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VIZITA PREȘEDINTELUI 
CONSILIULUI DE STAT,

NICOLAE CEAUȘESCU,

IN REPUBLICA ZAMBIA
CONVORBIRI INTRE PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUȘESCU 

Șl PREȘEDINTELE KENNETH DAVID KAUNDA

Duminică, 26 martie, au avut loo 
convorbiri oficiale între președin
tele Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, și președintele Zambiei, 
Kenneth David Kaunda. La con
vorbiri au participat, din partea ro
mână: ion Pățan, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri și ministrul 
comerțului exterior, Corneliu Mă-

RECEPȚIE OFERITA

nescu, ministrul afacerilor externe, 
Bujor Almășan, ministrul minelor, 
petrolului Și geologiei, Aurel Arde- 
leanu, ambasadorul României în 
Zambia, Ștefan Andrei, Constantin 
Mitea, Gheorghe Oprea, consilieri 
ai președintelui, și Vasile Răuță, 
adjunct al ministrului comerțului 
exterior, iar din partea Zambiei: E. 
H. K. Mudenda, ministrul afaceri

lor externe, R.C. Kamanga, minis
trul dezvoltării rurale, H. Mulem- 
ba, ministrul minelor și dezvoltării 
mineritului, A.J. Soko, ministru) 
comerțului și industriei, J. M. 
Mwanakatwe, ministrul finanțelor, 
L.C. Changufu, ministru de interne, 
P.J.F. Lusaka, ambasadorul Zam
biei la București, A.M. Milner, se
cretar general al guvernului.

DE PREȘEDINTELE REPUBLICII ZAMBIA

Și a fost ziua a 3-a !... Cu par
tide de bună valoare tehnică și 
victorii scontate ale favoritelor, 
aplaudate la scenă deschisă de 
numeroșii spectatori. Realizînd 
cel de al doilea succes consecu
tiv, selecționatele S.U.A. și R. D. 
Germane s-au instalat la con
ducerea clasamentului. Formația 
României, care nu a evoluat în 
programul de ieri, va întîlni astă- 
seară, într-o partidă dificilă, na
ționala Norvegiei.

în onoarea președintelui Consi
liului de Stat al Republicii Socia
liste România, Nicolae Ceaușescu, 
și a tovarășei Elena Ceaușescu, 
duminică seara, președintele Re
publicii Zambia, Kenneth David 
Kaunda, și doamna Betty Kaunda 
au oferit o recepție. Au luat parte 
Ion Pățan, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri și ministru al 
comerțului exterior. Corneliu Mă- 
nescu, ministrul afacerilor externe. 
Bujor Almășan, ministrul nunelor, 
petrolului și geologiei, și alte per-

soane oficiale care însoțesc în vi
zita sa în Africa pe șeful statului 
român. Au participat, de asemenea. 
Mainza Chona, vicepreședinte al 
Republicii Zambia, Elijah Mudenda, 
ministrul afacerilor externe, Hump
hrey Mulemba, ministrul minelor 
și dezvoltării mineritului, Axente 
Soko, ministrul comerțului și al 
industriei, și alți membri ai guver
nului, membri ai conducerii Par
tidului Unit al Independenței Na
ționale, comandanții forțelor arma
te terestre, aeriene și ale poliției

—• K. Chinkvli, W. Zuze și Cheia, 
deputați, conducători de instituții 
centrale și alte personalități ale 
vieții publice zambiene

Au luat parte șefii misiunilor di
plomatice, acreditați la Lusaka, 
precum și Aurel Ardeleanu, amba
sadorul României în Zambia. In 
timpul recepției, desfășurată în- 
tr-o atmosferă de caldă cordialitate 
și prietenie, președintele Kenneth 
David Kaunda și președintele 
Nicolae Ceaușescu au rostit toas
turi.

SEMNAREA UNOR ACORDURI

Duminică a avut loc semnarea 
protocolului primei sesiuni a Comi
siei mixte romăno-zambiene care 
stabilește obiectivele cooperării eco
nomice în domeniul minier, indu
striei ușoare, agriculturii și ener
giei între Republica Socialistă Ro
mânia și Republica Zambia.

Din partea română, protocolul a 
fost semnat de Ion Pățan, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri al 
Republicii Socialiste România, mi

nistrul comerțului exterior, iar din 
partea zambiană de Mainza Chona, 
vicepreședintele Republicii Zambia.

La semnare au fost de față Ghe
orghe Oprea, consilier al președin
telui, Vasile Răuțâ, adjunct al mi
nistrului comerțului exterior al Ro
mâniei, și Axente Soko, ministrul 
zambian al comerțului și industriei.

★
Duminică a avut loc semnarea a- 

cordului pentru desființarea vize

lor și taxelor de vize, precum și a 
programului de schimburi culturale 
pe anii 1972—1973 în domeniul în- 
vâțămîntului, culturii și artelor, în
tre Republica Socialistă România 
și Republica Zambia, in cadrul a- 
cordului semnat la București în 
mai 1970.

Documentele au fost semnate de 
miniștrii de externe ai celor două 
țări, Corneliu Mănescu și, respec
tiv, Elijah Mudenda.

CIT A LIPSIT CA SĂ ASISTĂM 
LA PRIMA SURPRIZĂ?

Foarte puțin. Aceasta este reali
tatea, deoarece în duda scorului 
cu care s-a încheiat partida dintre 
selecționatele R.D. Germane și Nor
vegiei • 5—2 (1—2, 1—0, 3—0), în
vingătorii au trecut prin ' mari e- 
moții, pînă să-și vadă asigurate cele 
două puncte. In această partidă re
prezentativa Norvegiei nu și-a dez
mințit renumele, luptînd cu o e- 
nergie de admirat și cu o vitalitate 
care s-a diminuat abia în ultima 
parte a disputei pentru un rezultat 
cît mai bun. Pînă în ultima repri
ză norvegienii au știut să se apere 
cu curaj, să facă un adevărat zid 
în fața lui Ostensen, excelent în a- 
cest meci, în care a apărat efectiv 
tot ce se putea apăra. Din aceste 
motive mai bine de jumătate din 
joc scorul a stat sub semnul incer
titudinii, lăsh.du-ne impresia că 
vom asis'.a la prima și, ,x>ate, cea

Roy Jansen pătrunde impetuos printre doi apărători germani și va deschide scorul in partida R- D. 
Germană — Norvegia

STEAGUL ROȘU (2-0 la Piteștii), MAREA PERFORMERĂ A ETAPEI

mai copioasă surpriză a acestui 
campionat.

Firește că prima expucație a mo
dului dificil în care s-a impus echi
pa R.D- Germane a fost cea a re
plicii dîrze date de adversar și a 
formei de zile mari a portarului a- 
cestei echipe. Nu-i mai puțin ade
vărat însă că și hocheiștii din R.D.G 
au evoluat sub nivelul așteptărilor, 

dovedindu-se mult mai lenți decît 
în prima lor partidă, preferind obo
sitor de mult finalizările din șuturi 
golf, u;or de blocat și comițînd ne
așteptat de multe greșeli în apărare.

(Continuare în pag. a 4-a)

REZULTATELE

R.D. Germană —

DE IERI

Norvegia
5—2 (1—2, 1—0, 3—0)

S.U.A.
14—5 (6—1, 2—2,

Japonia
6—2)

Ora 11 i
Ora
Ora 19,30

17 :
l

1. S.U.A.
2. R.D. Germană
3. Polonia
4. România
5. Iugoslavia
6. Norvegia
7. Japonia

PROGRAMUL DE AZI

Clasament
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19- 8
12- 3

9- 1
3- 2
5- 8
3-14
6- 21

Iugoslavia — RD- Germană
Polonia — Japonia 
România — Norvegia

• A doua surpriză a duminicii, la Cluj, unde „U“ a cedat echipei 

din Tg. Mureș • Scorul etapei a fost înregistrat la Craiova 9 Record 

egalat de... ineficacitate: doar 13 goluri marcate I

■O

G O L G E
13 GOLURI : OBLEMENCO

(Univ. Craiova) — 5 din lovituri 
de la 11 m.

11 GOLURI: Rugiubei (Sport 
Club Bacău).

10 GOLURI: Neaga (Rapid).
9 GOLURI : Kun II (U.T.A.). Do

brin (F.C. Argeș) — 2 din 11 m.
8 GOLURI : Adam („U“ Cluj) — 

4 din 11 m.
7 GOLURI : Dembrovschi (Sport

TERII
Club Bacău), Broșovschi (U.T.A.)— 
1 din 11 m.

6 GOLURI : Doru Popescu (Di
namo), Domide (U.T.A.), D. Ene 
(Rapid), Jercan și Frățilă (F.C. Ar
geș), Pescaru (Steagul roșu), Cu- 
perman (Politehnica), Stoian (Jiul), 
Mureșan (A.S.A.) — 1 din 11 m.

5 GOLURI : Anca și Lică („U“ 
Cluj), Radu (F.C. Argeș), Lucescu< 
(Dinamo) — 4 din llm.

Două mari surprize au zguduit etapa de ieri a Diviziei A, pro- 
ducînd schimbări în partea superioară a clasamentului, acolo 
unde mai multe echipe au apărut, rină pe rină, ca principale 

adversare ale U.T.A.-ei. Ultima dintre acestea a fost — iată că 
vorbim de-acum la trecut! — F.C. Argeș, dar, pierzînd acum pe 
teren propriu lupta directă cu formația aflată pînă atunci pe locul 
al treilea, Steagul roșu, piteștenii și-au văzut spulberate frumoa
sele visuri pe care le țesuseră, după victoria de la București asu
pra Rapidului. Acum, ocupanta locului al doilea este Steagul roșu 
Brașov, marea performeră a etapei de ieri, chiar și in condițiile 
absenței jucătorului nr. 1 al argeșenilor, Dobrin.

Cea de a doua surpriză a realizat-o A.S.A. Tirgu Mureș, învin 
gătoare la Cluj. Surpriză, prin prisma locului de desfășurare a par
tidei, pentru că, altfel privite lucrurile, ele nu mai sînt atit de ne 
înțeles, date fiind excelentele evoluții în acest campionat ale tine 
rilor și talentaților fotbaliști din Tirgu Mureș.

U.T.A. este beneficiara etapei de ieri, in ciuda victoriei puțm 
glorioase obținute asupra ultimei clasate. Dar, prin jocul rezulta
telor, distanța care o separă acum de urmăritoarele ei s-a mărit 
din nou la trei puncte. Dintre pretendentele nemărturisite, dar cre
ditate pînă in ultimul moment — ne referim la cele „trei mari" din 
București — doar Dinamo n-a pierdut teren, dar nici n-a realizat, 
acasă, o victorie care să spună prea mult. Rapid, pe linia ultimelor 
comportări, n-a putut obține, la Ploiești, ceea ce nu izbutise, cu o 
săptămină înainte, pe teren propriu, iar Steaua s-a simțit mai în 
în largul ei, la Miinchen, in compania lui Gerd Miiller și Becken
bauer, decit la Constanța, unde Nistor a făcut-o K.O.

La periferia clasamentului, lucrurile încep, oricum, să se clari
fice, Petrolul avînd acum o marjă de siguranță demnă de luat in 
enn^Aeratm (J. B.). <

REZULTATE TEHNICE
F. C. Argeș 
„u- ciuj 
Dinamo
Farul
Jiul
U.T.A.
Univ. Craiova 
Petrolul

— Steagul roșu
— A.S.A. Tg. M.
— Poli lași
— Steaua
— C.F.R. Cluj
— Crișul
— Sport Club Bc.
— Rapid

CLASAMENT
1. U.T.A.
2. Steagul roșu
3. F. C. Argeș
4. Spor) Club Bacău
5. A.S.A. Tg. Mureș
6. „U" Cluj
7. Dinamo
8. Jiul
9. Steaua

10. Univ. Craiova
11. Rapid
12. Farul
13. Politehnica
14. Petrolul
15. C.F.R. Cluj
16. Crișul

HOCHEIȘTII ROMÂNI POT ASPIRA LA JOCURI Șl MAI BUM
0-2 (0—0)
1-2 (1-1)
1—0 (0-0j
1—0 (1—0)
1—0 (1-0)
1-0 (0-0)
3—0 (0-0)
1-0 (0—0)

18 10 5 3 35—16 25
18 8 6 4 23—12 22
18 11 0 7 31—25 22
18 9 3 6 31—24 21
18 7 6 5 19—17 20
18 8 3 7 26—19 19
18 7 5 6 25—21 19
18 7 5 6 17—18 19
18 6 6 6 20—16 18
18 7 4 7 23—22 18
18 7 3 8 21—24 17
18 7 3 8 17—23 17
18 5 6 7 21—25 16
18 6 4 8 9—22 1 6
18 2 6 10 12—26 10
18 2 5 11 5—25 9

ETAPA VIITOARE (2 apnlie)
Sport Club Bacău
Steaua
A.S.A. Tg. Mureș
C.F.R. Cluj
Politehnica lași
Dinamo
Steagul roșu
Crișul

— Petrolul
— Jiul
— U.T.A.
— F. C Argeș
— Univ. Craiova
— Rapid
— Forul
— -U' Cluj

dial la un nivel mai ridicat decît 
în urmă cu doi ani, la aceeași com
petiție a grupei B și care au, în 
plus, experiența unor întîlniri di

Greu, foarte greu jocul de sîm- 
bătă al hocheiștilor români cu cei 
iugoslavi, care se prezintă la a- 
ceastă ediție a campionatului mon

f

ficile, de la Sapporo, la recentul 
turneu olimpic. Specialiștii noștri 
anticipau dificultatea acestui joc 
nu numai pe baza... tradiției me
ciurilor româno-iugoslave, ci, mai 
ales, în lumina frumoasei evoluții 
a „plavilor" în partida de vineri, 
cu selecționata S.U.A., una dintre 
marile favorite la locul care asi
gură calificarea în grupa A.

Hocheiștii noștri au știut să a- 
plice în acest joc tactica cea mai 
potrivită, în funcție de particula
ritățile lor, dar avînd în vedere 
și plusurile și minusurile adversa
rilor. In apărare, hocheiștii noștri 
s-au repliat destul de rapid, au 
avut intervenții ferme șl un co
rect joc cu corpul, au fost atenți 
în a ocupa spațiul din fața porții 
lui Dumitraș, pentru a închide cu
loarele de șut, de la distanță, ale 
iugoslavilor și a-i împiedica să in
tervină la pucurile care traversau

(Continuare în pag. a 4-a)

(In pagina a lV-a: • Interviu cu 
invitatul nostru • Crosa zilei • 
Știri de la C.M. de hochei grupa B)

In meciul Dinamo — Politehnica 
<1—0), Fl. Dumitrescu șutează, cu 
foată opoziția lui lanul, marctnd pe 
lingă Costaș, prins pe picior greșit

Cronici și comentarii redactate 
de Romea VlLARA, Călin ANTONES
CU și Adrian VASILIU.

Fotografii de S. BACKSI și 
MACARSCHI.

Th.

Foto) Vasile BAGEAC

Gheorghiu este bine încadrat de 
apărătorii iugoslavi, astfel că și de 
data aceasta portarul Gale va re
ține pucul. Imagine din meciul 

România — Iugoslavia (3—2)

LA PITEȘTI AU ÎNCEPUT CELE

ILIE NĂSTASE: „Cu Tiriac alături s-ar putea 
ca finala „CUPEI DAVIS" să se joace la București"
• Tenismenii noștri au plecat la Monte Carlo • Și in „Cupa Davis“ se acordă

punctaje pentru Marele Premiu

O imagine dinaintea ultimului antrenament de la areim Progresul 
Foto : P. ROMOȘAN

F. I. L. T.
Duminică dimineața, pe aeroportul 

Otopeni. Vreme splendidă, lume 
multă, forfota specifică marilor aero
gări internaționale. La un moment 
dat se aude vocea crainicei. Pasa
gerii cursei TAROM pentru Paris

PROGRAMUL CIRCUITULUI , 
EUROPEAN DE PRIMĂVARA

MONTE CARLO : 26 martie ' 
— 3 aprilie.

MADRID (Trofeo Melia) :
10—16 aprilie. ’

NISA : 17—23 aprilie. <
_ROMA *24 aprilie — 2 mai. , ;

slut invitați la avion. Printre ei și 
doi reputați sportivi. Admirabilii te- 
nismeni Ilie Năstase și Ion Tiriac, 
care pleacă la Monte Carlo, la pri
mul turneu din cele patru ale Cir
cuitului european de primăvară,'toate 
în aer liber și contînd în cadțul Ma
relui Premiu F.IJL.T.

Ilie și Țiri sînt conduși de un 
grup compact de prieteni, numeroși

C. COMARNISCHI

(Continuare in pag. 4 £-a)

20 DE ZILE DEDICATE 
SPORTULUI DE MASĂ
Pentru jumătate de zi, accentul 

activității sportive piteștene s-a 
mutat pe stadionul atletic din 
Parcul - Ștrand. Sub un soare care 
n-a uitat total frigul iernii, 900 de 
elevi s-au întîlnit aici pentru a 
sărbători într-un cadru adecvat 
„deschiderea anului sportiv in aer 
liber în municipiul Pitești". Este o 
inițiativă lăudabilă a C.J.E.F.S. 
Argeș, în colaborare cu Inspecto
ratul județean școlar, o acțiune ce 
deschide lanțul edițiilor în urmă
torii ani. Remarcabil ni se pare 
faptul că accentul a căzut nu atît 
pe caracterul sărbătoresc al acțiu
nii, cît pe manifestările sportive 
practice, în care au fost angrenați 
ieri sute de elevi și salariați, din 
întreprinderile și instituțiile piteș
tene.

După defilarea amatorilor șco
lari de sport și după cuvîntul to
varășului Gheorghe Crețu, preșe
dintele C.J.E.F.S. Argeș — în care 
a fost subliniată importanța noii 
acțiuni pentru mișcarea sportivă 
de masă — s-au dat starturile în- 
tîlnirilor programate pentru a- 
ceastă primă zi.

Pe toate bazele sportive ale- mu
nicipiului Pitești, au început între
ceri sportive la cros și atletism 
(Stadionul Atletic), volei, , popice, 
handbal (Baza sportivă Voința), 
handbal (Liceul „N. Bălcescu", 
unde s-a disputat trofeul „Gupa 
primăverii" și la Școala gerjșrală

nr. 5) șl mini-fotbal (la Șc. gene
rală nr. 10).

Următoarele nouă zile de între
ceri vor completa „Decada sportu
lui școlar", constituită din zile ale 
handbalului, șahului, tenisului de 
masă, fotbalului, atletismului, dar 
mai ales din „Zile ale crosului". 
Va urma „Decada sportului sindi
cal", rezervată amatorilor de sport 
șl mișcare, din întreprinderi și in
stituții.

Și sportivii secțiilor de perfor
manță au ținut — prin întîlniri a- 
micale sau oficiale — să onoreze 
cu măiestria lor prima zi, cea de 
deschidere. Astfel, handbaliștii de 
la Universitatea Craiova, Metalul 
Tîrgoviște, Colorom Codlea, popi
carii de la Progresul Pitești și Fo- 
resta C.I.L. R111. Vîlcea, rugbyștii 
de I3 Petrochimistul Pitești și 
I.P.G.G. București și înșiși fotba
liștii de la F.C. Argeș și Steagul 
roșu Brașov au consimțit să-și de
dice întîlnirile nu numai clasa
mentelor oficiale, ci și acestei mari 
sărbători a sportului de masă.

Așadar, ziua de ieri nu a fost 
numai o sărbătoare : ea a consti
tuit începutul a 20 de zile pline 
ale activității sportive argeșene de 
masă, în care vor fi angrenați 
peste 15 000 de participanți. Un 
exemplu nu numai de admirat, ci 
și de urmat. ,

Radu TIMQHBJ



Pag. a 2-a Sport»!

In Cupa 

primăverii"

poo NAȚIONALA ROMÂNIEI

A CÎȘTIGAT TURNEUL DIN CAPITALA
„Cupa Primăverii" a continuat 

ieri cu disputarea probelor de sla
lom pe Valea lui Carp și a celor

NICOLAE ROTARU (METALUL BUCUREȘTI) - 
CEL MAI PRECIS LA PROBA

DE 3 X 40 FOCURI
La dificila probă de armă liberă 

calibru redus 3x40 focuri, disputată 
în cadrul concursului republican do
tat cu „Cupa primăverii", Nicolae 
Rotaru s-a dovedit imbatabil, clști- 
gînd la toate pozițiile de o manieră 
categorică. îndeosebi la poziția în pi
cioare el' a obținut un rezultat va
loros, 377 p din 400 posibile.

Iată rezultatele : 40 f. poz. In pi- 
cioare : 1. N. Rotaru (Metalul Buc.) 
377 p (pe decade 93—97—92—95). 2. P. 
Sandor (Steaua) 370 p, 3. St. Caban 
(Dinamo) 370 p, 4. M. Ferecata (Di
namo) 370 p, 5. I. Codreanu (Steaua) 
366 p, 6. T. Ciulu (Steaua) 357 p: 
40 f. poz. genunchi : 1. N. Rotaru 
386 p, 2. St. Caban 383 p, 3. Marina 
Vasiliu (Dinamo) 380 p, 4. Gh. Si- 
corschi (Dinamo) 379 p, 5. P. Sandor 
379 p, 6. Melania Petrescu (Dinamo) 
379 p (precum se vede, cele două 
fete au evoluat excelent în această 
probă rezervată bărbaților) ; 3 x 40 f.:
1. N. Rotaru 1149 p (la culcat 386 p),
2. șt Caban 1140 p, 3. M. Ferecatu 
1135 p, 4. P. Sandor 1135 p, 5. I, Co
dreanu 1131 p, 6. Gh. Sicorsclii 
1121 p.

Proba de pistol liber 60 focuri a 
revenit lui I. Pieptea cu 545 p (91), 
iar pe locul secund s-a clasat D. 
luga, tot cu 545 p (88) — ambii de la 
D’namo. La armă standard 3x20 
focuri senioare a cîstigat Edda Baia 
(I.E.F.S.) — 566 p. (T. R.)

Turneul internațional de polo do
tat cu „Cupa orașului București" a 
revenit, așa cum era de așteptat, 
primei reprezentative a României, 
care a cîștigat șl cel de-al treilea 
meci — 7—3 cu Bulgaria — termi- 
nînd competiția neînvinsă.

Primele două reprize ne-au adus 
în față o echipă pur și simplu ador
mită, care s-a întllnit destul de rar 
cu mingea, și chiar atunci cînd și-a 
creat acțiuni ofensive, ea a ratat în 
mod nepermis (chiar și un penalty 
— Zamfirescu). Aceasta a fost for
mația română, spre deosebire de cea 
bulgară, intrată în teren decisă să-și 
vîndă pielea cît mai scump. Și cum 
gazdele s-au întrecut în greșeli timp 
de 19 minute, echipa bulgară nu s-a 
lăsat prea mțilt timp invitată la atac. 
Oaspeții, în evident progres față de 
ultima lor evoluție în Capitală (Bal
caniada din luna august), au făcut o 
adevărată risipă de energie, l-au în
vins de trei ori pe Huber (mal pu
teau marca de două ori), astfel că la 
mijlocul întîlnirii tabela de marcaj 
indica surprinzătorul scor de 3—1 în 
favoarea poloiștilor bulgari...

Treziți din amorțeală (antrenorii 
au efectuat și citeva schimbări ins
pirate), jucătorii noștri și-au impus 
reala superioritate abia din cel de-al 
treilea „sfert", cînd C. Rusu a re
dus din handicap (un gol cam du
bios), iar apoi D. Popescu. în deo
sebită vervă, a realizat un splendid 
hat-trlck în trei minute. La situația 
de 5—3, tn bazin nu mai era practic 
decit o singură echipă, cea a Româ
niei. care în final și-a rotuniit dife
rența datorită lui V. Rus si CI. Rusu. 
Scor final : 7—3 (0—1, 1—2, 4—0.

2—0). Excelent arbitrajul italianului 
Renato Di Gennaro.

în deschidere, naționala de juniori 
a țării a trecut pe lîngă victorie în 
partida cu selecționata de seniori a 
Cehoslovaciei. Oaspeții au condus cu 
1—0 și 2—1 (golurile Iul Tkac), dar 
cadeții români au egalat de fiecare 
dată (R Rusu și I. Slavei). Tn ultima 
repriză, Ia scorul de 2—2, Wels și 
Răducanu au ratat cîte o lovitură de 
la 4 metri, iar Slăvei, singur cu por
tarul la 3 metri, nu a izbutit să 
marcheze. în schimb, sportivii ceho
slovaci, ieșirtd din momentele de de
rută au înscris de două ori în ulti
mele 62 de secunde (Karasek si 
Tkac). obținind decizia cu 4—2 (1—o, 
0—0, 1—2, 2—0). Corect arbitrajul lui 
N. Exerov (Bulgaria)

Clasament final : 1. România fi p. 
2. Bulgaria 4 p, 3 Cehoslovacia 2 p, 
4 România juniori 0 p. (A. V.)

de fond - ștafetă, în Poiana Stînii. 
Prefațînd campionatele școlilor 
sportive și „naționalele" juniorilor, 
ce se vor desfășura începînd din 
această săptămînă pe aceleași 
pirtii — transformate într-un pa
tinoar înclinat —. numeroși schiori 
de la Vatra Domei. Petroșani, 
Miercurea Ciuc, din Valea Praho
vei și Țara Bîrsei au făcut de fapt 
o adevărată repetiție generală cu 
public, asigurind, în absența pro
tagoniștilor seniori, aflați in Bul
garia. atit prin număr cît și prin 
decizie și tehnicitate, o atmosferă 
de înaită sportivitate, tn Poiana 
Stinii, la adăpostul Pietrei Arse, 
fondiștii, alegind un traseu pe pe
rimetrul despădurit. au oferit su
telor de spectatori urcați din vale 
ca să-și aplaude campionii, spec
tacolul întregii burse. Rezultate

Repetiție generală cu public
tehnice : slalom special — seniori : 
1. Constantin Văideanu (A.S.A.) 
56:9. 2. V. Crețoi (St. roșu) 60:7, 
3. N. Dăscălescu (St. roșu) 62:1 ; 
senioare: 1. Nuți Degeratu (Șc. Sp. 
Predeal) 69:8, 2. M. Roșculeț (Șc. 
Sp. Predeal) 73:9, 3. N. Simion (Șc. 
Sp. Predeal) 78:5 ; juniori : 1. Va- 
sile Stanciu (Șc. Sp. Brașovla) 
62:7, 2. M. Dancașu (Șc. Sp. Bra- 
șovia) 63:7, 3. Al. Manta (Viitorul) 
63:8 ; junioare : 1. Ioana Donca
(Dinamo) 74:2, 2. C. Wadsman (Di
namo) 75:4, 3. A. Erețian (Șc. Sp. 
Brașov) 86:3. Fond ștafetă — se
niori 3x7,5 km ! 1. Dinamo
lh28:30, 2. A.S.A. Ih31:56. 3. S.B.C. 
Sinaia lh40:36 ; juniori 3X5 km :
1. Tractorul Brașov lh02:10,
2. Șc. Sp. Brașovia lh03:45, 3. Stea
gul roșu lh04:10 ; fete 3X3 km : 
1. Tractorul Brașov 43:51, 2. Șc. 
Sp. Brașovia 48:05, 3. Șc. Sp. Rîș- 
nov 51:58.

Mihai BIRA

SPORTUL STUDENȚESC Șl C.S.M. REȘIȚA- 
CÎTE UN PUNCT LA BACĂU Șl LA SIBIU

SURPRIZA LA RĂDĂUȚI:

0 ETAPĂ A GAZDELOR-CARE
Steaua — Dinamo 19-0

AU ÎNVINS TOATE LA ZERO! 
, un scor incredibil

ATI METALUL

Ieri s-a disputat etapa a Il-a a 
campionatului de lupte greco-romane, 
divizia A. lată 'rezultatele :

LA BUCUREȘTI, Dinamo - o 
simplă formalitate — a cîstigat în 
ambele partide la un scor astrono
mic- Cu A.S.A. Cluj 37,5 — 2,5 (opt 
meciuri s-au încheiat Înainte de 
limită), cu Progresul București 29—8. 
Progresul—A.S.A. Cluj 22.5—11,5. 
(G. ROSNER — coresp.)

LA SATU MARE, performera re
uniunii a fost echipa lugojeană Vul
turii textila, care a întrecut Olimpia 
Satu Mare cu 16—8 (două meciuri 
restanță) si pe Electroputere Cra
iova cu 20—4 (3 restanțe), Olimpia 
a dispus de Electroputere cu 18—14 
(un meci restanță). (A. VERBA— 
corcsp. județean)

LA TIMIȘOARA, a fost o reuni
une atractivă, toate cele trei for
malii fiind de forte sensibil egale. 
C.F.R. Timisoara cu Steagul roșu 
Brașov 21—19, cu Crișul Oradea

BUCUREȘTI ÎNVINSĂ I

19—18 ; Crișul cu Steagul roșu 18.5— 
13.5. (ȘT MARTON—coresp.)

LA SLATINA. aproape 500 de 
spectatori au urmărit cele trei par
tide de campionat. Echipa locală. A- 
luminiul, nou promovată în divizie, 
a terminat învingătoare. Aluminiul 
Slatina cu Rapid București 20,5—18.5. 
cu A.S.A. Bacău 17,5—16,5 : Rapid 
cu A.S.A. Bacău 21,5-14,5. (C. GHI- 
ȚESCU—coresp.)

LA RĂDĂUȚI, echipa locală, spre 
satisfacția celor peste 300 de specta
tori. a realizat o nesperată victorie 
în fața puternicei divizionare Meta
lul București. Iprofil Rădăuți Cu Me
talul București 19.5—16.5. cu C. S. 
Pitești 24—14. Metalul cu C. S. Pi
tești 20—12. S-au remarcat, în mod 
deosebit, Geamănaru, Topîrjan (Ră
dăuți), Frujină (Pitești) și Penciu 
(Metalul), toți cu cîte două victo
rii, (M. COVAȚARIU—coresp.).

DINAMO A CÎȘTIGAT LA SCOR

tn meciurile campionatelor divizionare 
A de baschet, au fost înregistrate ur- 
niătoarele rezultate :

MASCULIN
Universitatea Timișoara — Dinamo 

București 73—94 (26—49). Bucureșten i
au cîstigat partida mult mal ușor decit 
se prevedea. Diaconescu s-a dovedit 
din nou un excelent conducător de Joc 
sl deosebit de eficace tn aruncările de 
la semldistantă Gazdele au evoluat 
lent, static. întrecerea nu a avut isto
ric. ea fiind dominată net de campionii 
țării. Au înscris Cernea 20. Dragomi- 
rescu 17. Diaconescu 16. Haneș 14. No
vac 11. Chivulescu 6. Visner 4. Sauca 
4. Zisu 2 pentru Dinamo, respectiv 
Vic'u 20, Tonescu 16 Czmor 14. Clm- 
peanu 10 Caloș 6 Weber 3. Manăiiă 2. 
Au arbitrat bine M. Aldea sl I. Szabo.

<P. ARCAN-coresp. județean).
Voința București — Politehnica Galați 

69—67 (41—31). Meci foarte disputat.
Bueureștenli au condus la un moment 
d»t cu 14 puncte, iar gălătenil au re
făcut din handicap, nu însă suficient 
pentru victorie. Din nou s-a eviden
țiat. prin precizia aruncărilor la coș, 
(.veteranul» Klss. Au înscris Kiss 32. 
Cansali 10. Berceanu 9. Giurgiu 6. Dută 
6 Teodoru 4. vasilescu 2 pentru Voința, 
respectiv Moraru 23. Rălleanu 19. Marti- 
nescu 18 Dorneanu 4. Samson 3 Au 
arbitrat foarte bine I Petruțlu și Em. 
N’eiilescu. (R. TIMOFTE).

Politehnica București — Universitatea 
Cluj 71—61 (29—34). Clujenii au început 
foarte bine meciul, jucînd simplu, ra
pid sl eficace în mln. 6. el conduceau 
cu 18—11 Treptat însă bucurestenii au 
echilibrat situația șl într-un final spec
taculos. au învins o echipă ale cărei 
resurse fizice s-au dovedit Insuficiente 
pentru întreaga partidă. (T. RADU).

Politehnica Cluj — I.C.H.F. București 
65_ 67 (37—33). Introducerea tn teren
(min 18) a maestrului sportului Emil 
Niculescu excelent coordonator, a răs
turnat situat!» scorului. De 1a 23—33. 
oaspeții au egalat în min. 23 (37—37) șl. 
tn continuare au dominat meciul prln- 
tr-On loc tactic superior. Au înscris 
C’mpeanu 23. Dikay 13. TUdossv 11, 
Bulat 3. Chiciu 6 Antonescu 4. Mălușel 
2 pentru I C.H.F.. respectiv Roman 17. 
Moisln 13 Banu 11. Antal 14 Bama 4. 
v’dlcan 4. Balint 2. Depășit de joc. de- 
zavantajînd ambele formații arbitratul 
prestat de D Crăciun și G BerekmerL 
(Mircea RADU-eoresp.).

Steaua — Mureșul Tg. Mureș 93—62 
(30—35) Introducerea în repriza secun
dă a tripletei Dlmancea — Dumitru — 
v Gheorghe a schimbat aspectul par
tidei. ducînd la acțiuni spectaculoase Sl 
eficace, bineînțeles în favoarea steliști- 
ior Au arbitrat bine N Iliescu sl dr. 
1 Stirbu (C. VISAN-coresp.l.

Rapid I.E.F.S 78—58 (38—28)

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA!
I.E.F.S. s-aj reabilitat pentru colpor
tarea avuta sâptâmlna trecuta și au ră
mas în lupta pentru titlu. Remarcabil 
€s*e faptul că. in sfirv. au fost utîM- 
rate cu încredere (sl eu fo»o*> două ta- 
leatate jucătoare (Vlgh $i Baia.) care 
Pfr.â acum stăteau pe barca rezervelor 
Echipa Rapid a fost urr.br> a ceea ce 
ne așteotam Este suficient să amintim 
câ între minutele S «1 53 nu a înscris 
decit un coș și dnuă aruncări hbere sî 
că pasele îa adversare și ratâri’-e au 
abundat pentru a expîica această Ir- 
frîngere severă. Au înscris Tra 34. 
Szabo 10 Popov 0. IfMm’e 5 D*ak • 
Vîgh 3. Salcu 2 (aif mai jucat Bala s 
Giurea) pentru I.E.F.S.. respectiv R 
șianu 18 Buga li. Basarabia R Niceia 
4. Nicolae 3 Prâzaru 3. Raeovita 2. Te’ 
1 (au mal jucat Suliman. Bohm < 
Găescu). Arbitrilor dr. Dan Chiriac s: 
dr M. Aldea Ie reproșăm că au fost 
mult prea exigențl în sanctionarea gre
șelilor personale. Cele "8 (!) de faulturi 
dictate, un record în materie sint e*.oc-
vente (D. ST.).

Universitatea Timișoara — Crișul Ora
dea 59—63 (33—37). Ajunglnd sâ abă
un avans de opt puncte ttmișorence’e ; 
s-au crezut învingătoare. Dar orSden- . 
cele s-au dovedit mai tenace și. prir.- i 
tr-un joc mai hotărit și mai eficace, au i 
luat conducerea, obținind victoria (A. 
PETRE-coresp.).

Constructorul București — Sănătatea 
Satu Mare 56—60 (30—27). Partidă de
mare luptă. După pauză inițiativa a a- 
partlnut sătmărencelor care au ega'.at 
(mln, 25 : 38—38). De aici și pină tn fi
nal. desfășurarea meciului a fost d-a- j 
matlcă La scorul de 56—58 tn«ă Ml- | 
halic ă marcat două coșuri care au 
«dus victoria formației Sănă-atea. S!--- ' 
țlonăm că baschetbalistele de la Con
structorul au ratat nu mai put'n de 12 
aruncări libere. Au inserts Mlha'. e H. 
Doboși 10. Karcsu 9. Vlllânyi 8. Ar.derco 
8. Pop 4. Fllliap 3 pentru Sânâ»a*ea. 
respectiv Ivanovici 20 Godeanu 12 Po
pescu 7. Barabas 6. Guranda 4. Seifert . 
3. Gugu 2. Gheorghe 2. Au arbitrat 
foarte bine P Pasăre șl S. Ftiotl. (A. , 
VASILESCU).

Voința Brasov — Universitatea fasl 
72—52 (38—25). Din mln 6. Voința s-a . 
detașat datorită eforturilor și preciziei 
jucătoarelor de bază Simon (22 p) si 
Mare? (17 p). (V, SECARKANU-coresp.». | 

Politehnica București — A.S.A. Cluj 
83—58 (40—28).

CLASAMENT

CLASAMENT
1. STEAUA 17 1«

17 15
17 11
17 11

2. ninamo
3. Unlv. Timiș.
4. Poht. Buc.
5. ..11“ Cluj
6. I.C.H.F.
7. Ranid
8. Polit. Cluj
9. Voința Buc.

10 I.E.F.S.
11. Mureșul
12. Polit. Galați

1 1300—1121 33
2 1428—1141 32
6 1409—1254 28
6 1282—1126 27

17 10 7 1197—1130 il
17 8 9 1029—1037 23
17 8 9 1154—1206 25
17 6 11 1091—1’96 23
17 S 12 10SO—1208 22
17 5 12 1150—1280 22
17 4 13 1194—1468 21
17 3 14 1258—1387 20

FEMININ
(27—26). Des-

____ ____ tn sala Con- 
meeiul a dezamăgit atit ca

I.E.F.S. — Rapid 84—50 
făsurat simbătS _ seară 
structorul. „ --------- . , .spectacol, cît Și ca valoare tehnică, la 
ambele echipe resimtlndu-șe 
emoția exagerată 
portanta întrecerii ■
s-au redresat mai curînd si, ajutate 
mult de comportarea excelenta a Pivo
tului Angela Tita, au dominat întrea
ga repriză secundă și au cîstigat sur
prinzător de ușor dar pe deplin me
ritat chiar și la diferența de 14 puncte 
în felul acesta, baschetbalistele de la

negativ 
de im- 

Studentele. însă.

România (juniori) — Israel (tineret)
61-54 (34-22)

PLOIEȘTI, 26 (prin telefon, de la 
corespondentul nostru). întîlnirea a- 
micală de baschet dintre echipa de 
juniori a României și cea de tineret 
a Israelului s-a încheiat cu scorul de 
61—54 (34—22) în favoarea sportivilor 
români. Cele mai multe puncte mar
cate : Nicolescu 15, Cernat 13. Cliir- 
că și Scutaru cîte 8 pentru Roma
nia respectiv Bercovici 16, Kaminski 
12, Nahmias 9, Saacs 8 Au arbitrat 
bine M. Rizea și D. Ganea

N. GHIDU

1. RAPID ÎS 14 1 989—751 29
2. Politehnica 15 13 2 1M8—IU 28
3. I.E.F.S. 14 11 2 93d—ti
4. Crișul 15 8 1 787—S » 23
5. Sănătatea 15 6 9 8M—53« 21
«. Voința Bv. 13 S 19 799-879 29
7. Univ. Timiș. 15 5 19 999—974 29
8. Constructorul 15 4 11 «9—884 19
9. Univ. Iași 15 4 11 TU—S9t 19

LO. A.S.A. Cluj 14 4 1> 78>—18

REZULTATE TEHNICE (etapa 
a 14-a) : Rulmentul Birlad—Gloria 
16—0 (4—0) ; Universitatea Timi
șoara—Agronomia Cluj 19—0
(4—0) ; Steaua—Dinamo 19—0
(0—0) ; C.S.M. Sibiu—Politehnica 
Iași 10—0 (3—0).

• Unul dintre autenticele der- 
byuri ale campionatului de rugby 
— meciul de mare tradiție dintre 
Steaua și Dinamo — s-a soldat de 
astă-dată, imprevizibil, cu un „scor- 
surpriză'* (19—0 !). De-a dreptul in
credibil acest scor-fîuviu. nemai- 
întîlnit în partidele dintre cele 
două team-uri care ocupă de multi 
ani poziții fruntașe în rugbyul 
nostru. Și totuși, 19—0... Cum de 
a fost posibilă această diferență 
neobișnuită între două protagoniste 
la titlu ? Trei factori au concurat, 
după părerea noastră, la realiza
rea rezultatului final :

a) pregătirea generală superioară 
a XV-ului Stelei (anticipată, de

altfel) și jocul mai bun al înain
tării ;

b) căderea inexplicabilă a dina- 
moviștilor, după pauză, o cădere, 
am aprecia-o, mai de grabă de or
din psihic, decit ca o capitulare fizi
că (poate că cele citeva nesincrc- 
nizări în situații bune de atac au 
influențat decisiv asupra moralului 
fragil al echipei alb-roșilor) ;

c) greșelile arbitrului P. Nicu
lescu, care in două situații (la pri
ma încercare — linia a treia a 
Stelei era desprinsă prematur din 
grămadă și o infracțiune a lui 
Postolache. în ofsaid, nefluieratâ 
— s-a dat grămadă — a dus Ia 
înscrierea unei a doua încercări 
de către Braga) a acordat încercări 
Stelei, cînd, în mod normal, tre
buia să sancționeze formația mili
tară și nu să o... premieze.

Toți acești factori, luați laolal
tă, au dus la marea diferență de 
ieri dimineață de pe terenul Ghen-

L'n azac al mg^yțtilor militari condus de Suciu, unul dintre bunii noștri 
centri. în dreapta dinamoristul Nicolescu, depășit in această fată

Foto : T. MACARSCH1

cea, diferență care menține forma
ția gazdă în cursa pentru titlu — 
cu un rol activ de outsider — dar 
elimină definitiv, în acest an cel 
puțin, simpaticul XV dinamovist 
din partea superioară a clasamen
tului. Ar fi de dorit ca conduce
rea clubului Dinamo să acorde o 
mai mare atenție și grijă echipei 
sale, atît de valoroasă, care în 
trecutul nu prea îndepărtat i-a 
adus atîtea si atîtea satisfacții.

Cele 19 puncte s-au înscris de 
către Balint (lovitură de picior că
zută de la circa 40 m) : 3—0 : Ma- 
teescu (încercare) : 7—0 Balint
(transformare) i 9—0 și Braga (două 
încercări consecutive) : 17—0, din
tre care ultima transformată de 
Durbac. Formații i

STEAUA : Durbac — Braga, 
Budică, SUCIU, Ionescu (Teleașă)
— Giugiuc. MATEESCU — A- 
CHIM. Enăcescu, BALINT — 
POSTOLACHE, Pintea — CIOR
NEI, Gheorghe, Mihai.

DINAMO : Dragomirescu —
Constantin. Hulă (Dragomir), 
NICA, Coravu — NICOLESCU, 
FLORESCU — I. Stoica, Iftimie, 
ROMAN — Dârăban, Țurlea — 
BACIU, Caraiman. Stoica

D. CALLIMACHI
• La Timișoara, Universitatea

— in cursă pentru titlu — s-a im
pus abia în repriza secundă in fa
ța ultimei clasate .cînd a și în
scris în serie- Au marcat • loniță 
(4); Duță (9), Suciu (4) și Ceaușu 
(2). A arbitrat bine St. Constan
tinescu

P. ARCAN — coresp. județean
• La Sibiu, C.S.M. și Poli lași, 

ambele învinse în primele două 
etape, au jucat cu multă ambiție 
dînd loc la c partidă dinamică. 
Oaspeții au început bine dar apoi 
au cedat treptat inițiativa Au 
marcat: Țopa — 2 lovituri de pi
cior căzute și Popcț — o încer
care. A condus bine Gh. Pîrcălă- 
bescu

I. BOȚOCAN — coresp.
• La Bîriad, jocul a fost la dis

creția gazdelor, bucurestenii ne- 
punind în pericol buturile bîrlă- 
dene. Au marcat : Ignat (încer
care), Ciorici (încercare și o trans
formare), Nedelcu (încercare) și 
Mihalca (o transformare). Foarte 
bun arbitrajul lui Th. Witting.

E. SOLOMON — coresp.
CLASAMENTUL

1. Universitatea Tim. 14 11 0 3 177— 86 ?6
2. Știința Petroșani 13 10 1 2 99— 47 34
3. Gri vița Roșie 13 9 3 1 203— 84 34
4. Steaua 14 9 2 3 242—104 34
5. Dinamo 14 8 2 4 129— 86 32
G. Rulmentul Bîriad 14 6 l 7 106—131 27
7. Farul Constanța 13 6 0 7 108—110 25
8. Politehnica Iași 14 5 0 9 95—127 24
9. C.S.M. Sibiu 14 4 1 9 93—110 23

10. Gloria București 14 3 1 10 87—202 21
11. Sportul Stud. 13 3 1 9 89—150 20
12. Agronomia Cluj 14 2 0 12 69—230 18

In campionatul masculin divizia A

CONTINUĂ ECLIPSA DE FORMĂ A ECHIPELOR

PLOIEȘTI. 2C (prin telefon). — 
în sala Victoria din localitate s-au 
disputat jocurile etapei a XVI-a a 
campionatului masculin, divizia A. 
Cine se aștepta la un reiiriment al 
formațiilor. In comparație cu turneul 
precedent, a fost dezamăgit, căci 
factura jocurilor s-a menținut la 
aceiași nivel scăzut ca și In urmă 
cu o săptămînă.

POLITEHNICA GALAȚI — DI
NAMO BRAȘOV 1»—13 (»—7). In
min. 4, dinamoviștli conduceau cu 
3—1 și se părea că vor obține o vic
torie ușoară, car ei aveau să înscrie 
golul patru abia In min. 20. cînd 
studenții înscriseseră deja șapte I Jo
cul a continuat In evidenta notă de 
superioritate a gălățeniior care an 
obținut astfel o victorie neașteptat de 
facilă. Principalii realizatori i Pă
dure 8. Văduv» 6. Hornea 3, res
pectiv Schmidt «. Messmer X

UNIVERSITATEA BUCIREȘTI — 
S. C. BACAV a—15 (1»~7). Meci de 
uzură, obositor atît pentru echipe, 
cît si pentru soectatori. Studenții au 
reușit să se detașeze de băcăuani 
abia în mim 361 8—6, dar din acel

moment și mai ales In repriza se
cundă ei joacă practic singuri, căci 
handbaliștii din Bacău se resemnează 
în fața apărării extrem de mobile si 
a contraatacurilor rapide lansate de 
bucureșteni. Principalii realizatori : 
R. Voinea 6, Anton 5 ți Roșu 3. 
respectiv N, Voinea 4, Gheorghevici 
3 și Constantinescu 3.

STEAUA — TROTUȘUL 24—11 (11—4). 
Proporțiile scorului puteau fi mult mal 
mart dacă formația campioană s-ar fl 
apărat mal atent șl ar ti fructificat toa
te situațiile de goL Handbaliștii de la 
Trotușul s-au apărat cu dirzenle. au a- 
tacat curajos, dar n-au reușit decit să 
piardă onorabil. Principalii realizatori: 
Birtalan 5, Kicsid 4, pentru Steaua, res
pectiv Badea ’

DINAMO BUCUREȘTI — UNIVERSI
TATEA CLUJ 15—14 (1—6 0. Reintrarea 
101 Dan Marin în formația bucureșteană 
r.-a adus decit o ușoară ameliorare jo
cului prestat de dinam ovtțti, care tn 
fața studenților Clujeni au' trebuit să 
muncească foarte mult pentru a obține 
această victorie, cu mult mal dificilă 
dedt o arată acoruL Șl cum poate fi 
un Joc presărat cu ratări incredibile

In divizia A de fete

CINCI VICTORII IN DEPLASARE!

SLmbătă și duminică, in prima divizie 
feminină, au fost programate partidele 
etapei a XVII-a. Iată citeva amănunte 
de la meciurile de duminică :

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA — RA
PID (2—3) A fost o partidă palpitantă 
ca desfășurare. Cu un plus de expe
riență șl cu o condiție fizică superioara 
oaspetele au ciștigat pe merit, după 
două ore de joc. S-au remarcat: Ma
rianne ș! Brigitte Wolff („U"). Szekely 
șl Baga (R). Au arbitrat bine V. CHo- 
reanu din Cluj sl L Ciulea <Hn Tg. 
Mures (I. ENE-coresp).

FARUL CONSTANTA — PENTCILTNA 
IAȘI (2—3). Constănțencele au făcut 
cel mai bun med din retur. Campioa
nele au lăsat o impresie neolâcuiă 
aid evoluînd blazat, fără forță tn atac 
si fără mobilitate în teren. Remarca-e: 
Cernega. Lutsch și Pașca (Farul). I’u 
(Penidlina) Au condus, cu unele scă
pări, bucurestenii Em. Costoiu ți E 
IlleSCU (L. BRUCKNER-coresp.)

C.S.M. SIBIU — CONSTRUCTORUL 
BUCUREȘTI (2—3) După 130 de minute 
de joc bucurestencelee au obținut o 
vidorie meritată, profitind de slabul 
randament al gazdelor tn linia a doua 
Am remarcat de la Învingătoare pe 
Cazangiu, Caranda si Stoian. Bun ar
bitrajul prestai de E Ududec din Ga
lați și C Șovăială dm Ploiești. (I. IO- 
NESCU-cbresp județean).

REZULTATE
Dinamo — I.E.F.S, 1—3 (7, —9,

—14. —11), Medicina — Constructorul

Arad 3—( (1. 5. 16». ambele desflțprște 
simbătă. CAM Srt'j — Coactructorul 
București 1—J <—«. U —9. 14. —«). Fa
rul — PenicCina Ust 3—3 (13. —8. 6.
—IZ —și UmveCTuatea Timișoara — 
Radd 3-3 (13. —9. 7. —7). Ceah
lăul P. Neamț — CP. Bucurară. 3—3.

1_ Bapid n ic IM: lin
>. Pecic^na n ic 1 48: 9 XI
>. Xfedirina n îs 1 47: 19 3î
A T-ET-S. 17 13 4 43: » »
A Dinamo 17 13 5 37: îl »
«. Coestruric r-d Bac. IT • 11 Tiz 37 23
•. Universitatea 17 5 U 29: M 23
lu C.S.M j 17 5 12 21: » n
9. Ceahlăi 17 5 12 22: 41 32

ie. C.P.B 17 5 12 »: 42 22
11. Farul 17 4 13 23: 42 21
IX Constr. Arad 11 • 17 3: 51 17

„Criteriul primăverii"
Ia compeuția mascubnâ. „Crt^riul pr.- j 

maiorii- a avut loc etapa a <3oca.
RAPID BUCUREȘTI — VIITORUL 

BACAU 1—3 fl». —S. —IO- După o
partidă de nivel tehnic s'-ab. băcăuann
— mal deciși in joc — au riști gat pe 
merit. Ambele echipe au întrebuințai 
jucători tineri. Au condus foarte bine 
Tr. Penea și Ov. Florea din București. 
(G. OCTAVIAN).

Celelalte rezultate : Universitatea Cluj
— Politehnica Timișoara 3—0 (8, 8. 8).
Tractorul Brașov — Universitatea Cra
iova 1—3 (—13, —11. lî. —12), Unirea
Tricolor Brăila — Politehnica Galați 
0—3 (—5, —5, -9).

ARGENTINA MENIS, 
60,98 LA DISC !

tn concursul de atletism, desfășurat 
pe stadionul Viitorul, s-au înregistrat 
citeva rezultate foarte, bone pentru 
concursul inaugural în aer liber.

La aruncarea discului femei, Argen
tina Menis (Dinamo) a obținut 60.98 m 
fia 10 em de record șl depășind cu a- 
proape 2 m norma olimpică ; 59 m). 
iar Lia Manoliu (Metalul) n aruncat 
57,63 m. (C.M. MUREȘANU-coresp.).

SERIA I
STIINTA BACAU — SP. STUDEN

ȚESC BUCUREȘTI 2—2 (1— 0)
Rezultat echitabil, dar jocul „eco

nomicos" al ambelor formații nu a 
plăcut publicului. Gazdele au fost 
ceva mai insistente, reușind să des
chidă scorul, prin Sichitiu (min. 44), 
și apoi să ia conducerea prin Stroc 
(min. 80). Dar, de fiecare dată, bucu- 
reștenil au restabilit, egalitatea,' prin 
Pană (min. 51) și Sirbu (min. 82). 
Foarte bun arbitrajul lui N. Cursaru
- Ploiești.

F. ENE, coresn.
METALUL PLOPENI — PROGRESUL 

BUCUREȘTI 1-1 (1—0)
Joc de factură tehnică modestă, 

iar în repriza a doua unii jucători, 
datorită lipsei de pregătire fizică, au 
apelat la durități. Din această cauză, 
arbitrul a avertizat pe Nedelcu si 
Anița (Metalul), V. Popescu și Bel- 
deanu (Progresul). Golurile au fost 
înscrise de I-'lorca (min. 2g) pentru 
Metalul. V. Popescu (min. 47) pentru 
Progresul. A arbitrat bine N. Rainea- 
Bîrlad

I TANASESCU. coresp.
PROGRESUL BRAiLA — CEAHLĂUL 

P. NEAMȚ 2—1 (1—0)
Brăilenii, deși au dominat mai 

mult în prima parte, nu au înscris 
decît un gol, prin luga (min. 261 
După pauză, gazdele și-au mărit 
avantajul prin Cotigă (min. 48). In 
continuare, oaspeții au avut mai mult 
inițiativa și au redus din scor prin 
Baicu (min. 89). A condus cu scăpări 
fără a influența rezultatul, C. Cos- 
tică — București

Gr. KIZU, coresp.
POIANA CÎMPiNA — Ș. N. OLTE

NIȚA 3—0 (2—0)

Aproximativ 3 000 de spectatori au 
asistat la un joc frumos al echipei 
locale. Din min. 26, oaspeții au jucat 
în 10 oameni, deoarece Eftimescu a 
fost eliminat pentru injurii aduse 
arbitrului. Au marcat Goran (min. 
6 și 66) ți Hran (min 24). Corect 
arbitrajul lui I. Hristea-Alexandria

C. VIRJOGHIE, coresp.
POLITEHNICA GALAȚI — C.F.R. 

PAȘCANI 3—0 (1—0)
Studenții au acționat mai hotărît 

în fazele de finalizare. Feroviarii au 
jucat deschis, dar uneori cam dur. 
ratînd cîteva ocazii. Ei au înscris un 
gol, în min. 4, însă arbitrul l-a anu
lat pe motiv de ofsaid. Golurile au 
fost realizate de Marinescu (min. 
34). Popanică (min. 48) și Țolea 
(min, 87). A arbitrat satisfăcător Gh. 
Nicolae-București.

Gh. ARSENIE, coresp.
METALUL TÎRGOVIȘTE — F. C. 

GALATI 0—0
In general, întîlnirea nu a cores

puns așteptărilor. Ambele echipe au 
prestat lin' joc lipsit de dinamism si 
spectaculozitate. Meialurgiștii au rea
lizat nenumărate faze la poarta Uă- 
lățenilor. dar au ratat incredibil. 
Formația dunăreană a aplicat un sis
tem defensiv bine pus la punct, re- 
mareîndu-se în mod special portarul 
Hagioglu. Arbitrajul" prestat de V. 
Pădureanu — București este carac
terizat de observatorul federal (’. 
Drăgnsin : „A condus sub valoarea 
lui"

Misu AVANI) — coresp. regional
CHIMIA RM. ViLCEA - DUNA REA 

GIURGIU 2—1 (1—0)
Unei Intre o echipă care a dorit 

sa cucerească neapărat cele două 
puncte puse în joc, datorită locului 
precar din clasament, și o a doua 
care a evoluat în stilul de joc al 
echipelor în deplasare, adică apărare 
aglomerată și contraatacuri pericu
loase. Pînă la urmă victoria a reve
nit formației care a atacat mai mult. 

‘ Au marcat : Tiflrel (min 43) și Pă
ci ulete (min 80 — penalty) pentru 
Chimia, respectiv Cristaclie (min. 
50). A condus Slab Al. Ene-Craiotu

Pavel PEANA — corcsp.
METALUL BUCUREȘTI - PORTUL 

CONSTANȚA 2—1 (1—0)
In ciuda pronosticurilor care indi

cau o victorie clară a bucureștenilor, 
rezultatul a stat pe muchie de cuțit: 
după o repriză în care a fost domi
nata copios, formația constănțeană a 
ieșit Ia atac în a doua parte a .jo
cului și puțin a lipsit — datorită jocu- 

I Iui slab al metalurgiștilor — să ega
leze și — în ultimele minute — chiar 
să marcheze golul victoriei. Au mar
cat : lancu (min. 37) și Rădoi (min. 
49) pentru Metalul, respectiv 1. Ma
nea (min. 85). Arbitrul I. Răileanu
— Pitești, a condus cu destule gre
șeli. (M. T.)

1. SP. STUD. 17 10 7 0 31—18 27
2. Progr. Buc. 17 8 5 4 32—14 21
3. Poli. Galați 17 7 7 3 25—12 21
4. S.N. Oltenița 17 9 3 5 22—22 21
5. F.C. Galați 17 8 3 6 23—20 19

și greșeli elementare, decit sub nivelul 
pretențiilor unul public șl așa destul de 
dezamăgit 2 Principalii realizatori : 
Papp 4, Dan Marin 4, pentru Dinamo, 
respectiv SchSbti 3.

INDEPENDENȚA SIBIU — POLITEH
NICA TIMIȘOARA 19—22 (6—11).

PRONOSPORT
A$A ARATA o varianta 

CU 13 REZULTATE, LA CON
CURSUL PRONOSPORT NR. 13 
ETAPA DIN 26 MARTIE 1972

1. Petrolul — Rapid 1
— „U“ Craicva — S. C. Bacău 1 
X Dinamo — Politehnica 1
4. Farul — Steaua 1
5. F. C Argeș — Steagul roșu 2
6. „U* Cluj — A.S.A. Tg. Mureș 2
7. Jiul — C.F.R. Cluj 1
8L U. T- Arad — CnșuJ 1
9. Cagliari — Roma 1

10. Internazicnaie — Bologna x
11. Mantova — Milan x
12. Torino — Juventus
13. Varese — Atalanta 2

Fond de premii i 532 092 lei
Plata cîștigurilor de la acest core j 

curs se va face astfel ! în Capitală j 
de la 31 martie Dină la 10 mai 1972 ; 
inclusiv; in țară, de ia 4 aprilie, j 
pînă ia 10 mai 1972, inclusiv.

Deschiderea stagiunii hipice s-a 
desfășurat sub cele mai bune aus
picii și ca atare, ieri, pe hipodro
mul din Ploiești a fost o asistență 
deosebit de numeroasă. Ceea ce a 
impresionat însă neplăcut a fost 
pentru spectatori majorarea sume
lor de participare la pariul mutual. 
Astfel, după nu știm care criteriu, 
s-a ajuns ca suma minimă de joc 
să fie de 4 lei. De ce o asemenea 
sumă ? Este inutil să explicăm 
că oamenii care vor să joace o să 
se abțină oe la asemenea invitație 
la pariul mutual.

Cursele de ieri, în general, au 
fost bine echilibrate, au dat loc 
la alergări spectaculoase ; Silvia si 
Furioasa au cules cele mai multe 
aplauze ale zilei. A mai fost si o 
foarte bună alergare a lui Habar, 
care era bine plasat in alergarea 
respectivă.

Rezultatele tehnice: 1. Figurel 
(G. Solcan), Fonda, Frigida 36.7. 2. 
Basm (Nic. Ion), Hemon. Satira 
34.6. 3- Silvia (S. Mibăilescu), Ga
barit Kilowat 32.3. 4. Furioasa fM 
Ștefănescu). Orfelina, Măcieș 36.5. 
5. Habar (Fr. Pașcâ), Semeț. Sonda 
28.9. 6. Rigla (I. Toderaș), Delfin, 
Struna 35.2, 7. Filomela (V. Gheor
ghe). Madrigal, Velodrom 41.7

★

Potrivit unei invitații făcute de 
Direcțiunea hipodromurilor din 
R. F. a Germaniei. Mircea Ștefă
nescu va pleca mîine în Olanda 
pentru a participa, ca primul dri
ver român, la campionatul din 
acest an al driverilor europeni, 
care inceae pe data de 29 martie.

IERI S-A DESCHIS

SEZONUL DE TRAP
In compania unor celebrități ca 

Gougeon, Eddy Freundt, . Uno 
Sweed, Nino Bellei, credem că 
Ștefănescu nu se va lăsa emoțio
nat de complexitatea inferiori
tății și ca atare se va comporta 
cum îl cunoaștem noi și îl apre
ciem pe pista de la Ploiești. El va 
fi însoțit de șeful direcției Cen
trului republican de creșterea și 
calificarea cailor de rasă, dr. 
L Apahideanu.

Niddy DUMITRESCU

6. Metalul Tîrg. 17 7 5 5 18—16 19
7. Știința Bacău 17 5 8 4 16—17 18
8. Ceahl. P. N. 17 6 4 7 22_ 29 16
9, Met. Buc. 17 5 5 7 18—17 15

10. Progr. Brăila 17 6 3 8 15—15 15
11. Met. Plopeni 17 6 3 8 19—22 15
12. Dun. Giurgiu 17 6 3 8 16—24 15
13. Poiana Cîmp. 17 6 2 9 18—24 14
14. Chim. Rm. V. 17 5 3 9 15—28 13
15. C.F.R. Pașcani 17 5 2 10 17—23 13
16. Portul C-ța 17 2 7 8 17—23 11

ETAPA VIITOARE (2 aprilie) :
Portul Constanța-—Poiana Cimpira,
Sportul studențesc—Politehnica Ga
lați, Chimia Rm. Vilcea—Ș. N. O'- 
tenița, C.F.R. Pașcani—Metalul Tîr- 
goviște, Dunărea Giurgiu—Meta iii 
București, F.C. Galați:—Știința Ba
cău, Progresul București—Progresul 
Brăila, Ceahlăul P. Neamț—Metalul 
Plopeni.

SERIA A II a
C.S.M., SIBIU — C.S.M. RE5ITA 

2—2 (2—1)
Jocul a început furtunos. In nu

mai 15 minute s-au marcat trei go
luri. După ce reșițenii au deschis 
scorul, prin Szilagyi (min. 3), gaz
dele au egalat și au luat condu
cerea datorită golurilor înscrise de 
Țurlea (min. 11 și 15). In repriza 
secundă, în urma unei acțiuni per
sonale. Pușcaș (min. 63) a restabilit 
egalitatea pe tabela de marcaj. A 
condus foarte bine A. MUnich — 
București. (L. T.)

CHIMIA FAGARAS — MINERU'- 
ANINA 2—1 (1—1)

Deși a cîștigat, echipa locală a e- 
voluat slab. Oaspeții au luptat mult 
pentru a obține un rezultat favora
bil. Golurile au fost marcate de 
Boantă (min. 14 și 51 — ambele din 
11 m) pentru Chimia. Dumitrescu 
(min. 42) pentru Minerul. A condus 
bine C. Manușaride — București.

B. STOICIU-coresp
CORVINUL HUNEDOARA - C.F.R. 

ThVflȘOARA 1—1 (1—0)
După ce înscriu chiar în min 5 

prin Munteanu, care transformă o x , 
lovitură liberă, hunedorenii domină'" 
insistent dar ratează prin Ștefănes
cu, Pleian, Csergo și Klosek. După 
pauză feroviarii preiau inițiativa si, 
în min. 82, Seceleanu egalează spec
taculos, cu capul. Arbitrul V. Mogo- 
roașe (Craiova) a prestat uneori un 
srbitraj confuz.

M. lOANID-coresp.
VULTURII TEXTILA LUGOJ — GLO

RIA BISTRIȚA I—0 (0—0)
Numeroșii spectatori au plecat 

dezamăgiți de calitatea .jocului. Am
bele echipe, pe lîngă etalarea a nu
meroase greșeli de tehnică și de 
tactică, au făcut multe faulturi, iar 
oaspeții au încercat să întirzie jo
cul prin orice mijloace. Golul vic
toriei (autor : Chiran) a fost reali
zat în penultimul minut de joc. la o 
învălmășeală în fața porții oaspe
ților. Lipsit de autoritate arbitra
jul lui 1. Grigorescu (Craiova).

C. OLARU-coresp.
POLITEHNICA TIMISOARA - C.F.R. 

ARAD 0—0
4 OUU ae spectatori au asistat la un 

ioc anost. Studenții nu au reușit 
sii finalizeze acțiunile in fața utmi 
adversar care s-a apărat tot tim
pul. Politehnica a decepționat A 
condus foarte bine Z. Szilagyi (O- 
radea).

C. CREȚU-coresp.
OLIMPIA SATU MARE — META

LURGISTUL CUGIR 1—0 (0—0)
Deși scorul este minim, superio- 

tatea a fost pe de-a întregul de par
tea Olimpiei, raportul de cornere 
fiind categoric în favoarea forma
ției locale : 18—0. Să adăugăm și nu
meroasele ocazii ratate copilărește 
de Podlesni, Bathori și Borota. Go
lul victoriei a venit de abia în min. 
88. fiind înscris de Petz. A Condus 
foarte bine V. Topan (Clui)

Z. KOVACS-coresp.
OLIMPIA ORADEA — ELECTRO

PUTERE CRAIOVA 3—0 (2—0)
Derbyul codașelor a revenit for

mației orădene care a fructificat 
trei din numeroasele situații favo
rabile de gol prin lacob (min. 6), 
Molnar (min. 45) și Arnoțchi (min. 
54). Bun arbitrajul prestat de V 
Trifu (Baia Mare)

Ilie GHIȘA-coresp. județean.
GAZ METAN MEDIAȘ — MINE

RUL BAIA MARE 2—0 (1—0)
Cu toate câ au beneficiat si de 

internaționalul Mircea Sasu, reinte
grat tn echipa sa, minerii, care au în
cercat la Mediaș să reușească vic
toria. ceea ce i-ar fi adus si mai 
mult în apropierea liderului, au pier
dut datorită greșelilor apărării, per
fect speculate în două rîriduri de a- 
tacantul central Darie. El a marcat 
în min. 22 și 86. A condus foarte 
bine N. Stoiculescu (Rm. Vilcea). 
(D.G.)

CLASAMENT
1. C.S.M. REȘIȚA 17 11 4 2 28— 9 26
2. Minerul B. M. 17 8 4 5 29—16 20
3. C.F.R. Tim. 17 7 5 5 19—13 19
4. Vulturii textila 17 7 4 6 15—23 18
5. Poiiteh. Tim. 17 6 5 6 23—18 17
6. Metalurgistul 17 8 1 8 14—16 17
7. C.F.R. Arad 17 6 5 6 19—21 17
8. C.S.M. Sibiu 17 7 3 7 15—20 17
9. Corvinul 17 7 2 8 20—17 16

10. Chimia Făgăraș 17 7 2 8 27—25 ir>
11. Gloria Bistrița 17 7 2 8 19-20 16
12. Minerul Anina 17 7 2 8 20—26 16
13. Gaz metan 17 6 3 8 12—16 15
14. Olimpia S. M. 17 6 3 8 10-17 15
15. Olimpia Oradea 17 6 2 9 21—22 14
16. Electroputere 17 5 3 9 13—25 13

ETAPA VIITOARE ( 2 aprilie-) :
Eflectroputere Craiova—Chimia Fă
găraș, Minerul Anina—Corvinul Hu
nedoara. Vulturii textila Lugoj Po
litehnica Timișoara, Minerul Baia 
Mare—Olimpia Satu Mare, C.F.R. • 
Arad—C.S.M. Sibiu, C.F.R. Timișoa
ra—Gaz metan Mediaș, Metalurgis
tul Cugir—Gloria Bistrița, C.S.M. 
Reșița—Olimpia Oradea.

GHEORGHE BOȘCU -

din nou campion absolut!
BRAȘOV (oriu telefon, de la co

respondentul nostru). Duminică la prinz, 
in sala de sport Armata din localitate, 
au luat sflrșit întrecerile celei de a 4-a 
ediții a campionatelor republicane indi
viduale de judo ale seniorilor. în ultima 
reuniune a competiției s-au disputat par
tidele semifinale și finale de la catego
riile 63 și 70 kg. cit și cele pentru titlul 
de campion absolut. Disputate dupâ sis
temul adoptat la Jocurile Olimpice șl 
campionatele mondiale, confruntările de 
U Brașov au fost deosebit de dificile, 
deoarece concurenții au susținut multe 
partide într-un timp scurt, spre deose
bire de edițiile anterioare cînd lupta 
pentru intlietate se întindea pe 3 zile.

ta categoria 63 kg tînărul Alexandru 
Filip (Dinamo Brașov) a dispus în semi
finale prin yusei-gachi (superioritate teh
nică) de Sabin Lucea (Raoid Buc.), fos
tul campion iar în finală l-a întrecut 
tot prin yusei-eachi pe M. Stan (I.E.F.S.). 
Clasamentul final la această categorie : 
l XIFXAXDRC FILIP — campion 
republican pe anul 1972, 2. S. Lucea, 3. 
M. Stan și O. Gref (Rapid Buc.).

Extrem de pasionantă a fost confrun
tarea finală pentru tricoul de campion 
la cat. 70 kg. dintre Cornel Roman (Ra
pid) și Mircea Notopo* (Dinamo Bra- 
s ). Giuleșteanul a condus pînă în 
ultimele 5 secunde, cînd brașoveanul 
a finalizrat fulgerător o aruncare, obți
nind ipponul Clasamentul : 1. M. NO- 
TOPOL — campion republican pe 1972.
2 C Roman. 3. Șt. Vodă (IEFS) și 
X. Sirbu (Universitatea Craiova).

In sfirșit. cu mult interes au fost ur
mărite și confruntările pentru titlul de 
campion absolut, la care au participat 
nu mai puțin de 83 de concurenți. 
Gheorghe Boșcu (Rapid) afectat de e- 
șecul din ajun, cînd a pierdut tricoul 
fle campion la categoria grea, șl-a în
trecut toți adversarii, ureînd. pe prima 
treaptă a podiumului. De menționat că 
Bocșu a luptat cu toate că a fost acci
dentat la un genunchi. Clasamentul : l 
GH. BOȘCU — campion republican ab
solut pe 1972 2. D. Alexandru (Rapid).
3 R. Pinzaru (Terom Iași) și D Csep 
(Universitatea Cluj).
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ieri dintre 
Politehnica

executat 
Ia 18 m, ba- 
a revenit în
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timp frumos : 
circa 18 000

cauza celor
9.

prea bun, prea 
de

Și

din 
minutele 8 și 

interpretate de fiecare e-

I —- P. Nieo- 
C aton a II — 
Bocșa (min. 73 
67 Agud). Ta-

WsiAMO
Of APRIGA OffHSIM lESfANA

3
mult predispoziția inițială către 
defensivă și antijoc, elemente pe 
care le-au practicat cu înverșunare 
pînă cînd s-au convins că „de ce 
ți-e frică, tot nu scapi", adică pînă 
la golul lui Dumitrescu, înscris cu 
un șut sec din balonul pe care i 
l-a servit Sălceanu.

Așadar, un joc aproape în sens 
unic (revedeți raportul cornerelor 
și al șuturilor la poartă), dominat 
de incapacitatea dinamovițtilor de 
a străpunge decisiv o apărare aglo
merată și de tendința Politehnicii 
de a trage de timp prin faulturi, 
obstrucții și baloane aruncate deli
berat în aut. Nervozitate — logi
că — și de o parte și de alta : la 
bucureșteni, pentru că atacul lor 
continuă să fie incoerent, tributar 
întîmplăni fericite (în ciuda încer
cărilor lui Dumitriu II de a-1 mai 
„lumina"); la oaspeți, pentru că a- 
tacurile adverse în valuri îti macină 
nu numai energia fizică ci și pe cea 
nervoasă, lucru pentru care Pal și 
Alecu văd și cartonașele galbene...

Doar, după golul primit. Politeh
nica începe să jcace mai convins De 
atac și acum partida capătă un plus 
de interes. Se pare însă că rf»’C- 
tul schimbării de optică a oaspeți
lor convine nu numai spectacolului 
ci și lui... Dinamo, care a<*um de
vine realmente periculos. In min. 
74. Lucescu a faultai în careu 
bitrul fluieră, dar scoate lovituri 
16 metri !) iar cu trei minute îna 
de final, 
validează 
Lucescu.

Dinamo 
nu îndeajuns de convingător ca ma
nieră de joc și — mai ales după 

teren sub nivelul ce- 
antericară.
acest meci ne-a fcr- 
satisfacții. ele se re- 
excelentâ a doi din- 

mai 
lui 

;ean

De ce n-a fost 
spectaculos meciul 
actualii campioni 
lași ?

Noi credem că.-, 
două faze din 
care 
chipă în felul său — și-au pus am
prenta pe toată desfășurarea ulte
rioară a partidei...

Mai întîi, Deleanu a 
o lovitură liberă de 
tenul a lovit bara,

Stadionul Dinamo ; 
.eren bun ; spectatori 
1 marcat FL. DUMITRESCU (min. 
4). Raportul șuturilor la poarta : 
.:—4 (pe spațiul porții : 8—1). Ra
port de cornere : 12—4.

DINAMO : Constantinescu — Che- 
ran, DINU, G. SANDU, DELEANU — 
Sălceanu, NUNWEXLLER VX — Lu- 
cescu, D. Popescu (min. 58 — Du- 
brău). DUMITRU II, Fl. Dumitrescu. 
POLITEHNICA : costaș — Komilă, 

i (min. 72 — Ciubotarul, UNUL. 
STOICESCU. Pal — Alecu. Simionaș 
— meze, Cuperman, LUPULESCU, 
Dănllă (min. 65 — Marlca).

A arbitrat : I. CÎMPEANU (Cluj) 
*♦*. ajutat la linie de S. Mureșan 
(Turda) șl T. Gabos (Cluj).

Trofeul Petschovschi ; 9. 
tineret-rezerve : Dinamo — 

12—0).
La

Politehnica Iași 2—0

acesta, din po
mii locul unei 

a ratat ; 
CU Dtxmi-
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ÎN ETAPA A XVIII-a!

VICTORIE NEREPREZENTATIVA

ARAD, 26 (prin telefon, de la 
misul nostru)

Fruntașa clasamentului, U.T.A., 
a obținut o victorie dificilă pe ga
zonul propriu în disputa cu ocu
panta locului 16, Crișul Oradea. 
Golul izbînzii a venit relativ

Stadion U.T.A. . timp frumos ; te
ren bun ; spectatori aproximativ 
8 OOQ. A marcat BOTH (min. 53). Ra
portul șuturilor la poartă : 14—Li
(pe spațiul porții : 4—2). Raport de 
cornere : 10—4.

U.T.A. : Vidac — Birău. LERETER. 
POJONI. Popovici — PETESCU. Do- 
mide (min. 80 Axonte) — Sima, Kun. 
Broșovschi, Both.

CRIȘUL : CATONA 
lae, Bule, LUCACI, 
Cociș, DARABAN — 
Moț), Șchiopu (min. 
maș, COVALCIC.

A arbitrat I. CHILIBAR (Pitești) 
★ ★★, ajutat bine la linie de V. Gli- 
gorescu și V. Neacșu (ambii din Plo
iești) .

Trofeul Petschovschi : 8.
La tineret-rezerve : U.T.A. — Crkul 

2—0 (0—0).
Anps.tt excelent, atacantul ploieștean MOLDOVAN pătrunde impetuos în careul rapidist și va marca unicul 

gol al meciului Foto: Dragoș NEAGU

0 VICTORIE MULT AȘTEPTATA ADUCE DOUA PUNCTE MARI»

(ar— 
a la 
inte 

conducătorul jocului nu 
un gol valabil marcat de

ciștigâ astfel meritat dar

PETROLUL 1(0)

RAPID 0(0)
_________

petrolistâ este mai aproape de ceea 
ce se așteaptă de la ea. De cinci 
jocuri, nu apărarea este comparti
mentul care pierde meciurile, ci

teren la Sălceanu și 
ziție excelentă, în 
apărări parcă paralizată, 
apoi, după un „un-doi“ 
triu. Radu Nunweiller a rămas sin
gur în careu cu Costaș dar și el 
a ratat incredibil I

Deși n-a fost 2—0 cum s-ar fi 
cuvenit, Dinamo și-a zis Insă (pro
babil) că victoria i se cuvine de 
drept, că va veni de la sine și— 
n-a făcut altceva decît s-o aștepte™ 
în tabăra adversă, aceste două 
faze - avertisment, care le-au tă
iat ieșenilor respirația, au avut 
darul de a le băga acestora frica 
in oase și de a le îngroșa și mai

etapa 
totuși, 
cîteva 
forma

o prestație în 
lei din

Dacă, 
nizat și 
ferâ la
tre selectionabili (Dinu și — 
ales — Deleanu) și la curajul 
Lupulescu, singurul atacant i< 
care nu s-a închinat mediocrității și 
abandonului.

Radu URZICEANU
i

PLOIEȘTI, 26 [prin telefon, de ia 
trimisul .vostru';

Știa un stadion întreg că meciul 
cu Rapid va fi greu. Știa acest lu
cru pentru că și atunci cind Pe
trolul avea _£ltâ echipă", meciu
rile eu formația din Giulești erau 
dificile. Cu atit mai mult azi, cind 
formația petrolistâ traversează o 
lungă și chinuitoare eclipsă de for
mă, intîlnirea căpăta nuanțe și 
mai grave pentru localnici. Se pu
nea întrebarea dacă Petrolul va 
reuși să înscrie un gol lui Râdu- 
canu ? Un gol, doar atit, și va fi 
bine. De ce ? Pentru că apărarea

Stadionul Petrolul : timp excelent ; 
teren sa*_sfâcâtor : spectatori apraxi- 
nativ ••00. A marcat: MOLDOVAN 

fT.in. 6&J. Raportul suturilor la poar- 
Uki 15—15 (pe spațiul porții : «—■>). 
Raporj de cornere : 8—7.

PETROLUL : M. IONESCU — N. 
Ionescu. BADIN MLERLUT. CiupRu 
— Iuiiasz (min. St : Morara). CRÎN
GAȘU — Dincuțâ. Grozea. MOLDO
VAN. D^bre (min. 85 : lfinâstire).

R kPID : Râducanu — Pop. Lu- 
pc<cu. MUȘAT. CODREA — M. STE- 
LIAN. DUMITRU Năstarescu, Nea- 
£j. Ene (min. 4S : Petreanu). Co-

A arbitrat : C. GHIȚĂ ♦ * ♦ ★
la bine, de G. Pop și. cu

scApâr de N. niescu (toți din Bra-

Trofeul Petscbovschi : 8.
La tir.eret-rezers'e : Petrolul — 

Rapid

mai 
și în

fost 
cum

a-

opus, CU 
min. 16.

un meci 
se spune.

80, cînd Codreanu a reluat de la 
7 m mingea centrată de Petreanu. 
toată lumea a văzut gol și, în a- 
celași timp, șansele de victorie ale 
gazdelor spulberate. Singurul care 
nu s-a dat bătut a fost. M. Iones
cu, care a reținut uluitor. Și por
tarul petrolist s-a 
temeritate, golului 
și în min. 53.

La Ploiești n-a 
mare, un spectacol,
De la început, ne-am putut da sea
ma că miza celor două puncte îi 
apăsa pe localnici. Apărarea juca 
bine, dar mijlocașii și 
nu legau nici 
Atunci, Rapidul a dus 
de așteptare, din cînd în cînd a 
rupt ritmul de joc (grație superio- 

liniei de mijloc) și a șutat 
distanță. 30 de minute. Ra- 
fost „solistul" jocului. Abia 
aceea, localnicii s-au apro-

înaintașii 
două-trei pase. 

,o politică11

tîrziu și fără să pecetluiască o 
prăpastie valorică între comba
tante, așa cum ar lăsa să se crea
dă simpla lectură a clasamentului. 
Adevărul este că U.T.A. a evoluat 
azi (n.r. ieri) sub potențialul ei 
mediu, fără energie, fără fantezie, 
fără o idee tactică dominantă. Din 
maniera obișnuită de exprimare a 
echipei a rămas doar un cheag 
format din „veteranii" Lereter, 
Pojoni și Petescu, care au polari
zat mingile și au creat fazele mai 
clare din teren. în jurul lor s-au 
strîns ceilalți, ca puii de găină 
lingă cloșcă, dar aportul lor a fost 
nebulos, fără personalitate. Prin- 
zîndu-și adversarul într-o zi ne
fastă, Crișul a avut forța de a 
construi cîteva atacuri percutante 
pe fondul unei apărări lucide și a

mai avut și curajul de a năzui la 
un rezultat egal.

Singurul șut sănătos pe spațiul 
porții lui Catena I s-a consumat 
în min. 20. cind Domide a expe
diat 
dar 
gur, 
mai 
și 67), însă Broșovschi, Petescu și 
același Domide n-au avut inspira
ția cea mai fericită, plasînd min
gea pe lingă barele porții. în care 
cel 
se 

r In
lui
vură, respingînd balonul cu picio
rul la un penalty executat de Bro- 

. șovschi. Evenimentul s-a petrecut 
în min. 38, dar faza precedentă 
(duel aerian Lucaci — Kun, funda
șul Crișului s-a înălțat mal sus și 
in cădere și-a presat adversarul 
absolut în limitele prescrise de re
gulament) nu reclama o decizie 
atît de drastică. Arbitrul întîlnirii 
s-a pripit dictînd 11 m, dar, așa 
cum am spus, Catena a avut tăria 
și șansa să corecteze această eroa
re. De altfel, arbitrul Chilibar a 
mai comis și greșeli mai mici. Fx-a- 
pantă mi s-a părut „imparțialita
tea11 sa in distribuirea mustrărilor : 
excesiv de sever pentru Oaspeți (a 
fluturat pe sub ochii lor de trei 
ori cartonașul galben), surprinză
tor de îngăduitor cu gazdele, că
rora le-a tolerat două gesturi în. 
stare să păteze vestitul fair-play 
arădean : Sima l-a scuipat pe Ca
tena II. iar Broșovschi 
pe Cociș violent, fără 
fără justificări.

Both a marcat golul 
o învălmășeală în 
Jucătorii U.T.A.-ei 
desigur, dar manifestarea lor nu a 
avut destulă convingere- Gîn- 
deau probabil, în sinea lor, ceea 
ce Ilie Popa, unul dintre conducă
torii secției de fotbal, a gîndit la 
sfirșitul jocului, bărbătește, cu 
voce tare: „Bine c-ain scăpat 
așa

balonul cu putere de la 18 m, 
portarul orădean a blocat si- 
printr-un plonjon lung. Au 

fost și alte ocazii (min. 11, 20

mal mare dintre frații Catena 
considera un portar reserhnat. 
prima repriză, portarul Crișu- 
a făcut, totuși, un act de bra-

l-a faultat 
regrete și

victoriei la 
careul mic. 

s-au bucurat.

Ion CUPEN

PESCARI) Șl... DOBRIN AU ÎNVINS ECHIPA D!N PITEȘTI
F.C. ARGEȘ 0(0)

ST. ROȘU 2(0)
PITEȘTI, 26 (prin telefon, de la tri

misul nostru)
Cind am ajuns sîmbătă seara la 

Pitești, am aflat că Dobrin nu va 
juca. Ceea ce vineri era doar o su
poziție, devenise între timp o rea
litate : banala întindere de liga
mente de la antrenamentul din 
ajun dusese la fixarea piciorului 
sting in ghips și la trecerea omului 
nr. 1 al formației pe tușă. Ne-am 
întrebat dacă în această situație 
coechipierii cunoscutului internațio
nal vor rezista. I-am văzut sîm
bătă seara. Toți ne asigurau că 
vor căuta să-l suplinească pe Do
brin. Dar simțeam multă îngrijo
rare chiar în cuvintele lor asigu
rătoare.

Duminică dimineața îi întîlneam 
într-o plimbare pe bulevardul 
principal al orașului pe jucătorii 
din Brașov. Știți ce ne spuneau cu 
o notă de ușurare în glas, chiar 
din prima clipă ? Că Dobrin nu va 
juca I Starea de spirit de pe stradă 
n-a diferit cu nimic de aceea de

Stadionul 1 Mai. timp excelent, teren foarte bun. Spectatori : 20 000. Au 
marcat : ZOTINCA (min. 73) și GYORFI (min. 78) Raportul șuturilor Ia poarta: 
14—5 (pe spațiul porții : 6—2). Raport de cornere : 9—1.

F.C. ARGEȘ: Stan — PIGULEA, C. Olteanu. Vlad. IVAN II — Prepurge:, (rnin 76 — ște-M. Popescu (min, 76 — Emil Dumitru) — DOBRESCU. Frățilă 
fan Dumitru). Roșu. Jercan.

STEAGUL ROȘU : ADAM ACHE - Ivăncescu. JENEI.____________ , _ _____________ ________  _ M. OLTEANU,
Rusu — Cadar. BALINT — Zottncâ. PESCARU. GHERGHELI. Gyorfi.

A arbitrat C. NICULESCU ajutat foarte bine, la ’inie de Gh.
Retezan și Em. Martin (toti din București).

Trofeul Petschovschi : 10.
La tineret-rezerve : F. C. .Argeș — Steagul roșu 2—2 (0—1).

St REGASISC,

cîteva ore mai tirziu, din teren. 
Gazdele au jucat cu teamă, cu 
grabă, precipitat și nervos din pri
mele minute. Parcă voiau să înlă
ture cît mai repede coșmarul unei 
Surprize neplăcute în absența co
echipierului lor. Dincolo, brașovenii, 
parcă inoculați cu calm și tact, 
executau minut cu minut o lecție 
mult învățată și repetată. Proca a 
folosit varianta apărării supranu- 
merice, folosind trei halfi de me
serie în linia de mijloc și pe al 
patrulea, capabil să joace orice rol. 
cum ne-am convins și de data asta 
(l-am numit pe Pescaru), în cen
trul liniei de atac. Ca alcătuire a 
„ll“-luî, „formula Dinamo“, dar pe 
poziții mult mai retrase. Partida a 
reprezentat infirmarea speranțelor

SA NU-ȚI FACI

ILUZII DE SALVARE CU AUTOGOLURI
PETROȘANI, 26 (prin telefon, de 

la trimisul nostru)
Multe vise și-au făcut feroviarii 

pentru meciul acesta dificil din 
Valea Jiului. Dar toate iluziile lor 
ele salvare au pierit sub crestele 
albe ale Parîngului, într-o zi de 
primăvară, cînd băieții doctorului 
Rădulescu au făcut o repriză (a do
ua) excelentă, dar au părăsit are
na triști, cu toate speranțele pier
dute. Clujenii eșuaseră și în tur pe 
Someș, grație a două autogoluri, și 
cine ar mai fi crezut că echipa va 
fi îngenunchiată. într-unul din ul
timele momente cruciale, tot de un 
apărător de-al său ? Dar, și azi clu
jenii și-au marcat singuri golul în- 
frîngerii (și al ultimelor speranțe!). 
A înscris ROMAN, cu pieptul, in 
min 8, la șutul lui Stoian. după un 
s I dom al lui Muițescu, pe stingă, 
și golul a zdruncinat serios mora
lul oaspeților, care abia în min. 20 
au reușit să tragă primul șut pe 
poartă Debutul acesta neașteptat 
amplifică tensiunea și arbitrul e 
obligat să împartă trei avertismen
te (S. Bretan, Libardi și Roman, 
între minutele 19 și 22). Iar la o 
asemenea temperatură înaltă se 
joacă mal puțin fotbal. Clujenii în
scriu în min. 25, dar golul este a- 
nulat pe motiv de ofsaid. Șarjele 
gazdelor din finalul reprizei și in
tervenția lui M. Bretan (min. 34) 
cînd și-a salvat ca prin minune 
poarta, anunță o repriză grea pen
tru clujeni, mai ales că aceștia nu

pot opri recitalul lui Muițescu de- 
cît trimițîndu-1 cîteva minute pe 
tușă.

Repriza secundă avea să uimeas
că stadionul și în primul rînd pe 
jucătorii. Jiului, mulțumiți parcă 
prematur de jocul lor. Pentru că 
în afara marilor ocazii ale lui Sto- 
ian (min. 50 și 58), repriza a apar
ținut clujenilor, dezlânțuiți in
credibil spre un gol care, cu toate 
eforturile, nu avea sâ mai vină. 
Cel puțin în ultimele 20 de minute, 
puteai crede că partida se joacă la 
Cluj!, Feroviarii luaseră cu asalt 
poarta lui Suciu. dar abilitatea lui 
O. Ionescu și a micuțului Petrescu 
— tăvălit de fiecare dată de Sto
cker și Tonca (acesta din urmă și 
cu Georgevici primesc avertismen
te pentru joc dur în finalul parti
dei) — rămine fără rezultat, tn 
ultimele zece minute, dr. Râdules- 
cu joacă ultima carte: scoate un 
apărător și introduce un al treilea 
virf. Peste 20 de secunde de la in
trarea sa. Munteanu e la un pas 
de fericire. însă Suciu intervine... 
diabolic și scoate golul cu piciorul. 
Cum tot el avea să se întindă ca 
o felină la vinclu, în min. 85, ză
dărnicind șutul lui M. Bretan. Era’» 
poate, ultimul șut de speranță al 
clujenilor pentru acest campionat... 
Acum le-a mai rămas iluzia Cu
pei. Miercuri 
sferturile 
Jiului.

lui Halagian și realizarea calcule
lor lui Proca. Pentru că. referin- 
du-ne la F. C. Argeș. Marian Po
pescu, dublura lui Dobrin, care tre
buia poate, să joace astăzi meciul 
vieții, a fost efectiv un jucător pa
ralizat și asfixiat de răminerea in 
exclusivitate la pupitrul dirijoral al 
echipei. El n-a dat nici 30 la sută 
-din randamentul mediu al ultime
lor sale apariții. A fost începutul 
dereglării mecanismului echipei 
gazdă, completat de nesincroniza- 
rea atacanților centrali si de ezită
rile lui Jercan (reintrat duDă o 
lungă absență), de a se angaja.

Steagul roșu a desfășurat în pri
ma repriză la jumătate potențialul 
acțiunilor sale de atac, iar după 
pauză a trecut efectiv la jocul pe 
contraatac. Mizînd pe această sin
gură carte, a reușit totalmente, 
pentru că din cele patru acțiuni 
purtate în 45 de minute în interio
rul careului de 16 m piteștean. a 
înscris de două ori, faze realizate 
exclusiv de imaginația și tehnica 
rafinatului Pescaru. El a 
mingi-gol lui Zctincă și, 
apoi, lui Gyorfi.

Așa s-a scris istoria acestui 
așteptat cu o mare nerăbdare si 
desfășurat într-o atmosferă d'
mare derby. Poate că satisfacția 
platonică a celor 20 000 de specta
tori rămine aceea că favoriții lor 
au pierdut fără solistul distribuției. 
Dar tot așa de adevărat este că 
oaspeții se dovedesc a fi aceeași 
echipă serioasă și de greutate, ca
pabila să răstoarne calculele hîr- 
tiei și să facă din performera eta
pei trecute o învinsă pe teren pro
priu, la un scor clar.

La aplauzele publicului pentru 
oaspeții lui, le adăugăm pe ale 
noastre la adresa acelor spectatori 
care, cu durerea în suflet, au găsit 
tăria să dea învingătorului ceea ce 
era al lui...

jocul slab practicat de la mijlo
cași spre atac și. mai ales, acea 
caractwistică ineficacitate la 
chipa ploieșteană. Și intîlnirea cu 
Rapid a confirmat întru totul a- 
ceste previziuni. Petrolul a cucerit 
două puncte, puncte mari cit roata 
carului, dar le-a cucerit greu. în 
acest meci do uzură, -apărarea gaz
delor, cu toate necazurile pe care 
i le-au făcut înaintașii giuleșteni, 
s-a descurcat bine. Iar cînd n-a 
mai putut-o face, și cînd se părea 
că este învinsă, a intervenit acest 
excepțional portar care rămine M 
Ionescu, salvîndu-și echipa de la 
goluri ce păreau inevitabile. O sin
gură fază am vrea să amintim : 
spectatorii și telespectatorii își mai 
amintesc cum atunci, în minutul

Univ. CRAIOVA 3(0)

S.C. BACĂU 0(0)

e-

rității 
de la 
pid a 
după 
piat mai insistent de poarta lui
Răducanu, dar Grozea și Dincuță 
au ratat în minutele 31. 35 și 45.

După pauză, meciul nu avea să 
se schimbe ca aspect încă vreo .. 
15—20 de minute. Dar a venit acel 
minut 69, pe care Petrolul nu-1 
va uita curînd. A fost o seînteie 
de fotbal adevărat, o combinație 
Crîngașu - Grozea - Moldovan. Ul
timul s-a desprins de Mușat .— Pop, 
Lupescu și Codrea au rămas parcă 
hipnotizați — și l-a învins pe Ră- 
ducanu, ieșit în întîmpinare. Golul, 
așteptat de atâtea meciuri, a venit 
și avea să aducă cu el două puncte 
mari. Rapid în ciuda presiunii pe 
care avea s-o exercite, mai ales în 
final, nu a reușit să egaleze deși, 
poate, ar fi meritat-o după aspec
tul general al meciului.

Constantin ALEXE
i

Stadion Jiul ; timp excelent; tereu cu foarte..._ - -•__ ■- nnn < • nAtf A V in- ;

la Hunedoara. în 
de finală, tot în fata

Mircea M. IONESCU

Stadion Jiul î timp excelent; tereu cu foarte p..-.i;â iarba, dar bun de 
ioc’ spectatori circa 5 000. A înscris: ROMAN (min. 8 — auiogol). Raportul 
șuturilor la poartă : 16—18 (pe spațiul porții : 5—6). Raport de cornere : 4.

JIUL : SUCIU — Georgescu, GEORGEVICI. Stocker. Tonca — Cotor- 
manî (min. 55 Dodu), Libardi — Urmeș (min. 67 Făgaș). MULTESCU. STOIAN. 
Nai din.

C.F.R. : Gadja — LUPU, Dragomlr, Penzeș (min te Munteanu II). Ro
man — M. BRETAN. Cojocaru (min. 46 Tegean) — S. Breta;. Vișan. O. IO- 
NESCU. PETRESCU.

A arbitrat CONSTANTIN DINULESCU **★**. •: !a tușă de A.
V&duvescu (bine) și Gti. Vasllescu I (cu greșeli) — toți din București.

Trofeul Petschovschi : 8.
La tineret-rezerve : Jiul — C.F.R. Cluj 0—1 (0—0).

servit 
mai

meci.

Eftimie IONESCU

BUCUREȘTEN1I N-AU
FARUL 1(1)

STEAUAb.__________ 0(0).
eleCONSTANTA, 26 (prin telefon, 

la trimisul nostru)
După rezultatele bune obținute 

cu trudă, infringerile vin uneori 
ușor. La Munchen. Steaua a luptat 
bine, pînă La secătuire Trei zile 
mai tîrziu. Steaua a venit la Cons 
tanța foarte consumată. Pe undeva 
înțeleg o asemenea stare de lucruri. 
O partidă ca cea cu Bayern, trăită 
intens si cîteva zile mai înainte, nu 
doar în cuprinsul duratei ei pro- 
priu-zise, înseamnă o cheltuire pro
fundă și multilaterală. Steaua a 
încercat să evolueze organizat în 
meciul cu Farul, dar a manifestat 
un fel de indiferență, survenită din 
prea puțină energie fizică și mai 
ales nervoasă. Farul a repetat și 
astăzi comportarea bună din meciul 
de verificare cu lotul național. Dar 
echipa constănțeană n a profitat

,.U“ CLXJJ 1(1)

A. S. A 2W OASPHII CBNfIRMA
CLUJ, 26 (prin telefon, de la tri

misul nostru)
Surprinzător — pentru clujeni, 

desigur — debut de partidă. Nu 
trecuseră nici 3 minute de joc și 
la prima încercare a oaspeților de 
a se apropia de poarta șepcilor 
roșii șe produce una din acele 
gafe rare care stupefiază un întreg 
stadion. Solomon, fundașul central 
al clujenilor, intră ușor în posesia 
balonului, poate degaja fără pro
bleme, dar n-o face, preferind să-1 
trimită spre Moldovan. Portarul 
gazdelor ezită cîteva fracțiuni de 
secundă, suficiente lui Nagy să in
tervină și să centreze în fața por-

UN GOL NEVALABIL DESCHIDE SUITA...
Stadion Central : teren bun : timp frumos ; spectatori : 25 000. Au mar

cat : PÎRVU (r _n. 52). OBLEMENCO (min. 83) și MARCU (min. 89). Raportul 
șuturilor la poartă : 16—9 (pe spațiul porții : 8—3). Raport de cornere : 8—0.

VNIV. CRAIOVA : Papuc — Velea. DESELNTCU. Sameș. Ciocirlan 
(min. 27 Bitian) — STRIMBEANU. Donose — TARALUNGA, Pirvu. Oblemen
co. MARCU.

SPORT CLUB BACAU : Ghițâ (min. 46 CIZIC) — MIOC. CATARGIU, 
Doboș. Kiss — Sinăuceanu. Hrițcu (min. 66 Pană) — Demorovschi. Vătafu. 
Rugiubd. Sorin Avram.

A arbitrat IO AN RUS ♦ ♦♦★. ajutat la linie de I. Soos și P. Vameș 
(toți din Tg. Mureș).

Trofpn! Petschovschi : 9.
I a rv»-rfzerve : Univ. Craiova — S. C. Bacău 2—1 (0—1).

CRAIOVA, 26 ,prin telefon, de la 
trimisul nostru'

Luindu-și toate măsurile de pre
cauție, băcăuanii au prezentat la 
Craiova o formație care prin așe
zarea ei în teren a căutat, în prin
cipal, să dea o mai mare siguranță 
sistemului defensiv. Astfel, l-au 
acreditat pe Sinăuceanu cu sarcina 
de a acoperi zona fundașilor cen
trali, el având, totodată. în funcție 
de cerințele jocului, obligația să 
iasă treptat din dispozitiv, în spri
jinul partenerilor din atac, în ve
derea creării unei superiorități nu
merice. Tactica 
tat bine aleasă.

Gazdele nu-și 
toată insistența 
beanu și Donose, care îl caută în 
permanentă pe Marcu in speranța 
valorificării vitezei extremei stingă. 
In min. 5. Marcu este pe punctul 
de a deschide scorul, dar șutul lui 
ocolește poarta apărată de Ghiță.

oaspeților s-a ară-

găsesc cadența, cu 
mijlocașilor Strim-

în continuare, asistăm la un joc 
purtat mai mult la mijlocul terenu
lui, presărat cu numeroase infrac
țiuni, sancționate prompt de arbi
tru. La un contraatac 
partea dreaptă, Mioc 
centrează cu efect, dar 
schi trimite imprecis cu 
sizînd manevra băcăuanilor 
lansare a fundașului Mioc pe con
traatac — antrenorul Cernăianu il 
introduce în teren pe Bîtlan în lo
cul fundașului Ciocirlan. Al cinci
lea corner al craiovenilor (min. 
24), executat de Țarălungă, dă emo
ții lui Ghiță, mingea reluată cu 
capul de Oblemenco ștergînd bara 
transversală. Minutele se scurg in 
defavoarea gazdelor, care nu reu
șesc să-și creeze situații clare de 
finalizare. Totuși, în min. 34, Marcu 
șutează fulgerător din întoarcere și 
mingea trece ca un briid peste 
bară. în finalul reprizei. Ghiță se 
remarcă boxînd mingea deasupra

inițiat pe 
(min. 19), 
Dembrov- 
capul. Sc

rie

(
capului lui Oblemenco și Donose.

La reluare, oaspeții par mai de
ciși, se află mai des în ofensivă, 
dar în plină dominare, avea să fie 
scris deznodămîntul partidei : era 
min. 52, cînd Țarălungă a pătruns 
în careu, a fost contrat de Catar- 
giu și Doboș, dar a rămas, totuși, 
în posesia mingii pe care a trans
mis-o spre dreapta, la Pîrvu, aflat 
intr-o clară poziție de ofsaid (ne
semnalizată de (ușierul I. Soos) și 
craîovenii deschid scorul : gol a- 
cordat de I. Rus cu toate protes
tele cîtorva jucători de la Sport 
Club Bacău. Din acest moment, 
oaspeții cedează terenul, inițiativa 
trecînd aproape total de partea stu
denților. Cizic are cîteva interven
ții salutare, dar este din nou învins 
(min 83) la o gafă a fundașului 
Doboș, care a trimis încet o minge 
spre propria-i poartă, minge inter
ceptată de Oblemenco și trimisă cu 
sete în plasă. Ultimul gol este sem
nat de Marcu (min. 89), după o 
cursă pe diagonala terenului, ur
mată de un reușit un-doî cu Țară- 
lungâ și finalizată în urma unei 
execuții de finețe.

Astfel, craiovenii își iau revanșa 
cu același scor cu care fuseseră 
învinși în tur la Bacău, într-o par
tidă presărată cu puține momente 
de fotbal spectacular, dar cu multe 
întreruperi de joc, Catargiu și Sa- 
meș fiind avertizați pentru două 
placaje ca Ia rugbv.

Gheorghe NERTEA

ții goale, la Mureșan pentru care 
golul este o simplă formalitate. E- 
vident, lovitura primită îi descum
pănește pentru cîteva minute pe 
Anca. Adam, Cîmpeanu și comp. 
Dar, setoși de victorie (n-au mai 
cîștigat un mec} oficial tocmai de la 
8 decembrie 1971), studenții se lan
sează cu toate forțele spre poarta 
lui Nagel. Avalanșa lor de atacuri 
nu îi surprinde însă pe elevii lui 
Bone care precauți își string rapid 
rîndurile, baricadîndu-se în preaj
ma propriului careu, de unde Bo- 
13ni, Hajnal și Nagy vor destră
ma tot timpul cu calm și luciditate 
atacurile gazdelor. Totuși, spre 
mijlocul reprizei (min. 24) Uifălea- 
nu este contrat de Czako in supra
fața de pedeapsă și arbitrul Ritter 
nu ezită să acorde penalty, pe care 
Adam il transformă impecabil- Era 
de așteptat ca din acest moment 
Universitatea să se deslănțuie, să 
evolueze din ce în ce mai bine- pen
tru a-și apropia victoria după care 
tînjește de atîta amar de vreme. 
Este foarte adevărat, ea va ataca 
mai mult, numai că acțiunile ei o- 
fenșive nu vor avea acel grad de 
periculozitate care să clatine masi
va apărare a mureșenilor. Clujenii

I

I

Stadion Municipal : timp însorit: 
teren bun ; spectatori aproximativ 
20 000 Au marcat : ADAM (min. 24 
— din 11 m) pentru „tl“ : MUREȘAN 
(min. 3) și VARADI (min. 68). pen
tru A S.A. Raportul șuturilor la poar
tă : 19—11 (pe spațiul porții : 7—4).
Raport tie cornere : 9—3.

,.U“ CLUJ : Moldovan — MlHAlLA. 
Pexa. Solomon, CtMPEANU — Anca. 
Fanea (min. 62 Iordache) — Uifălea- 
nu. Barbu (min. 46 MUREȘAN), A- 
DAM, Llcă,
A.S.A. : Nagel — Szolosi, BOLON1, 

Ispir, CZAKO - Naghi, HAJNAT. - 
Varadi, MUREȘAN, Fazekaș Lucaci.

A arbitrat IOSIF RITTER'****, 
ajutat la linie de Iuliu Boros si Ște
fan Birăescu (toți din Timișoara).

Trofeul Petschovschi ; 10.
I.a tineret-rezerve : „U“ cluj — A.S.A 0—0.

REZISTAT IN fAȚA
OFENSIVEI GAZDELOR
atîta cit ar fi trebuit de depresiu
nea adversarului. Gazdele au atacat 
frecvent de la început și pînă la 
sfîrșit și dacă n-au marcat mai 
multe goluri, aceasta s-a datorat 
intervențiilor portarului Coman, a- 
părării aglomerate, prin participa
rea a opt-nouă-zece jucători, pre 
cum și inadvertențelor survenite în 
timpul ofensivei, cum ar fi unele 
neglijențe în realizarea combinații
lor și lipsa de protecție a balonului 
în momentele decisive. Constănțe- 
nii amenință poarta încă din min. 
3 (Caraman reia periculos o lovitu
ră de colț). Goleac și Tufan aveau 
să expedieze două șuturi puternice 
în min. 6 și 16. Bucureștenii se a- 
pără cu suplețe, dar oboseala, pro
babil, îi oprește să participe în nu
măr suficient și la acțiunile de 
atac, care vor fi purtate, cu unele 
excepții, doar prin inventivitatea și 
ambiția lui Jordănescu. In prima

Stadion „1 Mai", timp excelent, teren satisfăcător, spectatori aproximativ 
18 000. A înscris : NISTOR (min. 32). Raportul șuturilor la poartă : 15—i (pe spa
țiul porții : 8—2). Raport de cornere : 11—5.

I ARUL : Ștefânescu - GHIRCA. ANTONESCU. MAREȘ. Nistor — Tâ
nase. GOLEAC — Ologu. CARAMAN. Tufan (min. 66 Oprea). Turcu (min. 66 
Ion Constantinescu).

STEAUA : COMAN — SATMAREANU, Smarandache. Hâlmăgeanu. Cris
tache — Negrea. Vigu — Pantea. Tătara (min. 65 Dumitriu ID). lORDANESCU, 
Ștefânescu (min. 66 Aelenei).

A arbitrat V. LIGA ★ ajutat Ia tușă de Gti. ștefânescu și Ion
Țifrea (toți din Galați).

Trofeul Petschovschi : 10.
La tineret-rezerve : Farul — Steaua 0—0.

repriză, vor greși chiar și fundașii 
Stelei, adică acei oameni remarcați 
în partida de la Miinchen. Sma- 
randache și Hăimăgeanu aveau să 
paseze de două ori greșit în careul 
propriu și doar o mare șansă a fă
cut ca totul să se termine bine 
pentru portarul Coman. Golul este 
realizat în min. 32. Tânase execu
tă o lovitură liberă de pe partea 
dreaptă, o execută cu un efect ra
finat, mingea avea să-l deruteze pe 
portarul bucureștcan și să ajungă 
la fundașul NISTOR, care a profi 
tat de plasamentul aproximativ a) 
celor ce ar fi trebuit să-1 suprave
gheze, înscriind printr-o lovitură 
dc cap. La o lovitură liberă, oare
cum similară cu cea a Farului

(min. 33), Sălmăreanu l-a deschis 
pe Cristache și acesta a executat 
una dintre puținele lovituri pericu
loase spre portarul Ștefânescu. Nu 
vom înșira toate șuturile și toate 
ocaziile Farului. Statistica arata că 
au fost destule.. dar majoritatea 
n-au avut un efect prea mare. Du
pă pauză, modificărle comise în 
structura celor două echipe nu 
aveau să schimbe destinul jocului 
Ostilitățile au continuat cu intensi
tate medie. Farul înaintind și fiind 
respins frecvent, Steaua nereușind 
să străpungă dispozitivul gazdelor, 
întrecerea a fost sportivă pe toată 
durata ei și s-a terminat cu un re
zultat logic și meritat.

Romulus BALABAN

I

I

vor să facă totul cît mai repede 
și cît maj bine. Greșesc însă copi
lărește pînă și cele mai simple 
pase, Anca și Lică joacă dezordo
nat. Barbu foarte lent, iar UifăJea- 
nu precaut Nici schimbările surve
nite in linia de atac nu au darul 
de a-j mări forța de șoc, cu toate 
câ Adam manifestă o bună ciisp<'- 
zitif»,

încă de la începutul reprizei se
cunde, mureșenii simt că pot rea- 

•a, aluj mai mult decît un scor 
egal Ei nu vor neglija nici un mo
ment apărarea dar, în același timp 
vor șarja des și eficace pe contra- 
6 ac, la fiecare dintre incursiunile 
lor, apărarea gazdelor fiind surprin
să pe picior greșit La un astfel de 
contraatac fulgerător, Varadi mar
chează golul victoriei printr-un șui 
Puternic, tras de la circa 18—20 me
tri. Tn traiectoria ei spre poartă, 
mingea l-a lovit însă și pe Solo
mon, derutîndu-I pe Moldovan. Din 
acest moment și pînă la sfirșitul 
meciului, cu toate eforturile Iui 
Cîmpeanu, Adam, și Mureșan (clu
jeanul) de a schimba cursul jocu
lui, clujenii nu vor mai putea să 
facă nimic altceva decît să stăvi
lească ambițiile oaspeților de a 
mări avantajul de pe tabela de 
marcaj. Mureșenii se află pe punc
tul de a înscrie și al treilea gol. 
min. 82, cind Nagy ezită sâ șuteze 
dintr-o poziție excelentă. *

Laurenfiu DUMITRESCU
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hcest spațiu. O preocupare specială, 
a fost acordată liniei de ,,șoc“ a 
adversarilor (frații Hiti și Stnolej — 
cea care a. înscris 3 goluri ameri
canilor). în ofensivă, s-a acționat 
rapid și agresiv, prin combinații 
simple, cu amenințarea perma
nentă a porții lui Gale, căutîn- 
du-se ca pucul să fie păstrat cît 
mai mult în treimea formației iu
goslave. în bună măsură jocul for
mației noastre a fost superior ce
lui demonstrat la întîJnirile de ve
rificare din perioada dinaintea 
competiției și dacă sîmbătă scorul 
a fost doar de 3—2 și incert pînă

la tncheiarea. celor 60 de minute 
ale partidei, aceasta se datorește, 
credem, tn mare măsură faptului 
că au fost irosite, de ambele părți, 
dar în special de către jucătorii 
români, foarte multe ocazii favo
rabile de a înscrie. în decursul a- 
cestul meci, hocheiștii noștri au 
șutat de 42 de ori pe poarta lui 
Gale (pe reprize: 12 — 13 — 17), 
iugoslavii — doar de 26 de ori (4— 
7—15) la poarta lui Dumitraș, dar 
multe din aceste șuturi n-au fost 
realmente periculoase. Oricum, se 
cuvine să subliniem ca pozitivă 
tendința de a se șuta, dar dacă ea 
va fi făcută cu mai multă grijă, 
cu mal multă stăpînire de sine,

eu concentrare, indiscutabil, ran-', 
damentul echipei în ofensivă va fi 
cu totul altul. Evident că nu este 
o treabă chiar atît de ușoară, dar 
nu și imposibil de a fi realizată 
chiar în meciurile următoare, căci 
nu este totul să șutezi, ci să știi 
cum șutezi I în această privință, 
golul victorios, înscris de Calamar 
ni s-a părut cel mai edificator.

întreeîndu-i pe hocheiștii Iugo
slavi, băieții noștri au trecut de 
un adversar dificil și au obținut 
------- CROSA

primele două puncte, dar 
trebuie să recunoaștem — 
cepe. Avem speranța însă 
pa română, jucînd cu aceeași am
biție și dăruire — așa cum a de
monstrat mai cu seamă în repriza 
a treia a partidei cu Iugoslavia, 
cînd a întors în favoarea sa un 
rezultat defavorabil — va fi în mă
sură să obțină noi succese și o 
clasare corespunzătoare năzuințe
lor Iubitorilor hocheiului din țara 
noastră. îi dorim succes !
ZILEI ____

greul — 
abia în
că echi-

MANGALIA NORD, 26 (prin tele
fon de, Ia trimisul nostru). în ciu
da diferenței de clasă, meciul din
tre reprezentativele masculine ale 
României și Ungariei a fost agrea
bil pentru că pe cele patru piste de 
bitum ale sălii de bowling din sta
țiunea Olimp au evoluat jucători 
stiliști, care au acționat cu preci
zie la ulița preferată a lăcașului 
popicelor.

Echipa noastră a manifestat multă 
dispoziție de joc (cîștigîhd la un 
scor concludent cu 5 489—5 358 p.d.) 
jucătorii cu o singură excepție, reu- 

’ ’ " depășească granița celor
: Gh. Silvestru 918, I. Mico- 

Rădulescu 
I. Băiaș

preferată a lăcașului

șind să
900 p.d. 
roiu 914, C. 
mănaru 946,
Purje 905 p.d.

Selecționata Ungariei.

850,
956

cu

Invitatul nastru W. VALENTIN ■

ROMANII 0 PLĂCUTĂ SURPRIZA**
Accidentat (lucru rar în hochei 1) 

chiar din prima zi a campionatului, 
simpaticul arbitru internațional Wal
ter Valentin (Austria) a fost în acest 
mod obligat să nenunțe, temporar, la 
activitatea pe gheață. Ceea ce nu 
l-a împiedicat, însă, să funcționeze 
ca arbitru, dar la una din porți și 
chiar la meciul România—Iugosla
via.

— A meritat echipa română vic
toria?

— Nici nu încape îndoială. Jucă
torii români au fost superiori în a- 
cest meci, atît prin felul în care au 
înțeles să abordeze partida (simplu, 
direct, în forță și în viteză), eît și 
prin capacitatea lor de a se angaja 
într-o dispută aprigă.

— Cine v-a plăcut din echipa ro
mână 7

— Este greu' de spus. Ca arbitru 
de poartă nu pot să urmăresc prea 
bine și în amănunțime partida. Eu 
trebuie să supraveghez jocul. Poate 
de acee^, cred că cel mai bun om al 
formației române a fost portarul 
Dumitraș.

— Cum vi s-a părut meciul în an
samblu 7

— A fost un joc cum de mult nu am 
de 
au 
de 
Cu

. . vă
spun încă o dată că românii au con
stituit. pentru mine o plăcută surpri
ză. Ei sînt într-un evident progres 
față de anii anteriori.

— Cum vă simțiți cu piciorul ?
— Deocamdată prin grija atentă a 

organizatorilor români sînt bine tra
tat. Piciorul mi-a fost imobilizat în 
ghips. Sper, cel puțin așa spune doc
torul, ca joi să-mi scot ghipsul și, 
în ziua de pauză, să fac o probă pe 
gheață. Dacă mă voi simți bine, a- 
tunci în ultimele două zile ale cam
pionatului voi arbitra din nou. Va 
fi o reîntîlnlre plăcută pentru mine 
nu atît cu echipele, cit cu acest cald 
public român, care mi-a dovedit, a- 
tunci cînd am suferit accidentul, 
multă compasiune și simpatie. Mă 
voi strădui să nu-1 dezamăgesc.

văzut. Rapid, cu excelente faze 
atac, în care ambele formații nu 
precupețit nimic din bagajul lor 
cunoștințe pentru a se impune, 
riscul de a mă repeta, pot să

CIT A LIPSIT CA SA ASISTAM LA PRIMA SURPRIZA?
I (Urmare din pag. 1) așteptat să iasă portarul 

și cu 6 Jucători, de cîmp a

I. Tis- 
și P.

selil, o serie de lovituri nu și-au mai 
atins ținta. O evoluție constantă și 
valoroasă au dovedit, de asemenea, 
Florioa Neguțoiu și Ana Petrescu, 
clasate pe locurile II și III, fiecare 
cu cîte 416 p.d. Pe locurile urmă-;- 
toare s-au clasat: Tomna Gyorgyne 
(Ungaria) 413, Zsofia Hursan (Un
garia) 412 și Elena Trandafir 404 p.d.

In turneul individual masculin, vic
toria a revenit sportivului maghiar 
Jdzsef Rakos, care l-a depășit pe P. 
Purje — locul II — cu cîteva „bețe". 
Rezultate : 1. J. Rakos (Ungaria) 943 
p d, 2 .P. Purje 937 p d, 3. I. Băiaș 
929 p d, 4. Gh. Silvestru 920 p d, 5. 
I. Micoroiu 916 p d, 6. Bela Csănyi 
(Ungaria) 913 p d.

Tr. lOANIJESCU

JDE ȘAH DE LA TIMIȘOARA

HELMUTH NOWY (R. D, (icrmana)
Dintre hocheiștii prezenți la a- 

cest turneu, Helmut Nowy este 
fără îndoială jucătorul care de
ține recordul (175) de selecționări 
într-o echipă reprezentativă. El 
a început să practice acest joc 
de la vîrsta de 16 ani și astăzi, 
după 12 sezoane pline, el conti
nuă să fie unul din jucătorii de 
bază ai reprezentativei R.D. Ger
mane.

A început, la echipa Dynamo 
Weisswasser (pe care nu a pă
răsit-o nici un moment) ca a- 
tacant, dar în ultimii ani antre
norii l-au convins că postul de 
fundaș îi permite o mai bună 
valorificare a calităților și ta
lentului. De aceasta ne-am con
vins și noi urmărind primele me
ciuri ale echipei sale. 
neezitînd 
a acoperi 
spre care 
se pucuri 
constituie 
ternului
R.D.G. Și nu numai atît. Cu pa
sele sale, adesea surprinzătoare, 
cu șarjele spectaculoase, 
cînd situația îi permite 
părăsească zona, el este tipul 
jucătorului modern, apreciat de 
toti specialiștii.

___ Curajos, 
in nici un moment de 
cu corpul său poarta 
se îndreaptă numeroa- 
șutate violent, Nowy 

un pilon de bază al sis- 
defensiv in formația

atunci
să-și

PUC

____ ______ . multej 
elemente tinere și dotate pentru ma
rea performanță, a dat o bună re-
plică sportivilor noștri. Cei mai ta- 
lentați din echipa oaspete au fost 
Jdzsef Răkoș (900) și Mikloș Varga 
(931).

în matineul turneului individual, 
întrecerile feminine. desfășurate, 
duminică. Ele s-au încheiat cu o 
nouă victorie românească. _ Tripla 
campioană mondială Cornelia F(‘- 
trușcă și-a onorat cartea de vizită 
cîștigînd proba de 100 lovituri mixte 
cu 444 p.d. Ea a început concursul 
cu o precizie excepțională, se cre
dea că va obține o cifră superioară 
recordului mondial oficial (la 50 lo
vituri — 234 p-d.), dar în man
șele finale, probabil din cauza obo-

In C.C.E. la handbal feminin 
S. C. LEIPZIG — UNIVERSITA
TEA BUCUREȘTI 16—8 (11—4) I

LEIPZIG, 26 (prin telefon). Duminică 
seară s-a jucat Ia Leipzig meciul tur 
dintre S. C. Leipzig și Universitatea 
București, contlnd pentru semifinalele 
C.C.E. la handbal feminin. La capătul 
unei partide în care campioana B .D. 
Germane a Jucat excelent. victoria a 
revenit gazdelor cu scorul de 16—3. (11—4). 
AU înscris : Kahnt 5, Kretschmar 4, 
Braun 3, Winkler 2 și Helblg 2 — pen
tru S. C. Leipzig. Arghir 3, Iordache 2, 
Dobîreeanu 1, Furcoi 1 și Schramko 1 — 
pentru Universitatea București.

După două săptămîni de întreceri ln- 
teressmbe, urmărite, seară de seară, de 
numeroși Iubitori al sportului minții, 
a-a încheiat turneul internațional de 
șah găzduit. în foarte bune condlțium. 
de aula Institutului de medicină din 
Timișoara. Clștlgătorul turneului a fost 
decis după consumarea ultimelor două 
întrerupte dintre Massing—Samkovlcl Și 
Barcza—Honfi. Șamkovici, deși avea 0.5 
p avans față de Honfi și era în pozi
ție de remiză cu Messing, a forțat vic
toria In partida întreruptă., dar a co
mis o greșeală și a pierdut. în schimb, 
Honfi a terminat la egalitate cu Barcza 
și. astfel la finele turneului se găsesc 
doi șahiști la egalitate de puncte : 
Șamkovici (U.H.S.S.) și Honfi (Ungaria) 
liecare cu cite 9 p. Pe locurile urmă
toare s-au clasat : 3. Kirov (Bulgaria) 
8 p, 4—7 Messing (Iugoslavia), Ungu- 
1-eanu Ghițescu, Ghizdavu 7,5 p. 8. 
Cobo ' (Cuba) 7 p, 9—10. Barcza (Un
garia), Esplg (R.D.G.) 6,5 p. 11—12. Paoll 
(Italia). Pavlov 5 p. 13 Ghindă 4,5 P. 
14. Alexandrescu 0.5 p.

De remarcat că Honfi a obținut o 
notă de mare maestru, iar Ungureanu 
șl Ghizdavu cite o notă de maestru in
ternațional.

Petre ARCAN-coresp. județean

La lupte libere

U. R. S. S S. U. A.

ECHIPA ROMÂNIEI A DEBUTAT CU SUCCES 
JUNIORIÎN C.E. DE HOCHEI

6.5

a 
în 
în

mal ales atunci cînd acționau sub 
presiunea adversarului.

în această întîlnire am fost mar
torii unui fapt neobișnuit. în min. 
56 unul din arbitri a „marcat" un 
Jucător norvegian pentru a fi eli
minat. El nu a fluierat imediat, 
deoarece pucul era la echipa R.D.G.,

care a
Herzig 
reușit să înscrie un gol de toată 
frumusețea.

Punctele au fost marcate în ordi
ne de i Jansen (min. 5), Slapke (min. 
13), T. Nielsen (min. 15), Braun 
(min. 37), B. Thomas (min. 45), No- 
ack (min- 55), Slapke (min. 56). Au 
condus i J. Filip (Cehoslovacia) și 
A. Korczyk (Polonia)

PLOAIE DE GOLURI
Nu trecuseră decît 30 de secunde 

din partida S.U.A. — Japonia și pe 
tabela electronică apăruse deja ci
fra 1 în dreptul primei echipe. 
Două minute mai tirziu, hocheiștif 
din S.U.A. conduceau cu 3—0, ca 
urmare a unui susținut asalt Ia 
poarta niponă. Dar hocheiștii nord- 
amerieani nu s-au mulțumit — în 
continuare — doar cu aplauzele 
tribunelor, șarjînd în permanență 
spre poarta nefericitului Misawa, 
obligat în această repriză să mai 
scoată de trei ori pucul din plasă. 
La scorul de 6—0 (min. 17) nu se 
mai punea decît problema dacă 
echipa S.U.A. va realiza diferența

necesară pentru a trece, prin gola
veraj, in fruntea clasamentului.

In repriza secundă, japonez;: 
și-au mai revenit din uluială, iar 
americanii au început să-și piardă 
tn mod inexplicabil controlul ner
vilor (au avut 13 minute de pe
nalizare), întrecerea echilibrîndu-se 

în jucătorii
reluat energic con- 
eîștigînd cu un scor—

r 2. Ftcrek 3,
Cor-

* Primul caz al turneului care 
a necesitat o intervenție mai se
rioasă din partea medicilor. Este 
vorba de atacantul iugoslav F. 
Jbontar, care în meciul echipei 
sale cu cea a S.U.A. a suferit o 
fractură de claviculă, ceea ce îl 
face indisponibil pentru tot restul 
competiției...
• După meciurile primei etape, 

polonezul Iozsef Slowakiewicz care 
activează in echipa Podhale Nowy 
Târg a preluat conducerea în cla
samentul golgeterilor, acumulind 
5 puncte, 
este faptul 
nu a înscris 
el a dat 5 
coechipierii 
î

U R 1
poarte acum un plasture deasupra 
nasului.

9 Un frumos jubileu în timpul 
meffiului R.D. Germană — Japonia. 
H. Novy, jucătorul cu nr. 2 din 
formația germană, a susținut cu 
acest prilej cel de al 175-lea meci 
international.

ZURICH, 26 (prin telex). — 
în ziua a doua a campionatului eu
ropean de hochei pe gheață rezer
vat juniorilor, competiție ce se des
fășoară în localitatea elvețiană 
Lyss, echipa României a debutat 
cu o victorie, întrecînd după un 
meci dramatic echipa Ungariei cu 
6—1 (3—2, 0—1, 3—1), prin punc
tele înscrise de Cseda, Miclos, Mo- 
roșan (2) și Huțanu (2), respectiv 
Bek, Korpas (2) și Foldvăry. Au 
arbitrat Sylvester (Polonia) și Kris 
(Iugoslavia). Penalizări : Ungaria— 
12 min. România — 8 min. Nu
mai lipsa de concentrare a făcut 
ca echipa română să piardă curînd 
avansul de 3—0 pe care îl luase 
în prima repriză, în așa fel îneît 
echipa ungară ajunsese în min. 48 
să conducă chiar cu 4—3. Abia din 
acest moment — deși căpitanul e- 
chipei, Gheorghe, a ieșit din joc, 
fiind rănit la genunchiul drept —

echipa română și-a 
ritatea. Linia a 
Csedo — Moroșan 
distins prin cele 5 
le-a înscris.

impus superio- 
doua de atac
— Huțanu s-a 
goluri pe care

3.5
NEW YORK, 26 (Agerpres).

Selecționata de lupte libere 
U.R.S.S. și-a încheiat turneul 
S.U.A. întrecînd la Hempstead,
fața a 6 000 de spectatori, repre
zentativa țării gazdă cu 6,5—3,5 p.' 

La categoria muscă, Roman Di- 
mitriev l-a învins prin tuș în 6 mi
nute pe David Hurara. La catego
ria grea, în cel mai spectaculos 
meci al galei. Larry Kristoff a ter
minat la egalitate cu Șata Lornidze.

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
Concursul de patinaj artistic „Cupa ora
șului Sofia*4 a revenit sportivului ma
ghiar Laszlo Vajda cu 1081,2 puncte. 
Concurentul român Mircea Ion a ocu
pat locul 5 cu 948,6 puncte.

După cinci etape. în turul ciclist al Al
geriei conduce rutierul danez Blaudsun 
— 16 h 23:57, urmat de Schur (Olanda) 
și Hava (Cehoslovacia) cu același timp. 
Etapa a cincea : Biskra — Bousaada (170 
km), s-a încheiat cu victoria ciclistului 
sovietic Gusiatnikov — 4h 16:53.

în turneul masculin de șah de la Sa
rajevo. după 5 runde, în fruntea clasa
mentului se află Petrosian (U.R.S.S.) 
și Vukld (Iugoslavia) cu cîte 3V2 puncte 
fiecare. în runda a 5-a, Petrosian a 
remizat cu Jansa, iar Vukici l-a învins 
pe Kosanski.

golgeterilor,
Interesant de subliniat 
că hocheistul polonez 

t nici un gol! In schimb, 
pase decisive, pe care 

transformat

VICOL
In turneul de scrima de la Bari

LA O TUSA DE VICTORIE!

Cursa automobilistică de 12 ore de la 
Sebring a, fost cîștigată de echipaiul 
Mario Andretti (S.U.A.) — Jackie Ickx 
(Belgia) Pe o mașină Ferrari. învingă
torii au acoperit 259 ture a 3 300 m în 
12h 04:40. cu o medie orară de 179.454 
km.

Echipa de tenis a Japoniei, care con
duce cu 3—0 în meciul cu formația 
Hong Kong. s-a calificat pentru semifi
nalele zonei asiatice a „Cupei Davls".

Echipa masculină de handbal Borac 
Banja Luka, aflată în turneu în Franța, 
a jucat la Metz cu formația locală 
A.S.P.T. Handbaliștii iugoslavi au ter
minat învingători cu scorul de 27—19 
(14—8).

apareaț. Abia 
american; au 
trolul jocului, 
record i 14—5 
Au înscris i Kj
Hynes 3, Sbeehy 2, Peiuso, 
kery, Irving, Sarner de la înv 
tori, Sakurai, Hoshino, Mats 
Iwamoto, Ito de la învinși.

ȘASE VICTORII ROMÂNEȘTI’ 1

săi le-au 
tot atitea goluri.

• Simbâtă seara în 
gației iugoslave urma 
bătoriîă cea de a 28-a aniversare 
a portarului Anton Gale. Amără
ciunea tnfringerii insă i-a făcut pe 
conducători să uite acest eveni
ment. care s-a incheiat cu tin pa
har de ,Jadrunske more', pe care 
nnrtnrul enervă Knez i l-a o-

riu de cameră.
• Si in 'd o victimă d turneului. 

De această dată, tn spatele manti- 
nelei. In timpul meciului Româ
nia — Iugoslavia, un puc buclucaș 
l-a lovit pe Cornel Mocanu, foto
reporterul agenției Agerpres. in 
exercițiul funcțiunii obligindu-l să

sinul dele- 
să fie săr-

po

LA TURNEUL INTERNAȚIONAL DE LUPTE LIBERE
Ieri, în sala Fioreasca din Capi

tală s-au încheiat întrecerile turne
ului internațional individual de 
lupte libere, organizat de federația 
de specialitate, la care au participat, 
alături de sportivii români, și cîte 
9 luptători din R. P. Ungară și 
R. F'. a Germaniei.

Sportivii din R. P. Ungară și 
cei din R. F. a Germaniei au fost 
buni parteneri de întrecere pen
tru luptătorii români, în rîndul lor 
fiind prezențl mai multi medaliati 
ai marilor întreceri internaționale, 
ca W. Dietrich, A. Seger (R.F.G.), 
A. I.atak, I. Rusznyak, J. Csatâri 
(R.P.U.). Din cele 10 categorii 
de greutate, șase au fost dominate 
de luptătorii români (I. Arapu, P. 
Cernău, P. Coman, E. Cristian, V. 
lorga, I. Dumitru), care s-au cla
sat pe primele locuri. Ceialalți 4 
ci'știgători ai concursului individu
al sînt concurenții maghiari L. 
Klinga (categoria 57 kg.), J. Csa- 
tari (categoria 100 kg.) și vest-ger- 
manii A. Seger (categoria 74 kg.), 
W. Dietrich (categoria grea).

înainte de a trece Ia prezenta
rea celor mai interesante aspecte, 
desprinse din întrecerile finale ale 
competiției, considerăm necesar să 
consemnăm puterea de dăruire și 
voința excepțională cu care a lup
tat sportivul român Vasile lorga, 
care — deși accidentat la un pi
cior — a continuat meciul cu ma
ghiarul A. Deak și a obținut vic
toria. De asemenea, merită să fie 
remarcată surprinzătoarea victorie 
prin tuș realizată de tînărul Tănase

Pancă, In partida cu N. Lrtano- 
vicx (R.P.U.), sportiv clasat pe lo
tul IV la campionatele europene. 
L’n meci spectaculos a fost si cel 
din finala categoriei 52 kg. din
tre Petre Cernâu și Mario Sabatini 
(RJ.G.).

Ultima zi a întrecerilor a adus 
față în față și cîteva perechi de 
sportivi români, între care proble
ma disputei pentru întîîetate nu 
este încă rezolvată. Așa, dă pildă. 
Tănase Pancă și Gheorghe Paras- 
cbiv, după 9 minute de lupta au 
terminat la egalitate, situație care 
l-a favorizat pe Seger (R.FG.), cla
sat în cele din urmă pe primul loc. 
Categoria 
dominată 
Arapu, I. 
fan, care 
această ordine. Iată primii trei cla
sați la toate categoriile i 52 kg i 1. 
P. Ccrnău 2. M. Sabatini (R.F.G.) 
3. E. Butu ; 57 kg i 1. L. Klinga 
(Ung.), 2. E. Giray (R-F G.), X N. 
Dumitru; 62 kg i 1. P. Coman, 2. 
A. Petrone, 3. Ii. Szabo (Ung.); 68 
kg i 1. E. Cristian, 2. P. Poalelungi, 
3. I. ‘ ‘ _
1. A. Seger (R.F.G.), 2. T. Pancă, 
3. G. Paraschiv ; 82 kg i 1. V. lor- 
ga, 2. A. De^k (Ung.), 3. J. Ko
vacs (Ung.); 90 kg i 1. I. Dumitru,
2. T. Stoian, 3. Gh. Ureianu; 100 
kg i 1. J. Csatâri (Ung.), 2. E- Pa- 
nait, 3. V. Enache; 4^100 kg i 1. 
W. Dietrich (R.F.G.), 2. St Stîngu,
3. L. Simon.

cea mai ușoară a fost 
de luptătorii români L 
Vangheliei și Gh. Ște- 

au urcat pe podium In

Rusznyak (Ung-); 74 kg i

Mihai TRANCA

S-AR PUTEA
(Urmare dn pag. I)

suporteri. O Imagine devenită ex
trem de familiară în ultimii . ani.

„Ne așteaptă cinci săptăniîni de 
intensă solicitare competițională, ne-a 
spus Năstase. Turneul de la Monte 
Carlo deschide suita marilor con
cursuri în aer liber din acest an. 
Randamentul nostru va fi în funcție 
de posibilitățile de acomodare. Cu 
cit vom reuși acest lucru mai rapid, 
cu atît va fi mai bine. Vom încerca 
totul Nu mi-am pierdut speranța 
că-I voi ajunge pe Smith în clasa
mentul Marelui Premiu F.I.L.T.".

„Intr-adevăr, intervine _ ion Tiriac, 
turneele care urmează își au impor
tanța lor prea bine cunoscută. Din 
informațiile pe care le am, se pare 
că la Madrid, cel de-al doilea con
curs, vor fi prezenți toți așii teni
sului internațional, iar turneul de la 
Roma — ultimul din acest circuit de 
primăvară — este considerat ca al 
doilea campionat mondial pe zgură".

— Apoi, în prima decadă a luî mal,

Rudnova și Orlovski 
învingători la „internaționalele1 
de tenis de masa ale U.R.S.S.
MOSCOVA, ?6 (prin telefon). — 

Campionatele de tenis de masă ale 
U.R.S.S. s-au
rele rezultate: 
locurile 1—2 :
da)

încheiat cu următoa- 
simplu bărbați, 

Orlovski (Cehoslova- 
Turai (Cehoslovacia) 3—1, 

loc. 3—1 : Roszas — Strokatov 3—1, 
simplu femei, loc. 1—2 ; Rudnova 
(U.RS.S.) — Vostova 3—2, loc.
3—4 : Fedorova — Helman 3—1, 
dublu bărbați, turul I : Gheorghe, 
Luchian — Vardanian, Pilosian 3—0, 
turul II: Strokatov, Fursov — 
Gheorghe, Luchian 3—0, semifi
nale : Sarkoian, Gomoskov — Ch. 
Johansson, Vikstrdm 3—0, Orlovski, 
Turei — Kolarovic, Brodski 3—0, 
finala : Sarkoian, Gomsokov — 
Orlovski, Turei 3—1, dublu femei, 
turul I: Crlșan, Vlaicov — Papi- 
rova, Petrova 3—0, turul II s Po- 
gosova, Antonian — Crișan, Vlai
cov 3—2 (—20, 23, 20, —20, 20), 
semifinale : Rudnova, Fedorova ’ — 
Hovestadt, Stephan 3—2, Antonian, 
Silhanova — Vostova, Silhanova 
3—1, finala : Rudnova, Fedorova — 
Antonian, Pogosova 3—0, dublu 
mixt, turul I : Molnar, Roszas — 
Vlaicov, Luchian 3—2, turul II : 
Crișan, Gheorghe — Petrova, Ch. 
Johansson 3—0, sferturi de finală : 
Rudnova, Gomoskov — Crișan, 
Gheorghe 3—2, semifinale ; Fedo
rova, Strokatov — Rudnova. Go
moskov 3—2, Vostova, Orlovski — 
Pogosova, 
Vostova, 
Strokatov

Sarkoian 3—2, finala : 
Orlovski — Fedorova, 
3—0.
ION POP — antrenor

CA FINALA „CUPEI DAVIS“• • •

BARI, 26 (prin telefon). — în
trecerea feminină de floretă .din 
cadrul turneului international 
scrimă de la Bari a avut ca pro
tagoniste pe românca Vicol și polo 
neza Urbanska. înaintea asaltului 
decisiv — disputat între ele — am
bele aveau cîte 3 v candidind cu 
șanse egale la primul loc. Vicol a 
atacat de la începutul confruntării 
și a condus cu 3—1. O singură tu
șă o mai despărțea de victoria fi
nală ! Dar rivala sa a acționat calm 
și ferm, adjudecindu-și victoria cu 
4—3 și primul loc în clasament, pe

de

Vicol — avind un indice mai 
— a ocupat abia locul IV. Ia-

cînd 
slab 
tă clasamentul: 1. Urbanska 4v; 2. 
Skladanowska 3v (ambele Polonia) ; 
3. Lorenzoni (It.) 3v; 4. Vicol
(Rom.) 3v; 5. Franke (Pol.) 2v; 6. 
Văduva (Rom.) 0 v.

în competiția de spadă pe echipe, 
victoria a revenit — neașteptat — 
trăgătorilor italieni care au între
cut formațiile României cu 9—6 și 
Poloniei cu 8—1. Echipa României 
cedind Poloniei cu 7—9 a ocupat 
locul III.

Turneul preolimpic de handbal desfă
șurat in Spania a luat sfîrșit cu victo
ria reprezentativei U.R.S.S.. care în ul
tima zi a competiției a întrecut cu 
scorul de 15—14 (8—7), selecționata Nor
vegiei. Clasament final : 1. — U.R.S.S.; 
2 —' Norvegia ;, 3. — Islanda ; 4. —
Polonia ; 5. — Spania ; 6. — Bulgaria; 
7. — Elveția ; 8. — Austria. Primele 

pentru turneul 
Miinchen.

LA WEST POINT au Început campio
natele universitare de natație (în bazin 
mic) ale S.U.A. în prima zi de concurs. 
John Kinsella a stabilit un nou record 
național în proba de 500 yarzi liber cu 
timpul 
S.U.A.
de 200 
a fost 
de 50 
clasat Dave Edgar cu 20,4. Mark Spitz, 
recordmanul mondial în proba de 100 
m liber, a ocupat locul trei cu 20.6.

de 4:24.5. Cu un nou record al 
s-a încheiat șl proba masculină 
yarzl mixt, în care Gary Hall 
cronometrat în 1:51.4. în proba 
yarzl liber, pe primul loc s-a

ULTIMELE PREGĂTIRI ALE ECHIPEI UNGARIEI
ÎN VEDEREA MECIULUI CU R.F.G

De miercurea trecută, fotbaliștii 
lotului național al Ungariei se af'.ă 
la Esztergom, unde au susținut un 
meci de verificare cu echipa locală 
Vasas, de care au dispus cu 7—0, 
prin golurile marcate de Zambo 2, 
Dunai II, Bene, Branikovits, Fazekas 
și Vidats.

Pregătirile pentru meciul de 
miercuri, 29 martie, cu echipa R. F. a 
Germaniei au continuat in cursul 
șăptămînii. Sîmbătă, în localitatea 
cehoslovacă Sturovo, reprezentativa 
Ungariei a întrecut cu 5—0 o selec
ționată locală. Echipa a jucat foarte 
bine în prima repriză, a condus cu 
4—0, prin golurile marcate de Vidats 
2, Szalai ■ - -

scris Bene. Antrenorul Illovszky a 
folosit aproape întregul lot de jucă
tori. In cursul partidei, doi dintre 
selecționabili au fost accidentați : 
Geczi și Szalai — a căror prezență 
în echipă în partida de miercuri este 
incerta. Iată formația aliniată: 
Geczi (Rothermel) — Pancsics, Ko
vacs, Balint, P. Juhasz — Vidats, 
Sziics, Szalai — Fazekas, Dunai II, 
Zambo. După pauză, în apărare, au 
jucat Pancsics, Kovacs, Balint, Iu- 
hasz, în linia de mijloc Vidafs și 
Sziics și Bene, Branikovits, Albert 
și Zambo în linia de atac.

ITALIA;

si Sziics. După pauză, a în-

CAMPIONATE...
DERBY LA TORINO
s-a desfășurat, Ieri,- în cam-Derbyul ,___ , ___, ...___

pionatul Italiei între cele două echipe 
fruntașe din Torino : Juventus și A. C. 
Torino. A învins ultima, contrar aștep
tărilor. cu 2—1. prin golurile marcate 
de Sala și Agroppi, respectiv Anastasi. 
Cagliari, in ascendență de formă a în
trecut formația lui Herrera, A. s. Roma, 
cu 1—0, prin punctul marcat de Riva. 
care-1 asaltează acum pe Boninsegna 
în clasamentul golgeterilor. Fiorentina 
a cîștigat la Catanzar® prin punctul în
scris din penalty de Clerici (1—0). Un 
rezultat mai slab a realizat Milan la 
Mantova (0—0), avînd o formație incom
pletă în timp ce lnternazionale — cu 
gindul mai mult Ia Cupa campionilor 
— nu a reușit decit ’
pe „San Slro“ cu 
în evident progres

Napoli a produs
lor ei, nereușind decit un rezultat de

• -4' ,i i iyfiBrtujfjM0[

un scor egal (1—1) 
Bologna, formație 

in „ultimele etape., 
deziluzie suporteri-

■■

lUXlld , J. —— upamu , v. ——
.. — Elveția ; 8. — Austria, 
cinci echipe se califică 
Jocurilor Olimpice de la

atletic de sală, 
sportiva sovie-

în cadrul unul concurs 
desfășurat la Leningrad. _ 
ti că Tațiana Anisimova a cîștigat proba 
de 100 m garduri în 13,6 — cea mai 
bună performanță mondială a probei p® 
teren acoperit.

Concursul international de călărie de 
Ia Frankfurt pe Main a debutat cu des
fășurarea unei probe de obstacole cîș
tigată de vest-germanul Lijtz Goessing. 
învingătorul, care a concurat be calul 
■Lilkanny-Bow“. a parcurs traseul, în 
lungime de 380 m. cu 11 obstacole. în. 
45,4. Pe locul doi s-a clasat englezul 
Ted Edgar pe „Everest Snaffles" — 49.2. 
Iar locul trei a fost ocupat de france
zul Jean Bernard Palmer pe „Vallonia" 
— 49.5. Marele favorit al cursei, engle
zul Harvey Smith pe. „Eva Jones", s-a 
situat Pe locul 7 în 66,3.

Laszlo NISZKACS 
„Nepsport" — Budapesta 

CAMPIONATE,..
egahtate cu Lanerossl Vicenza (1—1). 
Altafini a deschis scorul iar Bagatti a 
egalat. A doua victorie în deplasare a 
cucerlt-o Atalanta (1—0) cu Varese, prin 
punctul realizat de Bianchi.

In fine un derby al codașelor : Ve
rona — Sampdoria 3—2.

Tn clasament conduce Juventus cu 
32 p. urmată de Torino 31 p, Cagliari 
și Fiorentina cîte 30 p, Milan 29 p, 
Inter 28 p.

în clasamentul golgeterilor : Boninseg- 
na 17 g, Riva 13 g etc.

Cesare TRENTINI

ANGLIA : LEEDS
3—0 !

ARSENAL

Dupâ înfrfngerea suferită în C.C.E.. 
Arsenal a fost întrecută in etapa a 
35—a a campionatului, de Leeds United 
cu 3—0, in timp ce lidera, Manchester 
City a terminat la egalitate (0—0) cu

.1

Newcastle. Alte rezultate I Chelsea — 
West Ham 3—1 ; Everton — Wolver
hampton 2—2 ; Leicester — Ipswich 1—0; 
Manchester United — Crystal Palace 
4—0 ; Nottingham Forest — Coventry 
4—0 ; Southampton — Liverpool 0—1 ; 
Stoke — Derby 1—1 ; Tottenham Hots
pur — Sheffield United 2—0 ; West 
Bromwich — Huddersfield 1—1.

tn clasament conduce Manchester 
City cu 50 p, urmată de Derby — 47 p 
(un joc mai puțin) etc.

furt 1—0 ; Șintracht Braunschweig — 
Borussia Dortmund 2—0 ; V. F. L. Bo
chum — Hannover 96 2—2 ; Werder Bre
men — Fortuna Dusseldorf 1—1.

Pe primul loc în clasament a trecut 
formația Bayern Miinchen cu 4L p, 
urmată de Schalke 04 cu 40 p, Borussia 
Monchengladbach 35 p. F. C. Koln 31 p.

în clasamentul golgeterilor conduce 
Miiller (Bayern) cu 31 goluri !

J. NEUSSER

R. F. A GERMANIEI : BAYERN 
MUNCHEN A TRECUT IN 
FRUNTEA CLASAMENTULUI

Etapa a 26-a a campionatului vest- 
german poate fi denumită runda K. O.- 
urior. Schalke 04, lider neîntrerupt din 
13 noiembrie 1971, a pierdut locul 1 fi
ind învinsă cu 3—0 de Hertha B.S.C. 
Astfel, Bayern Miinchen, care a făcut 
o partidă excelentă la Stuttgart cîștigînd 
cu 4—1 (prin golurile marcate de Mul
ler 2, Suhnholz și Hoeness) a trecut în 
fruntea clasamentului. In fine, un alt 
derby pentru locul III : Borussia Mon
chengladbach (fără Vogts, Miiller și 
Sieloff) a dispus de F. C. Koln cu 3—0. 
Iată celelalte rezultate : F. C.< Kaisers
lautern — Hamburger S.V. 2—1; Rot- 
weiss Oberhausen — Eintracht Frank-

ȘTIRI REZULTATE
• în meci tui- pentru preliminariile 

turneului de fotbal U.E.F.A., echipa 
U.R.S.S. a întîlnlt pe teren propriu se
lecționata Bulgariei. Tinerii .fotbaliști 
sovietici au obținut victoria cu scorul 
de 1-0 (0-0)
• Echipa maghiară Eger, aflată în 

turneu în Polonia, a jucat la Kazimej 
cu formația locală Gornik, care acti
vează în liga a treia a campionatului. 
Victoria a revenit oaspeților cu scorul 
de 2—1 (0—1).

® Și echipa Ungariei a fost invitată 
pentru a lua parte la turneul jubiliar 
ce va fi organizat, în vara acestui an, 
în Brazilia. Astfel, numărul echipelor 
participante va fi de 22.

înaintea meciului nostru cu Franța

ORGOLIUL LUI PÎRCĂLAB
nostru cu Franța

*> _ 5

urmează debutul echipei României 
în cea de-a 61-a ediție a „Cupei Da
vis", meciul cu Elveția, de la Bucu
rești. Și apropo de faimosul trofeu, 
în zeci de scrisori primite la redac
ție, numeroși amatori de sport își 
exprimă nădejdea că Tiriac va fi 
prezent în reprezentativa țării. Prin 
urmare, joci sau nu joci ?

— Am luat cunoștință de selecțio
narea mea în Iotul reprezentativ. 
Este o sarcină care mă onorează și 
pe care, desigur, n-o pot declina. Tn 
primul rind sînt gata să aiut la 
pregătirea lotului (n.r. așa cum ne 
sublinia șl căpitanul echipei, prof, 
ștefan Georgescu, în toate zilele cît 
s-a pregătit la București, fon Tiriac 
s-a antrenat cu toți membrii lotului). 
Cît privește ocuparea unui loc in 
echipă, este prematur să vorbim. 
„Cupa Davis‘* e încă departe. Situa
ția va trebui judecată în funcție de 
fiecare jucător și de forma pe care o 
va avea. Ia orice caz, este necesar, 
în noile condiții, să-mi modific pla
nul de pregătire și calendarul cnm-

petițional, alcătuite la începutul anu
lui cînd am făcut abstracție de în
trecerile pentru „Salatiera de argint".

— Cu Ion alături vom putea 
aborda „Cupa Davis" de pe alte po
ziții, mai favorabile, a ținut să ada
uge Ilie Năstase. Nu mai vorbesc că, 
în acest an, conform noului regula
ment al Marelui Premiu 
vor acorda punctaje și 
ciurile din „Cupa Davis" 
rul al treilea. Oricum, 
bucuros să-i mulțumesc lui Tiriac 
pentru spiritul lui de echipă, pentru 
prietenia pe care ne-o arată în toate 
ocaziile. Cu Tiriac umăr la umăr nu 
este de Ioc exclus ca finala „Cupei 
Davis" 1972 să se desfășoare la Bucu
rești.

Și poate că discuția ar mai fi con
tinuat, dar vocea crainicei s-a auzit 
din nou la megafon...

Ilie Năstase șl Ion Țiriac au ple
cat, dar gîndurile celor de acasă vor 
fi alături de ei mereu încrezătoare. 
Vom fi însă și mai bucuroși văzîn- 
du-i evoluînd împreună la București.

F.I.L.T., se 
pentru me- 
— după tu- 
sînt foarte

I
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Chivers înscrie un gol în poarta echipei Sheffield United, care pierde 
partida cu Tottenham (0—2)

Telefoto : A.P. — AGERPRES

Derby-ul campionatului trancez s-a consumat sîmbătă seara, într-o at
mosferă incendiară, un fel de avanpremieră a primei coride a anului 
care s-a desfășurat duminică la Saint Giles, 18 km de Nîmes.

Sîmbătă seara, la Nîmes, pe stadionul „Jean Bouin“ arhiplin (la bursa 
neagră, biletele au urcat pînă la 200 franci) înainte de meci, coborîse 
parcă infernul pe gazon. Nu se mai auzea nici canonada petardelor mul
ticolore.

In această ambianță, la capătul primului sfert de oră, Internaționalul 
Mezy a prelucrat frumos o minge, l-a deschis pe Bonnet, o cursă rapidă 
pe stingă, centrare-fulger prin fața porții și Pircălab, venit în mare viteză 
face, cu un șut bombă, K.O. faimosul trio defensiv al Franței : Carnus- 
Bosquier-Novi, care va fi prezent la București.

Entuziasmul publicului din Nîmes a marcat în aceste momente cote 
neobișnuite chiar pentru înflăcăratul Languedoc. Simultan cu golul, 
balustradele peluzei din apropierea porții s-au rupt și astfel, cîteva 
sute de spectatori „au curs“ pe gazon ca dintr-o basculantă. Pircălab, 
ajuns din inerție dincolo de linia porții a fost tras cu mari dificultăți 
de doi polițiști. Pînă la sfîrșitul reprizei, Nîmes a condus jocul, ratînd 
posibilitatea de a mări scoruL

După pauză, lucrurile se schimbă. Nîmes dă .semne de oboseală, 
iar Marseille atacă bine, condusă de Gress. Couecou, după un sfert 
de oră (min. 59) egalează, în urma unei grave erori a stoperilor Auge 
și Moretti. Nîmes ripostează, egalînd jocul, dar în min. 70 survine 
momentul de răscruce al meciului. La un șut al lui Bosquier de la 35 
de metri, portarul Martinelli scapă mingea în poartă. Acest gol pră
bușește psihic echipa gazdă. Al treilea gol, care pecetluiește probabil 
soarta campionatului Franței este opera lui Verdonc (min.' 86), un o- 
landez achiziționat recent de la „Sparta" Rotterdam. Meciul se încheie 
în entuziasmul numeroșilor suporteri din Marsilia care scandează nu
mele echipei lor.

După meci, am cerut în vestiarele echipei gazde, o declarație lui 
fon Pircălab. Iată ce ne-a declarat : „Am ținut, cu tot dinadinsul să 
deschid scorul în meciul cu portarul Carnus Sper ca acest gol să-i sti
muleze pe tricolorii noștri înaintași. Doresc din tot sufletul ca repre
zentativa României să învingă echipa Franței. Dacă vreți, e și o for
mă de egoism. Aici, la Nirnes, o eventuală victorie ne-ar spori și mai 
mult popularitatea".

Azi dimineață (n.r. Ieri), pe prima pagină a ziarului local „Midi 
Libre", a apărut o mare fotografie, înfățișîndu-1 pe Pircălab sprintind 
peste corpul lui Novi, căzut la pămînt. Fotografia este însoțită de 
textul următor t „Românul Pircălab .autorul singurului gol al echipei 
sale și unul dintre cei mai buni jucători ai meciului, evită atacul lui 
Novi, țîșnind spre poartă".

Să sperăm că Lucescu, Dobrin. lordănescu, Dumitrache și toți 
ceilalți atacanți ai noștri vor reuși același sprint cu fente pe lîngă in
ternaționalul marseiez.

Nîmes. 2.6 martie 1972
loan CHIRILA
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