
fiOMÂMA-ALBANIA 2-1 (1-0) ÎN MECIUL TUR 
DIN PRELIMINARIILf OLIMPIU Dl LOLBAL

Dominarea teritorială și tehnica fotbaliștilor noștri n-au reușit să se concretizeze printr-un avantaj

mai mare in fața apărării dîrze și forței de joc a reprezentativei albaneze.

Coman, portarul reprezen
tativei noastre olimpice, a 
fost solicitat în meciul de pe 
„Republicii", doar de trei 
ori: prima dată în min. 46, 
cînd a boxat balonul, expe
diat dintr-o lovitură de colț, 
în careul de 6 
oară în min. 52 
nut cu ușurință
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SCRIMEI ROMANEȘTI

Jeanty, la ParisTrofeul Leon
In turneul

Petruș
locul III
floretă

Ș:.; X

la Katowice

la Leipzig,

calificîndu-se Istrate, Pon- 
graț (ambii capi de serie), Du- 
țu și Bărăgan. La ora convor
birii noastre concursul conti
nua.

ILEANA DRÎMBĂ - locul I,

GOLUL VICTORIEI! Sălceanu nu va ezita să trimită 
mingea în direcția opusă in care a plonjat Dinella. 
Poziția de ofsaid, invocată de către oaspeți, este infir
mată și pe această fotografie, fundașul Gjika aflindu-se 
mai aproape de propria poartă decît atacantul român 

Foto : V. BAGEAC
m, a doua 
cînd a reți- 
mingea tri- NOI SUCCESE ÎN PANOPLIA

Stadion Republicii; specta
tori : aproximativ 10 000; timp 
excelent ; teren bun. Au în
scris : IORDANESCU (min. 
45), SALCEANU (min. 74) și 
ZHEGA (min. 55). Șuturi la 
poartă : 14—8 (pe poartă 9—2); 
raportul cornerelor : 11—3.

ROMANIA : Coman 7 —
Cheran 5. Olteanu 7, Vlad 7, 
Popovici 7, “ 
8, Sălceanu 
ță), Tătaru 
Dumitrescu 
tase 6).

ALBANIA 
Dhalles, Ziu, Câni. 
Vaso (mm. 50 Kasmi), 
Bizi, Pano, Zhega.

A arbitrat . 
WOHER, ajutat 
Artner și Fr. 
din Austria).

Beldeanu 5, Vigu 
7 (min. 74 Dincu- 
6, lordănescu 7, 
5 (min. 63 Năs-

: Dinella — Gjika. 
Ragaml, 

, Ceco,

excelent 
la linie 
Nosert

în urma unei 
executate de 
30 de metri 
min. 65 cînd.
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Ain
misă de Gjika 
lovituri libere 
la aproximativ 
și, în sfîrșit, în 
răzgîndindu-se, a ieșit la cen
trarea înaltă a lui “ 
pe partea dreaptă 
Iui, a fost prins 
greșit de șutul

Pano, de 
a terenu- 
pe picior 
extremei 

stînga Zhega — lăsat să ma
nevreze în voie de către Che- 
ran și Olteanu — și, astfel, 
a scos mingea din plasă. Sin
gura acțiune de contraatac 
terminată cu șut 
echipei Albaniei 
întregii partide 
deci, cu un gol! 
ductivitate, dar 
totuși, foarte aproape de in
tențiile finale ale primilor 
noștri adversari ijin prelimi
nariile J.O. Echipa Albaniei 
a avut un libero permanent 
(Dhalles), a proliferat mar
cajul strict la om (minute în 
șir l-am urmărit pe Ziu cum 
se ținea peste tot după Tă- 
taru), și nu- s-a hazardat din-

0 Sabrerii au învins 
echipa Poloniei

pe poartă a 
în decursul 
a coincis, 

Ciudată pro- 
ea rămîne,

colo de centru decît atunci 
cînd constata că în preajma 
propriului careu de 16 m nu 
se mai afla nici un picior de 
jucător advers (asemenea ac
țiuni putînd fi 
pe degete...).

Se poate spune, 
echipa Albaniei a 
deliberat, dominarea terito
rială a olimpicilor români, 
convinși că supraaglomerarea

numărate

chiar, că 
acceptat,

Paul SLÂVESCU

(Continuare tn pag. a 2-a)

Victorie clară
a baschetbaliștilor români

95 84 în meciul
cu Cehoslovacia

Sportivii noștri au condus cu 30 de puncte!

zile (ul-ani de
la Wroclaw, cu

După opt 
tima dată 
prilejul campionatului euro
pean din 1963), reprezenta
tiva masculină de baschet a 
României a învins din nou 
echipa Cehoslovaciei. Eveni
mentul s-a produs ieri dimi
neață, în sala Floreasca, cînd, 
în revanșa partidei desfășu
rată sâmbătă seara și cîști- 
gată în prelungiri de oas
peți, sportivii noștri s-au 
comportat remarcabil (pe u- 
nele porțiuni excepțional) și 
au realizat scorul de 95—84 
(49—39). Cum s-a ajuns la 
acest succes de prestigiu 
pentru baschetul nostru, suc
ces dătător de speranțe pen
tru turneul de calificare de 
la Katowice ? Printr-un joc 
curajos, purtat în viteză, cu 
acțiuni precise și aruncări la 
coș reușite în marea lor ma
joritate.

Antrenorul Dan Niculescu

a început meciul cu forma
ția ; Chivulesgu, Savu, Dra- 
gomirescu, Cîmpeanu, Ocze- 
lak — indicată de caracterul 
de verificare al întîlnirii, 
deci de necesitatea rulării 
întregului lot. Această echipă 
a condus chiar de la început, 
fapt ilustrat de tabela de 
scor î 6—2 în min. 3, 14—8 
în min. 5, 18—10 în min. 8. 
Apoi, unele modificări au 
întărit și mai mult capaci
tatea de atac și apărare a 
selecționatei României, care 
și-a dominat net partenerii. 
Popa a fost irezistibil, adu- 
cîndu-și un aport considera
bil (ca și sîmbătă seară, de 
altfel), Savu a înscris cu o 
precizie dezarmantă pentru 
adversari, iar Pîrșu a im-

LOTUL NATIONAL 0E FOTBAL
PLEACĂ ASTĂZI ÎN IUGOSLAVIA

Brașov, 
Steagul 

și-a în- 
vederea

Cu jocul de verificare sus
ținut după-amiază la 
în compania echipei 
roșu, lotul național 
cheiat pregătirile în
partidei amicale pe care o va 
susține miercuri la Novi Sad, 
cu selecționata Iugoslaviei.

Partida cu stegarii a oferit 
antrenorilor, după cîteva zile

binevenite de pregătiri în co
mun ale selecționabiliior, po
sibilitatea să aprecieze mai 
exact potențialul actual a ju
cătorilor și să opteze pentru 
formula de ecbipă pe care ei 
o consideră a fi cea mai in 
formă la ora actuală.

Evoluția tricolorilor,
nu a produs, în general,

care 
o

Dumitrache va înscrie, prin 
acest șut, primul gol al Lo
tului național în jocul de 
verificare susținut slmbătă la 
Brașov, cu Steagul roșu.

Foto: Victor SECÂREANU

ale acestui compartiment, 
mai cu seamă în privința fun
dașilor de margine. Sătmă- 
reanu s-a achitat bine de 
sarcinile sale ofensive, dar 
s-a repliat — ca de obicei — 
destul de încet, și a fost de
pășit surprinzător de ușor de 
către extrema stegarilor, 
Gyorfi, ambițios în a dovedi 
că s-a comis o nedreptate 
prin omiterea sa din toate 
loturile naționale.

în privința fundașului stîn
ga avînd de ales între cele 
două soluții încercate, Mocanii 
ni se pare a constitui o re
zolvare mai potrivită, întrucît 
are de partea sa experiența 
acumulată chiar în cadrul e- 
chipei naționale.

înaintarea continuă, însă, a 
pune evidente semne de în
trebare, întrucît nici în for
mula din prima repriză, nici 
în aceea după pauză nu a dat 
deplină satisfacție.

In această situație este, de
sigur, regretabilă absența lui 
Dobrin, care, pe lîngă scuza 
reală a susținerii unor exa
mene, se pare că manifestă și 
anumite reticențe în privința 
prezenței sale în lot.

Cu efectivul anunțat, de 17 
jucători, lotul va părăsi astăzi 
Capitala, pe calea aerului, 
plecînd spre Belgrad, de unde 
își va continua călătoria, 
cu. autocarul, spre Novi Sad.

Constantin FIRANESCU

PARIS, 18 (prin telefon). — 
După succesul obținut în com
petiția pe echipe disputată, 
după cum se știe, între re
prezentativele Franței. Italiei, 
Ungariei și României, _ flore
ta feminină românească și-a 
confirmat, o dată mai mult, 
valoarea, înregistrând o nouă 
victorie strălucită prin Ileana 
Drimbă care a terminat pe 
primul loc în tradiționala 
competiție de mare anvergură 
Trofeul Leon Jeanty.

Din cele patru reprezentan
te ale țării noastre, care ajun
seseră în sferturile de finală, 
in turul următor au trecut 
Ileana Drimbă, Ecaterina Stahl 
și Olga Szabo. Ecaterina Stahl 
a fost eliminată în semifinale, 
deși și-au apărat cu dîrzenie 
șansa. Trăgind cu mult palm 
și precizie, Szabo și Drîmbă 
s-au calificat în finală alături 
de Gapais și Ceretti (Franța), 
Sinionffi și Rejto (Ungaria).

în finală, Drîmbă și-a do
minat net adversarele, reali
zing o frumoasă suită de vic
torii pe care numai Ceretti a 
reușit s-o întrerupă după un 
asalt de mare luptă (3—4). Ol
ga Szabo a urcat de aseme
nea pe podium, cucerind locul 
III. Clasamentul final: 1. Ilea
na Drîmbă (România) 4 v; 
2. Brigitte Gapais (Franța) 
3 v; 3. Olga Szabo (România) 
2 v (9 t. p.); 4. Ildiko Rejto 
(Ungaria) 2 v (15 t.p.)', 5—6 
Agnes Simouffl (Ungaria) și 
Catherine Ceretti (Franța) 2 
v (14—12).

LEIPZIG, 18 (prin telefon). 
— Tinărul nostru floretist Tu
dor Petruș a avut o compor
tare bună și în finala probei, 
reușind să termine pe locul 
III, precedat de doi trăgători 
de frunte ai R.D. Germane : 
1. Wuthenow și 2. Haertel.

în competiția de spadă, spor
tivii români au 
remarcabil. Toți 
Pongraț, Duțu, 
peși, I

luat un start 
șase (Istrate, 

Bărăgan. Se- 
peși, Iorgu) au fost capi de 
serie în primele două tururi 
și cu toții au ajuns în sferturile 
de finală. Aici au căzut Se- 
peși și Iorgu, în semifinale

D. STANCULESCU

(Continuarea in pag. a 4-a)

impresie destul de favorabilă 
asistenței — în ciuda unor 
aprecieri mulțumitoare expri
mate din partea conducerii 
tehnice a echipei — a scos 
în evidență comportarea foar
te bună a lui Anca, a cărui

AU FOST DESEMNA ȚI CEI CINCI 
CAMPIONI NAȚIONALI LA JUDO

I. Herman (I. E. F.
Duminică la prînz s-a în

cheiat cea de a IlI-a ediție 
a campionatului național de 
judo la seniori, care a reu
nit în sala Floreasca din Ca
pitală aproape 100 de judoka 
din întreaga, țară. Mulți din
tre cei care s-au întrecut 
pentru cele cinci titluri de 
campioni naționali au oferit 
întreceri spectaculoase și de 
bun nivel tehnic.

Despre disputa care s-a dat 
la finalele ’71 este elocvent 
să amintim doar două as
pecte : 1. numai un singur 
sportiv a reușit să-și menți
nă titlul ; 2. din meciurile 
semifinale și finale doar

5.) a cîștigat cel de
două s-au încheiat cu victo
rie prin ippon, adică înainte 
de limită. La ediția din a- 
cest an a competiției o 
comportare foarte bună au 
avut reprezentanții I.E.F.S. 
București, care au ajuns în 
tururile finale ale confruntă
rii și au obținut patru din 
cele cinci titluri. Merită cu 
toții felicitări, în frunte cu 
antrenorul lor, asistent Ion 
Hantău. .

Duminică dimineața, la 
meciurile din semifinale, s-a 
înregistrat din nou o surpri
ză. Campionul pe 1970 la ca
tegoria grea, Gh. Boșcu 
(I.E.F.S.) a fost întrecut de

al treilea titlu
rapidistul FI. Sandu într-o 
partidă echilibrată, în care 
cîștigătorul a reușit o fixare 
doar de 15 sec., suficientă 
însă pentru obținerea victo
riei.

Iată cum s-au desfășurat 
meciurile turului final :

Cat. 63 kg — L. Sabin 
(I.E.F.S.) l-a învins în min. 1 
prin ippon pe M. Tamaș (Di
namo Tunari). Studentul de 
la Institutul de educație fi
zică și sport, cu o aruncare

T. RABȘAN

selecționare în lot — ca ur
mare a comportării remarca
bile din acest sezon în echipa 
sa de club — s-a dovedit ins
pirată, el fiind deosebit de util 
atît în linia mediană, cît și 
pentru propulsarea și finali
zarea acțiunilor ofensive ale 
selecționabiliior. De altfel, 
prin comparație cu celelalte 
compartimente, linia de mij
loc ni s-a părut cea mai bine 
pusă la punct, constituind un 
adevărat centru de greutate 
al echipei.

Antrenorul Angelo Nicules
cu s-a declarat satisfăcut și 
de compartimentul fundașilor, 
pe care l-a apreciat drept 
punctul forte al echipei,-con- 
siderînd prezența lui Dan ca 
oportună alături de Dinu. E 
bine, totuși, să nu fie trecute 
cu vederea unele slăbiciuni

(Continuare în pag. a 2-a)

Cei cinci campioni naționali pe 1971 la judo (de la stingă la dreapta): S. Arjoca «F-93 kg,
I. Herman 93 kg, L. Sabin 63 kg, A. Negoiță 80 kg (toți de la I.E.F.S. București) și 

D. Hîrșan 70 kg (Vagonul Arad)

KATOWICE, 18 (prin tele
fon). — în continuarea tur
neului pentru Trofeul Wolo- 
diowski, sabreii români au 
obținut o surprinzătoare vic
torie în fața primei echipe a 
Poloniei cu 8—8 (56—65). ’ Au 
contribuit cu cite două victo
rii: Irimiciuc, Popescu, Ni- 
colae și Budahazi. în ultimele 
meciuri, un arbitraj părtinitor 
i-a împiedicat pe sportivii 
noștri să obțină un rezultat 
real. Ei au fost întrecuți de 
echipa Bulgariei cu 10—6 
de Șiechipa R.F. a Germaniei

ILEANA DRIMBĂ

cu 8—8 (patru tușe diferen
ță). *Clasament final : 1. U.R.S.S. 
14 p; 2. Ungaria 12 p; 3. Po
lonia 8 p; 4—5. România și 
R.F. a Germaniei 6 p.; 6. 
Bulgaria 6 p; 7. Franța 4 p. 
Trei din sabreii români (Bu
dahazi, Nilca, Irimiciuc) acci- 
dentîndu-se în meciurile pe 
echipe n-au mai participat la 
proba individuală în care Po
pescu și Nicolae au rezistat 
doar un tur, primul, și două 
tururi, secundul.

De la turneul internațional 
de la Minsk, pentru „Cupa 
Bielorusiei", nu am obținut 
nici-un rezultat întrucît, pînă 
la închiderea ediției, nu am 
reușit să intrăm în legătură te
lefonică cu delegația sportivilor 
noștri.

După două zile de ambițioase Întreceri

AERONAVELE PIONIERILOR AU ATERIZAT
PE PLATOUL SPERANȚELOR

Ieri, în sala Pavilionului 
Central a Complexului Ex- 
pozițional din Piața Scînteii, 
au continuat întrecerile din 
cadrul primului concurs re
publican de micromodele al 
pionierilor și școlarilor. Corn 
petiția a debutat cu lansarea 
a treia, evoluție în care micii 
constructori de micromodele 
au dat turație maximă elasti
celor lor motoare (un fir de 
cauciuc răsucit de sute de 
ori) căutînd să realizeze un 
timp cît mai bun. Disputa 
pentru întîietate a avut două 
aspecte: lupta „maeștrilor", 
a elevilor modeliști din cla

Duminică-cinci noi recorduri
atletice de juniori la Craiova

Ieri, în cea de a doua zi a 
concursului atletic de primă
vară al juniorilor (cat. a II-a) 
pe stadionul Central din Cra
iova s-au înregistrat nume
roase rezultate de valoare. 
Dintre ele se detașează cele 
cinci noi recorduri ale lui Al. 
Sempeteri (S.S.A.) la 110 m 
g. — 15,5 (în serii realizase 
15,8 — tot record), Gh. Ghipu 
(Metalul Buc.) la 2000 m — 
5:40,0 și la 1000 m — 2:30,0, 
M. Filip (Lie. atletic Cîmpu- 
lung Muscel) Za 1000 m obsta
cole — 2:50,6 și Liliana Leau 
(Lie. 2 Rm. Vîlcea) Za 600 m 
— 1:37,8. De menționat, că 
recordul la 110 m g băieți a 
fost stabilit, cu prilejul aces
tui concurs, de către N. Stă- 
nescu (Lie. atl. Cîmpulung) cu 
17,0, dar precum se vede n-a 
avut viață lungă.

Ciștigătorii celorlalte probe: 
BĂIEȚI — înălțime ; M. Zară

(S.S.A.) 1,83 m; suliță: I. 
Gheorghe (Lie. atl. Cîmpu
lung) 60,16 m; 100 m: V. Ciu- 
rea (C.S.M. Cluj) ll',l; 5 km 
marș : Șt. Ioniță (Metalul Plo- 
peni) 22:42,4; 400 m: D. Cris- 
tudor (Lie. atl. Cîmpulung) 
51,6; prăjină; M. Voicu (C.S. 
Buc.) 4,10 m; 300 m g: Gh. 
Sfichi (Constructorul Buc.) 
41,3; lungime: C. Tonchievici 
(S.S.A.) 7,00 m ; 200 m: D. 
Cristudor 28,8; disc : St, Goja 
(Lie. N. Bălcescu Cluj) 51,40 
m. FETE — înălțime: Edita 
Susto' (Șc. sp. Oradea) 1,50 m; 
greutate: Adriana Ioniță
(Petrolul Ploiești) 11,35 m ; 
200 m: Corina Ionescu (Lie.
2 Brașov) 26,4; 400 m: Lilia
na Leau 59,1; suliță: Adriana 
Ioniță 41,56; 100 m g: Olga 
Ciobanu (Lie. 2 Iași) 15,6.

Șt. GURGUI — coreșp.

sele V—VII (mai rodați în 
întreceri, cu palmarese mai 
bogate) și team-ul ambițios, 
bătăios, dar oricum începător, 
al sportivilor reprezentînd 
clasele a II-a și a III-a. Se 
înțelege, au cîștigat primii, 
pe merit, spunem noi, in
transigentul regulament ne- 
acordînd bonificații celor mai 
mici dintre cei mici...

Felicitările s-au primit, 
însă, abia după ultima lan
sare (a 4-a), adică după ce 
ultimul micromodel a ate
rizat pe platou. Nu știm al 
cui a fost aparatul (în con
curs s-au aflat sportivi din 
31 de județe I), dar evoluția 
lui a fost aplaudată la scenă 
deschisă. Bănuim că mal ur
case un loc în clasament, nu 
însă în măsură să producă 
o surpriză, să detroneze pu

ni

temica formație din Tg. Mu
reș pregătită de Otto Hintz. 
Aplauzele au continuat și cu 
ocazia festivității de în
chidere, de înmînarea tro
feelor și premiilor oferite de 
Consiliul Național al Orga
nizației Pionierilor. Bunăoa
ră, sportivilor din Tg. Mu
reș, Alexandria, Galați, Bucu
rești, etc. — în sfîrșit, „con
trar" regulamentului, celor 
mai mici dintre cei mici — 
talenrtaților modeliști Șerban 
Grigorovici (Sighișoara), San
du Ovidiu (Baia Mare) ș.a.

Rezultate : 1. Ladislau Sza
bo (Tg. Mureș) 2027 p, 2. Mir
cea Lazăr (Roșiori) 2010 p, 
3. Mugurel Ionescu (Palatul 
Pionierilor Buc.) 1957 p. 
Echipe : 1. Tg. Mureș 5608 p, 
2. Alexandria 5005 p, 3. Ga
lați 4908 p.

SÂNTEI Șl ELENA TRIFU - CÎȘTIGĂTORI
Al „CRITERIULUI PRIMĂVERII11 LA TENIS

Duminică s-au disputat ul
timele partide din competiția 
dotată cu trofeul „Criteriul 
primăverii": Sântei — Kere- 
keș 7—6, 6—2, Boaghe— Ovici 
1—6, 6—3, 7—5, Ovici — Ke- 
rekeș 6—2, 6—2, Rado, Bol- 
dur — Floreșteanu, Leonte 
6—3, 6—0.

Iată clasamentele: seniori 
1. I. Sântei (C.S.U. Construc
ții), 2. T. Ovici (Progresul), 
3. I. Kerekeș (Steagul roșu 
Brașov), 4. Gh. Boaghe (Pro
gresul); senioare 1. Elena Tri- 
fu (Steaua), 2. Mariana Nun- 
weiller (Dinamo), 3. Vera Ra
do (Politehnica Cluj); juniori 
(15—16 ani) 1. C. Ionescu (Di
namo), 2. F. Manea (Steaua), 
3. I. Liviu (Dinamo), 4. G. 
Curcă (Progresul); Juniori

(17—18 ani) 1. R. Bădin (Pro
gresul), 2. O. Vîlcioiu (U.T.A.), 
3. A. Roșianu (Steaua), 4. M. 
Robu (Progresul); junioare 
(15—16 ani) 1 .Mihaela Dumi- 
triu (Steaua), 2. Simona Nun- 
weiller (Progresul), 3. Doina 
Ionescu (Cutezătorii), 4. Ma- 
rieta Ghercioiu (Politehnica 
Cluj) ; Junioare (17—18 ani) 
1. Anca Floreșteanu (C.S.U. 
Construcții), 2. Florența Mihai 
(Dinamo), 3. Adriana Călina 
(C.S.U. Construcții); dublu 
bărbați T. Ovici, Z. Nemeth 
(Progresul); dublu femei A- 
driana Călina, Anca Floreș
teanu; dublu mixt Vera Rado, 
D. Boldur (Politehnica Cluj).

Ion GAVRILESCU
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A DIVIZIEI LA GRECO-ROMANE
(Urmare din pag. 1)

<t.C) luditb Hunyady (Șc. «p. 
Reșița) 37,3 ; 50 m liber (b.D) C. 
Drăgan (Crișul Oradea) ‘
50 m craul (f.D) Marinei» 
lațu (Dlnamo București) 
200 m spate (b.B) I. Svetz 
sp. nr. 2) 2:42,2 ; 200 m spate

PLOIEȘTI, (prin telefon).
Concursul republican de pri
măvară al copiilor a continuat în 
bazinul Rafinăriei Nord din lo
calitate, prin probele zile) a treia. 
Iată cîștigătorli curselor : 200 m 
mixt (băieți categoria B) : M.
Oncescu (Șc. sp. nr. 2 Buc.) 
2:54,1 : 200 m mixt (f.B.) : Că
tălina Pănulescu (Petrolul) 
2:54.7 ; 50 m liber (b.C) D. Mânu 
(Șc. sp nr. 2) 35,6 ; 50 m liber

Ieri, !n patru orașe, s-a dis
putat etapa a IlI-a a campi
onatului diviziei A Ia greco- 
romane. Iată rezultatele înre
gistrate :

CRAIOVA

Edith Puell (Șc. sp. Reșița) 2:54,8; 
1x50 m spate (b.C) Șc, sp. Reșița 
2:48,2 ; 4x5o m «pate (f.C) Șc. 
«p. Reșița 2:54.0.

M. SIMA, coresp.

• Comitetul federal a liotârît c» 
In fiecare an. in prima săptă- 
mînă a luni! mal, să fie orga
nizată o săptâmînă a tenisului 
pent.ru copiii pînă la 12 ani. In 
acest scop. între 3 șl 9 mal, clu
burile și asociațiile sportive vor 
pune la dispoziție terenuri. ma
teriale, precum șl antrenori pen
tru îndrumarea 51 selecționarea 
copiilor.

9 In cazul calificării în turul 
al doilea al „Cupei Davis", echi
pa României va juca (In săp- 
tămîna 10—16 mai) cu tnvln- 
gătoarea partidei Israel — Nor
vegia. In vederea acestui meci

șl pentru desemnarea jucătorului 
nr. 4 (primii trei titulari fiind 
Iile Năslase, Ion Tiriac și Petre 
Mărmureanu). biroul federației 
noastre a decis organizarea unul 
turneu de selecție (cu începere 

l'.e Pro- 
urmă- 

Dron, S. 
T. Oviei, 
I. Sântei.
veriflea-

de la 3 mai pe terenurile 
greșul) cu participarea 
torilor tenismeni : S. 
Mureșan, C. Popovlci, 
l. Kerekeș, V. Sotlriu și 
Pentru antrenament 
re va concura și P.

în „Sala sporturilor* din 
localitate, formația Electropu- 
tere a învins pe C.F.R. Timi
șoara cu 17—12 și pe Olimpia 
Satu Mare cu 22—8. C.F.R 
Timișoara a întrecut pe Olim
pia Satu Mare cu 19,5—18,5. 
Meciurile au fost de un nivel 
tehnic satisfăcător. La catego
riile mari s-au impus Cucu 
(100 kg, de la Olimpia Satu 
Mare) și Bușoi (4-100 kg. de 
la Electroputere). Promițător 

a evoluat la cat. 100 kg tină- 
rul D. Anghel (Eleetrooutere).

V. POPOVICI-coresp.

trecut pe tulceni cu scorul de 
22—14, De semnalat că Pes
cărușul n-a avut reprezentant 
la categoria 57 kg, în meciul cu 
Mureșul. Luptătorul E. Popa, 
care a lost întrecut la luș de 
către M. Nica (Steagul roșu), 
a fost pălmuit de către antre
norul său, I. Geambazu. după 
ce părăsise salteaua și a refu
zai să concureze în continua
re

C. ALBU-coresp.

de la Crișul Ora- 
dominat reuniunea.

REȘIȚA
Sportivii 

dea au 
invingîndu-i pe reșițeni, la ei
acasă, cu 35.5—4.5 și pe lugo
jeni cu 17—11. Echipa Vultu
rii Tetxila Lugoj a învins pe 
C.S.M. Reșița cu 17—7

I. PLAVIȚU-coresp.
TG. MURES.

Si 
Mârmureanu.

eu noile re-
: F.I.L.T. la

nesemnalizată de ofsaid a Iui 
Ceco, o lovitură liberă a lut 
Gjika șl golul lui Zbega.

Minutul 74, minutul victo» 
riei : Cheran, lansat în atac, 
își împinge prea mult min
gea înainte, în preajma ca- ! 
reului de 16 m. Ziu îi taie 
drumul, fundașul nostru sare 
peste balon și Tătaru venit i 
din urmă, ii reia printr-un 
șut-centrare trimițî'1du-l la 
Sălceanu, aflat în stingă, 
spre marginea careului mic. 
Minuscula extremă a olimpi
cilor nu ezită și șuteeză în 
poartă : 2—1, deși adversarii 
invocă o poziție de ofsaid, 
refuzată corect de arbitri în- 
trucit fundașul dreapta al
banez, Gjika, se afla, lateral, 
mai aproape de propriile bu
turi, decît atacantul român.

Tn min. 83, la o lovitură 
liberă executată de Popovici, 
portarul albanez scapă balo- : 
nul pe linia porții și Năsta- 
se, vrînd să-l introducă în ; 
gol îl lovește pe Dinella. A j 
fost, evident, un fault de joc, ' 
partida neprezentînd, în ciuda 
jocului atletic promovat de 
oaspeți, o notă da duritate.

Așadar, reprezentativa o- 
limpică a României va pleca 
la meciul retur, de la Tirana, 
cu un avantaj minim, și ca 
cifră și ca importanță, de
oarece calificarea, urmînd să 
fie obținută pe bază de adi- 
țiune de goluri, echipa al
baneză va avea avantajul te
renului care, de cele mai 
multe ori, este decisiv. Deci, 
pentru a rămîne mai depar
te în joc pentru calificare, 
olimpicilor noștri le va fi 
necesar la 26 mai, la Tirana, 
cel puțin un meci nul. în 
caz de scor general egal după 
180 de minute de joc (de 
pildă : 2—2) se va apela la 
prelungiri (două reprize a 
cîte 15 minute). Dacă egali
tatea va continua să persiste 
și în acest caz, se va apela 
la executarea a cîte 5 lovi
turi de la 11 m. Dacă depar
tajarea nu va interveni nici 
atunci, vor decide sorții. (

După Petre Buricea, Aurora 
Crișu (floretă) șl Gabriel Duția 
(sabie), duminică la „Floreașca 
II" a fost cunoscut șl campio
nul țării la juniorii mici în pro
ba de spadă. El este Dorn Ma
tei (Universitatea București). Ob- 
țlnînd 4 victorii în turneul final, 
tot atîtea ca și Petru Tomory, de 
la Școala sportivă din Oradea, 
Matei a fost nevoit să susțină 
un asalt de baraj. Reprezentan
tul Universității a fost mai in
sistent, aproplindu-și victoria la 
limită (5—4). Pe locul 3 a-a 
clasat Mircea Rotaru de la E- 
lectroputere Craiova, cu 3 victo
rii. Adrian Kuki (Olimpia Satu 
Mare) a ocupat locul 4, cu ace
lași număr de asalturi • 
în turneu) final, dar cu un tuș- 
averaj inferior. Tot un 
sin din Craiova, Ion Dima, 
clasat pe locul 5, cu o 
rle. Tabloul finalei l-a ! 
lat campionul țării la... 
Gabriel Duția (Tractorul 
șov), care a dovedit unele 
leitățt și la această probă, 
diferențiată de sabie și ca 
nică și ca stil.

A fost o finală reușită In 
mulți dintre cel 42 de 
panțl au arătat că posedă, 
tr-o bună măsură, elemente din 
tehnica acestei probe și tot
odată că știu- să se orienteze 
tactic, element adesea decisiv la 
spadă.

Cu finala 
campionatul 
mici, ediția 
șlt. (t. st.)

cîștigate

spațiului din preajma butu
rilor apărate de Dinella — 
10 sau 11 jucători roșu-negri 
4- 6—7 tricolori ! — nu le 
poate fi decît favorabilă. Și 
cursul jocului n-a avut, prac
tic, decît direcția porții alba
neze, reprezentativa noastră 
atacînd vehement chiar din 
start. în min. 5 Tâtaru — 
Iordănescu izbutesc primul 
„un-doi", mingea expediată 
de primul și respinsă de Di
nella în interiorul careului 
mic neputînd fi însă pre
luată de cel de al doilea. în 
același minut (8) două cor- 
nere consecutive, apoi suita 
de șarje oprite la marginea 
suprafeței de pedeapsă ad
verse, asemenea celei din 
min. 15 cînd Beldeanu — 
bine găsit demarcat de către 
Cheran la marginea careului 
— intră pe centru, acolo 
unde, de regulă, se află ma
sați cel puțin 8 jucători al
banezi. Manevrele colective 
ale olimpicilor eșuează astfel, 
și atunci Tătaru și Iordănes
cu iau, pe rînd, acțiuni pe 
cont propriu (min. 18) potic- 
nindu-se, însă, înainte de 
șut. Ceea ce reușim din cînd 
în cînd sînt centrările aerie
ne în careul mic (autor : Săl- 
ceanu) dar spațiul este do
minat, cu siguranță, de Di
nella. în min. 42 o acțiune 
prelungită de atac a echipei 
noastre a masat, pur și sim
plu, pe o suprafață de ma
ximum 12 m2, nu mai puțin 
de 10 jucători 1 Greu de în
scris în asemenea condiții... 
Doar prin hazardul ricoșeu- 
lui, așa cum s-a și intîmplat 
în ultimul minut al primei re
prize, cînd mingea, șutată pu
ternic de Beldeanu a sărit la 
Iordănescu, acesta a ezitat o 
fracțiune de secundă, dar a 
preluat apoi balonul și a șu
tat în gol : 1—0 I

Urmează cea mal produc
tivă perioadă de contraatac 
albanez (intra min. 46 și 55) 
din care a rezultat o poziție

spada- 
s-a 

victo- 
Inche- 
sabie, 
Bra- 

ve- 
mult 
teh-

GALATI
Progresul București a reușit 

o frumoasă performanță. In- 
vingind pe Dunărea la Galați 
cu 15—13, Intr-o 
librată.
trecut

11) Iar
A.S.A. 
ciurile 
un slab nivel tehnic.

T. SFRIOPOL-coresp.

Ultimele trei 
seria Est, care 
pînă acum nici 
Mureșul, Pescărușul Tulcea si 
Steagul roșu Brașov — s-au 
întîlnit la Tg. Mureș și, cu 
excepția echipei dobrogene, 
s-au prezentat bine puse la 
punct. Mureșul a realizat do
uă victorii : 27,5—10,5 cu Pes
cărușul și 23,5—16.5 cu Stea
gul roșu. Brașovenii i-au în-

echipe din 
nu obținuseră 
o victorie — care 

parii el - 
în-

partidă eehi- 
Galați a în-
Bacău (21 — 

a dispus de 
cu 24—8. Me-

Dunărea 
pe A.S.A. 
Progresul 
Bacău 
au fost, in general, de

• tn conformitate < 
glementări aduse de 
ultima adunare generală Clin 1970, 
biroul federației române a acor
dat drept de joo in competițiile 
oficiale individuale șl oe echipe, 
antrenorilor p!nă le vîrsta de 
40 de ani inclusiv.

probei de spadă, 
național de juniori 
1971, a luat sfîr-

A ÎNCEPUT UTINUI UD
..CURSA MUNȚII OR”

AL CANPiONAÎUtll MASCULIN DIVIZIA

în

Azi,

18 (prin telefon, do 
nostru). începînd 

, în peisajul cnti- 
orașului Sinaia 

un aspect

!a Sinaia

pru“
terializat prin 8 lovituri

SINAIA, 
la Irimisul 
de slmbătă, 
dian al orașului Sinaia s-a 
înregistrat un aspect nou: 
cicliști în treninguri, cu căciu
lite și mănuși călduroase (aici 
iarna ține să mai zăbovească 
puțin) rulează de zor, făc'md 
recunoașterea unor porțiuni 
din traseul etapelor

Sînt participant!) la cea de-a 
12-a ediție a ..Cursei Munți
lor", competiție organizată de 
clubul D’namo în colaborare 
cu AS. Loto-Pronnsport. 
Printre ei. sportivi do la Ru
da Hvezda Plsen. în frunte 
cu consacratul Tiri Hava (27 
ani), clasat al patrulea 
„Cursa Păcii" 1970. Apoi, pa
tru tinere speranțe : Peter
Krupicka (19 ani), Jiri Patras
(19) . Jiri K vădii (2.0) si Tiri 
Prohal (23) — participants la 
„Cursa Munților" acum trei 
ani. Antrenor, fosta vedetă din 
„Cursa Păcii" Jan Ktibr. Tot 
tînără este și echipa prezen
tată de Dvnamo Berlin : Horst 
Prauer (21), Bernd Pm.ilke
(20) , Helmut Seeger (19), Mi
chael Drabinski (19) și „vîrst-

Srtionfeld (25).
clubului Dy- 
următori" — 

antrenorul 
La start se

nicul“ Volke 
„Sînt speranțele 
namo pentru anii 
ne informează 
Manfred Deckert. 
vor prezenta 79 de cicliști, al
cătuind 16 echipe și anume : 
Ruda Hvezda Plsen, Dynamo 
Berlin, Dezrobirea Brașov. Me
talul Plopeni (I. II), Mureșul 
Tg. Mureș, Steaua (I. II), Pe
trolul Ploiești, Voința Bucu
rești, Olimpia București, Voin
ța Ploiești, Dinamo (I.
C.S. Brăila, C.S.M. Cluj. Start 
în prima etapă (Sinaia — 
Chichiș-Sinaia — 120 km), luni 
ora 14,30 din centrul orașului 
Sinaia.

li>,

I
Emil IENCEC

Terl s-a reluat campionatul 
masculin de handbal, divizia 
A, în prima etapă din cadrul 
turului III în aer liber fiind 
programate meciuri extrem 
de interesante și disputate. 
Iată prezentarea lor: UNIV. 
BUCUREȘTI — VOINȚA 14— 
8 (7—3). Jocu-1 a fost la dis
creția studenților, care au 
condus detașat tot timpul. 
Antrenorul Eugen Trofin s-a 
folosit de acest prilej pentru 
a-și rula întregul lot, din care 
Orban, Cosma și Voinea au 
avut o excelentă comportare. 
Chîcsid, însă, a fost departe 
de valoarea lui, mai ales în 
atac. „Voința" a încercat să 
țină pasul cu adversara sa 
dar. pornind de la Mureșan 
(anihilat ram dur de Roșu) 
și pînă la portarul Anca, a 
dovedit că nu deține încă for
ma menită s-o scoată din 
zona retrogradării. Principalii 
realizatori : Cosma (4) — „U“ 
respectiv Nițescu (3), A con
dus foarte bine P. Țîrcu 
(București). DINAMO BUCU
REȘTI — DINAMO brașov 
11 —10 (5—3). Jocul s-a dis
putat sub tensiunea arbitra
jului a cărui trăsătură gene
rală a fost eroarea 1 începînd 
cu cele 7 lovituri de la 7 m 
acordate (eu două excepții) 
gratuit ambelor echipe, 
nuînd cu numeroasele 
inverse și încheind cu 
nările dictate exact 
cînd nu era cazul, arbitrajul 
a influențat scorul final care 
era deschis oricărui rezultat 
ținînd seama de evoluția mp- 
destă a bucureștenilor și de 
dîrzenia cu care s-au apărat 
și au atacat oaspeții. Princi-

conți» 
decizii 
elimi- 
s tun ci

palii marcatori : Dan Marin
(5) — pentru gazde și Mesm- 
mer (4) pentru oaspeți. Au 
arbitrat (?1) N. Andreea și 
C. Tănăsescu (Craiova). Horia 
ALEXANDRESCU

„U“ CLUJ — POLITEHNI
CA TIMIȘOARA 11—11 (8— 
4). Plină de durități, partida 
a fost interesantă doar prin 
evoluția scorului, mai precis 
prin revenirea oaspeților în 
repriza secundă și prin fi
nalul lor puternic, care le-a 
și adus un nesperat rezultat 
de egalitate. Caracterul „as- 

al apărărilor s-a ma- 
i de 

la 7 m (5’în favoarea gazde
lor), dictate de cuplul bucu- 
reștean P. Cîriigeanu — I. 
lonescu, care a arbitrat bine. 
Principalii realizatori: Schmidt
(6) — „U“ și Cîrlan (4) — 
„Poli". Nusa DEMIAN

POLITEHNICA GALAȚI — 
S.C. BACAU 12—9 (4—3). Cu 
Văduva în mare vervă și cu 
un atac agresiv, studenții gă- 
lățeni și-au scos deseori ad
versarii din dispozitiv, obți- 
nînd o prețioasă victorie. Cele 
mai multe goluri le-au înscris i 
Văduva (5) — „Poli“ și Păcu
rarii (3) — S.C. Bacău. Au 
condus bine I. Covaci și Gh. 
Popescu (București). S. CON
ST ANTINESCU-coresp.

ȘTIINȚA LOVRIN —STEA
UA 12—20 (5—9). Campionii 
și-au intrat în ritm de-abia 
în repriza secundă, întîmpi- 
pinînd totuși, o rezistență 
dîrză din partea gazdelor. 
Principalii marcatori : Birto- 
lom (7) — Steaua și Rigelma- 
yer (4) — Știința. Au condus 
P. Radvany și A- Lucaci 
(Cluj). M. FASSL-coresp.

Petre Papp (Dinamo București) străpunge apărarea adversă fi 
va înscrie pentru echipa sa

Fotoi V. BAGEAQ

UN FAPT PUȚIN OBIȘNUIT: VICTORIE ÎN DEPLASARE 
PRIN NEPREZENTAREA... GAZDELOR

In etapa de ieri a campio
natului divizionar s-a produs 
un fapt puțin obișnuit: 
meciul masculin 
Cîmpina-Rafinăria 
gazdele nu

PARTIDĂ DE VERIFICARE, ÎNAINTEA ÎNTÎLNIRII

CU ECHIPA DE TINERET AUD. GERMANE

l-ll (00)

POLITEHNICA ÎNVINSA DE CRIȘUL

ULTIMELE PATRU SECUNDE!

Sănătatea

spectacu- 
s-au ,im-

Ieri, in etapa a XXVl-a a 
diviziei naționale de baschet 
feminin, Crișul Oradea 
produs o surpriză de propor
ții, învingînd pe campioana 
țării și actuala fruntașă a

a

14^4

NOII CAMPIONI 
DE JUNIORI

CONSTANȚA. 18 (prin telefon). 
Timp de trei zile „Sala sporturi
lor" din localitate a găzduit cea 
de a 11-a ediție a campionate
lor naționale de juniori la hal
tere și culturism. La haltere »’■ 
participat aia sportivi din 
de județe, dintre care s-au 
marcat îndeosebi, _ sportivii

au 
33 

re
marcat maeoseoi, 6e
la S.N. Constanța, Rapid Oradea șl 
C.S.M. Cluj (aceasta a obținut, 
de altfel, cele mal multe titluri 
de campioni).

Iată rezultatele pe
JUNIORI MARI.

Toma Matrea (Steaua)
Ion Laeșl (C.S.M. Reșița) 230 kg. 
La juniori mici pe primul loc 
Dragomlr Cearoslan (C.S.M. Cluj) 
225 kg. Cat. 56 kg : C. Frtncu 
(S.N C.) 280 kg. A. ștefan (Steaua) 
275 kg. La juniori mici : Mircea 
Chiomil (S.N.C.) 237,5_kg-> _Cat. 
60 kg : ---------"
dea) 335 kg, D. Apostol (S.N.C.)
317.5 kg. La juniori mici L. Foca 
(C.S.M. Cluj) 265 kg. Cat, 67,5 
kg : I. Satmarl (Rapid Oradea)
357.5 kg, I. Habot (S.N.C.) 347,5 
kg. La juniori mici : V. Daniel 
(C.S.M. Cluj) 310 kg. Cat. 75 kg : 
Ti-dor Petrișor (Viitorul Bucu
rești) 380 kg. Gh. Bercea (S.N.C.)
367.5 kg. La juniori mici : Marcel 
Daniel (Petrolul Ploiești) 297.5 kg. 
Cat. 82,5 kg : V. Dezsl (Rapid 
Oradea) 375 kg, N. Cristea (Pe
trolul Ploiești) 357,5 kg. La ju
niori mici : I. Oros (C.S.M. Cluj) 
205 kg. Cat. 90 kg : ștefan Mate 
(St. r. Brașov) 400 kg, Gh. Stoi
cescu (Steaua) 390 kg. La j ’ 
nlori mid : I. Laszlo 325 kg. Cat. 
110 kg : E. Midori (C.S.M.
blu) 332.5 l.g. Ch. Chelmegesn 
(Steaua) 295 kg. La juniori miel: 
I. Crelcic (C.S.M. Cluj) 330 kg. 
Cat. +110 kg : F. Pop (C.S.M. 
Cluj) 335 kg. C. Mărgărit (Meta
lul Buc.) 327,5 kg. La juniori 
mici : P. Trelstaru (Nlcollna Iași) 
230 kg.

LA CULTURISM (31 concurențl), 
pe primele locuri s-au clasat : 
Cat. pînă Ia 168 cm : I. Iliescu 
(St. r. Brașov). V. Dezsl (Rapid 
Oradea) și D. Apostol (S.N.C.). 
Cat peste 1,68 cm : Gh. Bercea 
(S.N.C.), P. Chlrlloiu (Dunărea 
Galați), I. Satmarl (Rapid Ora
dea).

categorii.
Cat. 52 kg : 

235 kg ;

E.
Cat.

kovaci (Rapid Ora-

clasamentului, Politehnica 
București Iată îezultatele :

Crișul Oradea — Politeh
nica București 84—83 (37— 
35), A fost o partidă viu 
disputată, cu dese răsturnări 
de scor. După pauză, bucu- 
reștencele au izbutit șă se 
distanțeze, realizînd în min. 
35 un avans de 12 puncte 
(78—66). Din acest moment, 
gazdele au trecut la aplica
rea presingului care le-a de
ranjat vădit pe studente (și 
așa lipsite de aportul lui 
Diaconeseu și Gugiu, elimi
nate pe parcurs). In min. 38, 
la scorul de 81—77, este eli
minată Ciocan, greul rămî- 
nînd pe Szabados și Taflan. 
Politehnica nu poate face, 
însă, față agresivității spor
tivelor de la Crișul și, cînd 
mai erau patru secunde de 
joc (scor 83—82 pentru oas
pete), Taflan s-a pripit, a 
pasat mingea la Boca și a- 
ceasta a înscris, pecetluind 
scorul final. Au înscris : 
Vigh 29, Boca 19, Czege 14, 
Ghiță 9, Horvath 7, Bodor4, 
Balogh 2 pentru Crișul, res
pectiv Taflan 24, Szabados 21, 
Ciocan 14, Diaconeseu 8, Gu
giu 8, Demetrescu 7, Far- 
caș 1. Au arbitrat bine E.

Sarosi (Cluj) și G. Mahler 
(Satu Mare). (I. BO1TOȘ, co
resp.)

A.S.A. Cluj 
Satu Mare 73—64 (28—36).
Partidă atractivă, 
loasă, Sătmărencele
pus în primele 20 de minute 
printr-un joc combinativ, în 
viteză, dar în repriza se
cundă elevele antrenorului 
N. Martin, excelent conduse 
în teren de inepuizabila 
Floarea Trandafir, au domi
nat clar zona panourilor. 
S-au evidențiat Trandafir și 
Neta de la gazde, Seres, Ba- 
lai și Mihalik de la oaspete. 
Au condus bine D. Ganea 
(București) și G. Berekmeri 
(Tg. Mureș), (M. RADU, co
resp.)

Mureșul Tg. Mureș — 
I.E.F.S. 43—67 (23—25). După 
o repriză echilibrată, studen
tele au pus stăpînire pe joc, 
cîștlgînd clar. (C. ALBU, co
resp)

Voința Brașov — Construc
torul București 52—43 (25— 
II). Evoluînd mai organizat 
decît în meciurile anterioare, 
brașovencele și-au adjudecat 
victoria. (E. BOGDAN, co
resp.)

CLASAMENT
1. Politehnica 36 24 2 1933-1527 50
2. Rapid 26 22 4 1758-1363 48
3. I.E.F.S. 26 21 5 1757-1427 47
4. Crișul 26 13 13 1607-1637 39
5. Sănătatea 26 12 14 1703-1812 38
6. Voința Bv. 26 10 16 1437-1767 36
7. A.s. Armata 26 9 17 1504-1633 35
8. Constr. 26 8 18 1279-1502 34
9. Mureșul 26 6 20 1346-1528 32

10. Voința
Buc. 26 5 21 1431-1611 31

8=

(Urmare 
din paq. 1)

Ju-
Sl-

C. POPA-coresp.

peste umeri, l-a fixat pe ad
versarul său timp de 30 sec. 
recoltînd o victorie bine me
ritată.

Cat. 70 kg — Fostul cam
pion V. Gheorghe (Rapid) 
n-a reușit să contracareze un 
atac al juniorului arădean 
D. Hîrșan țl astfel sportivul 
de la Vagonul s-a revanșat 
pentru meciul pierdut în fi
nala de anul trecut. Victo
ria a revenit lui Hîrșan la o 
diferență minimă. Rapidistul 
a fost nemulțumit de decizia 
celor trei arbitri care însă 
nu trebuia să-l ducă la un 
gest nesportiv (Gheorghe nu 
a dat mina cu învingătorul 
pe podiumul de premiere).

Cat. 80 kg — A. Negoiță

AU FOST DESEMNAȚI
(I.E.F.S.) și D. Czep (Uni
versitatea Cluj) au evoluat 
într-un meci de uzură, în 
care nici unul n-a reușit să 
finalizeze vreo acțiune. în ul
timele minute, clujeanul a 
fost mai activ, fapt de care 
arbitrii însă n-au ținut cont, 
declarîndu-1 învingător pe 
Negoiță (decizie discutabilă).

Cat. 93 kg — I. Herman 
(I.E.F.S.) a încercat de mai 
multe ori să-l fixeze pe si- 
bianul I. Buzic, dar acesta 
s-a apărat foarte bine. Cu un 
ușor avantaj a cîștigat, pe me
rit, Herman și astfel el a 
trat pentru a treia oară 
posesia titlului.

Cat. +93 kg — Cei
grei, S. Arjoca (I.E.F.S.) și 
Fi. Sandu (Rapid Buc.), au o- 
ferit o partidă deosebit de 
disputată în care superiori
tatea tehnică a fost de par
tea lui Arjoca.

in- 
în

doi

In
Petrolistul 
Teleajen, 

gazdele nu s-au prezentat, 
pierzînd cu 0—5 000 p.d. Asu
pra acestui caz vom reveni. 
Iată celelalte rezultate :

FEMININ
LAROMET BUCUREȘTI — 

RAPID BUCUREȘTI 2 489 — 
2 300 p.d. Punctele puse în joc 
erau foarte necesare fostei 
campioane, 1 
cum luptă 
retrogradării, 
trei perechi, 
distele cu 32 
merită a 
Trandafir (463 p.d.), a schim
bat însă cursul întîlnlrii, in- 
treeîndu-și 
p.d.

foarte
Laromet, 

pentru evitarea 
După 

conduceau rapi- 
p.d. Maestra e- 

sportului, Elena

care a-
primele

adversara cu 98
C.D.

VOINȚA 
U.T. ARAD 
Bucureștencele au condus în
că da la primul schimb (Con
stanța Marincea-Ileana Antal 
453—374 p.d.), mărindu-și în 
final avantajul la aproape 200 
„bețe". Cel mai bun rezultat 
individual a fost înregistrat de 
Valeria Dumitrescu (V) — 464 
p.d.. iar de la oaspete am 
reținut comportarea Măriei 
Nadaș, marcată cu 459 p.d.

TR. I.
VOINȚA CONSTANTA — 

C.S.M. REȘIȚA 2 193 — 2 236 
p.d. Meci de slabă factură 
tehnică, înfrîngerea gazdelor 
datorîndu-se în deosebi evo
luției total necorespunzătoare 
a jucătoarelor Florica Fărăia- 
nu (335 p.d.) și Isofia Burlacu 
(358 p.d.). Reșițencele au
avut în Maria Stancu (403 
p.d.) cea mai in formă Jucă
toare- C. POPA-coresp.

VOINȚA TG. MUREȘ — 
HIDROMECANICA BRASOV 
2 690 — 2 445 p.d.

CETATEA GIURGIU — VO
INȚA PLOIEȘTI 2 533 —2 361 
p.d.

VOINȚA CLUJ — DERMA- 
GANT TG. MUREȘ 2 381 — 
2 242 p.d.

MASCULIN
FLACARA CTMPINA — 

OLIMPIA REȘIȚA 5 215 — 
4 983 p.d. Avind în Petre Pur-

NEGREA-coresp-
BUCUREȘTI — 

2 552 — 2 367 p.d.

je (934 p.d.) și Nicolae Gruia 
(903 p.d.) cei mai buni jucă
tori, cîmpinenii și-au întrecut 
categoria adversarii.

E. STROE-coresp.
PETROLUL PLOIEȘTI — 

VOINȚA BUCUREȘTI B 216— 
5 147 p.d. Conduși In trei 
schimburi, petroliștii au găsit, 
totuși, resursele fizice și teh
nice pentru a obține victoria.

A. CRISTEA-coresp.
RAPID BUCUREȘTI — 

GLORIA BUCUREȘTI 5 309 — 
5 151 p.d. Giuleștenli au do
minat în permanență în fața 
unei echipe care pare 
fi resemnat cu ideea că 
sește divizia națională, 
jucători au lansat bila 
precizie de ceasornic: V. 
toiu — 905 p.d., Al. Vrîncea- 
nu — 913 p d. de la gazde șl 
Aurel Moscu — 915 p.d. de 
la învinși. O. GUȚU-coresp.

C.S.M. REȘIȚA — GAZ 
METAN MEDIAȘ 5 319 — 
4 793 p.d. O victorie comodă, 
la o diferență rar întîlnită. 
S-au remarcat: Iosif Tismă- 
naru — 934 p.d., Petru Preda 
— 923 p.d. și Gh. Ciocîrlan — 
909 p.d. (C.S.M.), respectiv 
Aurel Chirilă — 854 p.d.

C.F.R. TIMIȘOARA — VO
INȚA TG. MUREȘ 5131—4916

să se 
pără-
Trei 

cu o 
Măn-

Elevii antrenorilor Gh. Ola 
și R. Cosmoc au susținut ieri 
dimineață, pe stadionul din 
șos. Ștefan cel Mare, un ul
tim joc de verificare înaintea 
partidei cu selecționata de ti
neret a R.D. Germane. Cei 
doi tehnicieni au folosit cu a- 
cest prilej marea majoritate 
a lotului ce se va deplasa la 
Schwerin. Fără să forțeze, 
tinerii au evoluat la un bun 
nivel, imprimînd jocului un 
ritm vioi și au construit mul
te acțiuni frumoase. Totuși, și 
de data aceasta, înaintașii au 
fost deficitari la capitolul fi
nalizare, încercînd mai mult 
străpungerile prin centrul te
renului, ușor anihilate de că
tre dinamoviștii I. Nunweil
ler, Dobrău și, în ultimă in
stanță, de Andrei.

Meciul, disputat pe o dura
tă de 2 reprize a cite 40 de 
minute, a început sub nota 
de dominare a dinamoviști- 
lor, dar Doru Popescu și Both 
au ratat din poziții favorabi
le- Treptat, componenții lotu
lui au echilibrat jocul și, spre 
sfîrșitul reprizei, Mojdovan a 
irosit, la rîndul său, o situa
ție clară de gol. După pauză, 
„tricolorii" au avut inițiativa 
și, în min. 47, au marcat uni
cul gol i Florea a driblat cîți- 
va adversari, a ajuns la mar
ginea careului de 16 m, de 
unde a pasat Iui Moldovan, 
care a expediat balonul în 
poartă : 1—0. în continuare, 
ambele echipe au desfășurat 
un joc frumo», însă tabela de

marcaj a rămas neschimbată, 
deși Haidu (min, 57 și 79), 
aflat în imediata apropiere a 
porții, ar fi putut concretiza 
acesta ocazii.

A arbitrat foarte bina D. 
Rădulescu,

LOTUL DE TINERET i lor-- 
dache (Cavai, min. 53) —
Sandu Gabriel, V. Stoicescu, 
Olteanu (Ciugarin, min. 53), 
Ghlrcă, _ ‘ ~
mionaș, 
Bojin. 
min. 50).

DINAMO i Andrei — Ște- 1 
fan (P. Nicolae, min- 41), I. 
Nunweiller, Dobrău, Jucan 
(Deleanu, min. 41), Nuțu, Both, 
Haidu, Batacliu, Doru Popes
cu, Moț (Fuselova, min. 54).

Dudu Georgescu, Si- 
Petreanu. Mol de van, 
Florea (Ghergheli,

★i
Lotul de tineret urmează să 

plece astăzi dimineață, cu a- 
vionul, la Berlin, de unde își 
va continua călătoria. Vor 
face deplasarea jucătorii Ior- 
dache, Cavai, Cristache, Oltea
nu (Steagul roșu), Stoicescu, 
Ciugarin, Hajnal, Sătmăreanu 
II, Simionaș, Dudu Georgescu, 
Petreanu, Moldovan, Bojin, 
Florea și Ghergheli, însoțiți 
de antrenorii Gh. Ola și R. 
Cosmoc.

Partida dintre sedecționate- 
le de tinere ale R.D. Germa
ne și României va avea loo 
miercuri la Schwerin.

în etapa a XV-a diviziei A

POLI“ IAȘI N-A TRECE DE DINAMOPUTUTf >

GRIV1ȚA ROȘIE, LIDER IN CONTINUARE

P. VINTILA

CEI CINCI CAMPIONI
pe
63

Iată sportivii clasați 
primele trei locuri : cat. 
kg — 1. L. Sabin (I.E.F.S.), 
2. M. Tamaș (Dinamo Tu
nari), 3. D. Georgescu (Ra
pid) și L. Moldovan (Voința 
Sibiu) ; cat. 70 kg — 1. D. 
Hîrșan (Vagonul Arad), 2. V. 
Gheorghe (Rapid Buc.), 3. 
Șt. Vodă (I.E.F.S.) și C. Ro
man (Rapid Buc.) ; cat. 80 kg 
— 1. A. Negoiță (I.E.F.S.), 2. 
D. Czep („U“ Cluj), 3. Gh. 
Ungureanu (A.S.E. București) 
și V. Petre (A. S. Presă și 
edițuri_ Buc.); cat 93 kg — 

2. I.
3. C. 

A. Du- 
; cat. 
Arjoca

1. I. Herman (I.E.F.S.),
Buzic (Voința Sibiu),
Clit (Univ. Craiova) și 
mitru (Rapid Buc.)
+ 93 kg — 1. S.
(I.E.F.S.), 2. FI. Sandu (Rapid 
Buc.), 3. u Pîrvu (Școala 
sportivă Gn. Gheorghiu-Dej) 
și Gh. Boșcu (I.E.F.S.).

Limitată la patru meciuri 
(două s-au disputat sîmbătă) 
jocurile etapei a XV-a a 
campionatului diviziei A de 
rugby s-au încheiat cu re
zultate scontate : în două 
partide, victoria a surîs gaz
delor (Rulmentul Bîrlad și 
Știința Petroșani), un alt meci 
s-a terminat printr-un scor 
alb (cel de la Sibiu), în timp 
ce semiderbyul de la Iași, in- 
firmînd specialitatea echipei 
locale, Politehnica, de a fur
niza surprize, a dat cîștlg de 
cauză formației Dinamo 
București. Iată pe scurt re
latările corespondenților noș
tri...

LA IAȘI, Politehnica a do
minat în majoritatea timpu
lui de joc, literalmente în 
prima repriză, cînd a și con
dus cu 3—0, prin lovitura de 
pedeapsă realizată de Gheor
ghiu. Accidentările survenite 
în echipa gazdă au slăbit for
ța de joc a XV-lui pregătit 
de ing, Drobotă. Dinamo a 
acționat tot mai mult la 
mînă, fructificînd prin Nico- 
lescu (drop) și Co '«tin 
(încercare). \ condus 1’. Ni- 
culescu (București).

los, cu 
liniile 
făcut copios simțită prezența. 
Rulmentul a atacat mai mult 
și a înscris prin dorici 
(două încercări și un drop) 
și Matei (încercare). Oaspe
ții, care s-au apărat adesea 
supranumeric, au reușit să 
reducă din handicap prin 
cele trei lovituri 
transformate de 
nescu.

A condus bine 
tea (București).

ELIADE SOLOMON

multe acțiuni în care, 
de treisferturi și-au

Rezultate tehnice : Po
litehnica Iași — Dina
mo 3—6 (3—0) ; Rul
mentul Bîrlad — Ra
pid București 12—9 
(6—0) ; Știința Petro
șani — Agronomia 
Cluj 12—3 (6—0) ;
C.S.M. Sibiu — Farul 
Constanța 0—0. Sîmbă
tă : Steaua — Con
structorul 17—11 (8—6); 
Grivița roșie — „U“ 
Timișoara 9—6 (0—0).

D. D1ACONESCU

LA BÎRLAD, un joc de 
bun nivel tehnic, spectacu-

de pedeapsă
Titel Marl-

Ștefan Cris-

LA PETROȘANI, un joc 
modest, la discreția echipei 
locale Știința, eve s-a dove
dit mai insiste: .ă. De men
ționat că începînd din min. 
30, rugbyștii de la Agrono
mia au jucat în 14 oameni, 
din cauza accidentării lui Pe- 
treanu. Studenții din Valea 
Jiului și-au asigurat victoria 
prin dropul și lovitura de 
pedeapsă realizate de Fălcu- 
șanu, un al doilea drop care 
a avut drept autor pe Băr- 
găunaș și o încercare semna
tă de Ailenei. Pentru oaspeți 
a înscris o încercare Io3e- 
novici.

A arbitrat foarte bine. 
Teodor Wiling (București).

TITUS CORNEA

LA SIBIU, partida dintre 
C.S.M. și Farul Constanța s-a 
caracterizat printr-o luptă 
surdă numai pentru rezultat, 
ceea ce a influențat asupra 
calității. S-a jucat mai mult 
pe înaintare. Au abundat re
punerile din margine, grăme
zile. Contrar așteptărilor, 
rugbyștii din localitate n-au 
mai făcut jocul constructiv 
cu care ne obișnuiseră, în 
timp ce echipa oaspe a abu
zat de obstrucții. A condus 
foarte bine, Pellegrinno 
D’EccIesis (București).

IOAN BOȚOCAN
Clasamentul

1. Grivița Roșie 15
~ "----- 13

15
15
15

2* Steaua
3. Dinamo

Șt. Petroșani 
Univ. Tim. 
Agronomia 
Cluj 
Farul C-ța.

8. Rulmentul 
Bîrlad 
Polit. I.IȘ1 
C.S.M. sibiu 
Rapid Buc. 
Constr.

4.
5.
6.

1.
15
15

9. 
10. 
11. 
12.

general :
13 0 2 246: 63
12 1 2 282: 19
11 1 3 218: 52 

109: 81 
107: 97

3 4
4 6

41
4l>
38
34
39

5
5

87:154
105:149

0 9
2 9
2 9

87:204 
86:121 
44:168

27
25
25
24 
22
25

6
4
4
4 1 10 112:195
2 2 10 87:207
(a XVl-a,

Grivița Roșie,
- Știința Pe-

— Fa-
C.S.M.

15
15
15
15
15

Etapa următoare 
aprilie) : Rapid — 
Rulmentul Bîrlad 
tțoșanl, A'.'.-onomia Cluj 
rul Constanta. Steaua — 
Sibiu, Dinamo — Constructorul, 
.U" Timișoara — PoUțelwlca Iași.

pent.ru
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32 DE GOLURI MARCATE ÎN 16 MECIURI
r«M , A.S. ARMATA Tj. MUREȘ - IA PRIMA INFRINGERE IN RETUR _

BRAȘOV, 18 (prin telefon, 
de la trimisul nostru).

Știm că Metrom are o si
tuație destul de precară în 
clasament și pentru formația 
brasoveană fiecare punct con
tează enorm. Dar a obține 
victoria sau măcar un meci 
egal în maniera în care au 
încercat brașovenii s-o facă 
în jocul cu Metalul Tîrgo- 
viște, aceasta este o jignire 
la adresa fotbalului, este de
parte de ceea ce se numește 
întrecere sportivă. Metrom a 
fost învinsă (și înfrângerea 
putea fi și mai severă) pen
tru că jucătorii — cu puține 
excepții — nu s-au preocu
pat cîtuși de puțin să joace 
fotbal în adevăratul sens al 
cuvîntului. Conduși încă din 
minutul 2, localnicii și-au 
pierdut capul, au acționat 
confuz, au căutat mai mult

NUMEROASE RATĂRI
F.C. GALAȚI - PORTUL

GALAȚI, 18 (prin talafon, 
de la trimisul nostru).

Un teren bun, o vreme 
splendidă și două echipe sen
sibil egale care anunțau o 
dispută echilibrată. Mai ho- 
tărfți — în definitiv evo
luau în fața propriilor lor 
suporteri —, gălățenii se im
pun din primele minute. O 
centrare perfectă a Iui Cră- 
ciunoiu după un dribling pre
lungit, un „cap" al lui 
Chihaia și tabela de marcaj 
indică avantajul de partea 
gazdelor (min. 11). în conti
nuare, jocul se dispută într-o 
singură direcție, spre poarta 
constănțenilor, dar, pe rând, 
Bruștiuc, Nicoară, Ion Ionică 
ratează din poziții favorabile.

La reluare, oaspeții, pre- 
zenți în prima repriză doar 
prin cîteva contraatacuri, în
cearcă să echilibreze jocul și 
rezultatul, dar acțiunile lor 
confuze nu pun în real pe
ricol poarta lui Șerbănoiu și, 
încet, încet, elanul lor se 
stinge. La conducerea jocului 
trec din nou gălățenii, apă
rarea Portului fiind nevoită 
să se întrebuințeze serios 
pentru a împiedica majora
rea scorului.

Neacordînd o lovitură de la 
11 m, la un fault asupra lui 
Ion Ionică (min. . 40), arbi
trul Gheorghe Motorga — 
București — confuz și ezi
tant în . multe momente ale 
partidei —. a reușit să-si 
creeze singur probleme

PREA PUTIN FOTBAL
METROM BRAȘOV - METALUL TÎRGOVIȘTE 0-2 (0-2)

picioarele adversarului decît 
balonul (în special Petrescu 
și Răuți), au vociferat în
continuu. au solicitat penal- 
tyuri imaginare, încărcînd at
mosfera de pe stadion. Din 
păcate, o parte din public 
s-a lăsat antrenată, aruncînd 
cuvinte injurioase la adresa 
arbitrilor, iar unii au arun
cat cu pietre în fotbaliștii 
din Tîrgoviște (în Mureșan 
și Pîrvu).

La Brașov, am asistat la 
un meci urât, în care arbi
trul a fost nevoit să împartă 
avertismente pentru joc pe
riculos, lovire sau vociferări, 
lui Selimesi și Gane, să-1 e- 
limine pe Petrescu, care l-n 
insultat.

Metalul Tîrgoviște are me
ritul de a nu se fi angrenat 
în maniera partenerului de 
întrecere. Oaspeții au „în

CONSTANȚA 1-0 (1-0)
F.C. GALAȚI : Șerbănoiu 

— Ionescu, Podeț, Secăreanu, 
Ioan Gh. Nicu, Ioniță, Bruș
tiuc, Chihaia (min. 71, Gali), 
Nicoară (min. 71, Olteanu), 
Ion Ionică, Crăciunoiu.

PORTUL: Stancu — Gheor- 
gacbe. Cristu, Boțea, Mihai, 
Fătu, Leolea (min. 71, Gi- 
rip), Enache, Biliboacă, Strîm- 
beanu. Manea.

Dinu COSTESCU

BRÂILENI1 K.O. LA
C.F.R. PAȘCANI - PROGRESUL BRĂILA

capul, în plasă i 1—0. In min.PAȘCANI, 18 (prin telefon, 
de la trimisul nostru).

Omogenă, cu multe indi
vidualități în toate liniile 
(Cosma, Panait, Udroaică), și 
extrem de dîrză pe toată du
rata partidei, formația gazdă 
și-a depășit net partenerul 
de întrecere, Progresul Brăi
la, care mai ieri emitea pre
tenții la un loc sub soarele 
div. A.

De altfel, nu trecuse cu 
mult peste primul „sfert" al 
jocului, cînd balanța se și 
înclina de partea pașcăneni- 
lor. în min. 4, Panait, diri
jorul gazdelor la mijlocul te
renului, a trimis înalt în 
careu, spre aripa 6tîngă, Ciu- 
pa, acesta a recentrat cu 
capul în fața porții, de unde 
Udroaică a reluat, tot ca 

chis" jocul în apărare — au 
o lini© defensivă bună, soli
dă, excelentă în jocul pe 
sus —, au contat în atac pe 
două vîrfuri (Pîrvu și C. Io- 
nescu) foarte periculoase. De 
fapt, ei sînt „eroii" celor două 
goluri. In min. 2 și 27, Pîrvu 
a scăpat singur și brașovenii 
l-au faultat la marginea ca
reului, luîndu-1 în brațe sau 
trăgîndu-1 de tricou. C. Io- 
nescu a executat loviturile 
libere impecabil și a înscris 
de fiecare dată la păianjen. 
Deși i-a lăsat inițiativa mai 
mereu partenerului, Metalul 
putea să mai înscrie, dar 
Pîrvu a șutat pe lîngă poartă 
de la 7—8 metri (min. 88) 
iar în min. 90 a trimis ba
lonul în bara porții goale. 
Pentru Metrom — în ciuda 
unei dominări teritoriale in
sistente — am notat doar 
două ocazii favorabil de a în
scrie,

Conducătorul jocului Mir
cea Bică — București a avut 
o misiune foarte dificilă, dar 
arbitrajul său 11 apreciem 
drept bun.

METROM : Szalad (min. 30 
Smeu) — Șișcă, Petrescu, 
Grecea, Bădițoiu (min. 46 
Răuți), Gane, Gabor, Seli
mesi, Furnică, Vătav, Nico- 
lae (min. 46, Bădițoiu).

METALUL : Stănescu (min. 
3!), Bărbulescu) — Mihăiles- 
cu, Stanciu, Nițescu, Buciu- 
îneanu, Ciobanu, Ionescu, 
Mureșan, Pîrvu, Buzatu, Pa- 
vlovici (min. 69, Stăncescu).

Constantin ALEXE

18, același Panait a săltat o 
minge spre colțul drept al 
careului mic. de unde Măr- 
culescu a prelungit mai de
parte lui Gh. Blejușcă ; ju
niorul C. Ardeleanu, venit în 
viteză, a reluat apoi cu capul 
din apropiere, plasînd balo
nul în plasă, pe lîngă porta
rul Rădoi. La 2—0, ostilită
țile erau ca și încheiate și 
surprinzătoare și totodată ne
plăcută pentru noi a fost con
statarea că formația oaspe 
n-a reușit să se descurce de 
loc nici după reluare, cînd 
a avut un aliat prețios în 
vîntul care pornise să bată, 
în loc să acționeze cu pase 
scurte, în adîncime, elevii 
antrenorului Stoicescu și-au 
manifestat predilecția pentru

LA CEA MAI ÎNALTA TENSIUNE
CEAHLĂUL

P. NEAMȚ, 18 (prin telefon, 
de la trimisul nostru).

Vreme de... palton, ieri, la 
Piatra Neamț, și un dinamic, 
pasionant meci, desfășurat sub 
biciuirea ploii și tăișul ascu
țit al vîntului. Succesul lo
calnicilor nu s-a datorat atît 
celor două goluri înscrise de 
Dragu și Baicu, ci golurilor... 
neprimite de Matache, care a 
apărat excepțional, salvîn- 
du-și echipa de la înfrângere, 
la scorul de 1—1, și îndepăr- 
tînd, în finalul partidei, ega- 
larea care plutea în aer.

în prima repriză, deși oas
peții aveau un sprijin deloc 
neglijabil în vîntul care bă- 
tea puternic din spate, jocul 
l-au controlat localnicii, care 
au culcat balonul, au combi
nat mai bine, au fost în ge
neral mai agresivi, profitînd 
și de maniera economicoasă 
de joc a fotbaliștilor din Tg. 
Mureș, care vizau un rezultat 
de egalitate și nu forțau, în 
ciuda condițiilor atmosferice 
favorabile pe care le aveau.

In această parte a meciu
lui, jocul a fost deosebit de 
spectaculos, ambele echipe 
avînd numeroase ocazii de 
marcare, după faze rapide de 
atac. Scorul avea să-1 deschi
dă Ceahlăul în min. 35, prin 
Dragu, care a reluat din voie, 
prin întoarcere, pasa primită 
de la Contardo. Derutat de 
traiectoria mingii, Solyom a

PAȘCANI
4-0 (2-0)

pasa lungă, înaltă, sortită e- 
șecuiui în condițiile amintite 
mai sus. In schimb, pentru 
a respecta parcă simetria, 
gazdele au mai înscris două 
goluri și în această repriză 
prin Mărculescu (min, 55) și 
Udroaică (min, 87). Arbitral 
Cornel Buburuz din Bacău 
a condus mulțumitor forma
țiile :

C.F.R. : Catrina — V. Ble 
jușcă, Cosma, Rusu, Bivolan, 
S. Panait, Drăgan, Gh. Ble
jușcă (min. 56, Straț II), 
Udroaică, Mărculescu, Ciupa.

PROGRESUL : Rădoi — 
Teodorescu, Petcu, Cazan, 
Turcu (min. 46, Mihai Mihai), 
Țapu. Stănoaie, Chițu, Plu- 
garu (min. 46, Cojocarii), 
Traian, Bunea.

G. NICOLAESCU

P NEAMȚ — A.S.A. TG. MUREȘ 
plonjat pe lîngă ea! Gazdele 
puteau înscrie din nou în 
min. 43, dar Czako a salvat 
de pe linia porții. Este ade
vărat că și oaspeții au fost 
pe punctul de a înscrie, dar 
Mureșan a ratat o situație 
unică!

Repriza a doua are, mai 
ales la început, un aspect di
ferit. A. S. Armata este echipa 
care atacă acum, desfășurând 
un joc tehnic, variat, cu dese 
schimbări de direcție. Și iată 
minutul 65, In care Hajnal, 
tot printr-un voie, aduce e- 
galarea. în minutul următor, 
oaspeții, care se aflau în ofen
sivă, au victoria în față, dar 
Matache respinge sub privi
rile consternate ale lui Faze
kaș. In mod neașteptat, mu
reșenii slăbesc alura, iar Ceah
lăul preia inițiativa, realizînd 
în min. 74 golul victoriei, în 
urma unei frumoase acțiuni 
colective de atac, începută de 
Contardo, continuată de Ște- 
fănescu și finalizată de Baicu, 
printr-o splendidă lovitură cu 
capul. In final, oaspeții exer
cită o presiune puternică la 
poarta lui Matache unde se

VÎNÂTOARE DE PICIOARE LA OLTENIȚA
S. N. OLTENIȚA - DUNĂREA GIURGIU 0-0

OLTENIȚA, 18 (prin telefon 
de la trimisul nostru).

O veche rivalitate domnește de 
ani de zile între Ș.N.O. și Du
nărea. Ea nu s-a dezmințit nici 
în partida de azi, în care jucă
torii din Oltenița au intrat pe 
teren cu... jăratec în bocanci, 
căutînd cu disperare victoria. în 
astfel de condiții, fair-play-ul a 
fost abandonat din primele se
cunde. A fost o primă repriză 
urîtă, cu multe obstrucții, cu 
multe faulturi și fără nici o 
fază clară de gol. In min. 24, 
Constantin (Ș.N.O.), îl lovește 
pe portarul Purcaru, se stâr
nește o busculadă și jocul este 
întrerupt două minute. Pînă în 
acest moment, arbitrul Pîrvu a 
arătat cartonașul galben de 
două ori (Dima șl Lupu). Dar 
tot n-a reușit să pună capăt 
ostilităților din teren. Xn min. 
44, Radcu (Ș.N.O.) îl lovește 
grosolan pe înaintașul Popa, 
care este scos de pe teren.

La reluare, gazdele reușesc cl- 
teva acțiuni mai bine legate. în 
min. 49. Stamanichi centrează și 
Eftimescu reia de la 10 m un 
volâ pe care excelentul Pur
caru îl reține în ultimă instan
ță. Gazdele presează în conti
nuare și, în min. 60, Radcu reia 
de aproape, dar lovitura sa nu 
nimerește ținta. Peste 3 minute, 
giurgiuvenli ' au, la rîndul loj,

2-1 (1-0)
succed faze dramatice, dar, 
din nou, același Fazekaș pier
de o situație de gol, iar alte 
clipe grele emoționează tri
bunele. De fiecare dată, Ma
tache intervine cu succes, a- 
părînd incredibil victoria e- 
chipei sale.

S-au remarcat Matache — 
cel mai bun de pe teren —, 
Gheorghe Aurel, Dragu și 
Contardo, de la Ceahlăul și 
Czako, Lucaci, Biiloni și Mu
reșan, din rândurile oaspe
ților.

Arbitrul bîrlădean Nicolae 
Hainea a condus competent 
• i autoritar această partidă 
de mare luptă.

CEAHLĂUL : Matache — 
Mihalache, leneși, Gheorghe, 
Zaharia, Nită, Dragu, Ștefă- 
nescu, Baicu,. Contardo, Ne- 
gustoru (min. 70 Cbirițescu).

A. S. ARMATA : Solyom — 
Șleani, Toth, Ispir, Czako, N. 
Naghi, Hajnal, Lucaci, Mure
șan, Fazekaș, Biiloni.

Jack BERARIU

ocazia ttâ Înscrie. La un con
traatac, Leșeanu, cel mai peri
culos atacant al oaspaților, face 
o cursă spectaculoasă, driblează 
doi adversari, centrează ideal, 
dar Țigănilă, aflat în fața por
ții, reia Incredibil pe lîngă bară, 
în min. 73. Eftimescu îl lovește 
grosolan pe Leșeanu, care pă
răsește terenul. Se stârnește o 
busculadă, se schimbă niște 
„saluturi44 nu tocmai amicale 
între jucători, Iar oaspeții ră- 
mîn să se apere în 10 oameni. 
Partida e prelungită cu 4 minu
te, datorită deselor întreruperi, 
gazdele forțează victoria, dar 
giurgiuvenii nu pot fi înfrînți. 
Un meci foarte îndîrjit, în care 
am văzut de toate, numai fot
bal nu.

Corect arbitrajul Iul Ai. Pîrvu 
— București.

Ș.N.O. î Grâdișteanu — Nlțu, 
Radcu, Baltag, Dima, Cîmpea- 
nu (R&ducanu), Eftimescu, Po- 
tracli, Vasilescu, Constantin 
(Enculescu), Stamanichi.

DUNĂREA : Purcaru — Xacob, 
Cojocaru, Bălosu, Rădoi, Mus
tață, Manciu (Tudor), Leșeanu. 
Popa (Țigănilă), Sandu, Lungu.

G. MIHALACHE

POIANA CÎMPINA —

FLACĂRA MORENI 3-0 (1-0)

Jocul a fost de bun nivel 
tehnic. Gazdele au dominat 
în majoritatea timpului. Au
torii golurilor : Tr. Popescu 
(min. 31 și 60), Ghiorcău 
(min. 50). Foarte bun arbi
trajul lui I. Hristea — Ale- 
'■andria.

E. STROIE, coresp.

ȘTIINȚA BACĂU —

METALUL BUCUREȘTI 0-0

Băcăuanii au jucat slab. 
Metalul, deși nu a evoluat 
la un nivel superior, are me
ritul de a fi realizat ceea ce 
și-a propus : un punct în de
plasare. A condus bine V. 
Pîrvescu — Buzău.

I. IANCU, coresp.

SPORTUL STUDENȚESC

BUCUREȘTI - POLITEHNICA

GALAȚI 2-1 (0-0)
Meciul s-a disputat sîmbă- 

tă după-amiază. Golurile au 
fost înscrise de Bujor și Sava 
pentru Sportul studențesc, 
Besman pentru Politehnica.

CLASAMENT
1. A.S.A. n 11 H H-Bl M
2. Sp. studențesc 21 12 3 « 2»-M 27
3. Met. Tîrg. 21 12 2 7 24-20 2»
4. 'Progresul 21 10 5 6 24-18 25
5. Ceahlăul 21 11 2 8 23-22 24
6. Dunărea 21 10 8 8 20-21 23
7. Met. Buc. 21 9 4 8 23-14 22
8. C.F.R. 21 8 4 7 23-27 22
9. F. C. Galați 21 9 4 3 34-33 22

10. Știința 21 1 4 1 22-23 20
11. Portul 21 S 4 > li-33 20
12. Poiana 21 7 S » 20-21 1»
13. Ș.N.O. 21 7 4 9 13-27 19
14. Metrom 21 5 5 1113-27 15
15. Politehnica 21 4 2 13 17-25 14
16. Flacăra U 1 4 14 13-43 3

ETAPA VIITOARE (25 *- 
prilie) : Poiana •— F. C. Ga
lați, Portul — Știința, Poli
tehnica — C.F.R., Metalul
București — Metrom, Ș.N.O. 
— Sportul studențesc, Dună
rea — Progresul, Metalul 
Tîrgoviște — Ceahlăul, Flac 
căra — A. S. Armata.

si"A AIȚ., DUMINICA, LA ORADEA, SE ANUNȚĂ UN DERBY DE ZILE MARI
ȘCHIOPU FACE CADOU CRIȘULUI 2 PUNCTE TREPTAT, „LUMINILE» S-AU STINS•••

Oradea — Olimpia Satu Mare 2-0
telefon.

orădeni

Crișul
ORADEA, 18 (prin 

de la trimisul nostru).
Aproximativ 7 000

au ținut să fie martorii unei 
victorii fără semne de între
bare și a unui spectacol fot
balistic destul de plăcut. O- 
cupanții locului de cinste al 
seriei au asediat insistent ca
reul oaspeților, spărgînd de
seori îndîrjita defensivă a a- 
cestora prin infiltrări latera
le, urmate de centrări, sau 
frontal, prin pătrunderile lui 
Sătmăreanu II sau N. Ale
xandru. Cu toate acestea, la 
sfîrșitul meciului s-au auzit, 
totuși, voci care afirmau că 
fără Șchiopu meciul s-ar fi 
terminat fără nici un gol. 
Intr-adevăr, extrema stingă a 
orădenilor a controlat mijlo
cul terenului mai mult chiar 
decît mijlocașul Dărăban 
(șters), a amenințat pe cen
tru poarta sătmărenilor mai 
periculos decît Arnoțchi, și 
a centrat de pe stînga și de 
pe dreapta cît pentru două 
meciuri. în primul sfert de 
oră, orădenii, deși temeinic 
instalați în terenul 
n-au fost periculoși, 
huit să vină min. 15 
ca Șchiopii să aducă 
în sufletul spectatorilor. Ex- 
■arădeanul ajunge la 25 m de 
poartă, pe dreapta, trimite 
fulgerător un șut-bombă cu 
adresa „colțul lung" și a- 
runcă tribunele în cea mai 
deplină îneîntare : 1—0 1 Re-

priza consemnează apoi, la 
intervale de 10 minute, trei 
acțiuni conținînd tot 
jumătăți de goluri, 
însă cu dezinvoltură, 
autor : Sătmăreanu 
min. 25, el este singur la 
10 m, dar alunecă în momen
tul decisiv al șutului ; în 
min. 35 N. Alexandru cen
trează de pe dreapta, min
gea izbește bara transversa
lă, e receptată de Șchiopu — 
pasă ideală pînă la același 
Sătmăreanu II, care trimite 
cu capul peste poartă ; tot 
el va rata și în ultimul mi
nut al reprizei, și tot cu ca
pul, la o centrare a lui Su
ciu.

atîtea... 
ratate 
Triplu

II. In

(1-0) CORVINUL
majorare a scoru-cercări de 

lui. Despre oaspeți mai ni
mic. Au luptat 
ca scorul să nu 
A arbitrat bine 
nu — Cluj.

CRIȘUL: Bologan 
Catena) — Sărac, 
Bule, Balogh, Sătmăreanu II, 
Dărăban, Suciu (min. 46, Ce- 
fan), N. Alexandru, Arnoț- 
ehi, Șchiopu.

OLIMPIA SATU MARE : 
Pusztai — Less (min. 30, 
Șamu), Jula, Gross, Filip, 
Bathory, Petz, Konig, Kine
ses, Borota, Naghi (min. 64, 
Șofai).

doar pentru 
ia proporții. 
Ion Cîmpea-

(min. 46,
Lucaci,

Radu TIMOFTE

HUNEDOARA, 18 (prin telefon, 
de la trimisul nostru).

Mai rar un meci atît 
„curat" în divizia secundă : 
nici faulturi, nici faze discu
tabile. Și, după cum începuse, 
el promitea și spectacol. Dar, 
cele cîteva „lumini" din start 
s-au stins treptat, treptat, lă- 
sînd locul unei lupte anemi
ce, în care fotbalul cu per
sonalitate a lipsit și de-o 
parte și de cealaltă.

Cum am mai spus, primele 
minute sînt presărate cu faze 
de fotbal agreabil. Corvinul 
dă tonul în două atacuri în
cheiate cu șuturi spre poartă 
— ultimul (Popa, min. 8), ni-

de

HUNEDOARA - C.S.M. REȘIȚA
merind bara orizontală. Reși- 
țenii răspund cu aceeași mo
nedă — ofensiva — și în 
min. 10 „vine" primul gol i 
după o lovitură liberă, min
gea ajunge la Varga, care i-o 
servește cu capul lui Dumi
tru, aflat în poziție ideală în 
interiorul careului mare, iar 
acesta îl prinde pe picior gre
șit pe nesigurul goal-keeper 
Socol și înscrie la firul ier
bii : 1—0 pentru C.S.M. Reși
ța. 13 minute mai tîrziu, du
pă o serie de acțiuni la am
bele porți, Sfîrlogea își amin
tește de vremuri mai bune, 
face o cursă de-a dreptul 
senzațională — de 30 de me-

1-2 (1-2)

advers, 
A tre- 
pentru 
lumină

Primele 10 minute din re
priza secundă s-au caracte
rizat prin joc de mijloc, cu 
cîteva acțiuni ale sătmăre
nilor ; au urmat apoi mo
mente dramatice în careul 
oaspeților. Dar, balonul se 
încăpățînează să nu intre în 
poarta lui Pusztai. Pînă în 
min. 74, cînd din nou Șchio- 
pu mai susține o partitură 
de prim-solist ; driblează tot 
ce-i iese în cale, șutează de 
la 10—12 
pinge cu 
Arnoțchi, 
sfîrșit în 
doar un 
înscriind 
lumea e 
mai petrece nimic interesant, 
în afara cîtorva zadarnice în-

m, Pusztai res- 
greu însă pînă la 
care „se vede" în 
acest meci și face 
act de formalitate, 
golul i 2—0. Toată 
liniștită și nu se

UNDE SlNT AMBIȚIILE DE ALTĂDATĂ?
MINERUL BAIA MARE — VAGONUL ARAD 3-0 (1-0)

„REDUTA" N-A REZISTAT DECIT 0 REPRIZA
POLITEHNICA

BAIA MARE, 18 (prin telefon, 
de la trimisul nostru).

Cîndva (șl nu cu prea mulți 
ani in urmă) atît Minerul cit 
șl Vagonul reușiseră să pătrundă 
pe prima scenă a fotbalului nos
tru. E drept, n-au făcut acolo 
cine știe ce minuni, dar au în
curcat destule socoteli, reaminti- 
țl-vă isprăvile „de adio" ale Va
gonului cu Dinamo, U.T.A., cu 
Universitatea la Craiova. Acum 
însă, la Bala Mare, gîndurile de 
mărire de altădată s-au con
vertit între timp în simple vise 
de supraviețuire în divizia B.

Firesc ,decl, ca, sub o ase
menea miză, meciul să fie în 
special o luptă șl nimic mal 
mult. Lupta dintre două echipe 
crispate, una mal tînără (Mine
rul) și mai năvalnică (doar era 
gazdă !), alta, Vagonul, îmbă
trânită șl la propriu șl la figu
rat. Și eum arădenii, veniți in 
Maramureș măcar pentru o re
miză, s-au dedicat defensivei 
oarbe, cu mingi tari, respinse 
oriunde și oricum, și cum Ma- 
cavei n-a fost decit o simplă a- 
mintlre — atacul arădenilor fiind 
prea reținut — singura speranță 
mai rămăsese Minerul. Dar șl 
Minerul avea slăbiciunile sale, 
lipsa unui „dispecer" (Barancea, 
de la care se așteptau multe, 
a dispărut după primele 10 mi
nute) a anulat zbuciumul șl spe
ranța. Pînă la urmă, a cî“- 
tigat, totuși, Minerul, șl chU..

categoric, lnslstat 
e ra- 
pen-

pentru că a 
mal tot timpul (elocvent 
portul de cornere : 23—3), 
tru că a scăpat de calvarul mar
cării primului gol în min. 30, 
grație... arădeanului Merteș (henț 
în careu, « transformat Trifu), 
pentru că după pauză șl-a re
fuzat orice alt gînd decît vic
toria. iar Trifu a știut să se de- 
marce de minune șl să mate
rializeze, în min. 64, centrarea 
lui Szabo și In min. 76 pasa 
lui Rozsnay (fază pe care o sus
pectăm de ofsaid), dărimînd ire
mediabil ultimele speranțe 
Vagonului, care, mal ales 
golul 2, Ișl pierde ultima 
rimă de viață, parodiind 
balul sub Jalnicele zîmbete de ne
putință ale iul Macavel. Așa In
cit hențul băimăreanului Necula, 
în careu, din min. 76, nesancțio
nat de arbitru, nu mai 
însemna mal nimic pentru 
ternă"...

Mediocru arbitrajul iul 
Vereș — Cluj.

MINERUL BAIA MARE : ....
ricz — CTomely, Condruc, Necula, 
Docu, Mlcuiaș, Barancea, Szabo, 
Trifu, Rozsnay, Coman (min 17 : 
Kaszont).

VAGONUL : Weichelt (min. 70 
Jlvan) — Curuciu, Bacoș, Mfll- 
roth, Ardeleanu, Boroș, Schwci- 
linger, Merteș, Doby (Kato, 
min. 70), Macavel, Dobay.

Mircea M. IONESCU

ale 
după 

fă- 
fot-

-lulea 
„lan-

Gh.

Mo- 
wecuia, 
Szabo,

TIMIȘOARA, 18 (prin telefon, 
de la trimisul nostru).

Vreme capricioasă peste Be- 
ga, cînd nori amenințători, 
cînd soare de iulie, lume mul
tă la fotbal (vreo 6 000 de 
spectatori), oscilînd între do
rința supraviețuirii feroviarilor 
și cea a promovării Politeh
nicii, un teren bun și o galerie 
studențească superbă, 
nită și fidelă, cîntînd 
Wembley, purtîndu-și 
spre victorie...

Meciul începe fără 
ta perioadă de tatonare, fru
mos și rapid. Politehnica în
drăznește mal multe, Bungău 
trimite o „ghiulea" spre poar
ta lui Jiros (min. 7), iar Dima 
reia pe lîngă bară o centra
re venită de la Rotaru (min. 
12). După vreo 20 de minute, 
jocul își pierde brusc culoarea, 
trăgîndu-și promisiunile de în
ceput: ca orice echipă „săracă" 
plecată în deplasare, Olimpia 
„se închide" in fața propriu
lui careu, aștepttad să... trea
că timpul, repetînd zeci de 
degajări întîmplătoare, simu- 
lînd sau protestînd la fiecare 
decizie a unui arbitru blind 
ca un

Pînă 
singur 
că cu disperare, aruncînd minge 
după minge spre învălmășelile 
peste care Naghi plutește suve
ran, ex-v.ujeanul Pripici — la 
primul său meci la Politehnica 
— frânge mereu fazele și oca
ziile (min. 28, 32, 37, 40), se 
consumă zadarnic, in timp ce 
oaspeții se dovedesc 11 băieți 
vigilenți și puși pe harță, 
preocupați doar să țină min
gea cit mai departe de pro
pria poartă. Singura lor „zvic- 
nire“ coincide, insă, cu cea 
mai mare ratare a reprizei — 
Bacoș, singur cu Filip (min. 
37) —. repriză care se încheie 
cu un bilanț concludent: 
cornere la 
nica și 18 
fata unei 
trage pe . . 
un singur șut și acela in... 
minutul 84 (Ulici) 1

ga,

neoste- 
ca pe 

idoli

obișnui-

a unul arbitru blind 
bunic.
la pauză, urmărim un 
clișeu : timișorenii ata-

10 zero pentru Politeh- 
șuturi la poartă, în 
echipe care nu va 
spațiul porții decît

TIMIȘOARA - OLIMPIA ORADEA
La reluare, nimic nu pare 

să se fi schimbat. Gazdele se 
grăbesc spre poarta lui Jiros, 
în vreme ce orădenii sacrifică 
cu bună știință orice idee de 
spectacol (se întîmplă și la 
case mal mari. ..), urmărind 
un scor alb cu orice preț_ lă- 
sîndu-1 în 
ezik...

Pe acest 
iul : la o 
cutată imparabil de 
de la 20 m (min. 63), gol care 
înverșunează confruntarea, o 
face mal cursivă și mai apri
gă, notînd pentru orădeni cî
teva minute de fotbal verita
bil, în care oaspeții demon
strează că ar fi putut, poate, 
mai multe...

Abia acum — cînd oaspeții 
se aventurează in ofensivă — 
își spune cuvîntul diferența de 
clasă dintre cele două echipe, 
și Politehnica nu întîrzie să 
se distanțeze: 2—0, prin Co- 
păceanu (min. 72), care reia 
o minge venită de la Kun I,

atac doar pe Ben-
fundal, survine go- 
lovitură liberă exe-

Bungău

3-0 (0-0)

C.F.R. ARAD —
U. M. TIMIȘOARA 1-0 (0-0)

Pînă la deschiderea scoru
lui (min. 57), de către Coroși, 
feroviarii au dominat cu au
toritate, iar oaspeții au fost 
preocupați pentru menținerea 
scorului alb. A arbitrat N. Bar
na — Tîrnăveni.

GH. NICOLAIȚA, coresp.

GAZ METAN MEDIAȘ — 
MINERUL ANINA 1-0 (1-0)

Localnicii au jucat bine și 
au fructificat una din ocazii, 
prin Filip (min. 30). Jucă
torii de la Minerul au con
traatacat rareori. A condus 
foarte bine S. Mataizer — 
Craiova.

Z. RlȘNOVEANU, coresp.

GLORIA BISTRIȚA —
C. S. M. SIBIU 1-0 (1-0)
Joc de mare luptă. Gaz

dele au dominat, însă n-au 
reușit să înscrie decît o sin
gură dată, prin Goia (min. 
45). A arbitrat bine Tr. Moar- 
căș — Brașov.

I. TOMA, coresp.

tri și prinții» trei adversari 
—, ajunge lateral în apropie
rea liniei de fund, centrează 
precis și din nou Dumitru — 
cel mai bun de p» teren — 
reia în plasă : 2—0 pentru 
oaspeți 1 Dar... gata cu fotba
lul de calitate 1 In afara fa
zei din min- 37, cînd Foca 
red_uce din handicap, nu mai 
consemnăm nimic deosebit în 
prima repriză.

In cea secundă hunedorenii 
atacă steril, trag de 6 ori la 
poartă, jucătorii din Reșița se 
apără, avînd în Kafka un 
stoper de mare randament, și 
nu ies decît în trei rânduri 
în spațiul advers. Singurul 
moment notabil (min. 70) i 
Sfîrlogea e deschis la circa 
35 m de poartă, depășește în 
viteză doi adversari, pătrun
de la marginea careului mic, 
dar șutează slab, exact în lo
cul spre care plecase Socol. 
Acesta respinge în corner 
(singura lovitură de colț tn 
45 de minute II).

Și... punct cronicii unui 
meci, care promitea, dar care 
a fost puțin darnic cu spec
tatorii veniți pe elegantul sta- 
gion al Corvinului.

Bun arbitrajul lui S. Ma
rian — Sighișoara.

3—0, prin Bungău (min. 77), 
care transformă 
cordat la un 
comis de Iacob 
iași Copăceanu.

Meciul este jucat. Cu două 
minute înainte de final, Kun 
I este „cosit" în careu, toată 
lumea vede infracțiunea, dar 
arbitrul Gheorghe Cojocaru 
închide ochii, gîndind, proba
bil, că două penaltyuri sînt 
prea mult pentru aceeași echi
pă în 90 de minute. Gh. Cojo
caru — Tr. Severin a condus 
cu greșeli următoarele for
mații :

POLITEHNICA : Filip-Rota- 
ru, Mala, Arnăut, Maier. Pe- 
trovîci, Surdan, Dima, Pripici 
(min. 62 Kun I), Bungău, Co
păceanu.

OLIMPIA : Jiros
Naghi, 
Petrică 
Ilarșani, 
dărean.

Ovidiu IOANIȚOAIA

Și penaltyul a- 
fault flagrant 
asupra acelu-

CLASAMENT

Metves,
Iacob, SerfozB, Ulfci, 
(min. 67 Vacardi), 
Bacoș, Benczik, Hă-

CORVINUL: Socol 
postolide (min. 62 
Stan, Mercea, 
Foca, Ștefănescu, 
I, Csergo, Giurgiu, 
Naghi), Popa.

— A- 
Ceaușu), 

Coiculescu II, 
Coiculescu 
(min. 66 I.

Căunei —C.SM. REȘIȚA :
Rednic, Kafka, Pîrvan, Creș- 
(ean, Pușcaș (min. 46, Stoia), 
Varga (min. 70 Comisar), 
Dumitru, Sfîrlogea, Groză- 
vescu, Florea.

1. CRIȘUL 21 13 5 3 36-17 31
2. Politehnica 21 11 7 3 30-12 29
3. C S.M. Sibiu 21 12 2 7 41-24 26
4. Corvinul 21 10 4 7 33-23 24
5. Min. Anina 21 10 3 8 24-22 23
6. Olimpia S.M. 21 10 2 9 23-20 22
7. Metalurgistul 21 7 7 7 22-23 21
8. Electroputere 21 6 9 6 21-28 21
9. Gloria 21 8 4 9 22-28 20

10. Gaz metan 21 8 4 9 22-30 20
11. C.F.R. Arad 21 8 3 10 18-25 19
12. Min. B.M. 21 8 2 11 29-28 18
13. Olimpia Or. 21 7 3 11 20-29 17
14. C.S.M. Reșița 21 6 4 11 21-26 16
15. U.M.T. 21 4 7 10 17-26 15
16. Vagonul 21 6 2 13 14-32 14

Geo RAEȚCHI

EGALITATE JUSTĂ
ELECTROPUTERE CRAIOVA METALURGISTUL CUGIR 1-1 (1-0)

ETAPA VIITOARE (25 a- 
prilie) : Minerul Anina — 
Minerul Baia Mare, Metalur
gistul — Corvinul, C.S.M. S> - 
biu — Gaz metan, Olimpia 
Satu Mare — Electroputere, 
Crișul — Politehnica, U.M.T. 
— Gloria, C.S.M. Reșița — 
C.F.R., Vagonul — Olimpia 
Oradea.

CRAIOVA, 18 (prin telefon, 
de la trimisul nostru).

Dacă înainte de meci gaz
dele nu aveau de loc rezerve 
asupra șanselor victoriei, în 
final ele au trebuit să se 
mulțumească și cu egalul ob
ținut, pentru că puțin a lip
sit ca în min. 80 să se pro
ducă o lovitură de teatru: un 
șut puternic al Iui Tamaș, e- 
xecutat cu forță din interio
rul careului, a 
peste 
tarul 
două 
tain. ...
Colnic (min. 77), pentru oas
peți, consemnează o egalitate 
justificată de desfășurarea 
partidei.

Este adevărat, echipa Elec- 
troputere a dominat mai 
mult, deseori s-a instalat cu

fost deviat 
bară, miraculos, de por- 
Vasilescu, astfel că cele 
goluri înscrise de Gîtan 
40), pentru gazde, și de

toți jucătorii de cîmp în te
renul advers, din păcate n-a 
făcut-o insă Întotdeauna cu 
luciditatea necesară, cu clari
tate, cu forță. Multe dintre 
acțiunile craiovenilor nu și-au 
atins ținta și datorită faptului 
că atacanții localnici au jucat 
pe sus, pe unde cu greu s-a 
putut trece de apărarea oaspe
ților. învingătoarea de dumi
nica trecută a Crișului, Meta
lurgistul Cugir, deși s-a lăsat 
deseori dominată, a contraatî- 
eat periculos, iar incursiunile 
lui Tamaș, Șoangher și Col
nic au fost greu stăvilite de 
apărarea gazdă, surprinsă de
seori pe poziții greșite și o- 
bligată astfel să comită erori. 
Așa s-a întîmplat și ta min. 
77, cînd, la un contraatac al 
oaspeților. Țană a ratat inter
cepția la balon, facilitîndu-i

astfel lui Colnic înscrierea unui 
gol spectaculos. Atit Electro- 
putere cît și Metalurgistul au 
oferit publicului spectator un 
joc agreabil, aplaudat deseori 
cu căldură în această frumoa
să duminică de primăvară.

Arbitrul Al. Văduvescu — 
București a condus foarte bi
ne.

ELECTROPUTERE : Vasiles
cu — Voicu, Țană, Popescu, 
Bărbuț, Morovan, S. Stănescu, 
I. Stelian (min. 72 Bălosu), 
Mateescu, Stanciu Gitan.

METALURGISTUL : Trlpa
— Georgescu tain. 52, Pur
ei ea), Pirvulescu Timpea, Ma- 
leescu, Țintea, Dob.c, Șoan- 
arher, Smadea, Tamaș. Colnic.

£owi«miin MAGQYEI

PRONOSPORT
Așa arată o variantă cu 13 re

zultate exacte la concursul Pro
nosport nr. 16, etapa din 18 apri
lie 1971 :

1. Bologna — Roma *
2. Cagliari — Catania x
3. Juventus — internazionale x
4. Lazio — Fiorentina x
5. Milan — Torino 1
6. Sampdoria — Foggia 1
7. Varese — Lanerossi x
8. Verona — Napoli 2
9. C.F.R. Pașcani — Prog. Brăila 1

10. S.N. Oltenița — Dunărea x
11. Ceahlăul — A.S.A. Tg. Mure? 1
12. Gloria Bistrița — C.S.M. Sibiu I
13. Gaz metan — Minerul Anina 1

Fond de premii : lei 389 706.
Plata premiilor se va face ast

fel :
In Capitală începînd de la 23 

aprilie pînă la 2 iunie 1971.
în țaiă : de la 27 aprilie U 2 
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IN TURNEUL INTERNATIONAL DE LUPTE Al CEHOSLOVACIEI

GlfilL IĂRANU Șl MARTBIESCU ÎNVINGĂTORI
Alți trei luptă lori dinamoviști •— pe locul II

TEPLICE, 18 (prin telefon, 
de la trimisul nostru special).

Turneul internațional de 
lupte greco-romane al Ceho
slovaciei (concurs pe catego
rii de greutate) la care au 
participat și dinamoviștii 
bucureșteni s-a încheiat du
minică după-amiază cu un 
frumos succes al sportivilor 
români : ION GIBU (48 kg), 
ION TĂRANU (82 kg) și NI- 
COLÂE MARTINESCU (100 
kg) au urcat, pe rind, pe 
prima treaptă a podiumului 
de premiere. în tururile fi
nale s-au calificat și alți 
luptători români, clasați me
ritoriu, pe locul II : Cornel 
Vîrtosu (62 kg), Nicolae Man
dea (100 kg) și Victor Do- 
lipschi (4-100 kg). Tn urma 
acestor rezultate Dinamo 
București a ocupat locul I 
în clasamentul neoficial după 
Ungaria. Cehoslovacia, R. D. 
Germană, Polonia etc.

Iată acum cîteva amănun
te de la ultimele confruntări : 
la cat. 48 kg I. Gibu l-a în
trecut detașat la puncte (6—0) 
pe N. Zander (R.D.G.). Deși 
înaintea acestei partide Gibu 
se accidentase ușor la o 
mină, el a luptat cu o vo
ință demnă de 
șind să cîștige. 
lea victorios, I. 
ținut în finală 
Mai tntîi a trecut cu succes 
de V. Zwich (R.D.G.) obți
nînd în urma unei 
„fixări" victoria

luptătorului maghiar J. A- 
goez. El a „plecat" în min. 2 
într-un salt mult aplaudat de 
public, adversarul său scă- 
pînd ca priD urechile acului, 
de tuș în continuare, Marti
nescu a repetat spectaculosul 
procedeu dar adversarul său 
a evitat tușul șl de data a- 
zeasta. în min. 6 însă, spor
tivul dinamovist a finalizat 
un supleu de chinogramă, cîș- 
tigînd prin tuș.

Dinamoviștii clasați pe lo
cul II, C. Vîrtosu, N. Man
dea și V. Dolipschi, au obți
nut următoarele rezultate în 
ultimele tururi : Vîrtosu a 
pierdut la puncte în fața lui 
I. Lipien (Polonia), un luptă
tor cu aspirații justificate la 
primele locuri în marile 
competiții Internaționale, tar

Mandea l-a învins prin tuș pe 
Agocz (Ungaria) pentru locu- 
lile 2—3, primul loc fiind 
ocupat de Martinescu. „Greul" 
nostru Dolipschl l-a întrecut 
pe I. Rozsnyal (Ungaria) prin 
tuș, In min. 7, în disputa 
pentru

Iată 
lelalte 
cupate 
viști : 52 kg — H. GaU (Un
garia)... 4. N. Manea ; 57 kg 
J. Boia (Ungaria)... 6. M. Du
mitru ; 68 — L. Nepustil
(Cehoslovacia)... 4. P. Hu- 
saru ; 74 kg — V. Macha (Ce
hoslovacia)... 5. I, Enache ; 
90 kg — I. Staworsky (Polo
nia) ; 4-100 kg — B. Kubat 
(Cehoslovacia).

„Cupa Dunării" la haltere
• ••

tai

ir

admirat reu- 
Cel de-al doi- 
Țăranu, a sus- 
două partide.

iscusite 
la puncte, 

apoi în intîlnirea cu J. Re- 
cha (Cehoslovacia). în meciul 
decisiv pentru primul loc, 
Țăranii ne-a amintit de zi
lele lui de glorie cucerind, în 
urma unei partide deosebit 
de disputate, victoria la 
puncte. N. Martinescu a fur
nizat, fără exagerare, un a- 
devărat recital în compania

7, 
locul 2 și 3. 
învingătorii de la ce- 
categoril și locurile o- 
de ceilalți dinamo-

Costin CHIRIAC

MfMIIRIALUL NIKOLA PETROV“ IA LUPTE
VAKNA, 18 (prin telefon). 

La turneul internațional de 
lupte greco-romane, „Memo
rialul Nikola Petrov", care 
se dispută în localitate cu 
participarea unor valoroși 
luptători din U.R.S.S., Turcia, 
Iugoslavia, Siria, 
Franța, Polonia, 
R.D.G., România și 
(cu patru echipe)- 
tanții noștri au obținut ur
mătoarele rezultate (pînă la 
ora efectuării convorbirii te
lefonice) : la 48 kg Gh. Ber- 
ceanu i-a învins la puncte 
pe Venkis (Grecia) și pe Con- 
stantlnof (Bulgaria) dar în 
finală nu a mai putut lupta 
fiind suferind. La 57 kg, I. 
Păun l-a învins prin tuș pe 
Racinski (R.D.G.), la puncte 
pe Hernard (Belgia) și a fost 
întrecut la puncte de Binev 
(Bulgaria). I. Bender (cat.

Belgia, 
Grecia, 

Bulgaria 
reprezen-

82 kg) a cîștigat ia puncte în 
fața cunoscutului luptător 
francez Robin, campion mon
dial, și a pierdut la puncte 
meciul său cu bulgarul Ni- 
kolov. La cat. 68 kg, M. Ni- 
colae a fost depășit la punc
te în partida cu Ciufudov și 
a cîștigat la tuș în fața lui 
Bruck (Belgia).

Timp - record pe circuitul
de la Le Mans

an-

Ozonul din Millstatt nu a priit
înotătorilor români

In cadrul probelor de 
trenament pentru tradiționala 
cursă automobilistică de la Le 
Mans, pilotul britanic Jackie 
Olliver, pe o mașină „Porsche 
917”, a acoperit 13,469 km de 
circuit în numai 3:13,6 ceea 
ce reprezintă o medie orară 
încă neatinsă pe această pistă: 
250,457 km. După părerea spe
cialiștilor această medie o- 
rară ar corespunde pe un 
traseu în linie dreaptă cu o 
cifră extraordinară — circa 
380—390 km/oră!

BELGRAD 18 (prin telefon). 
Timp de trei zile s-au desfă
șurat la Split întrecerile din 
cadrul „Cupei Dunării" la 
haltere, la care au luat startul 
echipele Ungariei, Iugoslaviei, 
Bulgariei, R. F. a Germaniei, 
României și Cehoslovaciei. Re
zultatele generale înregistrate 
la unele categorii sînt exce
lente. Dintre sportivii români 
însă, cu excepția lui Marian 
Grigoraș la categoria cocoș, 
nici un altul n-a reușit să 
ocupe locuri printre primii 
trei clasați.

Cea mai mare surpriză a 
constituit-o înfrîngerea record
manului mondial Imre Foldi 
de către doi adversari. Iată 
rezultatele :

CAT. COCOȘ: 1. Holczreiter 
(Ungaria) 340 kg., 2. Todorov 
(Bulgaria) 330 kg., 3. Marian 
Grigoraș (România) 315 kg

CAT. PANA: 1. Nurkijaa

(Bulgaria) 370 kg., 2. Pittner 
(Austria) 367,5 kg., 3. Fold! 
(Ungaria) 367,5 kg.

CAT. UȘOARA : 1. Krancev 
(Bulgaria) 397,5 kg., 2. Ranger 
(R.F.G.) 392,5 kg., 3. Mathe 
(Ungaria) 392,5 kg.

CAT. SEMIMIJLOCIE : 1. 
Szarvas (Ungaria 435 kg.,
2. Heckel (Cehoslovacia) 430 
kg., 3. Kliche (R.F.G.) 422,5 
kg.

CAT. MIJLOCIE : 1. Rehus 
Uzar (Ungaria) 467,5 kg., 2. 
Petkov (Bulgaria) 462,5 kg.,
3. Zdrajila (Cehoslovacia) 
435 kg.

CAT. SEMIGREA : 1. Nagy 
(Ungaria), 2. Nicolov (Bulga
ria) 460 kg., 3. Orszag (Ceho
slovacia) 460 kg.

CAT. GREA : 1. Pavlasek 
(Cehoslovacia) 535 kg., 2. Wolf- 
ganf (R.F.G.) 497,5 kg., 3.
Ambrus (Ungaria) 495 kg.

3.
ROMA, 18 (Agerpres). Fina

la probei de simplu bărbați 
din cadrul campionatelor In
ternaționale de tenis ale Si- 
ciliei a opus, pe terenul cen
tral al clubului „La Favorita" 
din Palermo, pe francezul 
Pierre Barthes și englezul 
Roger Taylor. După o luptă 
strînsă, victoria a revenit lui 
Taylor, învingător cu 6—3, 
4—6, 7—6, 6—2.

în semifinale, Barthes îl 
eliminase fără prea mare di
ficultate — cu 7—5, 6—4, 6—3 
— pe australianul Philips 
Moore, în timp ce Taylor a 
trebuit să depună eforturi 
considerabile pentru a trece 
de românul Ion Tiriac, care 
a cîștigat primul set dar a 
slăbit în continuare. Scorul 
acestei partidei 3—6, 6—0,
6—3, 6—2 pentru Taylor.

Eliminați în probele de sim
plu, tenismeni! români Țiriac 
și Năstase s-au calificat, în

schimb, pentru finala probei 
de dublu, întrecînd în semi
final» cu 6—3, 6—3, perechea 
Marzano (Italia)-Dron (Româ
nia). Adversarii (jucătorilor 
noștri în finală sînt cunoscuții 
tenismeni francezi Pierre Bar
thes și Georges Goven.

în finala probei feminine 
de simplu, jucătoarea vest- 
germană Helga Schultze a în
vins-o la mare luptă pe Gail 
Chanfreau (Franța), la scorul 
di» 3—6. 6—4, 7—8.

TURNEUL OF. ȘAH
OE LA ZAGRE8

runde, în tur-

JACKIE STEWARF
finișează primul !

Urmam de o asistență record, 
„Marele premiu automobilistic 
al Spaniei", disputat 
Barcelona, a 
Jackie Steward 
..Tyrell Ford". 

284,298 km pe 
49:03,4 (medie 
Au urmat în 
Ickx (Belgia) 
1 h 49:06,8 ; Chris Amon (Noua 
Zeelandă) pe „Matra Simca" — 
1 h 50:01.5 ; Pedro Rodriguez 
(Mexic) — 1 h 50:21,3 ; Denis 
Hulme (Noua Zeelandă) — 
1 h 50:31 ; Jean-Pierre Bel- 
toise (Franța) la un tur etc.

După această probă tn clasa
mentul campionatului mondial 
automobilistic conduce Jackie 
Steward cu 15 puncte urmat de 
americanul Marlo Andretto 3 p, 
Jackie Ickx șl Chris Amon cu 
cîte 5 p etc.

ieri la 
scoțianului 
o 
a

revenit 
pe 

El 
circuit 

orară 156,413 km). 
clasament: Jackie 
pe „Ferrarl" —

mașină 
parcurs 

In 1 h

MILLSTATT, 18 (prin telefon, 
de la trimisul nostru special).

Așa cum era de presu
pus, selecționatele de înot ale 
României n-au reușit decît 
locul doi în triunghiularul dis
putat în localitate. A dominat 
cu destulă' autoritate echipa 
secundă a Franței. Este foar
te adevărat că principalii ad
versari au ținut cu tot dina
dinsul să demonstreze că au 
o valoare egală cu cei selec
ționați pentru turneul din Ca
nada și, după declarația lui 
Alex. Jany, o somitate în ma
terie, ei au izbutit acest lu
cru. Oricum, însă, înfrîngerea 
sportivilor noștri nu poate fi 
pusă doar pe seama ambiției 
sportivilor francezi.

Cu cîteva excepții, înotăto
rii români s-au comportat 
modest și inegal pe parcursul 
celor două reuniuni, nereu
șind să înlocuiască (așa cum 
au promis) cu succes pe cei 
absenți (Slavic, Costa, Nagy, 
Petelei). Unii dintre ei, Anca 
Andrei, T. Nicolae, Gh. Lupu 
(exceptînd ștafeta de mixt), 
Liliana Dan, A. Adam, Gyon- 
gy Sovago, Daniela Coroiu, 
Csaba Kokay, au tratat im
portanta confruntare cu o 
inadmisibilă ușurință, prefe
rind concentrării și dăruirii 
totale pentru culorile, națio
nale, frumusețile (reale) ale 
naturii... în felul acesta, ei au 
făcut să se irosească pur și 
simplu eforturile celorlalți 
coechipieri, umbrind frumoa
sele rezultate ale formației 
masculine (în special) din a- 
cest sezon, fapt pentru care 
federația de specialitate nu 
trebuie să rămînă cîtuși de 
puțin indiferentă.

Trecînd la întrecerile pro- 
priu-zise, merită să subliniem 
succesele obținute de Agneta 
Sterner (100 m delfin), Cris
tina Balaban (400 m liber), 
E. Aimer (200 m mixt) și An
ca Georgescu (100 m bras), 
ultimii doi bisîndu-și victorii
le anterioare. în finalul con
cursului, vrînd parcă să de
monstreze cum ar fi trebuit

din
m

să înoate în piscina 
Millstatt, ștafeta 4X100 
mixt, cu Lupu (62,3 la 100 m 
spate), Șoptereanu (68,3 la 100 
m bras), Miclăuș (60,8 la 100 
m delfin) și Oprițescu (54,6 
la 100 rn craul) a cîștigat în 
4:06,0. Era, însă, prea 
pentru a mai schimba 
întîlnirii.

Rezultate pe echipe ; 
ța B 231 p (123 la fete, 108 
la băieți), România 202 p (109 
—93), Austria 143 (56—87).

Rezultate individuale i 100 
m liber (f): Kniebehly (F) 
64,5; Pele (F), Tomandl (A) 
65,0; L. Dan (R) 67,1; Sovago 
(R) 68,4; 100 m. delfin (b) :
Amarveilh (F) 61,7; Kol
ler (A) 62,0; Miclăuș (R)
62,3 ; Puiet (F) 63,4; Rdlich 
(R) 63,5; 100 m delfin (f)
Sterner (R) 70,2; Cerbeanu 
(R) 70,5; Milliner (A) 72,9; Sa- 
lembier (F) 72,9; 200 m bras 
(b): Krilchbaum (A) 2:30,8; 
Teodorescu (R) 2:33,2; Hempel 
(R) 2:33,3; Kiehl (F) 2:36,3; 
400 m liber (f) t Balaban (R) 
5:00,3; Astruz (F) 5:06,8; Gro
za (R) 5:07,1: Reynau (F) 
5:15,7; 100 m spate (b): Pe- 
droletti (F) 62,3; Monzat (F)
63,3; Lupu (R) 63,4; Podolan 
(A) 63,8;... 6. Copcealău (R) 
67,4; 100 m bras (f): Geor
gescu (R) 1:20,8; Caire 
1:20,8; Arene (F) 1:21,2; 
lacu (R) 1:21,4; 200 m 
(b): Aimer (R) 2 
mann (A) 2:21,3; 
(R) 2:23,0; Portes 
Moreau (F) 2:23,7; 
te (f): Fontaine 
Beraud (F) 2:37,4; Pop 
2:42,3;... Andrei (R) 
4X100 m mixt (f): 
4:47,8 ; România 4:52,2; Aus
tria 4:57,2; 4X100 m liber (f): 
Franța 4:18,7; Austria 4:24,2; 
România 4:25,7; 4X100 m li
ber (b): Franța 3:39,3; Aus
tria 3:44,2; România 
4X100 
4:06,0;
4:06,3.

tîrziu 
soarta

Fran-

(F) 
Bur- 
mixt 

Hoff-:18,9;
Wetternek 
(F) 2:23,6 ; 
200 m spa- 
(F) 2:37,0;

(R) 
2:49,7; 
Franța

3:44,5 ; 
m mixt: România 

Austria 4:06,3; Franța

Adrian VASILIU

(Urmare din pag. 1)

primat un ritm trepidant ac
țiunilor. în. plus, jucătorii 
înalți (Oczelak în special, 
bine secundat de Georgescu) 
și-au făcut și ei pe deplin 
datoria, luptînd de la egal 
sau chiar mai bine decît gi- 
ganții formației cehoslovace. 
Ca urmare, scorul a luat 
proporții : 59—46 în min. 24. 
67—48 în min. 26, culminînd 
cu 83—53 în min. 30, deci o 
diferență de 30 de puncte 
care asigura succesul teamu- 
lui român. Dar certitudinea 
victoriei, și încă la un scor 
record, în fața puternicei e- 
chipe a Cehoslovaciei a dus 
la relaxarea sportivilor noș
tri, care nu au mai insistat, 
în plus, oaspeții, sub ame
nințarea unei înfrîngeri la 
un. scor de loc onorabil, au 
început să acționeze mai or
ganizat, izbutind să iasă din 
iureșul impus pînă atunci de 
formația României. Zed.icek, 
Zidek, Mifka, Brabenec, Ko
nopasek au devenit tot mai 
siguri pe acțiunile lor, în 
vreme ce basehetbaliștii noș
tri băteau pasul pe loc, prac
ticed un joc încîlcit și lip
sit de eficacitate. Nervii și-au

spus și ei cuvîntul, făeînd,u-l 
pe Popa să comită un gest 
necugetat (l-a brutalizat pe 
Zednicek), ceea ce i-a atras 
eliminarea. Nu este mai pu
țin adevărat că și antrenorul 
Dan Niculescu a greșit, ne- 
solicitînd time-out decît în 
min. 37 (cînd basehetbaliștii 
cehoslovaci se apropiaseră a- 
menințător), și nici nu a pro
cedat la 
necesare 
cînd unii 
în teren 
oboseală.
ferența s-a redus de la 30 
de puncte la cinci (I) (89—84 
în ultimul minut). Pînă la 
urmă, echipa română a gă
sit resurse pentru a mai 
marca și a cîștiga un meci 
pe care-1 dominase clar.

Au înscris l Savu 24, Oc- 
zelak 20, Popa 15, Georgescu 
8, Chivuleseu 4, Pîrșu 10, 
Dragomirescu 6, Cîmpeanu 2, 
Tarău 6 pentru România, 
respectiv Zidek 28, Ruzicka 
16, Sako 10, Brabenec 8, 
Hummel 5, Konopasek 1, Kos 
4, Zednicek 11, Baroch 1. Ar
bitri'. A. Cekaloz (Turcia) și 
A. Șoilev (Bulgaria) au con
dus corect, dar au greșit 1S- 
sînd jocul mult prea liber.

schimbările absolut 
în acele momente, 
din jucătorii aflați 
dădeau semne de 
Așa se face că di-

Losert (Austria) cîștigă la 
(Ungaria), pe primul

NEW YORK, i8 (Agerpres). 
— în cadrul tradiționalului 
turneu internațional de scri
mă „Martini" de la New 
York, .proba masculină de flo-

floretă, Fenyvesy 
loc la spadă

Un grup de șase glmnaști 
japonezi, în frunte cu campio
nul olimpic Akinori Nakaya
ma, a plecat în U.R.S.S. pen
tru a participa la concursul 
internațional programat la 
Riga între 23 și 25 aprilie. 
Un alt lot, cuprinzînd pe cam
pionul mondial Sizo Kenmo- 
tsu, va participa la competiții 
organizate în Spania și Israel.
■■■■■iiimi ......................

retă a fost cîștigată de scri- 
merul austriac Roland Losert. 
După ce în semifinale l-a eli
minat cu 5—3, 3—5, 5—3 pe 
maghiarul Kamuti, Losert l-a 
întrecut în finală cu 1—5, 
'5—4, 5—3 pe italianul Gra- 
nieri. în meciul pentru locu
rile 3—4, polonezul Woyda a 
dispus cu 5—3 de Kamuti.

în cadrul aceluiași turneu, 
proba de spadă a revenit 
sportivului maghiar Csaba- 
Fenyvesy. El l-a învins în fi
nală cu 5—0, 2—5, 5—2 pe 
italianul Nicola Granieri. în 
semifinale, Fenyvesy a dispus 
cu 5—0, 5—3 de francezul 
Jeanne, iar Granieri l-a eli
minat cu 5—3, 1—5, 5—1 pe 
Netburn (S.U.A.). Pentru lo
cul trei Jeanne l-a învins 
prin abandon pe Schmitt (Un
garia).

La puține clipe după darea startului în Marele Premiu de la 
Barcelona, mașina lui Jackie Stewart (nr. 11) se instalează în 
frunte, fiind urmată îndeaproape de cea a lui Jackie Ickjc (4)

După șase 
neul internațional de șah de 
la Zagreb, conduce iugosla
vul Marangunici cu 4 puncte 
și o partidă întreruptă, ur
mat de Marovici 4 puncte, 
Minici și Tukmanov — 3'/a 
puncte și cîte o partidă între
ruptă, Șahtstul român Theo
dor Ghițescu. care în runda 
a 6-a l-a învins pe Siaperas, 
ocupă locul șapt» cu 3 puncte.

Paris - Roubaix i

PARIS, 18. — O mare sur
priză a marcat cea de a 69-a 
ediția a clasicei curse cicliste 
Paris—Roubaix, cîștigată de 
modestul alergător belgian 
Roger Rosier». El a fost cro-v 
nometrat pe cei 266 km în 
6hl7:53 depășind cu aproape 
două minute un pluton condus 
de Van Springel, în care se 
găseau toți așii, inclusiv 
Merckx și Glmondl.

TELEX
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HANDBALISTELE ROMÂNCE
AU SOSIT LA BAKU

telefon, da 
special).

BAKU, 18 (prin 
la trimisul nostru

După ce a făcut un popas 
de o zi la Moscova, reprezen
tativa feminină de handbal a 
României a sosit duminică la 
Baku. Pe aeroport handbalis
tele noastre s-au bucurat de 
o frumcvă primire, în înttni- 
pinarea delegației venind ofi
cialități als conducerii sporti
ve din Adzerbaidjan, reprezen
tanți ai presei, radioului și 
televiziunii, numeroși sportivi. 
Meciul, care se dispută marți

seara, ora 20 (18 ora Români
ei), suscită un interes,
toate cele 3600 de locuri ale 
sălii de la Stadionul din lo
calitate fiind vînduta încă de 
acum o săptămînă. După cîta- 
va ore de 
noastră a și 
antrenament

Luni se va 
antrenament,
trenorul Gabriel Zugrăvescu 

să fixeze echipa de bază.

la sosire, echipa 
efectuat un ușor 
de acomodare, 
face un ultim 
urmînd ca an-

Călin ANTONESCU

Campionate de fotbal in Europa

pe stadionul (Leeds United),JonesLeeds, după anularea unui gol 
piardă meciul (1—2)'și primul

Polifia intervine pentru a potoli spiritele 
în poarta echipei West Bromivich Albion. Gazdele aveau

marcat de
loc în clasamentul ligii engleze

Telefoto ; A.P.-AGERPRES

ANGLIA : Arsenal a trecut 
în frunte

Cu trei etape înainte de ter
minarea campionatului s-a 
produs una din cele mai ne
prevăzute „lovituri". Leeds 
United, care a condus auto
ritar timp de 30 de etape, pă- 
rînd la un moment dat că are 
avantaj suficient pentru a 
cu^ei titlul, pierde 2 puncte 
extrem de prețioase și ce
dează astfel primul lor lui 
Arsenal I în etapa de sîmbă- 
tă, Leedș a fost învinsă pe 
teren propriu de West Brom
wich cu 2—1, în timp ce Ar
senal întrecea la limită (1—0) 
pe Newcastle. Suporterii lui 
Leeds au fost profund nemul
țumiți de maniera arbitraju
lui. Primul gol al oaspeților 
(Brown) pare să fi fost îns
cris dintr-o flagrantă poziție 
de ofsaid, iar la 2—1 pentru 
West Brom, arbitrul a anulat 
un gol valabil marcat de gaz
de prin Jones. Acum, Arsenal 
este în frunte fiind la egali
tate de puncte cu Leeds, dar 
are cu două jocuri mai puțin 
decît foștii lideri.

Alte rezultat"1: Crystal Pa
lace — Manchester United 
3—5, Blackpool — Nottingham
2— 3, Coventry — Burnley
3— 0, Derby County — Ever
ton 3—1, Ipswich — Hund- 
dersfield 2—0, Liverpool —

Tottenham 0—0, Manchester 
City •— Chelsea 1—1, West 
Ham — Stoke 1—0, Wolver
hampton — Southampton 0—1.

PRIMELE CLASATE
37 26 6
39 24 10
39 17 14
38 20 7

1. Arsenal
2. Leeds United
3. Chelsea
4. Wolverh

58
58
48
47

ITALIA : Dublu 
Milano — Torino

Cea de a 26-a etapă a cam
pionatului italian a stat sub 
semnul dublului duel al for
mațiilor din Milano și Torino. 
A fost, în ambele cazuri, o 
luptă strînsă terminată la To
rino cu un scor egal, iar la 
Milano cu victoria la limită 
a formației Milan. La Torino, 
Inter a 
emoții, în 
plin pînă 
pentru că 
ventus, a 
Marchetti 
aproape de sfîrșitul meciului 
cînd un șut, cu adevărat pro
vidențial al lui Bedin le-a 
asigurat milanezilor egalarea 
care îi menține în postura de 
principali candidați la titlu.

Pe' San Siro, Milan a dis
pus de Torino cu 1—0 (datori
tă golului înscris de Rivera) 
și se află în clasament la nu
mai \ două puncte de Inter.

în celalte partide s-au în
registrat cinci rezultate de 
egalitate dintre care trei cu

duel

trecut prin mari 
fața unui stadion 
la refuz. Aceasta 
adversara sa, Ju- 

deschis scorul prin 
și a condus pînă

scoruri albe. De reținut este 
faptul că Fiorentina a obținut 
un punct la Roma în meciul 
cu Lazio și că Sampdoria a 
reușit, după șapte înfrîngeri 
consecutive, să cîștige meciul 
cu Foggia, prin cela două go
luri marcate de Cristin.

Alte rezultate: Bologna — 
Roma 0—0; Cagliari — Cata
nia 1—1 (Schifilitti; Anasta- 
sio); Lazio — Fiorentina 0—0; 
Varese — Vicenza 0—0; Na
poli — Verona 2—0 (Ghio 
Abbondanza).

CLASAMENT

26 17
26
26
26
26

14
14
10

8

6
10

8
10
13

3
2
4
6
5

39-22
48-21
28-15
35-26
26-19

40
38
36
30
29

golgeterilor

1. Inter
2. Milan
3. Napoli
4. Juventus
5. Bologna

în clasamentul 
conduce Boninsegna — 21, ur
mat de Prati >— 17, Savoldi 
— 14, Bettega — 11 etc.

CESARE TRENTINI

nat egal (1—1), iar Bayern a 
jucat la Offenbach cu echipa 
locală Kickers (1—1). Astfel, 
după ce în cursul săptămînii 
Borussia a învins cu 3—1 pe 
Bayern, ea conduce în clasa
ment cu 2 puncte avînd toate 
șansele să cucerească titlul.

Celelalte rezultate ale eta
pei! VfB Sttutgart — Rot 
Weiss Essen 5—1, Rot Weiss 
Oberhausen — F. O. Kaisers
lautern 4—2, F. C. Koln — 
Hannover 96 0—1, Schalke 04
— Arminia Bielefeld 0—1, 
Werder Bremen — Hambur
ger S.V. 2—2, Klertha «S.C.
— Borussia Dortmund 5—2, 
M.S.V. Duisburg — Eintracht 
Frankfurt 3—1. 
sate ;
1. Bor

MSnchenglad
2. Bayern

Miinchen
3. Eintr. Braun.
4. Hertha

Primele cla-

36

26
28
28

14 9 3 57-25

52-28
46-29
49-35

37

35
34
34

R. F. A GERMANIEI : 
Fruntașele au pierdut cîte 

un punct
în etapa a XXVI-a a cam

pionatului vest-german, frun
tașele clasamentului — Bo
russia Monchengladbach și 
Bayern Miinchen — au jucat 
în deplasare, obținînd același 
scor. Prima a evoluat la 
Braunschweig unde a termi-

Alte

Cu prilejul unul concurs de 
haltere, desfășurat la Tagan
rog; sportivul sovietic Aleksandr 
Matveev a stabilit un nou re
cord mondial la categoria se- 
mlmijlocie (stilul „împins") cu 
performanța de 16a kg. Vechiul 
record era de 161,500 kg 
parțlnea compatriotului 
vikto» Kurehțov,■
Campionatul european de 
ting (clasa „Star") a luat sfîr» 
Șlt la Verona cu victoria echi
pajului suedez Wennersson — 
Chrlstensson cu 269 puncte. Pa 
locul secund s-a clasat echipajul 
sovietic Budnikov — Shukov — 
254 p, urmat de Wagnw — Mcohel 
CR F.G.) — Z46 P.

•1 a-
«A’4

yach-

tnvlngînd în finală cu «corul 
da 8—3 echipa Legla Varșovia, 
formația T.S.K.A. Mosoova a 
dștlgat la Heidenheim; „Cupa 
campionilor europeni" la spadă. 
Echipa moscovita s-a impus în 
semifinale cu O— 1 tn fața echi
pei norvegiene S. C. Oslo; în 
timp ee polonezii ellmlnaaerâ 
«i 9—» «chix» SC. Berna.■
Intîlnirea internațională femini
nă de baschet disputată la Ro
chelle între echipele naționale 
ale Franței și Cehoslovaciei a 
luat sfîrșit cu scorul de 60—58 
(22—34) în favoarea oaspetelor. 
Baschetbalistele cehoslovace 
reușit să se impună în 
le 6 minute; mareînd U 
nrln Jaroswva.

au 
ultim e- 
puncta

baschetTurneul Internațional de 
(juniori) disputat la MAnnheim 
s-a încheiat cu victoria echipei 
Iugoslaviei. tn finală, tinerii 
baschetballști iugoslavi au în
vins cu «corul de 71—61 (30—29) 
Ttalia. " 
UștU
’s—.7»

In semifinale, baschetba- 
lugoslavl eliminaseră cu 
•chtpa Spaniei.

în finala turneului dB tenis de 
la Charlotte (Carolina de nord) 
se vor înttlnl americanii Stan 
Smith șl Arthur Ashe. In semi
finale; Smith, jucînd 
l-a eliminat cu t—A, 
australianul Tony 
Ashe s-a Impus 
7—6 în fața Iul 
(S.U.A.).

excelent; 
6—3 ne 

Roche. iar 
cu 6—7, 6—4, 
Cliff Richey

In finala feminină a turneului 
de tenis de 
s-au întîlnlt 
garet Court 
gong. Court

fr—î

Ia Johannesburg 
australiencele Mar
ți Evonne Goola- 

a repurtat victoria 
ou scorul da 6—3.■
La Porto Alegre a 
ciul dintre echipele _ . 
Braziliei șl Ecuadorului, 
tind pentru .-.Cupa Davis" (semi
finalele zonei americane). După 
prima zi; Brazilia conduce 
2—0 : Koch — Overa 6—3, 
6—4, 6—1 și Mandarino 
man 6—4,■
Cunoscutul 
Ryun șl-a 
mițătoare 
cursul de

Început me
de tenis ale 

con-

4—6.

cu 
3—6. 
Guz-

Jini 
prn- 
con- 

.. ... _________ , proba
de o milă cu timpul de 3:55.3 

mai bună performanță a

atlet american 
făcut o reintrare 

dștlgînd (în 
la Lawrence)

— cea 
anului.

V.F.L.
chelat __ ___
cînd la Tokio cu echipa 
tutului de educație fizică 
Handbaliștlt vest-germani 
terminat " '
de 24—12 
susținute; 
mersbach

Gummersbacth șl-a în- 
turneul tn Japonia, ju- 

Insti- 
Nipon. 

au 
scorul 
jocuri 
Gum-

învingători cu 
(8—4). Din șase 
echipa T 

a cîștXgat
V.F.L. 
t cinci.

In meci 
pionatul 
handbal,
R. D. Germane a dispus de cea 
a Cehoslovaciei cu 14—8 (8—4).
Returul se va juca la 25 aprilie, 
la Neubrandenburg.

preliminar 
mondial 

la Bratislava,

rezultate
Deși 

echipa 
minică 
lecționata divizionară a Un
gariei, formația arădeană a 
jucat ieri un meci amical la 
Bekescsaba, cu echipa locală. 
Victoria a revenit echipei ma
ghiare cu 1—0 (0—0). Din 
formația română au lipsit Po- 
povici și Domide.

se anunțase inițial că 
U.T.A. va susține du
ci nouă partidă cu se-

pentru < 
feminin

cam-
i de 

echipa

• Duminică la Eskisehir, 
echipele de juniori ale Turciei 
și Bulgariei au terminat la 
egalitate în preliminariile tur
neului U.E.F.A.: 0—0. Echi
pa Bulgariei, care a ocupat 
primul loc în această grupă, 
s-a calificat pentru turneul 
final din Cehoslovacia.
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