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Etapa a XVI-a a Diviziei A la fotbal

Clujenii iți apară punctul cu dis
perare, fapt ilustrat ți de portarul 
Gagea culcat pe balon la picioa
rele lui Sătmăreanu II. Fază din 
meciul Dinamo—C.F R. Cluj O—0.

Foto : Paul ROMOȘAN

Campionatele europene de atletism indoor

ILEANA SILAI—MEDALIE DE ARGINT 
LA 800 m, DUPĂ 0 CURSĂ DRAMATICĂ

GRENOBLE, 12 (prin telefon de 
Io trimisul nostru special).

Valsul performanțelor de mare 
valoare a continuat și în cea de

ritno surpriză a returului 
\ a constituit-o, 

fără îndoială... timpul, 
iarnă, cu 

permis con- 
competițio- 
și propu- 
pentru vi

s-a

Primo surpr 
Diviziei A

După trei luni de 
o vreme care ar fi 
tinuarea activității 
nale — s-au auzit 
neri, în acest sens, . 
itor — ieri, campionatul 
reluat în condițiuni nefavora
bile, pe terenuri cu cruste de 
gheață sau pline de noroi în 
urma topirii zăpezii proaspăt 
căzute, pentru o nu mai vorbi 
și de frigul și vintul care 
i-au ținut pe spectatori acasă_ 
Să fi contribuit și storea tere
nurilor, la bilanțul de goluri 
oarecum sărac — 14 — al a- 
cestei prime etape a returului ? 
Nu-i exclus. Dar nici nu-i si
gur. Poate că duminica viitoa
re criteriile de opreciere vor 
fi mai clare, in avantaiul 
sou... dezavantajul fotbaliștilor.

Campionatul s-a reluat cu 
una din cele mai mari sur
prize ale sole, produse tocmai 
în meciul care se anunța o 
certitudine, în proporție de 
sută la sută : Dinamo — C.F.R. 
Cluj. Oaspeții au plecat cu un 
punct care nu poate să-i ajute 
prea mult, în timp ce Dinamo 
are toate motivele să plîngă 
pe ruinele victoriei pierdute.

La Arad, o semi-surpriză : 
U.T.A. a fost egalată de Rapid, 
în ultimele secunde ale meciu
lui. Dintre urmăritoarele lide
rului, o profitat numai F. G 
Argeș, realizatoarea, în fina
lul partidei cu Sport Club Ba
cău, a unei victorii puțin pre
vizibile la jumătatea meciului. 
Tot ultimele minute de joc au 
decis și întîlnirea de la Cra
iova, unde Steaua a pierdut 
în cîteva clipe tot ce agonisise 
de-a lungul a peste 80 de 
nute de joc.

Din restul rezultatelor, 
marcabile sînt „egalurile* 
ținute în deplasare de 
Politehnica lași și 
roșu, în partidele cu Universi
tatea Cluj și, respectiv, Petro
lul. (J. B.).

mi-

re- 
ob- 

către 
Steagul

• La București. C.F.R. Cluj scoate un punct de la campioni! • Liderul, 
egalat de Rapid in minutul 90 • Universitatea Craiova, condusă din 
minutul 3. întoarce rezultatul intr-un final dramatic • F.C. Argeș 
învinge clar pe S C. Bacău care cedează piteștenllor ..plasa** UT.A.-ei

REZULTATE TEHNICE CLASAMENTUL

U.TJk.
F. C Argeș 
Petrolul 
Dinamo
„U“ Clăi 
Farul

JM
Univ. Craiova

— Ropid
— Sport Club Boco»
— Steogv roșu
— GF.R. Ovj
— Politehnica lăți
— A.SA. Tg. Mures
— Crișul
— Steaua

1—0
2—0 
0-1]

1-0
2—0
2—1

ETAPA VIITOARE (19 martie)

GF.R. Cluj
Steagul roșu
A.S. Armata Tg. Mureș
Crișul
Ropid
Sport Club Bacău 
Politehnica lași 
Steaua

— Univ. Craiova (2—2)
— Dinamo ;2—2
— Jiul (O—Oj
— Petrolul (0—1)
— F. G Argeș (1—2)
— „U" Clu| 1—3
— Farul (2—2)
— U.T.A. (2—2) - se 

pută la 17 morrie
dis-

1. U.TJL
2 F.C ARGEȘ
3 ii- CL(jJ
4. SPORT CLUB BACAU
5. STEAGUL ROȘU
6. DINAMO
7.
3.
9.

10.
11.
12
13.
14.
15.
16.

RAPID
JIUL 

STEAUA 
UNIV. CRAIOVA 
ASA. TG. MUREȘ 
FARUL 
POLITEHNICA IAȘI 
PETROLUL 
GF.R. CLUJ 
CR1SUL

16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

9
10

8
8
4
6
7
6
5
6
5
6
4
5
1
2

c

0
3
3
6
5
3
5
6

6
3
6
3
5
4

2
6
5
5
4
5
6
5
5
6
5
7
6
8
9

10

34—15
29— 23
25—16
30— 21
19—11
23—19
21—21
16—16
19— 15
20— 2»
15—16
15—20
18—23
8—22

11—25
5-24

a doua zi a întrecerilor pentru ti
tlurile de campioni ai continentului 
în sală. Din păcate însă, atleții ro
mâni nu au reușit nici de data a- 

ceasta — cu o 
singură excepție
— să se claseze 
printre fruntași.

Finala cursei 
feminine de 800 
m a văzuț alini- 
indu-se la start 6 
concurente, prin
tre care și cam
pioana țării noa
stre Ileana Silai, 
căreia la trage
rea la sorți i-a 
revenit culoarul 
exterior (de sus). 
Pe primii 200 m 
a con’dus 
roaica 
(25,42 s), 
jumătatea 
cerii, Silai — cu 
prețul unor de
osebite eforturi
— se afla la con
ducerea pluitonu-

trecînd la 
m în 57,98 
timp exce- 
La capătul 

de al treilea 
Silai con ti-

UN EGAL ECHITABIL

cîștige de justețe. Pentru atleta 
româncă, aflata la primul concurs 
oficial în acest sezon, medalia de 
argint, cucerită. într-o companie 
dintre cele mai selecte, constituie 
o frumoasă performantă. Rezultate 
tehnice :

bulgă- 
Zlateva 
dar la 
intre-

ARAD, 12 (prin telefon de la tri
misul nostru)

Partida de la Arad, firește, a fost 
așteptată cu mare interes, dar 
schimbarea bruscă a vremii (a nins 
puțin, insă a fost un frig pătrunză
tor și a bătut vintul), i-a făcut pe 
mulți să rămină la căldura casei, 
în fața televizorului. Păcat. La Arad 
a fost un meci bun, un adevărat 
derby, care a satisfăcut și pe cei 
mai pretențioși spectatori. Localni
cii sînt, desigur, supărați că au scă
pat printre degete o prețioasă vic
torie, dar trebuie să spunem din 
capul locului că rezultatul de egali
tate este cel mai echitabil, cel mai 
aproape de adevăr.

în mod neașteptat, de la începu
tul partidei, Rapid a atacat și a 
dominat, cu puține excepții, jocul 
din prima repriză. După pauză, a- 
rădenii, care ău ieșit basma curată 
în primele 45 de minute, grație unor 
intervenții excelente ale lui Vidac,

și-au impus jocul, obligîndu-și par
tenerul, perioade destul de lungi, ia 
o defensivă, accentuată'

Cînd s-a făcut alegerea terenului, 
Lupescu a preferat avantajul râtu
lui, dar primul atac l-au realizat lo
calnicii ; centrarea lui Domtde a 
fost fost respinsă însă din voleu de 
Raducanu ca un adevărat fundaș. 
După acest „foc de paie", oaspeții 
pun stăpînire pe joc și după ce 
Ene (min. 3) ratează intercepția la 
cițiva metri de poartă, în min. 6 
Neagu a pătruns printre apărătorii 
adverși, a șutat puternic de la 10 m. 
insă Vidac, cu un reflex uluitor, a

evitat goluL Urmeaza o perioadă în i 
care Rapid joacă foarte bine, extre
mele cară mingi ca în .tinerețe, iar
atacanțu centrali se descurcă cu 
ușurință in fața lui Pojoni și Lere- 
ter care se încălzesc mai greu. To
tuși- in min. 22, Broșovschi putea 
deschide scorul, dar de la 15 
a șutaț peste poartă. în min. 
același Broșovschi sare la cap

m,
30,
cu

Constantin ALEXE

(Continua-e in pag. a 3-a)

GOLGETERII

LA RUGBY

12 GOLURI :
Craiova) — 5 
11 m.

11 GOLURI :
Club Bacău).

10 GOLURI:
9 GOLURI : Kun (U.T.Ă.), Do- 

brin (F. C. Argeș) — 1 din 11 m.
7 GOLURI: Dembrovschi (Sport 

Club), Broșovschi (U.T.A.) — 1 din

Oblemenco 
din lovituri

Rugiubei

Storul primei etape a returului a fost înregistrat la Constanța (31-3)

(Univ. 
de la

(Sport

Neagu (Rapid).

REZULTATE

3 din11 m, Adam („U" Ciu.
11 m.

6 GOLURI : Doru Popescu (Di
namo), Dom ide (U.T.A.), Jercan (F. 
C. Argeș), D. Erie (Rapid).

5 GOLURI : Lică și Anca („U" 
Cluj), Pescaru (Steagul roșu). Radu 
și Frățilă (F. C. Argeș», Stoian 
(Jiul), Lucescu (Dinamo) — 4 din 
11 m.

Final dramatic în finala cursei de 800 m. Gunhflde 
Hoffmeister (R.D.G.) o depășește pe Ileana Silai pe 

ultimii metri
Telefoto A. P.-AGERPRES

lent), 
celui 
tur, 
nua să se afle în 
frunte, fiind mar
cată la 600 m în 
1:30,78. în tabă
ra românilor, 
mare agitație. Se 
părea că victoria 
nu va mai scăpa 
alergătoarei din 
Cluj. Dar exact 
cu 20 m înainte 
de sosire, Gunhil- 
de Hoffmeister a 
ajuns-o din urmă 
pe campioana ță
rii noastre și cu 
forțe mai proas
pete a reușit să

800 m (f) : 1. HOFFMEISTER 
(R.D.G.) 2.-04,83, 2. I. Silai (Româ
nia) 2:05,17, 3. Zlateva (Bulgaria) 
2:05,50, 4. Merten (R.F.G.) 2:05,86, 
5. Ellenberger (R.F.G.) 2:08.72 6.
Govoni (Italia) 2:09»69.

Prin forfait-ul de ultimă oră al 
recordmanei mondiale, Hcide Ro- 
sendah) (R.F.G.), internată cu o 
seară înainte in spital din cauza 
unei infecții la ochi, lupta pentru 
titlul european în proba de sări
tură în lungime era deschisă, re
prezentantele noastre pornind cit 
perspective frumoase în întrecere. 
Neșansa însă le-a urmărit din pri
mul moment, astfel că atît Elena 
Vintilă, cit mai ales Viorica Vis- 
copoleanu s-au clasat în final pe 
locuri inferioare realelor lor posi
bilități.

Elena Vintilă s-a accidentat chiar 
de la prima săritură (6,26 m). ie
șind din concurs. Cu toate aces
tea. dacă ar mai fi avut măcar o 
săritură în jurul a 6,20 m, ea s-ar 
fi putut clasa (și în aceste con
diții) pe locul IV (!). Viorica Vis- 
copoleanu a sărit 6,01 m (din pri
ma încercare), iar în următoarele 
două (de aproximativ 6,40 m) a 
depășit pragul. La 4-a săritură. 
Viorica a suferit o întindere mus
culară la piciorul de bătaie tre- 
cînd și ea în rîndul spectatoarelor.

Rezultate tehnice — lungime (f) : 
1. ROESEN (R.F.G.) 6,58 m, 2. An- 
tenen (Elveția) 6,42 m. 3. Nygri- 
nova (Cehoslovacia) 6,39 m, 4. Am
mann (Elveția) 
(Anglia) 6,26 m, 
mânia) 6,26 m,

6.26 ni, 5. Chitty
6. EI. Vintilă IRo-
7. Iorgova (Bulga-

Romeo VILARA

(Continuare în pag. a 4-a)

Comportare buna și în „Trofeul Martini14:

la egalitate de victorii cu a doua clasată
TORINO, 12 (prin telefon, de la 

trimisul nostru special)
Maratonul floretistelor, cum a 

fost numi »ă. pe drept, această ediție 
a ..Trofeului Martini11, a continuat 
cu încă două tururi. în noaptea de 
sîmbătă. după închiderea ediției. în 
turul III au părăsit concursul două 
din cele 5 floretiste românce, Olga 
Szabo (întrecută doar cu 4 tușe de 
Gieselmann, în clasamentul seriei), 
și Suzana Ardelean u, care n-a rea
lizat decît o victorie in seria domi
nată de Muzio.

Stahl, 
au ob-

ECHIPA AUSTRIEI A CÎSTIGAT9
’ GRUPA C A C. M. DE HOCHEI

f

REZULTATE TEHNICE : 
„Poli“ Iași—Grivița Roșie 4—7 
(4—4), C.S.M. Sibiu—Dinamo 
Buc. 3—7 (3—0), „U“ Timișoa
ra—Sp. studențesc 9—3 (6—3). 
Farul Constanta — Agronomia 
Cluj 31—3 (8—0), Știința Pe
troșani — Rulmentul Bîrlad 13— 
0, Steaua—Gloria 23—13 (13—4).

nel, Gheorghiu — Motrescu, Marica, 
Popa, Căldăraru — Gali.

GR. ROȘIE: Teodorescu, Iatan, 
Toma — Stoian, Moldoveanu — 
Dumitrescu, Demîan. Veluda — Mi
hai, Oblemenco 
Pavlovici,

Bulgaria — Danemarca 
R. P. Chineză — Ungaria 
Austria — Italia

2—0
3—3

Ieșenii n-au rezistat în fața unui 
adversar mai rutinat

IAȘI, 12 (prin telefon, de la tri
misul nostru). -— Derbyul etapei, 
meciul dintre „Poli11 și Grivița Ro
șie s-a desfășurat pe un soare cu... 
dinți și pe un teren acoperit cu 
zăpadă. începutul a aparținut gaz
delor, care, în min. 2, au deschis 
scorul : 4—0 printr-o încercare rea
lizată de Popa. După numai 7 mi- 

•' nute, Demîan, însă, a adus egala- 
rea, tot printr-o încercare. Rubgyș- 
tii ieșeni au forțat nota, printr-un 
Iureș amețitor, fără însă a fructi
fica vreo ocazie. în prima parte a: 
jocului s-au ratat trei încercări, 
una de către gazde și două de că
tre oaspeți.

La reluare, jucătorii de la Grivița 
Roșie au fost mai lucizi, au cîști- 
gat mai multe baloane în tușă, au 
atacat mai insistent și mai pericu
los. Și, într-o clipă de neatenție 
a ieșenilor, oaspeții și-au conturat 
victoria : un balon scos din gră
madă a ajuns lâ Țibuleac, care — 
aflat în poziție favorabilă, -. nestin
gherit — și-a potrivit calm balonul 
și a ridicat scorul, printr-un drop, 
la 7—4. Gazdele au căutat să în
toarcă rezultatul dar dominarea lor 
a fost sterilă.

La fluierul arbitrului R. Chiriac. 
care a condus foarte bine, pe te
ren s-au prezentat formațiile :

POLI IAȘI: Mihalașcu, Lăszlo, 
fcîrobotă (Precul) — Vărzâru, Chifan 

Dorin, Pascal, Spiral®?—Mari-

FINAL

Modesto FERRARINI

repriză !Sibienii au condus o

dintre C.S.M. și Dinamo

6
6
6
6
6
6

1 0 21—12
1 1 31—13
2 2 19—20 
0 3 20—19

1. AUSTRIA
2.
3.
4.

Partida
a avut loc într-un decor de iarnă. 
In prima repriză, gazdele au co,l-

(Continuare în pag. a 2-a; 
la rubrică)

Țîbuleac, Sabău,
Balcan — Simion. CLASAMENT

Italia
R.P. Chineză 
Bulgaria

5. Ungaria
6. Danemarca
7. Olanda

5
4
2
3
2 2 2 31—24
1 0 5 13—33 
1 0 5 13—25

Pe locurile următoare, Italia și R.P. Chineză
MIERCUREA CIUC. 12 (prin te

lex, de la trimișii noștri).
Ultima relatare de la actuala 

ediție a grupei C a campionatului 
mondial de hochei pe gheață o vom 
începe cu cîteva referiri la ceea 
ce s-a petrecut sîmbătă după-a- 
miază, zi în care am asistat la cel 
mai dramatic și spectaculos cuplaj 
de pînă acum al turneului de la 
Miercurea Ciuc. Meciurile Austria 
— R. P. Chineză și Italia — Unga
ria, desfășurate în fața unor tri
bune arhipline. In mijlocul unui 
interes uriaș și a unei participări

emoționale a spectatorilor cum ne-a 
fost dat rar să vedem, au repre
zenta* — fără îndoială — momen
tul sportiv de vârf al competiției.

Hocheiștii chinezi și maghiari își 
jucau ultima șansă pentru a se 
menține în cursa calificării și tre
buie să recunoaștem că au făcut-o 
admirabil, cu toată ardoarea, dar 
trtilizînd doar armele corecte, ca
valerești. Și dacă n-au reușit să 
învingă (ceea ce ar fi dat finișului 
campionatului o notă de „suspense" 
â ia Hitchkock), aceasta s-a dato
rat marii experiențe de concurs a 
adversarilor lor. care au găsit (le 
acordăm toată cinstea) resurse ne
bănuite pentru a. depăși momentele 
grele prin care au trecut. Austrie
cii au rezistat eroic unui presing 
prelungit al jucătorilor chinezi, iar 
italienii au reușit să remonteze, in
credibil. un handicap de. trei goluri, 
în . fața unei echipe ungare dezlăn
țuite dar, tocmai din acest motiv, 
imprudente. Portarii Vedres 
goluI 4) și Balogh 
comis greșeli de 
experiența. lor.

Și astfel,, toată 
oarecum deconectată reuniunea fi
nală a. campionatului, înaintea eăJ 
reia se cunoșteau eoliipele promo
vate pentru anul viitor în grupa B 
și ultima clasată, disputa fiind 
doar; una,< a ambițiilor, a revanșe
lor pentru înfringerile din trecut, 

face
elasa-

In schimb, Ecaterina 
Ileana Drîmbă și Ana Pascu 
ținut calificarea în optimile de fi
nală, prima dintre ele realizînd o 
serie neîntreruptă de victorii, care 
au instalat-o pe primul loc în gru
pa sa.

Turul IV a coincis cu optimile, în 
care am regăsit ambianța campio
natelor mondiale, cu dispute echili
brate, opunînd nume bine cunoscu
te în lumea scrimei feminine. S-au 
impus trăgătoarele sovietice, care 
au trecut masiv în turul următor, 
cu 6 sportive (Kirkova, Samușenko, 
Nikonova, Ivanova, Zabelina și 
Belova). De remarcat că reprezen
tantele noastre s-au calificat toate 
în sferturile de finală.

în acest stadiu al întrecerii a pă
răsit scena Ecaterina Stahl, care a 
realizat o singură victorie, la Mu- 
zio, cu 4—1. Pascu și Drîmbă, în 
schimb, și-au apărat cu succes șan
sele, ureîiid o nouă treaptă, cea a 
semifinalelor. Drîmbă a tras cu 
multă siguranță și a obținut 4 vic
torii, într-o serie dificilă în care 
s-au mai aflat Samușenko, Ivanova 
și Rejto. Pascu s-a situat pe locul

ILEANA DPJ.MBA

3, după Nikonova și Delova, în timp 
ce printre eliminate am întîlnit, în

Sebastian BONIFACIU

(Continuare în pag. a 4-a)

La capătul celor trei zile ale finalelor de greco-romane

Luptătorii de la Dinamo și Steaua 
au cucerit 8 din cele 10 titluri

de
46-a

Un. balon fructificat de rpgbpștii de la Gloria, după o grămadă ordonata.
foto ; M. FELIX

(la 
(la al șaselea) au 
neiertat pentru

1 urnea a abordat

lor . pentru ■ înfrângerile. din 
fiindcă; altfel nu se puteau 
decît schimbări de locuri în 
ment, fără valoare practică.

Valeriu CHIOSE 
Traian IOANITESCU

Citiți, in pag. a 4-a, cronicile 
jocurilor din ultima zi.

BRAȘOV, 12 (prin telefon, 
la trimisul nostru)- Cea de a 
ediție a campionatelor naționale 
individuale de lupte greco-romane 
— rezervată seniorilor — a luat 
sfîrșit duminică la prînz, după 
trei zile- de aprige întreceri. Com
petiția a fost dominată și de data 
aceasta de către luptătorii de la 
Dinamo și Steaua, care au cuce
rit 8 din cele 10 titluri puse în 
joc. Trebuie' să subliniem că din
tre cei 7 campioni de anul trecut, 
prezenți la aceste finale, doar pa
tru și-au menținut supremația la 
categoriile Respective.

• Revenit' la cat. 48 kg, 
i-a adus consacrarea și pe 
internațional, Gh. Berceanu a intrat 
din nou în posesia medaliei de 
campion. Pe locurile următoare 
s-au clasat: 2. I. Stoica (Electro- 
putere Craiova), 3. N. Gingă (Ra
pid Buc.).

• Gheorghe Stoiciu ("' 
campionul categoriei muscă, a 
vut emoții în meciul final cu 
Răduț (Metalul Buc.). Pînâ în 
tima. repriză luptătorul de

care 
plan

(Steaua), 
a- 

Fl. 
ul- 
la 

Steaua acumulase un .avantaj de 
un punct (3—2) dar 1» 7 njț-

talurgistul^ a finalizat un tur de 
braț, egalînd punctajul. Apoi Ră
duț a inițiat un nou procedeu 
tehnic, dar Stoiciu i-a dat o re
plică oportună, cu o centurare late
rală, luînd din nou avantaj și 
cîștigînd Ia puncte. 2. FI. Kădu(, 
3. I. Rogojan (C.F.R. Reșița).

• în absența campionului cate
goriei cocoș — I. Baciu, acciden
tat cu puțin timp înainte — lupta 
pentru întîietate a fost deosebit 
de pasionantă, șanse apropiate 
avînd nu mai puțin de 6 concu
renți dintre cei 22 de participant!. 
De aceea, pentru a ajunge pe pris
ma treaptă a podiumului de pre
miere gălățeanul M. Dumitru (Du
nărea) a fost nevoit să susțină 
șapte partide și cu toate că a a- 
vut două puncte de penalizare, 
chiar din primul meci, el a cîști- 
gat cu brio primul loc. Pe locu
rile următoare i 2. Șt. Badea (Me
talul Buc.), 3. M. Boțilă (C.S. Pi-talul Buc.), 
tești).

• 30 de concurenți au luptat

Costin CHIRIAC

(Continuare In pag a 1-tL
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DINAMO BRAȘOV, CAMPIOANĂ RECORD AL DIVIZIEI A:LA ȘTAFETELE
SINAIA, POIANA STÎNH, 12 (prin 

telefon, de Ia trimisul nostru). — 
în cea de a treia zi a campiona

telor naționale de biatlon și de 
fond feminin, probele de ștafetă s-au 
desfășurat pe un ger aspru, care 
s-a potolit de-abia spre prî-nz. în 
cursul nopții, peste zăpada înghe
țată, dtlră, a căzut și un strat de 
5 cm de zăpadă uscată, prăfoasă. 
Așa că, depășirea porțiunilor de 
durități diferite ale traseului și de
pistarea făgașelor anterioare, as
cunse sub pătura superficială, nu 
constituit dificultățile care trebu
ia'! trecute de concurenți în tim
pul celor două curse.

De la început, trebuie subliniat 
faptul că ambele ștafete aii fost 
foarte disputate și au avut cîte 
doua protagoniste principale, fiecare 
cu șanse aproximativ egale : A.S.A. 
și Dinamo la biatlon, Dinamo șl 
Tractorul la fond. N-eu lipsit nici 
răsturnările spectaculdăse de pozi
ții, ceea ce constituie, ca întotdea
una. atracția și farmecul întrecerii

DE BIATLON ȘI FOND (SENIOARE)
sportive. Dar iată cîteva amănunte 
asupra celor două probe•

La BIATLON. primele două 
schimburi ale formației prime a 
A.S.A.-ei, Veștea — mai ales -• și 
Cimpoia, pornesc hotărîți, aleargă 
constant în ritm susținut, obțin re
zultate foarte bune atît la trage
rile din poziția culcat cit ți la cele 
din picioare și aduc echipei krrun 
avantaj — care părea substanțial 
— de 3 minute și jumătate. Dar. 
introducerea în această echipă a 
lui Voicu — excelent la fond, dar 
nepregătit la trageri, fapte probate 
ți de blatlonul Individual — s-a 
dovedit neinspirată : el a avut de 
executat nu mai puțin decît 6 ture 
de penalizare. în plus, cel de nl 
treilea schimb ad ștafetei dinamo
viste a fost excelentul Gîrniță, care 
a și alergat bine, dar a și tras fără 
greșeală (și-a efectuat cursa în 
24:15). E» a răsturnat întreaga Si
tuație. aducând avantajul de partea 
formației sale. L-a urmat la schimb 
foarte experimentatul G. Vilmoș, 
a cărui singură grijă a fost aceea 
de a menține avantajul. (Menționăm 
că tenacele și talentatul biatlonist 
Vilmoș a obținut c această ocazie 
cel de al 15-lea titlu național al 
său). în rîndurile A.S.A.-ei, Vic
tor Fontana a trebuit să re recu
noască învins. într-o cursă în care

în- 
cu 
în

nu maț avea nici o șansă...
în ȘTAFETA FETELOR s-au 

frunitat o echipă — Dinamo —• 
doua individualități marcante 
materie de fond, Leampă și Basa,
și alta — Tractorul — foarte 
omogenă, constituită din alergătoare 
constant bune: Rodica Ciinciu și 
surorile Barabaș. După primul 
schimb, Tractorul avea un avantaj 
de aproape 2 minute. A fost un 
stimulent foarte bun în cursa de 
urmărire efectuată de dinamoviste 
și faptul a adus toate atu-urile 
pentru a face această probă extrem 
de atractivă. Adversare aprige în 
probele individuale, Leampă și 
Basa și-au unit eforturile și în fi
nal au reușit să se departajeze 
printr-o luptă splendidă. Rezultate 
tehnice: ’
4X7,5 km : 
Olteanu.

BIATLON, $TAPETA 
1. Dinamo Brașov (I. 

I. Țeposu, Gh. Gîrniță, 
G. Vilmoș) 1 h 45:33, 2. A.S.A. I 
(N. Veștea. Gh. Cimpoia, Gh. Voicu, 
V. Fontana) 1 h 49:15. 3. A.S.A. II 
1 h 51:55, 4. S.B.C. Sinaia 2 h 08:05. 
FOND. SENIOARE, 3x5 km: 1. 
Dinamo Brașov (Ana Bădescu, Elena 
Basa, Marcela Leampă), 2. Tracto
rul Brașov (Rodica Clinei, Lucia 
Barabaș. Adriana Barabaș) 49:39,
3. Șc. sp. Miercurea Ciuc 56:20,
4. I. P. Oradea 59:27.

Radu TIMOFTE
wa— -

ORGANIZATORII

RAMAS DATORI

O* UUUUIIUL^ —....................

„U" TIMIȘOARA-MUREȘUL TG. MUREȘ 134-70 1

Gheorghe Gîrniță (Dinamo Bra
șov) — cel care avea să răstoarne 
situafia ștafetei de biatlon în fa
voarea echipei sale — a plecat in 
cursă.

Sîmbătă și duminică in sala .23 
August* din Capitală t*a desfășu
rat, în organizarea Clubului spor 
tiv școlar, un concurs de atletism, 
dotat cu ..Cupa Semicentenarului 
U.T.C.*

Organizatorii n-au fost însă la 
înălțimea evenimentului. întrueit 
au neglijat citeva probleme ele
mentare de organizare : nu a fost 
asigurată stația de amplificare, 
s-au uitat festivitățile de premie
re... Mai mult chiar, înseși aspec
tele tehnice au fost neglijate : ju
niorii de categoria a II-a arun- 
cînd cu greutăți de 5 kg, în loc 
de greutăți de 6 kg cum prevede 
regulamentul

..Cupa Semicentenarului U T,C.“. 
oferita pentru cea mai bună per
formanță individuală, a fost atri
buită atletei Mariana ConstantinFoto: S. BAKCSI

(Urmare din pag. 1)

trolat mai bine balonul și au în
scris prin Toma (drop). în schimb, 
după pauză oaspeții au fost supe
riori, fiind bine conduși în acțiu
nile de atac de către Nica, de alt
fel și autorul celor 7 puncte ale 
dinamoviștilor (o încercare și un 
drop). A condus foarte bine, P. Ni- 
cnlcscu. (I. BOȚOCAN, coresp?.
„U" a debutat cu dreptul în retur

Timp rece și umed în orașul de 
pe Bega, dar meciul dintre „UJ și 
Sportul studențesc n-a avut aproape 
nimic de suferit. Gazdele au 
nat încă din start. Două 
(Duță și Iacob) au lovit însă 
Oaspeții s-au apărat ermetic 
bia în ultimele 5 minute „U“ 
șit să deschidă scorul, prin Ghețu : 
o încercare transformată de Iacob. 
Au urmat cîteva momente... fier
binți în care Hariton șl Cîndea 
s-au lovit reciproc, fiind eliminați. 
Scorul reprizei l-a stabilit Crăciu- 
nescu (Iov. ped.). Deci, 6—3 pen
tru „U“.

După pauză, 
să domine cu 
vor rămîne în 
minarea lui 
Rezultatul final de 9—3 l-a reali
zat Ghețu (drop). De notat că oas
peții au ratat, prin Crăciunescu, 
două mari ocazii. A condus corect, 
Al Lemneann. (Petru ARCAN, co
resp. județean).

Scorul etapei la Constanța
Joc foarte spectaculos, in ciuda 

terenului înghețat și a vîntului pu
ternic, în rafale. Rugbyștii gazdă 
au avut partida la discreție, jucînd 
la mină, în fața unui adversar care 
a făcut eforturi disperate (dar inu
tile) de a pierde la un scop cît 
mai strîns. Realizatori : Costenco 
ș< Varga (cîte 2 încerc.), Constan
tin (încerc.), Chlcîu (încerc., doua

transf. și o Iov. ped.), respectiv 
Cordoș (Iov. ped.). A arbitrat ex
celent, Șt. Constantinescu. (Cornel 
POPA, coresp. județean).

(Șc. sp. atletism), învingătoare 
aruncarea greutății (junioare I) 
14,10 m. ia 5 cm de recordul pro
bei.

O imprecis plăcută a lăsat și 
Maria 
care a 
probe
II**): 
me (1.57 m).

Spicuim dintre celelalte rezulta
te : JUNIORI I — 60 m : R. Stro- 
escu (Se. sp. atletism) 7,1, A. Stan 
(Viitorul) 7.1. D Cojocaru (L. 33) 

7.1 ; 60 m g : 
8.3 ; lungime : 
atietism) 6.96 
Iacob (Șc. »p.
JUNIOARE I — lungime : D. Po
pescu (Viitorul) 5,41 m ; JUNIORI 
II — 60 m : G. Kurutz (Rapid) 
7,1. 60 m g : Em. Sebe (Șc. șp. at
letism) 8.0 ; lungime : B. Betârosian 
(Viitorul) 6,66 m î triplusalrit Ion 
Alexandru (C.S.Ș.) 12.80 m; înăl
țime : M. Zar» (Șc. sp. atletism) 
1.04 m ; JUNIOARE II — 60 m : 
St. Vintilă (Steaua) B.0; 60 m g : 
M Stoica (Șc sp. atletism) 9.5; 
greutate: D. Nister (CjS_Ș.) 11.27 m.

C. M. MUBEȘANT

la 
cu

Simțea (Șc. sp. atletism), 
ocupat primul loc în două 
de junioare (categoria a 

lungime (5,31 m) $1 inâlți-

Gh. Eugen (C.S.Ș.) 
Ad. Weber (Șc. sp. 

m ; triplusal; : I. 
atletism) 13.74 m ;

în etapa de ieri a diviziei A de 
basohet, au fost înregistrate urmă
toarele rezultate

MASCULIN
UNIVERSITATEA CLUJ — I.E.F.S. 

63—60 (35—34). Gazdele au cîști
gat foarte greu, resimțindu-se de 
absența lui Riihring (suspendat 
pentru o etapă). In piua, eliminarea 
pivotului Demian în min. 25 (5 
faulturi) a cîntărit și ea în balanță, 
bineînțeles. în defavoarea clujenilor. 
In aceste condiții, oaspeții au con
dus deseori. Totuși. în final, verva 
deosebită, manifestată de Zdren- 
ghea, a decis victoria echipei Uni
versitatea. Au înscris : Zdrenghea 
17. Demian 10, Ronay 10, Vizi 8, 
Morariu 8, Stăvariu 6, Kun 4 pen
tru „U“, respectiv Barbti 19, Nagy 
12, A. Molnar 12, Szep 3, Hegheduș 
7, Ioneci 3, Braboveanu 2, L. Mol
nar 2. Au arbitrat E. Mottyă și G. 
Dutkn

POLITEHNICA CLUJ — DINA
MO 59—88 (24—38). Maestrul spor- 
tuuli Radu Diaconescu a dat un 
„recital", realizind faze de mare 
spectacol. Studenții au fost umbra 
formației care a evolut în primul 
tur al Campionatului. Principalii 
realizatori : Dragomirescu 25, Dia- 
coneocu 16, Novac 12 pentru Dina
mo, reȘpcctiV Roman 22, Antal 15. 
Banii 10. Au condus M. Aldea și 
V. Kadar. (Mircea RADU-coresp.).

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA 
— MUREȘUL TG. MUREȘ 134—70 
(65—30). Timișorenii au făcut 
simplu galop de sănătate în 
unui adversar care n-a avut 
scop decît să limiteze 
scorului. Acesta reprezintă, totuși, 
un record al campionatelor repu
blicane. Au înscris Viciu 52, Czmor 
21, Cfmpeanu 18, Minius 16, Galoș 
10, Mănâilă 8, Ionescu 4, Chiriuțâ 
2, Habatiuc 3, Roxin 1 pentru Uni
versitatea, respectiv Țambrea 24, 
Bencze 14, Magoș 18, Bara 7, Blaj 
4 și Madit 3. Au arbitrat Fr. Took 
și D. Ganea. (C. CREȚU — coresp.).

RAPID BUCUREȘTI — POLI
TEHNICA GALAȚI 80—72 (41—32). 
A fost o frumoasă, demonstrație de 
joc ofensiv, în Care ambele echipe 
au mizat totul pe acțiunile de atac. 
Au înscris : -Czell 28. Popescu 18, 
Turtugian 14, Stănescu 8, Ivan 6, 
Vintilâ 6 de ia gazde, respectiv 
Moraru 28, Anton 12, Samson 12, 
Răileanu 8, Ganea 6, Milea 6. Au 
condus corect I. Petruțiu (Buc)- și 
dr. I. Știrbu (Cluj).

FEMININ
CAISUL ORADEA — SANATA- 

TEA SATU MARE 60—52 (29—24). 
Partidă deosebit de echilibrată, în 
cursul căreia tabela de scor a înre
gistrat de Opt ori egalitatea. în ffiin. 
33, scorul era 48—47 în favoarea 
gazdelor care. în final, au dominat, 
datorită, în special, preciziei mani
festată de Bodor și BoCa. Ambele 
formații au comis multe greșeli de 
ordin tehnic, mai cu seamă cînd 
au încercat să joace intr-un ritm 
mai rapid, Au marcat Boca 23, Bo
dor 15, Czege 9, Covaci 6, Balogh 
4, Horvath 3 pentru Crișui, res
pectiv Viltanyi 15, Pop 12, Mihalic 
9. AndereO 6, Chercio 6, Horvath 2, 
Doboși 2. Au arbitrat E. NiCUlescU 
și S. Palici. (I. GHIȘA — coresp. 
județean).

un 
fața

alt
in 

avut 
proporțiile

CLASAMENT
1. STEAtA 13 14 1 1L80— 29
2. Dlr.amo 13 13 2 1249—1014 28
S. Univ. Timiș. 13 11 4 1263—1033 26
4. .U- Cluj 13 9 8 1051— 990 24
S. Po’.it. Buc. ÎS 9 6 113*^—1009 23
6. Rapid 13 7 8 1020—1078 22
7. LC.H.F 13 6 9 892— 916 21
z. Pom. ciuj 13 5 10 965—1057 20
9. LE F-S. 13 5 10 1036—1127 20

1«. Murașu; 15 4 11 1063—1290 19
11. Voința Buc. 15 4 11 927—1056 19
12. PoLt Galați 15 3 12 1123—1231 18

domi- 
șuturi 
bara 1 
și a- 

a reu-

gazdele au continuat 
autoritate. Echipele 

13 jucători, prin eli- 
Ene și Drăgulescu.

Campionii puși — uneori — în 
dificultate

Minus 12 grade, duminică. în 
Int năpramic. O... duzină 

și două echipe care 
viață ?i Pe moarte, 
meciului Steaua — 
„Ghencea*. Campîo- 
în față, au avut ini- 

au condu* lejer.

București, v 
de spectator 
au luptat pe 
Iată cadrul 
Gloria de pe 
nii, cu vintul
țial superioritatea, 
la pauză, cu 13—4. După aceea, 
însă, rugbyștii de la Gloria, care 
n-au renunțat în nici un moment 
la luptă, au reușit să se apropie ia 
4 puncte de campioni (13—17). lă- 
sind chiar impresia că au sufici
ente resurse pentru a răsturna re
zultatul. Momentul de vîrf al me
ciului l-a Constituit încercarea lui 
Teleașă, care $i*a făcut acum o 
frumoasă reintrare. Au înscris : R. 
Ionescu, Braga și Teleașă (cite o 
încerc.), Durbac (2 transf.. Iov. ped. 
și încerc.), respectiv Popescu, Cos- 
tin (cîte o încerc.). Soare — Iov. 
ped. și Iordănescu — transf. A 
condus fără greșeală Gh. Pircălă- 
bescu.

Ti bariu

Clasamentul

STAMA

1. Șt. Petroșani 11»1 2 K: *4 31
2. GriVița Roșie 13 t 3 1 199: 71 31
3. ,,U“ Timișoara 13 9 « 2 14#: 7# 38
4. steaua 1271 3 îttziei 23
5. Dinamo 13 7 1 3 133: M
6. Farul C-ța u e i 8 1M:1M 24
7. Rulmentul Biriad 12 S 1 < #7:11# 23
8. .Poli- iași 12 » 9 6 93:194 n
9. Gloria îi J i 8 MIM 19

10. C.S.M. Sibiu 12 3 1 8 73: TI 19
11. Sportul studențesc 13 3 1 9 74:147 17
12. Agronomia Cluj 12 2 0 10 M:176 I<

Poți* IașiEtapa a XIII-a (19 HI) t „
Știința Petroșani. Gr. Roșie — C.S.M. 
Sibiu. Dinamo — Farul C-fa. Agronomia 
Cluj — Steaua, Gloria — „U“ Timișoara, 
Sp. studențesc — Rulmentul Biriad.

VOINȚA BRAȘOV — POLITEH
NICA BUCUREȘTI 50—71 (24—28). 
întrecerea a fost deosebit de spec
taculoasă și mult timp echilibrata. 
Studentele au cîștigat în ultimele 
minute, cînd s-au desprins de ad
versare, datorită acțiunilor mai bine 
organizate. în această perioadă a 
meciului, brașovencele au Comis 
multe greșeli de apărare. Cele mai 
multe puncte : Ciocan 21, Taflan 1&, 
Gtigiu 15 pentru Politehnica, 
peetiv Simon 17. 
Sârosi și I. Szabo, 
coresp. Județean).

UNIVERSITATEA
- universitatea iași 63—49 
(33—17). Gazdele ău înregistrat o 
victorie clară, deoarece au fost mai 
active în apărare și mai bine orien
tate tactic în atac. Au înscris ! 
Schnebli 23, Golan 9. Nedelea 4, 
Diaconescu’ 15, GrosSkopf 10, Ba
logh 2 pentru gazde, respectiv Gu* 
meniuc 18, Laszlo 8, Anichiței 8, 
Hâraga 6, Aprolac 7 și Stoica 2. 
Au arbitrat G. Chiradeu și A. Krasz- 
nai. (P. ARCAN — coresp. jude
țean).

res-
Au arbitrat E.
(C. GRUIA —

TIMIȘOARA

Czell i-a pasat lui Stănescu, cu toată opoziția tui Ganetk TazS din meciul 
Rapid—Politehnica Galați

CLASAMENT
1. Rapid ia n 0 882-656 26
2. Politehnica 13 11 2 899—629 24
9. I.E.F.S. 12 10 2 809—570 22
4. crișui 13 6 7 670—702 19
5. Univ Timiș. 13 3 8 692—838 18
g. Voința Bv. 13 4 9 687—770 17
7. Sănătatea 13 4 9 733—831 17
8. UniV. Iași 13 4 9 637—772 17
9. Constructorul 13 3 10 583—779 16

10. A.S.A. Cluj 12 4 8 678—723 18

M. THEO

O REUȘITA

REZULTATELE

DIVIZIEI A [ETAPA A 15-a]
în etapa a 15-ă a Diviziei A la 

popice s-au înregistrat următoarele 
rezultate :

FEMININ
Rapid București — Voința Con

stanța 2520—2302
Cetatea Giurgiu — Constructorul 

București 2645—2432
Voința Cluj — Voința Tg Mu

reș 2358—2410
Voința Ploiești — Petrolul BăiCOi 

2281—2221
Voința Craiova — Voința Ora

dea 2458—2268

Simetrie la fileu: de o parte jucătorii de la Unirea Tricolor Brăila, de cealaltă cei de la Viitorul Bacău. 
Foto: THEO MACARSCHI

□“s DINAMOVIȘTII

Voința Mediaș — Dermagant Tg. 
Mureș 2408—2151

Voința Timișoara — Voința Si
biu 2297—2080

Metrom Brașov — Voința Bucu
rești 2469—2476

Hidromecanica Brașov —• C.S.M. 
Reșița 2613—2447

Gloria București -
București 2460—2204

MASCULIN
Voința Tg. Mureș — Voința Cluj 

5080—5022
Olimpia Reșița — C.S.M. Reșița 

5073—4819
Flacăra Cîmpina — Rafinăria 

Teleajen Ploiești 5274—5108
I. C. Oradea — Voința Lugoj 

5386—5247
Rapid București — Constructo

rul București 5244—5009
Rulmentul Brașov —: Gloria 

București 5137»—4949
C.F.R. Timișoara — Gaz metan 
Mediaș 5004—4692

Electrica Sibiu — C.F.R. Tg. 
Mureș 5095—4771

Petrolul Ploiești — Constructorul 
Galați 5431—5194.

Laromet

GALĂ DE
în sala Casei de 

avut loc o reușită 
boxerilor seniori din București, 
mai aplaudate partide au fost cele 
Constantin Lucian (Metalul) — 
Nedea (Constructorul) și Liviu 
(Steaua) — Nicolae Matei (Progresul), 
în Care primii au cîștigat la puncte. 
Celelalte rezultate : N. Vlad (Gr. roșie) 
egal cu M. Frumosu (Rapid), T. Boia 
(Met.) egal cu C. Ghinea (Gr. roșie), V. 
Stan (Rapid) b.ab.l. Gh. Manea (Voin
ța), M. Neagoe (Met.) b.p. C. stolan 
(Semănat.), N. Mihai (Voința) b.p. I. 
Ion (Energia),’ I. Răduț (Progresul) b. 
ab III D. Stănccscu (Gr. roșie), M. Ro- 
teanu (Gr. roșie) b.ab. II. C. Stan (Voin
ța) și I. Mihai (Dinamo) b.ab. tt, șt. 
Covaliu (Electromagnetica).

JUNIORII BUCUREȘTENI IN DRUM 
SPRE TITLURILE MUNICIPALE

Dispute pasionante au caracterizat cea 
de-a patra reuniune a juniorilor bucu- 
reștenl. Vom menționa cîțiva tineri oare 
prlhtr-0 pregătire serioasă vot C. 
elemente de nădejde In boxul 
Gh. Șerbân (antrenor șerbu 
Gabriel Ioniță (antrenor Șt. 
Dumitru Birou (antrenor 
cionolu) șl Dumitru Tlron 
Hie Toma). Două 
umbrit gala, de altfel reușită : E. 
(Viitorul) b.p. G. Ioniță (Olimpia)

VERIFICARE
cultură a sect. 6, a 
gală de verificare a 

‘ ' Cele 
dintre 
Cos tel 

Mi c u

devent 
românesc: 

NeacșU), 
Iordacrle), 
Constantin 

(antrenor 
decizii eronate au 

Miță 
_________ . . Șl
C. Tudorache (Șc. sp. M. Basarab) U.p. 
M. Bordel (C.S.Ș.). Alte rezultate : C. 
Țuinea (Șc. sp. M. Basarab) b.p. T. Bu- 
nar (Energia), Gh. Vlad (Steaua) b.p. 
I. Drăghlci (Constructorul). E Girea 
(Steaua) b.p. V. NiColae (Spartac). 011. 
Șerbati (Steaua) b.p. D. Lolot (Dinarrto),
D. Birou (Gr. roșie) b.p. I. 
(Steaua) 51 D. Titon (I.C.M. 1) b.p. 
Bobocel (Șc. sp. M. Basarab).

Daniel DIACONESCU

I. Năstăse
I.

DUPĂ 14 ANI DE TENTATIVE

VIRTUALI CAMPIONI - SI-AU VĂZUT VISUL ÎMPLINIT

A ll-a EDIȚIE

(Urmare 
din pag 1)

pentru a stabili ierarhia categoriei 
pană. A fost, fără îndoială, nu 
numai cea mai populată, dar și 
cea mai dificilă categorie a actua
lelor finale. Luptătorul lugojean 
T. Tovath a avut o comportare 
foarte bună, cîștigînd titlul după 
numeroase meciuri epuizante, prin
tre care 
Vaideș 
I. Popa 
nate la 
(Dinamo

• Al . _ . .
apărat cu succes titlul a fost Si- 
nron Popescu (Steaua) — catego 
ria semi ușoară. El a avut de în
fruntat cîțiva adversari dificili, 
printre care șî A. Toth (Steagul 
roșu Brașov).

e Pînfi în semifinale, campionul 
de anul trecut al ușorilor I. Ena 
che (Dinamo Buc.) a mers cu pași 
siguri spre titlu, avînd la 
cinci victorii înainte de 
Dar spre sfîrșit, cînd era aproape 
de succes, a suferit un eșec neaș 
teptat. A fost învins de către cam 
pionul juniorilor, V. Prențu (S.C. 
Bacău). Ultima șansă, ce-i drept 
minimă. Enache o avea în meciul 
din finală, cu Ion Gabor (Steaua) 
Numai că și aceasta i-a fost spui 
beretă chiar în prima repriză 
cînd Gabor a executat un excelent 
salt și dinamovistul a stat aproa
pe 30 de secunde în pod pentru a 
evita tușul. Gabor obține o vic
torie destul de ușoară la puncte, 
și cîștigă titlul. 2. V. Prențu, 3. 
I. Enache.

» Dp 3 ani Marcel Vlad (Dina
mo București) se bate pentru a 
cuceri titlul de campion ai țării

și ultimele două cu I. 
(Steagul roșu Brașov) și 
(Aluminiu Slatina) termi 
egalitate 2. C. Virtosu 
Buc.), 3. I- Vaideș. 
doilea luptător care și-a

activ 
limită.

la semimijlocie. De fiecare dată 
însă el a trebuit să se mulțumeas
că cu locul 2 sau 3. Acum, bine 
pregătit, dinamovistul a terminat 
competiția victorios. El a susținut 
un meci spectaculos în turul 
nai cu C.
rețti) 
te. 2. 
3. A. 
șov).

• Cu toate că a cîștigat prin tuș 
primele și ultimele două întîlniri, 
N. Neguț (Steaua) nu a mai putut 
reedita succesul de anul trecut, în- 
trucît în turul III a suferit 0 !n- 
frîngere din partea dinamovistu- 
lui Vasile Fodorpataki. Luptăto
rul dinamovist s-a prezentat bine 
pregătit la aceste finale, învingîn- 
du-și toți adversarii (4 prin tuș si 
doi la puncte) și astfel a devenit 
campion la mijlocie. 2. N. Neguț, 
3. Fr. Naghi (CS.M. Cluj).

• O performanță demnă de in
vidiat a realizat cunoscutul luptă
tor Nicolae Martinescu (Dinamo 
Buc.): cucerirea pentru a 12-a 
oară a titlului de campion al țării 
la semigrea. La Brașov el și-a în
cheiat 
limită, 
miniul 
(C.F.R.

• Printre cei 17 grei, tînărul 
Victor Dolipschi (Dinamo Buc.) 
s-a impus net. Pe 4 dintre adver
sarii săi i-a întrecut în min. 1 
prin tuș, iar pe ultimul, pe vete
ranul N. Pavel (Steaua), l-a me
najat, scutindu-1 de o astfel de în
frângere și întrecmdu-1 la puncte 
2. V. Mandea (Dinamo Buc.), 3- 
N. Pavel.
' în clasamentul general: 1. Bucu
rești 58 p, 2. Timiș 16 p, 3. Olt 
16 p, 4. Brașov 15 p, 5. Galați 
11,33 p, 6, Argeș 9,3 p.

Penciu (Metalul 
pe care l-a învins îa 
S, Olteanu (Progresul 
Hampu (Steagul roșu

fi* 
Bucu- 
punc- 
Buc.), 
Bra-

toate meciurile inainte de 
prin tuș. 2. FI. Chițu (Alu- 
siatina), 3. C. Bordeianu 
Timișoara).

Ziua de ieri, in ultimul turneu 
Bl campionatului masculin care se 
desfășoară in sala Dinamo, a fost 
ziua clarificărilor depline in frun
tea ierarhiei și în partea ei infe
rioară. Dinamo, această splendidă 
garnitură a voleiului nostru, ți-a a- 
sigurat cu două zile mai devreme 
titlul de campioană națională, în 
timp ce Politehnica Timișoara s-a 
alăturat Unirii Tricolor Brăila, re- 
trogradiod în ,B“

Dar să începem această 
a clarificărilor" cu marea 
de vineri seera: victoria 
lor de la I.E-FA asupra 
nUor de pînă acum, voleibaliștii de 
la Steaua, victorie care a contribuit 
la prematura încheiere a conturilor 
în fruntea clasamentului. Studenții 
bucurețteni, beneficiarii unei condi
ții fizice excepționale, au făcut o 
partidă strălucită, surprinzindu-și 
adversarii prin jocul lor combina- 
tiv în atac, organizat și sigur în 
linia a doua. Derutați de replica 
deosebit de hotărîtă a partenerilor 
de întrecere, steîiștii și-au pier
dut busola, acționind stereotip, ne- 
convingâtor și «anițlnd greșeli teh
nice și de plasament inadmisibile. 
Abia după ce au pierdut primele 
două seturi și după ce antrenorul 
T. Tânase și-a dat seama că a în
ceput partida cu un sextet nepo
trivit, Steaua și-a mai revenit Vic
toria ei din setul 3 părea să ducă 
la răsturnarea situației, însă în cel 
de al patrulea — foarte disputat — 
la scorul de 14—9 pentru militari, 
studenții refac spectaculos șl pun 
capăt meciului I în formația în
vinsă. o evoluție modestă au avut-o 
jucătorii de bază Bartha și Stama- 
te. De la I.E.F.S. s-a remarcat în
tregul lot folosit: Popescu, Păș- 
tean, Arbuzov, Handrea, Pop, Mânu 
(Stancu, lancu, Chiț și Ionescu) 
Au arbitrat foarte bine Em. Costoiu 
și A. Dinicu. Tot vineri seara. Pro
gresul a urcat un loc în clasament 
în dauna Politehnicii Galați, ca 
urmare a unei victorii relativ facili 
în fața Tractorului Brașov. Part’ 
da nu a pus probleme arbitri ic»
N. Bcciu și D Rădulescu.

Duminică dimineață într-ur' 
meci fără implicații în clasament 
și de slabă factură tehnică, Viitorul

..cronică 
surpriză 

studenți- 
campio-

Bacău a dispus de Unirea Tricolor 
Brăila, nu însă înainte de n ceda 
un sat: 3—1 (—14, 5, 10, 13). Au 
arbitrat corect I- Armeanu și CI. 
Nister. Partida care a urmat, Uni
versitatea Craiova — „U“ Cluj, a 
prilejuit, de asemenea. O mare sur
priză. Craiovenii, necreditați în fața 
clujenilor, au infirmat calculul 
hirtiei, obținînd victoria în patru 
seturi : 3—1 (—7, 9, 11, 8), în felul 
acesta, elevii antrenorului Radu 
Zamfirescu și-au asigurat rămîne- 
rea în divizie. Cei mai buni jucă
tori craioveni în acest meci impor
tant au fost: Dorin Drăgan, Dan 
Curteanu și Virgil Dindelegan. Me
ciul a fost arbitrat foarte bine de 
M. Albuț și M. Oancea.

Așteptată cu mare interes, întâl
nirea dintre Dinamo și I.E.F.S. a 
oferit spectatorilor, care au umplut 
sala, o dispută de calitate. Virtua
lii campioni .' Udișteanu, Codoi, O- 
ros, Schreiber, Dumănoiu (Tirllci), 
Vraniță au avut în față cel mai pu
ternic adversar al diviziei mascu
line. însă au știut să impună în 
fiecare set, cîștigînd cu 3—9 (11, 
12, 8), victore care Ie readuce —

după 14 aiii de tentative infruc
tuoase — laurii de campioni. Și 
îi merită cu prisosință, Dinămo 
situîndu-se mult deasupra partici
pantelor la această ediție a campio
natului. îl merită și antrenorul 
George Eremi# și medicul echipei, 
Mircea Cristea, cei care s*au ocu
pat de echipă și care, acum 14 ani 
(în 1958) făceau parte din formația 
Dinamo, cîștigătoare a titlului. 
Arbitrajul, de înaltă ținută, a fost 
asigurat de cuplul A. Dinicu — N. 
Becru.

Celelalte rezultate ale zilei de 
ieri: Tractorul Brasov — Politeh
nica Galați 0—3 (—8, —2, —9), Po
litehnica Timișoara — Progresul 
0—3 (—11, —12. —14) și Steaua — 
Rapid 0—3 (—13, —15, —9).

Aurelian BREBEANU 
Iulian COSTINIU

PROGRAMUL DE AZI
Sala Dinamo, de la ora 9 : Steaua 

— Unirea Tricolor, Progresul — 
Universitatea Craiova, Politehnica 
Galați — Politehnica Timișoara ; 
de la ora 16 : I.E.F.S. — Tractorul 
Brașov, Universitatea Cluj — Viito
rul Bacău, Rapid — pinamo.

Etapa a XV-a a diviziei A

A RALIULUI ZĂPEZII ȘI-A ONORAT TITULATURA
Pînă sîmbătă. la Brașov vremea a 

fost deosebit ae călduroasă, adevă
rată primăvară. Sîmbătă însă, a 
început să ningă, astfel că „Raliul 
Zăpezii" și-a onorat titulatura. Este 
adevărat câ stratul subțire al ză
pezii â fost repede spulberat de 
vint, Incit pe șoselele de plat, spa
țiul de rulare a fost curat. între 
Rîșnov și Predeal (exact pe porțiu
nea celor două probe speciale, de 
la cabanele Cheia și Pîrîui rece) 
zăpada a fost de 5--10 cm. A fost, 
de altfel, „filtrul" care a condus la 
serioase departajări în clasament. 
Din cele 28 echipaje, plecate în 
cursă, șase au abandonat din cauza 
unor răsturnări și derapaje. Doar 
Z, Szentpaly — V. Popa, deși s-au 
răsturnat, au reușit, grație unor e- 
forturi mari, să termine cursa, fapt 
pentru care organizatorii le-au a- 
cordaț o cupa a temerității. Victo
ria a revenit echipajului Aurel 
Puiu — Iuliu Borcea (Universitatea 
I Brașov) pe Renault 8 Gordini.

CLASAMENT AVANSAȚI, clasa 
pînă la 1100 cmc : 1. Iosif Santa — 
Mihai Dumitrescu (Dacia 1100 S) 
1 206 p, 2. Darie Gologan — Dumi
tru Rujan (Dacia 1100 S) 1291,7 p, 
3. Gh. Codreanu — Octavian Bosuc 
(Dacia 1100) 1 299,7 p. Peste 1 100
cmc : 1. Aurel Puiu — Iuliu Borcea 
(Renault 8 Gordini) 1 078,5 p, 2. Ma
rin Dumitrescu — Doru Motroc (Da
cia 1300 Special) 1162,4 p, 3. E. lo- 
nescu-Cristea — Petre Vezeanu 
(Renault 8 Gordini) 1193,5 p. CLA
SAMENT ‘ ......................— - —
1. Aurel
1 078,5 

. Motoc
- P. 
TORI 
Teke _
Amărică 1 315,3 
O. Ruja 1620.1 p. 
ECHIPE : 1. Dacia .
p, 2. Universitatea I Brașov 3 760,3 p, 
3. Dacia II Service 3 865,3 p.

Victor SECAREANU — coresp.

GENERAL, AVANSAȚI : 
Puiu — Iuliu Borcea 

p, 2. M. Dumitrescu — D. 
1162.4 p, 3. E. lonescu-Cristea 
Vezeanu 1 193,5 p. INCEPA- 
(1 clasă) : 1. I. Iliescu — P.
1 236,4 p, 2. D. Gîndu - D.

‘ p, 3. P. Cubița —
... ,j. CLASAMENT PE 
Dacia I Service 3 742,3

Primăvara n-a sosit — e adevărat 
decît calendaristic, dar timpul a 

semnat totuși o sentință favorabilă 
devansării Cu o săptămină a deschi
derii stagiunii : 26 martie în loc de 
2 aprilie. Desigur, factorul determi
nant al acestei decizii l-a constitui* 
lipsa zăpezii, ceea Ce permite ca 
pregătirile trăpașilor pentru reînce
perea activității să nu intîmpine di
ficultăți. Ca atare, pe hipodromul 
din Ploiești, ritmul antrenamentelor 
a crescut In intensitate și avem te
mei să afirmăm că elementele care 
sg vor prezenta la starturile primei 
reuniuni vor fi in plenitudinea con
diției fizice.

Din întreg lotul de trăpași, numai 
mînjii au rămas în stadiul norma] 
de lucru, deoarece debutul lot va 
fi, ca de obicei, în cursul lunii mai. 
în linii generale, generația lor stâr
nește anul acesta utl interes deose
bit, datorită primei prezențe ca eta- 
loni a lui Titirez, Izvin, Păuliș, Var-

feminine
In provincie, gazdele N-AU CÎȘTIGAT NICI UN SET!

Ieri, în etapa a 15-a a diviziei 
A feminine, fruntașele Clasamentu
lui s-au impus clar în meciurile- 
disputate în deplasare. De remarcat 
că gazdele nu 
nici măcar un 
de ia 4 dintre 
gramate Ieri :

DINAMO -
ARAD (3—0), „__
viitoarei participări iii categoria B, 
arădencele au evoluat șters, neridi- 
cîndu-se nici ua moment ]a nivelul 
învingătoarelor. Au arbitrat bine, 
M. Nicolatt și E. VintUescu. ambii 
lin București. (V. SANDULESCU 
- coresp.)

UN IVERS1TATEA TIMIȘOARA
MEDICINA BUCUREȘTI (0-3). 

lucind mult sub valoarea lor. tlmi* 
,orencele au cedat mai ușor dacii 
rată scorul. BUcureșledcele. cu Uf 

joc bine orientat iii atac și apărare, 
u cîștigat eu brio. Remarcări : L 

Sudaceschi, A, Vraniță și M. Matei 
de Ia Medicina. Bun arbitrajul cu
plului brașovean V. Athira — L.

au izbutit să cîștige
Set ! iată amănunte 
cele 5 partide pro-

CONSTRUCTORUL 
Consolate cu gîndul

Păltinișan, (St. MARTON — coresp.). 
FARUL CONSTANȚA - I.E.F.S. 

(0—3). Joc de nivel tehnic medio
cru. Cu excepția jucătoarei Viorica 
Lutsch, celelalte componente ale 
Farului I r7_ ’
Studentele, fără să strălucească, 
profitat de slăbiciunile 
cîștigînd pe merit. 
M. Cengher și L. 
I.E.F.S. Au condus 
rășteanu și V Tiică, 
iova. (G. TAMAȘ -

s-au prezentat foarte slab. 
__ L au 
gazdelor. 

S-aii remarcat 
Ghițâ de la 

bine I. Amâ- 
ambii din Cra- 
coresp.).

C.S.M. SIBIU — PENICILINA IAȘI 
(0-^3). Dacă primul set l-ap chtigaf 
ușor, în seturile II și UI campioa- 
(lele au fost constrînse să se Intre- 
buințeze la maximum. Gazdele au 
jucat bine, dar au fost nedreptățile 
de arbitrajul slab al arădeanului 1 
Nicoară. care a defavorizat pe gaz 
le in finalul setului II, fluierind 

in compensație In setul III. Cel« 
mai bune H. Schunn $i M. Bondrea 
nu (r S.M.), FI. Itu, A. Ichim, A. 
Albi» (Penicilina). Arbitrii i I. Ni-

DESCHIDEREA STAGIUNII
LA 26 MARTIE

Nehoiu II, Bucur, Jăratic și 
Desigur, este prematur să se 
anticipații asupra valorii lor. 

constituie un factor

coară din Arad (slab), 11. Andrieș 
din Cluj (bine). (I. IONESCU - 
coresp. județean).

dar, 
Sorg, 
facă 
Conformația 
principal, dar nu determinant în a- 
ceastă privință. Un bun exemplu îl 
constituie Filtru, care se prezintă 
plin de vitalitate, dar și cu caracte
rul său de cal lunatic, care produce 
antrenorului multe griji prin galo
purile inoportune, iar publicului pa
rlor îi va provoca încă destule con
secințe dezagreabile. Deci, simpla 
„poză" nu e o garanție.

Revenind pe acaastă temă asupra 
lotului de mînjl, trebuie să recu
noaștem că nu se poate omite cita
rea lui Secol (Bosfor-Segarcea) și 
Cumplit (Izvin — Cumpăna). Sînt 
mlhjii cei mai expresivi. Pentru 
primul, bătrîna Segarcea își aureo
lează apusul carierei de reproducă
toare cu aceeași faimă pe care și-a 
făurit-o producînd pe Săltăreț. 
Cumplit este o copie fidelă - con
formație, culoare — a tatălui său 
Izvin. Rămîne să-1 imite și în per
formanțe record și cîștigarea 
Derbyului din 19741... Toate acestea, 
bineînțeles, sînt detalii teoretice. De 
multe ori însă, practica rostește un 
alt verdict...

Niddy DUMITRESCU

Constructorul București — C. P.
București 3—0 (5, 14, 4). Dinamo —
Constructorul Arad 3—o (1, 2, 8). 
Universitatea Timișoara — Medicina 
n-3 (-11. -7, -3). Ceahlăul P. Neamț 
— Rapid 0—3 (—4. —8. —8). G.S.M. 
Sibiu — Penicilina’ Iași 0—3 (—2.
—13, —10), Farul constanta — I.E.F.S. 
0—3 (—8, —13. —13).

CLASAMENT
15
15
15 
15 
15 
15 
15 
15
15
15 
15 
15

RAPID
Penicilina 
Medicina 
Dtnamo 
I.E.F.S. 
Universitatea 
C.S.M.
Ceahlăul
Constr. Buc. 
Farul 
C.P.B
Constr. Arad

i
1
2
3
4

10
10
10

27
26
20
20
20

14
14
13
12
11

5
5
5
4 11 21:35 19
4 11 21:36 19
3 12 14:40 18
0 15 3:45 15

PRONOSPORT
AȘA ARATA O VARIANTA 

CU 13 REZULTATE EXACTE 
LA CONCURSUL NR. 11. 

ETAPA DIN 12 MARTIE 1912
I. U.T Arad—Rapid X

II. F.C. Argeș—S.C. Bacău 1
III. Petrolul—Steagul roșu X
IV. Dinamo—C.F.R. Cluj X
V. „U” Cluj—Poli, iași X

VI. Farul—A.S.A. Tg Mureș 1
VII. Jiul—Crișui i

VIII. „U“ Craiova—Steaua 1
IX. Cagliari—Milan 1
X. Catanzaro—MantOva X

XI. Internazionale—Napolj 1
XII. Lanerossi—Atalanta 1

XIII. Sampdoria—Torino 1
Fond de premii 375 309 lei.
Plata premiilor Ia acest concurs se va 

tace astfel : in Capitală de Ia 17 mărita 
pînă la 26 aprilie 1972 inclusiv. în țars 
de la 20 martie pînă la 28 aprilie 197S 
inclusiv, j
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F.C. ARGEȘ 3(0)
Univ. CRAIOVA 2(0)

PATRU SEMIESECURI PE TEREN PROPRIU
Ș.C. BACĂU 1(0) PENTRU GAZDE, N-A FOST

STEAUA 1(1) IN FINAL, PIERDERI IN COL...
NUMAI O SIMPLA REVANȘA

PITEȘTI, T2 (prin telefon de la tri
misul nostru)

Despre întîlnirea de pe stadionul 
din Trivale s-ar putea afirma, mai 
întii, că a fost un meci al revan
șei. învinși în toamnă la Bacău, 
argeșenii au ținut, la rind ul lor. 
să valorifice integral .avantajul te
renului propriu și, în același timp, 
să șteargă, printr-un rezultat favo
rabil, amintirea unei înfrîngeri ca
tegorice pe care le-a administrat-o, 
în tur, echipa băcăuană. Și totuși, 
urmărind această partidă, se poate 
spune că n-a fost Vorba nutnai de 
o simplă revanșă. Și asta pentru 
că, prin calitatea jocului desfășu
rat, Ț. C. Argeș a căutat, mai de 
grabă, sS confirme poziția sa 
fruntașă in clasament, buna pre
gătire și (de ce nu ?) veleitățile 
sale in perspectiva competițională. 
Și credem că a reușit acest lucru, 
oferind numerosului public un bun 
spectacol, la realizarea căruia o 
importantă contribuție și-au adus-o 
și adversarii lor băcăuani.

Inițiativa aparține încă de la în
ceput gazdelor, în timp ce Sport 
Club se organizează supranumeric, 
cu Sinăuceanu și Hrițcu aglome- 
rînd zona din fața porții Iui 
Ghiță. Se combină frumos de am

FARUL 111)

AS. A.>- • - _____ ____ :______ J

S-A FĂCUT DREPTATE..
Stadionul „1 Mai», teren înghețat, timp geros, spectatori — aproximativ 

12 000. Au marcat : DOBKIN (min. 55 din penalty), DFMBROVSCHI (min. a»), 
M. popescu (min. 84). frAțilA (mm. 88). Raportul șuturilor la 
18—7 (pe Spațiul porții : 12—3). Raport de cornere : 6—2.

F. C. ARGEȘ : Stan — Pigulfea, Barbu, VLAD, Ivan, PREPCRGEL, 
pescu, Radu (min. 70: Dobrescu), Frățllâ DOBKIN. Jercan.

S. C. BACAU : Ghiță — Mioc. CATARGIU, Velicu, Comăneacu, 
CEANU, Hrițcu. Pans. DEMBROVSC1H, Hugiubel, S. Avram.

A arbitrat A. BENTU «**, ajutat la tușă (cu greșeli) de L Dancu șl 
C. Costică (toți din București),

Trofeul Petschovschi : ».
La tlneret-rezerve : F. C. Argeș — S. C. Bacău 0—1 (0—0).

poartâ :
M. PO-

SINAU-

terenului greu 
de finețe, dar 
la poartă. In

bele părți, în ciuda 
se încearcă execuții 
se trage prea puțin 
min. 15, prima acțiune mai peri
culoasă în careul oaspeților se în
cheie cu o lovitură liberă indirectă 
executată de Jercan... în zidul de 
nepătruns al apărării băcăuane 1 
în min. 20, Dobrin, bine lansat de 
Marian Popescu, slalomează prin
tre cițiva adversari, dar șutul său 
prin . ‘ ‘ „
peste poarta lui Ghiță. Argeșenii 
atacă și domină, moldovenii se 
apără

în min. 30 șl 35, Radu ratează 
două situații extrem de favorabile, 
pentru ca, în final, Mioc, urcat în 
atac, să dea emoții spectatorilor

Cea de-a doua parte a jocului

surprindere trece cu puțin

exact

DE UN...
ȘUT SPERANȚA...

Stadionul 1 Mal ; vreme friguroasa • vînt puternic; teren înghețat; spec
tatori aproximativ 3 000. A Înscris STOICA (min, 34). Raportul șuturilor la 
poartă : 10—7 (pe spațiul porții: 5—1). Raport de cornere j 11—5.

FARUL : Ștefânescu — STOICA, Mareș, Bălosu. Ghirea, Tănase, Antonescu, 
GOLEAC (min. 77 Ologu), Caraman, Oprea. TURCU.

A.S.A. : NAGEL — Szâllosi. BOLONYI, ISPLR. Czako. Orxa, ILAJNAL, 
Lucaci. Naghy, Fazekaș. Silciu.

A arbitrat V. DUMITRESCU **★*★. ajutat bine la linie de M. Haimovlci 
și Gh. Retezan (toți din București).

Trofeul Petschovschi : 10.
La tineret rezerve : Farul — a.S.A.

este muit mai interesantă pentru 
plteșteni, intrucit gazdele se im
pun cu autoritate și forțează vic
toria (stimulate și de egalul de ia 
Cluj), rezultat care le oferă per
spectiva unui schimb de locuri cu 
Sport Club. Atacurile la poarta lui 
Ghiță se întețesc. In timp ce apă
rătorii din Bacău fac tot mai greu 
față situației. In min. 55, Radu, 
lansat in adincime, pătrunde in 
careu și, in plini viteză, se cioc
nește de Comanescu. Arbitrul arată 
cu multă ușurință lovitură de pe
deapsă la o situație care putea fi 
penalizată cel mult cu lovitură li
beră indirectă. Execută Dobrin și 
1—01 In continuare, partida ca
pătă accente de nervozitate, se co
mit greșeli și neregularitâți pe un 
fond de echilibru creat, pe de o 
parte, de mulțumirea timpurie a 
gazdelor, iar pe de alta de do
rința oaspeților de a modifica re
zultatul. In min. 69. Rugiubci, in
sistă la o minge cu care Barbu 
se cam juca la marginea careului, 
il deposedează pe acesta — faultin- 
ilu-l evident — și pasează lui 
Dembrovschi care-1 execută scurt pe 
Stan: 1—1. Amenințați să scape 
Victoria printre degete, piteștenii se 
aruncă cu toate forțele din nou în 
atac și reușesc, în ultimele minute 
de joc, să o cucerească cu prețul 
unor mart eforturi înscriind două 
goluri i in min. 84 prin M. Po
pescu ți min 88 prin Frățilă, am
bele in urma unor acțiuni de o 
rară frumusețe și a unor execuții 
tehnice de mare finețe, care stabi
lesc, în final, un rezultat fidel

I

1—1 (0-0).

Stadionul central; teren înghețat, 
eu zăpada; timp rece; spectatori a- 
proxlmatlv 20 000. Au marcat: OBLE- 
MENCO (min. 83), și DESELNICL 
(Slin. 89). respectiv. TATARU (trup. 
3). Raportul șuturilor Ia poartă : 
21—5 (pe spațiul porții: 8—2). Raport 
de cornere : 11—2.

UNIVERSITATEA : Papuc — Velee, 
DESELNICU, SAME Ș, CloCîrian, 
STRIMBEANU, Donose (min. 63 
IVAN), ȚARALUNGA, OBLEMENCO, 
Pirvu Mar iu (min. 75 Mincioagă).

STEAUA : COMAN — Sătmăreanu. 
StnarandaChe. HĂLMĂGEANU, Crîs- 
tache. VIGU. Naom, PanteA, TA
TARU, Ștelănesou. Dumitriu UT.

A arbitrat M. ROTABU *****, 
ajutat la linie de V. Popa și V. Bui- 
mistriuc (toți din Iași).

Trofeul Petschovschi : 9.
La tineret rezerve : Universitatea 

Craiova — steaua 2—0 (0—0).

CRAIOVA, 12 (prin telefon, de la 
trimisul nostru).

Fiecare partidă Iși are elementele ei 
caracteristice care, In ansamblu, îl con
feră gradul de atractivitate, nivaiui teh
nic la care s-a desfășurat. Confruntarea 
dintre studenții craiovărti șl Steaua, re
dutabilul lor adversar din prima etapă 
a returului, a fost punctată, de-a lungul 
celor 90 de minute, cu numeroase ase
menea elemente (goluri i ..................
marț ocazii ratate, dueluri pasionante ca: 
Țarălungă — Sătmăreanu. 
— Oblemeneo, Pirvu — 
etc.), care i-au ridicat cota valorică, ră
cind-o, in unele perioade din meci, nu 
numai plăcută de urmărit, ci șl Specta
culoasă, rndlscutabll, un argument da 
prim Ordin In sprijinul afirmației il c.zn- 
stituie marele număr de acțiuni con
struite de ambele echipe, dar, în mod 
deosebit de Universitatea, mai hotărltă 
ca oricînd să-și înscrie în palmares o 
victorie

Era de așteptat că Universitatea va 
ataca azi mal mult, in virtutea... drep
tului de echipă gazdă. Și a atacat. în 
min. 1, Hălmăgeanu s-a aflat la un pas 
de... autogol, pentru ca peste circa 30 
de secunde, Oblemeneo să irosească o 
bună ocazie. Dar, la primul atac al 
Stelei (min. 3). lovitură de teatru l De
selnicu 11 faultează la 18 m pe ștefă- 
nescu. Tătara execută impecabil lovitura 
liberă, mingea se duce bolid în plasa 
porții lui Papuc. Craiovenilor — specta
tori și jucători — nu le vine să creadă. 
Golul are însă darul de a-i face pe mi
litari să joace calm, să paseze mult șl 
precis la mijlocul terenului, să mențină, 
minute în șir, balonul în posesia lor.

spectaculoase,
Hălmăgeanu 

Smarăhdache

Pe acest fond de joe economic Steaua 
zvlohește de cîteva ori în aU«.'

Atacurile oarbe ale jucătorilor eraio- 
Venl se sfîrșesc Insă odată ffu repriza. 
Pentru ei, la reluare, studenții evoluea
ză din ce tn ce mal bine, pun totală 
stftpînlre pe joc, atacă pe fronturi largi, 
asediind pur și simplu poarta lui Cu
man.

în min. 52 Țarălungă execută o lovi
tură liberă de la 17 metri, lateral de 
poartă. Donose se ridică spectaculos 
din buchetul de jucători din careu, dar 
balonul lovit OU capul Zboară mult peste 
bară. Egalarea ar fi putut surveni 61 în 
min. 68. 89 șl 70 cînd Pirvu, Oblemeneo 
și Mareo țuteâză pe rind. însă lh ad
versari. Un Hun-dot“, executat rapid de 
Oblemeneo cu Strimbeanu (min. 71), il 
aduce pe ultimul singur față-n față cu 
portarul Coman. tribunele văd golul, 
dar Hălmăgftanu salvează .,ln extremis". 
Este apoi rfndul lui Țarălungă (min. 
77 — Șut violent razant cu bara) șl 
Pirvu (min. 79 — reluare peste poartă 
de la 7—8 m) să irosească mari ocazii. 
Egalarea, așteptată cu sufletul la gură 
de aproape 20 000 de oameni va surveni 
de abia in min. 83, ca urmare a unei 
faze de mare spectacol, mingea 
eurgind ca trasă pe sfoară 
Sameș — Ivan — Țarălungă — 
Țarălungă — Oblemeneo, șut 
lung, jos Ungă bară.

Egalarea nu îl satisface însă 
veni. Ei continuă să atace 
chtar și cu fundașii, același Oblemeneo 
ratind insă incredibil din careul mic 
(min. 88 — șut peste bară), și, cind ni
meni nu mai spera in victorie, masivul 
fundaș central Deselnicu primește in 
adincime o minge de la Țarălungă și 
tatonat de Smarandache. șutează prea 
violent pentru ca portarul Stelei să mai 
poată para : 2—1.

A fost un final irezistibil al craiove
nilor. Final al unei reprize în care 
steaua n-a tretut decît de trei ori din
colo liniă de centru, âccepttnd să se 
apere, dar nereușind să mențină mini
mul avantaj luat la începutul partidei. 
Ar f< fost șl păcat ca Universitatea să 
piardă acest meci mai ales după modul 
cum a evoluat in repriza secundă.

Laurenfiu DUMITRESCU

DINAMO Ti

par- 
trâseul 

Pirvu — 
în colțul

pe craio- 
furibund,

1
C.f.R. CLUJ 0

Ideea ced mai comodâ pentru aceastâ primâ etapă qi returului 
ar fi înregistrarea ironică a celor două remize de 1^ București 
și Cluj, unde Dinamo jî ,U* (cu 10 internaționali 1972) n-au 

putut trece de un C.F.R. Cluj „cu ștreangul de gît" și de o „Poli” 
lipsită de principalul ei ată ofensiv, perechea Cuperurșan—Moldo- 
veanu. Dar a persifla la infinit momentele de slăbiciune ole marilor 
favoriți înseamnă a subaprecia meritele outsider-ilor. în fond, acest 
0—0 de pe Dinamo e oricînd posibil într-un joc Intsr-Valrese, in timp 
ce remiza de la Cluj are și ea echivalențe într-un Roma-Varese 
(0—0). Numai că noi, suporterii, cînd aflăm că Varese a reușit un 
0—0 la Roma, sîntem gata să facem elogiul „forțelor egale" din 
Ca Ic io, în timp ce un „U"-„Poli" 1—1 duce automat la concluzia 
că la noi „totul e o apă și-un pămînt".

Apropo de forțe... Departe de mine gîndul de a pune semnul 
egalității între campionatele aspre din cîteva țări cu fotbal avansai 
și campionatul nostru (în care liderul are doar 11 jucători, iar Ar
geșul, semi-lanterna de ieri, ajunge, undeva în frunte, di pașii lui,.. 
Corbu). Departe de mine acest gînd, mai ales că spactacolul de 
dirt-traclc oferit de Celtic pe Nepstodion este proaspăt în memoria 
tuturor. Nu e mai puțin adevărat, însă, câ echipele noastre nu știu 
să-și valorifice energia de care dispun. Ieri, ae -!,J- •- ’ '
Dinamo—C.F.R. Cluj, s-a alergat mult. Mult mai mul

pildă, în meciul 
___ ____ . ... It decît în „sim 

pozionul" de la Cluj, unde, deasupra ogorului înzăpezii pe care se 
vedeau semnele plugului, plulea un duh de resemnare tot mai ca 
racferistic fotbaliștilor doctoranzi. Și totuși, energia dinamOviștiior 
s-a pierdut în gol. Cheran a luat startul în nenumărate sprinturi. 
Sătmăreanu II a alergat în cel puțin 20 de curse de 60 m ptot 
Sălceanu s-a zbătut cu o voință incontestabilă, Doru Pooescu, însuși 
a încercat totul, iar Dinu a recurs la toate formulele de angajare 
posibilă, sfîrșind prin a rata poate cea mai mare ocazie a meciu 
iui. Din păcate, toate aceste energii s-ou concretizat în două șutur 
pe poartă, timp de 90 de minute. (De ahfel, faptul că Dinamo nu c 
ajuns încă la o idee de joc s-a văzut și în schimbările operate. Prin 
Dumitriu II și Florian Dumitrescu s-au propus „alte două idei", da* 
fiind că atît Dumitriu cît și Florian, reprezintă, în economia echipei, 
cu fotul altceva decît Doru Popescu și Lucescu)

Am fost entuziasmați cu toții de dinamismul extraordinar al 
scoțienilor. Și, totuși, nu trebuie să uităm că la baza acestui dina 
mism există o logică a mișcării, care elimină pierderile în gol. To* 
așa cum într-un joc cu Dinamo, acum cițiva oni, celebrul pieton Di 
Ștefano, cel mai puțin dinamic jucător al lui Real Madrid, a lăsa’ 
impresia că e pe tot terenul huma! și numai pentru că stăpinea Ic 
perfecție logica mișcării și, deci, a jocului.

★
Ieri, în minutul 89, după cete două șocuri stelare de la Craiova 

U.T.A. avea, în cursa compionătului, poziția marelui favorit, mai ales 
că toate echipele jucaseră pentru... Arad. A țîsnit, însă, Neagu 
„eroul de la Zlatna", și astfel campionatul a redobîndit frumusețea 
incertitudinii...

loan CHIRILA

CAMPIONII N-AU PUTUT MINGE

CONSTANTA, 12 (prin telefon, de 
la trimisul nostru)

Deși Farul a tras pe poartă cinci 
șuturi, iar jucătorii de la A.S.A. 
unui singur, se poate spune că am
bele echipe au mizat astăzi totul 
pe un șut. Și ceea ce a reușit Fa
rul în plus, a fost datorită dispozi
ției ofensive și deciziei fundașului 
Stoica. Pentru că, în ciuda domi
nării teritoriale, echipa constătlțea- 
nă n-a fost pentru poarta adversă 
un pericol mult mai mare decît 
l-au constituit jucătorii mureșeni 
pentru Ștefânescu. A ieșit în evi
dență, la acest meci de reluare a 
campionatului, că dispozitivul ofen
siv al Farului este departe de a fi 
pus la punct, în timp ce echipa 
oaspete n-a îndrăznit mai mult 
decît un joc elastic, dar numai 
pinfi în preajma careului advers.

în prima repriză, jucătorii de la 
Farul au condus ostilitățile, remar- 
cîndu*se incursiunile aripilor Go- 
leac și Turcu, terminate de regulă 
cu centrări la cele două vîrfuri, 
Caraman și Oprea, care au irosit 
cu seninătate ocazii de gol (miij. 
8, 9 și 14). în min. 23 Goleac se 
hotărăște să șuteze singur la poar
tă printr-un excelent voleu din in
teriorul careului, plasat însă foarte 
aproape de Nagel. In min. 34 se 
înscrie unicul gol al partidei, Stoica 
introducînd balonul în plasă (de 
3® partea stingă a careului !) șu
tind parcă cu obidă în fața exas
perantei ineficacități a lui Oprea,

care șutase in prealabil de la 6 
m în portarul mureșan.

Repriza secundă se desfășoară 
în prima parte anost, șuturile pe 
poartă fiind rarisime. De altfel, 
mureșenii au tras prima dată pe 
spațiul porții adverse abia în min. 
63 (Fazekas). Jocul este alert, însă, 
în ciuda frigului, nu are... flacără.

Echipa oaspete joacă frumos în 
cîmp, dar prea lejer în fața butu
rilor Farului în timp ce jucătorii 
localnici nu au forță de pătrundere 
și finalizare pe axul central, toc
mai acolo unde-și canalizau, de 
predilecție, șarjele ofensive. Abia 
cu 3 minute înainte de fluierul fi
nal, Caraman și-a amintit că are 
rol de percuție și s-a angajat de
cis într-o cursă perpendiculară pe 
poartă, dar ................
fost reținut 
gel.

De un... 
materializîndu-se, însă, pentru Fa
rul prin două puncte foarte nece
sare în lupta pentru evitarea sub
solului clasamentului. Iar pentru 
mureșeni — practieanții unul joc 
plăcut — speranța rămîne mai de
parte, dar va trebui să se nu
mească eficacitate.

balonul șutat de el a 
destul de ușor de Na-

șut speranță... aceasta

Paul SLAVESCU Brașoveanul Olteanu respinge unul din „atacurile oarbe“ ale ploieștenilor 
l Foto! S. BAKCSI

Mihai IONESCU
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DiRZENIA ULTIMEI CLASATE

UN EGAL ECHITABIL
(Urmare din pag. 1)

Dinu, rapidistul îl calcă pe picior 
în cădere, și arădeanul 
pe tușă. Spiritele se 
și Sima, Codrea, Birău

stă 5 minute 
cam încing 
și Năstures-

Stadionul U.T.A.; teren foarte bun; 
timp friguros șl vînt; spectatori a- 
proxlmativ 8 Ofili. AU marcat BRO
ȘOVSCHI (min. 49) și NEAGU (min. 
90), Raportul șuturilor la poartă : 
10—18 (pe spațiul porții : 5—7). Ra
port de cornere : î—7.

U.T.A. : VXDAC — Birău, Lereter, 
POJONI, POPOVICI, PetCSCU, DO
MIDE, Sima, Kun, BROȘOVSCHI 
(min 60 CalLnin), Both.

RAPID : Răducanu — Pop. BOC, 
LUPESCU Codrea, DINU, DUMITRU, 
Năsturescu, D. ENE (min. 70, Marin 
Stelian), NEAGU, Codreanu (min. <8, 
Angelescu).

A arbitrat N. HAINEA (Birlad) 
***★. ajutat la linie de Em. Pău- 
nescu (Vaslui) și I. Radu (Birlad).

Trofeul Petschovschi : 7.
La tineret rezerve : U.T.A. — Ra

pid t—o (0—0).

cu primesc avertismente. în min. 
44, Rapid a fost din nou la un păs 
de gol, dar șutul lui Ene este de
viat în mod spectaculos, de Vidac.

După pauză, Broșovschi reintră 
pe teren șchiopătînd. După un mi
nut cere să fie schimbat, însă Nico- 
lae Dumitrescu are inspirația să-l 
mai lase cîteva minute pe gazon. 
Și în min 49 se produce minunea i 
Domide pasează și Broșovschi, așa 
într-un picior, fentează și de Ia 8 
m trimite cu stingul în plasă. Me
ciul cunoaște o întorsătură neaștep
tată. Rapidul e oarecum descumpă
nit, dar după cîteva minute, găsește 
resurse, iese din dominarea gazde
lor- Dumitru 
puternice pe lingă 
în min 90, cînd 
credea, să se facă.-, 
corner, se produce 
careul U.T.A.-ei și în cele din urmă, 
Neagu șutează fulgerător sub bară, 
de la 8 tn : 1—1.

Un scor just, care oglindește rea) 
fizionomia partidei. „ -

trimite două șuturi 
bară, pentru ca 
nimeni nu mai 
dreptate. La un 
învălmășeală în

I
l

ST. ROȘU

PETROLUL ANONIMATUL

NATURA DOMINANTA A JOCULUI
PLOIEȘTI, 12 (prin telefon de la tri

misul nostru)
Noi, cronicarii, comitem uneori 

greșeala de a caracteriza cite o 
partidă submediocră din primul 
campionat al țării prin formula 
,(s-a jucat ca la Divizia B", fără 
să ne gîndim câ o asemenea ta
xare poate să lezeze multe din 
echipele noastre 
cund.

Partida de la 
familia jocurilor 
găsești un reper
nu chiar o încadrare cit de cît o- 
biectivă în perimetrul fotbalului.

Este adevărat, s-a jucat la... două 
porți, trei șuturi au nimerit chiar 
spațiul lor, am văzut trei arbitri 
de Divizia A, au fost și vreo pa- 
tru-cinci fotbaliști care au făcut 
respectabile eforturi 
te meciul dintr-un 
nant. dar ptnă la 
fost zadarnic-

Vîntul, puternic,
s-a conjugat perfect cu antifotba- 
lul care a stăpînit cele două echi
pe, consecvente o mare parte din 
timp în a juca un fel de „tenis 
cu piciorul". Baloanele zburau 
peste linia de centru, de la stingă 
la dreapta și invers, jucătorii ce
lor 
pe 
tă, 
de
iectoria, iar fotbalul venea 
pe-., calea undelor, de la alte 
ciuri, unde se mai întîmpla 
ceva.

Dacă e să facem cît de cît o 
observație fotbalistică, vom spune 
că echipele au prezentat două linii 
de atao fantomă, niște jucători mă-

din eșalonul se-

în 
le

Ploiești intră 
cărora greu 

comparativ, dacă

pentru a scca- 
anonimat je- 

urmă totul a

este adevărat,

două echipe „cultivau" aproa- 
exclusiv pasa și centrarea tnal- 
mingea o mai luau și curenții 
aer, și-i zăpăceau complet tra- 

doar
me-
cite

Stadionul petrolul ; timp foarte rece, vini puternic; teren bun de joc; 
spectatori 5 600. Raport de șuturi spre poartă: 11—4 (pe spațiul porții: 2—1). 
Raport de cornere : 8—2.

PETROLUL : Mihai Ionescu — N. IONESCU. BADIN. MleriUț, Clupitu, 
Cozarec. Juhasz (min. 67 Moraru), Doru Nicolae (min. 71 Dincuță), Moldovan, 
Grozeâ, Florea.

STEAGUL ROȘU : ADAMACHB — IVfinceSCU, JM1M, OLTEANU. RUSU, 
PESCABU. CADAR, Ghergheii, Zot.incă, Pavlovicl, Gyorfl.

A arbitrat GH. LIMONA ★*■***. ajutat de D. Ghețu, ți C. Dragotescu 
(toți din București).

Trofeul Petschovschi : 8.
La tineret-rezerve : Petrolul — Steagul roșu 6—1 (0—1).

Cînd, în min. 8 al partidei, ar
bitrul loan Rus n-a validat golul 
lui Sălceanu, pe motiv de ofsaid 
la Dumitrache în faza anterioară, 
Dinamo n-a schițat nici cel mai 
mic gest de protest, gîndindu-se 
desigur, că are tot timpul la dispo
ziție pentru a fringe rezistența 
„lanternei roșii’1. Și, intr-adevăr, 
în minutele cafe au urmat, în ciu
da Opoziției vîntul ui, echipa celor 
șase oameni din lotul reprezenta
tiv șl-a continuat ofensiva la poar
ta cvasl-necunosciitului Gagea, sus
ținută și cu sprijinul coechipieri
lor din apărarea imediată. Dar, can
titatea în atac n-a adus gazdelor și 
calitatea absolut necesară în „16“-le 
advers, fie pentru că „servanții" 
(Sătmăreanu II, Radu Nunweiller) 
au întîrziat cu un tempo la pasa 
decisivă, fie pentru că „vîrfurile" 
n-au avut inspirația de moment 
pentru a-1 putea învinge pe Gagea.

Mai clară ne-a apărut, în schimb, 
replica oaspeților, așezați în teren 
în dispozitiv de... meci nul: cu pa
tru apărători fermi în „ctmpul mi
nat", cu un libero (Cojccaru), în 
fața „centralilor" cu doi oa
meni de travaliu la mijlocul 
terenului (Marius Bretan și Vișan) 
și cu trei vîrfuri mobile și incomo
de în manevrele lor de contraatac 
pentru apărarea dinamovistă. Și pu
țin a lipsit. în prima repriză, ca 
golul să cadă împotriva cursului jo
cului : prima oară în min. 5 (Con- 
stantinescu a ieșit inspirat la șutul 
înșelător expediat de Sorin Bretan) 
iar a doua oară în min. 39 (Octa
vian Ionescu a trimis balonul, cu 
capul, alături).

Avînd vîntul aliat după reluare, 
Dinamo a atacat șj mai insistent ca 
pînă 
fapt 
norul 
piese 
ambele modificări n-au avut nici un 
rezultat practic. Singurul care s-a 
zbătut literalmente, ca să salveze 
ceva, a fost inimosul Dinu, ieri om
niprezent, util compartimentului 
său și cel mai periculos dinamo- 
vist în apropierea porții adverse.

Șl în această parte a jocului fa-

zele mai clare de gol au survenit 
pe contraatac la poarta lui Constan- 
tinescu, scăpat cu fața curată în 
min. 52 (cînd, la șutul lui O. Iones
cu, Sandu Gabriel a respins de pe 
linia porții) și în min. 69, cînd ace
lași O. Ionescu a trimit plasat și a 
fost necesar să plonjeze în colțul 
scurt. Dar și așa, C.F.R. Cluj a pă
răsit mulțumită terenul de joc, cu 
acest 0—0 smuls formației campi
oane.

Stadionul Dinamo ; timp friguroB; 
teren înghețat; spectatori 8 009. Ra
portul șuturilor la poartă 10—7 (pe 
spațiul porții: 2—3). Raportul de 
cornere : 7—3.

DINAMO : Constantlneseu — Che- 
ran, DINU. G. Sandu, Deleanu, Săt- 
mfireanu II, Radu Nunweiller. Săl
ceanu, D. Popescu (min. 59 Dumi
trii) n), Dumitrache. LucesCu, (min. 
75 Fl. Dumitrescu).

C.F.R. : GAGEA — I.upu. DftAGO- 
MlR, PENZES, Roman, ------ 
COJOCARU, S. Bretan, 
CU, Vișan. Petrescu.

A arbitrat IOAN RUS 
ajutat la linie de Petre 
Zoltan Szecsei (toți tlln Tg. Mureș).

Trofeul Petschovschi : 9,
La tlneret-rezerve : Dinamo — 

C.F.R. Cluj 6—0.

M. Bretan. 
O. IONES-

Vamos și

G. NICOLAESCU

JIUL 2(2)

CRIȘULk__________
0(0)

______
ILUZIILE

ORADENILOH S-AU NĂRUIT REPEDE
Stadionul Jiul, timp friguros, teren înghețat, spectatori circa 3 000. Au 

marcat NAIDIN (min. 6) și STOIAN (min. 25). Raport do șuturi la poartă : 
28—7 (pe spațiul porții 12—3); raport de cornere : 8—5.

JIUL : Suciu — Georgescu, GeOrgeviCl, Stocker. Tones, Cotormanj <min. 
51 Dodu), LIBARDI, Făgaș (min, 65 Urmeș), STOIAN, MULȚESCU " "

CRIȘUL : Bologan — Sărac (min. 80 Cațona II), LUCACT. Buic, 
NICOLAE, Cocis (min. 60 Șchiopu). Dărăban, Suciu, N. Alexandru, 
Covalcic.

A arbitrat NICOLAE petriceanu *★***, ajutat foarte bine 
de A. Munich șl Fr. Coloși, toți din București.

Trofeul Petschovschi : 9.
La tlneret-rezerve : Jiul — Crișul

Naidin 
PETRE 
Taniaș.

la tușe

0—0.

atunci, dar la fel de Confuz, 
care l-a determinat pe antre- 

Nicușor să schimbe două 
în mecanismul atacului. Dar

PETROȘANI, 12 (prin telefon, de la 
trimisul nostru).

O echipă care nu mai avea ce 
pierde, așa cum era Crișul, nu pu
tea veni la Petroșani decît la cîș- 
tig. Pentru o remiză sau — de ce 
nu? 1 — chiar pentru o Victorie. Și 
orădenii ar fi putut să-și apere să
răcia și nevoile și... marile iluzii 
de ascensiune dacă n-ar fi primit 
din start, de la propriul lor portar, 
o lovitură atît de puternică, îneît 
i-a dezechilibrat timp de o repriză. 
Nu trecuseră decît 6 minute cînd, 
la un corner bine executat de pe 
stingă, de Făgaș, portarul Bologan 
a intrat pur și simplu sub traiecto
ria balonului și Naidin a înscris cu

să dezmorțească 
și la propriu și 
consemna ocaziile 
Grczea (min. 23),

runței care mai mult se încurcau 
între ei, reprezentînd o pradă ușoa
ră pentru masivele linii de apă
rare dominate de fundașii centrali
— nucleu Olteanu $i, respectiv, 
Bădin.

Evocînd întîmplările care au în
cercat, zadarnic, 
un joc înghețat 
la figurat, vom 
de gol ratate de
Moldovan (min. 28), Olteanu (min. 
37), Florea (min. 37), Bădin (min. 
44). Moldovan (min. 46), Gyărfi 
(min. 84 — placat la limita careu
lui de 16 m de Bădin).

Atît despre un foarte modest 
joc, care are o singură circum
stanța atenuantă pentru autorii Iui
— debutul de sezon.

Judecind însă — după prestații
le de la Ploiești — carierele celor 
două echipe în actualul campio
nat. înclinăm 
norii lor au
subiecte de reală îngrijorare. Ne 
gindim mai cu seamă Ia Ilie Oană 
și la Petrolul (care acuză și lipsa 
titularilor Mocanu și Gruber), al 
cărui ansamblu 
nei nebănuite 
colectivă.

credem că antre- 
neașteptat de multe
Să

dă sentimentul u- 
lipse de eficientă

Marius LQPfiSCU

f

CLUJ. 1(1)

POLITEHNICA 1(1) MECI DIRZ, REZULTAT JUST
Stadionul Municipal: timp însorit <t#r friguros; teren desfundat: specta

tori aproximativ 2 560. Au marcat : ADAM (min. 33) șl SIMIONAȘ (min, «). 
Raportul șuturilor la poarta s 7—10 (pa spațiul porții : 3—9). Raportul do cor
ners : 11—2.

UNIVERSITATEA CLUJ : Ștefan — CRETU, Pexa, SOLOMON, Mlhăili, \ 
ANCA. Fanea (min. 75 Mureșan). UIFAILEANU, Munteanu (min. 66 Barbu), 
ADAM, Lică.

POLITEHNICA IAȘI : Costaș — Romllă I, lANUL, STOICESCU. Pal. RO- 
MILA II, SIMIONAȘ, INCZE. MARICA. LUPULESCU, DăliUă.

A arbitrat V. PaDUREANU ajutat bine de C. Manușaride șl A.
Grigorescu (toți din Bucuroști).

Trofeul Petschovschi : 3,
La tineret-rezerve : Universitatea Cluj —- Politehnica Iași 2—0 (1—0).

CLUJ, 12 (prin telefon de la tri
misul nostru)

A fost un meci fără mari vir
tuți tehnice, dar spectacolul a fost 
salvat de angajamentul fizic imens 
al partenerilor pe un teren atît de 
anevoios. Denivelările, peticele de 
zăpadă, porțiunile desfundate au 
fost tot atîtea obstacole presărate 
în calea Celor două echipe, dintre 
care una (Universitatea) iși apăra 
prestigiul invincibilități pe teren 
propriu, cucerit în turul campiona
tului. iar cealaltă dreptul de a punc
ta spectaculos într-uh meci în de
plasare, In virtutea unei forme 
sportive surprinzător de elevată.

Rnportul de forțe ni s-a părut egal: 
gazdele au dominat teritorial și au 
păstrat mingea mai mult ; oaspeții 
au dominat tactic asigurîndu-și o 
defensivă riguroasă pe fondul căreia 
și-au putut organiza contraatacuri 
numeroase și finalizate cu șut la 
poartă, ~ .. ,

începutul primei reprize a prefi
gurat clar desfășurarea jocului i 
atacuri în val (cu participarea mij
locașilor) ale studenților clujeni.

fără mare clarviziune șl forță 
percuție, respinse relativ ușor _
apărătorii ieșeni, atenți, mobili și 
bine așezați în teren. Fundașii Po
litehnicii au pus în proporție egală 
dîrzenie și luciditate, din moment 
ce toate mingile recuperate găseau 
drumul cel mai scurt spre Lupu
lescu sau Marica. oamenii din a- 
vangardă, dispuși să se bată în ca. 
reul advers. în min. 29, de pildă, 
un astfel de contraatac l-a adus pe 
Marica în poziție de gol, dar Mihăi- 
lă degajează mingea cu un metru 
Înainte ca ea să traverseze linia 
porții. Peste șase minute Insă, Adam 
tt feți prrț:: iu: Csrtn;
marchează cu capul, fructificind 
minge trimisă din lovitură liberă, 
la 25 ni, de fundașul Crețu.

Just» a craftiț o dio» ci

de 
de

Lupu-

se înalță in fața porții lui Costaș și 

de

rezistența neașteptată a oaspeților 
a primit O corecție fără replică, dar 
cu două minute Înaintea pauzei, 
Simionaș a egalat șutind cu sete de 
Ia 15 ni : Ștefan a plonjat, a blocat, 
dar tăria șutului l-a învins, clujea
nul scăpînd imediat balonul, în care 
Stoicescu a mai șutat o dată, din
colo de linia porții, grăbindu-i să
rutul cu plasa. Ieșenii s-au săru
tat și ei fericiți, reîntoreîndu-sa pe 
meterezele lor...

Și a început repriza a doua, mai 
luminoasă decît prima, pentru că 
pasele au fost mai clare, și fazele 
de poartă mai numeroase Le notăm 
pe cele mai semnificative: min. 45 
Lupulescu, în poziție bună, 
slab și Pexa se prăvălește 
balon anulînd pericolul ; min. 
Uifăieanu centrează bine, <

trage 
peste 

67. 
-------- - Costaș 
pare resemnat, Lică întîrzie însă o 
secundă la ,.rendez-vous“-ul cu min
gea : min. 88, Adam țișnește spre 
poartă, se dezechilibrează însă și 
șutează defectuos. Tribunele pretind 
vehement „11 m", dar fotbaliștii 
clujeni au demnitatea să nu cer
șească un penaltt imaginar. în sfîr- 
șit, ultimul minut de joc, spectrul 
unui dezastru mai plutește încă în 
careul lui Ștefan, Marica însă nu 
are precizie suficientă șutind din- 
tr-o poziție favorabilă foarte aproa
pe de bara verticală. Un final cu 
suspense care a întregit un specta
col salvat, așa cum spuneam, în 
primul rind de ambiția jucătorilor.

capul fără dificultate. Golul acesta 
amplifică debitul Jiului, care știe 
să folosească vîntul din spate, are 
chef de atac, și dezorientează la 
maximum echipa bihoreana, în care 
Sărac și Cociș par în zi foarte sla
bă. Jiul ratează în min. 8 majo
rarea scorului prin Făgaș (excelent 
deschis de Stoian), dar nu își face 
griji. O gafă a lui Georgescu însă, 
plecat în atac, îi oferă lui Covaicio 
în min. 21 șansa unui < 
dar micuțuj orădean nu 
pentru o cursă lungă și 
mai poate placa la 18 
poartă, lămurind astfel o 
ar fi putut da peste cap 
final. Puțin speriați de această în- 

. tîmplare, minerii reiau iureșul lor 
ofensiv și la un minut după bara 
lui Libardi (min. 24) înscriu din 
nou. Naidin îl vede pe Mulțescu, 
acesta deschide bine Pe stingă (Să
rac rămăsese departe) și dintr-un 
unghi extrem de dificil, Stoian în
scrie din careu cu un șut tare prin
tre picioarele Iui Bologan. De acum 
înainte, spectatorii vorbesc doar de 
proporțiile scorului. Dar șarjele ta
lentatului Mulțescu nu sînt fructifi
cate de Făgaș (min. 34) și Stoian 
(min. 35). Pînă în finalul reprizei, 
portarul Jiului se plimbase singur 
prin careul său, fluierînd de plic
tiseală și de frig. Cu două minute 
însă înainte de pauză Georgevici 
se joacă în preajma propriului ca
reu și portarul Suciu se întrebuin
țează serios pentru a scoate un 
corner în fața iui Suciu, extrema 
orădean ă.

Pauza schimbă decorul, aducînd 
soare (cu dinți) dinspre Parîngui 
înzăpezit, schimbînd oarecum și ra
portul de forțe și echillbrînd dis
puta (pentru că Jiul, mulțumit de 
sine, nu mai forțează), dar nu mo
difică scorul, chiar dacă au fost 
destule ocazii. Ocazii de ambele 
părți. Mai muite de partea Jiului, 
dar cea mai clară de partea actua
lei ‘ - ..........
cînd 
clipă 
apoi 
avea 
grele . __ ___ __ „
mai poate spune despre un portar 
care „aruncase zarurile" in 
min. 6 ?..,

contraatac, 
are suflu 

Libardi îl 
i metri de 

fază care 
i rezultatul

Ion CUPEN

I

„lanterne roșii", în min. 85, 
șutul lui Covalcic s-a oprit o 
pe bara orizontală și a ieșit 

în aut de poartă I Bologan 
să apere și el cîteva mingi 
în repriza secundă, dar ce se

Mirw« M, IONESCU



CAMPIONATELE EUROPENE DE JUDO ALE JUNIORILOR

IV in clasamentul final
se

aceasta victorie, în

lume
la vest-germanii Hu- 
(ultimul cîștigător al

rezultate 
prezintă ast-

Ca urmare a acestor 
clasamentul final 
fel :

titlurilor la juniori 
kg — I. Lahr, 65 kg 
75 kg — A. Heinke, 
Zernikov (toți din 
kg — W. Vrzal

Austriei
, Haussner, Keil, Felsecker, Pregl, 

Weingartner, Felfernig.

rindal de 
Mortl,

sus, de la stingă 
Gasser, Samonig ; jos:

Ia dreapta : 
dr. Kalt,

HANDBALISTELE DIN R.D. GERMANA 
ÎNVINGĂTOARE IN TURNEUL 

DE LA NEURRANDENRURG

Iată echipa ■ 
Zahradnicek, 
Zini, Klaus,

Schwitzer, Puschnig, 
Znenahlik, Henner, 
Foto N. DRAGOȘ

ECHIPA AUSTRIEI A CIȘTIGAT
GRUPA C A C. M DE HOCHEI

BULGARIA — DANEMARCA
2—0 (0—0, 0—0, 2—0)

Peste 55 de minute scorul s-a 
menținut alb In această partidă, 
profilîndu-se — după aspectul 
general ai jocului — un scor de 
0—0, foarte rar întîlnit în me
ciurile de hochei.

Echipa bulgară ataca mai inci
siv, își organiza mai bine acțiu
nile, dar tabela de marcaj rămi- 
nea — în continuare — imacu
lată. Portarii Hansen și Radev 
au trecut în aceste două reprize 
prin cîteva momente dificile, re
zolvate, însă, cu 
urmă.

Ultimele minute de joc aveau 
să aducă decizia, 
mul de șoc al echipei bulgare, s-a 
strecurat prin apărarea daneză și 
a înșelat vigilența lui Hansen. în 
minutul 55. Apoi, în minutul 59, 
Gherasimov înscrie printr-un șut, 
sec, din apropiere.

Cîștigînd cu scorul de 2—0 (0—0, 
0—0, 2—0), formația bulgară își ia 
revanșa pentru Infrîngerea suferi
tă acum un an, în Olanda (4—5), 
și — indiferent de rezultatul me
ciului Ungaria — R, P. Chineză — 
ocupă locul 4 în clasament, mai 
bun decît în 1970, în Olanda (5).

Arbitrii Sergio Berloffa (Italial 
și Gheorghe Tașnadi (România) au 
condus fără greșeală o partidă dis
putată foarte fair.
UNGARIA — R.P. CHINEZĂ 

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

„Deschiderea" de după-amiază a 
ultimei reuniuni a atras 4000 de

bine pină la

Ivo Kalev, o-

FORMAT ILE DE HOCHEI
SVERDLOVSK (U.R.S.S.)

$1 E. V. FUSSEN (R.F.C.) 
EVOLUEAZĂ ÎN CAPITALA

afiă in țara 
pe patinoa-

De cîtăva vreme se 
noastră, antrenîndu-se 
rul artificial din Poiana Brașov, e- 
chipa de hochei pe gheață E. V. 
Fiissen (R.F. a Germaniei). Jucăto
rii vest-germanî vor evolua și în 
Capitală cu prilejul unui interesant 
cuplaj, programat la șfîrșitul aces
tei săptămîni, în cadrul căruia vor 
juca: Selecționata țării, formația 
sovietică Sverdlovsk și formația 
noastră de tineret.

UNGARIA : Rezultat* 
neconcludente ale 
echipelor fruntașe

Nici în etapa 17-a echipele frun
tașe în clasament nu par să fi 
ieșit din criza de formă. Ferecva- 
ros a dispus la limită (1—0) de 
M.T.K. (prin golul marcat cu ca
pul de Albert), fără să fi desfășu
rat un joc de valoare. Honved a 
fost învinsă pe teren propriu (0—1) 
de Gyiir după un meci extrem de 
slab. Ujpesiti Dozsa a jucat acasă 
cu Diosgyor, de care a fost con
dusă cu 1—0 și n-a reușit decît 
in final să cîștige cu 2—1. Au mar
cat, Dunai II și Maurer pentru 
gazde. în meciul Salgotarjan — 
Vasas (1—1), internaționalul Vidate 
(Vasas) a fost eliminat de pe te
ren. în celelalte meciuri: Szom- 
bathely — Eger 0—1, Egyetertes — 
Komlo 3—0, Tatabânya — Videoton 
4—1, Pecs — Csepei 3—1. în cla
sament conduce Ujpesti Dozsa cu 
28 p, urmată de Ferencvaros cu 24 
p, Salgotarjan 23 p, Vasas 21 p, 
Tatabanya și Honved cu cîte 19 
p etc.

DESZO VAD

ANGLIA : Tottenham înviniâ 
pe teren propriu

ÎN CAMPIONATUL ENGLEZ 
S-AU DESFĂȘURAT meciurile eta
pei a 32-a. Echipa londoneză Tot
tenham Hotspur a suferit un neaș
teptat eșec după o perioadă de 
succese în serie. Tottenham a fost 
învinsă cu 1—0, pe teren propriu, 
printr-un gol înscris din penalty, 
dar adversara sa nu a fost alta 
decît revelația campionatului în 
curs, Derby County, ocupanta locu
lui 3. Celelalte rezultate i Everton
— Manchester City 1—2, Leeds 
United — Coventry City 1—0, Lei
cester — West Ham United 2—0, 
Manchester United — Hudders
field Town 2—0, Newcastle — Arse
nal 2—0 !, Nottingham Forest — 
Ipswich Town 0—2, Southampton
— Wolverhampton 1—2, Chelsea — 
Liverpool 0—0, West Bromwich Al
bion — Crystal Palace 1—1, 
City — Sheffield 2—2.

In clasament continuă să 
ducă Manchester City cu 47 
mată de Leeds cu 43 p și 
County 42 p.

Stoke

con- 
p, ur- 
Derby

spectatori în tribunele „Palatului 
de gheață". Fiind cele mai simpa
tizate echipe 
prezentativeie 
Chineze
Intîlnirii lor decisive pentru lo
cul trei în clasamentul 
prerogativele unui meci

Tn prima repriză, sportivii ma
ri, cu un plus de clarviziune 
acțiunile ofensive, au reușit să 
infiltreze in dispozitivul apără- 
adverse și să înscrie de

s-au

ale turneului, 
Ungariei 

străduit

re-
și R.P. 

să confere

final toate 
fair.

se 
rii 
ori. pentru ca în următoarea 
me hocheiștii chinezi să fie, 
surprinderea generală, mai 
în jocul corp la corp și astfel 
creeze mai multe situații favora
bile de șut, dintre care două au 
fost concretizate într-o manieră 
electrizantă. $i în ultima repriză, 
întrecerea a continuat in nota de 
hochei autentic, duelul dintre a- 
ceste două formații încheindu-se 
pînă la urmă cu un just rezultat 
de egalitate : 3—3 (2—0, 0—2,
I—1). Au marcat: Menyhart (min.
1), Galambos (min- 
(min. 49), respectiv 
(min. 22), Li Fen-ci 
Cin Hen-ci (min. 54). 
selecționata R.P. Chineze 
remarcabila performață ca 
ma participare la C.M. să 
seze pe locul trei în grupa

Arbitrii E. Henning (Danemarca) 
și K. Haidinger (Austria) n-au a- 
vut decît un rol de spectatori la 
acest meci, în care nu s-a dictat 
nici un minut ce penalizare.

două 
trei- 
spre 
buni 
sâ-și

12), Havran 
Sen Ke-țien 
(min.

Și
28) și 
astfel, 

reușește 
Ia pri
se cla- 
C.

AUSTRIA — ITALIA
3—1 (2—0, 0—1, 1 —0)

Ambele echipe fiind 
partida a purtat 
simplă rivalitate sportivă. S-a ju
cat destul de lent, mai puțin spec
taculos decît în întîlnirea preceden
tă a serii. Austria — totuși — a 
demonstrat o viziune tactică mai 
clară, și-a organizat jocul mai bine, 
închizînd cu regularitate culoarele 
de contraatac ale rapizilor italieni 
Darin, Insam, Mastel sau Benve- 
nuti.

Au marcat : Fclfernig (min. 6), 
Kalt (min. 12), Weingartner (min. 
44), respectiv Insam (min. 40). Ul
timul meci al campionatului a fost 
excelent condus de Fr. Baader 
(R.F.G.) și E. Zaalberg (Olanda).

După terminarea ultimei partide 
a avut loc festivitatea de închidere 
a competiției. Reprezentanții celor 
șapte echipe participante s-au ali
niat pe gheață, în fața tribunei ofi
ciale. Căpitanii echipelor Austriei, 
Italiei și R. P. Chineze, primele trei 
clasate, urcă pe podium. Delegatul 
Ligii Internaționale, H. G. Schwers, 
oferă „Cupa L.I.H.G." formației în
vingătoare, diplomele și medaliile 
pentru jucători. Se intonează Imnul 
de stat al Austriei. în continuare, 
președintele Comitetului de organi
zare. Kovacs B. Mihaly, rostește o 
scurtă alocuțiune și declară închisă 
cea de a 8-a ediție a grupei C a 
C. M. de hochei pe gheață. în su
netele Imnului de stat al României, 
drapelul tricolor. care a fluturat 
timp de 10 zile în „Palatul de 
giseață" din Miercurea Ciuc, este 
coborî t de pe catarg. s

calificate,
un caracter de

Echipa României pe locul
BERLIN, 12 (prin telefon). In 

localitatea Neubrandenburg s-au 
încheiat sîmbătâ seara întrecerile 
din cadrul tradiționalului turneu 
internațional feminin de handbal. 
Confirmînd pronosticurile, repre
zentativa R. D. Germane a ocu
pat primul loc in clasament, ter- 
minînd competiția fără să cunoască 
infrîngerea. Forma manifestată de 
handbalistele țării gazdă a fost din
tre cele mai bune. Ele au dovedit 
astfel că recentul titlu de campi
oane ale lumii, cucerit în Olanda, 
este pe deplin meritat.

în ultimul meci, echipa R. D. 
Germane a învins selecționata Ro
mâniei cu scorul de 19—12 (10—7). 
Sportivele românce au rezistat o 
primă repriză, după care forța de 
șut a echipei germane, ca și soli
ditatea apărării au făcut ca vic
toria handbalistelor din R.D.G. să 
se contureze la un scor clar. în 
celelalte meciuri s-au înregistrat 
următoarele rezultate : Ungaria 
Polonia 24—14, Cehoslovacia 
Danemarca 13—10.

POLONIA B- ROMANIA
6-3, LA HALTERE

Aseară, tîrziu, s-a desfășurat la 
Varșovia întîlnirea de haltere din
tre selecționata secundă a Poloniei 
și reprezentativa României. Victoria 
a revenit halterofililor polonezi cu 
scorul de 6—3.

Alte amănunte și rezultatele în- 
tîlnirii, în ziarul de mîine.

12 (Agerpres). — 
Internațional feminin de 
la Belgrad a programat 
din cea de-a 6-a rundă, 
româncă Elisabeta Poli- 
a obținut a treia victorie

BELGRAD.
Turneul 
șah de 
partidele
Maestra 
hroniade 
de la începutul concursului, învin- 
gîr.d-o pe iugoslava Kalhbrener. 
Alexandra Nicolau a remizat cu 
Maria Ivanka, în timp ce lidera 
clasamentului, Milunca Lazarevici,

a ciștigat la Gordana Jovanovici. 
Alte rezultate ale rundei : Kovace- 
vici — K. Jovanovici 0—1 ; Pihalici 
— Sokolova remiză ; Vokralova — 
Belamarici remiză. In clasament 
conduce Lazarevici cu 4 p și două 
partide întrerupte, urmată de Po- 
lihroniade 3J,i (2) ; Nicolau 3*2 (1) > 
K. Jovanovici 3‘i puncte etc. Par
tida întreruptă în runda a 5-a în
tre Nicolau și Kalhbrener s-a ter
minat remiză.

1. R.D. Germană
2. Danemarca
3. Ungaria
4. România
5. Cehoslovacia
6. Polonia

La juniori mici au dominat sportivii din R. D. Germană
LENINGRAD, 12 (prin telefon).

In marea sală a sporturilor din 
localitate s-au disputat, timp de 
trei zile, întrecerile campionatelor 
europene de judo la juniori — mici 
și mari. întrecerile juniorilor mici 
au fost dominate de către reprezen
tanții R. D. Germane, care, din 
cele cinci titluri de campioni ai 
continentului, au cîștigat patru, cel 
de al cincilea revenind unui spor
tiv din R. F. a Germaniei.

Dintre juniorii români (miei) pre- 
zenți la Leningrad, doar C. Geor
gescu (cat. 4-85 kg) a avut o corn-

Campionatele mondiale de patinaj artistic, disputate la Calgary (Canada), 
s-au incheiat cu proba de dansuri in care a ieșit învingător cuplul sovietic 
Ludmila Pahomova—Alexandr Gorșkov (in imagine). Pe locurile urmă
toare s-au clasat perechile: Angelina și Erich Buck (R.F.G.) și Judy 

Schkoneyer—James Sladky (S-UA.)

portare meritorie, dasându-se pe 
locul V—VI. El a pierdut ultimele 
două meciuri 
ber și Vrzal 
categoriei).

Cîștigătorii 
mici: cat. 58
— H. Gerdes,
85 kg — W.
R.D.G.), 4-85
(R.F.G.).

La juniori mari, la ora convor
birii telefonice, întrecerile erau în 
plină desfășurare.

ȘTEFAN SUCIU
PE LOCUL AL TREILEA

IN ETAPA A V-a
LA „MARELE PREMIU

ANNABA**

ILEANA SILAI-MEDALIE
(Urmare din pag. 1)

ria) 6,21 m, 8. V. Viscopoleanu 
(România) 6,01 m.

In seriile cursei de 50 m. Ma
riana Goth a ocupat locul IV cu 
6,60 s (după Stecher—R.D.G. 6,33, 
Cobb—Anglia 6,47 și Nappi—Italia 
6,59), iar Aura Mărășescu locul III 
cu 6,55 (după Telliez—Franța 6,37 
și Schittenhelm—R.F.G. 6,42), 
ratînd calificarea în finală. în plus, 
imediat după sosire. Aura Mără
șescu s-a accidentat destul de grav 
și la această oră se află cu un 
picior în ghips.

Și evoluția lui Nicolae Perța s-a 
înscris pe lista ghinioanelor din 
această zi. în prima serie de 50 
mg. el s-a clasat pe locul IV cu 
6.78 după M. Wodzynski (Polonia) 
6.61, Mosiașvili (U.R.S.S.) 6,65 și 
Pascoe (Anglia) 6,73. Cu timpul 
obținut, el s-ar fi putut califica 
în finală, dar ulterior, cronometro- 
rii au revenit asupra performan
ței campionului nostru, transfor- 
mînd-o din 6,78 (rezultat cu care 
mai fuseseră creditați cehoslova
cul Chech și elvețianul Psister) 
6,79, și pentru această sutime 
secundă românului i s-a luat 
mod inexplicabil) dreptul de 
participa Ia alergarea finală.

REZULTATE TEHNICE — înăl
țime (b) : 1. MAJOR (Ungaria)
2,24 m, 2. Șapka (U.R.S.S.) 2,22 m,

3. Tannak (U.R.S.S.) 2,22 m, 4. 
Dahlgren (Suedia) 2,17 m, 5. Maly 
(Cehoslovacia) 2,17 m, 6. Pesonen 
(Finlanda) 2,17 m... 13.
(România) 2,05 m : 4x1 tur (f) :
1. R. F. a GERMANIEI 1:24,1, 2. 
Franța 1:27,6, 3. Austria 1:29,5 ; 
4x2 ture (b) : 1. POLONIA 2:46,4,
2. R. F. a Germaniei 3:46,9, 3. 
Franța 2:50,2. prăjină : 1. NORD- 
WIG (R.D.G.) 5,40 m, 2. Lagerq- 
wist (Suedia) 5,40 m, 3. Kalliomăki 
(Finlanda) 5,35 m, 4. Komka (Un
garia) 5.30 ni; înălțime (f) : 1. 
SCHMIDT (R.D.G.) 
mondial 
(R.D.G.) 
1.84 m, 
m : 400 
53.36, 2.

C. Dosa

5,30 jn ; înălțime (f) :
* 130 m. rec.

de sală. 2. Gildemeister 
1.86 m., 3. Blagoeva (Bulg) 
4. Komka (Ungaria) 1,84 
m (f) : 1. FRESE (R.F.G.) 
Boding (R.F.G.) 54,60. 3. 

Weinstein (R.F.G.) 54,73, 4. Besson 
(Franța) 55,64 ; greutate (b) : 1. 
BRIESENICK (R.D.G.) 20,67 m. 2. 
Komar (Polonia) 20,32 ni, 3. Bra- 
bec (Cehoslovacia) 19,94 m, 4. Rot-

în 
de 
(in 

a

aprigă 
balon: 

Rott- 
(stinga) 
M.S.V. 

în duel 
Le

■Borus- 
M&nchen-

Luptă 
pentru 
fundașul 
kowskv 
de la 
Duisburg,
cu atacantul 
Fevre 
sia 
gladbach) în par
tida de simbătă 
din campionatul 
vest-german din
tre BoruSia fi M. 
S. V. Duisburg 
J—0
Telefoto 1 A. P. — 

AGERPRES
• Două rezultate 

scoțian i Aberdeen 
șl Glasgow Rangers — St. Johnstone 
2—0.

din campionatul
— Celtic 1—1

R.F. o GERMANIEI:
Bayern s-a apropiat la un punct 

de lider

Etapa a 24-a a consemnat o sur
priză de proporții î Schalke 04, li
deră în campionatul vest-german. a 
fost învinsă cu 2—0 de Werder 
Bremen, clasată pe locul 8 ! Adver
sara echipei Steaua, Bayern Miin- 
chen, a jucat în deplasare, la Biele
feld, unde a dispus cu 1—0 de for
mația Arminia, ocupanta locului 17. 
Unicul punct al partidei a fost 
marcat de Gerd Miiller, în repriza 
a doua. In urma acestor două re
zultate, Bayern se află doar Ia un 
punct de fruntașa clasamentului. 
Alte rezultate: Borussia Monchen- 
gladbach — MSV Duisburg 3—0,

Eintracht Braunschweig — F. C. 
Koln 0—1, Rot-Weiss Oberhausen — 
Hamburger SV 1—0, Hertha BSC
— Eintracht Frankfurt 0—0, Fortu

na Dusseldorf — Borussia Dort
mund 4—1, F. C. Kaiserslautern — 
Hannover 96 2—0.

In clasament conduce Schalke 04 
cu 38 p, urmată de Bayern Miin- 
chen cu 37 p, Borussia Monchen- 
gladbach 33 p, F.C. Koln 29 p etc.

în clasamentul golgeterilor, pe 
primul loc se află Gerd Miiller 
(Bayern Miinchen) cu 26 goluri.

meciului!). Lidera clasamentului, 
Juventus, eu victoria obținută ieri 
pe teren propriu în fața Bolognei, 
si-a mărit la trei puncte avansul 
față de .........................

Iată 
autorii
Milan
pec tiv 
tova 
tri.ni),
2—1 (Scala *

Mascetti),

J. NEUSSER

ITALIA : Juventus și-a mărit 
avansul

Derbyul etapei a 21-a a campio
natului italian s-a disputat la 
Cagliari între echipa gazdă și Mi
lan (Riva a marcat dl a 11 m, cu 
două minute înainte de șfîrșitul

următoarele clasate.
rezultatele

golurilor: 
2—1 (Gori 
Bigon), Catanzaro — Man- 

1—1 (Spelta respectiv Pe-
Fiorentina — Verona

și Clerici respec
tiv Mascetti), Inter — Napoli
2—0 (autogol Panzanato și Giu-
bertani), Juventus — Bologna 
2—1 (Anastasi și Marchetti, respec
tiv Perani), Lanerosi — Atalanîa 
1—0 (Fontana), Roma — Varese 
0—0, Sampdoria — Torino 2—1, 
(Cristin și Salvi, respectiv Puiici). 
în clasament conduce Juventus cu 
31 p, urmată de Cagliari și Fioren
tina cu cîte 28 p, Milan și Torino 
cîte 27 p, etc.

înregistrate
Cagliari

și Riva, res-
Și

CESARE TRENTINI

DE ARGINT
henburg (R.D.G.) 19,90 m, 5. Brou- 
zet (Franța) 19,80 m ; 400 m (b) ;
1. NICKLES (R.F.G.) 47,24, 2. Reich 
(R.F.G.) 47,42, 3. Miiller (R.D.G.) 
47,42 ; 1500 m (b) : BOXBERGER 
(Franța) 3:45,66, 2. Zaharopoulos 
(Grecia) 3:46,08, 3. May (R.F.G.)

Borraz (Spania) 3:47,16; 
(f) : 1. -----------------
4:14,62,

4:18,35, 3. Amzina (Bul-

ALGER, 12 (Agerpres). — Com
petiția ciclistă internațională „Ma
rele premiu Annaba", ce se des
fășoară în aceste zile pe șoselele 
algeriene, a continuat cu etapa a 
5-a, Ben M’Hidi el Kala — Annaba 
(150 km). Primul a trecut linia de 
sosire rutierul algerian Zaaf Talțar, 
cronometrat cu timpul de 
3h 53:27,0, pe locul doi cu același 
timp s-a clasat Drereni (Algeria), 
iar pe locul trei, la 3 :07,0 față de 
învingător, a sosit ciclistul român 
Ștefan Suciu, evadat din pluton 
care a avut o întîrziere de peste 
5 minute.

în clasamentul general conduce 
englezul Edwars, secundat de polo
nezul Szuchowski.

META ANTENEN
PRIMEȘTE TROFEUL

3:46,42, 4 
15000 m 
(U.R.S.S.) 
(U.R.S.S.)
gări) 4:18.84, 4. Tytel (R.F.G.)
4:20,23 ; 800 m (b) : 1. PLACHY 
(Cehoslovacia) 1:48,84, 2. Ivanov
(U.R.S.S.) 1:49,05, 3. Gonzales
(Franța) 1:49,17, 4 Zînka (Ungaria) 
1 -50,62 ; 3000 m (b) : 1. GRUSTINS 
(U.R.S.S.) 
(U.R.S.S.) 
8:05,07, 4.
50 m g
6,51, 2.

PANGELOVA
2. Bragina

8:02,85, 2. Aleksașin
8:03,20, 3. Druger (R.F.G.) 
Cornells (Belgia) 8:11,43 ;
(b) : 1. DRUT (Franța) 

Schumann (R.F.G.) 6,58,
3. Mosiașvili (U.R.S.S.) 6,59, 4. Joz- 
wik (Polonia) 6,63.

ILEANA DRIMBĂ PE LOCUL 3
(Urmare din pag I)

această serie, și pe campioana mon
dială, Marie Chantal Demaille.

Semifinalele au fost punctul ter
minus pentru Ana Pascu. Ele au con
stituit totodată un bun prilej pen
tru Ileana Drimbă de a culege ne
numărate aplauze. Drimbă a cîști- 
gat 3 asalturi, la fel ca și Ivanova, 
Nikonova șj Samușenko, astfel că a 
fost necesar un baraj în 4. Un su
pliment în care Ileana Drîmbă s-a 
impus în mod autoritar, realizînd 
3 victorii consecutive : 4—0 la Ni
konova și 4—1 la Ivanova și Samu
șenko. Alături de reprezentanta 
noastră s-au calificat Ivanova și 
Kikonova, în timp ce din cealaltă 
semifinală au trecut mai departe 
Belova, Zabelina și maghiara Ronay.

Finala, care a avut o desfășurare 
destul de dramatică, a dat cîștig 
de cauză fioretistei Elena Belova, 
care a totalizat 4 victorii, în timp 
ce Ileana Drimbă a ocupat locul 
3. la egalitate de victorii (3) cu 
Nikonova, clasată pe locui secund.

Rină la finele primelor două 
manșe, patru scrimere se aflau la 
egalitate: Belova, Drîmbă, Ivanova 
și Nikonova, toate cu cîte două vic
torii. Reprezentanta 
întrecuse pe Ronay i 
4—2. Apoi Drimbă 
Zabelina, cu 4—1, 
următor a cîștigat 
4—3. Intr-un asalt 
stabilirea primului 
Drîmbă a întâlnit-o
Fioretista sovietică, ceva mai cal
mă (Drîmbă s-a resimțit după un 
accident suferit, în asaltul cu Iva-

țării noastre le 
și Nikonova cu 
a pierdut la 
dar în asaltul 
la Ivanova cu 
decisiv pentru 

i Ioc,
pe

Ileana 
Belova.

FAIR-PLAY 71"
internațională
Trofeului 

Coubertin11 
președinția lui

acordat această

pentru 
fair-play 

întrunită la 
Jean 

înaltă 
Meta 

sa de

Comisia 
decernarea 
„Pierre de 
Paris sub 
Borotra, a
distincție sportivei elvețiene 
Antenen, pentru atitudinea 
extremă sportivitate, aratată cu 
prilejui C.E. de atletism de la Hel
sinki, din anul trecut.

AL FEUERBACH
21J5 M LA GREUTATE!

nova, cînd a fost lovită involuntar 
cu vîrful lamei sub bărbie...) și-a 
adjudecat victoria eu 4—2, înregis
trînd astfel cea de a patra" vic
torie.

Clasamentul final al „Trofeului 
Martini" arată astfel : 1. Belova 
(U.R.S.S.) 4 v„ 2. Nikonova (U.'iLS.S.) 
3 v., 3. DR1MBÂ (ROMÂNIA) 3 v„ 
4. Ivanova (U.R.S.S.) 2 v., 5. Ronay 
(Ungaria) 2 v„ 6. Zabelina (U.R.S.S.) 
1 v.

în după-amiaza zilei de marți, 
floretistele 
înapoia în 
ruiui.

Tn cadrul unui concurs atletic în 
aer liber, care a avut loc la Walnut 
(California), atletul american Al. 
Feuerbach a ciștigat proba de arun
carea greutății cu o performanță 
de 21,35 m. Cu acest rezultat, 
Feuerbach devine al doilea per
former mondial ai tuturor timpu
rilor, după compatriotul său Randy 
Matson, al cărui record 
de 21,78 m a fost stabilit 
Reamintim că Feuerbach 
cordmanul lumii pe teren 
cu un rezultat de 21,15 m.

mondial 
în 1967. 
este re- 
acoperit

țării noastre se vor 
Capitală, pe calea ae-

★
PARIS, 12 (prin telefon). întrece

rile pentru „Trofeul Adrien Ro
mei", o veritabilă repetiție conti
nentală pentru J. O. de la Mun- 
chen. au luat sfîrșit duminică seara, 
odată cu finala celor 6 floretiști 
rămași în concurs. La capătul unor 
asalturi de mare uzură, locul I a 
revenit francezului Daniel Revenu, 
care a totalizat 4 victorii. în conti
nuare, 
astfel:
3. Berloati (Franța) 3v, 4. J. Kaniu- 
ty (Ungaria) 3v, 5. Litov (U.R.S.S.) 
lv, 6. Ignatov (U.R.S.S.) lv.

La ediția actuală a „Trofeului 
Romei" au luat parte aproape 200 
de floretiști.

Cei doi reprezentanți ai țării 
noastre, Mihai Țiu și Aurel Ștefan, 
au rămas în turul III, fiecare dintre 
ei înregistrînd cîte două victorii. 
De notat că Țiu l-a învins pe Igna
tov (5—3), iar Ștefan pe Kamuty 
(5—2).

Marți după-amiază, floretiștii de 
la Steaua vor reveni în țară.

• Cel mai bun rezultat ai mitin
gului atletic indoor de la Tokio a 
fost obținut în proba de sărits&ă 
cu prăjina de atletul suedez Kjell 
Isaksson. El a obținut 5,30 m, fiind 
urmat de japonezul Kyoshi, care 
a reușit 5,15 m.

CONCURSUL DE SCHI (FOND) 
DE LA HOLMENKOLLEN

(Agerpres). — Proba
10 km din cadrul

clasamentul finalei arată
2. Stankovici (U.R.S.S.) 3v,

I

OSLO, 12 
feminină de 
concursului internațional de schi- 
fond de la Holmenkollen s-a înche
iat cu victoria cunoscutei campioane 
finlandeze Marjatta Kojosmaa, cro
nometrată în 45 :25,0. Pe locul doi 
s-a clasat compatrioata sa Hilkka 
Kuntola 45 :48,0, urmată de nor- 
vegianca Aslaug Dahl — 41:33,0. 
în proba masculină de 15 km, pen
tru combinata nordica, victoria a 
revenit finlandezului Rauno Kil- 
pinen cu timpul de 54:10,0, 
urmat de Miettinen (Finlanda) — 
54 :31,0 și Mike Devecka (S.U.A.) 
— 54 :38,0.

TELEX .TELEX .TELEX . TELEX .TELEX .TELEX
Finala probei de simplu a turneului in
ternațional de tenis de la Washington va 
opune pe americanii Stan Smith și 
Jimmy Connors. In semifinale, Smith . 
l-a învins cu 7—5. 6—4. 6—4 pe Tom 
Gorman, în timp ce Connors l-a elimi
nat după o partidă epuizantă cu 4—6. 
4—6. 6—1, 7—6, 6—4 pe spaniolul Manuel 
Orantes.

A luat sfirșit campionatul mondial de 
yahting clasa „Star". Titlul mondial 
a revenit echipajului vest-german Kuh- 
weide — Meyer cu 306 puncte.

Cu prilejul unei reuniuni internaționale 
pugilistice desfășurate la Lille campio
nul european la categoria mljlocte fran
cezul Jean Claude Bouttier a dispus prin 
abandon în repriza a 5-a de argenti
nianul Ruben Aroca. La aceeași cate
gorie, sud-africanul Jan I<- :?s a repur
tat o surprinzătoare victorie prin k o. 
în prima repriză în fața francezului 
Josselin. fost campion european la „se- 
mimijloeie".

Turneul internațional feminin de tenis 
de la Dallas a programat partidele din 
cadrul sferturilor de finală ale probei

de simplu. Campioana americană Billie 
Jean King a eliminat-o cu 6—7, 6—3, 
7—o pe compatrioata sa Chris Evert, Iar 
Evonne Goolagong (Australia) a dispus 
cu 6—3, 6—1 de Wendy Overton (S.U.A.). 
In celelalte două meciuri disputate s-au 
Înregistrat următoarele rezultate : Nancy 
Richey (S.U.A.) — Nell Truman (An
glia) 6—1. 6—2: Lesley Hunt (Australia) 
— Kerry' Melville (Australia) 4—6, 6—1, 
6—2.

La Ruhpolding (Bavaria) au început în
trecerile campionatelor internaționale de 
schi alpin ale R.F. a Germaniei, tn pri
ma probă disputată — slalomul uriaș 
feminin — victoria a revenit sportivei 
canadiene Kathy Kreiner, cronometrată 
în cele două manșe cu timpul de 2:19,64. 
Pe locul secund s-a clasat Rosy speiser 
(R.F. a Germaniei) — 2:21,12, Iar pe lo
cul trei s-a clasat Laury Kreiner (Ca
nada) — 2:21,73.

tn cadrul turneului Internațional de 
tenis (rezervat jucătorilor profesioniști 
din grupul W.C.T.) de la Hartford, aus
tralianul John Newcombe l-a învins în 
trei seturi cu 4—6, 5—3, 7—5 pe ameri
canul Arthur Ashe. într-o altă partidă, 
Rod Laver (Australia) l-a întrecut cu

«Î «fewlstr’ti® I Blgurești. «t». Vasilț Copt» ar> 161 corali ewW’mlentl li.?l.Q», 72 •» 286 ’ ‘eie* : aporUom buc, l?0, lipind E.

4—6 6—4, 7—6 pe Charlie Pasarea 
R1CO).

(Porto

din 
aie 
la

Continuîndu-șl turneul in Franța, echipa 
de polo pe apă Vasas Budapesta a ju
cat la Marsilia cu formația locală 
Cerole de Nageurs. Sportivii maghiari au 
obținut victoria cu scorul de 7—2, ■
Proba masculină de slalom uriaș 
cadrul campionatelor de schi alpin 
Elveției (întrecerile se desfășoară
Haute Nendez) a fost cîștigatâ de Wer
ner Mattle, medaliat cu bronz Ia Jocu
rile Olimpice de la Sapporo El a fost 
cronometrat în cele două manșe cu 
timpul de 2:23,43, fiind secundat de 
Edmund Bruggmann (medalie de argint 
la Sapporo) cu 2:26,08. Pe locul trei s-a 
clasat Walter Tresch — 2:26,48. urmat 
de Hans 7ingre — 2:27,28.

tn cadnil campionatului unional de ho
chei pe gheață, echipa T.S.K.A. Mos
cova. lidera clasamentului, a învins In 
deplasare cu scorul de 6—2 formația 
S.K.A. Leningrad, tn alte două partide 
disputate s-au înregistrat următoarele 
rezultate : Lokomotiv Moscova — Spar
tak Moscova 4—8; Traktor Cellabinsk — 
Hlmik Voskresensk 5—2.


