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In legătura cu Încetarea din viată
A TOVARĂȘULUI ANDRUJA CEAUȘESCU

MEMBRI Al COMITETULUI EXECUTIV 
AL C.C. AL P.C.R.

AU PREZENTAT CONDOLEANȚE 
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU » »

TN CAMPIONATUL DIVIZIEI A DE FOTBAL

F.C. ARGEȘ (VICTORIOASĂ LA IAȘI) 
ANUNȚĂ UN MARE DERBY, MIERCURI, CU U.T.A.

• Trei victorii in deplasare! • Doar 12 goluri înscrise în etapa

Duminică, membri ai Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., alți con
ducători de partid și de stat, împre
ună cu soțiile, au prezentat tova
rășului Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân, șî familiei sale condoleanțe 
pentru pierderea grea suferită prin 
încetarea din viață a tovarășului 
Andruța Ceaușescu, tatăl secretaru
lui general al partidului.

Au prezentat condoleanțe tova
rășii Ion Gheorghe Maurer, Emil 
Bodnaraș, Manea Mănescu, Paul Ni- 
culescu—Mizil, Gheorghe Pană, 
Gheorghe Rădulescu, Virgil Trofin, 
Ilie Verdeț, Maxim Berghianu, Emil 
Drăgănescu, Janos Fazekas, Petre 
Lupu, Dumitru Popa, Leonte Răutu,

Gheorghe Stoica, Ștefan Voitec, 
membri ai Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., Iosif Banc, Petre 
Blajovici, Miron Constantinescu, 
Mihai Dalea, Miu Dobrescu, Ion 
Ioniță, Vasile Patilineț, membri su- 
pleanți al Comitetului Executiv al 
C C. al P.C.R., Cornel Burtică, se
cretar al C.C. al P.C.R., Chivu Stoi
ca și Constantin Pîrvulescu, vechi 
militanți ai mișcării muncitorești.

A prezentat, de asemenea, con
doleanțe Justinian Marina, Patri
arhul Bisericii Ortodoxe Române.

La catafalcul pe care se afla 
corpul neînsuflețit al tovarășului 
Andruța Ceaușescu au fost depuse 
coroane de flori.

de ieri!

Preluind „ștafeta" unui contraatac inițiat d balonulie Mureșan, Varodi a înscris in 
din plasa porta ltd ConsU

CLASAMENTUL

GOLGETERII
13 GOLURI i Oblemenco (Univ. 

Craiova) — 5 din 11 m,
11 GOLURI i Rugiubei (Sport 

Club Bacău).
10 GOLURI î Kun II (U.T.A.), 

Neagu (Rapid).

9 GOLURI : Dobrin (F.C. Argeș) 
— 2 din 11 m, Adam („U“ Cluj) — 
4 din 11 m.

8 GOLURI : Pescaru (Steagul 
roșu), Dembro.'schi (Sport Club Ba
cău) — 1 din 11 m.

7 GOLURI : Domide și Broșovschi 
(U.T.A.) — cite 1 din 11 m.

6 GOLURI i Doru Popescu (Dina- 
mo), Ene (Rapid), Radu, Jercan și 
Frățilă (F.C. Argeș), Cuperman (Po- 
.-termica), Naghi și Mureșan (AB. 
Armata Tg. Mureș) — da 1 din 
11 m.

TELEGRAME DE CONDOLEANȚE ADRESATE 
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretarul general al Partidului Comu
nist Român, președintele Consiliu
lui de Stat, a primit — în legătură 
cu greaua și dureroasa pierdere su
ferită prin încetarea din viață a to
varășului Andruța Ceaușescu — te
legrame de condoleanțe din partea 
comitetelor județene de partid Alba, 
Arad, Bacău, Bistrița-Năsăud, Bra
șov, Buzău, Caraș-Severin, Cluj, 
Constanța, Dîmbovița, Dolj. Har
ghita, Iași, Ilfov, Maramureș, Mu
reș, Olt, Satu Mare, Suceava, Timiș, 
Vaslui, din partea Ministerului 
Forțelor Armate și Consiliului Po
litic Superior, Ministerului Aface
rilor Interne, Consiliului Securită
ții Statului. Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste. Comitetului de

Stat pentru Energia Nucleară, Uniu
nii Scriitorilor.

In telegrame sînt exprimare, rn 
numele comuniștilor, al tuturor lo
cuitorilor acestor județe, al condu
cerii și lucrătorilor acestor mini
stere și instituții centrale, cele îai 
sincere și profunde condoleanțe.

Conducătorului partidului și sta
tului i-au fost adresate, de asemenea, 
telegrame din partea unor comite*? 
municipale, orășenești și comun, 
de partid, unități și școli militare, 
a unor personalități ale vieții noas
tre politice, economice și social- 
culturale, reprezentanți ai cultelor, 
a numeroși oameni ai muncii In 
care sînt exprimata sentimente de 
adîncă compasiune.

CAMPIONATELE INTERNAȚIONALE DE GIMNASTICĂ ALE ROMÂNIEI
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Steaua 
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ETAPA
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S-A ÎNCHEIAT „CRITERIUL
DE PRIMĂVARĂ LA TENIS

Wri Gota. dubli inringitwre (simplu si dublu senioare)

LAUREAȚII ÎNTRECERILOR

In „meciul" de obi
cei inegal dintre gazde 
și oaspeți, ieri s-a în
registrat un rezultat ge
neral de egalitate, ceea 
ce constituie, in fapt, 
o mare surpriză. Și n-a 
lipsit mult ca bilanțul 
să bată, probabil, toate 
recordurile, dacă la O- 
radea și Petroșani gaz
dele n-ar fi avut șansa 
de a înscrie în ultimul 
minut de joc și, respec
tiv, în timpul suplimen
tar hotărît de arbitru! 
In orice caz, prin cele 
trei victorii (A.S.A. 
Tirgu Mureș, la Bucu
rești, în fața lui Dina-

mo, F.C. Argeș, la Iași, 
în dauna Politehnicii, 
și Universitatea Cluj, la 
Craiova, în jocul cu U- 
niversitatea). ca și prin 
cele două rezultate de 
egalitate (ale V.T.A.-ei, 
la Cluj, ți Farului, Li 
Oradea) echipele oas- 
pe au înscris o pagină 
memorabilă.

Evident, perj ormar-.ța 
zilei a realizat-o AS-A. 
Tirgu Mureș, învingă
toare asupra puternicu
lui team dinamovist, nu 
printr-un gol întî-.pli- 
tor, apărat apoi cu 
strășnicie și cu— noroc, 
d printr-un concludent

rezultat de î—I, care 
exclude K cea «mi 
mare r-ln-i nazarduL 
Remarctnd ți perfor- 
manțele student-., tr ciu- 
feni ți argeșenilor [deși 
de pe eczemă lipsea d- 
țx tonul zasului. Ddtrvs) 
ne erm opri la acel e- 
gal de 'A CZaj. ezit de 
favorabil U.T-A-eu In- 
r-adevăr, 
merg ca MM 
rr-e mia (deși miercuri 
zor area de înfruntat 
teribila ambiție arge- 
fearj), fructifKfnd • 
vantajui 
ci finind 
egalitate, 
prețiOM.

păți fermi

terenului șt 
rezultate de
r.u
tn

r>Oî puțin 
deplasare.

s săp -Indnă de teu presă
rată cu mulse tnecurs frumoase, 
cur-v-ucă etnineeța a-a Încheia: 
prtme mare oocnpenpe la aer liber 
dm acest an.

In mpta pentru In du etate, in pri
ma grupă a senioarelor, s-au întil- 
mi Iudith Gohn și Ecaterina Ro- 
Fanu. Festa jucătoare a clubului 
Dinamo București actualmente ac- 
Uvfnd la Dinamo Brașov), 
Gohn a debutat In noul 
cotnpeupocai cu o victorie
întrecere Ia care nu a suferit nici 
o înfrirgere. Etalindu-și loviturile 
care o fac întotdeauna o adversară 
de temut (servicii și «meciuri pu
ternice). ea a dispus cu 6—2, 7—6 
de Ecaterina Roșianu. A 
partidă a grapei a oferit un 
cu nimic ieșit din comun, 
Trifu dispurind mai ușor
arată scorul de Valeria Balaj : 2—6, 
7—5, 6—3.

Clasamentul final ia simplu se
nioare este următorul: 1. Iudith 
Gohn. 2. Valeria Balaj, 3. Elena 
Trifu 4. Ecaterina Roșianu, 5. Ma
riana Nunweilier, 6. Florie» Butoi,

Iudith
sezon 
într-o

doua 
meci 

Eena 
decît

8. Vera Rado

0 VICTORIE DINAMO 1(0)

A.S.A.
*-

2(1)

-

7. Fetida Bucur, 
Pura.

In finala probei 
cuplul Boaghe — . _ _
pus în două seturi (7—5, 7—5) 
brașovenii Kerekeș (ușor acciden
tat) — Neacșu. Iar în finala femi
nină Iudith Gohn și Felicia Bucur 
s-au impus cu destulă ușurință în 
fața perechii Ecaterina Roșianu — 
Mariana Nunweilier, pe care au în
trecut-o cu 6—1, 6—3.

Iată și clasamentele finale în ca
tegoriile de juniori și junioare : 
BĂIEȚI 15—16 ani : 1. M. Tăbăraș, 
2. A. Daraban, 3. C. Barbu, 4. C. 
Fețeanu ; 17—18 ani : 1. O. Vilcioiu, 
2. F. Manea, 3. L. Virgolid, 4. C. 
Curcă ; FETE 15—16 ani i 1. Doina 
Szabo, 2. Viorica Demeter, 3. Ele
na Secu, 4. Ioam. Nichita. Clasa
mentul final al grupei de 17—18 
ani (fete) nu s-a putut întocmi, în- 
trudt mai este de disputat meciul 
Mihaela Dimitriu — Simona Nun- 
weiller.

De azi 
încep noi 
fruntașe, 
lecție.

de dublu bărbați 
Navroțchi a dis- 

de

după-amiază (ora 
întreceri 

cele din

14,30) 
ale rachetelor 
turneul de se-

Ion GAVRILBSCU

CONCURSUL REPUBLICAN DE SĂRITURI

Excelentă această tradiție a gim- 
nastieu sportive de a premia cele 
mai notabile comportări la fiecare 
aparat în parte! Acest episod fi
nal al concursurilor de gimnastică 
este ceva mai mult decît demon
strația laureaților la patinaj artis
tic pentru că nu reprezintă nu
mai un agreabil spectacol, ci păs
trează, încă, tensiunea confruntă
rilor, a disputei pentru un loo de 
frunte in ierarhiile competiției.

Campionatele internaționale de 
gimnastică ale României, ajunse la 
a XV-a ediție și evocînd, prin cu
pele puse în joc, numele unui brav 
precursor ca Gh. Moceanu, s-au 
înscris și ele în această tradiție, 
readueîndu-ne în față la paralele, 
sol, inele etc., pe cei mai buni 
șase sportivi și atrăgînd în sala 
Floreasca un public numeros, în 
rîndurile sale aflîndu-se mulți copii, 
beneficiarii unei inspirate măsuri 
de propagandă în favoarea acestui 
sport (intrare gratuită).

In întrecerile gimnastelor s-a im
pus, din nou, Elena Ceampelea 
care s-a situat pe primul loc la 
trei din cele patru aparate i sări
turi, bîrnă și sol. La al patrulea 
aparat victoria a revenit Alinei 
Goreac care are, la paralele, un 
exercițiu cu elemente foarte difi
cile și totodată bine executat. Âu 
mai urcat pe podium i Felicia Dor- 
nea, care a reușit duminică o să
ritură amplă, înaltă (din păcate cu 
aterizarea încă nesigură) pentru 
care a primit 9,40, totalizînd ast
fel 18,550 p, mrj puțin cu numai 
0,125 decît Ceampelea și Paula loan

care a dobîndit două locuri III: la 
sărituri și la bîrnă, unde a avut, 
într-adevăr, comportări meritorii.

In competiția gimnaștilor a con
tinuat, într-o bună măsură, duelul 
dintre Dan Grecu și polonezul An
drzej Szajna Oaspetele și-a luat, 
într-un fel, revanșa după victoria 
sportivului nostru la individual 
compus, terminînd pe primul loo 
La trei aparate i sol, sărituri și 
paralele cu evoluții de bun nivel, 
notate cu 9,30, la primele două si 
cu 9,25 la paralele, unde Grecu 
l-a secundat cu brio (9,20). Dan 
Grecu a fost laureatul întrecerilor 
Ia cal și inele, obținînd totodată 
încă un loc II la bară, aparat al 
cărui cîștigător a devenit, după o 
execuție cu totul remarcabilă, C. 
Petrescu.

Iată, în încheiere, clasamentele 
la fiecare aparat

FEMININ — SOL : 1. Elena Ceam
pelea (România) 18,675 ; 2. Felicia 
Domes (Rom.) 18,550 p j 3. Paula loan 
(Rom.) 18,400 p. PARALELE : 1. Alina 
Goreac 19,100 ; 2. E. Ceampelea 18,950; 
3. P. loan (toate, România) 18,625, 
BIRNA : 1. E. Ceampelea 18,575 ; 2. 
A. Goreac 18,500 ; 3. Anca Grigoraș 
(toate, România) 18,450. SOL : 1. E. 
Ceampelea (Rom.) 19,125 ; 2. Ans van 
Gerven (Olanda) 18,750 ; 3. Ștefania 
Bacoș (Rom.) 18,625.

MASCULIN. — SOL: 1. A. Szajna 
(Polonia) 18,58 2. P. Mihaiuc (Rom.) 
18,28 | 3—4. R. Branea și D. Grecu

Ion F. BACIU

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

A SUPERIORITĂȚII TACTICE
Anticipam în avancronica derby- 

ului etapei un atractiv duel între 
VALOARE (Dinamo — echipa cam
pioană) și AMBIȚIE (A.S.A. — 
promovată anul acesta în divizia 
A), remareînd caracterul deschis 
al unui asemenea tip de întrecere, 
în care, nu o dată, ambiția are 
cîștig de cauză.

Pe stadionul din șoseaua Ște
fan cel Mare, ambiția mure
șenilor a învins cu 2—1, dar 
mărturisim că victoria oaspeților 
n-a fost doar rezultanta cunoscu
telor lor calități moral-volitive, ci 
și expresia unei superioare tratări 
tactice a partidei.

Antrenorul Bone știa foarte bine 
că la București echipa sa va fi 
copios dominată teritorial (previ
ziune întrutotul confirmată de nu

mărul dublu de șuturi la poartă și 
de cornere — în avantajul dina- 
moviștilor). Aslgurindu-și. ca orice 
echipă care joacă in deplasare, o 
zonă cit mai aglomerată în faza 
de apărare (cu dublaje în scară 
foarte atente), antrenorul mureșan 
și-a gîndit foarte bine mutările pe 
contraatac.

Beneficiind de spațiile largi lă
sate de jucătorii ultimelor două 
linii dinamoviste lansați adeseori 
in atac, mureșenii au știut să cre
eze cu numai două „virfuri de 
lance“ — Mureșan și Fazekaș — 
(in repriza a doua rămînind doar

Marius POPESCU

(Continuare (n pag. a 3-a)

„CUPA STEAUA", LĂ CICLISM, A REVENIT 
ALERGĂTORULUI BULGAR MARTIN MARTINOV
La fel de dinamică ca primele două 

etape, ultima rundă a „Cupei Steaua" 
la ciclism, desfășurată ieri pe tra
seul în circuit de la Toboc-Tei a 
dat cîștig de cauză pentru a treia 
oară consecutiv, redutabilului ciclist 
bulgar Martin Martinov. Performan
ța oaspetelui nostru se înscrie drept 
un record în materie. Niciodată ptnă 
acum nu s-a întîmplat ca Intr-o aler
gare de fond (disputată în țară), toa
te etapele — fie și numai trei — «ă 
fie cîștigate de unul șl același spor
tiv. Felicitări recordmanului șl urări 
sportivilor noștri să-i egaleze, even
tual, performanța.

Cum s-a desfășurat cursa 7 Pro
priu zis fără un istoric deosebit. S-a 
alergat pe „rupte", de Ia primul și 
pînă la ultimul tur. Reprezentanții 
noștri au făcut eforturi să mai „re
pare" ceva în clasamentul general, 
în timp oe oaspeții bulgari au fost 
permanent pe fază răspunzînd prompt 
și . mai ales eficace tuturor acțiuni
lor. Rezultatul eficacității ? Cicliștii 
din țara vecină au obținut .succesul șl 
în clasamentul pe puncte al etapei 
(sprint la fiecai» două ture) prin D. 
Ștefanov, care la capătul celor 10.

sprinturi a totalizat 28 p, în timp ce 
al doilea clasat, G. Negoescu (Stea
ua III) a întrunit abia 13 p. Dar iată 
clasamentele i clasamentul etapei la 
sprintul final : 1. M. Martinov a par
curs 60 km în 1:42,50 — timp cu bo
nificație 1:42,20, 2. Șt. Ene (Steaua II) 
1:42,30, 3. D. Ștefanov 1:42,25, 4. 
N. Gavrilă (Steaua I), 5. P. 
Dolofan (St. I), 6. C. Gonțea (St. 
I), 7. V. Hoța (C.S. Mureșul). 8. A. 
GySrfi (C. S. Mureșul), I. Nikolov 
(Bulgaria I), 9. V. Selejan (Dinamo 
I)... toți același timp. Clasament eta
pă, pe echipe : 1. Steaua I, 2. Bulgaria
1, 3. C. S. Mureșul. Clasament gene
ral individual : 1. M. Martinov 6:52,09,
2. D. Ștefanov 6:53,04, 3. M. Virgil
(Metalul Plopenl) 6:53,19, 4. A. Sofro- 
nie (Dinamo I), 6:53,39, 5. P. Slva- 
rov (Bulgaria II) 6:56,28, 6. Șt. Ene 
(Steaua II) 6:68,04, 7. N. Gavrilă
6:58,24, 8. V. Ilie (G. S. Brăila), 9. C. 
Ciocan (Voința), 10. I. Gavrilă. 
(Steaua II) ... toți același timp. 
Clasament general pe echipe : 1. Bul
garia I, 2. Dinamo I, 3. Bulgaria II, 
4. Metalul Plopenl, 5. Steaua I. 6. Vo
ința București, 7. C. S. Mureșul.

P. ȘT|FÂbK£U

Echer perfect executat de Ion Ganea dublu cîștigător 
în concursul republican de primăvară al seniorilor.

Foto I Dragoș NEAGU
Așa cum era de așteptat, punctul 

de atracție al întrecerilor de sări
turi desfășurat ieri, la bazinul „23 
August", in cadrul concursului re
publican de primăvară al seniori
lor, l-a constituit disputa dată la 
trambulină între Melania Decusea- 
ră, Sorana Prelipceanu și Ecaterina 
Dumitriu, mai precis între primele 
două sportive. După impuse, con
ducea Prelipceanu, dar la săritura 
a șaptea, Melania Decuseară a exe
cutat mai bine IV2 salt contra tram
bulinei în echer și a obținut un 
avans de opt puncte, dovedit de
cisiv pînă în final, deoarece în 
restul salturilor ambele concurente 
aW 9^^ Wțe apropiate.

UN NOU TALENT

DIN ORADEA :

AL BAGIU

La băieți, Ion 
Ganea nu a tre
buit să facă efor
turi deosebite la 
fața unor adver
sari evident mai 
slabi. A impresio
nat, în schimb, 
arădeanul Alexan
dru Bagiu. La 
vîrsta de numai 
15 ani, el este 
primul săritor din 
România care a 
executat 3‘/t «alt 
în echer (coefi
cient 2,9), confir- 
mînd din nou ta
lentul său pentru 
salturile de la 
platformă, pre
cum și capacita
tea antrenorului 
Aurel Breja.

în sfîrșit, nu 
putem omite at
mosfera neplăcu
tă produsă de su
biectivitatea ar
bitrilor la tram
bulină fete. Nu 
este pentru prima 
dată cind sesizăm

acest lucru, dar, din păcate, de-a 
lungul anilor nu s-a schimbat ni
mic în concepția celor desemnați 
să aprecieze valoarea salturilor.

Clasamente 1 Trambulină senioa
re : 1. MELANIA DECUSEARA 
(Progresul Buc.) 387,90 p, 2. Sorana 
Prelipceanu (Crișul Oradea) 377,70 
p, 3. Ecaterina Dumitriu (Școlarul 
Buc.) 364,35 p, 4. Florentina Socol 
(Școlarul) 308,85 p, 5. Irinel Popescu 
(Școlarul) 297,75 p, 6. Liliana Po
pescu (Șc. sp. Sibiu) 283,75 p; plat
formă seniori: 1. I. GANEA (C.S.M. 
Sibiu) 410,40 p, 2. I. Ilieș (Progresul) 
380,35 p, 3. Al. Bagiu (Crișul) 296,75 
p, 4. A. Găvozdea (Șc. sp. Sibiu) 
290,20 p.

P, STANCULSSCU.

Campionatul feminin de handbal, divizia A

IN DERBYUL ETAPEI: I. E. F. S. - UNIVERSITATEA TIMIȘOARA 8-9
Duminică, la București, Odorhei 

și Tg. Mureș, s-a disputat etapa a 
IX-a (ultima restanță a turului I) 

I a campionatului diviziei A de hand
bal feminin. Derbyul a revenit li
derului, Universitatea Timișoara, 
care, la capătul unui meci palpi
tant, a învins — la București — pe 
I.E.F.S.

I.E.F S. — UNIVERSITATEA TI
MIȘOARA 8—9 (5—5). Deși nu a 
strălucit, Universitatea Timișoara a 
reușit să cîștige derbyul etapei, în- 
vingînd In extremis — la capătul 
unuj meci dramatic — pe I.E.FB.

și păsîrindu-și astfel integral avan
tajul in cursa pentru titlu. Bucureș- 
tencele au fost la un pas de victorie. 
Ele au condus cu 8—6 In min 43 
(grație și formei excelente a porta
rului Elena Oprea) și aveau toate 
șansele să păsteeze acest avantaj. 
Dar, au „vîndut* prea ușor min
gea, Astfel a fost posibil ca tn 7 
minute Universitatea Timișoara să 
marcheze trei goluri fără a primi 
vreunul- Ibadula a fost cea care 
a adus egalarea (min. 46) ți victo
ria (min. 48) echipei timișorene prin 
două goluri splendide. Este drept 
că la păstrarea rezultatului final 
favorabil au concurat atit forma

bună a Elisabetei Simo cît și... ba
rele.

Jocul a lost frumos, în general, 
cu faze palpitante, cu răsturnări de 
scor care au entuziasmat numerosul 
public de la „Tineretului**. Poate 
că un rezultat de egalitate ar fi 
fost mai echitabil, ar fi redat mai 
bine aspectul jocului, echilibrul de 
forțe din teren.

Au marcat: Băicoianu 7 și Moha- 
nu 1 — pentru I.E.F.S., Ibadula 4,

Hristache NAUM

(Continuare în pag. a 4-a)

Moment dramatic la poarta studentelor bucureștene. Timișorencele Ibadula și Popa ratează o mare ocazie, 
sub privirile speriate ale Măriei Bota (I E.F.S.). Fază din meciul I E.F.S, — Universitatea Timișoara, dis
putat ieri în Capitală și cîștigat de oaș^et^ Ol'"11 BAKG8X
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IN CAMPIONATUL DIVIZIEI A
„CUPA SEMICENTENARULUI

U. T. C." LA POPICE
ȘTIINȚA PETROȘANI Șl UNIVERSITATEA TIMIȘOARA LA

dem că acest „XV- va obține suc
cese și în fața unor formații mai 
puternice decît a fost cea a studen
ților clujeni (care ieri au greșit mult, 
facilitind uneori succesul la sccr 
mare al bucureștenilor). Iată și pe 
realizatorii punctelor : Drăgulescu 
(2 încerc.), Ilie (dr | încerc.), Rusu, 
Iorgulescu, Atanasiu. Cbișu (cite o 
încerc.), Fugigi (4 tr.), Crăciuncscu 
(tr.) pentru gazde, Naghiu (încerc.) 
și Pereș (Iov. ped.). Bun arbitrajul 
lui S. Dragomirescu.

Modesto FERRARIN1

EGALITATE DE PUNCTE
DERBYUL A REVENIT 

TIMIȘORENILOR

în partida „U“ Timișoara — Gri- 
vița Roșie gazdele încep In viteză, 
cu joc la mină, dominînd. Dar... o 
lovitură de picior căzută realizată de 
Comănici (G. R.) șl este 0—3 I Timi
șorenii insistă în continuare și Su- 
ciu flancat de doi adversari reușește 
o încercare i 4—3. Duță transformă 
ți 6—3. In mln. 30 Simion stabilește 
scorul reprizei (Iov. ped.) și i 6—6. 
In repriza secundă dominarea gaz
delor este netă, acțiunile lor cîști- 
gtnd în claritate. Studenții „zburdă" 
In teren, bucureștenii dau semne de 
oboseală și astfel impetuozitatea, vi- 
gurozitatea timișorenilor se trans
formă în... 9 puncte pe tabela de 
marcaj. Tătucu (excelent în acest joc) 
lansează o șarjă, Suciu o concreti
zează printr-o încercare, Duță, trans
formă și în min. 53 scorul este 12—6. 
în min. 75 Rășcanu scoate un balon, 
deschide pe Ceauș, drop și 15—6. 
Au evoluat, sub arbitrajul excelent 
al Iui V. Cismaș (București), forma
țiile i „U“ TIMIȘOARA : Ioniță, 
Popovici, Neiss, Ene, Preiss, Rășcanu, 
Volman, (min. 17 : Nedelcu), Tă- 

tucu, Ceauș, Ghețu, Cîndea, Peter, 
Szasz, Suciu, Duță ; GR. ROȘIE : 
Teodorescu, Iatan, Toma, Veluda, 
Demian, Dumitrescu, Pop, Serbu, Mi
hai, Comănici, Pavlovici, Damaschin, 
Tibuleac, Sabău, (min. a: Balcan), 
Simion.

ților cluii 
facilitând

(Iov. ped ; dr.) Celea (încer.), Cioarie 
(tr.) pentru Farul; Cristea (încerc.), 
Moraru, (tr.), Moraru (2 Iov. ped.) și 
Țopa (dr.). A condus corect : G. Efu- 
mescu.

C. POPA — coresp. jud.)

ȘTIINȚA PETROȘANI - 
GLORIA BUCUREȘTI 19-6 (9-0)

Clubul Constructorul București a or
ganizat o reușită competiție de popice 
dotată cu „Cupa Semicentenarului 
U.T.C.". Iată primii trei clasați : FETE 
— 1. Elena Goncear (Rapid) 450 p.d. ; 
1. Stela Mavrodin (Voința) 428 p.d. î 
3 Miriea Bălașa (Laromet) 424 p.d. î 
BĂIEȚI : 1. Gh. Lupu (Constructorul)
958 p.d. : 2 .G. Marin (Rapid) 927 p.d. 
3. P Popa (Constructorul) 901 p.d. î 
PERECHI MIXTE : 1. Elena Goncear— 
G. Marin 1 377 p.d. ; 2 .Marinela Girlova 
—Gh. Lupu (Constructorul) 1 347 p.d. ) 
3. Luda Vrăbiuța—P. Popa (Construc
torul) 1 265 p.d. (O. Guțu coresp.).

LIDERII DIN NOU ÎNVINȘI

Petre ARCAN corsaj).
SPORTUL STUDENȚESC, 
O SURPRIZA PLĂCUTA1

Ieri, pe terenul Politehnica. . din
București au evoluat, două formații 
care, la sfîrșitul returului, erau can
didate la retrogradare t Agronomia 
Cluj și Sportul studențesc. Echipa 
studenților clujeni a rămas aceiași, 
în timp ce a studenților bucureșteni 
s-a schimbat mult în bine. Dovadă 
șl scorul la care s-a tarminat Între
cerea : 41—7 (10—0). După acest meci, 
bucureștenii n-au a se mai gîndi la 
retrogradare, cl la poziții mai avan
sate în clasament. înaintarea bană 
pe 
pe

care
care

clasament. înaintarea bani 
o au, jocul deschis la mini, 
U practici, ne tace U ere-

CLAS AMENT
1. știința Petroșani 15 12 1 2 127- 56 40
2. Univ. Timișoara 16 12 0 4 192- 98 40
3. Steaua 16 10 3 3 270-110 39
4. Dinamo 16 10 2 4 147. 93 33
5. Grivița Roși» 15 9 4 2 212-102 37
6. Rulmentul 16 6 1 9 113-149 29
7. C.S.M. Sibiu 16 5 1 10 111-131 27
8. Farul 14 6 0 8 120-155 26
9. Politehnica 15 5 0 10 98-152 25

10. Sportul atufi. 14 4 1 0 130-157 23
11. Gloria 15 3 1 11 93-221 22
12. Agronomia 16 3 0 13 62-271 22

STEAUA — POLITEHNICA LAȘI 
25—3 (15—0). Steliștii, deși au jucat 
în 14 oameni din minutul 3 (Posto- 
lache a lost eliminat pentru lovire 
intenționată), au obținut o victorie 
lejeră In fața unei echipe, pe care 
numai elanul, nu o putea salva de 
la înfringere. Jucătorii ieșeni au 
avut posibilitatea reducerii handica
pului, in repriza secundă, dar au 
ratat de puțin, două încercări. Auto
rii celor 28 de puncte sint: Braga 
(2 înc.). Ciornei (înc.), 
drop, 2 transf.) șl Balint 
tru Steaua, respectiv, 
(drop). A arbitrat corect

D.

Durbac (2 
(drop) pen- 

Filipescu 
Th. Witing. 
NEGREA

RULMENTUL BlRLAD — DINAMO 
7—12 (4—3). Dinamo n-a convins, ju- 
cînd lent șl oarecum lipsit de am
biție. Rulmentul a condus plnă spre 
sfîrșitul reprizei dar a pierdut dato
rită propriilor ei greșeli Au Înscris : 
Florescu (dr.) Nica (Iov. ped.), furiea 
(încerc.), Nica (trj pentru Dinamo, 
respectiv Gherasim (încerc.) șl Cio- 
rici (dr.). Foarte bua arbitrajul iul 
Gh. Pîrcălăbescu.

Eliade SOLOMON — coresp.)

FARUL — CS.M. SIBIU 12—15 
(6—3) I Joc disputat, oaspeții »u lup
tat mult pentru victori» depășind 
uneori limitele regulamentare. Din 
min. 65 Farul a jucat în 13 oameni 
(doi aoddentațl). Au Înscria i Ghici u

REZULTATE TEHNICE 9 
Timișoara—Grlvița Roșia 
(8—8) ) Sp. studențeso—Agrono

mia Cluj 41—7 (10—0) ; Steaua— 
Politehnica Iași 35—3 (13—0) î
Rulmentul Blrlad—Dinamo 7—13 
(4—3) ; Farul—C.S.M. Sibiu 13—1» 
(8—3) I Știința Petrofanl—Gloria 
19—6 (0—0).

vtapa viitoare i Farul Con
stanța—Știința Petroșani ; C.S.M. 
Sibiu—Steaua ț Politehnica Iași— 
„U" Tlmșoara) Grivlța Rofie— 
Rulmentul Bîriad t Dlaamo—Sp. 
etudoițeao 1 Agronocaia Oui— 
Gloria.

RAPID a cîștigat (10-6)

derbyul cu VOINȚA Cluj

La Cluj, în cel mal important meet at 
etapei a doua din cadrul campionatului 
național de polo; Rapid București a ob
ținut o prețioasă victorie în fața echipe! 
locale Voința. Partida a fost echilibrată 
în primele două reprize. Apoi, ferovia
rii șl-au materializat evidenta lor su
perioritate tehnlco-tacticăi, cîștigînd eu 
10—6 (2—2, 3—2, 2-0, 3—2). Punctele în
vingătorilor au fost realizate de Cull- 
neac (3) .Florin Teodor (2), Olao (2), 
Băjenaru, Miu și Țăranu. De la învinși 
au înscris Claudlu Rusu (2), Radu Rusu 
(2), Bikfalvi șl DaroczL A arbitrat co
rect Fr. Simon (Tg. Mureș).

Cel de al doilea med al turneului din 
localitate a opus echipele Voința 
I.E.F.S. A ' ■ ■
tată și de 
au condus 
la sfîrșitul 
a indicat 
2—1,1—2). I 
au fost ________ __ ______ ______
Daroczi șl Fulop de la localnici,' res
pectiv, Blajec (2), BehUka, Olao, WelM 
de la bucureșteni. Foarte bun arbitra
jul lui Fr. Simon (Tg. Mureș).

In ultima partidă desfășurata în lo
calitate, Raoid a fcvtrecu-t comod for
mația I-E.F.S. ou U—3 (S—L 1-0, 3—9, 
«-!).

. _ ____ »l
fost o partidă aprig dispu- 
un bun nivel. Bucureeter.it 

cu 2—1, clujenii cu 4—2, dar 
IntCniril tabela de marcaj 
scor egal s 5—• (1—1, 1—0,

Cele 10 goluri ale tnttaim 
realizate de Radu Rusu (3),

La Oradea, campioana țării» Dina
mo București, a înregistrat două noi 
succese categorloe. în prima întâl
nire. formația bucureșteană a dispus 
de Politehnica Cluj cu 23—2 (4—1, ă—0, 
5—1, 9—0). Au marcat; V. Rus (4), 
Zamflrescu (4), Nastaslu (4), Kroner 

Popescu (4), M. PopMou (g)>

SC. SPORTIVA SATU MARE 
ARE DOI CAMPIONI REPUBLICANI 

PE SCRIMA

La categoria 
juniorilor mic!

(
Ultimii campioni de scrimă al junio

rilor mici ni l-au _oierlt Capitala șl 
Satu Mare. Ionel 
la Șc. sportivă nr. 1 - 
destoinic elev al prof, 
cîștigat proba de sabla după un 
trem de disputat baraj cu brașoveanul 
M. Frunză (antrenor ™\
ambii trăgători dovedind reale calități 
pentru această armă. De altfel, întrece
rea sabrerilor a atins șl ea un îmbu
curător nivel tehnic. O bunâ comportare 
au mal avut A. Stan (Șc. sportivă nr 1 
București) șl E. Mărcuș (Victoria Că
rei). Clasamentul final la sabie se pre
zintă astfel : 1. I. ■ — 
sp. 1 București) 4v d.b. ; 
(Tractorul Brașov) 4v d.b. 
(Șc. sp. 1 București) 3v j 4. 
(Victoria Cărei) 3v ; 5. D. 
(Șc. sp. 1 București) IV | 6. 
trescu (Viitorul) 0 v.

Proba de spadă a revenit 
rekeș care face parte — ca

Pantellmonescu de
București, un 
C. Pelmuș, a 

ex-

ing. Ticușan),

Pantellmonescu (Șc.
3. M. Frunză 
; 3. A. Slan 

E. Mărcuș 
Alexandru
M. Dumi.

Iul E. Ke- 
___ __  și dștigă- 

toarea întrecerii floretlatelor, M. Mol
dovan — din secția de scrimă a Șco
lii sportive din Satu Mare beneficiind 
de asemenea de îndrumarea experimen
tatului antrenor Al. Csipler. Kerekeș 
și-a adjudecat titlul de campion după 
un baraj cu M. Rotam de la Electro- 
putere Craiova (antrenor, prof. P. 
Ghrnju) care a mal avut un finalist, 
pe D. Mănescu, clasat pe locul IV.

Clasamentul final la spadă : 1. E-
Kerekeș (Șc. «p. Satu Mare) 4v d.b. : 

Rotaru (Electroputera Craiova) 
3. Fr. Bay (Crlșul Oradea) 

3v : 4. D. Mănescu (Electroputere Cra
iova) 2v ; 5. M. Anton (C.S.M. Cluj) 
2v; 8. L. Rosantahl (Șa. sp. Oradea) »v.

2. M. 
4v d.b. ;

4.

Cu două etape înaintea terminării 
campionatului, consemnăm statu-quo in 
fruntea clasamentului, dacă avem in 
vedere și faptul că I.E.F.S. mal are de 
disputat un joc ușor cu deținătoarea 
lanternei. Prin victoria la limită obți
nută simbătă seara în fața studente
lor de la I.E.F.S.. lidera campionatului, 
Rapid, nu mai poate pierde primul loc 
în clasament. A fost, Intr-adevăr, o 
partidă de înaltă factură tehnică, un 
adevărat spectacol voleiballstic. Victo
ria a stat în cumpănă pînă la ultimul 
fluier al arbitrului. Ea putea reveni 
tot attt de bine și echipei lui Gh. Motse, 
care a făcut, după opinia noastră, sîm- ..... gâu

are 
la

bâtă seara, cel mai bun joc al 
clin retur. Subsolul clasamentului 
un candidat sigur, de mult rftut, 
retrogradare — Constructorul /«red 
și unul aproape sigur : C. P. Bucu
rești. Iată amănunte de la meciurile 
de duminică.

CONSTRUCTORUL BUCUREȘTI — U- 
NIVERSITATEA TIMIȘOARA 3—0. Meci 
extrem de .chiup ret ia primele două

Novae pentru Învingători, respectiv 
Pop șl Tlșe.

In cel de al doilea med, 
a întrecut formația locală i 
15—1 (3—0, 5—1, 3—0, 4—0)

Partida dintre Crlșul .
Cluj a revenit localnicilor

Dinamo
Crlșul cu

șl politehnica 
___ „ ___ _____________ ' la scorul
de”»—4 (3^-0, ~2—2, 2—0, 3—1). Au marcat: 
Covad (4), Chlrilă (2), Harabula (2)> 
Sanenwirth (Crlșul) și Pop (1), Tlșa. 
Crfiduneanu (Politehnica).

G. SURANI—ooreep.

«
1

LA REȘIȚA, 
MULTE RECOR

DURI PERSONALE 
DAR FARA VALOARE

REȘIȚA 14 (prin telefon). In bazinul 
acoperit (29 m) din localitate au oonti- 
nuat Întrecerile concursului republican 
rezervate tinerilor Înotători (copil din 
categoria A și juniori miel). Deși la 
majoritatea probelor dștigătoril au În
registrat reoorduri personale, perfor
manțele de reală valoare au lipsit și 
de această dată, faptul subliniind slaba 
pregătire tn special a sportivilor bucu
reșteni.

Ca și în reuniunile precedente, pe 
primul pian al disputelor s-au situat 
Înotătorii de la Școala sportivă din 
Reșița și cel da la Petrolul Plodești, Iar 
cea mal bună performanță a zilei a 
fost realizată do ttnărul Dietmar Wetter- 
neck, oare a parcurs distanța da MM m 
liber tn 2:07,7.

Rezultate tehnice. COPII A — 200 m 
liber (b) Ad. Popovici 2:18,2, I. Sveț 
2:19,7; 200 m liber (f) s Eugenia Cris- 
tescu 2:26,3, Rdiko Horvath 2:28,5 (r.p.), 
Julleta Mlrosu 2:28,9 ; 200 m bras (b) : 
I. Luca 2:55,2, Or. Canstantinescu 2:57,0, 
P. Rosiceanu 2:59,8 i 200 m bras (f) 1 
Domnlca Dumitru 3:03,2, Camelia H°- 
tescu 3:07,3 (r.p.) ț 400 m mixt (b) 5
D. Aldea 5:21,5 (r.p.), P. Draga 5:34,8! 
400 m mixt (f) : cătălină Pănulescu 
6:01,6 (r.p.), Ecaterina Verbali 
4x100 m liber (b) : Petrolul 
4x100 m liber (f) : Șc. Sp. Reșița

JUNIORI n — 200 m liber 
D. Wetterneck 2:07,7 (r.p.), A.
2:11,1, I. Sporea 2:14,0 ; 200 m Uber (D t 
Llllana Dan 2:30,8, Georgeta _Ci—-Ju 
2:31,3 ! 200 m bi’a» •• w. «-viwv.m 
2:45,4 (r.p.), L. Soptereanu 2:47,1, V. Mo- 
llco 2rt7,7 ; “■ ■ “ ----------
Hidoș 2:58,1 
400 m mixt
C. Mandache 5:24,4, 
400 m mixt (f) _
I. Leutschaft 6:18,6 : 4x100 m liber (b) 1 
Șc. Sp. Reșița 41054 g 4x10» m liber (f) I 
Dinamo 4:31,6.

6:13,2 ; 
4:16,1) ; 
4:52,2 ;

(b) s 
Horvat

______ ____ ____ St.an.clu 
m bras (b) : G. Popovic*

200 m bras (f) t Adelina 
(r.p.), Ullana Bancu 3:01,0!
(b) : D. WetternecK 5:12,0, 

■ A. Barany 5:24,8 J
Daginar HluzLn 5:55,2,

*

/
i

(U rulare 
din pag. 1)

(ambii, România) 17,98. CAL J 1. U 
Grecu 18,30 | 2. M. Gheorghiu (ambii, 
România) 18,13 ț 3. B. Mudrlk (Ce- 
hosl.) 17,98. INELE : 1. D. Greci»
(Rom.) 18,65 | 2. A. Szajna (Pol.)
18,45 | 3. P. Mlhaluo (Rom.) 18,125. SĂ
RITURI : 1. A. Szajna (Pol.) 18,525 ) 
2. B. Mudrik (Cehosl.) 18,00 | 3. M. 
Gheorghiu (Rom.) 17,825. PARALE. 
LE : 1 .A. Szajna (Pol.) 18,550 | 2. D. 
Grecu (Rom.) 18,375 j 3. N. Achim 
(Rom.) 17,750. BARA I 1. O. Petrescu 
(Rom.) ~ .
18,225 1 3. I. KIsi (Ung.) 17,950.

(Rom.) ’18,375 f ' 3. N. Achim
18,425 | 2. D. Greou (RomJ

CUPA DINAMO"

țintașii clubului organizatorAu dominat
Timp de trei zile s-a disputat pe po

ligonul Tunari din Capitală tradiționalul 
concurs republican dotat cu „Cupa Di
namo", o competiție de prestigiu a ti
rului nostru, care an de an Întrunește 
la start pe cei mai buni trăgători din 
lmre*g> tară. Ediția :»72 s Ir. trecerilor 
a fost de un bun nivel tehnic, la ma
joritatea probelor s-a dat o luptă inte
resantă pentru prunele lacuri.

Cura era șl de așteptat, trofeul a re
venit țintăȘdor clubului organizator, 
care dețin supremația In sportul traiul 
șl au cîștigat și acum majoritatea lo
curilor lr.ti». Bir.e s-au mal comporta: 
dintre conc-uren-a! bumireftem ce de 
j LE.F.S.. Metalul și Câmpia, Iar din
tre sportivii dm provincie o frumoasă 
Impresie au lăsat repmentanfi asocla- 
țiiior Vdtorul Focșani. — care prin Va- 
s .-ra Manea au cucerit primele locuri 
la armă standard junioare — Activul 
Brașov precum și C.S. Medicina Cluj.

Un .fuel* pa^cnam s-a dat la mara
tonul tirului, la proba de armă liberă 
calibru redus 3x40 focuzi. tmde olimpi
cul N. Rotaru (Metalul) a fost întrecut 
la__  mustață de către Gh. Vasuescu
(Olimpia) : 1143 fi, respectiv, 1143 p.

REZULTATE — armă liberă calibru 
redus M f. culcat seniori: 1. M. Antal 
(I.E.F.S.) 595 p„ 2. Gh. Vasîlescu (Olim
pia) 593 p., 3. C. Codreanu CDtnamo) 
533 p. : 4» f. poz. culcat : L Gh. Sicor- 
sch) (Dinamo) 337 P-, L C. Manole 
(Steaua) 398 p., 3. Veronica Stroe (Di
namo) 394 p. ; U f. poz. tn picioare : 
1. T. Ciuln (Steaua) 345 p., 2. N. Rotam 
(Metalul) 354 p., 3. E. Sataia (Dinamo) 
384 p.. ; 4* t .poz. genunchi : L Gh. Si- 
eorschi 335 P, 2. Gh. Vasilescu (Olim
pia) 3» p-, N. Rotaru 383 p. ; 3x4» L 1

L Gh. Vasilescu U43 p. (pe poziții : 
393—392—385), 2. N. Rotăm 1142 (395— 
364—333). 3. Veronica Stroe 1141 p. Armă 
standard 30 f .senioare : 1. Edda Baia 
(I.E.F.S.) 589 p, 2. Marina Vasiliu (Di
namo) 586 p., 3. Mariana Feodot (Dinamo) 
586 p. ; M f. junioare : 1. Vasilica Manea 
(Viitorul Focșani) 582 p„ 2. Angela Tu- 
dortcă (Dinamo) 5*1 p., 3. Anca Iuga 
(Dinamo) 576 p. : 3x20 f. junioare : L 
Vasilica Manea 545 p. (131—180—176),
2. Anca Iuga 537 p.. 3. Aurora Podani 
(Viitorul Focșani) 530 p. : 60 f. culcat 
Juniori : l L. novici (Activul Brașov) 
S8S P-, 2. S CUCU (Dinamo) 382 p.. 3. 
AL Sarkozî (C.FH. Arad) 581 p. ; 3x30 L 
Juniori : 1. (Tr. Florescu (Medicina Cluj) 
552 p. (137—173—1*5), 2. L. CoVlCl 549 p.,
3. L Votciilu (C P.M B ) 547 p. ; 3x20 1
senioare : L Ioana Soare (LE.F.S.) 553 p. 
(135—1«—13»), 2. Melania Petrescu (Di
namo) 55» p.. 3. Marina Vasiliu 543 p. 
Pistol liber N f. seniori : 1. L. Glușcă
H. E-F^j m p., 2. M. Teodor (Steaua) 
S3* p . 3. L Pleptea (Dinamo) 532 p. ; 
juniori i L M. Trușeă (Metalul) 508 p.. 
2. L. Stan (Metalul) 503 p.. 3. I, Andrei 
(Metrom Brașov) 495 p. Pistol sport 
40 f. senioare i L Anlșoara Matei (Di
namo) 54« p., 2. Ana Buțu (Olimpia) 
557 p.. 3. Llllana Ionescu (Olimpia) 547 p. s 
Juniori : 1. G. Calotă (LEKS.) 563 p„ 
2. L. Stan 557 p.. 3. G. Klaus (Dinamo) 
543 p. Pistol viteză <0 f. seniori : 1. M. 
Roșea (Dinamo) SS2 p-, 2. V. Atanasiu 
(Steaua) 591 p., 3. M. Sum (Steaua) 5«8 p. : 
juniori : L C. Axente (Steaua) 563 p..
I. G. Caiod 559 p.. G. s-.ea (Steaua) 
*53 p.

dasameatul pe duhuri 1 L Dlxuuno 
301 p-, 1. Steaua 13* p., *. LET.S. 10» P.

gj. Bal&ș (Steagul roșu Brașov) finalizează un frumos retur Ia coapsă 
tn meciul cu V. Țigănaș (Dinamo) 
luptătorului dinamavist

dar victO'na la puncte va reveni 
Fotoi D. NEAGU

SERIA I: PROGRESUL BUCUREȘTI A AJUNS LA DOUĂ PUNCTE DE SPORTUL STUDENȚESC !
PROGRESUL BUCUREȘTI — 

DUNAREA GIURGIU 1—0 (1—0)

Start furtunos al jucătorilor de la 
Progresul, care, la a doua acțiune 
ofensivă, au marcat unicul gol ai 
meciului. In continuare, ei au avut 
o perioadă de dominare, dar Cassai, 
Beldeanu și I. Sandu au greșit de 
puțin ținta sau portarul Dunării, 
Tudorache, a rezolvat situațiile cri
tice. Apoi, jocul s-a echilibrat, înain
tașii ambelor formații ratînd posi
bilitățile de a schimba tabela de mar
caj. Cu un minut înainte de pauză, 
I. Sandu (Progresul) a Intrat în ca
reu. fiind talonat de Gruber, s-a 
dezechilibrat și astfel a irosit o bună 
ocazie. Tn repriza secundă, inițiati
va a aparținut tot bucureștenilor. 
In această parte a partidei, replica 
oaspeților a fost mai dîrză, apără
torii, în special Gruber, au apelat la 
mijloace neregulamentare — uneori 
la durități — pentru a respinge ac
țiunile echipei Progresul. Unicul gol 
a foet realizat de Dudu Georgescu 
(min 2). A arbitrat bina A. Pilosian
— CoMtanța. (p.v.)

PORTUL CONSTANȚA — SPORTUL 
STUDENȚESC 3—1 (2—1)

Bucureștenii au combina* frumo» 
la începutul partidei șl In min. 24 
M. Sandu a deschis scorul. Apoi, con- 
ștănțenil, car» au evoluat bine șl 
pînă in acest minut, au jucat mal 
ofensiv și, după patru minute, au 
egalat, prin Enache — de la 6 m. 
După citeva minute, tabela de mar
caj s-a schimbat din nou i Pleșa a 
reluat, cu capul, balonul centrat de 
Enache. După pauză, constănțenli au 
jucat dezinvolt șl In mln. 75 au ma
jorat scorul la 3—1 prin Grămoștea- 
nu. Din acest moment s-a conturat 
clar victoria gazdelor, cu toate că 
studenții au beneficiat de citeva gra
ve greșeli ale arbitrului Gr. Birsan
— Galați, car» a condu» slab. (D.G.)

METALUL BUCUREȘTI — CHIMIA 
RÎMNICU V1LCEA 2—0 (2—0)

Bucureștenii, superiori din toate 
punctele d» vedere, au obținut •

victorie comodă. Dar elevii antre
norului Paul Popescu au greșit an- 
grenîndu-se în jocul dur practicat 
de vîlcenl. In prima repriză, meta- 
lurgiștii au controlat jocul și apă
rarea adversă a fost nevoită să ce
deze de două ori : prima oară în min 
24, cînd Georgescu a marcat din a- 
propiere și în min. 43 — Troi a de
pășit un adversar șl a înscris. In 
partea doua, jocul a continuat să 
fie la discreția bucureștenilor, care 
au ratat mai multe ocazii. A condus 
satisfăcător T. Podaru — Brăila.

Aurel PĂPĂDIE

F. C. GALAȚI — Ș. N. OLTENIȚA 
2—0 (1 —0)

Gălățenii, în bună dispoziție, au 
cîștigat mai ușor decit arată scorul. 
Ei au dominat cu autoritate, dar au 
și ratat nespus de mult. Oaspeții 
s-au apărat supranumeric și au con- 
traatact sporadic. A marcat Chihaia 
(min. 40 și 50, ultimul din 11 m). Foar
te bun arbitrajul lui Gh. Micloș — 
București.

T. SIRIOPOL, coresp. județean
POIANA CÎMPINA — ȘTIINȚA 

BACAU 2—1 (2—0)

Joc de un bun nivel tehnic. Cmpl- 
nenll au Început bin» partida șl în 
min. 12 au condus cu scorul de 2—0 ! 
Autorii golurilor i Ciucu (min. 2) și 
Goran (min. 12.) In continuare, Poia
na a dominat, dar Înaintașii săi au 
irosit citeva ocazii. După pauză, la 
un atac al studenților, DSnăilă (Po
iana), In min. 56, a înscris In propria 
poartă. M. Buzea — București a con
dus ou scăpări.

O. VIRJOGHIE, coresp.

C.F.R. PAȘCANI — METALUL 
PLOPENI 0-0

Cel» două formații au jucat pen
tru rezultat, neglijînd latura spec
taculară a meciului. Feroviarii au 
avut inițiativa, dar n-au putut trece 
de «pârarea bin» organizată a oaspe
ților. A arbitrat foarte bin» V. Du
mitrescu — București.

O. ENEA, coresp.

PROGRESUL BRĂILA - 
POLITEHNICA GALAȚI 3—0 (0-0)

Brăllenii și-au dominat net adver
sarul. Semnificativ în acest sens este 
raportul de cornere (15—2) favora
bil lor, precum și faptul că studen
ții au șutat prima dată pe spațiul 
porții în min. 11, dintr-o fază fixă, 
iar după pauză, portarul Rădoi (Pro
gresul) a „șomat" pur și simplu. Go
lurile au fost înscrise de Ionescu 
(min. 70) și Corbănescu (min. 78 și 
89). Bun arbitrajul iul I. Angheliu 
— P. Neamț.

N. COSTIN, coresp. județean

METALUL T1RG0VIȘTE — 
CEAHLĂUL PIATRA NEAMȚ 

I—0 (1—0)

Joc de slab nivel tehnic. Ambe
le Înaintări au ratat nenumărate oca
zii. Metaiurgiștli au dominat și oas
peții au dat o replică bună. Unicul 
gol a fost marcat de Economu, in 
min. 39. A condus bine M. Cîțu — 
București.

M- AVANU, coresp. județean

1. SPORTUL STUD. 20 11 7 2 34—22 29
2. Progresul Buc. 20 11 5 4 35—14 27
3. S. N. Oltenița 20 10 4 6 25—26 24
4. Politehnica Galați 20 8 7 5 26—17 23
5. F. C. Galați 20 10 3 7 27—23 23
6. Metalul Tirgoviște 20 8 5 7 21—22 21
7. Metalul Buc. 20 7 6 7 21—17 20
8. Progresul Brăila 20 8 3 9 19—16 19
9. Metalul Plopenl 20 7 4 9 22—24 18

10. Știința Bacău 19 5 8 6 17—21 18
11. Ceahlăul P. Neamț 20 7 4 9 24—31 18
12. Poiana Cîmpina 20 7 3 10 M-28 17
13. C. F. R. Pașcani 20 6 4 10 22—25 16
14. Dunărea Giurgiu 19 6 4 9 16—25 16
15. Portul Constanța 20 4 7 9 22-25 15
16. Chimia Km. Vîlcea 20 5 4 11 16—32 14

ETAPA VIITOARE (23 aprilie) : Poli
tehnica Galați—Progresul București, Du
nărea Giurgiu—F. C. Galați, Ș.N. Olte
nița—Metalul București, Metalul Plopenl 
—Poiana Cîmplna, Sportul studențesc 
Buc.—Ceahlăul P. Neamț, Metalul Tîrgc- 
viște—Portul Constanța, Chimia Hm, 
Vilcea—Știința Bacău, C.F.R, Pașcani— 
Progresul Brăila.

Meci restant <20 aprilie) : Știința Ba- 
eâu—Dunărea Giurgiu,

SERIA a ll-a: DIFERENȚA SE MENȚINE ÎNTRE C.S.M. REȘIȚA Șl MINERUL B. MARE

Ieri au avut loc partidele din cadrul 
etapei a ni-a a campionatului diviziei 
A (in Capitală au fost programate 9 <Un 
cele 18 formații). Iată citeva amănunta 
de la aceste Întreceri.

MECIURI FRUMOASE IN 
DINAMO

SALA

Mare a 
roșu Bv. 

. Meciul

In sala din șos. Ștefan cel : 
avut loc triunghiularul Steagul i
— Tomistex Constanța — Dinamo. 
Dinamo — Steagul roșu se anunța deo
sebit de echilibrat deoarece, atit echipa 
brașoveană dt și cea bucureșteană as
pirau la primul loc în clasamentul se
riei. De altfel, sorții ău deds ca ,a- 
ceastă inttlnire să inaugureze triunghiu
larul. Cu toate că interesul pentru punc
tele aflate în luptă era mare, partidele 
au fost frumoase șl de un apreciabil 
nivel tehnic. Unele chiar au prilejuit 
dueluri deosebit de spectaculoase. Bu
năoară partidele Florian Moț (Dinamo)
— Ion Vlădescu (Steagul roșu), din 
limitele cat. cocoș (57 kg), Constantin 
Moldovan (St. r.) — Dumitru Pițurcă 
(D.), cat. pană (62 kg) șl Vasile TU&- 
naș (D.) — Teodor Balaș (St. r.), cat. 
semlmljlode (82 kg), partide dștigate da 
primii la puncte sau prin tuș, au oferit 
multe procedee tehnice de mare efl- 
cadtate. tn final victoria a revenit e- 
chipei brașovene cu 15.5—124 insă Dl------ ------.- j.- - douâ 

pen
ded

aoes-

namo a aminat meciurile de la 
categorii avînd luptătorii în lotul 
tru campionatele europene, șl 
șanse pentru ca după disputarea 
tora rezultatul să-1 fie favorabil.

Intîlnlrea ou Tomlstex a tost 
timpul sub semnul netei

_________ ____ ___________ ___ ___ tot 
timpul sub semnul netei superiorități 
a formației Dinamo oare a fl cîștigat-o 
ou scorul de 17—7.

Ultimul med, Steagul roșu — Tomlstex 
a fost de asemenea inegal deoareoe e- 
chlpa brașoveană s-a impus aproape 
la toate categoriile cu multă ușurin
ță. Rezultat final t 20—8 In favoarea 
brașovenilor. Au arbitrat foarte bine 
Gheorghe Condu (Galați), Marin Cristea 
ți Dumitru TI han (Buo.).

Cotlin CHIRIAC

IN FINE, PROGRESUL 
VICTORIOASA

La triunghiularul găzduit tn sala din 
parcul Progresul din București echipa 
clubului organizator, Progresul, a reu
șit, pentru prima oară în acest cam
pionat. să termine victorioasă în ambele 
meciuri cu Nicollna Iași — 20,5—11,5 
(două partide aminate) șl Dunărea 
Galați — 14—14 (un meci amtaat).

In partida vedetă, dintre Progresul 
gl Dunărea, gazdele au foe» nevoite

STATU-QUO In divizia a feminină
seturi. In primul set, la scorul da 
14—12 pentru Constructorul, studentei, 
de pe Bega egalează și forțează vic
toria. dar Victoria Caranda. punotlnd 
de două ori consecutiv, le năruie spe
ranțele. în cel următor, situația se re
petă (același scor), dar de data aceasta 
în favoarea oaspetelor. Elevele antre
norului S. Chiriță ișl revin, se I concen
trează la maximum, profită șl da gre
șelile adversarelor, ciștlglnd șl acest 
set în extremis : 2—0 I La scorul de 
1—1 ia seturi, meciul ar fl putut lua 
altă turnură. Dar... Setul al treilea — 
ultimul — nu este decît o formalitate 
pentru gazde, care îngenunchează un 
adversar căzut fizic și psihic. Au ar
bitrat foarte bina I. Nlculeecu fl V. 
Dumitru.

te bin. N. lonesou ft R. Farmuș din 
București

nio IONESCU—coresp. Județean

CEAH-
Vlctorie 

____ ___ ,__________ _______ fost 
superioare gazdelor. (Ști IACOB _ 
resp. județean)

CONSTRUCTORUL ARAD - 
LAUL PIATRA NEAMȚ 0—3. 
clară a pietrenceior, care au net

oo-

P. PEANA

• REZULTATE
Rapid — I.E.F.S. 3—2 (—2, 10, 11,

13) ; Dinamo — C.P.B. 3—0 (8, 12, 17) — 
ambele partide disputate slmbătă ; Con
structorul — Universitatea Timișoara 3—0 
(14, 14, 1) ; C.S.M. Sibiu — Farul Con
stanța 3—1 (14, 7, —6, 12) ; Constructo
rul Arad — Ceahlăul P. Neamț 
(—10. —11, _8) ; penicilina lași —

- - - ............... 3,didna București 3—1 (13. —15,

—3,

0-3 
Me
ll).

Întreceri pasionante

A III-A LA „LIBERE14

să se întrebuințeze la maximum pentru 
a-și adjudeca victoria, la limită. A fost 
o partidă frumoasă, cu multe mectun 
de bun nivel tehnic. ca de pildă, cela 
dintre Neazu (D) ți Olteanu (P) — a 
cîștigat gălățeanul prin tuș tn mln. I 
după ce avea un avantaj de 15—U, Gh 
Antonie (P) »i Gheorghiu (D).

Gălățsiil s-au comportat bina în 
această etapă, el au aliniat sportivi 
btne pregătiți, care au folosit multa 
p.-ooedee tehnice. După cum ne apunea 
ar.mer.orul St BaS.r. Dunărea are acum 
In echipă un luptător care va păși pe 
urmele lui Barceanu... dar la libere. 
Este vorba de A. Nea eu (U ani), oara 
a obținut două victorii șl este într-a- 
devăr talentat.

Tînăra echipă leșear.I (din opt eon- 
curențl șapte au fost juniori) n-a putut 
obține mal mult, dar unii dintre el 
au abordat întUnlrile eu mult curaj, 
ca de pildă, juniorul D. Korea, care a 
rezistat timp de 3 repriza experimen
tatului luptător gălățeon, Gh. Cluntu. 
Nicollna Iași a pierdut la Dunărea Ga
lați cu 4—24 (două meciuri aminate). 
Arbitrajele — șef de saltea prof I. Lef
ter — au fost competenta, (tir.).

GIULESTENII N-AU REUȘIT 
SA TREACĂ DE LUGOJENI

Se antidpase că Rapid va ieși învin
gătoare In cele două partide pe car» 
le-a susținut acasă cu Vulturii Textila 
Lugoj șl A.S.A. Brașov. Dar. tn cele 
din urmă bucureștenii au fost nevolfi 
să se mulțumească cu un draw în con
fruntarea cu formația din Lugoj (16—16) 
șl să dștige doar In fa(a echipei bra
șovene (23—9). Cel mal frumo* meci a 
fost la cat. semiușoară (6* kg) susținui 
de N. Ciobotaru (Rapid) șl E. Fillp 
(A.S.A.), meci In care gluleșteanul a 
reușit să finalizeze numeroase procedee 
tehnice șl să obțină victoria cu peste 
12 puncte diferență.

Echilibrată a fost șl partida Vulturii 
Textila — A.S.A. care s-a șl încheiat 
cu un rezultat strîns : 1»—14 In favoa
rea lugojenilor (OCTAVIAN GUȚU »0- 
r»*p.)

ODORHEIUL SECUIESC
Dinamo Brașov a obținut șl de data 

aceasta două victorii : la Lemnarul 
Odorhel cu 15—5, la Mureșul Tg. Mureș 
cu 21.5—*,5. Lemnarul — Mureșul 31—9. 
Printre evldențlațl se 
(62 kg), Paraschlv (74 kg) — 
Dlnamo șl Szatmari (4* kg) de la 
naruL (A.- PIALOGA — coresp.)

numără Șuba 
de la
Lem-

T1RGOVIȘTE
Reuniunea din localitate a 

resantă, cu multe meciuri de 
tehnic. Metalul Tlrgovlște cu 
Brăila 30—8. cu Autosport Si. 
29—9. Autosport — Progresul
menționat că din formația Progresului 
a lipsit V. Iorga. (M. AVANU — coresp.)

fost 
bun 
Progresul 
Gheorghe 

13—19. De

lnte- 
nlvel

SATU MARE
cu C.F.R. Timișoara 13—13, eu
Satu Mare 8—8 (trei meciuri

------- 11-1».

Steaua
Olimpia ____
aminate), Olimpia cu C.FJl. 
(A. VERBA — aoresp.).

C.S.M. SIBIU — FARUL CONSTANȚA 
3—L Sibiencele, cu trei junioare de la 
Școala sportivă In formație, au cîștigat 
destul de comod, printr-un joc 
lent în atac șl în special la 
Oaspetele au condus cu 14—10 în 
I, Insă revenirea siblencelor a 
hotărltoare. După 2—0 la seturi, 
calnlcele îșl îngăduie o relaxare, 
setul ni, dar fi cîștigă pe cel da al 
rv-lea la mare luptă. Au arbitraj foar-

exce- 
blocaj. 

setai 
fost
Io- 

plerd

CLASAMENT
1. RAPID 20 19 1 59:12
2. Penicilina 20 18 2 55:13
3. Medicina 20 15 5 48:28
4. Dinamo 20 14 6 43:25
5. I.E.F.S. 19 14 5 48:23
6. Coristr. Buc. 20 8 12 35:42
7. Ceahlăul 20 7 13 30:44
8. C.S.M. Sibiu 20 7 13 28:44
9. Univ. Timișoara 20 6 14 32:47

10. Farul 20 6 14 30:48
11. C.P.B. 20 5 15 22:51
12. Constr. Arad W o 19 4;57

39
37
35
34
33
28
27
27
26
26
25
19

Ieri s-a disputat „Premiul de aprilie", 
alergare semi-dasdcă, prima din suita 
probelor principale ale stagiunii. D.n 
păcate, însă, pe lingă multe alte neca
zuri, hipismul nostru traversează ac
tualmente și o criză a elementelor de 
valoare. Dacă de pildă în urmă cu doi 
ani, puteam să urmărim în confrun
tările importante 14 trăpași capabili să 
realizeze performanțe sub 1:27, astăzi o 
astfel de ispravă o lsbutește numai Gînd. 
Ca exemplare de elită ar mal putea fi 
citate : Silvia. Senzația, Habar, Senior 
șl Torpedo. Șl cu asta, basta I 
aceea, cel ce întocmesc programul 
nlunllor, neavînd de rulat decît 
lot redus, de protagoniști, apar în

De 
rea

ua 
poe- 

twa acehți* C6‘re, avlnd doar un singur

METALURGISTUL CUGIR — GS.M. 
REȘIȚA 1-0 (1—0)

Joc viu disputat. In prima parte, 
gazdei» au dominat categoric. După 
c» Peronescu a trimis balonul în 
bară (min. 15), Georgescu a marcat. 
In min. 29, unicul gol al partidei. 
In repriza secundă, reșițenil au ieșit 
Ia atac, dar apărarea gazdelor a fost 
ia post. In min. 81, Suciu (Metalur
gistul), după ce a trecut și de por
tar, a expediat mingea pe lingă ba
ră I Arbitrul Z. Szecsei — Tg. Mureș 
a condu* foarte bine.

M. VILCEANU, coresp.

C.SJA. SIBIU — MINERUL BAIA 
MARE 3—1 (2—0)

Peste 5000 de spectatori au asistat 
la c«l mai bun joc ai siblenilor din 
acest campionat. Cu o formație în
tinerită, localnicii i-au Impus șl au 
cor.dus cu autoritate Întreaga par
tidă. Golurile au fost marcate de 
Răduță (min. 10), Stoicescu (mln. 21), 
Drăgoi (mln. *5), respectiv Satu (min. 
80). De remarcat că în mia. 2. Sch
wartz (C.S.M.) a ratat un penalty, 
N. Barra — Tlrnăveni a condus 
foarte bin».

I. BOȚOCAN, ooresp

MINERUL ANINA — OLIMPIA 
ORADEA 3—0 (0—0)

Orădenll au venit La Anina cu gtn- 
dul de a obține un rezultat de egali
tate. Pentru atingerea arestul scop 
el au pus accentul pe apărare, de- 
clanșind apoi contraatacuri. Din a- 
ceastă cauză, jocul a avut un aspect 
de uzură, în majoritatea timpului 
am asistat la un duel între înainta
rea Minerului șl apărarea adversă. 
După c» în prima part» scorul a

rămas alb, imediat după pauză, In 
min. 48, Angheț (Minerul) a deschis 
scorul. Apoi, Mathe (mln. 60) șl Stur- 
za I (min. 68) au majorat avantajul 
la trei goluri. A arbitrat satisfăcător 
I. Boroș — Timișoara. (V. I.)
CHIMIA FĂGĂRAȘ — CORVINUL 

HUNEDOARA 5-0 (4-0)

După victoria în fața liderului, 
obținută joi, Chimia a mai realizat 
două puncte, de data aceasta în dau
na Corvinulul. In prima repriză, fă- 
gărășenil au dominat net și au în
scris de patru ori. Autorii lor i Feher 
(min. 13 și 27) șl Filip (min. 40 și 
44). După pauză, în min. 70, Ciutac 
a marcat cel de al cincilea gol. Foar
te bun arbitrajul lui Gh. Vasilescu I 
— București. (L. T.)

ELECTROPUTERE CRAIOVA — 
VULTURII TEXTILA LUGOJ 

2-0 (0-0)

Deși au dominat In majoritatea 
timpului, craiovenil n-au putut să 
deschidă icorul decît de-abia In min. 
65, prin Boșoteanu. In minutul 79, 
Mateescu a pecetluit scorul partidei. 
A arbitrat foarte bine I. Drăghici — 
București.

T. COSTIN, coresp.
GF.ll ARAD — OLIMPIA SATU 

MARE 1—0 (0-0)

Feroviarii au cîștigat mal greu 
decît se așteptau, deoarece orădenii 
au opus o rezistență nesperat de 
bună. Localnicii au dovedit un plus 
de maturitate. A înscris Gyengye 
(mln. 70). A condus bine G. Blau — 
Timișoara.

Șt IACOB, coresp, județean

C.F.R. TIMISOARA — GLORIA 
BISTRIȚA 3—0 (1—0)

Antrenorul Manolache, renunțînd la 
serviciile lui Gaboraș, Pîrvu și Boc
șa pentru indisciplină, a prezentat o 
formație tînără. Timișorenii au evo
luat la un bun nivel și au cîștigat 
la scor. Bistrițenii au pus accentul 
pe apărare. Golurile au fost reali
zate de Cotec (min. 40), Nestorovici 
(min. 53 și 57). A arbitrat bine S. 
Palkoș — Oradea.

C. CREȚU, coresp.
GAZ METAN MEDIAȘ — 

POLITEHNICA TIMIȘOARA 2—0 (0—0)
Miza jocului și-a pus amprenta pe 

desfășurarea partidei, care nu s-a 
ridicat la un nivel calitativ superior. 
Totuși, s-a jucat deschis și s-au- 
ratat multe ocazii. Au marcat Darie 
(min. 56) și Pascal (min. 88 din 11 
m). A condus bine T. Baboș — Cluj.

V. POPOVICI, coresp.
1. C. S. M. REȘIȚA 20 12 4 4 30—12 28
2. Minerul Baia Mare 20 10 4 6 34—20 24
3. C. F. R. Timișoara 20 9 5 6 28—15 23
4. C. F. R. Arad 20 8 5 7 22—23 21
5. Chimia Făgăraș 20 9 2 9 34—27 20
6. Metalurgistul Cugir 20 9 2 9 15—18 20
7. Minerul Anina 20 9 2 9 24—28 20
8. Vulturii text. Lugoj 20 8 4 8 17—27 20
9. Politehnica Tim, 20 7 5 8 25—22 19

10. Glora Bistrița 20 8 3 9 21—23 19
11. C. S. M. Sibiu 20 8 3 9 19—24 19
12. Gaz metan Mediaș 20 8 3 9 15—22 19
13. Electroputere Cr. 20 7 4 9 16—25 13
14. Corvlnul Hunedoara 20 7 3 10 20—23 17
15. Olimpia Satu Mare 20 7 3 10 12—20 17
16. Olimpia Oradea 20 7 2 11 23—26 16

ETAPA VIITOARE (23 aprilie) : Cor- 
vlnul Hunedoara—Gaz metan Mediaș, 
C.F.R. Arad—C.F.R. Timișoara, Minerul 
Anina—C.S.M. Sibiu, Vulturii textila 
Lugoj—Olimpia Sațu Mare, Electropute
re Craiova—Gloria Bistrița, Politehnica 
Timișoara—Chimia Făgăraș, C.S.M, Re
șița—Minerul Baia Mare, Olimpia’ Ora
dea—Metalurgistul Cugir.

ÎNViNGÎND PE POLITEHNICA BUCUREȘTI,

SĂNĂTATEA SATU MARE A PRODUS SURPRIZA ETAPEI!

Slmbătă șl duminică «-au desfășurat 
partidele etapelor a l*-a din oamplona- 
tul famlnin fi a U-« din cel masculin.

MASCULIN
DINAMO BUCUREȘTI — I.C.H.F. 

78—44 135—38). După frumoasa fi
gură din meciul cu Steaua, era de aș
teptat — de această dată în țața cam
pionilor — din nou o evoluție bună a 
baachetbaliștilor de la LC.H.F. Intr-ade
văr, pe fondul unor greșeli de atac șl 
de apărare ale dinam ovlștilor, el s-au 
impus In prima parte a meciului attt 
pe teren cit *1 pe tabela de marcaj 
(mln. ( : 14—6. min. 13 : 36—13). Dar 
surpriza n-a ținut decit o repriză, căci 
văzindu-se serioe amenințați, dinamo- 
vlșttt șl-au adus aminte că sînt (va
loric) liderii de necontestat al clasa
mentului *1 s-au Impus clar Intr-un bun 
final de meci. Au arbitrat foarte bine 
C. Negul eseu fl A. -Atanseesou. (Radu 
IȚMOFTE)

POLITEHNICA BUCUREȘTI — VOINȚA 
BUCUREȘTI 75—Si (*»—13). în prima 
repriză, pe teren a existat o singură 
echipă. Politehnica, oaalaltă evoăuînd 
sub orice critică. Cele 13 puncta înăcri
se de baschetballștii de la Voința ne 
scutesc de orioe comentariu. Au ar
bitrat foarte bins N. Ciescu (Buc.) șl 
Tr. Took (Cluj).

POLITEHNICA CLUJ — RAPID BUCU
REȘTI 60_4* (33—33). Buoureștenil
și-au etalat din nou virtuțile tactice 
oe li caracterizează. Jurind In funcție 
de situațiile de pe teren, economic, dar 
eficace. Clujenii au luptat mult pentru 
o comportare *1 un rezultat bun dar 
ezitările de sub panoul advers l-au pri
vat de multe puncte. Au oondus inegal 
pe durata partidei E. Hotya (Oradea) șl 
V. Kadar (Tg. Mureț). (Mircea RADU— 
coresp.)

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA — UNI
VERSITATEA CLUJ *•—O (49—34). Der- 
by-ul studențesc s-a terminat la o 
diferență dară în favoarea gazdelor. 
Meciul a plăcut însă prin precizia a- 
runcărttor lui Viciu, prin duelul CSm- 
peanu—Demian, prin incursiunile Iul 
Ruhring șî prin evoluțiile tinerilor 
Mănăilă. Weber și Zdrenghea. Au ar
bitrat corect I, Petru tiu șl N. Iliescu

(ambii din București). (Petre ARCAN — 
coresp. județean)

POLITEHNICA GALAȚI _ MUREȘUL 
TG. MUREȘ 79—66 (40—36). Darby-ul
codașei nr a oferit o partidă modestă 
din toate punctele de vedere. De notat 
că în minutul 14, arbitrul ploleșteafi 
M. Aldea a vrut, în mod cu totul ne- 
justifloat, să evacuez» sala. Cu această 
ocazie, Jocul a fost întrerupt timp 
de trei minute. Au condus slab, M. 
Aldea șl bina, I. Dlnescu (București). 
(T. SIRIOPOL—coresp. județean).

CLASAMENT
1. DINAMO
2. Steaua
3. Univ. Timiș.
4. Polit. Buc.
5. „U« Cluj
6. Rapid
7. I.C.H.F.
8. I.E.F.S.
9. Polit. Cluj

10. Voința
11. Pottt. Galați
12. Mureșul

21 19 2 1798-1393 40
21 19 2 1576-1364 40
21 14 7 1707-1508 35
21 14 7 1601-1389 34
21 13 8 1478-1399 34
21 11 10 1446-1470 32
21 9 12 1275-1313 30
21 7 14 1397-1529 28
21 6 15 1347-1483 27
21 5 16 1261-1477 26
21 5 16 1514-1686 26
31 4 17 1455-1844 U

FEMININ
UNIVERSITATEA IAȘI 

BUCUREȘTI 41—83 (22—34) 
samentului a făcut In acest meci

RAPID
Lidera cla- 

__________   ________ ______  ___ _ o 
adevărată demonstrație da baschet. Sco
rul s-a menținut strîns doar pină în 
minutul 14 (20—18). după care rapl-
dlstele, Jucînd excedent, s-au _ distanțat 
clar. Au arbitrat bine G. '
(Tg, Mureș> și St. Grecu 
(V. DIACONESCU—coresp.)

CRIȘUL ORADEA ■ 
REȘTI 59—81 (25—39).
cese

Berekmeri 
(Covasna).

I.E.F.S, BUCU- 
După șase ®uc- 

consecutive, echipa orâdeană a 
fost întrecută de o formație mai bună. 
Au condus foarte bine I. ȘtLrbu (Cluj) 
șl Alexandru Ivan (Timișoara). (V, 
SERE—coresp.)

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA — VO
INȚA BRAȘOV 60—42 (2fr— 20). Cu O a- 
părare bună și cu atacuri lungi dar 
eficace, gazdele au avut în permanență 
Inițiativa. Repriza a doua a fost fru
moasă. dinamică. Au arbitrat corect 
M. Tănăsescu (București) și I». Kugliș 
(Oradea). (Ion ENE—coresp.)

A.S.A. CLUJ — CONSTRUCTORUL 
BUCUREȘTI 79—65 (35—27). Cluj ancei*

GABARIT A PROMOVAT INTRE VEDETE
sacou, es*-e nevoit sâ-1 poarte în toate 
Împrejurările.

Așadar, in proba principală a tnvln» 
Gabarit, care mergind Intr-o accentuata 
ascendențlune a înscris de data aceasta 
o valoare remarcabilă. Senzația, Silvia 
șl Gind suporttnd un sever handicap, 
au cel puțin meritul că șl-au apărat 
șansele la valoarea maximă. S-a mal 
disputat prima cursă de fond, dștigatâ 
de Jotra.

In sfirșit, jocul austriac, chiar la 
reluare a fost băgat in priza unul circuit 
de înaltă tensiune : 115 000 I...

Rezultate tehnice : Cursa I Zeflrei
(G. Avram), 1:35.5, Mojica, simplu *, 
ordinea 35 ; cursa a H-a Minunea (L 
Bănicii) 1:30,4, Sufertaș, Orfelina, sim
plu L ev«H *9, erdmea M, orpines

(V.

triplă 125 ; cursa a HI-a Mercedes (N. 
Gheorghe) 1:32,4, Raliu, Filomela, sim
plu 4, event 19, ordinea 14, ordinea tri
plă 383 ; cursa a IV-a Jotra (Gh. Tă- 
nase) 1:31, Cuc, Huluba, simplu 3, 
event 10, ordinea 22, ordinea triplă 107 ; 
cursa a V-a Tulnic (Tr. Marcu) 1:32,8, 
Joviala, simplu 2, event 10, ordinea 11; 
cursa a Vl-a Gabarit (V. Gheorghe) 
1:27,4, Velodrom, Semeț, simplu 8, 
event 20, ordinea 18, ordinea triplă 126 ; 
cursa a VH-a Hlrondlța (G. Avram) 
1:29,3, Kllowat, simplu 12, event 75, 
ordinea 60. Pariul austriac ridicat Ia 
suma de lei 115.273 a fost cîștigat de o 
combinație cu șapte cal a lei 57.636 șl 
de 12 oomblnații cu șas» cal a lei 
4.903 flecare.

Middy DUMITRESCU >

au fost net superioare, in special în 
organizarea jocului. In plus, atacul lor 
s-a aflat în zi excelentă. Foarte bun 
arbitrajul cuplului G. Dutka (Oradea) 
— A. Caraman (Timișoara). (M. RADU— 
coresp.)

SANATATEA SATU MARE _ POLI
TEHNICA BUCUREȘTI 76—69 (41—38).
După o partidă extrem de echilibrată, 
tn oare gazdele au reușit cel mal bun 
joc din campionat, șl după oe scorul 
a alternat la o diferență de numai 2—3 
puncte, victoria a revenit în final bas
chetbalistelor de la Sănătatea. Au con
dus bine E. Saroșî (Cluj) și E. Balicl 
(Brașov). (A. VERBA—coresp.)

CLASAMENT
1. RAPID 18 18 2 1183- 888 34
2. I.E.F.S. 18 15 3 1215- 867 33
3. Politehnica 18 15 3 1218- 914 33
4. Crlșul 18 10 8 969- 981 28
5. Sănătatea 18 8 10 1065-1135 26
6. Univ. Timiș. 18 7 11 982-1152 25
7. A.S.A. 18 5 13 1014-1151 23
8. Voința 18 5 13 938-1073 23
9. Constructorul 18 5 13 873-1072 23

16. Univ. lași 18 4 14 872-1098 22

c. A. U,
A CÎȘTIGAT 

CUPA „1 MAI“
Din inițiativa și tn organizarea comi

siei municipale de atletism București, 
simbătă și duminică, pe stadionul Re
publicii s-a desfășurat . un concurs de 
atletism în cinstea zilei de 1 Mal.

Rezultate tehnice. MASCULIN 100 și 
200 m : T. Petrescu (C.A.U.) 10,6 și,
respectiv, 21,7; 400 m. : Gh Petronlus 
(C.A.U.) 47,6, Gh. Tîlnăsescu (C.A.U.)
47.9 ; 800 m. : P. Lupan (Steaua) 1:53,2 ; 
1 500 m. : Z. Gașpar (C.A.U.) 3:56,7;
400 m. g. : Gh. Petronlus 52,2, Gh. Tă
năsescu 52,5 ; 3 ooo m. ob. : M. Ionescu 
(C.A.U.) 9:09,6 ; înălțime : !L. TBrdk
(C.A.U.) 2,00 m, M. Negomlreanu (C.A.U.) 
2,00 m„ Cr. Dreptu (Ș.S.A.) 2,00 m. ;
prăjină : D. Piștalu (Dinamo) 4,90 m„ 
N. Llgor (C.A.U.) 4,80 m. ; greutate : 
Gh. Dumbravă (C.A.U.) 14,90 m. ; disc : 
Gh. Suha (C.A.U.) 47,94 m. ; ciocan : 
Gh. Costache (Dinamo) 62,26 m. ; FE
MININ — 100 m : M. Goth (Metalul) 
11,8 ; lungime : R. Țarălungă (C.A.U.) 
5,87 m. ; Înălțime : D. Munteanu (C.A.U.)
l, 60., E. Bokor (C.A.U.) 1,60 m. ; greu
tate : V. Brad (Progresul) 14,07 m. ; 
disc : M. Vasilescu (C.A.U.) 44,90 m. ;
suliță : șt Ciontu (Constructorul) 48,50
m. I. Stancu (Dinamo) 48,28 m.

Cupa î,1 Mal" a revenit Clubului At
letic Universitar București, ear» a pre
zentat concurent! în toat» srobd»

V fi. AL MUBESAND

Bucureeter.it


RECORD DE... INEFICACITATE:
DOAR 12 GOLURI ÎNSCRISE ÎN ETAPA DE IERI

POLITEHNICA 0(0) AVANTAJUL
F.C. ARGEȘ 1(1)

CALMUL
PITEȘTE NILOD:

LUCIDITATEA
IAȘI, 16 (prin telefon, de la tri

misul nostru).
Rumoare și surprize la apariția ce

lor două echipe pe terenul din Dealul 
Copoului. Cauzele ? Iată-le : din „ll“-le 
de bază al ieșenilor absentează fun
dașul central lanul și portarul Costaș, 
care, simbătă, mergînd neatent pe o 
stradă din Iași a călcat... strîmb și 
s-a accidentat foarte grav (me lise) ! 
Dar și din monomul obișnuit al piteș- 
tenilor lipsesc Frâțilă, Marian Pope
scu, Prepurgel și... Dobrin, jucătorul 
de care s-au temut atît de mult an
trenorul Mărdărescu, precum și Cu
perman, . Simionaș, Lupulescu și co
echipierii lor. Cum din formația ar- 
geseană absentau numai atacanți (Fră- 
ți’.ă și Dobrin accidentați, iar Marian 
Popescu și Prepurgel fiind rezerve) 
era de așteptat ca tocmai randamen
tul acestui compartiment să fie scă
zut. N-a fost însă de loc așa pentru 
că, pe teren lucrurile au luat o cu 
totul altă turnură, de loc plăcută pen
tru echipa gazdă.

Piteștenil joacă încă de la început 
cu aplomb, stăpînesc autoritar mij
locul terenului prin Olteanu, Ștefan, 
Ciolan și Radu (mult retras) lansea
ză atacuri fulgerătoare, Jercan, Roșu 
— ambii în mare vervă — constituind 
un permanent pericol pentru apăra
rea Politehnicii. Absolut toate șarjele 
lor se termină cu șuturi violente 
(Roșu min. 3 și 4, Jercan min. 7, 
Radu min. 8, Olteanu min. 12) res
pinse cu dificultate de portarul de
butant, Naște. Firesc, golul nu lattrzie 
prea mult. După 18 minute de joc, 
Jercan scapă de extrema stîngă, Ro
milă I îl ajunge din urmă, piteșteanul 
îl fentează cu ușurință, apărătorul 

centrare impe- 
bine plasat în- 
reia, cu capul, 
Golul — efect

ieșean cade, urmează o 
cabilă spre Roșu care, 
tre Alecu și Stoicescu, 
peste Naște sub bară !

al unei faze de extremă simplitate 
— toarnă plumb in picioarele ieșeni
lor, care par buimăciți de lovitura 
primită. Ei nu își vor reveni curind, 
nereușind să se apropie decit rare
ori de poarta lui Stan. O singură dată 
șutul lui Romilă II (min. 28) ame
nință să se transforme în gol, dar, 
vigilent și prompt, portarul oaspeți
lor respinge In corner. Spre finalul 
reprizei, tot argeșenii au posibilitatea 
să înscrie. Roșu șutează de două ori, 
obligîndu-1 pe Naște să intervină cu 
mare talent, debutul portarului națio
nalei de juniori în prima divizie a 
țării fiind, in ciuda înfrîngeril echi
pei sale, de bun augur și aplaudat 
de spectatorii Ieșeni.

După pauză la Politehnica intri Ma
rțea —- iar F. C. Argeș reapare cu 
linia titulară de mijlocași — Prepur- 
gel, Marian Popescu. Era de așteptat 
ca cei doi să impulsioneze șl mai mult 
atacul piteștean. Nu este insă așa„ 
Politehnica domină teritorial. Domină 
însă haotic, nici una dintre 
sale ofensive nefllnd bine 
Atacanții se precipită, nu se 
oportun, greșesc pasele, nu 
gesticulează în permanență 
cioși, în timp ce F. C. Argeș cu un 
Stan sigur în Intervenții la centrări, 
cu Olteanu, Vlad și Barbu intr-o 
excelentă dispoziție de joc, barează 
toate căile de acces spre poartă. Atit 
de perfect joacă apărătorii piteșteni, 
incit pe parcursul întregii reprize se
cunde poarta Iul Stan nu este pusă 
în pericol decit o singură dată (min. 
76, reluare, cu capul, Alecu peste 
bară), min. 90 găsindu-i pe oasoeți 
controllnd in totalitate jocul dar ne- 
maiatacînd, mulțumindu-se cu o vic
torie la limită, absolut meritată șl, 
după cum s-au desfășurat ostilitățile 
pe teren perfect logică.

Laurenjiu DUMITRESCU

acțiunile 
glndită. 

demarcă 
șutează, 
neputin-

DEBUTUL ANUNȚA UN SCOR RECORD
STEAUA 3(31

PETROLULL____________
. 0(0)

AD LITTERAM...
Sătmâreanu clști- 
gă, detașat și 
spectaculos, un 
duel aerian cu 
ploieșteanul Mier- 
luț. Fazd din 
partida Steaua — 

Petrolul

Foto I
Dragoș NEAGU

Stadion „23 August", teren bun, timp călduros, spectatori aproximativ 
15 OM. A marcat : ROȘU (min. 18). Raportul șuturilor la poartă s 14—11 CP« 
spațiul porții : 8—5). Raportul cornerelor: 8—0.

POLITEHNICA: NAȘTE — Romilă I, ALECU. STOICESCU, Pali — ROml- 
14 n (min. 78 Soilan), SIMIONAȘ — Ittcze IV, Lupul eseu, Cuperman, Dinii* 
(min. 46 Marica)

F.C. ARGEȘ : STAN _ BARBU — PIGULEA, OLTEANU, VLAD. Tvan 
II — Ciolan (min. 46 Prepurgel). Dumitru Ștefan (mln. M Marian Popescu) — 
Radu. ROȘU. JERCAN.

A arbitrat MIRCEA BICA ****, ajutat de A. Mflnlch d L Hrtsall 
(toți din București).

Trofeul Petschovschi : I.
La tineret-rezerve : Politehnica — F. C. Arr«f fr— 1

Apreciam, e adevărat, in avancro
nica noastră de simbătă, că Steaua 
poate ciștiga la scor meciul cu Pe
trolul; dar calculul nostru pornea 
de la premisa superiorității liniei de 
atac a bucureștenilor in comparație 
cu cea ploieșteană și nu de la— a- 
jutorul pe care portarul Mihai lu- 
nescu avea să-1 dea gazdelor, in pri
ma jumătate de oră a partidei, atit 
in ruperea echilibrului de forțe 
șt in fixarea scorului record de 
tapă—

In orice caz, a fost surprinzător 
vedem o echipă — a cărei poartă 
fusese

cit 
e-

Univ. CRAIOVA 0(0) GAZDELE
„U“ CLUJ 1(1) N-AU GĂSIT
DRUMUL SPRE GOL

să
__ _ nu

perforată" niciodată ia cele 
5 etape anterioare ale sezonului de 
primăvară! — primind 3 goluri în 
interval de 27 de minute și lăsind pu- 
pliculuL impresia câ va asista la un 
scor fluviu.

Sigur la fotbal, fiecare gol are, in 
mica lui istorie de citeva secunde 
sau citeva pase, o mică inexactitate 
sau o greșeală de mal mari propor
ții a jucătorilor de cimp ai echipei 
care-1 Încasează dar — ce regulă — 
greșelile care ocupă un cimp mai 
mare in „vizorul" spectatorului sint 
cele de portar. Așa cum s-a intim
plat ieri, cind la „pasivul** neferici
tului Mihai Ionescu s-au înscris pe 
find, și faptul că la primul gol al 
lui Pantea a rămas înlemnit pe linia 
porții și plonjonul pueril la șutul de 
la peste 25 de metri al aceluiași 
Pantea și neatenția de la șutul lui

Vigu, din afara careului, cind — in 
plus — a și ieșit din poartă parcă 
tocmai pentru a fi depășit de balon... 
Pe cit de neinspirat in debutul de 
partidă, pe atit de prompt și agil 
avea să se arate însă portarul ploieș
tean, in final, cind s-a opus prin ro
binsonade acrobatice, spectaculoase, 
cel puțin de 3 ori, altor șuturi caro 
i-au periclitat poarta. Astfel, Steaua 
a cîștigat detașat dar — poate — nu 
îndeajuns de detașat in raport cu... 
pronosticurile ce se făceau in tri
bună după minutul 27. cu dominarea 
sa teritorială ulterioară și cu supe
rioritatea sa de ansamblu.

Una peste alta, a fost un meci 
slab intre o echipă (Steaua) evident 
superioară dar care a rezolvat meciul 
cu o rapiditate care-i întrecea aștep
tările și deci a putut aluneca in co
moditate și dezinteres și alta (Petro
lul) lipsită de personalitate și per
sonalități, jucind resemnat și sără
cuț. impregnată de diletantism și... aș- 
teptindu-și renașterea de la 
cerea in teren a lui Moraru 
Nicolae...

Sint totuși citeva lucruri 
de subliniat din acest meci.

Mai intii, verva de joc a__
taru. ieri animator-creator al atacU 
lui stelist, zbătindu-se (dar fără prea 
mult ecou la partenerul său...) să ne 
reamintească un cuplu 
mari 
cută.

dispoziția de joc și de șut a lui Vigu 
și — pentru a Încheia cu Steaua — 
siguranța și forma Iui Coman. al că
rui nume l-am pus ieri alături de 
cel al lui Răducanu nu numai pen
tru că, la un moment dat, in prima 
prte a meciului, a executat și el un 
aut...

La Petrolul, ne-a plăcut saltul por
tarului său de la agonie la extaz Șl 
efortul atacantului central Moldovaa 
de a se impune atenției colegilor 
săi pentru „angajările la semicerc"...

Radu URZICEANU

S.C. BACĂU 1(0)

RAPID 0(0)

Stadion „23 August" : teren bun. dar

laCRAIOVA, 16 (prin telefon, de 
trimisul nostru).

Cit se poate schimba la față o echi
pă numai în trei zile I De la acel „11“, 
organizat și irezistibil în joc, din 
partida cu dinamoviștii bucureștenl, 
Universitatea Craiova a fost azi (n.r. 
— ieri) umbra ei.

O victorie au țintit, firește, și as
tăzi elevii lui Cernăianu, dar manie
ra prin care au căutat s-o obțină, mai 
ales în prima repriză, prezenta prea 
puțini sorți de izbîndă, căci in fața 
atacurilor oarbe și precipitate, cu 
mingi trimise stereotip, înalt, in ca
reul advers, studenții clujeni au or
ganizat o defensivă fără fisură. In 
apropierea apărării Imediate a acțio
nat Inimosul Mihăilă, care a apărut 
ca un „deus ex machina" la toate fa-

Stadion Central, teren bun, 
timp frumos, spectatori peste 
25 000. A marcat : LICA (min. 9). 
Raportul loviturilor la poarta: 
10—7 (pe spațiul porții 2—4). Ra
portul loviturilor de colț : 6—3.

UNIVERSITATEA CRAIOVA : 
Papuc — Bîtlan. DESELNICU, SA- 
MEȘ, Velea — Strîmbeanu, Ivan 
— Țarălungă, Pirvu, Oblemenco 
(min. 46 Neagu), Marcu (min. 
69 Nlculescu)

UNIVERSITATEA CLUJ I ȘTE
FAN _ CREȚU. PEXA, Solo
mon, Cimpeanu — Anca, MIHAI- 
LA — uifăleanu (min. 74 iorda- 
che), MUNTEANU, Mureșan (min. 
82 Sudi), LICA.

A arbitrat NICOLAE RAINEA 
(Blrlad) ajutat la linie
de Em. Păunescu (Vaslui) șl 
Gh. șiefânescu (Galați).

Trofeul Petschovschi : 8.
La tineret-rezerve c Universita

tea Craiova — ,U“ Cluj 8—1 (1—0).

zele critice j la mijlocul terenului a 
operat cu sîrg și cu o suprinzătoare 
eficiență fragilul Lică. Acesta a fost, 
in linii mari, dispozitivul de apărare 
al formației oaspete care, după un 
scurt studiu al partenerului de între
cere, a replicat inteligent, variind ac
țiunile colective pe contraatac, cu 
cele individuale. Primul care și-a luat 
Inima în dinți, încercînd să străpun- 
gă de unul singur, a fost Llcă. Ne 
aflam In min. 9, cînd finul dribler al

lui Șt. Onisie a cîștigat un duel cu 
Strîmbeanu, purtat undeva lingă tușă, 
In partea stîngă a terenului ; apoi, el 
a făcut clțiva pași spre interior, l-a 
fentat pe primul ieșit în cale, după 
care s-a îndreptat frontal spre poartă, 
driblînd nu mai puțin de cinci adver
sari ; cînd a ajuns în careu, la apro
ximativ 12 metri de buturile formației 
gazdă, Papuc a Ieșit pentru a-i mic
șora unghiul, invitlndu-1 pe Lică să 
plaseze balonul jos în stingă porții.

Așa a fost înscris unicul gol al 
partidei, după care jocul și-a reluat 
cursul de pînă atunci i Universitatea 
Craiova a încercat în continuare să-l 
învingă pe Ștefan cu baloane înalte, 
expediate din toate direcțiile, dar nr. 
1 clujean, bine inspirat și într-o for
mă de zile mari, a reținut sau a 
boxat curajos minge după minge. Și, 
cum se întlmplă adesea, contraatacul 
aduce ocaziile mari : min. 38, balonul 
circulă rapid pe traiectul Uifăleanu- 
Munteanu-Mureșan, însă ultimul luf- 
tează, singur cu portarul, din poziție 
excelentă.

După pauză, antrenorul Cernăianu 
joacă pe altă carte. El îl scoate pe 
Oblemenco pe tușă și-l trimite vîrf 
pe fundașul Deselnlcu. Mai mult o 
schimbare de oameni șl nu una de 
concepție, întrucît tabloul tactic rămi- 
ne în linii mari același. Și minutele 
trec... Studenții clujeni își apără go
lul cu strășnicie, recurgind nu o dată 
și la tragerea de timp. Colegii lor, 
craiovenii, își pierd cu totul răbda
rea, nepunînd nici un preț pe con
strucția fazei. Și iarăși ocaziile mari 
se ivesc la poarta formației gazdă, 
dar Mureșan (min. 62) și Munteanu 
(min. 75) ratează copilărește.

In presiunea la care-și supun ad
versarul, craiovenii creează și ei emo
ții la poarta lui Ștefan, salvat, in 
extremis (min. 76), de Crețu, care 
scoate de pe linia porții. Cu un mi
nut Înainte de final, Ștefan se va 
salva însă singur, apărînd magistral 
o lovitură de cap, expediată din a- 
propiere de Deselnlcu.

In min. 84 publicul a cerut pe
nalty, la o minge sărită din pămînt 
în mîna lui Sudi. Neexlstînd elemen
tul intențional, arbitrul M. Rainea nu 
a acordat însă nimic.

O. NICOLAESCU

introdu
și Doru

pozitive
lui Ti-

__ onorat de 
promisiuni în primăvara tre- 

Apoi, vigoarea lui Sătmâreanu,

..._ ______  . ____ _____ ____ cu denivelări in fața porții ;
timp frumos ; spectatori circa 5 000. Au marcat :PAN TEA (min. 12 și 21). VIGU 
(min. 27). Raportul șuturilor la poartă : 24—13 (pe spațiul porții : 11—5). Raport 
de cornere : 9—6.

STEAUA : COMAN — SATMAREANU, Smarandache. Hălmăgeanu, Cris- 
tache — VIGU, Negrea (min. 66 Aelenei) — Pantea. TATARU, lordănescu, 
Vlad.

PETROLUL : M. Ionescu — N. Ionescu. Bădln. Mierlut. Clupltu — 
Cringașu, luhasz — Dincuță, Qrozea (min, 46 Moraru), MOLDOVAN, Ange- 
lescu (min. 62 Doru Nicolae).

A arbitrat VASILE TOPAN (Cluj) ajutat la linie de Aurel
Pop șl Gh. Vereș.

Trofeul Petschovschi : 7.
La tineret-rezerve : Steaua — Petrolul 1—1 (1—0).

BACĂU, 16 (prin telefon, de 
trimisul nostru).

Rapid a sperat mult intr-un „scor 
alb" la Bacău. A premeditat logic că 
forța ofensivă a gazdelor va fi dimi
nuată prin absența lui Rugiubei (ac
cidentat) și cvasianonimatul (din ul
tima vreme) a lui Pană și Sorin A- 
vram și a luat în consecință mă
suri suplimentare pentru anihilarea 
lui Dembrovschi, un jucător de care 
trebuie să te temi oricfnd. Fără să 
strălucească, șl in ciuda unui marcaj 
făcut de Codrea și Mușat, Dembrov
schi a Jost, totuși, jucătorul cel mai 
lucid, cu pricepere de constructor la 
mijlocul terenului și cu rafinamentul 
de a forța șansa în careul advers 
atunci cînd procentul Iul de reușită 
poate fi mai mare. Aș,* cum, de alt
fel, s-a și intimplat în min- 75, cind 
internaționalul băcăuan a inaintat în
spre poarta lui Răducanu, după cî
teva fente înșelătoare, fiind descum
pănit, evident, in momentul șutului, 
în suprafața de pedeapsă de către 
Dinu. Arbitrul Andercu a dictat pe-

la

FEROVIARII N-AU REALIZAT,

JIUL 1(0)

ST. ROȘU 0(0)

PETROȘANI, 16 (prin telefon, de 
la trimisul nostru)

Partida dintre Jiul Și Steagul roșu 
s-a caracterizat doar printr-o încleș
tare de forțe, fiind lipsită de acele 
componente care să-i confere, măcar 
cu indulgență, calificativul medio
cru. A fost o luptă acerbă, presăra
tă cu multe intrări neregulamenta
re, fragmentată deseori, o Intflnire 
în care circulația mingii nu s-a 
realizat decît prin maximum 2—3 
pase din partea unei echipe, apoi 
mingea intrînd în posesia adversa
rului. E drept, echipa gazdă a con
trolat în marea majoritatea timpu
lui jocul, s-a aflat deseori în jumă
tatea de teren a stegarilor, dar ju
cătorii de la Jiul au aplicat o tac
tică falimentară, contraindicată în 
zona de finalizare. Stăpîni în ca
reu, Olteanu și Jenei au cîștigat 
toate duelurile, destrămînd cu ușu
rință încercările de pătrundere ale

lui Mulțescu (mult prea egoist), sau 
interceptînd cu capul mingile arun
cate la întîmplare de Naidin și 
Urmeș. Rareori, cînd mingea i-a 
depășit pe masivii fundași centrali 
ai brașovenilor, Adamache a inter
venit prompt, reținînd sau boxînd 
cu siguranță.

Repriza secundă are același as
pect i dominare insistentă, dar hao
tică a gazdelor, apărare eroică a 
brașovenilor, cu rare încercări de 
contraatac prin Pescaru, și el sever 
marcat de Stocker și Georgevici. De 
altfel, oaspeții și-au văzut diminuată 
ofensiva încă din min. 9, cînd GyCrfi 
(întindere musculară) a părăsit tere
nul, fiind înlocuit cu debutantul 
Papuc (pînă în această iarnă biatlo- 
nist I).

Ca element esențial In această re
priză, vom aminti faza petrecută

Stadion Jiul ; teren bun ; timp variabil ; spectatori aproximativ 3 500. 
A marcat: MULȚESCU (min. 93). Raportul șuturilor la poartă: 10—4 (ne £E>a- 
țiul porjil : 4—1). Raportul de cornere : 8—1

JIUL : Suciu — Georgescu, GEORGEVICI. Stocker, Tonca — Cotor- 
mani (min. 46 M. Marian), Dodu (min. 56 Făgaș) — Urmeș. MULȚESCU Ll- 
bardl. Naidin.

STEAGUL ROȘU: ADAMACHE — Ivăncescu. Jenei, OLTEANU. Cojo
caru — PESCARU, CADAR — Zotincă, GHERGHELI. Ballnt, Gyartl (min. 9 
Papuc).

A arbitrat GH. POPOVICI ajutat la linie de C. Manușarlde șl
E. Martin (toți din București).

Trofeul Petschovschi : 9.
La tineret-rezerve : Jiul _ Steagul roșu 0—1 (0—0).

variabil ; spectatori aproximativ 3 500.

CLUJ, 16 (prin telefon, de la tri
misul nostru).

U.T.A. s-a mulțumit cu puțin și 
C.F.R. n-a putut mai mult. Din 
această realitate a răsărit o 
partidă incoloră și insipidă care, 
probabil, l-a plictisit pînă și pe 
arbitru. Echipa feroviarilor clujeni 
s-a instalat de la început în jumă
tatea de teren advers, dar U.TA. 
s-a aglomerat tactic în propriul ca
reu. In min. 10 Sorin Bretan cen
trează excelent de pe dreapta, peste 
toată apărarea adversă, dar Petre
scu, aflat singur la 10 metri de bu
turile lui Vidac. fuge de... șut, cen
trează înapoi, în afara suprafeței 
de pedeapsă. _ 
ziu Cojocaru 
dar Domide, 
(1), respinge 
daș.

Primul șut 
îl înregistrează 
ba" lui Broșovschi obligîndu-1 pe 
portarul clujean să scape balonul 
și să revină pentru a-1 reține. E- 
chlpa arădeană începe parcă să 
prindă cheag (dar numai Broșov
schi trage la poartă), și după 25 de 
minute consemnăm că U.T.A. a 
tras de două ori pe poartă, în timp

PRACTIC, NIMIC
feroviarii clujeni au obținutce

doar două cornere. Ofensiva echipei 
gazdă nu se materializează în ac
țiuni periculoase, deși fundașii a- 
rădeni au evoluat în prima repri-

Două minute mai tîr- 
șutează de la 18 m, 
prezent în careul mic 
ca un veritabil fun

ia poarta lui Gadjea 
în min. 20 „bom-

Stadion Municipal, teren 
nivelat, vreme călduroasă, 
tatori circa 6 000. Raportul 
turiior la poartă : 6—8 (pe 
țiul porții 3—5). Raport de 
nere : 5—2.

C.F.R. : Gadjea — Lupu, 
gomlr, PENZEȘ. Roman - 
BRETAN. Cojocaru — 
Soo (min. 46 Țegean), 
(min. -- - 
CU.

U.T.A. : vidac — Birău, 
ter, Pojoni, Popovici _ 1 
BROȘOVSCHI — Axente, 
de. Kun II, Both 
nln)

A arbitrat C.
****. ajutat la .___ ____
Stănescu șl Al. Grlgorescu (top 
din București).

Trofeul Petschovschi : 
La tineret-rezerve : <

U.T.A. 1-1 (1-1).

de- 
spec- 

șu- 
spa- 
cor-

Dra-
M.

S. Bretan, 
. __ ________ Vi șan

18 O. Ionescu), PETRES-

, Lere- 
Petescu, 

Doml- 
(mln. 80 Call-

GHEMIGEAN 
linie de S.

: 8. 
C.F.R.

ză mai puțin sigur 
Pină la pauză, Vidac 
doar o singură dată, în min. 32, 
cînd balonul centrat de O. Ionescu 
a fost trimis cu capul In stîlpul

ca de obicei 
a avut emoții

lateral al porții de către S. Bre
tan.

Minutele se scurgeau, Petrescu 
bruftuluia băieții de mingi care nu 
readuceau balonul în teren, fero
viarii intrau în criză de timp. In 
min. 50, Kun II se trezește cu ba
lonul, nemarcat In careul de 6 m 
și șutează fără preluare, Gadjea 
respinge în corner, și din lovitură 
de colț Broșovschi „șterge" bara la
terală.

în ultimul sfert de oră, feroviarii 
clujeni — cere întrevăd deja pesta 
etape divizia B — cu un punct 
nerealizînd, azi, practic nimic, în
tră în priză, dar totul e zadarnic, 
în min. 78, O. Ionescu dă cu căl- 
cîiul de ia 3 m în balon, dar și în 
situația de gol pe cere o irosește 
copilărește! Și 
minut, portarul 
este cît pe aci 
victoria echipei 
defectuos, în apropierea propriului 
careu, pînă la Coloearu. Jucătorul 
clujean — pătruns dincolo de linia 
de 16 m — este jenat de Birău 
într-un duel aerian, dar arbitrul 
Ghemigean nu vrea să departajeze 
echipele, în final, printr-un pe
nalty.

chiar în ultimul 
arădean, Vidac, 
să ofere pe tavă 

gazdă, degajînd

Paul SLAVESCU

în min. 61, cînd la o lovitură liberă, 
executată puternic de Stocker, de 
la 25 m, mingea, pornită ca un bo
lid, l-a lovit pe Jenei în plină figu
ră. Făcut groggy, brașoveanul a 
mai lovit în cădere încă doi coechi
pieri (Cadar și Ghergheli). întinși 
la pămînt, cei trei 
primit îngrijirile 
fiind întrerupt o 
timp. Cum era și 
Popovici, procedînd 
a anunțat că va prelungi partida 
cu 2 minute. Pînă în min. 92, bra
șovenii rezistaseră cu stoicism și-și 
văzuseră visul împlinit i un punct 
în deplasare. Dar arbitrul Popovici 
a lăsat jocul să continue și cînd 
acele eronometrului arătau min. 93, 
Naidin a preluat o minge pe partea 
stîngă, a centrat din viteză și balo
nul a ajuns la Mulțescu, aflat unde
va 
Și 
în 
de
Jiului a pătruns în careu și a șutat 
cu sete, făcînd zadarnică interven
ția lui Adamache. A fost un gol în
scris în condiții 
atît datorită 
care se găsea 
lui că timpul 
epuizase.

ORADEA, 16 (prin telefon, de 
trimisul nostru)

CRIȘUL 1(0)
FARUL 1(1)

brașoveni au 
necesare, jocul 

perioadă de 
firesc, arbitrul 

regulamentar.

la

la marginea careului între Jenei 
Olteanu, după părerea noastră 
poziție de ofsaid, nesemnalizată 
tușierul Emil Martin. Atacantul

neregulamentare, 
poziției de ofsaid în 
Mulțesou, ca și faptu- 

efectiv de joc se

Gheorghe NERTfA

Pentru Crișul nu era decît un meci 
de orgoliu. Pentru Farul el însemna 
ceva mai mult. Crișul nu mai avea 
ce pierde dincolo de retrogradare și 
pentru aceasta lumea aștepta ca e- 
chipa să joace degajat și lucid. Dar 
Crișul a apărut în teren In prima 
repriză neașteptat de firavă și hao
tică, incit era greu să deduci unde 
sfirșea resemnarea și unde începe 
mediocritatea absolută. Dacă me
ciul ar fi durat numai 45 de minu
te, am fi spus că orădenii habar n-au 
de fotbal. Pentru că în prima repri
ză au făcut pur și simplu figurație, 
mai ales in atac, acolo unde, după 
citeva acțiuni ale lui Șchiopu șl 
Covalcic, n-a mai insistat nimeni. 
Văzînd cum stau lucrurile, constăn- 
țenii și-au făurit iluzii mai mari, au 
trecut, pe contraatac, și după ce Ca- 
raman a ratat de două ori (min. 23 
și 24), Ologu a înscris la o minge 
revenită din bara orizontală în urma 
ghiulelei lui I. Constantinescu. Sub 
moralul golului, Tufan e de două 
ori la un pas de majorarea scorului, 
însă Bologan și Lucaci salvează „re
duta" în ultima instanță.

La pauză, în cabina Crișulul, Ho- 
ria Cosma, președintele secției de 
fotbal, i-a gju’truluit zdravăn pe cei

1. U.T.A. continuă să joace șah. Ieri, la Cluj, ca și la Tg. Mureș, 
a propus remiza. Și remiza a fost acceptată, in așteptarea derbyu- 
iui de la Pitești, arădenii știu că nu e bine să forjezi finalurile cu 
nebuni de culori diferite. în orice caz, pozifia U.T.A.-ei în clasamentul 
Diviziei A e de domeniul miracolului. Fajă de „11'-le care a eli
minat pe Feyenoord, o singură modificare : pierderea internaționalului 
Florian Dumitrescu.

2. ARGEȘUL, ca echipă, a auzit de atîtea ori că Dobrin înseamnă 
totul la Pitești, încit s-a simțit obligat să revizuiască puțin această... 
filozofie. Rezultatul? Victorie la lași și 40 000 de cereri de bilete pen
tru miercuri, cu U.T.A.

3. „U* Cluj... Meciul prin corespondență Onisie — Bone con
tinuă, în aplauzele lui Vomescu. Onisie a fost un maestru al contra
atacului. Ceea ce a reușit la Luton, ca jucător, reușește ca antrenor 
la Craiova, în fața învingătorilor lui Dinamo.

4. A.S.A.... Bone a fost un maestru al pasei. In Jocul cu Dinamo 
s-a văzut ceva din arta mijlocașului „echipei de aur", C.C.A.

5. STEAGUL ROȘU, formație lucidă, își cunoaște foarte bine for
țele. lată de ce „stegarii" nu par dispuși să acuze Destinul minu
tului 90.

6. S. C. BACĂU a salvat printr-un penalty sextetul Provinciei, care 
continuă să conducă plutonul insolit al campionatului. O întrebare : 
ce se întîmplâ cu fostul golgeter Rugiubei ?

7. STEAUA a regăsit cuplul de farmec Tăturu — lordănescu. Aș 
dori foarte mult ca Tătaru să cucerească, la Tg. Mureș, un loc în 
avionul de Budapesta.

8. DINAMO coboară... spectaculos. Doru Popescu continuă să 
trăiască din amintirea meciului de la Trnava. fn orice caz, rezultatul 
nu moi e o surpriză. A fost odată un atac cu Pircălab și Dumitrache....

9. UNIVERSITATEA CRAIOVA oferă entuziastului său public un 
moment stupefiant: trecerea lui Oblemenco pe tușă. „Nu credeam să 
învăț a muri vreodată...'

10. JIUL înaintea Rapidului, lată o glumă amară a lui „Genu" 
lordache față de prietenul său Bazil Marian.

11. RAPID traversează un proces straniu. După victoriile obținute 
împotriva lui A. C. Napoli și a Legiei, echipa pierde tot mai mul’ 
culoarea Giuleștilor.

12. FARUL a înțeles, în sfirșit, că 
întreagă. Din păcate, e prea tîrziu...

13. POLITEHNICA. „Gil* a avut 
a fost Mircea Mărdărescu I

14. PETROLUL a ținut și a reușit
de la Bacău a fost doar o mare surpriză.

15. —16. C.F.R. CLUJ și CRIȘUL au dus întotdeauna dorul jocu
rilor disputate înainte de masă. Și orice dor se împlinește..

Badea a gîndit pentru o echipă

dreptate : secretul echipei sale

să demonstreze ieri câ victoria

loan CHIRILA

nalty șj tot Dembrovschi l-a execu
tat, elegant, precis, puternic, trimi- 
țîndu-1 in colțul opus pe Răducanu.

Ce s-a intimplat, insă, pînă la a- 
cest gol al victoriei băcăuane? Jocul 
n-a fost din cale afară de frumos, 
marcajul om la om, pe tot terenul, 
a stinjenit combatanții, cursivitatea 
jocului a fost trunchiată, tot ce a 
plăcut mai mult a fost angajamentul 
fără rezerve, zbuciumul intens pen
tru a ține mingea cit mai departe 
de porțile unde stăteau doi goalkee- 
peri prestigioși. Fazele de poartă au 
fost rare și fără periculozitate deo
sebită. cele citeva șuturi de rutină 
(Sinâuceanu — min. 15, Mioc — mia. 
23, M. Stelian — min. 30) fiind re
ținute cu atitudine destinsă de Ghiță 
și Răducanu, Timpul trecea in teJul

sa), a ieșit la atac, și-a răspîndit 
inaintașii in evantai, pentru ca Du
mitru, acum avansat, să le distri
buie mingi și egalarea năzuită era 
cit p-aci să se producă, cînd Neagu 
(min. 83) s-a înălțat in careu și a 
trimis puternic, cu capul, o minge 
centrată de Năsturescu. Tabăra rapi- 
distă a trăit o clipă iluzia golului, 
dar Ghiță s-a arcuit pe o traiectorie 
imposibilă pentru atîjia alți portari 
și a reținut. Jocul ofensiv al Rapi
dului continuă și după această fază 
— antrenorul Bazil Marian îl alimen
ta cu îndemnuri verbale („înainte 
băieți, la atac, fundașii să se ducă 
in fată!1*) — dar fără succes.

Citeva cuvinte, la sfirșit, pentru 
fundașul Codrea, care, mîhnit de ri
giditatea colegilor de la înaintare, s-a

Stadion „23 August"; teren bun ; timp frumos ; spectatori aproximativ • 
15 000. A marcat: DEMBROVSCHI (min. 75. din îl m). Raportul șuturilor la 
poartă : 11—12 (pe spațiul porții : 5—5). Raport de cornere : 7—4.

S. C. BACAU : GHIȚĂ — MIOC, Catargiu, Velicu, Kiss — Vătafu (min. 
56 Florea), Hrițcu — Pană, DEMBROVSCHI, Sinâuceanu, Sorin Avram (mm. 
46 Bălută).

RAPID : RADUCANU _ _ . .
DUMITRU — Petreanu (min. 62 Năsturescu). 
lescu (min. 62 Codreanu).

A arbitrat OTTO ANDERCO (Satu Mare) 
(Card) șl C. Szilaghi (Baia Mare).

Trofeul Petschovschi : 5.
La tineret-rezerve : S. C. Bacău — Rapid

Pop. LUPESCU. MUȘAT, CODREA — Dinu. 
- — ■ Marin Stelian, Neagu, Ange-

acesta și lucra, aparent, în favoarea 
Rapidului, pină a venit golul de care 
am vorbit mai sus.

După gol, Rapidul 
diat, cu sentimentul 
țită (în fond jucase 
sau la fel de prost,

a acționat ime- 
că e nedreptă- 
la fel de bine, 
ca și partenera

★ *★★★, ajutat de V. Catani

0—2 (0—1).

în două curse solitare (min.lansat _  ___ _____  ____ _ ___
57 și 63), împotmolite în placajul Iui 
Catargiu sau în blocajul inspirat al 
lui Ghiță; și o explicație pentru 
,.5“-ul acordat publicului: a huiduit 
tot timpul pe oaspeți.

Ion CUPEN

0 VICTORIE A SUPERIORITĂȚII TACTICE
(Urmare din pag. 1)

Mureșan împins în coasta apără
rii gazdelor) destule momente de 
panică. Cum ? Printr-o excelentă 
plasare (la primire), în zone fără 
adversar, printr-un foarte bun JOC 
FARA MINGE, pericol potențial 
care s-a exprimat, ulterior, foarte 
direct în momentele în care cei 
doi atacanți erau angajați pe con
traatac. Remarcînd șl faptul că a- 
deseori contraatacul oaspeților era 
inițiat — cu toată convingerea — 
de către 
și făcea 
acțiunea 
pasei în 
care îi solicita teribil pe 
dinamoviștl, evocăm ansamblul ar
senalului tactic folosit ieri de mu
reșeni.

Cu ce s-au prezentat dinamo- 
viștii ? Cu un atac supranumeric 
dezordonat (în mijlocul căruia 
Doru Popescu a ratat mult și a 
încurcat și mai mult), cu zeci și 
sute de pase laterale „telefonate**,

un apărător care nu ceda 
tot posibilul să 
și subliniind
adîncime „la

finalizeze 
frecvența 
întîlnire“, 

fundașii

Șl UN MECI LINIȘTIT

care au întîrziat aproape fiecare 
acțipne cu eternele centrări înalte 
în careu (cadouri pentru Solyom, 
Ispir și compania), cu o evidentă 
lipsă de luciditate pe ansamblu. 
Adăugind șansa (Dinamo a avut și 
o bară în min. 19 autor D. Popes
cu) care i-a servit de citeva ori pe 
oaspeți în faze critice de apărare 
(nu-i mai puțin adevărat că și mu
reșenii puteau agrava scorul în fi
nalul partidei, cînd Constantinescu 
și-a răscumpărat prin cîteva cura
joase intervenții greșeala de la go
lul 1), avem rețeta completă a sur
prizei înregistrate în derbyul du
minicii. Fără a mai aminti nume
roasele faze fierbinți de poartă (go
lurile fiind înscrise de Varodi — 
min. 7 „cap** la o lovitură de 
colț și min. 57 — cind a finalizat 
un contraatac. Inițiat de Mureșan, 
respectiv Dumitrescu — min 50 — 
care a marcat dintr-o excelentă 
pasă a lui Dumitriu) — urmărite 
de dv., stimați cititori, pe micul 
ecran —, care au dat culoare și 
tensiune unui joc urmărit cu inte
res pînă la fluierul final, vă pro
punem următoarea sinteză a parti
dei : a învins cel care a judecat 
mai bine întîlnirea.

SE POATE TERMINA CU CINTEC
din teren și așteptam să vedem re
plica. Dar la un minut după pauză, 
Tufan trage in bară, mai ratează și 
Nistor o ocazie uriașă (min. 55) și 
așa totul părea favorabil marinari
lor.

Se vede că dobrogenii s-au închi
nat însă prea mult unei victorii la 
limită, iar gazdele și-au pus în joc 
toată ambiția, trecînd la atacuri sus
ținute. Lipsa lor de luciditate n-a 
speriat insă apărarea Tomisului nici 

a nime- 
65). Mai 
neputința 
ultimele

măcar atunci cînd Șchiopu 
rit bara orizontală (min. 
toți se resemnaseră cu 
Crișulul. Dar, au venit 
cinci minut» ( în care am șocotit 
șl cela două minute de prelungiri),

care au schimbat toată fața jocului. 
Orădenii egalează în min. 86, prin 
Lucaci, care a înfipt sub bară un șut 
— nălucă, la centrarea lui Covalcic, 
iar peste alte trei minute se află în 
fața victoriei. Covalcic scapă pe 
contraatac, ajunge în careu și, de 
la circa 7—8 metri de poartă, e trfntit 
de doi apărători constănțeni. Penalty 
clar ! Dar... Aurel Bentu indică... 
corner I Și așa, un meci ___ _
anunța obositor de liniștit s-a în
cheiat cu cîntec și cu destui supor
teri veniți să ceară capul arbitrului. 
Conducerea clubului orădean a asi
gurat Insă brigăzii bucureștene toate 
condițiile de securitate.

care se

Mircea M. IONESCU

sta<J*®n Crișul ; timp foarte bun ț teren cu Iarbă cam mare ; specta
tori circa 3 000. Au marcat: OLOGU (min. 25) și LUCACI (min. 86). Raportul 
șuturilor la poarte: 23—13 (pe spațiul porții : 13—7). Raport de cornere : 15—2.

CRIȘUL : Bologan (min. 46 Catona I) — P. Nicolae, LUCACI. NEȘU, 
Catona n — Codș, Dărăban — Bocșa, Șchiopu (min. 66 Agud), Tamaș, co- 
v AXaCrc.

FARUL : Ștefănescu — Mare», ANTONESCU, Stoica, Nistor — Oprea, 
I. Constantinescu (min «8 Băloau) _ TANASE. TUFAN (min. 68 Râdulescu), 
Caraman, OLOGU.

A arbitrat AUREL BENTU **♦, ajutat la tușe de R. Stlncan șl 
M. Popescu (tot! din București). ’

Trofeul Petschovschi : 6.
La tineret-rezerve : Crișul — Farul 1—0 (0—0),

Stadion Dlnamo ; 
mos ; teren bun ; 
10 000 de spectatori. 
DUMITRESCU (min. 
tiv VARODI (nun. . .... .
57). Raportul de șuturi la poartă: 
20—io (pe spațiul porții : 10—6).
Raport de cornere : 13—6.

DINAMO : Constantinescu —
Cheran, SANDU, DINU Deleanu
— Sălceanu, NUNWEILLER VI
— Lueeseu (min. 46 Dobrău), DU
MITRIU II, D Popescu. FL. DU
MITRESCU.

A.S.A. : SOLYOM — S316Ș1,
TOTH, ISPIR, Czako — VARODI 
(min. 73 Lucaci II), BOLONI — 
FAZEKAȘ, MUREȘAN, NAGHI, 
Hajnai (min. 77 Șleam).

A arbitrat M. ROTARU *♦**, 
ajutat de I. Ciolan șl V. Popa 
(toți din Iași).

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

A.S.A. 1—2 (0-2).

timp fru- 
aproximativ 

Au marcat : 
50), respec-
7 și min.

PRONOSPORT
Supliment

1 1
1 1
2 x sau 2
x x sau 2
2 X

1 
X X
X X
X X 
X X 
X X
2 x

Fond de cîștigurl : 890 735 lei
;n Afin 1ai rl'n ?/vnrl nnaoinl •

1. S.C. Bacău — Rapid
2. Steaua — Petrolul
3. Politehnica _ F.C. Argeș
4. Crișul — Farul
5. „U" Craloya — „U" Cluj
6. Jiul — Steagul roșu
7. C.F.R. Cluj — U.T. Arad
8 Bologna — Roma
9. Internazlonaie — Florentina

10. Mantova — Juventus
11. Napoli — Catanzaro
12. Varese — Satnpdorla
13. Verona — Milan

350 000 lei ăja’fwiți .

Farul
,U“ Craioya — „U" Cluj

iau 2 
iau 2 
iau 2 
iau 2 
au 2 
iau 2 
au 2 
pluș



ILIE NĂSTASE - de doua ori victorios
in marele turneu de tenis de la Madrid

Kodes infrint cu 3-2, iar Pala cu 3-01 ® Victorie la dublu (cu S. Smith) in fața spaniolilor
taț victorii In cele două probe ma
jore ale competiției, cele de slmpilu 
șl dublu (alături de asul americaa 
Stan Smith).

Finișul turneului a fost populat de 
momente spectaculoase. Intr-o dra
matică semifinală eu cehoslovacul 
Jan Kodes, jucătorul român a reu
șit să întoarcă soarta luptei, remon- 
tlnd un handicap de două seturi I

Marele turneu Internațional de te
nis de la Madrid, dotat cu „Trofeul 
Melia*, a prilejuit un nou și remar
cabil succes supereampionului român 
al rachetei, maestrul emerit al spor
tului Ills Năstase. In aoest al doilea 
concurs european, din cadrul circui
tului pentru Marele Premiu—F.I.E.T., 
reprezentantul țării noastre a repur-

Ilie Năstase, excelent fi teri, pe terenurile de tenis madrilene.

Această întâlnire fusese Întreruptă 
din cauza Întunericului, la scorul d« 
3—6, 8—7, 7—6, 3—3. Ieri dimineața, 
partida a continuat șl Iile Năstase, 
In vervă extraordinară de joc, a 
îngenuncheat din nou p* adversarul 
său tradițional, cîștigînd ultimele 
două seturi. Rezultat i Năstase—Kodes 
3-8, 6-7, 7—6, 7—6, 6—3!

Finala probei a fost o demonstra
ție de forță a tenismanului nostru 
fruntaș. în fața celuilalt jucător ce
hoslovac, Frantisek Pala, un singur 
ghem a fost cedat de Ilie Năstase I... 
Rezultat rar în analele marilor tur- 
nee, care ilustrează însă fidel superi
oritatea învingătorului. Deci, finala i 
Năstase—Pala 6—0, 6—0, 6—1 !

După cum subliniază coresponden
ții agențiilor internaționale de pre- 
șă, „publicul madrilen l-a aplaudat 
îndelung pe sportivul român pentru 
spectacolul extraordinar pe care l-a 
oferit tribunelor*. în continuare, s-a 
jucat finala probei de dublu mascu
lin. Adversarii cuplului Ilie Năstase 
(România) — Stan Smith (S.U.A.) au 
fost spaniolii Andres Gimeno și Ma
nuel Orantes. Aceștia eliminaseră — 
Intr-o semifinală rejucată — pe ame
ricanii Connors—Gorman cu 6—7, 
6—1, 6—2. Finala a fost un nou pri
lej pentru a demonstra marea artă 
a lui Năstase. asociată forței șl pre
ciziei lui Smith. Nici un set n-a pu
tut reveni adversarilor lor, învinși 
net: Năstase, Smith — Gimeno, O- 
rantes 6—3, 6—4, 6—4.

Iată și rezultatul finalei de sim
plu femei i binds Tuero (S.U-A.) — 
.Alena Palmeova (Cehoslovacia) 6—3, 
6—1.

K. ISAKSSON

ÎNCĂ 3 CENTIMETRI ADĂUGAȚI
C. M. (grupa A)

AU TRECUT IN FRUNTEA CLASAMENTULUI
Cu victoria obținută sîmbătă 

noaptea în fața selecționatei R.F. a 
Germaniei, echipa U.R.S.S. a trecut 
în fruntea clasamentului, datorită 
golaverajului superior. Campionii 
lumii au întîmpinat o rezistență 
dîrză din partea hocheiștilor vest- 
germani, mai ales In repriza a doua 
și a treia, cîștigînd finalmente cu 
7—0. Golurile echipei învingătoare 
au fost înscrise de Mihailov 2, Pe
trov 2, Malțev, Blinov și Vasiliev.

Ieri, în primul meci al programu
lui s-au întîlnit formațiile Suediei 
și Elveției. Nordicii au obținut vic
toria cu 8—5 (3—1, 1—1, 4—3) 
La ora cînd am închis ediția, era 
In curs de desfășurare partida deci
sivă pentru partea inferioară a cla
samentului, care opunea reprezenta
tivele Finlandei și R.F. a Germa
niei.

U.R.S.S. 
(4_O, 1—0, 
I. Suedia

REZULTATE

— R.F. a Germaniei 7—0
2—0) ; Suedia — Elveția

6 4 2 35—12 8

CLAS AMENT

1. U.R.S.S.
2. Cehoslovacia
3. Suedia
4. Finlanda
5. B.F.G,
6. Elveția

AZI.

Cehoslovacia
■ Finlanda.

— Suedia șl U.R.S.S.

★
Cu ocazia lucrărilor L.I.H.G. s-a 

hotărîț ca viitoarea ediție a C.M. 
(grupa A) să se desfășoare la 
Moscova între 28 martie și 15 apri
lie 1973, jocurile grupei B la Graz 
(Austria) între 18 și 28 martie, iar 
întrecerii* grupei C în Olanda.

în ultimul meci cu echipa României
CAMPIONATELE EUROPENE DE TENIS DE MASĂ V

VOLEIBALIȘTII DIN B.D. GERMANA

RECORDULUI MONDIAL LA PRĂJINĂ
LOS ANGELES, 16 (Agerpres). 

La un interval de numai o săptămî- 
nă, atletul suedez Kjell Isaksson a 
îmbunătățit din nou recordul mon
dial în proba de săritură cu prăji
na. Tn cadrul unui concurs atletic, 
desfășurat sîmbătă la Los Angeles, 
Isaksson a trecut peste ștacheta ri
dicată la 5,54 m, performanță su
perioară ca 3 cm celei obținute la 8

aprilie, la Austin. Kjell Isaksson 
este primul — și singurul — sări
tor cu prăjina care a reușit să de
pășească 5,50 m. Este în vîrstă de 
24 de ani, are 1,74 m înălțime și 
68 kg greutate și studiază în S.U.A-, 
la universitatea South California, 
unde va obține diploma de profesor 
de educație fizică.

DAN IRIMICIUC ÎN FINALA TURNEULUI
DE SABIE DE LA BUDAPESTA

ECHIPA FEMININA A ROMÂNIEI
A ÎNTRECUT (3-2) PE CEA A R.D. GERMANE

ASTĂZI JUCĂTOARELE NOASTRE VOR INTÎLN'I

REPREZENTATIVELE UNGARIEI Șl
ROTTERDAM, 16 (prin telefon, de 

la trimisul nostru special).

In mijlocul unui interes crescînd, 
întrecerile primei zile a C.E. de tenis 
de masă s-au încheiat. Acum se eu- 
nosc componentele grupelor semifinale 
la femei și bărbați. Să vi le înfăți
șăm : FEMININ— grupa semifinală A : 
U.R.S.S., România, R. D. Germană, 
Ungaria | grupa semifinală B : Ceho
slovacia, Anglia, Iugoslavia, R. F. a 
Germaniei | MASCULIN — grupa se
mifinală A : Suedia, Ungaria, R. F. a 
Germaniei, Danemarca, Austria i gru
pa semifinală B : iugoslavia, U.R.S.S., 
Cehoslovacia, Anglia, Franța i grupa 
semifinală C i România, Elveția, Fin
landa, Belgia, Polonia j grupa semifi
nală D : Grecia, Luxemburg, Ssoția, 
Belgia, Glanda.

In grupele A și B se joacă pentru 
locurile 1—8 la femei și 1—10 la băr
bați, iar în grupei* G șl D pentru 
locurile 11—20.

înainte de a trece La relatarea me
ciurilor de duminică să ne oprim și 
la citeva aspecte oferite de întrecerile 
zilei inaugurale. In ultima partidă din 
seria a IV-a feminină, reprezentativa 
României a trecut destul de ușor de 
selecționata Austriei, tn itap ce 
echipa masculină, eu toate eforturile 
făcute, nu a putut să stăvilească for
mația campioană continentală — Sue
dia. Giurgiucă a evoluat cu suficientă 
siguranță de sine, dar lipsa unor lo
vituri puternice l-au împiedicat să 
realizeze mai mult i Teodor Gheorghe 
a început curajos, dar s-a lăsat re
pede copleșit de faima campionului 
lumii, Stelan Bengtsson. Cel mai bine 
s-a comportat Șerban Doboși. El a 
cîștigat cîte un set la Kjel Johansson 
și Bo Persson, contraatacînd cu de
zinvoltură. Rezultatele complet* : Su
edia — România 5—0. Persson — ®iur- 
giucă 2—0, (11, 12), Bengtsson —
Gheorghe 2—0, (8, 12), Johansson — 
Doboși 2—1 (—19, 16, 12), Bengtsson 
— Giurgiucă 2—0 (13, 18), Persson — 
Doboși 2—1 (13, —17, 12).

Tn întrecerea echipelor masculine 
nu a fost nimfa interesant de sem
nalat, favoritele cîștigînd 
linia. O singură remarcă i ___
Bulgariei a ratat, o șansă unică de 
a se califica în (primele 10 formații 
ale campionatelor, pierzînd tn fața 
Danemarcei, lipsită de aportul eelui 
mai bun jucător, Ramberg. In 
schimb, în întrecerea feminină tre
buie să consemnăm i 1. surprinză
toarea calificare a echipei Iugosla
viei în ciauna rutinatei formații a 
Poloniei i 2j două din echipele de 
primă măripie, Ungaria și R. F. a 
Germaniei, ,au trecut prin multe e- 
moții pentru a putea intra în eșa
lonul frunĂaș. Ambele echipe au fost 
conduse /tu 2—1 și au cîștigat, in 
extremii, cu 3—2.

In primele partide desfășurate în 
grupa, semifinală A 'la 
grupa semifinală C la 
presentativele României 
două victorii cu prețul 
emoții. Echipa noastră 
întrecut pe cea a R. D.

3—2. Rezultate : Hovestad — Crlșan 
2—0 (13, 9), Alexandru — • Stephan 
2—0 (17, 14), Alexandru, Crișan — 
Hovestad, Sephan 1—2 (16, —15,
—20), Alexandru — Hovestad 2—0 
(14, 9), Crișan — Stephan 2—0 (22, 
15).

Jucătoarea noastră nr. 1, Marîa 
Alexandru, și-a făcut cu prisosință 
datoria impunîndu-se net în partidele 
de simplu și evoluînd la un nivel 
satisfăcător în cea de dublu (unde 
nu a fost secondată corespunzător 
de colega ei). Alexandru a folosit 
lovituri variate și a atacat decisiv 
de pe ambele părți. In schimb, Crișan 

a ratat 
special 

a reușit, 
de-

a acționat hazardat
multe mingi ușoare, 
în meciul de dublu, 
totuși, să cîștige ______ _
cisivă, deși a fost condusă aproape 
tot timpul tn primul set. Să sperăm 
că această revenire a iui Crlșan va 
fi de bun augur pentru meciurile 
de luni, cele mai dificile din actuala 
competiție, cu Ungari* și UJUS.S. 
întrecerea dintre aceste două fc-ms- 
ții fruntașe, pretendent* la titlri *n- 
prem, s-a încheiat cu victoria sur
prinzător de categorici (3—8), a *»- 
cătoarelor maghiare. Rezultat* i F'.a- 
gos — Rudnova 2—0, Kishazi - Fe
dorova 2—0, Magos, totaler — Rud
nova, Fedorova 2—0.

Selecționata masculină a României 
a trecut și ea prin multe momente 
grele. Echipa Poloniei, prima ei ad
versară tn grupa C, a condus cu 
2—0 și 4—1, dar pînă la urmă suc-

In 
Ea 
partida

cîștigînd pe toată 
echipa

femei și In 
bărbați, re- 

au obț’nut 
unor mari 
feminină a

Germane cu

U.R.S.S.
cesul a fost de partea reprezentanți
lor noștri. Cel mai bine s-a compor
tat Giurgiucă, care a realizat trei 
victorii. El are meritul de a fl readus 
de fiecare dată încrederea în mij
locul coechipierilor săi, Doboși și 
Gheorghe, care ău acționat timid, fă- 
cînd dese greșeli. Rezultate : România
— Polonia 5—4. Gheorghe — Wozlica 
0—2 (16, 17), Doboși — Fraczik 0—2 
(18, 19), Giurgiucă — Baranowski 2—0 
(16, 19), Doboși — Wozlica 1—2 <10, 
—18, —13), Gheorghe — Baranowski 
0—2 (14, 17), Giurgiucâ 
2—0 • ■
2-0 _ ___
2—1 (20, —13, 14), Gheorgh* — l'rac- 
rik 2—1 (—18, 15, 16).

Alt* rezultate — feminin : R. F a 
Germaniei — Cehoslovacia 3—2 : An
glia — Iugoslavia 3—2 j masculin: 
Suedia — Austrii 5—1 | Ungari* — 
Danemarca 5—01 R. F. a Germaniei
— Danemarca 5—1 | Iugoslavia — 
Franța 5—1 | U.R.S.S — Anglia 5—8, 
Cehoslovacia — Anglia 5—11 Bulga
ria — Elveția 5—0, Bulgaria — Fm
rii 5—Stf. î — Be s -. 5—I

La ora transm-stei este în «urs ie 
desilsurare partida masculini cflntr* 
România și Finlanda.

buni, echipa feminini a țării noas
tre va întilni selecționatele Ungariei 
(Ora 1L30 ora Românie:) și te cea 
a Uniunii Sovietice (ora 20.3?. iar 
cea masculini va juca cu Bulgaria 
(ora 10) și Elveția (era 20JC).

Constantin COAAARNISCHI

(18, 
<21,

_ Fraczlk
19), Doboși — Barsnowskî
8), Giurgiucă — Wazlice

DIN NOU ÎNVINGĂTORI
Ultima întîlnire, a 29-a din pal

mares (12 ciștigate de români, 15 de 
oaspeți și un meci egal: 2—2 tn- 
tr-un turneu experimental) dintre 
reprezentativei* masculine a'.e Româ
niei și R. D. Germane, găzduite du
minică de sala Victoria din Ploiești, 
a dat din ncu cîștig de cauză cam
pionilor mondiali. De data aceasta, 
la un scor mai strins: 3—2 <9. 3, 
—13, —13, 3), dar după un joc domi
nat mai clar 'de învingători. Sigur, 
această victorie a fost facilitată de 
absența din sextetul român a trei 
jucători titulari; Schreiber, Bartha 
și Oros. Antrenorul N. Sotir a con
siderat necesar (și, după părerea 
noastră a proceda: bine) să ofere 
rezervelor post:uitatei de a juca mat 
mult si, tctodată, să 1* încerce ca
pacitatea. Experimentul nu a creat 
motiv* d* satisfacpc, tinerii utilizați

evolulnd timid, speriați de adversari, 
nedeciși. Așa că greul a fost supor
tat tot de jucătorii din lotul de bază : 
Udisteanu, Sumate, Codoi, Dumănoiu 
și Enescu. dar, din cauză că a lipsit 
și omogenitatea acestora, randamen
tul echipei nu a fost la nivelul pre
tențiilor pe care le avem față oe el.

Este tot atît de adevărat să oas
peții au făcut cel mai bun joc al 
lor (exceptind perioadele de delăsare 
și derută din seturile 3 și 4, tn care 
conduceau lejer : 12—8, 
primul, 11—6 și 13—9 — în al doilea, 
dar au cedat “ 
tru susținut*

Ultimul joc

BUDAPESTA, 16 (prin telefon). — 
Competiția internațională de sabie 
„Cupa Santelli*, desfășurată la 
Budapesta, a luat sfîrșit cu victoria 
echipei Ungariei care a totalizat 3 
victorii. Pe locurile următoare s-au 
clasat selecționatele Italiei — 2 v, 
Franței — 1 v și României — 0 v- 
Rezultate i Italia — Franța 13—12 ; 
Ungaria — România 23—3 ; Unga
ria — Franța 16—9 ; Italia — Ro
mânia 17—8 ; Franța — România 
13—9; Ungaria — Italia 13—11.

In continuare, s-a disputat un 
turneu individual la care trăgătorii 
italieni au renunțat să mai parti-

cipe. In schimb, au intrat în între
cere cîțiva trăgători din Austria. 
Sabrerii noștri, înfruntînd o serie 
de inexactități de arbitraj, au fost 
nevoiți să părăsească întrecerea ast
fel i I. Budahazi și C. Nicolae în 
primul tur, ambii acumulînd numai 
cîte 2 victorii; O. Vintilă a fost eli
minat în optimi de finală avînd și 
el numai 2 v, iar tânărul clujean 
I. Pop a fost scos din cursă în sfer
turi de finală, de asemeni cu 2 v. 
S-a calificat, pînă în finală Dan 
Irimiciuc împreună cu cinci sabreri 
maghiari, printre care T. Kovacs, 
P. Marot, A. Kovacs,

13—9 - tn

JUNIORII ROMÂNIEI
NU S-AU CALIFICAT PENTRU

C.E. DE BASCHET

finalurile) din cele pa- 
sâptămîna trecută.
a pus în evidență mai 

clar diferența de pregătire atletică 
dintre cele două formații, net favo
rabilă voleibaliștilor R. D. Germane. 
Seturile ciștigate de ei, la diferență, 
sint o mărturie a impresionantei 
forțe de atac de care dispun elevii 
lui Herbert Jenter. Adăugind faptul 
că. din pricina oboselii acumulate în 
turneele campionatului și în pregăti
rea ulterioară, reprezentanții noștri 
au fost des surprinși cu blocajul ne
sincronizat, penetrabil sau insuficient 
de înalt, cu o linie a doua care a 
făcut mai mult figurație, vom avea 
imaginea exactă a felului în 
decurs disputa.

In echipa română au fost 
pe lingă cei amintiți, Băiaș, 
iescu. Cristian Ion, Cbițigoi, 
treseu: Arbitraj corect P. 
(R. D. Germană) și V. Ranghel (Ro
mânia).

care a

folosiți,
M1JCU- 
Domi- 
Lange

Auralion BREBEANU

UNIVERSITATEA BUCUREȘTI-DINAMO BUCUREȘTI 12-11 LA HANDBAL MASCULIN!
Lupta pentru evitarea retrogradării — la fd de intilc'rti ca p
IAȘI, 18 (prin telefon, de la trimisul 

nostru). —
In sala sporturilor din locaUtate s-s 

disputat cea de a treia rundă din ca
drul penultimului turneu al campiona
tului masculin de handbal, divizia A.

INDEPENDENȚA SIBIU — UNIVER
SITATEA CLUJ 15—12 (8—7), Ambele 
formații s-au bazat mal mult pe an
gajamentul fizic, decît pe combinațiile 
fine. In viteză. Slblenli, cu o apărare 
foarte dură, au anihilat oomplet ju
cătorii adverșl de semicerc, așa incit 
clujenii au fost siliți să șuteze numai 
de la distanță. Principalii realizatori : 
Stentzel (5) șl Roth (4) pentru Inde
pendența, respectiv Schobel (5) șl Tu- 
dosle (5).

DINAMO BRAȘOV — POLITEHNICA 
TIMIȘOARA 13—11 (7—6). Aflate In zona 
retrogradării, ambele formații își pu
neau mari speranțe tn acest joc care 
putea aduce uneia sau alteia două 
puncte extrem de prețioase. Șl tocmai 
sub imperiul acestei apăsătoare tensiuni 
a început meciul. Studenții, scăpați mal 
repede de povara emoțiilor, au preluat 
conducerea (2—0, min. 8), dar în min. 
15 el stnt egalați : 2—2. Se înregistrează 
o suită de patru aruncări de la 7 m-, 
împărțite Șl transformate, frățește, de 
ambele echipe (min. 21, 4—4), pentru 
ca în min. 25 timișorenii să preia din

IN DERBIUL ETAPEI: I.E.E.S.-UNIVERSITATEA
TIMIȘOARA 8-9

(Urmare din pag. I)

Popa 2, Neghină 2 și Sauer 1 — 
pentru Universitatea Timișoara.

Au arbitrat . C. Căpățînă și Th. 
Ene (Buzău)

UNIVERSITATEA BUCUREȘTI 
— TEXTILA BUHUȘI 9—6 (2—3). 
Deși a disputat duminică diminea
ță, la „Tineretului* primul meci în 
aer liber din acest sezon, (pînă a- 
cum s-a pregătit și a evoluat în 
sală, în C.C-E.), deși continuă să 
fie lipsită de aportul Anetei Șch- 
ramko — cauze care au determinat 
o evoluție sub nivelul potențialu
lui real, deși a ratat patru aruncări 
de la 7 m, campioana țării a reușit, 
totuși să cîștige meciul cu Textila 
Buhuși. Aceasta pentru că Niculina 
Iordache a jucat excelent (trebuie 
să-i reproșăm însă maniera nespor
tivă în care se comportă în apă
rare, gesturile deplasate și un oa
recare aer de vedetă), pentru că 
Doina Furcoi a avut Mnele sclipiri 
și — mai ales — pentru că a știut 
să reziste psihic șocului de la în
ceput. Textila Buhuși a evoluat la 
valoarea sa numad 29 de minute 
(cînd a și condus eu 3—1), apoi 
rezervele ei de ambiție s-au risipit.

Au marcat i Iordache 3, Arghir 2, 
Furcoi 2, Dobirceanu 1 ți Mereu 1

— pentru Universitatea București, 
Vieru 2, Agoroaie 2 și Șerban 2 — 
pentru Textila Buh uși. _Au conduși 
R. lamandj și L Dumitrescu (Bu
zău). H. N

MUREȘUL TG. MUREȘ — CON
FECȚIA BUCUREȘTI 11—10 (6—6). 
Mureșencele au cîștigat la limită 
un joc pe care l-au tneput furtunos 
(min. 13, 5—0). Principalele reali
zatoare i Soss (6) pentru Mureșul, 
respectiv, Adodhiței (5). (A. SZABO
— coresp.)

VOINȚA ODORHEI — UNIVER
SITATEA CLUJ 8—7 (4—4). Joc 
echilibrat tn care »-au remarcat 
Markos (3) de la Veința și Bearz 
(3) de Ia Universitatea. (A. Pialoga
— coresp.)

RAPID — RULMENTUL BRA
ȘOV 18—9 (8—5). Feroviarele au 
obținut o victorie clară în fața unei 
echipe care a venit la București 
parcă pentru a îndeplini o simplă 
formalitate. Semnalăm apariția tn 
formația bucureșteană a junioarei 
Victoria Amarandei (16 ani), care 
are un gabarit șl o forță de șut Impre
sionante. Au marcat l Stănișel (7), 
O an cea (4), Amarandei (4), Vasiles- 
cu (2), Gheorghe — Rapid | 
(3), Nako (3), Pruudaru (2),
— Rulmentul. Au arbitrat i 
cănescu, L Manoliu — Sibiu.

nou conducerea : 5—4. In acest moment. 
Dinamo Brașov tșt schimbi tactica de 
joc, renunța la acțiunile ofensive pur
tata pe centru șl lșl canalizează atacu
rile pe extreme, unde Hotnog și Serafim 
(dar mal ales primul) depâșese neaș
teptat de ușor apărarea adversă. Pauza 
ii găsește pe dlnamovlști In avantaj, el 
abordînd repriza secundă cu aceeași 
vervă : 8—6 (min. 35) și 5—7 (min. 45). 
Timișorenii luptă pe viață și pe... 
puncte, dar eforturile lor nu ztnt con
cretizate practic dealt de un singur ju
cător — Guneaeli, care reușește »ă-și 
aducă echipa la 8—î (min. 47) și să 
„scoată* o aruncare de la 7 m ca-a 
avea să Ce. Insa, ratată de Teacoiu. A 
fost momentul psihologic al medului, 
cfld după această ratare, deși au mal 
reușit să egaleze o dată, studenții au 
căzut definitiv, Iar tn final, cu toate 
că au recurs la un presing pe tot te
renul. eforturile lor s-au dovedit Inuti
le. Principalii realizatori : Hotnog (4) 
șl Mesmer (4) — Dinamo Brașov.
Gunescb (7) — Politehnica. O remarcă 
pentru arbitrajul impecabil, prestat tn 
condițiile unul joc dificil, de cuplul 
V. Pelengbian — P. Clrllgeanu.

STEAUA — POLITEHNICA GALAȚI 
28—19 (15—11). Nepermls de multe go
luri au primit campionii tn acest med 
tn care, e drept, au jucat relaxat de 
la început și pînă la sfîrșit De amintit 
că Cristian Gațu — reintrat după o sus
pendare de două etape — a jucat so
bru. fiind foarte util echipei. Principalii 
realizatori Gruia 8. Blrtalan (7) 
Cristian (5) pentru Steaua. ____
Nice (6). Pădure (4) și Homes (4).

DINAMO BUCUREȘTI — UNI
VERSITATEA BUCUREȘTI 11—12 
(7—4) 11 După cum începuse jocul 
(5—1 în min. 9) se părea că dina- 
moviștil vor obține o victorie faci
lă. Strategia antrenorului emerit. 
Eugen Trofin, a fost însă excelentă 
căcj a introdus în teren jucători odih
niți, tineri, dornici de afirmare. Și 
așa. Tlrnicens, Banciu și Dan Vlad, 
cu ambiția fantastică de care dis
pun, aduc egalarea echipei Univer
sitatea tn min. 46 (10—10) ți apoi

și
respectiv

taunt m turneului de le lui

conducerea uemai.cedfr.d-® 
final-

preiau
pînă In

Principalii realizatori i D. Marin 
Dinamo și, respectiv, Coama(7) — 

(3).
S.C.

14—15
TROTUȘUb

Oaacea 
Căciulă 

T. Vul-

BACĂU
(7-5) I

Horia ALEXA.NDRE5CU

M. Bedrich (Cehoslovacia)
învingător în concursul

de dirt-track de la Sibiu
Pe pista special amenajată a sta

dionului Voința din Sibiu, în fața 
a peste 6000 de spectatori, »-a des
fășurat duminică primul concur* 
internațional de motociclism de 
viteză pe zgură (dirt-track) din lo
calitate. La cursă au participat 17 
alergători din Cehoslovacia, Bulga
ria și România

Campionul țării 
Bobîlneanu (Voința 
luat slab căzînd in
alergare din manșa a IX-a.

CLASAMENT : 1. M. Bedrich 19 p, 
f. Fr. Ledecky 14 p, (ambii din 
Cehoslovacia), 3. N. Nedelkov (Bul
garia) 12 p, 4. R. Havelka (Cehoslo
vacia) 12 p, 5. P. Petkov (Bulgaria) 
10 p, 6 C. Voiculescu (Metalul 
București) 10 p 7. I. Bobîlneanu 
(Voința Sibiu) 9 p, 8. I. Marinescu 
(Metalul București) 8 p.

L IONESCU — coresp. județean

noastre. 
Sibiu), a 
cea de-a

Ion 
evo- 
trela

REPREZENTATIVELE NOASTRE DE POPICE 
ÎNVINSE MUECHELN

TELEX • TELEX • TELEX 9 TELEX • TELEX
In ultimele jocuri din cadrul grupelor 
preliminare, ale competiției internațio
nale masculine de baschet „Marele pre
miu al orașului So£ia“, s-au înregistrat 
rezultatele : grupa A : Havana—Slotla 
(tineret) 75—58 (32—30) ; Praga—Varșo
via 66—57 (45—31) ; grupa B : Berlin— 
Amsterdam 82—67 (46—27) ; Sofia—Buda
pesta 72—63 (41—35). Iată șl primele re
zultate «Un turneul final. Havana—Sofia 
76—71 ; Praga—Berlin 75—66 J Amster- / 
dam—Sofia (tineret) 72—65 ; Varșovia— 
Budapesta 66—52

la 1:39, Gultard (Franța) la 1:58, Kom- 
natov (U.R.S.S.) la 2:24

La Bergen (Norvegia) »-a disputat ln- 
tilnlrea de handbal dintre selecționatele 
masculine ale Norvegiei și S.U.A. Vic
toria a revenit gazdelor cu scorul da 
17—10 (0—6).

Tradiționala cursă elcUstă Parls-Roubalx, 
a fost clștigati la actuala ediție de rutie
rul belgian R. De Vlaemlnck, care a 
parcurs cei 272 km, tn 7h 24:05. Pe lo
cul doi, alt ciclist belgian, Dlerlckx — 
7h 26:02. Plutonul a sosit la 7h 26:44 
cu Merckx și Poulldor inclusiv.

Etapa a 5-a a Turului ciclist al Ma
rocului, desfășurată pe traseul Fez— 
Khenifra, a fost clșiigată de rutierul 
sovietic 
tanța de 
timp cu 
Dillen și 
samentul 
conducă _______ _ . .
serlet (Belgia) la 33 sec., Labocha (Po
lonia) la 47 tec, Den Hertog (Olanda)

Concursul Internațional de schi de la 
Passo del Tonale (Italia) a programat o 
nouă probă masculină de slalom uriaș, 
în care victoria a revenit sportivului 
austriac H. Hinterseer, cu timpul de 
2:47,61. Locul doi a fost ocupat de com
patriotul său D. Zwilling — 2:48,29,
urmat de italianul R. Fausto — 2:48:99. 
Proba feminină de slalom special a 

franceză! 
Au ur- 
Rannier 
Matoua

fost dștigată de schloara 
Daniele Bebemard, tn 1:03,29. 
mat-o în clasament Marianne 
(Austria) — 1:06,79 și Elena 
(Italia) — 1:07,82.

Llhacev, cronometrat pe dls- 
160 km tn 4h 05,39. In același 
Învingătorul au sosit belgianul 
olandezul Den Hertog. In Cla- 
general Individual continuă să 

francezul Esclassan, urmat de

aruncarea 
realizat o

Campionul vest-german la 
discului Dirk Wippermann a __
excelentă performanță tn concursul dis
putat la Opladen. El s-a clasat pe pri
mul loc cu un rezultat de 63,40 m. Pa 
locul doi K. Henning 61,43 m.

turneului Internațional 
Quebec, Rod Laver

TURNEE
BELGRAD 16 (Agerpres). — După 

opt runde, in turneul zonal de șah 
de la Vrnjacka Banja continuă să 
conducă maestru] iugoslav Rukavi- 
na cu 6 puncte, urmat de Hardston 
— 5'- i p, Adorian, Malich, Psibil 
—5 p, Boboțov — 4>/s p. Victor Cio- 
câltea, care a remizat în runda a 
opta cu cehoslovacul Psibil, ocupă 
locui 8 cu 3\j puncte ți o partidă 
întoer.ptă.

DE ȘAH
Olimpiada de șah a nevăzătorilor 

a continuat la Medulin (Iugoslavia) 
cu întîlnirile din turul patru. In 
meciul dintre echipele României și 
Spaniei scorul e egal 1—1 (două par- 
tide întrerupte). In clasament con
duce U.R.S.S. cu 10 puncte (3), ur
mată de Iugoslavia 9 puncte (3), 
R.D. Germană — 8 puncte (1), Ro
mânia — T puncte (2) etc.

In semifinalele 
de tenis de la ------- ,
l-a Învins ou 6—3, 6—2 pe Cliff Drysdale. 
In finală, Laver n va Inttlnl pe M. Rle- 
ssen care a dispus cu 6—1, 6—4 de
A. Ashe.

„Cupei Davis*, la
_ __________ „ . . .. :i a
scorul da 5-5 echipa Coreei

In zona asiatica a
Seul, echipa de tenis a Australiei 
învins cu l----1 -- " - zz'r.Z^z
de aud.

de volet ale Universității din 
aflate tn turneu tn Cehoslo- 
juoat la Brno în compania 

.................. ....... „U.E.P,,". In

Echipele 
Wroclaw, 
varia, au . 
formațiilor clubului local 
ambele meciuri victoria a revenit gaz
delor ; la masculin cu 3—1 (15—9, 5—15, 
15—1, 15—4), iar la feminin cu 3—0 
(15—2, 15—3, 15—11),

CAMPIONATE... CUPE
LEEDS TN FINALA „CUPEI ANGLIEI" 
CU ARSENAL SAU CU STOKE CITY

Pe agenda competițională a fotba
lului englez au figurat șl jocuri din 
campionat și semifinalele „Cupei 
Angliei*.

In etapa de sîmbătă a campiona
tului englez de fotbal s-au înregis
trat următoarele rezultate i Coven
try—Manchester City 1—1 ; Derby— 
Huddersfield 3—0 ; Everton — Lei
cester 0—0 ; Ipswich—Sheffield Uni
ted 0—0 ; Manchester United—Sout
hampton 3—2 ; Tottenham—Chelsea 
3—0 ; West Ham—Liverpool 0—2 ; 
Wolverhampton — West Bromwich 
0—1.

In clasament conduce echipa 
Derby Cu 56 puncte, urmată de 
Manchester City — 55 puncte (am
bele din 40 de meciuri) și Liverpool 
— 54 punct* (un joc mai puțin).

★
In semifinalele „Cupei Angliei* 

s-au înregistrat următoarele rezul-

la Sheffield : Ledds—Birming-
3—0 (2—0); la Birmingham :

tate l 
ham
Arsenal—Stoke City 1—1 (partida 
*e rejoacă miercuri).

R. F. A GERMANIEI: CURSA 
BAYERN — SCHALKE 04 CONTINUA

— 45 p ; 2. Schalke 04 — 44 p ; 3. 
Borussia Monchengladbach — 37 p.

Torino a trecut în frunte 

se apropie deznodămîntul, 
campionatul de fotbal al

HALLE, 16 (prin telefon). Sîmbă- 
tă și duminică s-a disputat în loca
litatea Muecheln, un orășel aflat la 
30 km de Halle, dubla întîlnire in
ternațională de popice dintre selec
ționatele R.D. Germane și ale Româ
niei. Scorul, atît la băieți cît și la 
fete, a fost favorabil gazdelor cu 
2599—2478 p. d. și respectiv, 5725 —

659 Iată rezultatele obținute de 
sportivele noastre (în ordinea intră
rii pe piste) i Ildico Grozăvescu 413, 
Ana Petrescu 425, Crista Szdcs 393, 
Elena Trandafir 408, Florica Negu- 
țoiu 423 și Cornelia Petrușca 416. 
Din echipa germană cel mai mare 
rezultat l-a obținut Helga Leitmann 
— 451,

Din formația noastră masculină 
toarte bine s-a comportat P. Purje, 
care și-a întrecut adversarul, H. 
Bayer, cu 985—956. I. Micoroiu a 
terminat la egalitate cu Hegenbart i 
941—941. Ceilalți popicari români 
au fost învinși.

In turneul individual pe primele 
locuri s-au clasat sportivii țării 
gazde. FEMININ i 1. Astrid Wloka
— 463, 2. Siegrid Lindner — 460,
3. Helga Rienner — 448... 6. Ildico 
Grozăvescu 432 p. d. MASCULIN i 
1. H. Breitigan — 983, 2. W. Holena
— 976, 3. H. Hegenbart — 970...
6. I. Băiaș — 944 p. d.

Invingătoare amîndouă (Bayern 
pe teren propriu, Schalke 04 în de
plasare) fruntașele campionatului 
vest-german continuă cursa umăr la 
umăr, pentru titlu. Iată rezultatele 
înregistrate în etapa a 28-a i Bo
russia Monchengladbach— Borussia 
Dortumund 7—1 ; Arminia Bielefeld
— F.C. K61n 2—3 ; Rotweiss Ober
hausen — Schalke 04 2—3 ; VJ.B. 
Stuttgart — M.S.V. Duisburg 1—0 ; 
Eintracht Braunschweig — Fortuna 
Dusseldorf 1—1 ; Bayern Munchen
— Hanovra 96 3—1 ; Werder Bre
men — Hertha B.S.C. 5—0 ; V.f.L. 
Bochum — Hamburger S.V. 2—1 ; 
F. C. Kaiserslautern — Eintracht 
Frankfurt pe Mam 1—1.

Clasament i 1. Bayern Munchen

Momente grele pentru arbitrul englez Walker, care a intervenit pentru 
curmarea unui incident între McNab (Arsenal) și Bernard (Stoke), în 
timpul semifinalei „Cupei Angliei". Ca urmare, cei doi au fost eliminați 

din joc.
Telefoto i A .P.-Agerpres

ITALIA :
Cu cît 

cu atît
Italiei devine mai pasionant. Cu 
patru etape înainte de sfîrșit, To
rino a trecut singură în fruntea cla
samentului, profitînd de faptul că 
Juventus, fosta sa egală, a fost ți
nută în șah la Mantova. Un foarte 
puternic finiș anunță Cagliari — 
unde Riva marchează aproape meci 
de meci —, aflată acum pe locul 
trei, la un singur punct de lider. 
Iată rezultatele de duminică și au
torii golurilor i Bologna — Roma 
2—2 (Savoldi 2, respectiv Liguori 
și Cappellini), Cagliari — Lanerossi 
Vicenza 3—0 (Gori, autogol Stan- 
zial și Riva din 11 m), Internazio- 
nale — Fiorentina 1—1 (Bedin, res
pectiv De Sisti), Mantova — Ju
ventus 1—1 (Dell’Angelo, respectiv 
Anastasi), Napoli — Catanzaro 0—0, 
Torino — Atalanta 1—0 (Rampanta), 
Sampdorla — Varese 1—0 (Spade- 
tto), Verona — Milan 1—1 (Maria
ni, respectiv Bigon). în clasament 
conduce Torino cu 37 p, urmată de 
Juvențus și Cagliari cu cîte 36 p, Mi
lan 34 p, Fiorentina 33 p, Inter 31 P, 
Roma 30 p etc. Tn clasamentul gol- 
geterilor. BONINSEGNA (Inter) este 
în continuare primul, cu 19 goluri.

CESARE TRENTINI

OLANDA t Ajax surclasează pe 
Feyenoord la Rotterdam : 5—1 !
„Bravo Ajax! Bravo Covaci!“ 

Sub aceste titluri, întreaga presă 
olandeză comentează neta victorie, 
unică în istoria întâlnirilor dintre 
cele două echipe, repurtată de Ajax 
asupra marii rivale, Feyenoord I 
5—1 la Rotterdam. Elevii lui Ște
fan Covaci au jonglat pur și simplu 
cu adversarii lor. Ajax are acum 
din nou 5 puncte avans. Iată rezul
tatele etapei : Feyenoord-Ajax 1—5 ;

. Telstar — Volendam 3—0 ; F.C. 
Utrecht — F.C. Den Bosch 6—3 ; 
MW Maastricht — F.C. Twente 
1—1, Go Ahead — F.C. Den Haag 
1—0 ; DWS — Sparta 1—2 ; NEC — 
Excelsior 1—0, Eindhoven — Gro
ningen 2—0 ; NAC — Arnheim 1—0. 
Tn clasament 1 AJAX 53 p., Feye- 
noord 48 p., Sparta 41 p., F.C.
Twente 40 p.

Duminică seara, cu un avion spe
cial, Ajax a plecat la Lisabona pen
tru meciul retur cu Benfica din se
mifinalele „Cupei campionilor eu
ropeni",
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