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Cu nădejdea că toate aceste con
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4—3 (0—2, 2—0, 2—1)
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participanți- 
palida iarnă, 

fost resimțită

plan fizic, tehnic, tactic) slnt de luat 
In considerare, ca out-s:dere, echi
pele Austriei, Bulgariei și Italiei

o dată. După 
prima echipă

România
Suedia 
Cehoslovacia 
Iugoslavia 
Român ia-tineret

C.C. al U.T.C., U.A.S.R., 
Educației și Invățămîn- 
rectoratului Universită- 
Rezultatele tehnice ale 

special i STUDENȚI i 1.

poate spune despre ce- 
care au pre-
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Un asalt de kinogramă; Kriss, campion olimpic și 
mondial, evoluind in compania tînărului spadasin 

bulgar Iordanoff...
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1. R. D. Germană
2.
3.
4.
5.
6.

ce
divizionare A, c"-~ prt 
cele mai bune formații ale 
partide care aveau să le fie

CEHOSLOVACIA - ROMÂNIA TINERET
R. D. GERMANA — IUGOSLAVIA 
ROMÂNIA - SUEDIA

condus olandezii G. 
T. Killhorn.

jucător american Cliff

izbutit să finalizeze 
ori. Altfel, victoria 
așa meritată, ar fi 

! juste ale realei di- 
existente totuși pe

ECHIPA DE SPADĂ

Drăgășani
‘ ' 1 de

ar

cu Eleonora Vlaicov au întrecut cu
22—20, 21—16) cuplul

, Grofova. în sfîr-

Iugoslavia — România 
(tineret)
Suedia — Cehoslovacia 
România — R. D. Ger 
mană
Primul meci începe la 
ora 16,45

AUSTRIA — OLANDA (ora 12) 
R. P. CHINEZA — DANEMARCA

(oro 17)
BULGARIA — UNGARIA (ora 19,30)

locurile 5—8, 
două victorii i 
și 9—2 în fata

12—11 ( 7—6)

PROGRAMUL DE AZI

..TROFEUL MIHAIL SAVU

seria I :
R.S.S.U.—

U.T.A. 
RAPID 
JIUL
STEAGUL ROȘU
C.F.R. CLUJ
A.S.A. TG. MUREȘ
FARUL 
DINAMO
S. C. BACAU 
CRIȘUL 
F. C. ARGEȘ
PETROLUL PLOIEȘTI 
POLITEHNICA IAȘI 
UNIVERSITATEA CRAIOVA 
STEAUA

A ÎNCHEIAT „UNIVERSITARELE" DE SCHI

7 DIVIZIONARE A FĂCUTE K 0 
ÎN „16 -iniile CUPEI ROMÂNIEI

ZIAR All.CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA SI SPORT

Mm. 17. Fundașul MATEESCU (in imaginea noastră, in cădere) a pătruns in careu și a șutat puternic. Inter
vențiile lui JENEI și IVANCESCU (2) sint tardive. Mingea va poposi in plasă. Fazi din partida Metalul Bucu- 

Foto : Th. MACARSCHI 
califică formația în depla-Intrarea tn scenă -a echipelor de 

divizia A și confruntările lor cu forma
țiile din eșaloanele inferioare au 
propulsat, ca în flecare an, Cupa 
României, transformind-o Intr-un 
pasionant prolog al campionatului 
ce va începe duminica viitoare. Res- 
pectînd, parcă, o tradiție, „Cupa" a 
infirmat la modul cel mal spectacu
los presupusele raporturi de valori, 
în multe cazuri reprezentantele divi
ziilor B și chiar C traducînd în via
ță proverbul cu „buturuga mică răs
toarnă carul mare" și reușind să 
obțină cîștig de cauză, în ȘAPTE din 
cele CINCISPREZECE confruntări 
directe (a rămas, în suspensie me
ciul Minerul Baia Mare — Univer
sitatea Cluj, programat la 9 martie).

Bilanțul țalsprezeclmilor reprezln-

La Hampton

PE RICHEY 
și va disputa 

finala cu Smith
NEW YORK 5 (Agerpres). — Cea 

de-a 69-a ediție a Campionatelor 
internaționale „Indocr* de tenis 
ale S.U.A., desfășurată timp de o 
săptămînă la Hampton, va aduce 
din nou în fața fileulul pe româ
nul Ilie Năstase și americanul Stan 
Smith. Este pentru a treia oară, 
în decurs de mai puțin de trei 
luni, cînd cei doi ași al rachetei 
se întîlnesc în finala unui mare 
concurs. La Hampton, amîndoi au 
dovedit o formă sportivă deosebi
tă. Pentru Năstase, momentul cel 
mai greu a fost semifinala cu am
bițiosul 
Richey. După un prim set cedat 
la mare 
calmul, 
4—6, 6—0, 6—2. în cea de-a doua 
semifinală, Stan Smith l-a elimi
nat cu 7—6, 6—1 pe spaniolul
Andres Gimeno.

MIERCUREA CIUC, 5 (prin telex, 
de la trimisul nostru). —

Acum cînd ne-au trecut prin față, 
cel puțin o dată, toți membrii gru
pei C a campionatului mondial de 
hochei pe gheață, sîntem parcă ceva 
mai edificați și — fără a exclude

Austriacul Schmitzer a executat șutul de penalitate, dar portarul danez 
Hansen a respins pucul 

ggțo i Dragoș NEAGU,

al fotbalului din
rești—Steagul roșu (1—0)

tă, deci, un succes __ _______  __
diviziile B și C șl dacă s-ar putea 
vorbi de o creștere a forței de joc 
a echipelor din categoriile inferioa
re, șl nu 
zionarelor 
surprizele 
sarea șl 
Dar, oare

Soarta

de evoluții slabe ale divi- 
A, totul ar fi în regulă, 

constituind, din totdeauna, 
piperul acestei competiții, 
așa stau lucrurile ?

Stelei au împărătășit-o

UNIREA DRAGAȘANI
MINAUR ZLATNA 
TEXTILA ODORHEI 
METALUL BUCUREȘTI 
CIMENTUL MEDGIDIA 
PETROLISTUL BOLDEȘTI 
F. C. GALAȚI 
PETROLUL MOINEȘTI 
C.F.R. TIMIȘOARA 
METALUL PLOPENI 
OLIMPIA RM. SĂRAT 
DUNĂREA CALAFAT 
TRACTORUL BRAȘOV 
OLIMPIA SATU MARE 
POLITEHNICA TIMIȘOARA 
miercuri 1 martie.
MINERUL BAIA MARE

U.T.A„ Steagul roșu. Farul, Univer
sitatea Craiova, Petrolul și Politehni
ca Iași, puțin lipsind acestora 
să li se alăture și Rapid, pus pe jă
ratec timp de 120 de minute de că
tre divizionara C Minaur Zlatna și 
recunoscătoare celor de la Federa
ție care au stabilit că, în caz de ega
litate, fie șl între echipe aflate la 
asemenea distanțe valorice una de 

REZULTATE SURPRINZĂTOARE
surprizele sau răsturnările (posibile) 
de valori de ultim moment — pu
tem aprecia poate ceva mai corect 
șansele candidatelor la cele două 
locuri ce vor deveni libere în gru
pa B.

In ciuda renumelui și ale cărți- 

alta, se 
sare.

Prezența U.T.A.-ei printre echipe
le eliminate poate stîrni multe co
mentarii, chiar dacă la r 
n-au evoluat vedetele ei, ci lotul' 
tineret-rezerve. Și comentariile 
putea porni de la poziția echipei a- 
rădane față de competiție, față

Dar, 
lelalte 
zentat 
lor, în , . _______„ __ ___
fatale ? Nu știm dacă evoluțiile lor, 
la reluarea diviziei A, ne vor oferi 
măcar argumentul că s-au.., păstrat 
pentru campionat, cum obișnuiesc să 
spună cînd sînt eliminate din Cu; 
(J.B.)

LONDRA 5 (Agerpres). — Cam
pionatele internaționale de tenis de 
masă ale Angliei, desfășurate la 
Brighton, au avut la actuala ediție 
ca protagonistă pe românca Maria 
Alexandru. Angajată în trei finale, 
neobosita reprezentantă a tenisului 
de masă românesc a reușit să le 
cîștige pe toate trei, dovedind o teh
nică de joc și o vigoare fizică im
presionante. în finala probei de sim
plu, Maria Alexandru a Invlns-o cu 
3—0 (21—17, 21—15, 21—19) pe Ilona 
Vostova, cîștigătoarea de anul tre
cut a acestui concurs. La 
minin, Maria Alexandru împreună

lor de vizită bogat ornate, echipele 
Austriei și Italiei au făcut — la pri
mele lor apariții în „Palatul de 
gheață" — jocuri contradictorii 
„Azzurrii" au pierdut o repriză la, 
presupus, cea mai slabă formație 
a turneului (cea a Olandei), iar aus
triecii au încheiat una la egalitate 
cu nu mai faimoșii danezi. Italie
nii au greșit tactic fundamental, an- 
grenîndu-se într-un joc de contact 
fizic cu un adversar pe care l-ar fi 
putut întrece mai ușor prin exerci
tarea exclusivă a subtilităților de 
manevre care sînt accesibile jucăto
rilor din alto-adige. Urmarea a fost 
că italienii s-au ales cu 12 penali
zări însumînd excesivul total de 32 
minute de eliminare ! Echipa Aus
triei, în schimb, nu mai are prospe
țimea de altă dată ; ea rulează ca 
un angrenaj învechit, ajungînd 
foarte rar să stăpînească jocul cu 
adevărat.

Astfel, la primul bilanț, trebuie 
să constatăm că două echipe mani
festă plenitudinea resurselor lor fi
zice, dublate de solide construcții.de 
ansamblu în joc, capabile să aco
pere nevoile tactice în atac, ca și 
în apărare — și acelea sînt echipele 
Ungarie: și R. P. Chineze. Cu con
diția unor reabilitări publica (pe

POIANA BRAȘOV, 5 (prin te
lefon, de la trimisul nostru).

încurajați de un soare primăvă
ratec, numeroși turiști și iubitori 
de sport brașoveni au urcat ieri 
în masivul Pcstăvaru ca să asiste 
la ultima probă a campionatelor 
studențești, slalomul. La start s-au 
prezentat cei mai buni schiori din 
8 centre universitare. Sarcina par- 
ticipanților de ieri nu a fost deloc 
ușoară. în primul rînd, datorită 
durității excesive a stratului de 
zăpadă, de fapt o crustă de gheață 
pe care era dificil de păstrat echi
librul, Apoi, numărul de porți (45), 
diferența de nivel (200 m) și a- 
ranjamentul aritmie, dificil în con
dițiile amintite, au însemnat obsta
cole reale, greu de trecut, care
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Au luat sflrșit
campionatele

de lupte
naționale 
libere

SPORTIVII
DE LA STEAUA

BRAȘOV, 5 (prin telefon, de la 
trimisul nostru). După trei zile de 
întreceri viu disputate, au luat sfîr- 
șit confruntările luptătorilor de la 
libere pentru cele 10 titluri de cam
pioni naționali. Finalele au fost do
minate de sportivii de la Steaua, 
care au clștigat patru titluri.

Iată cîteva amănunte de la con
fruntările celor 10 categorii.

• CAT. 48 KG — După ce Iancu 
Vangheliei (Tomistex Constanța) a 
trecut de I. Iatagan (Metalul Tîrgo- 
viște) și apoi de fostul campion 1. 
Arapu (Steaua), devenise, mai mult 
ca sigur, pretendent la titlu. Și, in
tr-adevăr, ceilalți adversari pe care 
acesta i-a Intîlnit nu i-au putut bara 
drumul spre prima treaptă a podiu
mului de premiere. Pe locul 2 Gh. 
Ștefan (Rapid București), 3. P. Brîn- 
dușan (Șc. sp. Viitorul Timișoara).

• CAT. 52 KG — Al doilea campion 
de anul trecut care nu și-a păstrat 
titlul a fost cunoscutul sportiv Pe
tre Cernău (C.F.R. Timișoara). Din
colo de acest insucces însă, trebuie 
consemnat tușul magistral finalizat 
tn dauna sa de către tînărul Emil 
Butu (Nicolina Iași). Ieșeanul a in
trat la picioarele adversarului și l-a 
ridicat pe acesta pînă deasupra ca
pului, iar de acolo l-a dus direct în 
tuș. Totul s-a petrecut într-o fracțiu-

3—0 (21—12, f" —
cehoslovac Vostova, 
șit, la dublu mixt, Maria Alexandru 
și iugoslavul Stipancici au dispus tot 
cu 3—0 (14, 20, 10) de perechea Vos
tova, Orlowski (Cehoslovacia).

Proba de simplu bărbați a revenit 
campionului mondial Stellan Bengts
son (Suedia), învingător cu 3—1 (—17, 
19, 19, 18) în finala disputată împo
triva compatriotului său K. Johans
son. Proba de dublu bărbați a fost 
ciștigată de cuplul iugoslav Stipan
cici, Surbek, care a întrecut cu 3—0 
(15, 13, 15) o altă pereche iugoslavă 
Karakasevlci, Korpa.

au 
lor. 
săracă în zăpadă, a 
în pregătiri de majoritatea concu- 
renților studenți și, după cum era 
de așteptat, s-a reflectat și în com
portarea lor generală în această 
competiție. Cu excepția sportivilor 
de la Politehnica Brașov și I.E.F.S. 
București, care au stat un timp mai 
îndelungat pe zăpadă și a căror 
evoluție a amintit de forța campio
natelor universitare desfășurate cu 
ani în urmă, ceilalți concurenți — 
cu mici 
gula — 
parte de 
trecerii, 
nizatoric 
Brașov, 
festiv, I

excepții care întăresc re- 
s-au situat destul de de- 

■ valoarea și prestigiul in- 
Remarcabil efortul crga- 
al Centrului universitar 
ca și caracterul solemn, 

al închiderii competiției,

PLOIEȘTI, 5 (prin telex, de la 
trimisul nostru). —

Penultima zi a competiției inter
naționale de handbal, dotată cu 
,,Trofeul Carpați", s-a desfășurat, 
ca și precedentele, în mijlocul unui 
interes deosebit, în fața unui public 
numeros și foarte receptiv la toate 
frumusețile acestui sport.

CEHOSLOVACIA — ROMÂNIA 
TINERET 20—15 (8—7)

Un joc frumos a inaugurat pro
gramul celei de a patra etape a 
întrecerilor. Meritul principal la 
reușita acestui spectacol sportiv 
l-au avut ‘tinerii handbaliști ro- 
mâni-care au abordat partida foar
te curajos.

Scorul, pînă spre sfîrșitul primei 
părți a jocului, Je-a fost favorabil, 
uneori chiar la o diferență de două 
goluri. In ultimul minut ai repri
zei, cehoslovacii au izbutit însă să 
întoarcă rezultatul în favoarea lor.

în partea a doua a partidei, oas
peții s-au detașat mai ușor decît era 
de așteptat, pe fondul unei scăderi 
generale a echipei române care, în 
plus, a mai ratat și patru din cele 
șase lovituri 
a beneficiat.

Au condus 
Tuominen și 
fost înscrise de : Konecny (5), Haber 
(4), Kavan (3). Bruna (3), Lukosik 
(2), Klimcik, Lafko, Jarry pentru 
învingători, Capră (4), Smerea (3), 
Drăgăniță (2), Odaie (2), Cîrlan, 
Constantinescu, Schragner și Zamfi- 
rescu pentru România tineret.
R. D. GERMANA — IUGOSTaVIA 

22—19 (10—7)
O partidă de o frumusețe rar în- 

tîlnită. Ambele formații, socotite, pe 
bună dreptate, printre cele mai 
bune din lume, cu mari șanse de

întrecerile pentru „Trofeul Mihail 
Savu" au continuat duminică în 
cadrul unui maraton de spadă (14 
ore fără întrerupere pe planșă !) cu 
participarea a 8 echipe, grupate in 
două serii. In prima serie, Româ
nia A a debutat sigur, cu un 
10—6, în fața Greciei. Este adevă
rat, elevii antrenorului Tudor Ilie 
au condus, în prima manșă, cu 3—1, 
dar după aceea trăgătorii noștri au 
egalat și s-au distanțat, fără emo
ții. Pongraț, AL Istrate și Bărăgan 
au punctat de cite 3 ori, iar Duțu

subliniat de prezența unor repre
zentanți ai ‘
Ministerul 
tului și ai 
ții Brașov, 
slalomului
Zoltan Hambrik (I.E.F.S. Buc.) 94,5, 
2- Dan Rîmbețiu (Poli. Brașov)
95.4, 3. N. Andreescu (Poli. Bra
șov) 97,4, 4. Ion Bogdan (I-E.F.S.)
97.5, 5. St. Stroe (I.E.F.S.) 108,6,
6. C. Teșileanu (I.P. Oradea) 109,8. 
STUDENTE : 1. Georgeta Băncilă 
(„U“ Cluj) 91,1, 2. Maria Trestian 
(I.E.F.S.) 103,3, 3. Doina Lascu
(I.E.F.S.) 110,2, 4. Elena Boiarinov
(Univ. Iași) 129,4, 5. Eda Streidfert 
(I.P.G.G. Buc.) 130,9, 6. D. Constan
tinescu (I.P.G.G. Buc.) 176,6. 

Mihai BIRA

a cuceri medalii la J.O. de la Miin- 
chen, au furnizat un joc excepțio
nal. Handbaliștii iugoslavi ne-au 
oferit, și. de data aceasta, o surpri
ză, aceea de a se fi apărat, pînă în 
minutul 18, cu un om mai puțin 
(Pokrajac a stat singur la centrul 
terenului, lăsîndu-și, în mod deli
berat, coechipierii să se apere în 
cinci). Curios a fost faptul că adop- 
tînd o asemenea tactică, iugoslavii 
au fost cei care au condus. Dar ac- 
ționînd metodic, handbaliștii din 
R. D. Germană au egalat și au pre
luat conducerea. Din acest moment, 
adversarii lor au renunțat la apă
rarea în cinci. în ciuda eforturilor 
lor dată fiind forma excepțională 
deținută de sportivii germani, iu
goslavii n-au mai putut înclina ba
lanța victoriei în favoarea lor.

Au înscris: Ganschow (6), Lacken- 
macher (3), Rose (3), Bohme (2), Rost 
(2), Gernhoffer (2), Zornak, Hilde
brand (2) și portarul Voigt (cînd, 
spre sfîrșitul meciului, iugoslavii au 
trecut la sistemul „om la om" t),

aceea, spadasinii din 
a României au evo

luat în compania celor bulgari. 
Din nou o victorie facilă, cu 12—4. 
Duțu s-a reabilitat, cîștigînd toate 
asalturile, Pongraț și Bărăgan au 
înregistrat cîte 3 victorii, iar Istra
te 2. Ultimul meci din serie, cel cu 
R.SJS. Ucraineană a fost și cel mai 
greu pentru reprezentanții noștri. 
Prima manșă a fost destul de echi
librată, Istrate a pierdut la Anikin 
(2—5), apoi Duțu și Paramonov au 
consemnat o dublă înfrîngere. în 
continuare, Pongraț va cîștiga la 
campionul olimpic șl mondial Kriss, 
cu 5—1 (!), dar Bărăgan nu va 
trece de abilul Vîtebski (3—5). O 
nouă dublă înfrîngere în asaltul 
Duțu-Anikin, după care trăgătorii 
ucrainieni vor intra în cadența o- 
bișnuită și se vor distanța. Scor 
final 8—3 pentru R.S.S, Ucrainea
nă (Pongraț, Istrate și 
cîte o victorie).

Alte rezultate din 
R.S.S.U.—Grecia 11—2, 
Bulgaria 12—3 și — o veritabilă sur
priză — Grecia—Bulgaria 10—6.
Victoria spadasinilor eleni a fost 
însă meritată.

în seria a Il-a, echipa secundă a 
României a întîlnit, mai întîi re
dutabila formație a R- D. Germane, 
în fața căreia a pierdut cu 5—11, 
după ce la jumătatea meciului sco
rul ®ra egal : 4—4 (Iorgu 2 v., An- 
gelescu, Zidaru și Podeanu cîte o 
victorie). Apoi secunzii au tras cu 
Polonia. Meci destul de echilibrat.

respectiv — Pribanici (4), Lazare- 
vici (4), Miljak (4). Popovici (2), Po- 
krajac, Lavrnici (2), Horvat, Misko- 
vici. Arbitri : V. Sidea și P. Cîr- 
ligeanu (România).

ROMANIA — SUEDIA
12—11 (7—6)

întîlnirea ne-a ținut atenția în
cordată pînă în ultimele secunde de 
joc, cînd suedezii au beneficiat de o 
lovitură de la 9 m cu care, eventual, 
ar fi putut egala. Handbaliști! noștri 
s-au comportat mai bine decît în 
meciul cu Iugoslavia dar, și de data 
aceasta, n-au f '* 
de prea multe 

lor de ieri, și 
avut contururile 
ferențe de forțe 
terenul de joc.

Marcatori : Tudosie (2), Gațu 
Stockl (2), Birtalan (2), Kicsid 
Gruia și Cosma : Jonsson (4), L. 
riksson (3), Persson (2), Segerstad și 
Enstrom. Au

Șl

cîștigat în cele din urmă de polo
nezi, cu 9—7. Zidaru, eroul turne
ului individual, n-a mai reușit să 
reediteze comportarea de sîmbătă, 
înregistrînd doar o victorie, în timp 
ce Podeanu. Isăilă și Iorgu au punc
tat de cîte două ori. In ultimul 
meci din serie : România B—Unga
ria 9—0.

Alte rezultate din această serie : 
R.D.G.—Polonia 9—2, Polonia—Un
garia 8—8 (60—61) și R.D.G.—Un
garia 8—8 (60—66).

Primele două clasate în fiecare 
serie (R.S.S.U. și România A, 
R.D.G. și Polonia) și-au disputat în 
continuare locurile I—IV.

Omogenitatea și-a spus cuvîntul : 
Ucrainene a dispusechipa R.S.S. Ucrainene a dispus 

destul de lejer, mai întîi de forma
ția Poloniei cu 9—3, apoi și de cea 
a R.D.G. cu 8—3. Echipa primă a 
României a pierdut inițial la cea a 
R.D.G. cu 8—4 (după ce condusese 
cu 3—0) șl in continuare, pentru 
locurile 3—4, și la reprezentativa Po
loniei cu 9—6. Evident, un rezultat 
care nu ne poate mulțumi. Singurii 

a evoluat bineconcurent român care 
a fost Pongraț.

In disputa pentru 
România B a obținut 
8—2 în fața Bulgariei T_ _ _ ... 
Greciei. Alte rezultate i Grecia — 
Ungaria 9—0 șl Ungaria — Bulgaria

Clasament general i 1. R.S.S. U- 
craineauă, 2. R.D. Germană, 3. Polo
nia, 4. ROMANIA A, 5. ROMANIA 
B, 6. Grecia, 7. Ungaria, 8. Bulgaria,

Jjberiu STAMA
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CE ARATA COLOCVIILE PREOLIMPICE ALE SCRIMERILOR
DESFĂȘURATE ÎN PRIMELE LUNI AL ANULUI? CONCURS DE VITEZĂ A. S.A.

DOAR O SURPRIZĂ IN ETAPA DE IERI :

IN CINSTEA ZILEI
TREI ANTRENORI:
Vasile Chelaru (floretă) 
Constantin Stelian (spadă) 
Dumitru Mustață (sabie) 
răspund Ia

TREI ÎNTREBĂRI:
1. Tn ce măsură v-a satisfăcut comportarea sportivilor noștri ? 

concurenți ? 
trăgătorilor de

2. La ce nivel de pregătire s-au prezentat principali;
3. Ce cuprinde mai interesant programul imediat al 
care vă ocupați ?

DE 8 MARTIE

Exceptîndu-le pe floretiste care 
vor intra săptămîna aceasta în fo
cul marilor competiții ale acestui an 
(ele vor evolua la Torino, mai intîi în 

Cupa campioanelor europene și apoi 
în Trofeul Martini de la 10 la 12 
martie), ceilalți sportivi din lo
turile noastre olimpice de scrimă 
au susținut cîte un prim colocviu 
în compania celor- mai valoroși 
trăgători din lume.

I-am rugat pe antrenorii lotu
rilor respective să ne răspundă la 
cîteva întrebări în legătură cu 
aceste competiții care constituie 
prilejuri de verificare și de com
parare a stadiului de pregătire în 
vederea confruntărilor olimpice 
de la Miinchen.

pe 
ria 
Se 
nu 
rii

a fost lipsit din

MUREȘAN Șl ȚIU AU
CONFIRMAT AȘTEPTĂRILE

VASILE CHELARU, antrenor 
federal, care a însoțit lotul flore- 
tiștilor Ia Trofeul Martini disputat 
la Paris :

1. Cel mai bun rezultat l-a rea
lizat Tănase Mureșan care a ajuns 
pînă în sferturile de finală unde a 
fost întrecut de polonezul Woyda. 
Mihai Țiu a evoluat ți el foarte 
bine pînă în „sferturi" cînd a ce
dat vest-germanului Hein. Ambii 
f'oretiști • români au comis în aces- 
tă fază a competiției greșeala de 
a lăsă adversarilor inițiativa. Ast
fel n-ar fi fost exclus că măcar u- 
nul din ei să fi ajuns mai departe. 
Ceilalți componenți ai lotului nos
tru (iiaukler, Ardeleanu, Ștefan și 
Vlad) au tras sub așteptări.

2. Destul de bine pregătiți s-au 
prezentat sportivii polonezi, fran
cezi și vest-germani. Este de reți
nut faptul că deși floretiștii sovie
tici n-au participat, concursul a 
fost extrem de tare. Ca dovadă, 
printre primii opt clasați nu figu
rează nume ilustre ca Magnan sau 
Noel, nu figurează nici un italian, 
în schimb, sînt doi români, cei a- 
mintiți mai înainte : Mureșan (V) 
și Tiu (VI).

3. Da sfîrșitul săptămînii acesteia 
floretiștii au un dublu examen la 
Paris : Cupa campionilor europeni, 
competiție pe echipe, unde vor 
evolua componenți! clubului Steaua 
și în continuare, Trofeul Adrien 
Rommel, un turneu individual, a- 
proape de amploarea Trofeului 
Martini. Deci, o verificare seri
oasă...

țicipat la tradiționalul Trofeu 
Spreafico, disputat la Milano:

1. Indiscutabil, Alexandru Istrate 
ne-a oferit o mare satisfacție fiind 
primul spadasin român ajuns, pînă 
acum, în finala turneului. A de
monstrat o bună orientare în fie
care asalt și o irezistibilă dorință 
de a învinge care l-a purtat, me
reu, în poziția de cap de serie- 
Trebuie reținut faptul că a cules 
victorii la toți finaliștii:.. dar în fa
zele premergătoare finalei. Făcuse 
excepție doar maghiarul Kulcsar

care l-a învins în finală, victo- 
aceasta conferindu-i locul V. 

pune, firește, întrebarea : de ce 
a obținut Istrate și alte victo- 
în ultimul episod ? Cred că a

fost o carență de ordin psiholo- 
logic. I-a lipsit, cum se spune, mo
tivația. Pentru el, calificarea în 
finală era un țel suprem. îl atin
sese ți resorturile intime s-au re
laxat. E drept, mai înainte decît 
am fi dorit

Despre ceilalți băieți, în schimb, 
nu pot spune prea mult. Bărăgan 
n-a tras rău dar a evoluat sub po
sibilități. La Pongraț s-a văzut 
lipsa de pregătire (explicabilă căci 
se află în preajma terminării fa
cultății de medicină).

2. Deși nu au obținut rezultate 
strălucite mi-au plăcut cum au 
tras suedezii și vest-germanii. De 
altfel, recentul turneu pentru Tro
feul Monal a confirmat că acești 
trăgători se află în plină ascen
siune. Destul de bine s-au prezen
tat spadasinii italieni în special 
Granieri, Saccaro și Testoni. Spor
tivii maghiari ca și cei francezi au 
părut că sînt abia la începutul 
pregătirilor.

3. O pregătire comună cu sportivii 
sovietici, la Minsk.
DACA POP VA TRAGE TOT AȘA

Vintilă. Ultimul
cauza unui aranjament (asalt cedat 
de capul de serie unui alt trăgă
tor) de posibilitatea de a trage șl 
în optimi de finală.

2. M-a surprins nivelul ; 
la care au evoluat sabrerii 
nezi și cei maghiari. Primii 
juns doar cu Pavlowski în 
din cei opt sportivi înscriși, 
secunzii nu au avut nici 
finalist la un lot la fel 
ros. Campionul mondial 
arătat o formă bună, 
mai mult decît ei merita să cîștige 
sabrerul sovietic Nazlimov care a 
fost dezavantajat de arbitraj în 
finală.

3. Plecăm împreună cu spada
sinii la Minsk pentru o foarte 
scurtă pregătire cu sportivii so
vietici, iar spre sfîrșitul lunii mar
tie vom concura, La Bari, în triun
ghiularul Italia — Polonia — Ro
mânia.

scăzut 
polo- 

au a- 
finală 

, iar 
măcar un 
de nume- 
Maffei a 

dar poate

Patinoarul Floreasca a găzduit, ieri 
dimineața, pe o vreme de loc pri
măvăratecă. un concurs de patinaj 
viteză, rezervat începătorilor, copi
ilor si juniorilor din Capitală. Con
cursul a fost organizat în cinstea zi
lei de 8 Martie. Cei 52 de partici
pant prezenți la start și-au dispu
tat cu ardoare întîietatea, dornici 
ca acele cronometrelor să indice 
timpi cît mai buni, care să le per
mită ocuparea unuia din primele trei 
locuri. Așa cum au stabilit organi
zatorii — Federația română de pa
tinaj. în colaborare Cu Comisia mu
nicipală de specialitate — s-a aler
gat pe următoarele distanțe : înce
pătorii și copiii II s-au întrecut în 
proba de 100 m. iar copiii I și ju
niorii in cea de 500 m. După cîteva 
ore de întreceri au fost desemnați 
următorii ciștigători : începători (pînă 
la 9 ani), fete : Maila Conștantines- 
cu ; băieți : Gheorghe Iatan ; înce
pători (10—12 ani), fete : Gabriela
Iordan ; băieți : Adrian Călin ; co
pii II, fete : Tereza Costache (Con
structorul) ; băieți : Marian Modoran 
(Constructorul) ; eonii I. fete : Elena 
Lupu (A.S.C.P.M.B.) i băieți : Flo
rin Lupan (A.S.C.P.M.B.) ; junioare : 
Viorela Scurtu (Șc. sp. 2) ; juniori : 
Gh. Dumitrescu (Constructorul). La 
sfîrșitul întrecerilor, ciștigătorilor 
le-au fost înminate diplome.

I.C.H.F. — UNIVERSITATEA 
CLUJ (m) 58—63 (35—37). Excep- 
tînd primul minut de joc (gazdele 
au deschis scorul), clujenii au con
dus în permanentă, uneori la di
ferențe care au depășit 10 p. cîș- 
tigînd pe merit o partidă-revanșă 
după înfrîngerea suferită în toam
nă, pe teren propriu, din partea 
baschetbaliștilor bucureșteni. Stu
denții au impus ritmul convena
bil de la început, acționînd cu un 
elan debordant, datorită jocului 
excepțional practicat de Zdrenghea 
(18) și Ruhring (19), un conducător 
de joc cu o frumoasă intuiție și 
multă îndeminare. I.C.H.F. a gre
șit angrenîndu-se în jocul iute, că
ruia nu i-a putut face față decît 
o repriză ; apoi, a cedat treptat, 
mai ales în defensivă, înlesnind 
adversarilor obținerea unei victo
rii prețioase. Bun arbitrajul pres
tat de dr. Dan Chiriac și I. Pe- 
truțlu. (a. v.)

POLITEHNICA GALAȚI — 
LITEHNICA BUCUREȘTI

CLUJ - SĂNĂTATEA SATU MARE
l

(Cluj). (I. Ionescu — coresp. jude
țean).

STEAUA — POLITEHNICA 
CLUJ (m) 66—58 (42—32). Greu au 
obținut baschetbaliștii de la Steaua 
victoria în această partidă 1 Pri
mele minute dădeau impresia că 
militarii vor cîștiga ușor (min. 10 : 
24—7). * 
nii au 
profitat 
clujenii 
50. Din 
tori de 
să comită multe greșeli mai ales 
în aruncările la coș și astfel, 
Steaua, datorită lui Savu și Gheor
ghe Valeriu, a obținut victoria in 
extremis. Clujenii au ratat în fi
nal 8 aruncări libere, 
lescu).

59-63:

LA MADRID..
antreno- 

a concil
ia Tro-

V
PERFORMANȚA LUI 

AL. ISTRATE

DUMITRU MUSTAȚA, 
rul lotului de sabie care 
rat, recent, la Bruxelles 
feul Martini :

1. Clujeanul Ionel Pop a 
admirabil pentru un sabrer de 
vîrsta lui (18 ani) într-o companie 
atît de redutabilă. El i-a învins clar 
pe trăgători cu renume ca maghiarii 
Bakony și Haman, francezul Bon- 
nissent. A tras variat, folosind ju
dicios parada-riposta. și a arătat 
o mare siguranță. Dacă se va com
porta așa și la Madrid în „moh- 
dialele de tineret" va urca indiscu
tabil pe podium. Destul de bine 
s-au comportat Nicolae, Culcea și

CONSTANTJN STELIAN, antre
norul lotului de spadă c&re a Par“

CUPA DE IAR\Ă“

Vulcan la a treia victorie consecutivă
cadrul 

echipele
din

de iarnă" dintre 
și Olimpia, disputată du- 
dimineața pe stadionul din 
a fost cîștigată de prima

PO-
(m) 

89—97 (33—44). Așteptată cu un 
mare interes, partida nu a cores
puns așteptărilor. Ambele echipe, 
dar în special gazdele, au neglijat 
apărarea și aceasta explică numă
rul mare de puncte înscrise. Bucu- 
reștenii au condus tot timpul.' cîș- 
tigind pe merit. Principalii reali
zatori : Moraru (30), Samson (20)

de la gălățenl, respectiv, Georges
cu (29), Popa (24) de la Bucureș
teni. Au condus foarte bine M. Al- 
dea (Ploiești) și D. Marin (Buc.). 
(T. Siriopol — coresp. județean).

UNIVERSITATEA TIMIȘOA
RA — VOINȚA BUCUREȘTI (m) 
92—66 (38—32). în prima parte a 
meciului oaspeții au făcut un joc 
curajos, reușind să mențină un e- 
chilibru pe tabela de marcaj. După 
reluare, timișorenii au dominat cu 
facilitate, cîștigînd la scor. Cel 
mai bun jucător de pe teren : 
Viciu (,,U“), care a înscris 44 de 
puncte. Au arbitrat bine I. Szabo 
(Cluj) și G. Berekmery (Tg. Mu
reș). (P. Arcan — coresp. jude
țean).

MUREȘUL TG. MUREȘ — I.E.F.S. 
(m) 59—92 (32—37). Meciul a avut 
loc la Sibiu, terenul din Tg. Mu
reș fiind suspendat. După o repri
ză echilibrată, baschetbaliștii bucu
reșteni s-au distanțat serios, profi- 
tînd de oboseala fizică a mureșe
nilor. Aceștia din urmă au greșit 
deseori atît în apărare, cît și în 
atac, în timp ce „5“-ul de la 
I.E.F.S. a fost deseori aplaudat 
pentru jocul său spectaculos, 
mai bun om al meciului a 
Molnar (I.E.F.S.), realizator a 
de puncte. Corect arbitrajul 
G. Dutka (Oradea) și

în continuare, bucurește- 
avut o cădere de care a 

Politehnica. în min, 34, 
au reușit să egaleze: 50 — 
acesț moment, tinerii jucă- 
la Politehnica au început

Cel 
fost

40 
lui 

Stirbu

Clasament

(A. Vasi-

1. Steaua 14 13 1 1039— 922 27
2. Dinamo 14 12 2 1161— 933 26
3. „U“ Timiș. 14 10 4 1134—1013 24
4. Pol. Buc. 14 9 5 1186—1007 23
5. „U“ Cluj 14 8 6 988— 930 22
6. Rapid 14 6 8 938—1006 20
7. I.C.H.F. 14 5 9 890— 916 19
6. Poli Cluj 14 5 9 906— 969 19
0. I.E.F.S. 14 5 9 976—1066 19

10. Voința Buc. 14 4 10 1004—1110 18
11. Mureșul 14 4 10 993—1156 18
12. Poli. Galați 14 3 11 1055—1171 17

— SANATATEA
(f) 59—63 (24—28).

Partida de rugby
„Cupei 
Vulcan 
minică 
Vitan, 
formație cu scorul de 10—9 (0—9). 
Pe un teren foarte greu, cele două 
formații s-au angajat încă de la 
început într-o aprigă dispută pen
tru balon. Jucătorii de la Olimpia 
au făcut o primă repriză bună, 
în care a excelat linia de treisfer- 
turi astfel că la pauză conduceau 
cu scorul de 9—-0 prin punctele 
înscrise de Rădoi (Iov. ped.), Dîr- 
văreanu (încercare transformată de 
Predoi). După pauză, rugbyștii de 
la Vulcan încep să închege cîteva 
acțiuni, să dea drumul jocului la 
mînă și să-și prindă adversarii pe 
contraatac. Superiori în această 
parte a jocului, termină meciul în 
avantaj. Au înscris Craioveanu 
(Iov. ped), Beredek (încerc.) și ace
lași Craioveanu (Iov. ped.). (Florin 
SANDU).

Olimpia 52—4 (26—0); Rapid—Șc. sp. 
19—17 (13—3)

★
în „Cupa Semicentenarului UTC" 

' s-au înregistrat rezultatelei C.S.Ș.—

STEAUA — LOTUL REPUBLI
CAN DE JUNIORI 56—14 (20—«). 
Era și de așteptat ca diferența de 
vîrstă și experiența să-și spună 
cuvîntui In favoarea echipei mili
tare. (^vizionară A. Ce ne-a arătat 
însă această partidă desfășurată pe 
un teren greu, alunecos? In primul 
rind. că jucătorii de la Steaua se 
află ’Intr-un stadiu avansat de pre
gătire, că practică cu predilecție jo
cul deschis, permanent ofensiv și 
au o poftă de joc remarcabilă.

Lotul — ca și duminica trecută 
— a lăsat o bună impresie Junio
rii au început jocul hotărîți. fără 
să se lase impresionați de adversa
rul aflat în față și... in minutul 
20 conduceau cu 8—0 (!) prin două 
încercări reușite de Cos ten co și 
Stoica. Tinerii rugbyști au dove
dit mult curaj, priză la balon ți. 
ceea ce este foarte bine, plachează 
eficient (M. FR.).

Dumitru NEGREASebastian BONIFACIU

In campionatul feminin

0 SINGURĂ VICTORIE ÎN DEPLASARE

mai

LA GREUTATE

149 p.

MĂRȚIȘORULUICROSUL

IORDAN,

etapa a
a eon-

în. .. nor- 
seama

Al. 
Mun- 

Bokor

sp. A) 
[. : Al. 
lirza (Dina 

9.0 :

9—4, 11—7,
(11—11 și 

disputat,

realizeze
avut

PENICILINA IAȘI — CON
STRUCTORUL BUCUREȘTI (3—0). 
Constructorul nu a constituit un 
adversar periculos pentru Penici
lina decît în setul III. Remarcate: 
Adriana Albiș și Aurelia Ichim de 
la Penicilina, Carmen Puiu și Paula 
Cazangiu de Ia Constructorul. Au 
art^trat S. Dumitrescu din Ploiești 
și FI. Satnoianu din • Brașov. (V, 
Diaconescu-coresp.).

REZULTATR
Medicina București — Farul Constanța 

3—1 (8, —9. 6, 7), Rapid București — 
C.S.M. Sibiu 3—1 (—12. 5, 5. 1). Dlnamo 
București — Universitatea Timișoara 3—1 
(12. 9, -12. 2). I.E.F.S. București - Cea
hlăul P. Neamț 3—0 (4, 5, 2), Constructo
rul Arad — C.P. București 1—3 (—14. 11, 
—4. —6), Penicilina Iași — Constructorul 
București 3—0 (7, 2, 14).

•ehipe: C A.U. 
•reaua 52 p.

C.M. MUREȘANU

Dmamovista Ma
riana Popescu, in
tr-o specifică ac
țiune de atac, ur
mărită cu maxi
mă atenție de ar
bitrul secund Ve
nera Sănduleseu. 
Fază din meciul 
Dinamo-Universi- 

'tea Timișoara 
Foto . M. FELIX

In etapa a XlV-a a campionatului di
viziei A s-au Înregistrat următoarele r«- 
zultate :

FEMININ

Voința București — Rapid București 
2G25—2432. Partida dintre cele două for
mații bucureșteaie, ambele bine cotate 
în campionat, era așteptată cu mult inte
res. Favorită pornea Voința, întructt era 
gazdă, dar nici Rapidul nu era prea, 
mult handicapată, întrucit toate jucă
toarele giuleștene cunosc bine particula
ritățile pistelor de la Voința. Confrunta
rea a debutat intr-o egalitate perfectă (in 
schimbul I : Marincea — Navon 425—423 

' p.d.) care s-a menținut plnă după lan
sarea a cite 300 de bile de fiecare for
mație. tn schimbul III, de pildă. Corne
lia Greceseu (V) a tnvlns-o doar cu un 
punct pe maestra emerită a sportului 
Elena Cernat (R) 446—445 p.d. Acum, 
după schimbul 3 balanța se înclina ușor 
în favoarea Voinței : l274 față de 1261. 
cît realizaseră cele trei rapidiste. De aici 
partida a luat însă o altă turnură. Vo
ința a cîștlgat zeci de puncte la flecare 
pereche și tn final elevele antrenorului 
T. Buzea aveau un minus neașteptat de 
mare, aproape 200 de „bețe“, față de 
adversarele lor șl asta Intr-o partidă în 
care vizau victoria. Despre felul cum au 
decăzut, la jumătatea reuniunii, giuleș- 
tencele sînt elocvente rezultatele de mal 
jos : Crista Szocs — Maria Popescu 
436—593, Valeria Dumitrescu — Florica 
lănusan 412—391. Cornelia Petrușc* — 
Vasiliea Pînțea 443—387 ! (T. R.).

Voința Constanța — Cetatea Giurgiu 
8312—2243. Gazdele au muncit mult pen-

A MARIN

NOU RECORD JUNIORI
în fiecare iarnă, am asistat 

un concurs studente^ 
fâșurat in condiții de 
acesta, însă, orgai 
să invite la acest 
„Cupa Semicente 
•tleți din alte 
vedic inspirată.

>rii au hotirit ioșoiu (C.A.U.)
OU'S do*3t Cil Pooe^- m (St ea ua)
ui’ U.T.C." si teanu ( C.A.U.)
Ideea s-a do- (C.A.U.) 1.61 m.

■nsul că multi Clasament pe ei
iui '•*ar7 supli- Dinamo 52 p. St

Th afare 
in. reur.iur. 
In ziua a 
record de juniori I la 
tâțiL obținut de Ma 
m (vechiul record 
16,32 m).

Rezultate tehnice : MASCULIN 
înălțime : Z. Szigyarto 
m, M. Zară (Șc. sp. > 
Scafes (C.A.U.) 1.95 m 
PetCU (C.A.U.) 8.4. M. Xicolau ( 
8.4. H. îliesu (Rapid) 8.5: iu 
AL Abagiu (C.A.Uj 7.32 m. : 
zăre»cu (C.A.U.) 7.28 m ; gr 
Ad. Gagea (Dinamo) 17.13 m.

Primele curse la marș
Pe tra-eul din 

s-a desfășurat di 
in organizarea 
București, 
km) : 
X

sir. Maior Coravu1 
i concurs de marț, 
comisiei municipale 

Rezultate: juniori Iii (2 
, . Gli. Uceanu (Viitorul) 9:21.4. 
Ionescu (Viitorul) 11:21.4. A. Dan- 

cu (P.T.T.) 11:26.6: juniori II (3 km) : 
I. Călineață (Dinamo) 14:11.0. V. Dra- 
gomir (Viitorul) 14:29.2. N. Cojoca-u 
(Dinamo) 14:.?0.0: juniori I (3 tar.) : 
V. Popa (Viitorul) 13:31.4. M. Mi- 
halache (Metalul) 17—‘ "
(Metalul) 13:42.0 ;
C. Stan (P.T.T.) 21:00,0, 
(P.T.T.) 21 «5.2, N. *’ 
21.35.6.

13:39,4. I. Bărzoi 
seniori (5 km) : 

C. Stanciu 
Maxim (Dinamo)

N. NICOLAE-coresp.

Voința invingâtoare in derbyul feminin bucureștean

tru victorie, cele mal precise jucătoare 
fiir.d Antonovlci (400) și Biro (3»i). Per
formera reuniunii a fost Elena Rada, de 
la Cetatea care a doborit 417 popice. 
(C. POPA — coresp. județean) .

Laromet București — Metrom Brasov 
2347—2847. Brașovence'.e au Început foar
te bine, după două schimburi conduceau 
cu 31 de .bețe", dar In final au fost de
pășite Ia tn scor destul de mare. S-au 
evidențiat Elena Trandafir Stei*
Andrei (411) de la Laromet șî. respectiv. 
Tereza Meșter (SM). (O. GUTU — co
resp.).

Hidromecanica Brașov — Voința Cluj 
2598—8391. Jucătoarele de 1» -Hidro". In 
formă excelentă (cinci cu rezultate de 
peste 4*0). au ciștigat la dtf«ent* mare. 
Vele mai multe popice a doborî". Insă o 
Jucătoare clujeanc*. Eear.* Gyarfaș — 
481. De la gazde s-a remarcat, în mod 
deosebit. Viorica Orghidan — 471 pd. 
(G. LOR AC — coresp.).

Voința Ploiești — Gloria București 
8309—82*0.

Voința Sibiu — Voința Craiova M»5— 
217S

Petrolul Băicol — Constructorul Bucu
rești *475—2319.

C.S.M. Reșița — Voința O rade» 848»— 
2223.

Voința Tg. Mureș — Voința Mediaș 
2405—2355

Dermagant Tg. Mureș — Voința Timi
șoara 2219—2215

MASCULIN

Voința Cluj — Olimpia Reșița 4SK— 
4883. Partidă cu rezultate modeste în care 
clujenii au dțtlgat relativ ușor. Ca< mal

buni : Gvarfas (869) Bl:* («5t> de la 
Învingători. Cadar (Sfl) șt Huber <*37> 
de la reș-.țeni. (E. FEHERVARI — co- 
resp.i.

Constructorul București — Metalul Plo- 
peni 5539—1923. Gazdele $:'-au surclasat 
adversarii, care nu i-iu putut acomoda 
cu .arena minune- de la ba?a Constric
torul. De menționat c* 5 din cei * Ju
cători bucureșteni au obținut rezulta.e 
de peste MO pd. In primul schimb al 
oaspeților. C. Er.e și N. Negreanu au do
bori-. doar 713 popice. (M. LUTAȘU — 
coresp J.

Rafinăria Tețeajen Ploiești — Rulmen
tul Brasov 4»ts—1*5*. Cele do*j* cxlașe 
ale seriei sud au prestat un joc intere
sant care pin* La urm* a revenit p-oieș- 
tenllor care au avut tn Marian (STt pdl 
cel mai In form* popicar. De la oaspeți 
s-a remarcat doer Kiss (371 pd). (O. BAI.- 
TEANU — coresp.).

Constructorul Galati — Gloria București 
504’—t*S7. Echipa condus* de Tismânaru 
<92* pd — cei m»! mare punctaj al reu
niunii) a avut o misiune ușoar*. De la 
Gloria, cele mal multe popice a doborit 
Dinu — 815. (V. ȘTEFANESCV — co
resp.). .

Voința Bueureștt — FU rir a Cimpin* 
534*—5143

C.S.M. Reșița — Electrica Sibiu 5114—

C.F.R Tg. Mureș — LC. Oradea 5*11— 
5*2’ _ ___ _

Petrolul Ploiești — Rapid București
M 34—5079.

Ga* metan Mediaș — Voința Lugoj 
5*5*—5*72

C.FJI. Timișoara — Voința Tg. Muroș 
4.UJ—4*M

16,52 m ; FEMININ 
Anghelescu (C.A.U.) 

» 8.7. M. Mi- 
inălțime :

1.64 m. D. 
,64 tn, II.

Pentru a XX I-a oară, clubul bucu- 
rcstt?ân Metalul a organizat o com
petiție de cros dedicată zilei de 
t Martie. Anul aresta, concursul s-a 
desfășurat in parcul ,j3 August", pe 

vreme foarte friguroasă, compen- 
a;ă. insă, prin eforturile (meritorii) 
le organizatorilor.
Primele clasate : junioare II (800 

i: : V. Bocra (Șc. sp. A.), D. Bursuc 
C.S.Ș.). F. Nistor (Șc. sp. A) ; echi

pe : Șc. sp. A.; junioare I (1000 m) : 
T. Nedelea (Metalul), Ec. Gal (Dina
mo), D. Pricop (Metalul) ; echipe : 
Metalul : senioare : El. Bariu (C.A.U.), 
G. Iordache (Metalul). El. Enache 
(Constructorul) : echipe : Metalul.

Cuca „8 Martie- a revenit orga
nizatorilor.

Cu o singură excepție, 
XlV-a a diviziei feminine 
semnat numai victorii ale echipelor 
gazde, firește superioare valoric. De 
remarcat victoria în deplasare — 
singura — obținută de C.P.B.

MEDICINA BUCUREȘTI — FA
RUL CONSTANȚA (3—1). Partida 
a oferit cel mai reușit spectacol al 
etapei. Cpnstănțencele au evoluat 
bine în fața mai valoroaselor lor 
adversare, remarcîndu-se îndeosebi 
prin siguranță în intervenții și prin 
tehnică individuală. Lipsa mobili
tății în teren le-a împiedicat să fie 
întotdeauna pe fază, să 
mai mult. Bucureștencele au 
atuul taliei superioare, ceea ce a 
făcut ca blocajul lor să fie 
eficace. Pe de altă parte, după două 
seturi în care au dirijat bine jocul, 
ridicătoarele Farului (Șchiopu și 
mai ales Pașca) nu au mai manifes
tat aceeași precizie în efectuarea 
paselor, îngreunînd misiunea trăgă
toarelor. Ca urmare, bucureșten
cele s-au impus cu ușurință în ul
timele două seturi. Toate jucătoa
rele folosite de Medicina: Suda- 
cevschi, Zaharescu, Pandrea, Vra- 
niță, Popa, Moroianu, Ivănescu, Ma
tei și Klein au avut o comportare 
egală. în timp ce de la Farul ne-au 
piăcut mai mult Lutsch, Cernega și 
Biji. Foarte bun arbitrajul cuplului 
bucureștean D. Radulescu :— Em. 
Iliescu, (a.b.).

RAPID BUCUREȘTI — C.S.M. 
SIBIU (3—1). Meciul a avut un în
ceput furtunos, în care sibiencele au 
dat o replică dîrză liderei campio
natului. Ele au condus în perma
nență în primul set: 
dar au fost apoi egalate 
12—12). Într-Un final 
C.S.M. și-a adjudecat pe merit se
tul. Apoi, totul a intrat 
mal. Feroviarele și-au dat 
că nu-i de glumit și, în formația : 
Baga, Bălășoiu, Rebac, Szekely, Ma- 
teș, Tudora, neschimbată pe toată 
durata partidei, s-au impus clar,
lăsînd adversarelor în următoarele 
trei seturi doar 11 puncte. S-au re
marcat : M. Szekely, C. Bălășoiu și 
E. Rebac de la Rapid, respectiv H. 
Schunn și M. Cloțean. Au arbitrat 
M. Bolintineanu și Ov. Georgescu, 
ambii din București. ■ (Iulian Cos- 
tiniu).

CONSTRUCTORUL ARAD — C.P. 
BUCUREȘTI (1—3). Întîlnirea din-

tre codașele clasamentului a oferit 
un joc de nivel tehnic scăzut. Gaz
dele puteau să cîștige și primul 
set, în care au condus cu 14—12, 
însă nu au izbutit acest lucru din 
cauza pripelii în acțiunile la fileu 
și în linia a doua. (I. Ioana-coresp.).

DINAMO BUCUREȘTI — UNI
VERSITATEA TIMIȘOARA (3—1). 
Joc interesant ca evoluție a scoru
lui în primele trei seturi, cînd ti
mișorencele au dat o ripostă hotă- 
rîtă. Remarcări : Emilia Stoian și 
Alexandrina Constantinescu de la 
învingătoare, respectiv Maria Do- 
brogeanu și Doina Coste. Au arbi
trat V. Vrâjescu și V. Sănduleseu, 
ambii din București. (M. N. Aure- 
liu).

I.E.F.S. BUCUREȘTI — CEA
HLĂUL P. NEAMȚ (3—0). Meciul 
a fost la discreția bucureștencelor 
care au întîmpinat o rezistență ne
așteptat de slabă din partea oaspe- 
telor. Scorul sever la care acestea 
din urmă au cedat fiecare set oglin
dește fide; raportul de forțe. Ar
bitraj bun i N. Găleșeanu — V. 
Savu (București).

A.S.A. CLUJ 
SATU MARE
Partida a prilejuit un interesant 
duel pe plan tactic. Gaztlele au 
folosit atacuri prelungite încer- 
cînd să puncteze de la distanță, 
în timp ce sătmărencele au acțio
nat rapid, folosind cu multă efica
citate contraatacul. Formația clu
jeană a comis însă multe greșeli, 
ratînd în mod inadmisibil din po
ziții clare. Datorită acestui lucru 
Sănătatea a condus de la un cap 
la celălalt al partidei (o singură 
dată scorul a fost egal, 24—24), 
cîștigînd pe merit. Au condus bine 
C. Negulescu (Buc.) și L. Kuglis 
(Oradea) S-au remarcat Trandafir 
(22) de la gazde, Villany (15), Mi- 
haiic (14), Anderco (13) de la oas
pete. (P. Radvany — coresp.)

RAPID — UNIVERSITATEA TI
MIȘOARA (f) 80—44 (38—16). Ra- 
pidistele au avut meciul la discre
ție. Timișorencele nu au opus nici 
o rezistență și scorul indică foarte 
bine acest lucru : 34—7 (min. 17), 
56—29 (min. 27), 79—36 (min 38). 
In atari condiții, antrenorul S. Fe- 
renez a avut ocazia să ruleze tot 
lotul.

UNIVERSITATEA IAȘI — CRI
ȘUL ORADEA (f) 49—65 (19—33). 
Conduse excepțional de Agneta 
Bodor, baschetbalistele din Oradea 
au condus în permanență, cîștigînd 
fără nici un fel de dificultate. 
S-au mai remarcat Horvath (23) 
de Ia Crișul, Apostol și Apraloe 
de la gazde. Au condus cu scă
pări M. Cunicer și V, Bordcianu 
(Buc.). (V. Diaconescu -

CI.A8AMENT
12 
10 
10 

s 
4 
4 
4 
4 
4 
3

1. Rapid
2. I.E.F.S.
3. Poli. Buc.
4. Crișul Oradea
5. ,,U“ iași
6. ASA Cluj
7. Voința BV.
8. Sănătatea
9. „U“ Timiș.

10. Constructorul

I

coresp.)

L

vi bOX

/i r

CLASAMENT
1. Rapid 14 13 1 41: 8 27
2. Penicilina 14 13 1 39: 7 26
3. Medicina 14 12 2 38:19 26
4. Dlnamo 14 11 3 33:15 25
5. I.E.F.S. 14 10 4 34:18 24
6. Universitatea 14 5 9 26:31 19
7. C.S.M. Sibiu 14 5 9 20:30 19
8. Ceahlăul 14 5 9 20:32 19
9. Farul 14 4 10 21:33 18

10. Constructorul Buc. 14 3 11 18:35 17
11. C.P.B. 14 3 11 14:37 17
12. Constr. Arad 14 0 14 3:42 14

CAMPIONATUL

JUN'ORILOR BUCUREȘTENI

După două insuccese (gale sla
be), organele .municipale bucurește- 
ne au reușit să organizeze o a treia 
reuniune a juniorilor bucureșteni în 
condiții mult îmbunătățite, într-o sală 
mare (sala Casei de cultură a sect. 
6). Programul a fost respectat (18 
partide), iar arbitrajele — corecte : 
N. Babețin, Al. Nicolau. Ș. Piroiu, 
I. Dumitru, Al. Câlărașu, I. Con
stantinescu. Dintre tinerii care au 
urcat in ring s-au remarcat în mod 
special Valentin Ghinea, antrenor 
Luca Romano, Gh. Paui și Aurel 
Veringă, antrenor Șerbu Neacșu si 
din nou 
victorie
antrenor . __ ___
te tehnice : A. Verigă (Steaua) b.p. 
G. Carp (Voința), I. Pleșa (Energia) 
b.p. FI. Zamfir (Olimpia). C. Du
mitrescu (Energia) b.p. Gh. Stancu 
(Viitorul), Al. Truță (Viit.) b.o. N. 
Horduna (Șc. sp. 2, M. Basarab), I. 
Rădoi (Constructorul) b.p. Gh. State 
(Progresul), Gh. Paul (Steaua) b.p. 
A. Radulescu (Viit.), V. Ghinea (Ra
pid) b.p. N. Marin (Semănătoarea), 
I. Bălașa (Olimp.) b.k.o. S. Ionescu 
(C.P.M.B.). Șt. Petre (Dinamo) b.p. 
M. Toth (Poșta), M. Stamatescu 
(Metalul) b.p. N. Georgescu (Olimo.) 
E. Ebîncă (Olimp.) b.p. Șt. Titi 
(Energ.), M. Ionescu (Progresul) b.ab. 
S. Florea (Spartac), N. Capră (Con
structorul) b.p.
Al. “ ‘ 
pi iu 
b.p.

Marin Stamatescu (a treia 
consecutivă în campionat). 
Constantin Anton. Rezulta-

A. Budai (Steaua), 
Dobrescu (Energ.) b.p. I. Co- 
(Met.) și M. Tănase (Voința) 
FI. Suceveanu (Gr. Roșie).

Daniel DIACONESCU

(Urmare
din pap. 1)

ne de secundă, care i-a_adus mult 
rivnitul titlu 
Cernău, 3. I.
Brașov). .

• CAT4. 57 
(Olimpia Satu Mare), campionul de 
anul trecut și Nicolae Dumitru (To- 
mistex Constanța) își învinseseră toți 
adversarii înainte de limită. Se părea 
că meciul lor, programat în semifi
nale, va decide pe noul campion. 
Dar nici unul dintre ei n-a reușit să 
realizeze puncte tehnice și au fost 
descalificați. Așadar, titlul urma să 
fie decernat in funcție de rezultatele 
partidelor pe care aceștia urmau să 
le susțină cu un al treilea concu
rent, Florian Moț (Dinamo București) 
— calificat și el in turneul final. 
Dumitru a obținut victoria la puncte, 
iar Stan l-a întrecut pe dinamovist 
(care între timp s-a accidentat la 
umăr) prin tuș. Și astfel sătmăreanul 
și-a menținut titlul, 2. N. Dumitru, 
3. FI. Moț.

• CAT. 62 KG. — Indiscutabil, 
Petre Coman (Steaua) a fost net su
perior tuturor adversarilor săi și în 
cele sase partide a obținut tot atîtea 
victorii înainte de limită (4 la tuș). 
Astfel, el a cucerit pentru a 7-a 
oară titlul de campion al 
dispută interesantă pentru 
următoare : 2. ~ 
roșu Brașov), 
Tîrgoviște).
• CAT. 68 . . _

Em. Cristian (Dinamo Brașov) șl-a

lui Emil Butu. 2. P.
Vlădescu (Steagul roșu

KG — Gheorghe Stan

C.
3.

KG.

Moldovan
P. Tarbă

— Fostul

țării. O 
locurile 
(Steagul 
(Metalul
campion

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

811-604 
809—570 
828—579 
610—632 
688—709 
667—72.3 
637—699 
681—761 
629—789 
531—705

24
22
22
17
16
16
16
16
16
15

CONCURS
LA TIMIȘOARA

------ - -------- 5 (prin telefon).
In bazinul de la Industria linei din 
localitate a avut Ioc un nou con
curs de înot, 
Martie", 
tivi din 
șorene.
nice i

Ildiko
100 m
(Timiș.) _  ____ ____
rin Costreș (Oradșa) 1:16,8 pe 100 
m spate ; Karin Parutsch (Timiș.) 
1:18,8 pe ’100 m spate; Gheorghe 
Moraru (Timș.) 2:57,4 pe 200 m 
bras ; Angela Vamoș (Oradea) lill,2 
pe 100 m liber.

C. CREȚU-coresp.

TIMIȘOARA

dotat cu „Cupa 8 
la care au participat spor- 
cluburile orădene și timi- 
Iată cîteva rezultate teh-

Horvath (Oradea) 68,6 pe 
liber; Holger Habetler 

2:42,2 pe 200 m spate ; Do-

Au luat sfirșit campionatele nafionale
apărat cu succes titlul pînă cînd i-a 
întîlnit pe gălățenii Gh. Ciuntu și 
P. Poalelungi. în fața primului, el a 

doilea 
dintre 
nede- 

Poale- 
de la

pierdut la puncte, iar cu al 
a terminat Ia egalitate. Meciul 
cei doi gălățeni s-a încheiat 
cis. Clasament final : 1. P. 
lungi, 2. Gh. Ciuntu, (ambii_ __
Dunărea Galați), 3. Em. Cristian.

• CAT. 74 KG. — La această edi
ție a Întrecerilor, Ludovic Ambruș 
(transferat recent la Mureșul Tg. Mu
reș) și-a păstrat, după cum se anti
cipase, titlul, tntrecîndu-și detașat 
toți adversarii. în turneul final l-a 
învins la puncte pe Gh. Paraschiv 
(Dinamo Brașov) — locul 2, șl prin 
tuș pe T. Pancă (Dinamo București) 
— locul 3.

• CAT. 82 KG; — Cu toate că au 
fost nu mai puțin de 23 de concu
renți la această categorie, apreciatul 
luptător Vasile Iorga (Progresul 
Brăila) și-a apărat titlul fără difi
cultate, în toate cele șapte meciuri 
fiind victorios înainte de limită. 2. 
V. Tigănaș (Dinamo București), 3. T. 
Balaș (Steagul roșu Brașov).

• CAT. 90 KG. — După vetoriile 
realizate de rapidistul L. Rădoi asu
pra unor favoriți, acesta pornea cu 
șanse mari la titlu. în finala cu Ion 
Dumitru (Steaua), el a pierdut Insă 
la puncte și astfel locul 1 a revenit 
reprezentantului clubului Steaua. 2. 
L. Rădoi (Rapid Buc.), 3. I. Szasz 
(Lemnarul Odorhei).

• CAT. 100 KG. — Cu toate că 
Enache Panaite (Steaua) a pierdut 
în semifinale prin descalificare, cu 
Șt. Gyorgy (Mureșul Tg. Mureș), șl 
in finală a fost descalificat, pentru

% 
luptă pasivă, împreună cu I. Laszlo 
(Lemnarui Otforhei), el și-a păstrat 
titlul deoarece a avut un punct de 
penalizare mai puțin față de ceilalți 
competitori. 2. I. Laszlo, 3. V. Enache 
(Dinamo Brașov).

• CAT. -I- 100 KG. — Duminică, 
Ștefan Stingu (Steaua) a ciștigat un 
nou titlu de campion al țării, după 
patru victorii prin tuș. El a întîlnit 
in finală pe L. Simon (Dinamo Bucu
rești) pe care l-a învins, relativ ușor. 
2. L. Simon, 3. Șt. Grigoraș (Metalul 
Tîrgoviște).

PRONOSPORT

AȘA ARATA O VARIANTA
CU 13 REZULTATE EXACTE LA CON
CURSUL PRONOSPORT NR. 10, ETAPA 

DIN 5 MARTIE 1972

1. Cimentul Medgidia — C.F.R. Cluj
2. F. C. Galați — Farul
3. C.F.R. Timișoara — S. C. Bacău
4. Metalul Plopenl — Crișul
5. Tractorul Brașov — Politehnica
6. — .' *" — •
7. Catania — Pi
8. Foggia — Te:

Craiova

2
1
2
2
1
1

X
2
1
2

X
1
1

Olftnpla S. M. — „U1
—.. -’alermo

_ __ 'em ana
Genoa — Reggiana 
Modena — Como 
Perugia — Brescia

12. Sorrento — Reggina
13. Taranto — Novara

FOND DE CÎȘTIGURI : 225.984 lei.
Plata clștigurllor pentru acest concurs 

se va face astfel : in Capitală Începi nd 
de vineri. 10 martie, ptnă la 19 april e 
1972. inclusiv ; In țară începînd aproxi
mativ de luni 13 martie, pînă la 19 apri
lie 1972, inclusiv.

9. 
10. 
11.

atribuie: BANI, AUTOTURISME Șl EXCURSII

A

MAREA TRAGERE SPECIALA LOTO A MĂRȚIȘORULUI DIN 7 MARTIE 1972

AZI ULTIMA ZI PENTRU PROCURAREA BILETELOR!
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7 DIVIZIONARE A ELIMINATE!
STEAUA, U.T.A., STEAGUL ROȘU, UNIVERSITATEA CRAIOVA, FARUL, POLITEHNICA IAȘI Șl PETROLUL - SCOASE DIN CURSĂ

CAMPIONII APLAUDAȚI LA MOINEȘTI
PETROLUL MOINEȘTI — DINAMO 1—4 (0—2)

UNICUL GOL, DIN PENALTY
DUNAREA CALAFAT — PETROLUL PLOIEȘTI 1—0 (1—0)

Pag. 8 5-a

ZIMBETUL LUI ZORBA
MOINEȘTI, 5 (prin telefon, de la 

trimisul nostru). Campionii țării la 
Moinești ! Cu toate că sîmbătă și 
duminică a nins — iarna conti- 
nuînd să-și exercite cu autoritate 
drepturile în acest colț de țară — 
tentația de a vedea jucînd pe pro
priul teren pe Dumltrache, Delea- 
nu, Radu Nunweiller și Lucescu a 
fost irezistibilă, la fluierul de în
ceput al meciului, tribunele sta
dionului din localitate (5 000 de 
locuri) devenind neîncăpătoare.

Dinamo, echipă matură, cu mul
tă experiență, a abordat partida cu 
sobrietate, a pus stăpînire pe joc 
încă din primul minut, evoluind 
foarte bine, mai ales în atac, unde 
motorul tuturor acțiunilor ofensive 
a fost căpitanul echipei naționale, 
Mircea Lucescu. în min. 29, la un 
contraatac viguros al gazdelor, fun
dașul lonescu ajunge singur în fa
ța porții dinamoviste și ratează o 
ocazie rarisimă. In același minut, 
oaspeții deschid scorul prin Săt- 
măreanu II, care reia în plasă o 
pasă a lui Lucescu. Apoi, Doru 
Popescu (min. 39) speculează o ma
re greșeală a apărării Petrolului și 
înscrie... cu călcîiul, fiind cu spa
tele spre poartă.

După pauză, jocul capătă 
valențe, devine mai echilibrat, 
trolul încearcă să reducă din 
dar tot atacurile dinamoviste sânt 
mai viguroase, mai precise, două 
dintre ele fiind fructificate de Ra
du Nunweiller (min. 65 și 83). Pri
mul, printr-un șut plasat de la 16 
m, al doilea după un reușit schimb 
de pase cu Doru Popescu. Spre fi
nal, gazdele se ambiționează și mai 
mult, nu vor să părăsească terenul 
fără să marcheze golul de onoare. 
Fundașul central Voinea, urcat 
mult în atac, înscrie în min. 84. 
Partida a fost condusă bine de 
Cursaru (Ploiești).

PETROLUL : Haralamb (min. 
Petroiu) 
Nistor, Hanganu, Florea. 
șu, Dobrescu, Moraru, Birliga (min. 
75 Postăvarul.

DINAMO: Constantinescu — 
Cheran, Nunweiller III, Sandu Ga
briel, Deleanu, Sâtmăreanu II, 
Nunweiller VI, Sălceanu (min. 70 
Dumitriu II), Doru Popescu. Dumi- 
trache. Lucescu (min. 72 Fl. Dumi
trescu).

noi 
Pe- 

scor,

N.

Ti 
lonescu, Voinea, Ene, 

Mocăna-

Laurențiu DUMITRESCU

ISTORIA S-A REPETAT
TRACTORUL BRAȘOV — POLITEHNICA IAȘI 3-0 (0-0)

BRAȘOV, 5 (prin telefon de la tri
misul nostru). —

Așadar, istoria s-a repetat! Trac
torul a învins din nou pe Politeh- 

' nica Iași în „16“-imile Cupei. De 
astă dată însă, de o manieră mai 
categorică dectt o făcuse în .urmă 
cu doi ani, în urma unui joc de 
bună calitate, care ne-a făcut nu o 
dată să ne întrebăm care dintre 
cele două combatante este de di
vizia A ?

Jocul a început în nota de domi
nare — pe alocuri chiar insistentă 
— a gazdelor și a continuat în a- 
ceeași manieră, cu mici excepții, 
pînă la sfîrșitul primei reprize. în 
fața acțiunilor ofensive, foarte nu
meroase și bine conduse de Vătav, 
Trăsnea sau Grigore, Ieșenii se a- 
pără supranumeric, cu Alecu în 
spatele celor doi fundași centrali, și 
încearcă, fără succes, însă să iasă 
din strîmtoare cu ajutorul țesătu
rii de pase la mijlocul terenului și 
a acțiunilor pe contraatac. Dar pa
sele la întîmplare și lipsa de an
gajament a înaintașilor ieșeni nu 
permit acestora decît. o singură 
tentativă mai serioasă de a înscrie, 
în min. 19, cînd centrarea-șut a 
lui Incze IV a întîlnit bara porții 
brașovene, de unde mingea a re
venit în brațele lui Papuc ! în 
rest, ocaziile de gol au aparținut 
Tractorului, care în min. 4, 12, 24, 
37, 40 a ratat, uneori din situații 
extrem de favorabile, prin Keres
teș, Vătav sau Trăsnea, mingea re-

»

fuzînd să intre în poarta apărată 
de Costaș.

După pauză, aspectul jocului es
te ceva mai 
un dispozitiv defensiv mai puțin 
aglomerat și cu Stoicescu vîrf de 
atac, forțează 
frumos, apropiindu-se mai des de 
poarta gazdelor. Acestea simt pe
ricolul și, cu prețul unor mari e- 
forturi, reușesc să mute jocul in 
terenul advers. Și nu numai atit. 
Reușesc să și înscrie. In min. 64, 
prin Petruț — inspirat introdus in 
formație — care a reluat in plasă 
o pasă a lui Vătav ; apoi, in min. 
79, prin aceiași Petrut. după o 
cursă individuală de toată frumu
sețea ; în sfirșit, în min. 84 prin 
Vătav, care a pecetluit scorul par
tidei, după o acțiune la capătul 
căreia a driblat și pe portarul 
Costaș, neputincios în fața... nepu
tinței apărării ieșene de a stăvili 
un atac în mare vervă. Un atac 
totuși... de divizia C.

TRACTORUL BRAȘOV: Papuc 
— Șerb, Petrică, Dragnea, Roma
nov, Grigore (min. 80 — Rișniță), 
Gh. lonescu. Keresteș, Vătav, Trăz- 
nea (min. 60 -r Petruț), StaiCu.

POLITEHNICA IAȘI : Costaș - 
Romilă I, lanul, Stoicescu, Pal, A- 
lecu, Simionaș. Incze IV, Cuper- 
man (min. 46 — Romilă II), Lupu- 
lescu, Dănilă.

Foarte bun arbitrajul lui C. Pe- 
trea (București).

Mihai IONESCU

echilibrat, ieșenii, cu

ritmul, combină mai

CU METALUL NU-I DE GLUMIT...
METALUL BUCUREȘTI — STEAGUL ROȘU 1—0 (1—0)

Metalul — o echipă mai talen
tată și mai capabilă decît o reco
mandă poziția modestă din divizia 
B — nu și-a dezmințit nici de 
data aceasta reputația de specia
listă a- Cupei și, la capătul a 90 de 
minute de joc, a obligat pe Stea
gul roșu să-și ia adio de la Cupă. 
Metalul a cîștigat numai cu 1—0 
(1—0), dar nici unul dintre cei 6000 
de spectatori nu-i poate contesta 
succesul. Nici măcar Steagul roșu 
nu poate invoca vreun motiv, pen
tru ca lucrurile au fost atît de 
clare de n-au lăsat nici un dubiu.

în prima repriză, bucureștenii au 
avut meciul la discreție. Pînă în 
min. 20, tabela ar fi putut arăta 
foarte bine un 3—0 sau un 4—0 1 
Au fost la poarta lui Adamache „3 
minute de foc". în min. 13, Rusu 
l-a oprit pe Troi dintr-o acțiune 
periculoasă — ce... mirosea a gol — 
doar cu prețul unui fault penibil 
(piedică pe la spate). în min. 14, 
Iancu și Trandafilon au scăpat o 
mare ocazie, la 5—6 metri de poar
tă la o centrare excelentă a lui 
Troi, iar în minutul următor, Ja 
mingea expediată cu capul de Iancu 
(e adevărat, pe mijlocul porții), go
lul a fost evitat de reflexul excep
țional al lui Adamache. Dar, în 
min. 17, nici el n-a mai putut face 
minuni : fundașul Mateescu, cu un 
șut năpraznic de la 14 m, a trimis 
mingea sub bară și a înscris un gol 
de nota 10". Pînă la pauză a mai ra
tat o dată Trandafilon (min. 44), în

sehițattimp ce brașovenii n-au 
nimic.

Din min. 46, a existat un 
echilibru în teren, dar la 
bucureștenilor nimeni n-a reușit să 
creeze o fază mai de doamne ajută. 
O singură dată, Metalul s-a aflat 
la ananghie (min. 65), cînd, la un 
corner, portarul său a scăpat min
gea din mină, în bara laterală, 
după care a respins balonul. E ade
vărat, Steagul roșu n-a putut bene
ficia de aportul lui Pescaru și Ol
teanu — doi din jucătorii săi de 
bază —, dar asta nu scuză jocul 
slab al celor 12 fotbaliști folosiți în 
cîmp. Doar Adamache a fost el în
suși. In rest, prezențe modeste și 
un joc neașteptat de slab. în 90 de 
minute, Steagul roșu n-a reușit să 
șuteze m£car o singură dată la 
poartă I I Elocvent, nu ? A învins 
echipa mai bună ieri, mai incisivă, 
mai clară în acțiuni, mai hotărîtâ. 
Cu Metalul nu-i de glumit în Cupă.

A arbitrat foarte bine Emil Pău- 
nescu (Vaslui).

METALUL i P. Iosif — NEDEL- 
CU, MORARU, Apostol, MATEES
CU, Profir, Stan Gabriel, TROI, 
GEORGESCU, IANCU, Trandafilon.

STEAGUL ROȘUi ADAMACHE 
— Ivăncescu, Jenei, Păltinișan, Ru
su, Cadar (min. 71 Drăgoi), Balint, 
Ghergheli (min. 46 Șerbănoiu), Zo- 
tincă, Pavlovici, Gyorfy.

Constantin ALEXE

oarecare 
poarta

OASPEȚII AU RATAT UN PENALTY, DAR S-AU
CALIFICAT CU AJUTORUL REGULAMENTULUI

MINAUR ZLATNA — RAPID 0—0
ZLATNA, 5 (prin telefon, de la co

respondentul nostru). A fost azi (NR 
ieri) la noi, aici în Munții Apuseni, 
un meci cum n-a mai fost poate nicio
dată. Echipa Minaur din divizia C 
a ținut piept două Ore renumitei 
formații bucureștene Rapid, în care 
joacă cițiva fotbaliști cu faimă și 
peste hotare. Au venit la Zlatna a- 
matori de fotbal chiar și din alte 
părți din Alba Iulia, Hunedoara, 
Roșia Montana, Orăștie, și din sa
tele de pe Valea Mureșului.

Jocul a început în nota de domi
nare a bucureștenilor care chiar în 
min. 2 au ratat o mare ocazie prin 
Năsturescu. In minutul următor, Ma
lin Stelian a pierdut și el o bună 
situație de a înscrie.

încet-încet, gazdele au Ieșit și ele 
la atac, producînd emoții la poarta 
bucureștenilor. In min- 18, Neagu a 
ratat un penalty, la un henț în careu 
comis de Mirel- Slaba eficacitate va 
caracteriza, de altfel, ambele forma
ții, care n-au reușit să înscrie nici 
în prelungiri.

Rapidul a jucat evident mai bine, 
a atacat aproape tot timpul, dar și 
Minaur a dat, deseori, o replică vi
guroasă. A arbitrat foarte bine si- 
bianul Cornel Nițescu.

Minaur : Floca — Tomotaș Mun- 
tea, Moga, Mirel, GSntzi, Mateiaș 
(Mureșan), Matei, Sântei, Jenică, 
Ponoran.

R,apid : Rămureanu - 
Lupescu, Codrea, Dinu, 
Năsturescu, Ene Daniel, Neagu. Co- 
dreanu (Petreanu).

Pop, Boc, 
M. Stelian,

N. BĂIȘAN

CALAFAT 5. (prin telefon).
Echipa gazdă a jucat excelent în 

meciul de azi (n.r. ieri) Împotriva 
echipei de Divizia A Petrolul. Ea 
a avut energie, entuziasm, a știut 
să respingă cu brio foarte puținele 
atacuri ale oaspeților. Jucătorii e- 
chipei Dunărea au avut mari oca
zii în 
tuie și în minutele 10, 25. 31, prin 
Stoian. Echipa oaspe, deși a insis
tat In 
zidul apărării calafetenilor. care au 
jucat fără greș in acest meci. Jucă
torii petroliști au avut numai o 
singură ocazie. în min. 9, ratată 
de Dincuță. In min. 44, gazdele au 
contraatacat prin cuplul Stoian — 
Gutuie, primul fiind faultat in ca
reu, astfel ci arbitrul a dictat

minutele 5 ți 23, prin Gu-

atac. nu a putut trece de

Just Uvitură de la 11 metri, trans
formată de același Stoian. Cu a- 
cest rezultat a luat sfîrșit prima 
repriză.

Foarte bun arbitrajul prestat de 
brigada din Pitești, condusă la cen
tru de I. Chilibar, ajutat la tușe 
de I. Răileanu și I. Constantin.

DUNÂREA CALAFAT: lovan— 
Dumitru, Petrișor, Trăistaru, Teică, 
Corneanu, Pirjol, Baroga, Gutuie, 
Stoica, Stoian.

PETROLUL: Mihai lonescu — 
Nae, lonescu. Mierluț, Cringașu, 
Ciupitu, Moraru (min. 68 Cozarec), 
luhasz, Oprișan, Dincuță, Grozea, 
Moldovan (min. 75 Florea).

Ștefan SVÎCNEA
coresp.

CRAIOVENII AU PLECAT CU CAPETELE
IN PAMINT...

OLIMPIA SATU MARE - UNIVERSITATEA CRAIOVA 2-1 (1-1)
SATf MARE. 5 (prin telefon, de 

la trimisul nostru). — Peste 6 000 
de spectatori au Intimpinat cu a- 
plauze cele două echipe care au 

r. at următoarele formații: OLIM
PIA SATU M ARE : Pusztai — Mol
dovan, Jula. Knoblau, Filip, Neunta- 
yer. Pretz, Konig (min. 72 Potloțchi), 
Borota (min. 60 Haiduc), Libra, Ba- 
tori II. UNIVERSITATEA CRAIO
VA : Papuc — Niculescu (min. 44 
Tacoi). Deselnicu, Sameș, Ciocirlan, 
Strim bean u. Donose, Țarălungă, 
Pirvu (min. 72 Mincioagă), Oble
menco. Marcu.

Gazdele nu se sperie de cartea 
de vizită a adversarului și se avîn- 
tâ în atac, din primele minute, spre 
poarta lui Papuc. Studenții craio- 
veni, într-o formulă nouă, își pierd 
capu] și nu pot zăgăzui iureșul. 
Libra, care va fi argintul viu al 
gazdelor, se strecoară printre Nicu
lescu și Deselnicu, centrează paralel 
cu linia de corner, iar Neumayer, 
singur-singurel in fața porții, înscrie 
dezinvolt: 1—0, în min. 4. Libra 
trece din nou de Ciocîrlan și Sameș, 
centrează ideal, iar Batori II ratează

O pasă a lui Donose îl găsește liber 
pe Oblemenco în min. 22, dar șu
tul acestuia e respins de portarul 
Pusztai. Peste 5 min. însă, oaspeții 
vor obține egalarea : Marcu pleacă 
de la centrul terenului, trece 
nălucă prin apărarea adversă, 
trează impecabil și Oblemenco 
in plasă : I—1.

După pauză, oaspeții încep 
bine, dar focul lor se 
treptat, căci echipa nu își 
nici calmul, nici cadența, 
atacurile gazdelor devin tot 
riculoase și iată lovitura
tru se produce în min. 62. Același 
periculos Libra se luptă cu Tacoi, 
Deselnicu și Strîmbeanu, profită de 
șovăiala lor, rămîne cu mingea în 
picior și găsește plasa printr-un 
șut teribil de ia 16 ni : 2—1.

Craiovenii răspund cu contra
atacuri furioase, dar șuturile lui 
Țarălungă și Oblemenco nu găsesc 
ținta. Foarte 
lui Vasile Topan, ajutat la tușă de 
I. Constantinescu și Gaboș Tiberiu 
(toți din Cluj). ,

George MIHALACHE

ca o 
cen- 
reia

mai 
stinge 

găsește 
Contra- 
mai pe- 
de tea-

bun arbitrajul

GAZDELE AU DOMINAT,
CIMENTUL MEDGIDIA -

de la 
spec- 
de la 
loca- 
de la

MEDGIDIA, 5 (prin telefon, 
trimisul nostru). Cei 3 000 de 
tatori care au urmărit partida 
Medgidia dintre Cimentul din 
litate și C.F.R. Cluj au plecat
stadion mulțumiți că au asistat la 
un joc de bun nivel tehnic, presărat 
și cu unele momente • dramatice. 
Plusuj de experiență al feroviari
lor clujeni și-a spus pînâ la urmă 
cuvîntul, aducîndu-le victoria și ca
lificarea. Dar acest 2—0 nu reflec
tă fidel desfășurarea jocului. Oas
peții au fost superiori în prima re
priză, în care au și înscris cele două 
goluri ! primul chiar în minutul 3, 
la un luft al fundașului Itu, mingea 
fiind interceptată de Sorin Bretan, 
care i-a trimis-o lui O. lonescu, a- 
cesta înscriind din apropiere, fără 
dificultate ; a] doilea, în min. 43, 
prin Petrescu, după o acțiune per
sonală, în care apărarea gazdelor 
s-a oprit, reclamând nejustificat 
ofsaid.

A arbitrat bine C. Dinulescu, 
ajutat la linie de Gh. Nicolae și 
M. Cîțu (toți din București)

CIMENTUL: "
Scupără, Badea,

CLUJENII AU MARCAT
- C.F.R. Cluj 0—2 (0—2)

pra (min. 46 Ciobanu), Ionică (min. 
46, I. Tudor), Bîlgă, Hogea, D. Tu
dor.

C.F.R. CLUJ : Godjea — Lupu 
(min. 65, Cojocarii), Dragomir, Pen- 
zeș, Roman, M. Bretan, Vișan, S. 
Bretan, Soo (min. 57 Munteanu), O. 
Inescu, Petrescu.

Gheorghe NERTEA

Moglan — Hiju, 
Itu, Nedelcu, Scu-

GHIȚA

Avem, deci, oaspeți, de seamă. Tottenham Hots
pur... Bayern Munchen... La urma urmei, o even
tuală finălă C.C.E. Tottenham — Bayern în ediția 
1972—1973 n-ar mira pe nimeni... Bayern ii are 
în echipă pe Beckenbauer și Gerd Muller, adică 
Nummer eînz și Nummer xwei în echipa lui Schăn. Tot
tenham e un fel de falangă macedoneană, în care 
Chivers, England sau Peters nu reușesc să se înalțe 
peste ceilalți opt. Intr-un cuvînt, marți și miercuri, 
la Arad și București joacă number one și number 
two ale marilor puteri fotbalistice europene.

îmi aduc aminte, într-o zi de septembrie 1938, 
la București, Germania, cu Helmut Schon in echipă, 
ne-a ț—-• ‘ . . - z .
apărată 
atac nu 
Totul a

Peste 
Deși în 
Broome 
l-a mărit după pauză, tot în minutul 7. Infringe- 
rea a apărut la fel de normală. Mai mult decît atît, 
pe chipurile spectatorilor, împăcate și purificate de 
înfrîngere, se putea descifra un cuvios sentiment 
de recunoștință față de creatorii fotbalului, care 
au binevoit să petreacă un five o clock la Bucu
rești.

Vizitele echipelor de club englezești nu au fost 
mai puțin simandicoase. Orice gol marcat de su- 
per-cluburile vremii, Venus și Ripensia, în meciurile 
cu Preston, Leicester City sau 
bătorit ca un eveniment.

în ultimii ani, lucrurile nu s-au 
Tuturor ni s-a părut oarecum 
clubul postbelic C.C.A. să fie 
sia Dortmund. Ulterior, dreptul 
trîngere a fost ratificat în repetate rînduri de 
West Bromwich, Liverpool, Arsenal...

învins cu 4—1, deși poarta noastră a fost 
de trioul David — Sfera — Albu, iar în 
lipsea trioul Baratki — Bodola — Dobay. 
părut normai...

opt luni a venit și Anglia la București, 
plină vacanță, englezii au cîștigat cu 2—0 
a deschis scorul în minutul 7, iar Welsh

Liverpool, era săr-

schimbat prea mult, 
normal ca super- 

eliminat de BoruS- 
inalienabil la... în

lată, însă, că într-o noapte, pe Wembley, „tri
colorii" au trecut printr-un moment de frenezie 
care a avut efectul unei spectaculoase amnezii in 
rîndurile iubitorilor, fotbalului nostru, 
ment de frenezie s-a repetat intr-o 
lie, în 1970, la Stuttgart, chiar 
Schân și Gerd Muller.

.Știți care a fost rezultatul ?
Echipele românești au pierdut

Acest mo- 
noapte de apri- 
în prezența lui

Echipele românești au pierdut în numai doua 
nopți dreptul inalienabil la înfrîngere. Așa a în
ceput o formidabilă licitație a dorinței de vic
torie. O licitație care a crescut fără oprire. S-a 
mers pînă acolo îneît ne-a revoltat faptul că Bra
zilia și Anglia au rămas în cursa „sferturilor" 
Mundialului deși au |ucat în grupă cu România. 
Dar frenezia celor două nopți a fost mai mult de 
cît un foc de paie. Ea a trezit, ca prin miracol, 
energii nebănuite. U.T.A. zdrobită de Legia, a re 
născut în fața Feyenoord-ului, reușind, poate, cea 
mai mare surpriză din istoria C.C.E. Steaua, zdro
bită de Eindhoven, a renăscut în fața Barcelo 
nei...

Mîine și poimîine, U.T.A. și Steaua vor juca din 
nou fără dreptul inalienabil la înfrîngere. Ciudata 
amnezie de care vorbeam a făcut să dispară iarăși 
toate reperele. Am uitat că Steaua a fost In Bra
zilia. Am uitat că Bayern e pe primul loc în cla
samentul echipelor de club europene. Am uitat că 
U.TrA. n-a reușit să învingă Vagonul. Am uitat că, 
de vreo două luni, Tottenham nu reușește să 
piardă. Ținem minte, cu încăpățînare, doar două 
nume : Wembley și Stuttgart.

Mîine, și poimîine, Steaua și U.T.A. au nevoie 
de sprijinul nostru total și mai ales de promisiu 
nea că vom zîmbi demn, ca Zorba, dacă butuci 

dezlănțuiți vor sări peste repere...

loan CHIRILA

ELIMINARE!PASMUREȘENII LA UN
PETROLISTUL BOLDEȘTI — AS.A. TG. MUREȘ 1—2 (1—0, 1—1)

BOLDEȘTI, 5 (prin telefon de la 
trimisul nostru). Primele 45 de mi
nute au arătat nebănuitele calități 
și dirzenia dublată de un spirit de 
sacrificiu proprie echipelor ce do
resc să iasă la lumină — și aceasta 
a fost formația antrenată de Petre 
Ivan. Intr-adevăr, petroliștii au ata
cat în trombă de la început și puțin 
a lipsit ca scorul să fie deschis chiar 
in min. 4 : extremul stingă Călăvie, 
posesorul unui șut extrem de puter
nic. preia precis și Nagel trimite 
balonul, in extremis, in corner- în 
continuare, inițiativa aparține forma
ției din -divizia C, Teodorescu, un a-

* •

$1 RUGIUBEI AU ÎMPIEDICAT
A

C.F.R. TIMIȘOARA — S.C. BACĂU 0—1 (0—0, 0—0)
DOUA SURPRIZA PE BEGA

TIMIȘOARA, 3 (prin telefon, de 
la trimisul nostru) Pe Bega, eufo
ria după marea eliminare a 
toarei Cupei nu s-a stins. în 
acelei „bombe* 
renii au luat cu 
nul C-F.R-. cam 
unii plasați prin 
nele de tren din 
nouă surpriză. Dar toate iluziile din 
această zi de primăvară au fost des
trămate căci băcăuanii n-au jucat ca 
Steaua miercuri, și nici C.F.R.-ul ca 
Politehnica. Vicecampionii de toamnă 
au venit hotăriti să obțină califica
rea. Băieții Răduleștilor s-au dedi
cat din start ofensivei, au și înscris 
in min. 10 prin Dembtovschi (șut 
de la cea. 18 m), arbitrul însă a a- 
nulat golul pe motiv de ofsaid (după 
părerea noastră putea fi cel mult un 
ofsaid pasiv). Dar moldovenii n-au 
dezarmat, deși Rugiubei, căutînd e- 
fecte artistice, avea să rateze cîteva 
ocazii bune, cele din min- 66 și 88 
fiind rarisime. De fapt, băcăuanii 
nici nu puteau dezarma, din moment 
ce aveau în poartă un Ghiță excep
țional care a uimit tot stadionul în 
acel final incandescent cind Nesto- 
rovici (min. 80 și 82). Floareș (min. 
84) și Periat (min. 88) au fost la 
un pas de fericire...

Și așa au venit prelungirile. Gaz
dele n-au mai avut ritmul celor ,.10 
minute de foc", iar S. C. Bacău a 
jucat în continuare matur, cbținînd 
victoria in min. 105. Dembrovschi l-a 

pe Rugiubei, 
supraveghease

dețină- 
numele 
timișo- 
stadio- 

cameni.
de răsunet, 
asalt astăzi 

i 12 000 de
pomi și pe vagoa- 

. apropiere, dorind o

deschis în adincime 
fundașul Erdei care il

MINERII S-AU DESPRINS ABIA IN
TEXTILA ODORHEI — JIUL 0—3 (0—0)

ODORHEI, 5 (prin telefon, de la 
trimisul nostru). Oaspeții s-au com
plăcut la început într-un joc dezlînat, 
axat în atac numai pe acțiuni indi
viduale, singurul care a căutat să 
„lege* cît de cît acțiunile fiind Co
tormani. De partea cealaltă, divizio
nara C Textila, care mai are la ac. 
tiv o prezență in „16“-imile Cupei 
(anul 1968), cînd a fost eliminată... 
de Jiul — lupta cu mult curaj. Fără 
să se complice în tactici savante, lo
calnicii au atacat în trombă, acțio- 
nînd de preferință cu mingi lungi, 
spre minusculii dar rapizii frați ge
meni Laszlo.

La pauză, antrenorul Iordache și-a 
muștruluit bine elevii... și pe teren 
a apărut parcă altă echipă. Jiul com
bină acum mult mai bine, ajutată 
și de... condiția fizică precară a lo
calnicilor. înscrie primul gol foarte 
repede (Stoian min. 50 la un con
traatac) șl după numai 7 minute,

maifoarte bine pe băcăuan nu l-a 
putut struni, Tatar a ieșit neinspi
rat și, de la circa 14 m, golgeterul 
diviziei A a inserts subtil.

Modest arbitrajul orădeanului M. 
BAdulescu.

C.F.R. : Tatar — Seceleanu, Erdei, 
(min 46 Pirvu), Bocșa, Gorduna, 
C'otec, Giulvezan (min. 76 Panici), 
t'loares. Nestorovich Periat.

S. C. BACĂU : Ghiță — Mioc, Ca- 
targiu, Velieu. Kiss, Sinăuce.mu 
(min. 111 Duțan). Vitafu, Pană, Dem- 
brovschi, Rugiubei, S. Avram (min. 
111 Florea) Mircea M. IONESCU

devărat argint viu pe extrema dreap
tă, mijlocașul Stoian, atacantul cen
tral Filipoiu sau deja numitul Călă
vie. fac zile grele lui Nagel, Toth 
et Co. Este adevărat, A-S.A. a evo
luat fără doi din jucătorii săi de 
bază (Naghi — Întindere suferită in 
turneul din Albania și Mureșan — 
suspendat), dar asta nu trebuie să 
constituie o scuză pentru elevii an
trenorului Bone. Ca atare, Petro
listul domină, domină și reușește 
meritatul gol în min. 30 prin Călă
vie, care a reușit să fructifice o 
bună ocazie. Și după pauză, forma
ția din Boldești are inițiativa, ace
lași extrem stingă are posibilitatea 
să mărescă scorul, dar mingea trece 
razant pe lingă bară. încet. încet 
A.SA. se... înscăunează însă mai 
bine în joc și, după ce același Că
lăvie, scăpat pe contraatac, vrea să 
marcheze și nu trimite mingea pe 
dreapta lui Teodorescu, care se afla 
singur, mureșenii reușesc egalarea 
cu șase minute înainte de final : cen
trare Lucaci, cap Czako și 1—1. 
A.S.A. era calificată iar prelungirile 
aduc și golul victoriei. Autor : Haj- 
nal în min. 93.

Arbitrul K. Ghemigean ' (Bucu
rești) a condus bine.

PETROLISTUL : Tudor — Dinescu, 
Bucur, Răchită I. Vilsan. Ilie Tudor 
(min. 103 : Lazăr), Stoian, Teodo
rescu, Filipoiu, Alexe, Călăvie.

A S.A. : Nagel — Szollosy, Toth, 
Ispir. Czako, Orza (min 91 : Suciu), 
Bolfini, Varadi, F.azakas, Hajnal, 
Lucaci

Mircea TUDORAN

DUMITRAȘCU A ELIMINAT „COPIA" U.T.A.-ei
UNIREA DRAGAȘANI — U.T.A. 2—0 (2—0)

MIN. 50

nou,, aruncîndFăgaș marchează din . .. _ . __
balonul peste curajosul Lucaci. Tex
tila mai are o sclipire prin I. 
Laszlo (șut periculos in min. 65) 
dar jocul se limpezește vizibil, pentru 
că localnicii atit au putut, iar Jiul 
nu mai are motive să insiste, ulti
mul gol fiind opera fundașului Ianoș 
în proprie poartă (min. 88).

TEXTILA : Lucaci — Lațzkovici, 
Bereș, Zamfirescu, Ianoș, Galamb- 
falvi, Szell, David, L. Laszlo (min. 80 
Borbely), Sile, I. Laszlo.

JlUb : Suciu — Georgescu, Geor- 
gevici, Stoker, Nemeș, Cotormani 
(min. 60 Dodu), Libardi, Făgaș, Sto
ian (min. 80 
din.

A arbitrat 
nâ formată 
(centru). M. 
tușe.

Uilecan), Mulțescu, Nai-
bine brigada brașovea- 
din Constantin Ghiță 
Iliescu și C. Braun la

Punpjru GRAUR

DRAGAȘANI. 5 (prin telefon, de 
la trimisul nostru). — Din motive 
ușor de bănuit, U.T.A. s-a prezen
tat pe gazonul din Drăgășani cu 
formația sa de tineret-rezerve. Copie 
destul c’e palidă a echipei mamă, 
această reprezentantă a Aradului In 
Cupa României, nu a putut onora, 
în ciuda strădaniilor, cartea de vi
zită prestigioasă, a clubului arădean. 
Tentată de avantajul meciului nul, 
U.T.A. și-a consolidat deliberat de
fensiva, menținînd permanent In 
preajma careului lui Naghi o gardă 
de 6—7 jucători. Intenția oaspeților 
s-a materializat clar o repriză (pri
ma), cînd atacurile Unirii, nume- 

. roase dar fără orientare sigură și 
forță suficientă, au ricoșat, cu o 
singură mare excepție, de un zid de 
apărare bine pus la punct. (Excep
ția de care vorbim s-a numit un șut 
cu capul al lui Drăgușin, foarte 
aproape de bara porții lui Naghi).

Repriza a doua a pecetluit insă 
un evident raport de forțe în favoa
rea Unirii. Gazdele au marcat două 
goluri prin Dumitrașcu (al doilea, 
splendid, cu capul, la păianjen), au 
dominat în continuare, au dat cheag 
și culoare jocului prin demonstra
țiile individuale ale lui Homoraș, 
Brînduș și Drăgușin. Perspectiva 
succesului a deconectat echipa gaz
dă, dîndu-i virtuți de tehnicitate și 
„finețuri" întîlnite mai rar la echi
pe de divizia C. U.T.A. a jucat pînă 
la sfîrșit activ, a replicat strîngînd 
din dinți, a fost chiar pe punctul 
de a marca, dar Zăvoianu a respins 
de pe linia porții (min. 71)

UNIREA : Vătășescu — Râhăiăn,

Prăduț, Ciornei, Homoraș, Zăvoianu. 
Flichis, Drăgușin, Marin, Dumitraș
cu, Brinduș.

U.T.A.: Naghi — Drăuceanu, Mol
dovan, Bocșa, Calmare, Cilian, Pă- 
cățean. Tisa, Coșa, Tușa (min. 62 
Sucudeanu), Pfeifer (min. 77 Petri
lor).

A arbitrat foarte bine brigada 
bucure?teană Gh. Popovici (centru), 
M. Buzea și R. îzdun.

lan CUFEN

RECITAL

Portarul orădean BOLOGAN respinge spectaculos un atac al jucătorilor 
din Plopeni. Fază din jocul Metalul Plopeni—Crișul (1—2) 

Foto : S. BAKCSI

SOARTA MECIULUI S-A DECIS iN TREI MINUTE
METALUL PLOPENI — CRIȘUL 1—2 (1—0)

tat de plasamentul greșit al porta
rului Plopeanu și a egalat. In min. 
50, Covalcic a reluat decis și pu
ternic centrarea lui Suciu și a 
schimbat scorul în favoarea Crișu- 
lui. în aceste momente s-a decis și 
soarta partidei. Metalul a jucat a- 
poi mai decis, a încercat să răstoar
ne situația în favoarea sa, dar plu
sul de experiență al orădenilor și-a 
spus cuvîntul.

A arbitrat foarte bine Mircea 
Bică, ajutat la linie de D. Isăcescu 
și Șt. Lazăr (toți din București).

METALUL : Plopeanu — Nedel- 
cu, Grecu, Giba, Prunoiu, Alexiu, 
(min. 60 Negoiță), Marinescu, Flo
rea, Dragomir, Spiridon (min. 77, 
Urlățeanu), Manolache.

CRIȘUL: Boiogan — Sărac,
Lucaci, Bule, Catona II, Cociș, Dă- 
răban, Suciu, N. Alexandru (min. 
86 Cocoș), Tamaș, Șchiopu (min. 31 
Covalcic).

PLOPENI, 5 (prin telefon, de la 
trimisul nostru). — Speranțele Me
talului de a învinge pe Crișul s-au 
năruit imediat după pauză. Pînă a- 
tunci, divizionara B a acționat cu 
ambiție, a construit multe faze fru
moase și periculoase la poarta ad
versă, iar una dintre ele a fost con
cretizată de către 
min. 
posta 
velul 
lent, 
nice, 
tac, iar în apărare s-au 
nesiguri.

Oaspeții au început însă 
repriza secundă, cuplul N. 
dru — Tamaș a acționat cu 
multă vigoare, fiind bine susținut 
de către mijlocașii Cociș și Dără- 
ban. Acțiunile simple ale orădeni
lor au produs derută în careul ad
versarilor și apărarea Metalului a 
cedat de două ori în decurs de trei 
minute. în min. 48, Tamaș a profi-

FOARTE GREU,
F. C. GALAJI — FARUL 2—1 (0—0, 1—1)

Manolache în
13. în această perioadă, ri- 
Crișului nu s-a situat la ni- 
așteptat. Orădenii au jucat 
au comis multe greșeli teh- 
au acționat fără orizont în a- 

dovedit

furtunos 
Alexan- 

mai

P. VINTILA

DAR MERITAT...
GALAȚI 5, (prin telefon). O vre

me să nu ieși din casă nici plătit și 
cu toate acestea 15 000 de spectatori 
au venit de bună voie să se „conge- 
leze“ timp de peste două ceasuri. 
Motivul acestui sacrificiu era, totuși, 
justificat. Era de văzut o echipă de 
divizia A, precum și cea locală, a- 
flată de două luni, in „tratamentul" 
lui Teașcă. Tot meciul a avut o des
fășurare echilibrată, punctat cu mul
te momente dramtice. Ambele echi
pe au alergat ca la o cursă atletică, 
repede, constant, în sprinturi repe
tate. Șl gazdele și oaspeții s-au a- 
părat, utilizînd un marcaj combinat 
și organizindu-se In funcție de ce
rințele fazelor. Farul s-a remarcat 
prin valoarea superioară a jucători
lor săi, in timp ce F.C. Galați prin 
realizarea unor combinații logice, 
fluente, incomode pentru adversari. 
Iată cîteva secvențe notabile. După 
un schimb de pase scurte intre Oprea și 
Turcu, ultimul deschide scorul, în

DOBRIN
OLIMPIA RM. SĂRAT — F.C. ARGEȘ 0—3 (0—2)

RM. SĂRAT, 5 (prin telefon). — 
într-un decor de autentică iarnă, 

pe un teren acoperit cu un strat de 
zăpadă, pe frig, în fața unui număr 
record de spectatori (peste 6 000), 
cele două echipe au prestat un joc 
interesant în care vioara întîi a 
fost evident, F.C. Argeș. Prima re
priză a fost aproape egală, ca ini
țiative. Ambele formații au atacat 
insistent, dar cei care au marcat au 
fost piteștenii. Scorul a fost deschis 
în min. 18 cînd Radu a făcut o 
incursiune pe partea dreaptă, a 
centrat în careu, de unde Frățilă, 
de la aproximativ 5 m, a înscris, 
în continuare, se joacă în viteză, 
gazdele au cîteva atacuri, dar nu 
reușesc să treacă de robusta apă
rare a divizionarilor A. în min. 29, 
Olimpia obține un corner, dar min
gea căzută în fața porții este res
pinsă de un apărător oaspe. în min. 
33, Ivan „urcă" spre poarta gazde
lor, pasa lui ajunge la Dobrin, a-

cesta șutează sec, în colțul stîng, 
portarul Mocanu atinge cu degetele 
balonul, dar nu poate evita golul, 
în repriza a doua, inițiativa aparți
ne în întregime oaspeților, care fac 
un joc spectaculos, în primul rînd, 
prin Dobrin. Acesta în min. 58, după 
ce a driblat mai muțți adversari, 
singur cu portarul, ratează din a- 
propiere. Golul trei este semnat 
de Radu, în min. 65.

A arbitrat foarte bine G. Birsan, 
ajutat la linie de T. Trofin și I. 
Tifra (toți din Galați).

OLIMPIAl Mocanu — Dragomir, 
Jantea, Ene, Ciurumelea, Albină, 
Etern, Dumitru, Cristescu, Demeter, 
Oancea (min. 81 Stanciu).

F.C. ARGEȘ: Stan (min. 70 Ni- 
culescu) — Pigulea, Barbu (min. 70 
Olteanu), Vlad, Ivan, Prepurgel, 
M. Popescu, Radu, Frățilă, Dobrin, 
Jercan.

min. 48, printr-un șut din apropiere, 
speculînd o ezitare a fundașului Si- 
mion. Orgoliul gălățenilor intră în 
acțiune, ei reușesc cîteva combinații 
excelente prin viteza desfășurării și 
prin traiectorii surprinzătoare. Ega
larea va fi realizată de către Crăci u- 
noiu (min. 60), șutul său frumos și 
imprevizibil fiind precedat de o cen
trare a lui Ion Ionică pe care, jenat 
de Ghirca, portarul Ștefănescu nu a 
reușit s-o intercepteze. Pînă la 
șitul celor 90 de minute, cele două 
combatante au continuat să se pună 
reciproc In dificultate, dar cu 1 .... 
eforturile nu au reușit să evite pre
lungirile. A treia „repriză" debutea
ză cu o spectaculoasă lovitură de 
teatru. Chiar în primul minut, Loca 
a „incendiat" tribunele, înscriind 
printr-un șut formidabil, expediat de 
la circa 20 de m. Spectrul înfrînge- 
rii declanșează noi energii în echipa 
Farul. Ea domină cu autoritate, reu
șind să-și creeze două momente fa
vorabile. La șutul lui Tănase,. (min, 
99), portarul gălățean Hagioglu s-a 
opus printr-un reflex de zile mari, 
iar Caraman a ratat o ocazie în min. 
104. în ultimele 15 minute, constăn- 
țenii lupță cu disperare pentru un 
gol care să le asigure calificarea 
Dar nu reușesc, pe de o parte, da
torită faptului că atacurile lor sint 
haotice, iar pe de altă parte pentru 
că jucătorii gălățeni se apără cu lu
ciditate și calm.

Publicul gălățean a fost al treilea 
erou al acestei după-amiezi. Generos, 
entuziast, imparțial în aprecieri și 
înflăcărat, ori de cite ori jocul a a- 
vut momente de frumusețe și ten
siune.

F.C. GALAȚI : Hagioglu — Simion, 
Costea, Adam, Jucan, Moroliai, Brus- 
tiuc (min. 115 — Pirvu), Enache (min. 
55 — Crăciunoiu), Leca, Chihaia, Ion 
Ionică.

FARUL : Ștefănescu — Stoica, Ma
re?, Bălosu, Ghirca, Tănase, Anto
nescu, Tufan (min. 75 Ologu), Oprea 
(min. 88 — I. Constantinescu). Ca
raman, Turcu.

A arbitrat foarte bine, Mircea Ro
taru, ajutat la tușă de P. Mărăses- 
cu și V. Buimistriuc (toți din Iași).

sfîr-

toate

Th. BUDESCU 
coresp. -A_.

Romulus BALABAN
.. Telemac SIRIQPOL, «oresp.



INTiLNIRE CU VENIAMIN ALEKSANDROV
FOSTA GLORIE A HOCHEIULUI

MIERCUREA CIUC, 5 (prin telex, 
de la trimisul nostru).

Un oaspete de seamă In tribunele 
„Palatului de gheață" i Veniamin 
Aleksandrov. Desigur, vi-1 amintiți 
pe centrul înaintaș care, timp de 
12 ani, n-a lipsit din reprezentativa 
U.R.S.S., fiind considerat un vir
tuoz al crosei, pentru fenta Iul 
scurtă, rapiditatea demarcării, țîș- 
nirea spre poartă și, mai ales, pen
tru șutul său puternic. A avut o pe
rioadă de glorie în cei 18 ani cît a 
fost legitimat la ȚSKA, unde, mul
tă vreme, a alcătuit împreună cu 
Loktev și Almetov, prima linie de 
atac a echipei moscovite. în 1968, 
după Olimpiada de la Grenoble, a 
părăsit activitatea competițională, 
devenind antrenor. Acum pregătește 
selecționata Bulgariei, dar aici, la 
Miercurea Ciuc a încredințat condu
cerea jucătorilor colegului său bul
gar, Pantelei Pantev.

Intr-o pauză l-am rugat să 
răspundă la cîteva întrebări.

— Cu plăcere, ne-a spus antre
norul sovietic, numai să nu discutăm 
despre echipa Bulgariei (n.n. învin
să, în mod surprinzător, de cea a 
R. P. Chineze, cu 4—3).
1 — Foarte bine. Atunci ce ne pu
teți declara, acum cînd ați văzut 
evoluînd toate echipele, despre arse
nalul tehnic, tactic și fizic al celor 
7 participante la actuala ediție a 
grupei C ?

— Toate echipele se prezintă, 
după părerea mea, în evident pro
gres. Selecționatele Italiei și Aus
triei, de pildă, se apropie, prin ma
turitate, de nivelul valoric al for
mațiilor din grupa B.

Aducem vorba de întâlnirile Aus
tria — Danemarca și Italia — Olan
da. în care hocheiștii primelor e- 
chipe au cîștigat cu mare dificultate.

— Formațiile Austriei și Italiei

ne

îmi sînt mai cunoscute. Am avut o- 
cazia să le urmăresc mai des în com
petiții de anvergură și cred că îm
preună cu reprezentativa Ungariei 
aspiră — în ciuda faptului că în pri
mele lor confruntări nu au dat ran
damentul scontat — la cele două 
locuri care vor deveni vacante la 
grupa B. Nu exclud nici surprizele! 
Cine se gindea, de pildă, ca selecțio
nata S.U.A. să cucerească medalia 
de argint la J.O. de la Sapporo ?

— Cîți dintre jucătorii văzuți de 
dv, se disting cu pregnanță In acest 
turneu?

— Deși ochiul antrenorului tre
buie să-1 vadă rapid pe performer, 
să știți că nu este chiar așa de 
ușor, pentru că printre hocheiștii 
care au evoluat pe dreptunghiul de 
gheață al acestei hale, se află multi 
jucători de nădejde, 
așteptăm ca centrul 
ființat de Comitetul 
al competiției, să-i 
cei mai buni realizatori, pe princi
palii coautori ai golurilor și pe por
tarii care au parat cele mai multe 
lovituri periculoase. Știți, doar că 
acolo se lucrează cu cifre exacte.

Se apropia clipa reluării partidei 
și l-am mai Întrebat pe Veniamin 
Aleksandrov cum Se simte Ia 
Miercurea Cluc, ce părere și-a fă
cut asupra organizării.

— Anul trecut, In Olanda, unde 
a avut loc turneul grupei C, nu am 
văzut atîția oameni care să iubeas
că hocheiul ca locuitorii acestui 
oraș. Aveți un public cunoscător și 
cu o inimă fierbinte. Organizatorii, 
fără a avea, din cite știu eu. expe
riența marilor concursuri. își inter
pretează rolul cu multă 
fiind — In același timp 
curtenitoare și foarte ospitaliere.

CROS A ZILEI

CEN KE

E mai bine să 
de calcul, în
de organizare 
stabilească pe

pricepere, 
— gazde

Traian IOANIJESCU

0 NOUA SURPRIZA
VICTORIA ECHIPEI OLANDEI!

ITALIA — BULGARIA 
fr-2 (1—1, 2-0, 3—1)

Abia în meciul de duminică sea
ra, echipa Italiei a arătat adevăra-

gajat, in special în acțiunile de 
contraatac. Sportivii chinezi, pe 
care calculele hîrtiei îi indicau ca 
favoriți, părere întărită și de faptul 
că după primele 20 de minute ale

Ia primul lor îneci, 
Miercurea Ciuc, hocheiștii chi
nezi au reușit, adesea să țeasă 
o deasă pinză de pase, pu- 
nlnd în valoara calitățile in* 
dividuale ale unor jucători. 
Mărturisim că ne-a fost greu 
să-l alegem pe cel mai bun. 
Ne*am oprit la purtătorul tri
coului cu nr. 3, fundașul 
dreapta Cen Ke, pentru că el 
a restabilit moralul echipei, e- 
galind scorul la 1—1, printr-o 
acțiune personală și deschizîad 
astfel echipei drumul spre vic
torie.

„Spiridușul*

LA CAMPIONATELE BALCANICI DE SCHI

SIMION CUȚOV,
CEL MAI BUN
BOXER STRAIN

ÎN TURNEUL

cum 11 nu

mese pe Cen Ke, spectatorii 
care i-au aplaudat cu căldură 
slalomurile printre adversari — 
s-a născut la Harbin, oraș si
tuat în nord-estul Chinei, unde 
iernile-s lungi și geroase. Are 
24 de ani, 173 cm înălțime, 75 
kg și este student în ultimul 
an la facultatea de educație 
fizică a Institutului pedagogic 
din Harbin. Patinează de ițiie 
copil. A fost mai apoi selec
ționat in formația școlii gene
rale, iar acum este căpitanul 
echipei Institutului | 
Viitorul profesor de 
debutat cu prilejul C.M. în 
reprezentativa R. P.
avînd Ș> satisfacția înscrierii 
primului gol al echipei sale in 
turneul grupei C.

pedagogic, 
sport a

Chineze,

PAMPOROVO, 5 (prin telefon, 
de la trimisul nostru special). Pe o 
vreme frumoasă, în cunoscuta sta
țiune de sporturi de iarnă din mun1 
ții Rodope s-au disputat astăzi pro
bele zilei a doua a campionatelor 
balcanice de schi. Programul ei a 
cuprins probele de ștafetă și sla
lom special. Pîrtiile bine pregătite, 
pentru care delegatul federației in
ternaționale de schi dl. Speer (El
veția) a avut numai cuvinte de lau
dă, a oferit concurenților condiții 
bune de întreceri. Ei s-au angajat 
de altfel într-un duel aprig pentru 

medalii. In ansamblu schiorii iugo
slavi au avut astăzi o zi bună reu
șind să se revanșeze la slalom unde 
au cîștigat atât la seniori cît și la 
juniori. Cucerind și primul loc în 
ștafeta junioarelor, Iugoslavia a ocu
pat în final, locul I în clasamentul 
pe națiuni totalizînd 5 medalii de

aur, 6 de argint și 3 de bronz. Ea 
este urmată de țara gazdă, Bulga
ria, (5—2—5) și România (2—5—3). 
După cum se poate vedea schiorii 
noștri au reușit să câștige și anul 
acesta doar două medalii de aur. 
Ei au fost în primele rînduri ale 
întrecerii la slalom — seniori, dar 
principalul favorit Dan Cristea a 
fost de data aceasta învins de schi
orul iugoslav 
mulțumească 
cea de bronz 
timi lui Gh.
comportare foarte bună a avut șta
feta juniorilor. Alergînd pe distan
ța de 3x5 km echipa noastră alcă
tuită din Ferenz Forico, Samoilă 
Tomoș și Nicolae Cristoloveanu a 
reușit să intre in posesia medaliei 
de aur după un duel extraordinar 
cu echipa Iugoslaviei, care a ter
minat cursa doar la două secunde

Rant, trebuind să se 
cu medalia de argint, 
revenind la cîteva su- 
Vulpe. In schimb, o

LUPTĂTORUL VICTOR DOLIPSCHI, PE LOCUL III LA MINSK
La Minsk s-a încheiat tradițio

nalul turneu internațional de lupte 
greco-romane .„Memorialul Ivan Po- 
dubnii'*, la care âu participat spor
tivi din 12 țâr:. Federația română 
de lupte a trimis la Minsk patru 
luptători, dintre care doar greul 
Victor Dokpschi a reușit o clasare 
bună — locul III. Ceilalți — I. Ba
ciu (n-a luptat deoarece s-a acciden
tat la antrenament), T. Horvath și 
N. Mihai — nu s-au clasat pe pri
mele șase loc uri. Locui ocupat de 
Dolipschi este meritoriu, întrucît 
la categoria grea au concurat 12

sportivi. Dolipschi l-a învins la 
puncte pe Mustafa (Egipt), a termi
nat la egalitate cu Lothar (R.D.G.) 
și a fost întrecut Ia puncte de că
tre Suicin (U.R.S.S.).

distanță. Junioarele care ne-au a- 
dus anul trecut cele două medalii 
de aur nu au reușit să se impună 
nici la ștafetă, fiind întrecute cu 
31 de secunde de echipa Iugosla

viei. Iată rezultatele tehnice ale ce
lei de a doua și ultimei zile a cam
pionatelor balcanice : ȘTAFETA
3X10 KM SENIORI- 1. Bulgaria 
1 h 54:12,2, 2. România 1 h 58:27,5 
(echipa Iugoslaviei a fost descalifi
cată) ; ȘTAFETA 3x5 KM JUNI
ORI : 1. România 52:02,9, 2. Iu
goslavia 52:04.9, 3. Bulgaria 52:32,5, 
4. Grecia 1 h 12:57,7 ; ȘTAFETA 
3X3 KM JUNIOARE : 1. Iugoslavia 

42:20,2, 2. România 42:51,1, 3. Bul
garia 43:03,1 ; SLALOM SPECIAL. 
SENIORI : 1. Rant (Iugoslavia)
99,57, 2. D. Cristea (România) 99,71, 
3. Gh. Vulpe (România) 99,78, 4. 

Stenev (Bulgaria) 101,24, 5. V. Brenci 
(România) 101,78 ; JUNIORI i 
1. Gorișek (Iugoslavia) 105,35, 2.
Klenov (Bulgaria) 105,82, 3. Ma-
gușar (Iugoslavia) 108,12, 4. Solțov 
(Iugoslavia) 108,31, 5. Burchi (Ro
mânia) 109,62 ; JUNIOARE : 1.
1. Zlatareva (Bulgaria) 75.53, 2.
Iosif (Iugoslavia) 76,40, 3. Toteva 
(Bulgaria) 77,00.

Paul IOVAN

DE LA SOFIA
SOFIA, 5 (prin telefon). In ultima 

zi a turneului „Ring-Safia 72“, bo
xerul român Dinu Condurat a întâl
nit pe campionul de tineret al Bul
gariei pe 1971. Andreikowski. Par
tida a fost, în general, echilibrată. In 
primul rund, după o scurtă studiere 
reciprocă, ambii combatanți s-au an
gajat într-o luptă curajoasă, schim- 
bînd numeroase lovituri. Subliniem 
contraatacurile reușite ale lui Con
durat. In repriza următoare, Andrei
kowski se apără mai bine, încercând 
să-1 țină pe Condurat la distanță. 
Către sfîrșitul reprizei, boxerul ro
mân recepționează o puternică lovi
tură la bărbie și e numărat în pi
cioare. El cîștigă însă detașat ulti
mul rund, forțîndu-și adversarul să 
se apere în permanență. Condurat a 
avut o bună pregătire fizică, în 
timp ce Andreikowski a terminat 
meciul epuizat. Totuși, arbitrii au 
acordat decizia (cu 3—2) pugilistu- 
luj bulgar.

Așteptat cu mult interes, medul 
dintre S. Cuțov și campionul Bulga
riei, Kuncio Kundev, nu s-a dispu
tat, datorită faptului că ultimul a 
suferit o fractură la deget în seara 
precedentă. Astfel, Cuțov a fost de
clarat învingător Ia categoria sa.

Merită subliniat faptul că din cei 
12 partidpanți străini (din orașele 
Belgrad, București, Budapesta și 
Varșovia), în finală au ajuns doar 
3 : Condurat, Cuțov și maghiarul 
Gedo. Cu prilejul festivității de pre
miere, lui Simion Cuțov i-a fost 
atribuit premiul celui mai bun 
boxer străin al turneului, iar Gedo 
a fost răsplătit cu premiul „Ring- 
Sofia 72".

TOMA HRISTOV

PATINATOARELE SOVIETICE AU DOMINAT NET
PROBELE DE VITEZA ALE „UNIVERSIADEI ALBE

Iată-l pe studenul polonez Jan Ba
chleda în cursa sa victorioasă, pe 
pista de slalom de la Lake Placid

NEW YORK, 5 (Agerpres). —
După cîteva zile călduroase, timpul 
s-a mai răcit la Lake Placid, unde 
se desfășoară Universiada de iarnă, 
astfel că patinatorii de viteză au pu
tut să-și dispute probele care la un 
moment dat erau compromise. In 
cursele masculine s-a evidențiat 
studentul olandez Harm Kujpers, cîș- 
tigător a două medalii de aur în pro
bele de 3 000 m și 5 000 m. Sovieticul 
Valeri Lavrușkin a terminat învin
gător în proba de 1 500 m, iar nor
vegianul Ole Iversson în cea de 500 
m. Concursul feminin a fost domi
nat de patinatoarele sovietice, care 
au cucerit 8 din cele 12 medalii puse 
în joc. Performera competiției a fost 
Natalia Soldatova, victorioasă ’ 
m și 3 000 
la 500 m.

In proba de schi fond, pe distan
ța de 10 km, Liubov Muhaceva 
(URSS) a sosit prima, cu timpul de 
34:56.15. Tot la schi fond, în proba 
de 30 km Fedor Simașov (URSS), 
cîștigător și Ia 15 km, a terminat în
vingător, realizînd timpul de lh 
34:31,12.

Studentul polonez Jan Bachleda 
(2f ani), viitor profesor de educație 
fizică, fratele cunoscutului campion 
Andrzej Bachleda) și-a adjudecat 
proba de slalom uriaș, întrecînd pe 
suedezul Roger Ahlm și pe vest- 
germanul Franz Vogler. Slalomul u- 
riaș rezervat schioarelor a luat sfîr- 
șit cu sucesul concurentei vest-ger. 
mane Franziska Friedel, urmată de 
americana Pamela Reed și franceza 
Pascale Tremoulet.

In turneul de hochei pe gheață, 
partida dintre echipele S.U.A. și Ca
nadei s-a terrpinat la egalitate 4—4, 
dar hocheiștii sovietici își asigura
seră primul loc chiar înaintea aces
tui meci.

In clasamentul pe medalii conduce 
echipa studențească a URSS cu 14 
medalii de aur, 10 de argint și 6 de 
bronz, urmată de echipa S.U.A. — 
3 de aur, 3 de argint și 6 de bronz.

COMPETIȚIILOR

EUROPENE

DE BASCHET

m șl clasată pe

iu

Telefoto : A.P.—Agerpres

ia 1500 
locul 3

competițiilor europene 
a ii d .sputat alte partide 
finalelor.

km, Liubov Muhaceva

SEMIFINALELE

c* ri—.bdid.Hocheiștii italieni jubilează, căci Gallo a obținut desen: i

apa campionilor europeni" 
asculin, echipa Real Madrid 
jn;t pe teren propriu, într-un 

meci-oerby. forma::a Iugoplastika 
Solit. Baschetbaliștii spanioli au 

v ngători cu scorul de 
I). Cei mai buni jucă- 
Brabender și Rullano, 
s 22 și respectiv 21 de 

te. Din formația iugoslavă s-au 
evidențiat Marovici și Tvîrdicl 
ambii au marcat cîte 12 puncte).
Cele două partide disputate în ca

rul competiției similare feminine 
s-au încheiat cu rezultate scontate.

:hipa T. T. T. Riga, marea favo- 
ă a Cupei, a surclasat pe teren 
opr:u cu 91—18 (48—20) formația 
liană Geas San Giovani, iar Spar- 
Praga a dispus cu 67—54 (34—30) 

de echipa franceză U. C. Clermont 
Ferrand.

,Cupa Cupelor" a programat două 
■uri : Simmenthal Milano — Par- 

tenepe Neapole (masculin) 85—69
34—34) și Vozdovac Belgrad — Lo

komotiv Sofia (feminin) 84—63
48—37).

TELEX
tul său potențial tehnic și tactic. 
Profitînd de valoarea deosebită a 
neobositului cuplu de înaintași Al
berto Darin-Ruggero Savaris. pre
cum și de sclipirile tânărului Rolan
do Benvenuti, formația ..azzurrilor" 
a înregistrat o severă, dar dreaptă 
victorie, cu 6—2 (1—1, 2—0, 3—1) 
în fața unei echipe bulgare, care a 
luptat cu multă voință, dar fără 
finețea necesară pentru a putea 
finaliza atacurile începute sau pen
tru a face față subtilelor asalturi 
ale italienilor. Din punct de vedere 
fizic, ambele echipe s-au prezentat 
bine pregătite. Din păcate însă, 
prea mulți hocheiști în această par
tidă și-au folosit forțele pentru cioc
niri dure (în total 43 de minute de 
penalizare) dintre care 18 pentru 
italieni și 25 pentru bulgari.

Au marcat: Verocai (min. 18), 
Renato De Toni (min. 23), Benve
nuti (min. 31 și 43), Darin (min. 
47) și Insam (min. 52) pentru ita
lieni, Kalev (min. 17) și Karstinov 
(min. 59).

Au arbitrat: Franz Baader (R.F.G). 
și Gheorghe Tașnadi (România).

Krikxe 
42) Si

6) șl Li Fen-ei 
R. P. Chineză Bun 
at de cupl 
ria), E-ley Heruug

partidei cond 
bit treptat ri 
lor fizică fiind redusă 
ultima treime a mec.

Cele șapte goluri au 
te de : Deheer (min
(min. 37), Schăffer (mia. 
Hagendoorn (mia. 52) — 
Uan Kuo-ți (min. 
(min. 8 și 54) — ~ 
arbitrajul asigu: 
Hei dinger (Aus' 
(Danemarca).

După eșecul „squadrei azurra“

&

PUCURI
pe

OLANDA — R. P. CHINEZA
4—3 (0—2, 2-0, 2-1)

Am asistat, împreună cu cei 4000 
de spectatori, la o partidă agreabi
lă. cu senzaționale răsturnări de 
scor, la capătul căreia reprezentati
va Olandei a întrecut la limită, dar 
meritat, formația R. P. Chineze, cu 
scorul de 4—3.

Sprinterilor olandezi le-a conve
nit, de minune, jocul fair, fără nici 
o obstrucție al hocheiștilor chinezi, 
puțind manevra mai bine, mal de-

• 12 trofee oferite de către Federația 
română de specialitate, de autorttâțCe 
din județul Harghita șl orașul Ml ere.rea 
Ciuc, precum șl de către cîteva organe 
de presă, locale șl centrale, vor râsp'AU 
eforturile jucătorilor șl echipelor remar
cate de-a lungul celor 8 zile elective de 
întreceri.

Tr. I

în C. M de patinaj viteză (femei)

DIN NOU, ATJE KEULEN-DEELSTRA!
PatinatoareaDEVENTER, 5. 

olandeză Atje Keulen-Deelstra a re
petat, pe pista de gheață de la 
Heerenveen (Olanda), succesul de la 
campionatele europene, cucerind 
titlul de campioană mondială ab
solută. Cea mai rapidă pe 1500 m 
(2:17,98) și 1000 m (1:30,49), ea s-a 
clasat pe primul loc al multiatlonu- 
lui, cu un total de 185,342 puncte.

Pe locul doi, cealaltă reprezentantă 
a Olandei, campioana olimpică Stien 
Kaiser, cu 185,543 p. Locul trei a 
revenit americancei Diane Holum — 
186,252 p, care în prima zi cîștigase 
proba de 500 m în 43,59. Pe locu
rile următoare: Nina Statkevici 
(U.R.S.S.) 188,831 p ; Trinje Rep
(Olanda) 190,671 p ; Ludmila Titova 
(U.R.S.S.) 191,395 p.

LECȚIA DE
I:au

ale -gest
siderală

rea suferită de selecțio- 
ă. a patra In 38 de meciuri 
mii Valcareggi*. este con- 

axn ca foarte utilă! Aceas- 
prraa impresie. Președintele 

Artemio Franchi, a sub- 
i declarația făcută după meci, 

-ă viricr-a formației Greciei a apă
rat ca absolut meritată, chiar cacâ 
ea a fost facilitată de jocul unspre- 
zecelui italian. El a vorbit pe larg 
despre criza actuală a reprezentati
vei care îl va obl-ga pe Valcareggi, 
să treacă la remarderi. Și chiar pen
tru tntflnirile dm sferturile de fi
nală ale „Campionatului Europei". 
Pentru că, observă majoritatea co-

za es'.e 
Iedera;:

CAMPIONATE...
UNGARIA: FRUNTAȘELE ÎNVIN
GĂTOARE

Etaoa inaugurali a returului a 
consemnat victoriile echipelor frun
tașe. Ujpesti Dozsa a dispus de Raba 
ETO Gyor cu 3—1 (au marcat : Fa- 
xekas 2 șl Toth — respectiv Korscs) 
iar Ferenc va ros a învins In depla
sare pe Eger cu 1—0 (a înscris fun
dașul Novak). Honved a fost învinsă 
de Csepel cu 3—1. In timp ce Salgo- 
tarjan a cîștigat cu 2—0 la Komlo. 
Alte rezultate : Vasas — Videoton 
1—0. M.T.K. — Tatabanya 0—0. 
Diosgvor — Pecs 1—0. In clasament : 
UJPESTI DOZSA 26 p. Ferencvaros 
22 p, Salgotarjan 22 p, Vasas 20 p. 
Csepel 19 p. etc

IUGOSLAVIA : ZELEZNICEAR DIN 
NOU VICTORIOASĂ

Etapa a 19-a : Maribor — Zelezni- 
cear Sarajevo 0—2, Radniciki K. — 
Partizan 1—2, Steaua roșie — Bora! 
1—0. Sloboda — Vojvodina 0—1, Rad
niciki N. — Olympia 2—1. Hajduk— 
Sutieska 2—0, Dinamo Zagreb — 
Vardar 2—2, Celik — Velej 2—2. 
Sarajevo — O.F.K. Beograd 1—1. In 
clasament : ZELEZNICEAR 28 p. 
Steaua roșie 27 p, Vojvodina 26 p. etc.

ANGLIA: STOKE CITY A CÎȘTIGAT 
„CUPA LIGII* — TOTTENHAM LA O 

NOUA VICTORIE I
100 000 de specatori au urmărit 

finala „Cupei ligii" engleze de pe

LA ATENA
selecționerul n-a vrutmentatorilor, _____

să vadă că, odată cu „expediția Me
xic", această garnitură și-a încheiat 
cariera.

Valcareggi a menținut în forma
ție mulți jucători de la Internazio- 
nale, (Burgnich, Facchetti, Bertini, 
Bedin) care au demonstrat că sînt 
depășiți de obligațiile echipei na
ționale. De asemenea, Riva — după 
fractura suferită — n-a mai rede
venit priculosul golgeter de odini
oară. Deci lecția s-a arătat utilă. 
Numai de ar interveni, în timp util, 
schimbările reclamate de ea I

CESARE TRENTINI

CAMPIONATE...
„Wembley". dintre Stoke City 
Chelsea. Stoke City a câștigat 
2—1 (1—1) prin golurile marcate 
de Conroy și Easthar. Autorul go
lului lui Chelsea : Osgood.

în etapa de campionat (a 31-a) 
Tottenham și-a continuat seria vic-

și 
cu

toriilor, dispunând de Manchester 
United cu 2—0, prin golurile mar
cate de Martin Chivers. Liderul 
clasamentului. Manchester City, a 
întrecut într-o partitiă-derby pe 
Arsenal cu 2—0, în timp ce Leeds 
United a surclasat pe Southamp
ton : 7—0 ! Alte rezultate : Coven
try — Sheffield 0—2, Derby County
— Wolverhampton 2—1, Ipswich
— Crystal Palace 1—2, Liverpool
— Everton 4—0, Newcastle United
— Leicester 2—0, West Bromwich
— Nottingham 1—0, West Ham 
United — Huddersfield 3—0.

In clasament conduce Manches
ter City cu 45 p, urmată de Leeds 
United 41 p, Derby County 40 p, 
Liverpool 39 p. Tottenham ocupă 
locul 5 cu 38 puncte.

R. F. a GERMANIEI: GERD MOLLER 
A MAI ÎNSCRIS DOUA GOLURI I

în etapa a 23-a, Bayern Miin- 
chen a dispus de F. C. Kaiserslau
tern cu 3—1, după ce la pauză 
fusese condusă cu 1—0, prin golul 
Înscris de Ackermann. în repriza 
secundă, Bayern a atacat

mult, înscriind de trei ori prin 
Miiller (2) și Both. Acesta din 
urmă o suferit apoi o leziune la 
coaste, așa că prezența sa la Bucu
rești în medul cu Steaua este in
certă. Fruntașa clasamentului, 
Schalke 04, a cîștigat cu 3—0 în, 
deplasare, cu Borussia Dortmund, 
prin punctele înscrise de Scheer 
(2 — dintre care unul din 11 m) 
și Kremers. De menționat că por
tarul echipei Schălke, Nigbur, nu 
a primit nici un gol în ultimele 
361 de minute de joc. Celelalte re
zultate : Hannover 96 — Borussia 
Miinchengladbach 2—0, F. C. Koln 
— Hertha B.S.C. 3—0, M.S.V. Duis
burg — Rot Weiss Oberhausen 
0—0, Hamburger S.V. — Eintracht 
Braunschweig 3—1,
Frankfurt — Fortuna 
4—2, V.fB. Sttutgart
Bielefeld 2—2, V.f.L.
Werder Bremen 4—2. In clasament 
conduce Schalke 04 cu 38 p, ur
mată de Bayern Miinchen 35 p, 
Borussia MSnchengladbach 31 p 
etc. în clasamentul golgeterilor 
conduce Gerd Miiller cu 25 goluri.

Cu prilejul competiției internaționale do 
patinaj viteză „Patina de aur“, la Inzell, 
Erhard Keller (RFG) șl Hasse Boerjes 
(Suedia) au egalat recordul mondial in 
proba de 500 m cu timpul de 38,0. Keller 
a stabilit un nou record al lumii în cursa 
de 1 000 m cu timpul de 1:18,5. Olande
zul Ard Schenk, triplu campion olimpie, 
a parcurs 5 000 m In 7:08,8 (nou record 
mondial).■
Cursa cicliști Internațională Sassari — 
Cagliari (225 km), desfășurată sîmbătă, a 
fost cîștigată la această ediție de belgia
nul Albert van Vlleberghe cronometrat 
în 5h 41:37 (medie orară 39,511 km). El 
a dispus la sprintul final de Italienii 
Polidori șl Tumellero. Marino Basso (Ita
lia), unul din favortțli cursei, a sosit pa 
locul 7 la 52“ de învingător

„Marele premiu de la Chamonix", con- 
tînd pentru „Cupa Europei" la schi, a 
programat proba masculină de coborîre. 
victoria a revenit Iul Kurt Engstler (Aus
tria) — 2:03,66. Au urmat în clasament 
Renzo Zandegiacomo — 2:04,67 șl res
pectiv Giulio Corradi (Italia) — 2:04,30.

Eintracht*
Diisseldorf 

— Arminia 
Bochum —

Desfășurat la Roma, meciul pentru titlul 
mondial de box la cat. mijlocie între de
ținătorul centurii argentinianul Carlos 
Monzon, șl americanul Denny Moyer a 
avut un final furtunos. Arbitral Al. For
tunato (Argentina), l-a declarat învingă
tor, pe Monzon, în repriza a 5-a pentru 
inferioritatea adversarului, dar publicul 
a protestat vehement, eonsiderînd că a- 
merloanul era capabil aă lupta 
departe.

mal

Africii 
apro-

Marele premiu automobilistic al 
de Sud, disputat la Kyalaml (în 
piere de Johannesburg), a fost cîștigat 
de pilotul neozeelandez, Dennis Hulme. 
Pilotând o mașină Mclaren, învingătorul 
a acoperit 324.200 km (79 ture de circuit) 
în timpul de lh 49:01 (medie orară 183,381 
km). Pe locurile următoare s-au clasat 
Emerson Fittipaldi (Brazilia) pe Lotus. 
Peter Revson (SUA) — McLaren, Mario 
Andretti (SUA) — Ferrari.

J. NEUSSER

Celebrul portar Gordon Banks (Stoke City) este bătut in această fază de șutul lui Osgood (aflat la pămînt) 
care va egala pentru Chelsea in finala „Cupei ligii". Dar trofeul va intra pînă la urmă în posesia lui 

Stoke City...

In localitatea Umag. a luat sttrșlt cam
pionatul masculin de șah al Iugoslaviei. 
Titlul de campion a revenit marelui 
maestru internațional Bora Ivkov, care 
a totalizat 12 puncte. El a fost urmat 
în clasament de Rukavlna șl Ljubojev'Cl 
ou ctte il’/i p, Matanovlol, Buklci și Ma- 
tulovicl cu ctte 11 p.

Japonezul Masao Ohba. campion mondial 
de box la cat. pană, șl-a apărat cu suc
ces centura. El l-a Învins la puncta 
după 15 reprize pe compatriotul său 
Hanagata. Medul s-a disputat la Tokio.

Cu prilejul unei reuniuni Internaționale 
de box, desfășurată la Hamburg, la ca
tegoria grea, vest-germanul Amo Prick 
l-a întâlnit pe campionul francez Chris
tian Panoelet. Prick a fost declarat În
vingător la puncte după 8 reprize.

In urma concursului de schi de la Hea- 
venley Valley (S.U.A.). clasamentul „Cu
pei Mondiale" se prezintă astfel : la in
dividual feminin : 1. Annemarie Proell 
(Austria) — 258 p; 2. Franeoise Macehî 
(Franța) — 187; 3. Wlltrad Drexel (Aus
tria) — 102 p; 4. Marie Therese Nadig 
(Elveția) — 92 p; 5. Britt Laforgue (Fran
ța) — 91 p; 6. Isabelle Mir (Franța) — 
39 p. Pe națiuni : 1. Franța — 952 p: 2. 
Austria — 721 p; 3. Elveția — 510 p: 4. 
S.U.A. — 295 p; 5. R.F. a Germanie: — 
254 p; «. Italia — 182 p.
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