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„CUPA DE CRISTAL" UN EXCELENT TEST PENTRU GRENOBLE

IN ZIUA A DOUA, TABELUL PERFORMANTELOR DE VALOARE
A FOST COMPLETAT DE RECHNER. KOMAR SI BUFANU

7 9

VEDETA
A FOST

ATLETISMUL
Ar fi trebuit să scriem des

pre acest fenomenal Corbii, 
care se joacă cu marile per
formanțe ca un copil cu bile 
colorate, despre Nordwig și 
acel „milimetru* ce i-a răpit 
posibilitatea unui răspuns ex
pres pe adresa Kjell Isaksson 
— Madison Square Gardea, 
despre relansarea 
rezultatelor înalte a Vioricâi 
Viscopoleanu sau despre Re- 
nate Stecher, sprintera ce-i 
pune in umbră pe băieți, des
pre reintrarea în hora cam
pionilor a Corneliei Popescu și 
a Valeriei Bufanu...

Ar fi fost necesar, poate, să 
scriem despre cei ce-au trans
format sala de la „23 August" 
intr-o fină bijuterie, despre 
publicul, numeros și entuziast, 
care n-a părăsit arena pină la 
ultima săritură a lui Nord
wig, deși era tîrziu, deși restul 
probelor se - - • 
mult, deși pe micul ecran se 
pregăteau de năvală invada
torii... Au stat pină la ultima 
zvicnitură și 
la o reușită.

Ar fi fost 
despre 
multe 
pentru 
tră - 
a fost 
întruchipează minunat însuși
rile omului, puritatea lor. Să
ritura este năzuința spre mai 
sus, cea care ne-a propulsat 
in cosmosul misterelor, aler
garea, elegantă sincronizare 
de mișcări, neîncetata goană 
spre și dincolo de presupuse 
limite, aruncarea — forța de 
neînvins a omului. Pe 
acestea le înmănunchează 
tismul, le oferă tinereții 
perfecționare, ochiului 
desfătare. El. atletismul, 
chintesența sportului și lui — 
primul — trebuie să-i aducem 
omagiul nostru.

Cind toate acestea vor fi 
percepute cu sensibilitate de 
oameni, cind zeului atletism i 
se vor închina deopotrivă co» 
piiî și bunicii, ne vom apro
pia de perfecțiunea fizică vi
sată de antici și vom da min
tii un suport mai trainic decit 
granitul.

Cind o vom face ?

pe orbita

incheiaseră d<-

au aplaudat ca
cazul să vorbim 
acestea și Încă 
N-o vom face 

după opinia noas-
toate 
altele, 
că — ( 
vedeta acestor două zile 
ATLETISMUL. El, care

toate 
atle- 
spre 
spre 
este

Hrî^lache NAUM

Valeria Bufanu (a doua de la stingă) conduce in finala de 60 mg pe care o va ciștiga in 8,2 (record)
Foto :V. BAGEAC

încheiata ieri seară în sola „23 August", cea de o V-a edijie a inter
naționalelor indoor „Cupa de cristal" o oferit numeroșilor iubitori ai atletis
mului prezenți în tribune întreceri spectaculoase, rezultate de bună valoare.

VALERIA BUFANU — NOU RECORD
LA 60 MG

Reapariția In concursurile de am
ploare a valoroasei noastre atlete 
Valeria Bufanu a coincis cu o dubla 
reușită: locul I și un nou record al 
României în proba de 60 mg. Mul
tipla noastră recodmană și-a anun
țat buna formă sportivă încă din 
serii, cind a și corectat pentru pri
ma oară recordul național. Apoi, 
in finala pe care a dominat-o din 
start pină la sosire, nelăsînd nici o 
speranță adversarelor sale, ea a con
firmat noua performanță record, re- 
petînd-o.

Rezultate: 1. Valeria Bufanu 8,2 s 
— nou record al României; 2. Sanda 
Anghelescu 8,5; 3. Ivanka Kosnicear- 
ska 
8.6: 
8,6:

(Bulgaria) 8,5; 4. Elena Mirza 
5. Nadejda Tkacenko (URSS) 

6. Marta Szatniari 8.7.

O VICTORIE LEJERA

în.» din serii, campionul polonez 
Miroslav tVodzynskl se anunța ca 
mare favorit al finalei la 69 mg. nu 
numai pe baza celor 7,6 s cu care a 
încheiat prima serie (nou record al 
„Cupei de cristal”), ci și a manierei 
lejere in care și-a apropriat victoria. 
Finala a confirmat această prezum
ție, hurdlerul polonez detașîndu-se 
net de restul plutonului și încheind 
cursa cu același timp: 7,6 s.

Rezultate : 1. Miroslaw Wodzvnski 
(Polonia) 7,S s; 2. Nicolae’ Perlă 'A- 
3. Vasiliu F.ustratis (Grecia) 7,9; 4.

In formă excelentă, Cernea (cu tricoul nr. 4) a înscris deseori, în ciuda 
opoziției dârze a studenților. Fază din meciul Dinamo — Politehnica

Foto : Vasile BAGEAC

Viorel Suciu 7,9; 5. Alexandr 
(C.R.S.S.) 7,9 ; 6. Victor
(U.R.S.S.) 7,9.

DUEL LA 19 METRI

Demus 
Evsecv

O dispută interesantă au
„coloșii” concursului, __ ______
de greutate, polonezul Komar și en
glezul Capes, al căror duel a fost 
purtat In preajma "

oferit 
aruncătorii

linie' marcînd 19

CRISTAL —
F.R.A. au fost

CUPELE DE 
1972 oferite de 
decernate atletei Beatrix Re- 
chner (Elveția) ți lui Wolf
gang Nordwig (R.D. Germană) 
iar CUPA COMITETULUI 

a revenit
CUPA

OLIMPIC ROMÂN 
lui Corel Corbu,

metri. Komar a avut 
reușite, toate peste 19 
—19.21), Capes toate cele 
18,65 tn. Dintre ceilalți

>m remarca evoluția 
»tru Marin Iordan care
Înregistrat

il pe tere:
Rezultate :

(Polonia) 19,26 m. 
(Anglia) 18,96 m.
(L.R.S.S.) 16,76 m, 4. Adrian

a

trej aruncări 
(19.23—19,20 
șase, peste 
concurenți 
juniorului 

cu 16.32 m 
un nou record 
acoperit.

1. Wladystaw
i, 2. Geoffrei

3. Leonid

m

Komar
Capes

Smelaș
Gagea

PIATRA ARSA, 27 (Prin telefon, 
de la trimisul nostru). O vreme 
blinda, o zăpadă Înghețată, care doar 
la ultimele schimburi s-a umezit pu
țin, a oferit condiții bune probei de 
ștafetă 4x10 km cu care s-au Înche
iat campionatele naționale de sen. 
fond. De data aceasta, nici ceruitu. 
nu a mai pus probleme deosebite, 
toți schiorii putlndu-se manttes « 
din plin In funcție de posiMlitățile 
și pregătirea lor. Cel de la Dinamo 
Brașov — care au ratat o compor
tare la nivelul așteptărilor In curse.e 
individuale — șl-au luat o revanșa 
binemeritată, dominînd autoritar 
cursa și mărindu-și avantajul de 
un schimb la altul. Este drept ca ei 
au prezentat o echipă mai omoge-a 
— favorită clar din plecare — da- 
diferența de aproape 8 minute cu 
care au cîștigat se explică și prin 
faptul că au avut cițiva echipieri^, 
mai odihniți, datorită abandonului 
din cursele individuale (V. Papuc), 
sau prezenței la o singură întrecere 
(Petre Dinu). In plus, ultimele schim
buri ale echipei A.S.A. Brașov nu 
au mai forțat, asigurindu-șl doar lo
cul doi. Individual, s-au comportat 
foarte bine N. Cojocaru . <36:001 — 
care, din păcate, nu se pregătește 
pe măsura talentului său —, V. Pa
puc (36:02), Gh. Gîrniță (36:17) și Gh. 
Voicu (36:30), singurii de altfel care 
au coborlt sub 37 minute. Timpul 
trădează însă greutatea traseului și 
dificultățile de alunecare ale tuturor 
concurenților. Nu putem Încheia 
această cronică fără a sublinia sără
cia fondului nostru la categoria se
niori. Alături de cele patru echipe 
ale cluburilor Dinamo și A.S.A., a 
fost prezentă la start doar o altă 
echipă (a Institutului pedagogic din 
Oradea) și ea avind în componență 
trei juniori 1 O situație care un 
poate să ne mulțumească și pe care 
nu o scuză numărul mare al junio-

Foto: S. BAKCSI
Echipa campioană 'de la stingă la dreuvta) : N. Cojocaru, V. Papuc. 

P. Dinu și Gh. Gimiță

tilor. Este fără îndoială necesar să 
se acorde o grijă sporită și secțiilor 
de seniori Ii. schiul de fond.

REZULTATE TEHNICE : 1. Dina
mo Brașov (N. Cojocaru, V. Papuc, 
Petre Dinu, Gh. Gîrniță) 21125:21 — 
campioană națională; 2. A.S.A. Bra
șov I (Gh. Cincu, Gh. Voicu, Gh. 
Cercel, N. Sfetea) 2h33;10 ; 3. A.S.A.

Brașov II (D. Zangor, Moise Stoian, 
N. Vestea, p. Soiu) 2h34:09 ; 4. Di- 
na!##l Brașt/v II (T. Țeposu, Gh. Io- 
neleou, N.
2h43:03 ; 5.

C.Girniț.L C. Crăciun) 
I. P. Ort dea (I. Ferentz, 

Em. Mathe, Gh. Cioacă, St. Gyulay) 
2h53:30. . .

Gh. EPURAN

DIVIZIONARELE A DE FOTBAL
IN FEBRA ULTIMELOR PREGA TIRI

m-
George Lu-

Marin Iordan 16.32 
juniori, 6. 
ni.

16,72 m. 5. 
record de 
chian 15,68

Cronici de Romeo
Paul

VILARA ți 
SLAVESCU

(Continuare în pag. a 4-a)

Apropierea deschiderii stagiunii fotbalistice de primăvară a făcut ca 
marea majoritate a divizonarelor A să susțină simbâtă și duminică partide 
amicale publice, în scopul verificării și cristalizării formațiilor pe care le 
vor arunca în competiții. în rîndurile care urmează, prezentăm scurte rela
tări și comentarii asupra acestor amicale, dintre care două au fost interna
ționale.

UNIVERSITATEA CRAIOVA —
SPARTAK SUBOTIȚA 3—1 (1—1)

27 (prin telefon). Io 000

IWINGÎND PE T. S. V. HOLSTEIN KIEL CU 22-9

PLOIEȘTI 27 (prin telefon de 
la trimisul nostru). Excelentă, din 
toate punctele de vedere, această 
după-amiază de handbal de la 
Ploiești, numită.- nGala hai. 'Salu
lui românesc".

Socotind deci de loc exagerată o 
astfel de apreciere, pentru că îm
preună cu spectatorii ploiețșeni. 
neașteptat de atașati handhalului 
(sala „Victoria” a fost plină pină 
la refuz), ani putut urmări in pa
tru ore tot ce are mai bun 
sport in țara noastră : cele 
loturi masculine (seniori ți 
ret), selecționata de fete și
pioana republicană la handbal fe-

acest 
două 
tine-
<am-

ÎN DERBYLL DE BASCHET.

minin, Universitatea București, 
calificată — ca urmare a victoriei 
de azi (ieri — n.r.) — in semifi
nalele C-C.E.

Partida vedetă a acestei ..gale” 
a fost cea dinire Universitatea Bucu
rești si TJS.V. Holstein Kiel, con
tend ca mec: riUir în cadrul sfer
turilor de finală ale C.C.E. După 
cum se știe, studentele dștigaserâ 
pruna manșă a acestei dispute 
(9—8), ața că se prezentau la în- 
tlinirea revanșă cu șanse dintre ceie 
mai bune la obținerea victoriei. 
Pronosticurile n-au fost dezmințite 
si Universitatea București a cîștigat 
cu scorul de 22—9 (10—4), la ca
pătul unui joc pe care l-a dominat 
din primul și pînă în ultimul minut.

Partida n-a fost prea frumoasă

în primele sale minute, deoarece 
ambele formații s-au angajat în- 
tr-o dispută rapidă, poate prea ra
pidă pentru posibilitățile lor teh
nice, motiv pentru care s-au și co
mis multe greșeli de ordin tehnic. 
După scurt timp însă, bucureșten- 
cele s-au impus prin siguranța cu- 
care au acționat în apărare și prin 
excelenta organizare a acțiunilor 
ofensive. Au marcat : Niță (6 — toa
te din 7 m), Arghir (5), Furcoi (3), 
Schramko (3), Dobriceanu (2), lor- 
dache (2) si Scorțescu — Universi
tatea, respectiv Doerhs (4), Thiele 
(2), Macke (2) și Wohlert Au arbi
trat Jan Voret și Eduard Pardubsky 
(Cehoslovacia).

TRAGEREA LA SORTI PENTRU 
JOCURILE SEMIFINALE ARE LOC 
LA

CRAIOVA.
ele spectatori au urmărit o partidă 
viu disputată în care oaspeții, 
special in prima repriză, au xvov 
adversari greu de trecut. In min. 
18, Țarălungă Înscrie, după ce a 
driblat și portarul, iar în min. 32. 
ca urmare a unor acțiuni repetate 
și reușite ale liniei ofensive a oas
peților, Terzic. a marcat spectacu
los. In min. 49 Pirvu aduce echipa 
sa In avantaj, printr-un șut puter
nic. în min. 74, Țarălungă scapă din 
nou, încearcă să dribleze portarul, 
dar este faultat în careu de acesta. 
OMemenco transformă precis lovi
tura de la 11 m, acordată de arbi
trul Constantin Savu (Craiova), care 
a condus bine.

Studenții au aliniat 
mațiv : Papuc—Niculescu. 
Sameș, Ciocirlan.
85 Tacoi) Donose (min. 
Mincioagă (min. 73 Niță), 
Oblemenco. Țarălungă.

Ștefan Gl'RGVI coresp. județean

, , în 
au fost

următoarea for-Deselnicu,
Strimbeanu (min.

65 Ivan),
Pîrvu,

CRIȘUL ORADEA

7 MARTIE, LA BRATISLAVA.

ÎN CELELALTE MECIURI...
a evoluat strîns. După ce în

In divizia de baschet (etapa a Xlll-a la bâieff, etapa a Xl-a 
au fost înregistrate următoarele rezultate :

MASCULIN

DINAMO — POLITEHNICA 
BUCUREȘTI 76—66 (43—31). Timp 
de șapte minute, studenții au domi
nat net, dind impresia că sînt in 
formă bună. Coșurile se succedau 
(Anastasiu, Georgescu și Popa se 
dovedeau imbatabili), iar apărarea 
în zonă frîna cu regularitate ten
tativele dinamoviștilor, astfel că 
tabela de scor indica în minutul 5 
18—8 și în minutul 7 20—12 pentru 
Politehnica. Replica echipei cam
pioane a venit, însă, pe cît de sur
prinzătoare, pe atît de eficace. 
Time-outul cerut de antrenorul 
Dan Niculescu (min. 6) a restabilit 
potențialul tehnic și tactic al for
mației Dinamo care, printr-o apă
rare extrem de activă (Visner a 
fost excelent), atacuri fulgerătoare 
și precise, a egalat 
luat conducerea, 
team-ul prof. Stela 
putut face față 
mai cu seamă în 
cind dinamoviștii 
<55—41 în min. 26, 59—45, în min. 
27, 63—49 în min. 30), iar timidele 
tentative de recuperare a handica
pului făcute de studenți au fost 
contracarate cu ușurință de Diaco-

în min. 11 și a 
Dezorganizat, 

Rusu nu a mai 
ritmului impus, 
repriza secundă 
s-au distanțat

la fete).

nescu (cel mai bl 
Novac (invincibil 
Cernea (o plăcută 
lalți jucători de la Dinamo. De Ia 
Politehnica i-am remarcat pe 
Anastasiu (nu am înțeles de ce a 
fost schimbat și ținut multă vre
me pe banca rezervelor), Geor
gescu (singurul care l-a contraca
rat pe Novac) și Popa 
luat sub 
sale). Șters, 
pase greșite,

Au înscris 
Chivulescu 7, 
rescu 15, Diaconescu 12. Novac 17 
pentru Dinamo, 
gescu 
descu 
Rusu 
bitrat _____
(D. STÂNCULESCU).

I.E.F.S. — I.C.H.F. 64—56 (31—26). 
Tinăra echipă a prof. C. Dinescu a 
făcut din nou un joc bun și a ob
ținut o victorie prețioasă în dis
puta ce o susține pentru evitarea 
retrogradării. Ne-au impresionat 
puterea de luptă a studenților și, 
mai cu seama, unele acțiuni tac
tice care au demonstrat capacitatea 
antrenorului de a corela posibili
tățile jucătorilor cu solicitările 
baschetului modern. I.C.H.F. a dezi
luzionat, așa cum a mai făcut, de

de pe teren 
sub panouri 

:ă surpriză) și cei

(deși a evo- 
nivelul posibilităților 
neinspirat, cu multe 
a jucat Pîrșu.
: Cernea 21. Hanes 2, 

Săuca 2, Dragomi-

respectiv, Geor- 
19, Cernat 2, Pîrșu 2, Du- 
2, Anastasiu 16, Rotaru 2, 

3, Troacă 4, Popa 16. Au ar- 
bine AL Aldea și G. Dutka

IN PRIMA ETAPA A DIVIZIEI LA LUPTE LIBERE (Continuare tn pag. a 2-a)

PROGRESUL BUCUREȘTI A PIERDUT LA ■ ■ ■ PROGRESUL BRĂILA!
Ieri a avut loc 

la lupte libere. Iată 
unde s-au desfășurat reuniunile :

prima etapă a campionatului republican, 
ce ne relatează corespondenții noștri din

pe echipe, 
localitățile

LA BRAȘOV — STEAUA ÎNVINGĂ
TOARE LA SCOR

Reuniunea vedetă a cuplajului 
brașovean a fost cea din. sala Di
namo, unde echipa Steaua, multipla 
campioană a țării, a întîlnit forma
ția bucureșteană Rapid și pe noua 
promovată în divizie, Dinamo Bra
șov. Cum era de așteptat, militarii 
și-au adjudecat victoria în cele 
două meciuri, fără mani eforturi i 
24—12 cu Dinamo și 30—6 cu Ra
pid. De semnalat forma bună în 
care se află și dinamoviștii, care în 
medul cu Steaua mau jăerdut nici

o partidă prin tuș, iar pe rapidiști 
i-au învins 
concludent:
coresp.)

la un scor destul de
24,5—11,5. (C. GRUIA-

*

In cea de a doua, reuniune brașo- 
veană s-au înregistrat următoarele 
rezultate: Steagul roșu Brașov cu 
Progresul București 20—12, cu Pro
gresul Brăila 25,5—14,5, Progresul 
București cu Progresul Brăila 12,5— 
19,5 (surpriza întîlnirii). (V. SECA- 
REANU-corefep.)

roase în fața echipelor Metalul Tîr- 
goviște (24,5—11,5) și Tomistex Con
stanța (20—12), Iar Metalul a în
trecut pe Tomis tex cu 23—9. Me
ciurile au fost destul de interesan
te, cele de la categoriile mici chiar 
foarte disputate, cu toate că s-au 
înregistrat nu mai puțin de 13 tu
șuri și patru descalificări duble. 
(T. SIRIOPOL-coresp. județean)

LA SF- GHEORGHE, noua pro
movată în campionat, Autosport din. 
localitate, n-a putut face față decît 
în ' “■■■
la
15 
în

LA GALAȚI, formația locală .Du- 
nâfiea a ciKjerit două victorii val^

■.zionarei B Spartac PI cr
eare a dispus cu 24—3 

Au marcat: 
. Mikloș (4).
(3). Bâicoianu 

itativă.

dispus cu
So? (6), T. 

Ibadula (2), 
și M. Popa 

respectivpentru repi 
Stroe. Niculescu și Mac he-

Așteptată cu mult interes, 
f run tarea dintre primele două se
lecționate masculine ale țării a sa
tisfăcut pe plan spectacular, cade- 
ții dind seniorilor o replică cura
joasă. avintată și, nu de puține orf, 
cu frumoase valențe tehnice ți tac
tice. Din acest motiv, dar 
tru că prima' garnitură a 
tat o oarecare reținere, o 
inspirație în atac, precum 
carențe în jocul de apărare, sco-

con-

Și pen
man ifes- 
liosă ce 
și unele

rul
prima repriză lotul de tineret a 
condus cu 3—1 (min. 12), seniorii 
au reușit egal area în min. 15 (3—3), 
detașîndu-se la o diferență de 2—3 
goluri de-abia în repriza secun
dă i 10—7 (min. 36), 13—10 (min. 
47). Dar,, nici această diferență nu 
s-a dovedit a fi prea sigură în 
fața impetuozității tinerilor hand
bal iști, care au realizat o specta
culoasă revenire în ultimele mi
nute. Scor final : România A — 
România Tineret ’15—13 (7—6). Au 
marcat: Kicsid (4), Gunesch (3). 
Birtalan (3). Gruia (2), Stockl, Ștef 
și Samungi pentru România A. 
respectiv Cirlan (3), Odae (2), Ca
pră
Tirniceru, 
Scblagner.

Drăgăniță, Zamfirescu, 
Voinea II, Smerea și

Călin ANTONESCU i

V.S.S. KO
SICE 0—3 (0—1)

ORADEA, 27 (prin telefon). Echi
pa cehoslovacă a obținut o victorie 
clară, cu toate că meciul a început 
sub semnul de dominare a Crișului. 
Atacanții orădeni nu au reușit însă 
să răzbată prin zidul apărării oas
peților. in rîndul cărora a excelat 
portarul Polgar. în min. 44, Halasz, 
extrema dreaptă, este... uitat de 
Catena II și înaintașul cehoslovac 
deschide scorul printr-un șut din 
apropiere. După reluare, aspectul 
jocului se schimbă radical, Criștil 
nemaiavînd forța necesară 
trunderi periculoase. în 
V.S.S. cu Pollak dispecer 
clarviziune, iar Strauss și 
doi jucători omniprezenți, 
balonul cu abilitate, creează acțiuni 
ofensive de toată frumusețea și. dă o 
adevărată lecție 
despre modul în 
duse și finalizate 
min. 50, Kiss, de 
prinde pe Catena 
poartă (0—2) iar

unor pă- 
timp ce 
cu mare 
Pivarnik, 

conduce

formației orădene 
care trebuie con- 
contraatacurile. în 
la 20 m. îl sur- 
I „adormiri în 

în min. 56, la o
1

(Continuare in pag. a 3-a)
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CRONICI SI RELATĂRI DE LA
„AMICALELE" DISPUTATE 

IERI ÎN CAPITALĂ
SI ÎN TARĂ

CONCURSUL REPUBLICAN DE CROS
• Italienii Fava și Martini învingători detașați • La Crosul Balcanic se poate conta

doar pe cîțiva concurenți români
Ieri dimineață, pe o vreme frigu

roasă. umedă, cu ceață densă, s-a 
disputat concursul republican de 
cros cu caracter de selecție pentru 
formarea lotului național care va 
participa la Crosul Balcanic (Atena, 
19 martie). Traseul, în Întregime 
acoperit cu iarbă, foarte moale Insă 
din cauza umezelii, cuprinzînd de
nivelări, a supus la eforturi deose
bite pe cei aproape 200 de concu
rent! veniți din diferite centre ale 
țării, lingă care s-au aflat și doi 
invitați de peste hotare i italienii 
Fava șl Martini.

O
lleni , ... __ _____
marcabili, de bună valoare. Ei 
cîștigat detașat ambele probe 
care au participat, dîndu-ne In acest 
fel măsura valorii mediocre a re
prezentanților noștri în probele de 
seniori și tineret. Pentru a carac
teriza disputele de feri șl perspec
tivele crosîștilor noștri Ia Crosul 
Balcanic, am solicitat antrenoru
lui federal prof. Nicolae Mărășescu. 
părerea :

„Traseul, deosebit de dur, a per
mis specialiștilor concluzii asupra

primă remarcă: crosițtll 
s-au dovedit concurenți

ita- 
re- 
au 
la

pregătirii crosîștilor noștri, 
in condițiile amintite, numai 
au ajuns la o bună formă ....____
s-au putut impune. I-au surprins plă
cut pe toți cei care s-au deplasat pe 
traseul situat vizavi de Liceul. Gh. 
Șincai maniera categorică in care 
s-a impus, din nou. talentatul ju
nior Gh. Ghipu — pe care-1 vedem 
Pe podiumul Crosului Balcanic —.

Evident, 
cei care 
sportivă

H. N.

(Gontinuara tn pag. a Z-a)

confruntarea cu Nicolina Iași, 
care a cîștigat la limită, cu 17— 
și a pierdut la diferență mare, 
fața lui Dinamo București, 4—

(Continuare in pag. a 3-a)
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CUPA DINAMO'

dovada formei excelente în care se află

DAN CRISTEA REEDITEAZĂ VICTORIA
Nr. 6980

ETAPĂ DOMINATĂETAPĂ DOMINATAFLORI PENTRU CEI MAI BUNI
ZECE PIONIERI-SPORTIVI

adevărată 
mici iubi-

la o 
mai 
din București, 
din Parcul Co-

Dan Cristea (Dinamo), cîștigînd
,De Obicei ziua a doua este ziua 

revanșelor. Și așa se păreâ că. se 
vor desfășura lucrurile peJA'' pîrtia 
Kânzel din masivul Postăvarul, 
ciad, după prima manșă, schiorui 
cehoslovac Milose Sochor se afla 
în frunte, cu opțiuni serioase pen
tru victoria finală _ Dar, Dan Cris
tea, a cărui formă actuală îl deta- 
sează net de tot restul concurenți- 
lar, a renunțat la .prudența din pri
ma manșă și părcurgînd un traseu 
eu. un ritm alert, în siguranță și cu 
anticiparea acțiunilor, a cîștigat pe 
merit și detașat o probă pentru ca
re- are preferință și în care a de- 
veiiit specialist. Adversarul său 
cehoslovac, egal în comportament, 
a trebuit să se mulțumească cu lo
cul doi al clasamentului general, 
înaintea lui Gheorghe Vulpe, o plă- 
fcută revedere pentru toți. Reveni
rea sa de formă este remarcabilă și 
îi annuță ca unul dintre principa
lii rivali ai iui Cristea și preten
dent la titlurile de campion- Mai 
piiț-in tonică, prezența lui Brenci. 
ill a concurat crispat; nu s-a regă
sit. nu a reușit să-și dozeze judicios 
efortul și viteza, să-și plaseze opor
tun atacul: în așa fel ca stilul său 
capricios să-l poată valorifica Ia 
maximum.

care apar 
mai fi de 
tenipera- 

Vfiideanu,

dă 
să 

iești

și al doilea slalom, face 
în afara concurenților 

în primele șase locuri, ar 
remarcat stilul agresiv, 
mental al lui Gheorghe
care i-a permis să realizeze cel mai 
bun timp al primei manșe, dar cu ' 
o iregularitate care i-a atras des
calificarea din partea arbitrilor. 
Performanța în sine, chiar dacă nu 
poate fi menționată oficial, mărtu
risește un talent și posibilități dem
ne de reținut și pentru public și 
pentru echipa națională.

Zăpada puțină, pîrtiile dezgolite, 
au obligat organizatorii să renunțe 
la cursa de slalom uriaș, inițial 
programată, în beneficiul unei pro
be repetate de slalom. S-au schim
bat numai pîrtia și decorul. Condi
țiile de concurs și de arbitraj au 
rămas excelerte, la fel ca și în 
prima zi. Vremea închisă, dar cu » 
vizibilitate bună, a menținut o ză
padă dură, oferind, o egalitate de 
condiții pentru toți concurenții și 
un plus de dificultate și de spec
tacol, foarte apreciat de relativ pu
ținii, dar credincioșii spectatori ai 
probelor de schi. Consemnînd că 
această competiție este și O ultimă 
repetiție generală înaintea campio
natelor balcanice, ce se vor dispu
ta săptămîna viitoare în Bulgaria,

comportarea schiorilor alpini ne 
suficiente motive să credem și 
sperăm în cîteva victorii români 
și la această ediție.

Rezultate tehnice : slalom special, 
2x44 porți, 51 coneurenți (3 aban
donuri. 6 descalificări): 1. Dan Cris- 
tea (Dinamo) 75.1 (39,2 + 35,9), 2. 
Milose Sochor (R.S.C.) 76,5 (38,6+ 
,37,9), 3. Gheorghe Vulpe (Dinamo) 
77.7 (39,54-38,2). 4. Virgil Brenci 
( A.S.A.) 78.0 (40,24-37.8). 5. Jan Hecz- 
ko (R.S.C.) 78,1 (39,54-38,6), 6—7.
Dorin Munteanu (Politehnica) 80.1 
(40,7 4- 39,4) și Peter Reitmayer 
(R.S.C.) 80,1 (40,5 + 39,6).

M. BARA

Am asistat ieri, 
sărbătoare a celor 
tori ai sportului 
Sala de spectacole
troceni — primitoare, ca de obicei
— a găzduit festivitatea de pre
miere a celor mai buni 10 pio
nieri — sportivi ai clubului „Cute
zătorii" — Palatul Pionierilor.

La ora 10, semnalele trompeți- 
lor au dat startul ultimului act 
sportiv... al anului trecut: în fața 
sutelor de invitați (la loc de cinste
— părinții) au primit distincțiile 
mult invidiate de fiecare dintre cei 
1 600 de pionieri cu activitate spor
tivă regulată sub culorile „Cuteză
torilor" : Teodor Căprăroiu (atle- 
tism). Viorel Guță (fotbal), Carmen 
Sandu (gimnastică artistică). Mi- 
rela Cassian (gimnastică sportivă). 
Cornel Ghizdăreanti (înot), Valen
tin Halea (șah). Cristian Fețeanu 
(tenis de cimp), Mariana Pinciuc 
(tenis de masă), Mihaî Bojan (tir). 
Viorica Stan (volei). Am fost ast
fel. martori ai mîndriei proaspeți
lor laureațl, a părinților și a pro
fesorilor lor care și-au dus elevii 
la victorie în multe întilniri, unele 
cu caracter republican. Și cu acest 
prilej — căci festivitatea le-a fost 
închinată și lor — să adresăm un 
cuvînt de laudă celor care i-au

pregătit pe micii performeri, pro
fesorii D, Matei. D. Tănăsescu. N, 
Naumescu, S. Negoiță, Olga Miro- 
nescu, C. Popescu, Angela Miclescu. 
Gh, Grigore...

Am asistat, așadar, Ia o minu
nată manifestare a acestei lumi a 
copilăriei : puștiul dintr-a treia, cu 
ochii umeziți, care, de-abia „intrat" 
în secretele paletei, ale ștachetei 
sau ale armei de tir. s-a văzut, 
peste un an pe scenă, primind, la 
rîndul său, placheta „Cel mai bun 
sportiv al Cutezătorilor", sau fata 
de 12—13 ani. care, cu diploma în 
mină, a jurat să aibă, cu orice 
preț și cupa de campioană într-un 
mare concurs internațional.

Cu această ocazie, am trecut tn 
revistă cîteva dintre obiectivele 
sportive cu care va Ji îmbogățit, 
în primăvară, parcul Palatului : un 
teren de tenis cu zgură, un sector 
de aruncări și sărituri, un teren 
de mini-fotbal gazonat. un planșeu 
în aer liber cu mese de tenis. Sint 
doar unele dintre condițiile pentru 
ca atitea vise sâ devină realități...

Ieri s-a desfășurat ultimul act 
din cel de al patrulea an de acti
vitate sportivă competițională a 
clubului „-Cutezătorii". Un final 
care conține, însă, atitea începu
turi 1

Radu 7IM0FTE

RAPID BUCUREȘTI A ÎNVINS
CONSTRUCTORUL GALAȚI

LA...

PROGRESUL BUCUREȘTI A PIERDUT 
PROGRESUL BRĂILA!

Campionatele divizionare de po
pice au continuat sîmbătă și du
minică (etapa a iV-a a returului). 
Partidele programate au furnizat 
dispute Interesante, încheiate, în 
generai, cu rezultate scontate.

FEMININ

(Urmare din pag. t)
32. Dinamo — Nloolina 23—13. 
Cite două victorii au obținut de la 
Dlnamo, printre alții. Moț. Țigănuș 
și Șirhon. (GH. BBIOTA-coresp. ju
dețean)

LA LUGOJ : Vulturii Textila cu 
Glfrnpia Satu Mare 21—15, cu Mu
reșul Tg. Mureș 18—15, Olimpia eu 
Mureșul 22—18.

AU FOST DESEMNAȚI CAMPIONII 
BUCUREȘTIULUI LA GRECO-ROMANE

, Sîmbătă și duminică s-a desfășu
rat cea de a 42-a ediție a campio
natului municipiului București la 
lupt® g+eco-romane, în organizarea 
comisiei locale (președinte Ilie 
Gheorghe). La întrecerile disputate 
în sălile Floreasca (sîmbătă) și 
Steaua (duminică) au fost prezenți 
aproape 160 de coneurenți, printre 
care Și dțiva maeștri ai sportului, 
caia au contribuit la ridicarea ni
velului tehnic al competiției. La 
majoritatea categoriilor, confruntă
rile au fost aprige, întrucît competi
ția a contat și ca fază de zonă a 
campionatelor naționale (programa
te în, zilele de 10—12 martie la 
Brașov), primii doi clasați avînd 
dreptul de a lua parte la întrece
rile pentru titlurile de campioni ai 
țării.

Că la orice competiție cu miză, 
și la aceste întreceri tinerii compe
titori au luptat cu multă ambiție, 
reușind să înregistreze cîteva sur
prize. Astfel, doi luptăori cu multă 
experiență de la Rapid, R. Pătrașcu

— fost campion național în urmă 
cu doi ani — șl G. Marmara, au 
fost întrecuți, de către G. Gheorghe 
(Metalul) și, respectiv, de C. An- 
ghel (Progresul) — ultimul fiind 
încă junior.

Partidele au fost dominate în ge
neral, de către reprezentanții clu
bului Metalul, care au reușit să cu
cerească 5 din cele 10 titluri, iar 
10 luptători metalurgiștj au cîștigat 
dreptul de a concura la finalele de 
la Brașov.

Iată primii trei clasați: cat. semi- 
muscă — 48 kg: 1. N, Gingă (Ra
pid), 2. M. Seeoșan (Dinamo), 3- G. 
Dumitriu (Metalul) ; cat. muscă — 
52 kg: 1. C. Ciobotaru (R), 2. J. 
Prisadă (M), 3. S. Răduț (M); cat. 
cocoș — 57 kg : 1. Șt. Badea (M), 
2. Gh. Cloț (M), 3. Al. Ionescu (Pro
gresul) ; cat. pană — 62 kg t 1. N. 
Pîrvan (M), 2. A- Matei (M), 3. E. 
Apăteanu (P); cat. semiușoară — 
68 kg: 1. Gh. Gheorghe (M), 2. M. 
Bădiță (R), 3. R. Pătrașcu (R) : cat. 
ușoară — 74 kg t 1. V. Dinu (P). 2. 
M. Dumitru (M), 3. L. Buha (M); 
caL semimijlocie — 82 kg: 1. C. 
Penciu (M), 2. C. Badea (Steaua), 
3- C. Anghel (P); cat. mijlocie — 
90 kg: 1. Al. Brinzarti (M), 2. P. 
Zaharov (S), 3. M. Butnaru (P); 
cat. semigrea — 100 kg ! 1. T. Ghî- 
nea (P), 2. 1. Fărcău (M), 3. N. Ion 
(R); cat. grea — +100 kg: 1. N. 
Mandea (D), 2. V. Moisin (Pu), 3,
Gh. Dolipschi (R)-

Arbitrajele au fost corecte, evi- 
dențiindu-se D, Pană, Al. Ruzsi și 
Al. Geantă.

RAPID BUCUREȘTI — LARO 
MET BUCUREȘTI 2 498 — 2 363. 
Cu trei jucătoare în formă (Maria 
Popescu — 454 p.d., Vasilica Pin- 
țea — 441 p.d. și Alexandrina Na- 
von — 439 p.d.) rapidistele au ob
ținut victoria la o diferență de 
135 p.d. Din formația Laromet 
s-au remarcat Silvia Maxim — 
412 p.d. si Elena Trandafir — 
407 p.d (D.N.).

GLORIA BUCUREȘTI — PE
TROLUL BAlCOI 2 457 — 2 222 
Jucătoarele de la Gloria au învins 
detașat, chiar dacă in echipa lor 
au evoluat și două jucătoare foarte 
tinere (Maria Ștefan — 378 p.d. și 
Moga Voican — 358 p.d.). Cele 
mai bune rezultate : Flori ca Negu- 
țoiu — 457 p.d., Ana 
433 p.d.. Margareta
420 p.d, de la gazde și 
chiu — 408 p.d. de la 
GUȚU).

METROM BRAȘOV 
PLOIEȘTI 2 393 — 2175. 
vingătoare, brașovencele 
doar două jucătoare cu 
peste 400 p.d. (Eva Gali 
și Gabriela Blaga 443). De la în
vinse, singură Mioara Antohi (394) 
a evoluat la nivelul adversarelor. 
(C. GRUIA — coresp. județean).

VOINȚA TIMIȘOARA — VOIN
ȚA TG. MUREȘ 2 251 — 2.321. 
Urmărită cu interes pînă la ulti
mele schimburi, întîlnirea s-a în
cheiat cu victoria campioanelor. 
Performerele reuniunii au fost Mă
ria Meringer — 401 p.d. de la ti- 
mișorence. Margareta Szemanyi — 
419 p.d. și Maria Martina — 412 p.d. 
de la mureșence. (P. ARCAN — 
coresp. județean).

CONSTRUCTORUL BUCUREȘTI

Petrescu — 
Bordei — 

Elena Feni- 
oaspete. (O.

VOINȚA
Deși în- 
au avut 

punctaj 
450

■s DINAMO A DISPUS DE POLITEHNICA BUCUREȘTI

i

(Urmare 
din pag. I)

partide din acestaltfel, și în alte _ 
campionat. Se pare că spiritul de 
echipă, care dusese pe experimen
tați! baschetbaliști pînă pe locul 4 
în ediția trecută a diviziei A, a ră
mas de domeniul amintirii, ceea 
ce, după cum se vede, nu poate 
decît să dăuneze comportării și re
zultatelor formației care are posi
bilități evident mai mari. Au în
scris : Ioneci 8, Barbu 7, A. Mol
nar 15, L. Molnar 2, Nagy 16, He- 
glieduș 3, Braboveanu 1, Szep 12, 
pentru I.E.F.S., respectiv, Em. Ni- 
culescu 3, Dikay 2, Bulat 4, An- 
dreescu 2, FI. Niculescu 2, Mălu- 
șel 12, Chiciu 8, Cîmpeanu 23. Au 
arbitrat bine D. Ganea și Em. Ni
culescu. (D. ST.) ,

VOINȚA BUCUREȘTI — MURE
ȘUL TG. MUREȘ 75—73 (39-33). 
Rareori am văzut un spectacol 
baschetbalistic mai lipsit de virtuți 
ca cel prezentat de cele două echi
pe, mai ales în prima repriză a în- 
tîlnirii lor. Cel mai general in
ventar al greșelilor ăr include : 
pase fără adresă cu 
multe aruncări doar în intenție 
spre coș, perioade lungi lipsite de 
orice orientare tactică. Meciul a de
monstrat cu prisosință că numai 
simpla dorință de a ciștiga nu 
poate suplini carențele de pregă
tire. Așa că, momentele de ten
siune din final au trecut pe planul 
doî... Doar Kiss a arătat cum se 
poate ciștiga un meci de către un 
singur om : a înscris, numai în re
priza a doua, 26 din cele 36 de 
puncte ale Voinței. Au arbitrat, cu 
scăpări, I. Petruțiu și I. Dinescu. 
Au marcat: Kiss 38, Berceanu 4, 
Giurgiu 8, Strugaru 2, Capsali 3, 
Huzum 10, Teodoru 6, Vasilescu 2, 
Bodîlcă 2 pentru Voința, respectiv, 
Nagy 10, Magoș 16, Blaj 6, Bencze 
18, Czedula 19, Bidiga 2, Bara 2.
(RD, T.)

POLITEHNICA CLUJ — UNI
VERSITATEA TIMIȘOARA 56—58 
(32—32). Joc de mare luptă în 
care, într-o întrecere cu un adver
sar superior valoric, clujenii au 
grefat multă ambiție pe o strictă

CLASAMEXT

1. Steaua 13 12 1 972— 864 25
2. Dinamo 13 11 2 1079— 887 24
3. Univ. Timiș. 13 9 4 1042— 147 22
4. Polit. Buc. 13 8 5 1039— 918 21
5. .U“ Cluj 11 7 6 925— 872 20
6. Rapid 13 6 ’ 872— 924 15
7. Polit. Cluj 13 5 8 843— 903 18
8. I.C.H.F. 13 5 8 832— 853 1 8
9. Voința Buc. 13 4 9 938—1018 17

10. I.E.F.S. 13 4 9 884—1007 17
11. Mureșul Tg. M. 13 4 9 934—1044 17
12. Polit. Galați 13 3 10 968—1074 16

CLASAMENT

de
33, la scorul de

64—53, pentru „U“, 
mas în teren cu 
ceilalți fiind eliminați. Au înscris 
Zdrenghea 26, Demian 24, Riihring 
10, Vizi 10, Mathe 8, Ronai 4, Kun 
2 pentru „U“, respectiv Moraru 23,. 
Samson 12, Răileanu 10, Milea 5, 
Canea 5, Arădăvoaicei 2, Nicolescu 
2, Tudose 6. Au arbitrat bine N. 
Iliescu și G. Berekmeri. (Mircea 
RADU-coresp.)

duiumul,

lui alert impus 
sive. In min.

apărările agre*

oaspeții au ră- 
patru jucători,

FEMININ
UNIVERSITATEA 

POLITEHNICA

8.
9. 

io.

Rapid 
I.E.F.S. 
Polit. Buc. 
Voința Brașov 
A.S.A. Cluj 
Crișul 
Unlv. Iași 
Univ. Timiș. 
Sănătatea 
Constructorul

ii 
ii 
n 
ii 
ii 
ii 
ii 
n 
ii 
ii

0 731—540 -3 
’ 748—523 20
2 773—534 20
7 550-838
1 603—880
î 545—603

15
15
15
15
15
14

n
s
9<<
4
4 1 539—«44
4 7 595—703
5 8 61»—703
3 8 485—450 14

A ti ta vreme cit 
aruncările de la

?>

disciplină tactică. 
Antal (excelent în 
semidistanță) și Roman (lucid 
eficace sub panouri) s-au aflat în 
teren, echilibrul s-a menținut per
fect, mai cu seamă că, din tabăra 
bănățenilor, pivotul Cîmpeanu era 
eliminat (5 faulturi) încă din min. 
15. Finalul a aparținut timișore
nilor care au greșit mai puțin. Au 
înscris : Viciu 19, Caloș 13, Czmcr 
10, Cîmpeanu 8, Mănăilă 5, Roxin 
2, Weber 1 pentru „U“, respectiv 
Antal 20, Roman 10 Vidican 3, 
Barna 7, Banu 6, Horvath 3, Moi- 
sin 2. Au arbitrat bine dr. Dan 
Chiriac și V. Kadar.

UNIVERSITATEA CLUJ — PO
LITEHNICA GALAȚI 84—65 (38— 
35). Studenții au cîștîgat net o par
tidă care a plăcut datorită ritmu-

TIMISOARA 
BUCUREȘTI 

63—72 (32—34). Bucureștencele au 
cîștîgat mult mai greu decît arată 
scorul (în min. 36, 60—60). în fi
nal, însă, plusul de experiență com- 
petițională și-a spus cuvîntul și 
Politehnica s-a desprins de forma
ția Universității, despre care se 
poate spune că a făcut un joc cu
rajos. Au înscris : Gugiu 24, Topor 
15. Ciocan 15, Demetrescu 10, Ta- 
flan 6, Pruncu 2 pentru Politeh
nica, respectiv Diaconescu 23, 
Schnebli 13, Goian 10, Nedelea 6, 
Grosskopf 4, Roos 2. Arbitrii D. 
Crăciun și L. Kugliș au fost de
pășiți de joc și au apreciat inegal 
infracțiunile. (P. ARCAN-coresp. 
județean).

CRIȘUL ORADEA — RAPID 
BUCUREȘTI 43—67 (15—32). Din 
min. 6, rapidistele au aplicat cu 
succes presingul și au marcat coș 
după coș. La gazde, s-a resimțit 
absența coordonatoarei de joc Ba
logh, bolnavă. S-au remarcat Ra- 
coviță (cea mai bună de pe teren), 
Suliman, Tal și Nicolae de la Ra
pid, respectiv Czege, Horvath și 
Boca. Au condus foarte 
Știrbu și I. Szabo. (P. 
coresp.)

VOINȚA BRAȘOV 
CLUJ 63—47 (28—22).

sanatatea SATU 
UNIVERSITATEA 
(34—25).

bine dr. I.
LttRINCZ-

A.S.A.
MARE —

IAȘI 79—30

DE ECHIPELE IN DEPLASARE
Sîmbătă și duminică s-au disputat partidele etapei a XlII-a in cam

pionatul primei divizii feminine. Iată cîteva amănunte :
C. P. BUCUREȘTI — PENICI

LINA IAȘI (0—3). Așa cum bă
nuiam . „poligrafele" au dat o re
plică hotărîtă echipei campioane, 
deși diferența valorică dintre cele 
două adversare a fost, firește, fa
vorabilă ieșencelor. Partida a avut 
în primele două seturi un aspect 
de echilibru, reflectat și de evolu
ția strînsă a scorului. La scorul de 
11—10 pentru bucureștence — în 
evident progres —, antrenorul N. 
Roibescu a introdus în sextetul 
Itu, Albiș, Chirițescu. Ichim. Ha- 
tură, Brumă pe Lucia Dobrescu 
(in locuj Carolinei Ha tură), ceea 
ce a produs un plus de eficacitate 
îp atac, și campioanele s-au im-.

așteptărilor, deoarece rapidistele 
nu s-au comportat la nivelul obiș
nuit. Deși învingătoare in 70 de 
minute, ele au lăsat impresia că 
au tratat cu ușurință partida cu 
tînăra și neexperimentata echipă 
Constructorul. Aceasta din urmă a 
reușit de altfel să conducă în pri
mele două seturi, uneori la dife
rente substanțiale (9—2). avînd 
chiar setbal la 12 (setul II). (N. M. 
AURELI U).

CEAHLĂUL P NEAMȚ - ME
DICINA BUCUREȘTI (2—3). Bucu- 
reștencele, care au practicat un 
joc presărat cu combinații reușite 
la fileu, au obținut o victorie mun-

<

— VOINȚA CONSTANȚA 2 488 — 
2 305. Mult întinerită, echipa an
trenorului F. Popescu a început să 
se rodeze prezentîndu-se, de la o 
etapă la alta. în progres, Vasilica 
Martin — 488 și Marcela Cîrlova — 
432 au fost din nou cele mai bune 
de la învingătoare. Cu o cădere ne
așteptată din start (Maria Ches- 
noiu — 338) constănțenceje nu au 
mai putut reface handicapul cu 
toate eforturile depuse de Ioana 
Bratosin (424) și Aurelia Ivan 
(412), (TR. L).

Alte rezultate : CETATEA GIUR
GIU — VOINȚA BUCUREȘTI 
2 664 — 2 669. VOINȚA 
C.S.M. REȘIȚA 2 370 
VOINȚA ORADEA — 
SIBIU 2 367 — 2 301,
CRAIOVA - 
MURES 2 325 
MEDIAȘ 
BRAȘOV

5 268. Derbyul etapei a revenit e- 
chipei bucureștene la o diferență 
de 95 p.d. Cei mai buni jucători : 
V. Măntoiu — 971 p.d.. C. Radu
lescu — 942 p.d.. și Liviu Taina — 
904 p.d. de la Rapid. I, Băiaș — 
952 p.d. și I. Tismănaru— 931 p.d. 
de la Constructorul. (G. ROSNER).

VOINȚA TG. MUREȘ — GAZ 
METAN MEDIAȘ 5 089 — 4 782. 
Evoluind bine, campioana a sur
clasat echipa din Mediaș, invin- 
gind cu peste 300 de „bețe". S-au 
evidențiat Șt. Eordtig — 903 p.d., 
K. Soos — 851 p.d. de la Voința, 
respectiv I. Tonei — 843 p.d.
(I. PAUȘ — coresp. județean).

Din pasa Anei Chirițescu, trăgătoarea ieșeană Lucia Dobrescu readuce 
serviciul echipei sale. Fază din partida C. P. București — Penicilina 

Iași (0—3)

CLUJ - 
— 2 312.
VOINȚA 
VOINȚA 

DERMAGANT TG. 
— 2 Î96 VOINȚA
HIDROMECANICA 

2 513 — 2 301.
MASCULIN

BUCUREȘTI CON-

METALUL PLOPENI — PETRO
LUL PLOIEȘTI 4 847 — 5122. Par
tidă cîștigată cu ușurință de for
mația petrolistă, deși a jucat în 
deplasare. Cea mai bună perfor
manță a fost realizată de C. Vînă- 
toru (Petrolul) cu 911 p.d. (I. TA- 
NASESCU — coresp.).

Celelalte rezultate : GLORIA 
BUCUREȘTI — RAFINĂRIA TE- 
LEAJEN PLOIEȘTI 5 186 — 4 994 
p.d.. RULMENTUL BRAȘOV — 
VOINȚA BUCUREȘTI 5 250 —
4 969 p.d., I. C ORADEA — C.S.M. 
REȘIȚA 5 395 — 4 751 p.d., OLIM
PIA REȘIȚA — C.F.R. TIMIȘOA
RA 4 963 — 4 889,
SIBIU — VOINȚA
4 *86. FLACĂRA 
CONSTRUCTORUL
5 361 — 4 779.

ELECTRICA 
CLUJ 4 949 — 
CÎMPINA —

BUCUREȘTI

pus. Cu noua formulă, oaspetele 
au dat un randament mai bun și. 
deși jocul s-a menținut echilibrat 
pînă la jumătatea setului trei, vic
toria cu 3—0 nu le-a scăpat. Fără 
îndoială, echipa bucureșteană ar 
fi realizat mai mult în acest joc. 
dacă la preluare (pe tot parcursul 
întâlnirii) și la blocaj (îndeosebi in 
setul II) nu s-ar fi comis atît de 
multe greșeli, în general jocul a 
fost antrenant, disputat, însă din 
punct de vedere tehnic nu s-a ri
dicat la nivelul așteptat. Remar
cate : Itu. Ichim. Albiș. Chirițescu 
(Penicilina), Covaci. Hălmăgeanu, 
Ionescu și Bădulescu (C.P.B.). Au 
arbitrat : N. Mateescu și C. Flo- 
rescu. (A.B.).

cită, dar meritată. Gazdele nu s-au 
mobilizat suficient pentru a în
cerca victoria. S-au remarcat Suda- 
cevschi, G. Popa, Zaharescu (Me
dicina), Gheorghe, Popescu (Ceah
lăul), Arbitraj foarte bun : C. Mu- 
șat (din Constanța) și E. Ududec 
(din Galați). (C. NEMȚEANU — 
coresp.).

p.

RezuLtate

Constructorul București -- Ra
pid 0—3 (—10. —14, —8) ; C. 
București - Penicilina lași o-3
(—11, —10, —6); Ceahlăul P. Neamț 
Medicina București 2—3 (—10, 17. 
8. —2, —7) ; Farul Constanța — 
Dlnamo 1—3 (—11, 12, —8, 
Universitatea Timișoara — 
structorul Arad 3—o (4. 
C.S.M. Sibiu — I.E.F.S. 
rețti 0—3 (—10, —2, —8).

-7) :
Con-

8. o :
Bucu-

CONSTRUCTORUL — RAPID
(0—3). întîlnirea nu a corespuns

RAPID
STRUCTORUL GALAȚI

ASOCIAȚIA

CONFECȚIA—LA PRIMA ORGANIZARE
A doua cursă ciclistă organizată 

pentru verificarea alergătorilor și 
definitivarea echipei care va par
ticipa la turul Algeriei s-a desfă
șurat ieri dimineață de-a lungul a 
70 km. pe șoseaua Bucureșt 
iești (varianta Buftea).

Temperatura : acceptabilă 
grade), în schimb ceața, 
față — pe prima parte 
rii — și asfaltul ud, cu 
constituit impedimente 
supus pe sportivi la un 
men al curajului și 
virtuților în conducerea fragilelor 
lor mașini. Spre satisfacția noas
tră, cicliștii au trecut- examenul 
Mărturie stă media orară (38.532 
km), realizată de C. Grigore, în
vingătorul cursei (la sprint), sosit 
cu un pluton de peste 20 de aler
gători.

Printre animatori s-au număra: 
reprezentanții clubului Steaua, ȘL 
Ene (cîștigătorul competiției de 
verificare de joia trecută), N. Ga
vrila, Gonțea, Dolofan, dinamo- 
viștii Selejan și Ciocan, ca și bă- 
tăioșii Mircea Virgil și Androna- 
che, de la Metalul Plopeni, autori 
cîtorva tentative de evadare. O 
mențiune : competiția s-a desfășu
rat, pentru prima oară în istoria

CLASAMENT

1. RAPID 13 12 1 38:1 25
2. Penicilina 13 12 1 36î 7 24
3. Medicina 13 lt 2 33:18 24
4. Dlnamo 13 10 3 30:11 23
5. I.E.F.S. 13 9 4 31:18 22
6. Univ. Tim. 13 5 8 23:28 18
7. C.S.M. 13 5 8 19:27 18
8. Ceahlăul 13 5 8 20:29 18
9. Farul 13 4 9 20:30 17

19. Constr. Buc. 13 3 10 18:32 16
11. C.P. Buc, 13 2 11 11:36 15
13. Constr, Arad 13 0 13 2:39 13

./

vintul 
a întrece- 
mîzgă. au 
care i-au 
sever exa- 

mai ales al

startul in cursa organizata de asociația sportivă Confecția 
în organizarea aso- 

efor- 
încu-

acestui sport, 
dației sportive Confecția, iar 
•.urile organizatorilor au fost 
nuna te de succes.

Clasamente. Seniori; 1. C. 
gore (Dinamo), 2. Șt. Ene (Steaua), 
3. N. Gavrilă (Steaua), 4. M. Vir
gil (Metalul Plopeni), 5. C. Gon- 
tea i Steaua), 6. P. Dolofan (Steaua), 
7. C. Ciocan (Dinamo). 8. V. Sele- 
an (Dinamo). La categoria oraș, 

alergarea a fost cîștigată de C. 
Făureanu (Voința) ; la semicurse

de către N. Marius (Voința); Ia 
juniori mici de către ~ 
(S.S. 1) iar la juniori 
tre N. Voican (S.S.3).

G. Schiopu 
mari de că

Gri-
G. Ștef.

FARUL CONSTANȚA — DINA
MO BUCUREȘTI (1—3). Cele două 
formații au făout un joc mediocru. 
Atit constănțenceje cit și bucureș- 
tencele ni s-au părut obosite la 
început de campionat. Au arbitrat 
P. Cornel din Sibiu și Șt. Stănescu 
din Ploiești. (E. PETRE — coresp.).

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA— 
CONSTRUCTORUL ARAD (3—0). 
Partidă de nivel tehnic modest, 
datorat în special evoluției slabe 
a echipei arădene. care doar în se
tul II a făcut față jocului. Am re
marcat doar pe timișorencele Pui- 
con, Țopa și Brezer. (I. ENE — 
coresp.).

Cupa de iarna

VULCAN ȘI GLORIA. ÎNVINGĂTOARE
LOTUL DE JUNIORI — VULCAN 

3—4 (3—0). Ieri, pe stadionul Tine
retului din Capitală, s-a desfășura’. 
Întîlnirea de rugby din cadrul „Cu
pei de iarnă", dintre echijiele Vulcan 
și lotul național de juniori. Jocul a 
scos în relief buna pregătire a tine
rilor noștri jucători, chiar dacă ei 
au fost întrecuți cu 4—3 (0—3) de 
Vulcan — echipă ce activează în di
vizia B, fiind pe locul I al clasa
mentului. Antrenorul lotului, prof. 
N. Pădureanu, a trimis în teren o 
echipă omogenă, în care toate com
partimentele au dat satisfacție. Jocul 
lor a surprins plăcut printr-o raoidn 
circulație a balonului, ca și prin vita
litatea liniei de treisferturi și robus
tețea înaintării care a pus în per
manent pericol buturile adversari • 
mai ales în prima repriză, cînd 
ntorli au si reușit de altfel să des
chidă scorul, prin D. Alexandru (lev. 
ped ). După pauză, jocul se eebi 
brează, rugbyștii de la Vulcan ini
țiază cîteva acțiuni pe aripi și reu
șesc o Încercare prin Rădulescu. eta-

bilir.d scorul final al partidei. (Florin 
SANDU)

OLIMPIA — GLORIA 6— 7 (0—7). 
Cea de-a doua partidă, desfășurată 
ieri in cadrul aceleiași competiții, a 
oferit puținilor spectatori prezenți 
; e stadionul Olimpia un joc disputat, 
în care echipierii ambelor formații 
au luptat cu multă ambiție pentru 
victorie. în prima repriză divizio
narii A de la Gloria — mai ordonați 
tn atac și cu „XV“-le titular în te
ren, au realizat cîteva acțiuni reu
șite, concretizate pînă la pauză, prln- 
tr-o lovitură de pedeapsă, transfor
mată de Gavriș și o încercare obți
nută de V'ătui. tn partea a doua a 
tr.tîlnirii, cei care au atacat mai mult 
an fost rugbyști! de la Olimpia, care 
au izbutit să reducă din handicap 
prin lonașcu (încercare) și Nicolae 
(transformare). Cu cîteva minute 
înainte de fluierul final, același Ni- 
eolne a ratat, din poziție favorabilă, 
o lovitură de pedeapsă, care putea 
să aducă echipei sale victoria. (Du
mitru NEGREA).

CIND PREOCUPAREA
Pornind de la aspectul pe care-1 pre

zintă în multe alergări defectele de har- 
nașament survenite la unii coneurenți, 
impledecindu-i să-șl mai apere șansele, 
ne-am gindit că nu-1 de loc Lipsită de 
interes pentru cei ce frecventează cîmpul 
de curse o expunere a lipsurilor înre
gistrate in decursul stagiunii trecute. 
Ceea ce șochează de la bun început, 
răsfoind programele, este constatarea că 
din 300 de alergări, în 123 — deci în
tr-un procent de 40 Ia sută — „s-a pe
trecut ceva" tu cite un concurent. Fi
rește, n-au fost numai accidente de har- 
nașament. Acestora 11 s-au adăugat și 
alte deficiențe care au diminuat calita
tea spectacoluluf și au avut consecințe 
dezagreabile pentru publicul parlor. 
Astfel. în 36 de cazuri, unii coneurenți ' 
au fost descalificați pentru c& au trecut 
linia de sosire în galop, tn alte 31 de 
cazuri, unii cai au fost opriți pe parcurs 
pentru diverse motive ; derobărl, acci
dente de potcoavă, refuz de întrebuin
țare, jenări din partea adversarilor, ner
vozități, ruperea cecului etc. Au survenit, 
în continuare, 23 de accidente de harna- 
șament, 17 distanțări pentru galopuri 
repetate. 13 descalificări pentru mers 
neregulat șl li distanțări pentru galop 
prelungit, tn total, deci. în 123 de pro
be. 131 de cazuri ! Cifrele sint revela
torii. Șl sociologii, pe bună dreptate, 
pot să afirme că asemenea cifre pot e- 
moționa nttmai in măsura în care reu
șesc să creeze o realitate palpabilă. Or. 
în cazul de față, nimic nu-i mal palpabil 
decît specificarea că toate aceste cifre 
reprezintă sintetizarea cazurilor consem
nate în programele oficiale.

Desigur, 
descalificările 
tn galop. în 
trăpașilor sint

n-o sâ reproșăm driverilor 
pentru trecerea potoului 
focul luptei, majoritatea 
tentați să comită greșeli

ESTE INSUFICIENTĂ
de alura, 
n tăcuți 
tete de 1 _____  ___ __ _______  _
zuri ? Accidentele de harnașament «a 
traduc în proporție de 90 la suta pm 
cuvîntul neglijență profesională. Mersul 
neregulat este sinonim cu incorecta e- 
chillbrare a trăpașului. Galopurile repe
tate reprezintă forțarea inutilă a unei 
concurent, într-o zl în care nu Se at ? 
în plenitudinea condiției fizice. Și-a’.unc:. 
publicul, ca și noi, slntem îndreptă::-: 
să adresăm întrebarea : exista o preo
cupare pentru înlăturarea deficiențelor r 
„Există, cum să nu existe, din moment 
ce un astfel de obiectiv îl avem înscris 
în plan" — anticipăm noi răspunsul în 
cor al colectivului de antrenori și dri- ve-ri.

Intr-adevăr, la baza planului de acti
vitate al antrenorilor și driverilor s’au 
— după cite știm — trei elemente : în
deplinirea unui procentaj de partar.ți 
pentru fiecare reuniune, ameliorarea va
lorii trăpașilor și evitarea deficiențele r. 
Neindeplinirea planului are, în mod fi
resc, efecte de ordin material asupra sa
lariului. Este de presupus, deci, că ei 
au o preocupare permanentă pentru în
deplinirea planului. Dar cum concordă 
atunci evitarea deficiențelor cu expu-e- 
rea cifrelor de mai sus ’ Răspunsul es-e 
clar : dacă există o preocupare pen:ru 
evitarea deficiențelor, alunei aceasta cu 
este îndeplinită îndeajuns.

De o asemenea realitate vor trebui să 
țină seamă, anul acesta, antrenorii si 
driverU hipodromului ploieștean Snre 
binele lor și pentru a determina rr 
spectatori să le aprecieze pozitiv capa
citatea șl corectitudinea profesională.

Niddy DUMITRESCU

. De asemenea, drived! nj pot 
răspunzători pentru acciden- 

potcoavă. Dar în celelalte ea
se
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CUPA ROMÂNIEI BATE LA UȘĂ
DUMINICĂ „16 "imile DE FINALĂ

CUPA DE LA
CU JIUL)
TIMIȘOARA

asupra lor vă 
denții noștri.

Zoi in că, 
Cojocaru ; 
Pavlovici.

Șerbănoiu), 
(min. 46 : 

Necula),

fost marcat de numeroase jocuri amicale, ca princi
pale verificări în vederea debutului în Cupă. Relatări 

1— prezintă mai jos reporterii și corespon-

IERI - REPETIȚIE GENERALĂ
ÎN NUMEROASE JOCURI AMICALE

„16-imțle Cupei României dau startul în noul sezon 
competițional. O intîlnire, Politehnica Timișoara — 
Steaua București, are loc miercuri, dar „grosul" se va 
disputa duminică, în avanpremieră la cupele europene 
și returul campionatului. Sfîrjitul săptămînii trecute a

STEAUA LA ULTIMA VERIFICARE (2-1
ÎNAINTEA JOCULUI DE

întilnirea Steaua — Jiul sc anunța 
interesantă : pentru bucureșteni ea 
constituia ultima verificare înaintea 
meciului de Cupă de ia Timișoara, 
pentru Jiul penultima (joacă abia la 

■ 5 martie). De aceea, în jurul terenu- 
V lui — de data aceasta cel gazonat — 

*-au adunat vreo 2 000 de spectatori, 
iurora confruntarea — păstrîndu-și 
caracterul de verificare — le-a ofe
rit. totuși, un joc animat, unele pe
rioade avînd o autentică alură de 
campionat, dar și cu cîteva accente 
de duritate (M. Marian, fundașul 
Jiului a și părăsit terenul cu o en
torsă în urma unei dispute prea în
focate pentru balon). Perioadele de 
atac sau dominare au alternat. Stea
ua a beneficiat de mai multe, prin 
jocul său mai combinativ, si in două 
din ele a și înscris tot atitea goluri: 
primul prin Tătaru (min. 8) in ur
ma unei faze larg desfășurate ți a 
unei pase decisive a lui Vigu ; ai 
'doilea, tot prin Tătaru (min. 70), 
dar dintr-un II ni acordat nejusti- 
ficat de arbitrul C. Dinulescu. Jiul 
egalase in min. 60 prin Făgaș, după 
un contraatac rapid, bine executat 
și... o bilbiială a apărării steliste.
. par rezultatul a interesat mai pu
țin șl mai mult ceea ce au arătat 
echipele !n acest meci. Fizic, ambele 
s-au prezentat la un nivel bun ; ele 
au păstrat în general un ritm alert. 
In ciuda terenului moale. Ca ansam-

blu însă, Jiul ni s-a părut mai bine 
pusă la punct. Linia de mijloc Co- 
torniani — Libardi a.-igură echilibrul 
necesar, iar trio-ul Georgevici — Li
bardi — Mulțescu constituie motoiul 
unei echipe care știe să se închidă 
Dine în apărare și este aptă de con
traatacuri simple, dar periculoase. 
La Steaua, aflată In stadiul stabili
zării unei alcătuiri în sistemul 
4—3—3, se resimte lipsa de continui
tate. de cursivitate. Realizările de 
finețe („un-doi“-urile Tătaru — lor- 
dăncscu, numerele personale, uneori 
inutile pentru echipă, ale lui Aele
nei) alternează cu acțiuni ratate cu 
ușurință (pasă greșită sau întîrziată
— Savu, devieri de la sarcinile for
mulei 4—3—3, Tătaru), în plus, am 
remarcat _ dublajul uneori defectuos 
al fundașilor centrali și aportul In
suficient al extremelor.

STEAUA: Haidu (min. 461 Co
man) — Sătmăreanu, Smarandache, 
Hălmăgeanu, Negrea — Vigu, Savu
— Aelenei. Tătaru, Iordănescu (min. 
46: Ștefânescu), Năstase (min. <6: 
Marcu).

JIUL: Suciu — Georgescu, Geor- 
geviei, Stocker, M. Marian (min. 17i 
M. Popescu) — Dodu (min. 27: Co- 
tormani), Libardi — Făgaș, Stol'-n, 
Mulțescu. Naidin

Steagul roșu a aliniat formația : 
Adamacbe (în formă foarte bună) 
— Ivăncescu, Jenei, Pescaru (min. 
16: Păltinișan), Rusu, Cadar. Balint 
(min. 46: 
Ghergheli 
min. 60 : 
Gydrfi.

Petre GAȚU
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CURAJUL FRICII

POLITEHNICA IAȘI — SPORT 
CLUB BACAU 1—0 (1—0)

IAȘI, 27 (prin telefon). Timp 
urit la ultimul joc de verificare 
înaintea ,,16‘-imilor Cupei. Meciu. 
a fost viu disputat. In prima parte 
ieșenii atacă mai mult și reușesc 
să înscrie unicul gol al intilnirii 
prin Amarandei (min. 35), după o 
splendidă fază creată de Incze și 
Lupu'escu. După pauză, băcăuanii 
leagă mai bine jocul, dar resimt 
lipșa unui coordonator (Dembrov- 
scțti n-a jucat). în echipa ieșeană 
n-au jucat Mărdărescu II (fiind 
plecat militar), lanul și Moldovea- 
nu (accidentați). Iată formațiile 
care au jucat :

POLITEHNICA : . Costa? — lțq- 
mila.1, Hanceriuc (Romila II), Ale
ea.' Păli, Romila II (Amarandeil.

Incze, 
perman), Lupulescu,

SPORT CLUB BACAU : Ghiță — 
Kiss. Catargiu, Velicu, Comănescu, 
Hrițcu, Duțan (Vătafu), Mioc, 
Pană. Rugiubei, S. Avram (Florea).

V DIACON ESCL-coresp.

STEAGUL ROȘU BRASOV —
POLITEHNICA GALATI 1—1

(0-0)

BRAȘOV, 27 (prin telefon). Nu
meroși spectatori au vizionat jocul 
disputat pe un teren bun (stadio
nul Tineretului). Partida a fost 
utilă ămbelor echipe, mai ales 
brașovenilor care au putut vedea 
cu acest prilej că mai au încă de 
lucrat pentru omogenizarea echi
pei. Gălățenii s-au dovedit bine 

t.pregătiți ^Ijiiic și fizic, șț^U:
un joc â'e 'ansamblu biîte' pus lti 
punct.' Autorii ’ goluriloi1 :' 'Besman

I. HIRȘL’-coresp.
C.S.M. SIBIU — F. C. ARGEȘ 

2-1 (1—0)

SIBIU, 27 (prin telefon). Aproa
pe 5 000 de spectatori au fost pre
zenți duminică în tribunele stadio
nului Metalul din localitate pentru 
a urmări pe F. C. Argeș, dar mai 
mult ca să-l vadă la lucru pe in
ternaționalul Dobrin, căruia, la în
ceputul partidei, secția de fotbal 
C.S.M. i-a înmînat un fanion.

Oaspeții au dominat mai mult, 
inițiind numeroase acțiuni bine di
rijate de Dobrin, dar atacul lor s-a 
lovit de apărarea bine organizată a 
sibienilor. Aceștia au fost insă pe
riculoși și în atac, reușind să in- 
scrie de două ori prin Schwartz 
(min. 20) și Stoicescu (min. 89). 
Pentru F. C. Argeș a marcat Do
brin (min. 65). De remarcat că si- 
bianul Schwartz a ratat in min. 14 
un 11 metri.

F. C. Argeș a aliniat formația : 
Stan — Pigulea, Barbu. Vlad. Ivan 
II. Olteana (Prcpurgel), Dumitru 
Ștefan (D. Emil). Radu, Frățilâ 
(Roșu), Dobrin, Jercan.
Ilie lOXESCU-coresp. județean
RAPID (TINERET) — DUNĂREA 

GIURGIU 1—0 (0—0)

Ieri dimineață, terenul H al sta
dionului Giulești din Capitală a 
găzduit partida amicală dintre Ra
pid (tineret) și divizionara B Du
nărea Giurgiu. La capătul unui joc 
în care feroviarii au dominat mai 
mult (de remarcat câ de două ori 
înaintașii giuleșteni au expediat 
balonul în bară), victoria le-a re
venit cu scorul de 1—0 (0—0). Uni
cul punct al partidei a fost înscris 
în min. 80 dintr-o lovitură de la 
11 m (dictată cu prea multă ușu
rință de arbitrul Suciu la o fază 
ce nu reclama penalty) și transfor
mată precis de Nedianu. O impre

sie. bună în acest meci au lăsat-o 
Niță, Adam și Ștraț (Rapid), Cris- 
tâclte, Lungu și Manciu (Dunărea).

Aurel PĂPĂDIE

Portarul echipei Unirea Tricolor stopează încă un atac al juniorilor 
Foto: Ion MIHAICA

LOTUL NATIONAL DE JUNIORI — UNIREA TRICOLOR 1-0 (0-0)

JUNIORII AU ATACAT MULT
DAR INEFICACE...

zgură denivelat 
mocirlos) de la 
națională de ju- 

în-

(mm. 55) pentru găiSțerti, rfflșpec 
tiv Șerbănoiu

Amarandei (Cu- 
Dănilă,

Apărarea oaspeților încearcă să stopeze un atac al rapidiștilor. Fază din 
partida Rapid (tineret) — Dunărea Giurgiu

ddx

FEBRA ULTIMELOR

PREGĂTIRI

(Urmare din pag. 1)

lovitură de colț executată de Sza- 
kacs, Strauss deviază balonul în 
poartă : 0—3. Oapeții realizează în 
continuare faze spectaculoase, ade
vărate dantelării pe gazon, aplau
date de public.

Crișul a aliniat formația: Cate
na I (min. 65 i Bologan) — Sărac, 
Lucaci, Bule, Catena II, Șchiopu, 
Cociș II (min. 65: N. Alexandru), 
Daraban (min. 68 t Neșu), Suciu (min. 
75: Kovalcik), Tamas, Kun I (min. 
65 : Bocșa). A arbitrat foarte bine 
V. Iacob—Oradea.

Lovitura de începere a fost dată de 
fostul internațional Elemcr Cociș, 
antrenor la centrul de copii Crișul.

Cociș s-a retras din activitate și 
această ocazie a fost sărbătorit 
clubul orădean.

E. 
cu 
de

Ilie GHIȘA — coresp. județean

Pe un teren cu 
(pe alocuri chiar 
„Ghencea", echipa 
niori a întîlnit ieri dimineață 
tr-un meci de verificare, pe divizio
nara C Unirea Tricolor București. 
Partida, vizionată de cîteva sute de 
spectatori, a plăcut, oferind destul 
de multe faze bine concepute, spec
taculos desfășurate și, în marea lor 
majoritate, încheiate cu șuturi la 
poartă. S-a jucat dîrz, cu ambiție, 
echipa antrenată de Constantin Ar- 
deleanu și Vasile Zavoda fiind cea 
care a dominat mai mult, în repri
za a doua copios chiar. Jucătorii 
care ne vor reprezenta la turneul 
final U.E.F.A. din Spania știu să 
se „bată", cunosc tainele presingu
lui, sînt posesorii unor elemente 
tehnice cu ajutorul cărora reușesc 
să stopeze cu ușurință acțiunile 
ofensive ale adversarului (excelent 
au jucat fundașii Grigoraș, Naghi 
și Purima), combină simplu la mij
locul terenului, extremele (mai ales 
Szabados) vin de nenumărate ori 
înapoi, la primirea balonului, ata- 
canții fac dese schimburi de locuri, 
știu să execute în fel și chip lovi
turile libere din preajma careului 
advers dar...

„Of“-ul actualei echipe naționa
le de juniori. continuă să rămînă 
ineficacitatea, feri, atacanții au în
cheiat cu șuturi majoritatea acțiu
nilor ofensive — fapt îmbucurător
— dar, în proporție de 70—80 Ia 
sută, ele au păcătuit prin impreci
zie. Poate că s-a resimțit lipsa din 
centrul liniei de atac a Iui Aelenei 
care a jucat sîmbătă, în meciul 
Steaua — Jiul. Totuși, lipsa de con
centrare și precizie în fazele de fi
nalizare constituie un aspect asupra 
căruia antrenorii vor trebui să in
siste mai mult cu ocazia viitoare
lor acțiuni ale lotului. Ciurea (Nas- 
te)-Anghelini, NAGHI, GRIGORAȘ, 
PURIMA. Ion Ion. DUMITRIU, Șu- 
mulanschi, RADUCANU, LUCHES- 
CU și Szabados au alcătuit forma
ția care a învins Unirea Tricolor 
cu 1—0 printr-un gol marcat de 
Dumitriu din lovitură de la 11 m-

Echipa a doua de juniori (Balaci- 
Onuțan, Crețu, Iovănescu, Ștefan
— din min. 41 Toma —, Cîndea, 
Istrătescu. Giulvezean, Roșu, Gor- 
gorin, Vrinceanu — din min. 41 Su- 
renghin) a jucat apoi cu Steaua ti- 
neret-rezerve. Mult mai puternici 
și experimentați, steliștii — în rîn- 
durile cărora au evoluat și Coman,

Ciugarin, Naom, Marcu, Dumitriu 
III și Ion Constantin — au cîștigat 
cu 3—0 prin golurile marcate de 
Marcu, Ion Constantin și Vlad.

L DUMITRESCU

15.30. A sosit Air France-ul, de 
palide. „Cum a fost, Mircea ?" 

T.... ....... ... .. ___  _______ mai dure decît... Stiles". Apare
,Spune-mi două vorbe despre echipă!" Roșcatul zîmbește 
.Tocmai de la m’<ne ? Am fost omul cel mai slab", laiâ-l și 

„Pe ce teren jucăm mîine cu 
îi spun că singura solufie e Softica. Dumitrescu III încre- 

iHuneșiu : „Imposibil I Voiam un joc cu public. Un joc cu aplauze sau 
fluierături. Un joc care să stimuleze". Dumitrescu III cade pe ginduri. 
Privește absent trecerea jucătorilor săi spre ieșire. „Și ce mare nevoie 
aveam de acest joc I"

Orele 16,30. Holul hotelului Ambasador. Jucătorii urcă încet 
spre ascensor. Dumitrescu III e mereu tăcut. Apoi, deodată, .se adre
sează administratorului echipei, venit de la Arad să-i întîmpine : „Te 
rog să telefonezi la Tarom. Să schimbi biletele. Plecăm mîine dimineață, 
cu primul avion". Apoi mă întreabă dacă s-ar putea găsi un teren de 
antrenament. „Pentru cînd?" „Pentru acuma !" Sînt puțin uimit, dar 
îmi dau seama că U.T.A. e în mare criză de timp. Propun soluția „sta
dionul Tineretului". Se adoptă imediat. Dumitrescu III strigă spre grupul 
de jucători adunați în fața ascensorului : „Băieți, peste 20 de minute, 
aici, în hol, în treninguri. Mergem la antrenament". Toți tac...

„Alo, Aradul I" Vocea antrenorului se aude pînă în Jiol ^„Orga
nizați de urgență un meci pentru mîine, duminică dimineață. Trebuie să 
jucăm... N-are importanță. Cînd? ! Imediat după coborîrea din avion !" 
Aradul răspunde : „N-avem echipă. Mîine dimineață se joacă finala 
Cupei Ștefan Barbu, între Vagonul și C.F.R.". Dumitrescu rămîne des
cumpănit. Dar, în plină criză de timp, găsește singura continuare posi
bilă : „Rugați-i pe cei de Io Vagonul și C.F.R. să joace .cu noi cîte o 
repriză". Peste 10 minute, Aradul răspunde : „Vagonul și C.F.R.-ul sînt 
de acord. Apoi vor juca finala, două reprize a 30 minute". Dumitrescu 
cade in fotoliu, frînt.

Orele 17,15. Stadionul Tineretului. E frig. Arădenii apar pe teren 
numai în tricouri. U.T.A. aleargă pe un gazon desfundat de crampoa
nele rugbyștilor. Valuri de ceață coboară dinspre mănăstirea Cașin. 
U.T.A. forțează. Apoi începe meciul la două porți (porțî de rugby) 
Antrenamentul se prelun^z.ște. A trecut o oră și jumătate. E întuneric. 
U.T.A. aleargă...

Duminică, ■ orele 4,45. Deșteptarea. îmbarcarea. Spre Bărteasa. 
E ceața. Avionul va întîrzia. O nouă îmbarcare spre Otopeni. Tn sfîrșit, 
decolarea... Aterizare la Arad. Criza de timp crește. Vagonul și x 
C.F.R.-ul eșteaptă. Autobuzul se îndreaptă spre stadion.

Orele 13,30. Chem Aradul. Nu cunosc nici un număr de iucător 
Cer la întîmplare Pojoni Eugen. Aud glasul operatoarei.: „Fotbalistul?" 
„Da, fotbalistul". „Pojoni n-are telefon. Singurul fotbalist cu telefon e 
Petescu. Aveți legătura. 1 14 49".

„Alo, Mircea! Ce-ați făcut?" „Am_jucat..0—1 cu Vagonul, 0—0 
cu C.F.R.-ul. Nu e prea strălucit cu opt zile înainte de Tottenham. E o 
oarecare nervozitate în echipă. A fost și un tur de forță. Acum 24 de 
ore eram încă deasupra Elveției".

La ora cînd apar aceste rîgduri, Mircea Petescu spune coechipie
rilor săi : „Tn calitate de căpitan, interzic cu desăvîrșire cea mai mică 
manifestare de panică. Știu. Ne e teamă că nu vom nutea învinge 
Tottenham-ul la Arad. Dar această teamă e, de fapt, o formă a cura
jului !"1 loan CHIRILA

Aeroportul Otopeni. Sîmbătă, orele 
la Paris, Coboară U.T.A. Chipuri 
„Ca și cum n-ar fi fost. Terenuri 

Domide. „7 
anevoie : „__
pe Dumitrescu III. Mă întreabă direct: 
Dinamo ?" 
menește : .

APLICAREA FERMA A REGULAMENTULUI DE JOC
TREBUIE SĂ DEVINĂ LINIA DE CONDUITĂ

A TUTUROR ARBITRILOR
în cadrul pregătirilor p&ntru noul 

sezon competițional, pe care le fac 
și ei, ca și jucătorii, arbitrii din 
loturile divizionare A și B au avut 
ieri o consfătuire, concludenta în 
primul rînd prin numărul mare 
al celor prezenți: peste 200 de „ca- 
,văleni, ai. fluierului",..care . au- um
plut pînă la refuz, sala de ședințe 
a Consiliului Irațional pentru Edu
cație Fizică și Sport.

Ca de obicei, consfătuirea a în. 
cepul cu o .informare a Colegiului 
central al arbitrilor, prezentată de 
tov. Vladimir Grosu. A fost o in
formare documentată, din care a 
reieșit amploarea activității de ar
bitraj pe terenurile noastre de fot
bal, realizările și lipsurile ei cele 
mai importante, în prima parte a 
campionatului diviziilor A, B și C. 
și cu prilejul altor meciuri. Am pu
tut afla, astfel, că cei 516 arbitri 
din cele trei loturi divizonare au 
avut 2 159 de prezențe la centru și 
3 366 la linie, realizind. în total, 
impresionanta cifră de 5 525 de ar- __ _________ ....  _______ _
bitraje. Spațiul nu ne permite să multor arbitri, lipsa lor de fermi-
reluăm în aceste rînduri evidenție
rile pe care le-am ascultat cu plă
cere. Ne vom mărgini să arătăm 
<'ă în lotul A s-au impus prin ar
bitrajele prestate printre alții : Ni- 
colae Rainea (care, de altfel, a fost 
promovat în lotul F.I-F.A.), Gheor- 
ghe Limona. Vasile Topan, Mir
cea Bădulescu, Nicolae Petriceanu, 
Nicolae Cursaru. N-au lipsit, fireș
te, nici exemplele negative. Am pu
tea spune că s-a insistat destul de 
mult asupra arbitrajelor slabe,

transferat discuțiile pe alte planuri, 
înefereînd să se războiască cu... pre
sa, pentru stelele și notele acordate 
arbitrajului, în general pentru apre
cierile din cronicile sportive. Fără 
îndoială, s-au spus și lucruri do nine 

____ ________ _ _____ ___ de reținut. Ne gîndim, de pildă, la 
unor decizii__ ncregulamentare. D,e- faptul arătat de Sțeliap ,M#taizer.
sigur, și acestea 'sînt importante în . și anume că în turul parfipionatu- 
riiuite cazuri, dar ele sînt involun- lui, un corp de arbitri 'dintr-gn ju-
tare, generate de rapiditatea" cu ca- deț 03 poljul;a .țbst iritreo gseme-
're arbitrul trebuie să ia d hotărîre nea măsură ignorat, lifcît'.TjicȘ unuia 
la unele faze nu îndeajuns de clare.
Din păcate, numărul cel mai mare 
de greșeli nu se datorește neaten
ției arbitrilor și, cu atît mai puțin,

greșelilor săvîrșite, a manierei de 
arbitraj care, uneori, a influențat 
desfășurarea jocului și, prin aceas
ta. chiar rezultatul. Poate, insă, că 
informarea a pus prea mult reflec
torul in direcția greșelilor de ordin 
tehnic, ca să le spunem așa, asupra

CONSFĂTUIREA DE IERI
A „CAVALERILOR FLUIERULUI'

necunoașterii perfecte a regulamen
tului de joc. Factorul care le deter
mină este altul : lipsa de CURAJ a

tate. Am spune, deci, că greșelile 
lor au fost mai mult de ordin etic 
decît tehnic și că aceasta trebuie 
să constituie principala temă de 
meditație a arbitrilor, acum cînd 
se pregătesc pentru reluarea activi
tății.

Dar din felul cum au fost pur
tate unele discuții, n-am avut im
presia că s-ar fi ajuns la o aseme
nea concluzie. Unii vorbitori nu 
numai bă au trecut ușor peste 
problemele de arbitraj, dar

DIN NOU ABSENȚE

IN CAMPIONATUL JUNIORILOR

BUCUREȘTENI
Campionatul juniorilor bucureș

teni a continuat duminică dimi
neața în sala clubului Uzinelor Se
mănătoarea. Ca și in gala prece- 

neprezentările au conți- 
21 de meciuri 
aibă loc, s-au

(C.S.S.) b.p. I. Vasile

dentă, 
nuat! Astfel, din 
care trebuiau să 
disputat doar 13.

Dintre cei 26 de 
urcat treptele ringului, am reținut 
pe Vasile Drăghia și Comeliu Tui- 
nea (antrenor prof. I. Pintea). Ma
rian Stamatescu (antrenor Con
stantin Anton) și Paul Ionescu 
(antrenor Dumitru Gheorghiu). Re
zultate tehnice: juniori mici — 
J. Pleșa (Energia) b.p. M. Mihai- 
lovschl (Metalul), D. Lambru (Con
structorul) b.p. E. Nica (Progresul),

tineri care au

I. Efta
(Progr.), C. Tudorache (Șc. sp. 2 
M. Basarab) b. dese. JI Gh. Șer- 
ban 
b.p.
(Șc. _.
(Met.), G. Ioniță (Olimpia) b.p. M. 
Coman (Șc. sp. 2 M.B.), V, Dră
ghia (Șc. sp. 2 M.B.) b.p. A. An
gliei (C.P.M.B.) ; juniori mari — 
E. Gigea (Steaua) b. ab. II E. Brîn- 
dușescu (Constr.), Șt. Florea (C.S.S.) 
b.k.o. IT I. Monea (Energia), M. 
Stamatescu (Metalul) b.p. T. Boia 
(Metalul). C. Florea (Progr.) b. dese. 
III P. Meilă (Metalul) și P. lones- 
cu (Viitorul) b.p. P, Boldariu 
(Energia). (Daniel DIACONESCU).

dintre ei nu i-a fost încrediffțată 
măcar o tușă de divizia A ! Intere
santă ni s-a părut, de asemenea, 
ideea dezvoltată de Silviu Stănces- 
cu, că nu numai arbitrii trebuie să 
cunoască bine regulamentul, ci toți 
factorii legați de activitatea- .fotba
listică, sfîrșind chiar Cu spectatorii.

Luînd cuvîntui, tov. Ion Balaș, 
vicepreședinte a] Federației române 
de fotbal, s-a ocupat mai puțin de 
ceea ce a fost bun sau rău în acti
vitatea de arbitraj și s-a referit mai 
mult la cerințele arbitrajului, în 
noul sezon. Arătind că jocul mo
dem este caracterizat .de o mare 
forță de mișcare a jucătorilor, tov. 
Ion Balaș a spus că, printr-o relație 
directă, trebuie să crească și forța 
de mișcare a arbitrului, care tre
buie socotit și el un sportiv de per
formanță, la virata maturității- Vi
cepreședintele F.R.F. a cerut arbi
trilor să dea dovadă de curaj, în 
toate ocaziile, în aplicarea regula
mentului de joc, în reprimarea jo
cului dur (care nu trebuie confun
dat cu cei atletic, în forță), în in
staurarea unei atmosfere sănătoase 
pe terenurile de fotbal.

în cuvîntui «ău de încheiere, tov. 
Andrei Rădulescu, președintele Co
legiului central, după ce a anunțat 
că s-a primit aprobarea ca Iosif 
Ritter și Cornel Nițescu, care au 
împlinit virata de 50 de ani, să-și 
continue activitatea pînă la sfirșitul 
acestui campionat, a făcut celor de 
față o serie de recomandări de or
din tehnic și organizatoric, menite 
să contribuie la îmbunătățirea acti
vității de arbitraj, atît de impor
tanta în procesul dvolutîv al fotba
lului nostru.

(Voința). T. Bunar (Energia) 
P. Ciurea (Energia), C. Tuinea 
sp. 2 M.B.) b.p. Al. Vasile

Jack BERARIU

In divi Ua A

CLASAMENTELOR

DUPĂ ÎNTÎLNIRILE PRIMEI ETAPE

PRONOSPORT
1972

Moldanschi (dreapta) inițiază un atac in asaltul cu Pongraț (stingă), în 
cursul meciului de spadă Steaua — Medicina Tg. Mureș

STEAUA IN FRUNTEA

11—5, cu Tractorul Brașov 
cu Uni- 

12—4 ; Tractorul cu

în intilnirea masculina de tineret; România—Cehoslovacia 3-2

TRAIAN MARCU NU „LASA“ NICI UN PUNCT!
9 9

parch e-Sîmbătă seara tîrziu, pe _ 
tul sălii Constructorul din Hune
doara. au luat sîirșit ultimele par
tide din cadrul dublei întîlniri de 
tenis (tineret) dintre echipele Ro
mâniei și Cehoslovaciei. Ca și în 
meciurile feminine, de la Bucu
rești victoria în confruntarea pri
melor echipe a revenit reprezen
tanților noștri, în timp ce întîlni- 
rea formațiilor secunde a prilejuit 
succesul oaspeților.

Cu 3—2 a terminat învingătoare 
prima reprezentativă a țării noas
tre. aceasta datorită în special for
mei excelente pe care o demon- 
-trează brașoveanul Traian Marcu, 
După ce, in prim^ zi, el îl învin-

7—5 pe Vavrik, 
al doilea meci

cîș-
de

sese cu 6—0. 
tigă acum și 
simplu, dispunînd de Savrola cu 
6—2, 10—8. Victoria formației ro
mâne era astfel asigurată. Scorul 
a fost redus 'de oaspeți prin punc
tul înscris de Vavrik, învingător 
asupra lui G. Neacșu, după o par
tidă dîrz disputată: 7—6, 6—3, 
6—3.

în întilnirea formațiilor secunde, 
oaspeții obțin o victorie categorică:
5— 0. Ultima partidă de simplu a 
opus pe Slozil lui Roșjanu, tenisma- 
nul cehoslovac cîștigînd cu 6—2,
6— 1.

M, IOANID-coresp,

Așa cum era de așteptat, după 
prima etapă a campionatului divi- 
vizei A la scrimă, în poziția de li
der — la toate armele — se găsesc 
formațiile clubului Steaua. Aceasta 
nu înseamnă, însă, câ în mănun
chiul protagoniștilor se află numai 
valoroșii componenți ai echipelor 
roș-albastre, ci și o parte din .ad
versarii acestora, care și-au apărat 
cu multă dirzenie șansa și au silit 
echipele campioane la cele patru 
arme fă se întrebuințeze, uneori 
chiar mai mult decît s-ar fi crezut, 
pentru a înclina de partea lor ba
lanța succesului. Clipele cele mai 
grele le-au cunoscut floretlștii Ste
lei care au gustat și amărăciunea 
înfrîngerii și au smuls după serioase 
eforturi o victorie la limită asupra 
Universității București (aceasta a- 
vînd. precum se Știe, doi trăgători 
extrem de ambițioși în formație : 
Mureșanu și Costescu).

Ne-a surprins, in proba de spa
dă, replica ștearsă pe care a dat-o 
Electroputere, formației campioane. 
Echipa craioveană nu s-a putut baza 
— de altfel ca și în alte meciuri — 
decît pe aportul „veteranilor'" 
Mironov și 
oare Isăilă, 
Duțu ?

La floretă 
tivele și sportivii clubului 
au dominat mai " pregnant această e- 
tapă de debut în care vom mai su
blinia meritoria comportare a Poli
tehnicii Timișoara. Nou promovați 
în divizia A, timișorenii au reușit 
să obțină trei victorii.

REZULTATE — Floretă Mascu
lin : Universitatea București cu O- 
limpia Satu Mare 8 (v)—8, cu Pro
gresul 12—4. cu Steaua 7—9; Poli
tehnica Timișoara cu IEFS 9—7. eu 
Progresul 10—6 : Steaua—Olimpia
14—21 .IEFS—Olimpia 8 (v)—8. Flo-

" . ■“ săi t 
Popescu. Ce așteaptă 
Cărămidă și, mai ales,

feminin și sabie, spor-
Steaua

retă feminin : Steaua cu IEFS 14--2, 
cu Universitatea 10—6, cu Progres 

Progresul cu Olimpia 
cu Viitorul 11—5 ; IEFS—O- 

8 (v)—8 ; Olimpia—Viitorul
Universitatea Buc.—IEFS

sul 13—3;
9—7, 
limpia
9- 7: ____ ___ ___
10— 6. Sabie : Politehnica Iași cu O- 
limpia
8 (v)—8, cu Steaua 6—10. 
versitatea Buc.
CSM Cluj 10—6, cu Olimpia 10—6 ; 
Steaua cu CSM Cluj 9—7, cu Uni
versitatea Buc. 14—2. CSM Cluj— 
Olimpia 10—6. Spadă: Electroputere 
Craiova cu Olimpia 9—7, cu CSM 
Cluj 12—4, cu Steaua 4—12; Steaua 
cu Universitatea Buc. 13—2, cu Me
dicina Tg. Mureș 8—7; Olimpia cu 
Universitatea Buc. 9—7, cu CSM - 
Cluj 3—13; Medicina Tg. Mureș— 
Universitatea Buc. 8 (v)—8.

Sebastian BONIFACIU

Așa arată o variantă cu 13 rezultate 
exacte la concursul Pronosport nr.

9, etapa din 27 februarie

lei.

I. Atalanta — Mantova 
II. Bologna — Fiorentina

1 
X

III. Milan — Sampdoria X
IV. Napoli —- Cagliari X
V. Roma — Juventus X

VI. Torino —■ Internazionale 1
VII. Varese —- Catanzaro X

VIII. Verona -- Lanerossi X
IX. Arezzo —- Bari 1
X. Como — Foggia X

XI. Novara — Lazio 1
XII. Palermo — Perugia I

XIII. Reggiana — Taranto 1

Ca-CONCURSUL REPUBLICAN DE CROS
(Urmare din pag. 1)

bunele clasări, neașteptate, ale fon- 
distelor din județul Argeș (Jitaru, 
Leau și Duculescu), ale Nataliei An
drei, precum și ale scmifondiștilor 
Florea Șandru și Dorin Paniță. Ne 
așteptam la mai mult de la Cornelia 
Holub, Elisabeta Baciu, Maria Puică. 
Eugen Negară ș.a. Trebuie să fim 
realiști în ceea ce privește șansele 
crosiștilor români la Crosul Balca
nic, deoarece cu cîteva excepții 
(Gh. Ghipu, Fl. Sandru, echipa de 
junioare și cea de senioare), nive
lul general este scăzut".

Rezultate tehnice t „

JUNIOARE (1 000 ni, 55 de concu
rente) : 1. VIORICA JITARU (L. A. 
Cîmpulung Muscel) ; 2. Liliana Leau 
(L. A. Cîmpulung Muscel) ; 3. Vio
rica Neagu (C. A. Roman) ; 4. Relia 
Duculescu (C. S. Pitești) ; 5. Elvira 
Bucșe (C. A. Brebu-Cîmpina) ; 6.
Cornelia Holub (Metalul) ;

JUNIORI (4 000 m, 63 de concu- 
renți): 1. GH. GHIPU (Metalul); 2. 
Nicolae Onescu (Rovine Craiova) ; 
3. Virgil Lupu (S.S.A.) ; 4. Valentin - 
Zafirii (Sc. sp. Ploiești) ; 5. Ion Je- 
beleanu (Politehnica Timișoara) ; 6. 
Paul Copu (Șc. sp. Focșani) ;

TINERET (6 000 ni, 24 de concu- 
renți): 1. FRANCO FA VA (Italia) ; 
2. Florea Sandru (Metalul); 3. Dorin

Paniță (Energia București); 4. ilie 
Floroiu (Farul Constanța); 5. Octa
vian Popa (C.S.U. Oradea) j 6. Dan 
Hegep (Politehnica Timișoara) ;

SENIOARE (2 000 m, 19 concu
rente) : I. NATALIA ANDREI (Ro
vine Craiova); 2. Elisabeta Ruțâ 
(Constructorul București) ; 3. Maria 
Linca (Metalul) ; 4. Fița Rafira (I.P. 
Galâți); 5. Elisabeta Baciu (C.A.U.)s 
6. Ioana Arășanu (Steaua);

SENIORI (10 000 m, 29 de concu- 
renți) : 1. RENATO MARTINI (Ita
lia) ; 2. Nicolae Mustață (Dihamo) ; 
3. Ilie Cioca (Dinamo); 4. Mihai Pa
duraru (C. A. Roman) ; 5. Moise Ha- 
toș (Dinamo) ; 6. Petre Murgocl
(Universitatea Iași).

Fond de premii * 314 994
Plata premiilor va începe în_

pitală de la 3 martie pînă la 12 
aprilie ; în țară de la 6 martie pînă 
la 12 aprilie 1972 inclusiv, 
p —H In:aKsiăăURELPili

CÎȘTIGURILE TRAGERII
ȚIONALE PRONOEXPRES

FEBRUARIE 1972

l,m

EXCEP-
DIN 20

Categoria 1: 4,50 autoturisme
Dacia 1300 ; a 2-a: 6,40 autoturis
me Skoda S.100 ; a 3-a : 34,75
excursii în Italia; a. 4-a: 61,05
excursii duble pe itinerarul Unga
ria — Polonîa — Cehoslovacia; a 5-a: 
322,25 variante a 2.613 lei ; a 6-a : 
616,55 variante a 500 lei; a 7-a : 
1.192,05 variante a 200 lei j a 8-a: 
2.356,70 _,varîaaț§ a 100 lei.



Rezultate excepționale
in concursul de înot de la Bremen

BREMEN 27 (prin telefon). Cea 
de a doua reuniune a marelui con
curs internațional de înot a fost 
marcată de o serie de performanțe. 
excepționale, printre care și două 
noi recorduri mondiale, (în bazin 
scurt) realizate de Mailer Kusch 
(R.F.G.) 2:21,0 la . 200 m bras și 
Gerhard Schiller (R.F.G.) 1:53,3 la 
200 m liber.

O comportare meritorie a avut 
reprezentanta noastră Anca Groza 
în proba (17 concurente) de 200 m 
delfin. Ea a cîștigat seria în care 
a înotat în 2:31,7 — nou record, 
dar a ocupat doar locul V în cla
samentul general, fiind depășită de 
alte patru sportive, în frunte cu 
recordmana lumii, Ellie Daniel, 
care au evoluat în cea mai puter
nică serie. Marian Slavic, pe linia 
ultimelor sale rezultate, a parcurs 
distanța de 200 m liber în 1:58.4 
(la două zecimi de record), dar nu 
a putut ocupa decit locul VI în

rîndul celor 28 de crauliști prezenți 
la start.

Rezultate tehnice: 100 m liber 
(f) : Enith Brigitha (Olanda) 59.5, 
Angela Coughlan (Canada) 60.5, 
Hansje Bunscoten (Olanda) 60.5 ; 
200 m liber (b) : Schiller (R.F.G.) 
1:53,3, Tyler (S.U.A.) 1:53.8, Stein
bach (R.F.G.) 1:54.5,...6. Slavic
1:58.4 ; 100 m spate (f) : Silke Pie- 
len (R.F.G.) 66.6. Marian Vermaat 
(Olanda) 66.8 ; 200 m spate (b) : 
Pedersen (Danemarca) 2:08,6. 
Schoutsen (Olanda) 2:08,9. Nash 
(S.U.A.) 2:09.6 : 200 m delfin (f) ; 
Ellie Daniel (S.U.A.) 2:20.2, Heike 
Nagel (R.F.G.) 2:24.1, Frieke Buys 

. Anca Groza 
100 m delfin (b) ; IVales 

(Ung.)

V CU UN PORTAR DE MARE CLASA

IN TURNEUL DE ȘAH DE LA REYKJAVIK

GHEORGHIU Șl HORT
AÎSI ÎMPART VICTORIA

»
Marii maeștri 

(Romania) și Vlastimil Hort (Ceho
slovacia) au terminat la egalitate, 
pe primul loc, cu 11 puncte fie
care, în turneul internațional de 
șah de la Reykjavik, dar ,s-ar pu
tea să Ii se alăture un al. treilea 
concurent, respectiv islandezul F.
- ■■■■>------------------------------------ --

Florin Gheorghiu Olafsson, care a acumulat 10 puncte 
și are o partidă întreruptă în ulti
ma rundă. Fostul campion al 
U.R.S.S., Leonid Stein a totalizat 
10 puncte.

în runda finală, Gheorghiu a re
mizat cu Stein, rezultat consemnat 

•și in partida Hort-Siguurjonsson.

(Olanda) 2:24.3,.. 5
2:31,7;
(S.U.A.) 56.9, Szentirma.v (Ung.)
57.5, Phillips (Canada)- 58,3 ; 100 m 
bras (f) : Claudia Clavenger (S.U.A.) 
1:13.5. Alie Te Riet (Olanda) 1:16.1, 
Patricia Siewert (R.F.G.) 1:16.4;
2Oo m bras (b) : Kusch (R.F.G.) 
2:21.0. Hencken (S.U.A.) 2:23.8

LA LAKE PLACID

AU început întrecerile
UNIVERSIADEI ALBE“

NEW YORK, 27 (Agerpres) — 
Jocurile mondiale universitare de 
iarnă au început la Lake Placid, 
una din cele mai vechi stațiuni a- 
mericane de sporturi de. iarnă, si
tuată îh masivul Ădirondacks,, la o 
sută de kilometri de frontiera Ca
nadiană. Festivitatea de deschidere 
a acestei competiții, care vă reuni 
timp de o săptămînă 300 de tineri 
și, tinere din 23 de. țări, s-a. desfă
șurat seara . pe stadionul de gheață 
al stațiunii, Ja cîteva zeci de metri 
d? vechea arenă olimpică.

în primul meci al turneului de 
hochei pe gheață, selecționata stu
dențească a U.R.S.S. a surclasat cu 
9—3 (2—0, 6—1, 1—2) reprezentati
va studenților canadieni. Concursul 
de patinaj artistic a debutat cu fi
gurile obligatorii la masculin. Con
duce Kovalev (U.R.S.S.) — 513,5
puncte, urmat de Petkevich (S.U.A.)
— 501,8 puncte, Hutchings (S(U.A.)
— 496,8 puncte, Shneider (Austria) 
476 puncte.

Schiorii alpini au efectuat pri
mele antrenamente de control pe 
pîrtia de coborîre. Zăpada proaspăt 
așternută, într-un strat de aproape

40.. cm, nu a oferit condiții bune, 
și spaniolul Campana s-a acciden
tat. Favoritul probei esțe vest-ger- 
manui Franz Vogler, participant la 
ultimele mari concursuri pentru 
Cupa mondială.

!

CUPA MONDIALĂ'*

RUSSI și PROELL 
laureații 

penultimei coboriri

unei echipe 
bun repre-

FINAL IN TURNEUL DE BOX
DE LA MINSK

MINSK, 27 (prin telefon). Sîm- 
bătâ seara,. în semifinalele turneu
lui internațional de box de 
Minsk, pugilistul român 
Constantinescu a pierdut meciul 
cu Anfimov '(U.ftS.S.) prin aban
don in primul rund. Iată ciștigâ- 
torii. turneului, .in ordinea cate
goriilor Durian. Lodin, Solomin. 
Pre!o\ ski. Ahunov. Karataev, 
kt ici. Klimanov. Anfimov, 
eetuhin La categoria pană, 
primul loc s-a clasat polonezul 
Galonska

• la
Marin -

p?

NE1V YORK. 27 (Agerpres). 
Concursul internațional de schi 
(contînd pentru „Cupa Mondială”) 
de la Crystal Mountain, a progra
mat probele de coborîre.

Cursa masculină s-a încheiat cu 
victoria campionului olimpic Bern- 
hard Russi (Elveția), cronometrat 
cu timpul de 85.97. Pe locul secund 
s-a clasat americanul Mike Lafferty- 
86184,- urmat de elvețienii Jean 
Daniel Daetwvler-86,92 și Andreas 
Sprecher-86.95. Schiorul francez 
Henri ■ Duvillard a ocupat locul 31 
cu 88.74.

Proba feminină i-a oferit prilejul 
austriecei Annemarie Proell să se 
revanșeze în fața elvețiencei Mane 
Therese Nadig pentru infringe- 
rea de Ja Sapporo. Ea a terminat 
învingătoare cu timpul de 92,82, tn 
timp ce Marie Therese Nadig a o- 
cupat locul 2—3. la egalitate cu 
Wiltrud Drexel (Austria), ambele 
realizind 93.09.

în urma acestcr rezultate, clasa
mentele „Cupe: Mondiale” se pre- 

astfel; masculin : L Jean Noel 
Auger: (Franța» — 114 puncte : 2. 
Her.- Duvillard (Franța) — 
puncte: 3. Andrej BacMeda 
îonia) — 99 puncte: feminin 
Annemar.e Proell (Austria) — 
puncte ; 2. Franțoise Macchi (F 
ța) — 137 puncte : 3—4. M Kase.-er 
(Austria) și M. T. Nadig (Elvetial 
— cu ci:e 85 puncte

Pentru potențialul 
de hochei, un portar 
zintă. în mod obișnuit, cel puțin 
40 la sută, dar in unele cazurj a- 
portul său este și mai hotăritor. 
puțind fi atunci apreciat la 70 pro
cente. Formația Danemarcei, spre 
exemplu, are un asemenea portar 
excepțional, a cărui valoare si for 
mă au fost decisive în evojuția re 
prezentativei țării sale la campio 
natul mondial din Olanda. Ești 
vorba de Bent Hansen, care, ir 
cele șapte partide susținute cu ace 
prilej, a ..stopat- 329 de șuturi 
fiind invins doar de 26 de ot. 
Pentru evoluția sa. directoratul teh
nic al competiției l-a desemna: 
drept cel mai bun portar al gru
pei C—1971.

Ne amintim ca in partida de la 
Rotterdam, dintre România și Da
nemarca. Hansen a fost eroul me
ciului. salvînd goluri ca și făcute 
și scoțînd pur și simplu din mină 
pe hocheiștii noștri, grație inter
vențiilor sale salutare. El a făcut, 
fără exagerare, ca s^o~ul acestei 
întîlniri să fi fost doar de 6—1. 
intr-o partidă în care ai noștri au 
dominat cea mai mare parte din 
timp.

Spectatorii din Miercurea Ciuc 
vor avea ocazia să-1 urmărească, 
zilele viitoare, pe acest excelent 
portar și se vor convinge, fără în
doială. că trofeul, ce i-a fost atri
buit anul trecut, la Eindhoven, a 
fost pe deplin meritat.

Cu un asemenea ..înger păzitor”, 
care dă siguranță defensivei, echi
pa daneză a izbutit. în cele două 
campionate în care am văzut-o 
evoluînd. unele comportări fru
moase. Fără a străluci prin viteză, 
hocheiștii danezi impresionează 
prin jocul lor curat, atent, plin de 
combinații spectaculoase. De alt
fel. din acest punct de vedere, ei 
au constituit o plăcută surpriză și 
pentru snectatorii Min Galați. :la 
C.M. din 1970 Danemarca fiind una 
dintre cele mai simpatizate repre
zentative.

Fază din meciul Danemarcaacțiune.Portarul danez Bent Hansen in 
Ungaria; Galați 1970.

-M***J*

- S -i

Pentru competiția de la Miercu
rea Ciuc. lotul danez va cuprinde 
pe următorii jucători : PORTARI 
— Bent Hansen (1). Jens Volf (20): 
APĂRĂTORI — Richard Lund 
Andersen (5). Henning Moller (4). 
Folke Sorensen (3). Sven Anders
son (6). Hans Lundgard (7), Toni- 
mv Petersen (2). Per Holten Mol
ler (8); ATACANT!
Fabricius (9). Jesper 
Leif Kristiansen (10). 
(12). Egon Kahl (13). 
sen (13), Sten Skov

(16). Leit Thomsen (17),
Petersen (18). Antrenorii

Nielsen
Anders 
formației sînt Bent Nielsen și I.ilja 
Lars. Din actualul lot, 10 jucători 
au participat și la C.M. 1971.

«

IICUPA DE CRISTAL"
(Urmare din pay. I)

LUI BEATRIX RECHNER II PLACE 
#LA BUCUREȘTI

Proba cea mai interesantă a pro
gramului zilei a doua a fost sări
tura în înălțime, și aceasta pentru 
că reunea cel mai mare- număr de 
concurente de peste hotare, fiecare 
creditată cu rezultate de peste 1.80 
m, ca șl faptul că se reîntîlneau cele 
două medaliate cu argint la „euro
penele" de ,1a Helsnki. Barbara Irik- 
pen și Cornelia Popescu. • Campioana 
noastră - a reintrat în concursuri 
după o îndelungată absență impusă 
de un accident la genunchiul sting.

D.in. disputa celor două săritoare 
a cîștigat... o a treia, de fapt o 
outsiders, elvețianca Beatrix Re- 
chner (21 de ani). Interesant de Ja- 
rătat că în urmă cu doi ani, pe sta
dionul Republicii, ea izbutise un re
cord elvețian (1,80 m) iar ieri, un 
al doilea record, de data aceasta de 
sală, cu • 1.85 m.

Rezultate : 1. Beatrix Rechner (El
veția) 1,85 ni, 2. Barbara Inkpen 
(Anglia) 1,77 ni, 3. Erika Rudolf (Un
garia) 1,74 m, 4. Virginia Ioan 1,74 
nt. 5. Cornelia Popescu 1,70 ni, 6. 
Jaroslava Valentova (Cehoslovacia)
l, 70 m.

JURCA — FARA EMOȚII
Valentin Jurcă a dorit să încheie 

cu o victorie participarea sa ' la 
această competiție, dar și cu un re
zultat cît mai valoros. A izbutit, un 
7,76 m (a mai avut 7,71 m și 7,72 
m) și a depășit cîteva. sărituri de 
peste 7.90 m. Oricum evoluția șa. a 
fost remarcabilă și ni-1 ațatâ sus
ceptibil să concureze onorabil în 
întrecerea de la Grenoble, la „eu
ropene".- Interesantă lupta pentru lo
curile următoare între Dăhne și Za- 
haria.

Rezultate: 1. Valentin Jurcă
m, t. _2’ ; ~:
m, 3. Mihai. Zaharia 1.63 4.
sile Sărucan 7.52 m, 5. F1-' 
zărescu 7,44 m, 6. 
(Iugoslavia) 7,43 m.

. — ______ 7,76
2. Siegfried Dăhne (R.D.G.) 7.64* ---- . _ . . - -- , Ya.

Ștefan Lă-
7,44 m, «. Dușan Kosutici

• Unul dintre conducă
torii delegațiilor oaspete se 
interesează amănunțit de 
compoziția covorului roșu. 
Este Reinhold Voigt, con
silier în cadrul federației 
de specialitate din R. D. 
Germană. „Pentru' antre
nament — ne spune R. 
Voigt, pista este poate pu
țin cam tare. Dar pentru 
concurs — excelentă". A- 
ceasta este de altfel și pă
rerea Renatei Stecher, sau 
aceea a lui Wolfgang 
Nordwig, îneîntați de. con
dițiile avute pentru con
curs. ' ' '

• în dreptul scării cro- 
nometrorilor, ti intîlnim pe 
Ștefan Vulpev, antrenorul 
alergătorilor peste garduri 
din Bulgaria. Este foarte 
atent la startul primei se
rii a probei feminine de 
60 m și își verifică ner
vos cronometru!. Eleva sa,

ÎENISMENII ROMANI PESTE HOTARE
• Nâstase invins de Gisbert in turneul „Vanderbilb*

NAIROBI. —- O frumoasă afir
mare și-a trecut-o la activ tînărul 
tensiman român Toma Ovici, 
cadrul turneului internațional 
tenis de la Nairobi (Kenya). El 
calificat pentru finala probei
simplu masculin. în care a fost 
învins de reputatul campion bel
gian Patrick Hombergen, cu 4—6, 
1—6, 2—6.

Proba feminină a fost cîștigată 
de Winnie Shaw (Anglia), învin
gătoare cu 2—6, 6—2, 6—4 în fața 
lui Gali Chanfreau (Franța).

NEW YORK. •— Finala probei 
de simplu din cadrul turneului in-1 
temațional de tenis de la New 
York, dotat cu trofeul „Vanderbilt” 
se va disputa între americanul Stan 
Smith și spaniolul Juan Gisbert 
în semifinala, Smith l-a învins cu 
7—5, 7—5 pe Cliff Rich^v, iar Gis
bert — manifeștînd aceeași formă 
bună arătată de la începutul turneu
lui — ■ l-a întrecut cu 6—4, 1—6,
6— 4 pe Ilie Năstase.

într-o partidă pentru proba de 
dublu (sferturi de finală), spaniolii 
Gimeno șl Orantes au eliminat cu
7— 6. 7—6 cuplul Graebner (S.U.A.) 
— Koch (Brazilia).

în 
de 

s-a 
de

CAMPIONII LUMII JONYER ȘI KLAMPAR ÎNVINȘI
INTERNAȚIONALELE”

DE TENIS DE MASĂ ALE R F- a GERMANIEI
HAGEN, 37 (prin telefon). Du

pă încheierea probelor pe echipe 
din cadrul campionatelor interna
ționale de tenis de masă ale R.F. 
a Germaniei au început întrece
rile individuale.

Rezultate. SIMPLU FEMEI, se
mifinale: Magos-Grofova 3—1, Rud- 
nova — Kishazi 3—0. finala : Zo- 
ia Rudnova (U.R.S.S.) — Iudit M'a- 
gos (Ungaria) 3—1 (16, — 21, 17, 
16), SIMPLU’BĂRBAȚI, sferturi de 
finală : Bengtsson — 
DUBLU BĂRBAȚI, 
Jonyer. Klampar — 
pancici 3—2 (Învinșii

Scholer 3—1, 
semifinale: 

Surbek, Ști
au condus cu

2—0), Bengtsson, Johansson — 
Scholer, Borszei 3—2, finala: 
Bengtsson, Johansson (Suedia) — 
Jonyer, Klampar (Ungaria) 3—0 
(14, 20, 17). Rezultatul constituie o 
surpriză, învinșii fiind deținătorii 
titlului suprem. DUBLU MIXT, se
mifinale: Kishazi, Borszei — Lo- 
taller, Gergely 3—0, Bergeret, Se
cretin — Magos, Jonyer 3—1, fi
nala: Claude Bergeret, Secretin 
(Franța) — Beatrix Kishazi, Borszei 
(Ungaria) 3—0 (20, 17. 24).

La ora convorbirii telefonice nu 
ne-au parvenit alte rezultate și 
nici cele obținute 'de sportivele ro
mânce.

97 
•Po- 
: 1.
233

I
I

— Henrik 
Hviid (12), 

Bent Hansen 
Jan Terkild- 
(14). Carsten

TELEX

In C. f. de schi fond juniori

ECHIPELE U.R.S.S. AU DOMINAT PROBELE 
DE ȘTAFETĂ

IU JOCâllvÂîftâ 
provincia Udin» (Italia', 
tinuat intrecerhe pentru 
tul european de schi-foi 
cu probele de ștafetă, bă 
Cursele, au fost foarte 
cauzd pawii c.a
Id
Si !a fete. tlU'jrxe tanti 

O” tC
Vomnii Soviet 
frm n.ni a ot 
part :c-pen te.

REZULTATE 
3XJO km: 1. 
2. Norvegia 1 1 
58:28. 4.

jpe» Jocul 9 din 15

TEHNICE
•.R&S 1 - Mill,
56.13. 3. R.D.G. 1 h 

nlanda 1 h 59n?6. j

- UN EXCELENT TEST PENTRU GRENOBLE

douaColosul Wladyslaw Komar a adus ieri lotului polonez cea de a 
victorie, realizind 19,26 m la greutate

DINCOLO DE CULOARE
1 uanka Kosnicearska, este 
din 1969 recordmană a 
țării în această probă, cu 
timpul de 8,5 și de atunci 
a mai egalat de 11 ori a- 
cegstă cifră. Aflind că la 
București (spre deosebire 
de concursurile ce se des
fășoară la Sofia), cronome
trajul este manual, Vulpev 

• și campioana Bulgariei au 
venit plini de speranțe. 
Dar . cu toate eforturile 
Kosnicearska nu a putut 

. dealt; să...egaleze pentru 
a 12-a oară recordul sau.

• Draza Miloslavljevici, 
antrenorul care a însoțit 
la București atleții iugo
slavi, are toate motivele 
sa fie fericit., Milan Spa- 
sojevici a realizat o sări-

tură de 16,39 m (record) la 
triplu, devenind al 9-lea 
sportiv al țării sale cu ba
remul îndeplinit pentru 
„europene*. „Pista este 
mult mai rapidă decit cea 
de la Sofia, unde băieții 
mei au concurat cu o săp- 
tămlnă în urmă — ne de
clara oaspetele nostru, și 
regret realmente că nu 
l-am, adus și pe campionul 
la lungime, Rak, care în 
aceste condiții ar fi putut 
depăși 8 metri”

• Mini-interviu cu JOrg 
Drehmel, campionul Euro
pei ta triplusalt.

— Cine credeți efl 
cîștiga la Grenoble ?

— întrebarea corectă 
este... cu ce performantă 
va cîștiga compatriotul do.

t-a

Carol' Corbu, care 
pare intr-o formă 
țională 1

• Miroslaw Wodzynski, 
hurdlerul polonez cu alu
ră de... viking, nu are de
cit cuvinte de laudă pen
tru frumoasa competiție la 
care a 
convins 
sportivii noștri clacă ar fi 

-știut- ce sală frumoasă a-
veți ,și cit de rapidă este 
pista, m-ar invidia pentru 
șansa pe care eu am a 
vut-o“

• Administratorul sălii 
ne informează că în cele 
două zile de concurs s-au 
vindut aproape 1200 de bi
lete. Cifra promite și ne 
dovedește că atletismul in
door ciștțgă 
alta noi și 
porteri.

mi se 
excep-

participat. „Sînt 
că mulți dintre

de la o zi la 
pasionați su-

a. v.

6. R.F.G. 2 
n : 1. U.R.S.S.

1 h 94,40, 3.
4. Cehoslova-

Finlar.da

C.M. Ol WAIIOA IHIRll
Iei s-a desfășurat ia apropierea 

orașului Lienthal (Elveția) proba 
de șrafetă din cadrul campionatu
lui mondial de biatlon — tineret. 
Locul I a fost ocupat de echipa 
PoUmiei, urmată de U.R.S.S. și 
R-D. Germană. Ștafeta noastră a 
fost descalificată. La tragerea din 
ultimut schimb, reprezentantul nos
tru (aflat pe poziția a IV-a) n-a 
mal putut concura, deoarece pier
duse o parte din cartușele de re
zervă

ȚA
AiLX.

." ..optimile" Cupei Angliei, cea mai mare surpriză 

.j furnizat-o .Layton Orient, din liga a doua, care a 
tina' pe Chelsea (3—?>. în imagine: un atac la. 

poarta echipei londoneze
Telefoto : A. P. — AGERPRES

CAMPIONATE
ITALIA: Juventu» singură in frvnt»

Hotărî t lucru. Milan nu ma: 
vrea sa profite de ocaziile favora
bile care i se oferă de câteva du
minici încoace ț Ieri nu a reușit 
decât un scor alb cu Sampdoria (și 
încă pe teren propriu). Nici Ca
gliari nu a mai confirmat ambițiile 
de altădată și după ce a pierdut 
duminica trecută în fața lui Tori
no, a încheiat meciul de la Napoli 
tot cu scor alb. în aceste împre
jurări. Juventus — care a reușit 
în această etapă un joc egal la 
Roma — se află singură în frun
tea clasamentului. O bună impre
sie a lăsat Torino care intră în 
lupta pentru titlu (și nu fără a 
avea șanse).

Rezultatele și autorii golurilor : 
Atalanta — Mantova 2—0 (Moro— 
2) ; Bologna — Fiorentina 1—1 
(Gregori. respectiv Longoni) ; Mi
lan — Sampdoria 0—0 ; Napoli — 
Cagliari 0—0 ; Rama — Juventus 
1—1 (Petrelli, respectiv Furino) ; 
Torino — Inter 2—1 (Pulici și But, 
respectiv Boninsegna) ; Varese — 
Catanzaro 1—1 (Braida, respectiv 
Spelta din 11 m) ; Verona — Vi
cenza 2—2 (Maraschi și Vendrame. 
respectiv Orazi și Maioli). Clasa
ment : 1. Juventus 29 p : 2—3. Mi
lan și Torino 27 p ; 4—5. Cagliari 
și Fiorentina 26 p ; 6—7. Inter și 
Roma 24 p. Clasamentul golgete- 
rilor: 1. Boninsegna (Juventus)
16 g ; . 2. Riva (Cagliari) 12 g ; 
3. Bettega (Juventus) 10 g : 4. Bi- 
gon (Milan) 9 g; 5. Capello (Ju
ventus)

Rot - We.ss Oberhausen — Hano
ver ?6 3—2 ; Hertha BSC — Ham
burger S.V. 2—0 ; F.C. Kaiserslau
tern — VȚ.B. Stuttgart 3—1 ; F.C. 
Schalke 04 — Eintracht Frankfurt 
2—0, Arminia Bielefeld — V.f. L. 
Bochum 3—1 : Werder Bremen — 
Bamssia Dortmund 3—1 : 
Braunschweig — M.S.V.
2_ o

în clasament continuă 
ducă echipa F.C. Schalke
p. urmată de Bayern Miinchen — 
33 p. Tn clasamentul golgeterilor 
conduce Mul’er CBayem) cu 23 go
luri. urmat de Heynekeș (Borussia 
Mcnchenglacbach) cu 15 goluri etc.

Joachim NEUSSER

Eintracht
Duisburg

sa cen
ts cu 3®

IUGOSLAVIA: A Fost reluat corn 
p ionctvl

8 g.
Cesare TRENTINI

L F. a 
chen

GERMANIEI: Bcryern Miin- 
o remontai de la 0—2

în etapa a 22-a a campionatului 
vest-german, echipa Bayern Miin- 
chen (viitoarea adversară a forma
ției Steaua București în „Cupa Cu
pelor") a jucat în deplasare cu 
Borussia Monchengladbach. Parti
da s-a încheiat la egalitate ; 2—2 
(1—2). Gazdele au condus cu 2—0. 
prin golurile marcate de Heyn- 
ckes, dar Bayern a egalat prin 
Schneider și Roth, Alte rezultate :

CUPE
tegoria inferioară). Echipele frun
tașe au obținut calificări dificile. 
Ferencvaros a dispus cu 3—1 de 
Sator Aljaujhely (liga 
Ujpesti Dozsa a învins 
Szombathely Haladas.

Duminica dimineață, s-au disputat în 
parcul Kygr din Praga campionatele 
mondiale de eiclocros. Cursa amatori
lor a constat din opt ture care au tota
lizat 50.5» km. Titlul mondial a revenit 
belgianului Norbert Dedeckere care a 
fost urmat la 5 sec. de alergătorul ce
hoslovac Milos Flșera, Iar la 11 sec. de 
vest-germanul Wolfgang Renner. în
trecerea profesioniștilor disputată tn a- 
celașf parc a/însumat 23,600 km. înche- 
indu-se, de asemenea, cu victoria u- 
nul alergător belgian. cunoscutul Eric 
de VTaenrinck care își păstrează, astfel, 
titlul cucerit anul trecut. El a fost urmat 
la 27 sec. de Ro1f Wolfsohl (R.F.G.) și 
la 2:21 de' Herman Gretener (Elveția).

ANGLIA: Tottenham în 
Cupei

după-amiază 
din cadrul 

etapa 8-imilor

a II-a) iar 
cu 2—1 pe

„sferturile"

ier: > fost re.:xat ca. 
cu erapa a 18-a. Cu excepția vic
toriei la seoe obținută de Steaua 
roșie. eeMalte meciuri s-au înche
iat cu rezultate strinse. Lupta pen
tru primul loc dintre Z&eznicear 
Sarajevo u Steaua roșie continuă 
să pasicoeze. ca și cea pentru 
locurile 3—4. Iată rezultatele eta
pei : Steaua roșie — Dinamo Za
greb 5—1. Boraț — o—ț.
Zeleznicear — Radniciki Krague- 
vaț 2—0. Vojvodina — Maribor 
0—0. Olympia Ljubljana — Slo
boda 2—9, Velej — Radniciki N:ș 
2—0 .Sutieska — Celik 1—0. O.F.K. 
Beograd — Hajduk Split 0—0, Var- 
dar
men 
ievo cu 
roșie 25 
Beograd 
etc.

Tn 
Zeleznicear 

p. urmată de 
Vojvodina și 
cîte 24 p, Velej 20 p.

■ Sarajevo 0—0. 
conduce

26
P. 
cu

UNGARIA:

clasa-
Sara- 

Steaua 
O.FJv

Dvjan BUGARIN

Vasas eliminată 
Cupă

săptămînă înaintea

din

Simbătă 
meciurile 
gliei”.
Hotspur a jucat la Liverpool, 
compania
Pe care a învins-o cu 2—9. prin 
golurile înscrise de Gilzean și Pe
ters. Celelalte rezultate : Derby 
County — Arsenal 2—2 (jucătorii 
Arsenalului au condus de două ori, 
fiind egalați — ultima oară — cu 
două minute înainte de finalul par- 
tidei). Huddersfield Town — West 
Ham United 4—2. Cardiff City — 
Leeds United 0—2. Manchester 
United — Middlesbrough (liga a 
Il-a) 9—0. Birmingham — Ports
mouth 3—2. Stoke City — Hull 
City 4—1. Leyton Orient (liga a 
Il-a) — Chelsea 3—2 I Partidele 
terminate la egalitate se vor rejuca 
joi.

în campionat, s-au disputat doar 
câteva meciuri din etapa a 30-a 
Liverpool — Manchester City 2—0. 
Southampton — Newcastle

în clasament: 1. Manchester City 
41 p (30 meciuri). 2. Leeds United 
39 p, 3. Derby County 38 p, 4—5. Ar
senal 37 p (toate cu 29 meciuri) 
și Liverpool 37 p (30 meciuri) etc.

Stan LEVENSON

s-au jucat 
..Cupei An- 

Tottenbam 
in 

echipei locale Everton

La Moscova. în prima zi a campionatelor 
unionale de atletism, pe teren acoperit, 
Viktor Saneev a dștigat proba de triplu 
salt cu rezultatul de 16,94 m. (Cea mai 
bună performantă mondială a sezonului). 
T.a aruncarea greutății femei, pe primul 
loe s-a clasat Nadejda Cijova — 18,47 m. 
Turi Tarmak și-a adjudecat proba de să
ritură tn înălțime cu 2.20 m. secundat 
cu același rezultat de Kestutis Sapka.

în cadru) concursului internațional de 
atletism, desfășurat pe teren acoperit la 
New York, belgianul Emile Puttemans a 
stabilit cea mai bună performanță eu
ropeană în proba de trei mile cu timpul 
dp 13:18,4. Pe locul secund s-a clasat 
americanul Leonard Hilton — 13:19,4. L-a 
săritura în înălțime, doj atlețl americani. 
Gene White și Raynaldo Brown) au 
sărit 2.18 m. In timp ce la lungime 
a cîștigat H. Hines cu 7,9o m. Atletul 
cehoslovac Josef Plachy a trecut primul 
linia de sosire în cursa de 1000 y în 
2:09,8.

La Gijon s-au lnttlnit echipele olimpice 
de box Ale “ ‘ ‘ ”
spanioli au 
de 9—2.

Spaniei si Scoției. Pugiliștiv 
obținut victoria cu scorul

tn Iugoslavia, s-a disputat 
........................................... de

re-

La Somber, _  . „ _____ .__ _____
o întîlnire Internațională feminină 
baschet între selecționata tării ți 
prezentativa Franței. A cîștigat ou sco
rul de 71—64 (42—30) echipa franceză.

1—2.

Turneul internațional feminin de tenis 
de la Washington a continuat cu dis
putarea partidelor din cadrul sferturi
lor de finală ale probei de simplu. Ju- 
cătoarea australiană Kerry Melville a 
eliminat-o cu 6—1. 6—4 pe Franțoise 
Durr (Franța). iar junioara Chris E- 
vert (S.U.A.) a dispus cu 6—2, 6—4 de 
compatrioata sa Wendy Overton. Alte 
rezultate : Rosemary Casals (S.U.A.) — 
Barbara Downes (S.U.A.) 7—6, 6—1 : 
Nancy Richey (S.U.A.) — Julie Hell
man (S.U.A.) 6—1, 6—3.

Au fost reluate întrecerile campionatu
lui cehoslovac de hochei pe gheată. In 
etapa a 29-a. Dukla Jihlava a cîțtlgat 
!n deplasare cu 3—1 (2—0, 6—1, 1—o> în 
fața formației H. Z. Litvinov, iar Slovan 
Bratislava a surclasat pe teren propriu, 
cu 9—1 (2—0, 2—0, 5—1) echipa T. E. 
Gotwaldow. Alte rezultate : Sparta Pra- 
ga — Sonp Kladno 2—1 ; Z.K.I.. Bmo — 
Motor Ceske Budejovice 6—0 ; V.S.J. 
Kosice — Tesla Pardubice 3—3. în cla
sament continuă să conducă formația 
Dukla Jihlava cu 39 s. secundată de 
Slovan Bratislava și Sonp Kladno, am
bele cu cite 36 p.

ALTE REZULTATE
• Echipa poloneză Pogon Szcze

cin, aflată în turneu în Cehoslova
cia, a susținut o partidă amicală 
cu formația S. K. Turnov. Victoria 
a revenit fotbaliștilor cehoslovaci 
cu scorul de 6—1 (3—1).
• La Douala, în cadrul etapei 

finale a „Cupei Africii" s-au dispu
tat două noi întîlniri; con tind pen
tru grupa B a competiției.

Selecționata Republicii Zair a 
terminat la egalitate: 1—1 (9—9) 
cu formația Sudanului, iar meciul 
dintre echipele Marocului și Con
go (Brazaville). s-a încheiat cu a-

Ieri, cu o 
luării campionatului Ungariei, 
avut Ioc 16-imile „Cupei Unga
riei-. Cea mai mare surpriză o 
constituie eliminarea lui Vasas. 
care a terminat la egalitate (3—3) 
cu Erzbanya. din liga a IlI-a. (Re
gulamentul prevede ca tn caz de 
scor egal se califică echipa din ca- celași scor1: 1—1 (1—1).

re- 
au

Tn cadrul campionatului unional de ho
chei pe gheață, s-au disputat alte două 
întâlniri. într-unul din derbiunle corn- 
petiției, echipa Dinamo Moscova a În
trecut cu scorul de 7—1 (3—0, 4—2, 1—2) 
formația Spartak Moscova. Traktor Ce
lt abinsk a cîștigat In deplasare cu 4—3 
(0—1. 4—1. o—l) tn fața formației Himik 
Voskresensk.
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