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OLIMPIA CATARAMA - 60,50 m 
LA ARUNCAREA DISCULUI

CEA MAI BUNA PERFORMANTA 9 

MONDIALĂ A SEZONULUI!
N-au trecut decît 7 zile de cînd Argentina 

Menis izbutea să arunce discul la 60,0-1 m, sta
bilind un nou record național, și iată că sîmbătă, 
la Pitești, C'LIMFIA CATARAMĂ ii dă o replică 
strălucită, reușind să treacă în frunte printr-o per
formantă de 60,50 m. CU ACEST REZULTAT 
ATLETA ROMANĂ OCUPĂ PRIMUL LOC PE 
LIST?, MONDIALA A ARUNCĂTOARELOR DE 
DISC DIN ACTUALUL SEZON.

Multipiă campioană națională și balcanică, în
vingătoare în mari concursuri internaționale, eleva 
antrenorului Emil Drăgan din Cîmpulung Muscel 
nil a deținut niciodată pînă acum recordul na
țional.

L-a stabilit în ziua de 1 Mai 1971 ! Fericită, ne 
declara că-1 închină marii sărbători a poporului 
nostru — 5 decenii de la întemeierea Partidului 
Comunist Român.

Cinstirea zilei de 1 Mai a 
avut, anul acesta, o sem
nificație și o dimensiune 
aparte, prin faptul că ea 

s-a desfășurat in preajma se
micentenarului Partidului Co
munist Român. întregul nostru 
popor face in aceste zile un 
amplu și cuprinzător bilanț al 
luptei și activității de jumătate 
de veac a celei mai înaintate 
forțe politice din țară, care de-a 
lungul întregii sale existențe 
s-a identificat cu aspirațiile 
și interesele fundamentale ale 
națiunii române si de numele 
căreia sint indisolubil legate 
profundele transformări revo
luționare petrecute în Româ
nia, răsturnarea vechii orin- 
duiri, edificarea 
cialiste.

societății

Este ora 9. Salutați cu 
urale îndelungate și puter
nice aplauze, la tribuna 
centrală sosesc tovarășii 
NICOLAE CE A UȘES CV. 
Jon Gheorghe Maurer. Emil 
Boclnaraș, Manea Măneseu, 
Paul Nieulescu-Mizil, Gheor
ghe Pana. Gheorghe Răchi- 
lescu, Virgil Trofin, llie 
Verdef, Maxim Berghianu, 
Florian Dănâlache, Emil Dră- 
gănescu, Janos Fazekas. Petre 
Lupu, Dumitru Popa, Dumitru 
Popescu, l.eonte Răutu. 
Gheorghe Stoica, Ștefan Voi- 
tee, Iosif Banc, Petre Blajo- 
vici, Miron Constantinescu, 
Mihai Dalea, Mihai Gere, Ion 
Iliescu, Ion 
tilineț. Ion 
Marinescu,

loniță, Vasilc Pa- 
Stănescu,

Pătan.
Mihai
vice-

președinții Consiliului de Stat 
și Marii Adunări Naționale

Mitingul este deschis de to
varășul Dumitru Popa, mem
bru al Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R., prim secretar 
al Comitetului Municipal — 
București al P.C.R., primarul 
general al Capitalei.

Apoi ia cuvintul tovarășul 
Virgil Trofin, membru al 
Comitetului Executiv, al Pre
zidiului Permanent al C.C. al 
P.C.R., președintele Uniunii 
Generale a Sindicatelor.

începe marea demonstrație 
a oamenilor muncii. Timp 

de patru ore au trecut prin 
fața tribunelor peste 250 000 
de cetățeni ai Capitalei car» 
și-au exprimat entuziast sen
timentele lor de dragoste șt 
atașament față de partid, față 
de Comitetul său Central, în 
frunte cu tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU. La acest 1 Mai, 
sărbătorit sub semnul semi
centenarului partidului, oa
menii muncii din Capitală au 
prezentat, ca o admirabilă 
frescă. realizările ultimilor 
cinci ani, primele succese ale 
noului cincinal, cu mîndria 
unui popor stăpîn pe soarta 
sa care se bucură liber de 
roadele propriilor sale străda
nii. Ei au transmis de aici, 
din Capitala patriei noastre 
socialiste, salutul lor interna
ționalist către clasa muncitoa
re, către popoarele 
treaga lume.

JJ In Sapltală — ca fi în cele-

I
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lalte orașe din țară — de
monstrația oamenilor muncii 
de 1 Mai s-a desfășurat sub 
semnul unității de granit a 
poporului in jurul Partidului 

și a conducerii sale.
Fotografii de Dregoș NEAGU

Un atac impecabil 
condus de Ion 
Țiriac, sub privirea 
atentă a lui 1 lie 
Năstase, in partida 
de dublu.

Fot» l
N. DRAGOȘ

s

în primul tur al Cupei Davis: ROMÂNIA—OLANDA 5-0

RECITAL DE MĂIESTRIE

C. COMARNISCHI 
Radu VOIA

A TENISMENILOR NOȘTRI

(Continuare' in »ao. a 4-a)

Dinamo a redevenit lider
Bacău, spre zona retrogradării • In așteptarea marilor derby-uri hucureștene

REZULTATE TEHNICE CLASAMENTUL

piramidă realizată de viitorii profesori de educație 
fizică.

Debutul reprezentativei de 
tenis a României în actuala 
ediție a Cupei Davis a co
incis cu o victorie conforta
bilă i 5—0 în fața Olandei. 
Oaspeții n-au reușit să cîști- 
ge decît un singur set — în 
partida de dublu — pe par
cursul celor trei zile de Joc. 
înscrisă In limite previzibile, 
această victorie califică echi
pa noastră în cel de al doi
lea tur, programat peste două 
săptămîni. Adversarii noștri

nn ne sînt încă cunoscuți, ei 
urmînd a fi desemnați în în- 
tîlnirea Israel — Norvegia 
care sa va disputa la finele 
acestei săptămîni.

O atmosferă caracteristică 
marilor gale de tenis a dom
nit la arena Progresul, deși 
rezultatul meciului, nu ridică

I

AZI, LA PATINOARUL „23 AUGUST"

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

Sîmbătă
Progresul

Steaua
Farul 

Steagul roșu 
,,U' Cluj 

F. C. Argeș 
Rapid 

C.F.R. Timișoara

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

1-0
1-0
3-1

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

GONG INAUGURAL ÎN FINALELE NAȚIONALE DE BOX
Sport club Bacău 3-1 (1-0)

ETAPA VIITOARE (9 mai)

POMETCU GIJU
CAPUL DE AFIȘ Al PRIMEI GALE
87 de pugiliști din 19 orașe se înfruntă in cele 76 de meciuri

Sport club Bacău — 
Steaua —
C.F.R. Timișoara — 
Univ. Craiova — 
F. C. Argeș — 
Progresul —
„U" Cluj —
Steagul roșu •—

(2-4)
(0-3)
(0-6)
(0-2)
(1-4)

Farul 
Dinamo 

U.T.A. 
Politehnica 

Jiul
Rapid (0—2)

C.F.R. Cluj (1-2) 
Petrolul (0—4)

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

10. „U" Cluj
11. F. C.
12. Jiul
13. C.F.R.
14. Sport
15. Progresul
16. C.F.R. Timișoara

Argeș

Cluj 
club Bacău

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

11
9

11
10

9
9

10
9
9
8
7
8
7
8
6
4

6
10

4
6
7
7
4
5
5
5
6
3
5
2
5
2

36-18
24-14
32-23
32-30
30-23
26-23
35-28
18-18
16-18
21-21
29-30
19-25
26-35
26-32
19-27
13-37

28
28
26
26
25
25
24
23
23
21
20
19
19
18
17
10

ale turneului final GOLGETERI
Azi începe, în incinta pati

noarului „23 August" 
ciul amenajat — turneul final

spe-

PROGRAMUL ULEI
ORA 15 : cat. muscă : C. 

Gruiescu (Steaua) — <>■
Cordoș (Din.), V. loan 
(C.P.M.B.) — A. Cojan
(Sp. Club Bacău), Tr. Cer- 
chia (Farul) — Al. Dum- 
bravă (Oțelul Galați)» • 
pop (U.M. Timișoara) — C. 
ducă (Steaua) ; cat. pană; 
G. Fometcu (Rapid) — N. 
Gîju (Steaua). I. Angeles- 
cu (C.S.M. Reșița) — M. 
Dumitrescu (Farul), M. 
Toni (Steaua) — O. Ami- 
zăroaie (Oțelul Galați), V. 
Kiss (A.S.A. Cluj) — r. 
Nedelcea (C.S.M. 
cat-, ușoară : 
(Rapid) — 
(I.S.C. Tiirzli) 
(Voința Cluj) 
brescu (Dinamo).

ORA 19 : cat.
Gh. I 
Iacob 
Cuțov 
Samson , 
cat. mijlocie mică ; I. Co 
vaci (Dinamo) — V. Tir 
(Motorul Arad), T. Nicolae 
(Metalul) — D. Mihaleea 
(Dinamo), C. Negip (Ci
mentul Medgidia) — M. 
Deheleanu (Motorul Arad), 
N. Moț (Motorul Arad) -r 
t. Gyorlty (Dinamo); cat. 
-cinigrea : 1. Monca (Di
namo) — D. Bucur (Oțelul 
Galați), M. Constantinescu 
(Dinamo) — I. Siliște 
(Steaua). P. Pirvu (Farul) 
— P. Cojoearu (Rapid), M. 
l'lorea (Oțelul Galați) — 
P. Cimpcanu (Metalul).

dată drept un maraton pugi
listic, intrucît federația a avut 
înțeleaptă precauție de a a- 
duce, la această ultimă fază, 
doar cile opt boxeri la fie
care categorie, evitind astfel 
întîlnirile valoric disproporțio
nate dintr-un trecut nu prea 
îndepărtat. Așadar, în cele 77 
de meciuri cite programează 
turneul final vom asista (cu

ECHIPA ETAPEI 1

BIRAU
(U.T.A.)

NUNWEILLER
(Dinamo) 

PETESCU 
(U.T.A.) 

DONOSE 
(Univ. Craiova)

OPREA
Craiova)

SOLOMON
(„U" Cluj)

ANCA 
(„U" Cluj) 

DEMBROVSCHI 
(S. C. Bacău)

(Univ.
- III POPOVICI

(U.T.A.)

N. 
Gh.

, I,.

p.
Reșița); 

Paraschiv 
Roșea 
Mathe 

P. Do-

ușoară :
Bădoi (Rapid) — A.

(Voința Buc.), C 
(Dinamo) — I 
(Dunărea Galați) 

mijlocie mică

LUCESCU
(Dinamo)

DUMITRESCU 
(U T.A.)

(Continuare fu pa<7. a 2-a)
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al campionatelor naționale de 
box, eveniment pe care nu-1 
mai putem caracteriza ca altă

Deyj prima reuniune începe azi la ora. 15. încă, de ieri dimineață, pregătirile pentru actul 
final al campionatelor de box ale seniorilor erau pe sfirșite.

relei Theo MACARSCHI

10 GOLURI : Tătaru 
din 11 m (Steaua).

9 GOLURI : Moldoveanu 
(Politehnica), Frățilă (F. C. 
Argeș).

8 GOLURI : Dumitrache 
— 4 din 11 m (Dinamo), O- 
blemenco — 1 din li m 
(Univ. Craiova), Neagu — 
1 din 11 m (Rapid), Cuper- 
man — 1 din 11 m (Politeh
nica), Adam — 1 din 11 m 
(„U“ Cluj).

7 GOLURI i Doru Popescu 
(Dinamo), Tufan (Farul), Tor- 
dănescu (Steaua). Axente 
(U.T.A.), Dincuță (Petrolul).

EVOLUȚIA
Meciul cu Cehoslovacia, din 

cadrul preliminariilor campiona
tului european, se apropie, lată 
de ce, evoluția selecționabililor, a 
fost urmărită cu un spor de in
teres de către tehnicienii federa
ției antrenori, ziariști și public. 
Din păcate, în etapa de ieri, eiți- 
va dintre componenții lotului na
țional nu au luat parte la me
ciuri — datorită indisponibilități
lor sau suspendărilor. Este_ vorba 
de Dinu, pumitrache. 
Adamache, Tătaru. lată 
aprecieri asupra evoluției 
lalți.

RADUCANU (7) : portarul ra- 
pidlst n-a mai arătat siguranța 
din meciurile precedente. Totuși, 
a făcut o partidă mulțumitoare.

SATMAREANU (8) : sobru, cu 
un bun plasament, a fost greu 
de depășit, în plus, a știut ciad 
să lasă la atac.

Dobrin, 
scurte 
celor-

CARTONAȘE,..
ală, deci, că în preajma intrării în linie dreaptă 
campionalul nostru oferă realmente spectacolul 
unei curse cicliste, în care însă liderii (Dinamo și 

Rapid) nu par să aibă resursele de prestanță ale unui 
Merckx sau Gimondi, în timp ce U.T.A. și Farul manifdstă 
doar o anumită rutină a cursei în pluton.

Unul din punctele de atracție ale returului — sprintul 
prelungit al Stelei — a fost „bifat" la lași, unde tehnica 
de catch a lui Stoicescu a rin,ut și a reușit să-i intimideze 
pe tinerii fotbaliști bucureșteni.

In clasament urmează un alergător ciudat — Petrolul 
un fel de munte de pietate, al cărui cont stă, se pare, 
la dispoziția solicitanților de iluzii.

Al doilea pluton cuprinde cîțiva alergători oarecum 
obosiți, exemplu cel mai sugestiv fiind oferit de stegarii 
brașoveni.

Lupta pentru „prinderea" ceasului de control animă tot 
mai mult partea inferioară a plutonului, unde cel puțin 
patru echipe se simt pe puntea Meduzei, amînînd, însă, 
intervenția de... forță majoră.

In sfîrșit, plutonul „ciclist" al campionatului are si 
obișnuitul încheietor, lipsit de griji, căruia i-au fost iertate 
toate păcatele și mai ales trufia de a fi crezut că aler
garea poate învinge, singură, fotbalul.

★

Două vorbe despre o impresie care aș vrea Să se dove
dească, pînă la urmă, falsă. în divizia noastră națională 
se joacă, în ultimul timp, foarte periculos, cu o îngrijo
rătoare lipsă de atenție față de partenerii de întrecere. 
Din păcate, arbitrii asistă impasibili la veritabile agre
siuni, care se depărtează tot mai mult de noțiunea de 
sport. Excesul de carionașe galbene nu face decît să 
confirme ideea că arbitrii ezită ,să aolice măsura capi
tală... Am văzut recent, la Torino, derbyul Juventus — 
Internazionale. A fost suficient ca faimosul Haller, din 
echipa gazdă, să-l lovească, deloc grav, dar fără balon, 
pe Bertini, pentru ca eliminarea să se producă automat 
și, fapt deosebit de remarcabil, cu acordul tacit al formi
dabilei galerii juventiste.

Stimați arbitri, suveranitatea de care dispuneți trebuie 
pusă, în primul rînd, în slujba apărării Fotbalului.

loan CHIRILA

SELECȚIONABILILOR
LUPESCU (8) : același jucător 

sobru, util echipei sale.
DAN (8) : a avut o evoluție 

bună, alcătuind împreună cu Lu- 
pescu un cuplu care a făcut față 
ofensivei adverse.

IANUL (8) : cel mai lucid din
tre apărătorii echipei sale.

MOCANU (6): fundașul ploieș
tean nu a putut face excepție de 
la nota slabă în care a evoluat 
întreaga sa echipă. A fost uneori 
depășit.

NICULESCU (7) : fără să stră
lucească, a fost util echipei, mai 
ales prin participarea la unele 
atacuri.

DUMITRU (7) : a avut o sar
cină dificilă, trebuind să joace 
mult retras, în fața fundașilor. Ca 
urmare, aportul său în jocul 
ofensiv a fost sub posibilități.

ANCA (fl) : mijlocașul clujean 
■e află Intr-o formă excelentă,

demonstrînd aceeași mare capa
citate de efort. /X fost creierul 
echipei sale.

RADU NUNWEILLER (7) : a 
alergat mai puțin și nu s-a mai 
..văzut* ca altădată. A participat 
la cîteva faze de atac, dar in 
apărare a venit destul de greu. 
In plus, ni s-a părut neașteptat 
de nervos.

NEAGU (6) : omul de gol al 
Rapidului a fost din nou sub ni
velul pretențiilor față de „firma* 
sa.

DEMBROVSCHI (9) : a fost cel 
mai bun de pe teren. A construit 
acțiuni de toată frumusețea, ne- 
fiind însă susținut de coechipieri. 
Băcăuanul deține o formă exce
lentă.

LUCESCU (9) : a fost ceJ mai 
bun jucător din atacul dmanio- 
viștilor bucureșteni. A alergat 
mult șl cu folos.



S fl rt<it Mai iul In
„ȘTAFETA

SEMICENTENARULUI
P. C R.

1921 -1971"
în trei orașe reședință 

de județ din țară au avut 
loc. duminică, festivități
le prilejuite de startul 
spre Capitală — penictl ă 
aduce Comitetului Cen
tral ai Partidului Comu
nist Român mesajul 
sportivilor — a „Ștafe
tei Semicentenarului 
P.C.R. 1921-1971“.

SUCEAVA. Tineri și 
tinere, purtind mesajul 
sportivilor din jnfleiul 
Botoșani, au plecat du
minică In ora 10. din 
fața Comitetului jude
țean al P.C.R. Două ore 
mai tîrziu ștafeta era 
prezentă la Suceava 
tinde, pe stadionul „A- 
rini“. a ar‘tit loc solem
nitatea do predare. 
Luni, purtătorii mesaju
lui vor 
Neamț.

sort In județul

C. ALEXA

SATtf 
cu mult 
zența n 
(Ori ni orașului, sporti
vii din locnlIfMile jude
țului, venit! călare, pe 
biciclete și cu nutnftiris- 
mn pil participat la Ple
carea In prima etapă a 
..Ștafetei Sefnîcehfena- 
rulul P.C.h. 1921—11)71". 
Ștafeta este formată din 
rinei snort ivi fruntași, 
reprezenfînd Scrima, 
handbalul șî călăriă.

MĂRE. Re o zi 
snare, în firc- 

numnrnși intui-

Atigusllh VF.RBA

TIMIȘOARA. Pe sta
dionul 1 Mai din Timi
șoara au sosit, dumini
că. reprezentanții spor
tivilor din județele A- 
rad și Cnfnș-Snverin. De 
aioL grupul do tinofi a 
plecat spre Turtitt-Seve- 
rln. prima etapă a 
..Șlafetăl".

V. ARCAN

1 MAI

O singură inimă, un singur glas

ÎȚI MULȚUMIM, PARTID IUBIT!
Esle ora 12.15... în vasta 

Plată a Aviatorilor dirt Capi
tală coboară cîteva clipe de 
liniște. Apoi își face apariția 
nn car alegoric pe platforma 
căruia tineri și tinere poartă 
in brațe crengi înflorite $i 
eșarfe roșii. A început demon
strația sportivilor.
RECUNOȘTINȚA PARTIDULUI

99 9
te

seria i: A.S.A. — 4 PUMCTE AVANS

Carul alegoric are în față În
scrisul ..Trăiască 1 Mai" iar pe 
un piedestal roșu stema P.C.R 
Cifra ..50”, încadrată intre 
frunze de lauri și steagurile 
țării și ale partidului, simbo
lizează vîrsta gloriosului Par
tid. Cupe și trofee cucerite de 
sportivii bucureșteni comple
tează o imagine bogată.

în Piața tribunei oficiale 
apare un grup masiv de tlfieri 
și tinere, toți în echipament 
de culoarea cerului. Ei dese
nează cu trupurile lor con
turul României Socialistă. în 
interiorul hărții vii a țării este 
înscrisă cifra „50“,

„RĂSUNĂ VALEA"

întotdeauna tinerii patriei 
noastre socialisto s-au dăruit cu 
entuziasm muncii de constriio- 
ție. La chemarea partidului 
ei au răspuns fără șovăială, 
plecind acolo unde era ne
voie de brațele șl mintea lor. 
La o asemenea scenă asistăm 
acum. Pe fundalul sonor al 
binecunoscutului marș „Răsună 
Valea" se revarsă in Piață un 
veritabil fluviu de tineri. îm
brăcat! în salopete albastre, 
purtind căști de lucru și ti- 
nette, ei sînt brigadierii de pe 
șantierele naționale Bumbești 
— Livezeni, Salva — Vișeu, 
Bicaz. Lotru. Porțile de Fier.

Minute în șir asistența apla
udă un alt tablou care suge
rează 
toare 
Prin 
bene. 
gHU. . 
ne în mișcare, al 
de hidrocentrală — 
tot atîfea domenii 
norii și-au făcut din plin sim
țită prezența.

„PRIETENII

munca în diferite sec- 
ale economiei noastre, 

fluturarea eșarfelor gal- 
simbolizînd lanurile de 

prin conturul uhei turbi- 
ttnul baraj 
sînt redate 
în care ti-

Cerul senin, 
policromie pe

IN ȚARA
CRAIOVA. — Coloana sporti- 

S’ilor. mai mirtieroasă ca pricind, 
a prezentat printr-Un car alego
ric disciplinele ce se practică la 
nivel de perfot-manța pe melea
gurile Doljului. Tineri echipați 
rnull.îcntnr ftu înscris apoi, in 
fața tribunei, cuvinte dragi tu- 
turor : „P.C.R." și „R.S.R."
Sini prezente la defilare secți
ile de volei și handbal de la 
t.Inlversifalea șl F.lectropittere, 
cu numeroși sportivi fruntași. 
Un moment, reușit al demon
strației sportivilor craioveni : 
cu ajutorul unor baloane este 
înălțată în văzduh o plancarIS 
pe care scrie „A 50-A ANI
VERSARE A P C.R.", (Rt. GUR
GUI).

★
SATU MARE. - Peste 4 DOT 

de fiber! din orașul de pe So
meș. reprezentind aproape 20 
do asociații sportive au luat 
parte la demonstrația oameni
lor muncii. în coloana sportivi
lor. o serie de fruntași bine
cunoscut) național :

NATURII"

peisajul de o 
care riici cel

scrimeri, luptători, baschetba
liste, boxeri etc. Mult aplau
date au fost exercițiile sporti
vilor prin care au înscris, cu 
trupurile lor. — în fața tribu
nei — inițialele „R.S.tt." și da
tele memorabile : „1921—1971.
r.c R.” (A. VERBA).

★

CLUJ. — Masiva coloană a 
celor 60 000 de demonstranți 
care au trecut prin Piața Vic
toriei a avut ca prolog vijelioa
sa manifestație a pionierilor 
clujeni, din desfășurarea căreia 
am remarcat în mod deosebit 
ansamblul : ..Navigam spre co
munism". 200 de pionieri, in- 
sfruiți de neobositul animator 
nl sportului clujean, Albin Mo
rarii!. au însoțit o barcă pe al 
cărei" înalt catarg sntea scris : 
„F.C.R. 1921—1971". Tn finalul 
manifestației cel 4 200 de spor
tivi clujeni s-au Întrecut în 
demonstrații de vigoare și gra
tie, de pitoresc si ingeniozitate. 
(Nușa DEMIAN)

Cti etafia de ieri — destul 
de mimă cu excepția „egalu
lui" din Capitală, campionatul 
masculin de handbal a rein
trat în „ritmul" său normal, 
rundele întrecerii desfășurîn- 
du-se acum în ordinea lor cro
nologică, Cum spuneam, aceas
tă a XXlI-a etapă a disputei 
pentru titlu nu a adus nimic 
nou pe frontul luptei pentru 
întîietăte sau pe cel al evită
rii locului 9 în clasament. Și 
acum rezultatele :

DINAMO BUCUREȘTI — 
POLITEHNICA TIMIȘOARA 
15—8 (7—3). Un meci anost, 
în care victoria bucureștehilor 
nu a stat nici o clipă sub sem
nul îndoielii. Scorul a fost doar 
o singură dată mai slrîns (min. 
15 : 3—2). în rest valoarea di- 
namovișt.ilor exprimîndu-se 
destul de evident și pe tabe
la de marcaj. Este de mențio
nat comportarea excelentă a 
portarului Cornel Penu care 
din cele 6 aruncări de la 7 m, 
de care a beneficiat Politehni
ca. a apărat 5 ! Cele mai mul
te puncte au fost înscrise de 
Moldovan (5) și Bota (4) pen
tru Dinamo, Comănescu (3) și 
Saucr 12) pentru „Poli". Bun 
arbitrajul cuplului V. Cojoca
rii și I. Mihăilescu ambii din 
Craiova, (c.a.)

POLITEHNICA GALAȚI — 
VOINȚA BUCUREȘTI 17-12 
(8—5). Partidă interesantă in 
care ambele formații au luptat

cu multă ambiție pentru vic
torie. Superiori în atac, local* 
nlcii au învins meritat. Vă
duva (7) — Politehnica și An
gliei (5) — Voința, au fost cei 
mai eficienți jucători. Corect 
arbitrajul lui R. Iamandi și I. 
Dumitrescu, ambii din 
(Gh. Arsenie. coresp.)

ȘTIINȚA LOVRtN — 
BACAU 12-11 (8-5).
baliștii de la Bacău, cei care 
în ultimele două etape au în
vins pe Steaua și au ținut în 
șah pe Dinamo București, au 
„clacat" surprinzător la Lovrin. 
în fața echipei clasată pe ul
timul Ioc și condamnată ire
mediabil la retrogradare. Inte
resant este că in min. 42 Ști
ința conducea cu 11—6 și că 
în ultimul minut de joc scorul 
devenise egal : 11—11 I
dele au înscris golul victoriei 
în ultimele secunde. (F. Man
fred. coresp.)

STEAUA — DINAMO BRA
ȘOV 22—14 (10—6). Bucurește- 
nil și-au pornit cam greu .(mo
toarele", așa că oaspeții au 
reușit să conducă în primele 
minute cu 2—0 (min. 6) și 3—1 
(min. 9). După primul sfert 
de oră campionii și-au intrat 
însă în tcmpo-ul obișnuit, pre- 
lltind 
du-se 
formă 
Grtila, 
ne-au 
cundă, 
Gatu.

B ti zău.

S. C.
Hand-

Gaz-

„CUPA
METALUL"

PLOPENI, 2 (prin telefon, de 
la trimisul nostru). — 130 km de 
urcușuri dure și de pante în 
serpentine scurte, pe o ploaie 
torențială care a transformat 
asfaltul într-un veritabil patinoar, 
acesta a fost cadrul primei e- 
tape a celei dc a doua ediții a 
cursei cicliste internaționale, do
tată cu „Cupa Metalul". O etapă 
care a supus concurențit la per
manente trieri, pe primul plan 
aflindu-se reprezentanții clubului 
organizator Metalul Piopenl. care 
însă au fost contracarați perma
nent de către cicliștii cehoslovaci 
de la Dukla Bfno.

Doar 10 alergători desigur cel 
mal temerari. r.u angajat sprin
tul final pe frumosul stadion Me
talul din Plopeni, unde în ropo
te de aplauze, tînărul N. Gavrilă 
(Steaua), cu timpul de 3 h 17:8. 
o obținut o frumoasă victorie. El 
a fost urmat în același timp, de: 
M. Nekrapii (Dukla Brno). M. 
Kicjei (Duktal. D. NemțeanU 
IC. S. Brăila). Fr. Gera (Met. 
Plopeni). M. Rîndașu (Met. Plo
peni), T. Puterftty (Met. piopenl), 
I’r. Mawra (Dukla), M. Hriso- 
vcnl (Dinamo). E. Rusu (Dina- 
fno). Pe echipe conduce Dukla 
Brno urmată de Metalul Plopeni. 
Astăzi se desfășoară etapa a 
doua (dimineața) contratimp in
dividual pe 
Mihlea, iar 
etapă circuit 
50 km.

șoseaua Piopenl — 
dupfi-amiază ultima 
tn orașul Ploiești,

Emil JENCEC

inițiativa șl desprinzîn- 
ușor de adversari. în 
foarte bună. Speck, 

Birtolom și Coasă 
oferit. în repriza se- 
evident cu aportul liii 
cîteva faze de mart1 

spectacol. încheiate cu goluri 
mult aplaudate. Brașovenii aii 
evoluat la nivelul obișnuit, clar 
n-au retișit să realizeze mai 
mult decit un rezultat onora
bil. Cei mai eficace jucători : 
Speck (5) și Gruia (4) —
Steaua, respectiv Messmer (6) 
— Dinamo. Au condus foarte 
bine P. Cobilici și C. Șenchea 
(Ploiești), (h.a.)

UNIV. BUCUREȘTI — 
UNIV. CLUJ 14-14 (6-7).
Meci foarte disputat pe care 
clujenii ar fi putut să-l cîș- 
tige. Ei au dominat și au con
clus în toată repriza secundă,

ZI?

Ca și în alți ani, prezenfa Celor mai mici Cetățeni ai țării 
— pionierii — la marea demonstrație a oamenilor muncii 
din Capitală, cu prilejul zilei de 1 Mai, a constituit un m.o- 
ment emoționant, iată un 
recunoștința fierbinte pe

frumos car alegoric care semnifică 
care copiii o dovedise Partidului

1»

ȘTIINTA BACAU - 
METROM BRASOV 

1-1 (1—0)
BACAU. 2 (prin telefon, rte

trimisul nostru). Sumbră atmos
feră la Bacău. Nori de ploaie, un 
teren moale, iar pe teren „cosiți", 
pugilat și, mal ales... fond sonor 
(parlamentari, epitete de loc plă
cute. strigăte). Rez.ultatul ? Car
tonașe galbene in dfeapia și in 
stingă, un accidentat grav (Stai- 
cu) șt un eliminat, Vătav (min. 
80). Lanțul slăbiciunilor Metro- 
mului. echipă din zona „tulbure" 
a clasamentului, se termină cu 
veriga sistemului defensiv. La 1*1 
de șubredă s-a arătat insă și o- 
fenslVa gazdelor.

Puțin, prea puțin fotbal, reali
zat iii număt două faze, care sil 
Adds tot âtitea goluri. In min. 42, 
o ăcțiuhe pc dreapta a iul lloșu. 
este încheiată de acesta prilitr-o 
centrare perfectă. Bine plasat, 
Cernat de la știința se înalță și 
reia splendid, cu capul, „ă la 
Dumltrache" : 1—0 pfentru știința, 
îh min. 65. Vătav își creează de 
unul singur o oeaz.ie. 1—1.
Poate prea pripit cind l-a eli

minat pe Vătav, brăileăntll T. 
Leca a condus, în rest. foar’* 
hirte. Geo RAEȚCH1

METALUL BUCUREȘTI — 
SPORTUL STUDENȚESC 0—0
Multă risipă de enfergib șl ra

tări de ambele părți, determinată, 
în bună măsură, de pripeala ară
tată de înaintași. Rezultatul d* 
egalitate oglindește fidel desfă
șurarea jocului, fi6carfe echipă 
Avitid inițiativa in cîteva perioade 
sie nieciUlUi. tn primă narte, stu
denții, au avut posibilitatea să 
deschidă «corul, în min. 13 
Ciorhoâva, 1* o acțiun* pe

partea stingă, a fost faultat la 
marginea careului, a căzut în su
prafață de pedeapsă, dâr arbitrul, 
fiind pe fază, a acordat lovitură 
liberă de pe linia de 16 m. în r e
priza secundă, jocul s-a mfenji- 
nut vioi, cu fâze frumoase, dar 
șl cu ratări la ambele pofți. Din
tre ocaziile pierdute am notat, 
mai ales, pe cele din mln. 53 
(cînd Georgescu, Metalul, a tri
mis balonul peste Argeșeahu, șl 
peste poartă) ; Cin minutele 67. 
8! șl 87 — cîhd ciornoavă
a expediat mingea pe lingă 
poartă sâu In oralele portarului

C.

șl 87 
expediat

Petre. A arbitrat foarte bine 
Mânușâridft — București.

V. POMPILIU
C.F.R. PAȘCANI — 

Ș. N. OLTENIȚA 
0-2 (0—1)

tn min. 5. NițU (S.N.O.) ă trăn- 
siorniat o lovitură d* la 11 m. 
După pauză. In min. 62. Con
stantin (S.N.O.) ă ridicat a- 
vantajuî echipei sale la două go
luri. A arbitrat satisfăcător 
Tifreâ — Gălațl. (U. ENEA, co
resp.).

CEAHLĂUL P. NEAMȚ — 
FLACARA MORENI 

3—1 (1—0)
Au marcat : Baicu (ftiin. 38, 47 

fi 53) pentru Ceahlăul, Toma 
(min. 80) pentrtt Flacăra. A arbi
trat bine V. Liga — Galați. (C. 
NF.MțEANU, coresp.).

POLITEHNICA GALAȚI - 
F. C. GALAȚI 

2—0 (2-—0)
Au înscris ! TudoriC (mln. 2$) 

și Besman (min. 34). Foârte buh 
arbitrajul lui c. Dinulfescu —

București. (S. CONSTANTtNES- 
CtJ, corăsp.).

A.S.A. TG. MUREȘ - 
DUNAREA GIURGIU 

3—0 (2—0)
Joc, lh general, viu disputat. 

Autorii golurilor ; Bălosu (mtn. 
6. autogol), Fazekaș (mln. 23) și 
Holoni (min. 89). A condus foarte 
bin* G. Llmona — București. (C. 
ALBU, coresp.).

METALUL TIRGOVIȘTE — 
POIANA CIMPINA 

2—1 (0—1)
Autorii golurilor : Pavldvlci

(min. 46), Tiron (mln. 60), respec
tiv iacob (mln. 43). A arBitrat 
bine C. Costică — București. <M. 
AVANU, coresp.).
PROGRESUL BRAILA—PORTUL 

CONSTANȚA 1-0 (0—0)
Unicul gol * fost înSCrlă de 

Traiăn (min. 67). A condus Slab 
M. Cițu — București. (N. Costim 
Coresp.).

(S.N.O.)

I.

1* A.S.A. 23 15 4 4 58—21 ?4
2. Metalul Tîrg, 23 14 2 7 29—21 30
3. Sp. stud. 23 13 4 6 30—22 30
4. Progresul 23 11 5 7 23—19 27
5. ceahlăul 23 12 2 A 26—24
6. Dunărea 23 11 3 9 21—24 25
7. Met. Buc. 23 1 6 6 25—16 24
8. F.C. Galați 23 10 4 9 28—25 24
fi. C.F.R. 23 8 6 9 33—31 22

10. Portul 23 9 4 10 17—24 22
11. Știint* 23 8 5 10 24—26 ?1
12. S.N.O. 2.3 :: 5 10 20—28 21
13. Poiană 2.1 7 5 11 22—25 19
34. Politehnică 23 8 2 13 21-25 18
15. Metrom 23 5 7 11 16—23 17
18. Flacără 23 1 6 16 14-50 8

ETAPA VnrOABE (9' mau :
S.N.O. — Polltielinică. Poiana —
Metalul București. Metrom — 
Portul, C.F.R. — Dunărea, A.S.A. 
— Metalul TirgoViște. F. C. Ga
lați — Ceahlăul, Progresul — 
Flacăra, Sportul ttudențese — 
știlhțâ.

pu-
adaugă 
cîteva 

sute de sportivi, cu echipa- 
galben, al- 

Trecerea lor în

mai iscusit pictor n-ar 
tea-o realiza, li 
curcubeul format

se 
din

i.E.F.S. în acordurile solemne 
ale 
tele 
țiu

ment roșu, verde, 
bastru etc. 
pas cadențat, prin fața tribu
nelor, placarda pe care o 
poartă o tînără și grațioasă 
sportivă ne lasă să aflăm că 
în Piață este ptezentă prima 
asociație sportivă condusă și 
îndrumată de Partidul Comu
nist Român, „Prietenii Natu
rii". Ca un omagiu adus pă
rintelui lor, acești tineri 
opresc pentru o clipă, apoi, 
la un semnal al tobelor, în
scriu pe asfalt cuvintele : 
i.P.C.R. — 8 Mai". Pe latura 
dinspre Piață a tribunei a 
Il-a apar cifrele «.1921—1971“.

CULMILE 
MĂIESTRIEI SPORTIVE

în Piață intră coloanele 
sportivilor de la cluburile de 
performanță din București. 
Coloana este deschisă de re
prezentanții clubului Metalul, 
unitate fruntașă, care a dat 
loturilor naționale doi atleți 
de mare reputație, pe Lîa Ma- 
noliu și Șerban Ciochină. După 
trecerea tinerilor exponenți ai 
cluburilor sportive universitare, 
își fac apariția reprezentanții 
cluburilor Constructorul și O- 
limpia, cunoscut! prin frumoase 
performanțe, dat și printr-o 
rodnică activitate sportivă de 
masă.

î Parada sportivilor 
icu defilarea
unuia dintre cele mai puter- 

1 nice cluburi 
din țară —

După coloana sportivilor de 
Ia Rapid, a celor de la clu
bul sportiv școlar, apare gru
pul viitorilor profesori de edu
cație fizică, sportivii de Ia

se

continuă
reprezentanților

bucurestene și 
Dinamo.

în divizia masculină A

a-un 
final : 

inexac-
ajungînd chiar să aibă 
vantaj important în 
14—12 (min. 58). Unele 
tități pe care le-au comis. însă, 
în atac, au permis bucureșteni- 
lor să refacă din handicap și 
să obțină un — nemaisperat — 
rezultat de egalitate. Principa
lii realizatori : Cosma 
Chiesid (3) pentru 
Scltobel, Schmidt și 
cile 4, pentru Oaspeți.
dus A. Popeseu și Gh. Mate- 
escu .(c.a.)

(6) și 
gazde, 

Tudosic 
Au con-

fetbieei lui Beethoven, fă- 
execUtă un grâțioS exetci- 

de gimnastică, in limp ce 
un alt gfiip înalță steagurile 
Partidului și țării în 
unei piramide cu mai 
trepte.

Cu sportivii de la 
Steaua, care prezintă Un im
presionant car alegoric pur
tind cercurile Olimpice se în
cheie spectacolul grandios nl 
celor aproape 6000 de tineri 
șî tihefe din primul otaț al 
țării.

In mai puțin de o oră, a- 
sistehța a fost maftOra Unui 
spectacol de sinteză în care 
fiecare minut, fiecare clipă au 
fost folosite pentru a exprima 
Un gind. o năzuință. Gindul 
cald al recunoștinței pentru tot 
ceea ce s-a făuflt în patria 
noastră sub conducerea Par
tidului și năzuința «pre tot 
mai sus. tot mai Iute, tot mai 
puternic.

SERIA a ll-a CRIȘUl ORADEA - A TERMINAT IA EGALITATE EA ARAU
vîrful 
multe

clubul

C.F.R. ARAD - 
CRIȘUL ORADEA 0-0

In prima repriză, arbitrul a fost 
nevoit șă împartă sancțiuni : Ko- 
i-osi (C.F.R.) — eliminat. Bermo- 
Ser (C.F.R.) și Balog (Crtșlil) — 
avertisment. Crișul a dominat 
după pauză, dar n-a reușit să 
înscrie. A condus bine I. SooS — 
Tg. Mureș. (Gh. Nitolăiță, co
resp.).
POLITEHNICA TIMISOARA — 

MINERUL B. MARE 
2—1 (0—1)

în min. 42. Roznai (Minerul) a 
profitat de o iz.itare a apărăto
rilor timișoreni șl a deschis sco
rul. In repriz.a a doua, studenții 
șt-ău asigurat victoria prin golu
rile marcate de Bungău (min. 65) 
și Surdan (min. 83). A arbitrat 
corect S. Drăgulici — Tr. Sevărin. 
(P. Arcâii, borăsp.).
METALURGISTUL CUGIR 

VAGONUL ARAD 
1-0 (1—0)

Unicul gol *1 fost marcat __ 
Tamaș (min. 25). S. Marign — Si-

Tiberiu STAMA 
Ion GAVRILESCU de

STEAUA
w Cineva făcea remarca, la 

finele meciului dintre Steaua 
și Selecționâta armatei fran
ceze că pe stadionul din șo
seaua Ștefan cel Mare s-a 
jucat întotdeauna nugby de 
fnăre clasă. Se gîndea desigur, 
la una din finalele „C.C.E." 
dintre Dinamo și Agen, la 
partida de luna trecută din
tre reprezentativele Romăniei 
și Italiei și evident la cea care 
a _ avut loo duminică dUpă-a- 
miază. A fost realmente un 
joc-spectacol susținut cu brio 
de arrbele formații. Oaspeții 
au ăvuț mai multă prospețime 
în repriza primă, cînd au ac
ționat mai lucid și maj peri
culos, fructificînd și cîteva 
ocazii (e drept ajutați și de 
rugbyștii Stelei, care au comis 
două greșeli elementare) gaz
dele după pauză, cînd au do
minat copios și au întors un 
rezu,itat care părea pecetluit. 
Și. fără ocaziile ratate de e- 
chipa Iu; P. Cosmănescu (două 
drop-uri ca și făcute), firește 
scorul ar fi fost mai net în 
avantajul rugbyștilor de la 
Steaua. Oricum, însă, o victo
rie frumoasă, realizată prin 
acțiuni clare, prin colaborarea 
întregii echipe. O frumoasă 
revanșă, o excelentă verificare 
a selecționabililor pentrtt me
ciul cu Marocul de la 9 mai

ghișoar* s condus foart» bina. 
(M. Vilc*âtiti, coresp.).

OLIMPIA ORADEA — 
U. M. TIMISOARA 

1—0 (0—0)
Autorul golului t Benezlk (min.' 

84). I. Cimpeanu — Cluj a arbi
trat bine. (t. Gliișa, Coresp.).

GAZ METAN MEDIAS — 
OLIMPIA SATU MARE 

2—0 (0—0)
Au marcât : Moldovan (mln. 62) 

țl Filip (min. 64). A Condus foar
te bine n. cursaru — Pioiețu. 
(Z. Rișnoveâtiu, Corâsp.).
ELECTROPUTERE CRAIOVA — 

C.S.M. SIBIU 
2-1 (2-0)

Au înscris t Bondrea (mln.
Georgescu (min. 19). respectiv 
Tarcu (min. 67). Autoritar arbitra
jul iul C. Dragotescu — Bucu
rești. (V. Popovicl, coresp.).
GLORIA BISTRIȚA — C.S.M. 

REȘIȚA 3—0 (1—0)
Au marcat: Clftcân (min. 39 ți 

57), Goiâ (mln. 73). A arbitrat

foarte bine t. Roman — Brașov. 
(I. Toma, coresp.).

CORVINUL HUNEDOARA —
MINERUL ANINA 2-0 (0—0)

Au înscris ‘ cergo (mln. 58) și
Mercea (min. 60). Corect arbitrii- 

Tlmișoara. (V.Jul lui I. Ritter 
Albu, coresp.).

1. crișul
2. Politehnica
3. C.S.M. Sibiu
4. Corvinul
5. Min, Anina 

Metalurgistul 
Olimpii S.M. 
Gloria 
Eiectroputere 
Gaz metan 
Olimpia Ora 23 
C.F.R. Arâd 23

3
4
8
8
9
7 

10

J)î

14 6
12 7
13 2
11 4
11 3

9 7 
11 2 
10 4

7 9
9 4 „ . .............
8 4 11 22—30 20
8 4 11 18—30 £0
8 2 13 30—31 18
7 4 12 28—29 13
4 7 12 17—28 15
6 3 14 13—34 15

(9 mai) :

26
25
25
24
24
23
22

6.
7.
8.
9.

10.
11.
12. .................. ...........
13. Minerul B. M.23
14. C.S.M. Reșița 23
15. U.M.T. 23
16. Vagonul 23

ETAPA VIITOARE
U.M.T. — C.S.M. Sibiu, Gaz me
tan — C.F.R., C.S.M. Reșița — 
Metalurgistul, Electroputere — 
Crișul, Olimpia Satu Mare —- Po
litehnica, Vagonul — Corvinul, 
Olimpia Orâdea — Minerul Ani
nă, Minerul Bâia Mâr* — Glâria.

23
23

Un meci spectacol autentic fi...

SELECȚIONATA ARMATEI FRANCEZE
și în fine ți un test pentru 
Steaua în vederea derbyulni 
campionatului național, meciul 
cu Grivița Roșie de la 16 mai...

Stadion Dinamo ; teren 
excelent, tihlp închis, spec
tatori circa 10 000. Au În
scris : Durbac (două Iov. 
ped.. o transformare și un 
drop) și , H. lonescu (în
cercare). respectiv 
(încercare), vialar 
Încercări) și Galev 
«formare).

STEAUA: Ciornei,

Roche 
(doua 
(tran-

STEAUA: Ciorbei, Ghăor- 
ghă Mlfcea. Pop — Șăr- 
ban, PostolaClie — Băltă- 
rețu, Enăcescu, Âchim — 
Măteescu. Giugiuc — Era- 
fa, Ghiță, Dan. Suciu, B. 
onOscu — Durbac.
SEL. ARMATEI FRAN

CEZE : Tllfeh6găl, Phîili- 
peau. Theyrăt — Duîfaut, 
Genois — Lecorne. Large. 
Puig — Barrau, Taffarv — 
Vialar, Roche. Vivles, Ca
sanova — Galey.

Arbitru de centru : Ren* 
Chiriac.

Ca ș! la Constanța. în parti
da amicală cu Selecționata Di
vizionară, echipa militară a 
Franțe; a lăsat o bună impre
sie „prin tehnica individuală a 
jucătorilor, prin rapiditatea 
acțiunilor, printr-un simț al 
buturilor, specific școlii ce o 
reprezintă. Barfflu și Vialar 
s-au impus net, dar și ceilalți 
rugbyști francezi au demons
trat că merită încrederea de

e face parte dlntr-o selec
ționată. Și, poate că fără că
derea fizică a Oaspeților, din 
ultima treime a meciului, re
zultatul ar fi rămas insert 
pînă la fluierul final.

Scorul l-au deschis rugbyștll 
Stelei, în min. 8 prin Durbac, 
care a transformat o lovitură 
de pfedeaspă, la o infracțiune 
(pumni în grămadă) a lui Pliil- 
lipeau. Oaspeții egalează prin 
Roche (mln. 25) care, la o nea
tenție a iui Suciu, sprintează 
în spațiul de țintă advers. 
•Apoi, francezii preiau condu
cerea, deoarece Galey trans
formă încercarea. Tn penulti
mul minut al primei reprize 
Vialar, dintr-o pasă a lui Ga
ley majorează scorul, tot prin- 
tr-o încercare. Ciornei are p» 
conștiință o intet-venție neinspi- 
tatău.

La reluare, Radu lonescu 
(încercare) și Durbac (trans
formare) vor readuce egala- 
rea, în min. 69, după o înde
lungată perioadă de dominare 
a Stelei. Francezii deși revin 
în atac, în min. 71 Durbac, 
după un ținut al lui Lecorne, 
transformă o lovitură de pe
deapsă. în min. 74 însă fran
cezii vor egala prin Vialar 
(încercare), după o splendidă 
•acțiune pornită de la Barrau. 
Cu 4 minute înainte de final, 
Durban va găsi un 
după o spectaculoasă 
a treisferturilor echipei 
va realiza uh drop...

culoar 
acțiune 
sale, și

POMETCU
(Urmare din paq. 1)

partidelor nu poale 
la îndoială, datorită 

că în afara centurii 
miza mare â acestor

neînsemnate excepții) la pa
rada elitei boxului românesc. 
Dirzenia 
fi pusă 
faptului 
tritoldre,
finale este locul în echipa Ro
mâniei pentru campionatele 
europene de la Madrid.

Edificiul Palatului de gheață 
va fi ornat cu stindardele ce
lor 28 cluburi și asociații spor
tive (din 19 orașe ale țării) 
care și-au trimis reprezentan
ții la finale. în ring și la cele 
5 mese ale judecătorilor, vor 
face rotație arbitri purtind e- 
cusohul A.l.B.A. : O. Kram- 
heller (R.F.G.). V. Resko (Fin
landa). E. Pospisil (Cehoslova
cia). B. -......................  ‘ ~
Aniello 
nia). J. 
Chiriac, 
P. Epureanu, 
V. Cazacu. M. VoiculeseU, 
Rișat. P. Mihelfy (România). 
Rezultatele amănunțite (cu ex
plicarea deciziilor) vor fi afi
șate pe tabloul electric.

Dintre partidele primei zile 
se disting meciurile Pomcicu—

Gîju, Kiss—Nedelcea, Matht— 
Dobrescu (gala inaugurală) șl 
Bădoi—Iacob, Covaci—Tîrb,
Monea—Bucur, Pirvb—Cojo-
eâtu (gală de seară).

• Caietul-prografh, ce va fi 
pus în vînzare la Patinoarul 
..23 August”, va oferi specta
torilor toate detaliile tehnice 
privind finalele.

• Biletele se găsesc la ca
sele din str. Vasile Conta 16. 
de Ia Patinoarul artificial ,.23 
August”. Calea Victoriei tir. 2, 
și stadionul Dinamo. Prețul : 
10 lei in tribună și 15 lei la 
parter. începînd cu semifina
lele, prețul biletelor vor fi de 
15 și 20 lei.

Șase din cele nouă partide 
etapei inaugurale a celui de 
26—lea campionat național 
polo s-au desfășurat în Capitală. 
Conform previzlunlidt1, Dinamo și 
Rapid, principalele favorite ale 
competiției, au luat un start 
spectaculos, stlrciăsindu-și adver
sarele. Iată cîteva amănunte ft- 
supra meciurilor desfășurate sim- 
bătă și duminică.

In piscina Dinamo, formația 
campioană a debutat cu o victo
rie la scor. 14—0 (2—0. 4—0. 3—0, 
5—0). în fața ăchipei C.S.M. Cluj. 
Dinamoviștii au atacat rapid și 
variat, au combinat cu ingenio
zitate în fața porții, înscriind

14 — 11 (3-8)
In cursul dimineții, pe „Parcul 

copilului". Lotul A a susțihut 
ultimul său med de verificare 
Înaintea partidei cu Marâcul, In- 
tilnind formația Grivița Roșie- 
Handicapată de absența a cinei 
titulari (D6m!ăn, Rășcanu, Dră- 
gomlrescti, Șerban șl Durbac), 
selecționata A a țării nu șl-a pu
tut face jocul obișnuit, lăsind ini
țiativa o bună parte din timp, 
adversarilor el. Scor final: 16—6 
(6—0) pentru Grtvjțâ Roșie. Chiar 
șl în aceste condiții, meciul s-a 
dovedit a fi util pentru antrenorii 
care răspund de pregătirea repre
zentativei (prof. Al. Teofiiovlci șl 
P. Cosmănescti). care se pot fixa 
acum asupra xv-ului pentru par
tida de la Casablanca.

De evidențiat replica fermă da- " „ ... . către eehi-
rtndul că- 
buri al lui 
Pavlovicl, 

Șerbu.
formația f 

. ------------------ - Țuțuianu,
Atanasiit — Pop, lorgulescu, Mi- 
ciescu — Florescu, Bărgăuna.ț — 
suciu, Nica, Nlcolescu, Constan
tin — simion.

T. BRADEȚEANU

tă selecționăbllilor de 
pa Grivița Roșie, din 
reia am reținut Jocul 
Iul Țibuleac, Bater, 
Drăguiescu, Veludâ Șl

Lotul a a aliniat
Baciu, Onuțiu, Dinu - _________
Atanashl — Pop, îorgulescii, Mi-

La Timișoara, vineri. Intr-un 
meci amical SU“ â dispus de 
Tosslmobili RovigO cu 16—8 (S—0). 
Realizatori : Stan (10), Peter (3) 
și Popovicl (3). pentru gazde, 
Biscola (3) șl... Penciu (5), pentru 
oaspeți.

Petru ARCAN, coresp.
Intr-un alt meci susținut dumi

nică. la Sibiu, cu C.S.M., Tossi- 
mobill Rovigo a cedat cu 10—6 
(3-3).

DINAMO Șl RAPID

DEBUTAT CU VICTORII LA SCOR
multe goluri spectaculoase. Mlhă- 
ilescu și Zamiirescu (4) au fost 
cel mai buni oameni ai învingă
torilor. Celelalte goluri au fost 
realizate de : Zahan (3), Lazăr 
(2), Rus (2), D. Popescu, Kroner 
și Popa.

Un meci interesant, cu multe 
momente palpitante și dese răs
turnări de scor au oferit echipe
le Crișul Oradea și C.S.M. Cluj. 
Tînăra formație orădeană, avind 
în mare majoritate juniori, a ac
ționat cu mult clan șl. datorită 
mai bunei pregătiri fizice, a reu
șit să învingă în ultima repriză. 
Scorul final de 8—5 (2—i. 1—1, 3—2, 
2—1) pentru Crișul a fost reali
zat de : Spiengold 3. Kovaci 2, 
■ '" “■ ■—* ............ invih-

2, Ur- 
învinși

Idziak (Polonia), G. 
(Italia), J. Rial (Spa- 
Wolf (R.D.G.) și C. 

V. Popescu. I. Boamfă, 
M. Stănescu, 

A.

Freuhd și Hcgyesi de la 
gători .respectiv, Piskolti 
can 2 și Iancu de la 
(a. v.).

La bazinul Florfeascâ, 
București în noua sa alcătuire

a evoluat câ o formație matură. 
Feroviarii au înotat mult, âu 
combinat gimplu și eficace, rea- 
lizînd dcuă succese la scor. Sîra- 
bătă. Rapid a întrecut pe Vago
nul Arad cu 3—1 (3—0, 2—0, 3—0,
1— 1) prin golurile înscrise de 
Szâbo 3, Culineae 3. Băjenaru 2 
șl Țăranu. De la arădeni a mar
cat Lesay.
bucureștenil s-au impus în fata 
Politehnicii Cluj
2— 1. 2—0. 4—2). Realizatorii
4. Băjenaru 2, Culineae 2. _____
Miu (Rapid) și Pop, Gavriș. Tiș* 
(Politehnica), (f1. VlȘAN-coresp.).

Ieri dUpă-amiază, Dinamo a 
învins șl pe Crișul CU 13—1 (3-4),
3— 1. 4—0. 3—0), iar Vagonul a 
întrecut la mare luptă pe Pobteh- 
nltsa CU 4—3 (1—1, 2—1, 1—1, 0-0). 
I.a ClUj : Voință 
Buc. 3—4; Voința — 
Progresul

Duminică dimineața,
CU 10—3 (2—0.

............. : Rusu 
Szâbo.

— Progresul
I.E.F.s. 3—3;

l.E.F.S. 6-5.
Rapid

Campionatul pe echipe divizia

60.12 m LA DISCARGENTINA MENIS

CUPEI U.G.S.R.“FINALA

nu

PREDEAL, 2 (prin telefon, de 
la trimisul nostru). — „Cupa 
U.G.S.R." s-a bucurat în ediția 
1971 de o valoroasă participare, 
echipele calificate tn finala 
țară, desfășurată pe stadionul 
Predeal .oferind un adevărat 
citai de oină.

întrecerile finale au plăcui
numai prin spectacolul sportiv 
furnizat de cele 12 formații ci ș! 
datorită evoluției plină de nepre
văzut a unor echipe, ceea ce a 
făcut ca surprizele să se țină 
lanț. Astfel, după ce prelimina
riile au scos din lupiă cunoscu
tele formații Avintul Frasin, Via
ța Nouă Olteni (iud. Teleorman) 
șl Chimia Tr. Măgurele, în tur
neul final unde și-au disputat 
întîletatea șase echipe, incertitu
dinile Hu «ost permanente. Trei

echipe și anume, Celuloza Călă
rași, Tricolorul Baia Mare și 
„U“ București au acumulat fie
care cile 13 puncte. în cohsecihță 
a fost nevoie ele un baraj pen
tru ca ele să fie departajate în 
clasament. în cele trei meciuri 
decisive rezultatele au fost urmă
toarele : Celuloza — linivei’sita- 
tca 13—13. Celuloza — Tricolorul 
10—5. Universitatea — Tricolorul 
fi—n. Studenții bdcuFeștehi au oiș
ti gat Cupa, grație punetaverajului 
superior. Clasament final : 1. U- 
nivărsitatea București 18 p, (21— 
13), 2. “ ' * *
(23—18),
15 p, 4. 
biu 7 p,

STEAUA CONDUCE
Etapa * H-ă » campionatului 

de atletism pft echipe, ditiz.ia A:
BUCUREȘTI. Pe stadionul Ti

neretului, Dinamo conduce con
fortabil cu MetăiUl (79—49) șl 
S.S.A. (82—60), iar elevii au Un 
avans de 5 p (68—63) in fața par
tenerilor de la Metalul. Capul cie 
afiș, din noii discul. Argentina 
Meilis a obținut 60.12 (cu 8 cm 
mai mult decit săptămina tre
cută). Alte rezultate : 100 m : “ 
Nemeș (D) 10.7 : 400 m : P. ’ 
sile 43.9 : 1 500 m î C. Dima

3 000 m ob. : t. Dima i
V. Dumitrescu 

Ad. Gagea 
(S.S.A.) 16.41 

lit nt Ji D. HI- 
: FFTE : 100 Hit 

400 m : Gh.
fcl.

3:53.6 :
9:02.4 : triplu : 
15.00 : greutate ;
17.30. M. Iordan 
rec ele jtitȚiori : 
dioșahti (D) 14.5 .
M. Goth (M) 11.fi , 
îordachâ (M) 53,3 ; lungime 
Vintllă (D) ’

: C. 
Va- 
(M) 
(M) 
(D)
(D)

3.73.

IN FAȚA C.A.U
1 500 m î P. Lupan (S)
110 m g : Perja și Suciu

3:33.1 ; 
----------- (S) 14.7;

3 090 ni olt.: S. Marcu (S) 9:18.8; 
triplu : c. Corbu (S) 16.28 : înăl
țime : S. Ioan (C.A.U.) 2.04 : su
liță i M. Pfctra (S) 71.68 : FETE : 
100 m : A. Mărășescu (S) 12.4 : 
400 m : M. Bădlțoiu (B) 58.3 ; 
lungime : A. Popeseu (S) 3.33 :
disc : M. vasilescu (C.A.U.) 47.02 
(cîștigătoărea C. lonescu — 52.70 
m — â fost descalificată pentru 
lipsa numerelor de concurs !).

Celuloza Călăraș! 18 p
3. Tricolorul Baia Mare
C.P.B. 9 p. 5. C.F.R. Sl-
6. Turbine Doicești 4 p.

Ir, JOANIJESCU

în dcrbyul «tapei 
C.A.U.), după prima 

! Steaua cu 74—66. 
Brașov 81—51, Steauă 

- Brașov 90-51. BARBAȚl : 10# 
m î Al. Munteanu (S) 10,8 ; <oo 
m t Gh.' Fsttonlus <C.A,U.) «,9 :

BRAȘOV. 
(Steaua . — 
zi conduce 
C.A.U. — '

TIMIȘOARA. BueureștOnii de la 
Rapid domină înti-ecerlle cu Ti
miș și Citit! BARBATl : 100 m : 
T. Szabo (T) 10.8 : 400 m : T.
Ptiiu (R) 47.8 : 1 500 ni : Reinhard 
(11) 3:53,0 > 110 m g : Uieșu (R) 
13,2 : 3 000 m ob. : Caramihal (R) 
9:14.6 : suliță : Pikulslci (C) 64,94 ; 
FEMEI t 100 m ! V. Bufnnu (R) 
11,8 : 400 m > D. BădeOcu (R) 58.0; 
lungime ! Bufanu 5,89 ; disc : M. 
Illy (T) 44,50.

întreceri 10, fn căle trai orașe, 
«e UiciieiO astăzi. Meciul dirt Ca
pitală Începe la ora 16 pe sfădio- 
uul 'regretului.'"

ROMÂNCELOR IN
Reprezentativa feminină de vo

lei a României a susținut vineri 
seara (la Bacău) și duminică (la 
iași) 2te. tete/:: :_ 
CUbei .clasată pe locul 8 la cam
pionatele mondiale de anul trecut, 
în legătură cu aceste jocuri iată 
cîteva amănunte furnizate de co
respondenții noștri.

Prima întilnire s-â soldat cu 
o victorie categorică a voleibalis
telor românce : 3—0 (10. 10. 5).
Privită prin prisma scorului, s-ar 
putea crede că partida a fost la 
discreția Jucătoarelor noastre. Și 
totuși, lucrurile nu s-au petrecut 
chiar așa. deoarece pe parcurs'-l 
jocului cubanezele le-âu pus de
seori în dificultate pe voleibalis
tele noastre, nelipsind mult să 
ctștige și un set 
doll ea 
condus 
pină la 
lui că 
află la 
ponale _ ........ __
«ă fetei» ^jaoMtrs s-au „comportat

două întilniri cu echina

.... __ cel de ăl
— fn care oaspetele au 
permanent cu 1—2 puncte 
10. Avind In vedere fap- 

răprezentativa română se 
primele intîlniri interiia- 
ale anului, putem afirma

FAȚA CUBANEZELOR
bine. Iată loturile folosite : RO
MÂNIA : Aurelia Căuiiei—tchijfi, 
Blariana Popeseu^ Florentina TtU, 
Eugenia Rebac, Mariana Baga, 
Gabriela Popa, Ana ChirițescU, 
Venera Zaharescu ; CUBA : NU- 
ris Sebei, Mercedes Peres, Clara 
Larrondo, Ana Ibis Dias, Merce
des Roca, Margarifa Maieta, Neli 
Barnet, Mavis Gilarte. Evelina 
Borroto. Mercedes Pomares. A 
arbitrat cored R. Botintineanu. 

tlie tANCU

Partida de la Iași dintre cete 
două reprezentative s-a caradefi- 
zat printr-un. ediiiiBru accentuat 
)a început, cinci oaspetele au pus 
la grea Încercare pe românce, 
dștlgîndu-le două seturi. în 
continuare, însă, jucătoarele noas
tre s-ap impus clar, obtihind 
victoria cu 3—2 (-10,-13.7.6,6). 
ftemafbăU : rl. îtti, M. Popesdi, 
G. X’opa, râspectiv M. Pferfes, 
N. Birnrnl gi M. GUarfe.

ja. PîACONESCU
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INCERTITUDINI 
LA AMBII POLI...

olărit lucru, asistăm 
la una dintre cele 
mai interesante edi

ții ale diviziei A la fot
bal, la ambii poli ai cla
samentului desfășurindu-se 
o luptă dramatică pentru 
atingerea țelurilor •urmă
rite — pe de o parte, cu
cerirea titlului, pe de altă 
parte, evitarea retrogra
dării — cu nimic mai pre
jos unul decit celălalt pen
tru echipele în cauză.

fn fruntea clasamentului, 
schimbul de locuri dintre 
Rapid, și Dinamo continuă. 
O săptămină, una, o săp
tămină, cealaltă! Ieri, Di
namo a redevenit lider, 
prin victoria la un „scurt 
cap“ obținută asupra lui 
F. C. Argeș, coroborată cu 
fnfringerea Rapidului, în 
ciuda circumstanțelor fa
vorabile pe care le avea 
formația feroviară, fn ur
ma suspendării terenului 
din Craiova și a principa
lului realizator al echipei 
studențești, Oblemenco. 
Dar, cind doi se ceartă, 
s-ar putea, potrivit pro
verbului, să ciștige cel 
de al treilea, V.T.A,, său 
chiar al. patrulea, Farul, 
care a cucerit din nou un 
punct în deplasare. învinsă 
la Iași, Steaua a fost o- 
prită din cursa ei de ur
mărire. Dar nu definitiv. 
Etapa viitoare, cu marile 
el meciuri, Dinamo — 
Steaua și Rapid — Pro
gresul, lasă loc liber tu
turor supozițiilor,..

Uitindu-ne și la locu
rile pe care echipele stai' 
ca pe jeratec, găsim Un 
ocupant la care nu ne-am 
fi ffîndit la începutul cam
pionatului. : pe Sport Club 
Bacău. Echipa lui Dem- 
brovschi împărtășește a- 
cum aceleași neliniști ca 
și Progresul, C.F.R. Cluj 
și Jiul. O singură echipă 
este liniștită : C.F.R. Ti
mișoara., care joacă acum 
exclusiv pentru a juca. (B)

SLATINA, 2 (prin telefon, 
de Io trimisul nostru).

„U" CRAIOVA 1(0]
RAPID 0(0]I
Norocul cel mâr» âl Ra

pidului nu era că meciul se 
joacă la Slătina. Giuleștenii ’ 
mai întîlniseră Universitatea 
aflată tntr-Un Surghiun, la 
Tg. Jiu, și tot pierduseră. 
Norocul cel mare al Rapidu
lui părea să fie Absență “na- 
șului“ său, Oblemenco, fncă 
suspendat. Echipă cU cea 
mai bună apărare, cu cele 
mai multe remize la activ 
(10) și numai două înfrîngeri 
In acest campionat, liderul 
venise în cetatea aluminiu
lui cit ambiții majore, argu
mentate de la bun început 
printr-o apărare hotărită, cu 
Dumitru "vameș11 în fața 
fundașilor, cu Angeiescu că
răuș inteligent și Petreanu 
mai percutant ca niciodată 
Și după o primă repriză fru
moasă, cu joc viu, dar spor
tiv, cu joc mai mult pe cen
trul terenului, dar și cu cî- 
teva ocazii (thin. 13 — “cap" 
Bălan ; min. 32 — Oprea 
scoate de lîngă bară șutul 
lui Dan la o lovitură de la 
25 de m ; 45 ■— Niță ridică 
peste Răducanu, dar și pe 
lîngă poartă), Rapidul speră 
încă în izbîndă. dar și am
bițioșii Olteni au vise și or
goliu. Și în min. 58, lă o 
fază care nu anunța cine 
știe ce, DonosO pasează spre 
16 m, acolo vine Țarălungă, 
își aranjează puțin mingea 
și trimite cu dreptul Un șut 
nu tocmai tare spre colțul 
de sus, din stînga lui Ră
ducanu. Portarul Rapidului 
e puțin mascat și... 1—0. De 
acum înainte, giuleștenii vă- 
Zindu-și amenințată coroana

în lipsa... 
un meci

Stadion Dinâfno : tintp excelent: teren foarte buh, •peetătorl 
— aproximativ 15 006. A marcat LUCESCU (min. 72).

Raport de șuturi Ia poartă : 10—10 (5—5 pe spațiul porții). Raport 
de Cornere : 10—3.

DINAMO : Constăntinescu 8 — Cheran 7. Nunweiller HI 9, Săn- 
du Gabriel 8. Deleanu 7. Mustețeă 8, Nunweiller VI 7, Lucdseu 
9. D. Popescu 5, Moldovan 5 (min. 70 Nuțu 5), Haidu 5 (min. "fi 
Both 5).

F, C. ARGEȘ : Niculescu 7— Pigulea 7. Olteanu 9. Vlad 7, IVăn 
7, PrepUrgel 6. Roșu 0. Radu 6. M. Popescu 7, Frățilă 5, Jercan 7.

A arbitrat EM. VI.AICULESCU + ajutat la linie, cu
uncie greșeli, de M. Morarii Și M. Marinciu (toți din Plftlești).

Trofeul Petscliovschi (pentru public) ; 9.
La tineret-rezerve : Dinamo — F.C. Argeș 0—1 (0—0).

Fără cîțiva „actori11 ele 
prirhă rtiînă — Dobtin, Dinu, 
Dumitrache —, meciul Di
namo — F. C. Argeș â fost 
un meci oarăcâi-6, fără stră
lucire, chiar clacă în teren 
s-a aflat actualul lider al 
■clasamentului. Am asistat, și 
nimeni nu poate nega acest 
ijilcru, la o partidă îndîrjită, 
cu momente de încordare 
pentru jucătorii și suporterii 
celor două formații, cu unele 
faze interesante. Regretul cel 
tnsre a fost. însă, acela că 
din liniile ofensive Și( în ge
neral, din teren,au lipsit toc
mai acei jucători care con
struiesc faze cu spontaneitate, 
sau, altfel spus, fac ceva deo
sebit în preajma careului de 
16 in și nu se pierd ca niște 
băiețandri la mingi clare, pe 
care scrie — de obicei — GOL.

După 90 de minute de fră- 
mîntări, de forțe irosite, după 
<■> lungă perioadă în care oas
peții aU reușit să păstreze 
echilibrul și să fie aproape 
de un rezultat egal (0—0), pe-

rioadă în care Dinamo a tre
buit să se mulțumească doar 
cu o dominare teritorială ste
rilă, echipa din București a 
reușit să învingă, la limită, 
și să smulgă două puncte 
mari, grație cărora revine pe 
primul loc.

Desigur, victoria dinamo- 
viștilor nu poate fi contes
tată de nimeni. Gazdele au 
fost acelea cate au controlat 
jocul în cea mai mare parte 
din timp. Succesul se dato
rează jocului bun făcut de 
apărători și evoluției lui Lu
cescu, ceilalți de la înain
tare (inclusiv Nuțu și Both, 
veniți mai tîrziu) rărhînînd 
oarecum corigenți. în min 72, 
Lucescu, cei mai laborios din
tre atăcanți, s-a infiltrat pe 
partea stingă, dtlpă mingea 
trimisă de Radu Nunweiller, 
și, dintr-Un unghi dificil, a 
înscris cu un șut sec.

Pînă atunci, lucrurile se 
desfășuraseră astfel : după un 
șut periculos al lui Roșu 
(min. 1), Lucescu a fost blo-

PROGRESUL 3(1}
S. C. BACĂU 1(0)

Cursa cu obstacole 
continuă...
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ZADARNICELE ATACURI
ALE GIULEȘTENILOR...

de lider, se aruncă în atac, 
căutînd pe extreme și pe 
centru măcar remiza... Nea- 
gu nu știe «ă scape de tînă- 
rul Smarandache, dar Pe
treanu e în mare vervă. Ex
celează prin cîteva curse și

Stadion 1 Mal ; teren ușor 
denivelat ; timp acceptabil ; 
spectatori — circa 8 000. A 
marcat TARALUNGA (niin. 
58). Raport de șuturi t* poar
ta : 11—20 (pe spațiul porții : 
6—10). Raport de cornere : 
3—10.

UNIVERSITATEA CRAIOVA: 
Oprea 10 — Nlculescu 7. Sma
randache S. Deselnicu 8. Tița 
5 (min. 39 Velea 6). Strîmbea- 
nu 7, Boșoteanu 3, Niță 7, Do- 
nose 8. Bălan 7, Țarălungă 7.

RAPID : Răducanu 7— Pop 
7. Lupescu 8, Dan 8. ște
fan 7 (min. 85 Greavu), Dinu 
7. Dumitru 7. Petreanu 84-, 
Marin Stelian 6, Neagu 6, An- 
gelescu 8.

A arbitrat C. NIȚESCU (Si
biu) ajutat bine
la linie de I. Boros șl C. Blau 
(Timișoara).

L* tlneret-rezerve : Univer
sitatea Craiovâ — Rapid 2—2 
(1-1).

centrări, însă numai el se 
erată a fi atacant în formă. 
Și totuși, Rapidul e de cîteva 
ori la un pas de fericire. 
Dar în poarta craiovenilor 
stă un portar... imposibil, 
Oprea, care se opune dîrz și 
jcu intuiție diabolică la șu
turile Iui Petreanu (respihge 
mingea în bara transversală 
în min. 70 parează o “ghiu
lea11 de la 6 metri în min. 
75) și câștigă astfel psiholo
gic războiul cu năvalnica o-

soliștilor, 
oarecare

cat la 6 m de Niculescu (min.
2) ; în min. 6, Deleanu a tri
mis mingea în bară din lo. 
vitură de la 18 m, iar în 
min. 9 Lucescu, l-a imitat la 
o lovitură de colț. Deci, în
căput furtunos. Spiritele s-au 
încins și mai mult pentru că 
Frățilă l-a .accidentat invo
luntar pe Nunweiller III 
(min. 14), moment în care 
l-am Văzut pe Radu Nun
weiller gata-gata să-l loveas
că pe atacantul piteștean. A- 
poi, lucrurile s-au mai cal
mat. Dinamo a insistat, F. C. 
Argeș s-a apărat excelent, 
Niculescu s-a plasat greșit în 
mih. 28, dar Pigulea a sal
vat in extremis; Constanți, 
nescu l-a blocat cu succes pe 
Frățilă (min. 33) iar ,M. Po- 
pfescu a fost la un pas de a 
înscrie (min. 44), însă Con- 
stantinescu a agățat cu vîr- 
ftll degetelor balonul lavîrful 
ierbii.

După pauză, Dinamo a con
tinuat presiunea la poarta lui 
Niculescu. Olteanu a salvat 
formidabil. în min. 63, iar 
Haidu și D. Popescu au ra
tat ocaziile de care amin
team. După aceea, a căzut 
golul lui Lucescu. A urmat 
trasul de timp al dinamoviș- 
tilor, presiunea oaspeților, 
mingea scoasă de Deleanu 
din apropierea liniei de poar
tă (min. 89) și... fluierul fi
nal, Piteștenii au ieșit prea 
tîrziu la atac ca să mai rea
lizeze ceva și Dinamo a re
venit pe poziția de lider.

Constantin ALEXE

[mMEIQl
STEAGUL ROȘU 1 (0)

• ••

fensivă feroviară. Mai erau 
trei minute (în afara celor 
două de prelungiri); M. Stelian 
plonjează, ți vedem parcă 
golul din meciul cu Politeh
nica Iași, tnsă mingea se 
duce alături de spațiul in
finitelor Vise... fese și Ră
ducanu Spre centru, trimite 
o minge înaltă în fața re
dutei oltene, pentru gol, 
dar... scapă Bălan pa contra
atac, îl pierde în dribling 
pe portarul rapidist, însă 
trimite lateral și fără prea 
multă ambiție (de altfel cra- 
iovenii, care trăseseră numai 
3 șuturi la poartă în repriza 
secundă, renunțaseră la In
tenții ofensive). Rapidul se 
agită și în ultimele secunde, 
mai crede totuși în minune, 
dar zadarnic.

Mircea M. IONESCU

PETROI 
FARUL

Stadion Petrolul ; timp no- 
ros, a plouat înainte de joc; 
teren practicabil : specta
tori — aproximativ 13 000. 
Au marcat: CARAMAN țmin. 
12). respectiv DINCUȚA 
(min. 68). Raportul șuturilor 
la poartă : 12—7 (pe spa-
țitll porții 4—3). Raport tie 
cornere : 12—0 !

PETROLUL : M. Ionesdu 
6 (min. 46 Plopeanu 7) —
Gruber 6. Efitiin 0. CHngașu 
5. Mocanu 6, ItihasZ 5 Mo
tani 5, Grozea 6. Dlneuță 7, 
CiUpltU S, Ciucu 5 (niln. 33 
Drldea 6).

FARUL : Popa 9 — Pleșa 
7. Antonescu 8. N. Constan- 
IJhescu 6. Ghirca 6. Tftnase 
7. Badea 8, Ologu 5, Cara
man 7. I. Constantlneseu 5 
(min. 79 Mnreș), Kallo 5.

A arbitrat C. PETltEA 
■a-xp-tip, ajutat la linie de 
L Par.cti și V. Totna (toți 
din București).

Trofeul Petsehowschl (pen
tru public) : 6.

La tlneret-rezerve : Petro
lul — Farul 3—0 (1—0).

PLOIEȘTI, 2 (prin telefon, 
de la trimisul nostru).

.. .Golul, cum se spune, 
plutea în aer de mai bine 
de ,10 minute, apărătorii oas
peților trecînd prin emoții și 
salvîndu-se de cîteva bri 
prin cornere (4 la număr) 
acordate in extremis. Dar în 
momentul în care ne aștep
tam ca Petrolul să materia
lizeze superioritatea sa teri
torială, golul a fost înscris 
acolo unde nici unul dintre 
spectatori n-âr fi îndrăznit 
să prevadă în acele clipe. A 
fost tipul perfect al golului 
căzut împotriva cursului jo
cului. Ne aflam în min. 12, 
cînd Caraman, a înscris, be
neficiind și de complicitatea 
involuntară a lui Bădin, 
care, la o pasă lungă în a- 
dîncime, expediată de Ba
dea, a intervenit defectuos, 
mingea în traiectoria ei înșe- 
lîndu-] și pe Crîngașu, celă
lalt fundaș central al Petro
lului.

Istorica reușită a Farului 
pe aCest gazon („de 10 ani 
n-au mai realizat fotbaliștii 
constănțeni un gol la Plo
iești11, își amintește antreno
rul Constantin Cerrtăiahu) 
dă jocului o altă turnură. 
Sub impulsul golului primit, 
gazdele acționează crispat, 
nu le mai reușește nimic, în 
timp ce oaspeții prind și 
mai multă încredere în pro-

IAȘI, 2 (prin telefon, de fa 
trimisul nostru).

Debutul partidei lâs» să se 
întrevadă tă premisa de der
by al etapei h-a fost greșit 
atribuită confruntării de la
Iași. Politehnicienii au obținut 
avantaj foarte repede (în min. 
3) printr-un autogol (Ciugarin)
care putea să-și 
nească psihologic 
ale cărui buturi

deseumpă- 
adversarul 

rămăseseră
Impenetrabile în «cest retur. 
Dar Steaua, departe de » con
sidera conturile încheiate in 
ciuda „crahului* timpuriu a 
ripostat imediat, printr-o ju
dicioasă mișcare !n teren, care 
i-a asigurat superioritatea te
ritorială și aplomb ofensiv. 
Fapte care erau în consen* tu 
ultimele evoluții, pozitive, ale 
celor două echipe : Politehnica 
în campionat, la București, 
contra Rapidului (cînd a de
butat la fel de senzațional și 
spectaculos), Steaua în jocul 
de Cupă, cu Crișul (cînd a 
atacat debordant).

Premise care treptat 8-au 
dovedit ă fi neviabile, cele a- 
proape 40 de minute de joc 
care au urmat pină la pauză

EFICACITATE, NU GLUMĂ...
Stadion «23 August* — Copou i teren moale : vreme ploioasa ; 

spectatori aproximativ 6 ti(10. Au marcat : CfUGAItIN — autogol 
(min. 3) și ntOLPOVEANti (min. 73). Șuttiri la poarta : 6—8 (p6 
spttțiul porții : 3—‘3). Raport de cotnere î 1—7.

POLITEHNICA : lordache 8 — Romilă 6, lanul 8. Btoicescu 6. 
Pali 6 (min. 69 Dănilă), Mărdărescu 8 (min. 46 Marica 6), Simio- 
naș 7. InczF IV 7, Ctiperinah 6, LUpulesctl 6, Moltioveanu 6.

STEAUA : Coman 7 — Sătmăreariu 8. Ciugarin 4, Negrea 5, 
Cristache 6; Naom 8, Vigu 8. Pantea 6. Dumitrlu III 8. lordănescu 
7, Marcu 5 (min. 78 Georgescu).

A arbitrat. OtTO ANDERCO (Satu Mare) *JUtM la
linie de V. Trifu și C. Silaglti (Bala Mare).

Trofeul Petscliovschi (pentru public) : 7.
Ln tineret-rezerve : Politehnica — Steaua 0—9 (0—2).

Progresul a obținut sîmbătă, 
pe stadionul Dinamo, o victo
rie meritată și, mai ales, în
curajatoare (prin prisma posi- 
blitățilbr dovedite). în lupta 
dificilă pentru evitarea retro
gradării. Această victorie h-a 
cunoscut decit un singur mo- 
meht de cumpănă : iii rhin, 00, 
cind, la scorul de 1—0 pentru 
Progresul și pe fondul unui 
reviriment al oaspeților, Ene 
Daniel n-a trecut balonul peste 
Zamfir, ieșit in intlmpinare 
extrem de curajos și de inspi
rat. Fără discuție, fâza respec
tivă ă cintărit greu in balanța 
partidei, care ar fi putut să 
aibă un alt istoric decit cel 
pe care il cunoaștem acum.

Dar n-ar fi fost jtlst ca a- 
ceastă singură acțiune decisivă 
de atac a băcăuanilor să spul
bere, intr-o clipă, munca de 
pină atuhei ă fotbaliștilor ele 
lă Progresul, reflectată insufi
cient prin acel 1—0 de pe ta
bela de marcaj. Progresul fu
sese echipa care marcase o 
evidentă superioritate în joc 
in prima repriză, ca să nu 
ne referim la începutul ci. cind 
cavaleria ușoară bucUreșteană 
ă executat nenumărate șarje la 
poarta lui Ghiță, speHindu-1 
pur și simplu și silindu-l să 
respingă cu pumnii mingea a- 
bia Îndepărtată din fața porții 
sale și revenită aproape în 
aceeași clipă. In aceste condi
ții. Progresul a deschis Sco
rul. In min. 6 (cursă Sandu, 
șut Casai, trimis în teren de 
Ghiță, reluare Râlcsl) și s-a 
âflât. în min. 13 la cițiva... 
centimetri de cel"al doilea gol, 
NedelcU scoțind chiar dc pe 
linia porții balonul lovit de 
Năstase.

Bucureștenii au acționat cu 
multă siguranță în primul 
sfert de oră al meciului, ma- 
nevrînd rapid pe spații largi 
Si obținlnd avantaje tactice și 
teritoriale. Poate că partida 
s-ar fi desfășurat, in continu
are, la același nivel spectacu
lar și tehnic, dacă arbitrajul 
ar fi Venit în ajutorul acțiu
nilor constructive, prin inter
venții ferme împotriva faultu
rilor și a iregularităților. Ar
bitrul Sever .Mureșan nu l-a

Stadionul Dinamo, teren 
bun, timp frumos, dar cu ra
fale de vini, spectatori : circa 
6 000. Au liisctis : RAKS1 
(min. 6), NAstASF. (min. 03 
și 66). respectiv HUGlUlIEt 
(mih. 80).

PROGRESUL : zamfir fi — 
Tănăsescu 8, Măndoiu 8, Gra
ma 6, Ad. Constantinescu 7, 
Duda Georgescu 7. Bcldeanu 
8, Sandu Ion 7. Raksi 7 (din 
min. 53 ; Sandu Mircea 7), 
Casai 8 (din rrtin. 73 : Matei), 
Nâstașe 8.

SPORT CLUB BACAU : 
Ghiță 7 — Kiss 6. Nedelcu 7 
(din min. 20 : Ttugiubei 6). 
veiicu 5, Contănescu 5, Hrițcu 
6, Duțan 7. Pană 7. Catarsiu 
5. Deinbrovschi 9. Sorin A- 
vrara 3 (din min. 55 Ene Da
niel 6).

A arbitrat SEVER SlURE- 
ȘAN (Turda) ajutat
la linie de E. CăibâJOs și G. 
Vereș (ambii din Cluj).

Trofeul Petsehowschl : 7.
La tinerCt-rezerve : progre

sul — Sport Club flăcăii 1—1 
(0-0).

băcăuani, invitlndu-i astfel și 
Pe cel de la Progresul la iii*- 
tervenții dure, periculoase. In 
această stare de spirit, cei mai 
dezavantajați au fost jucătorii 
tehnici și, Printre ei, desigur 
și acel fin artizan al oaspe
ților, Dembrovschi. care a 
trebuit să joace cu maximum 
de prudență, neaducindu-și 
astfel întregul aport.

După pauză, gazdele câte se 
aflau deja în pierdere de vi
teză, au slăbit și mai mult, 
permițind băcăuanilor să con
troleze, un timp, jocul. Scă- 
pați cu bine din faza despre 
care aminteam la începutul a- 
cestor rînduri. bucuteștenii au 
reușit. în cîteva minute, să-și 
consolideze victoria, Năstase 
fructiiicind cele două situații 
create de Casai, a cărui înlo
cuire ulterioară nu aveam s-o 
înțelegem. In finalul partidei. 
Rugiubei avea să valorifice o 
păsa primită de la Dembrov- 
sclii, acesta din urmă oferin- 
du-ne, în min. 85 și prilejul 
de ă-i admiră un șut artistic, 
dar și plin de forță, de la 
30 de nietri...

Jack 8ERARIU _

Stadion U.T.A. ; teren 
bun (după pauză, alunecos); 
timp instabil (in repriza se
cundă. ploaie torențială) ; 
spectatori — aproximativ 
6 000. Au înscris : SI VIA
(min. 47). AXENTE (min. 
56). OLTEANU (min. 60 —
autogol), respectiv GHER- 
GHEl.l (min. 711).

Raportul șuturilor la poar
tă : 27—9 (pe spațiul porții: 
14—3). Raport de cornere : 
11—3.

U.T.A. : Gornea fi — Bit-ău 
9. Lereter 8, Pojoni 8, Po- 
povlci 9, Petescu 8, Calinin 
6 (min. 46 Axelite), Axfențe 
8 (min. 46 Sima 7). Kun II 
8. HroșovSChi 8, FI. Dutni- 
trăăcu 9.

STEAGUL ROȘU : Albu 3
— tvăncescu 7. Jenei 7, Ol- 
teanu 8, Rusii 7. Pescaru 
8, Cudar 7. Necdla 7. Gher- 
glteli 6. flalint 8. Gyorll 8.

A arbitrat VASILE DUMI. 
TRESCU + + + ++, ajutat 
la linie de D. Ghețu ,și Gh. 
Motoria (toți din București).

Trofeuf Petscliovschi (pen
tru public) : 10.

La tineret-rezerve : U.T.A.
— Steagul roșu 4—3 (0—1).

ARAD, 2 (prin telefon, de la 
trimisul nostru).

Ce vreme frumoasă era la 
începutul jocului și ce potop 
a căzut în, a doua repriză, 
peste stadion și peste publicul 
admirabil pentru stoica lui a- 
titudine de a se incăpățina să 
rămină sub săbiile ploii ! A- 
rădenii încep partida fără prea 
rhare inspirație, în comparație 
cu adversarii lor rapizi, des
toinici. abili în demarcări și 
in pase scurte. Jucătorii lui 
Valentin Stănescu combină 
mult, lejer și periculos în pri
ma jumătate de oră, avanta
jați de evoluția plată a mij
locașilor U.T.A.-ei (Petescu, 
Broșovschi, Calinin). Evoluția 
colectivă și tendința ofensivă 
a brașovenilor plac, iar reali
zările lui Olteanu. PesCaru, 
Cadar și ale celor patru ata- 
canți poartă amprenta bunilor 
meseriași. U.T.A. . realizează 
prima acțiune tăioasă abia în 
min. 18. prin Fl. Dumitrescu 
— Broșovschi — Kun II. neu
tralizată în ultimă ia»t»nță de 
vățxg-Jhigy; Abis «wt șximiui

Ofensiva sufocantă 
a gazdelor 

reprizei, arădenii devin și râ- 
min periculoși. Mijlocașii și-au 
limpezit parcă privirile, Axen- 
te și Fl. Dumitrescu încep să 
se lanseze in spatele apărării 
adverse, iar Kun ÎI se infil
trează pe culoare libere, ame- 
nințînd real poarta debutan
tului Albu.

După pauză, nimic nu mai 
seamănă cu ce fusese mai î- 
nainte. După o ploaie torenția
lă, începe ofensiva U.T.A.-ei, o 
ofensivă sufocantă timp de 20 
de minute. Fl. Dumitrescu 
centrează (min. 47) peste tot 
careul, iar Sima înscrie cu 
capul, sărind peste Rusu și 
Albu. ezitanți. Steagul Roșu 
se dezechilibrează, iar atacu
rile echipei, lui Nicolae Dumi
trescu se nasc linele din altele, 
extremul stingă fiind princi
palul element declanșator. Pe 
fondul acestei presiuni. Axert- 
te va înscrie al doilea gol 
'(min. 56), triniițînd de la 25 
'm un șut violent peste capul 
bietului portar Albu, cam nău
cit de atîta bombardament. 
Toată echipa arădeană, de la 
Fundașul dreapta la extrema 
atingă, e dezlănțuită. Birău 
«trage al treilea șut formidabil, 
Florian Dumitrescu centrează 
probabil pentru a zecea oară 
în repriza secundă, și Olteanu 
care domnise deseori în careul 
său. își pierde capul și înscrie 
în propria poartă (min. 66). 
înfringerea brașovenilor primi
se astfel Un atestat definitiv. 
Dar vîrfurile lor de atac n-au 
încetat să funcționeze. Și Gv- 
orfi, una din acele extreme 
care hu trebuie neglijate nici 
după ce semnează actul de 
capitulare, se năpustește cu 
driblingul său greu de parat, 
atrage și imobilizează patru 
adversari și pasează apoi lui 
Ghergheli, care va reduce sco
rul printr-un șut sec impara- 
bil. Pină la sfirșit. Broșovschi 
avea să mai trimită mingea 
în bară (min. 81). iar în rest 
au mai fost niște faze comu
ne, căci partida se jucase de 
la începutul reprizei secunde, 
cînd arădenii au „aruncat în 
aer” un adversar dc altfel 
foarte onorabil.

” fcmyjui 9ALAJAN

Un gol așteptat 
de 10 ani!

priilt forțe, fn apărare, bă
ieții lui Cosmoc și Hașoti e- 
fectuează un marcaj strict, 
incomodîndu-i vădit pe Gro
zea, Dihcuță, Ciupitu și Ciu- 
Cii, care. în rarele momente 
de reușită, sînt opriți în ul
timă instanță de libero-ul 
Antohbscu. Apoi, cînd intră 
în posesia mingii, contraata
cul constănțean se desfășoară 
cu luciditate, creînd serioase 
probleme la poarta lui Mihai 
Tonescu care, în mih. 27. abia 
scapă cu față curată: Cara
man speculează o inabilitate 
a lui Decu Crîngaști; are un 
unghi favorabil, dar, în loc 
să șuteze, pasează balonul 
și... răspunderea Iui Ologu, 
semnalizat în ofsaid. Demne 
de remarcat pînă la pauză 
introducerea în teren a lui 
Mircea Dridea (în locul lui 
Ciucti) și intervențiile cura
joase ale celor doi portari, 
Popa și M. Ionescu. care, în 
min. 32 și respectiv 33, au 
salvat plonjînd la picioare. 
Mai nefericit, în contactul cu 
Ghirca, M. Ionescu se va ac
cidenta și va face eforturi 
evidente pentru a rămîne în
tre btitiirl pînă la sfîrșitul 
reprizei.

La reluare, Petrolul se nă
pustește asupra adversarului 
său, constrîns să se apere eu 
disperare. într-un singur mi
nut (63), apărătorii Farului 
acordă trei cornere consecu
tiv, dar 5 minute mai tîrziu 
nu se mai pot opune în
scrierii golului : se execută o 
nouă lovitură de colț, de pe 
partea dreaptă, mingea pla
nează pe undeva în careu, 
prin apropierea punctului de 
la 11 m, de unde Dincilță 
va trimite balonul în plasă : 
1—1. 15 000 de spectatori
care au așteptat golul egali
zator cu sufletul la gură cer 
acum insistent golul doi — 
al victoriei. — și își poartă, 
literalmente, echipa pe ari
pile ofensivei. Atacurile pe
troliștilor se succed Valuri- 
valuri, dar fiind purtate hao
tic, mai mult cu mingi înal
te, la ^bătaie11, n-au Sorți de 
izbîndă. Mai reținem pînă 
la sfirșit mîrigile trimise pe 
lîngă bară de Mocanii (min. 
81, la o „indirectă11 în ca
reu) și Dridea (min. 90), ul
timul plasînd, cu capul, din 
apropiere, milimetric peste 
poartă.

Fluierul final al arbitrului 
îi găsește pe Dridea și pe 
al ți cîțiva coechipieri în ge
nunchi. mușcînd gazonul de 
ciudă, în timp ce constflnțe- 
nii răsuflă ușurați.

G. NICOLAESCU

decurgînd cu mai multe opriri 
de joc decit fazele de fotbal. 
Ne și pare rău acum după în
cheierea partidei, că n-am nu
mărat aceste dese întreruperi 
de joc, cauzate îndeobște de 
faulturi, nu rareori în replică 
de moment, pentru că cifră — 
sintem siguri — neașteptat de 
mare, ar fi fost mai grăitoare 
pentru acest meci „derby“ de
cit raporul șuturilor la poartă.

Vorbind însă de acest ra
port nu putem omite că este și 
greu să-l salți peste limita 
mediocrității, atuhei cînd în 
r.ona din preajma careului de 
16 m scopul de a nu primi gol 
„sbuzii11 mijloacele (neregula- 
mentate). așa cum a procedat 
In prima repriză apărarea e- 
chipei gazdă — depășită o sin
gură dată, in min. 24, la o 
acțiune Vigu — lordănescu, 
cind ultimul a ratat voleul 
dintr-o poziție excelentă, sau 
cind atacul aceleiași echipe, 
incapabil să închege o acțiu
ne ofensivă în acest răs
timp, se lamentează ca o bo
citoare (prototip : Moldoveanu).

In primele 45 de minute, Po
litehnica a șutat pe poartă o 
singură dată și atunci anemic. 
Autogolul lui Ciugarin n-a 
survenit din devierea unui șut 
puternic, ci din centrarea lui 
Incze IV, care a avut, cel pu
țin astfel, bucuria să-și ser
beze ziua de naștere (24 ani).

De altfel, echipa învingătoa
re își datorează cele două 
puncte unei eficacități sui-ge- 
heris : din cele trei șuturi ex
pediate pe spațiul porții ad
verse, o dată mingea a po

posit ln poartă — la golul lui 
Moldoveanu —, ca o încunu
nare a singurei sale acțiuni 
serioase din acest meci, cîiid 
ieșeanul a trecut prin întregul 
dispozitiv advers, avind coau
tor pe Cristache, care i-a „su
flat" mingea propriului portar, 
iar altă dată, după ce îl depă
șise pe Coman. a făcut să tre
mure bara transversală. Deci, 
putea fi 3—0. prin trei șuturi 
și un... autogol I Eficacitate, 
nu glumă l

Repriza secundă a avut mai 
multă cursivitate, iar echili
brul jocului nu s-a mai păs
trat prin mijloace extreme. 
Fără a depăși definitiv matca 
mișcărilor dezordonate, Poli
tehnica Iași n-a mai cedat ini
țiativa, profilind de faptul că 
Steaua, lipsită azi de aportul 
constructiv ai lui Tătaru. ac
cidentat, .și-a redus treptat in
tențiile ofensive la driblingu
rile prelungite ale lui Iordă- 
nescu și ia acțiunile liniei me
diane, bine concepute de Na
om și Vigu. dar nesprijinite 
de aripi (Pântea și Marcu), 
acolo unde se presupunea că 
gazdele sînt vulnerabile.

Steaua a pierdut pentru că 
cele dauă flagrante greșeli 
individuale ale apărătorilor mi
litari n-au putut fi compensa
te de randamentul comparti
mentului ofensiv. Meritul Po
litehnicii constă în faptul că 
n-a scăpat prilejui ce i s-a 0- 
ferit, mai ales că în etapa tre
cut a jucat mult mai bine, 
dar a fost învinsă...

Paul SLAVESCU

C.F.R. CLUJ 3(0)
C.F.R. TIMIȘOARA 1(1)

CLUJ, 2 (prin telefon, de la 
trimisul nostru).

Cind clujenii au intrat în 
vestiare după primele 45 minu
te. nu aveau motive de bucurie. 
Ceferiștii timișoreni, mai deco
nectați. mai abili. stâpiniseră 
cu autoritate terenul, punind 
grele probleine apărătorilor lo
calnici. Acționînd cu dezinvol-

Stadion Municipal : teren 
bun : timp răcoros ; specta
tori — 5 000. Au marcat : 
BOJIN (min. 32) O. lONES- 
CU (min. 51). S. BRETAN 
(min. 50) și FAȘfEA (min. 
62). Șuiuri la poartă : 32—21 
(pe spațiul porții : 15—10).
Raport de cornere : 6—10.

C.F.R CLUJ : MărculesCu 
8 — Cojocarii 8. Lupii 6
(rtilh. 00 Burlăcu 7). Drago- 
mir 7, Fanea 8. Roman 1. 
M. Bretan 7, Țegean fi, S. 
Brctan s, O. Ionescu 7. Pe
trescu 5 (rnin. 4o iltarinăs- 
cu 6).

t.F.K. Timișoara : corec 
4 — l’irvit 6. Mehedinți 6. 
Bodrojan B. Bocșa 5. Chi- 
mitlc 6, Olarii 6. Floareș 6. 
Bojln 6. Seeeleanu 6. (min. 
63 Panici 5), Periat 5.

A arbitrat M. BICA 
ajutat bine la 

linie de It. Sttttcan șl B- 
Martin (toți din București).

Trofeul Pctscltowschi (pen
tru public) : 9.

I.a tlneret-rezerve : C.F.R. 
Cluj — C.F.R. Timișoara 
2—0 (2—0).

tură după ce obținuseră și patru 
cornere, timișorenii n-au în- 
tirziat să deschidă și scorul. 
Un fulgerător contraatac, o 
pasă ideală semnată Seeeleanu 
(min. 32) și apoi un șut inspi
rat și imparabil al lui Bojîn. 
„Lanterna" conducea în mod 
surprinzător, dovedind că e 
gata să ofere uiia dintre sur-

Nil DAU DREPTUL

DUUĂ „BARE-
IA DOUĂ PUNCTE!

Stadion Jiul ; vînt, ploaie: 
teren moale : spectatori — 
aproximativ 5 000. îtapottul 
sutui’ilor la poartă : 32—11
(pe spațiul porții : 4—3).
Raport de eorbere : 8—4.

JIUL : Stan 9 — M. Po- 
peseti 7, GeorgeVici 7. Stoc
ker 0, Caramaiis 7, Urmeș 3. 
Dodu 5 (min. 54 Sandu 7), 
Peronescti 5, I Constantin 5, 
Libardi 5. Naidin 5 (min. 59 
Cotormani G).

„U“ CLUJ : Moldovan 8 — 
Crețu 8, Pexa 8. Solomon 8. 
Mihăilă 8. Stîncel 7. Anca 
9. UifăJeanu 6. Barbu 8. 
Adam 7. D. Mocanu 7

A arbitrat VICTOR PĂDU
RE ASU ajutat
bine la linie de U. iofciu și 
V. Murgășahu (toii dih 
BUcurdști).

trofeul Petschowschi (pen
tru public) .: 9.

La tineret-rezerve : Jiul — 
„U“ Cluj 0—1 (0—0).

PETROȘANI, 2 (prin telefon, 
de la trimisul nostru).

Sub fruntea inzăpezită a Pa- 
ringului, două echipe aflate 
ln preajma zonei „minate” a 
clasamentului. Jiul și „U“ Cluj, 
s-au aruncat una asupra alteia 
cu furie. rcnUnțînd la minutele 
de studiu și prudență, urmărind 
— cU Înfrigurare — un gol care 
ar fi valorat cit șante altă 
dată...

„Bara" lui Libardi — min. 4. 
reluare cu capul a centrării lui 
Naidin — Jnfifcrbintă tribunele, 
anUnțînd un gol care va fi aș
teptai zadarnic tifrip de 90 de 
minute. Gazdele trimit linia 
de mijloc spre buturile lui 
Moldovan și atacă cu insistența, 
în timp ce studenții fac mari 
eforturi să echilibreze un meci 
ce pare la îndemina echipei 
lui Ion Constantin.

După un sfert de oră. însă, 
oaspeții Anca și fiarbu pun — 
definitiv — stăpinire pe zona

centrala a terenului (in care 
Urmeș și Dodu joacă parcă le
gați la ochi), lansind contra
atacuri viclene, care poartă 
de fiecare dală in careul Jiului 
amenințarea golului — Barbu 
(min. 20 și 32). Adam (min. 35)
— îndepărtat doar de interven
țiile de ultim moment ale Iul 
Stan.

Pină la pauză, „U“ demon
strează că știe mai mult fotbal
— jucătorii din Cluj sînt fflai 
abili și mai harnici, mai rafi
nați și mai ambițioși —. in 
vreme ce Jiul se mulțumește 
cu o dominare teritorială steri
lă. lipsită de fantezie și iaze 
de poartă. O singură veritabilă 
ocazie de gol mai are echipa 
gazdă, dar mingea lovită cu 
capul de Naidin — min. 44. 
centrare Urmeș — izbește bara 
de sus, ricoșează in pămiht, 
lăsind pentru o clipă falsa im
presie că a intrat in got.

La reluare, presiunea la 
poarta lui Moldovan crește, dar 
„U” se apără cu inteligență. 
Adam „se plimbă” de pe o 
parte pe cealaltă a terenului, 
iar posibilitatea descltlder’i 
scorului se semnalează doar în 
careul lui Stan — Barbu (min 
52). D. Mocanu (miu. 65), Bavbu 
(min. 70).

începe ploaia, tribunele scan
dează „go-lul”, go-lul”. dar 
Pexa și Solomon resping eu 
ușurință mingi aruncate bram
bura. pe SUS. de o linie de 
mijloc in care introducerea lui 
Sandu aduce mai multa decizie, 
dar nu și mai multă rațiune

A venit și fluierul final eu 
un punct meritat pentru stu
denții clujeni, in fața unui ad
versar — dezorganizat și lipsit 
de imaginație — pentru care 
„egalul" de azi (n.r. ieri) poate 
fi considerat aproape o izbindă, 
după felul cum a jucat.

Ovidiu IOANITOAIA

Doar 45 de minute de emoții...
A sosit însă pauza, clujenii 

s-au retras în vestiare și au 
ieșit parcă de acolo cu altă 
echipă. Ei și-au strins rindurile, 
au accelerat ritmul de joc și. 
incet-incet, i-au împins pe ti
mișoreni spre propriul careu. 
Constrinsă la o apărare dispe
rată. echipa timișoreană și-a 
pierdut cumpătul. Mai ales că. 
in min. 51. Țegean s-a infiltrat 
pe partea dreaptă, a centrat 
ideal și O. Ionescu a reluat 
splendid in plasă, aducind ega- 
lal-ea și redind moralul echipei 
sale. Linia de mijloc a oaspeți
lor — Chimiuc. Volaru, Sece- 
leanu — s-a prăbușit ca un 
castel de cărți, iar peste alte 
cinci minute Corec scotea din 
nou balonul din plasă. Același 
neasiimpărat Țegean. după ce 
ișl pierduse pe drum adversarii, 
a centrat. Corec a înlemnit pe 
linia porții, iar S. Bretan a 
reluat direct in plasă, ăsigurind 
avantajul echipei sale. Jocul 
se îndirjește, timișorenii caută 
că sb scuture de această lovi
tură neașteptată, iar Seeeleanu

e lovit și trimis pe tușă. Dar 
eforturile oaspeților sînt za
darnice. Ei nu măi reușesc să 
lege jocul și nici să pună sta
vilă asalturilor furibunde ăle 
clujenilor. Inevitabil, deci, pită 
și al treilea gol în poarta lui 
Corec. gazdă amabilă și... pri
mitoare. Burlacu șarjează pe 
partea dreaptă, trimite balonul 
în careu, iar Fanea. venit din 
urmă, reia cu capul, zguduind 
iarăși plasa timișoreană. Oas
peții Încearcă o cOntralovitură. 
dar. pe rind. Volaru și Periat 
ratează. în min. 83, Pirvu exe
cută foarte puternic o lovitură 
de la 20 m.. dar Mărculescu 
blochează. Cu 2 minute inainte 
de sfirșit. Floareș scapă in 
careu și e faultat clar de Cojo
carii. Arbitrul acordă fără ezi
tare penalty. Panici execută 
insă defectuos și Mărculescu 
respinge cu ușurință. Clujenii 
obțin o victorie meritată, ne 
care oaspeții au pus-o in cum
pănă numai in prima repriză.

George MIHALACHE

LOTQ-PRONOSPORT
AȘA ARATA O VARIANTA CU

II REZULTATE EXACTE LA 
CONCURSUL PftONOSPORT 

NR. 18, ETAPA DIN 2 MAI 1971

I. Petrolul — Fătul x
II. Politehnica Iași — Steaua 1

III. U.T. Arad — Steagul roșu 1
IV. Dinamo — F.C. Argeș t

V. Jiul — ..U“ Cluj X
VI. „U“ Craidva — Rapid 1 

VII. C.F.R. Cluj — C.F.R. Tim. 1 
VUI. Politehnica GI. — F.C. Gl. 1

IX. Progresul Br. — Portul 1
X. Gloria Bistrița — C.S.M. 

Reșița 1
XT. Olimpia Ord. — U.M. Tim. 1 

XII. Electroputere Cv. — C.S.M.
Sibiu 1

XIII. Corvinul — Minerul Anina 1
Fond dș premii 454 513 lei din 

care 27 469 Ui report, categ. I.

curs s6 va fâce astfel 7 în Capi
tală de la 7 mai 1971 pină la 16 
iunie 1971, în țară de la 11 mai 
1971 pînă la 16 iunie 1971.

LOTO
NUMERELE EXTRASE LA

TRAGEREA DIN 30 APRILIE 1971:

FOND GENERAL DE PREMII : 
1 269 645 Ici

Extragerea I : 85 78 90 87 53 37 
62 19 66

FOND DE PREMII: 618 296 lei. 
Extragerea a H-a : 75 83 82 31 63 
15 34

FOND DE PREMII : -651 349 leU
Plata premiilor va începe în 

Capitală de la 8 mal pină la 14 
iurile 1971 ; în țară dc la 12 mal 
pînă lâ 14 iunie 197Î inclusiv.

, Rubric» redactată, de 
LOrQ-FHQNOfePOKT



LÂ BALCANIADA DE BOX

7PUGILIȘTI ROMANI IN FINALE
Șl NICI UN ÎNVINGĂTOR!

TITOGRAD, 2 (prin »•!•- 
fon, da la trimisul nostru 
special)

După. începutul mai timid 
pe care l-au avut boxerii ro
mâni particâpanți la cea de-a 
IX-a ediție a Balcaniadei, Ia 
care călătoria obositoare a 
avut o mare contribuție, în 
reuniunile următoare evolu
țiile pugiliștilor noștri au cu
noscut e frumoasă ascen
dență. In cea de-a doua semi
finală, alți doi dintre ei au 
terminat partidele învingă
tori, Eugen Gorea și Alexan
dru Popa. Printr-un box a- 
preciat de. spectatori, ei au 
întrecut comod ța puncte pe 
Gelegen (Turcia) și, respectiv, 
pe Ikonomakos (Grecia). In 
acest fel. echipa României 
s-a prezentat în ziua finale
lor, cu 7 sportivi,, ceea ce, 
trebuie să recunoaștem este 
o performantă meritorie, a- 
yînd în vedere faptul că am 
avut în întreceri boxeri ti
neri fără o experiență com- 
petițională internațională. In 
finale, au urcat treptele rin
gului în afara celor 7 boxeri 
români, 6 iugoslavi, 4 bulgari, 
4'turci șl un grec. .

Primii au început disputa 
Drăgan și Dogru (Turcia). Ia 
categoria semimuscă. Odată 
cu apariția lor în ring, o 
ploaie de vară a început să 
însoțească întrecerile Balca
niadei. Prima repriză a a- 
parținut. clar boxerului nos
tru, care cu croșee de dreap-

Dană 
Gorea 
Ambii 
exce- 
într-o

Echipa S.U, A. 

nu participă la C. M, 

de baschet-feminin
INDIANAPOLIS. I (Ager

pres). — Echipa feminină de 
baschet, a S.U.A. nu va par
ticipa la campionatul mon
dial programat luna viitoare 
în Brazilia. Federația ame
ricană a anunțat printr-un 
comunicat că nu are timpul 
suficient de a mai selecționa 
formația care să facă depla
sarea.

ts la figură, dublate ca al-* 
fele de stînga la stomac ă 
obținut avantaj. In rundul 2, 
Dogru a începui să puncteze 
cu directe de dreapta, iar ar
bitrul bulgar Ganev, să-l a- 
tențloneze pe Drăgan pentru 
atacuri periculoase cm capul. 
Ultimele trei minute aveau 
să-l decidă pe cîștigător. 
După un minut, Drăgan a 
primit avertismentul care se 
întrevedea Si astfel Dogru, 
mai lucid, a obținut o vic
torie meritată. Cat. muscă î 
Milosavlevici (Iugoslavia) b.p. 
Grumov (Bulgaria); cat. co
coș : Bahtjarevîci (Iugoslavia) 
b.p. Solomos (Grecia).

In cadrul categoriei 
au intrat pe ring E. 
și Kuncev (Bulgaria), 
pugiliști, stiliști prin 
lență, s-au angajat
luptă plăcută, cu frumoase 
schimburi de lovituri. Meciul 
a continuat în aceeași alură 
pînă în repriza secundă cînd, 
]a un clinei, lui Gorea î s-a 
deschis arcada. Tot în acest 
rund, arbitrul iugoslav Gagin 
i-a dat lui Gorea un avertis
ment pentru țineri... imagi
nare. Ultimele trei minute 
au fost echilibrate, dar aver
tismentul a hotărît victoria 
]ui. Kuncev. Ua semiușoara, 
Tatar (Turcia) și Stanef au 
oferit un meci electrizant, 
încă din primele secunde, 
fiecare a încercat să se im
pună. Stanef a atacat cu 
mult curaj, dar tehnica su
perioară a. lui Tatar i-a adus 
acestuia un ușor avantaj. Re
priza secundă a avut același 
aspect. In. ultimul rund, ro
mânul a fost deosebit de ac
tiv, a plasat cîteva croșee ex
celente, care l-au incomodat 
vizibil pe vicecam pionul eu
ropean, dar sfîrșitul meciu
lui era prea aproape și Ta
tar a obținut victoria.

La ușoară. Zvonko Vujin 
(Iugoslavia) și. juniorul român 
Sandu Mihalcea s-au înfrun
tat fără nici un fel de me
najamente. Sandu a evitat cu 
măiestrie, în primele două 
runduri, schimburile dure 
propuse de boxerul iugoslav. 
După 6 minute de luptă, era 
greu de prevăzut un cîștigă-

tor. In ultima repriză, Vujln 
și-a reamintit că are o carte 
de vizită apreciabilă, a ata
cat dezlănțuit, a plasat cîteva 
laterale la care românul n-a 
rămas dator, dar impresia câ 
Vujin a atacat mai mult i-a 
convins pe arbitri să-i acorde 
acestuia victoria. In. meciul 
cu turcul Sandal, Alexandru 
Popa a fost trimis la podea 
încă din primele secunde ale 
luptei. La reluare, o nouă se
rie a adversarului i-a obligat 
pe antrenorii noștri să ceară 
abandonul Tui Popa.

Categoria semigrea avea să 
aducă o nouă medalie de aur 
pentru pugiliștii iugoslavi 
prin Pan Iov, care a cîștigat 
prin Reprezentarea boxerului 
român Mișu Batiu (oprit de 
medic să boxeze, datorită ar
cadei sparte rin primul meci).

La grea, ultima speranță 
a românilor să obțină o me
dalie de aur a fost spulberată 
de llie Dascălu.. El a început 
bine meciul cu iugoslavul 
Mate.jik și după 3 minute de 
luptă avea un ușor avantaj. 
In reprizele a doua și a treia. 
Matejib a oprit cu directe 
precise de stingă fiecare a- 
tac dezorientat al boxerului 
nostru. In asemenea condiții, 
bineînțeles, victoria i-a reve
nit pugilistului: iugoslav.

La sfîrșitul acestei compe
tiții. clasamentul pe medalii 
se prezintă astfel : locul 1. Iu
goslavia : 6 medalii de aur, 
5 de bronz ; 2. Turcia : 3 aur, 
1 argint, 7 bronz ; 3. Bulga
ria : 2 aur, 2 argint, 6 bronz ;
4. România : 7 argint, 1 bronz;
5. Grecia : 1 argint, 4 bronz.

Pool IOVAN

Turneul de baschet de la Sofia

ECHIPA MOSCOVEI PE LOCUL I,
VASILE POPA COSGETER

SOFIA, 2 (prin telefon, de 
la corespondentul nostru). în 
Ultimele două meciuri ale tur
neului international de baschet 
masculin, dotat cu „Premiul 
Sofia”, selecționata Romei, ră
cind cel mai bun joc al său. 
a întrecut pe cea a orașului 
gazdă cu 88—66 (45—39), iar 
echipa Moscovei pe cea a Ha
vanei cu 82—71 (40—36). Cla
samentul final ■ 1 Moscova,
2. Roma. 3. Sofia, 4. Havana, 
5. București, 6. Ankara, 7. Ber
lin. 8. Varșovia. O comisie 
specială a întocmit și cîteva 
clasamente individuale : coșge- 
ter : V. Popa (București), cel 
mai bun apărător : A. Krikun 
(Moscova), cel mai bun îna
intaș : R. Bariviera (Roma), 
cel mai tehnic jucător : M. 
Ceape (Havana).

In general, turneul s-a do
vedit deosebit de util pentru

verificarea formei a patru 
dintre echipele care vor, fi 
prezente, peste puțina vreme, 
la turneele de calificare pen
tru C.E. Este vorba de forma
țiile Sofiei. Romei, Ankarei și 
Bucureștiului, de fapt repre
zentativele țărilor respective. 
Cit privește selecționata Bupu- 
reștiului, ea a avut o evoluție 
inconstantă : excelentă in pri
ma repriză cu Moscova, în a 
doua repriză cu Berlin și in 
toată partida . cu Ankara ; cu 
mult sub posibilități in con
fruntările cu Sofia și Varșovia. 
Baschetbaliștii români (din 
rindul cărora au absentat Albu 
și Georgescu bolnavi) au de
monstrat certe calități, dar și 
serioase lacune în ceea ce pri
vește combativitatea și efica
citatea.

Toma HRISTOV

Ain primul tur al Cupei Davis: ROMÂN IA-OLAN DA 5-0
SCORURI CATEGORICE
SI ÎN ALTE♦ ÎNTÎLNIRI

(Urmare din pag. î)

La sfîrșitul săptăminii trecute 
s-au desfășurat, în mai multe 
orașe europene, alte întîlniri con- 
tind pentru primul tur al Cupei 
Davls. Iată, mai' jos, rezultatele 
sosite pînă ieri seară la redacție.

In grupa B a zonei europene. în 
care este angajată și reprezenta
tiva țării noastre, se cunosc șapte 
echipe calificate, a opta urmind ■ 
să fie desemnată .de partida Israel 
— Norvegia, programată între 6 
și 6 mai. la Tel Aviv. Rezultate : 
Ia Pci-ugia ; Italia — Bulgaria 
3—0 : la Zagreb : Iugoslavia — 
Anglia 3—0 (iugoslavii și-au asi
gurat calificarea, cîștigînd partida 
de dublii i Ffanulovici. Tovano- 
vlci — Battriclc, Matthews 
5—7. 0—6. 7—5. ■ ' 
pesta : Ungaria

3 7—5.
6—0) : la Burfa- 
— Polonia, 3—0

(Gulyas — Nowicki 6—3, 6—3, 2—6, 
6—3 ; Baranyi — Gasiorek 1—6, 
6—3. 6—1. 6—4 : Baranyi, Machan
— Nowicki, Nieclzwlectzki 6—4. 
6—4. 6—2) : la Mondorf : Luxem
burg — Monaco 3—0.

O singură echipă este califi
cată. după, două zile de joc, in 
grupa A : Portugalia conduce ou 
3—0 îfi fața. Turciei. In alte două 
întîlniri : la Cairo : Cehoslovacia
— R.A.U. 2—0 (Kodes. — Mah-
rnoud 6—2. 6—4, 6—1 : Pala —
Sombol G—2. 6—1, 7—3) : la Atena: 
Belgia — Grecia 2—1 (Drossart — 
Kalogheropoulos 2—6. 6—2. 4—«. 
6—4, 3—6 : Horhbergen — Gavrili- 
dis 6—1. 6—2, 3—6. 6—3 : Homber- 
gen, Drossart — Kalogheropoulos. 
Gavrilidis 7—5, 6—3, 6—3).

De azi. la Progresul

TURNEU DE SELECȚIE PENTRU LOCUL 4

prea multe semne de între
bare. Bucureștenii au 
însă pentru a vedea 
fiind dornici de această reîn- 
tîlnire cu marii noștri cam
pioni ai rachetei, llie Năstase 
și Ion Țiriac. Vremea fru
moasă a contribuit și ca la 
reușita unui spectacol care 
s-a ridicat adesea la un bun 
nivel. Fără a uita și replica 
surprinzător de activă a tine
rilor jucători olandezi care 
și-au apărat șansele.cu mul- 

. tă ardoare.
Chiar din partida iiiaugu- 

rală, opunînd pe Ion 
Iu) Fred Hemmes, s-a 
vedea că vom asista Ia 
frumoase. . Campionul 
dez a început cu mult 
reușind să conducă din pri
mul set: 2—1, 4—1 1 Țiriac 
se pune însă curînd pe pi
cioare, servește mai bine și 
egalează fără dificultate de
osebită. La 5—4, setul părea 
încheiat, dar — cu un break 

Hemmes izbu- 
lupta.

venit 
tenis,

Țiriac 
putut 
jocuri 
olan- 

curaj,

IN ECHIPA ROMÂNIEI
In vederea viitoarelor Lntîl- 

niri. ale reprezentativei Ro
mâniei în Cupa Davis, astăzi 
începe lă arena Progresul un 
turneu de selecție pentru ju
cătorul nr. 4. Concurează Se
ver Dron. Viorel Marco. Du
mitru Hărădău. Sever Mure- 
șan, Iosif Kerekeș și Petre 
Mărmureatiu (in afară de

100■ concurs). Meciurile au 
zilnic, de la ora 15. pînă du
minică inclusiv. Competiția 
se desfășoară după formula 
,,cel mai bun din 3 seturi”.

Jocurile se anunță extrem 
de interesante, turneul reu
nind cîteva dintre rachetele 
noastre fruntașe.

CAMPIONII ȘI-AU PĂSTRAT TITLURILE

Italianul

săptăminii care 
agenda pugilis-

neașteptat 
tește să prelungească 
A. fost singurul long-set al 
după-amiezii de vineri. Ți
riac cîștigă cele două ghemuri 
consecutiv, 
rele seturi el 
cu brio. .

Apariția lui 
răsplătit toate 
derul Marelui 
ne-a demonstrat ceva din ex
cepționala sa măiestrie, lovi
turi finalizate cu mare finețe 
și acea vervă inimitabilă care 
11 face admirat pretutindeni 
în lume. Evoluția scorului în 
partida cu Jan Hordyk nu 
prezintă interes, fiindu-i a- 
proape în permanență la dis
creție. Faze de mare specta
col, o suită de servicii impa- 
rabile, voleuri necruțătoare, 
schimbări de direcție de ul
tim moment, iată atuurile lui 
Năstase, ce vor rămîne mai 
mult în memoria spectatori
lor decît cifrele de scor.

Sîmbătă, în după amiaza 
rezervată partidei de dublu, 
tribunele au fost din nou 
pline. Campionii de Ia Ro
land Garros au făcut dovada 
marii maturități tactice, 
dovedind o cunoaștere per
fectă a secretelor jocului „în 
doi”. Valoarea modestă a ad
versarilor nu i-a obligat to
tuși pe Țiriac și Năstase să 
se întrebuințeze în m6d de
osebit. De aceea, probabil, 
ritmul jocului a fost adesea 
lent, voleurile mai puțin as
pre, iar incisivitatea lui Năs- 

. lase uneori diminuată. Aceas
ta însă nu a influențat cali
tatea spectacolului. Din cei 
patru tenismeni în acțiune, 
Țiriac ni s-a părut cel mai 
stăpîn pe joc. Și totuși, pe 
serviciul său — la 6—6 în 
setul trei — după șase egali
tăți disputate acerb, olandezii 
reușesc să facă breșa spre 
singurul lor set cîștigat. Fi

iar în următoa- 
se distanțează

llie Năstase a 
așteptările. Li- 
Premiu F.I.L.T.

La sfîrșitul 
s-a încheiat, _ . .
tică a consemnat două întîl- 
niri pentru titluri mondiale. 
La Madrid, în Palatul spor
turilor, italianul Carmelo 
Bossi și-a apărat cu succes 
titlul de campion al lumii 
la categoria mijlocie-junior 
în fața spaniolului Jose Her-

Bossi (dreapta) trimite o dreavtă puternică tn ttmpla șalanqerului său Hernandez 
I Telefoto : A. P. — AGERPRES

nandez, pe care l-a învins 
la puncte.

La Manilla, campionul 
mondial la categoria muscă, 
filipinezul Erbito Salvarria, 
și-a păstrat și el titlul în- 
vingînd la pun'cte, în 15 
reprize, pe japonezul Susmu 
Hanagâta. Decizia i-a fost 
acordată în unanimitate.

AL TREILEA JOC DINTRE ECHIPELE FEMININE 
DE HANDBAL ALE ROMÂNIEI 

SI UNIUNII SOVIETICE, LA VIENA!

INTER-CAMPIOANĂ VIRTUALĂ A ITALIEI LA FOTBAL
ITALIA : ETAPĂ 

COMPLETA

După victoria repurtată, 
■Ieri, în campionatul Italiei 
de Inter în fața formației 
Foggia (5—0) și înfrîngerea 
formației Milan (2—3 cu Bo
logna), Internazionale este 
campioană virtuala. Etapa de 
ieri s-a desfășurat normal, 
cu toate că ea a fost pe 
punctul de a se amina din 
cauza grevei anunțate de fot
baliști în cursul săptăminii. 
In ultima clipă s-a ajtins ,1a 
o înțelegere între cluburi și 
jucători iar partidele s-au 
desfășurat conform progra
mului. Iată rezultatele și au
torii golurilor ; Bologna — 
Milan 3—2 • (Fedele — auto
gol, Rosato și Savoldi, res
pectiv Villa — 2); Cagliari 
— Napoli 1—1 (Riva, respec
tiv Ghio); Catania — Verona 
0—1 (Cherubini — autogol), 
Internazionale — Fogia 5—0 
(Roninsegna, Jair 2, Mazzola, 
Facchetti); Juventus —Samp- 
doria 3—1 (Sabatini — auto
gol, Anastasi, Bettega, res
pectiv Sabatini); Lanerosi 
Vicenza — Fiorentina 0—1 
(Vitali); Roma — Torino 1—1 
(Zigoni, respectiv Petririi) ; 
Varese — Lazio 2—1 (Tam- 
borini 2, ambele din penalty, 
respectiv Chinaglia tot din 
U m.). Primele clasate cu

două etape înaintea 
riî campionatului i
1. Inter 23 19 6
2. Milan 28 14 11
3. Napoli 23 14 9
4. Juventus 28 11 11
5. Bologna 23 9 14

3 47—23 44
3 50—24 39
5 30—18 37
6 40—29 S3
5 29—21 32

termină-

IUGOSLAVIA: STEAUA
ROȘIE ÎNVINSĂ CU 4-1!

Campionatul iugoslav a 
programat în etapa a 25-a 
două derbyuri. Cel de la 
Belgrad, între Partizan și 
O.F.K., terminat nedecis cu 
0—0 și cel de Ia Ljubljana 
unde echipa Olîmpîja a reu
șit să o învingă pe Dinamo 
Zagreb cu 1—0. Steaua roșie 
Belgrad, după șocul din 
C.C.E., a pierdut pe teren 
propriu în fața lui Zelezni- 
cear cu 1—4. Celelalte rezul
tate i Maribor — Vojyodina 
2—0, Sarajevo — Țrvenka 
2—0, Celik — Radniciki (N) 
2—0, Hajdulî — "Sloboda 
0—0, Bor — Radniciki (K) 
1—0, Boraț — Velej 3—7. Pri
mele clasate :
1. Hajduk 25 11 11 3 37—21 S3
2. Partizan 25 13 7 5 31—17 33
3. Dinamo 23 12 7 6 37—21 31
4. Zelezniceax 25 12 7 6 35—25 31

ANGLIA : LEEDS
SAU ARSENAL?

Sîmbătă s-a disputat ulti
ma, etapă a campionatului 
Angliei dar campioana nu se

cunoaște, încă, deoarece mai 
sînt cîteva partide restante, 
dintre care una hotărîtoare 
pentru cîștigarea titlului. Es
te vorba de meciul dintre 
Arsenal și Tottenham, pro
gramat pe terenul ultimei, 
dar tot la Londra, așa că a- 
vantajul de gazdă aproape 
că nu contează, pentru ’că 
Arsenal este tot din Londra. 
Arsenal poate cuceri titlu], 
însă numai în caz de victo
rie, deoarece la scor egal, 
Leeds are un golaveraj mai 
bun. In etapa dc sîmbătă, 
Leeds a învins cu 2—0 pe 
Nottingham, în timp ce Ar
senal a dispus cu 1—0 de 
Stoke City. Iată celelalte re
zultate i Blackpool — Man
chester United 1—1, Coventry 
Citv — Newcastle United 
2—0, Crystal Palace — F.C. 
Everton 2—0, Derby Country 
— West Bromwich Albion 
2—0, Ipswich Town — Chel
sea 0—0, Liverpool — Sout
hampton 1—0, Manchester 
City — Tottenham Hotspur, 
0—1, West Ham United — 
Huddersfiled Town 0—1, Wol
verhampton Wanderers — 
Burnley 1—0. Primele cla
sate i
1. Leeds .42 27 10 5.72—30 64
2. Arsenal <1 28 7 6 70—29,63
3. Wolverhampton

42 22 0 12'64—54 ;52
4. Liverpool 42 17 17 8 42—24 51

Din prima ligă au retro
gradat Blackpool și Burnley 
și în locul lor au promovat 
Leicester City și.. Sheffield- 
United.

R. F. A GERMANIEI :
LUPTA PENTRU TITLU 

CONTINUA

Lupta pentru primul loc 
în campionatul vest-german 
este încă deschisă între Bo
russia Monchengladbach . și 
Bayern Miinchen. Sîmbătă, 
ambele au cîștigat. Borussia 
a dispus cu 1—0 de Duisburg, 
iar Bayern a învins pe Rot 
Weiss Oberhausen cu 4—2. 
Celelalte rezultate: Borussia 
Dortmund — Kickers Offen
bach 1—1, Rot Weiss Essen 
— Herta 0—3, Hamburger 
SV — Eintr. Braunschweig 
2—1, Arm. Bielfeld —F. C. 
Koln 1—0, Eintr. Frankfurt
— VfB Stuttgart 1-—0. Plri-
mele clasate :
1. Monchangladbach

28 16 9 3 60—25 41
2. B. Miinchen 27 14 9 4 56—30 :~,1
3. Hertha 29 14 3 7 52—35 36
4. Braunschweig 29 14 6 9 47-31 34

Printr-o telegramă sosită 
vineri, Biroul Federației In
ternaționale de Handbal a a- 
nunțat forul nostru de spe
cialitate că a treia partidă, 
pentru calificarea în turneul 
final al C.M., dintre selecțio
natele feminine ale României
și Uniunii Sovietice, va avea 
Ioc la Viena, în seara zilei 
de 9 mai. Cu același prilej au 
fost anunțați și cei doi ar
bitri : Haase Karlsson și Leif
Olsson, ambii din Suedia, -3 goluri; 13—10.

iare recent au condus la 
Dortmund, finala C.C.E. din
tre Steaua și Vfb Gummer
sbach.

Reamintim cititorilor că în 
prima partidă (20 aprilie la 
Tbilisi) victoria a revenit 
handbalistelor sovietice cu 
14—11, iar în meciul retur 
(27 aprilie la Cluj) rezultatul 
a fost favorabil selecționatei 
române tot la o diferență de

AUSTRALIENCELE GOULD Șl MORAS-
NOI RECORDURI MONDIALE LA LONDRA

naiul însă aparține fără 
echivoc românilor, care îți 
pun de nenumărate ori în 
valoare excelentele lor cali
tăți de dubleuri. La capătul 
a două zile de Joc, scorul ge
neral urcă la 3—0, certifîcînd 
calificarea echipei noastre in 
turul următor al competiției.

Meciurile de duminică, deși 
lipsite propriu-zis de miză, 
au fost însă din nou agrea
bile spectacole de urmărit. 
Ion Țiriac a dorit parcă să-și 
facă un util test de eficacita-

REZULTATE
Vineri: Țiriac — 

nies 7—5, 6—1, 
Nastas» — Hordyk 6—2, 
6—2, 6—3.

Sîmbâtă : Țiriac, Nds- 
tasss — Hemmes, Hor- 
dyk6—2, 6—3, 6- 8,6-2.

Duminică : Țiriac
Hordyk 6—1, 6—1, 6—1; 
Nâslase — Hemmes 
6—0, 6—2, 6—4.

Hem- 
<5—3;

te, insistînd fără menaja
mente la fiecare minge 
turnată de Jan Hordyk. 
landezul, 
reușit să 
ghem de 
apariție a 
împotriva 
a definitivat apoi o victorie 
ușor de întrevăzut., Deși în 
setul al treilea primul nostru 
tenisman slăbise vizibil alu
ra, lui nu i-a fost dificil să 
remonteze de la 0—2 și de la 
un serviciu pierdut (3—3) pen
tru a cîștiga în timp util, fără 
prelungiri.

Ca o concluzie la această 
evidentă demonstrație de 
forță a echipei României, 
am spune doar că tenismenii 
noștri au toate motivele să 
privească cu încredere viitoa
rele lor evoluții în întrece
rile pentru „Salatiera de ar
gint". In paranteză, se poate 
sublinia și forma bună a pri
mului nostru echipier de re
zervă, Petre Mărmureatiu. 
care a făcut și el un galop 
de sănătate în fața speranței 
olandeze, Louk Sanders: 
6—1, 6—2. Pînă în fazele su
perioare ale competiției, un 
asemenea team nu trebuie să 
aibă emoții.

Pentru moment, Iqtvl 
vis-couptnenilor noștri 
desparte. llie Năstase și Ion 
Tiriac pleacă azi spre Ma
drid, pentru a lua parte la 
open-ul din capitala Spa
niei, iar Petre Mărmureanu 
și Sever Dron evoluează, aca
să, în cadrul concursului de 
selecție.

re-
O- 

n-a
un

dominat net. 
smulgă decit 
fiecare set, Ultima 
lui llie Năstase, 

lui Freci Hemmes,

Da-
se

SABRERII CLUBULUI
STEAUA PE LOCUL IV

Fază din meciul Ft. D. Germană Italia 4—0, din preliminariile olimpice, desfășurat
sîmbătă la Dresda: Bordon respinge mingea expediată cu capul de Stein.

Telefcto s A. P. — AGERPRES

IN PRELIMINARIILE
OLIMPICE : R.D.G. — 

ITALIA 4—0

La'Dresda, în fața, a 30,000 
de 'spectatori,. s-a desfășurat 
prima întîlnire din prelimina
riile olimpice dintre reprezen
tativa R. D. Germane și echi
pa olimpică a Italiei. Victo
ria a revenit gazdelor cu 
4—0 (3—0), prin golurile .mar
cate de Kreische, Frenzei, 
Sammer și Peter Ducke. Ar
bitrul suedez Loew a con
dus echipele :

R.D.G.: Roy — Strempel, 
Sammer, Weise, Ganzera, 
Schlutter, Stein (Dorner). 
Kreische, Frenzei, Peter Duc
ke. Vogel (Richter).

ITALIA: Bordon — Ber
tini, Oriali, Cuccureddu, Cat- 
taneo. Martinelli, Inselvini, 
Biondi (Doldi), Landini, Ma- 
gherini, Reif.

Returul va avea loc la 2 
iunie.

ALTE REZULTATE

® La Kiev s-a disputat 
meciul dintre echipa olimpi
ca a U.R.S.S. și selecționata 
de tineret a Bulgariei. Fot
baliștii sovietici au obținut 
victoria cu 2—0 (6—0) prin 
golurile marcate de Avruțki 
(min. 54) și Șalimov (min. 81).

Marele., concurs internațional 
de înot desfășurat timp de 
două zile în piscina Crystal 
Palace din Londra a fost" do
minat de excepționala evolu
ție a eraulistelor din Austra
lia. Tînăra Shane Gould a ega
lat (58,9) mai întîi recordul 
lumii la 100 m deținut din 
1964 de compatrioata sa Dawn 
Fraser, pentru ca în ziua ur
mătoare să corecteze recordu' 
mondial la 200 m în 2:06,5

Femei — 100 m liber : Gould 
58,9, Wetzko (R.D.G.) 60,7, K. 
Moras 60,9 ; 200 m liber :
Gould 2:06,5 ; 400 m liber : K. 
Moras 4:22.6, Gould 4:24,8 ; 800 
m liber : K. Moras 9:05,0, D. 
Meyer (S.U.A.) 9:37,5 ; 100 m 
bras : G. Stepanova (U.R.S.S.) 
1:15,4, Grebenikova (U.R.S.S.) 
1:15,8 ; 200 m bras : Stepanova 
2:42,5, Grebenikova 2:43,0; 100 
.iii.. delfin.: , A. .Tones (S.U.A.) 
6417, S. ' Funch (Australia) 65,9; 
200 m delfin: Ii. Colella 
(S'.U.A) 2:21.9. .Tones 2:22,0,
Lindner (R.D.G.) 2:22.5 : 1.00 m 
spate : S, Atwood (S.U.A.) 66.7; 
200 m spate : Atwood 2:22,9; 
400 m mixt: Atwobd 5:14,0,

Moras 5:15,1.
Bărbați — 400 m liber : 

Windeatt (Australia) 4:07,0 
(rec.), Kinsella (S.U.A.) 4:07,3; 
1 500 ni liber : Kinsella 16:03,1, 
■Windeatt 16:06,0 (rec.) ; 200 rr., 
bras : R. Colella (S.U.A.) 2:27,5; 
100 in delfin : Wales (S.U.A.)
56.9 ; 100 m spate : Matthes 
(R.D.G.) 59,2, Stamm (S.U.A.)
59.9 : 200 m spate : Matthes 
2:08,2, Stamm 2:09,8 ; 200 m 
mixt : R. Colella 2:13,3, Stamm 
2:14,4.

ÎN CUPA EUROPEI
Pentru a 5-a oară. T.S.K.A; 

Moscova a cucerit Cupa Eu
ropei la sabie, competiție găz
duită la sfîrșitul săptăminii tre
cute de Sala sporturilor din '4 
Budapesta. Sabrerii sovietici a A* 
întrecut în turul final pa Hon- 
ved Budapesta cu 9—2 și pe 
Vasas Budapesta cu 9—5.

Trăgătorii clubului Steaua au 
făcut parte din grupa prelimi
nară împreună cu Honved de 
care au fost învinși cu 9—2, 
cu V. S. Praga pe care au în
trecut-o cu 11—5 și cu C.S.U. 
Napoli de care au dispus cu 
11—5. Clasată pe locul II (in 
grupa preliminară) Steaua s-a 
calificat. în grupa care și-a 
disputat locurile 4—6. întrecind 
pe O.F.C. Bonn cu 9—7 și pe 
Akademik Sofia cu 9—3, sa
brerii români au terminat com
petiția pe un onorabil loc IV.

Iată clasamentul Cupei Euro
pei : 1. Ț.S.K.A. — Moscova ; 
2. Vasas — Budapesta ; 3. Hon
ved Budapesta : 4. Steaua — 
București : 5. Akademik Sofia ; 
6. O.F.C. Bonn.

LOTUL MAGHIAR
PENTRU „CURSA PĂCII"
BUDAPESTA, 1 (Agerpres). — 

Federația maghiară de ciclism a 
stabilit lotul care va participa ia 
,,Cursa Păcii" : I. Gera, G. Raj- 
nai, I. Hirt, D. Szementhi, J. Si- 
pos, J. Pettermann, F. Keseru șl 
J. Ful op.

ELVEȚIA-GRECIA 90-39(1)
IN PRELIMINARIILE C.E. DE BASCHET

A început turneul prelimi
nar masculin de baschet pen
tru campionatul european de 
ia Le Mans. In prima zi au 
fo-st înregistrate următoarele 
rezultate tehnice i Cehoslova
cia — Scoția 1.1.1—50 (42—24); 
Elveția — Grecia 90—89 
(43—37) — mare supriză. In

ziua a doua a turneului s-au 
întîlnit selecționatele Ceho
slovaciei și Greciei. Baschet- 
baliștii cehoslovaci au obți
nut o victorie la limită, cu 
scorul de 75—73 (40—36). In
tr-un alt meci. Franța a sur
clasat cu 123—62 (54—24) for- 
mafia Elveției. ■

TELEX e TELEX • TELEX @ TELEX
Sprinterul francez Alaln Sarteur 
a egalat la Paris, recordul eu
ropean în proba de too m, cu 
10.0. Performanța sa nu va 
putea fi însă omologată, (a bă
tut vîntul cu 4 m pe sec.).

•
La. Belgrad a Început tradițio
nalul turneu de baschet mascu
lin organizat de Televiziunea 
iugoslavă. în partida ..vedetă" 
din prima zi .Iugoslavia a în
trecut Italia cu 82—79 (40—34).
Intr-un alt joc, echipa U.R.S.S. 
a învins cu 92—81 (43—45) o se
lecționată iugoslavă.

•
In prima cursă de 5 006 m din 
cariera sa. desfășurată la. Quan
tico (Virginia), americanul Mar. 
tin Likuori a terminat învingă
tor cu 13 : 52.4.

în concursul feminin Patty 
Johnson a cîștigat too mg în 
13.3 (record S.U.A. egalat), iar 
tris Davis a învins pe 100' m 
cu 11,4.a
Finala probei de simplu bărbați 
din cadrul campionatelor inter
naționale dc 'tenis ale orașului 
Paris se va disputa între Stan

Smith (S.U.A.) și Fr. Jauffret 
(Franța). In semifinale. Smith 
l-a eliminat cu 6—2, 5—7, 6—2. 
6—4 pe francezul Pierre Barthes’, 
tar Jauffret l-a învins cu 1—6. 
6—2, 4—6, 6—3, 6—o pe compa
triotul său Michel Leclerc■
In turneul de șah de la 
Vrnjacka Banja, după 14 runde, 
în fruntea clasamentului sc află 
iugoslavul Ljubojevici cu io n 
urmat de Vaganlan (U.R.S.S.) 
91., (1) și stein (U.R.S.S.) 3 p 
și două partide întrerupte,■
Fostul țalanger la titlul mondial, 
boxerul american de culoare 
Ernie Terrell (cal. grea) a sus
ținut un meci amical la Cleve
land cu Vic Brown. Terrell a 
obținut decizia la puncte, după 
10 reprize.■
In concursul Internațional dc 
atletism de la Varșovia, polo
neza Ewa Gryziecka (22 de ani) 
a stabilit un nou record al 
făril sale la aruncarea suliței : 
62,20 m. Pe tocul secund s-a 
clasat compatrioata sa Daniela 
Jăworska cu 61,18 m. Foarte 
disputată a fost cursa de to 000

m. In care victoria a revenit 
englezului Jack Lane, în 23 : 24 4. 
L-au urmat : Arese — 28 :27,0
(nou record al Italiei), maghia
rul Mecser — 28 :27.2 și Le-
gowski — 28 : 34,6 (nou record 
al Poloniei).a
In turul ciclist al Spaniei, dupl 
două etape conduce. în clasa
mentul general individual, olan
dezul Rene Pijnen, urmat de 
spaniolii Perurena — la 3 sec, 
Lașa — la 4 s, Linares — la 
6 s, Ocana — la 8 s. belgianul 
Bracke — la 9 s etc. France
zul Poulidor se află pe locul 
14. la 14 s de lider.a
La Tel Aviv, cu prilejul umil 
concurs internațional de atle
tism, etiopianul Johannes Moha
med a realizat o mare surpri
ză în proba de 3 000 m pe care 
a ciștigat-o întrecindu-1 pe 
Kipchoge Keino deținătorul re
cordului mondial. El a parcurs 
distanța în 8 :09,3. Keino a de
clarat că în timpul cursei a 
suferit o întindere musculară. 
Proba de aruncarea discului a 
revenit, suedezului Riki Bruch, 
cu 63,34 ni.
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