
VIZITA TOVARĂȘULUI i

NICOLAE CEAUȘESCU 
ÎN JĂRI AFRICANE

SEMNAREA DECLARAȚIEI COMUNE ROMÂNO-SUDANEZE
Duminică dimineața, la 

Poporului din Khartum, 
tele Consiliului de Stat al 
cii Socialiste România, 
Ceaușescu, și președintele

Palatul 
președin- 
Republi- 
Nicolae 

Sudan u-

lul, Gaafar Mohammed El Numeiry, 
au semna: Declarația comună ro- 
mâno-sudaneză.

înainte de solemnitatea semnării

declarației oomune româno-suda- 
neze, a avut loc o întrevedere între 
președintele Nicolae Ceaușescu ți 
președintele Gaafar El Numeiry.

PLECAREA DIN KHARTUM
Vizita tovarășului 

Ceaușescu In Sudan — a 
țară înscrisă în programul 
al șefului statului român — a luat 
sfîrșit duminică dimineața.

Pe aeroportul din Khartum erau 
prezenți — pentru a saluta pe tova
rășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa 
Elena Ceaușescu și pe ceilalți oas
peți români — președintele Nu
meiry și doamna Busein Numeiry, 
prim - vicepreședintele 
membrii

Nioolse 
șaptea 

african
Uniunii Socialiste Sudaneze, mem
brii guvernului, alți funcționari 
de stat, precum și șefii misiunilor 
diplomatice acreditați la Khartum. 
Veniseră la aeroport, de asemenea, 
numeroși locuitori ai capitalei su

republicii.
Biroului Politic ai

daneze.
Potrivit 

la început 
Ceaușescu 
Ceaușescu și-au luat rămas bun de 
la membrii guvernului și de la șefii 
misiunilor diplomatice.

ceremonialului 
t o" v a r ă ș u 1 
și tovarășa

sudanez, 
Nicolae 

Elena

Au fost intonate imnurile de stat 
ale României și Sudanului: După 
raportul șefului unității de gardă, 
cei doi președinți au trecut în re
vistă garda

La scara
Consiliului 
Ceaușescu,
Ceaușescu își iau hun rămas de la 
președintele Numeiry și doamna 
Busein Numeiry.

La ora 9,00, avionul prezidențial 
românesc a decolat spre Cairo.

de onoare.
avionului, președintele 

de Stat, Nicolae 
și tovarășa Elena

SOSIREA LA CAIRO
la amiază, secretarul 
Partidului Comunist

un podium special, în 
este aliniată garda de

vizită oficială de 
la invitația pre- 
republici și pre- 
Socialiste Arabe.

Duminică 
general al 
Român: , președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Ro
mânia, tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
a sosit în Republica Arabă Egipt, 
unde, împreună ca tovarășa Elena 
Ceaușescu. face o 
partid și de stat, 
ședinteiui acestei 
ședințe al Uniunii 
Anwar Sadat.

Republica Arabă Egipt este ul
tima etapă a călătoriei, in cele opt 
țări africane. a conducătorului par
tidului și statului nostru. începută 
cu peste trei săptămini în urmă.

Pe aeroportul din Cairo, pavoazat 
cu drapelele românești și egiptene, 
președinții Nicolae Cea-sescu și 
Anwar Sadat își string mîinile cu 
căldură. Președintele Anwar Saca: 
și soția sa, Djihan Sadat, salută, 
de asemenea, cu cordialitate pe to
varășa Elena Ceaușescu. Răsună 
salve 
băieți 
flori.

Cei

Elena Ceaușescu.
de artilerie. Do’iă fetițe și dos 

oferă frumoase buchete de

doi președinți urcă apoi pe

fața căruia 
onoare în 

uniformă de marc ținută. Se into
nează imnurile de stat ale celor 
două țări. Comandantul gărzii pre
zintă raportul după care președin
tele Nicolae Ceausescu. însoțit de 
președintele Anwar Sadat, trece în 
revistă garda de onoare.

în timp ce numeroși locuitor: ai 
capitalei, aflați pe terasa aerogării, 
aplaudă, cei doi conducători de par
tid și de stat, celelalte persoane 
oficiale române și egiptene iau loc 
in automobilele cJ care se indreap- 
tă spre reședința oficială rezervata 
□ESpeților — Palatul Ku'cbeh.

ta drum spre reședință, coloana 
de mașini se oprește la Mausoleul 
Iui Gamal Abdel 
depusă, in semn 
memoriei fostuiui 
roană de Dori. Se 
men: de reculegere.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu, însoțiți 
de membrii delegației române — 
Ian Pățan. Cornelia Mănescu. Bu
jor Almățan. Titus Sinu —. precum

Nasser. Aici este 
de omagiere a 
președinte, o co- 
păstreazâ un mo-

ți de Mamduh Saiem, vicepremier 
și ministru de interne, și Aisha Ra
ted. ministrul afacerilor sociale, au 
vizitat, duminică după-amiază. pira
midele și sfinxul de la Gizeh.

★
Secretarul general a! Partidului 

Comunist Român, președintele Con
siliului de Stat al Republicii So
cialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și tovarășa Elena 
Ceaușescu au făcut o vizită proto
colară președintelui Republicii Ara
be Egipt, președintele Uniunii So
cialiste Arabe, Anw_r Sadat, ți 
doamnei Djihan Sadat, la reședința 
prezidențială din Guiza.

★
Președintele Republic:; Arabe 

rig.pt, președinte al Uniunii Socia
liste Arabe, Anwar Sadat, și 
doamna Djihan Sau... au oferi: 
duminică seara, la palatul Abdin. 
un dir.eu in onoarea secretarul.:.' 
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Constlrului de 
Stat, Nicolae Ceaușescu, ți a tova
rășei Elena Ceaușescu.

ÎNVINGĂTOARE LA BACĂU CU 1-0!

PETROLUL A FURNIZAT MAREA
SURPRIZA A ETAPEI A XIX
• Steagul roșu s-a apropiat la doua puncte de l.T.A. • Dinamo 
a învins lejer un Rapid fara vlaga • Oaspeții au obtinut ieri

6 puncte • S-au înscris 16 goluri
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A PROMOVAT IN GRUPA A

ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA $1 SPORT

REPREZENTATIVA POLONIEI-NEINVINSA

NORVEGIA A RETROGRADAT IN

Extraordinară desfășurare 
forțe la această grupă B

de 
a 

de 
iată.

campionatului mondial 
hochei pe gheată. .4 trebuit, 
să așteptăm ultima zi a competi
ției pentru a afla numele echipei 
care urma să retrogradeze; a tre
buit să așteptăm fluierul final al 
arbitrilor celei de a 21-a partide, 
pentru a aplauda formația ciștigc- 
toare. cea care va activa anul ri- 
itor tn grupa A. De multă creme 
întrecerile eșalonului secund al ho
cheiului mondial n-au mai prile
juit asemenea situații, foarte pal
pitante, care — de ce să nu recu
noaștem — zu avut partea lor 
contribuție la reușita generală 
acestei ediții.

Actuala edifie J grupe: B a C 
a marca:, indiscutabil, un nou sat: 
calitativ al hocheiului mondial care, 
gratie patinoarelor arti'idale a 
perite, și-a lărgit a~ia de pracri 
re și implicit popularitatea, 
salt Ia care a aju! 
ganizarea 
(iei, 
ani.
tate

în 
cuvine să subliniem 
pe care s-a clasat 
tării noastre, un loc 
răsplătește eforturile 
ale antrenorilor, grija șt condițiile 
de pregătire ce le-au fost asigurate.

Și acum, la revedere, la campio
natul mondial dtn 1973!

populai
desigur ji or- 

ireproșabilă a compe::- 
de case, ca fi in urmi cu doi 
federația noast-ă de rpeăaii- 
s-a achita: foarte bine.
înc heierea acestor râd suri se 

și locul patru 
reprezentativa 
onorabil, care 
jâCătorUo~ șt

REZULTATE TEHNICE
Sport Oui Bocău — Potroivl 
S
AAA. Te. AAurtț 
GFJL CM 
FaTirânlcs lap

Stoogul rața
CrițU

ETAFA
Ăl-SJL Tf. Muta, 

F. C Argeș.ir Oui
U.TA.
Forai

Uerr. Craiara

GRUPA C ROMANIA S-A CLASAT PE LOCUL IV

0—1
3—0
C-0
1—0
1—1
1—0
3—0
2-3

— JM
— UT A
— F. G Argeș
— Uorv. Craiovc
— Rapid
— Forai
— -ir CM 

VIITOARE (12
— Crișul
— FoTrtahnico loși
— Sta oua
— Steagul roșu
— Jiul
— Sport Club Bacou
— GF.R. Cluj
— Dinamo

aprilie)'

,0—0} 
n-o;

CLASAMENT
Japonia 1. POLONIA

o—3
S.U.A.

— Iugoslavia 
(3—0, 2—2, 1—1)

— România 
(4—2, 0-0, 0—0)

— R. D. Germană 
(2-2, 1-0, 0-0)

ULTIMELE REZULTATE

s 5:< A

< %

o comportare REMARCABILA

tnfringerile, în mod 
aduc cu ele decepții și i

CLASAMENTUL

GOLGETERII

E UN SPLENDID SUCCES RUGBYSTIC

l\ r

Rug . oe (Sport Ckb 
Neog. Rapid).
Kun (U.T.A.), Dobr.n 
Adam („U* Ou[ 
Pescam (Steagul

!F. C. Argeș; 
— 4 dîn 11 m.

roșu).

1. U.TJU

F. G Argeș

A.5JL Tg. Mureș
Staouo

9. Ltahr. Craiova 
ÎL Jwi

F «traiul
Rapid
Polttahnico lași 
Fond 
GF.L Oui 
Crișul

19 10 6 3 35—16 26
19 9 6 4 26—12 24
19 11 0 8 31—26 22
19 9 3 7 29—21 21
19 9 3 7 31—25 21
19 8 5 6 26—21 21
19 7 7 5 19—17 21
19 7 6 6 23—16 20
19 7 5 7 24—23 19
19 7 5 7 17—21 19
19 7 4 8 10—22 18
19 7 3 9 21—25 17
19 5 7 7 22—26 17
19 7 3 9 17—26 17
19 3 6 10 13—26 12
19 2 5 12 7—28 9

S.U.A.
R. D. Germana 
România 
Japonia 
Iugoslavia 
Norvegia

A HOCHEISTILOR-» Hocheiștii polonezi salută pu
blicul înaintea meciului —de 
cisiv — cu formația R. D.

Germane

13 GOLURI: 
din 11 m.

11 GOLUM:
10 GOLURI: 
9 GOLURI: 

— 2 din 11 m,
8 GOLURI ;

l obișnuit, 
amărăciune. 

Sint însă și înfrîngeri despre care 
se spune că valorează cît o.. vic
torie. și atunci decepția și amără
ciunea sint mai mici ! O astfel de 
infrîngere a suferit ieri naționala 
noastră de hochei 
tativei S.U.A. — 
0—0). Aprecierea 
in vedere scorul 
cheiat cele 60 de 
în sine prestat de hocheiștii remani. 
cu nimic mai prejos deci: cel al 
valoroșilor lor adversari.

Prin simplă impresie, avem con
vingerea că hocheiștii noștri au 
prestat ieri cel mai bun joc al lor 
ia actuala competiție și că doar 
puțin le-a lipsit pentru a fi încli
nat de partea succesului. Fără să se fi 
intimidat eituși de puțin de faima ad
versarilor și de intrările lor extrem 
de dure, băieții noștri au iuptat 
cu foarte mult curaj, cu toată dir- 
zenia și amoiția in a obține un re
zultat cit mai bun.

Vă veți întreba, pe bună dreptate 
de ce nu l-au și realizat ? Ei bine, 
după părerea noastră, echipei noas
tre i-a lipsit ieri doar un dram, în 

concentrare în fazele de 
<Fodor ea. Gheorghiu și 

au ratat din situații ex
trem de clare) dar și în defensivă, 
fapt care a permt americanilor să 
înscrie de trei ori. în n-ima treime 
a meciului, prin acțiuni incivlcuale 
în care Christie, Krieger și Sarner 
au trecut printre ai r.oțtri fără o 
opoziție prea mare, pundad de 
fiecare dată ia poarta Iui Dumi-

în fața reprezen- 
4—2 (4—2, 0-0, 
nu are neapărat 
cu care s-au în- 
minute. cit jocul

traș. înlocuirea acestuia cu Vasile 
Morar, debutant la C.M., s-a dove
dit inspirată. Nu-i mai puțin ade
vărat însă că și Watt, portarul a- 
merican, a reținut, în chip miracu
los, cel puțin 5 pucuri foarte pe
riculoase.

Punctele au fost înscrise, în afara

celor notați mai înainte, de Hynes, 
respectiv, Pană (2). Au condus bine, 
Valentin (Austria) și Hegeduș (Iu
goslavia). în această partidă ame
ricanii au avut 7 penalizări, însu
mând 17 minute, ai noștri 3—6 mi
nute.

tapă pasionantă, cu derbyuri (Dinamo — Rapid și A.S.A. Tir ga Mu
reș — U.T.A.), cu meciuri care i-au ținut cu atenția încordați pe 
spectatorii prezenți pe stadioane, ca și pe iubitorii de fotbal aflați in 
fața aparatelor de radid și televiziune. O etapă cu doua surprize, 

dintre care una — înfringerea iul Sport Club Bacău, pe teren propriu, In 
fața Petrolului — era in afara oricăror calcule.

Fruntașa clasamentului are toate motivele să fie mulțumită, cu punctul 
obținut in deplasare, la Tirgu Mureș, deși unele dintre urmăritoarele ei ime
diate sau de... perspectivă — Steagul roșu, Dinamo și Steaua —, jucind acasă, 
au ciștigat teren, brașovenii, de pildă, aflîndu-se acum la o distanță doar 
de doua puncte. De asemenea, prin victoria realizată la Oradea, Universitatea 
Cluj revine pc poziții mai bune, după o „plecare” nefavorabilă in retur.

Vorbind despre adversarele in spe ale arădenilor, ne-am referit la Di
namo Și steaua, atît pentru că ambeie echipe au un potențial bun dt și 
pentru faptul că, ieri, aceste formații au marcat evoluții remarcabile Dinamo, 
ta special, avînd în partida cu Rapid momente în care și-a surclasat net 
partenera de Întrecere.

După etapa de feri, clasamentul ne oferă o imagine aproape neverosi
milă : Rapid șl Farul, două echipe de care se țeineau toți 
ultimele campionate, ocupă acum locurile 12 șt, respectiv, 14, nemaiavlnd 
in urmă, dacă socotim numai pune iele, decît pe cele două candidate ta « 
trogradare, Crișul și C.F.R. Cluj ! Cine ar fi crezut acest lucru, etnd s-a dat 
stanul, in această ediție a Diviziei A ? Să credem că obiectivul lor a> fost 
să ttu retrogradeze, ceea, ce, evident, poate fi socotit realizat în proporție 
de 90% 7 Greu de crezut, in orice caz... (J. B.).

I

DINAMO 1(0)

RAPID
:__

0(0)

ECHIPA CU PERSWIALITAJI ACTIVE
Altă dată întîlnirile Dinamo — 

Rapid te făceau să pleci de la sta
dion vlăguit de emoții. Ieri, lupta 
dintre ele a fost lipsită de patos șl 
dramatism. Prima repriză ar putea 
fi sărită în comentariu, tn cuprin
sul ei, cele două echipe au părut 
că nu sînt animate de cronica lor 
rivalitate. Conflictul sportiv, lipsit 
de orice tensiune, începea și se sfîr- 
șea în treimea de la mijlocul tere
nului, nici Dinamo și nici Rapid 
nereușind să răzbată ca lumea și să 
devină periculoase în zona porții ce
leilalte. Cu formații incomplete (Di
namo avînd șl mai multe soluții de 
ylttaiă eră decît Rapid) șl pu pozi-

ții secundare în clasament, protago
nistele ne-au dat senzața, pînă la 
pauză, că nu pot atinge intensitatea 
marilor încleștări fotbalistice. Unele 
acțiuni construite clar erau minate de 
lipsa vitezei care transformă de obi
cei o combinație într-un atac cu e- 
fect. Menționăm șutul excelent expe
diat de Codrea de la mare distanță 
(min. 29), lovitura trimisă de Marin 
Stellan (min. 31) deviată periculos 
pentru portarul Constantinescu de

Roi..ulus BALA8AN

(Continuare in pag, a 3tt)

JUNIORII ROMANI Al CISTIOAT♦

TIRNEIII E I. R. A Î2
ÎN FINALA, ROMÂNIA SPANIA 17-11 (10-3)

ROMA, 2 (prin telex de la cores
pondentul Agerpres). Dispunînd în 
finală cu 17—11 (10—3) de redutabila 
reprezentativă a Spaniei, formația 
de juniori a României a cîștigat 
duminică, cea de a patra ediție a 
„Turneului internațional de rugby 
pentru juniori F.I.R.A. ’72‘h Este o 
performanță de valoare — reușită 
pentru prima oară de „XV“-ie ro
mânesc de juniori — avîndu-se în 
vedere faptul că cele 8 echipe parti
cipante la turneu — între care cele 
ale Franței, Spaniei și Italiei — re
prezintă tot ce are mai bun în pre
zent sportul cu balonul oval pe 
plan european la nivel de juniori.

începută în forță, întîlnirea în
registrează chiar în min. 2 deschi
derea scorului: încercarea realizată 
de Moraru face ca tabela să indice 
4—0 pentru România. In min. 15 
însă spaniolii, printr-o lovitură de 
pedeapsă, reduc scorul la 4—3. Ju
cătorii noștri atacă însă continuu 
și creează faze spectaculoase care 
incintă pe cei 7 000 de spectatori 
prezenți pe modemul stadion „Fla- 
minio“. în min. 27, Ștefan reușește 
o încercare de toată frumusețea, 
Martin transformă și iunioru noștri

conduc cu 10—3. în următoarele mi
nute de mare încleștare, spaniolii, 
dezlănțuiți, încearcă să modifice 
scorul. Totuși, pînă la pauză, tabe
la de marcaj rămine neschimbată.

La reluare, adversarii noștri par 
hotărîți să modifice rezultatul și a- 
tacâ în trombă. Ei reușesc două în
cercări consecutive și tabela de mar-

caj arată 11—10 în favoarea Spa
niei. In perioada ce urmează junio
rii noștri par oarecum dezorientat!, 
pierd aruncările de la tușă, uzează 
mult de lovituri de picior. Sfaturile,

Nicolae PUICEA

(Continuare în pag. a 4-a)

Simbătă seară, la Istanbul

Simbătă seara a avut loc, în sala 
„Sport Saray“ din Istanbul, întîl- 
nirea internațoinală de box dintre 
reprezentativele României și Tur
ciei. Victoria a revenit echipei na
ționale a țării noastre cu scorul de 
13—7. Din formația României au 
•terminat învingători Adrian Mora
rii. Gabriel Pometcu, Calistrat Cu-

Ion Alexe. Mihai Aurel a terminat 
la egalitate cu Dogru, iar Constan
tin Gruiescu, Antoniu Vasile și Vic
tor Zilberman au coborît învinși 
din ring.

Din cauza deranjamentului cir
cuitului telefonic nu s-a putut lua 
legătura cu trimisul ziarului nos- 
tsu, iar rezultatele le-am primit prin 
Agșș-preg, * —

Pc :c — cu crasa ridicată — Lji manifestă bucuria pentru golul cu 
care a egala: scorul (1—1) în meciul S.U.A.—România

UN ADEVARAT DERBY!
Derbyul acestei atît de disputate 

ediții a grupei B a campionatului 
mondial și-a onorat pe deplin nu
mele. Cîteva mii de iubitori ai ho
cheiului (de fapt cei mai fideli...), 
care au dorit să vacă un joc fru
mos, și-au văzut onorate pe deplin 
speranțele, deoarece selecționatele 
Poloniei și R.D. Germane au luptat 
din primul și pină în ultimul mi
nut cu o ambiție extraordinară, 
fumlzind faze excepționale din 
toate punctele de vedere. In cele, 
din urmă victoria a revenit echi
pei Poloniei cu scorul de 3—2 (2—2, 
1—0, 0—0).

Știind că primul loc nu 
reveni decît dacă înving 
ferență mai mare de un 
cheiștii din R.D. Germană
cat dezlănțuit de la primele încru
cișări de crosă- Ritmul lor, neaș
teptat pentru începutul partidei, a 
surprins formația poloneză, care 
și-a pierdut subit omogenitatea și 
siguranța în apărare. Consecința a- 
cestui fapt a fost că în min. 6 sco
rul era de 2—0 pentru echipa R.D. 
Germane, în ciuda formei de zile 
mari a portarului polonez Kosyl. 
Treptat jucătorii polonezi și-au re
găsit coeziunea și atacurile lor au, 
devenit tot mai incisive, i'stfel că 
tn min. 16 scorul a devenit 2—2. 
In repriza secundă, tg

le poate 
la o di- 
gol. ho- 
au ata-

apărare, dar mai ales forța și omo
genitatea acțiunilor ofensive au a- 
dus echipei Poloniei avantajul 
(min. 25; 3—2). Ultima parte a in- 
tîlnirii ne-a arătat o selecționată a 
R.D. Germane schimbată striict.u- 
raL Jucătorii acestei formații au a- 
tacat furibund și pe măsură ce mi
nutele se scurgeau presiunea lor la 
poarta lui Kosyl era tot mai insis
tentă, fazele de gol succedindu-se 
aproape una după alta. Dar porta
rul polonez s-a dovedit imbatabil 
și hocheiștii din R.D. Germană n-au 
reușit nici măcar să egaleze-

O notă specială pentru deplina 
sportivitate dovedită de ambele e- 
chipe. Punctele au fost marcate în 
ordine de : Nickel 0—1, Noak 0—2, 
Zientara 1—2, T. Kacik 2—2, w’ 
Tokarz 3—2, Bun arbitrajul cuplu
lui K. Izumisawa (Japonia) și J. 
.Ad am (Cehoslovacii).

Citiți pag. a 4-a alte comen 
tarii de la C.M. de hochei.

Comentarii redactate de
Romeo VILARA, 

Călin ANTONESCU 
și Adrian VASILiU 

Fotografii: D. NtAGU, 
I, MACARSCMI
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NOU RECORD

IOSIF NAGY —

NAȚIONAL LA DISC
icnet
ȘI A PRELUAT CONDUCEREA CLASAMENTULUI

DINAMO A ÎNVINS PE STEAUA

Sîmbătă după-amiază, tn cadrul 
unui concurs ai lotului de atletism 
al județului Mureș, discobolul 
Iosif Nagy (Steaua) a realizat un 
nou record național la aruncarea 
discului, cu performanța de 60,68

m. Vechiul record îi aparținea cu
60,44 m. Evoluția aruncărilor i
60,68 m ; 58,68 m ; 59,86 m ; 60,46 
m î 59,69 m ; depășit.

C. ALBU, eoresp.

INAUGURAREA SEZONULUI IN
Sîmbătă ți duminică, pe stadionul 

Republicii din București, a avut 
loc concursul de deschidere a se-

CONSTRUCTORUL GALAȚI, 
ÎNVINSĂ LA BUCUREȘTI

Rezultatele penultimei etape a 
vlziei A i

FEMININ : Voința Ploiești — 
ința București 2181—2234. Voința 
Mureș - C S M Reșița 2.175—2216»”: 
Voința Mediaș — Voința Oradea 
2379—2280 : Rapid București — Ceta
tea Giurgiu 2556—2438 1 Gloria Bucu
rești — Voința Constanța 2445—2282: 
Voința Cluj — Voința Sibiu 2353— 
2194 : Voința Timișoara — Voința 
Craiova 2203—2155 1 Laromet Bucu
rești — Petrolul Băicoi 2384—2187; 
Metrom Brașov — Constructorul 
București 2577—2304 | Hidromecanica 
Brașov — Dermagant Tg. Mureș 2565 
—2208.

MASCULIN: Constructorul Bucu
rești — Constructorul Galați 5446— 
54231 Petrolul Ploiești — Voința 
București 5246—4900 ; Olimpia Reșița
— Voința Lugoj 4904—4330 ț Electrica 
Sibiu — I.C. Oradea 4882—4698 ; 
C.F.R Timișoara — C.S.M. Reșița 
5023—4702: Voința Tg. Mureș - C.F.R. 
Tg. Mureș 5075—4833., Voința Cluj
— Gaz Metan Mediaș 4971—4844 ; Me
talul Plopeni — Gloria București 
4790 4893. Flacăra Cîmpina—Rul
mentul Brașov 5305 —4880.

di-
Vo- 
Tg

EDIȚIE A

La București, Cluj și Oradea s-au 
disn- tat, sîmbătă 
mele partide din 
XXVII-a ediții a 
țin”"’ de noln,

BUCUREȘTI:
PIA ORADEA 25—1 (8-0, 4—0, 7—0, 
6—1)1 Oricît de incredibil pare a- 
cest scor, tnregistrat tntre două for
mații care activează în aceeași ca
tegorie, el este totuși o realitate 
tristă (firește pentru orâdeni) care 
ar trebui să pună pe gînduri con
ducerea formației învinse Campi
onii și-au adăugat cu acest prilej 
încă un joc de antrenament, demon- 
strînd o formă bună, o mare efica
citate și o pregătire fizică exce
lentă. nescâpînd nici ocazia de a lua, 
încă din start, un substanțial avan
taj de goluri Aii marcat Frîncu (4), 

(4) Kroner (4Y D Popescu 
(3) Zamfirescu (3), Rus (3), Popa 
(2) M Popescu și Mihăilescu 
D 'imc: rp9pr-*:„ Oros.

DINAMO BUCUREȘTI — 
11 4 (4 1, 2 1, 3 1, 2 1)
mînd evoluția din meciul anterior, 
campionii s-au detașat foarte ușor 
de studenți. deșt aceștia din urmă 
au opus o rezistentă dtrză. atactnd 
curajos, dar apărtndu-se cam ne
atent Au marcat ■ Frîncu (3) Zam- 
firescu (3), D Popesc» (2). Popa, 
M Popescu și Mihăilescu de la Di
namo. respectiv Blajec (3—toate din 
aruncări de la 4 m) șl Rotaru (C. 
VIȘAN).

CLUJ: POLITEHNICA CLUJ — 
PRhGRFSUL RUCUREȘTI 4—3 
(1—0, 0—0, 2—1, 1—2) Firește că 
rezultatul constituie o surpriză 
dar Progresul s-a prezentat cu 
mult sub nivelul obișnuit Au mar 
cat Kiss, 
tru gazde, 
Munțeanti.

VOINȚA 
BUCURFȘTI 6—4 (2—0. 2—1, 1—2, 
1—1) Clujenii s-au detașat încă din 
prima repriză șî. cu toate că au 
slăbit ritmul în al treilea „sfert11, 
au obținut o victorie scontată Au 
marcat- Pop (2), Bikfalvi, Șt Szila- 
gy, A Szilagy și Rusu pentru Vo’n-

și duminică, pri- 
cadrul celei de a 
campionatului na-

DINAMO—OLIM-

pentru

I.E.F.S 
Confir-

Pop, Tișe și Dobaru pen- 
respectiv Pantazî (2) și

CLUJ — PROGRESUL

Astăzi, la patinoarul
„23 August"

9 INTERESANTA

Astăzi, începînd de la ora 
17, va avea loc Ia patinoarul 
,23 August” din Capitală o 
demonstrație de patinaj artis
te, organizată în cinstea semi- 
-entenarului U.TC Va parti
cipa, printre alții și Marina 
Titova, campioana Uniunii 

■’ovîet’ce la patinaj artistic, 
îștigătoarea concursului in

ternațional de la Miercurea

Cu toate câ vremea a fost complet 
nefavorabilă — ploaie, frig, vînt — 
reuniunea de ieri a oferit alergări 
foarte echilibrate, eu finaîurt pasi
onante, In care ordinea sosirii s-a 
conturat pe ultimii metri. Din an
samblul lor s-au detașat premiile 
Arama șî Avrig. în primul, care ar 
fi făcui cinste și pe cîmpul de curse 
de la Vincennes, șase cai au luptat 
furibund pe o întreagă linie drep- 
tă Pînă la urmă a învins Gabarit 
In cel de r,l doilea, Gică Tănase 
a demonstrat o mare energie pen
tru ca Rai s-o depășească pe Frigida

Merită subliniată condiția In care 
și-au prezentat elevii antrenorii 
Serafim Mihăilescu și Ion Oană, 
arabii obținîrid — In această pos
tură — un dublu succes, chit că ei 
n-au condus personal Desigur, dri- 
verii 7 , T.
Stan, au avut partea lor de contri
buție la recoltarea succesului.

Mai menționăm pe Traian_Man- 
nescu, 
prima 
de antrenor.

Totuși, tn ciuda efectului 
cular. unele alergări au

Pașcă, Olteanu șl aprantiul

care a recoltat cu 
victorie In noua sa

Tesalia 
funcție

specta- 
ridicaț

AER LIBER LA BUCUREȘTI 
zonulul atletic în aer liber, organi
zat de Comisia municipală Bucu
rești.

Cîteva rezultatei MASCULIN 600 
m. Si Gh Tănăsescu (C.A.U.) 1:18,6 
rec. stabilit, Gh. Petronius ,'C.A.U) 
1:18,6; 2000 m. J 1: Gh Ghipu (Met.) 
5:23,4 rec.; 90 m. g. J 2—3i D. Stoi
ca (Ș.S.A.) 13,3; înălțime J 2—3> C. 
Toma (C.S.Ș.) 1,87 m; 1000 m J 2—3i 

FEMI- 
(Met.) 
Holub

C. Bebereche (Met.) 2:36,0. 
NIN 3000 m. Si M. Lincă 
9:44,0 rec.; 2000 m J li C.
(Met.) 6:26.2, rec.; disc Si A. Menis 
(Din.) 63,42 m rec., L. Manoliu (Met) 
57,32 m; lungime J3i Al. Sandu 
(S.S.A.) 5,42m; 300 m J 3) D. Bur
suc (C.S.Ș ) 42,8.

MARȘ. Duminică dimineață, pe 
pista stadionului Dinamo, s-a des
fășurat o cursă internațională de 
marș pe distanța de 20 km, organi
zată de clubul Dinamo București. 
Pe o vreme imposibilă pentru a- 
ceastă probă s-au înregistrat rezul
tate excelente, deși — la un moment 
dat — concurenții au mers pe culoa
rul trei. Clasament: 1. H. Reiman 
(R.D.G.) lh30.43,0; 2 I. Găsitu (Stea
ua) lh32:33,0 rec. pe pistă; 3. 
Rogilevich (U R.SS.) lh32:53,0... 
V. Popa (Viit.) lh 40:58,0 rec. 
juniori stabilit pe pistă.

N.
13. 
de

C. M. MUREȘANU

A ÎNCEPUT 0 NOUA

CAMPIONATULUI NAȚIONAL

ța Munteanu (2), Teodorescu și Ma
nea pentru

VOINȚA 
CLUJ 7—3
Au înscris 
pentru Voința, respectiv 
Crăciuneanu și E. Pop. (P. RAD- 
VANI—eoresp.).

ORADEA: PA ”11) BUCUREȘTI— 
VAGONUL ARAD 14—2 (4—2,
2—0, 3—0, 5—0). Au marcat Cuii- 
neac 3, Teodor 3, C. Rusu 4, Sza
bo 1 (4 m), Olac 1, Tăranu 1, Bă- 
jenaru 1 pentru Rapid, respectiv 
Capotescu și Leszai ; RAPID-CRI- 
ȘUL ORADEA 15—0 (1—0. 5—0.
5—0, 4—0). Au marcat Rusu 8. Teo
dor 2, Culineac 2, Szabo 1, Țăra- 
nu 2 (1 din 4 m) : CRIȘUD-VA- 
GONUL 5—4 (2—1, I—1, 1— 1. I— 1). 
Au marcat Harabula 3. Freund 1, 
Z. Covaci 1 pentru Crișul, respectiv 
Unc, Suhanec. Capotescu și Leszai.

(ILIE GHIȘA — eoresp. jude
țean).

Progresul.
CLUJ—POLITEHNICA 

(l_0, 2—1, 2—1, 2—1). 
CI. Rusu 5, Fiillop 2 

Dobaru,

6 par-

în meciurile etapelor a XVII-a 
înregistrate următoarele rezultate.

MASCULIN
DINAMO — STEAUA 72—65 

(40—28). Campionii țării s-au com
portat excelent și au repurtat o 
victorie datorită căreia au preluat 
șefia clasamentului. întrecerea a 
început tn nota de dominare a ste- 
liștilor care, punctînd de la semi- 
distanță. au acumulat un avans de 
șase puncte (14—8 în min. 7). în 
continuare, însă, o serie de inter
cepții realizate de dinamoviști (la 
care au contribuit și neatențiile 
baschetbaliștilor de la Steaua) au 
dus la egalarea scorului. Apoi. Di
namo, excepțional condusă de Radu 
Diaconescu (un adevărat căpitan 
de echipă prin aportul tehnic, prin 
eficacitatea sa și prin modul în 
care și-a îndrumat coechipierii), a 
preluat inițiativa și, pînă la pauză, 
a acumulat un avantaj consistent, 
datorită intercepțiilor, contraatacu
rilor, preciziei în aruncările de la 
semidistanță și recuperărilor. în 
repriza secundă. Steaua a încercat 
să refacă, a ajuns chiar pînă la 
patru puncte diferență (46—50 în 
min. 26). dar nu a mai avut forța 
necesară pentru a continua cursa 
de urmărire, mai cu seamă că prof. 
Dan Niculescu a indicat elevilor 
aplicarea unui joc pozițional, res
pectat întocmai datorită în special 
aceluiași Radu Diaconescu. în ge
neral, spectacolul a fost plăcut, 
împlinind speranțele numerosului 
public prezent în sala Floreasca. 
Au înscris i CERNEA 19, DIACO-

NO- 
Vis- 
OC- 
DU-

NESCU 18, CHIVULESCU 
SÂUCA 10, Dragomirescu 9, 
VAC 6 (au mal jucat Haneș și 
ner) pentru Dinamo, respectiv 
ZELAK 18, Tarău 18. Savu 13, 
MITRU 8. V. Gheorghe 6, Diman- 
cea 2 (au mai jucat Baciu și Mo- 
lin). Au arbitrat excelent I. 
Petrutiu și dr. M. Aldea. (D. STAN- 
CULESCU).

I.E.F.S. BUCUREȘTI — POLI
TEHNICA CLUJ 74—67 (39—33). A 
fost un meci destul de plăcut, la 
care au contribuit ambele forma
ții. Bucureștenii au dominat în pri
ma repriză, cînd au și condus la 
4—5 coșuri diferență. După pauză, 
scorul alternează. Minutele trec ast
fel destul de pasionant. și de-abia 
în final, mai insistent!, studenții 
bucureșteni se impun din nou. 
(Radu TIMOFTE)

POLITEHNICA GALAȚI — UNI
VERSITATEA TIMIȘOARA 70—56 
(33—27). Gălățenii au luptat niult 
pentru a obține o victorie care nu 
le mai surîsese de multă vreme. 
Ei au condus majoritatea timpului, 
cîștigînd meritat Timișorenii au 
evoluat sub așteptări. Cel mai bun 
de pe teren a fost Răileanu, care 
a marcat și 20 de puncte. (Gh. 
ARSENTE — eoresp.).

MUREȘUL TG MUREȘ — POLI 
TEHNICA BUCUREȘTI 68—96 
(35—47). Cu toate că au acționat 
cu multă ambiție pentru un rezul
tat cit mai strins. mureșenii n-au 
putut contracara tactica și 
studenților bucureșteni. (C.
— eoresp. județean).

UNIVERSITATEA CLUJ

tehnica
ALBU

— RA

Ia băieți și a XVI-a la fete au fost

ITD BUCUREȘTI 72—68 (40—36). 
Două „stiliste" și, implicit, două 
formații prin excelență cu joc tac
tic, au furnizat un spectacol atră
gător. Ruhring în fața lui Cr. Po
pescu și Demian împotriva lui Stă- 
nescu și Czell au demonstrat fru-

Prima repriză a aparținut rapl- 
distelor care, fără a străluci, au 
profitat de exasperanta ineficacitate 
a studentelor pentru a acumula un 
avans de trei coșuri. Următoarele 
20 tie minute au fost favorabile 
campioanelor care, la rîndul lor, 
au speculat lipsa de eficacitate a 
feroviarelor, au egalat și au luat 
conducerea. învingînd clar intr-un

Cernea, teri jucător de bază al dinamovițtilor, înscrie un nou coț. 
Foto : S. BAKCSI

musețea jocului de baschet Au 
cîștigat clujenii cu un plus de in
cisivitate și dăruire. (M, RADU — 
eoresp).

CLASAMENT
1. DINAMO 18 16 2 1500—1206 3«
2. Steaua 18 16 2 1365—1193 34
3. Polit, Buc. 18 13 6 1378—1191 2»
4. Univ. Tim. 18 11 7 1465—1324 29
5. Cluj 18 11 7 1269—1198 29
6. I.C.H.F. Buc. 18 9 9 1091—1037 £1
7. Rapid 18 8 10 1222—1278 26
8. Polit. Cluj 18 6 12 1164—1264 24
9. I.E.F.S. 18 6 12 1224—1347 24

10. Voința Buc. 18 5 13 1110—1270 23
11. Mureșul Tg. M. 18 l 14 1262—1564 22
12. Polit. Galați 18 9 14 1328—1443 22

FEMIN1N

POLITEHNICA BUCUREȘTI — 
RAPID 43—38 (16—22) Rareori am 
văzut un meci pe care încordarea 
nervoasă să-și pună amprenta atît 
de negativ cum s-a petrecut sîmbă- 
tă, în întrecerea dintre aceste for
mații fruntașe. Greșelile de teh
nică șl. mai cu seamă, ratările, 
au abundat de o parte și de alta.

IN DIVIZIA A FEMININA

MEDICINA ȘI C.P.B., ÎNVINSE!
rile celor două 
cui foarte bun

echipe ara remarcai J<- 
al jucătoarelor : Maria

(1-3). 
o evo- 
desfă-

Sîmbâtă șl duminică a fost progra
mată etapa a 18-a a primei (livizii fe
minine. Iată amănunte de la cele ~ 
tide ale etapei.

C.P BUCUREȘTI - FARUL 
Intr-un 1oc de mare tensiune, cu 
luție pasionantă a scorului. Insă 
șurat la un nivel tehnic mediocru, con- 
stăncentele și-au apropriat victoria gra
tie superioritătii manifestate în atac și 
la blocaj Gazdele au (ucat sub nivelul 
obișnuit fiind permanent depășite tn 
lupta la fileu, unde blocajul și dublajul 
au avut un randament neînsemnat. De 
la tnvineătoaro vau detașat trăgătoarele 
Viorica Lutsch, Doina Biji și. parțial, 
Emilia Cernega. Arbitraj corespunzător: 
V. Arhire din Brașov ' 
București.

RAPID - DINAMO 
samentului a cîștigat .
se întrebuințeze >la maixmum. Reintrarea 
Constantei Bfilăsoiu a dat mal multă 
stabilitate sextetului rapidlst, care lasă 
impresia reintrării în forma bună ma
nifestată în tur. Dinamovistele. care vor 
lipsi pentru întîla oară de la turneul 
final pentru tocurile 1—4. au făcut tot 
ce an putut pentru a da o replică cit 
maf bună adversarelor. Greșelile tehnice 
(îndeosebi la preluare) și dezorganizarea 
în teren nu le-au permis să obțină un 
rezultat mal strins. Echipa giuleșteană 
a folosit ne toată durata partidei același 
sextet ■ IW Szettely. L, Mateș. F. Tudora, 
M. Baga. C. Bălășoiu, F. Rebac. A con
dus foarte bine cuplu! bucureștean I. 
Niculescu — V. Voie». (A.

I.E.F.S - MEDICINA (3—0). Derbyul 
etapei, desfășurat sîmbătă seara tîrziu 
tn sala Giulesti. care viza primele locuri 
ale clasamentului, a revenit — surprin
zător și la un scor categoric, dar pe 
deplin meritat — echipei I.E.F.S Me
dicina nu s-a mal arătat același team 
omogen și tenace tn fata căreia multe 
echipe au cedat, tar I.E.F.S. ‘ 
cut de data aceasta evoluțiile 
Jocul, de o factură tennleă 
purtat amprenta echilibrului 
sa parte, cînd totuși I.E.F.S. 
tn permanență : 3—0. 5—3.
13—6, ca urmare a unu) țoc bine orga
nizat. a fosț egalată Ia 14, dar a cîștigat 
tn prelungiri. Setul al doilea, la fel de 
echilibrat, pînă în partea sa finală, clnd 
medicinistele aveau avantaj (12—10). a 
fost cîștigat tot de Jucătoarele de la 
I.E.F.S. (bine conduse de antrenorul Gh. 
Moise) mat calme, mal dornice de vic
torie. Ele tși adjudecă clar și pe urmă
torul șl, cu aceasta, partida. Din lotu-

REZULTATE TEHNICE : Rapid — Di
namo 3—6 (8, S, 11). I.E.F.S. — Medicina 
3—0 (14. 12. 7) — disputai simbăiă. Con
structorul Buc. — Ceahlăul P. Neamț 
3—2 (—14. —13. 5, 2. 14). C. P. București
— Farul Constanța 1—3 (—6. —12. 1L 
—14), Constructorul Arad — C.S.M. Si
biu 1—3 (12, —4, —4, —1), Penicilina Iași
— Universitatea Timișoara 3—6

CLASAMENT
parțial.

și Gr. Nedelcu din

(3—0). Lidera cla- 
categorlc. tară să

B.).

șl-a tntre- 
anterioare.

medie, a 
în prima 
a condus 

8—i, 9—6,

SOSIRI FOARTE SPECTACULOASE
semne de întrebare cu privire Ia 
valoarea performanțelor. Dar la în
ceputul stagiunii e foarte dificil să 
se poată trage concluzii valabile. 
De aceea, ■ vom prefera să ne pro
nunțăm ulterior.

Rezultate tehnice:
Cursa I: Papanaș (FI. Pașcă), re

cord 1.47.21 Komișel; Honda; Cota 
2, ordinea 99, ordinea triplă 124. 
Cursa a H-a: Hebe (D. Stan) record 
1.36.3; Velodrom; Macieș; cota 4; 
ordinea 111; event 41, ordinea tri
plă 2 146 Cursa a IlI-a: Tesalia (Tr. 
Marinescu) record 1.35.1; Ricuța; 
cota închis; ordinea 14; event 284. 
Cursa a IV-a: Gabarit (V. Gheorghe) 
record 1.32 5; Minunea; Tulnic; cola 
6; ordinea 120; event 15, ordinea 
triplă 1.702 Cursa a V-a: Huluba (I. 
Olteanu) record 1 33.5; Sonda; cota 4; 
ordinea 34; event 36. Cursa a Vî-a: 
Struna (I. Oană) record 1.33.8; Se
meț; Orizont; cota 7; ordinea 34; 
event 18; ordinea triplă 304 "Cursa 
a VlI-a Rai (Gh Tănase); record 
1.36.2; Frigida; cota 3, ordinea 11; 
event 21.

Niddy DUMITRESCU

(12, S. -)■

1. RAPID 19 17 l 53 ;>o 36
2. Penicilina 18 17 1 si: 9 34
3. Medicina 18 15 3 47:22 33
4. I.E.F.S. 18 14 4 46:20 32
5. Dinamo 18 12 6 37:24 30
6. Constr. Buc. 18 7 11 30:39 25
7. C.S.M. Sibiu 1« 6 12 25:40 24
8. Univ. Timișoara 18 5 13 29:43 23
9. Farul 18 5 13 26:43 23

10. Ceahlăul 18 5 13 24:44 23
11. C.P.B. 18 5 13 21:45 23
12. Constr. Arad 18 0 18 4:54 18

Cengher, Marcela Pripiș șl Carmen 
Marinescu (I.E.F.S.), respectiv Angela 
Moroianu. (L C.).

CONSTRUCTORUL — CEAHLĂUL 
PIATRA NEAMȚ (3—2). Oaspetele au 
început bine și. profitînd de ușurința 
ru care gazdele au abordat. Jocul, au 
cîștsat primele două seturi. Elevele lui 
S. Chiri*,ă își revin, însă, și în urmă
toarele două seturi nu lasă Ceahlăului 
deed 1 puncte. Cel decisiv este drama
tic. Gazdele conduc cu 8—5 șl 10—8, dar 
unele greșeli comise la blocaj și în 
aoărare fac ca scorul să devină 14—10 
pentru Ceahlăul ! Cînd nimeni nu se 
ma» aștepta. Constructorul obține 6 
puncte consecutiv si victoria în meci. 
S-au remarcat Victoria Caranda (Con
structorul) Șl Ana Gheorghe (Ceahlăul). 
Au arbitrat satisfăcător N. lonescu și 
B. Parmuș. (P. PEANA).

CONSTRUCTORUL ARAD — C.S.M. 
SIBIU (1—3). Cu excepția primului set. 
arădencele au jucat foarte slab, săvâr
șind enorm de multe greșeli. Echipa din 
Sibiu a fost mal omogenă și mai bine 
pregătită fizic și tehnic. (ȘT. IACOB — 
eoresp. județean).

PENICILINA IAȘI — UNIVERSITATEA 
TIMIȘOARA (3—0). Studentele au pier
dut mai greu '
90 de minute 
frumoasă, cu 
dată de peste 
DIACONESCU

decît arată scorul, după 
de joc. A fost o partidă 
faze spectaculoase, aplau- 
cet 15Oo de spectatori. (V. 
— eoresp.).

final banal. A fost o dispută lip
sită total de spectaculozitate, în 
care — așa cum am mai spus — 
tensiunea creată de miza jocului a 
fost nefastă calității meciului. Vom 
remarca, totuși, sportivele de Ia 
Politehnica, pentru modul în care 
și-au valorificat plusul de expe
riență, dar și pentru seriozitatea 
cu care s-au pregătit in ultima 
vreme, rodul muncii lor fiind vic
toriile prețioase din ultimele săp- 
lămini. Au înscris Gugiu 14, De- 
metrescu 12, Pruncu 9, Ciocan 6, 
Pasăre 2 (au mai jucat Taflan și 
Topor) pentru Politehnica, respectiv 
Racoviță 10. Buga-Stancu 9, Nico- 
Lae 8, Suliman 3. Nicola 3, Basa
rabia 2, Prăzaru 
mai jucat Tal). Jocul foarte în- 
cîieit s solicitat mult pe arbitri 
G. Chiraleu și P.
achitat, chiar și în aceste condiții, 
foarte bine de misiune. (D ST.),

AS.A CLUJ — UNIVERSITA
TEA TIMIȘOARA 63—70 (31—36).

’ Gazdele s-au apărat slab, permi- 
I țînd oaspetelor o victorie muncită 
1 și meritată. (M RADU — eoresp.).

SĂNĂTATEA satu mare — 
VOINȚA BRAȘOV 76—60 (41—23). 
Brașovencele au început furtunos 
și în min. 5 conduceau cu 7—1. 
Gazdele au egalat, însă, în min. 8 
(13—13) și, în continuare, după o 
perioadă de joc echilibrat, s-au dis
tanțat datorită contraatacurilor și 
pătrunderilor. (A. VERBA — co- 
resp.).

UNIVERSITATEA IAȘI — I E.F.S. 
BUCUREȘTI 39—61 (23—32). leșen- 
cele au părăsit din nou terenul 
propriu învinse, de astă dată în 
compania valoroaselor baschetba
liste bucureștence. (D. DIACONES
CU — eoresp. județean).

CRIȘUL ORADEA — CON
STRUCTORUL BUCUREȘTI 55—46 
(31—23). Ambele formații s-au an
gajat cu multă ambiție în această 
dispută, dar uneori nervii nu au 
mai fost ținuți în frfu, motiv pen
tru care Elena Ivanoviei a fost eli
minată (min. 13) din joc.

(V SERE — eoresp).

2. Roșianu 1 (a

Pasăre care s-au

CLASAMENT

01V
ÎNTRECEREA FEMININA—MAI ECHILIBRATĂ CA ORICÎND

ÎN CAMPIONATUL PE ECHIPE

1. RAPID 
î. Polit. Buc.
3. I.E.F.S,
4. Crișul Oradea
5. Sănătatea S. M.
S. Univ. Tim.
7. voința Brașov
8. Constr. Buc.
9. Univ. Iași
10. A.S.A. Cluj

ÎS K î 1031— 751 S0
ii 14 * 1091— 733 30
15 13 î 991— TÎȘ 27
16 9 7 852— 854 25
16 T 9 91’— 996 23
16 6 19 870-1037 23
16 S 11 85O_ 955 21
16 « 13 735— 941 20
16 « 13 175— 955 ?0
u « 11 846— 840 19

• FELICIA DORNEA Șl PETRE MIHAIUC - CISTIGATORil CUPELOR 
OFERITE DE ZIARUL „SPORTUL"

GALAȚI. 3 (prin telefon, de Ia trimi
sul nostru). Așadar, pentru în ilia oară 
titlul de campioană națională pe echipe 
la categoria maestre va poposi, cel pu
țin, pentru un an. In vitrina cu tro
fee a gimnastelor din Bacău, înoununind 
astfel munca pasionată, competența _ și 
dăruirea cu care lucrează soții Marina 
și Mircea Bibire. Deși mal puțin previ
zibil înaintea startului, rezultatul final 
reflectă fidel modul în care s-au pre
zentat echipele feminine la această edi
ție a campionatului, explicația succesu
lui repurtat de S. C. Bacău, constînd in 
omogenitatea valorică a celor 6 compo
nente ale formației în nivelul tehnic 
remarcabil ia care au evoluat șl, în ul
timă instanță, la numărul mic de ra
tări pe care l-au înregistrat gimnastele 
acestei echipe în comparație cu adver
sarele lor. Cu excepția bîrnei, Felicia 
Dornea — gimnasta nr. 1 a băcăuanelor 
— a avut execuții bune, ea anunțîndu-și, 
astfel, ferm candidatura pentru lotul 
olimpic în care, nu înțelegem din ce 
motive, nu a fost chemată pică acum. 
Mal mult, nl se pare că întreaga echipă 
din Bacău merită mai multă atenție din 
partea federației, această formație fiind 
capabilă de rezultate șl mai bune dacă 
se va bucura de aceleași condiții de 
pregătire pe care le au la dispoziție 
gimnastele noastre fruntașe, rată spor
tivele care au îmbrăcat, sîmbătă seara, 
tîrzlu, tricoul de campioane : Felicia
Dornea. Gabriela Trușcă, Ofella Porumb, 
Tatiana Pruteanu, Silvia Cobzae și Feli
cia Bejan.

Un frumos succes au repurtat la Ga
lați și gimnastele de la C.S. Școlar 
București (antrenor Ton Patru). Cu 
Paula Ioan în evidentă și îmbucurătoare 
revenire de formă, concretizată în multe 
execuții promițătoare (dar. atenție la 
ținută 1), cu Carolina Marin și Eliza 
Pavel în bună dispoziție de concurs, 
bucureștencele au constituit un exem
plu de echipă, care s-a „bătut" bărbă- 
tește pentru fiecare zecime de punct.

Locul al treilea a revenit formației 
Flacăra Oraș Gh. Gheorghiu-Dej, 
cărei posibilități nu au fost însă, pe 
plin evidențiate în acest concurs, 
cauza prea multelor căutări, Ileana 
man a ratat exercițiul la paralele 
fel ca și Anca Grigoraș) și bîrnă. 
la sărituri — aparatul ei ce] mai bun 
altădată — a evoluat nesigur.

Vota spune oîteva cuvinte fi despre

echipa clasată pe locul IV, pentru că 
aceasta este Dinamo București, care — 
de ce să nu o spunem 7 — emitea cele 
mal mari pretenții la primul loc. Dar, 
concursul este concurs, se notează nu... 
numele, ci execuția I Elena Ceampelea 
nu a atins încă forma care să-i permită 
să domine o competiție. Alina Goreac a 
evoluat crispat, iar Giga ștefan, deși mal 
bună ea în alte concursuri, a înregis
trat șl ea ratări. Ni se pare, de aseme
nea, că echipa nu a fost condusă cores
punzător în teren pentru că. înaintea 
ultimelor patra execuții (la paralele), 
mal putea cîștiga. totuși, cu ușurință 
titlul, dar nu a știut să folosească în 
propriul interes această șansă. Campio
natul de la Galați a fost o lecție din 
care gimnastele șt antrenorii dinamoviști 
trebuie să tragă cuvenitele învățăminte. 
CLASAMENT FțNAL PE ECHIPE : 

Bacău — campioană a tării pe 
— 175,39 p; C.S. Școlar București

_______  . FINAL „
S.C. Bacău — campioană a tării pe 
1973 — 175,30 p; C.S. Școlar București 
174.35: Flacăra Gh. Gheorghlu-Dej 174,25, 
Dinamo "
Petrolul

București 172,70; IEFS 
161,15.

★
glmnaștii care se află

169,40;

Pentru t.____ . •__
in loturile olimpice, precum șl ______
ceilalți sportivi fruntași, s-a desfășurat 
duminică dimineață un concurs (arbi
trat) de „liber alese*, in vederea J. O. 
de la Miinehen. în urma notelor obți- 

cu 
de

Fe-
Ml-

incluși 
pentru

nute la aceste execlții, cumulate 
„Impusele", cele două cupe oferita 
ziarul Sportul au revenit sportivilor 
licia Dornea (S.C. Bacău) șl Petre 
hatuc (Steaua)

Constantin MACOVEI

TELEVIZORu
ora 20, studioul

FIINIBASCHET
Astă-seară, Ia 

de televiziune transmite pe pro
gramul II prima emisiune întitu- 

Invitație Ia minibaschet".

Vitregă a fost vremea cu cupla
jul rugbistic din Capitală. Cele aouă 
meciuri s-au desfășurat pe frig, 
ploaie șl bineînțeles pe un teren 
desfundat. Ceea ce, fără îndoială, 
a influențat direct calitatea specta
colului scontat. Primul meci, Grivița 
Roșie — Steaua, a dezamăgit. Se 
poate spune fără teamă de â greși 
Că am asistat la un meci urjt, din 
acelea care nu fac propagandă rug- 
byului. Grivița. mai atentă, conști- 
entă că echipa din față era mal tl- 
nără și avea o linie de treisferturi 
mai bună, a închis jocul- Steaua s-a 
comportat și ea, ds neînțeles, foarte 
prudent — ignorînd total jocul la 
mînă (!) — și de aici i mingea lovită 
Cu piciorul în mod exagerat, o sin
gură șarjă pe linia de •/. în min. 60 
și luptă surdă, pe alocuri neașteptat 
de anostă. Durbac (min. 15) și Si- 
mion (min 70). prin lovituri de pe
deapsă, au stabilit scorul final i

ale 
de- 
Din 
Co
da 
iar

PRESCHIMBAREA LEGITIMAȚIILOR OE INTRARE 
LA COMPETIȚIILE SPORTIVE

Se aduce la cunoștință tuturor posesorilor de legitimații pentru intrare 
la competițiile sportive că valabilitatea acestora expiră la 10 aprilie 
1972, urmînd să fie preschimbate de către organele emitente în termen 

de 30 de zile

OASPEȚII AU OBȚINUT 
DOAR TREI PUNCTE!

SERIA I
SPORTUL STUDENȚESC BUCUREȘTI
— POLITEHNICA GALAȚI 2-0 (1-0)

Din primele minute, bucureștenii 
au pus stăpinire pe joc și au în
cercat să străpungă apărarea supra
aglomerată a Politehnicii. Primul 
gol a căzut în min. 17, cînti M. 
Sandu a profitat de o greșeală a 
portarului advers. După pauză, 
Sportul studențesc a continuat să 
aibă inițiativa și în min. 58 Ja- 
maischi, dintr-o lovitură liberă de 
la 18 m, a înscris al doilea gol. 
A condus bine G. Pop — Brașov.

F. SANDU

DUNĂREA GIURGIU — METALUL 
BUCUREȘTI 0-0

Partida s-a disputat pe un teren 
deosebit de dificil, datorita ploii 
care a căzut tot timpul. Bucurește
nii, mai tehnici, au combinat fru
mos în cîmp, dar n-au reușit să 
înscrie. Excelent arbitrajul lui I. 
Constantin — Pitești. (L. T.)

PROGRESUL BUCUREȘTI — 
PROGRESUL BRĂILA 1-0 (0—0)
Cele cîteva sute de spectatori 

care au asistat ieri dimineață la 
acest meci au vizionat un joc dîrz. 
presărat cu numeroase greșeli și 
neregularitâți. Deși biW'ureștenii au 
dominat categoric, ei nu au putut 
străpunge tiecît o singură dată apă
rarea bine pusă la punct a oas
peților și aceasta s-a întîmplat de 
abia în finalul meciului. Brăilenii 
au contraatacat sporadic și atunci 
acțiunile lor n-au pus în pericol 
poarta apărată de Manta. Unicul 
gol a fost realizat în min. 85, cînd 
Ad. Constantinescu a expediat ba
lonul dintr-o lovitură liberă direct 
în plasă. Bun arbitrajul lui A. Ene
— Craiova, (p. v.)

PORTUL CONSTANȚA — POIANA 
CTMPINA 2—0 (2—0)

Victorie muncită și meritată a 
constănțenilor. Au marcat: Manea 
(min. 7) și Crămoșteanu (min. 38). 
Foarte bun arbitrajul lui D. Ghețu
— București.

P. ENACHE, eoresp

CEAHLĂUL P. NEAMȚ — 
METALUL PLOPENI 2—0 (1—0)

Gazdele au jucat bine și puteau 
obține o victorie la O diferență mai

SERIA
C.5.M. REȘIȚA - OLIMPIA 

ORADEA 1—0 (1—0)
Peste 8 000 de spectatori au asis

tat la un Joc de nivel tehnic me
diocru. Reșițenii au evoluat sub 
posibilități. Unicul gol a fost rea
lizat de Pușcaș în min. 14. Foarte 
bun arbitrajul lui I. Barbu — 
Deva.

I. PLAVIȚIU. eoresp.

C.F.H TIMIȘOARA - GAZ METAN 
MEDIAȘ 6—0 (2-0)

Jocul a fosț la discreția ferovia 
rilor. Oaspeții au pus accentul pe 
apărare și au avut o singură oca
zie de a marca, dar Jiga a ratat-o 
tn min. 32. Golurile au fost în
scrise de Seceleanu (min. 19 și 59), 
Pîrvu (min. 19), Floare? (min. 54). 
N’estorovici (min. 77) și Fanîci 
(min. 89). A condus foarte bine 
G. Micu — Tg. Jiu.

St MARTON, eoresp.

METALURGISTUL CUG1R — 
GLORIA BISTRIȚA 0-0

Gazdele au dominat categoric. 
Edificator în acest sens este rapor
tul de corners ; 16—1 în favoarea 
Metalurgistului. A arbitrat slab 
Tr. Moarcăș — Brașov.

M. VILCEANU, eoresp.

MINERUL ANINA — CORVINUL 
HUNEDOARA 1-0 (0-0)

Ambele echipe au jucat frumos 
și au avut o comportare pe deplin 
sportivă. Unicul gol a fost marcat 
de Mocanu (min, 82). S. Birăescu
— Timișoara a condus foarte bine.

P. LUNGU, eoresp.

ELECTROPUTERE CRAIOVA — 
CHIMIA FĂGĂRAȘ 1-0 (1-0)

Gazdele au dominat, dar înain
tarea a fost ineficace. A marcat 
Stanciu (min. 12), A arbitrat foarte 
bine G. Retezări — București.

N. DRAGANOIU, eoresp.

MINERUL BAIA MARE — OLIMPIA 
SATU MARE 2-1 (2-0)

Joc de slab nivel tehnic, cu 
multe greșeli. în prima repriză, 
gazdele au dominat mai mult și 
au marcat de două ori prin Co-

mare, dar înaintașii au ratat oca
zii clare. A înscris Mustață (min. 
27 și 59). A arbitrat bine V. Liga
— Galați.

C. NEMȚEANU, eoresp.

F.C, GALAȚI — ȘTIINȚA BACĂU 
2—0 (1—0)

Gălățenii au jucat simplu și in 
viteză, iar oaspeții au răspuns cu 
un joc deschis. Autorii golurilor) 
Iancu (min. 16) și Chihaia (min. 
46). A condus satisfăcător F. Co
loși — București.

T. SIRIOPOL, eoresp. județean

CHIMIA RM. VILCEA — 
Ș.N. OLTENIȚA 1-1 (1—0)

In ciuda unei dominări accen
tuate, gazdele au terminat la ega
litate. Golurile au fost înscrise de 
Tifirel (min. 1) pentru Chimia, Ră- 
ducanu (min. 69) pentru Ș.N.O. A 
condus slab I. Dancu — București.

D. ROȘIANU, eoresp.

C.F.R. PAȘCANI — METALUL 
TÎRGOVIȘTE 4—1 (3—1)

Victorie meritată a gazdelor. Au
torii golurilor: lordache (min. 12, 
22 și 29). Mărculescu (min. 67), 
respectiv Economu (min. 43). Foar
te bun arbitrajul lui V. Plrvescu
— Buzău.

C. ENEA, eoresp.

CLASAMENT
X. SP. STUD. 18 11 7 0 33—18 29
2. Piogr. Buc. 18 9 5 4 33—14 23
3. S.N. Oltenița 18 9 4 5 23—23 22
4. Polit. Galați ÎS 7 7 4 25—14 21
5. F.C. Galați 18 9 3 6 25—20 21
6. Met. Tîrgov. 18 7 5 6 19—20 19
7. Știinta Bacău 18 5 8 5 16—19 18
8. Ceahl. P. N. 18 7 4 7 24—29 18
9. Met Buc. 18 5 6 7 18—17 16

10 Dun. Giurgiu 18 6 4 8 16—24 16
11. Progr. Brăila 18 6 3 9 15—16 15
12. Met. Plopeni 18 6 3 9 19—24 15
13. C.F.R. Pașc. 18 6 2 10 21—24 14
14. Poiana Cîmp. 18 6 2 10 18—26 14
15. Chim. Rm. V. 18 5 4 9 16—29 14
16. Portul Const. 18 3 7 8 19—23 13

ETAPA VIITOARE (9 aprilie) i
Știința Bacău —■ Dunărea Giurgiu,
S.N. Oltenița - Metalul Tîrgoviște,
Politehnica Galați Portul Constan-
ța, Ceahlăul P. Neamț Progresul
București, Progresul Brăila -- Chimia
Rm. Vilcea, Metalul București —
Sportul studențesc, Metalul Plopeni
— F.C. Galați, Poiana Cîmpina —
C.F.R. Pașcani.

a ll-a
man (min. 9) și Sasu (min. 40). 
După pauză, oaspeții au redus din 
handicap prin Librea (min. 82). A 
arbitrat foarte bine S. Mureșan — 
Turda.

T. TOHATAN, eoresp. județean

VULTURII TEXTILA LUGOJ — 
POLITEHNICA TIMIȘOARA 2—0 (1—0)

Aproximativ 3 000 de spectatori 
.au asistat la un joc tie bun nivel 
tehnic. După un joc echilibrat în 
prima repriză, în cea de ă doua 
timișorenii au dominat mai mult, 
dar au ratat. Autorii golurilor . 
Maier (min. 19, autogol) și Mac 
(min. 81). Mulțumitor arbitrajul lui 
I. Erdoși — Oradea.

C. OLARU, eoresp.

C.F.R. ARAD — C.S.M. SIBIU 
2—1 (0—0)

în prima parte, arădanii au do
minat mai mult, dar n-au reușit 
să deschidă scorul. După pauză, 
feroviarii au marcat, de două ori 
din faze fixe t Kukla (min. 56) la 
o lovitură de colț și Gyenge (mm. 
79) la o lovitură liberă de la 16 m. 
Golul oaspeților a fost înscris de 
Marcu (min. 76). A condus mul
țumitor D. Munteanu — Reșița.

St. IACOB. eoresp. județean

CLASAMENT
1. C.S.M. REȘIȚA 18 12 4 2 29—9 282 Minerul B. M. 18 9 4 5 31—17 22
1 C.F.R. Tim. 18 8 5 5 25—13 21
4. Vuit. tex. Lugoj 18 8 4 6 17—23 20
5. C.F.R. Arad 18 7 5 6 21—22 19
6. Met. Cugir 18 8 2 8 14—16 18
7. Min. Anina 18 8 2 8 21—26 18
8. Polit. Timiș. 18 6 5 7 23—20 17
9. Gloria Bistrița 18 7 3 8 19—20 17

IU. C.S.M. Sibiu 18 7 3 8 16—22 17
11. Coi vinul Iluned. 18 7 2 9 20—18 16
12. Chimia Făgăraș 18 7 2 9 27—26 16
13. Olimpia S. M. 18 6 3 9 11—19 15
14. Electrop Cv. 18 6 3 9 14—25 15
15. Gaz m. Mediaș 18 6 3 9 12—22 15
16. Olimp. Oradea 18 6 2 10 21—23 14

ETAPA VIITOARE (9 aprilie) i 
Olimpia Satu Mare — C.S.M. Sibiu, 
Chimia Făgăraș — C.S.M. Reșița, 
Gloria Bistrița — Minerul Anina, 
Politehnica . Timișoara — Metalur
gistul Cugir, Olimpia Oradea — 
C.F.R. Timișoara, Corvinul Hune
doara - Electroputere Craiova, Mi
nerul Baia Mare - Vulturii Textila 
Lugoj, Gaz metan Mediaș — C.F.R. 
Arad.

$WTA PITMSAM D1K MU
3—3 (0—3). Mai buni ni s-au părut 
Siniion (G), Mateescu și Suciu (St.). 
Bun arbitrajul lut Ștefan Constan- 
tiueseu.

Ai doilea meci, de la care toată 
lumea spera oricum mai mult, Di
namo — „U" Timișoara, ș-a înche-

CLAS AMENT

1. știiuța Petroșani
2. Univ. Țim.
3. steaua
4. Grivița Roșie
5. Dinamo
6. Rulmentul
7. Farul
8. Politehnica
5, C.S.M. Sibiu

19. Gloria
11. Agronomia
12. Sportul

16 IX l 2 108— 50 37
15 11 0 4 ț77— 92 37
15 9 3 3 345—107 36
14 9 4 1 206— 87 36
15 9 2 4 135— 86 35
15 6 1 8 106—137 28
13 6 0 7 108—140 25
14 5 0 9 95—127 24
13 4 I 10 96—119 24
14 3 1 10 87—202 21
13 3 0 12 73—230 21
13 3 1 9 89—150 20

iat cu scorul de 6—0 In favoarea 
bucureștenilor. Echipa care a con
dus partida a fost „U“. Jucătorii ei 
se arătau mai sprinteni, mai explo
zivi, aveau inițiativa. Dinamo a răs
puns printr-un joc sobru, atent, în 
propriul teren și spectacolul era 
plăcut. Superioritatea din prima re
priză a rămas însă fără rezultat, 
dar după pauză aspectul jocului s-a 
schimbat. Dinamo, sesizînd că ad
versarul nu mai este chiar asa decis 
să învingă la București, a ieșit la 
joe, a început să preseze. De cea
laltă parte, timișorenii au încetinit.

IN TRINTEA CLASAMENTULUI
de neînțeles motoarele ți într-un 
moment de moleșeală a lor — min. 
73 - Coravu a reușit o frumoasă 
încercare, Nica a transformat șî... 
6-—0, Victorie meritată. Foarte bun 
arbitrajul lui Rene Chiriac.

Modesto FERRARINI
C.S.M. SIBIU - ȘTIINȚA PETRO

ȘANI 3—9 (0—0). Partida dintre for
mația gazdă și studenți, care aspirau 
la primul loc al clasamentului, a 
luat sfirșit, după un joc echilibrat, 
cu victoria scontată a oaspeților, 
realizată în repriza a doua. Au în
scris Topa (Iov. ped.) pentru C.S.M., 
respectiv Marinescu (dr.) Ortelecan 
(înc.) și Bucos (trans.). A arbitrat 
bine Al Lemneanu din București. 
(I. BOȚOCAN — eoresp.)

AGRONOMIA CLUJ - RULMEN
TUL BÎPtLAD 6—0 (3—0). Tn lupta 
pentru evitarea retrogradării, Agro
nomia a obținut o „victorie de 
aur" în dauna Rulmentului din Bîr- 
lad. Punctele au fost realizate de 
Cordos, prin două lovituri de pe
deapsă. A arbitrat P. Niculescu 
(București). (I. Mareea — eoresp.).

★
Duminică, etapa este suspendată. 

Se va disputa un meci de verificare 
între loturile A și B ale țării.

★
In meci amical i Politehnica Iași 

— U.S. Metro Paris 18—0 (12—0) 
(Valerio Diaconescu — eoresp).
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UN SUCCES FĂRĂ PREA MULTE EFORTURI
DE 0-0 POATE STEAUA 3(1)

JIUL
- _ _____

0(0)
—ta_ :_ năs

K.0. TEHNIC...
Stadion „23 August"; teren bun, 

timp friguros, vint ; spectatori — 
aproximativ 15 000. Raportul șuturi
lor la poartă : 15—10 (pe spațiul por
ții : 8—4). Raport de cornere t 18—7.

A.S.A. : Nagel — Szolosl, Toth, Is- 
plr, CZAKO — BQLONI, Hajnal — 
Fazecaș. MUREȘAN, NAGHI, Varadi 
(min. 23 Lueacl II).

U.T.A. : VIDAC -------- -------
Pojoni, POPOVICI 
șovschl — SIMA, 
Both.

A arbitrat „„ ___ _______
***** ajutat la linie de D. Isă- 
eescu și Gheorghe Micloș (toți din 
București).

„Trofeul Petsehovschi" > 10.
La tineret rezerve t A.S.A. — 

U.T.A. : 0—1 (0—1).

— Bl rău, Lereter,
— PETESCV, Bro- 
Kun n, DOMIDE,

AUREI. BENTU

TG. MUREȘ, 2 (prin telefon, de la 
trimisul nostru).

Pasionantă și extrem de dîrz dis
putată această partidă-derby a eta
pei a XlX-a a campionatului pri
mei noastre divizii, care a opus pe 
A.S.A., revelația începutului de se
zon, și U.T.A., pretendentă autori
zată la titlul de campioană. Gazde
le au pregătit cu mare atenție con
fruntarea lor cu arădenii, străduln- 
du-se (și reușind) ca printr-o com
portare bună în fața liderului să 
șteargă impresia defavorabilă după... 
sincopa din meciul de miercuri, de 
la Sibiu, cînd au cedat în „Cupă“ 
fără drept de apel în fața Metalu
lui București. La rîndul lor, textl- 
îiștii au venit la Tg. Mureș să facă 
încă un pas pe drumul lor spre ti
tlul de campioni. Din această „cioc
nire" de ambiții și interese, a rezul
tat un spectacol plăcut, pigmentat 
cu multe faze dramatice, care i-au 
ridicat cota valorică, mulțumind pe 
deplin marele număr de spectatori 
prezenți la stadion, un adevărat re
cord din acest punct de vedere la 
Tg. Mureș.

Avantajați de vîntul care a bătut 
în rafale tot timpul meciului, ară
denii iau inițiativa de la început, 
atacînd extrem de periculos, profi-

tînd și de o oarecare derută a fun
dașilor centrali adverși. Începînd 
însă din min. 20, A.S.A. echilibrea
ză jocul șl, pînă la «fîrșltul repri
zei, asistăm aproape minut cu mi
nut la faze bine concepute șl des
fășurate de către ambele echipe, 
dar defectuos finalizate. Mureșan, 
Fazekaș, Nagy, Kun II, Sima, Do- 
mide sau Broșovschi au ratat din 
poziții care mai de care mai favo
rabile, șutind pe lîngă poartă, sau 
nu suficient de periculos, îneît cei 
doi portari să nu mai poată inter
veni, Mai aproape de gol s-au aflat 
gazdele, în min. 32, cînd Vidac, cu 
un reflex uluitor, a respins în cor
ner mingea șutată extrem de puter
nic da Mureșan,

După pauză, gazdele domină cu 
insistență, dar U.T.A. — trecută 
prin atît de multe Și aspre bătălii 
— se apără cu exactitate, Popovici, 
Lereter și mai ales Petescu respin- 
gînd orice încercare a elevilor lui 
Bone de a se apropia de poarta lui 
Vidac. Totuși, Mureșan, cel mai pe
riculos atacant al gazdelor, nu se 
împacă eu gîndul ca U.T.A. să-și 
atingă obiectivul minimal propus 
și realmente trage după el întreaga 
echipă. Cu toate acestea, el însuși 
este ce] care va rata două ocazii ra
risime (min. 47 și 73), după care va 
acționa cu tot mai puțină convin
gere, arădenii fiind în această peri
oadă pe punctul de a deschide sco
rul prin Broșovschi, în urma unui 
contraatac, dar arădeanul, ajuns 
singur-singurel la cîțlva metri de 
poarta luj Nagel, trimite mingea pe 
Ungă bară.

Ultimele minute găsesc cele două 
echipe masate în careul oaspeților, 
dar Nagy ratează și meciul se în
cheie cu un 0—0 care se pare că a 
mulțumit ambele echipe, pentru că, 
orice s-ar spune, s-a simțit tot timpul 
că jucătorilor de Ia A.S.A. le-a cam 
fost... frică de U.T.A,

Așteptam eu suficientă și justifi
cată curiozitate vizita Jiului... Echi
pa era într-o pasă bună, a ajuns 
și în semifinalele „Cupei". Și-apoi, 
mai era și această atracție a luptei 
„foștilor fii", Suciu și Mulțescu, îm
potriva clubului care i-a consacrat 
sau _ t-a format. Ce a făcut Kraus 
Rapidului, Dumitru II Steagului roșu 
și, dacă vreți să mergem mai de
parte, Ball lui Everton se va pro
duce și acum ? Ne întrebam por- 

. nind spre stadion, pe vremea haină 
de ieri...

Punctele de atracție ale partidei 
’ au trecut însă neobservate. „Uns- 
prezecele" din Petroșani, cu toate 
eforturile sale lăudabile, n-a reușit 
decît în rare momente să-i incomo- 

pe bucureșteni,

Stadionul „23 August"; timp ploios, friguros : teren bun. puțin alunecosf 
spectatori — aproximativ 15 000. Au marcat: IORDĂNESCU (min. 5), VIGU 
(min. 52) și PANTEA (min. 73). Raportul șuturilor la poartă : 19—9 (pe spa
țiul porții : 11—5). Raport de cornere : 8—11.

STEAUA : COMAN — Sătmăreanu, Smarandache, HALMAGEANU, crtstaeh» 
— NAOM, VIGU — PANTEA, Tătaru, IORDANT-SCU. Năstase.

JIUL s SUCIU — Georgescu. Georgeviei, STOCKER, M. Marian — COTOR- 
MANI, Libardi — Urmoș (min. 77 — Făgaș), Mulțescu, STOIAN, Naidln (min. 
60) — Dodu).

A arbitrat ZAHARIA DRAGHICI (Constanta) ★♦**, ajutat la linie de 
Gh. Manole și A. Plloșian (toți din Constanța).

„Trofeul Petsehovschi" : 8.
La tineret-rezerve : Steaua — Jiul 5—0 (2—6).

să strălucească în mod deosebit — 
au punctat cînd a trebuit și s-au 
distanțat pînă la urmă, întoreîndu-se 
in vestiare probabil puțin surprinși 
de cumsecădenia partidei, in ceea 
ce îi privește.

Foștii steliști n-au repetat figu. 
rile celor care au dat „lovituri de 
grație" ex-coechipieriior | pe Suciu, 
o minge îmbibată de apă și foarte 
des trimisă spre poarta lui, l-a in
comodat teribil și a trebuit să se

OH»:*

Suciu a apărut cu o fracțiune de secundă la minge înaintea lui Năstase și 
a îndepărtat pericolul de la poarta sa. „Spectatorii" cei mai apropiați ai 

fazei: Georgescu și Iordănescu.
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Laurenjiu DUMITRESCU

August” s timp însorit, 
puternic ; teren bun; 
circa 7 000. A marcat 

(min. 50). Raportul șu-s

I
S.C. BACAllt . . .. 0W)

PETROLULs-i -. -___________
1(0)

1.
BACAU, 2 (prin ielefon, de la 

misul nostru).
In prima parte a meciului, vîn

tul a fost favorabil oaspeților, dar 
în intenția lor cvasi-exclusivă de 
a pleca din Bacău eu marele punct, 
aceștia nu s-au lăsat amăgiți de 
Eol îngrijindu-se numai de faza de 
apărare. Intr-adevăr, cedînd deli
berat adversarului inițiativa, petro
liștii au rămas pe poziții în -jumă
tatea lor de teren, unde au apli
cat un atent marcaj om la om ; 
Grozea și Juhasz l-au luat în pri
mire pe Hrițeu și Vătafu (pentru 
a anihila astfel rampele de lan
sare), Crîngașu a fost umbra Iul

tri-

Derobrovschl, N. Ionescu, Bădin și 
Ciupită au marcat sever virfurile 
băcăuanilor, permițindu-i lui Mler- 
Jut să „măture1* la nevoie. Și, cum 
și fundașii ofensivi ai formației 
gazde. Mioc și Kiss, au fost păziți 
de... aripile Dobre șl Djncuță. care 
s-au repliat cu oportunitate, supe
rioritatea teritorială a fotbaliștilor 
băcăuani a fost complet lipsită de 
finalitate. Ca probă elocventă de 
sterilitate, în toată repriza întîi S.C. 
Bacău a șutat doar de trei ori spre 
poarta adversă, dar niciodată în 
cadrul ei.

Avînd acum vîntul de partea lor, 
gazdele și-au reluat, după pauză, 
ofensiva cu și mai mare tărie. în 
min, <3, Hrițeu a șutat puternic 
de Ia 25 m, obligîndu-1 pe Mihai 
Ionescu sg respingă în corner prin- 
tr-un splendid reflex ; în min. 54, 
Bădln a rezolvat in extremis, acor-

CRIȘUL

k’

2(1)

3(1) Publicul orădean

dînd și el o lovitură de colț, iar 
cîteva secunde după aceea Pruteanu 
a ratat deschiderea scorului, reluînd 
defectuos, cu capul, din poziție fa
vorabilă.

Dar. în pauză, la cabine, Uie 
Oană și elevii lui au plănuit pa- 
re-se 
nere tactică pentru faza de apă
rare, j ■ ■ 
joc (acum împotriva vîntului) pen
tru situația de atac. Și, ori de cîte 
ori le-a stat în putință în această 
repriză, ploieștenii au ieșit din de
fensivă lucid, cu mingi culcate la 
firul ierbii sau — cînd adversarul 
era descoperit — cu pase lungi, 
bune de contraatac. La o aseme
nea fază (min 59), Mierluț 1-ă ser
vit în adîncime pe Moldovan, al 
cărui șut de la marginea careu
lui mare a întîlnit „transversala" : 
de aici balonul s-a scurs pe una 
din barele verticale, a revenit în 
teren, de unde Mine a expediat-o, 
cu disperare, în corner ; Dincuță 
a executat înalt, in careu, cu des-

„lovitura etapei" : o menți-

schimbînd însâ alinierea de

Stadion „23 
dar cu vint 
spectatori — 
MOLDOVAN 
lurilor la poartă : 18—7 (pe spațiul 
porții : 2—1). ~ '
12—3.

S.C. BACAU : Ghiță - MIOC. CA- 
TAHGIU. Vslicu, Kiss — Vătafu, 
Hrițeu — Pruteanu (tnln. 73 Bliuță). 
Dembrovschi. Rugiubei (min. 28 
Pană). Sorin Avram.

PETROLUL : MIHAI IONESCU - 
N. IONESCU. BADIN, MIERLUȚ, 

■Clupltu — CRTNGASU. TUHARZ — 
Dineuță (min. 86 Moraru), GROZEA. 
MOLDOVAN. DOBRE (min. 69 Tapo- 
rea).

A arbitrat GRIGORE BÎRSAN 
***** ajutat la linie de I. Țlfrea 
și Th. Troflit (toti din Galați).
Troieni petsehovschi" : 7.
La tineret-rezerve : S.C. Bacău — 

Petrolul 9—0.

supună — pînă la urmă — de trei 
ori sentinței balonului. Este drept, 
la primul gol, poziția de afară din 
joc a Iul Năstase, rămasă nesem
nalată, a facilitat lui lordăneseu 
deschiderea scorului (era minutul 5) ; 
dar Ia baloanele-catapult semnate 
Vigu (min. 52) și Pantea (min. 73) 
copilul din poartă, adus in plinul 
reflectorului afirmării de finala de 
eupă Arieșul Turda — Rapid, de a- 
cum 11 ani, a fost obligat să facă 
gestul învinsului : să ridice mingile 
din plasa buturilor sale. Iar Mulțes
cu, dorind probabil să facă un meci 
mare, s-a băgat în toate și pu a 
reușit, pină la urmă, mai nimic.

Sub impulsul unui Hălmăgeanu, 
de o precizie și un calm din fru
moasele zile de odinioară, Steaua 
și-a urmărit cu grijă scopul princi
pal al meciului de ieri — materia
lizarea în puncte a avantajului tere
nului — pentru împlinirea obiectivu
lui final al clubului din Calea Plev_ 
nei î un Ioc între primele patru ale 
clasamentului final și continuarea 
unei prezențe pe scenele cupelor 
continentale, care s-a soldat cu lău
dabile apariții în cursul sezonului 
actual. A reintrat Naom în linia de 
mijloc și ea avut o mobilitate de 
eare cam ducea dorul. S-a prezen
tat, după multe săptămîni, și înain
tarea titulară în teren — pînă acum 
au lipsit ba Iordănescu, ba Năstase 
— și de cîteva ori am reîntilnit a- 
cele acțiuni din finalul campiona
tului trecut, cînd atîția dintre noi 
vedeau în Steaua pe mai mult ca 
probabila campioană a întrecerii, 
Ne satisface pofta de joc a lui Ior
dănescu și intențiile bune ale lui 
Tătaru, salutăm apariția lui Pantea 
pe lista marcatorilor (credem că 
nici el nu mai ține minte de cînd 
n-a mai făcut k.o. un portar) și sub
liniem iarăși rolul de metronom și, 
cînd trebuie, de realizator al lui 
Vigu. Balonul de oxigen al încrederii 
a apăruț la Steaua și, oricît de cri
ticate ar fi cele două egaluri în 
fața unei echipe ca Bayern (despre 
care meciul 
maniei ne-a 
ră 
că
In

Ungaria — R.F. a Ger- 
făcut o idee și mai da
ce reprezintă) credem 
avea un rol important

de ceea 
ele pot 
redresarea formației bucureștene.

Raportul cornerelor : Eftimie IONESCU

a plecat din nou abătut
ST. ROȘU 3(2)

FARUL 0(0).___________ z
Stadionul Crișul : teren bun : timp răcoros ; spectatori — 3 009. Au mar

cat : ADAM (min. 7), TAMAȘ (min. 20). BOCȘA (min. 63). IORDACHE (min. 
79) și MUNTEANU (min. 85). Raportul șuturilor la poartă s HO (pe spațiul 
porții : 8—7). Raport de cornere : 9—6.

crișul : catena I — p. NiCOLAE, Bttio. Luca<ș, Catena U — Cociș, 
Oărăban - BOCȘA (min. 77 Moț), Schiopu, TAMAS. COVALCIC.

U” : MOLDOVAN — Crețu. PEXA, Solomon. Clmpeanu — Anca. Sudl 
(min. 40 MUREȘAN) — Uifăleanu (mm. 65 IORDACHE). MUNTEANU I, 
AdBA1’arbUrât C. NlȚESCU (Sibiu) ****★, ajutat la linie de C. Bratm 
(Brașov), șl V. Cioc (Mediaș).

..Trofeul Petsehovschi" : 9.
La tineret-rezerve s Crișul — »U" Cluj 0-3 (9-1).

tinația Moldovan, 
ber, a urmat o 
cu capul, mingea 
linia porții de unde, apoi, a sărit 
în plasă, sub ochii portarului Ghiță 
înmărmurit.

Cu acest gol, ploieștenil realiza
seră mai mult decît își planifica
seră ei și bucuria lor în fața unul 
stadion consternat a fost fără mar
gini.

aflat complet li- 
lovitură plasată, 

a căzut lingă

G. NICOLAESCU

ORADEA, 2 (prin telefon, de la tri
misul nostru).

Crișul a fost la un pas de a obține 
victoria Ar fi fost un succes meri
tat al jucătorilor orădenl, căci fie
care dintre ei l-a dorit din suflet, 
făcînd o mare risipă de energie. Ce 
folos Insă că tocmai în momentul In 
care au luat conducerea și și-au domi
nat cu insistență adversarii, n-au 
fost în stare să majoreze scorul, 
deși situațiile de gol s-au ivit de 
nenumărate ori.

La începutul meciului, oaspeții 
sînt cei care controlează Jocul, păs
trează mai multă vreme Inițiativa și, 
ca urmare, reușesc să deschidă sco
rul în min. 7. Ia un șut destui de 
anemie expediat de Munteanu din 
afara careului, vinovat prin
cipal fiind portarul Caloria, care a 
scăpat mingea din brațe, oferipdu-i 
posibilitatea lui Adam s-o introducă 
fără dificultate în poartă. Nu trec 
decît două minute și clujenii sint la un 
pas de a majora scorul i Pexa gă
sește un culoar liber printre fundașii 
centrali ai Crișului, trimite o pasă 
precisă în adîncime. către Muntea-

PRONOSPORT
AȘA ARATA O VARIANTA CU 13 RE
ZULTATE EXACTE LA CONCURSUL 
PRONOSPORT NR. 14, ETAPA DIN 8 

APRILIE 1972.

L Dlnamo — Rapid
n. A.S.A. Tg. Mureș — U.T. Arad 

Z.Z Bacău — Petrolul 
C.F.R. Cluj - F.C. Argeț 
Steagul roșu — Farul 
Crișul — *U" Cluj 
Politehnica — Cralov»
Atalanta — Verona 
Cagliari — Internazionale 
Catanzaro — Torino 
Lanerossi — Fiorentina 
Milan — Bologna 
Roma — Napoli

nu,aceștapreia și «educe glonț spre 
poartă dar șuțează de Ia 4—5 m în 
brațele portarului. Treptat, jocul se 
echilibrează, crește ca intensitate și 
ritm. Și iată că gazdele restabilesc 
egalitatea i autor Tamaș (min. 20), 
printr-un șut splendid din întoarcere, 
jos, la colț, care face inutil plonjo
nul Iui Moldovan. Acțiunile se succed 
alert de la o poartă la alta. Spectatorii 
își încurajează frenetic propriii ju
cători, mareînd evenimentul înscrie
rii primului gol al Crișului din acest 
retur de campionat. Coclș și Bocșa 
(min. 31) șutează eonsecutiv din in
teriorul careului, dar.„ in spatele lui 
Pexa și Solomon.

Ea reluare, gazdele intră mult mai 
hotârite și acțiunile lor sînt mai 
clare. Ir» min 63. trăiesc bucuria 
marcării celui de al doilea gol, la 
o centrare executată de pc stingă 
de spiridușul Covalele, balonul fiind 
reluat de Bocșa, cu stîngul. din vo
ie, el oprindu-se în plasă sub bara 
transversală. Ocaziile de gol ale oră- 
denilor se ivesc din minut în minut, 
dar ca un făcut ei nu reușesc să ma
joreze «eorul, de două ori mingea 
tntîlnind bara, la șuturile lui Lu- 
caci (min. 70) și Covalcfc (min. 77). 
Cu 11 minute înainte de sfîrșit, noul 
introdus, lordaehe, bine lansat de 
Munteanu, șutează sec pe jos și adu
ce egalarea clujenilor. Cînd nici el 
nu mai sperau, studenții înscriu fm- 
parabii, prin Munteanu (min, 85), 
cîșțigînd o partidă, — care părea la un 
moment dat pierdută — și aceasta 
datorită, în primul rfnd, unei mai 
bune pregătiri fizice.IH. S.C

IV.
V.

VI.
VIL 

vin.
IX.
X.

XI.
XIL

XIII _____ ______
Fond de premii 537.929 lei

33.053 lei report categ I.
Meciul vi Cagliari — intentariMtaJe 

disputîndu-se stmbătă l.IV.1973, conform 
regulamentului a fost anulat.

Plata premiilor de la acest concurs 
se va face astfel : în Capitală de la 7 
aprilie oină la n mal 1972. inclusiv, In 
țară <țe la tl aprjile pînă la 17 rtai 197& 
Inclusiv.

Rubrică redactată] de DOTO- 
PKONOSPORT
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X
X
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a î î 

care
UN TEST AL LOTULUI U.E.F.A

Antrenorii naționalei noastre de 
juniori, C. Ardeleanu și V, Zavoda, 
au convocat ieri lotul la București, 
pentru partida ->■ test cu echipa de 
tineret Dinamo. La caoătul unui 
joe în care juniorii au deținut ma
joritatea timpului inițiativa, victo
ria le-a revenit cu «corul de 4—0 
(1-0),

BRAȘOV, 2 (prin telefon, de Io tri
misul nostru).

Istoria întîlnirilor cu Farul nu 
este presărată de amintiri prea 
dulci pentru fotbaliștii brașoveni. 
Pe malul mării sau sub Tîmpa, mai 
mereu, echipa ccnstănțeană a fost 
cea care a obținut cîștig de cauză 
și poate că această tradiție să fi 
semănat un dram de frică în ta
băra lui Proca, din moment ce 
gazdele erau atît de îngîndurate 
înainte de meci. Se temeau, cu 
alte cuvinte, de o echipă masivă, 
dispusă !a angajament fizic, cu un 
stil de joc asemănător. Și. într-ade- 
văr, în prima jumătate de oră a 
partidei forțele au fost egale. Ste
garii au atacat mai mult, au mar
cat chiar un gol in min. 17 (la o 
lovitură liberă de la 18 m., Gher- 
ghelj a sărit peste balon, derulind 
zidul, șj Pescaru a sprintul in spa
tele lui, triniițînd mingea prin 
„spărtura" creată.) dar înaintea a- 
cestui eveniment — și după con
sumarea lui — Farul a servit două 
lecții de capacitate, ofensivă. în 
stare sâ arunce neîncredere în mij
locul zeloasei galerii brașovene t o 
dată (min. 12). cînd Caraman a 
trecut ca Un vifor prin toată apă
rarea adversă, l-a scos și pe Ada- 
mache din poartă, dar- s-a împie
dicat, a șutat slab și Rusu a avut 
răgazul să degajeze, și a doua oară 
(min. 24) Ia un contraatac iute pur
tat de Tufan, care a fost împiedi
cat să joace în suprafața de pe
deapsă, fără ca arbitrul Rotaru sâ 
sancționeze faultul evident al ace
luiași fundaș Rusu ! Cu alte cu
vinte, echipa oaspete traversase 
fără efect aceste două momente psi
hologice. dar rămăsese încă o oră 
de joc efectiv pentru a mai putea 
remonta ceva. A venit însă golul 
lui Ghergheli (min. 35). după o 
greșeală a fundașilor constănțeni 
(degajare imprecisă și plasament 
defectuos), și, la 0—2 Farul a 
rămas fără replica valabilă, secă
tuită subit, de ambiții și energie, 
Pescaru și Gydrfi, cei mai maturi 
fotbaliști ai Steagului roșu, deve
nind treptat tot mai dezinvolțj și 
mai percutanți. cu atît mai mult 
cu cît primul dintre ei scăpase, de 
la sfîrșitul primei reprize, de paza 
severă a lui Tănase.

A urmat. !n continuare, un joc 
dinamic și rapid, căruia brașovenii 
i-au dat culoare, încununîndu-și 
superioritatea cu un al treilea gol 
(min. 68) marcat de Pescaru, la o 
fază în care Mareș și Antonescu 
s-au comportat ca niște diletanți.

Desigur că. la 3—0, meritele tn-

n căutarea subiectului pentru reflectorul etapei a XIX-aA am fost 
forjat sâ renunț la cîteva idei.

Prima ar fi regularitatea de metronom cu care U.T.A. se În
dreaptă spre al treilea titlu în... paitru ani, cu permanenfa ei de 11 ju
cători. (Să amintim, în treacăt, că arădenii au realizat ieri al 10-lea 
punct în a| 10-lea meci jucat în deplasare).

A doua ar fi eficacitatea spectaculosului duel prin corespondentă 
între foștii colegi Valentin Stânescu și Nicola-e Proca (două victorii nete: 
3—0), cu specificația (necesară) că brașoveanul conduce cu 4 puncte 
în clasament.

A treia ar fi pozifia Rapidului, care^ afectat, probabil, de rezulta
tele meciurilor cu Tottenham, o renunțat, după cît se pare, la ideea d» 
a mai juca în „Cupa U.E.F.A/, dirijîn-cfu-șî speranfele în direefia „Cușfei 
cupelor",

Trecînd peste aceste trei idei, mă simt dator să mă opresc pfit'B 
asupra lui Dumitru, deoarece cazul acestui veritabil „șef de prom^/fis" 
începe să îngrijoreze.

ieri, pe stadionul „23 August' dacă ar fi să operăm simplificările 
de rigoare, am ajunge la conclutzia că Rapid a pierdut, între altele,, 
pentru că Nunweiller *VI a dispus prin k.o. tehnic de bunul său fpriet«n 
Dumitru, ,. . .

Bineînțeles că nu am fi odus în discufie acest k.ot tehnic drica qm 
fi asistat la un duel autentic. Partea cea mai neplăcută e, însă, oceea 
că Dumitru o pierdut duelul în urma unei penibile atitudini de /non 
combat.

Ieri, Dumitru s-a plimbat pa teren, a cercetat mirsufios tribuiyrte, a 
abandonat dezinvolt toate sarcinile defensive (care Fou făcut 'cîndva 
gloria), a lăsat impresia că e neînțeles, s-a uitat superior la parteneri 
și adversari, i-a aruncat o minge lui Neagu, „â la BeEkenbaue' r", cu o 
neascunsă nepăsare, și a regretat, desigur, faptul că Petrean/j a intrat 
în locul lui Nâstureseu și nu în locul Tui.

Jocul de ieri al lui Dumitru nu- prea are scuze. Cineva spunea că 
„decarul" Rapidului și al echipei naționale a făcut ultimul său meci 
bun în partida cu Napoli. (Pbate că e o exagerare, dar o bună parte 
de adevăr există). Mulfi leagă) forma (sau mai exact, atitudinea) lui Du
mitru de tentativa nereușită a (transferului din vara trecută. Dar, aceasta 
scuză mai mult acuză. Iar partea mai gravă e că D'Omittfu își îngăduie 
acest rolenti tocmai în perioada în care partenerul dâu de linie în 
echipa „tricoloră" (Radu Nunweillfer) atacă toate obstacolele (așa cum 
o făcut-o, de altfel, și ieri) ptinifru a prinde forma maximă pe Nep- 
stadion.

Cred că soluția cea mai practică și mai operativă ar fi ca astăzi 
dimineafă, cînd lotul se reunește An vederea meciului cu Franța, „Culai* 
Lupescu și Cornel Dinu să-i tragji o urechială bună copilului pe care 
l-au iubit și îl iubesc atît de mult.:..

loan CHIRILĂ
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LOTUL REPREZENTATIV
CONVOCAT AZI LA BUCUREȘTI
Membrii lutului reprezentativ ' fotbal se reunesc astăzi, în cursul 
dimineții, la sediul F.R.F., urnii nd ca Ia prinz să se deplaseze la 

Snagav.
4- T

MECI DE UZURĂ, REZULTAT ECHITABIL
A

Univ. CRAIOVA 1(0)
IAȘI, 2 (prin telefon, de la trimi

sul nostru).
Derbyul studențesc disputat, în 

dealul Copsului a confirmat în mare 
măsură așteptările, dar rezultatul 
fina] nu a avut darul să mulțu
mească publicul spectator ieșean, 
care a îndurat cu stoicism vremea, 
neobișnuit de aspră în dorința de 
a aplauda o victorie mult dorită a 
echipei favorite. Scorul, oarecum 
surprinzător, a fost stabilit la ca
pătul unui meci de uzură, cu multe 
momente de dramatism, dar și de 
fotbal bun, iar explicația sa tre-

BRAȘOVENII CONFIRMĂ
Stadionu! Tineretului ; teren bun ; timp rece : spectator! „ aproximativ

8.600. Au marcat PESCARU (min. 17 și 68) șl GHERGHELI (min. 35). Rapor
tul șuturilor la poartă s 14—11 (pe spațiul porții ; 8—3). Raport de cornere s 
6—8,

STEAGUL ROȘU : Adamaehe — Ivăr.eescu, JENEI, Olteanu, RUSU — 
Cadar, Qallnt — Zotlneă, PESCARU, GHERGHELI, GYORFI.

FARUL î ștetănescu (min. 48 Popa) — Ghlrca, Antonescu, Mareș, Nistor 
— Tănase, I, Constantlnescu — Goleau (min. 80 Tureu), TUFAN, Caraman, 
Rădulescu.

A arbitrat M. ROTARU ***, ajutat
(toți din Iași).

„Trofeul Petsehovscht" : 9.
La tineret-rezerve : steagul roșu —

la Mnie de V. Buimistriuc și T. Oniga

Farul 0—0.

vingătorilor nu mai pot fi amen
date de nici un considerent. Xn 
fond, Steagul roșu a excaladat dru
mul său ascendent din acest retur 
răsplătită de dăruirea tuturor jucă
torilor, de strălucirea tehnică a lui 
Pescarii și de ideea fericită a ace
luia care ba avansat din linia de 
mijloc in cvartetul ofensiv.

Farul are scuza handicapului de 
a nu ti executat un penalty auten
tic, mai poate invoca și ghinionul

lui Caraman la faza mai sus amin
tită.

De cînd s-a dispensat de Badea, 
această echipă nu-și mai poate spri
jini iluziile pe argumente solide. 
După meciul de la Brașov, se poate 
felicita, cel mult, pentru a fi lan
sat în bătălia aspră a primei di
vizii un junior de valoare (Rădu- 
lescu).

lon CUPEN

a

(Urmare din pag. 1)

către fundașul Sandu Gabriel, pre
cum și ratarea aceluiași rapidist, a- 
flat singur fn fața porții părăsite 
(min. 38). în careul giuleștenilor, Du
mitrescu și Lucescu îi vor pune suc
cesiv în dificultate pe Răducanu 
(min. 34). Finalul reprizei este do
minat de Rapid, dar Cornel Dinu, în 
postura de fundaș central care avan
sează inteligent, acționînd deseori ca 
mijlocaș ofensiv, va neutraliza prin 
intercepții și pase bine orientate a- 
ceastă presiune ușoară și obtuză.

După pauză. Rapid va continua să 
semene cu ea, cea de la început. Di
namo, în schimb, surprinde acum 
eu un joc rafinat șl vivace, imprevi
zibil pentru oricine după primele 45 
de minute. Radu Nunweiller se mu
tă cu mașina lui de pase de pe stin
gă (unde acționase în prima repriză), 
în zona Iui Codrea și Dumitru. A- 
colo, rezultatele aveau să fie mult 
mai bune. Personalitățile echipei pi- 
namo încep să gîndească, să circule, 
să hărțuiască. Lansările lui Săleeanu 
și combinațiile fine dintre Nun- 
weUler, Dumitrescu șl Dumitriu II 
aveau să destrame și să paralizeze 
progresiv apărarea glyleștenilor, han
dicapată și de neînțeleasa indispozi
ție a lui Dumitru. In careul lui Ră
ducanu începe furtuna. Lucescu Iro
sește o mare ocazie (min, 53), cînd

__ _/ ------- ----------------------
buie căutată atît în comportarea 
pește așteptări a Studenților craio- 
veni-, care au jucat cu mult curaj 
și aplomb, ca ți în evoluția mai 
puțin convingătoare ca de obicei a 
gazdelor, aflate, azi (n.r. ieri) în- 
ti-o acută stare de neputință in 
valorificarea unor certe posibilități 
colective și individuale ale jucăto
rilor săi.

In prima parte a întîlnirii, ini
țiativa a aparținut mai mult echi
pei gazdă, care după ce ratează 
cîteva ocazii bune în min, 12 și 
18, prin Simionaș și Maric-a, des
chide scorul în min 23, prin Incze, 
nebăgat in seamă la o lovitură de 
colț executată de Simionaș. tn con
tinuare, jocul se echilibrează, craio- 
venii preluînd chiar în finalul re
prizei inițiativa, pe care o vor păs
tra aproape în tot cursul celei de 
a doua părți a întîlnirii, reușind să 
egaleze în nun. 82 prin Marcu, 
după o acțiune personală foarte

Stadion „23 August"; teren deni
velat ; timp rece ; vint puternic : 
spectatori — aproximativ 8 008. Au 
marcat : INCZE (min. 23), șj MARCU 
(min. 82). Raportul șuturilor la poar
tă: 9—14 (pe spațiul porțiil: 1_3). Ra
port de cornere : 6—7.

POLITEHNICA : Costaș - Romilă. 
IANUL (min. 38 Alecu). Stoieescu. 
Pali — Romilă II, SIMIONAȘ — 
INCZE, Cuperman, LUPULESCU, Ma
rțea (min. 46 Dânilă).

UNIVERSITATEA CRAIOVA : Pa
puc — BÎTLAN, Deselnicu, SAMEȘ.

s trim bean n (min. 70 Nea- 
TARALUNGA (min.
Pîrvu, Oblebenco,

V. DUMITRESCU

Velea
gu), IVAN —
88 Mincioagă), 
MARCU.

A arbitrat
ajutat la tușă de C. Cîțu 

și C. Costjcă (toți din București).
„Trofeul Petsehovschi" : 9.
La tineret-rezerve : Politehnica 

Univ. Craiova : 1—*1 (1—0).

inspirată, și să rateze chiar victoria 
prin Oblemenco, Pirvu și din nou 
Marcu în minutele 84, 85 și 87

Mihai IONESCU

C.F.R. CLUJ 1(1)

F. C. ARGEȘ 0(0)

i.

0 victorie care
n-a adus totuși mare bucurie

Stadion Municipal ; timp neașteptat de friguros : vint puternic ; teren 
bun ; spectatori — aproximativ 4 000, A marcat SORIN bretan (min. 30). 
Raportul șuturilor la poartă : 10—fl (pa spațiul porții: 4—3). Raport de eof 
Bere i 7—2.

C.F.R. ; Gadja — LUPU, DRAGOMIR. PENZES, Roman — M. BRETAN, soo 
(min. 66 Tegean) — Sorin Bretan, Vișan, Oot. Ionescu, Petrescu.

F.C. ARGEȘ : Stan — Pigulea, OLTEANU, VLAD, Ivan _ PREPURGEL, 
Marian Popescu — Dobrescu (min. 30 Emil Dumitru), Frățilă, Roșu, Jercan.

A arbitrat GHEORGHE POPOVICI *★**, ajutat la linie de R. Buzdun 
și M. Buzea (to(i din București).

„Trofeul Petsehovschi" : 8.
Ea tineret-rezerve :

CLUJ, 2 (prin telefon, 
sul nostru).

In compania lui F.C. 
vlaril s-au angajat din 
cursă vijelioasă,

C.F.R. — F.C.

de la trimi-

Argeș, fero- 
start într-o 

cu intenția parcă

Stadion „23 August" ; teren bun ; Urap rece; spectatori _ aproximativ 
13 A înscris radu NUNWEILLER (min. 61). Raport de șuturi la poartă: 
15—13 (pe spațiul porții : 9—8). Raport de cornere : 9—6.

DINAMO : CONSTANTINESCU — Gașpar. Sandu GabrieJ, DINU, Cheran 
- Dobrău, R. NUNWEILLER — SALCEANU, FL. DUMITRESCU, DUMITRIU 
II, Lucescu-.

RAPID : RADUCANU — POP, Lupescu, Grigoraț, Codrea — MARIN 
STELIAN, Dumitru — Năsturescu (min. 46 PETREANU), Ene Daniel (min.

★ ***. ajutat ia linie de V. Tonta și
74 Codreanul, Neagu. Angelescu.

A arbitrat GHEORGHE L1MONA 
C. Niculescu (toți din București).

„Trofeul Petsehovschi" .• 10.
Partida de tineret-rezerve a fost

ar fț trebuit să arunce mingea peste 
portarul încolțit. Trei pase perfecte 
între Nunweiller și Florian Dumi
trescu, urmate de șutul lui Radu 
(min. 61), îl înving pe Răducanu, 
făcîndu-l să devină și mai negru la 
față decît e l 1—0. Dumitrescu trage 
cu sete în minutul următor, Săleeanu, 
servit subtil de Dumitriu II, II chi
nuiește din nou pe Răducanu (min. 
68), lovind bara într-o acțiune care 
se va termina prin marea ratare a 
Iul Emil Dumitriu (șut cu capul pe 
lîngă poartă). Aflați în suferință, fun
dașii Rapidului sînt depășiți și sur
prinși, iar Răducanu va fi obligat să 
se aventureze mult departe de poar
tă. (țn min. 82, Lucescu nu va reuși 
să-i dribleze la 40 m de poartă, iar 
Nunweiller va șuta In bară în min. 
84, avînd unghiul micșorat de către 
el). Două acțiuni care ar fi putut 
compromite portarul naționalei dacă

amtnalâ.

s-ar fi soldat cu eșec, dar care, ju
decate la rece, au fost oportune.

_ în repriza secundă, Dinamo avea 
să-și copleșească adversarul (care 
nu s-a putut ridica peste condiția 
iul din prima parte a jocului). Bă
ieții lui Nicușor ar fi putut cîștlga 
cu un șeoar mult mai net, dar supe
rioritatea lor categorică era să fie 
aruncată de două ori în aer, la sfir- 
șitul meciului, cînd Petreanu a avut 
evidente șanse să egaleze (min. 85 șl 
89). Dezlănțuirea finală a rapidiști- 
lor n-a fost un reviriment tardiv, ci 
reacția unei echipe care încearcă In 
ultimele minute să evite o înfrîngere 
clară, dar minimă și tocmai de aceea 
enervantă. O înfruntare sportivă, în
cheiată cu succesul meritat al celor 
care au jucat foarte bine numai 
45 de minute. Dar, în ansamblu, me
ciul nu s-a ridicat Ia temperatura 
un^l derby aițșagfex

Argeș 3—0 (1—0).

să-și sufoce adversarul. Exact cînd 
stadionul izbucnea în urale, la ves
tea că Universitatea a deschis sco
rul Ia Oradea, Soo are o mare oca
zie de a puncta, dar în preajma ca
reului ezită și e deposedat de min
ge. După 4 minute, în careul mic al 
porții piteștene, dintr-o „grămadă" 
un cap trimite balonul spre buturi, 
Stan apără, e cu umărul sprijinit 
în bară, dar Penzeș (ca și unii spec
tatori) cere nejustificat gol și pri
mește, în schimb, un avertisment.

Apoi, alte două faze ereează dis
cuții în teren și în tribune. In min. 
20, Petrescu pătrunde în careu, dar, 
între Vlad și Olteanu, forțează pă
trunderea și cade Ia pămînt Publi
cul cere 11 m. Arbitrul era departe 
de fază, dar decizia sa de a lăsa 
jocul să continue ni s-a părut cea 
mai normală. Nu vom împărtăși 
Insă punctul de vedere al conducă
torului de joc în min. 25, cînd Vișan 
a fost atacat de Olteanu în supra
fața de pedeapsă și cînd se impu
nea o lovitură de la 11 m. E și mo
tivul pentru care l-am scăzut o stea. 
Dar „necazurile" nu se terminaseră. 
In min. 30, Soo pasează în diago
nală, țîșnește Sorin Bretan ți, cy un 
șut din interiorul careului, înscrie 
în colțul sting ; 1—0 pentru fero
viari. Aeum e rîndul oaspeților să 
conteste valabilitatea fazei, aeuzînd 
ofsaid Ia Sorin Bretan, punct de 
vedere pe care nu îl împărtășim.

După pauză, împotriva vîntului, 
cei ce joacă mai bine sînt piteștenii. 
Ies de la început la joc și se apro
pie mai des și mai periculas de 
poarta lui Gadja. In min. 64, oas
peții sînt la un pas de egalare, O 
combinație (de toată frumusețea), 
Marian Popescu — Pigulea — Fră- 
țilă este îneheiată de ultimul prin
tr-un șut puternic, d» la 20 m- Min
gea II depășește pe Gadja, dar lo
vește bara ți apoi revine în brațele 
portarului. Peste 3 minute. Petrescu 
are goluj de partea lgi, dar pentru 
că nu știe să șuteze eu piciorul drept 
ț^tșază incredibil, de la & m.

Constantin ALEXE
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IN REUNIUNEA 
INAUGURALA A 

CONCURSULUI 
DE OBSTACOLE

CĂLĂREȚII DE LA STEAUA 

PE PRIMELE LOCURI
Concursul Inaugural al sezonului 

de călărie, programat sîmbătă ți du
minică pe baza hipică din Calea 
Plevnei, s-a desfășurat numai pe 
jumătate deoarece organizatorii au 
aminat reuniunea de duminică, din 
cauza timpului nefavorabil. Așa că 
partea a doua a lntrecerlilor va a- 
vea loc slmbăta viitoare, cînd vor 
fi desemnați și cîștigătorii trofeului 
cu care este dotat , concursul, „Cupa 
municipiului București".

In ceea ce privește prima reuniu
ne. putem spune că sportivii și caii 
care au iluat startul în probele de 
obstacole au arătat o pregătire mul
țumitoare, ceea ce dovedește că s-a 
lucrat mai bine în sezonul de iarnă. 
Atît probele de juniori, cit și cele 
de seniori au fost dominate de că
lăreții clubului Steaua.

'.Astfel, la juniori, cele mai bune 
•■exultate au fost obținute de... re
prezentantele acestui club : Irina 
Ciocwiata, C,”3elia Verdeș și Dania 
Popeiscu, care au terminat pacursul 
cu 0 p penalizare. După efectuarea 
barajului, cele trei „amazoane" au 
terminnt din nou fără greșeală, cla- 
sîndu-ste ex-aequo pe primele 3 
locuri- ’

, îri întrecerea seniorilor, steliștii au 
aVKt- un singur adversar mai peri
culos ,,în M. Aluneanu, de la Cen
trul de călărie București (obișnuiții 
lor țadversarl, dinamoviștii, nu s-au 
prezAntat la - start. întrucît trei din
tre el — C. Vlad, Gh. Moișeanu și 
Eug. Ivnescu — se află în pregătire 
cu lotĂ’ național). Aluneanu însă a 
doborît, cu ambii cai (Condor și 
Haydri), ,cîte un obstacol și nu a 
intrat in baraj. Astfel că primele 
4 locuri ș,i le-au disputat Dumitru 
Velea (cu Viteaz și Sondor), Anghei 
Donescu (cu Albinița și Huși), Cor
nel Ilin (cu Vinovat) și Ion Popa 
(cu Gota), (țâre au terminat con
cursul, ca și barajul cș 0 p pena
lizare. Ei ari ocupat, la egalitate, 
primele patru locuri.

iugoslavului Gale
Kuroda conduce pucul, inițiind un nou atac spre poarta

Cine și-ar 
că formația 
tegoric cu o

PRIMA SURPRIZĂ
IN ULTIMA ZI

mai fi închipuit oare 
Japoniei, întrecută ca
sează înainte de re pre-

se

JUNIORII ROMÂNI AII CÎSIIGAT
„TURNEUL f. I. R. A: Î2

(Urmare din pag. 1)

DE PRIMĂVARĂ AL SENIORILOR
Ziua a treia a concursului de pri

măvară al înotătorilor seniori a fost 
tot atît de lipsită de... strălucire ca 
și celelalte două precedente. Nici 
cu această ofiazie nu s-au înregistrat 
timpi cit de cft valoroși, iar numărul 
concurențllor s-a menținut redus. 
Ceva mai atractive au fost cursele 
de 200 m liber fete, în care Eugenia 
Cristescu șl Gygngy Sovago au ofe
rit o dispută dîrza pentru ocuparea 
primului loc, și cea de ștafetă 4x100 
m liber băieți, unde Steaua, prin 
ultimul schimb, »-a impus în fața 
principalei sale adversare, echoa 
Școlii sportive nr. 1.

Rezultate tehnice : Î00 m liber bă
ieți : 1. Mihai Kicodim (Steaua) 
2:10,5, 2. Simion Crăciun (Șc. sțx 1) 
2:12,6, 3. Adrian Horvath (Șc. so. 1) 
2:13,2; 200 m liber fete : 1. FngriiI» 
Cristescu (Dinamo) 2:24.9. 2. G-- tngy 
Sovago (C.S.M. Cluj) 2:25,1, 3. Ag
neta Sterner (Steaua) 2:27,0; î*4 m 
bras băieți : 1. Octavian Resler (Stea
ua) 2:41,2; 2. Angel Soptereanu (Di
namo) 2;43A 3. Grigore Săruleanu 
(Rapid) 2:43,8; 200 m bras fete: L 
Anca Georgescu (Dinamo) 2-59A 2. 
Adelina Hidos (Dinamo) 3:25.4, X 
Liliana Burla cu (Dinamo) MXL 
400 m mixt băieți : 1. Deneș Nagy 
(C.S. Tg. Mures) 5:1’2. 2. Tecdoe 
Nicolae (Dinamo) 5:15.0. 3. Fj-9 Ma- 
noleseu ($c. sp. 23 5^&0| 4M m 
mixt fete : L Camelia Vi;eu (Dina
mo) 5*5.9. 2. Carmen Cehanzuc (Sc. 
sp. 2) 6:05.8, 3. Angela Anton (Dina
mo) frSTlfi; 4x100 m liber : L Steaua 
4:01,3, 2. $c. sp. 1 4:0*3, X Șe. sp. J 
4:07.5; 4x104 m fete: L Dinamo
4:34.7. 2. $c_ sp. 2 (echipa D 5D4JL 
3. Sc. sp. 2 (echipa a D-a) 5:14X.

Miine, începînd de la era 17.00. 
se vor desfășura, tot la bazinul „33 
August". probele de 213 m spate 
(b-tft. 200 m celts (b-r®, 880 so 
liber fete și 1500 m liber băieți. 
(Rd. T.)

La încheierea întrecerilor, o 
anchetă întreprinsă printre zia
riștii acreditați (a campionatul 
mondial de hochei — grupa 
B, a stabilit următorea echipă 
a competiției

Kosyl (Polonia', :
Braun (R. D. Germană)
Brawn (S.L'.A.i
Zientara (Polone.
Ftorek (S.U-A.I
R. Kiti (lugos'avic'

omânie:. va mai reuși 
e in extremis de la re- 
după un meci în care 
versarâ echipa Iugosla- 
ătoare la scor sîmbătă 
a fața Norvegiei?

Și totuși, ieri după-amiază, după 
primul meci al programului-mara- 
ton din ultima reuniune a campio
natului, la patinoarul „23 August" 
au răsunat pentru prima oară a- 
cordurile imnului țării „soarelui 
răsare", răsplătind victoria clară a 
sportivilor niponi cu scorul de 6—3 
(3—0, 2-2, 1-1)

Hocheiștii iugoslavi au intrat pe 
gheată mult prea încrezători în for
țele lor, permițîndu-și fel de fel de 
artificii în fața curajosului portar 
Kajikawa, chiar și după ce funda
șul Hori reușise sâ deschidă scorul 
(min. 2). Treisprezece minute mai 
tîrziu aveam să asistăm la o verita
bilă lovitură de teatru, tabela de 
marcaj indicînd scorul de 3—0 în 
favoarea japonezilor. Și aceasta nu 
în mod întîmplător: niponii au zbur
dat pur și simplu în fața unui team 
incapabil sâ reacționeze și să-și 
croiască (așa cum reușise în zilele 
precedente, în fața unor adversari 
mai puternici) drum spre poarta 
adversă. Alături de noi, confratele 
iugoslav Aleksandar Alimpjevic 
scria în cronica pentru „Sport" Bel
grad că în ultimii 10 ani nu a mai 
văzut reprezentativa țârii sale ju- 
cînd atît de slab. Aceasta nu dimi
nuează însă cu nimic din meritele 
formației nipone, care și-a apărat 
cu strășnicie șansele și în reprizele 
următoare, realizînd prima mare 
surpriza a campionatului. Au mar
cat: Hori, Yamazaki, Tanaka, Kaki- 
hara, Honma, Matsuda de la învin
gători, respectiv, M. Jan, I. Jan, 
Renaud de la învinși.

prompte, ale antrenorului N. Pâdu- 
reanu sînt ascultate de tinerii ce e- 
voluau pe „Flaminio11 și ei încep 
să-și revină. După 15 minute de 
luptă dîrză, de uzură, cei care tri
umfă sînt tot juniorii români. In 
min. 75 Dumitru înscrie dintr-o . lo
vitură de pedeapsă și, deci, condu
cem din nou: 13—11. Final dramatic 
de partidă.. Românii acoperă tot te
renul, plachează excelent, curajos, 
schimbă atacurile de pe o parte pe 
alta. Spaniolii sînt derutați de iure
șul jucătorilor români. în țnin. 77, 
Scarlat se îndreaptă irezistibil spre 
buturile echipei spaniole și, prin- 
tr-un plonjon spectaculos, realizea
ză o nouă încercare. Este 17—11 pen
tru România, spre delirul galeriei 
formată din studenți români, întă
rită cu numeroși simpatizantă ita
lieni și englezi,'care scandează „Ro-, 
mânia — România 1"

în ultimele minute, echipa română 
presează, terminînd meciul în ju
mătatea de teren spaniolă. Fluie
rul arbitrului G. Jenet (Franța) con
sfințește o meritată și splendidă 
victorie.

Iată formația care a adus acest 
succes : Corne] Scarlat, Răzvan Ciu- 
rea. Florin Ioniță, Eugen Ștefan, 
Marin Ionescu (căpitanul echipei), 
Ion Zafiescu, Gheorghe Varga, Teo
dor Mesaroș, Dan Moraru, .Alexan
dru Dumitru, Nicolac Ghiță, Pavel 
Bidirel, Octavian Stoica, Vlad Cqs- 
tenco, Nicolae Martin.

în cadrul acestui turneu, locurile 
următoare — după România au fost 
ocupate de echipele de juniori ale 
Spaniei, Franței, Cehoslovaciei, Ita
liei, Marocului, Belgiei și R. F. a 
Germaniei.

★

Aseară am luat legătura telefoni
că cu antrenorul Nicolae Pădurea-

nu, care ne-a spusi „Bineînțeles, 
delegația noastră este foarte fericită 
de rezultatul obținut. Ne pregătim 
acum să mergem la banchetul care 
va avea loc la hotelul „Hilton" pen
tru a prim} Cupa ciștigată. A fost 
o luptă dramatică In finală, desfă
șurată pe o căldură foarte marc, 
care nu Ie-a convenit deloc băieților 
noștri, spre deosebire de adversari. 
Relev in mod deosebit pe Moraru, 
Dumitru, Martin. Ștefan (care a ju
cat accidentat la umăr), Scarlat, 
Ciurea șl Ioniță. Ei sînt dc fapt eroii 
acestui meci".

Invitatul nostru

MARINKA JERALA (Iugoslavia); „Pentru 
mine echipa română a fost marea revelație'
ie

în meciul amical de tir Dinamo—Ruda Hvezda Plsen

ION TRIPȘA-NOU RECORD NAȚIONAL 
LA PISTOL VITEZĂ: 597 p!

TELEX
1 ostul campion mondial ds box la ca
tegoria grea, americanal de culoare Cas
sius Clay, a susținut la Tokio (in pre
zența a 14 000 de spectatori) un meci 
de 15 reprize cu compatriotul său Mac 
roster. Pus în dificultate în repriza a 
7-a. Clay șl-a revenit tn următoarele 
rundurl, etalind un box tehnic care l-a 
permis să obțină o victorie dară la 
puncte.

In prima zi a turneului internațional 
masculin de handbal de la Budapesta, 
echipa Cehoslovaciei a învins la limită 
cu 14—13 (5—5) formația R.S.S. Gruzine, 
într-un alt ioc, prima reprezentativă a 
Ungariei a dispus cu 27—22 (14—0) de 
selecționata secundă a Ungariei.

Cupele 
buni jucători 
mătorilor hocheiștl :

Portar :
Jim Watt (S.UAr
Fundaș : 
rronlc Broun 

mană)
Atacant:
Leșek Tokarx
Cel mai tînăr
Doru Tureenu

oferite celor mai 
cu revenit ur

(R. D. Ger-

țucclor: 
(România)

Gelgete-
SPORTUL):

Valenty Zientara Polonia
Trofeul feir-ptay a fost a- 

wfcuh ’■•creze-’o" -e lepv- 
Micii Demaerat» Germene.

(Vu

mul cuvînt în ru
jă singurei reprezentan- 
j) frumos printre oficia- 

ț:le prezente la acest turneu, 
mnei Marinka J erai a. secretara 
eralâ a federale: de speciali- 

lin Iugoslavia, am comis, de- 
o impolitețe, pe care însă m- 

oastră — cu un zim-
(cauza era insă cu 
ne-a scuzat-o ime-

A co

ta te di 
sigur, i 
terlocutoarea ni 
bet ușor trist 
totul al -a) — 
diat

— îmi cereți 
ment destul dc neplăcut, după o 
infringere in fața Japoniei, pe 
care nimeni nu o poate explica. 
Aș prefera să vorbesc despre ori
care altă echipă, numai despre a 
noastră nu-

— De

pârcrilr inlr-un mn-

■e 
B din acest an ?

— Ani știut de‘la început că e- 
chipele sînt împărțite in două 
grupe valorice complet distincte și 
așa a fost. Pe de o parte, o luptă 
aprigă pentru promovarea in A. 
iar pe de aha. • ioserșunată dis
pară in patru pentru evitarea re
trogradării. Interesant a fost însă 
că na numai derbyarile au stirnit 
pasiuni, ci șa unele meciuri in care

K^-pa C

"al butu- 
C. Ddm.-

• Două declarații dup* 
rtida Polonia — SALA. 
—5>. A Egorov (antre

DISPUTE ECHILIBRATE

CAMPIONATULUI FEMININ

Vremea neînchipuit de rece de duminică, ploaia și untul n-au creat 
decorul dorit campionatului feminin de handbal Cele 6 formalii parti 
dele Universitatea București — Universitatea Cluj și Voința Odorhei — 
Mureșul Tg. Mureș au fost aminate) s-au văzut supuse unui sever 
examen, dar situația neprevăzută ne-a dat posibilitatea să admirăm 
voința și dirzenia acestor f«e curajoase. Pentru eă și numai simpla 
prezență pe teren a constituit ieri un act temerar. Succesul Confecției 
in fața formației I.E.FS. complică Mtuația din subsolul clasamentului

I.E.FS. — CONFECȚIA BUCU
REȘTI 6—7 (3—4). Reluarea campt- 
onatului de handbal feminin a cat 
și semnalul de începere a acerbe; 
dispute pentru salvarea de la re
trogradare. O mostră a dlrzemel 
cu care se va lupta pentru evitarea— 
alunecușului spre ^3^ a fost ți par
tida dintre I.E.F.S. și Confecția. 
Deși s-a jucat pe un teren îmbibat 
cu apă, deși ploaia n-a contenit 
nici un moment (în repriza a coua 
a devenit chiar torențială), ceși a 
bătut vîntu] șl a fost frig ca în no
iembrie, cele două formații au ju
cat cu o ambiție cemnâ ce laudă 
într-un ritm pe alocuri surprinză
tor, s-au „bătut" pentru fiecare 
minge, terminînd partida epuizate. 
Tntr-atît de mare a fost dăruirea 
îneît la sfințitul meciului texfilis- 
tele nici măcar nu știau că au cfș- 
tigat! A trebuit eâ le-o spună un 
spectator. _ (Firește, la aceasta a 
contribuit șl faptul că tabela de 
marcaj a rămas în permanență.» 
mută).

Confecția s-a descurcat mai bine 
în condițiile speciale în care a avut 
loc întîlnirea. Mai decise în apărare, 
ele au găsit mai ușor drumul spre 
poartă, mai ales datorită forței de 
percuție și jocului inteligent prac
ticat de Adochiței. Handbalistele 
de Ia Confecția au condus cu 2—1, 
4—2 și 7—5, obținînd în final două 
puncte, mari cit „roata carului". 
I.E.F.S. — nereușind să în vin 66 
handicapul unui teren devenit., pa
tinoar — nu s-a putut desfășura 
tactic, iar execuțiile tehnice, firesc, 
au fost departe de cerințe.

Au marcati Băicoianu 8, Constan- 
dache 1, Mohanu 1, Pepescu 1 — 
pentru I.E.F.S., Adochiței 5, Dinei 1 
ți Bid iac 1 — pentru Confecția.

Suportînd eu atoicism aversele de

ploaie, cuplul V. Sădea—Th. Core- 
lea a condus corect, autoritar, o par
tidă dificilă.

Hrirtodi* NAUM

RAPID BUCUREȘTI—UNIVER
SITATEA TnnSOARA 4—5 <2—3). 
în pofida „adversarului- incomod 
care a fost ploaia, meciul a debuta: 
neașteptat de frumos, cu combinații 
In viteză — e drept, numai Ja mîr.ă- 
— și faze spectaculoase. Timișcren- 
cele atacă insistent și reușesc sâ 
deschidă scorul (Hrivnak — min. 4\ 
deși apărarea feroviarelor funcțio
nează mai bine ca niciodată (un 
4—2 retras, mobil și agresiv). în a- 
tac. însă, cele mal eficiente se do
vedesc a fi tot studentele, care îș: 
dirijează acțiunile ofensive pe ex
treme, de unde Ibadula și T. Popa 
înscriu pe rînd, mărind avantajul 
echipei ion 3—0 (min. 14). Din a- 
cest moment rapidisîele se concen
trează mai mult în fața semicercu
lui advers și reduc din handicap, 
Încheind prima repriză la un sin
gur gol diferență. Partea a doua a 
partidei începe tot printr-un atac 
al handbalistelor de la Rapid, care e- 
galează în min. 30i 3—3. Urmează 
clteva acțiuni fără orizont, de am
bele părți, apoi două aruncări de 
la 7 m, dintre care Universitatea o 
transformă pe prima, în vreme ce 
Rapidul o ratează pe cealaltă. în 
minutul 46, la o nouă aruncare de 
Ia 7 m în favoarea rapidistelor, E- 
lena Gheorghe nu va mai- greși ținta 
șl egalitatea apare din nou pe ta
bela de marcaj i 4—4. Cu două mi
nute înainte de final, timișorencele 
înscriu, însă, golul victoriei, grație 
unei pase excelente pe care T. Popa 
i-o dă Ibadulei Nadire. Au marcati
T. Popa (2), Ibadula (2) și Hrivnak 
pentru Universitatea Timișoara.

Poligonul Dinamo din Capitală a 
găzduit timp de două zile o întîl- 
nire internațională amicală de tir 
(probe olimpice) dintre trăgătorii 
clubului cehoslovac Ruda Ilvezda 
din Plscn și Dinamo București, în 
care au evoluat și alți componenți 
ai lotului olimpic român.

Cu tot timpul nefavorabil de ieri, 
s-au obținut o serie de rezultate va
loroase dintre care se detașează, e- 
vident, noul record al României la 
pistol viteză al lui Ion Tripșa — 597 
p (v.r. 596 p, iar recordul mondial 
oficial al probei este 598 p).

REZULTATE: pistol viteză 60 f.» 
1. I. Tripșa (Dinamo) 597 p (300 în 
manșa I și 297 în manșa a ll-a), 2 
D. Iuga (D) 590 p, 3. G. Maghiar (D)

588.p... 5. R. Kolinek (Ruda Hvezda) 
587 p; pistol liber 60 f.: 1. J. Juhn 
(R.H.) 551 p (ultima decadă 96), 2. 
D. Iuga (D) 551 p (89), 3. I. Pieptea 
(D) 550 p; armă liberă calibru re
dus 60 f. culcat: 1. P. Kovarik (R. 
II.) 593 p, 2. F. Prokop (R.H.) 593 p, 
3. D. Vidrașcu (D) 592 p; armă li
beră calibru redus 40 f. poz. culcat: 
I. R. Pojer (R.H.) 398 p, 2. J. Wo- 
gler (R.H.) 396 p, 3. Gh. Sicorschi 
(D) 396 p: 40 f. poz. in picioare: 1. 
M. Ferecatu (D) 375 p, 2. F. Prokop 
366 p. 3 .Maria Svartkova (R.H.) 364 
p: 40 f. poz. genunchi: 1. Gh. Sicor
schi 384 p, 2. N. Rotaru (Lot ol imp.) 
384 p 3. R. Pojer 384 p; 3X40 f.: 1. 
F. Prokop 1140 p, 2. J. Wogler 1137 
p, 3. M. Ferecatu 1136 p.

ConUnutndu-șl pregătirUe tn vederea 
apropiatelor campionate mondiale de 
hochei pe gheață (grupa A), reprezen
tativele Cehoslovaciei și R.F. a Germa
niei s-au întilnit într-un meci amical 
la Ustdna Labe. Hocheișdl cehoslovaci 
au obținut victoria cu scorul de 7—9 
(2—0, 4—0, 1—0).
■
In ziua a treia a turneului de calificare 
pentru C.E. de baschet juniori, la Salo
nic. s-au înregistrat următoarele rezul
tate : Israel — Olanda 30—64 f50—301 :
Belgia — Elveția S3—43 (U—19). în cla
sament conduc Grecia și Israel, cu cîțe 
4 p (un joc mai puțin disputat!, urmate 
de Belgia — 4 p. Olanda și Elvsția — 
0 p. în turneul de calificare de la Hel
sinki. echipa Italiei a învins cu scorul 
de 92—42 (37—27) selecționata Scoție),
iar reprezentativa Finlandei a dispus cu 
71—56 (33—16) de formația Danemarcei. 
După două zile de totroerl. pe primul 
loc in clasament sc află Finlanda cu 
4 P-evoluau valori distincte. Spectaco

lul, in general, nu a avut decit de 
ciștigat și acesta este un prim suc
ces al turneului. Nu am să greșesc 
cituși de puțin alăturindu-mă pă
rerilor celor mai mulți dintre spe
cialiști, care susțin că partidede 
(cele mai multe) s-au desfășurat 
la un nivel superior jocurilor din 
grupa B a J.O. de la Sapporo.

— Cum vi s-a părut echipa ro
mână ?

— După părerea mea. ca este 
marea revelație a acestei compe
tiții. Să nu vă suparăți dacă am 
să vă mărturisesc că, dacă m-ați 
fi întrebat la începutul turneului 
cine va retrograda, aș fi răspuns 
România. Acum insă, cu aceeași 
sinceritate vă declar că jucătorii 
țării dv. au jucat excelent față de 
posibilitățile actuale ale echipei, și 
pentru mine au fost cea mai plă
cută surpriză.

— Ce v-a ma: impresionat în a- 
ceste zile ?

— Talentul excepțional al jucă
torului american Robert rtorek ‘ și 
forța jocului colectiv practicat de 
hocbeițtii polonezi.

norul formației poloneze): 
-Meciul cel mai greu va 
fi cu echipa R D. Germa
ne*. Iar J. Kelley (coach- 
ul echipei americane): -Ju
cător:: mei au greșit grav 
de fiecare dacă cind au 
reușit să egaleze (la 3—3 
șl 5—5'. permițindu-si a- 
poi momente de relaxare. 
Și aceasta ne-a costat pro
movarea in grupa A".

I

La lupte greco-romane

ROMÂNIA B-TIRANA 5-3
în sala Petrolul din Ploiești a a- 

vut loc ieri dimineață întîlnirea in
ternațională amicală de lupte greco- 
romane între selecționatele România 
B și Tirana. După o serie de meciuri 
spectaculoase și de un bun nivel

PENTATLONISTII MAGHIARI
I »

ÎN FRUNTE
PARIS 2 (Agerpres). — Concursul 

internațional tie pentatlon modern 
desfășurat la Fontainebleau s-a în
cheiat cu succesul echipei Unga
riei. clasată pe primul loc cu 
1517& puncte. Au urmat în clasa
mentul final formațiile din U.R.S.S. 
— 14 343 puncte. S.U.A- — 13 974 
puncte, Franța — 13 837 puncte, 
R.F. a Germaniei — 13 699 puncte, 
România — 13 660 puncte. R.S.S. 
Ucraineană — 13 529 puncte. Fran
ța (B) — 13 421 puncte etc.

tn clasamentul general indivi
dual. primul clasat dintre sportivii 
români a fost Dumitru Spirlea, si
tuat pe locul 10 cu 4 866 puncte.

tehnic, scorul a fost favorabil ro
mânilor cu 5—5.

Rezultate tehnice: cat. 48 kg — I. 
Gibu (R) b.p. G. Tidacu (T); 52 kg
— FI. Răduț egal H. Huseim; 57 kg
— M. Dumitru b.p. D. Agim; 62 kg 
C. Ionescu și P. Nairn descalificați; 
68 kg — C. Vîrtosu p. dese. U. Amdi; 
74 kg — I. Gabor b.p. I. Baskim; 
82 kg — M. Vlad egal St. Generali; 
90 kg — D. Manea p.t. G. Ilias; 
100 kg — V. Fodorpatakî b.p. M. 
Turi.

V. ALBU — coresp. județean

După consumarea a 11 runde, în turneul 
internațional de șah de la Sarajevo con
duce marele maestru maghiar Szabo, eu 
9 p. urmat de fostul campion mondial 
Petrosian, 8 p. în runda a ll-a. Szabo 
l-a învins pe iugoslavul Vukld, iar Pe
trosian a remizat cu Xeres.
■
în cadrul turneului internațional de te
nis de la San Juan (Porto Kico) a fost 
înregistrată o surpriză : Jucătorul pa
kistanez Harun Rahim l-a învins /■ în 
două seturi eu 6—4, 6—2 pe americanul 
Dennis Ralston, unul dintre favorițil 
concursului.

In ziua a doua a turneului internațional 
de polo pe apă care se desfășoară la 
Wtirtzburg (RFG), selecționata iugosla
viei a întrecut cu scorul de 6—3 formația 
Suediei, iar R.F. a Germaniei (A) a în
vins cu 19—4 R.F. a Germaniei (B). Cla
sament : 1. Iugoslavia — 4 o; 2. Italia 
— 2 p; 3. R.F. a Germaniei A — 2 p; 4. 
Suedia — 0 p; 5. R.F. a Germaniei B — 
o P.

MONTE CARLO ÎNAINTEA FINALELOR
Primul turneu internațional de te

nis din cadrul Circuitului european 
de primăvară, contînd pentru Marele 
Premiu — F.X.E.T., se apropie de 
sfîrșit pe terenurile Country-Clubu- 
iui din Monte Carlo.

Astăzi sînt programate finalele ma
jorității probelor, la care au luat 
parte peste 500 de tenismeni din 13 
țări. Cu deosebit interes este aștep
tată finala probei de simplu mascu
lin, dotată cu marea Cupă a Prin
cipelui de Monaco, în care se întîl-

nesc Ilie Năstase — cîștigătorul d« 
anul trecut al întrecerii — șl te- 
nismanul ceoslovac Frantisek Pala.

Ieri, tenismenii români Ilie Năsta
se și Ion Țiriac au susținut o singu
ră partidă, în cadrul semifinalelor 
de dublu masculin, pierzînd în fața 
francezilor Patrice Beust și Daniel 
Contet cu scorul de 6—3, 3—6, 6—4.

In finala de simplu femei î Ingrid 
Bentzer (Suedia) — Helga Mastlioff- 
Niessen (R.F.G.) 7—5, 6—3.

Scăpat de sub supravegherea Iba
dulei Nadire, rapidista Oancea ta 
reuși să înscrie, cu toată opoziția 
portarului Simo

CAMPIONATE... 
; FRANȚA : Marseille învinsa de 

St. Etienne

In Franța s-a disputat o nouă e- 
tapă de campionat (a 30-a), ultima 
înaintea meciului Romănia-Franța 
programat la 8 aprilie la București. 
De mîine, lotul francez se va reu
ni și se va antrena sub conducerea 
lui Georges Boulogne.

în etapa a 30-a a fost programa
tă întîlnirea dintre St. Etienne și 
Marseille, altădată derby al cam
pionatului. De data aceasta Mar
seille este lider autoritar, în 
timp ce St. Etienne ocupă locul 5. 
Totuși. St. Etienne a învins cu 
2—1. Nimes a dispus cu 1—0 de 
Angers și continuă sâ ocupe locul 
al doilea în clasament Alte rezul
tate : Red Star-Lille 3—0, Reizns-St. 
Germain 3—3, Angouleme-Monaco 
2—0, Bastia-Dyon 1—1, Sochaux- 
Metz 1—0, Nantes-Bordeaux 0—0, 
Nice-Rennes 0—0, Nancy—Ajaccio 
2—0.

In clasament: Marseille 42 p, 
Nimes, și Sochanx cu cite 37 p., 
Lyon 36 p.

UNGARIA : Farancvaros a pier
dui pe teren propriu !

Campionatul Ungariei a continuat 
ieri cu etapa 19-a. Trei partide s-au 
încheiat cu rezultate surprinzătoa
re. Ferencvaros a fost învinsă pe 
teren propriu de Diosgjor, care 
luptă pentru evitarea retrogradării.

CAMPIONATE..:
Scor : 1—0 pentru Diosgyor ț în 
min. 90 Ferencvaros a ratat prin 
Novak un penalty. Honved, în mare 
vervă, a învins pe Vasas cu un 
scor categoric: 5—2 (cea mai grea 
infringere a echipei Vasas în actua
lul campionat). în fine, ultima cla
sată, M.T.K., a cîștigat în depla
sare, la Salgotarjan (locul 2) cu 
3—1. Alte rezultate : Tatabanx- 
Csepel 0—0, Pecs-Komlo 0—0, Vi- 
deoton-Gyor 2—1, Egyetertes-Eger 
0—0. Pină la închiderea ediției nu 
ne-a parvenit rezultatul dintre Uj- 
pesti Dozsa și Szombathely. In cla
sament conduce Ujpesti Dozsa cu 
30 p, urmată de Salgotarjan (cu un 
joc mai mult) 25 p. etc.

ITALIA -. Torino devine foarte 
periculoasă

în etapa de ieri a campionatului 
italian toate fruntașele au obținut 
victorii, ordinea primelor locuri ră- 
mînînd neschimbată. In cel mai in
teresant joc — disputat sîmpătâ — 
Cagliari a învins pe teren propriu 
pe Internazionale cu 2—1. Victorii 
importante în deplasare au obținut 
Torino — 3—1 la Catanzaro — și 
Florentina — 1—0 la Vicenza cu 
LanerossL Celelalte rezultate : A- 
talanta — Verona 0—0, Milan — 
Bologna 1—0, Roma — Napoli 1—0, 
Sampdoria—Mantova 0—0, Juven
tus—Varese 1—0.

După 24 de etape, clasamentul 
are în frunte pe cele două echipe 
din Torino, Juventus (34 p) și To
rino (33 p), urmate de Cagliari șl 
Fiorentina cu cîte 32 p, Milan 31 
p, etc.
ANGLIA : Derby County devine* 

lider
In etapa a 36-a a campionatului 

englez de fotbal s-au înregistrat 
următoarele rezultate : Arsenal-No- 
ttingham Forest 3—0 ; Coventry- 
Manchester United 2—3 ; Crystal 
Palace-Sou thampton 2—3 ; Derby- 
Leeds 2—0 ; Huddersfield-Everton 
0—0 ; Ipswich-Chelsea 1—2 ; Liver
pool-West Bromwich 2—0 ; Man
chester City-Stoke 1—2 ; Sheffield 
United-Newcastle 1—0 ; West Ham- 
Tottenham 2—0; Wolverhamton-Lei- 
cester 0—1.

în clasament conduce echipa Der
by County cu 51 p.

ȘTIRI, REZULTATE

• în turneul internațional pentru 
juniori de la Cannes, echipa Spor
ting Lisabona a întrecut cu scorul 
de 5—0 (1—0) selecționata Cannes.

• Ieri, într-un meci amical des
fășurat la Paris, s-au întilnit echi
pele Benfica Lisabona și Bayern 
Miinchen. Victoria a revenit fotba
liștilor portughezi cu 2—1 (2—1), 
prin golurile marcate de Nene, Ba
tista, respectiv Roth.

La C.M. de scrimă— tineret

Ștefan, Stănișel, Gheorghe și Oan
cea pentru Rapid. Au arbitrat bine 
D. Purică și V. Erhan (ambii din 
Ploiești).

Horia ALEXANDRESCU

TEXTILA BUHUȘI — RULMEN
TUL BRAȘOV 6—5 (3—3). Gazdele 
au practicat un joc mai organizat, 
atît în atac cît și în apărare, obți
nînd o victorie pe deplin meritată. 
De notat că ele au ratat, totuși, 
două aruncări de la 7 m. Au marcati 
Munteanu (3), Vieru (2) și Stoleru 
pentru Textila, respectiv Oancea (2), 
Șerb, Prundaru și Bbyte. Au condus 
corect D. Gherghi.șan și C. Drăgan 
(Iași).

I. VIERU—coresp.

TULI SPORTIVI ROMAM ÎN SEMIFINALE
A doua probă încheiată din ca

drul campionatelor mondiale de 
scrimă pentru tineret a fost între
cerea floretistelor în a cărei finală 
s-au calificat trei sportive sovie
tice. Victoria a revenit, însă, celei 
mai puțin cunoscute dintre ele i 
Zoia Filatova, care a susținut un 
asalt de baraj cu poloneza Makow- 
ska- Pe locurile următoare s-au 
clasat i 3. Burocikina (U.R.S.S.); 
4. Heizer (Ungaria); 5. Nikonova 
(U.R.S.S.); 6. Armbrust (R.F.G.).

Ultimele două probe — cele de 
sabie și spadă — au prilejuit un 
start foarte bun sportivilor români.

în primul tur, sabrerii noștri au 
ocupat locuri fruntașe i C. Marin 
—I; I. Pop și Al- Csiki—II. De 
asemenea, spadasinii s-au situat pe 
primele locuri i O. Zidaru și P. 
Szabo—II, iar D. Podeanu — III. 
Pe parcursul întrecerilor au fost 
eliminați spadasinii Zidaru și Po
deanu precum și sabrerul Csiki. 
In urma acestor rezultate s-au ca
lificat în semifinale doi sabrerj — 
Pop și Marin și un spadasin — 
Szabo.

Semifinalele și finalele acestor 
probe vor avea loc în cursul zilei 
și serii de luni. în Palatul Sportu
rilor din Madrid.

Miercuri se desfășoară semifinalele Cupelor europene. Internazionale Mi
lano susține un meci dificil cu Celtic Glasgow, in C.C.E. Va reuși Jair să 
înscrie un gol in poarta scoțienilor așa cum îl vedem tn imaginea de sus 
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