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ÎN DIVIZIA LA FOTBAL AU CIȘTIGAT
ETAPA AGITATA CLI MAPI CONSECINȚE
O etapă C

printr-i 
nnl ni 

prim 
pe

Simetric, la cei doi poli ai 
clasamentului, două rezultate 
și-au lăsat amprenta asupra 
acestei etape. Victoriile echi
pelor Rapid și Farul, corobo
rate, au determinat schimba
rea fostului lider — Dinamo 
— și revenirea feroviarilor 
bucureșteni în vîrful pirami
dei, ca o compensație, parcă, 
pentru cele 85 de minute de 
suferință și abnegație din 
partida cu politehnicienii ie
șeni. Constănțenii, prin sita 
cărora vor trece toți candi- 
dații principali la titlu, s-au 
gîndit să profite și iată-i nă
ruind în 20 de minute caste
lul de nisip al dinamoviști- 
lor, ajungînd acum să dețină 
cea mai bună poziție dintre 
echipele provinciale. Mai a- 
les că Steaua — pînă mai 
ieri în chinurile facerii, acum 
un periculos outsider, sin
gura echipă care n-a primit 
gol în retur ! — este a doua 
bucureșteană (după Rapid) 
care se opune relansării e- 
chipei campioane, U.T.A.

Jiul — purtătoarea stindar
dului celor două puncte ob
ținute în deplasare — a ega
lat în clasament echipa bă
căuană care trece, evident, 
printr-o criză de încredere. 
Și pentru că Dobrin și ai 
săi au administrat un scor 
de forfait Progresului (desti
nul), ajungînd la liziera ce
lor 20 de puncte de... ozon, 
lupta pentru evitarea fatidi
cului loc 15 (singurul contro
versat încă în zona retrogra
dării) a ridicat ieri moralul 
suporterilor din Pitești, Pe
troșani și Cluj, atingînd din 
nou cota pesimismului prin
tre bancari, (pai.).

etapă începută sîmbătă 
-un gol senzațio

nal, chiar din minutul 
și continuată ieri 

aceeași coordonată, LA POLII CLASAMENTULUI
® RAPID—a distanțat pe DINAMO • Trei „bucureștene" in fruntea clasamentului, iar a patra

In subsol • FARUL și STEAUA mari favoriți „mascați" ai campionatului ® C.F.R. TIMIȘOARA

incepe să adoarmă și JIUL profită

REZULTATE TEHNICE CLASAMENTUL

® Ganea învins la a
noua săritură ® Sorana

Prelipceanu, o revelație
Foarte disputate au fost 

ieri întrecerile pentru întîie- 
tate în clasamentele Cam
pionatelor internaționale de 
sărituri ale României. La 
băieți, de pildă, Ion Ganea 
nu a avut nici o dată un 
avans mai consistent față de 
principalul său rival, polo-

Melania Decusea
ră, câștigătoare la 
„1 m“ și la com

binată 
Foto : Dragoș 

NEAGU
nezul Suchecki. 
condiții, a fost 
reprezentantul țării 
să greșească o săritură (a 
noua, 1V2 salt cu 3 șuruburi) 
pentru care i s-au acordat 
doar 26,10 p și Suchecki a 
trecut în frunte, după ce la 
rîndul său executase excelent

GOLGETERI
10 goluri : Tătaru — 1 din 

11 m (Steaua).
9 goluri î Frățllă (F.C. Ar

geș).
8 goluri: Dumitrache — 4 

din 11 m (Dinamo), Oblemen- 
co — 1 din 11 m (Univ. Cra
iova), Neagu — 1 din 11 m 
(Rapid), Moldoveana șl Cuper- 
man — 1 din 11 m (Politeh
nica), Adam — 1 din 11 m 
(„U“ Cluj).

7 goluri: Doru Popeacu (Di
namo), Tufan (Farul), lordă- 
nescu (Steaua).

In asemenea 
suficient ca 

noastre

Farul
„U* Cluj
F.C. Argeș
C.F.R. Tim.
Sport. CI. Bac. — C.F.R. Cluj 
Stegul roșu — Univ. Cr. 1—0 
Steaua — U.T.A. 3—0
Sîmbătă : Rapid— Politeh. 2—1

— Dinamo 2—1
— Petrolul 1—1
— Progresul 3—0
— Jiul 1—2

ETAPA VIITOARE (2 mai)

Petrolul 
Politehnica 
U.T.A.
Dinamo
Jiul
Univ. Craiova 
Progresul 
C.F.R. Cluj

— Farul
— Steaua 
’— Steagul roșu
— F.C. Argeș
— ,U“ Cluj
— Rapid

— Sport. CI. Bac.
— C.F.R. Tim.

d-1)
(2-3)
(0-0)
(1-1)
(0-3)
(1-1) 
(0-2) 
(1-0)

roșu

21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21

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

10. „U* Cluj
11. F.C. Argeș
12. Sport Club Bacău 21
13. Jiul
14. C.F.R. Cluj
15. Progresul
16. C.F.R. Timișoara

21
21
21
21

9
10
9

10
10
9
9
9
8
8
7
8
8
6
5
4

24—13
35—18
30— 21
31— 29

28
26
25
25
24
2425—22

15—15 23
33—28 22
17—18
21—21
29—29
25—29
19—25

2
5
5
6
7 29—22
6
7
8
8
9
8

11
11
10 23—34
11 16—26
15 12—34

21
20
20
18
18
17
15
10

„CUPA DINAMO“ LA FOND
4

CAIACIȘTII Șl CANOIȘTII
AU INAUGURAT SEZONUL NAUTIC

2l/z salt răsturnat grupat șl 
fusese notat cu 50,40 p.

La fete, Melania Decuseară 
a fost condusă permanent 
de tînăra Cornelia Gensburg 
și nu a izbutit să o depășeas
că nici în ultimele salturi, 
mai dificile, dar și mai bine 

' notate. Gensburg a executat 
cu multă corectitudine saltu
rile, demonstrînd că este o 
demnă reprezentantă a “școlii 
de sărituri din R. D. Ger
mană. O foarte plăcută sur
priză ne-a oferit-o Sorana 
Prelipceanu prin acuratețea 
salturilor ei, unele dintre ele 
avînd un înalt grad de difi
cultate.

REZULTATE TEHNICE : mas
culin, trambulina 3 m: 1. J. SU
CHECKI (Polonia) 454 p; 2. I. Ga
nea (România) 439,75 p; 3, B. 
Lleske (R.D.G.) 417.50 p; 4. .T. 
Konkoly (Ungaria) 411,65 p; 5. I. 
Illeș (România) 378,10 p; 6. O. Li
ză u (România) 367,05 p; 7. J. Klen 
(Austria) 363,85 p; 8. G. Fablch 
(România) 342,85 p; 9. W. Milik 
(Polonia) 339,20 p; combinată : 1. 
I. GANEA 897,15 p; 2. J. Konkoly 
792,30 p; 3. B. Lleske 787,30 p; fe
minin, trambulina 3 m: 1. COR
NELIA GENSBURG (R.D.G.) 380,60 
p; 2. Melania Decuseară (Româ
nia) 367,30 p; 3. Sorana Prelipcea
nu (România) 357,15 p: 4. Ecate- 
rlna Dumitriu (România) 351,10 p; 
5. Michaela Herweck (R.F.G ) 
347,35 p; 6. Matgorzata Godlewska 
............................ 1.

p:
3.

deSezonul nautic a fost inau
gurat în mod oficial, ieri, pe 
lacul Snagov, cu tradiționala 
întrecere de caiac-canoe : 
„Cupa Dinamo" la fond. în 
prima cursă, maestrul spor
tului Doru Bardaș a chemat 
la start echipajele de caiac 
dublu ce aveau să evolueze 
pe distanța de 10 000 m. Ple
carea a fost puternică, în 
ciuda valurilor stîrnite de 
vînt. Se concura pe noua 
pistă din fața Bazei vechi, în 
„manșe" de aproximativ 3 
km, cu stroc totuși ridicat, 
impus de caiaciștii clubului 
Steaua, cîștigătorii primelor 
trei locuri în această probă 
maraton. Dinamoviștii vor 
domina, însă, cursa următoa
re — caiac simplu — la star
tul căreia aveau să se ali
nieze nu mai puțin de 45 
ambarcații. în această dis
pută, învingător a fost I. 
Macarencu (Dinamo), urmat 
de I. Terente (Steaua), 
Varabiov, A. Vernescu, 
Roșea, F. Botez (Dinamo).

Ediția a 13-a a „Cupei Di
namo" la fond a programat, 
în continuare, cursele de C 2 
și C 1 — 10 000 m. în ambe
le întreceri campionii olim
pici Serghei Covaliov și Ivan 
Patzaichin au trecut primii 
linia de sosire. Covalisov, îm
preună cu colegul său dina- 
movist V. Calabiciov, au luat 
un mic avans încă de la ple
care, mărindu-1 treptat față 
de principalii lor adversari 
A. Simionov — P. Maxim.

Cu o alunecare perfectă, 
adevărat campion, Ivan Pat- 
zaichin, luînd cursa pe cont 
propriu, cîștigă „fondul" la 
canoe simplu.

Acestea au fost cele patru 
întreceri din cadrul marelui 
fond de pe lacul Snagov. Ele 
s-au bucurat de prezența a 
zeci de competitori, caiaciști 
și canoiști din cluburile și 
asociațiile sportive Dinamo, 
Steaua, U.T. Arad, Olimpia 
București, Școala sportivă nr.

V. TOFAN

plasă. Așa s-a înscris golul 3
Foto: N. DRAGOȘ

Tătaru a centrat din apro pierea liniei de fund și Iordanescu, 
pe fază, a împins mingea în

(Polonia) 337,0 p; combinată : 
MELANIA DECUSEARA 730,20 
2. Cornelia Gensburg 728,45 p; 
Sorana Prelipceanu 688,25 p.

(Continuare în pag. a 2-a) D. STANCULESCU

Divizia de atletism

A.
V.

MarionBecker-57,14mlasuliță

ECHIPA ETAPEI
M. IONESCU

(Petrolul)
GHIRCAIVÂNCESCU FANEA POJONI

(St. roșu) (C.F.R. CluD (U.TA) (Farul)
PESCARU DODU
(St. roșu) (Jiu!)
OLOGU FRAȚI LA IORDANESCU GYORFI
(Farul) (F.C. Argeș) (Steaua) (St. roșu)

Cîteva cifre de valoare în ciuda timpului nefavorabil
Ziua a doua a primei etape 

a diviziei A la atletism a su
ferit influența unui vînt des
tul de puternic care a în
curcat multe socoteli și a 
exclus cîteva performanțe de 
pe primul bilanț oficial în
tocmit în acest an al „euro
penelor" de la Helsinki (în 
special la 
teză).

Vedetele 
minică, de

alergările de

reuniunii de 
pe Stadionul

vi-

du- 
Re-

TURNEUL DE JUNIORI 
DE LA BRATISLAVA

BRATISLAVA 25 (Agerpres). — 
S-au Înregistrat rezultatele : In
ter Bratislava—Slovan Bratis
lava 1—1 ; Eta Gydr — Petrolul 
Ploiești S—1 ; Spartak Subotdca— 
Wlsla Cracovia 0—1 ; Ruda Hvez- 
da Bratislava—Spartak Trnava 

1—0. tn finala turneului Be vor 
întilni echipele Inter șl Ruda 
Hvezda, ambele din Bratislava.

Internaționalele de gimnastica

DEMONSTRAȚIE DE MĂIESTRIE

CUM S-AU COMPORTAT SELECȚIONABILII
Raaucanu t t sigur,' dar puțin 

solicitat. Totuși golul lui Incza 
l-a surprins nepregătit, nelntmt 
In atmosiera medului.

Adamacho 8 : nu a fost dedt 
o singură dată solidtat nial ■»- 
rios.

Sătmăreanu 7 ; util, dar n-a 
avut problema dificile de rezol
vat. Uneori Imprecis in pase.

Lupescu 8; iarm, iscusit pla-

sat, bun la jocul de cap, preda 
la pase.

Dinu 7 : vitalitate ; a luptat 
mult, excesiv de nervos, mal 
puțin ludd ca de obicei.

lanul 9 : a distrus numeroase 
atacuri periculoase, joc de cap 
excelent; a dominat întregul ca
reu.

Ntculescu 7 : s-a descurcat bine 
în iața unul adversar dlfldl.

T E N D I N Ț E...

€ ine va cîștiga campionatul î
întrebarea • aparent prematură, dar nu pre

tinde un răspuns precis. Sînt tare curios șă aflu, 
însă, ce anume tendință va cîștiga campionatul: 
cea ofensivă sau cea defensivă î . , ,

Deocamdată, defensiva e pe primul loc. Pen
tru nimeni nu-i un secret faptul că Rapid datorează pozi
ția sa de lider unui... romb ale cărui unghiuri ascuțite 
sînt Răducanu ți Dumitru, despărțite de tandemnul Lu- 
pescu-Dan.

Rapid e urmat de o echipâ (Dinamo) care nu și-o pre- 
cizat încă tendința, așa cum o făcuse cu am in urmă, 
cînd cele patru titluri consecutive au fost opera cvinte
tului Datcu-Popa-Nunweiller lll-Nunweiller IV-lvan și a 
curselor lui Pîrcălab. .« j

lată însă că defensiva viguroasă (Rapid), urmată de 
tendința oscilantă (Dinamo) primește în ultimele etape 
atacurile frontale ale ofensivei (Steaua-J-Farul).

Steaua a mizat și mizează, în acest ultim campionat, 
pe tinerețe. Steaua atacă mereu. Atacă prin Pantea (poate 
ultima extremă de WM pur din fotbalul nostru), atacă 
prin acest titirez cam plin de sine care se numește lordă- 
nescu, atacă prin ambii halfi (fără să-i pese de faptul că 
4—2—4 a murit de mult în Europa), atacă prin Sătmă- 
reanu și chiar prin Ciugarin.

Farul e o echipă mai vicleană. In meciul cu Steaua 
(acel 0—0 din prima etapă), mi-am dat seama că rafi
natul Cosmoc merge realmente la titlu, urmărind cu tena
citate victoria cu albul și remiza cu negrul.

Așadar, Rapid se apără, Dinamo șovăie, iar Steaua și 
Farul atacă. Rapid se apără logic, pentru că rombul de 
care vorbeam cuprinde patru internaționali. Steaua* atacă 
'a fel de logic, pentru că tinerii ei pot fi mai curînd în
demnați la atac, decît struniți în apărare. Farul atacă (în 
special acasă) pentru că nu vrea să riște spatele frontului 
în deplasare. Toate aceste tendințe mi se par firești. Poate 
că mai puțin firească e tendința internaționalilor dina- 
moviști, care nu izbutesc (sau nu au timp) să intuiască 
diferența reală între partenerii lor din echipa națională 
și cei de la club. ,

Duelul tendințelor mi se pare ce| mai interesant capitol 
în această ultimă treime a campionatului. Spectatorul din 
tribune e pentru atac, clasamentul e pentru apărare, dar 
fotbalul modern a și început să urmeze legea patrulate
relor mai mici ale baschetului si handbalului, care au di
zolvat tendințele în retorta jocului total.

Cine va cîștiga campionatul ?

Mocanu 8 : bine orientat tactic, 
decis șl eficace in Intervenții.

Dumitru 8 : laborios, tenace, 
distructiv, fără clarviziune in fa
zele ofensive.

Anca 7 ; a pendulat înainte șl 
Înapoi, uneori cu randament scă
zut.

Nunweiller VI 7 : a muncit mult, 
dar pare obosit, deseori dlspărînd 
din joc.

Neagu 7 - agresiv, a hărțuit, 
prin lansări continue, apărarea 
adversă. Nu s-a sincronizat ade
sea eu ceilalți coechipieri.

Dembrovschl 7 : a Început bine 
deplasindu-se șl acționînd abil ; 
după pauză randamentul lui a 
scăzut, fiind șl sever marcat.

Dumitrache 7 : mal activ, mal 
incisiv decît in ultimele etape de 
campionat. N-a știut însă să pro
fite de cîteva situații favorabile.

Dobrln s ; neobosit (t), exce
lent coordonator, a creat multe 
ocazii coechipierilor săi. Spre fi
nal, viind să marcheze a devenit 
egoist șl a frînat acțiunile ofen
sive.

Tătaru n 8 : mal bine, mal lu
cid in repriza secundă. A fost 
creatorul golurilor 2 șl 3.

Lucescu 7 : a alergat mult, o- 
prind insă finalul acțiunilor sale 
(ori pasa decisivă, ori șutul).

BALCANIADA DE BOX
Aseară a părăsit Capitala echipa 

de box a României, care — intre 
2S aprilie și 2 mai — va participa 
la a IX-a ediție a Balcaniadei. 
Au făcut deplasarea, tn ordinea 
categoriilor, următorii sportivi : 
V. Drăgan, I. Nlcolau, Fr. Mol
nar, E. Gorea, C. Stanei, S. Ml- 
halcea, Al. Popa, Al. Matyus, V. 
Teeuceanu, M. Banu și I. Dascălu. 
Antrenori : Gh. Popescu și Gh. 
Preda, medic P. Radovld.

ULTIMII CAMPIONI DE BOX
li MM

loan CHIRILA

Deoarece finalele campionatelor 
de box la juniorii mari s-au ter
minat sîmbătă seara tirzlu (după 
închiderea ediției ziarului nostru) 
dăm astăzi rezultatele complete :

Titlul de campion la categoria 
semimljlocle a revenit lui M. Lu- 
pu (Automobilul Mădn), oare l-a 
învins prin abandon, în repriza 
secundă, pe D. Bogdan (C.S.M. 
Cluj). Șt. Florea (Progresul Buc.) 
a devenit campion la categoria 
mijlocie mică, învingîndu-1 la 
puncte pe N. Băbescu (Letea Ba
cău). In partida mijlociilor a cîș- 
tigat V. Croltoru (Metalul 
Buc.). La categoriile semigrea șl 
grea, meciurile n-au avut Istoric. 
I. Boancă (C.S.M. Cluj) șl I. Rul
au (U.R.A. Craiova) șl-au învins 
adversarii, Gh. Ștefan (Olimpia 
Buc.) șl, respectiv, A. Manole 
(Metalul Buc.) înainte de limită.

JK 04 >

ÎN CONCURSUL DE APARATE
Noi succese ale

Dorneakova,
Concursul primilor clasați 

pe aparate, programat ieri 
dimineață, a încheiat cea de-a 
XlV-a ediție a Campionate
lor internaționale de gimnas
tică ale României, desfășu
rată sub numele de „Tur
neul internațional Gheorghe

sportivilor români ® Aplauze pentru Zdena
Gitta Escher și Tatiana Perskaia

executat la prima lor evolu
ție.

Firește, atenția sălii s-a în
dreptat, în primul rînd, asu
pra laureaților întrecerilor 
individuale, Elisabeta Turcu 
și Gheorghe Păunescu. Am
bii sportivi români au confir-

Zdena Dorneakova, cea mai valoroasă dintre gimnastele stră
ine la internaționale (în foto, evoluînd la sol)

Moceanu". Cel mai bine cla
sați la fiecare probă s-au 
prezentat din nou în fața pu
blicului cu exercițiile liber 
alese, spectacolul cîștigînd e- 
vident în valoare datorită 
atît participării selecte cît și 
introducerii de către sportivi 
a unor elemente de mai ma
re dificultate și spectaculozi
tate. programul

de la indivi- 
oferindu-ne

mat succesele 
dual compus, 
ieri exerciții îmbunătățite va
loric și tehnic. Păunescu a 
smuls ropote de aplauze pen
tru dublul său salt înapoi la 
sol, element de mare difi
cultate, executat în prezent 
de un număr redus de gim- 
naști din lume, iar Elisabeta 
Turcu a introdus în exercit

țiul 
rub 
marcabil. Desigur, ar mai fi 
de evidențiat și alte reușite 
ale gimnaștilor români parti- 
cipanți la acest concurs: 
succesul Măriei Constanti- 
nescu la bîrnă, al lui Nico- 
lae Achim la sărituri, al Iul 
Mircea Gheorghiu la cal cu 
mînere, ca și excelenta evo
luție a Marcelei Păunescu la

Constantin MACOVEI

său la sol saltul cu șu- 
cu care s-a prezentat re-

(Continuare tn pag. a 2-a)

publici!, au fost, indiscutabil, 
săritoarea în înălțime Corne
lia Popescu (Rapid), alergă
torul peste garduri Gheorghe 
Petronlus (C.A.U.), semifon- 
distul Gheorghe Ungureanu 
(Dinamo) și săritorul în lun
gime Valentin Jurcă (Rapid). 
In afara lor s-au mai impus 
și alți atlețl care însă, din 
păcate, își vor vedea rezul
tatele trecute doar pe lista 
„anexă", a celor obținute cu 
vînt ajutător. Astfel, Valeria 
Bufanu a marcat 24,0 s pe 
200 m și 13,5 pe 100 mg. 
C-tln Stan, Gh. Dulgheru șt 
T. Puiu au înregistrat 21,1 
pe 200 m etc.

Aceste cifre, ca și unele 
dintre cele înregistrate în a- 
jun demonstrează că cel mai 
mulți dintre atleții noștri 
fruntași dețin, la startul se
zonului de concursuri în aer 
liber, o formă net superioa
ră celei dovedite de ei în al
te asemenea prilejuri și că, 
tocmai de aceea, avem des
tule motive pentru a aștepta 
cu interes și nerăbdare evo
luția lor viitoare.

Iată acum cîteva dintre re
zultatele înscrise în foile de 
arbitraj : BARBAȚI î 200 m : 
C. Stan (CAU), Gh. Dulgheru 
(D), T. Puiu (R) toți 21,1 ; 
800 m: Gh. Ungureanu (D) 
1:51,0, M. Neamțu (Br.) 1:53,3, 
C. Oană (Br.) 1:54,0; 5 000 
m: Or. Scheible (R) 14:44,0, 
I. Cioca (D) 14:46x4, N. Mus
tață (D) 14:52,4; 400 mg: 
Gh. Petronius (CAU) 51,7, I. 
Rățoi (R) 52,0, Gh. Monea

fSontinuare' tn vaa. a 4-a)

Triunghiularul Facultăților de Drept“

BUCUREȘTENII - CÎȘTIGĂTORII
PRIMEI

a Universită- 
complexul de 

găzduit, dumi- 
zilei a doua

Baza sportivă 
ții București și 
la lacul Tei au 
nică, întrecerile 
a „Triunghiularului Facultăților
de Drept", închinată Semicen
tenarului Partidului. Probele 
de gimnastică, la care au fost 
prezenți sportivi din Capitală 
și din Cluj, s-au ridicat la un 
nivel tehnic superior, exerci
țiile alese de concurenți fiind 
executate cu multă precizie.

Cum era de așteptat, meciu
rile de fotbal au adunat în 
tribune numărul cel mai mare 
de spectatori. Au venit să-și în
curajeze echipele preferate, nu 
numai studenții Universității, 
dar și ai celorlalte instituții 
de învățămînt superior. Iată
rezultatele întîlnirilor de du

minică : București-CIuj 2—1 
(0—1), Bucureșii-Iași 1—0 (1—0). 
Cluj-Iași 2—2 (1—2). Competi
ția a continuat cu disputarea 
meciurilor de baschet, volei și 
handbal.

La ora 11,30 — în prezența 
a numeroși studenți — a avut 
loc festivitatea de închidere. 
A fost prezent tov. Traian Ște- 
fănescu, președintele Consiliu
lui Uniunii Asociațiilor Stu
dențești din România, secretar 
al C.C. al U.T.C. Din nou 
am fost martorii uuuj specta-

EDIȚII
col emoționant. Aceeași fanfară 
militară, care fusese prezentă 
și sîmbătă, a executat marșuri 
în ritmul cărora competitorii 
au defilat în fața unei nume
roase asistențe. Președintele 
Consiliului U.A.S.R. a înmînat 
studentului Andrei Popescu, 
președintele Consiliului ’ ~ 
Facultății de Drept din 
rești Cupa primei ediții 
Unghiularului".

înainte de a încheia, 
vine să remarcăm

A.S. al 
Bucu- 

a „tri-
. . _____ , se cu

vine să remarcăm numele 
cîtorva studenți ai facultății 
bucureștene care, prin munca 
depusă, prin pasiunea de care 
au dat dovadă, au contribuit 
într-o mare măsură la concre
tizarea frumoasei inițiative : 
Elena Șerban, Dan Guină, Va- 
sile Sterie și alții.

Iată clasamentele : fotbal 1. 
București, 2—3. Cluj, Iași ț 
handbal 1. Cluj, 2. București, 
3. Iași ; baschet (m) 1. Bucu
rești, 2. Cluj, 3. Iași ; baschet 
(f.) 1. București, 2. Cluj, 3. 
Iași ; volei (m) 1. București, 
2. Iași, 3. Cluj ; volei (f.) 1. 
București, 2. Cluj, 3. Iași ; 
gimnastică (echipe) 1. Bucu
rești, 2. Cluj, 3. Iași, individual 
(b.) Mihai Bădulescu (București), 
fete Clara Hortobagyi (Cluj).

Len GAVRILESCU



gag.’ S Spox'tUli'* Nr. 1243 (6677ț

O excelentă propagandă 
pentru echitație a însemnat 
ziua de ieri a concursului 
organizat de clubul Steaua 
și la care au participat spor
tivi de la Dinamo, C.C.B. și 
Steaua. Numeroșii spectatori, 
prezenți la baza hipică din 
calea Plevnei, au putut ur
mări progresiile de dresaj 
executate cu precizie și ele
ganță de maeștri consacrați 
ai probei, zborurile peste ob
stacole ale copiilor și junio
rilor, precum și o atractivă 
probă desfășurată sub nume
le „adună-ți singur puncte
le".

Iată-i pe cei evidențiați: 
DRESAJ (seniori) : I. Mol
nar cu Suspin, V. Postelnicii 
cu Adonis, N. Mihalcea cil 
Triumf; OBSTACOLE! CO
PII: Cristian Grigore cu
Sapa, Radu Crișan cu Sapa,
Alex, Marga cu Lux ; JU

PRIMA EDIȚIE A „CUPEI VETERANILOR"
BRAȘOV, 25 (prin tele

fon). Dînd curs unei iniția
tive a Comisiei județene de 
schi Prahova și a clubului 
Schi-Bob din Sinaia, la Vîr- 
ful cu Dor a fost organizat 
un concurs de schi rezervat 
veteranilor acestui sport. 
Competiția a reunit la start 
reprezentanții tuturor gene
rațiilor de schiori, începînd 
cu cea mai veche, aceea ca
re în 1911 deschidea, tot ia 
Sinaia, seria concursurilor de 
schi din România. Concursul 
veteranilor coincide de fapt 
și cu o aniversare — 50 de 
ani de competiții oficiale cu 
caracter național organizate 
în țara noastră. Ambianța de 
mare entuziasm, numărul ri
dicat de participanți (aproxi
mativ 70), din care unii ve- 
niți de la Baia Mare și Cluj, 
au dat posibilitate generații
lor în succesiune să reînvie 
la ceasul actualității dispute
le de acum 10, 20, 30 sau 40 
de ani de pe pîrtiile noastre 
de schi. Au fost momente 
emoționante atît pentru con- 
curenți cît și pentru copiii și 
nepoții care, de pe margine, 
îi aplaudau. Federația româ
nă de schi a omagiat prin 
secretarul general, prof. Pe
tre Focșeneanu, virtuțile teh
nice încă prezente ale foste
lor glorii ale schiului româ
nesc, subliniind pasiunea ca
re i-a păstrat în sînul marii 
familii a acestui sport. Pil
duitoarele prezențe ale unor 
veterani ca Filică Pascu (76 
ani). N. Popescu (63 ani), 
Constantin Ciocoiu (59 ani) 
și mulțl alții au fost înde

(Urmare din pag. 1)

sol, poate singura dintre gim
nastele românce la care exe
cuția și muzica alcătuiesc un 
tot unitar, armonios.

Ne bucurăm și subliniem 
reușitele sportivilor noștri în 
acest prim concurs de anver
gură al anului, dar e nece
sar să atenționăm că el a 
evidențiat și multe neajun
suri, care vor trebui să aler
teze forul de specialitate. 
Pentru că, trebuie să arătăm 
că așteptam mai mult de la 
gimnastele și glmnaștii ro
mâni incluși în loturile țării, 
dată fiind mal ales compania 
internațională modestă în ca
re ei au concurat în aceste 
zile. Nu știm în ce măsură 
se vor remedia curînd toate 
defectele sesizate, dar e evi
dent că trebuie să se acțio
neze prin măsuri hotărîte.

I-am văzut din nou la lu
cru și pe cei mai buni din
tre oaspeți. Gimnastele ceho
slovace — precise, sigure în 
tot ce fac, Zdena Domeako- 
va anunțîndu-se o mare ve
detă a Cehoslovaciei. Publi
cul le-a întîmpinat din nou 
cu multă căldură pe Gitta

In cadrul etapei a IlI-a a 
campionatului diviziei A de 

lupte greeo-romanc pe echipe 
s-au disputat simbătă seara 

două importante întreceri tri
unghiulare. La Rădăuți s-au 
intilnit formațiile Dinamo 
București, IPROFIL Rădăuți 

și Rapid București, iar in Ca
pitală Metalul București, C.S. 
Pitești șl Steaua. Iată otteva 
amănunte.

RĂDĂUȚI : După cum ne-a 
relatat antrenorul echipei di- 
namoviste, Dumitru Cuc, în
trecerile au avut loc in pre
zența a peste 1 000 de specta
tori. Majoritatea acestora au 
venit să-l vadă, îndeosebi, pe 
valoroșii luptători ai formației 
Dinamo, victorioasă recent in 
turneul internațional al Ceho
slovaciei. Meciurile au fost deo
sebit de disputate șl s-au în
cheiat, cum era de aștep
tat. cu rezultate favorabile di- 
namoviștilor : 29—7 cu Rapid 
și 28,5—11,5 cu IPROFIL. O 
mare surpriză a realizat lup
tătorul L. Eizic (cat. 90 kg) 
din echipa locală care l-a În
vins la puncte pe campionul 
republican V. Fodorpalachi 
(Dinamo) ! Dar, mult mai sur
prinzătoare a fost înfrîngerea 
giuleștenilor de către IPROFIL. 
La cat. 82 kg T. Ignătescu 
(Rapid), cu toate că ișl asigu
rase un avantaj substanțial de 
puncte in meciul său cu I. 
Calciuc a fost egalat, in final, 
de luptătorul rădăuțean. Cele 
două puncte pierdute de Ignă
tescu, favorit în această con
fruntare, au fost suficiente 

pentru ca echipa sa să piardă 
exact la 2 puncte; 18—11, < 

NIORI ÎNCEPĂTORI: Marcela 
Chirnoaga cu Hoinar, N. 
Stroescu cu Neptun, B. Iones- 
cu cu Lux, Ioana David cu 
Arcaș; JUNIORI AVANSAȚI: 
M. Băcanu cu Neptun, A- 
driene Barnes cu Arogant; 
CAI ÎNCEPĂTORI : Narcisa 
Vișinescu cu Vama, A. Cos- 
tea cu Noroc și Perla, V. Tu
dor cu Brad, I. Serdaru cu 
Milano ; „ADUNA-ȚI SIN
GUR PUNCTELE" : A. Do- 
nescu cu Huși, I. Popa cu 
Pipăruș și Goia.

Câștigătorilor le-au fost o- 
ferite numeroase premii.

Em. F.

In Joto: Andrei Costea cu 
Noroc, care a avut o fru
moasă comportare In proba 
rezervată cailor începători.

lung aplaudate de publicul 
numeros, sau de eșaloanele 
mai tinere de schiori.

CÎȘTIGATORII PE VÎRS- 
TE : categoria femei : Iolan- 
da Gliga (Baia Mare) ; băr
bați peste 60 de ani : Nicolae 
Popescu (Cluj) ; categoria 55 
—60 ani: Constantin Ciocoiu 
(Sinaia) ; categoria 50—55 de 
ani : Ion Cojocaru (Brașov) ; 
categoria 45—50 de ani : 
Gheorghe Păsculeț (Bușteni); 
categoria 40—45 de ani : Ra
du Scîrneci (Brașov) ; cate
goria 35—40 de a«i : Mihai 
Bucur (Sinaia) ; categoria 
30—35 de ani : Kurt Gohn 
(Brașov).

Mihai BÎRA

Cu partidele disputate sîm- 
bătă și duminică, a luat sfîr- 
șit al treilea tur al campio
natului național feminin de 
baschet. Crișul Oradea este 
a patra echipă care va lua 
parte, alături de Politehnica. 
Rapid și I.E.F.S., la turneul 
final, ce se va disputa între 
7 și 9 mai la București. Prin 
victoria echipei I.E.F.S. asu
pra Rapidului, echipa Poli
tehnica este virtuală campi
oană. Formațiile Mureșul Tg. 
Mureș șt Voința București 
vor părăsi prima divizie și

Escher, mai ales pentru să
riturile sale excelente, ca și 
pe sportiva ucraineană Tatia
na Perskala, învingătoare la 
paralele.

Dar, despre alte aspecte ri
dicate de aceste internațio
nale, în numerele ■viitoare ale 
ziarului nostru.

REZULTATE TEHNICE: femi
nin : sărituri — EUaabeta Turcu 
(Rom.) 18,95 p, Gltta Eschar 
(R.D.G.) 18,95 p, Ileana Coman 
(Rom.) 18,70 p; paralele t Tatiana 
Perskala (R.S.S. Ucraineană) 
18,75 p. Tatiana Llzunova (R.S.S. 
Ucraineană) șl Elisabeia Tureu 
18,55 p: blrnă : Marla Constantl- 
nescu (Rom.) 18.75 p, Olga Ștefan 
(Rom.) 18.60 p, Zdena Domeakova 
(Ceh.) 18,55 p; «ol ; Zdena Dor- 
neakova 18.75 p; Marcela Pău- 
nescu (Rom.) 18,70 p, Kveta Vel- 
sova (Ceh.) 18,60.

MASCULIN : sol — Gheorghe 
Păunescu (Rom.) 18,85 p, Efim 
Furman (R.S.S. Ucraineană) 18,45 
p, Wolfgang Klotz (R.D.G.) 18.40 
p; cal cu minere: Mircea Gheor
ghiu (Rom.) 18,55 p, Gh. Păunescu 
18,50 p, lurl Tarasiuk (R.S.S. 
Ucraineană) 18,20 p; inele : Gyula 
Kovacs (Ung.) 18.65 p. Antal 
Kistelekl (Ung.) 18.55 n. Efim Fur
man 18.50; sărituri : Nicolae 
Achim (Rom.) »,20 p. Gh. Pău
nescu 9,10 p. Lothar MUsilg 
(R.D.G.) 8.99 p: paralele : Efim
Furman 18,55 p, Mircea Gheorghiu 
18.45 p. Wolfgang Klotz șl Lothar 
Milsslg 18,40 p; bară fixă : Gh. 
Păunescu 18,60 p, Elim Furman 
18.45 p, Iuri Tarasiuk »,M

in etapa a treia
GIULEȘTENIl ÎNVINȘI LA

BUCUREȘTI. Triunghiularul 
din Capitală, găzduit de sala 
de lupte a clubului Steaua, a 
prilejuit Întreceri echilibrate, 
cu toate că printre formațiile 
participante se număra și cam
pioana ultimelor două ediții 
— Steaua. Antrenorul echipei 
Steaua, Gh. Șuteu, în dorința 
de a roda șl pe unii dintre 
luptătorii tineri pe care-i are 
in lot, a prezentat, in conse
cință, o garnitură vulnerabil* 
la unele categorii. Astfel, con
fruntările cu Metalul Bue. și 
C.S. Pitești, formații care se
condează, in această ordina, 
pe Steaua in clasamentul se
riei au fost viu disputate. La 
sflrșîtul triunghiularului forma 
țla gazdă a obținut totuși vic
toria aht in fața Metalului 
(25—10) dt ți a echipei plteș- 
tene (23—13). Cei mal buni 
luptători al echipei campioane: 
Gh. Btoicln (57 kg), I. Bacln 
(82 kg). M. Baciu (88 kg), N. 
Neguț (100 kg) șl N. Parei 
(<4*100 kg). Ultima întîlnire, 

aceea dintre Metalul și C.S. Pi
tești, a fost și cea mal dis
putată. Din cauza unor Indis
ponibilități, antrenorul meta- 
lurgiștilor bucureșteni, Ilie 
Gheorghe, și-a Înscris aproape 
toți elevii la categorii de 
greutate superioare. In aceste 
condiții luptătorii plteștenl au 
abordat confruntările deciși să 
obțină un rezultat favorabil. 
Și n-a lipsit mult (doar o 
partidă !) ca izbinda să le 
surtdă. Rezultat final: 18—12 
pentru Metalul. S-au remarcat: 
Șt. Badea (57 kg), Șt. Geantă 
& «74 kg) te

SAU ÎNCHEIAT $1 întrecerile echipelor masculine 

Pe primul loc Politehnica București
Duminică Ia prînz au luat 

sfirșit și întrecerile echipelor 
masculine contind în cadrul 
turului campionatul republican, 
disputat toată săptămîna in 
sala Armatei, din Brașov. Ul
timele partide care aveau să 
desemneze echipele fruntașe 

au fost deosebit de atractive 
și spectaculoase. In jccul 
„cheie", desfășurat simbătă 
seara destul de tîrziu, între 
Voința Arad și Progresul 
București, rezultatul a fost 

favorabil campionilor de anul 
trecut, după o luptă epuizan
tă. Efortul depus în jocul cu 
Progresul avea însă să-i coste 
pe arădeni, care, duminică 
dimineața, în ultima partidă — 
decisivă — cu Politehnica Bucu
rești, n-au mai avut forța necesa
ră. cedind în fața studenților. De 
altfel, Politehnica București 
s-a comportat foarte frumos 
in toate partidele susținute, 
pierzînd doar o singură dată 
în fața Progresului. Ca urma
re a acestei comportări stu
denții au preluat șefia în cla
sament pînă la toamnă.

CRISUL ORADEA-ÎN TURNEUL FINAL
vor evolua în campionatul 
viitor în cea secundă.

I.E.F.S.  —. RAPID 45—43 
(disputat sîmbătă seara). în
ceputul partidei a fost domi
nat de rapidiste, care conduc 
pînă în min. 13 (min. 6 : 9—2, 
min. 11 : 14—10), cînd I.E.F.S. 
egalează (16—16) și preia a- 
poi conducerea. în continua
re, studentele joacă neatent 
în apărare, iar în atac ra
tează cîteva situații favora
bile și astfel feroviarele reu
șesc să termine în avantaj 
prima parte a întîlnirii : 24 
—22. în repriza secundă, asis
tăm la o revenire a jucătoa
relor de ia I.E.F.S., care be
neficiind de forma bună a 
lui Tita (a realizat cîteva ac
țiuni reușite) preiau din nou 
conducerea, pe care n-o mai 
cedează pînă în final. Vic
toria baschetbalistelor de la 
I.E.F.S. e pe deplin meritată, 
deoarece ele au avut un fi
nal mai bun. Rapidistele au 
jucat crispat, au comis nume
roase faulturi inutile (Raco- 
viță 5, Nicola 4. Ivanovici 
4), iar în atac au dat numfe- 
roase pase greșite și au ratat 
incredibil (Ferencz, Suliman). 
Au arbitrat bine D. Chiriac 
(Buc.) și Fr. Took (Cluj) (A- 
drlan VASILESCU). 10. Voința Buc.

(Urmare dtn pag. 1)

2, Rapid, Pescarul Tulcea. 
Firește, timpul nefavorabil 
(vînt, valuri) a influențat 
concursul, sportivii trebuind 
să facă o adevărată echili
bristică pe talazurile ce nu 
conteneau. Din acest motiv 
(multe echipaje răsturnate de 
valuri) clubul organizator a 
amînat întrecerea fetelor 
(caiac — 3 000 m) pentru 
marți după-amiază, ora 16.

Așadar, Cupa pusă în joc 
va fi înmînată clubului în
vingător abia după disputa 
caiacistelor. DInamoviștii au 
șanse de a-și păstra trofeul,

la greco-romane
RĂDĂUȚI

la Metalul și M. Văcăroiu (62 
kg), D. Mirlță (82 kg) șl A. 
Bucov (£100 kg) de ia C.S. 
Pitești.

Reuniunea a fost condusă 
exoeJent de arbitrul internațio
nal Ion Corneanu, ajutat de 
M. Btruiovlci cGalați), N. Ba
ciu (Brașov) si Gh. Sxabad 
(București).

Cosite CHIRIAQ

A DINAMO
Șl

M. CIUO (prin telefon). 
Derbyul „Cupei României", 
desfășurat simbătă seara In
tre Steaua șl Dinamo, s-a în
cheiat la miezul nopții cu o 
victorie la Urnită a hocheiș- 
Ulor dlnamoviști 7—6, după 
ce ia consumarea celor 60 de 
minute regulamentare de joc 
tabela de marcaj arăta ega
litate i 2—2 (0—0, 1—1, 1—1). 
Prin urmare, pentru desem
narea echipei clștigfitoare a 
Invidiatului trofeu s-a pro
cedat la executarea unor șu
turi de penalitate, rezultatul 
devenind 7—6 pentru Dina
mo.

Prin acest succes, obținut 
la capătul unul meci palpi
tant, presărat cu numeroase

«mit» u

Rezultatele tehnice : Voința 
București—Politehnica Timi
șoara 9—2, Politehnica Bucu
rești—Voința Brașov 9—1, Ro
vine Craiova—Locomotiva
București 9—7, C.S.M. Cluj— 
Voința Cluj 9—8, Voința Arad 
—Progresul București 9—7, 
C.S.M. Cluj—Rovine Craiova 

9—2, Voința București—Loco
motiva București 9—6. Progre
sul București—Voința Cluj 
9—4, Voința Brașov—Politeh
nica Timișoara 9—4. Politehni
ca București—Voința Arad 
9—3.

La terminarea turului cla
samentul echipelor masculine 
se prezintă astfel : Politehnica 
București 17 p (80—21), Pro
gresul București 17 p (79—36), 
Voința Arad - 17 (75—35), 
C.S.M. Cluj 15 p, Voința Cluj 
14 p, Voința Brașov 12 p 
(52—68), Voința București 12 p 
(51—69), Rovine Craiova 11 p 
(40—77), Politehnica Timișoara 
11 p (33—73), Locomotiva 
București 9 p.

C. GRUIA — coresp.

SĂNĂTATEA satu mare 
— MUREȘUL Tg. MUREȘ 
79—52 (43—27). Sătmărence- 
le au obținut o victorie co
modă, combinînd frumos, a- 
runcînd precis de la distan
ță și semidistanță, realizînd 
puncte și . din contraatac. 
S-au remarcat : Balay, Do- 
boși, Anderco și Mihalic de 
la Sănătatea, respectiv Merel 
și Grigorescu. Au arbitrat 
bine I. Petruțiu (Buc.) și L. 
Kuglis (Oradea). (A. Verba — 
coresp.).

CRIȘUL ORADEA — VO
INȚA BUCUREȘTI 78—48 
(38—25). Un joc anost, în ca
re orădencele n-au întîmpi
nat nici o rezistență din par
tea bucureștencelor, care 
s-au prezentat doar cu 6 jucă
toare (!) la sală. S-au remar
cat Vigh, Boca, BodOT. (F. 81- 
mlon — coresp.).

CLASAMENT

1. Politehnica
2. Rapid
3. I.E.F.S.
4. Crișul
5. Sănătatea
6. A.S.A. Cluj
7. Voința Bv.
8. Constr.
9. Mureșul Tg.

27 25 2 2019-1586 52
27 22 5 1801-1408 49
27 22 5 1802-1470 49
27 14 13 1686-1686 41
27 13 14 1784-1864 40
27 10 17 1546-1674 37
27 10 17 1545-1832 37
27 8 19 1320-1544 35
Mureș

27 6 21 1398-1607 33
27 5 £t 1479-1689 32

ei conducted după cele patru 
probe ce au Inaugurat, ieri, 
sezonul competițlonal de ca- 
lac-canoe.

REZULTATE: K 2 —
10 000 . m: 1. Steaua (C. Coș- 
niță, V. Simtocenco) 42:28, 2. 
Steaua (H. Ivanov, St. Po- 
cora) 42:50, 3. Steaua (I. Dra- 
gulschi, E. Pavel) 42:55, 4. 
Dinamo (I. Negrala, E. Za- 
bara) 43:03, 5. Dinamo (I. Si- 
dorenco, N. Patrichi) 43:04, 
6. Steaua (N. Artimov, N. 
Ilievici) 43:23 ; K 1 —- 10 000 
m : 1. I. Macarencu (Dina
mo) 47:30, 2. I. Terente
(Steaua) 47:39, 3. A. Varabiov 
(Dinamo) 48:05, 4. A. Ver- 
nescu (Dinamo) 48:14, 5. V. 
Roșea (Dinamo) 48:24, 6. E. 
Botez (Dinamo) 48:51 ; C 2 
— 10 000 m : 1. Dinamo (S. 
Covaliov, V. Calabiciov) 
52:35, 2. Dinamo (A. Simio- 
nov, P. Maxim) 53:15, 3. Di
namo (Gh. Cârpo, M. Gri- 
goraș) 53:23, 4. Steaua (I. Ni- 
chitov, Gh. Simionov) 55:07, 
5. Dinamo (D. Trofimov, V. 
Parmac) 55:26, 6. Dinamo (S. 
Nemeș, G. Nemeș) 58:07 ; 
C 1 — 10 000 m : 1. I. Pat- 
zaichin (Dinamo) 59:55, 2.
Gh. Danielov (Steaua) 59:59,
3. A. Igorov (Steaua) 60:13,
4. A. Nichiforov (Dinamo) 
60:42, 5. L. Varabiev (Dina
mo) 62:17, 6. Gh. Sidorov 
(Dinamo) 63:23.

BUCUREȘTI A CÎȘTIGAT 
„CUPA ROMÂNIEI"

viteză de la o poartă la alta, 
dinamoviștli au confirmat re
venirea de formă înregistra
tă te partea a doua a cam
pionatului divizionar, de- 
monstrînd că titlul obținut 
de ei, este o urmare firească 
a seriozității cu care se pre
gătesc fa ultima vreme.

în reuniunea finală a „Cu
pei României" s-a mal jucat 
partida Avîntul M. Ciuc — 
Dunărea Galați, terminată cu 
scorul de 0—0 (1—0, 3—0,
5—0), în favoarea primei 
formații.

Clasamentul „Cupei Româ
niei" : 1. DINAMO BUCU
REȘTI, 2. Steaua, 3. Avîntul 
M. Ciuc, 4. Dunărea Galați.

B. MOBV4V m MMte.

seria I; A.S.A. și Sportul studențesc- 
învingătoare în deplasare

FLACARA MORENI — A. S. 
ARMATA TG. MURE| 

0—4 (0—2)
MORENI, 25 (prin telefon, de 

la trimisul nostru). Deși jucătorii 
echipei gazdă au dorit mult vic
toria, lucru ușor de constatat din 
felul cum au abordat partida 
(uneori cu intervenții peste limi
tele sportivității) ei au fost, pe 
parcursul întîlnirii, net depășiți 
sub toate aspectele. în primele 
minute se înregistrează ooazil de 
gol de ambele părți, dar ceea ce 
nu va reuși Dănilă (min. 22) 
singur în fața porții în care se 
afla doar fundașul Czako — vor 
realiza oaspeții, prin Boloni (min. 
32) — printr-un vol6 splendid, de 
la 20 m. Mureșenii înscriu al doi
lea gol, în min. 45, prin Hajnal, 
dar cu largul concurs al portaru
lui Stan, care a plonjat, iar min
gea a sărit peste el în poartă... 
Repriza secundă clarifică și lim
pezește jocul, cele două echipe 
reflectînd o diferență de valoare 
ca de la cer la pămînt. A.S.A. se 
prezintă ca o formație matură, 
sigură pe ea, care plimbă dezin
volt balonul, fără să se întrebuin
țeze prea mult, în timp ce replica 
dată de echipa gazdă este de-a 
dreptul ridicolă, localnicii fiind 
fluierați chiar de propriii specta
tori. Golurile vin astfel normal, 
fără să surprindă pe nimeni : 
Hajnal (min. 59) — șut de la 30 
m — și Fazekas (min. 78) — gol 
„la pas“, fără opoziție. Arbitrul. 
C. Bărbulescu, care împreună cu 
A. Mttnlch șl C. Costică (toți din 
București) a condus excelent, l-a 
eliminat, în min. 56, pe Frățilă 
(Flacăra) pentru injurii.

A.S.A. : Bai — Șleam. Dondoș, 
Ispir (min. 31 Toth). Czako, N. 
Naghl. B616ni, Luoaci (min. 74 Șt. 
Naghi), Mureșan, Fazekas, Hajnal.

Flacăra : stan — Barbu, Duml- 
tran, Dobre, Pană, Petrescu (min. 
31 Toma), Frățilă, Dănilă, Drăgan 
(min. 58 Săraru), Frîncu. Haraou.

Dumitru GRAUR
S.N. OLTENIȚA — SPORTUL 

STUDENȚESC BUCUREȘTI 
0—1 (0—0)

Studenții n-au uitat nici un mo
ment de Importanța cuceririi ce
lor două puncte puse In joc. 
Echipa buoureșteană șl-a impus 
concepția de joc, deplin adecvată 
soopulul, pi toată durata meciu
lui : s-a apărat bine 61 a contra
atacat extrem de periculos. In 
prima parte a partidei, balanța 
nu s-a hotărlt să se Încline da 
partea vreuneia dintre echipe — 
nu s-a înregistrat nici un șut pe 
spațiul porții l — ian jocul s-a 
desfășurat destul de fad la cen
trul terenului, pricinuind „măci
narea “ fizică șl psihică a gazde
lor. Repriza a doua a fost, In
tr-adevăr, un medel de ‘joc In 
deplasare practicat de bucureșteni. 
Ofensiva fără orizonturi tactice a 
gazdelor năpustite In atac, a ofe
rit studenților „bulevarde" largi 
pe unde s-au apropiat, de multe 
ori, In superioritate numerică (I) 
de poarta Iul Grădlșteanu. Pană 
ratează o astfel de situație (ntln. 
57) dar 10 minute mal tîrziu, Clor- 
noavă ii driblează pe Nlțu, cen
trează la semilnălțlme pînă la

seria a n-a: Crișul întrecind pe Politehnica,
își consolidează poziția

CRIȘUL ORADEA — POLITEH
NICA TIMIȘOARA 2—0 (0-0)

ORADEA, >1 (prin telefon, de 
la trimisul nostru). Adevărat 
derby, azi, dacă nu întotdeauna 
prin prisma calității jocului, in
fluențat și de starea pros»** a 
terenului, dar, în schimb, prin 
atmosfera cafe a inoonjurat me
ciul dintre Crișul șl Politehnica 
Timișoara, prin prezența marivă 
a spectatorilor, cu toată ploaia 
care le-a biciuit obrajii, dar, mal 
ales, prin lntens.«*itfea luptei spor
tive din teren. Partida a atins 
adesea limite maxima de tensi
une, prilejuind și uSele Ieșiri din 
matca sportivității, pe oare ar
bitrul bucureștean C. Petrea, 
oare a condus corect șl autoritar, 
le-a reprimat prin avertismente 
(primul, in... primul minut I) și 
chiar prlntr-o eliminare din joc, 
aslgurlnd astfel normala des
fășurare a tntUnlrii.

Miza jocului — perspectiva de 
a promova în divizia, A — a apă
sat oel mal mult umerii Jucăto
rilor arădeni oare, o bună pe
rioadă din prima repriză, au 
acționat confuz, atactnd la in- 
tlmplare, fără șansă do a crea 
breșe in apărarea adversă. Dim
potrivă, timp de 20 de minute, 
Politehnica a stăptnlt mijlocul 
terenului, a juoat mal clar, mal 
organizat, fiind chiar pe punctul 
de a deschide scorul; In min. 17, 
prin Bungău, după ce, cu 5 
minute înainte, același jucător 
trăsese puternic șl Catena scă
pase, pentru o clipă, balonul din 
mină.

In finalul reprizei; Crișul joa
că mal bine, acțiunile gazdelor 
încep să se sincronizeze șl Flllp, 
portarul oaspeților, resimte din 
plin această schimbare. El tre
buie să Intervină des, dar face 
acest lucru cu multă siguranță, 
așa cum s-a intimplat, de pildă, 
In min. 34, cînd a trimis în cor
ner șutul Iul N. Alexandru. La 
o altă fază, l-a ajutat șl... Dă- 
răban, acesta lnterpunîndu-ae In 
calea mingii, atlnglnd-o șl ridl- 
etnd-o peste poartă.

Repriza a doua a fost crînce- 
nă, istovitoare ca angajament fi
zic. Rămași în 10 oameni, prin 
eliminarea Iul Rotaru (injurii a- 
duse arbitrului), intervenită In 
penultimul minut al primei re
prize, oaspeții se apără acum cu 
mal mare greutate. Dar minutele 
trec unul după altul șl In duda 
faptului că presiunea crește la 
poarta Iul Filip, golul nu se în
trevede, fiindcă înaintașii Cricu

RAPORT ÎNCEPE
Din programul reuniunii de 

ieri, desigur interesul major 
11 capta evoluția lui Gind, in 
premiul Băneasa, deoarece el 
este acum calul care vizează 
dublul obiectiv : cel mal bun 
performer al hipodromului șl 
victoria in derby ! Din nefe
ricire lnsft, rafale de vint au 
influențat categoric rezultatul 
și ca atare elevul lui Mihăi- 
lescu nu ți-a putut pune In 
valoare calitățile pentru ab
solvirea handicapului acordat, 
pe lingă faptul că a fost ți ne
inspirat angajat in cursă. Re
zultatul Înregistrat a dat cîș- 
tig de cauză iul Raport, unul 
din principalii săi adversari, 
care, mai alea prin maniera 
victoriei enunță veleități foar
te serioase, pentru confruntă
rile viitoare. Deocamdată, este 
dificil de tras concluzii, insă 
^importarea învingătorului nu 
rebuie ignorată. Victoria de 

teri fundamentează pretențiile 
ntrenorului său de a-1 de

trona pe Gind din șefia gene- 

proaspătul Intrat pe teren, Kraus, 
care profilează printr-un gol din 
plonjon, cu capul, victoria bucu- 
reștenllor. Singurul atacant peri
culos al gazdelor, Stamanichl, 11 
remarcă prin două șuturi fru
moase (min. 71 și 76) pe... Arge- 
șeanu, după care, doar min. 88 
(bară )a poarta studenților) va 
mai clătina cele două puncte ale 
urmăritorilor A.S.A.-ei. Arbitrul 
Constantin Ghlță — Brașov a ar
bitrat excelent un joc care se 
anunța, la Începutul iul, prea 
„vlu“ disputat. De altfel, șl .ulti
mul „mohican" — sperăm — al 
jocului dur de la Oltenița, Dlma, 
a fost eliminat de pe teren (min. 
75).

S. N. OLTENIȚA : Grădlșteanu 
— Nlțu, Datcu, Baltag, Dima, 
Ctmpeanu, Vasllescu, AUt (min. 
70 Pană), .Constantin (min. 60 len- 
culescu), Băducanu, Stamanichl.

SPORTUL STUDENȚESC : Ar- 
geșeanu — Gali, Mățăoanu, Du
mitru Nicolae, Rădulesou, Ja- 
malschi (min. 82, Sava), Oulda, 
Bujor, Pană, Duțan, (min. «5, 
Kraus), Ciornoavă.

Radu TIMOFTH
METALUL BUCUREȘTI — 

METROM BRAȘOV 0-0
Din nou, linia de înaintare a 

bucureștenllor s-a dovedit Ine
ficace. Ou toate că Metalul a con
trolat jocul în majoritatea timpu
lui uneori domlnînd cdplos, ta
bela de marcaj a rămas neschim
bată. Georgescu, Iancu, Trol șl 
Roman au avut, de-a lungul celor 
90 de minute, de multe ori posi
bilitatea să fructifice acțiunile Ier 
ofensive, dar aproape de flecare 
dată ei au șutat Imprecis sau por
tarul Smeu a deviat balonul în 
corner. Brașovenii au plecat din 
București cu un punct prețios șl 
pentru a-1 obține au făcut multă 
risipă de energie. Uneori, jucă
torii de la Metrom au pus accen
tul numai pe apărare, formtnd pe 
linia lor de 18 m un zid de 6—7 
oameni, și au respins balonul rit 
mal departe de poarta lor.

Din primele minute, bucurește- 
nli au pus stăplnlre pe joc, insă 
de abia spre sfirșltul reprizei el 
au reușit să-și creeze situații mal 
clare la poarta adversă, insă Trol, 
Iancu șl Roman au ratat. Aceeași 
situație se va menține șl după 
pauză. Jucătorii de la Metalul au 
dominat șl Înaintașii săi au irosit 
cîteva ocazii de a deschide sco
rul. Contraatacurile rare șl firave 
ale brașovenilor, Inițiate mal ales 
prin Vătav șl Fhrnică, au fost 
destrămate cu ușurință de apăra
rea Metalmul.

A arbitrat foarte bina Xm. Vlal- 
oulescu — Ploiești.

METALUL : I. Petre — Nedelcu, 
Moraru, Apostol, Cojooaru, Bavu, 
Enache, Trol (min. 75 Stan Ga
briel), Georgeecu, Iancu, Mdman.

METROM : Smeu — Răuțl, 
Ochea, Stalou, Greoea, Bădlțolu, 
Gabor, Gane (SeUmeșl, min. 75), 
Furnică. Vătav, Nloolae (Slșcă, 
min U).

▼. POMPILIU
POIANA CIMPINA — F. C. 

GALATI 1-a (0—1)
Peete 3 004 de apecutori au asis

tat la un joo de bun nivel tehnic.

lui joacă extrem do crispat, șu
tind ou disperare în blocajele ad
versarilor. Dec, lat* că, în min. 
73, oeaa oe n-a reușit nlat unul 
dintre înaintași, a reușit un 
fundaș, Balogh, care a șutat pu
ternic de la pesto M de metri. 
In drumul el, spre poartă, pe 
pămîntul înmuiat de ploaie, min
gea a prins un efect neașteptat; 
oprindu-M la plasă. Cu 1* mi
nute Înainte de sfirșit, rfnd re
zultatul nu era încă oert, Budu 
a executat o lovitură liberă, iar 
Cefan a reluat apectaauloa prln
tr-o foarfecă 1 *—«.

Abia acum norii indolettt e-aa 
risipit complet. Intra timp eo o* 
prise șl ploaia...

CRIȘUL : Catena — Sărac, Lu- 
oad, Bute, Balogh, Bătmărcanu 
O, Dărăban (min. «5 Cefan), Su- 
du, N. Alexandru (min. W Oocif), 
Amoțchl, Șchlopu.

POLITEHNICA i FUlp __ Rotaru,
Maia, BrHideacu, Petrovlcl, Ar- 
năut, Dima, Surdan, Kun I (min. 
58, Maler), Bungău, Copăoeanu.

Jack BERARJU

VAGONUL ARAD — OLIM
PIA ORADEA 1—1 (0-0)

Joc echilibrat, în oare flecare 
echipă a avut perioade de do
minare. în prima repriză jocul 
a fost anost. După pauză, ară
denii au deschis scorul prin Do- 
bal (min. 55). în continuare, oas
peții au preluat Inițiativa șl au 
egalat, prta Benczlk (min. 13). A 
oondus foarte bine B. Mureșan — 
Turda.

8. IACOB, coresp.

MINERUL ANINA — MINE
RUL BAIA MARE 1—0 (1-0)

Localnicii au dominat copios, 
însă n-au reușit să înscrie dectt 
o singură dată, în min. 10. Au
torul golului : Lang. In min. 80, 
Lang a ratat o lovitură de la 11 m. 
A arbitrat bine G. Blau — Timi
șoara.

Pavai LUNGU, comp.

METALURGISTUL CUGIR — 
CORVINUL HUNEDOARA

1—0 (T-^0)
Gazdele au avut perioada mai 

Îndelungate de dominare, mai a- 
les In prima parte. Unicul gol 
a fost marcat de Tamaș, în 
min. n. Foarte bun arbitrajul lui 
C. Nițescu — Sibiu.

M. VILCEANU, coresp.

CU PRETENȚII!
Din rest, reținem ca revela

torie comportarea Zeiței lui 
Senior șl Garou, toate elemen
te in plină transformare.

Antrenorul Nicolae Gheorghe 
a Izbutit să culeagă primul 
succes pe anul in curs, ca ți 
driveril Marinescu ți Bănică. 
Ultimul, de dragul succesului, 
a sacrificat corectitudinea. 
Victoriile sint frumoase, dar 
farmecul lor 11 procur* numai 
maniera corect* te a obține 
succesul.

Rezultate tehnice 1 1. Se
meț (G. I. Nicolae), Rigla, 
Obădar 36,1, 2. Hirondlța (G. 
Avram), Struna, Didon 28,1, 2. 
Suvoicuța (T. Marinescu), Ga
rou, Sonda 32,S, 4. Gal (N. 
Gheorghe), Mira, Homar 21,3,
5. Zeița (I. Toderaț), Senior, 
Harbuz 33,6, 8. Raport (Gh. A- 
vram) Mizantrop, Nicuțor 
28,9, 7. Varlus (I. Bănici), Ban
da, Senator 85,3.

Gazdele au părăsit terenul În
vinse datorită greșelilor comise 
de apărători. Au marcat : Chlhaia 
(min. 34 șl 68) pentru F.C. Galați, 
Goran (min. 60) pentru Poiana. 
Excelent arbitrajul Iul V. Pădu- 
reanu — București.

O. VIRJOGHIB, coresp.

DUNĂREA GIURGIU — 
PROGRESUL BRAILA1—0(1—0)

Ambele formații au evoluat sub 
așteptări. Deși învingători, giur- 
gluvenll au greșit de multe ori. 
Unicul gol a fost Înscris de San
du (min. 40). A arbitrat I. Gheor- 
ghlță — București.

Tr. BARBALATA,coresp.

PORTUL CONSTANȚA — 
ȘTIINȚA BACAU 2—1 (0—0)

Doar în partea a doua a me
ciului 8-a jucat frumos. în această 
repriză, înaintașii au fost mal 
productivi. Golurile au fost reali
zate de Manea (min. 46 și 48) 
pentru Portul, Cemat (min. 63) • 
A condus foarte bine Gh. Vasl
lescu I — București.

Ik BRUCKNER, coresp.
POLITEHNICA GALAȚI — 
C.F.R. PAȘCANI 2-0 (2-0)

Studenții au jucat din nou 
foarte bine șl, clștlgînd acest 
meri, au făcut primul pas spre 
zona liniștită a clasamentului. Au 
marcat : Lehăduș (min. 20) șl 
Beaman (min. 28). A arbitrat V. 
Dumitrescu — București.

T. SIRIOPOL, cor esp.
METALUL TTRGOVIȘTE — 

CEAHLĂUL P. NEAMȚ 
1-0 (0-0)

Victoria la limită realizată de 
metalurglștl se explică prin rată
rile exasperante ale Înaintașilor 
localnici. A marcat : Pavlovlcl 
(min. 60). A condus bine N. Stă- 
nescu — Buzău.

M. AVANU, coresp.
CLASAMENTUL

1. A.S.A. 22 14 4 4 55—21 32
t. Sportul studențesc

22 13 3 6 30—22 29
3. Metalul Tîrg. 22 13 2 7 27—20 28
4. Progresul 22 10 5 7 24—19 25
3. Dunărea 22 11 3 8 21—21 25
6. F.C. Ghlați 22 10 4 8 28—23 24
7. Ceahlăul 22 11 2 9 23—23 24
8. Metalul Buc. 22 9 5 8 25—16 23
9. C.F.R. 22 8 6 8 33—29 22

10. Portul 22 9 4 9 17—23 22
11. Știința 22 8 4 10 23—25 20
12. Pol suia 22 7 5 10 21—23 19
13. S.N.O. 22 7 5 10 18—28 19
14. Politehnica 22 7 2 13 19—25 16
15. Metrom 22 5 6 11 15—27 16
15. Flacăra 22 1 6 15 13—47 8

ETAPA VIITOARE (3 mal) :
A.S. Armata — Dunărea, C.F.R. 
— 8.N.O., Ceahlăul — Flacăra, 
Politehnica — F.C. Galați, Metalul 
București — Sportul studențesc, 
Știința — Metrom. Metalul Tîrgo- 
viște — Poiana, Progresul — Por- 
tuL

de lider
C.5M REȘIȚA — C.F.R. ARAD 

S-O (2-0)

Joaul a foot viu disputat. In 
prima repriză, două acțiuni ala 
lui Bflrlogea s-ău încheiat cu 
tot atttea goluri (min. 16 șl 44). 
In partea k doua, gazdele au 
continuat să domine șl scorul a 
luat proporții. Autorii golurilor 1 
Plrvan (min. 47), Kukla (min. 67, 
autogol) și Cotarcă (min. 74, auto
gol). N. Mogoroațe — Craiova a 
condus bine,

I. PLAVIȚIU, coresp.
U. M. TIMIȘOARA — GLORIA 

BISTRIȚA 0-1 (0—1)

Timișorenii au jucat haotic. 
Oaspeții s-au apărat bine si au 
oontraatacat periculos. Dintr-o 
astfel da ax^iune, Gloria a marcat 
unlcud gol. Autor 1 Ciocan (min. 
17). A arbitrat siah N. Găman — 
Blmeria

O. CREȚU, coresp.

OLIMPIA SATU MARE — 
ELECTROPUTERE CRAIOVA 

2-0 (1—0)

Terenul a fost alunecos, din 
cauza ploii. înaintașii de la Olim
pia au ratat multa situații clare. 
Au marcat : Petz (min. 15) și 
Borota (min. 80). în min. 35, 
Jula (Olimpia) a ratat un 11 m. 
Bun arbitrajul Iul I. Erdoț — 
Oradea.

A. VEBBA. coresp.
CSJM. SIBIU — GAZ METAN 

MEDIAȘ 2—0 (1—0)
Gazdele au învins mal ușor 

dedt arată scorul. Au marcat : 
Rădoî (min. 39) și michlș (min. 
51). A arbitrat bine I. Barbu —< 
Al ud.

I. ION, coresp.
CLASAMENTUL

1. CRIȘUIi
3. Politehnica
3. C.S.M. Sibiu
4. Min. Anina
5. Corvlnul
I. Olimpia S.M.
7. Metalurgistul
8. Gloria
9. Electroputere

10. Gaz metan
11. C.F.R. Arad
12. Mln. B.M.
13. C.S.M. Reț.
14. Ollm. Oradea
15. UJM.T.
14. Vagonul

S3 14 I 3 38—17 33
23 11 7 4 30—14 29
22 13 1 7 43—24 28
22 11 3 8 25—22 25
21 10 < I 33—24 24
23 11 1 9 25—20 24
23 8 7 7 23—23 23
23 9 4 9 23—28 22
23 6 9 7 21—30 21
23 8 4 10 22—32 20
22 < 3 11 18—30 19
22 8 3 12 29—2» 18
22 7 4 11 26—26 18
22 7 4 11 21—30 18
22 4 7 11 17—27 13
S3 S 3 13 15—33 U

ETAPA vnTOARH (1 mat) 1 
Gloria—C.S.M. Reșița, Politehni
ca—Minerul Bala Mare, Olimpia 
Oradea—U.M.T., Metalurgistul— 
Vagonul, Electroputere—C.S.M. Si
biu, C.F.R.—Crișul, Gaz metan— 
Olimpia Satu Mare, Corvlnul— 
Minerul Anina.

PRONOSPORT
Așa arată o variantă cu 13 re

zultate exacte la Concursul spe
cial Pronoepoet din 35 aprilie 
197L 

1. Steaua—U.T.A.
3. F.C. Argeș—Prag.
3. C.F.R. Tkn.—Jiul
4. S. C. Bacău—CFR Cj.
5. Farul—Dinamo
8. „U" Cluj—Petrolul
7. St. roșu—„U" Cv.
8. Lazio—Juventus
9. Napoli—Roma

10. Torino—Cagliari
11. Verona—Bologna
12. Catania—Milan
U. Enter.—(Bampdoria

1 1
1 1
1 X 2
X X 2
1 1

X X1
1 1
X X1
1 xS
1 1

X xl
X X 1
1 1

Fond de premil 909 875 lei plus 
sso 000 lei pentru premiile supli
mentare.
• Pronosticurile din coloanele 

2—3 slnt pentru premiile supli
mentare. Plata premiilor obișnuita 
la acest concurs se va face astfel: 
In Capitală de la 4 mal pînă la 9 
Iunie 1971. In țară de ia 3 mal

K I MMto MM. r
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25 DE MINUTE DE VERVA
AU ÎNFRlMT ECHIPA DINAMOVISTĂ

CONSTANȚA, 25 (prin tele
fon, de la trimisul nostru).

Decepționant derby, din 
multe motive. Dacă e să cău
tăm, totuși, o virtute la acest 
„prezumții cap de afiș al eta
pei", ne vom opri asupra dez- 
nodămintului său — victoria 
Farului, absolut legitimă, 
perfect meritată. In rest, nu 
prea vedem ce s-ar cuveni 
menționat în mod deosebit. 
Este adevărat, partida a avut 
nerv, dar, din păcate, prea 
multe momente ale jocului 
s-au văzut conectate la o re
țea de înaltă tensiune, pro- 
ducindu-se repetate descăr
cări nesportive.

Arbitrul bîrlădean Nicolae 
Rainea a împărțit trei aver
tismente — lui Ștefan, Ghir- 
ca și Stoica —, a gesticulat 
și a amenințat cu degetul ca 
un blajin dascăl moldovean, 
dar se poate spune că sub 
aspectul autorității nu șl-a 
convins nici elevii, nici pa 
noi care îl știam mal dras
tic, mai eficace, mal ascul
tat

Referindu-na la calitatea 
propriu-zisă a jocului, tre
buie să mărturisim că ne 
așteptam la prestații supe
rioare din partea ambelor

echipe. Venită — pare-se — 
cu pretenții modeste pe ma
lul mării (un punct), echipa 
dinamovistă a prezentat un 
singur compartiment 
să lupte „pînă la

dispus 
ultimul

un 
pă-

în min. 18 și 25 — de 
Ologu derutant și foarte 
trunzător.

Resemnarea aparentă a 
namoviștilor la 0—2 părea
să pecetluiască după numai

di-

i

timp frumos ; teren bun, spectatoriStadion ^,1 Mal";
20 900. AU marcat: OLOGU (min. 18 și 25), si DELEANU (min. 
40). Raport de șuturi la poartă : 22—12 (pe spațiul porții 10—5). 
Raport de cornere 6—3.

FARUL : Constantin 4 (min. 46 Popa 7) — Stoica 7, Antonescu 
8, N. Constantinescu 7, Ghirca 9, Tănase 8, Badea 8, Ologu 9, 
Tufan 6, Caraman 5, Kallo 5.

DINAMO : Constantinescu 5 — Ștefan 6, Nunwelller III 7, 
Dinu 7, Deleanu 8, Mustețea 5, Nunwelller VI 7, Luceseu 7, D. 
Popescu 5 (min. 82'Haidu), Dumitrache 7, Both 5 (min. 49 Mol
dovan 7).

A arbitrat NICOLAE RAINEA (Blrlad) ••fr-k'ir, ajutat la 
Unle de L Radu (Bîrlad) și E. Pâunescu (Vaslui).

Trofeul Petschovschl ; 6.
La tineret-rezerve : Farul — Dlnamo București 1—2 (1—1).

glonte" — linia de fundași, 
care a Încercat imposibilul 
pentru a stăvili valurile ata
cului constănțean. N-a reușit, 
pe de o parte — datorită 
maximei solicitări Ia care a 
fost supusă, iar pe de altă 
parte — datorită neșansei și 
lipsei de inspirație a porta
rului Constantinescu, coautor 
la ambele goluri (dar, mai 
alea, la al doilea), înscrise —

STEAUA 3 (1)
U TA 0

ILUZIILE CAMPIONILOR
SPULBERATE

STEAGUL-ROȘU 1 [0]
„U' CRAIOVA 0

BRAȘOV, 25 (prin telefon, d» 
la trimisul nostru).

Aici, lîngă Tîmpa, într-o 
Zj ce se anunța splendidă, 
vremea, cu capriciile ti, a

Stadion Tineretului : a 
plouat torențial, foarte 
frig ; teren alunecos ; spec
tatori aproximativ 7 000. A 
maract PESCARU (min. 
81). Raportul șuturilor la 
poartă i 14—6 (po spațiul 
porții 4—2). Raportul d» 
corner» ■ 18—2 (I).

STEAGUL ROȘU I Ada- 
mache 8 (deși n-a fost so
licitat. 11 acordăm nota 
pentru a nu-1 frustra de 
puncte) — Ivănceacu 6, 
Jenei 8, Olteanu 8, Ruau 
8, Pescaru 9, Cadar 7, Ne- 
cula 6, Dumitriu H I 
(min. 67 : Florescu 5). Ba- 
lint 6 (min. 67 Ghergheli 
5), Gydrfl 8.

UNIVERSITATEA CRA- 
■ IOVA : Plică 7 — Nlau- 

lescu 7, Smarandache 8, 
Deselnicu 8, Tița 7, Strfm- 
beanu 8, Boșoteanu 7, Daș- 
cu 5 Bălan 5, Nlță 8, Do
nose 5 (min. 68; Ivan 8).

A arbitrat AUREL BEN
TU ★★★★★< «te*» U 
tușă de 
V. Roșu 
reștl).

Trofeul
La tineret-rezerve : Stea

gul roșu — Universitatea 
Craiova 1—4 (0—0).

C. Dragotescu șl 
(toți din Bucu-

Petschovschl i I.

jucat festa tuturor celor pre- 
zenți pe Stadionul Tineretu
lui. Aproape de ora meciu
lui a început »ă picure. Apoi, 
nori negri, venițl dinspre 
Codlea. s-au abătut asupra 
stadionului. După 3 minute, 
arbitrul Bentu întrerupe jo
cul fiindcă se întunecase, iar 
ploaia torențială făcea im
posibilă continuarea partidei. 
După 15—20 de minute, 
„furia" a trecut, echipele 
și-au schimbat echipamentul, 
reluîndu-și întrecerea. ~ 
gazonul era plin 
și 1a început 
asistăm 1a un 
pigmentat cu 
scene de patinaj forțat. Se
sizând situația, craiovenli au 
încercat să folosească noile

Dar
de băltoaca 
credeam că 
ciudat joc, 
caraghioase

PESCARII
Șl ADUCE

condiții și, de două ori, pe 
contraatac, Bălan a șutat pu
ternic de la distanță (în min. 
13, Adamache boxînd cu di
ficultate în corner). Treptat, 
treptat, gazdele au pus stă
pânire pe joc. în min. 18 
Pescaru (care reintră in a- 
cest retur) driblează, pă
trund* în. careu și șutează 
perioulos, puțin pe lingă 
bară. Apoi, după o incursi
une a lui Niță (care întâr
zie, totuși, să șuteze) stega
rii gint aproape de gol : 
mingea trimisă cu oapul de 
către Pescaru, la un corner 
executat de Ivăncescu, în
tâlnește bara transversală 
(min. 30). Cu cît minutele 
trec, cu atât crește în inten
sitate dominarea localnicilor. 
Dar golul — această obsesie 
a at&canților brașoveni — nu 
vine.

După pauză (avînd și a- 
vantajul vântului) elevii lui 
Valentin Stănescu își masea
ză adversarul în careu lungi 
perioade de timp. Universi
tatea, 
0—0, 
teren 
mult 
ția, baztndu-se, probabil, pe 
jocul bun al liniei de fund, 
al portarului Plică șl al lui 
Strîmbeauu. în fața aceste! 
așezări, brașovenii atacă cu 
insistență, fundașii lor late
rali plecind deseori în atac. 
Ivăncescu, nemarcat de ni
meni, devine cel mai peri
culos înaintaș. De pe partea 
dreaptă, el execută impeca
bil cornere. în min. 84, lo
vitura de colț executată de 
el găsește apărarea adversă 
pe picior greșit, pe Pescaru 
bin8 plasat ți... lovitura de 
cap a acestuia consemnează 
o victorie, care nu țautea fi 
decît a Steagului roșu. într-o 
repriză de joc 1a o poartă 
(studenții nu l-au deranjat 
măcar o dată pe Adamache) 
am mai notat ratările copi
lărești ale lui Balint (min. 
55) șl Necula (min. 87), cînd 
ultimul, de la 6 m. a șutat 
mai-mal să trimeată mingea 
prin norii din nou amenin-

venită să scoată un 
prin așezarea șa pe 
(cu Dașcu și Donose 
retrași) acceptă situa-

soarta unui 
de 
lo
de 
20

25 de minute 
derby care se anunțase 
zile mari. A venit însă 
vitura liberă executată 
Deleanu (min. 40), de la
m, portarul Farului, Cons
tantin, a primit golul exact 
deasupra capului, ca la școa
la primară, și iată-i pe bucu- 
reșteni încercînd să forțeze 
roata norocului. O lovitură 
în bară a lui Lucescu (min.

REINTRA
VICTORIA

dințătari. în min. 90. direct 
lovitură de colț, Ivăncescu 
a trimis mingea în bara 
transversală, iar Ghergheli, 
furat de frumusețea fazei, 
irosește golul. Și astfel Stea
gul roșu întrerupe șirul in
succeselor cu o victorie 1a 
limită, de nimeni contestată.

Constantin ALEXE

CLUJ (prin telefon) -
în ultimele două ediții, 

studenții clujeni n-au mai 
gustat din mierea victoriei, 
în partida cu Petrolul i un 
egal în turul ediției trecute

42), părea să anunțe o pa
sionantă cursă de urmărire 
în repriza secundă. Han
dicapul însă a rămas același 
pînă 1a sfîrșitui meciului, 
bucureștenii’ neavînd forța 
să-1 remonteze, în vreme ce 
Farul nu și-a mai asumat 
riscurile atacului cu orice 
preț și a adoptat o așezare 
mai prudentă pe teren, re- 
trăgîndu-și în zona de mij
loc și chiar în fața careului 
de 16 m, o parte din înain
tare. S-au mai ivit cîteva 
seîntei de pericol_ la fiecare 
poartă (min. 70 
84 Haidu, min. 
min. 89 Kallo), 
a rămps același, 
căpînd victoria 
Mai nesigură în 
și în alte dăți, formația lui 
Cosmoc a cîștigat această bă
tălie folosind doar o parte 
din „gurile de foc ale navei": 
un singur înaintaș — Ologu 
și tânărul fundaș lateral 
Ghirca fiind singurii jucă
tori cu adevărat periculoși 
pentru apărarea dinamovistă. 
Stăpîn autoritar al zonei me
diane, cuplul Badea—Tănase 
a țesut tot jocul Farului și 
a fost poate principalul au
tor al victoriei constănțene. 
In încheiere, semnatarul a- 
cestor rînduri își exprimă 
opinia față de cele două mo
mente litigioase ale partidei: 
în min. 5, Dumitrache a 
marcat un gol nevalidat de 
tușierul Radu din cauza po
ziției de ofsaid a dlnamovis- 
tului; decizia ni se pare co
rectă, iar arbitrului de cen
tru N. Rainea i se poate re
proșa doar faptul că a fluie
rat cu întîrziere ofsaidul. în 
min. 85 insă, 1a un fault în 
careu comis de NunweilJer 
III asupra iui Tufan, N. Rai
nea n-a mai fluierat deloc. 
El a greșit, penaltyul fiind, 
după părerea noastră, in afa
ra oricărui dubiu.

Ologu, min. 
83 Tufan, 
dar scorul 
Farul nes- 
din mînă, 

apărare, ca

Marius POPESCU

Ce urcuș, surprinzător, a- 
mețitor Înregistrează Steaua în 
acest sezon. S-a mai scurs, 
lată, o nouă etapă (a 6-a a re
turului) fără ca formația mi
litară să cunoască eșecul, fără 
ca plasa porții lui Coman să 
fi fost perforată măcar o 
dată.

Ieri, tânăra echipă bucureș- 
teană a obținut victoria în 
dauna „bătrînej doamne", am 

. numit-o desigur, pe U.T.A. 
Vreo 10 minute după primul 
fluier, i-a luat pulsul, apoi s-a 
instalat în jumătatea și de te
ren, măcinînd-o treptat, pen
tru ca, în final, grație rezul
tatului, să-i treacă înainte îd 
clasament, cu o politețe am zi
ce profesorală.

Ca și în evoluțiile anterioa
re, la baza succesului repurtat 
ieri (de necontestat chiar da
că golul cu care a fost des
chis scorul este discutabil) a 
stat tot buna comportare a mijlo
cașilor. Vigu și Naom, cărora 
li s-a adăugat aproape tot 
timpul o aripă falsă (Ștefănes
cu Și, apoi, Dumitriu III) au 
fost stăpînii autoritari ai zo
nei neutre, pendulînd neobo
sit între cele două careuri și 
prin filtrul lor trecînd spre 
linia întîi numeroase baloane 
utilizabile. La început, în pri
ma parte a jocului, mingile 
servite de ei au fost irosite de 
Pantea, Iordănescu, Tătaru ca
re încercau mai mult străpun
geri individuale. A venit, însă, 
pauza, cea atît de bună sfă
tuitoare, și „căluții nărăvași" 
din primul eșalon și-au mai 
limpezit jocul, sincronizîndu-se 
cu neobosiții servanți din li
nia a doua.

Și nu întîmplător — în a- 
ceastă perioadă — Gigi Tătaru 
a fost mai puțin 
cînd pentru echipă 
omul cel mai bine 
dispozitivul advers, 
pentru Iordănescu, 
nent pericol în fața porții lui 
Gornea, datorită 
și incisivității.

După această 
2—3 pase — cea 
cînd de la Gigi 
faza de construcție, au 
înscrise 
cundă.

Dar, 
militar 
randament, ceea ce a condus, 
în afara superiorității terito
riale, șl la o njulțumitoare 
frecvență a șuturilor spre 
poarta lui Gornea, în număr 
de 22.

De partea cealaltă, U.T.A. a 
însemnat pentru noi o decep
ție, prestația ei situîndu-se e- 
vident sub ultimele evoluții ale 
textiliștilor pe terenurile din 
Capitală. Praotlo ea n-a sontat 
de astă dată decît pe 2—3 ju-

Stadionul Republicii, timp 
noros, teren bun, spectatori 
aproximativ 15 009. Au 
marcat : IORDĂNESCU
(min. 43 șl 86), DUMI
TRIU III (min. 67). Rapor
tul șuturilor la poartă : 
22—11 (pe spațiul porții : 
10—3) ; raportul cornere- 
lor : 2—3.

Coman 8 — 
7, Clugarin 8, 
Cristache 7, 

___ . Pantea 
. Tătaru 8, Iordănescu 9, 

Ștefănescu 6 (min. 32 Du
mitriu III 8).

U.T.A. : Gornea 5 — Bi- 
rău 8, Lereter 7, Pojoni 9. 
Popovld 5, Petescu 6, Ca- 
llnln 8, Axente 5 (min. 72: 
Sima), Kun II 5, Broșovs- 
chl 5. Fl. Dumitrescu I.

A arbitrat MIRCEA RO
TARU ■£■&’&> ajutat la 
linie de V. Popa șl I. Cio
lan (toți din Iași).

Trofeul t'etschovschl : (j.
La tineret rezerve : Stea

ua—U.T.A. 1—0 (0—0).

STEAUA : 
Sătmăreanu 
Negrea 7, 
Naom 8, Vigu 9, 
7. ‘

egoist, ju- 
și pentru 

înfipt în 
în genere 

un perma-
plasamentului

schemă, de 
decisivă ple- 
Tătaru — în 

. . fost
golurile în repriza se-

ieri, întreg ansamblul 
a evoluat cu un bun

STUDENȚII ȚINUȚI IN ȘAH 
DE «HAI IONESCU

zeciut spectatorii, majoritatea 
preferind micul ecran. Și a 
fost păcat, fiindcă partida 
merita șă fie văzută. In ciu
da condiților dificile ale te
renului alunecos i-a jucat cu

Stadion Municipal ; teren moale, alunecos; timp noros; spec
tatori aproximativ 6 000. Au înscris: DIN CU ȚA (min. 38), res
pectiv ADAM (min. 43). Raport de șuturi 22—4 (pe spațiul porții 
13—2). Raport de eornwe 9—1 (7—0).

„U“ CLUJ : Moldovan 7 — Crețu 8, Pexa 9, Solomon 8, Po- 
raschl 8, Anca 7, Stincel 8, Barbu 7, Ulfăleanu 8, Adam 8, Dorin 
Mocanu 6.

PETROLUL : M. Ionescu 9 — Gruber 7, Bădin 8, Cringașu 8, 
Mocanu 8, Moraru 6 (min. 70 Iuhasz), Mierluț 7, Oprlșan 6, Dln- 
cuță 7, Ciupltu 7, Ciucu 5 (min. 75 Petruț).
, A condus o brigadă de arbitri bucureștenl 
GELU POPOVICI iar la tușă pe
Coloși.

Troleu! Petschovschl : 9.
La tineret■ rezerve : ,U' Cluj

avlnd la centru pe
M. Cîțu (I Francis c

Petrolul

cători : pe Pojoni (de departe 
cel mai bun om al lui Dumi
trescu și Reinhardt) care a a- 
vut cîteva intervenții salva
toare, blocînd in extremis | pe 
Calinin, mai clarvăzător ca 
oricînd, și, oarecum, pe here- 
ter.

In rest ? Gornea s-a dove
dit neșigur aproape 1a toate 
intervențiile sale, fundașii late
rali au fost mai tot timpul de
pășiți. Axente, BroșovschL Kun

II, Florian Dumitrescu, nume 
de rezonanță ale echipei, au 
făcut... mai mult figurație.

Din angrenajul echipei se 
resimte în mod evident lipsa 
lui Domide, obligat, din cau
za unei entorse la genunchi, 
să mal stea o vreme pe tușă.

Și acum, un scurt film al 
fazelor mai importante: min. 
12 — Tătaru șutează puternia 
pe spațiul porții j min. 20 — 
Pojoni deposedează in extre
mis pe Ștefănescu, 
frontal spre poarta lui Gor
nea j min. 26 — un-doi reușit 
între Iordănescu șl Tătaru, 
dar Gornea blochează la mar
ginea careuluj mic ; min. 31 
— prima fază periculoasă 1a 
poarta lui Coman, salvat de 
bară 1a șutul lui Kun II ; min. 
43 — „indirectă" : Vigu pasea
ză scurt lui Tătaru, acesta tri
mite, din afara careuri, în 
bara transversală | Iordănescu 
țîșnește (după părerea noastră 
din fața fundașilor arădeni) și 
înscrie din apropiere | min. 66 
— Cristache „scoate" în cor- 

. ner 1a o centrare de pe aripa 
stngă i min. 67 — servit de 
Tătaru, Dumitriu III înscrie 
de la aproximativ 7—8 metri, 
pe lîngă Gornea ieșit | min. 
70 — Fl. Dumitrescu șutează 
puternio din unghi dificil și 
Coman acordă corner ; min. 
76 — Cristache îl faultează pe 
Sima la marginea careului, 
fără ca arbitrul să-1 sancțio
neze ; min. 76 ; lordănnescu, 
servit în adîncime de Tătaru 
scapă singur spre poartă dar 
va șuta puternio în Gornea | 
min. 86 — „schimb" Pantea— 
Tătaru care centrează de 1a 
linia de fund în fața porții, 
de unde Iordănescu împinge 
mingea în plasă : 3—0.
Arbitrajul lui M. Rotaru — ne
sigur, cu dese erori în aprecie
rea faulturilor.

G. NICOLAESCU

infiltrat

C.F.R. TIMISOARA 1(0) 
nuc 2(1) LIBARDIA SEMNAT

TRANSFERUL TIMIȘORENILOR IN „B ii

în deplasare, apoi o înfrîn- 
gere în fieful propriu, res
pectiv o înfrîngere în turul 
actualei ediții, iar acum... 
remiză.

Măria sa Natura n-a prea 
fost nici ea prea darnică. 
La Cluj a plouat de sîmbătă 
noaptea, pînă duminică pe 
la amiază, transformînd tere
nul într-o veritabilă suga
tivă suprasaturată. La sfîr- 
șitul jocului, gazonul avea as
pectul unui cîmp grăpat, ver
dele crud al ierbii alternînd 
cu petele negre de pămînt 
răscolit. Vreme* mohorâtă a

ECHIPA LUI DEMBROVSCHI
IN PLASA RETROGRADĂRII

BACAU, 25 (prin telefon, de 
la trimisul nostru).

La Bacău în această primă
vară nu s-a spulberat doar un 
mit (al invincibilității acasă). 
S-a trial spulberat o liniște, 
liniștea, dinspre mijlocul cla
samentului și, în ultima in
stanță, o echipă. Am înțeles 
prea bine aceste lucruri astăzi, 
cînd formația Sport Club, cu 
cîteva nume de rezonanță, 
n-a putut tranșa în favoarea 
sa duelul pe viață ou o altă con
damnată la... moarte, o echi
pă destul de modestă, dacă 
este să căutăm în rîndurile 
sale personalitățile. Nu e vor
ba, în primul rînd, de rezultat, 
ci de jocul băcăuanilor lipsiți 
mal mult ca niciodată parcă 
de coeziunea, luciditatea șl vi
goarea necesare să spargă „for
tăreața" clujenilor, aglomerată, 
ambițioasă, calmă șl ordonată 
(chiar dacă din „ordinea* 
aceasta au făcut parte mingi 
trimise peste tribune).

Astăzi, în orașul unde joa
că „omul cu statuie" — Dem- 
brovschl, au văzut o echipă 
care a știut ce vrea — și doc
torul C. Rădulescu, revenit la 
timona echipei (din cîte ne-a 
spus președintele secției de 
fotbal a clubului clujean, an
trenorul E. Iordache a refuzat 
să însoțească echipa) a predat 
de minune lecția defensivei —, 
o echipă venită cu intenții de
clarate pentru remiză (Cojo
caru, de la bun început un

„măturător" excelent) și o 
formație, cea gazdă, care n-a 
reușit să-și împlinească „ma
rea dorință", devenită coșmar,

datorită haosului general și 
neputinței din ofensivă, acolo 
unde pînă șl Dembrovschi avea 
să-și piardă treptat din stră
lucire, sub escorta severă a

Stadion 23 August, teren 
bun timp frumos, specta
tori circa 7 000 ; raportul 
șuturilor la poartă 25—14 
(pa spațiul porții 10—3) 1 
raport de eornere 10—1.

SPORT CLUB : Ghiță 7 
— Kiss 5, Hrițcu 4, Vellcu 

Volmer 4. Vătafu 5 
85 Nedelcu 7), Du. 
Pană 6, Dembrovs- 
Ene Daniel 5, Flo- 
(mln. 46 Băluță 4).

Mărculescu 9 —

5, 
(min.
țan 8, 
ohl 7, 
rea 5 .

C.F.R.
Lupu 7 (min. 87 Burlacu), 
Fanea 8, Dragomlr 7, Ro
man 8, Cojocaru 9, M.
Bretan 7, Vlțan 7, B. Bre
tan 7 (min. 71 P. Gheor-
ghe). O. Ionescu 7, Țe-
gean 7.

A arbitrat : N. CURSA- 
RU ajutat la
Unle de M. Marinciu și M. 
Moraru (toți din Ploiești).

Trofeul Petichovsch! i 9.
La tineret rezerve : Sport 

Club Bacău — C.F.R. Cluj 
»—6 (1-0).

fundașului Fanea. Firesc, mol
dovenii au plecat din start 
spra victorie, insă în' primele 
minute ocaziile au fost de 
partea oaspeților, Iar dacă fe
roviarii nu s-ar fi închinat 
prematur ideii de meci nul ar 
fi putut specula o apărare re
comandată de... lufturile lui 
Hritcu (m n. 9 și 11) sau Vol- 
mer (min. 30). Cum Mărcu-

multă ambiție. De o parte, 
studenții au asaltat cu de
osebită vehemență poarta a- 
părată de Mihai Ionescu, ale 
cărui reflexe excelente au 
primat în rezultatul de ega
litate ; de altă parte, ploie- 
ștenii s-au închis ermetic, 
s-au apărat — uneori dega- 
jînd chiar și în tribune — 
căutând fisuri pentru a de
clanșa contraatacuri. Cifrele 
prezentate în casetă reflectă 
superioritatea teritorială 
studenților. Iureșul lor 
prima repriză a fost atât 
intensiv. îrtoîit cel puțin 
trei ori eram pregătit 
notez gol în poarta petroli
știlor, dar M. Ionescu și-a 
salvat echipa prin intervenții 
prompt® în minutele 1, 5 și 
36, 1a șuturile lui Crețu 
(foarte ofensiv) și respectiv 
Adam. Și cum nu rareori se 
înttmplă în fotbal, în plină 
dominare a studenților o 
degajare îl găsește pe CUu- 
pitu (min. 28) care se năpus
tește spra careu, dar la 80

a 
în 
de 
de 
să

de metri este faultat. Din- 
cuță lovește foarte puternic 
balonul, acesta trece bolid 
prin zid, Moldovan se bîlbîie 
și... gol. Era oarecum împo
triva cursului jocului. Ne
dreptatea a fost reparată în 
min. 43. cînd o centrare în 
careu a lui Crețu este boxată 
de M. Ionescu pînă la Adam 
care, în cădere, șutează și 
înscrie în poarta goală, ega- 
lînd.

După pauză, terenul greu 
pune plumb în picioarele 
jucătorilor. Controlul mingii 
devine tot mai dificil, iar 
fazele de poartă mai rare. 
Studenții continuă să domine, 
dar ,.ly?ia“ de ochire nefiind 
reglată, șuturile, în majorita 
tea lor, trec pe lîngă și peste 
bare. Ploieștenii l-au „uitat" 
doar pe Ciupitu între Pexa 
și Solomoii, Oprișan vine tot 
mai des în sprijinul lui Gru
ber în timp ce Dincuță și 
Moraru pendulează prin 
lui Bădin și Crîngașu, 
blîndu-i. Doar Mierluț 
gular pe linia de mijloc, 
aruncă din cînd în cînd 
un balon spre te-renul 
jenilor. Dintr-o astfel 
minge (min. 84) Ciupitu scapă 
spre careu, șutează puternic, 
dar Moldovan se ‘ '
un arc și reține, 
crește la poarta 
Ionescu. dar lipsa 
tate și mingile stereotip cen
trate înalt în careu, fac ca 
în. min. 94 (arbitrul a pre
lungit cu 4 minute jocul), 
tabela de marcaj să consem
neze remiza. Prin prisma do
minării, rezultatul nedreptă
țește pe clujeni. Prin jocul 
bun al apărării ploieștene, 
remiza este meritată.

Victor MOREA

fața 
du- 
sin- 
mai 
cite 
du

de

întinde ca 
Presiunea 
lui Mihai 
de lucidl-

TIMIȘOARA, 25 (prin telefon, 
de la trimisul nostru).

Jocul a debutat sub sem
nul unei tensiuni cu totul ie
șită din comun. Minute în
tregi, timișorenii au atacat, 
balonul a circulat pe toate 
traiectoriile posibile, dar nici 
o acțiune clară n-a fost diri
jată spre poarta oaspeților, 

gustul 
deplasa- 
la Cluj) 
de apă- 
punctat

că poate recolta mai mult 
decît un meci nul, zvîcnește 
tot mal des pe contraatac. Și 
reușita nu întîrzie. In min. 
80, Peronescu evadează în ju
mătatea de teren a timișore
nilor, e tras de tricou de

lescu n-a vrut să îngenuncheze, 
— în min. 38 și 39 —, Iar 
Cojocaru a „curățat" sportiv 
mai tot ce a venit în linia de 
fund, marile speranțe ale Ba
căului s-au amînat pentru re
priza secundă.

Atunci am așteptat, ca mulți 
alții, un Sport Club mai 
năvalnic și mai organizat, in
să jocul său va fi confuz și 
agale, iar schimbările făcute 
„din mers" (D. Ene trece ex
tremă și Pană vîrf ; Hrițcu — 
mijlocaș, în min. 65) nu aduc 
mai nimic. Căci C.F.R.-ul reu
șește să reziste unei dominări 
sterile prin eforturi comune, 
disciplină tactică și inestetice 
ruperi de ritm, soldate cu 4 
minute de prelungiri (cîte 
două în fiecare repriză) și un 
avertisment, pentru tragere de 
timp, dat lui Cojocaru (min. 
70). Iar atunci cînd tot Bacăul 
aștepta, in numele dominării 
teritoriale, măcar un gol din 
întîmplare, în" poarta someșe- 
nilor, două contraatacuri erau 
să plaseze lovitura de grație. 
Dar M. Bretan a ezitat de la 
15 m (min. 67), iar Ghiță 
arătat clasa, reținînd un 
trăznet, trimis la rădăcina 
rei de Tegean (min. 75).

Finalul a fost fierbinte, fără 
fotbal, dar cu S.C. pe mete
reze (C.F.R. își apăra 
numit remiză), cu o 
(singura !) de mare 
(Mărculescu a salvat 
șutul Iul Pană, scăpat 
în careu ; era minutul 
extaz în tabăra clujenilor și 
lacrimi în cabina băcăuanilor.

PROGRESUL

și-a 
șut 
ba-

visul 
acțiune 

șansă 
uluitor 
singur 

85), cu

Mircea M. IONESCU

PITEȘTI, 25 (prin telefon de 
la trimisul nostru).

Debut furtunos în partida 
de 1a Pitești : nu trec nici 
10 minute, Dobrin se sustra
ge „urmăririi" lui Tănăses
cu, îi pasează Ideal lui Jer- 
can, minge înapoi din fuleu 
și „stângul” lui Frățilă e ne
cruțător : 1—0. Tribunele se 
„aprind”. Progresul — venit 
în Trivale cu superbe inten
ții de ofensivă și spectacol, 
e descumpănit acuzînd șocul. 
Se mai scurg 100 de secunde, 
Dobrin îl găsește pe Radu, 
strecurat printr-o apărare cu 
picioare de lut, acesta intră 
vijelios în careu și trimite 
mingea în același loc al pla
sei, în 
2—0.

Toată 
timp ce 
în jocul de cîmp adversari
lor lor — privesc neputin
cioși și uluiți tabela de mar
caj... Un minut mai tîrziu 
Racsi centrează de pe dreap
ta, Niculescu iese neinspirat, 
balonul sare 1a Beldeanu și

dreapta lui

lumea e în 
bucureștenii

Zamfir :

delir, în
— egali

Jiul, care a prins 
punctelor ciupite în 
re (vezi meciul de 
a desfășurat un joc 
rare foarte energic, 
de rare contraatacuri. Fero
viarii, mai fragili' și neexpe
rimentați, n-au fost în stare 
să-1 contracareze minute în
tregi. Iată și prima pilulă a- 
mară oferită timișorenilor : 
Naidin fură o minge, se in
filtrează pe stînga, centrează 
admirabil în careu, iar Pe
ronescu, aflat 
nire, reia sec, 
le, de 1a 10 
rînd avantajul echipei sale. 
Timișorenii reacționează vio
lent și imediat Pîrvu stră
punge zidul apărătorilor mi
neri, dar balonul se izbește 
de genunchii lui Stan și re
fuză contactul cu plasa. Go
lul Jiului scoate, totuși, din 
priză întreaga echipă timișo
reană și o aruncă în prăpas
tia disperării. La toate aces
tea se adaugă și o serie de 
gafe de arbitraj care înve
ninează și mai rău atmosfe
ra, atît pe teren cit și în tri
bune. După pauză gazdele 
continuă cursa după egalare. 
Bocșa reușește o admirabilă 
centrare în min. 57 dar Se- 
celeanu ratează de 1a numai 
3 m. Nu trece însă decît un 
minut și Popescu îl faultează 
clar pe Bojin care pătrun
sese în careu. Se acordă pe
nalty. Spectatorii iși țin ră
suflarea, dar Regep transfor
mă dezinvolt. Ceferiștii cau
tă victoria, dar atacanții dau 
dovadă de pripeală și nesi
guranță. Oboseala începe să 
îngreuieze picioarele jucăto
rilor și golul mult visat de 
gazde nu cade. Jiul, simțind

Ia întîl- 
din vo

iri, asigu-

Stadion C.F.R. ; teren 
muiat de ploaie ; timp no
ros ; frig ; spectatori 2 009. 
Au marcat : PERONESCU 
(min.
58 ; ________ ____ ___
(min. 89). Șuturi la portă: 
39—13 ' ’ -------
porții
cornere : 11—1.

C.F.R. TIMIȘOARA : Co
rec 5 — Pîrvu 8, Mehe
dinți 7, Bodrojan 6, Bocșa 
7, Chimiuc 6. Regep 6, 
Floareș 5, Seceleann 6. 
Bojin 6, Panică 5 (min. 46: 
Perlat 7)

JIUL PETROȘANI : Stan 
7 (min. 46 : Marlncan 8) 
— Popescu 8, Stoker 8, 
Georgevlci 7, Caramalls 6. 
Urmeș 7, Dodu 9, Pero- 
neseu 7, Ion Constantin 6. 
Libardi 7, Naidin 8.

A arbitrat PETRE 80- 
TIR ajutat corect
la tușă de Alexandru Pa- 
raschiv șl foarte slab de 
Gheorghe Dragomlr.

Trofeul Petschovschl : 6.
La tineret rezerve : 

C.F.R.—Jiul 2—4 (1—9).

30), REGEP (min. 
penalty), LIBARDI

șuturi pe spațiul
14—8. Raport de

Floareș, dar izbutește să a- 
runce mingea spre Ion Con
stantin. Acesta se năpustește 
și el spre poartă și nu poate 
fi stopat decît prin fault de 
către Chimiuc. Libardi își 
potrivește tacticos balonul la 
20 de m de poartă. Ceferiștii 
se regrupează într-un zid în
tocmit în pripă, dar totul este 
inutil. Mingea expediată cu 
boltă de către Libardi depă
șește baricada timișorenilor 
și intră în plasă in colțul de 
sus al porții, transformindu-I 
pe Corec în simplu figurant. 
Această lovitură impecabilă 
mai alungă din grijile mine
rilor și-i aruncă pe timișo
reni, de astă-dată irevocabil, 
în divizia B.

Goorge MIHALACHE

FRĂȚILĂ, GOLGETERUL DE ALTĂDATĂ
9

■ ■■

acesta — singur cu cei 7 m 
ai porții — reia pe lîngă ba
ră, irosind cea mai mare po
sibilitate de gol a bucurește- 
nilor.

Meciul se echilibrează, se

cerea handicapului, cînd A- 
drian Constantinescu și Măn- 
doiu au un nou moment 
.anemie”, Radu centrează 

pasă Roșu, Frățilă 
Meciul e jucat. Pînă

»■ 
voie, 
3—0.

do 
în 
Ș> 
la

Stadion „1 Mai"; teren bun; 
aproximativ 12 000. Raport de șuturi la 
porții 7—3); raport de cornere 3—3. Au marcat : FRAȚTLA (ruin. 
10 șl min. 29) RADU (min. 12).

F.C. ARGEȘ : Niculescu 8 — Pigulea 8, Olteanu 8, Vlad 8, 
Ivan Ii 7, Marian Popescu 8, Rusu 6 (min. 75 Prepurgel), Radu 
8, Frățilă 9, Dobrin 9, Jercan 7.

PROGRESUL : Zamfir 7 — Rotaru 6, Măndolu 6, Grama 6, 
Ad. Constantinescu 6, Tănăsescu 6 (min. 46 Dudu Georgescu 7), 
Beldeanu 8, Sandu Ion 7, Raksl 7- (min. 67 Matei), Năstase 7, 
Cassai 6.

A arbitrat ION RUS (Tg. Mureș) +++;, ajutat Ia linie de 
N. Barna (Tîmăvenl) șl Marian Btellan (Sighișoara).

Trofeul Petschovschl î 9.
La tineret-rezerve : F.C. Argeș — Progresul 1—9 (0—0).

joacă frumos în cîmp, fazele 
sînt spectaculoase, Dobrin do
mină peste niște jucători ins
pirați și bătăioși, în timp ce 
Frățilă pare să-și fi găsit „a- 
petitul" de gol de altădată.

Beldeanu, acest .munte de 
talent, aleargă cu ’ disperare, 
Progresul înaintează treptat te 
atac, Năstase se agită anun- 
țînd — minutul 26 — redu-

timp noros; vînt. Spectatori 
poartă 18—9 (pe spațiul

pauză o ratare a lui Racsi (șut 
afară) și una mai mare a lui 
Radu (min. 44, la o fază în 
care arbitrul lăsase cu inte
ligență avantaj la un fault 
comis asupra lui Frățilă, în 
marginea careului mare).

Repriza secundă începe sul, 
semnul egalității, fazele cu a- 
devărat frumoase fiind mai 
rare, întrucît Dobrin caută cu

încăpățînare golul de unul 
singur, iar — de partea cea
laltă a terenului — Cassai 
pare stingher, mai mult în- 
curcînd un atac în caro 
schimbarea lui Tănăsescu (cu 
Dudu Georgescu) nu produce 
revirimentul așteptat.

Se joacă mai mult la cen
tru un fotbal mediocru, sal
vat de pasele „geometrice” ale 
lui Beldeanu și de „numere
le" (ineficiente acum) ale lui 
Dobrin.

Petre Moldoveanu încearcă 
imposibilul, trimițîndu-1 pe 
Cassai în centrul atacului și 
expediindu-1 pe Năstase pa 
stînga, dar golul Progresului 
nu va veni, urmînd doar două 
mari ocazii (min. 60 și 76) 
irosite de Dudu Georgescu.

Pînă la sfîrșit, nu iese în 
evidență decît arbitrul Rus. 
care se face că nu vede un 
penalty strigător la cer în ca
reul 
unui 
74).

oaspeților, fault asupra 
dezlănțuit Frățilă (min.

Ovidiu IOANIJOAIA



TRĂGĂTORII ROMÂNI AU CUCERIT
ALTE CINCI TITLURI BALCANICE

ȘTEFAN TAMAȘ DAN IVGA

p. Pe.echipe; L România 
2267, 2. Bulgaria 2255 p, 3. 
Iugoslavia 2221. Femei; 1. 
Pelova (B) 569 p, 2. Ana 
Goreti (R) 563 p, 3. Lipovan- 
ska* (B) 560 p, 4. Veronica 
Stroe (R) 558 p, 5. Moșiei 
(I) 556 p, 6. Edda Baia (R.) 
547 p. Pe echipe: 1. Româ
nia 1668 p, 2. Bulgaria 1666
3. Iugoslavia 1639 p. Pistol 
calibru mare : 1. D. Iuga (R) 
584 p, 2. V. Atenasiu (R) 
579 p, 3. Todorov (B) 577 p,
4. Țonev (B) 574 p, 5. Petkov 
(B) 573 p. Pe echipe : 1. Ro
mânia 2290 p, 2. Bulgaria 
2280 p, 3. Grecia 2279 p.

întrecerile se încheie luni 
cu proba de armă cu aer 
comprimat pentru juniori.

In turneul de la sofia

MOSCOVA-BUCUREȘTI 107-78 LA BASCHET

SOFIA, 25 (prin

SOFIA, 25 (prin telefon). 
Au început întrecerile tur
neului internațional de bas
chet, dotat cu „Marele pre
miu al orașului Sofia". Cele 
8 echipe participante au fost 
împărțite în două grupe 
după cum urmează i SERIA 
A — Sofia, Moscova, Bucu
rești și Ankara ; SERIA B— 
Roma, Berlin, Havana și Var
șovia.
, în partida inaugurală s-au 
Întîlnit selecționatele orașe
lor Havana și Berlin. înce-

puitul meciului a fast echili
brat După 15 minute ’ " 
baschetbaliștii cubanezi 
imprimat jocului un 
foarte rapid și au cîștigat cu 
73—5) (31—27).

A urmat meciul dintre 
formațiile orașelor Moscova 
și București. Timp de 25 de 
minute întrecerea a fost e- 
chilibrată și de un bun nivel 
tehnic. în continuare insă, 
baschetbalist ii inoscoviți au 
folosit avantajul taliei în 
lupta sub panou, reușind să

însă, 
au 

rita

telefon, 
de la corespondentul nostru). 
Duminică, trăgătorii români 
au avut o zi fructuoasă la 
întrecerile balcanice, cîști- 
gînd cinai din cele șase tit
luri. La armă standard 3x20 . 
f. bărbați Șt. Tamaș s-a cla
sat pe primul loc, fiind ur
mat de compatriotul său P. 
Sandor. Ambii au realizat re
zultate bune, cu toate că tim
pul, aici la Sofia, nu prea a 
fost favorabil pentru acest 
sport, vîntul a suflat puter
nic în tot cursul dimineții. 
Foarte bine s-au comportat

și pistolarii, care la proba 
de revolver au cîștigat la 
individual prin D. Iuga, cu o 
cifră foarte bună — 584 p. 
El a fost urmat în clasament 
de cunoscutul țintaș român 
V. Atanasiu.

Iată rezultatele tehnice: 
armă standard 3x20 f. băr
bați : 1. Șt. Tamaș (R) 576 
p, 2. P. Șandor (R) 572 p, 3. 
Koen (B) 571 p, 4. Simeonov 
(B) 569 p, 5. Epifanovici (I) 
563 p, 6. Gh. Vasilescu 562 

p... 8. M. Ferecatu (R) 562

ÎN ÎNTRECEREA TINERILOR ÎNOTĂTORI

R0MÂNIA-BULGARIA234214
români au 
cu selec
ta scorul 
rezultatele

Tinerii înotători 
cîștigat întrecerea 
ționata Bulgariei 
de 234—214. Iată 
din ziua a doua :

COPII — categ. 
liber (f): Garievs 
Mirosu (R) 69,8; 
ber (b) : Pandev (B) 62,9, Po- 
povici (R) 65,0 ; 100 m bras 
(f): Kaleșeva
Bancu (R) 1:29,5 ; 100 m bras 
(b): Aldea (R) 1:22,5, Mustaf- 
ciev (B) 1:23,2 ; 100 m del
fin (f): Sporea (R) 1:17,9,
Zateva (B) 1:25,7 ; 100 m del
fin (b) : Pandev 1:08,9, Urau 
(R) 1:12,5; 200 m spate (b): 
Manciorov (B) 2:35,2, Bîcle- 
șan (R) 2:41,5 ; 200 m spate 
(f): Denia (R) 2:43,8, Paruse- 
va (B) 2:49,3 ; 400 m liber 
(f) : Cristescu (R) 5:19,3, Ga- 
neva (B) 5:19,5 ; 400 m liber 
(b) : Horvat (R) 4:51,7, Bla
gov (B) 4:52,1 ; 4x100 m mixt 
(f) : România 5:15,4, Bulgaria 
5:24,6; 4x100 m mixt (b)

(B) 1:23,4,

Bulgaria 4:49,0, România 
4:51,9 ;

COPII — categ. B. 100 m 
liber (f): Pănulescu (R) 
1:13,3, Uzunova (B) 1:14,2 ;
100 m liber (b): Svetz (R) 
68,6, Stavrev 69,2 ; 100 m
bras (f): I. Adrian (R) 1:34,0, 
Kostova (B) 1:35,2 ; 100 m 
bras (b) : Dangalakov (B) 
1:27,7, Onceseu (R) 1:29,5;
100 m delfin (f) : Vasiliade 
(R) 1:20,6, Dangalakova (B) 
1:34,2; 100 m delfin (b): Cio- 
lakov (B) 1:22,2, Lucaciu (R) 
1:24,0 ; 200 m spate (f): Lil- 
kova (B) 2:51,3, Puell (R) 
2:53,0 ; 200 m spate (b) : Tsi- 
lev (B) 2:47,3, Costreș (R) 
2:51,6 ; 400 m liber (f): Pă
nulescu (R) 5:40,1, Uzunova 
(B) 5:44,0 ; 400 m liber (b) : 
Stavrev 5:01,0, Svetz (R) 
5:06,6 — rec ; 4x100 m mixt 
(f) : România 5:32,9, Bulgaria 
5:47,6; 4x100 m mixt (b): 
Bulgaria 5:17,7 România 
5:20,2.

Toma HRISTOV

Recordmana europeană Gabrielle Wetzko (R.D.G.) — in foto 
manifestat o formă remarcabilă în întîlnirea de înot Anglia — 
Germană, desfășurată vineri și sîmbătă la Londra și cîștigată de oaspeți 
cu 213—83. Ea d parcurs distanța de 200 m liber tn 2:12,7. Un rezultat 
foarte bun a înregistrat șl compatrioata sa Helga Lindner — 2:24,6 la 
200 m delfin.

se distanțeze. In final, echi
pa Moscovei a Învins cu 
107—78 (56—53).

Au marcat I Krikun 18, 
Cihicvadze 4, Dimiașvili 4, 
Koviatenko 10, Andreev 16, 
Avramov 4, Sudiakin 4, Bdik 
18, Avdeev 8, Petrakov 18. 
Diatenko 3 de la învingători, 
respectiv, Diaconescu 7, Savri 
4, Tar&u 16, Oczelak 22, Po
pa 14, Chivulesou 4, Pîrșu 
1, Zdrenghee 8, Dragoinirescu 
2 de la învinși.

In următoarea partidă, se
lecționate orașului București 
va întâlni formația Ankarei. 
La ora când are loe convor
birea telefonică eete tn curs 
de desfășurare meciul dintre 
echipele Sofia și Ankara.

T. H.

LUPTĂTORUL I. ÂRAPi)- 
LOCUL III 

IN BULGARIA
JAMJBOL, 25 (Prin telefon), 

în localitate S-a desfășurat 
cea de a X-a ediție a „Me
morialului Dan Kolov", mare 
competiție de lupte libere 
la care au participat sportivi 
din 18 țări, printre care 36 
de medaliațl la mondiale și 

<J. O. Dintre oei șapte luptă
tori români prezenți la în
trecerile din. Bulgaria eel 
mai bine s-a comportat I. 
Arapu (cat 48 kg), care într-o 
companie selectă a ocupat 
valorosul loc 3. Printre în
vinșii săi s« numără șl tur
cul Bajgan. în ultimul meci, 
Arapu a terminat la egali
tate cu bulgarul Nikolov, 
cîștigătorul categoriei. t>. Am- 
bruș (cat 74 kg) și St. Stîngu 
(aut grea) locul 4.

★
La Rostock s-a încheiat 

turneul internațional de lupte 
greco-ramane al Aimateloo 
prietene, La această competi
ție luptătorii de la Steaua 
au avut o frumoasă compor
tare i I. Baciu (57 kg) a ocu
pat locul I, Gh. Stoiciu 
(52 kg) și N. Neguț (90 kg), 
locul 2. iar P. Stroe (100 kg), 
Șt Șerban (74 kg) și N. Pa
vel (țt-ȚOO kg) s-au clasat pe 
locul >.

tn partida InterBațiouală de juniori la popice
l

In turneul individual victoriile au fost împărțite
CLUJ, 25 (prin telefon). In- 

tîlnirea internațională da po
pice dintre formațiile da fete 
și băieți ala României și R.D. 
Germane, caro »-a disputat 
timp de două zile in localitate, 
a avut o desfășurare paslonan-

La Tel Aviv și Cannes

P. Tomiță a cîștigat
concursul de golf din Capitală

TENISMEN1I ROMANI PE LOCURI FRUNTAȘE
Dlbley 3—6, 4—6, 7—9, 6—3, 6—3 J 
Sakal—Cooper 6—1, 10—10 între
rupt) ; la Santiago de Chile, Chi
le—Brazilia o—i (Cornejo—Koch 
6—4, 2-6, 7—6, 4-8, 1—6).

zile, pe te- 
Herăstrău, 
întrecerile

Timp de două 
renurile de la 
s-au desfășurat 
concursului internațional de 
golf (open), dotat cu „Cupa 
Sinaia",. care a reunit parti
cipant din 7 țări : Anglia, 
Brazilia, Cehoslovacia, Indo
nezia, Japonia, S.U.A. și Ro
mânia. Trofeul a revenit 
cunoscutului jucător român 
Pavel Tomița, cu un total

146 p (72—74), urmat în 
de Kokta (Ce- 
— 157 p,

de 
clasament 
hoslovacia) — 157 p, Ene 
Stanca (România) — 158 p, 
Plodek (Cehosl.) și D. Mun- 
teanu (România) — 164 p. 
într-un al doilea concurs (cu 
handicap), victoria a revenit 
indonezianului Hamzah, ur
mat de Kropacova (Cehosl.). 
Pe locul cinci s-a clasat tî- 
nărul FI. Năstase (România).

ÎN CAMPIONATUL DE RUGBY

PRONOSTICURILE S-AU ADEVERIT...
Campionatul motoretelor 

românești

TEL AVIV 25 (Agerpres). — 
Tenismanul român Petre Mărmu- 
reanu a obținut un frumos suc
ces în turneul internațional de la 
Tel Aviv, termihînd pe primul loc 
în proba de simplu bărbați. In 
finală, Mărmureanu l-a învins cu 
6—3, 6—3 pe australianul Greg
Perkins.

Proba de dublu bărbați a re
venit cuplului american Collins — 
Cantin, care a întrecut în finală 
cu 3—6, 7—5, 9—7 perechea Per
kins — Gardiner (Australia).

PARIS, 25 (Agerpres). — Proba 
de dublu femei din cadrul tur
neului internațional de tenis de 
la Cannes a fost cîștigată de pe
rechea Eeaterina Roșlanu (Roma
nia) — Judith Polgar (Ungaria), 
care a Întrecut In finală cu 6—1,
6— 2 cuplul Hugard (Franța) — 
Payphlllat (Monaco).

La simplu bărbați, jucătorul ro
mân Sever Mureșan l-a învins în 
sferturile de finală cu 2—6, 7—5,
7— 5 pe francezul Borfiga, dar a 
fost eliminat In semifinale cu 6-4, 
6—3 de către englezul Lloyd.
• „Cupa Davis" : la Tokio, Ja

ponia—Australia 2—2 (Yanagl—

• In semifinalele turneului da 
la Catania 1 Govan—Barthes 4—6, 
2—6, 7—6, 5—2^ 6—1 J Kodea—•
Prolsy 6—3, •—t, 6-4, 6-X

tă. tn Întrecerea echipelor de 
băieți, de pildă, după patru 
schimburi conduceau românii 
cu 9 „bețe", apoi au preluat 
conducerea oaspeții (Weidhass 
l-a Învins pe I. $tefucz cu 
886—837) și nu au mai cedat-a 
pînă In final, deși rezultatul 
de la ultima pereche a fost 
favorabil româmilui C. Volcu 
(827—810) in fața Iul Bchmldt, 
Deci, rezultatul final l Româ-> 
n!a—R.D.G. 4988—4991 p d-

Turneul Individual a fosif 
cîștigat la băieți de către re
prezentantul nostru X. Ștefucz, 
Iar la fete, de către jucătoarea 
oaspete lise SchulkL Iată prl-< 
mii trei clasați —> BĂIEȚI)
1. I. Stefucz 872 p d, 2. C. Voi- 
cu 861 p d, 8. L Weidhasa 
(R.D.G.) 852 p d. FETE : 1. 
lise Schulki (R.D.G.) 428 p d,
2. Bidico Jijic 415 p d, 3. Mar
gareta Bordel 403 p d.

A. PALADE—eorop.

Ghițescu învinge pe Barendregt

Așa cum am prevăzut în 
avancronica etapei a XVI-a 
a campionatului diviziei A de 
rugby, echipele aflate în „zo
na cutremurelor" n-au putut 
rezista în fața fruntașelor 
clasamentului. Din formațiile 
amenințate de „sulițele" re
trogradării, doar Constructo
rul — revelația returului — 
a evoluat foarte bine și a 
fost chiar la un pas de o 
mare surpriză, demonstrînd 
— și cu această ocazie — că 
merită o soartă mai bună.

Pe terenul Ghencea, STEA
UA și-a mai adăugat 3 punc
te la zestrea clasamentului, 
depășind fără dificultate pe 
C.S.M. SIBIU. Diferența de 
scor (35—6 (11—6) în favoarea 
bucureștenilor) ne scutește de 
orice comentariu. Menționăm 
doar că majoritatea punctelor 
au fost obținute din încer
cări. A condus foarte bine, 
P. Niculescu.

în întîlnirea CONSTRUC
TORUL — DINAMO, victo
ria a revenit dinamoviștilor 
cu 16—12 (13—6), dar for
mația care merită a fi evi
dențiată pentru jocul prestat 
este Constructorul. Dinamo- 
viștii, fără să strălucească, 
și-au asigurat succesul ca 
urmare a unor greșeli comise 
în prima repriză de înainta-

șii adverși. De remarcat că 
Haralambie, Meiu și Nedelcu 
de la Constructorul au ratat 
din poziții favorabile 3 lovi
turi de pedeapsă, iar în re
priza a doua cei care au do
minat au fost rugbyștii de la 
Constructorul. Excelent arbi
trajul prestat de P. D’Eccle- 
sis<

RULMENTUL BÎRLAD — 
ȘTIINȚA PETROȘANI 10—3 
(5—3). Bîrlădenii au obținut 
o victorie pe deplin merita
tă, ei dominînd majoritatea 
timpului. Studenții au con
traatacat periculos, dar n-au 
reușit să înscrie decît dintr-o 
lovitură de pedeapsă, trans
formată de Iacob. Pentru 
gazde au marcat Ciorici (în
cerc. 2 transf.), Nedelcu (în
cerc). A arbitrat bine, P. Io- 
nescu din București. (E. SO
LOMON — coresp).

AGRONOMIA CLUJ—FA
RUL CONSTANȚA 12—11

CU 
de

(6—5). Mai deciși și mai in
cisivi în final, studenții au 
obținut o victorie meritată, 
la capătul unei partide 
numeroase răsturnări
scor. Realizatori : Balint (3 
l.p., drop) pentru Agronomia, 
Pompiliu (încerc) și 
rescu (2 l.p., transf.) 
Farul. (M. RADU —

UNIVERSITATEA
ȘOARA 
IAȘI 6—3 (6—0).

Zamfi- 
pentru 

coresp). 
TIMI- 

POLÎTEHNICA

CLASAMENTUL

REPETIȚIE ÎNAINTEA 
UNOR EXAMENE 

INTERNAȚIONALE

Duminică dimineață, pe un 
timp splendid șl pe 6 pistă exce
lentă, a-a desfășurat, la Com
plexul sportiv Metalul din Bucu-

HANDBALIȘTII DE LA STEAUA ÎNVINȘI 
BACĂU!

a campio- 
de hand- 
fost plină

a compli- 
situația

A XXI-a etapă 
natului masculin

■ bal, divizia A, a 
de surprize !

Runda de ieri
cat și mai mult 
din clasament, unde Steaua 
și Dinamo București se află 
acum în frunte la egalitate 
(32 p).

S.C. BACAU — STEAUA 
8—7 (5—6) ! Scorul extrem 
de strîns cu care s-a înche
iat partida demonstrează, din 
plin, lupta acerbă pentru 
cele două puncte puse în joc. 
Deși campionii pornesc foarte 
bine și reușesc să ia un 
avans substanțial (6—2), gaz
dele revin puternic și în re
priza secundă reușesc să ega
leze, iar apoi să preia con
ducerea. Au marcat cele 
mai multe goluri : Avrames- 
cu (4) — S.C. Bacău și Bir- 
tolom (3) — Steaua. Au con
dus slab I. Dumitrescu și 
R. Iamandi (Buzău), (F. ENE- 
coresp.)

„POLI" TIMIȘOARA — 
UNIVERSITATEA BUCU
REȘTI 5—12 (4—6). Pe un 
teren acoperit de apă, de la 
ploaia care s-a cernut tot 
timpul jocului, bucureștenii 
au cîștigat partida fără drept 
de apel, Principalii reali
zatori : Cosma (o) — „U“,
respectiv Comănescu (3). Au

arbitrat bine Gh. Lungu și 
Al. Toschner (Brașov). 
ARCAN-coresp.)

DINAMO BRAȘOV 
POLI GALAȚI 11—11 (4—3). 
Partidă extrem de dîrză, de
pășind uneori limitele regu
lamentare. Cu toate că local
nicii au insistat mai mult în 
atac, rezultatul este echitabil. 
Principalii marcatori : Lech
ner (4) — Dinamo și Văduva 
(4) „Poli". Bun arbitrajul cu
plului bucureștean V. Pelen- 
ghian — V. Sidea (C. BIR- 
LEANU-coresp.)

UNIVERSITATEA CLUJ 
— ȘTIINȚA LOVRIN 19—12 
(8—4). Handbaliștii din Lo- 
vrin au reușit să se mențină 
la nivelul studenților numai 
20 de minute, după care au 
fost depășiți în toate com
partimentele. Principalii rea
lizatori : Schobel (8) — „U“, 
respectiv Niesz (3). Au con
dus Ov. Lache și E. Ziska 
(Sibiu). (R. MIRCEA-coresp.)

VOINȚA BUCUREȘTI — 
DINAMO BUCUREȘTI 7—16 
(4—9). Jucătorii de la Voința 
n-au făcut aproape nimic ca 
să stăvilească atacurile 
trombă ale 
Principalii 
(eseu (2) 
pectiv Papp (4) și Moldovan 
(4). Au condus C. Molfeta și 
I. Dobre (Brașov). — h. —

(P.

în 
dinamoviștilor. 

realizatori : Ni- 
— Voința, res

gunic! (Iugoslavia) cu 8 
puncte, urmat de Minici 
(Iugosl.) 71/, p, MarovicI (Iu- 
gosl.) — 7 (1) p, 
(România) și 
(U.R.S.S.) cîte 7 
viei (Iugosl.) 6‘/i 
(S.U.A.) — 6 p.

ZAGREB, 25 (Agerpres). 
— în cea de-a 12-a rundă a 
turneului Internațional de șah 
de la Zagreb, maestrul ro
mân Theodor Ghițescu l-a 
învins pe danezul Baren
dregt. S-au încheiat remiză 
partidele ; Minicl—Marangu- 
nici, Rogoff—Bukal, Bertok— 
Kovacevid. în Clasament 
continuă să conducă Maran-

GHIȚESCU; 
Tukmakov, 

p, Kovace- 
p, Rogoff 
Rogoff a 

pierdut partida întreruptă cu 
Tukmakov, iar Paoli a r«r 
mizat cu BarendregtPIATRA NEAMȚ, 25 (prin tele

fon). Ultima zi de concurs din 
prima fază a campionatului re
publican al motoretelor româ
nești a programat două întreceri: 
mai întîl pe traseul P. Neamț — 
Bicaz — Lacul Roșu și retur (124 
km) s-a desfășurat duminică di
mineața proba de regularitate, 
iar apoi la ora 12, pe străzile din 
centrul orașului, concurenții eu 
0 puncte penalizare și-au disputat. 
întîietatea într-un circuit de vi
teză. pentru a fi departajați In 
clasament. Cel 17 alergători ră
mași pe poziția „fără puncte pe
nalizare" au efeotuat o cursă de 
16 ture, arbitrii consemnînd vic
toria Iul Cristian Dovids la Indi
vidual șl a echipei Metalul Bucu
rești.

CLASAMENTELE : Individual î 
1. C. Dovids (Metalul Buc.), 2. A. 
Ionescu (Met. Buc.). 3. D. Vasi
lescu (Met. Buc.), 4. Tr. Moașa 
(St. roșu), 5. P. Lucacl (St. roșu),
6. D. Moțlșan (Victoria Moreni).
7. Fl. Davldescu (Vlet. Moreni),
8. P. Mircea (Torpedo Zărnești).
9. M. Mezlncescu (Locomotiva
Ploiești), 10. N. Berloiu (Torpedo 
Zărnești); echipe : 1. Metalul
București 0 puncte penalizare, 2. 
Torpedo Zărnești 0 p. p. 3. Steagul 
roșu Brașov 19 p.

ton DUMITRESCU

Lupta rămîne deschisă în grupele C.E. de fotbal
La Istanbul: TURCIA — R.F. A GERMANIEI 0-3

GRUPA A vn-A i
8 S 0 0 8— 1
3 2 10 5—1
4 118 7-1
4 0 0 4 1—10

4
5
*
0

X. R.D.G. 
Iugoslavia 
Olanda 
Luxemburg

GBUPA A Vm-A i

2.
3.
4.

mer, Grabowski, KSppel, Mil
ler, Netzer, Heynokes.

TURCIA I AU—Islkal Meh
met. Alpaslan. Muzaffer, Er- 
can, Kamuran, Oguz Mehmet, 
Ziya, Cemil, Banii, Ender.

★
După meciurile de sîmbătă 

și duminici (Ungaria—Franța 
1—1, R.D.G.—Luxemburg 8—1; 
Turcia—R.F.G. 0—3.) 
mentele grupelor x._ 
prezintă astfel >

Pe stadionul „Mihat Pașa" 
din Istanbul, în fața a 50 000 
de spectatori echipa R.F. a 
Germaniei a dispus cu 3—0 
(1—0) de reprezentativa Turciei. 
Rezultatul este oarecum sur

prinzător (prin proporția 
scorului) întrucît în meciul — 
tur, desfășurat la K61n, cele 
două formații terminaseră la 
egalitate (1—1). Cele trei go
luri de Ieri au fost marcate 
de Muller (min. 43 și 47) și 
Koppel (min. 73). Arbitrul 
Karlo Kruașvill (U.R.S.S.) a 
condus echipele : R.F. A GER
MANIEI : Maier—Vogts, Patz- 
ke, Beckenbauer, Weber, Wim-

1. B.F.G.
2. Turcia
3. Polonia 
*. Albania

5
3
2
0

44
43
41.

16 14
16 13
16 12

1. Gr. Roșie
2. Steaua 

Dinamo
4. Știința Petroșani

16 8
16 6 

Cluj
16 6 

Birlad
16
16
16
16
16
16

3.

0
1
1

2 270: 66 
317: 85 
234: 64

2
3

5. „U“ Tim.
6, Agronomia

1. Rulmentul

8. Farul C-ța
9. Poli. Lași

10. C.S.M. Sibiu
11. Rapid
12. Constr.

3
4

3 7

7 0 9
5 2 9
4 2 10
4 2 10
4 1 11
2 3 11

112: 91
113:100

35
32

31

3097:207
116:161 28
89:127 26
50:203 26 

115:219 25
99:223 23

rești, concursul inaugural al se
zonului de dirt-track. La start, 
s-au aliniat cei mai buni alergă
tori din țară. Pentru membrii lo
tului republican, întrecerile au 
constituit un ultim test înaintea 
unul turneu la Debrecln (R.P.U.), 
șl a participării, pentru prima 
dată, la o etapă de calificare pen
tru campionatul mondial (9 mal, 
Miskolcz).

Lupta pentru primul loc s-a dat 
între campionul țării, Ion Bobtl- 
neanu (Voința Sibiu) și Ion 
rinescu (Metalul București), 
disputa directă, manșele 3 
(s-au alergat 14 manșe în 
mula de 7 alergători), cei 
principali candidați la șefia 
samentulul și-au împărțit

Ma
in 

șl 6 
for- 
dol 

cla- 
vlcto- 

riile. Ion Marinescu ar fi putut 
cîștiga acest concurs dacă. în 
manșa 6, în timp ce se afla în 
frunte, nu se dezechilibra, sufe
rind o căzătură.

De remarcat, clasarea Iul Ion 
Țlehindean (Voința Sibiu), înain
tea valoroșilor alergători Al. Dat
cu și R. Jurcă (ambii de la Me
talul). precum și organizarea ex
celentă a concursului. IATĂ CLA
SAMENTUL : 1. Ion Bobîlneanu

DIVIZIA DE
(Urmare din pag. 1)

(Cj.) 53,3, G. Buhnilă (M) 
53,8 ; 10 km marș : L. Cara- 
iosifoglu (D) 45:54,4, N. Rîn- 
ceanu (R) 47:25,0 ; lungime : 
V. Jurcă (R) 7,73, M. Zaha- 
ria (R) 7,52, Al. Abagiu 
(CAU) 7,37 ; prăjină : D. Piș- 
talu (D) 4,60 ; disc : V. Sălă
gean (Br.) 49,76, C. Socol 
(Cj.) 47,42, T. Hegheduș (Br.) 
47,30 ; ciocan : Gh. Costache 
(D) 59,42, St. Siscovici (CAU) 
57,48, C. Mușat (R) 56,08, V. 
Popescu (CAU) 55,95 ; FE
MEI : 200 tn : V. Bufanu (R) 
24,0, M. Goth (M) 24,8, S. An- 
ghelescu (CAU) 24,9 ; 800 m: 
M. Luca-Puică (D) 2:14,4, El. 
Baciu (CAU) 2:15,0, C. Preo
teasa (R) 2:16,0; 100 mg: V. 
Bufanu 13,5, V. Enescu (M) 
13,8, El. Mîrza (CAU) 13,9 ; 
înălțime: C. Popescu (R) 
1,82, V. Bonei (R) 1,74, Dr.

GRUPA -A

clasa-
respectlve m

D-A 1

1—2. Franța
1—2. Ungaria

3. Bulgaria
4. Norvegia

0 
0 
0
2

4-2 3
4—2 3
1—1 1
3—7 1

CAMPIONATE • CAMPIONATE * CAMPIONATE

TELEX

11 p; 2. Ion Marinescu 10 ; 3. I. 
Țichlndean 6 p; 4. Al. Datcu 5 p;
5. R. Jurcă 4 p; 6. Al. Pîs (Voința 
Sibiu) 4 p; 7. Cornel Voieulescu 
(Metalul București) 2 p.

ITALIA : ROMA ÎNVIN
GÂTOARE LA NAPOLI

înregistrat 
șapte lovi-

D. DUMITRESCU-coresp.

UN REUȘIT SPECTACOL

GALAȚI, 25 (prin telefon). Cî- 
teva mii de spectatori au urmărit, 
cu un deosebit Interes primul 
concurs de viteză pe circuit al 
anului organizat de clubul Oțelul 
Galați în clnștea aniversării Semi
centenarului Partidului. Și-au dis
putat întîietatea alergători eunos- 
euți al sportului cu motor, care 
au oferit un reușit spectacol mo- 
toclcllst. Iată învingătorii : 75
cmc. — M. Dlnescu (Energia Cîm- 
plna; 125 cmc. — Crlstea Ionescu 
(Oțelul Galați), 175 cmc. — Cris- 
tea Ionescu: 250 cmc. — Vasile 
Szabo (Metalul București). 350 
cmc. — Gheorghe Ion (Oțelul), 
500 cmc. — Stelian Bologa (Ener
gia Cîmplna), ataș — C. Tănase 
și M. Mazarie (Oțelul).

S. CONSTANTINESCU-coresp

ATLETISM

Etapa a 27-a a 
nu mai puțin de 
turi de la 11 m. Internazlonale 
beneficiind de două și asigu- 
rîndu-și o victorie comodă — 
pe teren propriu — în fața 
Sampdoriei : 3—1 (Mazzola,
Boninsegna — 2 din 11 m ; 
Suarez — tot din 11 m). Tn 
felul acesta. Inter și-a consoli
dat poziția de lider, mai ales 
că Milan n-a reușit (în de
plasare) decît un 0—0 cu Ca
tania.

Surpriza zilei o constituie, 
desigur, victoria echipei Roma 
la Napoli cu 2—1 (Capellini și 
Salvori ; Sormâni). Iată cele
lalte rezultate : Fiorentina— 

Varese 1—1 (Braida ; D. Ales- 
si) ; Foggia—Vicenza 1—1 
(Faloppa ; Saltutti) ; Lazio— 

Juventus 2—2 (Mazzola II, 
Chinaglia ; Novellini și Cau- 
sio) ; Torino Cagliari 2—1 (Mad- 
de, Bui ; Riva) ; Verona—Bo
logna 0—0. _
1. Inter
2. Milan
3. Napoli
4. Juventus
5. Bologna

Cursa de 1 000 km de la Monza, 
contînd pentru campionatul mon
dial al mărcilor de automobile, a 
revenit cuplului Pedro Rodriguez 
(Mexic) — Jackie Oliver (Angila) 
pe Gulf — Porsche 917 in 4hl4:32,6 
(medie orară 233,833 km). Pe 
locurile următoare; Jo Slffert — 
Derek Beii pe Porsche — 
la 3 ture șl De Adamlch — Pes- 
carolo pe Alfa Romeo — la i 
ture

■
Eddy Merckx a terminat învingă
tor în cursa Llăge — Bastogne — 
Llăge (253 km în 6h57), învlngînd 
la sprintul final pe olandezii Pin- 
tens șl Verbacke, urmați de fran
cezul Pellone.

■
Intr-un concurs desfășurat la Ka- 
zanlik, parașutlștil bulgari G. 
Aleksiev, M. Gorinov, S. Slavov 
șl A. Alexandrov au stabilit un 
nou record mondial la saltul în 
grup, de la altitudinea de 2 000 
m, reușind să aterizeze exact în 
punctul fix.

Comșa (Cj.) 1,62 ; 
A. Sălăgean (Br.) 
Manoliu (M) 14,68 ; 
CAU 48,6 : suliță : 
(D) 50,02, E. Zorgo

Rezultatele întîlnirilor pe 
echipe le vom publica într-un 
număr viitor, după verifica
rea punctajelor. (R. Vilara).

La TIMIȘOARA, după cum 
ne-a informat corespondentul 
nostru Emil Grozescu, între
cerile au avut loc pe pistă 
foarte grea și în condițiuni 
meteorologice complet nefa
vorabile. Capul de afiș a fost 
aruncătoarea de suliță Ma
rion Becker (Timiș.) care a 
obținut un rezultat excelent : 
57,14 m (a treia performan
ță mondială a sezonului). Ci
fre bune au mai obținut 
Ion Iaru (Steaua) 58,38 m la 
ciocan, C. Stan (S) 46:47,6 la 
10 km marș, Carmen Iones- 
cu (S) 14,80 m la greutate.

greutate : 
15,08, L. 

4x100 m: 
I. Stancu 
46,10.

Primele clasate :
27 18 6 3 42—43
27 14 11 2 48—21
27 14 8 5 29—17
27 10 11 6 37—28
27 8 14 5 26—19

CESARE TRENTINI

IUGOSLAVIA : REGRUPA
RE ÎN FRUNTEA CLASA

MENTULUI

In etapa a 24-a a cafnpiona- 
tului iugoslav fruntașele Haj- 
duk Split și Partizan. Belgrad 
au fost învinse categoric de 
O.F.K. Beograd și Dinamo Za
greb cu 3—1 și respectiv 4—0. 
Iată și celelalte rezultate : 
Radniciki (K)—Steaua roșie
0—2 : Sloboda—Bor 1—1 ; Rad
niciki (N)—Olimpija 0—0 ;
Trvenka—Celik 1—1 ; Maribor 
—Sarajevo 
sate :
1. Hajduk
2. Partizan
3. Dinamo

ARMSTRONG (Arsenal) 
ta dintre Arsenal și Leeds U- 
nited devine și mal pasionantă. 
Arsenal a terminat la egalitate 
(2—2 cu West Bromwich Al
bion), în timp ce Leeds a cîști
gat cu 3—0 în deplasare, la 
Southampton. Arsenal păstrea
ză însă prima șansă avînd un 
meci mal puțin. Celelalte re
zultate : Burnley—Derby Co
unty 1—2, Chelsea—Coventry 
2—1, Everton—Blackpool 0—0, 
Huddersfield— Wolverhampton 
1—2, Manchester United—
Ipswich Town 3—2, Newcastle 
—West Ham 1—1, Nottingham- 
Liverpool 0—1, Stoke—Man

chester City 2—0, Tottenham 
—Crystal Palace 2—0.

Campionul mondial de box la cat. 
semigrea, americanul Bob Foster, 
șl-a păstrat titlul, învlngînd la 
puncte în 15 reprize pe șalangerul 
său Ray Anderson, în meciul dis
putat la Tampa (Florida). Foster 
înscrie astfel a 43-a victorie (30 
înainte de Urnită).

H
La Bangui (RepubUca Africa Cen
trală) s-au întîlnlt, Intr-un meci 
pentru „Cupa campionilor Africii'' 
la baschet masculin, echipa locală 
Red star șl formația Zamalek 
(Republloa Arabă Unită). Victo
ria a revenit gazdelor cu scorul 
de 60—52 (29—28).

Rezultate obținute in concursurile 
de atletism din S.U.A. : disc — 
Jay Silvester 67,16 m; lungime — 
Arnie Robinson 8,13 m; greutate
— Randy Matson 20,65 m; 3 mile
— Frank Shorter 13:07,0; prăjină
— Bob Seagren 5,18 m; 440 yg — 
Ralph Mann 50,9; suliță — Ralmo 
Phil 77,80 m.

Primele cla-
24
24
24

32
32
31

ANGLIA :
A PIERDUT

Cu două etape înainte de 
terminarea campionatului, lup-

LIDERUL 
UN PUNCT
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1. Arsenal 39 27
2. Leeds United 40 25
3. Chelsea 40 U
4. Wolverhampton

39 21

7
10
14

5
5
8

7 11

69—28
69—30
52—41

63—54

U.R.S.S. : ZARIA
PE PRIMUL LOC

61
60
50

49

Tn campionatul unional, 
Neftici Baku a terminat la 
egalitate, în deplasare, cu for
mația ȚSKA Moscova; 1—1. In 
clasament conduce Zaria Vo- 
roșilovgrad ou 6 puncte (din 
4 jocuri), urmată de Dinamo 
Kiev și Dinamo Moscova cu 
cîte 5 p (din 3 j).

La Budapesta a continuat meciul 
amical de tenis Ungaria—U.R.S.S. 
Jucătorii sovietici au cîștigat încă 
două partide de simplu șl conduc 
ou 3—1 (Korotkov — Szoke 6—3, 
0—1. 6—4; Metrevell — Baranvl 
7—5, 6—0, 2—6, 0—6, 6—3).

in prima zi a turneului de tenis 
de la Buenos Aires, jucătorul so
vietic Thomas Leyus l-a învins cu 
6—2, 6—2, 6—2, pe argentinianul 
Guillermo Salatlno. în proba fe
minină, Olga Morozova (U.R.S.S.) 
a cîștigat cu 6—0, 6—4 partida 
susținută în compania Lldlel 
Castagnola (Argentina).

Cea de-a 12-a ediție a motoero- 
sulul internațional de la Thonon 
Les Bains (Franța) s-a încheiat 
cu victoria elvețianului Rolf Bau
mann.

telex; sportrom buc. 180, Tiparul „LP. Informația", București 40368


