro- 
Cei din Petroșani au 
două puncte, dar n-au 

liniște. C.F.R. Cluj

GOLGETER!
9 GOLURI : Tătaru — 1 din 11 

m (Steaua).
8 GOLURI : Dumitrache — 4 

din 11 m (Dinamo), Oblemenco
— 1 din 11 m (Univ. Craiova).

7 GOLURI : Doru Popescu (Di
namo), Neagu — 1 din 11 m (Ra
pid), Moldoveanu și Cuperman
— 1 din 11 m (Politehnica), Fră- 
țilă (F.C. Argeș), Tuf an (Farul), 
Adam — 1 din 11 m („U“ Cluj).

ETAPEI

SPECTACOLUL...
Ologu

(Farul)

Măndoiu
(Progresul)

Naom
(Steaua)

Dobrin
(F.C. Argeș)

Manta
(Progresul)

Grama Rusu
I (Progresul) (Steagul roșu)

Beldeanu
(Progresul) 

lordănescu 
(Steaua)

Kallo
(Farul)

Duminică, în ultima zi a 
întrecerilor „Cupei primăve
rii", s-au obținut citeva re
zultate bune pe poligonul Tu
nari. în primul rînd, trebuie 
să-1 remarcăm pe talentatul 
pistolar de la Steaua, I. Cor- 
neliu, care la proba de pistol 
sport (juniori) a stabilit un 
nou record național. Dintre 
ceilalți cîștigători merită feli
citări G. Pintilie (care l-a în
vins cu 3 talere pe Gh. Senco
vici) și pe Șt. Safta, de la 
C.F.R Arad, unul dintre cei 
mai buni coneurenți la. armă 
standard — juniori.

Iată rezultatele : pistol sport- 
juniori 30 + 30 f : 1. I. Cor- 
neliu (Steaua) 579 
cizie 289,. (a viteză 
record național, 2. 
(Steaua) 551 p, 3. 
(Steaua) 548 p, 4. 
(U.T. Arad) 544 p, 5. A.

(talere aruncate din turn) —
100 buc. : 1. G. Pintilie (C.S.O. 
Baia Mare) 97 t, 2. Gh.
(Olimpia) 94. t, 3. I. 
cu (Olimpia) 931.

Sencovici
Dumitres-

★

Marți 
loc, la ____
VIII, Conferința 
române de tir.

după-amiază 
sediul C.N.E.F.S.,

va avea 
. et. 

Federației

(U.R.S.S.) și Yasuko Konno — 
Hasegawa (Japonia) au fost eli
minate de Ciu Lan-sun — Iu 
Cian-ciun (R. P. Chineză), Oh- 
zeki—Hamada (Japonia) și, res
pectiv, Maria Alexandru (Ro
mânia)—Stipancici (Iugoslavia). 
Și. in probele de simplu s-au 
disputat doar citeva meciuri...

Așadar, printre performerii 
primelor două zile ale compe
tiției individuale figurează și 
Maria Alexandru, alături de 
campionul european (la dublu, 
Împreună cu compatriotul său 
Șurbek) și totodată al Iugosla
viei la simplu, Anton Stipancici. 
Partida ciștigată în fața cam
pionilor lumii Yasuko Konno— 
Hasegawa a fost de o rară fru
musețe, spectatorii asistând la 
atacuri prelungite, la lovituri 
de mare virtuozitate și la un 
final palpitant. în setul deci
siv, perechea japoneză era con
dusă cu 20—15. Stipancici- a 
servit de patru ori în. același 
stil și Hasegawa a tras de pa
tru ori decisiv, punctînd. La 
20—19, Stipancici se incăpăți- 
nează și servește identic. Hase-

Constantin COMARNISCHI
- ----------------------------------------- .. ---- --------.^..ț
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I.
p (la pre-
290)

I.
I.
M.

— nou 
Stanciu 
Vlaicu 
Catona 

,___ ______,__ r, _. Muscu-
rel (Steaua) 538 p. Armă stan
dard 60 f. culcat — .
1.
2.
P, 
P, 
P.

juniori : 
I. Codreanu (Steaua) 593 p, 
Șt. Safta (C.F.R. Arad) 592.. 3 - -- ■ — ■ --- 
4. S. Lupașcu (I.E.F.S.) 578 

... 5. T. ”... ;...........
Cluj) 578 p. 6. Ov. Sasu (Cute
zătorii) 578 p. Armă standard 
3x20 f. — juniori : 1. Șt. Saf
ta 558 p (la culcat 197, în ge
nunchi 190, în picioare 171), 2. 
L. Stoian (Dinamo) 541 p, 3. 
C. Gavrilescu (I.E.F.S.) 537 p, 
4. V. Pană (C. S. Școlarul) 536 
p, 5. Șt. Fudulică (Cutezăto
rii) 535 p, 6. Doina Cîșlaru 
(Nicolina Iași) 535 p. Skeet

C.

T.
Manole (Steaua) 586

Florescu (Medicina

Ultimul act al
campionatului de hochei

V. TEODOR (Dinamo)-ViCTORIOS
IN „CIRCUITUL

traseu bine ales (cir-Pe un 
cuitul din Bd. Liviu Rebreanu 
— Balta Albă) și în fața unui 
public numeros, probele ci
cliste organizate de clubul' 
Voința-*6-au bucurat de. o .par-- 
ticipare numeroasă : peste 170 
de coneurenți. Prezența la 
start a rutierilor care au con
curat recent în „Turul Alge- 

a contribuit efectiv

CICLIST VOINȚA1
11 p, M. Ioniță (D) 10 p,'N. 
Ciumeti (D) 9 p și V. Sele- 
jan (D) 7. p. învingător în 4 
probe pînă acum, Ion Gavri- 
Jă (Steaua) a întrecut, la ju
niori mari, după o luptă dîr- 
ză, pe T. Drăgan (Voința), 
urmat de M. Toma (Șc. sp. 1) 
— o promisiune, A. Neagoe 
(D), N. Voican (Șc. sp. 3), Val. 
IJie (C.S. Brăila), C. Cîrjă (Șc.

e păcat că T.V.-ul n-a transmis formidabilul 
spectacol al tribunelor la irfatch-ul Rapid —- 
Steaua, lată un film care ar fi făcut gloria 
celui mai opac operator.

Mai întîi au fost acele uimitoare imagini 
ale procesiunii în stea, spre Dealul Spirii.

Peste acest fundal s-ar fi putut monta prim-planurile neve
rosimile ale biletului în plus, implorat, în plină ploaie de 
noiembrie, la Facultatea de Drept, la Liceul Lazăr și pe 
Calea 13 Septembrie. Ar fi urmat asediul fulgarinelor lu
cioase, pentru deschiderea porților de fier ale stadio
nului Republicii. Și, bineînțeles, consternarea de pe chipul 
celor care își priveau neputincioși ghemotocul de hirtie, 
sau, mai exact, rămășițele unui bilet fără acoperire...

Și a început spectacolul arenei... Cordoane compacte 
de oameni pe muchea de sus a tribunei, în echilibru acro
batic. Alpiniști în vîrful sondelor cu reflectoare... Oameni 
pe copertină... Oameni pe acoperișurile clădirilor înalțe 
de pe Izvor... Mii de umbrele colorate, sustrase, probabil, 
din panoplia cu farmece a doamnelor... Fanfara unei 
școli profesionale feroviare, ca pe Wembley, încercînd 
să răzbată, zadarnic, prin fondul sonor imbatabil al ura-_ 
lelor investind apariția echipelor... Și aourii aceia aduși 
parcă anume din Gara de Nord, pentru a împlini cel

• mai izbutit decor fotbalistic din ultimii am.
E adevărat, a doua zi .aveam să vedem golul lui Dumi

trache, frumoasele preluări ale lui Beldeanu, șutul înco
ronat a lui Bene, de la' 40 de metri, zîmbetul distins al 
spectatorilor austrieci în fața înfrîngerii, dar telecinema- 
teca de aur a fotbalului a pierdut, din păcate, Specta
colul unei tribune care refuză — poate pentru prima oară 
— comparația cu San Siro sau Azteca...

H loan CHIRILA

în vederea meciului cu Hertha

LOTUL NATIONAL
PĂRĂSEȘTE AZI CAPITALA

Aseară și astăzi dimineață 
(în funcție de posibilitățile de 
deplasare din localitățile unde 
au evoluat în partidele de ieri), 
componenții lotului național 
s-au reunit la București în 
vederea deplasării în Berlinul 
occidental, unde miercuri seara 
lotul român va juca cu Hertha 
(echipă de liga I).

Fotbaliștii români părăsesc 
Capitala azi, la ora 9,40, de pe 
Aeroportul internațional Oto- 
peni.

Iată lotul convocat de antre
norul federal Angelo Nicules- 
cti și o sinteză a aprecierilor 
cronicarilor noștri, asupra com
portării selecționabililor in eta
pa a XlX-a.

Răducanu 9 : calm, 
reflexe excelente, avind
orice mare portar și șansă 
citeva situații.

Adamache 8 : în general, 
apărat bine, contribuind

SÎEAUA
SAU DINAMO?

P.S. 1. Rapid, marele învins din Brazilia, a devenit lider, 
lată o temă de meditație.

2. Dumitrescu III, lipsit de Domide, a renunțat și ,'la 
Dumitrescu IV, într-un meci cheie, in numele unor prin
cipii la care U.T.A. nu renunță...

3. Valentin Sfânescu (1—3 cu Progresul, la Brașov, și 
0-—0 cu Macri, la Timișoara) a devenit șeiiful subsolului.

4. Acum un an, în preajma turneului din Brazilia, mi-am 
permis sâ spun câ, înfr-un lot de 18, pe locurile 17 și 18 
ar trebui sâ se afle Neagu și Dumitru. Astăzi cer îngă
duința de a mai propune un nume : Beldeanu. Ar fi, 
poate, o nouă temă de meditație, (i. ch.)

lucid, 
ca 
în

a 
_r___  ___ la
realizarea rezultatului de ega
litate de la Timișoara. A fă
cut o singură greșeală, cînd a 
părăsit poarta și a fost 
punctul de a primi gol.

Sătmăreanu 6 : nesigur

pe

SPERANȚE, DOAR 9 MINUTE...
Ieri, in preliminariile U. E. F. A.:

ROMANIA - BULGARIA 7-7 fO-OJ
în linii mari, jocul a fost 

conform anticipațiilor. Aflați 
în plină cursă sprs turneul 
final juniorii bulgari au ve
nit la București pentru un 
meci nul. Și, în cele din urmă, 
l-au obținut, punînd marș 
preț pe defensivă, aplicînd
— în jumătate^ lor de teren
— marcajul „om la om", în

1. Bulgaria
2. România
3. Turcia

CLASAMENT
3 2 1 0 5—3 5
3 0 2 1 1—2 2
2 0 11 2—3 1

stil „oatenaccio".cel mai pur
Din prima secundă, Stanev și 
Toșkov au fost umbra „vîr- 
furilor' Sandu Mircea și Aele-

nei ; mijlocașii Ion Ion și Du- 
rriitriu au fost și ei luați în 
primire, metru cu metru, de 
Grancearov și Jelev ; Dobrău, 
cînd s-a încumetat să „urce" 
în atac, i-a simțit aproape 
respirația lui Kostov, jucăto
rul cu,., nr. 11. Și a mai fost, 
dincolo de ultima baricadă, 
o măsură de prudență in ex
tremis, acel libero — Ranghe- 
lov — făcut, parcă pentru a- 
cest post : calm, tehnic, și cu 
gabarit de jucător matur.

Neobișnuiți cu apărarea 
strictă și lipsiți de forța ne
cesară, elevii lui Ardeleanu 
și Zavoda au. acuzat maniera

G. NICOLAESCU

___________ _ în 
fazele de apărare. Multe pase 
la adversar cînd a încercat să 
inițieze acțiuni de atac.

Lupescu 7 : dîrz, bun acro- 
șer, dar uneori s-a plasa* 
greșit, a intrat în cursele în
tinse de adversari și a pasat 
imprecis.

Dinu 8 : a muncit mult, a 
acoperit bine suprafața tere
nului, a terminat însă jocul 
creînd aparența că nu mai are 
resuise de energie.

Mocanu 8 : fundaș stingă la 
națională, ploieșteanul joacă 
fundaș central stingă în echi
pa sa de club. A dovedit, un 
plasament corespunzător și a 
acoperit o mare rază de teren, 
ieșind de citeva ori și în atac. 
Bun la intercepție, a greșit to
tuși prea multe pase.

lanul 8 : cel mai bun dintre 
apărătorii echipei Politehnica. 
Bun la intercepții, hotărît în

intervenții. A 
golul .doi.

Dumitru 7 : 
dar fără spor 
litate ; vizibil ______
mentele de apărare.

Nunweiller VI 9 : clarvăză
tor, excelent conducător de 
joc ; a terminat însă și el par
tida cu „motoarele stinse".

Anca 8 : a muncit foarte 
mult, fiind util atît în apărare 
cit și în atac. A șutat destul 
de des la poartă, dar impre
cis

Neagu 1 : ca de obicei, pla
sat în punctele cheie ale faze
lor de atac ; citeva 
tehnice de mare 
totuși neproductiv.

Dembrovschi 7: 
citeva execuții de 
nică, dar a fost prea timid în 
joc.

Dobrin 10 : a jucat senza
țional Tot ce a făcut a fost 
uluitor. Este, de fapt, autorul 
moral al celor patru goluri în
scrise de F.C. Argeș.

Dumitrache 8 : a marcat un 
gol superb, a fost periculos 
la majoritatea acțiunilor la 
care a participat, dar a și a- 
vut momente cînd a stat închis 
„la cutie".

Lucescu 7 : a fugit de-a lun
gul și de-a latul terenului, a 
făcut risipă de energie dar 
nu a avut reușita în acțiuni pe 
care o așteptam de la el.

greșit, însă, la

a muncit mult, 
și fără persona- 
numaj în mo-

execuții 
subtilitate ;

a realizat 
finețe teii-

Campionatul divizionar de 
hochei se reia astăzi în Capi
tală. Lupta pentru cucerirea 
invidiatului titlu continuă cu 
ardoare sporită între cunos
cutele echipe Steaua și Di
namo. Terminînd la egalitate 
în penultimul țur găzduit de 
patinoarul acoperit din Mier
curea Ciuc, cele două rivale 
sînt despărțite în clasament 
doar de un singur punct, 
întîlnirea dintre ele, progra
mată duminica viitoare pe 
patinoarul „23 August", ur
mează — dacă una dintre 
candidate nu va suferi vreun 
... accident pe parcurs — să 
decidă pe cîștigătoarea titlu
lui național. Pînă atunci, iată 
programul de azi al ultimu
lui tur al campionatului, care 
se va desfășura în această 
săptămînă pe patinoarul „23 
August" : ora 10 : Avîntul M 
Ciuc — Avîntul Gheorghieni; 
ora 16,30 : Steaua — I.P.G.G.. 
ora 18,30: Dinamo — Agro
nomia Cluj.

(Continuare in pag* a 3-a)

Din nou 
cartierul

— sprint! Fază din 
Balta Albă
reuniunii. De notat 
erescînd al sportivi- 

semicurse,

reușita 
numărul 
lor la categoria 
mulți dintre ei utilizînd bici
cleta românească „Pegas".

Ia seniori, o dispută inte
resantă datorită duelului strîns 
dintre V. Teodor și C. Gri- 
gore, dispută în care, pe ulti
ma parte, a intervenit specta
culos Al. Sofronie. Victoria a 
revenit lui V. Teodor (D) 20 
p, ’ urmat de C. Grigore (D) 
18 p, A. Sofronie (D) 15 p, 
M. Virgil (Metalul Plopeni)

cursa ciclistă disputată ieri în
Foto : N. DRAGOȘ

sp. 1) și A. Ardeleanu (Dez
robirea Brașov). La juniori 
mici, o surpriză : victorios A. 
Dumitrescu (C.S. Brăila), care 
a întrecut pe favoritul probei 
A. Ciobanu (Voința Ploiești). 
Au urmat P. Cimpoieru (Șc. 
sp. 3), N. State (Petrolul); D. 
Andrei (St.) și Gh. Șchiopu 
(Șc. sp. 1). C. Haiducu (Pe
trolul) s-a dovedit cel mai 
bun la semicurse, iar la bici
clete de turism primul s-a 
clasat Ion Dumitru (Șc. sp. 1).

Em. I.

LA RUGBY: UN TRIAL FOARTE REUȘIT
Ieri dimineața, pe stadionul 

Tineretului, s-a desfășurat 
ultima partidă de verificare a 
lotului reprezentativ de rug
by, care va întîlni duminică

XV-le Italiei în cadrul „Cu
pei Națiunilor — F.I.R.A.".

Intîlnirea a avut ca pro
tagoniști componenții loturi
lor A și B. Rugbyștii lotului

SUCCESE ALE TINERILOR
GIMNAȘTI BUCUREȘTENI

desfășurat în Ca- 
internațională de 

dintre selecționatele 
Bucureștiului și

Duminică s-a 
pitalâ inttlnirea 
gimnastică 
de juniori ale 
Sofiei. La băieți, pe echipe au 
cîștigat oaspeții (260,00—252.65 p), 
iar la individual compus Gabriel 
Popescu (B) cu 53.20 p: la fete', 
victoria pe echipe a revenit gaz
delor (177.60 — 176.40 p). iar.la in
dividual compus a cîștigat Anca 
Petrova (S), cu 36,30 p.

■■ •

Dragomirescu ,secondat îndeaproape de Teleașă, lansează un nou atac al lotului A

A au jucat în permanență o- 
fensiv, dovedind o schimbare 
aproape totală față de ulti
mele evoluții, mai ales față 
de partida cu Franța. Dovadă 
este și faptul că din cele 44 
de puncte înscrise (nu a pri
mit nici unul), 30 au fost 
realizate din încercări.

Compartimentul înaintării 
a corespuns, respectînd indi
cațiile date de cei doi antre
nori prof. Al. Teofilovici și 
P. Cosmănescu. In apărare, 
cei 15 rugby ști au evoluat 
bine, punînd accent pe sto
parea acțiunilor adversarilor 
prin placaje. S-au remarcat 
în această privință Teleașă, 
Suciu și Durbac. A rămas 
oarecum dator la acest ca
pitol, cuplul de centri. Re
marcăm de asemenea, faptul 
că sub conducerea lui De- 
mian s-a putut observa dis
ciplinarea tactică a jocului.

Foto: Theo MACARSCHI

Lotul A a aliniat următo
rul XV : Baciu. Onuțiu, Dră- 
gulescu — Șerban, Atanasiu
— Rășcanu, Demian, Al. Pop
— Bărgăunaș, Nîcolescu. Su
ciu — Nica, Dragomirescu, 
Teleașă — Durbac. (EM. F.).
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A CUCERIT „CUPA VOINȚA"
pe terenulIeri dimineață, 

Voința din Capitală s-au dis
putat ultimele două jocuri din 
cadrul turneului internațio
nal de handbal masculin do
tat cu „Cupa Voința".

UNIVERSITATEA BUCU
REȘTI — S.C. BACAU 16—16 
<7—7). Fiind meciul hotărîtor 
pentru locul I, jocul a fost 
deosebit de disputat, după 
cum arată și scorul. De no
tat este faptul că, deși stu
denții au evoluat cu garnitura 
de rezerve și, mai mult, că 
din min. 45 el au rămas in 
teren numai cu 6 oameni 
(prin eliminarea definitivă a 
lui Bădău — pentru proteste 
repetate), cei care au avut în 
permanență inițiativa au fost 
tot ei, și poate că fără deco
nectarea prematură din fina
lul partidei ar fi putut obți
ne, și de această dată, victo
ria. Principalii realizatori:

Cosma (6) —• „U*. respectiv 
Păcurarii (4j.

VOINȚĂ — DINAMO PAN- 
CEVO 14—17 (11—9). Lipsiți 
de aportul lui Mureșan și 
evident aflați într-un îngrijo
rător declin de formă, bucu
reștenii au făcut eforturi dis
perate să obțină victoria, dar 
numai cu Nițescu și Anca, 
evoluînd bine, nu au reușit 
să realizeze acest lucru. Oas
peții, mai rapizi și mai deciși 
decît în toate jocurile de pînă 
acum, au reușit să cîștige 
datorită insistenței lor în a- 
tac din repriza secundă. Prin
cipalii realizatori : Andrici 
(7) — Dinamo ți Nițescu (6) 
— Voința. în urma acestor 
rezultate „Cupa Voința" a 
fost cucerită de Universitatea 
București cu 5 p, urmată de 
S.C. Bacău 4 p, Dinamo 2 p 
și Voința 0 p. (h. a-).

°l
—

PARTIDE ATRACTIVE

BACĂU, 4 (prin telefon, 
la corespondentul nostru).

Ieri dimineață, în Sala tine
retului și în sala Școlii spor
tive din localitate au început 
Întrecerile turneului final al 
campionatului diviziei națio
nale de juniori și școlari, la 
care participă 16 echipe mas
culine și feminine.

In prima zi, tinerii voleiba
liști au oferit partide atracti
ve, de mare luptă, Învingătoa
rele remarcîndu-se printr-un 
joo superior, în special In a- 
tac. Un meci foarte frumos a 
fost cel dintre echipele femi
nine ale Șc. sp. 1 București șl 
Șc. sp. Sibiu, în care bucu- 
reștencele au reușit să termi
na învingătoare cu 3—1 (10. 
—15, 7, 11), dovedind o bună 
pregătire. Voleibaliștii de la 
Viitorul București s-au impus 
destul de ușor în fața celor 
de la Liceul Dej, cedînd to
tuși, un set, dar. în prelun
giri. Scor 3—1 (7, 7,—15, 1). Bă
ieții de la Șc. sp. Sibiu au 
cîștigat cu 3—1 (6, 6, —7, 13) 
Intîlnirea cu echipa Liceului

Cîmpulung. Pentru 
la Șc. sp. Brașov, par-
Șc. sp. Constanța nu

militar 
tele de 
tida cu . .
a constituit decît o simplă for
malitate. Ele au învins cu 3—0 
(5, 0, 7).

Am remarcat, în confruntă
rile primei zile, pe Mircea 
Bindea și Marinela Miiea, am
bii componenți ai loturilor si- 
biene.

întrecerile continuă.

Hie IANCU

De azi, la Brașov

CONTINUĂ TURNEUL FINAL
De la Sibiu (unde 

parte a finalelor s-a

SERIA I: Surpriză la Brașov: Metrom învinsă
SPORTUL STUDENȚESC 
BUCUREȘTI — POIANA 

CIMPINA 1—0 (1—0)

Coșgetera etapei—Balai (Satu Mare) 31 p

Ieri, s-au disputat partidele 
etapei a 24-a a campionatului 
național feminin (divizia A). 
Intîlnirea de la Cluj, dintre 
formația locală A.S.A. șl 
Voința București a constituit 
atracția zilei și s-a încheiat 
eu victoria clujencelor. Aces
tea s-au distanțat la două 
puncte de Mureșul Tg. Mureș 
și Voința București, ale că
ror șanse de rămînere în pri
ma divizie au scăzut mult.

Metzo, au reușit să se im
pună după pauză și să obți
nă o victorie meritată. Foarte 
bun arbitrajul 
dean G. Dutka
(Mîrcea RADU

SĂNĂTATEA
— I.E.F.S.

cuplului oră- 
și E. Hotya.

— coresp.).

partida, cu 
(C. ALBU

destulă ușurință.
— coresp.)

A.S.A. CLUJ — VOINȚA 
BUCUREȘTI 64—51 (34—32). 
Partida a fost dominată net 
de gazde, care au avut în 
permanență inițiativa. Jocul 
nu g-a ridicat la un nivel 
tehnic deosebit, datorită mi
zei — evitarea retrogradării 
— care și-a spus din plin 
euvintul. Clujencele, cu o a- 
părare agresivă și beneficiind 
de forma foarte bună a lui

SATU MARE 
65—85 (32—43).

Sătmărencele n-au putut de
păși o formație superioară 
din punct de vedere tehnic 
și tactic, care a avut și multă 
siguranță în aruncările de la 
distanță și semidistanță. Ti
nerele jucătoare de la Sănă
tatea au fost de nerecunos
cut, ele evoluînd slab și ra- 
tînd foarte mult. Am remar
cat jocul bun prestat de Po
pov (19), Schreiber (18), Tita 
(16) de la I.E.F.S., șl efica
citatea lui Balal (31) de la 
Sănătatea. (A. VERBA — co
resp.)

MUREȘUL TO. MURES — 
POLITEHNICA BUCUREȘTI 
50—68 (19—30). Campioanele 
au avut în permanență ini
țiativa, reușind să ctșttge

CON- 
BUCUREȘ1I 
Gazdele au 
bună, îmbl- 
prelungit în

CRIȘUL ORADEA 
STRUCTORUL 
81—55 (41—21). 
avut o evoluție 
nînd presingul 
apărare cu jocul eficace în 
atac. 3ucureștencele au ac
ționat slab, făcind numeroase 
greșeli atît în apărare, cît și 
în atac. S-au remarcat Ghiță
(14) , Vigh (14) și Boca (14) 
de la Crisul, respectiv Giurea
(15) și Odobescu (11). (P. L<5- 
RINCZ — coresp.)

prima 
,___  _ ________ bucurat
de o foarte bună organizare), 
echipele participante la tur
neul final al campionatului 
masculin de volei s-au depla
sat la Brașov, pentru a susți
ne, începînd de azi, partidele 
din cadrul returului. Jocurile 
se vor desfășura în sala Arma
tei, de la ora 17, după urmă
torul program : POLITEHNI
CA GALAȚI — STEAUA, RA
PID — DINAMO.

înaintea reluării 
clasamentul are 
configurație :

STEAUA 
Dinamo 
Rapid 
Politehnica

disputelor, 
următoarea

TURNEUL FINAL AL CAMPIONATULUI NAȚIONAL

AL JUNIORILOR Șl ȘCOLARILOR

1.
2.
3.
4.

25 25
25 20
25 17
25 15

0 75:11
5 67:25
8 59:37

10 53:41

50
45
42
40

I

LECTORAT
LA CLUBUL STEAUA

Cabinetul metodico-ștllnțific 
al clubului Steaua organizea- 

7 aprilie, ora 8, 
Calea Plevnel 

cu tema :
ză

1.Rapid
5. I.E.F.S.
4. Sănătatea
8. Crișul
6. Voința Bv. 
T. Construe.
8. A.S.A. Cluj 
». Mur. Tg.M.

10. Voința Buc.

11
11

9
8
7
9
5

1 1770-1368 47
3 1616-1239 45
4 1635-1318 44 

1588-1688 35 
1459-1510 
1390-1659 
1185-1396 
1365-1505

19 1254-1418
19 1345-1498

13
13
15
15
17

35
33
32
31
29
29

miercuri 
la sediul din 
114, lectoratul 
„DOPAJUL ȘI PERFORMAN
ȚA SPORTIVĂ". Referenți : 
prof. dr. Andrei Demeter, de 
la catedra de fiziologie 
T.E.F.S., șl dr. Constantin 
Neacșu, șeful laboratorului 
de hormologle al institutului 
Oncologic din București. Stat 
Invitați să participe antrenori, 
profesori, sportivi.

dr.

UN SLALOM ADEVĂRAT

Buoureștenil și-au mal adăugat 
Încă două puncte In clasament, 
Insă jocul los a lăsat mult '* 
dorit. Cu toata că studenții 
făcut risipă de energie șl 
dominat, totuși acțiunile lor 
fensive n-au fost desfășurate 
claritate; ceea ce a ușurat 
sarcina 
schimb, 
București cu gtadul de a 
un joc bun, au acționat cu 
calm, atît în apărare cît șl în 
atac. Apărătorii lor, în special 
Grama șl Chlrilă, au destrămat 
multe atacuri ale echipei ad-

apărării adverse. 
dmpinen.il, venlțl

de 
au 
au 
o- 
cu 

mult
In 
la 

face 
mult

verse.
Jocul a început ta nota de 

dominare a studenților. în min. 
13, Ciomoavă, infiltrat pe cen
tru, a fost faultat de apărătorii 
Poienei pe linia de 16 m. Mij
locașul Jamaischl a executat im
pecabil lovitura, trimițind balo
nul în plasă, peste zidul făcut 
de oaspeți, i—0 pentru Sportul 
studențesc. In continuare, am 
asistat la un joc de uzură, cu 
puține faze la ambele porți. In 
partea a doua a meciului, ju
cătorii de Ia Poiana au ieșit 
mai des la atac și în min. 61 
Goran a intrat în careul Spor
tului studențesc, însă a expe
diat balonul pe lîngă poartă. In 
ultima parte a reprizei secunde, 
bucureștenii au avut posibilitatea 
să-și mărească avantajul, dar 
Damian și Ciomoavă au șutat 
slab și portarul Opanschi a 
ținut balonul.

A condus bine I. Răilcanu 
tești).

SPORTUL STUDENȚESC: 
Vasile — G. Ionescu, Boc

de aparare care a venit ta min. 
76 : Plugaru. nesupravegheat, face 
o șarjă frumoasă de aproape 20 
de metri, pătrunde în careu șl 
Înscrie : 1—0 pentru Progresul.

Frumusețea acestui meci a fost 
puțin umbrită de intențiile re
petate ale oaspeților de a trage 
de timp. In ultimele 5 minute 
de joc, brălleml au rămas ta 10 
oameni, Petcu fiind eliminat de 
către arbitrul buoureștean Gh. 
Retezan, care a condus toarta 
bine această partidă.

S.N. OLTENIȚA 1 Grădișteanu — 
Nlțu, Rateu I, Pană, Dlma (min. 
M Baltag); Clmpeanu (mta. 78 
Rateu n), Răducanu, Enculescu, 
Patracl Eftlmescu, Stamanlchl.

PROGRESUL BRĂILA : Rădol — 
Slmionescu; Petcu, Cazan, Țapu, 
Gheorghlță, Chltu, Plugaru. Ian- 
cu (min- 38 Sttooale), Tr. Gri- 
gore, Bițnea.

Geo RAEȚCin

atac al gluzgiuvenllar a fost 
fructificat de Mustață. în acest 
fel, Dunărea a realizat una din
tre surprizele etapei, dacă ținem 
seama că duminica trecută bra
șovenii scoseseră un egal la Bră
ila : A arbitrat bine M. Buzea —> 
București.

C. GRUIA, ooresp.

FLACĂRA MORENI ■
F.C. GALATI 0-0

re-

(PI-

Ion
(ac

cidentat în min. 8 șl înlocuit cu 
Mățăuanu), Dumitru Nicolae, Ră- 
dulescu, Jamaischi. Mlhalache 
(min. 13 Damian), Bujor, Duțan, 
Pană, Ciornoavă.

POIANA : Opanschi — Bălă- 
nescu, Chlrilă, Grama, Dănăllă. 
Popa, Otărășanu, Sichim (min. 64 
Tr. Popescu), Strehlolu, Goran, 
Clhiorcău.

V. POMPILIU

S.N. OLTENIȚA — 
PROGRESUL BRĂILA 

0—1 (0—0)

d*
Combtatad

POLITEHNICA GALAȚI 
METALUL BUCUREȘTI 

3~~0 (2—0)

Juctad ta nota obișnuită, «eta
pa Flacăra • mal făcut un pa. 
■pire... retrogradare. Cele ctteva 
sclipiri ale unor Jucători localnici 
nu au putut eu plini lipsa de 
eficacitate a ltalel da înaintare. 
Gălățenil a-au prezentat bine pre
gătiți. A arbitrat bine N. Câtă, 
nota — București.

Gh. ILINCA, eoreap.) Ș 

ȘTIINȚA BACĂU — 
CEAHLĂUL P. NEAMȚ 

2—0 (1—0)

Joc viu disputat și de un bun 
nivel tehnic. Studenții au avut ' 
mal mult timp inițiativa și în 
prima repriză au marcat două 
goluri prin Marinescu (min. 23 
și 35). In repriza secundă, bucu- 
reștenll au căzut fizic, dînd po
sibilitate gazdelor să domine șl 
să-și mărească avantajul prin go
lul marcat de Popanlcă (min. 69). 
A condus slab Em. Păunescu — 
Vaslui.

S. CONSTANTINESCU-coresp.

Peste 4000 de spectatori au a- 
plaudat victoria băcăuanilor. Go
lurile au fost realizate de Măr- 
gășolu (min. 28) și Banu (min.' 
59). T. Podara — Brăila a con
dus foarte slab, dtad șl dedzli 
ta compensație.

S. NENIȚA, coresp!

METALUL T1RGOVIȘTE 
PORTUL CONSTANȚA 

1—0 (o—o)

A.S. ARMATA TG. MUREȘ 
C.F.R. PAȘCANI 

3_0 (1—0)

Cu toate că au dominat toată 
repriza tatii, mureșenii au des
chis scorul abia în min. 44, cînd 
Mureșan a executat bine o lo
vitură de la 
După pauză, 
rat avantajul 
46) șl Naghl 
rll, deși au

18 m șl a înscris, 
gazdele au majo- 
prin Fazekaș (min. 
(min. 83). Ferovia- 

.... luptat, n-au putut 
depăși apărarea echipei A. S. 
Armata. Jocul a fost frumos și 
a plăcut celor peste 10.000 do 
spectatori. A arbitrat bine O. Ca- 
tagherovîd — Brașov.

A. BZABO, oorenp.

Joc slab; cu faze lipsite de 
dinamism. Constănțenll; în do
rința de a obține un rezultat de 
egalitate, s-au apărat cu dirzenle. 
în min. 50 Pîrvu a fructificat una 
dintre ocaziile localnicilor, 
min. 80 Stăncescu (Metalul) 
ratat o lovitură de la 
arbitrat foarte bine V. 
București.

In 
a 

11 m. A 
Roșu —•

coresp.

SIBIU, 4 (prin telefon). — 
'Azi au început, în sala Școlii 
sportive din localitate, între
cerile turneului final al cam
pionatului național al junio
rilor și școlarilor, care reu
nește la start 8 echipe mas
culine și tot atîtea feminine, 
cîștigătoarele celor 16 
ale diviziei școlare.

Iată primele rezultate : 
Șc. sp. Craiova — Șc. sp. 
26—69 (12—31) ; Șc. sp.

serii

fete:
Cluj 
Satu

Mare — Șc. sp. Brașov 74—50 
(37—16); Șc. sp. Constanța — 
Liceul nr. 35 București 37—70 
(20—34) ; băieți: Farul Con
stanța — Șc. sp. Brașov 65—66 
(36—35) ; 7
Șc. sp. Cluj 
Șc. sp. Satu
Arad 53—38 

întrecerile
sala Școlii sportive din loca
litate.

I. ION — coresp.

Șc. sp. Pitești — 
34—70 (21—40); 
Mare — Șc. sp. 
(15—20).
continuă luni în

POIANA BRAȘOV, 4 (prin 
telefon). Slalomul special al 
campionatelor naționale de ju
niori poate rămîne un model 
al genului. Impecabil organi
zat și structurat la plafonul 
unei întreceri internaționale, 
a fost cea mai pasionantă, mai 
frumoasă șl mai grea probă a 
campionatului.

La categoria juniorilor mari, 
Alexandru Bogdan, plutind 
peste capcane și gheața tra
seului, a cîștigat intr-o manie-

I. MICOROIU (C.F.R. TIMIȘOARA)-1031 POPICE DOBORITE!
După o întrerupere de o 

săptămînă, duminică s-a re
luat campionatul diviziei A, 
disputindu-se etapa a XVII-a. 
Iată rezultatele :

FEMININ
RAPID BUCUREȘTI — VO

INȚA CONSTANȚA 2491 — 
2376 p d. Cu toată diferența 
mare de scor, giuleștencele au 
nîunciț mult pentru victorie, 
conducînd după trei perechi 
doar cu 40 „lemne". în formă 
bună, următoarele două schim
buri au mărit considerabil 
diferența : Vasil.ica Pințea 
(junioară) — Ioana Bratoșin 
445—423, Florica Lăpușan — 
Isofia Burlacu 440—360. In 
ultimul schimb al Rapidului, 
Stela Gheciov a cedat de pu
țin în fața cunoscutei jucă
toare constănțence Florica 
Biro — 404—431 p d. (Tr. I.)

U.T. ARAD —VOINȚA TG. 
MUREȘ 2252—2311 p d I Cu 
această înfrîngere, arădence- 
le se pot considera retrogra
date din divizie. Rezultatele 
au fost, în general, modeste, 
(Șt. Iacob — coresp.).

VOINȚA PLOIEȘTI — VO
INȚA BUCUREȘTI 2268—2223 
p d ! Victorie meritată. Cea 
mai bună jucătoare de la gaz
de a fost Elisabeta Ionescu
— 403 p d. (A. Vlășceanu — 
coresp.).

HIDROMECANICA BRA
ȘOV — LAROMET BUCU
REȘTI 2564—2464 p d. Succes 
decis după jocul din schim
burile 5 și 6. Toate jucătoare
le din Brașov au avut peste 
400 p d. (G. Lorac — coresp.).

DERMAGANT TG. MUREȘ
— CETATEA GIURGIU 2330
— 2243 p d.

C.S.M. REȘIȚA — VOINȚA 
GLUJ 2492—2500 p d! * 
priza a prod«s-o 
Elena Gyarfas, care a doborît 
477 de popice. (D. Plăvițu — 
coresp.).

MASCULIN

VOINȚA BUCUREȘTI — 
C.S.M. REȘIȚA 5441—5211 
p d. Echipa antrenată de Ro
ger Cernat a realizat o victo
rie categorică 
formație bine 
pionat. De la 
ț'onal a jucat 
ponent al echipei naționale de 
juniori, care a fost jucătorul 
nr. 1 al reuniunii, doborînd 
956 de popice. De la învin
gători s-au mai remarcat Blă- 
găilă — 928 p d și Legulescu
— 919 p d. Reșițenii au avut 
doi popicari în formă slabă 
în formația lor — Uță — 833 
(14 bile în gol) și Apro — 
817 p d. (T. R.).

GLORIA BUCUREȘTI — 
PETROLUL PLOIEȘTI 4731
— 4821 p d. Oaspeții au cîști
gat destul de ușor cu toate că 
arena Gloria are piste difi
cile pe care jucătorii străini

în dauna C.S.M., 
cotată în cam- 
Voința excep- 
C. Voicu, com-

A. Marcu 815, 
respectiv C. 
d. (O. Guțu

TELEAJEN
C.F.R. TIMI-

se acomodează destul de greu. 
Cei mai eficace: 
de la Gloria, 
Vînătcru 854 p
— coresp.).

RAFINÂRIA 
PLOIEȘTI —
ȘOARA 5495—5421 p d. Din 
nou rezultate mari pe arena 
Rafinăriei. Patru localnici au 
reușit să depășească granița 
celor 900 p d. Timișoreanul 
I. Micoroiu a realizat un to
tal astronomic — 1031 p d 
(la 200 lovituri mixte). De la 
gazde cel mai bun a fost Gh. 
Silvestru — 976 p d. (M. Be- 
drosian — coresp.).

GAZ METAN MEDIAȘ — 
FLACARA CIMPINA 5205 — 
4992 p d.

OLIMPIA REȘIȚA — PE
TROLISTUL CIMPINA 5020
— 4742 p d.

VOINȚA TG. MUREȘ — 
RAPID BUCUREȘTI 5572 — 
5496 p d.

ră care 
vadă că 
ve. Pentru locurile următoare 
orice pronostic era hazardat. 
Clubul Dinamo Brașov (într-o 
excepțională pregătire). Ș. S. 
Brașovia și Ș.S. Predeal au a- 
runcat în luptă contingente 
masive de autentice și reale 
speranțe.

La juniori 
ghe (Dinamo) 
versarii prin 
te obținînd, . _ 
probei, și locul I în combinata 
alpină, la fel ca ți Ioana Bîr- 
san (Viitorul), dar 
multe emoții, create 
teptat de energica 
Carmen Enache.

La junioare mici, 
geratu, descalificată ,__
iregularitate (contestată) 
traseu, a ușurat sarcina rivale
lor sale Nela Simion și Elena 
Mezei, ieri mai decise decît de 
obicei.

Rezultate tehnice : 
mari : 1. A. Bogdan
B4.8, 2. N. Barbu (Ș.S. Brașo
via) 85,7, 3. P. Curau (Dinamo) 
86,7 ; juniori mici : 1. I. Gheor
ghe (Dinamo) 69,5, 2. V. Olaru 
(Ș.S. Predeal) 70,4, 3. N. Szabo 
(Dinamo) 71,6 ; junioare mari:
1. Ioana Bîrsan (Viitorul) 107,2,
2. Carmen Enache (Caraimanul 
Bușteni) 110.3, 3. Cristina Mi- 
hăilescu (Ș.S. Brașovia), 126,5| 
junioare mici : 1. Nela Si
mion (Ș.S. Predeal) 76,4, 2. Eva 
Mezei (Cl. sp. B. Mare) 78,1,
3. Katalina Csizer (Șc. sp. M. 
Ciuc) 83,0. Cîștigătoril probei 
alpine (în ordinea categoriilor 
de mai sus) : P. Soiu (Dina
mo), Ion Gheorghe (Dinamo), 
Ioana Bîrsan (Viitorul) și Eva 
Mezei (Clubul sportiv Baia 
Mare).

a lăsat să se între- 
încă mai avea rezer-

mici, Ion Gheor- 
și-a eliminat ad- 
calm și tenacita- 
pe lîngă titlul

cu mai 
de neaș- 
adversară

Nutf De- 
pentru o 

în

și Elena

juniori
(C.S.S.)

Mihai B1RA

Reuniune de adio în piscina „23 August14

EUGEN ALMER PROMITE NOI SURPRIZE

® Unde ne slut „spatistele"? ® Pregătiri pentru triunghiularul cu Austria și Franța

Sur- 
clujeanca

Ultima reuniune a 
cursului național de 
vară, desfășurată ieri 
cina „23 August" din 
lă, a debutat cu o probă pa
sionantă din start și pînă la 
sosire. în disputa pe distanța 
de 200 m spate, Gheorghe 
Lupu a condus (de puțin, e 
drept) pe primele două lun
gimi, dar la penultima în
toarcere, Mircea Hohoiu a 
ieșit mai bine, preluînd con
ducerea. Pe ultimii metri, 
lupta a fost foarte frumoa
să, reșițeanul reușind să tn-

con- 
primă- 
la pis- 
Capita-

DACA44!REZULTATE ORNAMENTATE CU

OLTENIȚA, 4 (prin telefon, 
Ia trimisul nostru). ~ ’
excelent, jucătorii localnici s-au 
apropiat ta permanență de careul 
brailenllor. Adversarii și-au pos
tat ta zona porții 4—5 oameni. Ci 
numai șutul plasat de la dis
tanță le poate oferi o șansă, eu 
aflat-o gazdele abia ta min. 24, 
cînd Eftlmescu a tras splendid 
de la 18 m, dar portarul oaspe
ților, Rădol, le-a refuzat golul. 
De aici încolo, el a apărat totul: 
mingi puternice; cu adresă.

Fotbaliștii de la Progresul au 
stat în așteptarea unei greșeli

METROM BRAȘOV — 
DUNĂREA GIURGIU 

0-2 (0—0)

Din nou dezamăgire ta rtadurCe 
amatorilor de fotbal din Brașov. 
De data aoeasta a capotat di
vizionara „B" Dunărea, care ve
nise la Brașov pentru a obține 
un rezultat onorabil, 
organizat mal mult 
minute. în mta. 36, 
beneficiat de două 
colț. La cea de a doua, el au 
marcat primul gol prin Cojo
carii. După un minut, un oontra-

M. AVANU,
CLASAMENTUL

1. A.S.A. Tg.M. 19 12 4 8 48-18 28
2. Progresul 19 10 4 B 24-14 24
8. Sportul «tud. 19 11 2 6 27-21 24
4. Met. Tlrgov. 19 11 1 7 24-20 23
0. Ceahlăul 19 10 2 7 31-19 22
9. F.C. Galați 19 8 4 7 25-20 20
1. Dunărea 19 9 2 8 18-21 20
8. Met. Buc. 19 8 3 8 23-16 19
9. Știința 19 8 3 8 22-20 19

10. Portul 19 8 3 8 19-21 19
11. C.F.R. 19 8 8 7 27-27 18
13. S.N.O. 19 7 4 8 17-20 18
13. Poiana 19 6 4 9 17-21 18
14. Metrom 19 B 8 9 15-23 15
15. Politehnica 19 B 1 12 13-23 U
M. Flacăra 19 1 B 13 13-40 7

s-a apărat 
de 80 

oaspeții au 
lovituri

de

de

WTAPA VUTOARM
Dunărea—Ceahlăul, A. 8. Arma
ta—S.N.O.; Flacăra—Metalul Tîr- 
govlște, C.F.R.—Metrom, Metalul 
București—F.C. Galați, Fortul— 
Poiana, Progresul—Sportul 
dențesc. Politehnica—Știința.

I (11 aprilie) « 
A. 8.

Portarul Opanschi (Poiana) culege sigur balonul.^ i Foto i M. THEO

SERIA A lî-ai Politehnica Timișoara pierde teren
CRIȘUL ORADEA - 
OLIMPIA ORADEA 

3—1 (2—0)

mai
_____ _ _ ______ mult 

și °a cîștigat fără emoții. Jucă-

Crișul a practicat un joc 
organizat, a dominat mai 
G _ "._i
torii de la Olimpia s-au apărat 
cu îndîrjlre, dar uneori au depășit 
limitele jocului bărbătesc, căruia 
i-au căzut victime Arnoțchl, 
Schiopu și N. Alexandru. Goluri
le au fost înscrise de Arnoțchl 
(min. 3), Schiopu (min. 28), Co- 
clș (min. 76), respectiv Benczlk 
(min. 88). A arbitrat bine P. Va- 
moș — Tg. Mureș.

I. GHIȘA, coresp.

J*
gerător, și schimbă traiectoria ba
lonului in... gol : 3—1. A arbitrat 
bine loan Soos (Tg. Mureș).

C.S.M.S. : Llebhardt — ZahariO; 
David, Flichiș, Nistor, Muțiu 
(min. 46 Crețu), Constantin, Sch
wartz, Unguroiu, Rădol. stoicescu.

METALURGISTUL : Tripla 
Georgescu, Pîrvulesou, Mateescu 
(min. 16 Tlmpea), Dinea, Dobre, 
Ivan, Soangher, Smadea, Tamaș, 
Colnic.

modestă. Unicul gol al feroviari
lor a fost realizat de Korosi (min. 
14). Deoarece arbitrul P. Sotir — 
Mediaș nu s-a prezentat, partida 
a fost condusă, bine, de C. Muha 
— Sibiu, delegat inițial la linie.

St. IACOB, coresp.

POLITEHNICA TIMISOARA
U.M. TIMIȘOARÂ 0-0

C.S.M. SIBIU — 
METALURGISTUL CUGIR 

3—1 (2-1)

Radu TIMOFTE
ELECTROPUTERE CRAIOVA - 

C.S.M. REȘIȚA
2-1 (1-1)

Beneficiind de contribuția unui 
timp favorabil, reuniunea de ieri 
a prilejuit alergări de un real 
spectacol, în certă ameliorare față 
<le situația înregistrată la inau
gurare. Dar dacă fluxul specta
cular a fost consemnat cu satis
facție de către asistență, in ceea 
ce privește latura rezultatelor teh
nice, s-au strecurat șl două re
zultate greu explicabile. Ne re
ferim la dubla victorie a cailor 
din antrenamentul lui Traian 
Marcu, recte Herodlan șl Hrișcă. 
Din capul locului trebuie să pre
cizăm că lui Marcu nu i se poate 
reproșa nimic. El a cîștigat, în
setat să răzbune insuccesele de 
anul trecut, de o manieră care 
demonstrează o grijă deosebită 
pentru prezentarea ,,tip-top“ a 
elevilor săi. Judecați prin pris
ma recordurilor înregistrate, nu 
același lucru se poate spune des
pre adversari, care au înscris 
recorduri, aparent Incredibil de 
slabe. Dacă cronometrajul oficial 
funcționează corect, atunci aceș
tia trebuie acuzați de „pasivitate" 
Si ca atare sancțiunile se Impun. 
Dacă însă, cele de mal sus, 
stat, cumva ta OgfiegUlfi; atțpd

de vină este faptul că nu po
sedăm un cronometraj electric, 
care ar fi un autentic indicator 
al realității 1

In situația actuală, oricare ar 
fi experiența acumulată pe turf, 

formulat 
se cuvine 
succes al 
— căruia

este impasibil de 
un verdict 1 Din rest, 
a fi subliniat dublul 
antrenorului Oană Ion 
îi revine meritul de a-și fl pre
zentat toți concurenții la foarte 
bune valori — și victoria lepei 
Tanța, cu un finiș uluitor. De o- 
blcel, aprantlul Stan nu ciștlgă 
prea multe curse într-un an. 
(notoria de Iert a fost, însă, de 
o manieră formidabilă. Dacă Stan 
ar conduce mereu așa 1

Rezultatele tehnice : 1. 
(I. Oană), Filtru, Mercur 
Bibelou (V. Gheorghe), 
Rigola 36.9, 3. Herodlan 
Marcu). Jofra, Senator 
Tanța (D. stan). Tar’r. Cuc 31.9. 
5. Poenlța (I. Oană), Garou, Să
raca 34, 6. Hrișcă (Traian Marcu). 
Nicușor, Islaz 33,3, 7. Delfin (Gh. 
Avram), Tabacu, Orizont 38,4.

Struna 
39.4, 2.

Zeița, 
(Traian 
36.9, 4.

Niddy DUMITRESCU

vingă și să-și ia revanșa pen
tru înfrîngerea de la „sută". 
Clasament: 1. M. Hohoiu 
(Ol. Reșița) 2:20,6, 2. Gh. Lu
pu (Școlarul) 2:22,0, 3. M. 
Movanul (Din.) 2:25,4.

în proba similară a fetelor, 
Dana Pop a dominat cursa, 
confirmînd evidentul salt ca
litativ realizat în acest sezon. 
Tînăra dinamovistă a parcurs 
cele 4 lungimi într-un timp 
care constituie un nou record 
național la fete, categoria 
A. Clasament : 1. Dana Pop 
(Din.) 2:41,2, 2. Eugenia Cris- 
tescu (Din.) 2:44,6, 3. Mădă- 
lina Măzgăreanu (Șc. Sp. 2) 
2:55,2. îngrijorătoare prezen- 

doar a patru concurente 
un procedeu tehnic în ca- 
aveam justificate pretenții 
plan european cu cîțiva

ani în urmă.
Cursa de 200 m delfin ne-a 

oferit în prima ei jumătate 
o luptă cot la cot între Rolik 
și Copcealău. în continuare, 
timișoreanul s-a desprins în 
cîștigător, în timp ce Cop
cealău s-a văzut întrecut și 
de mai tînărul său coechi
pier, Teodor Nicolae. Clasa
ment : 1. C. Rolik (Șc. Sp. 
Timiș.) 2:22,5, 2. T. Nicolae 
(Din) 2:23,8, 3. L. Copcealău 
(Din.) 2:24,3.

în absența campioanei și 
recordmanei țării, Agneta 
Sterner (bolnavă), proba de 
200 m delfin rezervată fete
lor a fost dominată categoric 
de Anca Groza. Aceasta a 
cîștigat în 2:43,0, fiind ur
mată de : 2. Siegrid Slecian 
(Șc. Sp. Reșița) 2:45,8, 3. Ca
melia Vijeu (Șc. Sp. 1) 2:50,4.

Maratonul fetelor pe dis
tanța de 800 m liber a reve
nit, cum era de așteptat, 
Cristinei Balaban. După pri-

mele „sute", ea s-a debarasat 
de principala adversară, Da
niela Coroiu, și a cîștigat 
fără emoții : 1. Cristina Ba- 
laban (Din.) 10:27,7, 2. Danie
la Coroiu (Șc. Sp. Reșița) 
10:31,2, 3. Lucia Radu (Din.) 
11:06,0.

în finalul reuniunii, Eugen 
Aimer a făcut un galop de 
sănătate reconfortant, în
cheind cursa de 1 500 m liber 
în 17:35,5. Reșițeanul nu a 
forțat, promițîndu-ne urmă
toarele sale surprize la „tri
unghiularul" cu Austria și 
Franța. După el, s-a clasat 
•tînărul reșițean (15 ani) Diet- 
mar Wetterneck în 18:06,5, 
cifră cu aproape 45 de se
cunde superioară performan
ței sale optime din anul tre
cut. (D. St.)

telefon, de la tri- 
Oaspeții n-au a- 

,___ ____ .... la trimiterea ba
lonului în tribună șl de multe ori 
au rezolvat inteligent situațiile 
grele din propriul careu, trans- 
formîndu-le în periculoase acțiuni 
contra-ofensive. în plus, extrema 
Colnic a constituit un pericol real 
pentru apărarea slbiană.

Gazdele n-au uitat însă că sînt... 
gazde, șl au pătruns de mal multe 
ori, perpendicular șl eficace, spre 
spațiile periculoase pentru butu
rile metalurglștllor. în acest con
text general, — de multe ori fa
vorabil speotacolulul fotbalistic de 
calitate — s-au marcat Și goluri, 
ta min. 5,. Stoicescu scutură pri
ma dată plasa oaspeților, prin
tr-un șut de la 7 m : 1—o. După 
ce în min. 29 Colnic trimite cu 
capul puțin pe lingă poartă, după 2 minute vrea să demonstreze că 
această ratare a fost Intlmplătoare, 
și găsește, excelent... colțul lung 
al porții lui Llebhardt : 1—1. E- 
galltate doar pentru un minut, 
căci sibianul Rădol șutează fără 
cruțare sub bară.

Repriza a doua e ceva mal să
racă în fotbal, se marchează doar 
un gol, care are însă meritul de a 
fl șl cel mai frumos : Stoicescu 
execută în min. 54 Impecabil spre 
careul mic o lovitură liberă, Ră-. 
doi apare (de unde oare 7), ful-

SIBIU, 4 (prin 
mlsul nostru), 
pelat decit rar

HANS REICHMAN (R.D.G.) ÎNVINGĂTOR 
ÎN CUPA DINAMO LA MARȘ

CRAIOVA, 4 (prin telefon, de la 
trimisul nostru). Meciul debutează 
sub semnul superiorității gazde
lor, care încearcă să tranșeze 
rapid în favoarea lor disputa cu 
teamul reșițean. în primele 15 
minute, careul metalurgiștllor este 
ținta unor prelungite atacuri, pur
tate, în special, pe partea stingă, 
undo Stanclu (în deosebită vervă 
de joc) creează panică în rîn- 
durile apărătorilor oaspeți. Dar, 
C.S.M. Reșița se apără calm șl 
organizat, contraatacă foarte peri
culos prin Sfîrlogea șl Florea. La 
un astfel " 
Sfîrlogea 
deschide 
credibil, 
moment, 
pe joc, domină teritorial minute 
ta șir, însă atacurile lor (purtate 
ta special pe centru), se opresc 
In fața „zidului" reșițean.

In min. 37 gazdele deschid sco
rul. La un șut expediat de Ma
teescu, portarul Hleș scapă balo
nul șl Iile Stelian înscrie din a- 
proplere.
gazdelor, reșițenii egalează prin 
Sfîrlogea (min. 44), care specu
lează o greșeală a apărătorilor 
craiovenl. La reluare gazdele for
țează victoria șl reușesc aceasta 
In min. 75 prin același Iile Ste
lian. In finalul partidei, C.S.M. 
Reșița are două mari ocazii de a 
restabili egalitatea pe tabela de 
marcaj, dar portarul Vasilescu a- 
pără excelent. A arbitrat bine 
Gh. Vasilescu I (București).

ELECTROPUTERE : Vasilescu
— Cotoșman. Țană, Popescu, Băr- 
buț, Morovan, S. Stănescu, Ilie 
Stelian (min. 85 Chesnoiu), Ma
teescu, Bondrea, Stanciu.

C.S.M. : Ilieș — Rednic, Kafka, 
Pîrvan, Crestian, Grozăvescu, 
Pușcaș, Varga (min. 82 Dumitru), 
Sfîrlogea, Stoia, Florea.

Aurel PĂPĂDIE

Cei peste 3 000 de spectatori au 
plecat dezamăgiți de la stadionul 
1 Mai. Fotbaliștii timișoreni au 
oferit un joc de slabă calitate. In 
cele 90 de minute am asistat la 
atacuri lipsite de orizont, la faze 
încîlclte și la ratări la ambele 
porțl (Covaci II — min. 2, Lașa 
— min 46 și 49 de la U.M.T., Do- 
bîndă —, min. 5, Surdan — min. 
40 și Bungău — min. 47 de la Po
litehnica). Autoritar arbitrajul iul 
I. Sana — Timișoara.

P. ARCAN, coresp.
OLIMPIA SATU MARE — 
CORVINUL HUNEDOARA 

3—2 (1—0)

de contraatac (min. 17) 
este pe punctul de a 

scorul, dar ratează, În
de la 2 m. Din acest 
craiovenii pun stăpînlre

In plină dominare a

MINERUL ANINA — 
GLORIA BISTRIȚA 0—0

Ieri dimineața pe șoseaua 
Gruiu-Snagov, clubul sportiv 
Dinamo București a organizat 
un concurs internațional de 
marș dotat cu „Cupa Dinamo”. 
La startul acestei probe s-au 
aliniat 31 concurenți, cărora li 
s-au alăturat și doi invitați din 
R.D.G. Concursul disputat pe 
20 km a fost cîștigat de Hans 
Reichman (R.D.G.), care a re
alizat timpul de 1 h 29:57. Pe 
următoarele locuri au sosit in 
ordine : Ilie Vasile (Dinamo) 1 h 
30:54. N. Maxim (Dinamo) 1 h 
31:44 Cl Staicu 1 h 31:55 și C. 
Stan 1 h, 32:23 (ambii de la 
Steaua). L. Caraiosifoglu a so
sit abia pe locul 11, iar la

categoria veterani locul I a re
venit lui Ilie Dobrescu în vîr- 
stă de 59 ani.

în cadrul acestei probe, măr
șăluitorul dinamovist Constantin 
Enache a stabilit cu timpul de 
1 h 38:25,4 un valoros record 
reDublican de juniori cat I.

în proba de 10 km rezervată 
juniorilor 
zul țațele
1. Marin
2. Țufan 
ambii de la Dinamo București, 
iar pe locul III Torje Teodor 
(Corvinul — Hunedoara) 49 
min. Pe echipe, locul I a re
venit clubului Dinamo.
Nicolae D. NICOLAE, coresp.

Localnicii au jucat foarte slab, 
în schimb, oaspeții au evoluat 
la un bun nivel, apărîndu-se or
ganizat șl contraataclnd periculos, 
în min. 85, Secui (Minerul) a 
ratat un penalty. Foarte bun ar
bitrajul lui M. 
verin.

Riolan — Tr. Se-

P.
de categoria I, re- 

au fost următoarele :
Alexandru 48 min.,
Florea 48,37,0 min.,

LUNGU, coresp.

ARAD —C F R 
VAGONUL ARAD 

1-2 (1-1)

echi- 
două 
por- 

(min.

Derby-ul local a revenit 
pel Vagonul, care a Înscris 
goluri cu largul concurs al 
tarului Weser, prin Macavel 
45 șl 60). Jocul a fost, în general,

Sătmărenii au desfășurat un 
joc bun, mal ales la începutul 
reprizei secunde, cînd au înscris 
două goluri și șl-au mărit astfel 
avantajul la trei goluri. în con
tinuare, gazdele au oprit „mo
toarele” șl, firesc, hunedorenii au 
preluat inițiativa și au redus din 
handicap. Golurile au fost mar
cate de Kineses (min. 16), Gero 
(min. 60) și Konig (min. 61) pen
tru Olimpia, Steiner (min. 74 șt 
76) pentru Corvinul. A condus 
corect Em. Călbăjos — Cluj.

A. VERBA, coresp.

GAZ METAN MEDIAȘ — 
MINERUL BAIA MĂRE 

3—2 (1—2)

în prima repriză, jocul a fost 
frumos șl a dat multe emoții 
spectatorilor deoarece minerii au 
condus. în partea a doua, jocul 
a continuat să fie animat, iar 
gazdele au egalat șl apoi au mar
cat golul victoriei. Au înscris: Fi
lip (min. 21 și 56), Maca! (min. 
69), respectiv. SllaShi (min. 13) 
și Coman (min. 231. A condus 
bine A. Ene — Craiova.

Z. RÎȘNOVEANU, coresp.

CLASAMENTUL

1. CRTȘUL 19 12 5 2 34—15 29
2. Politehnica 19 10 6 3 27—12 26
3. C.S.M. Sibiu 19 11 2 6 38—23 24
1. Min. Anina 19 10 3 6 24—1R 23
5. Corvinul 19 9 4 6 31—21 22
0. OHm. S.M. 19 10 2 7 23—16 22
7. F1r,ctronutere 19 6 8 5 19—23 20
8. Metalurgistul 19 6 6 7 19—22 18
9. Gaz metan 19 7 4 8 21—29 18

10. C.F.R. Arad 19 7 3 9 17—22 17
11. Mtn. B.M. 19 7 2 10 26—25 10
12. Gloria 19 6 4 9 17—27 16
18. Ollm. Oradea 19 6 3 10 17—26 15
14. C.S.M. Reșița 19 5 3 11 19—25 13
15. U.M.T. 19 3 7 9 14—25 13
16. Vagonul 19 5 2 12 12—29 12

ETAPA VIITOARE (11 aprilie):
U.M.T.—Minerul Anina, C.S.M. 
Reșița—Politehnica. Gloria—7/Jec- 
troputere. Metalurgistul—Crișul. O- 
lîmpia Oradea—Minerul Baia Ma
rc. Vagonul—Olimpia Satu Mare,) 
C.S.M. Sibiu—C.F.R.j Corvinul—

dmpinen.il
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ÎN ETAPA a XlX-a S-AU MARCAT 15 GOLURI

DINAMO BUCUREȘTI
PROGRESUL Z VICTORIA... BUTURUGII MICI

PETROLUL 1(0)

iISDMMB >(o) MIHAI I0KU = ON PUNCT
Sînt meciuri care nu se po

vestesc. Se trăiesc. Este cazul 
jocului disputat ieri pe stadio
nul Dinamo, trăit timp de 94, 
sau 95, sau 98 de minute Cn- 
trebați-1 pe arbitrul Limona 
cit a durat exact partida ; pro
babil că dînsul știe) la o ten
siune care în ultima jumătate 
de oră a atins cote periculoase 
pentru cei cu inima mai slabă.

A Învins Progresul pe deplin 
merit, evoluția sa din repriza 
a doua impunîndu-se tuturor 
printr-o risipă de temperament, 
de vivacitate, de voință, de cu
raj, de sacrificiu. Rareori ne-a 
fost dat să vedem 11 fotbaliști 
luptând cu atîta suflet pentru 
un rezultat pe care, înainte de 
■joc, l-ar fi respins aproape ori
cine în virtutea unor compa
rații cifrice foarte grăitoare : 
Dinamo era lider înaintea aces
tei etape, Progresul se afla pe 
locul 15 ; dinamoviștii repurta
seră de două ori mai multe 
Victorii, marcaseră de două ori 
mai multe goluri și aveau exact 
de două ori mai multe puncte 
decît adversarii lor! Ce în
seamnă toată această matema
tică atunci cînd cel fără șanse 
»,pe hirtie“ luptă cu un curaj 
și o abnegație pe care, poate, 
numai disperarea este în stare 
să ți le insufle, s-a văzut. Toa
te șansele și atuurile dinamo- 
viste au fost spulberate ca un 
castel de cărți de joc luat de 
Vîrtejul vîntului.

Și, totuși, Dinamo a dat ieri 
Impresia, în prima repriză, că 
va obține un succes facil. Săl- 
ceanu (min. 8 — singur la 5 
metri de poartă — șut alături), 
Dumitrache (min. 13 — șut din 
voie — Manta respinge greu în 
corner), golul lui Dumitrache 
(urmare a unei acțiuni Dinu — 
Radu Nunweiller — centrare 
splendidă și punct realizat de 
nouarul „albilor” în urma unui 
plonjon cinematografic), din 
nou Săiceanu (mih. 32 — șut 
din careu, Manta respinge in 
extremis în corner) au creat 
spectatorilor senzația că vor a- 
sista la un joc-demonstrație, 
fără probleme de scor. Înghe
suită ca un boxer in corzi, 
Progresul s-a văzut dominata 
în această parte a jocului de

o evidentă supremație colecti
vă, de o adresă și o condiție 
fizică net superioare. Blocîn- 
du-se pe dt ii era posibil, e-

întreaga 
nuare a 
gislv pe fotbaliștii Progresului 
*1 crlspîndu-1 pe cel de la Dl-

desfășurare în conti- 
partidel, lansîndu-i de-

Stadion Dinamo ț timp tnima, ___ , _____
spectatori. Au marcat : DUMITRACHE (min. 15), ___
(min. 22) șl BELDEANU (mln. 89). Raport de șuturi Ia poartă : 

22—17 (pe spațul porții 9—4). Raport de cornere t 18—3.
DINAMO : Constantlnescu 7 — Ștefan 6, Nunweiller HI 7, Stoe- 

nescu 7, Deleanu 8, Dinu 8, Nunweiller VI 9, Săiceanu 7 (min. 78 
Both), Moldovan 7 (mln. 75 Moț). Dumitrache 8, Lucescu 7.

PROGRESUL: Manta 10 (min. 81 Gherghel 9) — V. Popescu 7, 
Măndolu 9, Grama 9, Ad. Constantlnescu 8, Tănăsescu 9, Bel
deanu 10, I. Sandu 7, Raksl 9, Năstase 9, Matei 8 (min. 75 R. Io
nescu).

A arbitrat GH. LIMONA ++, ajutat la linie de R. Sttncan șl 
Șt. Lazăr (toți din București).

Trofeul Petschovschi : 8.
La tineret-rezerve : Dlnamo

teren bun ; aproximativ 17 000 -------  . . ... NASTASE

Progresul 9—0.

STEAGUL ROȘU
TIMIȘOARA, 4 (prin telefon, 

de la trimisul nostru).
Prea multe comentarii des

pre un meci anost — așa cum 
a fost cel de azi — nu se 
pot face. S-a jucat lent, cu 
enorm de multe greșeli în fi
nalizare și cu o exagerat de 
prelungită circulație a balonu
lui la mijlocul terenului. Sco
rul cu care a luat sfîrșit par
tida (0—0) este just, dar, pa
radoxal, feroviarii, care au do
minat mai mult, au tras mai 
puține șuturi la poartă decît 
adversarii lor. Pe bună drep
tate, un coleg de la masa pre
sei spunea că de mult nu s-a 
văzut la Timișoara un meci atit 
de slab, asemănător unui joc 
mediocru de divizia B. Intr-a
devăr, dacă ar fi să acordăm 
Intilnirii un calificativ, el n-ar 
putea depăși nota 6.

Jocul începe in nota de do
minare a feroviarilor și chiar 
în min. 3, centrarea puternică 
a lui Periat este reluată în. 
bară de Floareș. Treptat, oaspe
ții temporizează jocul la mij
locul terenului și încearcă poar
ta prin contraatacuri, pe stin
gă, prin Gyorfi. La o aseme
nea acțiune, Florescu este în 
poziție de gol, dar irosește o- 
cazia (min. 6), apoi tot el reia 
cu capul, dar Corec reține în 
min. 20. Jocul este în conti
nuare anost, fără faze semni
ficative, atacurile alternative 
sînt oprite la marginea careului 
de 16 m de către apărările i- 
mediate. Ba mai mult, tot fun
dașii sînt aceia care periclitează 
porțile adverse. Ivăncescu exe
cută puternic o lovitură liberă 
de la 25 m, dar peste poartă 
(min, 30). Apoi, Pîrvu se in
filtrează în apărarea stegarilor, 
trage puternic de la 16 m, dar 
balonul trece de puțin pe lingă 
poartă (min. 35). Se părea că

UI
I

! 2(0)

: o
CLUJ, 4 (prin telefon, da Ia 

trimisul nostru).

Derbyul studențesc dispu
tat în localitate n-a cores- 
puns așteptărilor publicului 
decît . în cea de-a doua parte 
a sa, cînd echipa clujeană —

chipa din str. dr. Staicovicl a 
ieșit 
tașe 
care 
ricol 
vistă.
nete a dinamoviștilor, Progre
sul a reușit să marcheze un 
gol psihologic (care i-a mărit 
vizibil capacitatea de luptă) în 
min. 22 : Tănăsescu i-a subtili
zat o minge lui DeLeanu, care 
a riscat un nefericit atac prin 
alunecare, a urmat o centrare, 
Nunweiller III, vrînd să res
pingă, a șters balonul care a 
ajuns la Năstase, și prîslea jo
cului, Viorel Năstase, a marcat 
cu dezinvoltură : 1—1. Dominați 
pină la sfirșitul reprizei, jucă
torii Progresiilui intră foarte de
ciși 
lui, 
în 
lui și revenit în teren, precum și o 
periculoasă lovitură de cap a 
lui Ad. Constantlnescu care a 
trimis balonul de puțin pe lin
gă poartă) și evoluează din ce 
în ce mal ordonat, mal ame
nințător pentru poarta lui Con
stantlnescu. Minutul 48 aduce 
chiar un penalty — fault asu
pra lui Raksl — (văzut, prin
tre alții, șl de antrenorii fede
rali Angelo Nlculescu și Cor
nel Drăgușln, cărora le-am so
licitat părerea asupra fazei) — 
dar arbitrul Limona lasă jocul 
să curgă... Se pare că această 
decizie va influența psihologic

timid la contraatac, Năs- 
fiind singurul avanpost 
însemna un oarecare pe- 
pentru apărarea dinamo- 
Pe fondul unei dominări

în a doua parte a meciu- 
sint la un pas de gol chiar 
minutul 48 (șut curios al 
Tănăsescu, prelins pe bară

pe conducătorul 
se va pierde, în

namo și chiar 
meciului, care 
continuare, într-o suită de de
cizii anapoda. După ce Dinu 
nimerește bara printr-un șut-

centrare viclean, Dinamo mar
chează prin Lucescu, dar go
lul nu este validat, tușierul 
Stîncan semnalînd ofsaid în mo
mentul in care s-a produs cen
trarea fructificată de aripa di- 
namovistă.

Urmează... golul Progresului, 
inserts In min. 69 de Beldeanu, 
care a reluat imparabil mingea 
trimisă de Sandu, și ...peste 21 
de minute de asediu dinamovist 
și de apărare eroică a Progre
sului (minutul 80 a fost de un 
rar dramatism, mingea fiind res
pinsă senzațional de Grama și 
de portarul Manta care a să
rit și în bară ! — pierzîndu-și 
cunoștința — pentru a salva 
golul), care are chiar, de două- 
trei ori, ocazia 
scorul, ca urmare 
traatacuri foarte 
Bravo, Progresul !

să majoreze 
a unor con- 

periculoase.

Marius POPESCU

PLOIEȘTI, 4 (prin telefon de 
la trimisul nostru).

Nimic nu lăsa să se între
vadă, după o primă repriză de 
fotbal „salonard", ce ar putea 
veni după pauză. Pentru că, 
în primele 45 de minute, me
ciul a fost frumos în cîmp, 
cu o eleganță căutată, ca și 
cum cele două formații s-ar 
fi vorbit să demonstreze pe 
stadionul din Ploiești ce în
seamnă „artă pentru artă" în 
fotbal. Din această cauză, 
golurile n-au fost căutate, 
iar fazele au avut cursivita
te pînă la marginea celor 
două careuri, unde M. Iones- 
cu și Gornea făceau, din cînd 
în cînd, genuflexiuni pentru 
a se dezmorți. Abia în min. 
37, Kun II scapă singur — 
în urma unei fente a lui

Stadion Petrolul; teren bun; timp excelent; spectatori! apro
ximativ 15 000. Au Înscris CIUCU (min. 65) și PHTESCU (min. 
87), șuturi la poartă: 13—8 (pe poartă 6—5). Raport de cornere: 
8—1.

PETROLUL î M. Ionescu 10 — Gruber 8, Bădin 8, Mocanu 8, 
N. Ionescu 8, Juhasz 5 (min. 58 Crlngașu 8), Moraru 0, Petrut 
5 (min. 46 Clucu 7), Dlneuțâ 8, Ciupltu 6, Grozea 6.

U.T.A. : Gornea 8 — Blrău 7, Lereter 8, Pojonl 8, Popovlci 
7, Petescu 7, CaUnln 9, Axente 7, Broșovschl 8, Dembrovschi 7, 
Kun H 7 (min. 76 Sima).

A arbitrat C. NIȚESCU (Sibiu) 
de T. Andrei (Sibiu) și V. Cioc

Trofeul Petschovschi 10.
La tineret-rezerve : Petrolul —

■A-A--A-++, ajutat la Uni* 
(Mediaș).
U.T.A. 0—0.

F.C. ARGE 4(3)

SPORT CLUB BACĂU 1(0)
de

BOBRIN NOTĂ 10!
4 (prin telefon, 
nostru).
n-a înscris nici 

cele patru goluri

PITEȘTI, 
la trimisul

Dobrin 
unul din 
ale piteștenilor, în meciul pe 
care l-am urmărit în această 
duminică, dar el a fost ma
rele artizan al acestei vic
torii îndelung aclamate, al 
tuturor golurilor finalizate 
de coechipierii lui, dar gîn- 
dite și create de el.

Cînd e vorba de Dobrin, 
acest jucător atit de contro
versat, cronicarul trebuie să 
reflecteze mal mult, înainte 
de a-ți așterne cuvintele pe 
hîrtie, de teama decepției pe 
care i-ar putea-o provoca, 
cu prima ocazie, acest fotba
list atât de talentat, dar ți 
atât de capricios. Azi, Insă, 
Dobrin a dat un adevărat 
recital fotbalistic, maniera

sa de joc, spectaculoasă, cum 
o știm, dar și eficace de 
data aceasta pentru echipa 
sa, atingînd de multe ori 
valori maxime, uimitoare.

Stadion „1 Mal" ; timp fru
mos, teren excelent ; specta
tori : circa 12 000. Au marcat: 
JERCAN (min. 4), PREPUH- 
GEL (min. 30), M. POPESCU 
(min. 32), RADU (min. 50), 
respectiv ENE DANIEL (min. 
74). Raportul șuturilor la 
poartă : 23—10 (pe spațiul por
ții 12—5). Raport de cornere : 
6—40.

MECIUL SPERANȚELOR DEȘARTE
gheața va fi spartă în min. 42. 
Dar șutul lui Nestorovici a fost 
respins de un apărător brașo
vean, iar apoi, în continuarea 
fazei, Periat reia spre poarta 
lui Adamache (prins pe picior

C.F.R.; timp fru- 
• vint ; teren bun ; 
i 6 000 ; șuturi Ia 
12—13 (pe spațiul

Stadion 
mos, dar 
spectatori 
poartă : L „ _ .
porții 6—8). Raport de cornere: 
11-3.

C.F.R. TIMIȘOARA : Corec 
8 — Pîrvu 7, Mehedinți 7, Bd- 
drojan 7, Bocșa 7, Seceleanu 
6 (min. 46 Regep 5), Chimluc 
8. Floareș 6, Nestorovici 5, Bo
jin 5, Periat 6 (min. 70 Panici).

STEAGUL ROȘU : Adama
che 8 — Ivăncescu 6, Jenei 7, 
Olteanu 7, Rusu 8. Cadar 7, 
Baltnt 6. Drăgoi 5, Florescu 
6, Dumltriu II 6, GySrfi 8.

A arbitrat AUREL BENTU 
-A--4r-A-4r-4r, ajutat la linie de 
Vasile Tonta și Gheorghe Mi- 
cloș (toți din București).

Trofeul Petschovschi 9.
La tineret-rezerve : C.F.R. 

Timișoara — Steagul roșu 
Brașov 2—3 (1—1).

teva contraatacuri ale Iui Ivăn- 
cescu, însă Corec, atent, reține 
cele două șuturi periculoase. în 
min. 85, gazdele au o mare si
tuație, dar Floareș ratează, tră- 
gînd alături de poarta pără
sită de Adamache, motiv în 
plus pentru ca spectatorii să 
părăsească decepționați stadio-

Ion OCHSENFELD

CONSTANȚA, 4 (prin

> -ȘVȚ

F.C. ARGEȘ : Nlculescu 8 
— Pigulea 7, Olteanu 8, Vlad 
8, Ivan II 8, Prepurgel 8, M. 
Popescu 7, Radu 6 (min. 77 
Roșu), Frățilă 5 (min. 77 Ian- 
cu), Dobrin 10, Jercan 8.

s.
Kiss 7, Hrlțcu
Volmer 5, Vătafu 6 (min. 66 
Mioc 8), Duțan 8, Pană 6, 
Dembrovschi 7, Rugiubel 6 
(min. 46 D. Ene 7), Florea 6.

A arbitrat V. TOPAN, 
•4r-4r-A-4k-4r, ajutat bine la 
linie de Gh. Vereș și Tiberiu 
Gaboș (toți din Cluj).

Trofeul Petschovschi : 10.
La tineret-rezerve : F.C. Ar

geș — S.C. Bacău 2—0 (1—0).

c. BACAU : Ghiță 7
4, Velicu

Golurile au căzut cu o u- 
șunnță dezarmantă, și' poate 
nu în deplină concordanță cu 
desfășurarea jocului — ade
sea, replica oaspeților n-a 
fost de loc de neglijat — 
datorită strălucitelor execuții

tehnice ale lui Dobrin, care 
au pus în derută apărarea 
adversă, deschizînd, în 
schimb, perspective de gol 
jucătorilor de la F.C. Argeș. 
Patru dintre acestea au și 
fost concretizate, toate din 
acțiunile și pasele oportune 
ale lui Dobrin, iar alte ten
tative n-au fost nici ele de
parte de a avea succes, în 
special cele în care asul pi- 
teștean a țintit personal go
lul, șutind în bară, pe lîngă 
ea, sau văzîndu-șl visul spul
berat de Ghiță.

Ar părea că am vorbit 
neobișnuit de mult despre 
un singur jucător, în spațiul, 
limitat, rezervat acestei cro
nici. Dar, Dobrin este cel 
care a scris istoria meciu
lui, începînd cu pase din 
care Jercan a deschis scorul 
în min. 4 și continuind cu 
mingile trimise Iui Prepur- 
gel și Marian Popescu pe 
care aceștia, este drept, nu 
le-au iertat. Repriza a doua 
avea să aducă un echilibru 
de forțe în teren, mai ales 
după golul înscris de Radu: 
pasă de la Dobrin, șut în 
bară și de aici ricoșeu în 
poartă. Oaspeții, pe fondul 
relaxării piteștenilor, care 
își savurau victoria, au rea
lizat cîteva acțiuni de atac, 
dintre care una le-a adus și 
goluț de onoare — meritat 

Ene Daniel, care a 
cu abilitate mingea 
de Ia Deinbrovsclii.

Dembrovschi, care i-a scos 
din dispozitiv pe cei doi fun
dași centrali adverși — îl 
dezechilibrează pe M. Iones
cu, dar se încurcă în fața lui 
Gruber; de partea cealaltă, 
Gornea se întrebuințează în 
min. 42, atunci cînd, catapul
tat fiind literalmente de o 
„bombă" a lui N. Ionescu, 
de la 25 m, a fost obligat să 
oprească in extremis. în rest, 
am reținut acțiunile simple, 
lucide, ale echipei campioa
ne, care a știut prin contra
atacuri — în care sînt anga
jați Dembrovschi, Axente și 
Kun II — să păstreze balan
ța față de dominarea terito
rială a gazdelor.

După pauză, jocul ia com
plet o altă turnură. Atacuri
lor ploieștene repetate, din 
primele 20 de minute ale re
prizei secunde, U.T.A. le face 
față printr-o apărare lipsită 
de orizont, ca și cum și-ar 
fi lăsat la cabină luciditatea, 
tendința lăudabilă de joc 
constructiv. în această peri
oadă, arădenii privesc cu spe
ranțe la tabela de marcaj, 
care rămăsese imaculată, dar, 
ca de obicei, tocmai atunci 
cînd vrei să scoți cu orice 
chip un 0—0, inevitabilul se 
produce : „bara" iul Crîngașu 
din min. 60 (în urma unei 
fulgerătoare lovituri cu capul) 
a fost preludiul golului în
scris de Petrolul în min. 65 
de către Clucu, care a șutat 
în careul mic sub bara trans
versală, mingea ricoșind chiar 
afară din poartă !

Abia după acest gol, U.T.A! 
și-a reconsiderat tactica, re
venind la intențiile pozitive 
din prima repriză. Numai la 
două minute după gol, M. lo- 
nescu își salvează echipă cFe 
egalare, scoțînd miraculos 
două șuturi consecutive tri
mise de Dembrovschi și Kim 
II din careul mic. în min. 7J, 
la o gafă a lui Bădin, care a 
trimis mingea înapoi spre 
Axente, apărătorul buturilor 
ploieștene se opune din nou 
unui gol ca și făcut, blocîn- 
du-1 la patru metri de poar
tă pe atacantul arădean.

Excelenta lovitură liberă 
eexcutată de Dincuță în min. 
72, de la 18 m și respinsă de) 
o manieră similară de către 
Gornea, a constituit singura 
replică viguroasă a echipei 
gazdă în această perioadă de 
după înscrierea golului. Pe» 
trolul se considera, pe baza 
primei părți a reprizei secun
de, un învingător sigur. ■ Iată 
însă că, numai cu 3 minute 
înainte de final, la un fault 
asupra lui Sima, Broșovschl 
a executat scurt spre jucător 
rul faultat, Sima a alergat pe 
linia de corner de unde a 
centrat peste fundașii adverși 
și Petescu, ncmarcat, aflat la 
10 m de poarta lui M. Iones
cu, a Înscris cu capul, peste 
portarul ploieștean, care și-a 
văzut toate eforturile irosite. 
M. Ionescu, însă, se poate 
considera principalul realiza
tor al punctului obținut în 
fața echipei campioane..,,.»

Paul SLAVESCU

JT CRAIOVA
1(0)

o

— prin 
preluat 
primită

Jack BERARIU

„URAGANUL"
DIN REPRIZA A DOUA

greșit), dar Olteanu salvează 
trimițînd în corner.

Repriza secundă începe în a- 
celași anonimat : ritm lent, 
șuturi slabe, telefonate. O ac
țiune a lui Gyorfi se încheie 
cu un șut pe lingă bară (min. 
50), ca peste două minute Ba- 
lint să pună la încercare pe 
portarul timișorean. în conti
nuare, gazdele sînt mai insis
tente, dar cornerele și loviturile 
libere de care beneficiază rămîn 
fără rezultat. Adamache sal
vează o situație critică, cule- 
gind balonul de pe capul lui 
Bojin (în min. 70), iar cinci 
minute mai t.îrziu, el reține un 
șut puternic expediat de Pa
nici. Brașovenii răspund cu cî-

CONSTANȚA, 4 (prin tele
fon, de la trimisul nostru).

De la bun început, terenul 
mocirlos 
echipelor. Oaspeții par să se 
descurce
Badea își regăsește calmul, 
căutând să facă ordine Ia mij
locul terenului. Primul său 
șut periculos e deviat în 
corner în min. 7. Farul se 
împotmolește în noroi, dar 
face eforturi disperate, în- 
cercînd să împingă jocul 
spre careul1 clujenilor. Min. 
14. — Kallo execută o lovi
tură liberă laterală, Tufan 
plonjează în careul de 6 m, 
reia cu capul, dar balonul 
se scurge pe lîngă bara la
terală. Jocu; e Plm de în- 
dîrjire. Clujenii aruncă toate 
energiile în bătăiie.

Pasele lui Badea 
sează cruciș terenul, 
pararea clujeană nu

pune probleme

mai bine, dar

fi dislocată 
pe flancuri.
Caraman e
siune la fiecare fază de atac. 
Timpul trece, dar Farul nu 
poate găsi drumul

pe centru, nici 
Duelul Fanea— 

urmărit cu pa

spre

zid în propriul lor careu. 
C.F.R. pare, totuși, o echipă 
dezagregată. Atacul Farului 
dă lecții 
tribunele 
aplauze.

de virtuozitate, iar 
se cutremură de 

Bineînțeles, nu

timp răcoros, spectatori : 8 800.moale, _ .............. _
46 țl 69). Raportul șuturilor la poartă :

Stadion I Mai, teren
A marcat TUFAN (min.
40—9 (pe spațiul porții 20—3). Raport de cornere : 15—5.

FARUL : Constantin 7 — Stoica 7, Antonescu 8, 
tlnescu 7, Chirica 7, Tănase 7, Badea 9, Ologu 9, 
Tufan 9, Kallo 9.

C.F.R. : Nagei 8 — Burlaeu 7, F. Lazăr 8, Lupu 
Dragomir 5, Cojocaru 5, S. Bretan 4 (mini 46 O. . __
M. Bretan 6, Țegean 7 (min. 78 P. Gheorghe), Petrescu 6.

A arbitrat N. PETRICEANU +***■*■, ajutat bine la li
nie de I. Hrisafi și I. Gheorghiță (toți din București).

Trofeul Peîschovschi : 9. .
La tineret rezerve : Farul — C.F.R. Cluj 0—0.

W. Constan-
Carpman 8,

7. Roman 8, 
Popescu 5),

traver- 
dar a- 

poate

Învingătorii au forțat după pauză
tă de succes pînă la pauză, 
fiindcă pe de o parte ei au 
știut să se apare cu mult 
calm și siguranță (remar- 
cîndu-se în acest sens lanul), 
iar pe de altă parte, înain
tașii clujeni s-au dovedit in-

tribunele într-o stare de
plictis total.

Pauza se pare că a fost
un sfetnic bun pentru clu-

Stadion Municipal ; teren bun ; vreme splendidă ; spectatori 
aproximativ 15 000. Au marcat : D. MOCANII (min. 46) șl 
ADAM (min. 70). Raport de șuturi la poartă s 16—7 (pe spa
țiul porții 8—2). Raport de cornere : 11—1.

„U" CLUJ : Ștefan 8 — Crețu 7, Pexa 8, Solomon 8, Mlhăllă
7, Anca 8, Stîncel 7, Ulfăleanu 7, Barbu 6, Adam 8, D. Mo- 
canu 8.

POLITEHNICA : lordache 9 — Romilă 6, lanul 8, Stoicescu
8, Pali 5, Mărdăreseu 6 (min. 38 Gavrllă 6), Simlonaș 7, Incze 
IV 6 (min. 64 Mari ca 6), Cuperman 6, Lupulescu 5, Moldo- 
veanu 6.

A arbitrat EM. VLAICULESCU 4.*.+*, ajutat la linie (cu 
unele mici erori) de I. Chirlță și M. Moraru (toți din Ploiești).

Trofeul Petschovschi : 9.
La tineret-rezerve: „U“ Cluj — Politehnica Iași 3—0 (2—0).

intrînd mai decisă pe teren 
— a demonstrat un joc mai 
aproape de posibilitățile sale 
și a forțat eu adevărat vic
toria, pe care o putea obține 
la un scor mult mai sever. 
In primele 45 de minute, jo
cul furnizat de ambele for
mații a fost destul de anost 
și de neinteresant, antrenînd 
după sine totala apatie a 
tribunelor.

Oaspeții au urmărit — 
aproape exclusiv — să nu 
primească gol, întftrindu-și 
liniile dinapoi și lăsîndu-i în 
față — pentru a încerca să 
profite de vreo inexactitate 
a sistemului defensiv advers, 
numai pe Lupulescu și Incze 
IV, care ne-au părut de astă 
dată lipsiți de inspirație și 
decizie în acțiuni. Intenția 
ieșenilor de a menține sco
rul alb s-a văzut încununa-

capabili de a fructifica puți
nele ocazii clare de a des
chide scorul pe care le-au 
avut. Propriu-zis, gazdele 
s-au întîlnit cu asemenea si
tuații favorabile de goi nu
mai în primul sfert de oră. 
După ce Adam (min. 8), 
singur în careu, a trimis 
mingea pe lingă poartă, iar 
Anca (min. 10) — aflat în
tr-o situație similară — a 
întîrziat șutuj fiind apoi de
posedat, a fost rîndul lui Ui- 
făleanu (min. 15) să rateze 
cea mai mare ocazie din a- 
ceastă primă repriză nereu
șind să atingă și să introdu
că în plasă, de la numai 2 
metri de linia porții, mingea 
trimisă de către Adam.

După acest sfert de oră 
mai dinamic, care anunța o 
victorie facilă a gazdelor, 
jocul s-a mutat treptat spre 
mijlocul terenului, cufundînd

jeni. Imediat după reluarea 
jocului ei s-au avîntat spre 
poarta lui Iordache și au 
reușit chiar la primul atac 
grație și greșelii fundașului 
central Stoicescu să deschi
dă scorul prin Dorin Mo- 
canu. După acest gol domi
narea gazdelor se intensifi
că și asistăm la o succesiu
ne de faze dramatice în ca
reul ieșenilor. Scorul nu se 
va majora însă decît în 
min. 70, cînd lanul face sin
gura (dar decisiva) sa mare 
greșeală din acest meci, de 
care profită prompt Adam, 
autorul unui șut imparabil.

După 2—0, apărarea oas
peților cedează aproape total 
dar portarul Iordache se do
vedește în ultimă instanță 
imbatabil luptîndu-se ade
seori singur (min. 74, 77, 80, 
83 și 88) cu înaintașii clujeni 
și salvîndu-și echipa de la o 
înfrîngere categorică.

Pentru a respecta adevă
rul. trebuie să spunem că în 
această repriză secundă, deși 
a fost supusă unei presiuni 
aproape continue, echipa din 
Iași, a avut Ia rîndul ei 
două contraatacuri pericu
loase (min. 48 și 65), dar 
Incze și, respectiv, Lupules
cu au oferit portarului Ște
fan posibilitatea să se re
marce la șuturile lor. In con
cluzie, o victorie lejeră pen
tru studenții clujeni, deose
bit de prețioasă în tentati
va de a sălta în clasament.

Constantin FIRANESCU

poarta lui Nagel, care are 
cîteva intervenții salutare. 
După pauză, Farul, avidă de 
gol, se precipită irezistibil 
în atac. Stoica pătrunde în 
jumătatea de teren a oaspe
ților, șutează puternic, balo
nul se izbește de Caraman, 
ricoșează la Tufan, și acesta 
îl trimite în plasă. Gol. în 
min. 46. Clujenii se prăbu
șesc. Lovitura le-a tăiat res
pirația. Farul prinde aripi și 
se revarsă tumultuos, în va
luri, spre careul lui Nagei. 
Spre poarta ceferiștilor suflă 
acum un veritabil uragan. 
Atacanții constănțeni șarjea
ză rteobosiți, șutind din toate 
pozițiile. Minutul 63 este un 
adevărat infern pentru apă
rătorii clujeni. Rînd pe rînd, 
Tufan, Kallo, Tănase și 
Badea șutează spre poartă, 
dar balonul întâlnește de fie
care dată picioarele și piep
turile clujenilor, care fac

poate întârzia nici al doilea 
gol. Tufan alunecă în careu, 
în min. 69, dar arbitrul are 
ochi buni și nu acordă faul
tul reclamat de spectatori. 
Imediat urmează o nouă șar
jă, stopată prin fault. Badea 
execută lovitura, de la circa 
20 m, lateral, și același Tu
fan, ridicat din noroi, trimi
te balonul cu capul în plasă. 
„Calvarul" C.F.R.-ului conti
nuă. Un alt șut, semnat Olo- 
gu, e deviat în corner de 
F. Lazăr, Clujenii depășesc 
rar jumătatea terenului și 
numai Petrescu pune pro
bleme mai dificile apărării 
gazdelor. Badea ratează, în 
nun. 87, de la 6 m, și jocul 
se încheie... O victorie cate
gorică și, mai ales, o repri
ză de fotbal cu majuscule, 
oferită de echipa de pe ma
lul mării.

George MIHALACHE

Of LINIȘTE-»
PETROȘANI, 4 (prin telefon, 

de la trimisul nostru).
Trist început de primăvară, 

anul acesta, pentru Jiul. Pa
tru partide (una în Cupă), 
patru înfrîngeri 1 Așa îneît în 
disputa cu universitarii din 
Bănie nu putea exista decît 
gîndul victoriei. Gînd realizat 
în final, dar plătit scump, cu 
atâtea emoții și așteptări. Căci 
Jiul, crispat pînă peste mă
sură de obsesia victoriei, a 
aruncat timp de o repriză 
mai toate mingile înainte, 
tare și înalt, fără luciditatea 
și maturitatea tactică necesa
re, încercînd să asedieze cita
dela craioveană mai mult 
prin forță și nu prin subtili
tățile lui I. Constantin, omul 
în stare să „arunce" în aer și 
cele mai masive lacăte. Oa
menii lui Coidum au sesizat 
disperarea gazdelor și au pre
ferat, firesc, jocu] calm în 
apărare, cu atenție deosebită 
la mijlocul terenului, dar și 
cu intenții ofensive susținute 
de un cuplu periculos (Oble- 
menco—Bălan) mai ales după 
ce Georgescu avea să pără
sească terenul (min. 20) în 
urma unei întinderi. Jiul are, 
totuși, șansa să scape de ma- 
rile-i complexe chiar în pri
ma repriză. Bîtlan acordă 
corner în min. 2, Peronescu 
(min 16), găsit liber în careu, 
ridică mingea în înaltul ceru
lui, iar Deselnicu contrează 
de două ori cu capul (min. 
33 și 38), bombele localnici
lor. Gazdele vor cu orice preț 
să plece liniștite la cabine 
însă și Libardi (min. 36) și 
Peronescu (min. 42) vor fi 
blocați în secunda decisivă 
de atenta defensivă craiovea
nă, în frunte cu portarul 
Pilcă. Marile tristeți ale Jiu
lui persistă și după pauză. 
Chiar dacă Tonca vine bolid 
în careu și zguduie bara ori
zontală (min. 50). iar Ion Con
stantin ajunge singur în bună 
situație, dar greșește șutul. 
Strîmbeanu primise un aver
tisment pentru vociferări în 
prima repriză, Stocker și Bă
lan văd și ei cartonașele gal
bene (min. 65 și 68), și sub 
acest imperiu al întrerupe-

PRIMAOUPĂ AMIAZĂ
A GAZDELOR
rilor (arbitrul arată două mi
nute în plus peste cele" 90 
reglementare, dar ele nu 'voh 
fi respectate) și al nervozității,* 
speranțele gazdelor par să se

Stadion Jiul ; teren bun ; 
timp excelent ; spectatori cea. 
8 000. A marcat ION CON
STANTIN (min. 74). Raportul 
șuturilor la poartă : 18—8 (dip. 
care pe spațiul porții 6—1); 
raport de cornere : 7—5.

JIUL : Stan 7 — M. Popescu 
7, Georgevici 7, Georgescu 
(min. 24 Stocker 7), Tonca 6, 
Urmeș 7, Sandu 7, Peronescu
6, I. Constantin 8, Libardi “V? 
Naiclin 6 (min. 73 Cotormani)-. -

UNIVERSITATEA CRAIO
VA : Pilcă 8 — Niculescu 8, 
Deselnicu 3, Bîtlan 8, Velea. 6. 
Strîmbeanu 7, Ivan 7, Marti- 
novici 5, Bălan 7,' lOblemenc'cr -
7, Neagu 5 (min. 78 ț?ită).

A arbitrat C. PETREA/ 
★ • ajutat la linie de
C. Manușaride și M. Bică (toți 
din București).

Trofeul Petschovschi : 9.
La tineret-rezerve : Jiul — 

— Universitatea 0—0.

năruie, mai ales că Oblemen- 
co va trimite o „torpilă" in 
stilul său (min. 68) după care 
va fi și el avertizat pentru 
joc dur. Dar Jiul crede cu 
toată ființa sa în victorie, își 
refuză alt gînd și „curge" nă
valnic spre marele gol. Go
lul care va veni în min. 74 : 
M. Popescu mai urcă o dată 
în atac, centrează în față dea
supra careului incandescent, 
3—4 jucători ratează intercep
ția și balonul ajunge Ia Ion 
Constantin, care trage nă- 
praznic de la 6 metri. I’ilcă 
atinge mingea dar șutul fu
sese prea tare și golul prea 
mult dorit. Scăpați de com
plexe, localnicii încheagă 2—3 
acțiuni de efect și scorul pu
tea fi majorat dacă Ion Con
stantin (min, 78) nu s-ar fi 
grăbit, iar Cotormani (min. 
86) n-ar fi ezitat. Studenții, 
încearcă totuși recuperarea 
timpului pierdut, Niță caută 
egalarea, însă Jiul nu putea 
renunța atît de ușor la prima 
sa după-amiază de liniște din 
acest sezon.

Mircea M. IONESCU ~

SPERAWȚE, DOAR 9
(Urmare din pag. I)

de joc a adversarului, acțio- 
nînd vădit incomodați. In a- 
ceastă criză de.. spațiu, au 
mai intervenit și unele defec
țiuni de ordin tehnieo-tactic 
(Ion Ion a ținut în cîteva 
rînduri balonul pînă ce a fost 
deposedat, Dumitriu a pasat 
imprecis) ceea ce a înlesnit și 
mai mult sarcina echipei în 
apărare. în momentele de joc 
mai bine gîndit, defensiva 
oaspeților a fost pusă pe pi
cior greșit (min. 19 și 36), dar 
Dănilă („cap", pe mijlocul 
porții, de la marginea careu
lui mic) și Sandu Mircea (șut. 
cu stângul, mult „peste", la 
o reușită centrare înapoi a 
lui Cojocaru) n-au găsit re
zolvările cele mai fericite. 
Tot în număr de două (am
bele pe contraatac) au fost și 
ocaziile juniorilor bulgari în 
această primă parte a jocu
lui, însă o dată (min. 26) Pri- 
targov a plasat alături, de la

numai 7—8 metri, puțin la
teral stingă, iar a doua oară 
același Pritargov a fost blo
cat la picioare de Costaș, care 
a ieșit inspirat la închiderea 
unghiului.

Și, totuși, la numai 7 mi
nute de la reluare, intrați 
parcă mai hotărîți în teren, 
juniorii noștri ne-au dat spe
ranța într-o victorie, reușind 
primul lor gol în acest tur
neu preliminar : Sandu Mir
cea a fost bine servit în ca
reu și, scăpat pentru o clipă 
din strînsoarea lui Stanev, a 
șutat puternic. înscriind im
parabil.

Din acel minut 47 și tribd- 
nele au fost sufletește mai 
aproape de tinerii noștri ju
cători susținîndu-i frenetic în 
încercările lor de majorare a 
scorului. Dar, vai, n-a trecut 
prea mult (doar 9 minute) și 
un gol căzut în poarta lui 
Costaș a tăiat rapid din ela
nul formației gazdă : Voinov 
a centrat înalt de pe aripa

MINUTE...
dreaptă, undeva spre punctul 
de la 11 metri, și Kostov (lă
sat liber de omul lui, Dobrău) 
a introdus balonul în plasă, 
la colț, printr-o execuție de 
efect (foarfecă); Costaș, sur
prins pe mijlocul porții, n-a 
mai putut interveni cu suc
ces. Mai rămăsese timp sufi
cient pentru modificarea ta
belei, dar juniorii noștri nu 
mai aveau resursele necesare.

Arbitrul Helmuth Bader 
(R. D. Germană), ajutat la 
linie de Fr. Coloși și A Mu
nich, a condus corect forma
țiile ;

ROMÂNIA: Costaș — Do
brău, Smărăndescu, Sandu Ga
briel, Ciocîrlan, Ion Ion (min. 
41 Donose), Dumitriu. Dănilă, 
jSandu Mircea, Aelenei,' Cojo
caru.

BULGARIA: Stoianov — 
Tankov, Ranghelov, Krumov, 
Stanev. Grancearov, Voinov 
(min. 79 Magearov), Jelev 
(min. 48 V. Boiagiev), Pritar
gov, Toșkov, Kostov.

PRONOSPORT
AȘA ARATA O VARIAN

TĂ CU 13 REZULTATE 
EXACTE LA CONCURSUL.
Nr. 14, ETAPA DIN 4 
PRILIE 1971.

A-

I. Dinamo—Progresul . .2.
II. Petrolul—U.T. Arad x

III. Farul—C.F.R. Cluj 1 .
IV. „U“ Cluj—Politehnica 1
V. Jiul—„U“ Craiova 1

VI. F.C. Argeș—S.C. Bacău 1
VII. C.F.R. Timiș.—St. roșu X

VIII. Cagliari—Roma 2 ’
IX. Catania—Bologna X
X. Fiorent.—Sampdoria X

XI. Verona—Milan 2
XII. Lazio—Foggia .1.;

XIII. Napoli—Torino i.

Fond de premii ; 501.207-lei. •* 
Plata premiilor : în Capita

lă, începînd de vineri 9 apri— ■ 
lie 1971, pînă la 19 mai 1971, " 
inclusiv ; în țară, începînd de 
aproximativ marți 13 aprilie 
1971, pînă la 19 mai 1971, 
inclusiv.
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ROMÂNII AU DOMINAT ECHIPA ROMÂNIEI

MOTOCROSUL BALCANIC
MARIBOR, 4 (prin telefon). 

Desfășurate pe un traseu deo
sebit de greu, înmuiat din 
cauza ploilor care au căzut 
în ultimele zile și în timpul 
concursului, întrecerile inau
gurale ale Balcaniadei de 
motocros au reunit sportivi 
din Bulgaria, România și 
Iugoslavia.

Deținători ai mult rîvnite- 
lor titluri balcanice, atît la 
individual, cit și pe echipe, 
motocicliștii români și-au 
confirmat din nou valoarea, 
dominînd copios prima etapă 
a ediției 1971 a acestei impor
tante competiții. Alergătorul 
nr. 1 al țării noastre, ȘTEFAN 
CHIȚU, a făcut iarăși dova
da calităților care l-au consa
crat în arena internațională, 
ciștigînd — într-o manieră 
care a entuziasmat publicul

— primul loc
Poziția secundă 
tă tot de un 
mân, Cristian Dovids, după 
o aprigă dispută cu bulgarul 
V. Manolov. S-au mai remar
cat A. Ionescu, A. Crisbai și 
M. Banii, care au adus puncte 
prețioase echipei române în 
clasamentul pe națiuni.

REZULTATELE TEHNICE i 
individual — 1. ȘT. CHIȚU 
28 p, 2. C. Dovids 28 p (clasat 
mai siab în prima manșă), 
3. V.
P, 4.
23 p,
6. M.
Ionescu 20 p, 8. A. Crisbai 
p, ... 10. M. Banu 17 p. ... 
P. Paxino 8 p. Echipe: 
ROMANIA 95 p, 2. Iugoslavia 
82 p, 3. Bulgaria 55 p.

în clasament, 
a fost ocupa- 
concurent ro-

Manolov (Bulgaria) 28 
L. Sostarici (Iugoslavia)
5. A. Ahacici (I) 21
Venejak (I) 21 p, 7.

P, 
A.
19

14.
1.

LA A DOUA VICTORIE:

1*1 III II MIJI DE LUPII DE EA BUDAPESTA
DOI LUPTĂTORI ROMÂNI PE LOCUL III LA „MEMORIALUL PODUBHÎI"

BUDAPESTA, 4 (prin tele
fon). După trei zile de între
ceri, duminică după-amiază 
au fost desemnați învingă
torii competiției internațio
nale de lupte greco-romane 
— „CUPA ELIBERĂRII". în 
sala de sport de la Nepsta- 
dion din Budapesta au con
curat în aceste zile 132 de 
luptători din 8 țări europene, 
printre care Bulgaria, Uniu
nea Sovietică, Iugoslavia și 
România.

Printre cei 10 luptători care 
au urcat pe prima treaptă a 
podiumului au fost și repre
zentanții țării noastre GHEOR- 
GHE BERCEANU (cat. 48 kg) 
și NICOLAE NEGUȚ (cat. 
90 kg). O frumoasă compor
tare a avut și Nicolae Marti-

II
rr

la

lade
Ber-

AZI, LA CASABLANCA

nescu, clasat pe locul 
categoria 100 kg.

Iată cîteva amănunte 
reuniunea finală. Gh. 
ceanu l-a învins prin tuș, în
primul minut, pe J. Jerzy 
(Polonia), cu un supleu exe
cutat fără reproș. în finală, 
Berceanu l-a depășit catego
ric la puncte (7—0) pe cu
noscutul luptător bulgar Ni
kola Petrov. Nicolae Neguț 
s-a impus în finala cu Z. 
Basov (U.R.S.S.), ciștigînd 
partida clar la puncte (4—0). 
Semigreul Nicolae Martines- 
cu cu toate că a terminat la 
egalitate meciul său din semi
finală cu Fr. Kiss (Ungaria) 
și a dispus, în finală, la 
puncte, de H. Albrecht (R.D. 
Germană), a ocupat locul II, 
după luptătorul maghiar care 
avea un punct mai puțin de 
penalizare. Cîștigătorii com
petiției la celelalte categorii : 
52 kg — Gyula Gali (Ungă-

ria), 57 kg — Branko Dubici 
(Iugoslavia), 62 kg — Hans 
Wesling (R.D. Germană), 68 
kg — Dimitr Ciufudov (Bul
garia), 74 kg — Jaroslav 
Maka (Cehoslovacia), 32 kg — 
Csaba Hegedus 
+ 100 kg — 
(U.R.S.S.).

(Ungaria),
Anatoli Rîbalko

★
(prin telefon). —MINSK, 4

Duminică seara au luat sfîrșit 
confruntările internaționale 
de lupte greco-romane ale 
„Memorialului Podubnîi". Doi 
dintre luptătorii români, Ion 
Gîbu (cat, 48 kg) și Victor 
Dolipschi (cat. -|-100 kg), au 
avut comportări meritorii cla- 
sîndu-se pe locul III la cate
goriile lor. în ultimele parti
de I. Gibu a pierdut la puncte 
(1—3) în fața lui A. Zubkov 
(U.R.S.S.), iar V. Dolipschi a 
fost învins, tot la puncte, de 
K. Stelenko (U.R.S.S.).

UHERSKE HKADISTE. 4 
(prin telefon). — Echipa stu
dențească de handbal a Româ
niei a cîștigat și cea de a 
doua partidă din cadru] gru
pei B a campionatului mon
dial ce se desfășoară în loca
litate.

Duminică după-amiază, spor
tivii români au avut ca ad
versari pe handbaliștii aus
trieci. Meciul a fost la dis
creția selecționatei studențești 
din România, care a cîștigat 
fără să 
21—11 
au luat 
minute, 
atenție 
fensiv, 
a rulat 
găsi formula de bază a echi
pei, cu care va aborda între
cerile din fazele următoare 
ale competiției. Ofensiva stu
denților români a fost serios 
întărită prin prezența lui 
Birtolom, sosit în cursul zilei 
de duminică de la Dortmund. 
Cele 21 de goluri ale victoriei

forțeze cu scorul de 
(12—4). Jucătorii noștri 
inițiativa din primele 
dînd o foarte mare 
îndeosebi jocului o- 

Antrenorul E. Trofin 
întregul lot pentru a

AUSTRIA
au fost realizate de: Birto- 
lom 5, Dan Marin 4, Stef 3, 
Voinea 2, Licu 2, Gunesch 2, 
Schobel, Panțîru și Schmidt.

în următoarea partidă din 
cadrul grupei, care are loc 
luni (n.r. astăzi) selecționatei 
române îi va fi opusă puter
nica formație a Danemarcei.

Alte 
maniei 
(11—7) și U.R.S.S. 
20—15 ~ ‘
Franța — Israel 25—10 (12—4) 
în grupa C ; Cehoslovacia — 
Spania 14—10 (6—6) în gru
pa D.

rezultate i R. F. a Ger-
— Bulgaria 26—15

— Polonia
(12—7) în grupa A ;

Al. ȘTEFANESCU

SPARTAK KIEV
A C.C.E.

START IN CEA DE A IV a EDIȚIE A
„CUPEI TARILOR LATINE" LA HANDBAL

Tinerii rugbyști români iși continuă
4 (prin tele- 

spe-

des-

CASABLANCA, 
fon, de la trimisul nostru 
cial).

Aflîndu-ne în preziua
chiderii celei de a IV-a ediții 
a „Cupei țărilor latine" la 
handbal, ne-am îndreptat, fi
rește, atenția spre echipele 
participante Ia această între
cere ce tinde să devină tra
dițională. Pe handbaliștii ro
mâni i-am găsit Ia Colegiul 
„Residende", surprinși de 
ploaia care nu mai conteneș
te și de. frigul pătrunzător. 
In "pofidă' acestor Impedi’men- 
tbi'tei teu făcut chiar în pri
ma zi de ședere la Casablan
ca, un lung antrenament pe 
terenul Clubului Olimpic 
Casablanca. Au avut prilejul 
Sărt "vadă la lucru și pe pri
mii lor adversari, handbaliș
tii marocani. Despre sporti
vii țării gazdă, prof. Lucian 
Grigorescu, secretar general 
al F.R.H. și conducătorul dele
gației, ne spunea : „Meciul 
cu reprezentativa Marocului 
nu este de fel ușor și disputa

avantajul te- 
că sînt favo- 
că noi evo- 

echipă de tî- 
anga-

nă :

CM. DE TENIS
DE MASA

(Urmare din -pag 1)
gawa face un salt uluitor pen
tru a ataca, dar mingea trece 
pe lingă paleta sa...

în meciul următor, în sfer- 
turille de finală, Maria Alexan
dru și Stipancici au întîlnit cu
plul Pogosova (U.R.S.S.)—Alser 
(Suedia). Amindoi au atacat cu 
o admirabilă frecvență. învin- 
gind detașat. Urmărind această 
partidă, văzînd cu cită dezin
voltură- acționa campioana noas
tră, aveam impresia că la masă 
se află o altă jucătoare și nu 
aceea care, doar cu o oră îna
inte, împreună cu Mihalca, pier
duse întîlnirea cu cuplul japo
nez Motasashi—Sakakibara, ad
versare de nivel mediu și foar
te timorate. Inexplicabil, ju
cătoarele noastre abia trimiteau 
mingea pe masă, iar încercările 
de a prelua inițiativa eșuau la
mentabil. Păcat, pentru că tra
gerea la sorți le oferise un 
cimp favorabil.

Nu este însă vremea anali
zelor aprofundate, așa că să 
revenim la lucruri plăcute, mai 
ales că ele au fost destul de 
puține în aceste șapte zile. Ca
lificarea cuplului Maria Ale- 
xandru-Stipancici în semifinale, 
deci cîștigarea oricum a unei 
medalii, constituie fără îndoia
lă un rezultat remarcabil, el 
fiind obținut într-o probă foar
te aglomerată (97 de perechi 1). 
Dar, Maria și redutabilul ei 
partener Stipancici pot urca și 
mai sus pe treptele podiumu
lui. Șanse sint.

Semifinalele și finala probei 
de dublu mixt se vor disputa 
luni (n.r. astăzi). Este pentru 
prima oară cînd la un cam
pionat mondial finalele indivi
duale se dispută în zile dife
rite. După părerea noastră a- 
cesta este un lucru bun. Iată 
cîteva dintre 
importante ale

Dublu băieți : 
IU Cian-ciun (R. 
Alser, Johansson 
dublu femei : Alexandru, Mi
halca — Cioi Iun-Suk, La In- 
Suk (Coreea de Sud) 3—1 ; Rud- 
nova, Grimberg (U.R.S.S.) —
Vostova, Grofova (Cehoslova
cia) 3—2 ; Motasashi, Sakaki
bara (Japonia) — Alexandru, 
Mihalca 3—1 ; dublu mixt : A- 
Iexandru, Stipancici — Pogo
sova, Alser (URSS — Suedia) 
3—0, Scholler, Scholler (R.F.G.) - 
Kishâzi, Beleznai (Ungaria) 
3—1 ; Lin Fui-cin, Cian Si-lin 
(R, P. Chineză) — Rudnova, 
Gomoskov (URSS) 3—0 ; Fuku
no, Nishi (Japonia) — Kowada, 
Kohno (Japonia) 3—2.

Luni (n.r. astăzi), la Nagoya 
se desfășoară a doua ședință 
a Congresului F.I.T.M. pentru 
alegerea organelor conducătoa- 

campionatelor 
meciurile din 
simplu băieți, 
turul I la

trebuie abordată cu maximum 
de seriozitate de la început. 
In afară de faptul că sporti
vii marocani au 
renului propriu, 
rizați de faptul 
luăm cu a doua
neret (prima se află 
jată în întrecerile campiona
tului mondial universitar din 
Cehoslovacia), ei dovedesc o 
bună mișcare în teren, sînt 
remarcabili șuteri la poartă 
și au făcut o lungă acomo
dare cu jocurile în aer liber". 
Vorbind despre reprezentan
ții noștri, dr. Șerpe ne con
firma că „absolut toți sînt 
sănătoși, oboseala drumului 
fiind de-acum alungată". 
Antrenorii Pinten și Sotiriu 
adaugă că „turneul este di
ficil, dar vom încerca să pu
nem în valoare pregătirea fi
zică și tehnică a handbaliști- 
lor noștri". La ora convorbi
rii erau așteptați să sosească 
de Ia Dortmund portarul 
Munteanu și Stokl.

Despre celelalte formații : 
echipa Spaniei este complet 

- remaniată față de 
la Lisabona, fiind 
numai din jucători 
rit, reprezentativa 
liei are o valoare 
în timp ce aceea a Franței 
(care era așteptată să soseas
că duminică seara) se bizuie 
pe jucători cu numeroase se
lecționări 
tură.

Primele 
pe terenul 
fășura luni seara în noctur-

ediția de 
alcătuită 
cu gaba- 
Portuga- 
modestă,

în prima garni-

jocuri programate 
CAFC se vor des-

rezultatele mai 
ultimei zile : 
Ciu Lan-sun, 
P. Chineză)— 
(Suedia) 3—0 ;

Alexandru,

re. în cadrul 
mondiale au loc 
tururile I și II la 
preliminariile și 
simplu fete (Maria Alexandru 
joacă cu invingătoarea din me
ciul Ciun Hyun Suk (Coreea de 
Sud) — Siswono (Indonezia), 
iar Eleonora Mihalca cu învin- 
gătoarea partidei Mathews (An
glia) — Koborih (Japonia), 
sferturile de finale la dublu 
băieți, precum și SEMIFINA
LELE (MARIA ALEXANDRU, 
STIPANCICI — DIANA SCHO- 
LER, SCHOLER : Lin Fui-cin, 
Cian Si-lin — Fukuno, Nishi) 
și FINALA PROBEI DE DU
BLU MIXT.

pregătirile

vor
coloanele

Maroc — România și 
Portugalia — Franța. Din 
cauza orei tîrzii la care se 
dispută întîlnirile și a deca
lajului de două ore între 
mânia și Maroc nu vom 
tea transmite rezultatele 
cit marți, deci cititorii le 
găsi miercuri în 
ziarului nostru.

★
Ceva și despre tinerii noș

tri rugbyști. în ciuda timpu
lui nefavorabil, ei pot fi în- 
tîlniți zilnic la antrenament 
pe terenurile Liceului Chawqi 
sau R.U.C. Participă întregul 
lot, inclusiv Moraru, Mogoș și 
Burghele, care au acuzat o 
ușoară indispoziție cauzată 
de temperatura scăzută. An
trenamentul de astăzi a du
rat 75 de minute și a fost 
destul de concludent pentru 
antrenori. Se constată in lot 
o stare normală, propice pen
tru competiție, de bună dis
poziție fizică, de mult calm. 
Există, așadar, perspective 
pentru un joc de valoare și 
implicit pentru rezultate 
bune. Evident, sub rezerva 
respectării disciplinei tactice 
pe care prof. Nicolae Pădu- 
reanu o consideră hotărîtoare 
în comportarea de ansamblu 
a echipei. O ultimă notație : 
băieții au primit în cursul 
zilei telegrama de salut adre
sată de sportivii clubului Ra
pid București. O mică aten
ție, colegială, care a produs 
o excelentă impresie.

Dan GÂRLEȘTEANU

LA
CiSTIGAT>

HANDBAL FEMININ

Năstase - la
Tenismenii români dispută 

două finale ale turneului in
ternațional de la Nisa. Prin- 
tr-o victorie clară asupra lui 
Manuel Orantes (Spania) în 
semifinale, Ilie Năstase a fă
cut penultimul pas spre suc
cesul definitiv în proba de 
simplu masculin. Scor : 6—3, 
6—3 pentru Năstase. Adver
sarul său în finală va fi ce
hoslovacul Jan Kodes, învin
gător cu 6—4, 6—3 asupra 
compatriotului său Fr. Pala, 
în finala de dublu, adversa
rii cuplului român Năstase —

Țiriac vor fi francezii Barthes 
— Jauffret, care au eliminat 
pe Kodes — Kukal: 6—4, 
6—2. Toate finalele sînt pro
gramate pentru azi.

• Rezultate din „Cupa Da
vis" : la Manilla : Japonia — 
Filipine 2—1; la Porto Alle- 
gre, Brazilia — Bolivia 2—0 ; 
la Djakarta, Australia — In
donezia 1—0.

® în finala de simplu fe
minin a turneului de la Dur
ban: Margaret Court (Austra
lia) — Pat Hogan (S.U.A.) 
6—2, 6—1.

iNTlLNIRI
MAGHIARII LA A 58-a 

VICTORIE

30.000 de spectatori au ur
mărit pe stadionul „Prater" 
din Viena a 114ja întîlnire 
internațională amicală Austria
— Ungaria. După o repriză 
egală, în care gazdele au ra
tat cîteva ocazii în fața por
ții maghiare, oaspeții au reu
șit — într-un final mai bun
— să-și adjudece victoria prin

BENE
goluri marcate de Fe-

Bene, în min. 70 și 84 i 
De fiecare dată, por- 
austriac Rettensteiner

două 
rene 
2—0. 
tarul 
a comis greșeli decisive.

Au jucat echipele: AUS
TRIA : Rettensteiner — Fak, 
Sturmberger. Schmidratner, 
Kriss, Starec, Hof, Ettmeyer, 
Kreuz, Leitner, Gallos ; UN
GARIA : Rothermer — Nos- 
ko, Meszbly, Vidats, Pancsics, 
Dunai, Albert, Kocsis, Faze- 
kas, Bene, Zambo,

Este a 58-a victorie a na
ționalei maghiare, față de 
cele 23 obținute pînă acum 
de austrieci.

Hocheiștii sovietici fericiți după noul succes, al 11-lea, obținut în cadrul campionatelor mon
diale de hochei.

FINAL DRAMATIC IN C.M. DE HOCHEI 71
U.R.S.S. — campioană

Interesant și plin de nepre
văzut, acest final de campio
nat mondial al celor mai buni 
hocheiști din lume. Disputa 
pentru titlu a fost incertă 
pînă în ultima repriză a ma
ratonului celor 30 de partide 
desfășurate la două tururi (la 
Berna și Geneva), cînd selec
ționata Uniunii Sovietice și-a 
asigurat victoria asupra Sue
diei și cu aceasta al 11-lea 
titlu în palmaresul supremei 
competiții.

Sîmbătă după-amiază, echi
pa Cehoslovaciei, învingînd 
din nou formația Finlandei 
(4—2), cîștiga al șaselea meci 
consecutiv, care-i oferea pri
mul loc în întrecerea conti
nentală. Mai mult, un succes 
al hocheiștilor suedezi în fața 
reprezentativei sovietice, în 
ultima partidă, ar fi adus lui 
Nedomanski, Cerny, Holik și 
coechipierilor lor ambele ti
tluri puse în joc.

Ultima partidă a campio
natului — sîmbătă noaptea — 
a debutat însă sub semnul 
superiorității campionilor lu
mii și chiar în secunda a

INTERNAȚIONALE DE
GEAICI MARCHEAZĂ...

In cadrul campionatului eu
ropean s-au întîlnit, la Split, 
reprezentativele Iugoslaviei și 
Olandei. Gazdele au cîștigat 
cu 2—0 (1—0) prin punctele 
marcate de Jerkovici (min. 9) 
și Geaici (min. 85). în urma 
acestei înfrîngeri, olandezii 
sînt eliminați din lupta pen
tru primul loc al grupei For
mațiile : IUGOSLAVIA : Vuk- 
cevici — Pavlovici, Pauno- 
vici, Holțer, Stepanovici, — 
Antonievici. Acimovici — Pet- 
covici, Jerkovici, Bukal, Gea
ici. OLANDA : Van Beverens

Surbier,
Jansen,

— Strik, Drott, 
Lesseroms, Wreekens. 
Van Hanegen, Mulders, Wery, 

aKeiser. Clasamentul 
Vll-a :

1. Iugoslavia
2. R.D.G.
3. Olanda
4. Luxemburg

TUNISIA

grupei

3 2
2 2
4 1
3 0 0 3

1 o 
o o 
1 2

5— 1 5
6— 0 4
7— 4 3
0—13 0

CALIFICATĂ

La Cairo, în prezența a 45 000 
de spectatori, s-au întîlnit în 
cadrul preliminariilor turneu
lui olimpic, reprezentativele 
Tunisiei și Republicii Arabe 
Unite. Victoria a revenit gaz-

Fruntașele campionatelor iși
ANGLIA: LIDERUL 

FACE SCOR

In campionatul Angliei con
tinuă să conducă Leeds Uni
ted, care totalizează 56 p. Ur
mează în clasament Arsenal — 
50 p (3 jocuri mai puțin), Wol
verhampton — 45 p, Chelsea 
— 44 p, Southampton — 41 p 
eto. Rezultate mai importante 
înregistrate în etapa a 36-a ; 
Leeds — Burnley 4—0 ; Arse
nal — Chelsea 2—0 ; Manches
ter City — Everton 3—0 ; 
Newcastle — Blackpool 1—0 ; 
West Ham United — Manches
ter

să considere jocul încheiat. 
Alte rezultate: Hannover — 
Schalke 04 3—0 ; Hertha — Ki
ckers Offenbach 3—1 ; Keisers- 
lautern — Bayern Munchen 
2—1 ; Eintracht Frankfurt — 
Eintracht Braunschweig 3—1. 
In clasament continuă să con
ducă Borussia Moenchenglad
bach cu 34 p, urmată de Ba
yern Munchen tot cu 34 p. Pe 
locurile următoare : Eintracht 
Braunschweig și Schalke 04 — 
cu cîte 33 p.

FRANȚA: DERBYUL
NEDECIS

United 2—1.
R.F.G.; UN MECI
DE 88 MINUTE...

din 
opus 
și 3, 

Nantes.

Episod neobișnuit în campio
natul vest-german : în timpul 
meciului susținut de fruntașa 
clasamentului, Borussia Moen
chengladbach cu Werder Bre
men, în min. 88, pe cinci sco
rul era 1—1, s-a rupt 
uneia din porți ți întrucît pînă 
în min. 100 aceasta n-a putut 
fi reparată, arbitrul a decis

bai a

Derbyul etapei a 27-a 
campionatul Franței a 
pe ocupantele locurilor 2 
respectiv Marsilia și ” .. 
Ele au terminat la egalitate ; 
2—2. Alte rezultate mai im
portante : Rennes — Angers 
1—0 ; Bordeaux — Red Star 
4—1 ; Sochaux — Nîmes 3—0; 
Metz — Nancy 1—1 ; Reims — 
Sedan — 2—1. în fruntea cla
samentului situația a rămas 
neschimbată : 1. St. Etjenne 38 
p ; 2. Marsilia 37 p ; 3. Nan
tes 33 p.

Ieri a avut loc la Bratislava 
finala Cupei campionilor eu
ropeni la handbal feminin; 
La capătul unui meci dispu
tat, Spartak Kiev a întrecut 
pe Ferencvaros Budapesta cu 
11_9 (7—4). Au înscris ; Tur- 
cina 3, Bobrus 2, Marsuba 2, 
Zaharova 2, Vlasova și Sev- 
cenko de la învingătoare; 
Szerbinska 3, Csik 3, Szoke 
2, Takacs de la învinse.

în urma acestui rezultat, 
Spartak își păstrează trofeul 
cucerit anul trecut.

TELEX
In cadrul reuniunii atletice de la 
Melbourne, proba de 5 000 m a 
revenit australianului Kerry O 
Brien, cronometrat in 13:37,8. Fi
scher a cîștigat proba de o milă, 
cu timpul de 3:59,1. Recordmanul 
mondial în proba de o milă, 
americanul Jim Ryun, n-a putut 
lua startul, fiind accidentat la 
picior.

Deși echipa feminină de baschet 
a S.U.A. urma să nu participe la 
campionatul mondial, programat 
între 15 șl 29 mai în Brazilia, în 
cursul zilei de ieri s-a anunțat 
că problema financiară a fost 
rezolvată de Comitetul olimpic 
american. Astfel, baschetbalistele 
americance vor evolua în această 
întrecere.

Geneva (S.U.A.), 
Foreman, șalan- 
titlul mondial la

In orașul Lake
boxerul George
gerul oficial la ------
cat. grea, a dispus prin k.o. în 
repriza a doua de Stamford Har
ris.

mondială ; Cehoslovacia — campioană europeană
în sfîrșit, Lutcenko, printr-un 
șut de la distanță (min. 56,29) 
au fixat scorul final: 
U.R.S.S. — Suedia 6—3. Ho
cheiștii sovietici păstrează ti
tlul mondial !

★
Iată acum clasamentul cam

pionatului european (au fost 
scăzute jocurile echipei 
S.U.A.) : 1. Cehoslovacia 13 p ; 

U.R.S.S. 13 p ; 3. Suedia 
p ; 4. Finlanda 5 p ;

Reprezentativa de box a Cubei 
și-a continuat turneul în Europa, 
evoluînd la Viena în compania 
unei selecționate a orașului. Net 
superiori, pugiliștil cubanezi au 
terminat învingători cu scorul 
de 18—0.

realiza primul 
minute mai tîr-

Turul ciclist al Marocului are un 
nou lider în rutierul francez Clau
de Magul. Pe locul doi se află 
polonezul Gorskl la 55 sec., urmat 
de Italianul Camanini.

categorică. A ur- 
un reviriment al 
care au pus stă- 
joc. Ei reduc din 
în min. 7,22 prin 
și în continuare

28-a Firsov 
punct. Patru 
ziu, același Firsov îl servea 
cu o pasă ideală pe Kuzkin

• și... 2—0. După aspectul jo
cului se părea că hocheiștii 
sovietici vor realiza din nou 
o victorie 
mat însă 
nordicilor 
pînire pe 
handicap 
Peterson,
presează puternic.

In repriza a doua Lund
stroem egalează (min. 24,28). 
încurajați de acest gol, sue
dezii acționează cu și mai 
multă vigoare, preluînd con
ducerea (3—2) în min. 26,57, 
prin Widberg.

Chiar în primele secunde 
ale ultimei reprize, Harlamov 
egalează. Suedezii, pur și 
simplu dezorientați de pri
mirea acestui goi, nu mai pot 
să se 
U.R.S.S. 
țiativa.
(pas de
45,45, apoi Petrov (pas de la 
Harlamov) în min. 52,00 și

regăsească, formația 
preluînd complet ini- 

Mai întii Mihailov 
la Petrov) în min.

2.
7
5. R.F.G. 2 p.

în clasamentul golgeterilor, 
primul loc a fost ocupat 
Anatoli Firsov (U.R.S.S.) 
19, urmat de Harlamov — 
Malțev — 16, Petrov — 
Lundstroem — 10. Iată și 
chipa campionatelor- (desem
nată prin votul a 286 de zia
riști sportivi prezenți la Ge
neva) : Holecek (Cehoslova
cia) — Suchy (Cehoslovacia), 
Koskeia (Finlanda) — Viku
lov, Malțev, Firsov (toți trei 
U.R.S.S.).

In cadrul campionatelor de nata- 
ție ale Spaniei, la Palma de Mal
lorca, cunoscutul înotător Santia
go Esteva a stabilit un nou re
cord național în proba de 400 m 
liber — 4:04,4. Iată alți cîștlgă- 
tori din prima zi : 200 m bras — 
Pedro Balcells 2:32,3; 100 m spa
te — Enrique Melo 1:01,0; 100 m 
fluture — Arturo Lengton 
100 m liber feminin — F. 
1:05,6.

59:02,10; 
Campos

de

17,
11,
e-

de vo-Reprezentativa masculină
lei a Israelului și-a început tur
neul In R.F. a Germaniei, jucînd 
la Minden cu selecționata țării 
gazdă. La capătul unei partide 
echilibrate, voleibaliștii vesl-ger- 
mani au terminat învingători cu 
scorul de 3—2 (15—10, 13—15,
12—15, 15—11, 15—8).

Disputată la Budapesta, întîlni- 
rea internațională amicală de 
handbal dintre echipele mascu
line ale cluburilor Honved Bu
dapesta șl Dukla Braga s-a în
cheiat cu scorul de 25—20 (12— 
13) în favoarea sportivilor ceho
slovaci.

Patrulaterul internațional de la „Floreasca“

FOTBAL
. delor cu scorul de 2—0 (1—0), 
dar pentru turul următor se 
califică echipa tunisiană, care 
cîștigase primul meci cu 3—0.

PREGĂTIRILE 
LOTULUI CEHOSLOVAC

A fost stabilit lotul de ju
cători al Cehoslovaciei pentru 
meciul cu Țara Galilor, pro
gramat la 21 aprilie la Swan
sea în cadrul campionatului 
european. Din lot fac parte, 
printre alții : Viktor, Dobias. 
Migas, Hagara, Kuna, F. Ve
sely, Adamec, Vencel, 
Hrdlicka.

mențin poziția
ITALIA : STATU-QUO 

TN CLASAMENT

Etapă fără urmări în clasa
ment. Cele trei formații din 
frunte au cîștigat toate, așa 
incit au rămas aceleași inter- 
valuri între lider și Milan ca 
și între acesta și Napoli. Ori- 

cea 
fost 

cu 
în
de 
au 
te-

cum, echipa care a produs 
mai notabilă impresie a 
Milan, deoarece a învins 
3—1 la Verona (Rivera a 
scris de două ori). Pe 
altă parte, Inter și Napoli 
obținut victorii dificile pe 
ren propriu în fața echipelor 
Vicenza și, respectiv, Torino. 
Continuă, totodată, cu multă 
înverșunare lupta pentru evi
tarea retrogradării, cu efor
turi disperate din partea Flo
rentinei. Rezultate : Roma — 
Cagliari 1—0; Catania — Bo
logna 0—0 ; Florentina — 
Sampdoria 0—0 ; Inter 
cenza 2—1 ; Juventus 
rese 2—2 ; 1 
Napoli
ment : 1. Inter 37 p ; 2. Milan 
35 p ; 3. Napoli 33 p ; 4. Ju
ventus 28 p ; 5. Bologna 27 p

C. T»

Vi- 
, - Va-
Lazio —Foggia 2—1; 
Torino 2—0. Clasa-

Un învingător scontat

JEAN-CLAUDE
48 de floretiști au luat star

tul, duminică dimineață, la 
„Floreasca", în turneul indi
vidual din cadrul „patrulate
rului" România — Franța — 
Italia — Ungaria. Concursul 
s-a desfășurat după o formu
lă mai puțin uzitată : trei tu
ruri preliminarii și o finală 
de 6.

Turul I a avut în general 
o desfășurare liniștită, înre- 
gistrîndu-se puține surprize : 
eliminarea lui La Ragione 
(grupa A), Ilabala 
și Ruff (grupa 
tușaveraj.

în turul II 
tori) va începe 
vă > în grupa 
Simoncelli se vor impune net 
și se vor califica în dauna lui 
Chiș și Szentkirâly. Grupa B 
va fi dominată de Talvard și 
Granieri. Ursovici va fi ega
lul lor la victorii, nu însă și 
la tușe. în grupa C Noel și 
Gyarmati vor acționa mult 
mai clar decît Pinelli și Ar- 
deleanu. Cea mai disputată 
grupă va fi însă D în care 
Haukler va termina în frun
te, urmat 
Alexandru 
la Revenu 
(5-0)! Și

F),
(grupa G) 
ultimul Ia

de trăgă-(24
o triere masi- 
A, Magnan și

de foarte tînărul 
Ionescu, victorios 

(5—2) și la CzakkeI 
Revenu și CzakkeI 

vor fi eliminați... Țiu, în gru
pa E, va trece foarte greu 
mai departe, împreună cu 
Costescu, Vor rămîne Leseur 
și L. Kamuti. în fine, în gru
pa F, Falb se va dovedi in
vincibil, secundat de Marton.

Cei 12 floretiști rămași în 
concurs se vor întîlni în turul 
III, ultimul înaintea turneu
lui final. în grupa A, Falb 
se va arăta din nou inepui
zabil, ciștigînd Ia Talvard

MAGNAN
și la Simoncelli (5—4).(5—0) și la Simoncelli (5—4). 

Țiu va intra și el în finală 
tot cu două victorii. în grupa 
B succesul a surîs, în schimb, 
oaspeților. Magnan și Gyar
mati. Au căzut Haukler și 
Costescu (deși Haukler—Mag
nan 5—3...). în grupa C Al. 
Ionescu n-a mai putut rezista 
trio-ului Noel+Granieri+Mar- 
ton, deși a tras, și de data 
aceasta, cu foarte multă acu
rateța.

Deși a beneficiat de un 
start bun (5—3 cu Falb și 
h—4 cu Granieri), Mihai Țiu 
s-a comportat în continuare, 
inegal, pierzînd la limită 
(4—5) două asalturi foarte 
prețioase, la Magnan și Gyar
mati și în cele din urmă la 
Noel (3—5).

Cîștigătoru] turneului final, 
Jean-Claude Magnan a ară
tat, în pofida unor repetate 
absențe din marile competiții 
internaționale, că rămîne un 
floretist de mare clasă, un 
stilist desăvîrșit. El a totali
zat patru victorii t 5—0 la 
Falb, 5—2 la Granieri și 5—4 
la Gyarmati și Țiu. Bine a 
evoluat și celălalt finalist 
francez, Christian Noel, care 
posedă o tehnică de mare fi
nețe, de fapt caracteristica 
școlii pe care o reprezintă. 
Cele mai spectaculoase asal
turi ale lui Noel au fost cu 
Magnan (5—0), Gyarmati 
(5—1) și Țiu (5—3),

Clasament t 1. Magnan (Fr.) 
4 v. ; 2 Noel (Fr.) 3 v. ; 3. Țiu 
(ROMANIA) 2 v (21 ; 22); 4. 
Gyarmati (Ung.) 2 v (18:22); 
5. Falb (ROMANIA) 2 v 
(16:20) ; 6. Granieri (It.) 2 v 
(17 :22).

Tiberiu STAMA
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