
VIZITA PREȘEDINTELUI 
CONSILIULUI DE STAT, 
NICOLAE CEAUȘESCU, 

IN REPUBLICA POPULARĂ CONGO
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se

cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii Socialiste 
România. împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu. a sosit sîmbătă 
după-amiază la Brazaville, într-o 
vizită oficială, la invitația coman
dantului 
dintele ( 
Udului 
ședințe < 
gO, șef i 
siliului < 
re dintre șefi; de stat ai celor două 
țări — manifestare a vo'înței lor 
comune de a dezvolta colaborarea

i Marien N’Gouabi, preșe- 
Comitetului Central al Par- 
Congolez al Muncii, 
a! Republicii Populare Con
de stat, președinte al Con
de Stat. Este prima întîlni-

pre-

româno-congoleză în interesul po
poarelor noastre, al luptei antiim- 
perialiste, .al cauzei păcii și înțele
gerii între popoare.

Sîmbătă seara, secretarul general 
al Partidului . Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, 
Nicoiae Ceaușescu, și tovarășa 
Elena Ceaușescu au făcut o vizită 
protocolară președintelui C. C. al 
Partidului Congolez al Muncii, pre
ședintele Republicii Populare Con
go, șef de-stat, președinte al Consi
liului de Stat, Marien N’Gouabi. 
la reședința Statului Major al re
publicii.

După întîlnirea protocolară, pre
ședintele Marien N’Gouabi a con
ferit tovarășului Nicolae Ceaușescu 
și tovarășei Elena Ceaușescu „Marea 
Cruce de Merit".

„In numele poporului congolez, 
în virtutea puterilor ce mi-au fost 
atribuite, vă ofer „Marea Cruce de 
Merit", cea mai înaltă distincție a 
țării mele", a spus președintele Re
publicii Populare Congo.

Cu acest prilej, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a conferit președintelui 
Marien N’Gouabi și doajnnei Celine

(Continuare în pag. a 4-a)

RAPORTURILE ROMANO-CENTRAFRICANE
V

MARCHEAZA 0 EVOLUȚIE POZITIVA
Republicii So-Președintele Consiliului de Stat al

cialiste România, Nicolae Ceaușescu,-și președintele 
Republicii Africa Centrală, generalul de armată 
Jean Bedel Bokasșa, au semnat sîmbătă, la . Bangui, 
declarația comună româno-centrafricană, document 
care sintetizează rezultatele vizitei efectuate în Re
publica Africa Centrală de către conducătorul sta
tului român.

Discuțiile oficiale, care au precedat semnarea 
declarației comune, s-au desfășurat într-o atmosferă 
de prietenie cordială și deplină înțelegere. Cei doi 
președinți au efectuat un rodnic schimb de păreri 
asupra problemelor internaționale de interes comun 
și au analizat stadiul actual și perspectivele'de dez
voltare a relațiilor bilaterale. Raporturile româno-

centrafricane cunosc o evoluție pozitivă în 
■domeniile. Cele două părți si-au exprimat 
rea fermă de a acționa pentru dezvoltarea... ......
burilor comerciale, a cooperării economice, tehnice, 
culturale și științifice, pe baze reciproc avantajoase.

Cei doi șefi de stat au apreciat că lărgirea și 
întărirea relațiilor româno-centrafricane corespund 
pe deplin atît intereselor celor două popoare, cit și 
cauzei generale a înțelegerii și colaborării interna
ționale. Ei ău subliniat dorința comună de a strînge 
legăturile și de a iniția și dezvolta schimbul de de
legații între Partidul Comunist Român și Partidul 
național mișcarea de evoluție socială în Africa 
neagră (M.E.S.A.N.), între organizațiile de masă.

toate 
hotârî- 
schim-

REZULTATE TEHNICE
C.F.R. Cluj 
Steagul roșu
A.S.A. Tg. Mureș 
Crișul
Rapid 
Sport Club 
Politehnica
Steaua

(disputat

Bacău 
laș!

în ziua

— Univ. Craiova
— Dinamo
— Jiul
— Petrolul
— F. C. Argeș
— „U" Cluj
— Farul
— U.T.A,
de 17 martie)

CLASAMENTUL
1. U.T.A.
2. F. C. Argeș
3. Sport Club Bacău
4. Steagul roșu
5. „U" Cluj
6. Steaua
7. A.S.A. Tg.' Mureș
8. D.inqmo
9. Rapid

10. Jiul
11. Uniy. Craiova
12. Politehnica lași
13. Farul
14. Petrolul
15. C.F.R. Cluj
16. Crișul

ETAPA
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21—12
25—17
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5—24

VIITOARE (26 martie)

AL ATLEJILOR ROMÂNI LA CROSUL

CINCI TITLURI SI LOCUL I

[.ILIANA LE AU gheoiighe ghipu

© Liliana Leau și GJieorghe Ghipu pa lista învingătorilor ® Alte trei

t t'uii au revenit echipelor române de juniori, junioa e și senioare

Citiți amănunte în pag. a 4-a

INAUGURAREA OFICIALĂ
A SEZONULUI

CICLIST DE FOND
„Cupa Olimpia", concurs inaugu

ral al sezonului 
reunit la startul 
niori, junior) I, 
curse și biciclete 
gători. Fără a 
cifra atestă interesul sporit al tine
retului față de această disciplină. 
Dar, reușita competiției nu o putem 
pune în exclusivitate pe seamă nu- 
rriărului mare de participant). Între
cerile înseși au.fost de o factură 
tehnică superioară, cu numeroase 
schimbări de situații (îndeoseoi ia 
seniori), cu hărțuieli și ruperi, cu 
tentative de evadare și curse în
drăcite de urmărire între plutoane. 
Printre cer mai rapizi alergători 
a; competiției îi cităm pe MȚțcea""' 
Virgil de la Metalul Plopeni, pe 
Nicolae Gavrilă de la Steaua, ca 
și pe Viorel Murileanu (Dinamo) și. 
îndeosebi, pe Ilie Valentin (C. S 
Brăila), cîștigătorul cursei celor 
mari, un tînăr pe cit de necunoscut, 
pe atît de bătăios. Iată clasamen
tele: seniori — 80 km : 1. I Va
lentin. 2. M Virgil. 3. N. Gavri
lă. 4. V. Murileanu. 5- Al. Zăroschi 
(Dinamo): categoria oraș — 10 km: 
1. C. Făureanu (Voința). 2. M. Gris
ted (S. S 3), 3. Gh. Voiculescu (Slfti- 
ua) : semicurse — 20 km : 1 ,M 
Nicolae (Voința). 2. M. Florea 
(S. S. 1). 3. M Ciufu (Steaua) . ju
niori - ~ .
(Met- 
3. A. 
niori 
(S. S. 3). Gh.

ciclist de fond, .a 
celor 5 probe (se- 
juniori II, semi- 
qraș) 155 dc aler- 
marca un record, I

mici — 30 km : 1. A. Ciobanu 
Pip). 2. R. Simian (S. S. 1). 
Ionescu (Voința Ploiești) ; ju- 
mari — 40 km : 1. N. Voinea 

Rîșnoveanu (CIBO). 
M. Romașcanu (Dinamo). (Ștcf.)

F. C. Argeș 
„U" Cluj 
Dinamo
Farul
Jiul
U.T.A.
Univ. Craiova 
Petrolul

— Steagul roșu
— A.S.A. Tg.
— Politehnica
— Steaua
— C.F.R. Cluj
— Crișul
— Sport Club
— Rapid

Mureș 
lași

Bacău

GOLGETERII
Oblemenco (Univ. Craiova) —
11 m.
Rugiubei (Sport Club Bacău).

12 GOLURI : 
lovituri de la
11 GOLURI :
10 GOLURI Neagu (Rapid).
9 GOLURI : Kun (U.T.A.), Dobrin (F.C. Argeș) — 2 

din 11 m.
8 GOLURI : Frățilă (F.C. Argeș).
7 GOLURI : Dembrovschi (Sport Club Bacău), Bro- 

șovschi (U.T.A.) — 1 din Um, Adam („U" Cluj) — 
3 din 11 m.

6 GOLURI : Doru Fopescu (Dinamo) Domide (U.T.A-), 
Jercan. (F. C. Argeș), D. Ene (Rapid), Pescaru (Stea
gul roșu). Cuperman (Politehnica Iași).

5 GOLURI : Lică și Anca („U“ Cluj). Radu (F. C. 
Argeș), Stoian (Jiul), Mureșan (A.S. Armata) — 1 din
11 m, Lucescu (Dinamo) — 4 din 11 m-

F.oto : Dragcș NEAGU.

Frățilă (9) s-a dovedit mai subtil deeît întreaga apărare a Rapi
dului, spre dezolarea lui Rădvcanu care 'va lua mingea din 

poartă :. 1—0

• Semi-surpriză Ia Oradea: Petrolul la egalitate cu Crișul, campioane a'c 
ineficacității • Gazdele au cedat doar trei puncte • C F. R- continuă să 

joace bine și să spere

u s-au scurs dec:t două etape din retur și iată că atmosfera de linișie 
din fruntea clasamentului, unde U.TA. părea că nu are grji prea mc.’,, s-a 

.și turburat. Jn urma rezultatelor din această etapă, se poate vorbi de o 
relansare a campionatului, dar nu printr-un contraatac o] echipelor bu-.ureșiene 
(în fiecare an candidate la titlu), ci prin performanța unei a Te echipe pro
vinciale, F. C. Argeș, care, obtinînd o victorie nescontată la București, în 
fața Rapidului a redus distanta care o separa de U.T.A., la un singur punct. 
Astfel stind lucrurile, nu e lipsit de importantă amănuntul ca mec ul c irect 
dintțe primele două clasate .aflate oiît de aproape una de alta, se joacă la... 
Pitești.

F C. Argeș este marea performeră a acestei etape, și aceasta la un inter
val de numai patru zile ce k o.-ul din Cupă, de la acel 1—3 de la Cîmpina, 
în partida cu divizionara B. /Metalul București. Unde se află adevărul în 
fotbal ? lată o întrebare la care nimeni nu este în stare să răspundă...

Prin victoriile obținute, este adevărat pe teren, propriu, Sport Club Bacău 
si Steagul roșu au avansat cite un loc în clasament, în timp ce Universitatea 
Cluj a făcut pași înapoi. Dintre formațiile, care reprezintă Capitala în între
cerea divizionară, doar Steaua si-a ameliorat poziția, prin victoria smulsă, 
sîmbătă, în finalul meciului cu U.T.A. (apiopo : din nou, arădenii clachează 
in ultimele minute de |oc i)

La periferia clascmentuiui, Crișul Oradea nu numai că nu realizează re
venirea sperată, dar. nereușind să fructifice avantajul terenului, ieri, în fața 
Petrolului (care a obținut, or’cu.m,. un avantajos rezultat de egalitate), și-a 
văzut situația înrourățindu-se. în schimb, c apărui de doi bani speran'ă la 
C.F.R. Cluj, care a confirmat atit „egalul" de la București, cu Dinamo, cit și 
alte evoluții bune, din păcate nevalorificate pe tabela de marccj (J. B.)

HANDBAUȘTILOR
MAROCAN!

ju- 
for-

II 
re

orga- 
rie 

unei 
oas-

In

CUȚOV- VEDETA INDISCUTABILĂ A REUNIUNII
TURNEUL

Cuțov (dreapta) -eschivind stingă lui Do’orescu și pregătind contra la corp

un program de aleasă 
fost gala challenge- 
dacă doar unul șin
ei (Mocanii) a putut 
fost gala lor, pentru

IERI LA CIRCUL DE STAT UN ADEVARAT REGAL PUGILISTIC
! •

• „Am fost învins de maes
trul Titi Dumitrescu..." — decla
ra Paul Dobrescu • Gyorffi 
promite să devină campionul 
mijlociilor • Vasile — Cio
chină, o rivalitate mereu în ac
tualitate.

Gala challengertlor
în rotonda Circului de stat, sub 

flamurile cluburilor bucureștene 
atîrnate de cupolă, peste 2 500 de 
spectatori au asistat la (probabil) 
cea mai îneîntătoare gală de box 
românească fără miză oficială. 
Despre frumusețea și solemnita
tea spectacolului, publicul a fost 
avertizat încă din holul clădirii, 
în care, prin grija comisiei de 
box a municipiului, au fost ex
puse trofee pugilistice ale clu
burilor bucureștene și unde ace
leași cluburi au propus spre 
vînzare suporterilor lor fanioane, 
insigne, ecusoane.

Plin de respect pentru ceea ce 
i s-a oferit, publicul a fost răs
plătit și cu 
factură. A 
rilor, chiar 
gur dintre 
ciștiga ; a _ . _
că fără valoarea sigură a omu
lui nr. 2 nici un boxer fruntaș 
nu-și poate dovedi progresul, 
nu-și poate încununa succesul. 
Din fericire pentru boxul româ
nesc — și în ciuda cîrtitorilor — 
avem (cu foarte mici excepții) 
două garnituri excelente la toate 
categoriile. (Lăsind greii la o 
parte, nici unui învins nu i se 
pot face reproșuri esențiale). 
Pentru prima oară de la campio
natele europene încoace am pu
tut face această constatare încu
rajatoare, în care federația ar 
trebui să găsescă un stimulent 
pentru înmulțirea prilejurilor.

Meciul central al galei, cel care 
ne-a 
ne-a 
greu

In cursul turneului pe care 
întreprinde In țara noastră, 
prezentativa masculină de hand
bal a Marocului a disputat sim- 
bătă și duminică două jocuri, la 
Ploiești și București.

La Ploiești, ecnipa Rafinăria 
Teleajen, cu un joc mai 

j. nizat, a ciștigat cu scorul
23—16 (13—10). la capătul 
partide de bun nivel tehnic, 
peții dovedindu-se deficitari 
aruncările la poartă.

Aseară, m sala Floreasca, 
cătorii marocani au întilnit 
mația bucureșteană Voința, lideră 
în seria I a diviziei B. Jocul 
a luat sfirsit cu rezultatul de 
23—17 (11—10) pentru echipa ro
mână.

după sosire

arena Circului de

Tottenham învinsă de „girafa11 de

Marinarii de pe

sint in capitala engleză
telefon,

% 
de la

Londra, astăzi
5 ore 
escală

LONDRA, 19 (prin 
trimisul nosiru).

U.T.A. a -sosit la
(n.r. ieri), la orele 14, după 
și jumătate de zbor, plus o
la Praga. La ora cînd telefonez (n.r. 
orele' 18), arădenii fac un ușor an
trenament de condiție pe pajiștea 
din jurul hotelului Alexandra Na
tional", în imediata apropiere a sta
dionului White Hart Lane, pe care 
se va juca meciul. Jucătorii îmi par ■ 
a fi relaxați. Ei abia așteaptă te
lefonul meu de la București pentru 
a afla rezultatele etapei, Mircea 
Petescu îmi spunea zîmbind : „Aș 
vrea tare mult ca marți seara, pe 
White Hart Lane se încheiem seria 
neagră a acestei primăveri care a 
început cu barele din jocul cu 
Tottenham, a continuat cu minutul 
90 al meciului cu Rapid și s-a pre
lungit cu șutul lui Vigu".

în timp ce fotbaliștii arădeni a- 
leargă pe pajiștea însorită — la 
Londra este un soare napolitan, 
care permite tuturor, bătrîni și ti
neri, să facă plajă pe gazonul ne- 
sfîrșit al parcurilor — antrenorul 
Dumitrescu discută în hol , cu un re
prezentant al lui Tottenham, fiind 
oarecum surprins de faptul că Ion 
donezii au rezervat arădenilor pen
tru antrenamentul de luni seara 
terenul doi, în vederea menajării’ 
terenului central. Ș-ar putea, totuși, 
a Bil[ Nicholson să renunțe, în

la Leeds

au fost la Rotterdam,

cele din urmă, Ia ^această 
formă de ospitalitate.
• Sîmbătă seara am văzut , la 
o- bună parte, din filmul meciului 
Leeds—Tottenham (2—1) în „Cupa 
Angliei". Tottenham a deschis sco
rul prin Pratt. dar Le.eds a jucat 
mult mai bine. Golul victoriei a 
fost înscris' cu capul de Jackie 
Charlton'care, â profitat de ezitarea 
lui Mike England (același M. E. 
care a profitat de ezitarea întregii 
apărări, arădene).

Aici, la Londra, toată, după amia
za de sîmbătă a trăit sub domina* . 
ția sportului. B.B.C. a transmis in 
direct un splendid meci de rugby, 
Scoția — Anglia 23—9, în care rug- 
byștii scoțieni au jucat ■ în stilul 
fotbaliștilor de la Celtic iar opera
torii . televiziunii, au pătruns ca pr:n 
miracol pî-nă în interiorul grămezii. 
Au urmat cursele de cai întrerupte 
din minut- în minut de flashurile 
tuturor modificărilor de scor. în me
ciurile de fotbal. Dar marea emi
siune de sport a televiziunii a în
ceput după căderea serii. Cascada 
imaginilor filmate sintetizează în 
fapt forța fotbalului britanic. Ar
senalul, care, abia a învins, pe Orient 
(1—0), echipă de pe locul 19 în liga 
a doUa, a fost salvată de bară la

B.B.C.

loan CHIRILÂ

(Continuare în pag. a 4-a)

CUPA SEMICENTENARULUI U.T.C."

IA. ZARA (17 ANI)- 2,04 m LA ÎNĂLȚIME

ținut respirația tăiată și 
făcut să ne revenim cu 
(lipsind aproape de atenție

Victor BANCIULESCU

(Continuare în pag. a 2-a)

Ieri dimineață, 
stat din București s-a dovedit a fi 
neîncăpătoare pentru numeroșii iu
bitori ai. boxului, cai'e ar fi dorit 
să asiste la disputele atît. de mult 
așteptate ale candidaților la un . loc 
în echipa națională. După ce. aproa
pe trei mii de fericiți posesori ai 
biletelor de intrare și-au ocupat 
fotoliile sub cupolă, cam tot atîția

de in-

marea 
cu

au rămas în fața porților 
trare...

Partidele au justificat, în 
lor majoritate, interesul imens 
care a fost așteptată reapariția în
public a celor mai buni boxeri ai 
țării. Cu cîteva excepții, atît învin
gătorii cit și învinșii lor au merite 
deosebite la realizarea spectacolului 
de mare ținută pugilistică la care 
am asistat.

Gala a început furtunos chiar de 
la primul meci. „Semimuștele" 
Aurel Mihai și Ștefan Boboc au 
luptat de la egal la egal timp de 
nouă minute, entuziasmînd specta
torii. Campionul categoriei, Aurel

Petre HENT 
Paul IOVAN

(Continuare in pag. a 2 a)

In întîmpinarea semicentenarului 
organizației comuniste de tineret 
din țara noastră s-au inițiat o serie 
întreagă de manifestări. Printre a- 
ceste acțiuni s-a înscris și concursul 
de atletism organizat foarte bine 
de Școala sportivă de atletism, în
colaborare cu sectorul I U-T.C.. în 
sala „23 August" din București.

Concursul (la care au luat parte, 
în afara atleților bucureșteni, tineri 
din Cîmpulung Muscel, Pitești, 
Ploiești, Buzău și Codlea) a fost 
precedat de defilarea participanți- 
lor. A luat apoi cuvîntul tov 
riolan Răduică, prim-secretar 
Comitetului U.T.C. Sector I, 
a urat succes deplin tuturor 
ticipanților.

In cadrul concursului, cele

Co
al 

care 
par-

mai

bune performanțe le-au realizat să
ritorii în înălțime. La băieți, 
Zară (Ș.S.A., prof. Marian 
după o dispută interesantă 
Lazarciuc (care a sărit 1,98 
reușit să stabilească un nou 
de juniori II cu 2,04 (v.r. : 
Șerban loan), iar la fete,

. Constantin (L.E.A. Cîmpulung Mus
cel, prof. Victoria Bădescu) a ob
ținut- și ea, un nou. record de ju
nioare II cu 1,64 m (v.r. 1,63 m — 
Roxana Vulescu). Alți învingători : 
60 m (f III) : D. Bursuc (C.S.S.) 
8,2 ; prăjină (b III) : L. Mînecan 
(C.S-S.) 3-50 m : 60 m g. (b III) : 
Em. Alexe (Ș.S.A.) 9,0 ; greu
tate (b III) : W. Vogel (Ș.S.A.) 15.07 
m : lungime (b III) : C. Antonescu 
(S.S. Ploiești) 6,^8 m.. „Cupa semi-

, Mihai
Ci ser) 
cu V- 

i m) a 
record 

2,03 m 
Maria

centenarului U.T.C." a revenit or
ganizatorilor.

★
MARȘ. învingătorii de ieri

„Cupei Primăverii" sînt :
ai 

C. Stan 
(P.T.T.) la seniori 15 km, V. Popa 
(Viitorul) la juniori I 8 km, I Că- 
lineață (Dinamo) la juniori II 5 km, 
Gh. Uceanu (Viitorul) la juniori III 
3 km, Al. Dancu (P.T.T.) la copii
l, 5 km și M. Ruican (Dinamo) la 
începători 1,5 km.

★
In cadrul unui concurs desfășurat 

pe stadionul „Viitorul", atleta Cor
nelia Holub 
nou record
m. cu 2:50,5

(Metalul) a realizat un 
de junioare I la 1000 
(v r. Rafira Fița 2:51.0).

C. M. ML'REȘANU
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SURPRIZELOR

In campionatul masculin,

divizia A

AȘTEPTATE!

Sportul

REZULTATE SCONTATE

IN DIVIZIA A FEMININĂ
*

IAȘI, 19 (prin telefon, de la 
niisu) nostru). — In frumoasa 
din localitate s. .li.,,_ ;______ ____
etapei a XV-a, ultima din turneul 
de sală ieșean al campionatului mas
culin de handbal al diviziei A. Spre 
deosebire de cele două runde pre
cedente. azi (n. r. ieri) s-a constatat 
un ușor reviriment la cîteva echipe.

tri-
.. sală 

s-au disputat jocurile

Lechner. Handbaliștii din Brașov 
au condus din primul și pînă în 
ultimul minut, sarcina lor fiind mult 
facilitată de» forma neașteptat de 
slabă a studenților, care au practi
cat un joc fără orizont, presărat cu 
ratări incredibile. Principalii reali- 

6 și Schmidt 5 res- 
4.

ratărl
zatori : Willisch 
pectiv Gunesch

STEAUA — POLITEHNICA GA
LAȚI 29—19 (15—9). După primele
5 minute, jucătorii militari au pre
luat conducerea ostilităților și s-au 
desprins ușor, bazîndu-se îndeosebi 
pe contraatacuri fulgerătoare, porni
te de la 
Gațu (din 
lui Cornel 
bine decît 
sîmbătă),

TROTUȘUL 
18-17 (11—8).
prima surpriză 
după felul cum _____ _________
liștii de la Trotușul (uneori au Con
dus cu 4—5 goluri diferență) scorul 
final n-a mai mirat oe nimeni. Prin
cipalii realizatori : Ghioc (6). pen
tru Trotușul, respectiv Constauti- 
nescu (9).

— S.C. BACAU 
Rezultatul constituie 

a turneului, dar 
au evoluat handba-

spectaculoase.

n-au reușit

intercepțiile lui Cristian 
nou în vervă). Echipa 

Oțelea a jucat mult mai 
în etapa de ieri (n. f.

Goran, ^larinescu, Gruia 
și Stockl reușind să ofere publicu
lui numeroase .faze
Studenții gălățeni, cu toate efortu
rile lăudabile depuse,
decît să piardă onorabil. Din rîn- 
durile lor i-am
nea. Văduva și Pădure. Principalii 
realizatori : Gruia 8, Birtalan «. 
Kicsid 5, respectiv, Văduva 8 și Pă
dure 3.

DINAMO BRAȘOV — POLITEH
NICA TIMIȘOARA 18—16 (9—5).
Puțini au fost cei ce acordau credit 
brașovenilor în acest derby ai coda
șilor și totuși formația antrenorului 
Dc^Lca a cîștigat mult mai ușor de 
cil «arată scorul. Brașovenii au stat 
soSli pe picioare în apărare, iar în 
atac, jocul pozițional — bazat pe 
șuturile în forță ale lui Willisch 
Și Messmer — a fost împletit cu 
cîteva combinații de mare finețe 
inițiate de tînărul Kroner și de

remarcat pe Hor-

A

debordant. Voinea. Anton ți

UNIVERSITATEA BUCUREȘTI — 
DINAMO BUCUREȘTI 11—11 <6—ă). 
Studenții au început meclu] într-un 
ritm
Stef aducind echipei lor avantaj 
(min.
versitateâ <e distanțează (min.
8—5). iar jocul capătă o amprentă 
de aîrzenie și mai accentuată. Este 
însă rîndul dinamoviștilor 
mine. Ei refac, treptat, din 
(gratie formei excelente a 
man, Moțoc și Moldovan) 
să egaleze în min. 50 : 9—9. Ulti
mele minute sînt dramatice și par
tida se încheie la egalitate. Princi
palii realizatori: 
pentru Dinamo, 
(6), Anton (3).

20 : 6—4). Dupâ pauză, Uni-
31 i

să do- 
handieap 
lui Co- 
reușind

50 :

Papp (3), Lieu (3) 
respectiv, Voinea

INDEPENDENTA SIBIU — UNI
VERSITATEA CLUJ 22—19 (12—8).

Horia ALEXANDRESCU

CUȚOV
vedeta indiscutabilă a reuniunii

(Vrmare din pag. 1)

Mihai, a încercat să-și impună tac
tica agresivă, în forța, dorind, evi
dent, victoria înainte de limiiă. Ex
celentă riposta dinamovistului Ște
fan Boboc, care a izbutit de multe 
ori să-l oprească și să-l tempereze 
pe constănțean cu contre de dreap
ta și croșee de stînga. Dar avalan
șa neîntreruptă de lovituri a cam
pionului l-a decis în ultimă instanță 
pe învingător. Mihai b.p. Boboc, 
(5—0).

La categoria muscă, Constantin 
Gruiescu s-a dovedit a fi un tehni
cian încă prea greu de învins pen
tru Anton Cojan, care s-a prezentat 
în progres față de ultimele evoluții. 
Gruiescu a cîștigat îndeosebi dato
rită croșeelor de stînga pe care 
Cojan le-a recepționat, adesea chiar 
prea... spectaculos. Gruiescu b.D. 
Cojan (5—0).

După primele schimburi de lovi- 
. turi. credeam că lupta „cocoșilor4 

Vasile Ivan și Adrian Moraru se va 
încheia cu victoria celui dinții. Ivan, 
pe lingă directele de stînga — 

; „specialitatea casei4 — a folosit de 
S această dată, spre surprinderea ge- 
? nerală, cu mult succes, loviturile cu 
j brațul drept. Moraru nu s-a putut 
j impune decît în rundurile doi și 

trei, cînd a atacat dezlănțuit, punc- 
r tînd îndeosebi la stomac, fapt care 
i a redus vizibil din resursele fizice 
i ale lui Ivan. Moraru b. p. Ivan (4—1).

După prima repriză a „penelor " 
toți spectatorii credeau că vom a- 

r sista la cea mai mare surpriză a 
galei. Eugen Gorea a făcut ce a 
vrut timp de trei minute cu Gabriel 
Pometcu. Din rundul doi, însă, Po- 
metcu și-a amintit că este campio
nul categoriei și a declanșat atacuri 

: repetate, cu lovituri de mare efica- 
; citate, care l-au pus pe Gorea de

două ori în situația de a fi numă
rat. Superioritatea lui Pometcu i 
fost categorică. Pometcu b.p. Gorea 
(5—0).

Meciul 'dintre „semiușorii4 Anto- 
niu Vasile și Gheorghe Ciochină a 
fost deosebit de echilibrat, deși după 
primele minute de luptă, în care 
Ciochină a fost numărat de două 
ori, aveam impresia că Antoniu va 
învinge înainte de limită. Cu toată 
revenirea spectaculoasă din finalul 
meciului. Ciochină nu a putut recu
pera terenul pierdut, victoria reve
nind și de această dată vicecam- 
pionului european de la Madrid. 
Vasile b.p. Ciochină (3—2).

Așa cum ne așteptam, în marele 
meci al galei. în limitele categorie: 
ușoară, Calistrat Cuțov și Paul Do- 
brescu au boxat întreaga partidă în 
aplauzele spectatorilor entuziasmați. 
Tot arsenalul scrimei pugilistice, in 
cel mai propriu sens al cuvîntului, 
a fost expus de cei doi ași ai rin
gului. Cuțov l-a surprins pe D:- 
brescu și a cîștigat acest derby c-j 
o tactică ofensivă, la care puțin: se 
așteptau. Vitalitatea și forța lui Do- 
brescu au întîlnit de această dată 
un Cuțov în mare formă, care nu 
a mai făcut greșeli și care re-a i- 
mintit că este una dintre cele mat 
valoroase produse ale boxului nos
tru. Deși învins, Dobrescu are tet 
atitea merite in realizarea magnifi
cului spectacol oferit ca și colegul 
său de club. îi felicităm pe cei doi 
sportivi pentru lupta lor frumoasă. 
Am fi fericiți dacă am avea aseme
nea elemente la fiecare categori®. 
Cuțov b.p. Dobrescu (5—0).

Calistrat Cuțov: ,.Sint 
câ m-afn revanșat. Cred 
gindit mai bine meciul. _____
pregătit serios și am reușit să 
evit lupta de aproape. Știu că 
rivalitatea dintre noi nu s-a sfîr- 
șit, dar sînt hotărît să mă pre-

feri rit 
că am

M-am

Ir'

£ POLITEHNICA
f în etapa de ieri a campionatelor re- 
ț'publicane de baschet, au fost înre- 
■ gistrate următoarele rezultate.

FEMININ
POLITEHNICA BUCUREȘTI — I.E.F.S. 

66—57,.. (32—25). Studentele de la I.E.F.S. 
au avut inițiativa doar timp de cinci 
minute (8—G în min. 5),- în rest ele 

'fiind dominate, uneori cu autoritate, de 
o echipă care â combătut din răspu
teri pentru o victorie extrem de pre
țioasă în lupta pentru 
excelent 
vedit și 
puncte), 
nlca

titlu. Conduse 
de Ileana Gugiu, care a do- 
o mare eficacitate (31 de 

baschetbalistele de la Politeh- 
. au izbutit să impună un ritm 

convenabil lor, adică nu tocmai rapid; 
iar cînd au avut prilejul, au și contra
atacat fulgerător, depășindu-și net ad
versarele. Ca urmare, tabela de scor a 
indicat permanent opt-zece puncte în 
favoarea campioanelor care, la un mo
ment dat, au acuțnulat un avans de 
16 puncte (48—32 în min 28). Dar, cînd 
se părea că lupta este încheiată. 
I.E.F.S. are o revenire care o aduce pînă 
la un singur coș : 52—54 (min. 35). Time- 
outul cerut, la timp, de antrenorul 
Grigore Costescu. a repus. însă, forma
ția campioană pe picioare, cîștigătoare 
intr-un final clar. Victoria echipei Poli
tehnica este pe deplin meritată, deoa
rece componentele ei au demonstrat nu 
numai că s-au pregătit cu deplină se
riozitate pentru această confruntare, 
dar au și luptat așa cum trebuie să 
lupte o formație fruntașă angrenată in 
disputa pentru titlul de campioană a 
țării. Din păcate, nu același lucru l-au 
făcut și jucătoarele de la I.E.F.S., care 
au dezamăgit prin indolența lor. Doar 
Iftimie, Szabo și Balai s-au detașat din 
nota de apatie care a caracterizat 
team-ul .I.E.F.S., celelalte comportin- 
du-se sub orice critică. Ce noate fi mai 
concludent decît faputl că Tita și 
Popov, de obicei principale realizatoare, 
au înscris împreună opt puncte (!) și 
că doar într-o scurtă perioadă din re
priza secundă formația I.E.F.S. a reu
șit să impună un ritm trepidant (Balai 
a avut aportul decisiv în această pri
vință) așa cum s-ar fi cuvenit să facă 
(datorită valorii și tinereții lotului) pe 
tot parcursul meciului.

Au înscris : Gugiu 31, Pruncu 4. De- 
metresetr 8, Taflan 12, Ciocan 5, Topor

»

etapei

La București: Profcresul cti Di
namo București 15,5—20,5, cu Me
talul Tîrgoviște 12—24. Dinamo — 
Metalul 22.5—13.5.

La Brașov (două reuniuni): A.S.A. 
eu Steaua 14,5—25,5, 
Tg. Mureș 16,5—15,5. 
Mureșul 23,5—12.5.

Steagul roșu Brașov
■7-
1,5-

cu Mureșul
Steaua cu

cu Dunărea 
Galați 21-7- cu Autosport 
Gheorghe 31,5—5,5, Dunărea 
Autosport 24—18.

Sf.
cu

Shnbătă ți duminică, în divizia A 
feminină a fost programată etapa a 
16-a caracterizată prin rezultate scon
tate.

I.E.F.S. BUCUREȘTI — UNIVER
SITATEA TIMIȘOARA (3—1). O 
partidă atrăgătoare (îndeosebi prin 
evoluția scorului), în care s-a chel
tuit multă energie de ambele părți. 
Timișorencele au avut cea mai bună 
evoluție în București, în actualul 
campionat. Și n-au fost departe de o 
mare surpriză, dacă ținem seama de 
faptul că setul tntîi (în care, deși 
conduse, au găsit tdtușl resurse să 
egaleze la 14) a fost pierdut în pre
lungiri și câ au existat perspective 
de egalare a scorului în setul ultim. 
Dacă Universitatea, cu mereu tinăra 
Doina Coste la pupitru și avînd în’ 
Maria Dobrogeana și în surorile Bri
gitte și Marianne Wolff trăgătoare 
in bună dispoziție, și-au depășit ni
velul obișnuit al comportării. in 
schimb I.E.F.S. nu a dat randamentul 
așteptat, situîndu-se sub cota cu care 
este creditat lotul său. Doar Maria 
Ccngher și Cornelia Cirstoiu au evo
luat mai aproape de valoarea lor 
reală. Au condus foarte bine CI. Nis
tor și V. Vrăjescu, ambii din Bucu
rești. (a. b.)

C.P. BUCUREȘTI — C.S.M. SIBIU 
(3- 0). Intr-un meci deosebit de im
portant in lupta pentru supraviețuire 
în prima divizie, jucătoarele de la 
C.P.B. si-au apropriat victoria în nu
mai trei seturi, nu însă "fără emoții. 
S-au remarcat: Angela Ionescu, Doi
na Călin, Irina Bădulcscu (C.P.B.). 
Cristina Popa și Heidrun Schunri 
(C.S.M.). Arbitraj foarte bun al cu
plului bucurețtean A. Dinicu — N. Gâ- 
teșanu. (I. C.)

RAPID BUCUREȘTI 
CANSTANȚA . (3—0). 
au avut 
deosebi 
Ccrncga 
Lutsch, 
depășite

Ia Rapid s-au remarcat : Eugenia
Rebac, Mariana Baga și Cristina Băl- 
tărețu. Foarte bun arbitrajul prestat 
de C. Florescu și Gh. Ionescu.

PENICILINA IAȘI — CEAHLĂUL 
PIATRA NEAMȚ (3-0). A fost pri
mul meci oficial de volei găzduit de 
noua sală a sporturilor din Iași. Cam
pioanele au onorat evenimentul prin- 
tr-o victorie categorică, obținută în 
mai puțin de 50 de minute. Remar
cate : Florentina Itu, Aurelia Ichim 
și .Adriana Albiș. de la învingătoare. 
Tereza Viruzab și Ana Gheorghe, de 
la învinse. Arbitraj foarte bun : 
N. Mateescu din București și V. Sza- 
kăcs din B. Mare. (V. Diaconescu — 
coresp.).

CONSTRUCTORUL ARAD - CON
STRUCTORUL BUCUREȘTI (0—3). 
Victorie clară a oaspetelor din rîndul 
cărora s-au remarcat Paula Cazangiu, 
Victoria Caranda si Doina Stoian. Au 
arbitrat bine V. Ranghei din Ploiești 
și P. Cornel din Sibiu. (I. Ioana — 
coresp.).

REZULTATE

Medicina București — Dinamo 3—0 
12. 13. 5) — disputat sîmbătă, C. P.
București — C.S.M. Sibiu 3—0 (10, 12, 
15). Rapid — Farul Constanța 3—0 (11, 
6. 7), I.E.F.S. București *-----
tea Timișoara 3—1 (14,
Constructorul Arad 
București 0—3, (—10,
lina Iași — Ceahlăul P. Neamț 3—0 (3, 
2, 10).

- Universita- 
4, —12, 11).

Constructorul 
—5. —3). Penici-

FARUL 
, ... Constănțencele

un început bun. datorat în- 
randamentului liniei: Emilia 
— Liliana Pașca — Viorica 
Insă în continuare au fost 
de un adversar superior. De

CLASAMENT
1. RAPID 16 15 1 47: 8 31
2. Penicilina 16 15 1 45: 7 30
3. Medicina 16 14 2 44:19 30
4. I.E.F.S. 16 12 4 40:19 28
5. Dinamo 16 12 4 36:18 23
6. Universitatea 16 5 11 27:37 21
7. Constr. Buc. 16 5 11 24:35 21
8. C.S.M. 16 5 11 20:36 21
9. Ceahlăul 16 5 11 20:38 21

10. Farul 16 4 12 21:39 20
11. C.P.B. 16 4 12 17:40 20
12. Constr. Arad 16 0 16 3:48 16

Pi >r ?n ring: Năstac (dreapta) și Gyorffi
Foto: N. AUREL

ț,

Jocurile
Munches*.  

Paul Dobre-»cx

cu aceeași 
putea par- 
ipioe de la

ivins

Xu

tsi'. aioare in 
;cu b

vlnt*.
Campionul „semimijlocklcr*.  Vic

tor Zilberman, nu are, încă, un con- 
tra-cand:dat serios. Tînărul Ion Vor- 
nicescu, după o frumoasă scl.pire in 
rundul doi. cedează prin abandon 
în fața durității loviturilor expedi
te de rivalul său. Zilberman b. ab. 
2 Vornicescu.

La „mijlocie mică*,  un meci fără 
istoric. Rănit la arcadă în cea de a 
doua repriză. Ion Covaci a ratat re
intrarea în echipa națională, medi
cul oprind lupta. Ion Mocanu b. ab 
2 Covaci.

Departe di

Gyorffi. așa cum a declarat „mijlo
ciul*  Alee Năstac a trebuit să se în
trebuințeze la maximum pentru a 
obține o victorie la limită. Năstac 
b.p. Gyorffi (3—2).

Mecuriie •dintre .semigrei", in 
care Horst Stump învinge prin a- 
bandon in repriza a treia pe Ale
xandru Coroianu si dintre -grei4, in 
care Ion Alexe învinge prin desca- 
IJicare in ultima repriză pe Anghel 
Iancu — au oferit lupte anoste, 
din care cu greu am putea reține 
ceva interes-?-L

Gala challengerilor
tCrmart din pag li

bera pe Ion

STEAUA A ÎNVINS PE „U“ TIMIȘOARA

A DOMINAT Șl A CIȘTIGAT DERBY LL CU I. E. F. S
G pentru Politehnic.-), respectiv Sal cu S, 
Szabo 15, Iftimie 9. Deak 9, Petric 8. 
Popov 2, Balal 2. 
excelent E. Hottya 
STANCULESCUI.

Tita 6. Au condus 
și G. Chiraleu. (D.

IAȘI — CONSTRUC-UNIVERSITATEA
TORUL BUCUREȘTI 47—50 (27—21). Deși 
au fost handicapate de absența jucă
toarelor Apostol șl Lâszlo, ieșencele au 
condus în prima repriză și multă vreme 
din cea de a doua. Bucureștencele au 
izbutit să aibă pentru prima dată avan
taj în min. 28, iar în final s-au impus 
și au cîștigaț. Au arbitrat E. Sârosi și 
Șt. Grecu. (V. DIACONESCU — coresp.).

A.S.A. CLUJ — CRIȘUL ORADEA 
47—64 (23—26). Partidă de slab nivel, in 
care clujencele s-au întrecut în a co
mite greșeli de tehnică (peste 25) de 
care oaspetele, mai ambițioase și mai 
decise, au profitat cu promptitudine. 
(MIRCEA RADU — coresp.).

SÂNATATEA SATU MARE 
VERSITATEA 
(43—27). Joc la discreția gazdelor, mult 
mai precise in aruncările 
VERSA — coresp.).

CLASAMENT

TIMIȘOARA
UNI
ȚI—«

la cos. (A.

TIMI-

1. RAPID 14 14 • 939—«7 23
2 Polltelraica 14 12 2 9€5—2«
3. I.E.F.S. 13 14 3 8tf—CM 23
4. Crișul 14 7 7 734—749 21
5. Sănătatea 14 5 9 SAC—19
6. Univ. Timișoara 14 5 9 741—911 19
7. Voința Brașov 14 4 19 718—127 11
8. Univ. Iași 14 4 19 €84—822 18
9. Constructorul 14 4 19 €33—«26 19

10. A.S.A. Cluj 13 4 9 723—717 17
MASCVUN

STEAUA — UNIVERSITATEA 
ȘOARA 77—€8 (43—29). In min. 5, Steaua 
luase un 
menținut 
celorlalte 
încercat 
gere) să 
reștenii âu fost mulțtțmlțî cu cele pa- 
tru-cînci coșuri cu care-și țineau ad
versarii la respect. în. aceste condiții, 
întrecerea s-a desfășurat într-un ritm 
de vals, plicticos. $i doar precizia în 
aruncările de la semidistanță și de la 
distanță a mai salvat spectacolul înche
iat cu victoria surorinzător de comodă 
a echipei Steaua. în aceste condiții, cu

avans de cinci coșuri 
aproape intact de-a _ 
25 de minute. Timișorenii au 

(dar fără prea mare convin- 
refacă handicapul, iar bucu-

Rezultatele

a

mai neașieptatl 
âvă manifestată

(tea

(12—2). 
lungul

ll-a la „libere"

La Timișoara : C.B-R. cu Dinamo 
Brașov 0—36 (!), cu Vulturii tex
tila Lugoj 16—16, Dinamo 
turii 28—4.

La Brăila :
Iași 29,5—2,5, 
ta’ 22,5—17,5, 
19,5—16,5.

La Odorheiul Secuiesc : Lemnarul 
cu Rapid București 27—13, cu Olim
pia Satu Mare 20—12, Rapid cu 
Olimpia 26,5—13,5.

a:ît 
exces: 
reșterd care au fost sancționau pe rfcsd 
cu gteșealâ tehnică (Bariu, pentru pro
teste repetate la adresa arbitrilor).
avertisment (întreaga echipă pentru că 
jucătorii, dupâ ce înscriau, loveau sau 
prindeau mingea, im p.edicindu-și adver
sarii să repună rapid mingea în joc), 
greșeală tehnică și apoi eliminare fSavu. 
pentru proteste ia deciziile arbitrilor, 
pentru continuarea protestelor și atitu
dine necontrolată față de arbitri). Au 
înscris : Tarău ÎS. Grâdișteanu (o sur
priză plăcută acest tînăr jucător cu 
talia de 2.S2 m) 2. Bariu S. Savu S. 
Gheorghe 6. Dimancea 9 (excelent și-a 
condus partenerii acest inimos jucător). 
Dumitru 9. Oczelak 12 .Molin 4 pentru 
Steaua, respectiv Caloș î. Viciu 23, Io
nescu t. Mânâilă t. Czmor 14. CImpeanu 
14. Au arbitrat bine L Petruțiu și M. 
Aîdea. (D. Sr.)

POLITEHNICA GALATI — POLITEH
NICA CLUJ W—47 (W—23). Gâlățenii au 
condus pînă in apropierea finalului cu 
14—12 puncte. în ultimele minute, clu
jenii au avut. insă, o revenire specta
culoasă. esali nd In min. 39 și riștigind 
prin transformarea a două aruncări li
bere. Au arbitrat bune C. Negulescu și 
N. Iliescu. (M. PETRESCU — coresp.).

MUREȘUL TG. MUREȘ — UNIVERSI
TATEA CLUJ 63—« (31—39), Fără doi 
jucători de bază (Czedula și Nagy, in- 
disponibili). gazdele nu au putut face 
față experimentatei formații clujene, 
care a avut in Demiar. (29) și Ruhring 
(24). cei mai buni realizatori. Au arbi
trat foarte bine M. Rizea și D. Crăciun. 
(C. ALBU — coresp.).

I.E.F.S. BUCUREȘTI — POLITEH
NICA BUCUREȘTI 56—75 (23—42). Viito
rii ingineri au avut o evoluție bună : 
atacuri ingenios construite pe un front 
larg, cu pase deseori imprevizibile și 
contraatacuri simple, eficace. Ele le-au 
adus avantaj chiar de la începutul me
ciului (min. 6 : 15—7). De partea cealaltă, 
I.E-F.S. nu a jucat pe măsura așteptă
rilor recomandate de evoluțiile anteri
oare : multă imprecizie în aruncările la 
coș. contracararea atacurilor adverse 
prin faulturi (patru eliminați pentru 5 
greșeli personale), joc static, arareori 
animat de execuții in viteză. Deci, 
ferența finală — de loc exagerată, 
arbitrat foarte bine G. Dutka și I. 
nescu. (RADU TIMOFTE).

I.C.H.F. — RAPÎD 70—56 (46—32).
tidâ de slab nivel tehnic și spectacu
lar, în care au abundat pasele greșite 
și ratările incredibile, chiar și de sub 
coș. Rapidiștii nu au opus rezistență 
decît in primele minute, cînd au și 
condus (min. 4 : 8—7). Din acel moment, 
inițiativa a trecut de partea echipei 
I.C.H.F. care, mal precisă în aruncările 
la coș, a obținut o victorie comodă. 
Corect și autoritar arbitrajul prestat de 
G. Dutka (Oradea) și E. Niculescu 
(Buc.). (AD. VASILESCU).
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REZULTATE TEHNICE : Politehnica
Iași — Știința Petroșani 3—13 (0—S),
Grivița Roșie — C.S.M. Sibiu 13—S (7-«>, 
Dinamo — Farul 4—3 (I—0), Agronomia 
Cluj — Steaua 3—35 (3—17), Gloria — Uni
versitatea Timișoara 7—14 (3—I), Sportul 
Studențesc — Rulmentul Bîrlad 15—3 (6—0).

• S’-atu-quo în clasament după etapa 
a doua a returului. Toți cei din frunte 
au cîștigat. e drept că unii mai ușor, 
alții doar după clffnuri. Așadar. Itirr.a 
pentru titlu se menține în continuare 
strânsă, mai acerbă ca oricând In alțl ani. 
Performera etapei apare lidera clasamen
tului, știința Petroșani, care, inlirmin- 
du-se pronosticurile, s-a dus să cîștige 
la Iași, adică tocmai acolo unde, de obi
cei. nu prea se obțin puncte. Echipa stu
denților din Valea Jiului ține să nu se 
dezmintă și să ne surprindă în continuare.

• O treime dintre formațiile angalatc 
in întrecerea primei divizii au evoluat 
în cuplaj, pe terenul Gloria : două bucu-

cu . Vul-

Progresul cu 
cu Tomistex 
Tomistex cu

Nicolina
Constan-
Nicolina

Nr. 700Î

FAVORIȚII AU CIȘTIGAT GREU
Seria I: SCORURI STRÎNSE

SPORTUL STUDENȚESC BUCUREȘTI - 
METALUL TÎRGOVIȘTE 1—0 (0—0)

Ionul în plasă. A arbitrat bine N.
MOGOROAȘE — Craiova. (AI. CO.

Derby-ul seriei I a corespuns aș
teptărilor. Cele cîteva mii de spec
tatori au asistat la o luptă dîrzâ, 
purtată într-un ritm vioi. Studenții, 
cu cîteva individualități experimen
tate (Kraus, Jamaischi, Rădulescu) 
si un puncheur de temut (Mircea 
Sandu) și-au impus superioritatea. 
Metalurgiștli au evoluat la un bun 
nivel, au făcut risipă de energie, au 
luptat cu multă ambiție pentru un 
rezultat favorabil, chiar în inferio
ritate numerică (în min. 72 Nistor 
a fost eliminat pentru injurii aduse 
arbitrului). în prima parte, ambele 
echipe au ratat cîteva ocazii de a 
marca. In repriza secundă, studenții 
au atacat mai decis și în min. 68 
Kraus a șutat, de la 7 m, spre poar
tă, iar Grancea, cu mîna, a deviat 
balonul și arbitrul a acordat pe
nalty, pe care Pană l-a transformat. 
Bun arbitrajul lui Z. DRAGHICI — 
Constanța. (P. V.).

Ș. N. OLTENIȚA — 
METALUL PLOPENI 1—0 (0—0)

Jocul a fost echilibrat în prima 
repriză, iar 
au dominat 
realizat' de 
A condus 
București.

au evoluat la un bun nivel, dar 
pînă la pauză n-au reușit să înscrie. 
In partea a doua, giurgiuvenii au 
avut inițiativa și în min. 70, Vasi- 
lescu a transformat un II m. S. 
STANCESCU — București a arbitrat 
foarte bine.

Tr. BARBALATA, coresp.

PROGRESUL BUCUREȘTI — 
POIANA CÎMPINA 1—0 (0—0)

După poziția în clasament și după 
valoarea celor două echipe, desigur, 
cei prezenți duminică dimineața pe 
stadionul din strada dr. Staicovici 
nu bănuiau că Progresul va avea 
probleme atît de dificile de rezolvat 
în meciul cu Poiana Cîmpina. Vic
toria gazdelor s-a conturat destul 
de greu.. Progresul a reușit să smul
gă aceste două puncte cu prețul 
unor eforturi deosebite, pentru că 
a întîlnit un adversar, care în do
rința obținerii unui scor egal, s-a 
apărat tot timpul cu 9 jucători. 85 
de minute, meciul s-a jucat în te
renul cîmpinenilor. Raport de cor
nere : 26—2 ! Portarul Opanschi a 
apărat excelent, iar fundașul Popa 
a salvat 4 goluri de pe linia porții. 
Bucureștenii au ratat însă mult. în 
min. 56 Beldeanu a șutat în bară.
Victoria a 
cînd Sandu 
și fundașul

fost decisă în min. 78, 
Ion a șutat spre poartă 
M. Grama a deviat ba-

Seria a:

după pauză, localnicii 
copios. Unicul gol a fost 
Constantin, în min. 76 
bine M. POPESCU —

M. VOICU, coresp.

C. GALAȚI —F,
METALUL BUCUREȘTI 1—0 (1—0)

Aproximativ 16 000 de spectatori 
au asistat la o partidă frumoasă. în 
prima repriză, jocul a fost echili
brat, dar gălățenii au reușit să în
scrie prin Iancu, în min, 37. După 
pauză, bucureștenii au dominat co
pios. dar înaintașii n-au putut res
tabili egalitatea. A arbitrat corect 
N. RAINEA — Bîrlad.

T. SIRIOPOL coresp. județean.

CEAHLĂUL P. NEAMȚ - 
POLITEHNICA GALAȚI 1—1 (1-0) 

(
Jucătorii de la Ceahlăul au domi

nat mai mult în prima repriză. în 
această parte a meciului, la capătul 
unei acțiuni frumoase, Mustață a 
deschis scorul. în cea de a doua re
priză, gâlățenii au echilibrat jocul 
și, în min. 59, au restabilit egalita
tea și pe tabela de marcaj, ca Ur
mare a golului marcat de Bezman. 
A condus bine EM. PĂUNESCU — 
Vaslui.

FORTUL CONSTANTA — 
STIINTA BACAU 0—0

Deși au dominat în majoritatea 
timpului, constănțenii n-au putut 
străpunge apărarea Științei. Foarte 
bun arbitrajul lui R. STÎNCAN — 
București,

P. ENACHE, coresp.

C.F.R. PAȘCANI — 
CHIMIA RM. VÎLCEA 2—1 (1—0)

Ambele echipe au pus accentul 
pe un joc de luptă, neglijînd spec
tacolul sportiv. în 'general, ferovia
rii au dominat mai mult. Gbluri'e 
au fost realizate de lordache (min. 
20), Mărculescu (min. 68), 
Alecu (min. 55). A condus 
tor I. TOMA — Bacău.

C. ENEA,

(26

C. NEMȚEANU, coresp.

CLASAMENTUL

1. Sportul stud. 16 10 6 0 29—16 26
2. Ș.N. Oltenița 16 9 3 4 22—19 21
3. Progresul B. 16 8 4 4 31—13 20
4. Poli. G. 16 6 7 3 22—12 19
5. F.C. Galați 16 8 2 6 23—20 18
6. Metalul Tg. 16 7 4 5 18—16 18
7. Știința Bac. 16 5 7 4 14—15 17
8. Ceahlăul PN 16 6 4 6 21—27 16
9. Dunărea G. 16 6 3 7 15—22 15

10. Metalul Plop. 16 6 2 8 18—21 14
11'. Metalul Buc. 16 4 5 7 16—16 13
12. Progresul Br. 16 5 3 8 13—14 13
13. C.F.R. Paș. 16. 5 2 9 17—20 12.
14 Poiana Cîmp. 16 5 2 9 15—24 12
15. Portul Con. 16 2 7 7 16—21 11
16. Chimia R.V. 16 4 3 9 13—27 11

martie) : Poli-respectiv, 
satisfăcă-

coresp.

DUNĂREA GIURGIU 
PROGRESUL BRĂILA 1—0 (0—0)
In

fost
primele 30 de minute 
anost. în continuare,

ajocul 
gazdele

Etapa viitoare
tehnica Galați —C.F.R. Pașcani, Po
iana Cîmpina — Ș.N. Oltenița, Ști
ința Bacău — Sportul studențesc. 
Chimia Rm. Vîlcea — Dunărea 
Giurgiu, Metalul Plopeni — Progre
sul București, Progresul Brăila — 
Ceahlăul P. Neamț, Metalul Bucu
rești — Portul Constanța, Metalul 
Tîrgoviște — F.C. Galați.

SURPRIZA LA TIMIȘOARA
C.S.M. REȘIȚA —

POLITEHNICA TIMISOARA 2—0(1—0)

Peste 10 000 de spectatori, dintre 
care 1000 de timișoreni, au asistat 
la un joc specific de campionat, în 
care reșițenii au dominat, uneori, 
cu autoritate.

„Furtuna*  de la începutul parti
dei s-a potoli: repete, deoarece ti
mișorenii au avut o apărare fermă. 
Dar, dupâ 24 de minute, apărarea 
Politehnicii a cedat pentru prima 
oară, cînd Pușcaș, de la 18 m. a fă
cu: inutilă intervenția portarului Fi
lip. Tn repriza secundă, reșițenii 
si-au continuat dominarea. In min. 
59, Silaghi a deviat in poartă un 
șut puternic al colegului său Atodi- 
resei. Astfel. C.S.M. a cîștigat, pe 
merit, acest joc cu scorul de 2—0. 
A condus foarte bine N. PETRICEA- 
NU — București. (D. G.)

După pauză, nivelul jocului a scă
zut și mai mult, gazdele ratînd nu
meroase ocazii. în această parte a 
meciului au mai înscris Trifu (min.

; 86) * —
81) 
lui

pentru Minerul și Feher (min. 
pentru Chimia. Bun arbitrajul 

I. CÎMPEANU — Cluj.
T. TOHATAN. coresp. județean

ELECTROPUIERE CRAIOVA
C.SM SIBIU 1—0 (1—0)

C. F. R. ÎNVINSĂ!
MINERUL ANINA — 

VULTURII TEXTILA LUGOJ 1—0 (0—0)

Minerul a dominat cu autoritate, 
dar înaintașii săi au ratat multe o- 
cazii. De remarcat faptul că jocul 
s-a desfășurat tntr-o notă de depli
nă sportivitate. Unicul gol a fost 
înscris de Mocanu, în min. 82. I. O- 
PRIȚA — Arad a arbitrat bine.

P. LUNGU, coresp.

GF.lt TIMISOARA —
OUMPiA S. MARE 0—1 (0—1)

Mei unul din cei peste 6000 de 
spectator: din tribunele stadionului 
C.F.R. T mișoara nu au prevăzut a- 
cest rezultat surpriză. Feroviarii au 
început tare și chiar tn primul mi
nut, Nestcrovici a ratat cea mai 
mare ocazie a partidei. Dar, după 
două minute, s-a >scris golul me
ciului : Knoblau ă executat o lovi
tură liberă de la 20 m și balonul a 
trecut prin „zidul cu fisuri*  al 
CJ'.R.-uiui și s-a oprit în plasă. în 
continuare, am asistat la domina
rea copioasă, dar haotică, a timișo
renilor. și de partea cealaltă. Ia un 
ioc calm, sigur în apărare și cu con
traatacuri. în eoncluz e — victorie 
meritată a jucătorilor de la Olimpia. 
A arbitrat corect GH. COJOCARII 
— Tr. Severin.

P. ARCAN, coresp. județean

MINERUL B. MARE — •
CHIMIA FAGARAȘ 3—1 (2-0)

Jcc de uzură. In prima parte, mi
ner;: au marcat de două ori, prin 
Co mau (min. 9) și Trifu (min. 13).

Deciși să-și amelioreze situația 
precară ce o au în clasament, cra- 
iovenii au jucat cu multă ambiție, 
au dominat și, în final, au obținut 
două puncte. Sibienii au dat o re
plică slabă în prima parte, iar în 
cea de a doua au atacat cu vigoare, 
sperînd că vor obține egalarea, dar 
n-au reușit să străpungă apărarea 
adversă. Unicul gol a fost realizat 
de Bărbuț, în min. 43, care a 
format o lovitură de la 11 m. 
bitrat bine R. BUZDUN — 
rești. (V. 1.).

METALURGiSTUL CUGIR — 
GAZ METAN MEDIAȘ 1—0 (0—0)

GLORIA BISTRIȚA — 
CORVINUL HUNEDOARA 1—0

trans- 
A ar- 
Bucu-

(0-0)
Joc de luptă, în care gazdele au 

dominat mai mult. în acest sens 
este grăitor raportul de cornere ! 
6—0 în favoarea Gloriei. După o 
repriză, de atacuri nefructificate, în 
cea de a doua, jucătorii de la Gloria 
au înscris unicul gol, prin Ciocan, 
în min. 55. A arbitrat bine “ 
—Tg. Mureș.

I. TOMA.

C.F.R. ARAD —
OLIMPIA ORADEA 2—1

I. soos

coreso.

(2—1)

Kczultatul partidei a fost stabilit 
în prima parte. în min. 12, orădenii 

. i deschis scorul prin Balogh, care 
a transformat o lovitură de la 11 m. 
în continuare, feroviarii au dominat 
și au restabilit egalitatea prin Da
mian. în min. 21. In penultimul mi
nut al reprizei, Gyenge a marcat 
cel de al doilea gol al C.F.R.-ultii. 
A condus cu autoritate I. HAIDIJ 
— Caransebeș.

Gh. HERMAN, coresp.

IN CAMPIONAT
Știința Petroșani,

SUSPENSUL
Universitatea Timișoara șf Steaua

rețtene — Sportul studențesc și echipa 
Gloria, alături de .,U“ din Tim:- 

țaara. o candidată (serioasă) la titlu ți 
Rulmentul din Bîrlad.

Pentru bucureștenii iubitori a! balonu- 
lu oval orice programare pe Gloria e- 
cr-vaiează cu o adevărată excursie. Ad
mirăm. desigur, loialitatea și dragostea 
fată de rugby a muncitorilor de la uzi
nele ..Republica”, care cu generozitate ii 
pun Ia dispoziție un teren, dar avem 
rezerve ir. ceea ce privește 
p-o<ramării unor partide de 
menea terenuri periferice, 
fapt ce nu poate constitui in 
o bună propagandă pentru 
care are

eficacitatea 
_A“ pe ase- 
îndepărtate, 
nici un caz 
acest -sport 

___ ____ nevoie de spectatori precum 
de.. aer. Nu credem că e cazul să in- 

prea mult pentru a dovedi că 
nimeni nu va fj dispus să ia drumul... 
G! oriei (dacă, bineînțeles, nu are o 
treabă precisă), mai ales atîta timp cit nu 
• a fi convins că va asista la un specia-

ETAPA A XVI-o, a DIVIZIEI A

CLASAMENT
1. STEAUA 16 15 1 1207—1059 31
2. Di.iamo 16 14 2 1334—1068 30
3. Univ. Timișoara 16 11 5 1336—1160 27
4. „U“ Cluj 16 10 6 1136—1059 26
5. Polit. Buc. 16 10 6 1211—1065 25
6. I.C.H.F. 16 7 9 962— 972 23
7. Rapid 16 7 9 1076—1148 23
8. Polit. Cluj 16 6 10 1032—1123 22
9. I.E.F.S. 16 5 11 1092—1202 21

10. Mureșul 16 4 12 1132—1375 20
11. Voința Buc. 16 4 12 981—1141 20
12. Polit. Galați 16 3 13 1191—1318 19

calitate. Și, din păcate, calitateacol de ____ .
cam este absentă pc terenurile noastre 
de rugby, în ultimul timp. Nici ieri nu 
s-a făcut o excepție de la această nedo
rită regulă. In afară, poate, de XV-le 
studențesc dc pe malurile Begăi. și nu pe 
toată durata partidei, ci doar p6 alocuri. 
Celelalte trei protagoniste âle cuplajului 
au avut o evoluție... cenușie. Poate în
ceputul activității competiționale. poate 
vintul. poate lipsa stimulentului care 
este direct proporțional cu cadrul, poa
te... Dar noi nu ne putem declara mul
țumiți cu aceste „rezerve" (reale, desi
gur) șt credem câ nu astfel vom realiza 
mult dorita redresare a rugbyului.

In etapa 
diviziei A 
rezultate :

*S XVI-a a campionatului 
s-au înregistrat următoarele

FEMININ
București — Gloria București
Constanța — Metrom Brașov

Voința 
2530—2461

Voința
2297—2175

Constructorul București
București 2496—2608

C. S. M. Reșița 
2469—2286

Voința
2420—2400

Petrolul 
2556—2344

Voința 
2095—2222

Laromet
2398—2229

Dermagant Tg. Mureș 
Cluj 2307—2363

Oradea
Băicoi
Sibiu
București

Rapid
Voința Craiova

Voința Timișoara
Cetatea Giurgiu
Voința

Voința
Mediaș
Ploiești
Voința

Voința Tg. Mureș — Hidromecanica 
Brașov 2363—2288

MASCULIN
Constructorul Calați 

Brașov 5213—4870
Electrica Sibiu —

4361—4839
Voința București —

5349—5263
Gloria București — Flacăra Cîmpina 

5069—4992
C. S. M. 

5016—5147 .
Rafinăria

Iul Plopeni
Constructorul

Ploiești 5510—5433
Voința Cluj

5116—4859
Gaz metan Mediaș

5055—5100
C.F.R. Tg. Mureș — Olimpia Reșița 

4952—4661 (s-a jucat în toamnă).

Rulmentul
Voința Lugoj

Rapid București

Reșița — Voința Tg. Mureș
Teleajen Ploiești 
4874—4814

București -
Meta-

Petrolul
C.F.R. Timișoara

I. C. Oradea

• Am făcut toate aceste considerați uni 
de ordin general pentru câ pe plan teh
nic ar fi prea puține lucruri jde spus. 
Totuși, Vom reține evoluția Universității 
care a dovedit maturitate în joc mal cu 
seamă în repriza a doua cînd ne-a amin
tit de locul fruntaș pe care-1 ocuoă, 
imounîndu-se cu ușurință în fața Glo
riei. o echipă tînără, în plină formare, 
al cărei joc deschis șl lipsit de supără
toarele obstrucții de altădată, merită a 
fi totuși subliniat. Formația metalurgis
te. foarte harnică — atît în producție, 
cît și pe terenul de joc — Va fi urmă
rită în continuare cu interes. Au mar
cat : Gheorghe Ion (un debutant). SUciu 
(de două ori) și Ghețu cite o încercare, 
a transformat o dată Duță — pentru ti
mișoreni și Iordănescu — o lovitură de 
pedeapsă și Gavriș — o încercare pentru 
gazde. Excelent arbitrajul lui V. Cismaș 
(Buc.).

în cea de-a doua partidă a cuplajului 
vom remarca jocul din repriza secundă 
prestat de studenții bucureșteni în fata 
Rulmentului, adică acea parte a partidei 
în care Sportul a jucat cu adevărat. 
Bîrlădenii au dovedit din nou aceleași 
calități atletice remarcabile, dar le lip
sește în continuare, din păcate pent.ru 
ei, orientarea în teren. Punctele au fost 
înscrise de Iorgulescu și ianusievici — 
cîte o încercare, și de Crăciunescu — 
o lovitură d» pedeapsă și două transfor
mări ; pentru bîrlădeni a marcat Ciorici 
— o lovitură de pedeapsă. A arbitrat 
bine Șt. Cristea (Buc).

D. CALLIMACHI

Localnicii și-au impus superiori
tatea, dominînd, dar linia de înain
tare a ratat nenumărate situații fa
vorabile de a majora scorul. Ra
port de cornere : 13—1 în favoarea 
Metalurgistului. Oaspeții s-au apărat 
supranumeric, în unele perioade cu 
cite 7—8 jucători. A marcat Pîrvu- 
lescu' (min. 53). A arbitrat foarte 
bine I. RITTER — Timisoara.

M. VÎLCEANU, coresp.

CLASAMENTUL

1. CSM Reșița 16 11 3 2 26— 7 25
2. Minerul B.M. 16 8 4 4 29—14 20
3. C.F.R. Tim. 16 7 4 5 18—12 18
4. Metalurgistul 16 8 1 7 14—15 17
5. Poli. Tim. 16 6 4 6 23—18 16
6. Gloria Bist. 16 7 2 7 19—19 16
7. C.F.R. Arad 16 6 4 6 19—21 16
8. C.S.M. Sibiu 16 7 2 7 13—18 16
9. Minerul An. 16 7 2 7 19—24 16

10. Vulturii text. 16 6 4 6 14—23
11. Corvinul 16 7 1 8 19—16 15
12. Chimia Făg. 16 6 2 8 25—24 14
13. Gaz metan 16 5 3 8 10—16 1.3
14. Olimpia S.M. 16 5 3 8 9—17 13
15. Electroputere 16 5 3 8 13—22 13
16. Olimpia O. 16 5 2 9 18—22 12

Etapa viitoare 
rii textila Lugoj 
Politehnica Timișoara — C.F.R. 
rad, Olimpia Oradea 
tere Craiova, C.S.M. Sibiu — C.S.M. 
Reșița, Olimpia Satu Mare — Meta
lurgistul Cugir, Chimia Făgăraș — 
Minerul Anina, Corvinul Hunedoara 
— C.F.R. Timișoara, Gaz metan Me
diaș — Minerul Baia Mare.

(26 martie) : V :!tu- 
Gloria Bistrița,

A-
Electropu-

CON TINUA
învingătoare în deplasare

• Intîlnlre între fosta echipă antrenată 
de Titi Ionescu (Dinamo București) >■: 
actuala (Farul Constanța). Numai a lt 
și ar fi fost deajuns ca disputa dintre 
cele două combatante să fie aprigă ți 
de un bun nivel tehnic. Dar n-a fost ața. 
E drept, Dinamo a condus, Intr-un tel. 
ostilitățile, o bună parte din joc da.- 
iki atît incit să convingă sau să învingă 
detașat. Cînd în min. 13 Coravu a reu
șit o încercare și Dinamo a luat condu
cerea cu 4—0. Meciul n-a fost însă 
așa cum l-am II dorit. S-a jucat — rral 
ales în prima parte — ceva mal dirz 
(Dinamo a ratat de puțin două încer
cări), confuz însă în continuare, fără 
orizont, iar balonul oval a fost lovit me
reu cu piciorul pînă la exasperare. „De 
l-au făcut pătrat" — cum spunea un— 
mucalit. Bun arbitrajul lui D. Grizo- 
rescu.

Modesîo FERRARINI

a La Iași am asistat Ia o partidă dirză. 
disputată mai ales pe înaintare, în oare 
vioara întîi a fost echipa vizitatoare. 
Gazdele au comis două greșeli de apă
rare. prompt exploatate de studenții d:n 

' Petroșani. Au marcat : Burghelea si Mo- 
roincte — cite o încercare și Bucoș — 
o lovitură de pedeapsă și o transforma
re pentru Știința, respectiv Gali — o 
lovitură de pedeapsă. A condus foarte 
bine T. Wiring (Buc.). (D. DIACONESCU. 
coresp. județean)
• După meciul de la Iași, cu „Poli", 

grivlțenli au părut obosiți și s-au des
prins, cu greu, de adversarii lor care, 
foarte mobili și prompți în apărare au 
intrat pe teren hotărîți să-și apere șan
sele ptnă la ultima picătură de ener. ie. 
De altfel, pe aproape toată durata par
tidei, scorul a stat sub semnul incerti
tudinii, echipa bucureșteană reușind, abia 
spre final, să realizeze, la o fază con
troversată, diferența înscrisă pe tabela 
de marcaj la sfirșltul jocului. Cele 19 
puncte au avut ca autori pe : Simton 
(transf.), Teodorescu (inc.), Țibu'.eac 
(Iov. ped.) și Veluda (inc.) de la Grivița, 
respectiv Tamaș (drop, și Iov. ped). A 
arbitrat satisfăcător G. Eftlmescu (Bucu
rești). (Dumitru NEGREA)

pent.ru


/

TAPA A XVII-a A REDESCHIS LUPTA PENTRU TITLU
WWAWWV

GAZDELE AU VRUT, POLIȚEHMljCA 3ft)

PATRU GOLURI Șl TOTUȘIFARUL j(0)

OASPEȚII PITEȘTENI AU ȘTIUT...
sc după amiaza însorită de ieri, 

atît de opusă duminicii anterioare) 
n-a lipsit nimic de pe stadionul Re
publicii care să nu ne ofere motive 
să fim mai optimiști cu acest campionat 
al nostru. Lume;! cere angajare în 
luptă, ritm, tehnică, ocazii (ratări 
și goluri) și iată că am avut din 
plin din toate acestea, mai bine de 
60 de minute, pină atunci cînd al doi
lea gol al piteștenilor a ingenunchiat 

• definitiv Rapidul. Un 2—0 scurt și 
clar, turnat în forme exacte, după 
o ciocnire înverșunată ----- s-
vinșii au avut situații

in care in- 
_ ------ ------ ... de gol atît

de favorabile^ incit ar fi putut să 
' - ~ dacă Boc

s-a accidentat și a fost înlocuit în min. 
17) să egaleze cînd au fost conduși 
cu 1—0. iar la 1—4 ar fi putut să 
cîștige detașat. Dar, tot atît de bine, 

ar fi putut să fie K.O. 
min. 46 cînd Frățilă, nu- 

ratat 
cele
mo-

conducă cu 2—0 (chiar

rapidiștii 
încă din 
mai cu Răducanu în față, a i 
centrarea Iui Dobrescu, una din 
mai mari ocazii de gol ale 
ci ului.

_ Rapidul s-a bătut, a vrut să 
vingă, și-a creat situații de goli __
fie că a ratat, fie că acest Stan a 
respins tot, făcînd o partidă care 
ar fi umplut de glorie pe cei mai 
mari portari ai lumii. Datele me
ciului sînt net superioare Rapidu
lui in ceea ce 
teritorială, 2/3 
mari de gol (8—4), șuturi 
(22—16) și cornere (13—4), 
Stan sau Viad (de care 
de asemenea șuturile) l-au 
pe acest centru înaintaș

în- 
dar

1

stadionul Republicii ; timp excelent ; teren foarte bur, : spectator) ;• 
Au marcat: FRĂȚILĂ (min. 23) și ROȘU (min. 62). Raportul șuturilor Ba poartă: 
22 16 (pe spațiul porții: 16—5). Raport de cornere : 13—4.

RAPID : Răducanu — Pop. Boc (min. 17 ItCȘAT). Lupescu. CoRrea, XNaa. 
dumitru, nAsturescu. Ene Daniel (min. 79 aterin Steăan), Xeagx CP" 
dreanu.

f. c. argeș: stan — piguiea. OLTEANU. vlad ivaa n. Prepv*L 
MARIAN POPESCU, Dobrescu. FKAȚȚLĂ. DCBRIN. Rnu.

A arbitrat Mircea BADULESCU »»♦«. ajutat la linie de Z.
(foarte slab) și St. Patkoț (bine) — toți dla Oradea.

Trofeul Petschovschi : 9.
La tineret-rezerve : 0—0.

<ÎOI 
ei s3 

care
P<- 

eiți-

MECI FĂRĂ SARE SI
5 PIPER...

I Stadionul „23 August" ; timp fru- I mos (dar a bătut vint) ; teren bun :I spectatori 10 000. Au marcat: LUPU- I LESCU (min. 5). CUPERMAN (min.
71 și 81), respectiv MAREȘ (min. 84, 
din 11 m). Raportul șuturilor la 
poartă : 8—9 (pe spațiul porții: 5—4). 
Raport de cornere : 2—2.

POLITEHNICA : Costaș — Romi
lă I, IANUL, Stoicescu, PAL. Mari
ca (min. 46 Romilă II). SIMIONAȘ, 
incze CUPERMAN, LUPULESCU, 
DărUlă.

FARUL : STEFĂNESCU — Stoica, 
Mareș, Bălosu (min. 46 Antonescu), 
Nistor, TANASE. ANTONESCU (min. 
46 Goleac). GOLEAC (min. 46 Kallo). 
Oprea (min. 37 I. Coilstantinescu), 
Caraman, Turcu.

A arbitrat: O. Anderco (Sata Mare) 
* ★ ★ *, ajutat la linie de V. Trifu

■ șj C. Siiaghi (ambii din Baia Mare).. 
! Trofeu! Petschovschi : 8.
■ La tineret-rezerve : Politehnica — I Farul 1—1 (1—0).

IAȘI, 19 (prin telefon, de la tri- 
misul nostru;.

Profited și de avantajul unui 
rinl puternic, jucătorii Farului s-au 
adaptat bine condițiilor, renunțin'd 
ia pase.e scurte sau la semidistan- 
ță. acțioaind pe contraatac — cum 
ere ce așteptat —. cu deschideri 
iur.gi. lansări care îl căutau, în 
special pe Caraman. înfipt între 
lanul și Stoicescu Tactica s-a do
vedit bme aleasă. Cu un asemenea 
procedeu oaspeții păstrează mai 
multă vreme inițiativa, controlînd 
jocul șî devenind destul de pericu
loși in fazele de finalizare. Chiar 
ia min. 2. Antonescu trimite o min
ge in adincime, care-1 depășește pe 
Unul și pe care Caraman era gata 
să o intercepteze, dar Costaș sesi
zează și respinge cu picioruț din 
afara careului. Dar. după trei mi
nute. Cuperman inceareă un „uu- 
doi* cu Marica. ultimul lasă min
gea să treacă. Cnperman o ajunge 
din nou și stilează pe jos. Lupu 
le-sec urmărește și deviază balonul 
in plasă. Constănțenii nu se descu-

rajează, păstrează in continuare ini
țiativa, In min, 8, Oprea întinde 
o fracțiune de secundă șutul și ba
lonul e deviat de Stoicescu. Apoi, 
în min. 10, Turcit reia din voie 
centrarea lui Goleac. mingea tre
când .razant cu bara transversală, 
în continuare, asistăm la o perioa
da de joc din care lipsesc acțiu
nile la poartă. Intențiile ofensive 
ale localnicilor sint stopate de apă
rătorii Farului, care aplică destul 
de des jocul la ofsaid, iar Cuper
man și Lupulescu cad în cursă.

La reluare, aspectul jocului nu 
se schimbă. Contrar așteptărilor, tot 
oaspeții păstrează inițiativa, dar nu 
reușesc să finalizeze, majoritatea 
acțiunilor lor oprindu-se la limita 
careului, acolo unde lanul și Stoi
cescu nu pot fi bătuți. Jocul e lip
sit de claritatea și cursivitatea aș
teptată, e fragmentat de o sume
denie de faulturi comise de jucă
torii ambelor formații. După ce 
Caraman pierde o bună ocazie în 
min. 70, Romilă II, introdus la 
pauză în locul lui Marica (acciden-

tat). îi găsește, în min 71, pe Cu- 
perinan demarcat l>e partea dreap
tă. Ii transmite mingea și atacantul 
ieșean se angajează într-o frumoa
să cursă, la capătul căreia șutează 
cu... șpițul Pe sub Ștefănescu. 
2—0 ! Constănțenii reclamă nejusti
ficat ofsaid, iar Stoica este averti
zat cu acest prilej și eliminat peste 
un minut pentru injuriile aduse 
tușierului V. Trifu.

Rămași în 10 oameni, constănțe
nii vor primi și al treilea gol în 
min. 81 : autor același Cuperman. 
după o reușită combinație cu Lupu
lescu. Aceasta avea să fie, de alt
fel, singura fază de culoare într-o 
partidă excesiv de nervoasă (au mai 
primit avertismente Antonescu, Nis- 
țor, Mareș și Lupulescu), medio
cră ca factură, partidă care a dat 
cîștig de cauză gazdelor, învingă
toare de justețe, dar a căror supe-

rioritate a fost mai puțin eviden
tă decît o arată diferența de două 
goluri. Farul avea să înscrie golul 
de onoare în min. 84, in urma unui 
henț comis în careu, de lanul, lovi
tura fiind transformată de Mareș. 
De fapt, constănțenii nu puteau 
pretin'de m'ai mult la capătul unei 
partide în care — în general — au 
fost preocupați mai mult de jocul 
obstructionist.

Gheorghe NERTEA

rar, cu un Dumitru ultra ofensiv, 
și astfel a putut acționa pe cuntra- 
atac, avind marele avantaj de « 
poseda pe centrul terenului 
jucători tehnici, dispuși ți
lupte. Dobrin și Frățilă, dintre 
ultimul a regăsit forma din 
rioada de consacrare de acum 
va ani. Și astfel, 
respins atac după 
a contraatacat de 
șl a reușit 
loase.

Primul gol
Frățilă care 
dintr-o pasă 
in fața căruia Li 
nejustificat și a 
stupefiant. pentru 
Ene Daniel de la 
lingă bară (mia. : 
deschis scria enoi 
(min. 27 a tras’ puternic ia Vtodș 
După acest gol a armat cursa dupi 
egalare in care același L»e Da*>e4 
(min. 33) și Neagu (min. 43) n-a» 
reușit de Ia « m să-l ioviagă pe 
Stan, ulaitor in aceste inurvențu 
Reluarea jocului a debutat cu • 
mare ocazie ratată de Frățilă, Ca 
după aceea Neagu (bbb. S3) să Un
gă in Viad iarăși de la * ca. A 
mai șutat și Dumitru in aceiași 
Viad (min. Ci) pentru ca să urmeze 
contraatacul, deschiderea in adinci-

in timp ce a 
atac, F.C. Argeș 
preferință frontal 
goluri soectaca-

I

datele

s-a

Argeș 
proprii, 
numai 

se
ju.<- 
par-

de 
era ca 

portarul 
Viad in 
sete de

Argeș 
ți a reali-

două

Neagu (stingă) și Ene Daniel au fost

privește dominarea 
din partidă, ocazii 

]a poartă 
dar parcă 
s-au izbit 
hipnotizat 
atît 

controversat, Neagu. Mingea 
și atrasă de un magnet de 
argețean și de spatele lui 
care și Dumitru a lovii cu 
la cîțiva metri de poartă.

Victoria obținută de F.C. 
nu se datorează nici șanselor 
nici neșansei rapidiștiior ci 
în modul de abordare
poate 
tifice 
tidei

In

a jocului 
găsi o explicație care să 
contradicția dintre 

și rezultatul firtal. 
primul rind. F.C. 

angajat mai mult în joc 
zat un marcaj strici la adversar, inchi- 
zi.-id unghiurile de șut ale acestora, 
în al doilea rind, a rezistat desfă
șurărilor largi in atac ale Rapidului 
făcute de multe ori cu supranume

Stadion _23 August- : timp însorit. 
?4r cu vlnt ; ter?n bun : spectatori 

aproximativ 12 000. A marcat VA- 
(imn. 35) n zlaportui șuturilor 

ia poartă : 15—5 (pe spațiul porții 
7—3’. Raport de cornere : 9—2.

SPORT CLUB BACAU : Ghiță — 
/iioc, CATAriGIU, Velicu. Comâne- 

aCu, VATAFU, Hrițcu (min. 83 Si- 
aăuceanu). Pană (min. 72 Pruteanu), 
Dembrovschi, RUGIUBEI. S. AVRAM. 

CLUJ : MOLDOVAN — Sudy, 
?£XA, Solomon, MIHAlLA, Anca, 
-?anea Lazâr (min. 69 Mureșan), Ui- 

Adam (min. 67 Po-Mleanu, Barbu, 
caszki). Lică.

A arbitrat :
ajutat

raschiv și I. Urdea (toți din Bucu
rești). I

Trofeul Petschovschi : 8. )
La ti-.ierct-rezerve : Sport Club I

Bacău — „U“ Cluj 1—4 (0—2). s

C. GHEMIGEAN 
Ia linie de Al. Pa-

BACĂU, 19 (prin telefon, de la tri
misul nostru).

După două eșecuri consecutive 
la startul acestui sezon, fotbaliș
tii băcăuani au ieșit ca „leii din 
cușcă", de sub micul tunel, în 
aplauzele suporterilor lor, dispuși 
să le ierte totul în schimbul unei 
victorii 
fost în 
tribune, 
lor au 
sportiv, 
eu împărțit celor două echipe bu
chete de flori și... jocul a început 
spre buturile lifi 
și-a ciștigat astăzi locul în poartă 
prin... tragere la sorți.

In ofensiva ei, formația gazdă 
a avut vîntul aliat, dar o bună 
parte din prima repriză atacurile 
s-au oprit la mijlocul terenului, în 
zona de prelucrare (din cauza 
transmiterii defectuoase: Mioc, 
Pană, Comănescu) sau la marginea 
careului mare, acolo unde pasele 
decisive nu s-au sincronizat cu 
tîșnirile lui Rugiubei. 
min. 22 am notat prima 
ră în careul oaspeților: 
pe Crețu... în tribună, 
vram a demarat curajos 
stingă, 
careu 
trali ai 
care urmărise atent, a reluat, cu 
capul (de la aproximativ 10 metri, 
unghi favorabil) în direcția „sub 
bară": numai un reflex al lui 
Moldovan a trimis balonul în cor
ner. Și, dacă marcajul clujenilor a 
fost destul de aproximativ în a

la domiciliu. Ambianța a 
ton cu acest derbi: în 
de sub pîinia megafoane- 

curs acordurile unui marș 
imnul clubului, pionierii

Moldovan, care

Abia în 
fază cla- 
știindu-1 

Sorin A- 
pe aripa 

precis înapoi a centrat
(unde erau fundașii cen- 
lui ,,U“?), de unde Vătafu

Univ. CRAIOVA 0(0)

Awreî NEAGU

UN SINGUR GOL

ria din fața porții lui Malpovan. 
trebuie spus câ el a fost o vreme 
ca și inexistent dincolo de supra
fața de pedeapsă. Oamenii lui -U" 
de la mijlocul terenului au lăsat 
cimp liber de acțiune „omonimi- 
lor~ de vis-a-vis, fapt de care, in 
min. 35, Vătaju a profitat decisiv: 
el s-a avîntat nestingherit, cu ba
lonul Ia picior,* pină la aproxima
tiv 18 m de poartă, de unde a 
șutat cu sete, făcînd inutilă inter
venția lui Moldovan: 1—0

Cam la fel de naivă, apărarea 
formației gazdă gafase și ea cu 
puține minute înainte de deschi- 
derea scorului, permițîndu-le oas- 
oeților să creeze, pe contraatac, o 
fază periculoasă la poarta lui 
Ghlță: Uifăleanu, deschis dintr-o 
pasă lungă, a centrat înalt, spre 
punctul penaltiului, de unde A 
dam, singur-sfngurel. a reluat cu 
capul puțin peste bară.

După gol, băcăuanii au încercat 
să spargă tot pe aripa stingă și 
au fost la un pas de majorarea 
scorului. In min. 41. Sorin Avram 
a centrat spre careul mic, Rugiu- 
bei a fost prompt la întîlnirea cu 
mingea care, reluată puternic cu 
capul, a „ras“ una din barele ver
ticale. A fost momentul marcant 
din finalul reprizei, împreună cu 
acela (nedorit) cînd Comănescu 
(foarte arțăgos în duelul 
fâleanu) a 1.___
cartonașul galben.

După reluare, tot 
dat tonul jocului, 
vîntul potrivnic. La 
ținut două 
mente de panică la poarta 
Moldovan, 
(min. 57). 
pins 
(min. 68. cînd Dembrovschi a re
luat cu capul), de bara transver
sală. In replică, antrenorul Oni- 
sie a trimis forțe proaspete în te
ren (Mureșan și Poratzki), dar 
fără sorți de izbîndă, de vreme 
ce în întreaga repriză secundă 
clujenii n-au șutat decît de două 
ori pe spațiul porții lui Ghiță. 
Și apoi, mai niihic demn de sem
nalat pînă la ultimul fluier de ar
bitru care ...consfințește o victorie 
meritată și prețioasă (care a bucu
rat pe suporteri), a formației gaz
dă, dar la un scor ce nu reflectă 
fidel raportul de forțe existent pe 
teren.

ST. ROȘI

DINAMOL____ ; ■ - .1(0)

A DECIS
BRAȘOV, 19 (prin telefon, de la tri

misul nostru).
Surprinzătoare 

nuri această 
roșu — Dinamo, 
Iia derby-urilor 
campionatului nosl 
ția spectatorilor (și a 
lor), caracterul suitei

pe multe pla- 
part:Câ Steagul 
meci dia faro:- 
tradiț tonale ale 

Spre sa'.rsfac- 
teisspectatoc-— 
de surpr-je 

oferite de acest med a f:st pîârrt
MB «SiS" ech-Pc fimd 

Me ia chip
13 SG 30”

în

os în duelul cu Ui- 
văzut (cam TÎrziu..)

cornere.

SC.
deși 

început a 
Apoi, trei

Bacău a 
a avut 

ob- 
mo- 
lui 
elesalvat la unul din

de Mihăilă care a res- 
extremis, iar la altul.

G. NICOLAESCU

MAI CLAR
*✓

DECÎT ARA TA SCORUL
CLUJ, 19 (prin telefon, de la tri

misul nostru).
După punctul prețios cucerit în 

etapa trecută la București, în fața 
lui Dinamo, victoria obținută de 
astă dată în fața studenților craio- 
veni a făcut să se aprindă, în ta
băra feroviarilor clujeni, 
marilor speranțe, legate de 
pentru evitarea retrogradării. ■ 
fost o victorie grea, muncită, 
pe deplin meritată, realizată 
fata unui adversar dificil și în con
dițiile unei mari tensiuni, care 
plică -întrucîtva nivelul tehnic

scînteia 
lupta 

A 
dar 

în

. ,__  ___ _______, _ • ex
plică -întrucîtva nivelul tehnic și 
spectacular, în general, modest al 
intîlnirii.

începutul este dominat de avîn- 
tul gazdelor de a se impune în fața 
unei formații care joacă deschis, 
dar și suficient de sigur în inter
vențiile din propria jumătate de

teren, 
țiunile 
partea 
Petrescu 
în viteză, pe lingă masiva apărare 
craioveană. antrenîndu-și coechipie
rii în finalizarea unor atacuri care 
de cele mai multe ori 
stadiul de simple intenții. , 
lucru este valabil, și în ceea 
privește pe oaspeți, care — 1 
dul lor 
zență 
sivă, 
ceva 
rație, 
priză 
poartă și cu cîteva șuturi fără prea 
multă convingere spre buturile apă
rate de Gadja și Papuc, Peferindu- 
ne totuși la aceste cîteva faze de

Clujenii își organizează ac- 
ofensive cu precădere pe 

stingă, acolo unde spiridușul 
1 încearcă să se strecoare.

râmîn In 
Același 

ce-i 
rîn- 
pre- 
pa-

la
se mulțumesc cu o 

ofensivă surprinzător de 
în care numai Marcu reușește 
mai mult decît o simplă figu- 
De aici a rezultat o primă re- 
cam anostă, cu puține faze de

„MUTAREA PESCARII
SOARTA MECIULUI
14 VMl Ai

OLTEANU. BUSU.
P» vio vid cmia. 57

JIUL A CĂZUT

Stadion „23 August" ; teren neîngrijit ; timp splendid ; spectatori circa 
12 006. A marcat MUREȘAN (min. 28 și 80). Raport de șuturi la poartă : 19—11 
(pe spațiul porții: 10—5). Raport de cornere: 6—5.

A.S.A. : Nagel — Sâlbsy, BULUNI, ISPIR, CZAKO. Naghi. Hajnal. LUCACI, 
MUREȘAN, Fazekaș, Varadi.

JIUL : SUCIU — AI. Georgescu. GEORGEVICI, Stocker. Tonca. Cotormani 
LIBARDI (min. 83 M. Marian), Făgaș (min. 65 Urmeș), MULȚESCU, Stoian, 
Naldin.

A arbitrat CONSTANTIN PETREA *★★*, ajutat de I. Glieorghiță șl 
C. Iofciu (toți din București).

Trofeul Petschovschi : 9.
La tineret-rezerve : A.S.A. — Jiul 4-1 (1-1).

potențele celor două 
etala* e progresiv și ar-jc 
de atu-uri în joc 
așteptate.

Prima surpriză a partide: a tta- 
stituit-o startul celor două echipe 
cere s-au lansat cu c VLcbiiă de
terminare în atacuri susțmute. Ne- 
ingâdu:ndu-și mc; un m.nut de ta 
tonare, cele două ccotbatanîe ne-au 
arătat de ia început că joacă aumx 
ia victorie. Această optică -b.«r.a u. 
pentru gazde a fost adaptată și ce 
Dinamo, situația ei ia clasament 
expitcînd probacu și ea renunțarea 
la jumătățile de măsură. Rezultanta 
acestei atitudini față de meci a fost 
o evoluție temperamentală, cu 
atacuri spectaculoase pe ambeie 
froniun, cu reușite mișcări colecti
ve, alternate cu frumoase acțiuni 
individuale, echilibrul jocului — în 
prima parte a intim ui; — fiind ur
marea unor prestații de 
valoroase, atît din partea gazdelor 
cît și a oaspeților.

Din filmul meciului, 
splendidul voie al Iui Dinu (din 
min. 10, cînd Adamsche i-a salvat 
pe brașoveni de un gol), cele două 
faze de penalty de la poarta dina- 
movistă (din min. 11 și 19 — pri
mul, cel acordat și ratat de Ivân- 
cescu, fiind în orice caz mai puțin 
evident decît cel de-al doilea — 
fault asupra lui Gyorfi — care nu a 
fost acordat), precum și reflexele 
lui Adamache din min. 33, cînd la 
interval de ciu?va secunde, goal- 
keeper-ul stegarilor a salvat două 
goluri gata făcute.

Deși scorul a rămas alb pină Ia

ansamblu

amintim

câ w
ceva atai coerent In pri

ma pane a jucuiai, I-p&a de decizii 
ia citeva finatari de acțiuiu. pre- 
cjEn țz frteare^, eterna frînare in 

careuim de 16 xn lipăi nd-o pe 
ubelă de marcaj de acta de oare
care asoeritoe-ță pe care a avut-o in 
terec. Sunțuiâ că pot ciș’- ga aceas
tă partidă, duaamovțtii sin: la re
luare ceva mat atenț: ic fazete ce 
poartă Si soiul fui Dum.irtu II (min. 
ăl) cccfumă pretențiile exprimate 
de oaspeți încă de la începutul 
paredeL Acuzsnd vzibri șocul primi
ră acestui goi, formația brațovea- 
nă intră în cer:vă și vreme de cîte- 
va minute peste stadion plutește 
umbra unei infringer: implacabile, 
în aceste momente, antrenorul Pro- 
ca are o inspirație fericită. Ii intro
duce in teren (în mm. 57) pe Ba
te: și pe Necula in locul lui Cadar 
și, respectiv, al lui PavtovicL Cu 
aceeași ocazie, Pescaru este trecut 
virf de atac, ^mutare' decisivă pen
tru evoluția ulterioară a partide;. 

La numai un minut de la trece
rea sa în noul rol, Pescaru (cel 
care i-a executat și pe rapidișt: In 
ultimul meci al turului) rprelucrea
ză* o minge la centrul terenului, 
scapă de faultul lui Dinu, mingea 
ajunge în cele din urmă la Gyorfi 
care marchează imparabiL Relan
sați de un puternic val moral, ste
garii luptă cu tot mai multă con
vingere pentru Fiecare balon. In

vreme ce dmamcviștii (care văzu
seră victoria cu ochit) p.erd pro
gresiv luciditatea pe care o afișa
seră pînă atunci. Un nou go] al 
brașovenilor — semnat de emul 
meciului. Pescaru. încheie conturile 
unei parride de reală frumusețe, a- 
preciată ca atare de spectatorii pre
zent: In tribune. Sintetizind intr-o 
frază istoria jocului de ieri, putem 
spune că victoria brașoveană a avut 
o cheie, iar această ciiex- s-a numit 
„mutarea Pescaru*.

Marius POPESCU

Tg. MUREȘ, 19 (prin telefon, de la 
trimisul nostru).

După meci, corespondentul nos
tru din Tg. Mureș, prof. Constan
tin Albu, om cu vechime pe sta
dioane, spunea că în meciul cu 
Jiul, jocul apărării mureșene i-a 
amintit de echipa Industria sîr- 
mei din Cîmpia Turzii, care 
făcuse celebră în fotbalul nostru 
prin apărarea sa „Ia ofsaid". „Vă 
mai amintiți de Mari, cum coman
da pasul înainte?" — spunea prof. 
Albu. Desigur, ne amintim, după 
cum ne amintim și articolele care 
s-au scris împotriva acestui gen 
de apărare, socotit pe atunci drept 
o idee de joc depășită.

Iată că 
trenorului 
după arți 
zat-o cu 
joace în fața unei asemenea de
fensive, echipele noastre s-au gă
sit, de regulă, în 
a acționa 
fel a fost 
nu numai 
parte din 
sească antidotul și au 
capcana întinsă de linia Sollosy — 
B616ni 
culmea! 
gă apărarea formației 
reș cu mingi lungi, 
contraatac. Dar cei 
și-an făcut meseria... 
dacă miercuri, în meciul de Cupă 
cu Sport Club, contraatacurile Jiu
lui s-au dovedit extrem de pericu
loase (cam tot jocul ofensiv al e- 
chipei e construit pe această idee), 
aici s-au lovit de -zidul ofsaidu
lui".

Deși a ciștlgat pe merit, 
n-a reușit jocul așteptat 
stadion plin. Au 
sclipiri. în special ale lui 
care au îneîntat publicul, au fost 
cele două goluri care au aruncat

se

A.S.A., sub bagheta an- 
Bone, a reactualizat-o 

și ani. Și a reactuali- 
succes: dezobișnuite să

imposibilitate de 
mureșenilor. La 
atacanții Jiului 

cea mai mare

în fața
și azi: 
că în 

timp n-au știut să gă- 
căzut în

Ispir — Czako, dar — 
au căutat să străpun- 

din Tg. Mu- 
bune pentru 
doi tușierii 
Intr-adevăr,

existat

A.S.A. 
de un 
cîteva 

Lucaci,

tribunele in aer și au păstrat de 
partea militarilor nimbul invinci
bilității pe teren 
ECHIPA, în 
strălucit. Și 
cauza liniei
Hajnal, mai puțin inspirata ca de 
obicei, cu toate că golul al doi
lea a pornit de la Hajnal,

Fazele palpitante n-au lipsit, 
ele s-au petrecut în specia] la 
poarta lui Suciu. ~ 
min. 22, Fazekaș, talonat de Ton- 
ca, trimite cu capul afară, ratînd 
deschiderea scorului. Șase minu
te mai tîrziu, Lucaci demarează 
pe extremă și centrează splendid. 
Mureșan, aflat pe fază, reia în 
poartă din volă, printr-o foarfecă 
spectaculoasă. Apoi) Varadi scă
pă singur (min. 33), dar se „bîl • 
bîie" șj Suciu prinde. Jocul este 
alert, Jiul încearcă să frîngă a - 
părarea mureșenilor, dar nu reu
șește. De fapt, nici Mulțescu nu 
e veritabilul Mulțescu, nici Stoian 
nu se prea vede, iar Făgaș este 
înlocuit. Spre final, Jiul forțează 
„zăvorul" ofsaidului, încearcă ma
nevre tactice adecvate care își do
vedesc eficiența: min. 68, cap 
Stoian, Nagel respinge greu ; min. 
76 Ispir intervine salvator la o 
acțiune a lui Mulțescu; min. 79, 
Nagel respinge un șut al lui Ur- 
meș. în aceste momente de atacuri 
ale Jiului, o minge pornită de la 
Hajnal ajunge la Naghi care o 
trimite peste apărarea echipei mi
nerilor, Stocker vrea s-o respingă 
peste cap și Mureșan profită de 
situație, majorînd scorul: 2—0. în 
min. 85 tabela de marcaj 
arăta 3—0 la o splendidă 
trimisă cu capul de Czako, 
că ea

propriu. Dar 
ansamblul ei, nu a 

asta, în special. <iin 
de mijloc Naghi —

De pildă.

a întîlnit bara, 
cheie cu Un șut al

Jocul 
lui

șî

în.

cf

țescu.

Mircea

putea 
minge 
numai 
se în-

Mul-

TUDORAN

CAMPIONII INEFICACITĂȚII ÎNTRE El
iii

"fiz

tir/:

ti

bs

Stadion Central : teren foarte bun : timp excelent - spectatori, an-: - 
mativ : 10 000. A marcat : PETRESCU (min. 67). Raportul șuturilor la poarta: 
12—8 (pe spațiul porții: 6—5) ; Raport de cornere: 12—I.

C.F.R. : GADJA — Lupu.. Dragomir, PENZES. Bcman. M. Brelan COJO- 
CARU. S. Bretan. Vișan. O. IONESCU (min. 85 tegean). PETRESCU.

UNIVERSITATEA : PAPUC — Niculescu. Deselnicu. Sameș. Cloci-.,;. 
STRÎMBEANU, Donose. Tarălungă, Pîrvu (min. 63 Mincioagă). Obiemer..:,. 
MARCU.

A arbitrai : P. SOTIR (București) **★★★, ajutat bine la tușe de L tlris- 
tea (Alexandria) și D. Victor (Oltenița).

Trofeul Petchowschi : 10.
La lineret-rezerve : C.F.R. Cluj — Universitatea Craiova 1—o (0—0).

poartă trebuie să precizăm că ele 
an aparținut în majoritate fero
viarilor care. în min. 6, prin Pe
trescu, în min. 12 prin O. Ionescu 
și in min. 14 și 40 prin Sorin Bre
tan au fost ceva mai aproape de 
deschiderea scorului.

In aceeași perioadă de timp con
tribuția craioveană la conținutul o- 
fensiv al jocului s-a rezumat la un 
singur șut, fă'ră perspectivă, al lui 
Oblemenco, în min. 25, și La cursa 
lui Marcu din min. 40 care după Ce 
a traversat jumătate de teren în 
viteză, driblîndu-1 și pe Gadja, a 
șutat afară dintr-un unghi care, 
practic, nu-i oferea nici o șansă de 
reușită

Partea a doua a întîlnirii. este 
mult mai animată. Ambele echipe

se angajează în acțiuni mai bine 
construite, mai clare si mai incisive 
Protagoniste sînt însă tot gazdele 
care evoluează din ce în ce mai 
agresiv, cu siguranță și cu eficaci
tate. Acest lucru este reflectat în 
creșterea frecvenței loviturilor la 
poartă, a ocaziilor de gol și în mo
dificarea tabelei de marcaj în min. 67 
cînd Petrescu a reluat în plasă o min
ge revenită din’bară la un șut al Iui 
Sorin Bretan. A urmat un sfert de 
oră infernal în care gazdele dez
lănțuite au asediat poarta craiove- 
nilor. dar scorul n-a mai putut fi 
modificat cu nici un preț. Și asta 
pentru că Papuc a apărat miracu
los, iar alteori atacanții clujeni au 
ratat incredibil.

Mihai IONESCU

ORADEA, 19 (prin te’eion. de Io 
trrimisul nostru .

Cu ă goluri înscrise ia 16 etape, 
Crișul era lider autoritar îr cla
samentul ineficacității, vresat fiind 
de echipa peTohsU. cu 8 golun. 
Și pentru a-și deawns^a reciproc 
că-și merită locurile, cu ce scor 
puteau încheia cele două formarii 
întilniree lor directă dacă 
0—0 ? Numai că această demon
strație ii ra costa pe jucătorii 
orădeni, după toate probabilitățile, 
o nouă stagiatoră în 'divizia se
cundă, petroliștilor oferindu-le. in 
schimb, posibilitatea să privească 
înapoi cu mînie doar la feroviarii 
clujeni.

Scorul alb de azi a avut o cau
ză determinantă, de moment, care 
s-a adăugat ineficacității cronice 
manifestată pînă acum de către 
cele două echipe: Petrolul a avut 
o apărare foarte bine organizată 
(cu Decu manevrînd în fata fun
dașilor centrali), care — odată cu 
scurgerea timpului — a secat și 
ultimele zvîcniri ofensive ale gaz
delor. marcate de maratonul celor 
120 de minute parcurs miercuri 
în Cupă. Acest fapt a reieșit cu 
prisosință la începuturile celor 
două reprize cînd Crișul a atacat 
și Petrolul s-a baricadat la mar-

DU CU

ginea propriei suprafețe de pe
deapsă. Apoi, treptat, fotbaliștii 
ploieșteni au echilibrat jocul prin 
contraatacuri de hărțuială. In pri
ma repriză pericolul pentru 
poarta lui Boicgan n-a venit, însă, 
decît In urma loviturilor libere e- 
xecutate de către N.
10). Dincuță (min. 
(min. 20). La poarta 
Icnescu a trebuit să 
ultim apărător doar
25 și 28, prima dată blocînd ba
lonul în picioarele lui Dârăban și 
apoi respingînd în corner mingea 
șutată puternic de Suciu din col
țul careului de 16 m.

In repriza secundă, primele 20

Ionescu (min. 
13) și Decu 
cealaltă. M. 
intervină ca 
în minutele

de minute aparțin net Crișului, 
driblingul prelungit al lui Coval- 
cic (min. 48) stins în cele din ur
mă în careul mic advers, consti
tuind însă imaginea simbolică a 
acestei perioade. Elevii lui Oană 
au fost nevoiți să rămînă în pro
priul teren, dar au ieșit cu fața 
curată pentru că adversarii nu 
șutau la poartă. Abia în min. 65 
Petrolul scapă din chingi, 
bîlbîială ‘
Dincuță nu are din 
ceeași precizie și tărie a șutului 
ca la fazele fixe. Momentul a avut 
însă meritul că i-a mai „oxigenat" 
pe jucătorii oaspeți care, după ce 
au răsuflat ușurați la un șut-cen- 
trare cu efect al lui Covalcic (min. 
66) ce era să-l păcălească pe M. 
Ionescu, au echilibrat din nou jo
cul. Moldovan a și trimis cu 4 mi
nute înainte de final mingea în. 
bara laterală a porții lui Bologan. 
Chiar și fără gol, însă, petroliștii 
se bucurau nespus la sfîrșitul me
ciului pentru că această demon
strație a ineficacității decursese, 
totuși, în favoarea lor.

Paul SLĂVESCU

la o 
a echipei orădene, dar 

mișcare a- ,

K

fii

PRONOSPORT
Așa arată o variantă cu 13 rezultate 
exacte la Concursul nr. 12, etapa

19 martie 1972-

I. 
n.

in.
IV. 
v.

vi. 
VII.

S. C. Bacău — „U“ Cluj 
Rapid — F. C. Argeș 
Steagul roșu — Dinamo 
Crișul — Petrolul
A.S.A. Tg. Mureș — Jiul 
Politehnica — Farul
C.F.R. Cluj — „U" Craiova

din

i
3
1

X
1
1
1

VIII. Atalanta — Sampdoria
IX. Bologna — Cagliarj
X, Mantova — Roma

XI. Milan — Internazionale
XII. Napoli — Juventus

XIII. Torino — Fiorentina
Fond de premii : 433.580 lei.
Plata premiilor va începe în 

de la 24 martie pînă Ia 3 mai; 
de Ia 28 martie pînă Ia 3 mai 
clusiv,

S3
î
2

X
x
î

capitală 
in țară 
1972 in-



NICOLAE CEAUSESCU
9

CONSILIULUI DE STAT

TURNEUI DE ȘAH

DE LA TIMIȘOARA
19 (prin telefon, ce la' 
nostru județean).

IN REPUBLICA POPULARĂ CONGO

TIMIȘOARA, 
corespondentul

Teri s-au disputat în localitate parti- 
•dele întrerupte din rundele a 6-a și a 
7-a ale turneului internațional de ș&h. 
Iată rezultatele : Pavlov — Barcza 0—1 : 
Ungureanu — Șamkevici 0—1 : Barcza 
— Cobo 0—1 : Espig — Kirov 0—1. Ea 
jumătatea concursului, clasamentul 
arată astfel : 1—2. Honfi (Ungaria),
Șamkovici (U.R.S.S.) 5 puncte, 3. Ki
rov (Bulgaria) 4U9 p, 4—8. Cobo (Cuba), 
Paoli (Italia), Ghițescu (România). Un
gureanu (România), Ghiadavu (Româ
nia) 4 p.

PETRE. ARCAN

A FOST FIXAT
(Urmare din pag. 1)

N’Gouab; „Steaua Republicii So
cialiste România" clasa I.

„In numele Consiliului de Stat 
și al meu personal, a spus tovară
șul Nicolae Ceaușescu, vă ofer cel 
mai înalt ordin al României socia
liste".

Cu ocazia vizitei oficiale în Re
publica Populară Congo a secre
tarului general al Partidului Comu
nist Român, președintele Consiliu
lui de Stat 
România, 
Ceaușescu, 
Ceaușescu, 
Comitetului 
Congelez 
Republicii 
statului, comandantul Marien N’Go
uabi, a oferit un dineu la Palatul 
poporului.

In timpul dineului, desfășurat

al Republicii Socialiste 
tovarășul Nicolae 

și a tovarășei Elena 
sîmbătă. președintele 
Central al Partidului 

al Muncii, președintele 
Populare Congo, șeful

Intr-o atmosferă de caldă cordiali
tate, comandantul Marien NGouabi 
și tovarășul Nicolae Ceausescu au 
rostit toasturi.

Duminică 19 martie au început la 
Palatul poporului din Brazzaville 
convorbirile oficiale între secreta-ril 
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, și președintele 
C.C. al P.C.M. și președinte al Re
publicii Populare Congo, șef de stat, 
președinte al Consiliului de Stab 
Marien N’Gouabi.

In continuarea vizitei pe care o 
efectuează în Republica Populară 
Congo, secretarul general al Parti
dului Comunist Român, președin
tele Consiliului de Stat, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și tovarășa Elena 
Ceaușescu au plecat, duminică la 
amiază, la bordul unui avion spe
cial, spre Pointe Noire, important 
centru industrial și port al Republi
cii Populare Congo.

ATENA 19 (prin telefon, de la 
trimisul nostru special) Cea de a 
17-a ediție a Crosului balcanic a 
prilejuit atletilor români un fru
mos succes concretizat prin cele 
5 titluri de campioni (Liliana Leau, 
Gheorghe Ghipu și echipele de 
junioare, juniori și senioare) 3 me
dalii de argint și 3 de bronz, și ca 
urmare directă, obținerea locului I 
în clasamentul — neoficial — pe 
națiuni.

Reprezentanții noștri, animați de 
dorința unei puternice afirmări, 
s-au comportat peste așteptări, 
vedind o foarte bună pregătire, 
licitările noastre se adresează 
egală măsură și colectivului d? 
trenori (Silviu Dumitrescu, Victoria 
Bădescu, Ștefan Popescu) coordonat 
de antre x>rul federal prof. Nicolae 
Mărășescu

întrecerile desfășurate la Glifada. 
au fost mult îngreunate de nume
roasele urcușuri și de vântul nă-

do-
Fe- 

în
an-

O VECHE PARTICIPANTĂ ÎN CRUPA B

praznic, potrivnic în permanență 
concurenților. De altfel, dl. Pierre 
Dasriaux, secretar al Asociației 
europene de atletism, vădit impre- 

' sionat de calitatea disputelor ne 
declara la finele competiției : >,Con- 
curenții, marea majoritate foarte 
bine pregătiți, au trecut cu succes 
examenul acestui traseu extrem de 
dificil. Românii au avut o compor- 
(are foarte frumoasă aflîndu-se Pe 
primul plan în toate cele 5 curse, 
iar titlurile cucerite le răsplătesc 
pe deplin eforturile".

Prima probă a adus la start pe 
junioare care aveau în fața' lor un 
traseu de 1000 m. Reprezentantele 
noastre au condus. în grup, de la 
un cap la celălalt, -elasîndu-se pe 
primele trei locuri. Cu forțe mai 
proaspete în final, Liliana Lcau a 
sprintat irezistibil, obținînd o fru
moasă victorie. Clasament: I. LI
LIANA LEAU (România) 2:58.4 — 
campioană balcanică. 2. Viorica 
Jitaru (România) 2:59.4 3. Viorica 
Neagu (România) 2:59,8. 4. Nadia 
Avdibasici (Iugoslavia) 3.01,7. 5.
Tanița Smrecnik (Iugoslavia) 3.04.0. 
6- Biliana Maptj (Iugoslavia) 3: >1.8.... 

’03.0 z 
(L. Leau.
• p — 

2. Iu.osla- 
> 23 p. 4.

p.
Lincă

per-

Pi

Reprezentativa de hochei pe ghea
ță a Norvegiei a fost prezentă la 18 
clin cele 25 de ediții ale campiona
tului mondial desfășurate după răz
boi. Hocheiștii din „Țara fiorduri
lor" nu se mîndresc cu vreun succes 
deosebit (echipa lor s-a clasat 
mai bine în 1951 — locul IV și 
— locul V) sau măcar cu vreo 
formanță ieșită din comun. A 
dintotdeauna o echipă de... mijloc. 
A jucat mulți ani în prima grupă 
valorică a competiției, avînd com
portări bune în compania celorlalte 
participante de tăria ei, dar n-a 
„încurcat" niciodată socotelile celor 
mai puternici. A fost, cum s-ar spu
ne, o echipă... cuminte, cu ambițiile 
limitate la posibilitățile reale ale 
componenților ei.

în ultimul deceniu, mai ales dc 
cînd forul internațional al hocheiu
lui a redus la șase numărul forma
țiilor angrenate direct în lupta pen
tru cucerirea titlului mondial, re
prezentativa norvegiană a activat 
mai mult în eșalonul secund al 
campionatului lumii, încheind dis
putele, în majoritatea cazurilor. în 
partea superioară a clasamentului, 
în acest deceniu, de care vorbeam, 
hocheiștii norvegieni s-au clasat 
astfel 1962—V, 1963—IX, 1964—X, 

. 1965—VIII, 1966—XII, 1967, 63 și
69—XI, 1970—IX și 1971—X. Clasa
mentul are în vedere și echipele 
dn grupa A, reflectînd astfel pozi
ția reală ocupată de această forma
ție în bilanțul general mondial.

Norvegienii sînt de mai multă 
vreme adversari puternici ai ho- 
che’știlor români, întîlnirile lor 
fiind, în cele mai multe cazuri, foar
te echilibrate, iar victoriile împăr
țite. în ultimii ani însă, la Grenoble 
(1968), la Ljubljana (1969) și Bucu
rești (1970) succesul a fost de par
tea nordicilor, este drept la diferen-

3. Relia Ducuîescu (România) 
Echipe : 
V. Jitaru. 
campioană 
via 16 p. 
Grecia 35 p.

In cursa senioarelor. Maria 
și Natalia Andrei s-au ailat 
manent în plutonul din frunte. Lin
ca a greșit însă atacînd prea târ
ziu. A ciștigat iugoslava Rajher 
în timp ce marile favorite. Nîcolic 
și Amzina s-au clasat pe locurile 9 
și, respectiv, 8. Clasament: 1.
DJt RDJIC.A RAJHER (1*. 6:15.2. — 
campioană balcanică. 2 .Maria L-r- 
că (R) 6:18.2, 3. Natalia Andrei (R) 
6:23,8. 4. Rafira Fița (R) 6:26.8.

1. ROMÂNIA 
V. Neegu) 
balcanică. 1 
3. Bulgaria 

5. Turcia 40

Tcmka Petrova (B) 6:32.0, 6. Eli- 
sabeta Ruță (R) 6:32,0 ; Echipe : 1. 
ROMANIA (M- Lincă, N. Andrei. 
B. Fița) 9 p — campioană balcani
că, 2. Bulgaria 18 p- 3. Iugoslavia 
18 p. Grecia si Turcia nu s-au cla
sat întrucît nu au avut. în final, 
cite 3 concurente.

Alergînd calm și adoptînd o tac
tică foarte bună. Gheorghe Ghipu 
a împlinit așteptările antrenorilor 
noștri, ciștigînd lejer cursa juniori
lor (4000 m). în schimb, coechipie
rul său Nicolae Onescu a greșit 
ccnducînd mai bine de 2000 ni (cu 
vîntul în fată), fapt care l-a costat 
destul de mult in final. Remarca
bilă și victoria echipei române, care 
dublează astfel succesul junioarelor. 
Clasament: 1. GHEORGHE GHIPU 
(R) 11:3421 — campion balcanic, 2. 
Mehmet Agun (T) 11:40.0, 3. Mihail 
Giorcatzolos (G) 11:44.0. 4. Dusan 
lanicevici (I) 11:54.0,5. Nicolae Ones
cu iR) 11:55,0. 6 Arslan Cistici (T) 
11:55-2_  12. Paul-Copu (R) 12:07.0,
13. Virgil Lupu (R) 12:10.0... 16. Ion 
Jebeleanu (R) 12:14,6... 25. Valentin 
Zafiris 12:41.6 (a alergat accidentat 
aproape 2000 m); Echipe: 1. RO
MÂNIA <G. Ghipu. N. Onescu. P. 
Copu. V. Lupu) 31 p — campioană 
balcanică, 2. Iugoslavia 33 p. 
Turcia 37 p. 
garia 64 p.

Si Florea 
in cursa de

11 o —
România

4. Grecia

PROGRAMUL

3.
4. Grecia 45 p. 5. Bill-

13. Octavian Popa (R) 18:29,0 ; E- 
chipe: 1. IUGOSLAVIA 
campioană balcanică. 2.
34 p, 3. Bulgaria 45 p. 
46 p, 5. Turcia 74 p.

Singurul nostru reprezentant în 
proba seniorilor (10 000 m), Nico- 
iae Mustață s-a comportat peste 
așteptări, clasîndu-se> la căpătui 
unei curse frumoase. în imediata 
apropiere a celor doi fruntași, Ko- 
rita si Tihov. Clasament : 1. DANE 
KORIȚA 
balcanic. 
29:43.8, 3 
29:45,8. 4.'
Mihail Jelev (B) 30:07,2, 6. Spiridon 
Kontosoros (G) 30:13,0 Echipe* 1. 
IUGOSLAVIA 20 p — campioană 
balcanică. 2. Bulgaria 22 p, 3- Gre
cia 39 p, 4. Turcia 55 p.

In clasamentul — neoficial — 
națiuni, atleții români cucerind 
medalii de aur- 3 dă argint și 
de bronz s-au clasat pe locul 
fiind urmați de Iugoslavia (5—3— 
Bulgaria (0—3—2). Turcia (0—1—1) 
și Grecia (0—0—2).

TURNEULUI
1972F. I. R. A

campion
(B)
(R)

(I) 29:43,6
2. Ghiorghi Tiliov 

Nicolae Mustață
Ivan Jokici (I) 29:50,0, 5.

pe
5
3
1,

■2).

Hristache NAUM

BOLOGNA, 19 (Plin telex) —
Comitetul organizator al celu de 

al patrulea „Turneu internațional 
F.I.R.A." (rugby juniori) ce se va 
desfășura între 29 martie și 2 apri
lie la Roma, anunță că 
confirmări de participare 
toate țările însdrise: 
Cehoslovacia, Franța, R.F. 
maniei, Italia, Maroc, România ți 
Spania. Turneul 
derat astfel, pe bună 
campionat european 
de rugby juniori

Calendarul complet 
a fost fixat astfel: 
a) FRANȚA—BELGIA ; b) ITALIA 
—CEHOSLOVACIA; c) ROMA- 

a GERMANIEI ; d) 
martie : 

și d ; b

au sosit 
de la 

Belgia, 
a Ger-

poate fi consi- 
dreptate, un 
al echipelor

al
29

turneului 
martie :

NIA—R.F.
SPANIA—MAROC ; 31
învingătoarele grupelor a 
și c.

Partidele între învinse 
după același -sistem ; 2 
FINALA.

se joacă
aprilie:

DE START!

Atacantul norvegian Smefjell l-a depășit pe americanul Grand si a șutat la f 
apărată de Wetzel, (raza din meciul S.VJL — Norvegia 5—î la CAL din UI" 

țe minime, dar hotăriteare. La pre
cedentul campionat, găzduit în 1970 
de patinoarul din parcul spcrttv 
„23 August", România și Norvegia 
au jucat în prima zi. In mod sur
prinzător, oaspeții au condus 
4—0 după două reprize și au I 
impresia că pot obține o victori 
scor. în ultima parte a întîlnfrii ho
cheiștii noștri și-au revenit din a- 
ceas ă surpriză și au remontat din 
handicap pînă la un gol.

Hocheiștii norvegieni practică un 
joc destul de lent, dar în atac sînt 
foarte atenți și incisivi, și grație 
unei tehnici destul de bune în con
ducerea pucului ci reușesc faze spec
taculoase și mai ales periculoase 
pentru apărarea adversă. în defen
sivă utilizează foarte mult jocul cu

l-a depășit pe americanul Grand si a șutat

final. locul Ol

DE CE
PARIS, 

cum s-a r 
ței nu va 
mondial d« 
pa B) de 
francez

Romeo VILARA

FORFAITEAZA

ECHIPA...

Sandru a greșit tactic 
tineret (6000 m) con

ducând msi mult de două ture (4003 
nr). El a fost net depășit în final 
de alergătorii iugoslavi, clasați pe 
primele locuri Clasament : 1. MI- 
LOVAN VUKOMANOVICI (!) 
lp:.)l_4 — campion balcanic, 2. Bora 
Siankovici (I) 18:02.6. 3. Stanko 
Lișeț (1) 18:04.0- 4. Vasilis Kirnonis 
■G) 18:06.4, 5. Zoran_ Milovici 
18:09.8. - 6. Dorin 
18:13.8...- 8. Florea
18:16-0, 9. Ilie Floroiu (R) 18:17.0

Paniță 
Sandru

(I)
(B)
(R)

SECRETARIATULUI
ESTE GATA

?a zilei m care pe pa-
3 August" se vor dispu

te meciuri din cadru; gru
pei B a campionatului mondial de 
.".oehei pe gheață, se simte nu nu- 

prin accelerarea ritmului an- 
amentelor la formațiile part:- 
nte, ci și prin febrilitatea Dre- 
rilor în rîndurile celcr ce prin 
»ca lor — cel mai adesea delo* 

'•occtaculnasă — contribuie la bun=> 
sfâșurare a unei mari competiții 

*u astăzi, ne-am gîndiț că 
arte util să oferim cititorilor 
cîteva amănunte legate de 
tea secretariatului de con- 

La un meci de hochei, 'mun
ca celor de la masa de concurs, 
are conectează multiplele și deci

sivele acțiuni de cronometraj și

însemnările in foile de arbitraj (la 
hochei, golgeterul nu este stabilit 
numai prin numărul de goluri, ci 
ți printr-ur sistem de punctaj a- 
oordat paselor din care s-au în
scris aceste goluri, evidența penali
zărilor este, de asemenea, foarte 
importantă, pauzele sînt riguros 
măsurate) are un caracter hotă.itor 
pentru buna desfășurare a întrece-

HOCHEIȘTII FRANCEZI?
Oprandi. 

j mai
-.Hi 7 ani < 
inapti

Franchetterre 
multe fracturi, 
componenți ai 

pentru meciuri 
întinderi mus-

Comisia care va lucra la grup; 
B a C. M„ aflată sub conducerea 
:ug. Igor Smerecinschi. și-a început 
și ea-., antrenamentele, dînd un 
serios și reușit examen cu prilejul 
grupei " - -- -
Cine, 
două 
fiind i 
de timp. 4 cronometrori de pedep
se. 2 secretari tehnici. 4 înregistra
tori tehnici- 4 lucrători la centrul 
de calcul. 1 multiplicator și 1 su
praveghetor al intrării și ieșirii nia- 
sinei „Rolba*. Toți, au în fața lor 
o sarcină dificilă, de mare preciz’e 
și însemnătate, pentru a cărei bună 
îndeplinire noi Ie urăm deplin suc
ces I

I C a C. M. de la Miercurea 
Această echipă va lucra în 
schimburi, fiecare schimb 
compus din : 2 cronometrori

Gheorghe Berceanu învingător
h „Memorialul

LOVECI, 19 (prin telefon). în a- 
cest orășel, aflat la 100 km de So
fia, au luat sfîrșit întrecerile celei 
de a X-a ediții a marelui turneu in
ternațional de lupte greco-rbmane' 
„Memorialul Nikola Petrov". La a- 
ceastă ediție jubiliară au participat 
luptători din 12 țări, printre care 
Belgia, Cehoslovacia, R.D. Germană. 
Egipt, Italia. România, Ungaria. 
U.R.S.S. și Bulgaria (cu cîte 4—5 
luptători la fiecare categorie). Din
tre cei 10 sportivi români prezenți 
la Loveci, o comportare foarte bună 
au avut Gheorghe Berceanu, cîști- 
gătorul categoriei 48 kg (printre în
vinșii lui se află Stepanski — Polo
nia, Aii — Egipt, Șafka și Sakov 
— U.R.S.S.), Marin Dumitru, locul 
II la categoria 57 kg (l-a învins pe 
Dayidian și în finală a terminat la 
egalitate cu Sokolov — ambii din 
U.R.S.S. : Sokolov a ocupat locul I 
avînd mai puține puncte de pena
lizare decît Dumitru) și Victor Do- 
lipschi. locul II la cătegoria + 100 
kg. Greul Dolipschi l-a învins prin 
descalificare pe multiplul campion 
al Cehoslovaciei, Kubat, medaliat 
la J.O. și C.M. și l-a întrecut prin 
tuș pe bulgarul Donev.

Mulțumitor s-au comportat și ti
nerii FI. Răduț (locul V la cat. 52 
kg, din 14 concurenți) și T. Horvath

(locul IV la cat. 68 kg). Mai slab 
a mers Gh. Stoici’.i, care la 52 kg. a 
ocupat locul 5.

Iată cîștigătorii trofeelor (în or
dinea categoriilor): GH. BERCEA- 
NU (România), Kirov (Bulgaria), So
kolov (U.R.S.S.), Markov (Bulgaria), 
Ismudinov (U.R.S.S.), Ivanov (Bul
garia), Țolov (Bulgaria), Orlowski 
(Polonia) și Tomov (Bulgaria).

S-AU STABILIT

GRUPELE C. E

DE TENIS DE MASĂ
— ROTTERDAM 19 (Agerpres). 

— După cum s-a mai anunțat, 
la Rotterdam se vor desfășura 
între 15 și 22 aprilie campiona
tele europene de tenis de masă. 
Aseară. în urma tragerii la sorți 
s-a stabilit ca echipa feminină a 
României să facă parte din gru
pa a 4-a alături de echipele 
Austriei și Țării Galilor. La 
masculin, selecționata României a 
fost repartizată în prima grupă 
împreună cu echipele Suediei și 
Turciei.

PRELIMINARIILE TURNEULUI OLIMPIC DE HANDBAL
MADRID, 19 (Agerpres). — în 

diferite «rase spaniole au continuat 
preliminariile turneului olimpic de 
handbal masculin. Echipa U.R.S.S. 
a învins cu 17—13 (9—7) echipa 
Poloniei. Norvegia a terminat la 
egalitate : 14—14 cu Islanda, iar
Franța a învins Olanda cu 16—12

Pentru sferturile de finală s-au 
calificat 8 echipe (primele două 
echipe din fiecare grupă) : Norvegia. 
Islanda (Grupa A); Austria, Bul

garia (Grupa B). Spania. Elveția 
(Grupa C) și U.R.S.S., Polonia (Gru
pa D). Intîlnirile din această fază 
vor avea loc la Barcelona și ' Gui- 
puzeoa între 20 și 22 ma,rtie. Ulti
mele meciuri sînt programate la 
24 și 25 martie la Madrid. Primele 
5 echipe se califică pentru turneul 
olimpic de la „Munchen, alături de 
alte formații calificate de drept, 
printre care și selecționata Români
ei, deținătoarea trofeului mondial.

UNGARIA : FERENCVAROS ÎNVINSA 
LA KOMLO

In etapa de ieri a campionatului, 
cea mai mare surpriză s-a înregis
trat la Komlo, unde echipa locală 
a dispus de Ferencvaros cu 1—0, 
prin golul marcat de Bencsik min. 
70. Ujpesti Dozsa a obținut o vic
torie dificilă dar meritată la Eger : 
3—1, prin golurile înscrise de Fa- 
zekas (11 m). Bene și Dunai II.
Alte rezultate M.T.K. — Pecs 1—0, 
Vasas — Tatabanya 1—1, Diosgyor 
— Egyetertes 1—0, Gyor — Szombat- 
hely 2—0. Csepei — Salgotarjan 0—1, 
Videoton — Honved 0—1. în clasa
ment conduce Ujpesti Dozsa cu 30 
»., urmată de Salgotarjan 25 p..
Ferencvaros 24 p„ Vasas 22 p., Hon- 
ved 21 p. Campionatul se întrerupe 
pînă după meciul cu R.F. a Ger
maniei (29 martie).

DEZSO VAD

R F. a GERMANIEI: GERD MULLER 
A MAI ÎNSCRIS TREI GOLURI...

i
Tn etapa a 25-a a campionatului 

vest-german. Bayern Miinchen a 
dispus de V. f. L. Bochum cu 5—1, 
Aiiiiler mareînd 3 goluri, celelalte 
două fiind înscrise de Krautliausen 
si Feciiner (autogol). După meci, 
antrenorul Udo Lattek a declarat că 
îii partida cu Steaua ya utiliza a- 
ceeași formație ca și în meciul cu 
Bochum : Maier-Hansen, Breitner,
Schwarzenbeck, Beckenbauer, Roth, 
Krauthausen. Zobel, Miiller, Hoe
ness, Suhnholz (Hoffman). Fruntașa 
clasamentului. Schalge 04 a dispus 
de Fortuna Diisseldorf cu 3—0, iar 
Hamburger S.V. a întrecut cu 1—3 
pe Borussia Monchengladbaeh, prin 
golul înscris ele „bătrinul" l»e 
Se -Ier. Celelalte rezultate ale etapei : 
F.C. Kbln—Rot Weiss Oberhausen 
4 0 Borussia Dortmund — Hertha

B.S.C. 1—2, Hannoser 96 — Arminia 
Bielefeld 3—1. V.f.B. Stuttgart — 
Werder Bremen 1—0 Eintracht
Frankfurt — Eintracht Braunsch
weig 1—1, MJS.V. Duisburg — F.C. 
Kaiserslautern 1—0.

In clasament conduce Schalke <M 
cu 40 p.. urmată de Bayern Miinc- 
hen cu 39 p.. Borussia Monchcn-
gladbach 33 p.. F.C. Koin 31 p. eV. 
In clasamentul golgeterilor, Gerd 
Muller se află în frunte cu 29 
goluri, urmat de Heynckees ÎS, 
Keller 15. Scheer 15 etc.

J. NEUSSER

ITALIA : JUVENTUS TȘI MENȚINE 
AVANSUL DE TREI PUNCTE

Partida cea mal Interesantă a 
celei de-a 25-a etape s-a disputat 
la Milano, pe. stadionul' San Siro, 
Intre Milan și Internazionale. Scor : 
1—1. Liderul Juventus a terminat 
la egalitate la Napoli (1—1). Iată 
rezultatele și autorii golurilor: Bo
logna — Cagliari 2—1 (Gregori și 
autogol Nitolai, respectiv Riva). 
Atalanta — Sampdoria 0—0, Lane- 
rossi Vicenza — Catanzaro 2—0 
(Maraschi 2). Mantova — Roma 0—2 
fSalvori și Cappelinî). Milan — In
ternazionale 1—1 (Benetti. respectiv 
Boninsegna). Napoli — Juventui 1—1 
(Pogliana. respectiv Capello). Tori
no — Fiorentina -—1 (Bui 2. res
pectiv Clerici). Verona — Varese 
I—1 (Umile, respectiv Orazi).

In clasament conduce Juventus 
cu 32 p.. urmată de Torino 29 p.. 
etc. In clasamentul golgeterilor in 
frunte ce află Boninsegna (Inter) cu 
17 goluri.

CESARE TRENTINI

ANGLIA : CUPA Șl CAMPIONAT
Sîmbătă. s-au de~fășurat in An

glia sferturile de finală aie cupei 
și meciuri de campionat. Iată re-

rezuitatele din cupă : Birmingham 
United — Tottenham Hotspur 2—1- 
Manchcster Lnited — Stoke City 
1—1 (dună prelungiri). Leyton O- 
rient — F.C. Arsenal O-l.

Tn campionat : Crys'al Palace 
Wolverhampton Wanderers 0—2. 
Derbi County — Leicester city 
3—0. Ipswich Town — Southampton 
I_ 1’ Liverpool — Newcastle United
5—o' Manchester City — Chelsea 
1—0. Sheffield United — F-C. Ever
ton 1—1. W e*tham I aited — Not— 
tingham Forest 4—2.

In clasament : 1 Manchester City 
49 p (din 34 meciaril. 2. Derby 
County 44 p. (32 meciuri). X 
United 43 p. (31 mec:un 4 F.C. 
Liverpool 42 p. (33 meciuri) etc.

MECIURI DE CUPA
In «ferturile de finală ■- t .Ctp- 9. - 

gar.ev* dealăsarate la taas«^ sip’-i—- 
nii, pe terenuri neutre, s-ou tnregișțret 
rezultatele ; T.S.K-A- — Beroe 
Levski Spartak — Trakia 4—2, Slavia
— J.S.1L Spartak 1—♦, Lokomotiv Sofia
— Dunav Ruse 4—3
executarea loviturilor de la 11 e*.
dupâ 1» de minute, scorul a fust ega : 
1—1). In semi:.
7 iunie) : T-S-K-A. co Lokomotiv 
Levski cu Slavia-

în ..Cupa FranW la

retur ale de N
— Nantes G—-0: Reims — Sornaux
3—a: Basua — A.aceo •—• : R“d S’.ar 
Paris — Toulon Rouen A\i4-i.n
t—1 ; Montiucoa — Mar»e.l.e 2—•- Pen
tru faza urmâtoare a c-xr.pe--^ei *-au 
cv!ific«t ectiToeîe Nice Pctis. BaM.a. 
Red Star. Avignon $i SLarscLle.

!n .Cupa Elveției* la fotbal »-aa re- 
jucat zilele trecute douâ neaori dm 
cadru', sferturilor de finala F. C Ba- 
se! a învins cu 3~—2 pe Grasstioppc rs 
Zurich, ’.ar SL Gal? a dispus cu 1—• 
de Bienne. Fomaț:^e invtnitaare s-aa 
calificat pentru s-nufina!e.e cocșpetiues 
aiatun oe ecîuprte F. C. Zuncîi $ 
Young Boys Berna.

STEAUA PLEACĂ ASTĂZI LA 
MUNCHEN FĂRĂ NĂSTASE, 

DAR C'J IORDÂNESCU
Astăzi dimineață. pleacă spre 

M-achen. via Frankfurt am Main, 
ecm-a Steaua. Miercuri, echipa mi- 
litară va reîntilni în orașul tiitoa-

. - Jocuri Olimpice pe Bayern. 
_ care Ia București a terminat la 

e (1—1).
Cu prilejul jocului școala de ieri, 

a fot încercat o repriză Iordănescu. 
Cum el s-a mișcat fără să resimtă 
accidentul suferit în partida cu 
Bayern, va face deplasarea la Mun- 
chen împreună cu alți 14 jucători 
ș: ar .T.e : Haidu, Coman, Sătmă- 
reacu. Smarandache. HălmSgeaou. 
Negrea, Cristache, Naom, Vigu, 
Ștefănescu. Pantea, Tătaru, Dumi
tri® HI și Aelenci. Năstase nu-1 
restabilit după întinderea suferită și 
nu poate juca.

U.T.A. Șl SOARELE 
LONDREI...

(Urmare dtn pag If

ft TtlOtM Șl A ML PROELL AU €1$TI6AT 
Șl ANUL ACESTA „CUPA MONDIALĂ LA SCffl

0—0. Marele Celtic a reușit un d’- 
f cil I—1 cu Hearts, același vîrrej 
de imagini a continuat pînă noap- 
• a tirziu. Golul lui Jackie Charlton 
a fost reluat de cel puțin zece ori ! 
Fotbalul britanic e o mare forlă. 
..Restul lumii", cum spun englezii 

’ c ar de faptul câ George 
Best, Denis Law, Mike England și 
Bobby Charlton reprezintă cite un 
;:ert din Regatul Unit.

...în acest moment a sosit la hotel 
m marinar de pe vasul românesc 

„Timișoara", ancorat în portul Lon
dra. care dorește să obțină 35 de 
bilete pentru meciul de marți sea
ra. Tînărul marinar nu omite să ne 
aducă aminte că întregul echipaj al 
vasului a urmărit la Rotterdam me- 

Feyenoord — U.T.A.

La Pra Loup (Franța) s-au 
disputat ultimele probe de schi 
din cadrul „Cupei Mondiale". Fără 
emoții și fără să se clas?ze prin
tre primele trei la ultimul slalom 
uriaș (ciștigat de schioara fran
ceză Danielle Debernard), Anne- 
Marie Propll și-a adjudecat, pentru 
a doua oară, invidiatul trofeu. La 
bărbați lupta a continuat pînă la 
ulthna cursă. După al doilea si 
ultimul slalom special (ciștigat de 
italianul Rolando Thoeni) pe pri
mul loc trecuse vărul său Gustavo 
Thoeni (131 p), urmat de france
zul Jean Noel Auger (125 p).
amlndo: depășindu-1 pe H. Duvi- 
llard lider încă din ianuarie. In 
slalomul uriaș care a încheiat a- 
ceastă în’recere eșalonată de-a 
lungul întregii ierni, victoria a 
revenit elvețianului Edi Brugmann 
Car ionul olimpic Gustavo Thoeni 
octioind locul II a totalizat 154 o 
și a<'f-"l — ca și Anne-Marie Proell 
a ciștigat pentru o doua oară 
consecutiv Cupa Mondială.

TELEX.TELEX.TELEX.TELEX.TELEX.TElfX
In cadrul turneului internațional de 
hanubal masculin care are loc la Bra- 
. echipa Cehoslovaciei a învins
c-j scorul de 19—17 selecționata Iugo-

Săptăriina aceasta se 
reiau meciurile din cu
pele europene, tn ima
gine. o fază din parti
da din’.re Ujpesti Dozsa 
ft Celtic (1—2) din tu
rul sferturilor de finală 
ale C.C.E : scoțienii 
marchează golul victo

riei
Foto t

M.T.I. — BUDAPESTA

\ ut oarele campionate europene de atle
tism pe teren acoperit vor avea loc in 
1>73 la Rotterdam. In anul 1974. această 
competiție va fi găzduită de orașul sue- 
dez Gote'oorg. Se studiază ca, la anul, 
să aibă loc un meci pe teren acoperit 
c.r.-.re o selecționată a Americii și re- 
z-ezentativa Europei.■
Tradiționala competiție „Crosul Națiu
nilor- desfășurată la Cambridge a re- 
. c- •. alergătorul belgian Gaston Roel- 
ar.ts care a parcurs 12 km în 37:42. Este 
pentru a patra oară cînd Roelarits ob- 
: re victoria în această probă. Pe locul 
doi s-a clasat spaniolul Mariano Haro 
— 38:01. urmat de scoțianul Ian Ste- 
wart — 38:20. Proba rezervată juniorilor 
a fost cîștigată de italianul A. Tomasini. 
EI a parcurs 7 km în 23:20.■
\tleta australiană Judy Pollock con- 
*:rmă forma excelentă in care se află. 
In cadrul unui concurs desfășurat la 
Hamilton, ea a parcurs 400 m plat în 
52.2. corectindu-și recordul personal 
rare era ’de 52.7. Proba de 5000 m a re
venit lui Taylor, cronometrat în 13:42.

Echipajul polonez Sobieslav — Komo- 
rowski a ciștigat raliul internațional 
automobilistic al R. D. Germane, care 
contează pentru campionatul european. 
Traseul competiției a măsurat 
2874.500 km. La startul probei au fost 
prezente 123 echipaje dintre care au 
terminat cursa 53. învingătorii au pilo-. 
tat o mașină „Porschea.
■
S-a stabilit ca viitoarea ediție a cam
pionatelor europene de natație rezer
vate juniorilor să aibe loc în 1973 in 
Anglia. Competiția se va disputa între 
16 și 18 august, în piscina orașului 
Leeds.
B
Prima întîlnire din cadrul „Cupei Davis“ 
(zona americană) a continuat la Gua
yaquil între selecționatele Ecuadorului 
și Columbiei. După două zile, tenisma- 
nii columbieni conduc cu 2—1. în proba 
de dublu, Velasco și Molina au învins 
cu 6—2, 6—2, 3—6, 9—7 pe Olvera, Guz
man.

La Santiago dc Chile a început meciul 
de tenis Chile — Peru, contînd pentru 
..Cupa Davis“. După prima zi, tenisma- 
nii chilieni conduc cu 2—0.

La Menton, în semifinalele turneului 
internațional de tenis, Kukal (Ceho

slovacia). a dispus cu 6—3. 6—4 de 
Munoz (Spania), iar suedezul Lundquist 
l-a eliminat cu 6—4, 10—8 pe americanul 
Estep.'■
Tenismanul american Bob Lutz s-a ca
lificat în semifinalele turneului de la 
Chicago. în sferturile de finală, el a 
reușit să-1 elimine pe cunoscutul cam
pion australian Rod Laver pe care l-a 
învins cu 2—6, 6—4, 6—3. în alt meci, 
olandezul Tom Okker a dispus cu 6—4, 
4—6. 6—2 de americanul Riessen. In 
semifinale, Okker va juca cu Rosewall 
(Australia), iar Lutz ii va întilni oe 
Ashe (S.U.A.).a
In semifinalele turneului de tenis de la 
Alexandria, Metreveli (U.R.S.S.) a dis
pus cu 6—4, 6—4, 6—2 ■ de polonezul
Fiback, iar australianul Fletcher l-a în
trecut cu 7—5, 3—6. 6—1, 3—6. 7—5 pe 
cehoslovacul Pala. In finala prc»bei fe
minine se vor întilni Fuchs (Franța) si 
Palmeova (Cehoslovacia).a
Cu prilejul meciului feminin de natație 
Olanda — R. D. Germană desfășurat in 
bazin acoperit la Dresda, sportiva olan
deză Hansje Bunchoten a stabilit un 
nou record al Europei în proba de 
890 m liber, cu timpul de 9:16.7. Vechiul 
record era de 9:17,1 și aparținea cam
pioanei . R. D. Germane. Gudrun We
gener.
---------------------------------- --------------------------
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