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NEÎNVINSĂ IN RETUR, STEAUA INTRĂ
DUPĂ ETAPA A XX-A 

A DIVIZIEI A In lupta pentru titlu
® In derbyul etapei, Rapid și-a 

U.T.A.-ei 9 Avantajul terenului un mit demodat
8 puncte pentru gazde, 8 puncte pentru oaspeți 9 Steagul
roșu și Universitatea Craiova plătesc scump suspendarea

terenurilor 9 Sport Club Bacău se sufocă, Jiul îneacă

speranțele ceferiștilor clujeni

REZULTATE

Cluj

Farul

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

Steagul roșu 
U.T.A.
Univ. Craiova 
Folitehnica lași 
Dinamo
C.F.R. Cluj
Sport club Bacău
Simbătâ
Progresul

1-1
2-0
2-0
0-0
0-2 (0-0)

0-1 (0-1)
1-1 (1-0)

- 0-1)
2-0)
1-0)

tăiat parte și din zestrea

ECHIPA
fost

a venit la 
o fracțiune

Dumitrache 
tervenit cu 
balonul.

întîlnirea cu golul, dar Corec a in- 
de secundă mai devreme, respingînd 

Fotoi Theo MACARSCHI
o e-

oaspeților, 
izbutit —

TEHNICE
„U" Cluj 
Rapid 
Petrolul 
F. C. Argeș 
C.F.R. tim
Jiul 
Steaua

ETAPA VIITOARE (25 aprilie)
(2-2)
(1-2)
(0-0)
(1-2)
(1-4)
(0-1)
(0-1)
(0-1)

F. C. Argeș
CFR Timișoara 
Rapid
Sport C. Bacău 
Farul
,,U" Cluj 
Steaua 
Steagul roșu

— Progresul
— Jiul
— Politehnica
— CFR Cluj
— Dinamo
— Petrolul
— U.T.A.

Univ.

DINAMO 
Rapid 
U. T. A. 
Steaua 
Petrolul 
Farul 
Politehnica

8. Univ. Craiova 
Steagul roșu 
„U" Cluj 
F. C.
Sport

Argeș 
club Bacău

C.F.R.
Progresul
C.F.R. Timișoara

ROMÂNIA— ITALIA 32-6(11-3)

START EXCELENT Al RUGBYSTILOR NOSTfi
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șadar, 
tapă 
care 

performantă

a
a 

au
__  , unică de la în

ceperea campionatului — să 
se întoarcă acasă cu jumătate 
din punctele puse în joc, reu
șită la care au contribuit, ne
îndoios, și cele două terenuri 
suspendate (ale Steagului roșu 
și Universității Craiova), fal
sele gazde de ieri neacumu- 
lînd decît un biet punct...

Căutind să judeci care este 
isprava cea mai mare a eta
pei, te afli — nedumerit — 
în fața mai multor semne de 
întrebare. După unii, cele 
mai multe aplauze le merită

echipe 
învin- 
urcată

Romilă
(Politehnica)

Incze IV) 
(Politehnica)

Răducanu
(Rapid)

Antonescu
(Farul) 

Naom 
(Steaua)

Tătaru
(Steaua)

(Rapid)
Vigu 

(Steaua) 
Dumitriu III

(Steaua)

OOLGETERI
10 goluri: Tătaru — 1 din 

11 m (Steaua).
8 goluri : Dumitrache — 4 

din 11 m (Dinamo), Oble- 
menco — 1 din 11 m (Univ. 
Craiova), Neagu — 1 din 11 
m (Rapid), Moldoveanu și 
Cuperman — 1 din 11 m (Po- 
litehnida).

7 goluri : Doru Popescu 
(Dinamo), Frățilă (F. C. Ar
geș), Tufan (Farul), Adam — 
1 din 11 m („U“ Cluj),(„U“ Cluj),

Codreanu (Ra- 
(Farul), Axente 

Ene (Sport Club 
Bacău), I. Constantin (Jiul), 
Sălceanu (Dinamo).

6 goluri: 
pid), Oprea 
(U.T.A.), D.

5 goluri: Iordănescu (Stea
ua), Lupulescu (Politehnica), 
Pană (Sport Club Bacău), 
Libardi (Jiul), Caraman (Fa
rul), Soo și O. Ionescu (CFR 
Cluj), Dudu Georgescu (Pro
gresul), Dincuță (Petrolul), 
Radu (F. C. Argeș).

Jiul, egală cu C.F.R. Cluj in
tr-un meci pe viață și pe 
moarte, în aspra luptă a su
praviețuirii. Alții sînt gata să 
bage mina în foc că gloria 
acestei duminici trebuie îm
părțită între două 
bucureștene : Steaua, 
gătoare la Bacău și
— iată adevărata revelație a 
acestui sezon ! — pe treapta a 
patra a clasamentului, și Ra
pid, al cărui golgeter-lance, 
Neagu, a egalat la Arad, men- 
ținind aprinsă în Giulești fla
căra speranței la coroana de 
campion.

In sfîrșit, se aud glasuri 
care „votează" pentru izbînda 
universitarilor clujeni, eva
dați spre zona mai liniștită 
a clasamentului, sau pentru 
„egalul" constănțenilor lui 
Cosmoc, ale căror socoteli fi
nale se leagă de meciurile 
pe care le vor găzdui, in eta
pele viitoare, cu actualul „po
dium" al clasamentului.

Un lucru este cert: dacă 
etapa de ieri n-a avut darul 
să-i mulțumească pe avizii 
de goluri — nu s-au înscris 
decît 11, 
pentru 
încurcat 
mentul, 
căuani spre „nisipurile miș
cătoare" ale locului 15, a- 
mestecînd — cel puțin teore
tic — alte două-trei echipe 
(Steaua, Farul și Petrolul) în 
numărătoarea ultimă a punc
telor locului I...

La urma-urmei, privind 
clasamentul, doar Universi
tatea Craiova și Steagul roșu 
par să nu aibă nici veleitâ.ți, 
nici temeri.

In rest, totul e posibil.

neinspirată duminică 
ataca nți —, ea a 
și mai mult clasa- 
expediindu-i pe bă-

34—16
22—12
29—19
27—21
24— 21
29—28
32—26
17—17
14—15
20—20
26—29
25— 29
17—24
23—34
16—23
11—32

26
26
24
23
23
23
22
21
21
19
13
17
16
16
15
10

Ștefan
(Rapid)

Marcu
(Steaua)

Dragomirescu, care a jucat excele nt, este stopat printr-un placaj în extremis, 
de but, de către Baraldi

vîntul de ordine fiind — pen
tru prima parte a jocului — 
uzarea adversarului. Că aceas
tă tactică a reușit, o atestă și 
faptul că, după pauză, rugbyș
tii italieni, în ciuda numeroase
lor lor eforturi de a ieși în 
prim plan, n-au mai avut pros
pețimea de la începutul meciu
lui și mai puțin veleitățile unui 
adversar dispus să pătrundă 
tot mai mult în spațiul nostru. 
In atari condiții, evident, nici 
nu s-a mai pus problema unei 
răsturnări de rezultat,

Am văzut, așadar, un XV ro
mânesc bine pus pe picioare, 
închegat în toate compartimen
tele, cu o înaintare pe cît de 
masivă, pe atît de mobilă, cu 
o linie a treia inteligent con
dusă de Demian (de altfel, un 
inspirat conducător al întregii 
echipe), care a făcut întoarceri 
magistrale. Am văzut, de ase-

Pentru a treia oară consecu
tiv, echipa de rugby a Româ
niei întrece XV-le Italiei. De 
data aceasta la un scor (32—6) 
care ne scutește să insistăm 
asupra rezultatului în sine. In
teresează, în primul rind, ma
niera în care rugbyștii noștri 
au reușit să se detașeze atît de 
net de un adversar totdeauna 
incomod, cum a fost „squadra 
azzurra". Ani văzut, intr-ade
văr, că echipa României este 
matură, cu un mare apetit de 
joc. Ea s-a impus ori de cite ori 
a socotit necesar. Unii, poate, 
vor acuza formația noastră re
prezentativă de a fi acționat 
mult prea lent în prima re
priză, de a fi acceptat un joc 
orientat pe acțiuni de înaintare. 
A fost mai mult o problemă de 
tactică. Așa — cel puțin — ne 
explică unul dintre antrenorii 
lotului, Petre Cosmănescu, cu-

la doi mei
Foto : Vasile BAGEAC

menea, o linie de treisferti 
cu două aripi extrem de raj 
de și o pereche de centri 
care Dragomirescu ne-a rt 
mintit evoluția sa de la Tc 
louse. Durbac, în fine, a fi 
o copie aproape fidelă a 
Penciu, acționînd mult pei 
sarcinile postului său. Ave 
se pare, la această oră, ce 
ce se cheamă o ECHIPA și c 
acest punct de vedere putem 
încrezători în perspectivi 
rugbyului nostru. Sigur, asup 
acestui aspect vom reveni. E 
ocamdată, să reactualizăm f 
mul meciului...

Lovitura de începere o

Tiberiu STAMA 
Modesto FERRARINI

(Continuarea în pag. a 4-

După o spectaculoasă cursă de urmărire

Ieri s-a încheiat pe patinoarul „23 August" campionatul 
republican de hochei ediția 1970—1971, caracterizat de fapt 
de disputa dintre Steaua și Dinamo, deocamdată singurele 
dintre formațiile noastre eu veleități la cucerirea titlului de 
campioană națională. Și po ate, mai mult ca altădată, această 
dispută a rost acum extrem de echilibrată, dovadă și faptul 
că echiRa campioană n-a putut 
ierea celei de a 75-a partide 
după 4500 de minute de joc.

fi cunoscută decît la înche- 
(ultima) a întrecerilor, adică

3—2

Titlul și tricourile de campi
oni republicani au fost ciștiga- 
te de reprezentanții clubului 
Dinamo, antrenați de M. Fia- 
maropol și G. Cosman.

DINAMO — STEAUA
(0—0, 2—1, 1—1). Un adevărat 
derby (desfășurat într-o atmos
feră de vacarm), în care s-a 
luptat pînă la capătul puterilor, 
combatanții fătfînd o extraordi
nară risipă de energie.

Primele două reprize au avut 
un ritm infernal, dinamoviștii 
arătînd un plus de agresivitate 
și avînd și mai multe ocazii 
favorabile de a înscrie. In ul
tima repriză ambele echipe 
s-au resimțit vizibil, dar dina
moviștii au reușit să-și scuture 
oboseala și cu un ultim efort 
au înscris golul victorios, în 
momentul în care adversarii 
s-au aflat cu un jucător 
banca de pedepse (Ioniță).

Punctele au fost înscrise 
ordine de : Pană (min. 31)

lin șut
10 min. __  . . _ _ .____ ...
bară), FI. Sgîncă (min. 38), șut 
liftat, la care pucul a lovit mai 
întîi bara, Ștefanov (min. 40) 
— scăpat singur, Fodorea (min. 
47) - < ’ . ; ... ‘
meciului și Țureanu (min.

Arbitri : FI. ’ Gubernu șl 
Presneanu.

în celelalte partide au 
înregistrate rezultatele :

AGRONOMIA CLUJ — .. 
VlNTUL GHEORGHIENI 11—5 
(8—1, 0—0, 3—4). După ce au 
obținut o diferență categorică 
la sfîrșitul primei reprize, în 
următoarele două studenții clu-

sec de la distantă (cu 
mai înainte trăsese în

cel mai frumos gol al 
' ‘ ' .57)

M.

fost
A-

jeni au oprit parcă motoare 
permițînd adversarilor nu r 
mai să echilibreze aspectul ; 
cului, ci să încheie chiar 
avantaj ultima treime a par 
dei. Au marcat : Cazan 4, Sa 
tha 3, Texe, Kollof, Dibernar 
și Barta pentru Agronomia, V 
res (3), Kercio și Ladislav pc 
tru Avîntul. Au arbitrat 
Barbu și T. Ivănescu.

LP.G.G. — AVINTUL 
CIUC 7—2 (2—1, 2-0, 3—1). i 
o echipă mai decisă și n 
omogenă, bucureștenii au î 
purtat un succes meritat, chi 
și la acest scor sever (cel n 
mare cu care ei s-au imp 
vreodată în fața formației c 
Ciuc). Victoria le-a fost- faci 
tată însă și de cîteva gra 
greșeli ale apărării adver 
Marcatori : Mantea, Chițu, 7 
dor, Constantinescu, Rociu, Vi 
nea, Malîhin pentru LP.G.G. 
Daniel, Jere pentru Avînt 
Au condus C. Ștefănescu și 
Sgîncă.

Romeo VILARA

Au început finalele turneului de tenis de la Monte Carlo

MONTE CARLO, 11 (prin 
telefon). — O frumoasă vic
torie românească a inaugurat 
seria finalelor turneului in
ternațional de tenis „open" 
care se încheie pe terenurile 
de la Country — clubul din 
Monte Carlo. învingătorii in 
proba de dublu masculin sînt 
maeștrii emeriți ai sportului 
Ilie Năstase și Ion Țiriac, 
care-și încununează seria de 
victorii, dispunind în ultimul 
meci de redutabilul cuplu 
profesionist Tom Okker (O- 
landa) — Roger Taylor (An
glia). Prin acest succes, te- 
nismenii români intră în po
sesia „Cupei Butter", tradi
ționalul trofeu care răsplăte
ște pe învingătorii competi
ției de. dublu din capitala 
Principatului Monaco.

Duminică dimineața, în se
mifinalele probei, Năstase și 
Țiriac dispuneau de perechea 
australiană Crealy—Stone cu

divizionară de fotbal

marți la Arad,
cu un efectiv complet

cu următorul lot de

FUNDAȘI : Nosko,

BUDAPESTA, 11 (prin tele
fon). Echipa de fotbal a Unga
riei, care se pregătește pentru 
meciurile din campionatul eu- 
ropean (24 aprilie cu Franța, și 
19 mai cu Bulgaria) va susține 
miercuri după-amiază, la Arad, 
un joc de verificare cu U.T.A. 
Formația maghiară, care va ju
ca sub denumirea de Selecțio
nata divizionară, sosește marți 
la Arad, 
jucători: PORTARI: Rothermel, 
Geczi :
Pancsics, Juhasz, Kovacs ; MIJ
LOCAȘI : Ilalmosi, Szlics, Vi- 
dats ; ÎNAINTAȘI t Fazekas, 
Kocsis, Bene, Albert, Zambo, 
Karial.

V

7—9, 6—1, 8—6. De notat că, 
în ultimul set al partidei, 
Ilie Năstase a suferit o în
tindere musculară, care 
punea sub semnul întrebării 
continuarea jocului și parti
ciparea sa în meciurile ulte
rioare. El a revenit însă în 
teren, contribuind decisiv la 
calificarea în finală. în 
același timp, în cealaltă semi
finală, Okker și Taylor tre
ceau de rezistenta cuplului 
spaniol Orantes—Arilla, la 
scorul de 4—6, 6—3, 6—4.

Finala a avut ioc după-a- 
miază, în fața unor tribune 
arhipline. Spectatorii prezenți 
în tribune au avut prilejul să 
vadă unul din cele mai fru
moase meciuri de dublu 
istoria marelui turneu, 
învins românii, după faze 
mare luptă, înscriindu-și 
palmares încă o victorie 
deosebit prestigiu.

Rezultat : Năstase, Țiriac— 
Okker, Taylor 1—6, 6—3, 6— 
3, 8—6.

în programul ultimei zile 
(n. r. azi) figurează mult aș
teptata finală de simplu mas
culin, în 
întîlnește 
asemenea

'de dublu 
minin.

care Ilie Năstase 
pe Tom Okker. De 
se dispută finalele 
mixt și dublu fe

Fază din meciul Dinamo—Steaua Foto : B. VASILE

„Cupa Federației0 la schi

din
Au 
de 
în 
de

REVANȘA AUSTRIACA LA SLALOM URIAJ
Confirmînd pronosticurile, re

plica austriacă după înfrîngerea 
de la slalom special nu s-a lăsat 
prea mult așteptată. loset Pechtl

Politehnica învingătoare
în derbyul feminin de baschet

Cu meciul disputat aseară, 
în sala Floreasca, între echi
pele Politehnica București și 
Rapid, lupta pentru titlul de 
campioană a țării la baschet 
feminin a luat, practic, sfîr
șit în favoarea studentelor, 
învingătoare în această par
tidă decisivă. în rest, vom 
sublinia, ca o curiozitate, că 
în toate celelalte întîlniri vic
toria a revenit formațiilor 
oaspete și vom remarca ma
rea surpriză produsă de 
U.S.A. Cluj care, bine con
dusă de antrenorul ei N. 
Martin, a dispus de I.E.F.S. 
Iată, însă, rezultatele i

POLITEHNICA — RAPID 
81—76 (43—43). Scorul a a- 
vut o evoluție foarte intere
santă, ținînd trează atenția 
publicului din prima pînă în 
ultima secundă de joc. în 
plus, ambele echipe au avut 
o evoluție frumoasă, excelînd

prin claritatea acțiunilor și 
precizia aruncărilor Ia coș 
de la semidistanță și chiar 
de la distanță. Foarte dîrz 
disputată, întrecerea a obli
gat combatantele să comită 
multe greșeli personale, 
ceea ce a dus Ia descomple
tai ea formațiilor de bază (au 
fost eliminate Gugiu, 
trescu, Ciocan, Topor 
Politehnica, Suliman, 
viei și Vasilescu de 
pid). Au înscris : 
can 30, Szabados 22, 
conescu 12, 
Taflan 12, 
învingătoare, 
liman 8, Chiraleu 
viei 13, Racoviță
23, Vasilescu 8. Au 
unele greșeli în 
faulturilor, 
Aldea.

(clasat pe locul 2 
tele naționale ale _______  ,,
locul 14 în concursul preolimpic 
— Sapporo 1971) a cîștigat slalo
mul uriaș la o diferență de peste 
două secunde față de următorul 
clasat. Dan Cristea, eîștlgătorul 
zilei de ieri, a ocupat locul 4, 
demn de laudă, mai ales, pentru 
compania în care a concurat. Tra
seul a fost lung, din vîrful Fur
nica și pînă în firul văii Carpul 
Mic. marcat cu 60 de porți, peste 
un cîmp de hopuri extrem de 
dificile, datorită zăpezii aproape 
lichide, tn aceste condiții, ceilalți 
concurenți romăni Brenci, Vulpe, 
Munteanu, deși au încercat curse 
curajoase și dinamice, au dat sa
tisfacție numai pe unele porțiuni

în campiona- 
Austriel și pe

ale traseului, ca de altfel mu 
concurentl străini, printre ca 
cităm pe Miroslav Pazout (can 
pion mondial universitar de set 
descalificat pentru omiterea 
două portl).

Combinata alpină a celor doi 
probe a revenit aceluiași câmpie 
austriac Iosef Pechtl. Citeva ci 
vinte șl despre fete. Ele meri 
toată stima, in primul rind pei 
tru că, avlnd același traseu ca 
băieții și venind după evolul 
acestora, au înfruntat un teri

Mihai B1RA

(Continuare în pag a

în finala șahiștilor

D.

Un nou atac al Politehnicii 
.. fa coșul ffapjdtâui .

(Continuare
- fa

Deme- 
de la 

I va no
ta Ra- 

Cio- 
Dia- 

Demetrescu 3, 
Topor 2 pentru 

respectiv Su- 
5, Ivano- 

19, Nicola 
condus, cu 
aprecierea 

P. Marin și M.

STĂNCULESCU

in pag. a 2-a
rubrică)

ECHIPELE FRUNTAȘE CONTINUĂ 
SERIA VICTORIILOR

CLUJ, Îl (prin telefon), — 
Lupta se menține strînsă in 
finala campionatului național 
de șah pc echipe, atît pentru 
locurile pe podium, cît și pen
tru acelea din zona retrogra 
dării. Echipa campioană. Cons 
tractorul București, a obținut < 
victorie mai dificilă decît s-ar 
fi putut aștepta, în fața Mure 
șului : 4—3.

Se pare că decizia în turneu 
va fi amînată abia pentru u! 
timele două runde, cînd ai'tua 
Iii deținători ai titlului întîi 
nesc pe concurenții lor i ei mai 
redutabili, echipierii Petrolu
lui și cei ai Electronicii. Aceș
tia iau înscris ooj victorii tn

runda a 5-a Petrolul Ploieț 
— C.P.M.B. 4 3. Electronic 
București - Medicina Timișos 
ra 4'A—2'/i. La prima victor 
■ e află Medicina Iași. învingi 
•oare cu 4—3 în fata echipi 

rișul Oradea. Intîlnirea C.S.5 
’lui - Universitatea Bucureșt 

s-a încheiat cu scorul de 5— 
în favoarea celei dintîi.

Iată cum arată clasamentu 
înaintea rundei a 6-a : Petroli 
și Electronica 10 p; Constructc 
rul 8 p : 
C.P.M.B. 4 
Crișul și 
Mureșul și

C.S.M. Cluj 5 p 
p : Medicina Tir 

Universitatea 3 p
Medicina Iași ■ 2 ;

$, 5AMAX1A».



LA REȘIȚA, O ZI A REVANȘELOR
5:05,7, 2. T. Nuțeanu (Dinamo)
5:24,3, 3. I. Galovits

REȘIȚA, 11 (prin telefon), tn- 
tcerile din cea de-a treia zi 
concursului național de pri- 
ivară rezervat juniorilor mici 
copiilor (categ. A) au prile- 
t cîteva revanșe. Rapidistul 
Boboc s-a dovedit cel mai 

pid la 200 m bras, iar Julieta 
roșu a învins-o pe Georgeta 
anciu la 200 m liber. De sub
net că la majoritatea probe- 
', primii clasați ap stabilit 
i recorduri personale.
JUNIORI. 200 m liber (b) : 
Alex. Gherban (Șc. Sp. Re

al 2:11,4 (r. p,), 2. Gh. Lup’J 
cotarul) 2:13,7 . '. ~ "
iciun (Șc. Sp. lj 2:13,9 (r. p.); 
) m liber (f) : 
zan (Dinamo) 
id Slecian (Șc.
16.0 ; 200 m bras (b) : 1.

(r. p.), 3. S.
1. Adriana Pu- 
2:32,7, 2. Sie-

Sp. Reșița)' 
...., ... ... . '. v.
boo (Rapid) 2:45,8 (r. p.), 2.

Popovici (Dinamo) 2:47,2 (r. 
, 3. V. Molico (Steaua) 2:47,4

p.) : 200 m bras (f) : 1. Ro
ta Petruică (Șc. Sp. Reșița) 
6,2 — a doua performanță 
■rtânească din toate timpurile. 
Gabriela Constantin (Șc. Sp. 
3:11,3 ; 400 m mixt (b) : 1. D. 
,'tterneck (Șc. Sp. Reșița)

I
și-au

la ștran- 
. __________ . a Bazei
M-live nr. 2 a Ministerului Invă- 
îîntului (Liceul I.L. Caragiale) 
i Capitală au găzduit, simbătă. 
ncursul republican de gimnas- 
i al școlilor sportive și liceelor 
program de educație fizică. La 

receri — care au relevat un 
el tehnic ridicat al școlarilor, 
îerior celui din ediția anterioa- 
— au fost prezenți peste 160 
băie(i și fete.

iezuit;ate tehnice (primii ela- 
i atît la indi’. iaual compus cit 
la aparate au fost desemnați 
tigătorl ai concursului). Fete 
te. I): Individual compus 1. 
ifania Trandafir (Șc. sp. 1 Buc.) 
Î5 2. Angelica Kartman (Șc.
Sibiu) 35,50 3. Adriana Moraru
sp. Tg. Mureș) 33,40: aparate 

sărituri Dorina Stănescu (Șc. 
Tg. Mureș) 9.15: paralele ște- 

iia Trandafir 9.05; bîrnă Ange- 
i Kartman 9,00; sol Ștefania 
indafir 9,30; categoria a Il-a 
lividual compus 1. Magda Be- 

(Șc. sp. Sibiu) 35,45 2. Elena 
ider (Șc. sp. 2 Buc.) 35,20 3. 
ira ștefan (Șc. sp. Constania) 
15: clasament aparate — sări- 
i Sofia Gavrea (Șc. sp. Sibiu) 
; paralele Ileana Demeter (Șc.
Petroșani) 9,30; bîrnă Lumi- 

i Boem (Șc. sp. Lugoj) 8,80; 
Magda Berea 9,30: maestre — 

Ividual compus 1. Marfa Antl-

cu program
:ala de gimnastică de 
l Tineretului și cea

1LUJ, 11 (prin telefon). Fi- 
ele campionatelor republica- 

individuale de tineret la 
■eo-romane s-au încheiat du- 
Tiică la prînz. după trei •■/?!■' 

întreceri viu disputate și 
bun nivel tehnic, care ă'u a- 

; multe surprize de propon- 
Este suficient să spunem ca 

tre cei 6 campioni ai ediției 
anul trecut prezenți la Cluj, 
ir Ion Gibu (Dinamo Bucii- 
ti) a reușit să reediteze suc- 
ul. Cea mai dramatică dis- 
ă a avut loo la cat. 68 kg, 
ie fostul campion Petre Hu
ll a pierdut prin tuș în fi- 
a sa cu Adrian Popa, deși el 
.dusese Ia puncte. Arbitraje- 
autoritare au întregit succe- 
acestor finale.

dă primii clasați : cat. 48 kg : 
tlIRCEA NEAGU (Ș«. sp. Con- 
ița), 2. G. Pop (A.S.A. Cluj). 
Jt. Rusu (Cimpulung Muscel);

(Crișul) 
5:40,0 ; 400 m mixt (f) : 1. Anca 
Mihăescu (Dmamo) 5:51,6,. 2. 
Dagmar Hluzin (Șc. Sp. Reșița) 

m liber (b) : 1.
2. Metalul Tur- 
Steaua

6:01,0 : 4x100 
Dinamo 4:19,5, 
da 4:24,4, 3.
4x100 m liber 
mișoara 4:52,9,
5:07,8.

COPII. 200
Ad. llorvat (Șc. Sp. 1) 2:17,6, 2. 
D. Roth (Șc. Sp. Sibiu) 2:21,6. 
3. N. Butoi (Petrolul) 2:21,7 ; 
200 m liber (D : 1. Julieta Mi
rosi! (Șc. Sp. Reș.) 2:30,1 (r. p.), 
2 Georgeta Stanciu (Dunărea 
Galați) 2:30,5 (r. p.), 3. Maia

Steaua 4:25,2 ;
(f) : Se. Sp. Ti- 

- Sp. '2. Șc.

m liber

P-).

1

(b) : 1

2:36,7 j 
Aldea
2. S.
3. V.

vein (9C. op. rveț.; o.oi,e ; 200 m 
bras (f) : 1. Liliana Banco (Șco
larul) 3:02,2 (r. p.). 2. Adelina 
llidoș (Dinamo) 3:02,7 (r. p.), 
Domnica Dumitru (Prahova) 
3:09,1 ; 400 m mixt (b) : Z.
Zvolenski (Șc. Sp. 2) 5:36,4. 2. 
Al. Barany (Șc. Sp. Reș.) 5:44,0, 
3. I. Galovits (Crișul) 5:59,0 ; 
400 m mixt (f) : 1. Ana Maria 
Merza (Crișul) 6:39,2 : 4x100 m 
liber (b) : Șc. Sp. Reșița 4:24,2 ; 
4x100 m liber (f) : Șc. Sp. Re
șița 4:41.6.

A. RUDEANU-coretp.

Sardi (Șc. Sp. Cluj)
200 m bras (b) : 1. D. 
(Petrolul) 2:51,5 (r. p), 
Cernat (Dinamo) 2:52,6, 
Ceia (Șc. Sp. Reș.) 2:57,2 ;

o.

MELANIA DECUSEARĂ ȘI IOAN GANEA 
CUPA PRIMĂ VERII“AU CIȘTIGAT „< 

întrecerile zilei a doua din ca
drul concur ului de primăvară, au 

’ ' Fio
la 
ta 

să- 
vic-

continuat ieri în bazinul 
reasca cu disputa săritorilor 
trambulina de 3 metri. Atit 
„impuse", cît și la „libere", 
rltorii s-au comportat bine, 
toria revenind și de data aceasta 
campionilor Melania Decuseară și 
loan Gonea, care au ciștigat șl 
trofeul. Concurenți! au executat 
o variată gamă de sărituri erele, 
spectaculoase, majoritatea foarte

sportive și liceele

desemnat campionii
nie (Șc. sp. Sibiu) 36,00 2. Mariana 
Erkedi (Șc. sp. Tg. Mureș) 34.65 
3. Iuliană Mustață (Șc. sp. Pe
troșani) 34,60: aparate — sărituri 
Maria Antinie 9.30; paralele lu- 
liana Mustață 9.00: birnă Maria 
Antinie 9.00; sol Marja Antinie 
9.40; băieți (categ. I), individual 
compus 1. Gabriel Popescu (Lie. 
35 Buc.) 54.30 2. Zoltan Demeter 
(Lie. 2 Tg. Mureș) 51.85 3. luliu 
Dobai (Lie. st. Ghborghe) 51.35 ; 
aparate—sol Gabriel Popescu 9,20; 
cal Gabriel Popescu 9.40; inele 
Gabriel Popescu 9.05: sărituri
Carol Covacs (Lie. 4 Timișoara) 
9.30; paralele Pall Szabo (Lie. 
Gheorghieni)' 9.20: bată Zoltan 
Demeter 9.10: categ. a H-a — in
dividual compus 1. c. Brălleanu 
(Șc. sp. Pitești) 53.90 2. Ion 
Checicheș (Șc. sp. Reșița) 52.65 3. 
M. Badea (Lie. 3.3 Buc.) 52,00; 
sol M. Badea 9,15: cal C. Brăi- 
leanu 9.30; inele D. Corlan (Șc. 
sp. Reștța) 9,30; sărituri E. Manta 
(Șc. sp. Brașov) 9,25: paralele C. 
Brăileanu 9.30; bară C. Brăileanu 
11.90: candidați niaeșiri-individual 
compus 1. A. Iszlal (Lie. 2 Tg. 
Mureș) 53.95 2. L. Murariu (Lie. 
4 Timișoara) 52.90 3. L. Morovan 
(Lie. 4 Timișoara) 52,45; sol A. 
Iszlai 9,15; cal A. Iszlai 8.60; inele 
L. Morovan 9,00: sărituri L. Mo
rovan 9,45; paralele A. Iszlai 9,30; 
bară A. Iszlai 9.30.

Ion GAVRILESCU

Nr. 1229 (6663$Nr. 1229 (6663$

S-a încheiat 
Cupa orașelor"

reușite. O Impresie deosebită a 
lăsat Gerhard Fabich (Șc. sp. 
Sibiu) un tinăr sportiv de 15 ani 
care a reușit să-1 înli-eacă pe Ion 
Ilieș. La buna pregătire a tin-- 
rllor concurenți au contribuit și 
antrenorii Pantelimon Decuseară 
(C.S.S.). Fischer Gustav (Progre
sul) și Norbert Hațeg (Șc. sp. Si
biu). Rezultate : FEMININ : 1. 
Melania Decuseară (Progresul) 
308 50. 2. sorana Prelipeeanu (Cri
șul) 345.40. 3. Tatiana Dumitriu 
(C.S.S. Buc.) 332,55; MASCULIN :
1. loan Ganea (Indep. Sibiu)
498.20 , 2. Oliviu Lăzău (Crișul) 
302.75, 3. Gerhard Fabich (Șc. sp. 
Sibiu) 381.15/ CLASAMENT GE
NERAL : feminin 1. Melania De
cuseară 750,20, 
682.15. 3.
mascillin :
2. I.
771,85.

2. S. prellpceanu 
T. Dumitriu 656,30; 

1. Ioan Ganea 918,15, 
Lăzău

Ultima zi 'a competiției de 
handbal pentru junioare mici 
„Cupa orașelor", care a pro
gramat întîlnișile pentru 
locurile 1—8, a justificat aș
teptările, oferind partide in
teresante
Cu acest prilej s-au înregis
trat și prima surpriză, jucă
toarele bucureștenca fiind în
trecute de reprezentativa o- 
rașului Brașov cu 5—1 ! Cîș- 
tigătoarea trofeului, echipa 
din orașul Gh. Gheorghiu- 
Dej, a continuat seria succe
selor, reușind să termine tur
neul fără nici o înfrîngere, 
dovedindu-ne că antrenorul 
Bela Caroli pregătește în o- 
rașul de pe Trotuș cîteva ve
ritabile talente. Tată rezulta
tele înregistrate în turneul 
final : București — lași 5—3, 
Bistrița — Craiova 4—1, O- 
raș Gh. Gheorghiu-Dej — 
Brașov 8—1, Ploiești — Con
stanța 2—7, Oraș Gh. Gheor
ghiu-Dej — Iași 7—3, Con
stanța — Brașov 6—2, Ploiești 
— Craiova 3—2, București — 
Oraș Gh. Gheorghiu-Dej 3—3, 
Brașov — Iași 8—5.

Clasamant final : 1. Oraș Gh. 
Gheorghiu-Dej 2, Brașov, 3. Bucu
rești, 4. iași, 5. Constanța, 6. Bis
trița, 7. Ploiești, 8. Craiova, (h.a.)

și spectaculoase.

VIȘAN

DINAMO A CUCERIT
„CUPA
a turneuluiUltima reuniune _. _______

de polo, dotat cu ,',-Cupa Semi
centenarului" a adus pentru 
prima oară față în față forma
țiile Dinamo' și Rapid în noua 
lor alcătuire. întrecerea — deși 
presărată pe alocuri cu unele 
neregulari tați, sancționate de 
arbitrul Al. Bădiță în mod cu 
totul curios — a fost spectacu
loasă și plină de neprevăzut. 
Campionii au luat repede con
ducerea, datorită unul penalty 
transformat de Zamfirescu, dar 
replica adversă n-a întîrziat și 
într-o situație de superioritate 
numerică, Țăranu a obținut e- 
galarea (1—1).

Fazele se succed cu repezi
ciune de la o poartă la alta, 
subliniind prospețimea fizică a 
jucătorilor din ambele echipe. 
In cea de-a doua repriză, Di
namo a luat din nou avantaj. 
După un schimb de chinogramă

SERIA I:

de

?
Cam multe faulturi, puțină 

mascalțonerie din partea unor ju
cători locali, iar fotbal mal nimic. 
Iar în jurul acestui nimic lume 
multă, o lume cam Iritată, care 
nu vede decît greșeala adversa
rului,

Mircea Rotaru (Iași) a condus 
bine următoarele formații :

PROGRESUL BRĂILA : RădOl — 
Simlonescu, Petcu (mln. 30 Neam- 
țu. min. 60 Ologu), Gheorghită, 
Tapu, Cazan, Stănoaie, Plugaru, 
Traian, Chitu. Bunea.

SPORTUL STUDENȚESC: Ton 
Vasile (min. 60 Argeșeanu) — G. 
Ionescu, Mățăoanu, D. Nlcolae, M. 
Rădulescu. Jamalschl, Balaban, 
Bujor, Pană. Duțan, Clornoavă 
(min. 79 Culda).

Romulus BALABAN

FLACARA MORENI — 
METALUL TIRGOVIȘTE 

0—0
Rezultat echitabil, car» reflects 

situația de pe teren. In prima 
parte, oaspeții au încercat mal 
des vigilența portarului Stan, care 
a arătat o formă bună. In repri
za a doua, jucătorii de la Fla
căra au avut trei ocazii, însă 
le-au ratat. G. Dragomir — Bucu-, 
restl a arbitrat foarte bine.

Gh. NICOLAIȚA, coretp.
C.F.R. PAȘCANI *- 1
METROM BRASOV 

2—o {0—0)
Feroviarii s-au întrebuințat 

foarte mult pentru a ctștlga paf* 
tlda cu Metrom. Brașovenii au 
contraatacat destul de periculos 
șl au irosit două ocazii, prin Se- 
limes! (min. 56) șl Mureșan (min.’ 
87). Golurile au fost marcate de 
Mărculescu (mln. 49) ți de 
Udroalcă (mln. 78). Corect, arbl<f 
trajul Iul N. Balnea — Bîrlad.

C. ENEA, coresp. \
POLITEHNICA GALAȚI — •’ 

ȘTIINȚA BACĂU 3—0 (1-0) ' 
Politehnica a jucat din notț 

bine șl a terminat Învingătoare'.’ 
După aspectul jocului, gălățenll 
puteau să înscrie mai multe go
luri dacă nu ratau din poziții fa4 
vorabile. Oaspeții s-au apărat su- 
pranumerlc. Golurile au fost rea
lizate de Ciocoiu (mln. 22, autoț 
gol) șl Marinescu (min. 55 șl 80).’ 
A condus excelent P. Sotăr -* 
București.

GH. ARSENIE, coresp.
METALUL BUCUREȘTI — 
F. C. GALAȚI 2-0 (1-0) t

Medul 0-a dlsputaf «îmbătS 
diipă-amiază. Golurile au fost 
marcate de Cojocaru ți Roman.

PROGRESUL BRĂILA - 
SPORTUL STUDENȚESC 

0—o
BRĂILA, 11 (prin telefon, 

la trimisul nostru).
Ieri trebuia să aibă loc la Brăila 

derbyul etajiei din prima serie^a 
diviziei " ‘ *’+“"
di on și 
pierdut 
numai ca, ptvuuun •--><- 
nu mai cintă in Grădina Publica, 
ci la stadion). Dar derbyul aș
teptat n-a mai avut loc. Fiindcă 
ambele echipe au fost palide și 
crispate, fiecare de frica celei
lalte, iar doi adversari într-o 
stare ca asta se luptă de regulă 
între eț eu un arsenal rudimen
tar. Sportul studențesc are jucă
tori mai buni. Se vedea și se 
Intuia asta din cînd în cînd. Stu
denții au dominat prima repriză, 
dar nu mai știu sau nu mai au 
răbdare să construiască acțiunile 
ofensive. Prind mingea șl o trimit 
la noroc înainte. Slnt lenți, au 
glnduri mari, dar făptuiese pu
țin. înaintașii Bujor, Pană, Duțan 
și Ciomoavă au fost atit de puțin 
ancorați în realitatea meciului, 
îneît pot fi propuși pentru un 
concurs internațional de comodi
tate. După meciul de ieri, băieții 
au șanse mari.

Echipa locală e inimoasă. Are 
cîțiva jucători înzestrați, dar cel 
mal mulți sînt niște luptători 
care se zbat zdravăn, și atit. Nu 
știu cum o fi evoluat Progresul 
Brăila mai înainte, dar acum mi 
s-a părut a fi o trupă dezarticu
lată, rătăcită pe teren ca pe o 
Insulă necunoscută. Gazdele aveau 
să fie rareori periculoase. Abia 
după”pauză -au reușit cîteva in
cursiuni. Printre atîtea faze in
coerente șl bîlbîite, petrecute în 
fata celor două porți, doar puține 
momente au fost demne de men
ționat. Astfel, Ciornoavă și Duțan 
au avut în față (min. 11 șl 19) 
poarta părăsită, dar n-au înscris. 
In ultimele minute ale ' “ 
reprize, tot oaspeții atacau 
aspru, dar Ciornoavă, Bujor 
Pană au ratat într-un fel 
altul.

După pauză, brăilenii au deve
nit mai vehemenți, ajungînd de 
cîteva ori în careu în posturi a- 
vantajoase. Dar, la centrarea lui 
Bunea (min. 55) n-a apărut nici 
un coechipier : stănoaie a șutat 
o minge venită dintr-un corner 
și a înscris (min. 54). dar neregu
lamentar, deoarece Chitu se afla 
in ofsaid, iar tușlerul semnalizase 
infracțiunea. înainte ca Stănoaie 
să reușească ; în cursul unei faze 
critice, Traian avea să-1 faulteze 
pe Ion Vasile (mln. 60) ș. de 
atunci încolo poarta buvurește- 
nllor a fost apărată pină la sflrșlt 
de către Argeșeanu ; eu puțin 
înainte de sfîrșlt, Sportul siuden- 
țesc e din nou in alertă, dar noul 
intrat neutralizează două Infiltrări 
periculoase.

B. De aceea venise la sța- 
o fanfară (Brăila nu și-a 
gustul ei pentru fanfare, 

că, precum se vede, ele

DUNĂREA GIURGIU — 
CEAHLĂUL P. NEAMȚ 

2—0 (1 —0)
o partidă cu multe faze spec

taculoase, create de jucătorii am
belor echipe. Giurgiuvenii au fost 
mai periculoși în fazele de poartă. 
In prima repriză, jocul a fost 
echilibrat, iar după pauză gaz
dele și-au impus superioritatea. 
In această parte a meciului, ju
cătorii de Ia Dunărea au dominat 
cu autoritate și au pus deseori 
In dificultate pe portarul Matache 
(Ceahlăul). Golurile au fost mar
cate de Cojocaru (mln. 45) șl 
Popa (min. 70). A condus exce
lent V. Pădureanu — București. 
tr. bakbAlatÂ, coresp.

A.S.A. TG. MURES 
S. N. OLTENIȚA 

7-1 (5—0)' 
fost la discreția gazde- 

au avut în Mureșan un 
excelent. Dună pauză, 
' ~ " goluri,

Jocul a 
lor, care 
realizator 
deși a mai înscris două 
liderul a redus motoarele șl oas
peții au avut două ocazii, din 
care au fructificat una, prin Efti- 
mescu (min. 78). Pină la fluierul 
final, jucătorii de la A.S. Armata 
au dominat, insă tabela de marcaj 
n-a mai fost schimbată. Golurile 
localnicilor au fost realizate de 
Mureșan (min. 1. 8, 34 șl 40 din 
11 m), Naghi (mln. 15 șl 47) șl 
Hajnal (min. 55). In min. 75 Mu
reșan (A.S.A.) a ratat un 11 m. 
A arbitrat bine N. Cursaru — 
Ploiești.

I. PAUȘ, coresp.
PORTUL CONSTANȚA - 

POIANA CÎMPINA
0—0

Medul a fost frumos, 
țenil au avut o ușoară 
teritorială, pe care însă .. .... . 
tut s-o fructifice, datorită faptu
lui că înaintașii au aruncat In ca
reul advers mingi înalte ț) por
tarul Opanschl a prins totul. Ex
celent arbitrajul Iul G. Popovici 

București.
C. POPA, coresp.

SEMICENTENARULUI"
între Zalian și Nastasiu, ulti
mul a înscris imparabil (2—1). 
Apoi, Rusu a egalat din 4 me
tri (2—2), iar Zahan, cu un șut 
fulgerător de da 8 metri, l-a 
obligat pe !’■ Mureșan să scoa
tă pentru u treia oară mingea 
din plasă.

în celelalte două reprize, jo
cul n-a pierdut din interes, dar 
nici una din echipe n-a mai 
reușit să înscrie. Szabo, singur 
în fața porții, a greșit ținta de 
puțin. Cîteva momente mai tîr- 
ziu a fost rîndul lui Nastasiu 
să rateze în mod inexplicabil. 
In sfîrșit, în ultimul „sfert", ta 
capătul unui contraatac dina- 
movist, M. Popescu aflat la nu
mai doi metri de poarta ad
versă și în poziție ideală, tra
ge... în brațele lui Cheta. Fi
nalul partidei găsește pe fero
viari de două ori în situații 
de superioritate numerică, dar 
Frățilă se dovedește imbatabil.

Cu victoria la scorul de 3—2 
(1—1, 2—1, 0—0. 0—0), Dinamo 
a cucețit trofeul pus în joo.

în deschidere, Progresul a 
Întrecut pe I.E.F.S. cu 3—2 
(0—1, 2—0. 0—1, 1—0). Au mar
cat ; Ion Gheorghe, Pantazi și 
Mirea de la învingători, res
pectiv, Preda și Mocanu de la 
învinși.

Clasament final: I. Dinamo 
6 p, 2. Rapid 4 p, 3. Progtesui 
2 p, 4, I.E.F.S. 0 p. (a. v.)

primei 
mai 

și 
iau

Con stă n- 
dominare 
n-au pu-

CLASAMENTUL

1. A.S.A.
2. Progresul
3. Sportul stud. 20
4. Metalul Tîrg. 20
5. Ceahlăul
6. Dunărea
7. Metalul Buc.
8. F.C. Galați
9. C.F.R.
0. Portul
1. Știința
2. S.N.O.
3. Poiana
4. Metroni
5. Politehnica
6. Flacăra

20 15 4
5
8
2
2
a
3
4
6
4
3
4
5
3 10
2 12 16—23 M
6 13 13-40 | 
(10 Aprilie))

Urgoviște, 
*1 — Me-

20
8 59—ÎS 56
9 24-14 Să
6 27—21 25
7 24—20
* 21—21 

29—21 
25—16 
25—22 20 
20—27 20 
15—21 20 
22—23 10 
18—27 18 
li-21 17 
13—25 16

10
11
11
10
10

9
8
7
8
8
7
6
5
6
1

ETAPĂ VIITOARE
Metrom — Metalul ___
C.F.R. — Progresul, Știință ___
talul București, Sportul studen» 
țeso — Politehnica, S.N. Oltenița 
— Dunărea, ceahlăul — A.S. Ar
mata, F.C. Galați — Portul, Poia
nă — BMcăra.
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ATACUL OUTSIDERS OR CONTINUA!

î.

Cupei F. R. Ciclism

MA- 
2. N.

SURPRIZE DE PROPORȚII
LA IINALELE DE TINERET (greco-romane)
cat. 52 kg: 1. ION GIBU (Dinamo 
București), 2. M. Preda (Cimpu
lung Muscel). 3. I. Rogojan 
(A.S.A. Cluj); cat. 57 kg : 1. ION 
PAUN (Dinamo București), 2. N. 
Gheorghe (I.M.U. Medgidia), 3. P. 
Arcadie (Progresul București) ; 
cat. 62 kg : 1. MARIAN CIUTAN 
(Rapid București), 2. D. Vitan 
(C.S.M. Cluj), 3. A. Dincă (A.S.A. 
Bacău); cat. «Si kg: 1. ADRIAN 
POPA (Sport club Bacău). 
Husaru (Dinaijiio București) 
Lucacela (A.S.A. Cluj) : 
kg : 1. GHEORGHE PADURARU 
(Voința Constanța), 2. T. Ignătes- 
cu (Rapid București), 3. I. Fiscu- 
teanu (Viitorul București): cat. 
S2 kg : 1. IOSIF BENDER (Vultu
rii Textila Lugoj), 2. L. EiZlC 
(TPROFIL Rădăuți). 3. M. Rada 
(Alumina Slatina); cat. 90 kg : 1. 
LAURENȚIU PARASCHIV (A.S.A. 
Bacău). 2. Fr. Nogy (C.S.M. Cluj), 
3. V. Rădulescu (Rapid București); 
cat. 100 kg : 1. DUMITRU ” 
NEA (Pescărușul Tulcea), 
Mătăsaru (Steaua), 3. A. Bucov 
(C.S. Pitești); cat. -j-100 kg: 
VICTOR DOL1PSCHI (Dinamo 
București), 2. R. Codreanu (Va
gonul Arad), Costea

(IPROFIL Rădăuți). Clasamentul 
pe municipii șl județe : 1. BUCU
REȘTI 48 p, 2. Cluj 28 p, 3. Con
stanța 1» p, 4. Bacău 17 p, 5. Ar
te, 14,s p, 6. Suceava 13 p.

Nușa DEMIAN

Entuziasm urmat de plictiseală
pe traseul de la Pantelimon

lupă cîteva concursuri de 
ificare, motocrosiștii de toa- 
categoriile au luat ierj star- 
în campionatul național pe 

1 1971. Etapa inaugurală, 
jroșabil organizată de clu- 

Metalul București pe tra- 
1 de Ia Pantelimon, n-a sa- 
ăcut sută la sută așteptările 
c tătarilor.
,a clasa 250 cmc se anunța 
intre doi foști colegi de club 
un duel pasionant pentru 
erirca tricoului de campion, 
ma confruntare dintre prin- 
ilii candidați s-a soldat cu 
urpriză : Aurel Ionescu (Me
ii București) l-a întrecut pe 
fan Chițu (Poiana Cîmpina), 
inătorul actualului titlu, la 
■ătul unei dispute deosebit 
spectaculoase. Dacă în pri- 

manșă, Chițu a mers în 
sa bucurețteanului, ratînd 
cu] decisiv din cauza unei 
tenții care l-a răsturnat, 
manșa a Il-a rolurile s-au 
imbat. Aurel Ionescu a știut 
speculeze punctul critio al 

’ersarului, depășindu-1 în ul- 
ile ture. Și încă ceva : cursa 
nai evidențiat pe Mihai Ba- 

Francisc Szinte și Mihai 
dan — tineri care se afirmă 
mai mult de la un concurs 

altul. In schimb, confrunta
ta clasa 500 cmc a fost ca 

.. foc dc xpaie : a început 
? în fiecare manșă și s-a

lor de motorete „Carpați" șt 
„Mobra", din nou puțini concu
renți, atit de puțini, îneît ju
riul a anulat ultima probă.

TEHNICE :
Ionescu (Met.

REZULTATELE
250 cmc — 1. A.
Buc.) 8 p, 2. Șt. Cliliu (Poiana 
Cimpina) 6 p, 3. M. Banu (Po
iana Cîmpina) 4 p: ~~~ __ _
1. C. Dovids (Metalul Buc.) 8 p,
2. P. Filipescu (I.R.A. Tg. Jiu) 
6 p, 3. O. Ștefani (Steagul roșu 
Bv.) 4 p : juniori: 1. Gh. Voicu 
(St. r. Bv.) 8 p, 2. Gh. Banu 
(Met. r. .; ■ r,
(Locomotiva Ploiești) 4 p ; echi
pe : 1, Metalul București 27 p, 
2. Steagul roșu Brașov 22 p, 3. 
I.R.A. Tg. Jiu 14 p.

Tr. IOANIJESCU

500 cmc :

Buc.) 6 p, 3. I. Șeitan

Pe clasicul traseu din str. 
Maior Coravu, ciclismul nos
tru a trăit ieri o mică săr
bătoare. în decorul de pri
măvară autentică ai pomilor 
înverziți, peste 200 de ru
tieri — i 
tala și diferite 
țării 
iul 
competiții „Cupa F.R. 
clism". Numărul record de 
participanți, pavoazarea rea
lizată cu gust, publicul en
tuziast și, mai ales, discipli
nat, cursele deosebit de a- 
tractive, totul a însemnat o 
nouă reușită a sportului no
stru cu pedale, înscris pe li
nia ascendentă a revenirii în 
elita disciplinelor. Faptul că 
victoria a fost cucerită, în 
două dintre cele trei probe 
principale ale întrecerilor, de 
reprezentanții provinciei (Mir 
cea Virgil — Metalul ~ 
peni, la seniori și A. 
trescu — C.S. Brăila, 
niori mici) atestă și 
puternic reviriment în 
mul românesc, urmare 
că a sprijinirii secțiilor din 
diferite puncte ale țării și a 
unei mai judicioase reparti
zări a forțelor.

— reprezentînd Capi- 
.' Uf. "u centre ale
— s-au aliniat la star- 
probelor tradiționalei

Ci-

Cursa aceasta, care a în
ceput ieri, constituie și un 
ultim criteriu de alcătuirea 
echipei pentru „Cursa Păcii" 
Etapa de debut ne-a spus un 
singur lucru : că rutierii a- 
flați în afara lotului sînt de
ciși să-i supună Ia grele 
cazne (și bine fac !) pe selec- 
ționabili, chiar să-i surclase
ze. Este un mare eîștig fap
tul că outsiderii pot să rea
lizeze așa ceva. în rest, vom 
mai vedea...

Hristache NAUM

3

(Urmare din pag. IJ

De data aceasta, portarul îorgulescu (F. 6. Galați) a fost mai rapiâ deeft mctahiralstul Ba man, Peste cîteva ținute, insă, rolurile vor invlrsa fi Rortan JâpS fn
minusul 791 Metalul București—F. C. Galați 2—0 Fotoi N. TOKACEK
muu.., r-eng ciieva minute, insa, roiurile se vor 
minutul 791 Metalul București—F. C. Galați 2—0

SERIA a Il-a:

Plo- 
Dunii- 
la ju- 
el un 
ciclis- 
fireas-

REZULTATE TEHNICE : Seniori 
(79 de concurenți, 30 de ture 
39 km); 1. MIRCEA VIRGIL (ME
TALUL PLOPENT) lh03:00 (medie 
orară 37.143 km): 2. N. Gavrilă 
(Steaua I) ; 3. M. Bădilă (Dezrobi- . 
rea Brașov) : 
(Steaua 
(Steaua 
limpia) 
mentul 
se află

Juniori mari (51 de 
15 ture . «=» 19.5 km) : 
VRILA (STEAUA) 31:27, 
rineanu (Șc. sp. 3) 32:12; 3. A. 
Neagoe (Dinamo) 32:22. Pe echipe: 
I. Steaua. La juniori mici, pe pri
mul loc a. Dumitrescu (C. S. 
Brăila), la semicurse — D. Po
pescu (Olimpia), iar la biciclete 
de turism — O. Iordănescu (Di
namo).

4. Cr. Tudoran
I); 5. G. Negoescu

II): 6. Sorin Suditu (O- 
— același timp. In clasa- 
pe echipe, pe 
Steaua I.

primul loc

concurenți,
1. I. GÂ- 

; 2. V. Mu-

(13) și

ninat ca o ciu-să de agre
at. Mai ales după ce fostul 
ipion Petre 
întat și n-a 
ia, iar Paul
Lțumit de locul secund, s-a 
ut clar că metalurgistul 
stian Dovids, care a conclus 
oritar în ambele manșe, se 
tisea alergînd de unul sin- 
. Cît privește probele re
iate juniorilor și posesori-

Paximo s-a ac
iuai putut con- 
Filipescu părea

VOINȚA BUCUREȘTI
MUREȘUL TG. MUREȘ 
43—49 (17—27). întîlnireA
dintre cele două echipe, care, 
de fapt a constituit derbyuî 
codașelor, a fost, în general, 
echilibrată, exceptînd finalu
rile reprizelor, în care mure- 
șencele, printr-un joc mai a- 
tent în apărare și printr-o 
mai mare eficacitate, au reu
șit să se impună și să obți
nă victoria. S-au remarcat 
Rădulescu (15) și lonaș (12) 
de la Voința,1 respectiv L6-

la individualeProgresul confirmă
Cupa semicentenarului" și-a 
emnat cîțtigătorii, scoțînd 
evidență pe componenții e- 
pei Progresul care au reușit 
cucerească trei titluri jndi- 
uale.
lezultate tehnice : semifinale 
eți 11—12 ani: Pană F. (Cu- 
ătorii) — A. Silaghi (St. ro

ti—2, 6—3, A. Dîrzu (Pro
stii) — D. Oprea I (St. ro-
5—6, 8--4, 6—4 ; 13—14 ani: 

Soare (Steaua) — M. Mîrza 
ogresul) 4—6, 6—2, 6—5, C. 
:eanu (Cutezătorii) — D. O- 
a II (St. roșu) 6—2, 6—5 ; 
-16 ani: C. Curcă (Progresul) 
C. Ionescu (Dinamo) 6—0, 

3, Ion Liviu (Steaua) — D. 
-za (Progresul) 6—3. 6—4 ;
-18 ani: H. Bădin (Progre- 
i — O. Vîlcioiu (U.T.A.) 
1. 8—6, M. Robu (Progresul)
A. Roșianu (Steaua) 10—8, 

3 i finale, băieți 11—12 ani:

E. Pană — A. Dîrzu 6—5, 6—4 : 
13—14 ar.i : I_.
țeanu 6—3, 6—2
Curcă — Ion L„,„ x, u , 
17—18 ani ; R. Bădin — M. Ro
bu 6—3, 5—7, 6—3 ; finale fete 
11—12' ani : Camelia Chiriac 
(St. roșu) — Lucia Romanov 
(Cutezătorii) 4—6, 6—5, 6—4 ;
J3—14 ani : Dorina Brăștin 
(U.T.A.) — Doina Ionescu (Cu
tezătorii) 6—5, 2—G, 6—3 ; 15— 
1G ani : Virginia Ruzici (Dina
mo) — Mariana Simionescu 
(Dinamo) 6—2, 6—4 ; 17—18 ani: 
Elena Tacaci (Progresul) — 
Adriana Călina (C.S.U. Cons
trucții) 6—1, 6—2.

Az; începe Criteriul de pri
măvară, cu participarea celor 
mai buni jucători din țară. în
trecerile se dispută pe terenu 
rile Progresul, zilnic, între ore
le 8—12,30 și 15—19.

Sandu IONMCU

ani: L. Soare — C. Fe- 
. ~ ; 15—16 ani : C.
Ion Liviu 6-"l, 6—0 ;

rinez (15), Demeter 
Lucaci (10).

CONSTRUCTORUL 
NATATEA SATU 
51—54 (23-r29). Din 
nereie eleve ale antrenoarei 
Gabriela Both ne-au îneîntat 

evoluția lor. Ele au avut 
d apărare Ln zonă agresivă, 
iar Ln atac au creat nume
roase acțiuni spectaculoase, 
txcelînd Balay, care a în- 
țțris din toate pozițiile. De 
«Itfel, sătmărencele au avut 
in permanență inițiativa., în 
&Ln. 38, bucureștencele au 
reușit totuși să egaleze și 

preia conducerea : 51—50. 
Ultimele două minute au fost 
extrem de disputate. Miha- 
lic a beneficiat de patru a- 
runcări libere, dar a trans
format doar una (51—51), a- 
poi, Balay, printr-o precisă 
aruncare de la semidistanță, 
a adus din nou avantaj echi
pei sale (53—51). în ultimul 
minut, Odobescu a ratat ega- 
larea, netransformînd nici 
una din cele două aruncări 
libere de care beneficiase. 
Cu cîteva secunde înainte de 
final, Horvath mai transfor
mă o aruncare liberă și, ast
fel, Sănătatea obține o vic
torie meritată. Au arbitrat 
bine A. Berger și D. "îo- 
nescu. (A. VASILESCU).

VOINȚA BRAȘOV — 
CRIȘUL ORADEA 45—65 
(21—29). Comportarea sub 
orice critică a brașovencelor 
a facilitat victoria Ia scor a 
sportivelor din Oradea, care 
s-au prezentat bine pregătite 
fizic și tactic. Cele mai multe 
puncte : Ghiță 14, Boca 16, 
Vigh .14 pentru Crișul, res
pectiv SaFa 13 și Nedeleall. 
(E. BOGDAN, coresp.).

I.E.F.S. — A.S.A. GfcUJ

— SA-
MARE 

nou, ti-

65—66 (30—25, 58—58). Mare 
surpriză produsă de oaspe
te, care se apropie cu pași 
repezi de ceea ce reprezintă 
o echipă, spre deosebire de e- 
voluțiile din turul campio
natului, cînd jocul individu
al, lipsit de coeziune, dusese 
formația în pragul retrogra
dării. în general, partida de 
ieri a fost plăcută, cu faze 
spectaculoase, intercepții și 
contraatacuri, cu acțiuni pur
tate în viteză.* Cît privește 
finalurile, ele au fost de-a 
dreptul dramatice, studente
le conducînd de fiecare dată, 
dar fiind egalate după 40 de 
minute și întrecute pe linia 
de sosire, în prelungiri. S-au 
evidențiat: Trandafir, Pop, 
Sugar, Neta, Sipoș de la 
A.S.A., respectiv , Popov, 
Schreiber. Foarte bine s-au 
achitat într-un meci dificil 
arbitrii M. Rizea și I. Dines-

(D. St.)

C.S.M. REȘIȚA - 
POLITEHNICA TIMIȘOARA 

0-0
REȘIȚA, 11 (prin telefon, de la 

trimisul nostru). Meci foarte 
„tare". Politehnica a venit cu in
tenția clară de a obține un punct
— ceea ce i-a șl reușit — dar. 
după părerea noastră, a riscat 
foarte mult rctrăgîndu-se cu tot 
efectivul în apărare, la un meci 
pe care, judecind normal, ar fi 
trebuit să-l cîștige. Abordînd. 
însă, partida cu o linie mediană 
din care a lipsit Fiilop (acciden
tat) și în care Petrovici și Surdan 
au jucat prea defensiv, timișore
nii au beneficiat de un bun șuter 
de la distanță — Bungău, autor a 
2—3 „bombe", care ar fi putut ii 
și goluri — dar au pierdut, prin 
lipsa mijlocașului amintit, o ro
tiță foarte Importantă în angre
najul constructiv al jocului de 
atac.

Ocaziile curg logic. Ia poarta 
Politehnicii. Insă ba portarul Fi
lip (excelent), ba fundașii centrali 
Arnăut și Mala, ba ratările lui 
Varga (mln. 27 — singur cu por
tarul), Stoia (min. 45) sau Sfirio- 
gea (mln. 47) se opun deschiderii 
scorului. în cealaltă parte a tere
nului, reșițenii opun rarelor con
traatacuri ale oaspeților un por
tar în formă — Căunei — și un 
stoper măturător — Kafka — de o 
slabă valoare tehnică, dar foarte 
util. în min. 80, arbitrul I. Hri- 
safi (București), care a condus 
excelent acest joc „cu seîntei", 
a văzut perfect la o fază în care
— după ce faultaseră clar porta
rul — reșițenii au reclamat, cu 
Insistență, golul anulat.

C.S.M. : Căunei — Rednlc, Kaf
ka, Pirvan, Crestian, Groz.ă- 
vescu, Stoia (min. 80 Jac), Du
mitru, Varga (mln. 70 Pușcaș), 
Sfirlogea, Florea.

POLITEHNICA : Filip — Rota
ru, Mafa, Arnăut. Brindescu, Pe- 
trovici, Surdan, Bungău (min. 77 
Mayer), Dima, Kun I, Copăcea- 
nu

Dumitru GKAUK
METALURGISTUL CUGIR - 

CRIȘUL ORADEA 
2—0 (1—0)

CUGIR, 11 (prin telefon, de Ia 
trimisul nostru). Meciul s-a dove
dit a fi un adevărat „urcuș al

VALEHȚA IN
După peripeții desfășurate într-o 

alură vertiginoasă, Valența a do
minat ieri alergarea principală a 
reuniunii și în ciuda momentelor 
favorabile avute în cursă de Sil- 
vin, Hornar sau Mira, a ciștigat 
pină la urină net, de o manieră 
entuziasmantă. Cu toată victoria 
repurtată, este greu de presupus 
că fiica lui Fanfaron s-ar înscrie 
printre principalii adversari ai lui 
Gînd în Derby. Tănase a con
dus-o impecabil și manifestă mai 
departe o mare încredere în po
sibilitățile ei. dar, după opinia 
noastră, ea trebuie verificată în 
probe mal grele

Din rest, 
dubla victorie a 
can. cu Obădar 
sul iepei Zeița, 
transformare șl 
scontată a lui Islaz. Mâi 
i-a părut de acriei at

Golgotel" — de loc plăcut șl nici 
ușor — pe care oaspeții 
abandonat pînă Ia sfirșit. 
metalurgiștii su vrut să fie 
tot dinadinsul vioara fntlla a jo
cului, s-au apărat betonat, dar, 
din păcate, nu arareori au pro
vocat faulturi în valuri (Pîrvules- 
cu — avertisment In min. 16, iar 
Georgescu a apelat mult prea des 
la mijloace nepermise), în calea 
atacanților orădenl. Nici apărarea 
oaspeților nu a fost la înălțime : 
chiar în min. 4 spațiul din fața 
porții lui Bologan este perfect... 
pustiu și Tamaș înscrie un gol 
„ușor", ca la antrenament.

Ceea ce a urmat după pauză — 
cu excepția șutului în bară al 
Iui Tamaș (min. 65), nu a mai 
ținut de domeniul fotbalului, căci 
„imaginile" la care am fost mar
tori au avut multe lucruri co
mune cu... luptele. Ceea ce a șl 
determinat eliminarea de pe teren 
a lui Dinca șl Neșu. iar Dărăban 
a primit avertisment. Excelentul 
gol din voie al lu! Tamaș (min. 
88) și-a pierdut în aceste condi
ții întregul efect și nu a primit 
aplauzele cuvenite...

Arbitrul Gavrilă Pop — Brașov, 
a avut o misiune foarte grea, de 
care s-a achitat bine.

METALURGISTUL : Crlpa — 
Georgescu, Pîrvulcscu, Mateescu, 
Dinea, Dobrc, Ivan (min. 86 
Timpea), Șoangher, Tamaș, Sma- 
dea. Colnic.

CRIȘUL : Bologan — Sălmărca- 
nu II, Lucaci (min. 42 Sărac), 
Bule, Balogb, Neșu, Dărăban, Su- 
ciu, Șchiopii, Cociș (mln. 73 N. 
Alexandru), Cefan.

Radu TIMOFTE
U. M. TIMIȘOARA — 

MINERUL ANINA 3—0 (3—0)
Gazdele au deschis scorul și 

porțile victoriei chiar in primul 
minut de joc, prin Lața. Același 
jucător avea să înscrie din nou, 
în minutul 20, scorul meciului 
fiind pecetluit de Covaci I, în 
min. 37. După pauză, oaspeții au 
ieșit mai mult la atac, dar apă- 

2.. cu
și Speriosu, n-a lăsat 
nimic. A arbitrat bine 
Hunedoara.

I. STAN, coresp.
GLORIA BISTRIȚA — 

ELECTROPUTERE 4-1 (3-1) 
Joc viu disputat, de un bun ni

vel tehnic. Bistri(enil au avut mal 
mult timp inițiativa șl au obți
nut, chiar la această diferență 
de goluri, o victorie meritată. In 

Bondrea 
eliminat

rarea timișoreană. în frunte 
Răcelescu

treacă
Pop —

să c.

1-au 
Căci 

cu

OLIMPIA ORADEA ~ 
MINERUL BAIA MARE 

3—0 (2—0)
In prîma repriză, oaspeții au 

dominat, însă cel care au marcat 
au fost orădenil, prin Petrică 
(mln. 1) și Iacob (mln. 39). în 
repriza secundă, localnicii își im
pun superioritatea tehnică și In 
min. 62, Petrică a stabilit scorul 
final (3—0 în favoarea Olimpiei). 
De remarcat că Rozsnyai (Mine
rul) a depășit apărarea gazdelor 
de trei ori șl, singur cu portarul» 
a ratat de fiecare dată. A condus 
foarte bine Z. S zees ei — Tg. Mu
reș.

î. GHlȘA, coresp.
C.S.M. SIBIU — C.F.R. ARAD 

3—0 (1—0)
Pe un timp ârumos, In prezen

ța a 5 000 de spectatori, alblenil 
au obținut 6 victorie clară. Jucă» 
toril de la C.S.M. au dominat atit 
In prima repriză, cît șl In a doua. 
Golurile au fost înscrise de Mu- 
țiu (min. 24), Tarcu (min. 71) și 
Crețu (min. 90). M. Marinciu — 
Ploiești a arbitrat foarte bine.

GH. TOPÎBCEANU, coresp.
CORVINUL — GAZ METAN 

1-0 (1-0)
In prima reprizăj superioritatea 

gazdelor a fost mal evidentă, 
mareînd șl unicul gol, prin Popa 
(mln. 35). A condu» corect V. 
Topan — Cluj.

V. ALBU, coresp

aprilie):

clasamentul
1. CRIȘUÎs 20 12 8 3 34-17
2. Politehnica 20 10 7 8 27—12 27
3. CSM Sibiu 20 12 2 6 41—23 26
4. Corvlnul 20 10 4 6 32—21 24
5. Min. Anin* 20 10 3 7 24—21 23
6. Olimpia S.M. 20 10 2 8 23—18 22
7. Metalur. 20 7 6 7 21—22 20
8. Electroputere 20 6 8 6 20—27 20
9. Gloria 20 7 4 9 21—28 18

10. Gaz metan 20 7 4 9 21—30 18
11. Olimpia Oradea

20 7 3 10 20—26 17
12. CFR Arad 20 7 3 10 17—25 17
13. Min. B.M. 20 7 2 11 26—28 IR
14. U.M.T. 20 4 7 9 17—25 15
15. CSM Reșița 20 5 4 11 19—25 14
16. Vagonul 20 6 2 12 14—29 14

<13

lui 
asta 
ae- 

efect.

minutul 70, jucătorul 
(Electroputere) a fost 
pentru atitudine necuviincioasă 
față de arbitri. Au înscris : Cio
can (min. 21). Gogan (min. 30), 
Lovin (min. 37), V. Nlcolae (min. 
68) pentru Gloria. S. Stănescu 
(min. 26) pentru Electroputere. A 
condus foarte bine I. Rus — Tg. 
Mureș.

ETAPA VIITOARE
Crișul — Olimpia Satu Mare, Mi
nerul Bala Mare — Vagonul, Cor- 
vinul — C.S.M. Reșița, Gloria — 
C.S.M. Sibiu, Gaz metan — Mi
nerul Anina, Electroputere — Me
talurgistul, Politehnica — Olimpia 
Oradea, C.F.R. — U.M.T.

Astdzi In sala Dalles, 
la orele 18,30 i

I. TOMA,

trebuie remarcată 
antrenorului Sol- 
șl Hăitaș, succe- 
aflată în plină 
victoria oarecum 

greu nl 
wkstorta

ASCENSIUNE 
teoretică a iepei Rigola, 
prentiul Marica învingător prima 
oară în carieră, și mat ales suc
cesul lui Delfin, care a ciștigat a 
doua oară consecutiv anul acesta. 
Să presupunem că elevul 
Avram a păcălit de data 
handicapeurii, dar lovitura 
tuală sperăm că va a\ ea un
de bumerang, ținînd seamă că 
și Hrișcă, după două victorii, a 
mers, ieri 1:29,9 fără să figureze 
In primele locuri...

Rezultate tehnice : 1. Obădar *(G. 
Grigore), Mercur, Orizont 38,1, 2. 
Zeița (I. Toderaș), Tabacu, Tuta 
33,2, 3. Hăitaș (I. Crăciun), So
prana. Floricica 34.2, <. Valența 
(Gh. Tănase), Mira, Silvin 29,1, K. 
Rigola (Gh. Marica), Săraca, He- 
rodlan. 31.4, 6. Islaz (St. Teofil). 
Tapir, Habar, 30,3, 7. Delfin (G. 
AvratTi), Rigla. Bidiviu. 35.8.

NIDDY DUMITRESCU

coresp.
OLIMPIA 
(1-0)

— — —,------- mal hotă-
nt, au creat mal multe faze la 
poarta adversă șl au fructificat 
de două ori. prin Boros (mln. 7) 
și Jula (min. 60. autogol, la o 
minge șutată de Mertes). Sătmă
renii au avut cîteva ocazii, dar 
Petz și Borota le-au ratat. S. Dră- 
guUei — Tr. Severin a arbitrat 
foarte bine.

NicOLArrA; eor«*B,

„PROBLEME ACTUALE 
ALE

VAGONUL ARAD —
SATU MARE 2—0

Arădeni! au acționat

ANTRENAMENTU
LUI SPORTIV

Centrul 
al CNEFS 
fizică și sport, în colaborare 
Universitatea populară București 
organizează astăzi în sala Dalles, 
la orele 18,30 o consfătuire 
tema : „Probleme actuale 
trenamcntului sportiv".

Expunerea va Ii fă«T/A 
tre prof. univ. dr. Leon

de cercetări științifice 
și Institutul de educație 

cu

ale
pe

an-

că-de
Teodo- 

rescu — rectorul I.E.F.S. Va urma 
un film artistic. .
—........ ' ■ ' r--



IERI S-AU ÎNSCRIS DOAR 11 GOLURI
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SPORT CLUB BAC AU

STEAUA
o

1(0) A fost spulberată o tradiție..,
ARAD, 11 (prin telefon, 

de la trimisul nostru)
Un stadion arhiplin, cu toa

te împrejurimile „ciorchine11 
de spectatori, a primit cele 
două echipe cu sentimente 
diametral opuse, cu atît mai 
mult cu cît Rapidul, lider la 
ora meciului, întruchipa ina
micul public nr. 1 în cursa 
campionilor pentru al treilea 
titlu consecutiv. Că fiecare 
dintre competitoare a gîndit 
îndelung meciul ne-am con-. 
vins din primele minute. 
Broșovschi juca mult avan
sat, ca al doilea vîrf lingă 
Dembrovschi și Calinin, de- 
plasîndu-se alternativ cu 
Axente, pe extrema dreaptă, 
în timp ce în tabăra giuleș- 
teană Dumitru nu se dezlipea 
de cuplul fundașilor centrali, 
iar Angelescu părea umbra 
lui Axente. în asemenea con
diții, era evident că U.T.A. 
pornea la atac de la început. 
Și campionii au abordat par
tida cu toate pînzele sus, în 
ciuda... vântului puternic care 
j se opunea ; Birău, centrea- 
jî'.ă în min. 3 pînă la Broșov- 
schi, lăsat nesupravegheat în 
■interiorul careului, Răducanu 
fiind obligat să boxeze balo
nul. Același Broșovschi — ale 
cărui intenții ofensive nu fuse
seră încă sesizate de adver
sar — șutează de puțin pe 
lîngă bară în min. 8. Nu va 
mai greși adresa, însă, 4 mi
nute mai tîrziu. In urma unei 
lovituri libere, executată de 
la 20 metri de Axente, Bro- 
șovschi va prelua balonul 
complet liber și, de la 8 m, 
va șuta în ' poartă pe lîngă 
Răducanu. Urinează o perioa
dă de desfășurare în cîmp a 
echipei arădene, replica bucu
reștenilor fiind însă timidă 
și pur defensivă. In acest in
terval. la o acțiune Dembrov- 
schi-Dumitrescu-Calinin, ulti
mul, este găsit în careul mic

în poziție de ofsaid și Ră
ducanu, deși reușise să res
pingă, are un moment de 
enervare în fața nesemnali- 
zării tușierului Gaboș. Da Ra-

noniiei de forță pentru am
bele echipe. Ritmul devine 
lent, convenind de minune 
bucureștenilor, care plimbă 
balonul în zona nimănui. Tri-

vreme însorită, vtnt; spectatoriStadion U.T.A. ; teren bun; ...
— circa 16 000 (peste capacitatea maximă). Au Înscris BROȘOV
SCHI (min. 12) șl NEAGU (min. 48).

Raportul șuturilor Ia poartă : 17—10 (pe spațiul porții 8—4). 
Raport de cornere : 6—5.

U.T.A. : Gornea 7 — Birău 7, Lereter 7, Pojoni 8, Popovlci 8, 
Petescu 8, Broșovschi 8, Axente 9, Calinln 7 (min. — -
Dembrovschi 6 (min. 56 Kun II 7), Fl. Dumitrescu

RAPID : Răducanu 10 — Pop 8, Lupescu 8, Dan
Dinu 7, Dumitru 7, Petreanu 7, Neagu 7, Angelescu 7,

A arbitrat SEVER MUREȘAN (Turda) ajutat la
linie slab de T. Gaboș (Cluj) și VI. Trifu (Baia Mare).

Trofeul Petschowschi ; 9.
La tineret-rezerve : U.T.A. - Rapid 1-1 (1-1).

dinpid, cei patru jucători 
față nu sint de loc sprijiniți 
de linia mediană, preocupa
tă doar de protejarea propri
ei suprafețe de pedeapsă. Din 
această cauză, echipa este 
ruptă în două, atacurile n-au 
consistență. Totuși, în min. 
31, Gornea scapă baionul din 
mînă, la o fază fără nici un 
orizont și Pojoni este nevoit 
Să acorde corner în fața lui 
Angelescu, venit ca un bolid.

După reluare, echipa bucu- 
reșteană începe 
liniilor, intențiile 
pentru echilibrarea 
fiind din ce în 
denie (uneori și 
din dispozitiv). 
3 minute de la 
prizei secunde, 
re a Iui Petreanu, de fie par
tea dreaptă a terenului, Nea- 
gu se infiltrează oportun în
tre Lereter și Birău și reia 
direct în plasă, pe lîngă Gor
nea, uluit de void : 1—1.

Marea ratare a Iui Dem
brovschi din min. 54 — aces
ta a șutat de la numai 5 m 
în Răducanu, ieșit la blocaj 
— a constituit semnalul eco-

regruparea 
ofensive 

jocului 
ce mai evi- 
Lupescu iese 
Și numai la 
începutul - re
ia o eentra-

P0L1TEHMICA 2(2) Spectacol plăcut, 
victorie meritată

Stadion „23 August"; teren 
bun; timp excelent ; specta
tori — circa 18 000. Au mar
cat : MOi.DOVEANU (min. 5) 
și CUPERMAN (min. 34). Ra
port do șuturi la poartă : 
12—6 (pe spațiul porții 5—2). 
Raport de cornere : 7—6.

POLITEHNICA : lordache 8 
— Romilii 8, lanul 9, Stoices- 
cu 7, Pali 7. Mărdărescu '3 
min. 60 Marica 7), Simionaș 
8. Ineze IV 9, Lupulescu 6. 
Cuperman 6, Moldoveanu 7 
(min. 73 Golesc).

F.C. ARGEȘ : Niculescu 8 — 
Pjgulea 7. Crăeiunescu 6, Vlad 
5. Ivan II 5, Prepurgel 7, Do- 
brin 6, Radu 6 (min. 81 lancu), 
M. Popescu 7. Frățllă 8, Jercan 
6 (min. 60 D. Ștefan 6).

Trofeul Petschowschi J 9.
La tineret-rezerve ! Politeh

nica — F.C. Argeș 1—2 (0—0).

A arbitrat C. NICULESCU 
ajutat la linie de 

M. Bică și A. Munich (toți 
din București).

IAȘI, II (prin telefon,
Din nou, Oopouî a fremă- 

lat de speranța — împlinită 
în cele din Urmă —• a zeci
lor de mii de spectatori de 
a vedea un spectacol fotba
listic

Din nou, casele de bilete au 
fost luate cu ăsalt și mulți 
au rămas fără bilete. în a- 
ceastă ambianță F.C, Argeș 
a fost un bun partener de 
joc echipei locale, energic în 
apărare, dar foarte șters în 
atac I Dobrin și Frățilă au 
jucat prea retrași și despăr- 
țiți unul de altui. Cînd și-au 
unit forțele, schimburile lor 
de pase au fost periculoase, 
dar slab finalizate, fiindcă 
plecau dintr-o zonă prea de
părtată de poarta adversă.

Studenții ieșeni au forțat de 
această dată victoria încă din 
prima repriză și, în special, 
din primele 20 de minute. In 
această parte a jocului, mij- 
looașii au fost debordanți, au 
distribuit la timp mingi, și 
au sesizat că Inczg IV nu

poate fi oprit nici de Ivan II 
și nici de Vlad, în situațiile 
repetate cînd pritAul se re
plia greu din atac în apă
rare.

Prima repriză, Care 
cei nu era decisivă 
ieșeni, a hoțărît de această 
dată soarta partidei", pentru 
că, după pauză, în ciuda do
minării. studenții n-au mai 
finalizat.

Poate că tandemul Moldo
veanu—Cuperman s-a mulțu
mit cu ceea ce realizase în 
prima repriză, pentru că Cu
perman a mai beneficiat de 
două ocazii excelente de a 
majora scorul (ca, de altfel, 
și Mărdărescu și Lupulescu). 
...Poate că Lupulescu, trecut 
pe aripa stingă, a ținut să-și 
încerce „norocul" la gol, dar 
numai cu norocul n-a reu
șit... Cert este că repriza a 
doua a fost mai echilibrată 
și că ocaziile de gol au surâs 
atît gazdelor, cît și oaspe
ților, dar lipsa de decizie a 
fost hotărâtoare.

în toată această luptă pen
tru victorie, care s-a purtat 
în general între limitele 
sportivității, publicul a fost 
încântat mai ales de situațiile 
de gol, meciul satisfăcînd atît 
prin modul cum ele au fost 
create, dar, mai ales... ratate !

Și acum golurile : min. 5 t 
lovitura liberă acordată la un 
fault comis de Crăeiunescu, 
la circa 20 m de poartă, este 
executată în gen brazilian de 
către. Moldoveanu, care șu
tează cu stângul, pe lîngă zid, 
la vinclu, și Niculescu ră- 
mine simplu spectator i 1—0.

Min. 34.’ Mărdărescu re
cuperează de la Dobrin, la 
circa 40 de metri de poarta 
adversă, îl lansează impeca
bil pe Ineze IV, care din void 
centrează la Cuperman ți a- 
cesta, cu un șut sec, îl „exe
cută" pe Niculescu.

de obi- 
pentru

pentru

D. DIACONESCU 
coresp.

STEAGUL R0$Ur

ODORHEIUL SECUIESC, 11 
(prin telefon, de la trimisul 
nostru)

Echipa lui Valentin Stă- 
nescu a înghițit ă doua pi
lulă amară, după aceea din 
jocul cu Progresul, pierzînd 
două puncte, de data aceasta 
nu la Brașov, ci la Odorheiul 
Secuiesc. Nimic surprinză
tor, căci brașovenii n-ar fi 
obținut - victoria pe nici un 
alt’teren. Ei atl acționat foar
te slab și e clar că echipa 
traversează o perioadă pre
cară. O bună parte din pri
ma repriză cele două forma
ții au acționat apatic, cu 
garda închisă. Foarte puține 
faze de fotbal, deci un joc 
deslînat, dezolant, în care 
nici Dumitriu II n-a izbutit 
cu floricelele sale să-i dea 
culoare. în ultimul sfert de 
oră dinaintea pauzei, ambe
le echipe au început să ac
ționeze mai energic. O pă
trundere a lui Gydrfy pe 
centru l-a pus pe Dumi
triu II în poziție bună, dar 
șutul său a ocolit poarta. 
Imediat, Barbu a răspuns cu 
un contraatac, dar Anca a 
întârziat la întâlnire. Ștuden-

63 Sima 7),
7.
8, Ștefan 8, 
Codreanu 7.

I

bunele se întreabă: să fie, 
oare, aceasta liniștea dinain
tea furtunii ? Și după ce în 
min. 76 și 82 Răducanu este 
nevoit să intervină ca ultim 
apărător la un șut violent al 
lui Broșovschi și ca un ade
vărat fundaș, cu piciorul, în 
fața lui Kun. aflat la numai 
4 m de buturile sale, furtuna 
se dezlănțuie dramatică, a- 
menințătoare pentru poarta

Rapidului găsește resurse să 
scoată și această minge în 
corner. Din lovitura de colț, 
Kun II execută o spectacu
loasă foarfecă pe spate, îl 
depășește, în sfîrșit, pe Ră
ducanu, dar, de această dată, 
Ștefan este cel care scoate 
de pe linia porții. Și în ulti
mul minut portarul giuleștean 
prinde cu siguranță un șut 
al lui Florian Dumitrescu. 
Au fost patru minute de in
fern în careul oaspeților, dar 
scorul n-a mai putut fi modi
ficat.

Paul SLAVESCU

O

BACĂU, 11 (prin telefon, 
de la trimisul nostru)

Recomandată de două tră
sături ajunse tradiționale în 
acest campionat — nici o în- 
frîngere pe teren propriu și 
nici un punct cucerit în de
plasare — echipa 
a pierdut pe cea 
nora, suferind în 
primul eșec. Spre 
rea spectatorilor din 
de pe malul Bistriței, înfrîn- 
gerea favoriților lor a fost 
categorică, scorul reflectând 
palid superioritatea evidentă 
— mai ales în cea de a doua 
parte a meciului — a echi
pei bucureștene. Menționînd

băcăuană 
care o o- 
fața Stelei 
surprinde- 

orașul

că în ultima par Ie a meciu
lui Steaua a avut alte pa
tru mari ocazii de gol — 
Pantea min. 59, Marcu min. 
76, Pantea min. 81 și Tătaru 
min. 89 (față de numai una 
a gazdelor, Ene Daniel min. 
76) — ratate la 5—6 metri 
de poarta în care temerarul 
Ghițâ se zbătea ca un leu 
în cușcă, avem imaginea de
zastrului de la care a scăpat 
echipa locală.

Reluînd filmul partidei, 
vom nota jocul senin din 
prima repriză, cînd Steaua a 
controlat mijlocul terenului 
printr-o măiastră țesătură de 
pase, o adevărată pînză de

păianjen, în care atacanțiî 
localnictehu fost înghițiți pînă 
la anihilare. Dintr-o repriză 
cuminte, cu tentă de antrer 
nament la soare, am reținui

Victorie, da satisfacție, nu!

LUPESCU

vehemen-
Rapidului. Furtuna 
divă însă, în ciuda 
ței saie, pentru a mai putea 
dărâma digul apărării fero
viare. Deși, în min. 86, Fi. 
Dumitrescu, excelent deschis 
în adîncime de Broșovsclii, a 
șutat puternic de la 10 m și 
mingea pornită ca din tun 
era deja văzută de miile de 
spectatori în gol, Răducanu 
s-a opus, deviind-o în bara 
transversală. Faza, insă, nu 
se încheiase', pentru că balo
nul a revenit la Sima și șutul 
acestuia spre colțul opus ce
lui în care se afla Răduca
nu, nu poposește în poartă, 
întrucît portarul zburător al

JT CRAIOVAUT CRAIOVA 1

Stadionul Dinamo ; timp __________ ______ _____ _______
circa 15 000. Au înscris CHERAN (min. 36) șl SĂLCEANU (min. 
54).

Raportul loviturilor la poartă : 20—9 (12—3 pe spațiul porții). 
Raport de cornere : 12—2.

DINAMO : Constantinescu 7 — Cheran 7. I. Nunweiller 7, 
Stoenescu 6, Deleanu 7, Dinu 8. R. Nunweiller 6, Sălceanu 5, 
Both 5, Dumltrache 6, Lucescu 6 (clin min 75 : Moldovan).

C.F.R. TIMIȘOARA : Corec 8 — Pirvu 6, Mehedinții 7, Bo- 
drojan 7, Bocșa 6, Chimluc 6, SccelCanu 6, Floareș 5 (din min. 
43 popovlcl 6, Bojih 6 (din min. 69: Volaru) Regep 7, Panici 6.

A arbitrat OTTO ANDERCO (Satu Mare) ++■£■+<. ajutat 
la linie de S. Marian (Sighișoara) și I. Soos (Tg. Mureș).

Trofeul Petschowschi : 10.
La tineret-rezerve : Dinamo

admirabil ; teren bun; spectatori —

Suporterii echipei bucureș
tene aii așteptat destul de 
multă vreme golul formației 
lor favorite, mereu reclamat 
de „tribune" și mereu ami
na t de internaționalii de la 
Dinamo. Acest gol a venit a- 
bia în. minutul 36, și nu s-ar 
putea spune că el a fost a- 
nunțat de fazele care l-au 
precedat De altfel, punctul 
prin care gazdele și-au re
găsit respirația n-a fost rea
lizat de nici unul din jucăto
rii de atac, ci de fundașul 
Cheran, sosit în ajutorul lor 
in acel moment.

Evident, partida s-a desfă
șurat aproape tot timpul în 
nota de dominare a dinamo- 
viștilor, dar acțiunile bucu
reștenilor au fost, în marea 
lor majoritate, lipsite de ex
plozie, destul de ușor de stă
vilit, chiar și de apărarea ne
experimentată a oaspeților. 
Este adevărat că, în acele 
momente cînd dinamoviștii 
au forțat jocul, imprimîndu-i 
un ritm mai viu, timișorenii 
au făcut cu greu față situa
ției. Dar aceste momente au 
fost rare. în plus, a fost vi
zibilă o lipsă de sincroni
zare între jucătorii din prima 
linie, ceea ce a făcut ca și

— C.F.R. Timișoara : 0—1 (0—0).

acțiunile cu perspectivă să 
eșueze. Din această cauză 
Corec, propriu-zis, n-a fost 
solicitat pe măsura presiunii 
la i ire a fost supus, perica- 
lul venind mai degrabă din 
linia a II-a, de unde Dinu, 
cu șuturi din afara careului, 
a țintit bine, de cîteva ori, 
poarta timișoreană.

Oaspeții, în aceste condi
ții, au putut da o replică des
tul de bună, aflîndu-se în 
trei ocazii chiar pe punctul 
de a marca, plimbînd min
gea cu dezinvoltură în apro
pierea careului dinamovist și 
găsind în mai multe rînduri 
f>*uri neașteptate. Aceasta 
s-a întâmplat atît în prima 
repriză, cînd, în min. 24, Re- 
gep a ratat deschiderea sco
rului, cîtîn partea a doua 
a jocului# spre sfîrșit, cînd 
același Regep n-a tras deci
siv și Constantinescu 
reține.

Dinamo a stat mai 
terenul advers, dar, 
în primele 45 de minute n-a 
avut decât două situații bunei 
în min. 25, o lovitură cu 
capul a lui R. Nunweiller, 
care s-a prelins pe lîngă 
bară, și în min 35, un void 
al lui Lueescu, care a trecut

și el, pe lîngă poarta goală 
a oaspeților.

După pauză, dinamoviștii 
insistă și obțin un nou gol, 
prin Sălceanu, în urma unei 
prelungite acțiuni ofensive. 
Dar, deși atacurile lor vor 
continua, ele nu vor ridica 
temperatura jocului, marele 
realizator de altădată, Dumi- 
trache, jucînd economicos, cu 
străluciri în unele momente, 
dar și cu multe eclipse, cînd 
aproape că nu 1-ain fj re
marcat în teren, dacă nervii 
nu l-ar fi trădat, împingîn- 
du-1 spre un gest de nespor- 
tivitate, în urma căruia con
ducătorul partidei a trebuit 
să-i fluture în față cartona
șul galben. Un alt om de 
bază al gazdelor, Radu Nun
weiller, a greșit des în atac, 
ceea ce oferă o explicație în 
plus a dominării 6terile a 
dinamoviștilor.

Curios, finalul meciului a- 
vea să se desfășoare mai 
mult în jumătatea de teren, 
a bucureștenilor. care și-au 
socotit, probabil, misiunea în
deplinită. o dată cu acel 2—0 
de pe tabela de marcaj. Dar, 
de la Dinamo trebuie să a- 
vem mai multe pretenții. Și 
cei mai exigenți ar trebui să 
fie jucătorii dinamoviști. Or, 
ieri, n-au fost...

Jack BERARIU

Stadion „23 August"; teren 
bun; timp splendid ; specta
tori — io 000. Au marcat: 
MARCU (min. 50) șl TATARU 
(min. 85).

Raport de șuturi Ia poartă: 
10—10 (3—4 pe spațiul porții). 
Raport de cornere': 7—4.

SPORT CLUB BACĂU: Ghlță 
8 — Kiss 5, Hrițcu 7, Velicu 6, 
Volmer 5, Pană 5, Duțan 5, 
Mioc 5 (min. 56 Vătafu 5), 
Dembrovschi 7, Ene Daniel 6f 
Florea 4 (min. 73 Rugiubel).

STEAUA : Comafl 9 — Săt
măreanu 8, Ciugarln 8, Negrea
8, Crlstache 7, Naom 9, Vlgu
9, Pantea 8. Tătaru 9, Dumi
triu III 8, Marcu 9+.

A arbitrat ION CÎMPEANU 
(Cluj) ajutat la
linie de E. Călbăjo» (Cluj) șl 
I. Barbu (Aiud).

Trofeul Petschowschi : 10.
La tineret-rezerve : S.C. Ba

cău — Steaua 1—1 (0—0).

o singură fază de temperai 
ment: voleul-surpriză, din 
întoarcere, al lui Tătaru 
(min. 40), cînd Ghiță a sal
vat mingea de la vinclu.

Așteptată cu speranțe dă 
public, cea de a doua parte 
a meciului a fost marcată; 
la numai 5 minute de la re
luarea jocului, de pătrunde
rea senzațională a tânărului 
atacant bucureștean Marcu, 
care a reușit un slalom in
credibil printre patru adver
sari, Kiss—Hrițcu—Velicu și„« 
Ghiță (driblat și el), înscri
ind în fața unui stadion în
mărmurit.

Dezordonată, fără vlagă, 
reacția echipei gazdă s-a 
stins după cîteva pîlpîiri, jo
cul trecînd definitiv de par
tea bucureștenilor, stăpîni de 
necontestat ai terenului. A 
urmat suita de ratări — a- 
mintită la începutul acestor 
rînduri — și golul lui Tătaru 
(care a reluat spectaculos cu 
capul centrarea lui Pantea, 
în min. 85), ultima semnătu
ră pe o victorie care spulbe
ră o tradiție, aproape un 
mit...

Marius POPESCU

a putut

mult în 
practic,

Remiză grea, dar dreaptă

Stadlon 1 Mai ; timp excelent ; teren bun; spectatori — circa 
8 000. Au marcat : CIUPITU (min. 32) pentru Petrolul șl, respec
tiv, IVAN (min. 50). Raportul șuturilor la poartă : 18—9 (pe spa
țiul porții: 10—3). Raport de cornere : 7—3.

„U“ : Pilea 7 — Niculescu 7, Deselnicu 5, Bitlan 6, Velea 6, 
Strimbeanu 7, Ivan 8, Niță 7 (min. 46 Martinovici 7), Bălan 8, 
Oblemenco 5 (eliminat în min. 88). Neagu 6.

PETROLUL : M. Ionescu 9 — Gruber 7, Bădln 8, Moca no 8, 
N. Ionescu 6, Crîngașu 6, Moraru 7, Dincuță 6 (min. 75 Oprișan), 
Grozea 6 (min. 66 Iuhasz 6), Ciupitu 7, Ciucu 7.

A arbitrat ALEXANDRU PlRVU ajutat la linie de
Al. Grigorcscu (bine) șl de N. Cătănoiu (sub orice critică) — toți 
din București.

La tineret-rezerve : Universitatea — Petrolul 0—2 (0—1).

SLATINA, 11 (prin telefon, 
de la trimisul nostru)

N-a fost un simplu zvon 
și circa 5 000 craioveni și-au 
însoțit echipa în prima du
minică de surghiun, vizînd și 
aici o victorie. în orașul lui 
Minulescu, pregătiri intense 
și lăudabile, atmosferă de 
mare derby, dar cele două 
formații cu destule pretenții 
și nume ău stricat specta
colul. Păcat, căci începutul 
meciului și lipsa unei mize 
deosebite nu ne-au făcut să 
anticipăm asemenea momente 
de nervozitate, soldate, în fi
nal, cu trei avertismente (O- 
blemenco, Mocanu și Strîm- 
beanu), cu eliminarea lui 
Oblemenco pentru insulte a-

Studenții au speculat
lipsa de formă
muma» SwnnHMBr

Stadion Municipal ; teren 
bun; timp frumos; spectatori 
— 5 000. A marcat ANCA (min. 
42).

Raportul șuturilor la poartă: 
14—18 (pe spațiul porții: 6—9). 
Raport de cornere : 4—6.

STEAGUL ROȘU : Adamache 
7 — Ivăncescu 7, Jenei 7, Ol
teanu 6, Rusu 5, Cadar 5. Ba- 
lint 6, Gherghell 4 (min. 57 
Necula 7), Dumitriu II 7, Flo- 
rescu 5, GySrfi 7.

t,U“ : Moldovan 8 — Crețu 
6 Pexa 8, Solomon 8, Mihăllă 
1, Stâncel 7, Anca 8, Uifăleanu 
7, Barbu 8, Adam 7, D. Mo
canu 6

A arbitrat C. BĂIIBULESCU 
■ir-ir+ir-ir. ajutat bine la li
nie de E. Martin și M. Buzea 
(toți «Un București).

La tineret-rezervo : Steagul 
roșu — „U" Cluj 2-4 (1—1).

terenul slab în de- 
brașoveană și caută

ții simt 
fensiva __ .
să-și plaseze lovitura. în min. 
38 Barbu pătrunde în careu 
și e atacat de Ivănescu, Je
nei și Olteanu, dar, miracol, 
rămîne cu balonul în picior. 
11 va servi pe Uifăleanu, iar 
acesta, complet liber, la 7 m 
de poartă, va trage ca un 
diletant în brațele lui Ada
mache, Studenții, Insă, in-

a brașovenilor
sistă și obțin golul peste 4 
minute. De pe dreapta, Ui
făleanu centrează. Adamache 
respinge cu pumnii de la 
marginea careului de 6 m, 
Anca intercalat în atac se 
trezește cu balonul în față 
și, fără să stea pe gînduri, 
șutează cu sete, propulsîn- 
du-1 în colțul stâng al porții 
Iui Adamache. Stegarii cau
tă Ia reluare să forțeze ega- 
larea. Gydrfy pătrunde ime
diat în careu, dar portarul 
Moldovan îi plonjează în 
picioare. Apoi, un alt 
doi“ Dumitriu—Gydrfy e ra
tat de ultimul. Studenții e- 
chilibrează jocul. Apărarea 
lor e precisă, iar contra
atacurile foarte periculoase. 
Gydrfy face o ultimă tenta
tivă în min. 72, pătrunde în 
careu, centrează pe partea 
opusă, Necula trage puternic, 
dar Mihăilă intervine și sal
vează în corner. Partida, e 
clar, s-a jucat, Iar brașovenii, 
cu o mașinărie care nu răs
punde la 
pot pune 
lor, care 
victorie.

duse arbitrilor și cu alte in
tervenții nedemne pentru un 
spectacol sportiv.

Studenții s-au lansat firesc 
în atac din primele minute, 
însă înaintașii nu și-au gă
sit șutul decisiv (și nici nu 
l-au prea căutat), iar apă
rarea lor, adeptă a jocului la 
ofsaid, a trimis în primele 
7 minute patru mingi acasă, 
semn că nu trăia cele mai 
bune clipe. înțelegînd jocul 
Universității, Petrolul își or
donează defensiva, inițiază 
cîteva contraatacuri cînd U- 
niversității îi era lumea mai 
dragă. Adică, în min. 32, 
după ce Bădin s-a opus unui 
șut-gol trimis de Strimbeanu 
(cu două minute mai îna
inte și Nae Ionescu sal
vase poarta uluitor, la 
„bomba” din careu a lui 
Bălan), Petrolul a plecat cu 
o caravană de patru atacanți 
împotriva a trei fundași dis
perați, Deselnicu a fost pă
călit, Ciucu a centrat exce
lent și Ciupitu a deviat în 
gol. Era primul șut pe poar
tă al Petrolului, urmat, ime
diat, prin forța golului, și de 
altele, cel din min. 43 trimis 
de Dincuță fiind gata-gata să 
devină autogol grație acelu
iași Deselnicu.

După pauză se produce o 
mare schimbare, în teren a- 
părînd parcă alte echipe. 
Mijlocașii Băniei își recapătă 
personalitatea, în timp ce ad
versarii lor aveau să cedeze jo
cul, Petrolul pierzîndu-și cal
mul din apărare. Așa îneît, 
sub presiunea impusă, chiar 
din min. 46, ploieștenii nu 
rezistă, mai întâi cedîndu-Ie 
nervii, după care a cedat și 
excelentul M. Ionescu. în 
min. 50 s-a produs un fault 
la 18 m. urmat de o mică 
busculadă. Și după cele trei 
avertismente, amintite la în
ceputul acestor rânduri, Oble
menco a executat lovitura, 
Mihai Ionescu a respins în 
bara de sus, iar Ivan, pre
zent pe aproape, a adus ega- 
larea.

Dar în loc de liniște și joc 
spectaculos, remiza aduce fur
tună în teren și în tribune. 
Oltenii caută victoria (dar 
Mocanu, Bădin și M. Iones
cu își cunosc atribuțiile), tu- 
șierul Cătănoiu și arbitrul de 
centru nu 
succesiv la 
tul devine 
departe de .
tat. Rezultatul acesta ar fi 
putut fi în final altul (cel 
nedrept), dacă întâmplarea 
n-ar fi făcut ca Bălan să 
piardă mingea în careu (min. 
81, la un pas de gol) după 
ce faultase, și dacă în min. 
87 o greșeală de arbitraj (O- 
blemenco a faultat în atac, 
dar n-a fost sancționat), n-ar 
fi fost rezolvată printr-o ris
cantă intervenție a lui Mo
canu. Așadar, remiză justă la 
Slatina, dar remiză fierbinte 
și eu ce preț...

se sincronizează 
cîteva faze și to- 
o luptă nervoasă 
spectacolul aștep-

Mircea M. IONESCU

„un

comenzi, nu mai 
probleme studenți- 
obțin o meritată

G. MIHALACHE

Cum au jucat
Meciurile internaționale cu 

echipele Iugoslaviei (amical) și 
Cehoslovaciei (oficial) bat la 
ușă, motiv pentru care ochii 
noștri se îndreaptă — cu și 
mai multă atenție — spre mem
brii lotului national.

Să vedem cum s-au compor
tat ei în etapa de ieri, încredin- 
țînd hîrtiei aprecierile detaliate 
ale cronicarilor noștri.

Răducanu 10. A fost cel mai 
bun jucător de pe teren, tre- 
cînd în dreptul lui cîteva in
tervenții senzaționale. A avut 
o mare contribuție la obținerea 
rezultatului egal.

Adamache 7. Fără să aibă 
prea mult de apărat, a avut 
unele ezitări.

Sătmăreanu 8. Bun la inter
cepții, a demonstrat multă si
guranță, arătîndu-se în reveni
re de formă.

Lupescu 8. Mai inspirat decît 
la ultimele evoluții. Foarte bun

„tricolorii" Ain
pe linia de fund, a „ieșit" nu 
o dată la atac.

Dinu 8. Extrem de util, și în 
apărare și în atac. De remar
cat că a fost jucătorul dina- 
movist care a tras cel mai mult 
Ia poarta feroviarilor timișo
reni 1

lanul 9. Excelent la intercep
ție, sobru, decis, s-a dovedit 
mai ușor de trecut Ia mingile 
aeriene.

Mocan u 8. A muncit foarte 
mult, avînd intervenții sigure 
și demonstrând un bun plasa
ment. Spre final a devenit ner
vos. De notat că a evoluat pe 
postul de fundaș central stingă.

Dumitru 7. A muncit mult, 
și-a făcut cu prisosință datoria 
în faze de apărare. S-a achi
tat bine de sarcinile de joc, dar 
a fost prea puțin prezent în 
atac.

Nunweiller VI G. Mai puțin 
inspirat ca de obicei. A comis 
multe greșeli de intercepție.

Cf.IL CLUJ

Stadion Municipal; timp fru
mos; teren bun' spectatori — 
clroa 10 000. Raportul șuturilor 
la poartă : 20—7 (dintre care 
pe spațiul porții 9—3). Raport 
de cornere ; 12—2.

C.F.R. CLUJ I Nagel 7 (a 
fost foarte puțin solicitat) — 
Burlacu 5, Lupu 6, F. Lazăr 7, 
Roman 6, M. Brelan 5 (min. 
63 Țegean 7), Cojocaru 5, S. 
Bretan 5, Soo 5, O. Ionescu 
6. Petrescu 6.

JTUL : Stan 8 — M. Popescu 
4, Georgevici 5, Stocker 5, 
Caramalls 6, Urmeș 7, Dodu 5, 
Peronescu 5 (min. 60 Cotor- 
manl 6), Ion Constantin 5 
(min. 82 Sandu), Llbardl 6, 
Naldin 5.

A condus arbitrul VASILE 
DUMITRESCU -*-■*■*a- 
jutat bine Ia linie de Gh. Va- 
silescu I și Gh. Motorga.

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

Cluj — Jiul 2—0 (1—0).

CLUJ, 11 {prin telefon, 
de la trimisul nostru)

Mai rar o mostră de anti- 
fotbal ca acest derby al 
lanternei roșii dintre C.F.R. 
Cluj și Jiul, desfășurat în 
majoritatea timpului sub im
periul fricii de retrogradare.

La un asemenea non-fotbal 
șl-au dat, din păcate, con
cursul ambele combatante, 
firește într-o mai mare mă
sură formația vizitatoare, ai 
cărei fundași, fără excepție, 
dar cu deosebire M. Popes
cu, au căutat să rezolve totul 
numai prin mijloace distruc
tive. Apoi, ei au făcut apel 
deseori și la maniere rugbys- 
tice, trăgînd de tricouri sau 
aruneînd mingea deliberat în 
tușă. Semnificativ în acest 
sens este faptul că, în min. 
30 al partidei, arbitrul V. 
Dumitrescu penaliza antijo- 
cul practicat de formația oas- 
pe arătînd tușierilor cel de 
al doilea minut de prelungiri. 
Pentru a respecta cu fidelita
te adevărul referitor la evo
luția petroșenenilor, mai ales 
în prima repriză, trebuie spus 
că puținele faze mai clare, 
mai reușite, se datorase mij
locașului Urmeș, care, lucid 
și cu un serviciu corect, l-a

SUB IMPERIUL ERICII 
DE RETROGRADARE

servict în cîteva rînduri cu 
galoane trimise în adîncime 
pe Ion Constantin, vîrful de 
atac a] Jiului.

Cum spuneam, și C.F.R. 
Cluj se face vinovată de sla
ba factură a jocului. Echipa 
a acționat confuz, stereotip 
(în prima repriză, aproape 
numai pe aripa stingă) și cu 
destule mingi trimise Ia în
tâmplare. De altfel, cu ex
cepția unor scurte perioade 
din repriza secundă, C.F.R. 
Ciuj nu s-a arătat preocupa
tă prea mult de construcția 
jocului, mizînd aproape totul 
pe șutul lui Șoo, care astăzi 
a găsit de cuviință să-și încer
ce „norocul" din orice unghi 
și de la orice distanță.

Astfel stînd lucrurile, nu 
este inutil să adăugăm că 
singurele momente de real 
entuziasm în tribunele sta
dionului din localitate ie-am 
semnalat în clipele în care 
difuzoarele, răspîndite în pa
tru colțuri, au anunțat des
chiderea scorului la... Odor- 
hei, de către „U“.

Atîț despre un joc anost, 
desfășurat, după cum am 
spus la începutul rândurilor, 
sub imperiul exagerat al fri
cii de retrogradare.

G. NICOLAESCU

P. S. — Pentru partida de 
azi, conducerea tehnică a e- 
chipei Jiul a fost asigurată 
de antrenorul V. Tălmaciu, 
Antrenorul principal Ion 
Bălănescu (bolnav — după 
afirmațiile făcute de tov. 
Carpineț, președintele clu
bului) a fost, totuși, pre
zent (singur) pe banca Jiului 
în tot timpul meciului care 
a opus formațiile de tine
ret-rezerve. După lămuriri 
mai complete, vom reveni.

PRONOSPORT
Așa arată o variantă cu 13 
rezultate exacte la concursul 

Pronosport nr. 15, etapa 
din 11 aprilie 1971

etapa de ieri
Anca 8. A alergat mult ți su 

folos. A marcat unicul goj al 
partidei.

Dumltrache 6. A avut mo
mente bune și momente de 
„absență". Neașteptat de ner
vos, de nemulțumit de jocul 
coechipierilor, a rămas dator 
asistenței, care aștepta mai 
mult de la el.

Neag-, 7. Foarte periculos în 
poziția de vîrf, a evoluat mult 
timp în zonele laterale, cînd a 
părut dezorientat. A înscris un 
gol care poate însemna mult 
pentru clasament.,.

Dembrovschi 7. S-a zbătut 
zadarnic, fiind dominat de ad
versarul direct.

Dobrin 6. A jucat izolai și 
neconvingător. A lăsat impresia 
câ se menajează.

Lucescu 6. Slab în prima re
priză, mai activ după pauză, 
cînd — surprinzător — a fost 
înlocuit J

I. U.T. Arad-Rapid X 
II. Sport Club Ba- 

cău-Steaua 2
III. Steagul roșu-„U“

Cluj 2
IV. C.F.R. Cluj-Jiul X
V. ,,U“ Craiova-Pe-

trolul X
VI. Politehnica-F/l.

Argeș 1'
VII. Dinamo - C.F/R.

Timișoara 1
VIII. Bologna-Cagliari X

IX. Fog'gda - Fioren
tina K

X. Lanerossl - Ju
ventus X

XL Milan-Napoli X
XII. Torino-Verona 1
XIII. Varese-Interna-

zionale 2

Fond de premii: 527.124
lei.

Piața premiilor va începe 
în Capitală de la 16 aprilie 
pînă ia 26 mai, în țară de 
la 20 aprilie pînă la 26 mai 
1971 inclușiv,



CUPA NAȚIUNILOR — F.I.R.A.“ PENTRU JUNIORI

TURCIA — ROMÂNIA 1-2 (0-2) B. BOSCHERIE 
CAMPION MONDIAL

JUNIORII ROMÂNI AU ÎNCHEIAT DE TINERET
LA FLORETĂ

TINERII NOȘTRI RUGBYȘTI AU SURCLASAT

PRELIMINARIILE U.E.F.A.
CU 0 VICTORIE...

...dar n-au obținut calificarea decit pentru Turneul din 1972!
BOLU, 11 (prin telefon, de 

la trimisul revistei „Fotbal").
Peste 8 000 de spectatori au 

luat loo duminică în tribunele 
lui „Bolu Sehir Stady“ pentru 
a urmări — sub un cer acope
rit și pe un timp călduros — 
meciul internațional de fotbal 
dintre reprezentativele de ju
niori ale Turciei și României, 
din cadrul preliminariilor tur
neului U.E.F.A.

Spre nemulțumirea asistenței, 
care — judecind prin prisma 
scorului egal. 0—0, înregistrat 
de cele două echipe cu cîteva 
săptămîni în urmă la Cîmpina 
— venise pregătită pentru vic
toria gazdelor, echipa română 
a obținut izbînda cu 2—1 (2—0), 
grație evoluției din prima re
priză, cînd elevii antrenorilor 
Ardeleanu si Zavoda au jucal 
fără greșeală.

Meciul a început sub auspi
cii nefavorabile pentru români 
în min 5, la o minge șutată 
din apropiere în mîna luj San
du Gabriel, arbitrul iugoslav 
Raus Marijan a acordat cu ușu
rință. penalty : Giuneit a șutat 
la semiînălțime. dar Costaș, cu 

a reți-

SANDV MIRCEA

Turcia — Bulgaria) și un 
la Turneul U.E.F.A. 1972, 
Spania.

Cu excepția greșelii amintite, 
arbitrul R. Marijan a condus 
corect următoarele formații :

ROMÂNIA : Costaș — Do
brău (min. 60 Micloș), Smaran- 
dache. Sandu Gabriel, Ciocîr- 
lan, Mateescu (min. 41 Aelenei), 
Dumitriu, Sandu Mircea, Dă- 
nilă, Donose, Cojocaru.

TURCIA : Semih — ’ ’
Talat, Sagip, Mehmet, 
Hacca, -Tungeay (min. 
cut), ’ 1
Metin), Giuneit.

loc 
din

Ahmet, 
Erhan, 

30 Bai- 
Burhan, Suavi (min. 41

NEW YORK, 11 (Ager- 
pres). — La South Bend (In
diana, S.U.A.) au început' 
campionatele mondiale de 
scrimă, rezervate sportivilor 
sub 20 de ani. Prima probă, 
cea de floretă băieți a reve
nit francezului Bruno Bo- 
scherie cu 5 victorii, urmat 
de Eduardo Bernkopf (Italia) 
— 4 victorii, Tomas Bach 
(R. F. a Germaniei) — 3 
victorii, Frederic Pietruska 
(Franța) — 2 victorii, Ma
thias Beer (R. F. a Germa
niei) — 2 victorii, și Alek
sandr Romanov (U.R.S.S. — 
C victorii,

în turneul final, Bruno 
Boscherie (19 ani, din clubul 
de scrimă Melun) a învins 
cu 5—3 pe Pietruska, cu 5—1 
pe Bernkopf, cu 5—2 pe 
Bach, cu 5—4 pe Romanov 
și cu 5—3 pe Beer.

CASABLANCA, 11 (prin tele
fon, de la trimisul nostru spe
cial).

Duminică.
RUC din 
un timp 
fața a numeroși spectatori, 
printre care se aflau compo- 
nenții echipei de handbal a 
țării noastre, precum și un 
grup de marinari de pe mi
neralierul „Cugir", XV-le de 
juniori al României a obți
nut o victorie clară în fața 
formației Spaniei (20—3), do
vedind. mai ales în repriza 
secundă, o netă superiorita
te în toate compartimentele. 
Și aceasta în dauna unei e- 
chipe pe care Italia, finalista 
competiției, a întrecut-o cu 
dificultate (6—3).

în acest meci, pentru lo
cul 3, tinerii noștri jucători 
au dominat cu autoritate și 
in prima repriză, dar pri
peala în atac a liniei de trei- 
sferturi a împiedicat finali
zarea unor acțiuni. Spaniolii 
au terminat, totuși, în avan
taj prin lovitura de pedeap
să realizată de centrul Fer
nandez.

La reluare, am asistat la 
un spectacol excelent. Băieții 
noștri au arătat că dispun,

pe 
localitate, 

excelent și

stadionul 
pe 
în

un '’eflex extraordinar, 
nut balonul !

l)jn acest moment, 
români au ’pu« st.âpînire 
dominînd cu autoritate 
s'-d 
]n- două goluri, 
frumos decît celălalt.

Mircea 
acțiune 
tr-nn i „ 
și Donose (min. 33 
plasată, de la. 7- -8 m, a centră
rii lui Mateescu).

După înscrierea 
puncte, jocul

juniorii 
pe joc. 
și reu- 

în aplauzele spectatori- 
două goluri, unul mai 

realizate
Sandu (min. 21 —

> pe dreapta, șut din- 
unghi aproape imposibil) 

reluare

celor două 
a devenit

nervos, fotbaliștii turci impri- 
mînd partidei o notă de duri- 

urmare, Mateescu și 
accidentați, vor trebui 
schimbarea țui Mate- 

excelent în prima re- 
afectînd puterea de

mind p; 
late Ca
Dobrău, 
înlocuiți, 
eseu — 
priză — 
luptă a formației noastre.

In repriza secundă, gazdele 
au atacat mai mult, dar n-au 
reușit decît un singur gol : Me
tin (min. 53), la o învălmășeală.

Tn rezumat, o frumoasă — și 
meritată — victorie a tinerilor 
noștri fotbaliști, care, prin a- 
ceasta, n-au reușit, însă, să-și 
asigure decît locul secund în 
grupa preliminară (Bujgaria, 
cu 5 p, este deja calificată pen
tru Turneul U.E.F.A. 1971, îna
intea ultimului mecj al grupei.

DELEGAȚIA SPORTIVILOR AMERICANI
A SOSIT LA PEKIN

Gh. NERTEA

totuși, de mijloacele fizice, 
tehnice și tactice pentru a 
recupera terenul pierdut, în 
final lăsînd o frumoasă im
presie spectatorilor, într-ade- 
văr, mulți dintre specialiști 
au apreciat că adevărata fi
nală ar fi trebuit să fie me
ciul Franța—(România...

România, ’ 
dentat, și fără 
dat împreună 
Lezin. pentru 
sportivitate în 
neri, a aliniat 
zăroiu, Sandu, 
lancu, Iouescu — Corneliu, 
Moldovan, Munteanu — Mo
rarii, Mogoș — Bujor, Ena- 
che, Bidîrel, Giba—Burghe- 
lea.

Spania a apărut cu urmă
torul XV : M. Garcia, Cape- 
zas, Former — Costada, Mar
co—Mont, Alfaro, Armendo— 
Halesterr, Apraiz—Cruz, Tele 
Rey, Gozalo, Fernandez — A. 
Garcia.

Scorul a fost deschis de 
Fernandez (min. 28), dintr-o 
lovitură de pedeapsă acor
dată de arbitrul italian To- 
nini, care a condus satisfă
cător. După pauză, în min. 
50, Munteanu, la capătul u- 
nei frumoase acțiuni, reușeș
te o încercare, egalind. Du
pă 10 minute, Mogoș găsește 
un unghi bun și... 6—3 prin- 
tr-un „drop“ ireproșabil. Ro-

joc.’ 
Cor* 
lovi-

70), 
ba-

fără Gal, acci- 
Boroi, suspen- 

cu francezul 
acte de ne- 

meciul de vi- 
formația : Lă- 
Grigoraș—Ma-

mânii pun stăpînire pe 
Ei își măresc avantajul : 
neliu va transforma o 
tură de pedeapsă (min. 
după ce balonul lovise
ra !... Un minut mai tîrziu, 
Munteanu va realiza o în
cercare, pe care Corneliu o 
transformă. în min. 76, Bur- 
ghelea culcă balonul în spa
țiul de țintă advers (17—3). 
Cu un minut înainte de fi
nal, printr-o încercare, Cor
neliu majorează scorul la 
20—3, rezultat cu care se în
cheie partida.

După meci, prof. N. Pă- 
dureanu, antrenorul princi
pal al echipei de juniori a 
României, a ținut să 
clare :

„Sînt mulțumit de 
ția și de rezultatul 
de rugbyștii noștri. Ei
vedit că și-au recăpătat în
crederea, obținînd, cu o for
mație oarecum improvizată, 
un meritat loc 3. A fost o 
victorie a jocului colectiv, 
dar aș spune, că a fost și 
meciul lui Munteanu, de de
parte cel mai bun rugbyst 
de pe teren".

Datorită disputării la o oră 
foarte tîrzie a partidei finale 
(Franța — Italia), relatările 
despre acest meci Ie voi face 
în corespondența următoare.

Dan GARLEȘTEANU >

ne de-

evolu- 
obțînut 
au do-

In inlilnirea de poplice România — R.D.G

PEKIN 11 (Agerpres). - A- 
genția China Nouă anunță că 
Ia 10 aprilie, o delegație de 
sportivi din Statele Unite, con
dusă de Graham Steenhoven, 
președintele Asociației de te
nis de masă a S.U.A., a sosit la 
Pekin pentru o vizită priete- 

" nească în R. P. Chineză, după 
ce a luat parte la cel de-al 
31-lea campionat mondial de 
tenis de masă de Ia Nagoya 
(Japonia). Din delegație fac 
parte J. Rufford Harrison, pre
ședinte al Comitetului interna
țional al Asociației de tenis de 
masă a S.U.A., Tim Boggan, 
vicepreședinte al acestei Aso
ciații, George Buben, a parti
cipat fa Congresul Federației 
internaționale de tenis de ma
să, precum și membri, echipei 
americane, însoțiți de corespon
dentul de presă Dick Miles.

La primirea delegației pe ae
roport erau prezenți membri ai 
Federației Sporturilor din Chi
na și membri ai Asociației pen
tru prietenia cu țările străine: 
Li Men-hua, U Siao-ta, Țo Au- 
sien, Ling Cing și In Țo-cen, 
precum și antrenorii și mem
brii ai echipei de tenis de ma
să ai R. P. Chineze.

După ce s-au fotografiat îm
preună, jucătorii chinezi și a- 
mericani au avut o convorbire 
călduroasă și prietenească în

cursul căreia jucătorii chinezi 
le-au urat bun venit oaspeților, 
arătind că popoarele și sporti
vii Chinei și ai Statelor Unite 
sînt prieteni. Membrii delega
ției de tenis de masă a Sta
telor Unite au declarat că sînt 
doritori să viziteze China și 
sînt foarte fericiți că se găsesc 
la Pekin, exprimind mulțumiri
le lor pentru acest prilej gaz
delor chineze.

ECHIPA U.R.S.S. A CÎȘTIGAT
CAMPIONATUL MONDIAL STUDENȚESC

DE HANDBAL

Iată o fază din meciul deci
siv al campionatului mondi
al universitar de handbal, 
opunind selecționatele Uniu
nii Sovietice și Cehoslovaciei. 
Trage la poartă — Panov 
(U.R.S.S.).

Telefoto A. P.—AGERPRES

ciștigători
De mult nu s-au mai înre

gistrat pe pistele arenei Voin
ța din Capitală atîtea rezultate 
valoroase ca duminică, tn cea 
de-a doua reuniune a întîlnirii 
dintre reprezentativele de se
niori și senioare ale României 
și R. D. Germane,* în turneul 
individual. Astfel, toate compo
nentele celor două echipe au 
fost notate pe foile de arbitraj 
cu cifre de peste- 400 p d, iar 
la băieți, cu excepția a trei 
jucători, ’ / _
proba de 200 lovituri mixte, 
peste 900 de popice, cîștigătorul 
depășind 1 000 1 In turneul in
dividual, victoriile au fost îm
părțite : la fete a cîștigat ro
mânca Elena Trandafir, iar la 
băieți multiplul campion mon
dial Luther Eberhard.

Ca și în meciul pe echipe, 
ELENA TRANDAFIR a jucat 
și ieri cu multă precizie, avînd 
324 p d la „pline" și 162 p d 
la „izolate" și ratînd doar o 
singură aruncare. Ea și-a în
vins adversara directă, Anema
rie Preler, cu 62 de „bețe", re-

V

toți au doborît, la

la individual

Ieri a avut loc la Praga 
finala campionatului mondial 
de handbal studențesc. După 
un joc spectaculos și de bun

DINAMO BUCUREȘTI - S. V. REGENSBURG

17-15 (12-6) LA HANDBAL
Ieri dimineață, pe terenul Di

namo din Capitală, s-a disputat 
întîlnirea revanșă de handbal 
masculin dintre echipa Dinamo 
București și formația S.V. Re
gensburg din R. F. a Germaniei. 
Ca și în primul joc, bucurește- 
nii au dominat tot timpul./ad- 
judeeîndu-și victoria mai ușor 
decît o arată scorul 17—15 (12 
—6). O evoluție bună au avut 
Moldovan, Samungi, Nica, Di- 
nea și 
înscris 
pentru 
oaspeți 
(6).

Cu ocazia acestui joc

loc și o frumoasă fes.tivitate de 
premiere a maestrului emerit 
al sportului Mihai Redl, care a 
apărat pentru ultima oară !

nivel tehnic, echipa Uniunii 
Sovietice a întrecut Ceho- 
slovacigT cu scorul de 20—14 
(8—5). Handbaliștii sovietici 
au condus în permanență, ob- 
ținînd o victorie meri
tată, Iată șl clasamentul fi
nal al competiției : 1. U.R.S.S, 
— campioană mondială stu
dențească, 2. CEHOSLOVA
CIA, 3. ROMÂNIA, 4. Spa
nia, 5. Iugoslavia, 6. Polonia, 
7. Suedia, 8. Franța,

I

REVANȘA AUSTRIACĂ LA SLALOM URIAȘ
(Urmare din pag. 1) 1:49,2, 5. Petric Luboz

slovacia) 1:48,8, 6. Flegl

AERONAUTICA- LOKOMOTIVE LEIPZIG
19-5 LA RUGBY

tînărul Nedici, care a și 
cele mai multe 
dinamoviști (4). 
s-a remarcat

puncte 
De la 

Koning

a avut

în al doilea meci al turne
ului pe care-1 întreprinde în 
țara noastră, echipa de rug
by Lokomotive Leipzig a ju
cat ieri dimineață pe stadio-

nul Tineretului, cu divizio
nara B, Aeronautica. Victo
ria a revenit jucătorilor ro
mâni cu 19—5 (6—0).

ETAPE DECISIVE IN CAMPIONATELE DE FOTBAL DIN EUROPA
ITALIA : INTER

ȘI-A MĂRIT AVANSUL
(a 25-a) dinEtapa de ieri 

campionatul italian n-a fost 
scutită de surprize. N-au lip
sit victoriile în deplasare și 
nici tradiționalele scoruri e- 
gale.

La Milano, pe „San Siro", 
derbyul etapei a programat 
în fața unui stadion arhiplin, 
întîlnirea dintre Milan și Na
poli, ocupantele locurilor 2 
și respectiv 3. Meciul s-a în
cheiat la egalitate 1—1, după 
ce ambele goluri au fost în
scrise în prima repriză. Mi
lan a deschis scorul prin Com
bin. apoi în ultimele . minute 
ale reprizei, Madera a egalat 
marcind în propria poartă.

Internazionale și-a confir
mat din nou valoarea obți- 
nînd o prețioasă victorie în 
deplasare, la Varese (3—1), 
avînd acum 3 puncte avans 
față 
este

nova. unde după o luptă a- 
cerbă a dispus de Sampdoria 
cu 3—2. în fine, merită sub
liniat scorul categoric reali
zat de Rotna (5—0 cu Ca
tania) care a apărut fără a 
fi condusă de antrenorul He
len io Herrera, concediat de 
club în cursul săptămânii.

Celelalte rezultate : Bolog
na — Cagliari 0—0, Foggia — 
Fiorentina 1—1, Lanerossi Vi
cenza — Juventus 1—1. Tori
no — Verona 1—0.

Primele
1. Inter
2. Milan
3. Napoli
4. Juventus
5. Bologna
6. Roma

clasate :
25
25
25
25
25
25

17
13
13
10

8
6

39
36
34
29
28
27

de Milan. Remarcabilă 
victoria lui Lazio la Ge-

3 38-
2 47-
4 26-
6 34-
5 26-
4 28-

ANGLIA : LEEDS
AMENINȚATĂ
DE ARSENAL!

Se pare că și actuala edi
ție a campionatului englez 
va avea un final dramatic.

Cel puțin pină acum există 
toate motivele de a presupu
ne că lupta pentru titlu din
tre Leeds United și Arsenal 
va fi deosebit de pasionantă, 
în prezent, conduce Leeds, 
avînd 3 puncte avans față de 
Arsenal, aceasta din urmă 
are însă cu două meciuri mai 
puțin.

în etapa de sîmbătă Leeds 
a pierdut un punct prețios, 
terminînd la egalitate (1—1) 
cu Newcastle în deplasare, în 
timp ce Arsenal a obținut o 
prețioasă victorie (2—1) la 
Southampton. De remarcat că 
în această etapă s-au înre
gistrat și alte victorii în de
plasare Iată rezultatele : 
Burnley — Blackpool 1—0 ; 
Chelsea —Crystal Palace 1—1; 
Everton — Wolverhampton 
1—2 ; Huddersfield — Man
chester City 1—0 ; Not
tingham Forest — West Ham 
1—0, Stoke City — Liverpool 
0—1 ; Tottenham Ipswich

2—0 ; West Bromwich 
ventry 0—0.
1. Leeds United
2. Arsenal
3. Chelsea
4. Wolverhampton

35 19

37 24
35 24
37 16

9
6

Co-
65—23
62—26
48—39

57
54
45

7

U.R.S.S. : DINAMO 
MOSCOVA ÎN FRUNTE
Rezultatele înregistrate în 

etapa a doua a campionatului 
unional : Dinamo Tbilisi — 
Torpedo Moscova 1—0 ; Za- 
ria Voroșilovgrad — Spartak 
Moscova 1—1 ; S.K.A. Rostov 
pe Don — T.S.K.A. Moscova 
0—0 ; Sahtior Donețk — Di- 

~ • Nefci
..... . ............. . -1 ; 

Erevan — Karpatî 
1—1 ; Pahtakor Taș- 

— Dinamo Moscova 
Kairat Alma Ata — 
Leningrad 3—1.

57—50 45

transformat de căldură șl cobo- 
rîrile anterioare în tranșee. Și 
In aceste condiții ele au furnizat 
o lecție convingătoare de elan, 
tehnică și rezistență.

REZULTATE TEHNICE : SLA
LOM URIAȘ, masculin : 1. Iosef 
Pechtl (Austria) 1:45,9, 2. Norbert 
Wedner........................... - - _ .
Miroslav 
Cristea

(Austria) 1:48,1, 3. Sochor 
(Cehoslovacia) 1:48,1, 4. 

Dan (Dinamo Brașov)

(Ceho- 1 
Werner 

(Austria) 1:50,7; feminin: 1. Ioana 
Belu (A.S.A. Brașov) 1:34,2, 2.
Gizela Mores (Politehnica Bra
șov) 1:34,8. 3. Elena Neagolu (Ca- 
raimanul Bușteni) 1:36,2; COM
BINATA ALPINA, bărbați : 1.
Iosef Pechtl, 2. Dan Cristea, 3. 
Sochor Miroslav ; feminin : 1. 
Ioana Belu, 2. Zerman Minodora, 
3. Roșculeț Maria. „Cupa fede
rației" a fost cîștigată de Dan 
Cristea și, respectiv, Ioana Belu.

Gh. GIRNITA ÎNVINGĂTOR LA FOND........  ..............3 - - -----------
SINAIA, 11 (prin lele- 

fon). Pe platoul Bucegilor, 
în jurul cabanei Piatra Arsă, 
s-a disputat duminică pe a 
vreme deosebit de frumoasă, 
i,Cupa federației" pentru probele 
de fond. Rezultate tehnice : se
niori 10 km : 1. Gh. Gîrniță (Di
namo Brașov) 32:59, 2. 
(A.S.A. Brașov) 33:59, 
puc (Dinamo Brașov) 
Gh. Cimpoia (A.S.A. 
34:41, 5. N. Cojocaru 
Brașov) 35:27, 6. I. Olteanu (Dl
namo Brașov) 36:05; senioare 5 
km : 1. Elena Bășa (Dinamo Bra
șov) 19:11, 2. Rodica Clinciu
(Tractorul Brașov) 20:21, 3. Adri
ana Barabaș (Tractorul Bv.) 
21:09; juniori 5 km: 1. Ferenc

Foriko (Șc. sp. Brașovla) 16:51, 2. 
N. Cristoloveanu (A.S.A. Brașov) 
16:59. 3. I. Tudor (A.S.A. Brașov) 
17:03; junioare 3 km: 1. Ana Bă- 
descu (Dinamo Bv.) 13:46, 2. Iu- 
liana Demeter (M. Ciuc) 13:55, 3. 
luliana Pața (Vatra Dome!) 14:08.

alizînd 486 p d. La băieți, L. 
EBERHARD a fost de departe cel 
mai bun, cîștigînd concursul 
de o manieră categorică, cu 
1002 p d, întrecîndu-1 de data 
aceasta și pe colegul său H. 
Brautigam, care, sîmbătă, în 
partida pe echipe, a fost cel 
maj bun om al reuniunii (de 
menționat că ambii popicari 
germani dețin titlul de campi
oni mondial la perechi).

Din echipele noastre, foițrte 
bine s-au comportat ieri I. Bă
la? și P. Purje, care au ocupat 
locurile 2 și, respectiv, 3, iar 
dintre fete s-au remarcat, in 
mod deosebit, Margareta Sze- 
manyi, Crista Szocs și debutan
ta Valeria Dumitrescu, aceasta 
progresînd de la o zi la alta, 
cu aproape 40 de „lemne". De 
la oaspeți, o frumoasă impre
sie au lăsat, în special fetele, 
care au fost mai aproape (în 
toate meciurile) de jucătoarele 
noastre, iar în două întîlniri 
directe și-au adjudecat victoria.

REZULTATE — FEMEI : 1. 
Elena Trandafir 486 p d, 2. 
Margareta Szemanyi 467 p d, 3. 
Gertrude Engelmann (R.D.G.) 
466 p d, 4. Crista Szocs 464 p d,
5. Valeria Dumitrescu 461 p d,
6. Florica Neguțoiu 458 p d. 
Celelalte jucătoare au obținut 
următoarele rezultate : Elena 
Cernat 449 p d, Use Schmidt 
438 p d (din echipa română), 
Doris Liebold 439 p d, Brigitte 
Uhle 436 p d, Elka Oertel 429 
p d, Helga Leuchtmann 444 
p d și Anemarie Preler 424 p d. 
(din echipa R.D.G.). BĂRBAȚI : 
1. L. Eberhard (R.D.G.) 1002 p d 
(673 la „pline" și 329 Ia „izo
late"), 2. I. Băiaș 964 p d, 645 
+ 319), 3. P. Purje 960 p d, 4. 
H. Brautigam (R.D.G.) 948 p d,
5. D. Seifert (R.D.G.) 947 p d,
6. I. Micoroiu 938 p d. Rezul
tatele celorlalți jucători : Gh. 
Silvestru 914 p d, L>. Martina 
927 p d, I. Tismănaru 893 p d 
(din reprezentativa română), W. 
Popp 895 p d, D. Husung 846 
și H. Hegenbarth 907 p d (de la 
oaspeți).

T. RÂBȘAN

Gh. Cineu 
3. v. Pa- 
34:25, 4.

Brașov) 
(Dlnamo

RECORD EUROPEAN
LA NATAȚIE

Tînăra înotătoare maghiară An
drea Gyarmati a egalat recordul 
european în proba de 200 m spa
te cu prilejul meciului interna
tional dintre echipele Ungariei, 
Suediei și R. F. a Germaniei, 
care se desfășoară la Kecske
met. Ea a fost cronometrată cu 
timpul de 2:25,5.

EGALAT

TELEX • TELEX • TELEX
Turneul internațional de tenis de 
la Des Moines (Iowa, S.U.A.) s-a 
încheiat cu victoria jucătorului 
american Cliff Richey, învingător 
în finală cu 6—1, 6—3 în fața
cehoslovacului Vladimir Zednik. 
In finala probei de dublu băr
bați, perechea cehoslovacă Hole- 
cek—Zednik a întrecut cu 6—3, 
7—5 cuplul american Froehllng — 
Edelfsen.

Cu prilejul campionatelor de na. 
tație ale S.U.A., care se desfă
șoară în bazin de 25 yarzl la 
Pullman (Washington), Gary Hall 
a stabiit cea mat bună perfor
manță mondială în proba de 
200 y fluture cu timpul de 1:48.4. 
Pe locul secund s-a clasat Mike 
Burton 1:50,2. Proba similară fe
minină a revenit înotătoarei A-

lice Jones, cronometrată in 2:04.0. 
Proba masculină de 200 y tas 
a fost cîștigată de Brian Job cu 
timpul de 2:04,0. Foarte disputată 
a fost cursa de 100 y spate mas
culin în care pe primul loc s-a 
clasat Mike Stamm cu 51,5, urmat 
de spaniolul Santiago Esteva 51,8.

Cea de-a 9-a etapă a Turului ci
clist al Marocului, desfășurată pe 
distanta Safi—El Jadida (147 km), 
a fost cîștigată de rutierul polo
nez Jean Backowski, cronometrat 
în 3 h 49:09. In același timp cu 
învingătorul au sosit marocanul 
El Gourch Mohamed șl elveția
nul Othmar Huber. In clasamen
tul general individual conduce 
francezul Claude Magvl, urmat 
de polonezii Gorskl — la 49 sec. 
și Budek — Ia 9:03.

Moment dificil la poarta lui Arsenal. Portarul „tunarilor", Bob Wilson, intervine sub privi
rile coechipierului să u Pat Rice (dreapta). Fază din meciul Southampton—Arsenal Londra 
1—2, disputat în etapa de sîmbătă a primei ligi engleze. Telefoto A. P.—AGERPRES

namo Minsk 3—1 ; Nef 
Baku — Dinamo Kiev 1—: 
Ararat 
Lvov 
kent 
1—1 ; 
Zenit

în clasament conduce echi
pa Dinamo Moscova cu 3 
puncte din două meciuri dis
putate.

UNGARIA : DERBYURI 
BUDAPESTANE

In etapa a 20-a s-au în- 
ilnit 4 echipe din Budapesta. 
Ujpesti Dozsa a dispus de 
M.T.K. ’ ‘
marcat de Dunai II, iar Fe- 
rencvaros și Csepel și-au îm
părțit punctele : 1—1. Cele
lalte meciuri: Szombathely — 
Dunauivaros 5—1. Honved — 
Diosgyor 2—0. Szeged — 
Komlo 1—1, Tatabanya — 
Salgotarjan 4—0, Pecs — Vi
deoton 1—0, 
3—1. Primele
1. Ujpesti D.
2. Vasas
3 Ferencvaros

în clasament sînt incluse 
nunctele acumulate în cam- 
nionatu] de tranziție.

TURNEUL DE JUNIORI 
DE LA ROUBAIX

în prima zi a turneului .in
ternațional de juniori de la 
Roubaix, selecționata Ceho
slovaciei a învins cu scorul 
de 3—0 formația Franței. 
Alte rezultate : Lille — Crys
tal Palace (Anglia) 1—0 ; O- 
lympique Marseille — Stan
dard Liege 0—0 ; Algeria — 
Racing Roubaix 1—0.

(Urmare din pag. 1)

cu 1—0,

Vasas — Gyor
clasate :

20 12 5 3 49—18 37
20 13 2 5 45—17 34
20 10 6 4 31—14 34

rugbyștii români. Tot ei sînt 
cei care deschid scorul prin- 
tr-un drop, operă a lui Durbac 
(min. 3). în minutul următor, 
Michelon are ocazia să egaleze, 
dar ratează lovitura de pedeap
să. îl va imita Durbac (min. 
8). In min. 10, echipa Româ
niei va mări scorul : după o 
splendidă acțiune pe treisfer- 
turi, pornită de pe 
dreaptă, dar întoarsă pe cea
laltă latură a terenului, De
mian acroșează balonul și-1 cul
că în spațiul de țintă italian : 
6—0 pentru România; apoi 8—0. 
deoarece Durbac transformă.

Un minut mai tîrziu, funda
șul Lazzarini va beneficia de o 
lovitură de pedeapsă (la o gre
șeală a lui Baciu), dar va rata, 
tn min. 13, Michelon va reduce, 
în sfîrșit, din handicap (Iov. de 
pedeapsă). Scorul este 8—3 pen
tru România, dar ambele echi
pe se agită. Mai mult italienii, 
care vor mai rata (min. 25) o 
lovitură de pedeapsă. In repli
că, Durbac va încerca două 
drop-uri (primul a întîlnit ba
ra), iar Teleașă, după o exce
lentă combinație cu Durbac și 
Dragoniirescu, va ridica scorul 
la 11—3 (min. 36), printr-o în
cercare.

La reluare, echipa României 
atacă în trombă. Și în min. 45 
Rășcanu, dublat de Atanasiu, 
pornește de la mijlocul terenu
lui direct spre buturile adver
se. încercare transformată 
Durbac : 
avantaj, 
acționăm 
jinite de 
48, Suciu 
cercare, pe care Durbac o va 
transforma (21—3). în min. 49. 
Dragomirescu ia o acțiune pe 
cont propriu, dar\ este placat

după o
partea

de 
16—3. Sintem net în 

atacăm supranumeric, 
cu treisferturile spri- 
înaintași. Și în min. 
va înscrie o nouă în-

la doi metri de buturi, de că
tre Baraldi. Ocazie mare... Ne 
menținem în ofensivă și’ în 
min. 63, după o altă frumoasă 
acțiune a treisferturilor, Telea- 
șă plonjează în spațiul de țin
tă italian (24—3). O acțiune a- 
proape similară se petrece pe 
partea lui Suciu, cu același re
zultat (27—3). Scorul Va fi spi
rit de Teleașă (min. 74) : după 
o cursă personală, el va face 
slalom printre apărătorii ita
lieni și va înscrie nestingherit. 
Durbac va transforma încerca
rea (32—3). Scorul final îl va 
stabili Michelon (min. 78), prin- 
tr-o lovitură de pedeapsă ; 32 
-6...

Arbitrului Michel Dubernet—

Franța, care a condus irepro
șabil, i s-au aliniat formațiile :

ROMÂNIA : Baciu, Onuțiu, 
Drăgulescu — Șerban, Atana- 
siu — Pop, Demian, Rășcanu — 
Bărgăunaș (min. 69 Mihai), Ni- 
colescu — Teleașă, Dragomires- 
cu, Nica, Suciu — Durbac.

ITALIA I Miele (min. 40 Pi- 
ras), Gerardo, Colombini — 
Quaglio, Cossara — Valier, Bo- 
ccaletto, Bolezan — Sagramora, 
Cecchin — Michelon, Luise III, 
Baraldi, Finocchi — Lazzarini.

Următorul joc al echipei Ro
mâniei va avea loc la 11 mai, 
la Casablanca, cu reprezentati
va Marocului, partidă de la 
care se așteaptă o confirmare 
deplină a valorii arătate ieri.

CINCI MINUTE DUPĂ MECI
Cea de a 13-a întîlnire dintre 

echipele ROMÂNIEI și ITALIEI 
s-a încheiat. Victoria a fost obți
nută de români la o apreciabilă 
diferență, în urma unui joc 
un foarte bun nivel tehnic.

Pe fețele jucătorilor noștri 
citește, firesc, satisfacția de 
ieșit învingători. Solicităm o 
mă părere antrenorului AL. TEO- 
FILOVICI, care, alături de P. 
COSMANESCU, a condus pregă
tirile XV-ului nostru : „Jocul a 
fost disputat. Repriza întîi a fost 
mai echilibrată, deoarece adver
sarii au avut resurse pentru a 
rezista românilor. După pauză 
însă... Rezultatul oglindește deca
lajul valoric existent, la ora ac
tuală, între rugbyul românesc și 
cel italian"; RAȘCANU : „O par
tidă frumoasă, încheiată pe merit 
cu victoria noastră. Am Început 
ceva mai lent, dar în reprima se
cundă ne-am dat drumul la joc"; 
DURBAC : „Față de meciul de la 
Rovlgo, acesta mi s-a părut mai 
dificil. Dar noi am jucat bine șl 
am cîștigat".

în tabăra adversă domnește tă
cerea, specifică înl’rîngerilor. Pro-

de

verbiala vervă Italiană se dez
minte. Antrenorul GUGLIELMO 
GEREMIA ne spune totuși : „Ro
mânii au o echipă foarte puter
nică. Astăzi în rugby trebuie să 
dispui de jucători at-leți și noi am 
întîlnit o echipă cu astfel de com- 
ponenți. în 
surclasați», 
țiel, PIERO 
al federației 
„Victoria a __________ _____
superioară a românilor. Noi nu 
puteam face mai mult. Actual
mente, rugbyul italian trece prin
tr-o criză, din care sperăm să 
ieșim cit mai curînd“. BOLLE- 
ZAN, căpitanul echipei și cel mai 
bun om al squadrei azzurra, ne-a 
spus : „Am întilnit o formație 
foarte puternică. Se vede clar 
că românii au o școală de rugby*.

Și. în sfîrșit, o părere neutră : 
arbitrul francez M. DUBERNET : 
„Ml-a făcut plăcere să conduc 
această partidă. Am remarcat în
deosebi pe Rășcanu, Dragomires- 
cu, Bărgăunaș, de la români, res
pectiv Bollezan".

Emanuel FÂNTÂNEANU

consecință, am fost 
Conducătorul delega- 
SARTENI, consilier 
italiene, recunoaște 
demonstrat tehnica

Redacția și administrația i »tr. Vasile Conta nr. 16: telefoane: centrală 11.10.05, secția corespondenți 11.51.09, interurban 72 și ?8Ș: telexȘpprtrom buc. -180, ÂTlparu). Informata» Bucurau 40368


