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A FOST TRECUT CU BINE DE BOXERII ROMANI4®
IERI, IN ETAPA A 23-a A DIVIZIEI A DE FOTBAL

• Se caută un ,.cocoș“ de nădejde

TURNEUL INTERNAȚIONAL „CENTURA DE AUR
TEST IMPORTANT ÎNAINTEA J. 0

Duel aerian Neagu — Negrea, sub 
privirile lui M. Stelian și Hălmăgea
nu (Fază din meciul Rapid—Steaua, 

2—1)

ZIAR AI2 CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA $1 SPORT
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• Piteștenii ciștigă la Ploiești in 
rămîne unla Oradea, S. C. Bacău

O etapă spre care s-aw 
îndreptat mai puțin ca 
de obicei privirile iubi

torilor de fotbal, o etapă dis
putată sub amenințarea nori
lor și pusă în umbră de ma
rele egal de la Budapesta, în 
jurul căruia comentariile con
tinuă cu aceeași pasiune.

O etapă, însă, cu rezultate 
interesante, care au venit să 
arate că marile probleme ale 
campionatului se mențin la 
ambii poli ai clasamentului, 
□limentînd pasiunile în jurul 
ultimelor etape ale competi
ției.

Se poate spune că etapa a 
fost favorabilă urmăritoarelor 
U.T.A.-ei, și în special rivalei 
ei celei mai periculoase, F. C 
Argeș, care a reușit să se 
mențină la aceeași scurtă dis
tanță, de un punct, de lider, 
datorită unei noi și remarca
bile victorii realizate în depla
sare, în speță, la Ploiești, în- 
tr-un final dramatic de parti
dă tranșat de Dobrin. De a- 
semenea, este notabil succesul 
lui Sport Club Bacău, la Ora
dea, obținut în condițiile ab
senței din formație a unor ele
mente de bază din linia de 
atac, ca Dembrovschi și Ru
giubei. Cit privește victoria 
UT.A.-ei, ea era, în general, 
scontată și nu aduce elemente 
deosebite în peisajul etapei 
Am retine, mai degrabă, me
ciul aspru dintre cele două 
echipe clujene, cu aspirații de
osebite, dar tot atît de neîn
duplecate. Și C.F.R.-ul a trebuit 
să lăcrimeze, în vreme ce su
porterii Universității gîndesc 
departe...

Dar, 
lor clujeni nu a eliminat 
deplin semnele de 
de la periferia clasamentului, 
pentru că și Politehnica lași a 
părăsit ................r
troșani. Se poate spune, totuși, 
că pe măsură ce se apropie 
„potoul’, fiecare punct in plus 
capătă o deosebită greutate. 
Și Politehnica are trei mai 
mult decît colega ei de sufe
rință din Cluj... (J.B.).

înfrîngerea feroviari- 
pe 

întrebare

terenul învinsă, la Pe-

minutul 89! • Derbyul clujean a revenit Universității • înving 
outsider periculos • Inivcrsitaica
REZULTATE TEHNICE

(rdiota a stopai ascensiunea mureșenilor
CLASAMENTUL

W1972
Munchen

• Gyorffi poate rezolva problema

categoriei mijlocie mică

Univ. Craiova 
U.T.A. 
Petrolul 
Jiul 
Rapid 
„U" Cluj 
Crișul

Meciul Dinamo — Farul se dispută azi, pe stadionul 
Dinamo, de la ora 17.

ETAPA VIITOARE (24 mai)

— A.S. Armata Tg. Mureș
— Steagul roșu
— F.C. Argeș
— Politehnica lași
— Steaua
— C.F.R. Cluj
— Sport Club Bacău

2-0
2—0
1—2
2-0
2—1
1—0
1—2

(2-0) 
(1-0) 
(1-1) 
(1—4>)

(1-D

U.T.A.
F.C. Argeș
,.U” Cluj
Sport Club Bacău 
A.S.A.
Steagul roșu
Univ. Craiova
Rapid

Steaua
C.F.R. Cluj 
Politehnica lași 
Petrolul
Jiul
U.T.A.
F.C. Argeș 
Steagul roșu

— Sport Club Bacău
— Crișul
— Rapid
— A.S. Armato Tg. Mureș
— Farul
— Dinamo
— „U* Cluj
— Univ. CrarOva

Steaua 
Dinamo 
Farul 
Petrolul 
Politehnic o 
CF.R. CM 
Crișul

RAPID 2(2)

STEAUAb.__________ 1(0)
______ J

STARTUL MAI

42—19
35- 29
34—22
36— 27 
25—21
27— 16
2a-27
23—28
21—26
28— 21
29-27
23— 29
12—28
24— 33
18-32
10—35

dintre cet mai în formă boxeri 
entura de aur' — este pregătit pentru 

n partida cu aălățeanul Anton Cojan
Foto i R. PAUL

LE-A ADUS GIULEȘTENILOR VICTORIA
Stadionul „23 August* ; teren bun de ioc ; vreme și rece : specta

tori — aproximativ 20 000 Au marcat : NEAGU (mm 3). HĂLMĂGEANU (auto
gol. min. 22) și ȘTEFANESCU (min. 58).

Raportul șuturilor la poartă : 15—9 (din care pe spațiul porții : 7—5) Ra
port de cornere : 6—5.

RAPID : RSducanu — Pop. Boc. LUPESCU. CODREA. DINU. DUMITRU, 
Petreanu (min 80 Năsturescu). M. Stelian. NEAGU. Angalescu.

STEAUA : Coman _ SATMAREANV. Smarar.dache (min. 26 Cristache). 
Hălmăgeanu. Negrea. Vigu. Naom (min. 72 PislaVi). ȘTEFANESCU. Tătara. IOK- 
DANESCU. Năstase.

A arbitrat V. DUMITRESCU **. ajutat Ia linie de Maximilian Popescu 
și D. Ghețu (top din București).

Trofeul Petschovschl : 9.
La tineret-rezerve : RAPID — STEAUA 2—1 <1—•).

GOLGETERII

CUPA STEAUA»
izat

»■' 1 ' RI i OBLEMENCO (Univ. Craiova) - 5 din 11 m.
URI i Rugiubei (Sport Club Bacău), Neagu (Rap: 

ț) — 2 din 11 m.
GOLURI i Kun II (U.T.A.).

l •
(F.C

10
9 GOLURI i Adam („U" Cluj) — 4 din llm.
8 GOLURI i Pescaru (Steagul roșul. Dembrovschi (Sport Club

— 1 din 11 m, Broșovschi (U.T.A.) — 1 din 11 m.
7 GOLURI i Domide (U.TJL) — 1 din 11 m, Naghi (Aj&A. Tg.

— 1 din 11 m.

Dobrin

Mureș)

Rapid și Steaua 
o dispută deosebit de spectaculoa
să. de antrenantă ți ce gustată 
de public (bănuim că și de tele
spectatori) în cea mai mare parte 
a timpului de joc. începutul par
tidei a fa6t de-a dreptul furtunos 
și el a aparținut echipei din Giu- 
leșu. aflată într-o condiție fizică 
remarcabilă și o dispoziție de joc 
cum nu am mai avut prilejul să 
o vedem în acest sezon. Cu o li
nie de halfi excelentă (net supe
rioară 
re în 
destul 
părea ______ _
tabilă. încă in min. 3, un șut de 
zile mari, cu stingul, al Iui Neagu 
— în urma unei pase inteligente 
de la M Stelian — a dus la des
chiderea scorului, care a fost a- 
poi (după o bară — în min. 9 — 
a lui Dumitru) majorat, în min. 
22, printr-un autogol semnat de 
Hălmăgeanu, al cărui picior a de-

celei adverse) și o înainta- 
mare vervă. Rapidul a luat 
de repede un avantaj care 

să-i aducă o victorie confor-

C FIRANE5CU

în preziua startului in Intilnirea România Elveția (Continuare în pag. a 4-a)

la tir
o competiție 
de prestigiu

Azi începe pe poligonul din șo
seaua Domnești concursul republi
can dotat cu „CUPA STEAUA", 
competiție la care participă peste 
200 de țintași din toate secțiile de 
performanță din Capitală și din 
țară. întrecerile, organizate cu pri
lejul aniversării a 25 de ani de Ia 
crearea Clubului sportiv Steaua, 
ter cuprinde toate probele olimpice, 
precum și cele de juniori și senioa
re.

Iată programul din primele două 
zile (competiția se va încheia du
minică) : JOI — armă standard 60 
f. culcat juniori și senioare, pistol 
sport juniori și senioare : VINERI 
— armă liberă calibru redus 60 f. 
culcat seniori, armă standard 3X20 
f. juniori și senioare, pistol viteză 
manșa I.

Sistemul de disputare a turneului 
„Centura de au." (3—4 meciuri pe 
parcursul a 5 zile) i-a supus pe 
concurență la un efort intens, ase
mănător celui pe care vor trebui 
să-l depună la sfîrșitul lunii au
gust, în turneul olimpic.

„Centura de aur" a categoriei se- 
mimuscă a fost cucerită de Ștefan 
Boboc. în urma unei singure victo
rii realizată, în finală, asupra cu
banezului Giulio Rivera. în fața 
unui adversar mai puternic decît 
el și excelent în lupta de aproape, 
Boboc a evidențiat o mare capa
citate de gîndire și de orientare 
tactică. Pentru a putea deveni titu
larul categoriei este necesar însă 
să mai cîștige în forță și în rezis
tență. Absența nemotivată a cam
pionului Aurel Mihai, care datorită

neglijențe: și nerespectării regimu
lui de alimentație — greșeli into
lerabile pentru un sportiv de per
formanță — a depășit categoria, 
trebuie să-i pună serios pe ginduri 
pe antrenorii ce se ocupă de pre- 

- gă firea Iul
Constantin Gruiescu s-a prezentat 

’.a acest turneu excelent pregătit, 
în cele trei meciuri susținute, evo
luțiile sale au mers „crescendo", el 
prezentîndu-se în finala cu Cojan 
așa cum nu ne amintim să-l mai 
fi văzut vreodată. într-o asemenea 
formă, la J.O. este greu de crezut 
ca Gruiescu să nu cucerească o me
dalie. îmbucurător este faptul că 
Anton Cojan îl secundează foarte 
de aproape.

Problema categoriei cocoș rămîne 
încă deschisă și. din păcate i se 
găsește o rezolvare favorabilă. A- 
drian Moraru, omul spre care și-au 
îndrepta: atenția selecționerii, n-a 
dat satisfacție, el fiind învins, fără 
drept de apel, de gălățeanul Mir
cea Tont învingătorul său a fost 
apoi gratificat cu o victorie în fața 
clujeanului Vasile Kiss. Este, cre
dem. greu ca vreunul dintre ei să 
poată primi mandatul de a repre
zenta România la Jocurile Olim
pice.

Categrtria pană dispune de ele
mente capabile : Gabriel Pometcu, 
Octavian Amăzăroaic și Pavel Ne- 
delcea (absent la acest turneu), din 
a căror rivalitate sportivă boxul 
românesc are numai de cîștigat. Ga
briel Pometcu (bine pregătit) se 
menține in fruntea categoriei.

Disputa indirectă dintre tînărul 
Gheorghe Ciochină (căruia i se a- 
cordau șanse serioase la un loc în 
echipa pentru Munchen) și Anto- 
niu Vasile (31 de ani) s-a încheiat 
cu victoria categorică a lui Vasile. 
In cele 4 meciuri susținute în 5 
zile, campionul semiușorilor a de
monstrat cu prisosință că este un 
mare boxer și, în ciuda vîrstei, ca
pabil încă de mari succese. El a 
evoluat sobru, economicos, cu 
multă precizie și eficacitate în lo
vituri, dovedind o pregătire exem
plară pentru o competiție gen tur-

Mihai TRANCA

(Continuare în pag. a 3-a)

Sîmbătă la Miercurea Ciuc

SE REIA CAMPIONATUL DE HOCHEI

ULTIMELE PREGĂTIRII ALE TENISMENILOR
în așteptarea startului în întîlni- 

rea internațională de tenis România 
— Elveția, din cadrul primului tur 
al „Cupei Davis“ (zona europeană), 
cele două echipe fac ultimele pre
gătiri.

In tabăra elvețienilor, ieri s-a fă
cut cunoștință cu terenul viitoarei 
întreceri. Cei patru echipieri ai for
mației sosite din „țara cantoanelor" 
au profitat de prima lor dimineață 
bucureșteană fără ploaie, deplasîn- 
du-se La Progresul, unde au făcut 
un scurt antrenament de acomo
dare. Mathias Werren, Fredy Blat
ter, Michel Burgener și Max Hiir- 
limann au schimbat cîțeva mingi 
peste fileu, sub privirile atente ale 
căpitanului de echipă dr. Heinz 
Grimm. Pînă la fixarea definitivă 
a celor doi echipieri de bază, mai 
e o singură zi I

Și prof. Ștefan Georgescu, căpita
nul nostru de echipă, și-a pus la 
Jucru pe cei doi jucători, prezenți 
la teren, Petre Mărmureanu și To
ma Ovici. Titularii de bază, Ilie 
Năstase și Ion Tiriac, se vor ală
tura și ei formației, azi, revenind de 
la Roma.

In afara obișnuitelor secvențe de 
antrenament, la Progresul este pro
gramată azi ședința de tragere la 
sorți, cu care prilej cei doi căpi
tani nejucători vor anunța oficial 
formațiile puse în luptă. Prin acor
dul lor prealabil, ca arbitru prin
cipal al întîlnirii a fost desemnat 
Fl. Marinescu, membru al biroului 
F.R.T.

Reamintim că întîlnirea are loo

centralul" de la Progre- 
primul tenisman elvețian,

Iert,
sui. r .
M Verren (stingă) schimba mingi 

cu coechipierul său F. Blatter 
Foto ! M. THEO

ECHIPA ROMÂNIEI 
CONCUREAZĂ LA CAMPIONATELE

EUROPENE DE SKEET

în campionatul feminin de handbal

HI, DLRBÎUL I.E.F.S.-„U“ BUCUREȘTI
Dtvizia A de handbal feminin 

programează astăzi etapa a XXI-a. 
Dintre cele 5 partide, cea dintre 
I.E.F.S. (locul III) și Universitatea 
București (locul II) stîrnește un 
interes deosebit. Veritabil derby, 
jocul nu poate influența clasamen
tul șl, de aceea, este de așteptat ca 
ambele 
pentru 
dicat.

Alte
Cluj — Rulmentul Brașov, Voința 
Odorhei — Rapid București și Con
fecția — Universitatea Timișoara) 
pot însă schimba ordinea echipelor 
din partea de jos a clasamentu
lui, a acelor formații care luptă 
pentru evitarea retrogradării.

team-urj să facă eforturi 
evoluții de nivel tehnic ri-

trei meciuri (Universitatea

în zilele de 5, 6 și 7 
nul central de tenis 
sportiv Progresul.

mai pe tere- 
al parcului

Rd. V.

ECHIPA ROMÂNIEI PENTRU „CURSA PĂCII"
Ieri s-au reunit la Berlin cei 6 

rutieri care vor alcătui echipa Ro
mâniei. participantă la cea de a 25-a 
ediție a „Cursei Păcii*. Din Bucu
rești au sosit rutierii Vasile Selejan 
și Mir era Virgil, de la Viena aler
gătorii Ștefan Suciți și NicolSe An- i

dronaclie (care au luat parte la două 
concursuri in Austria), iar din Ber
linul Occidental cicliștii Alex. Sofro- 
nie ți Constanin Ciocan (șl el parti
cipant) la competiții Internaționale 
disputate la 1 șl 2 mai).

DE LA EUROVILLAS (SPANIA)
Astăzi, urmează să plece în 

Spania echipa de skeet a României 
care va participa la campionatele 
europene, programate la Eurovillas 
(lîngă Madrid) între 7 și 9 mai. Fac 
deplasarea țintașii Gleb Pintilie, Lu
cian Cojocaru, Sergiu Diaconu, 
Gheorghe Sencovici, antrenorul Ion 
Lovinescu, conducătorul delegației 
fiind antrenorul federal Petre Ciș- 
migiu. Va mai pleca și prof. Gavriîă 
Bara ni, secretarul general al F.R. de 
Tir și președintele Confederației eu
ropene de tir, precum și taleristul 
Ion Dumitrescu. Sportivul român va 
concura la „Marele Premiu al Ber- 
nei" care se va desfășura în capitala 
Elveției, intre 5 și 7 mai.

PROGRAMUL ETAPEI A XXI-A
• CLUJ : Universitatea — Rulmentul 

Brașov
• TG. 

Buhușl
• ODORHEI ; Voința 

reștl
• BUCUREȘTI : 

sitatea Timișoara 
ora 16.45)
• BUCUREȘTI : 

tatea București 
ora 17,45)

MUREȘ : Mureșul — Textila 
Rapid Bucu- 

Confecțla — Unlver-
(teren .,Tineretului*, 

I.E.F.S. — Unlverst- 
(teren „Tineretului*,

1. „U“ TIMIȘOARA
2. „U“ București
3. I.E.F.S.
4. Textila
5. Mureșul
6. Rulmentul
7. Voința
8. Rapid
9. Confecția 
‘ „U” Clujio.

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

1 319—182
3 278—208
6
9

11
227—199 
219—233
217— 233 
246—291 
182—218 
198—217
218— 249 
217—291

38
33
26
20
16
16
15
13
12
11

După o destul de lungă pauză, 
intervenită In momentul cind la 
București s-a încheiat grupa B 
a campionatului mondial, adică la 
începutul lunii aprilie, activitatea 
hocheiștnlor fruntași din țara noas
tră se reia începînd de sîmbătă 
după-amaază pe modemul patinoar 
artificial din Miercurea Ciuc. Cu 
această ocazie reintră în actuali
tate cea mai importantă compe
tiție internă, mai precis ultimeie 
două tururi ale primei grupe din 
cadrul Diviziei A a campionatului 
republican.

Este vorba, așadar, de întrece
rea la care iau parte primele pa
tru formații ale țării noastre, la 
sfîrșituj căreia va fi cunoscută 
echipa campioană. In lupta pentru 
titlu sînt angajate, la fel ca în ul
timii ani, doar două din aceste pa
tru formații 
București, 
urmînd să 
celor două 
programate 
Miercurea Ciuc. Nu este, însă, ex
clus ca în această frumoasă dis
pută sportivă să intervină și unele 
surprize, pe care le pot furniza 
celelalte două competitoare și, mai 
ales, echipa locală Avîntul.

Este de așteptat, deci, ca parti-

dele ce vor avea loc începînd de 
sîmbătă la „Palatul de gheață" 
din acest pitoresc oraș să ofere a- 
matorilor de hochei din locali
tate — extrem de numeroși — 
spectacole sportive de calitate, 
confruntări dirze, echilibrate. Iată 
acum și programul primelor eta
pe î SiMBATA 6 MAI i Dinamo— 
Agronomia Cluj; Steaua—-Avîntul 
Miercurea Ciuc; DUMINICA 7 
MAI i Steaua—Agronomia Cluj ; 
Dinamo—Avîntul Miercurea Ciuc ; 
MARȚI 9 MAI i Avîntul Miercu
rea Ciuc—Agronomia Cluj; Stea
ua—Dinamo București. Ultimul 
tur, avînd aceeași ordine de dispu
tare a partidelor, va avea loc la 
11, 12 și 14 mai.

MECIURI DECISIVE ÎN
DE BASCHET DE LA

Cu meciurile ce se vor desfășura 
de mîine pînă duminică, în sala 
A.S. Armata din Oradea, ediția a 
XXIII-a a campionatului național de 
baschet feminin intră în faza deci
sivă. Intr-adevăr, la Oradea vor. avea 
loc cîteva partide de mare însem
nătate, în special pentru echipele 
care țintesc cucerirea titlului de 
campioană, și anume Politehnica — 
IEFS și Rapid - IEFS. De altfel, 
pregătirile din ultima vreme ale pro
tagonistelor Diviziei A sînt elocvente 
în ceea ce privește importanța acor
dată turneului orădean. După ce au 
participat la campionatul studențesc 
al Capitalei, Politehnica și ÎEFS s-au 
și deplasat în orașul de pe Crișul 
Repede unde, de luni, au efectuat 
primele antrenamente de acomodare 
cu sala și panourile. In loturi nimle

deosebit, în afară de faptul că Su- 
zana Szabados și Ecaterina Savu vor 
evolua, după toate probabilitățile, 
în plenitudinea forțelor în formația 
Politehnicii. Rapidistele și-au încheiat 
antrenamentele miercuri, urmînd ca 
astă-searâ să plece spre Oradea, iar 
vineri să debuteze în turneu în com
pania formației Constructorul.

Pe lîngă lupta propriu-zisă ce se 
va da pentru pozițiile cheie ale 
clasamentului, turneul are o mare 
importanță și asupra edificării an
trenorilor lotului național, Sigismund 
Ferencz și loan Nicolau, în ceea ce 
privește potențialul jucătoarelor vi
zate să ne reprezinte țara Ia cam
pionatul european care va avea loc, 
în toamna acestui an, în Bulgaria. 
Deci, prilej de confirmare pentru 
cele selecționate deja, dar și de a-

i Steaua și Dinamo 
rivalitatea dintre ele 

fie lămurită In cadrul 
confruntări directe, 
pe patinoarul din

TURNEUL
ORADEA
firmare a tinerelor care bat la por
țile echipei României.

Programul de vineri (intre paranteze, 
rezultatele din tururile precedente) : 
de la ora 10 : A.S.A. Cluj—I.E.F.S.
(46—66. 36—73), „U- Iași—,,U“ Timișoara 
(44-45. 49—63) ; de la ora 16 : ..........
nica—Voința Brașov (70—49,
Sănătatea—Crișul (59—47, 52—60), 
Constructorul (60—32, 73—52)

Pollteh- 
71—50), 

Rapid—

sC L A
1. RAPID

I.E.F.S. 
Politehnic» Crișul 
Sănătate» 
A.S.A.
„U* Timișoara 
Constructorul 
Voința 
„U« Iași

AMENT

z.
3.
4.
5.
6.
7.
3.
3.

10.

21
21
21
21
21
21
21
11
81
81

13 3 1369—1031 <0
18 3 1411—1013 39
18 3 1428—1055 39
11 10
10 11
7 14
7 14
6 15
5 18
4 17

1100—1154 32 
1252—1394 
1131—1313 
1129—1345 
1018—1262 
1104—1256 
987-1251

31 
28 
28
27
26
25 Fctoi C.

Dispută tub panou U 
trenament efectuat frs 

Politehnica Bucvepa
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A In divizia națională

DISCOBOLELE NU SE MENAJEAZĂ

Cc Iac insa ccilal(l campioni si recordmani ?
întrecerilor celei deIn ansamblul ________

a doua etape din cadrul diviziei na
ționale de atletism, ratate In mare 
măsură de vremea nefavorabilă — 
la București, vintu] puternic (5 me
tri pe secundă) a ținut parcă In loc 
pe alergători, jen!ndu-i vizibil și pe 
săritori, Iar tn Poiana Brașov, pista 
și sectoarele aferente au fost de-a 
dreptul impracticabile din cauza ploii 
— momentele de reală satisfacție 
ne-au fost oferite din nou de exce
lentele noastre discobole. Evoluția 
lor. chiar și în aceste condiții, me
rită a fi subliniată cu majuscule, ea 
înscriindu-se pe o linie ascendentă.

Sîmbăta trecută, în prima zi de 
întreceri, ordinea a fost Menis 63,62 
m - Cataramă 58.88 m — Manoliu 
58.84 m, dar nu este deloc exclus ca 
la proxima confruntare (probabil în 
concursul de primăvară din 13—14 
mai) ea să fie inversată. Este cert 
însă, și rezultatele o confirmă, că 
Argentina Menis își materializează 
continuu excepționalele calități, aoro- 
piindu-se de recordul lumii, de care 
o mai despart numai 122 cm. că Lia 
Manoliu și Olimpia Cataramă au de 
pe acum posibilități de a arunca 
ușurință peste 60 m.

Rezultate promițătoare pentru a- 
cest început de sezon a-j obținut și 
Valentina Cioltan. care aruncă des
tui de constant peste 17 metri la 
greutate, deși tehnica ei mai poate 
suferi destule îmbunătățiri, Alina 
Popescu 6.14 m. Elena Vintilă 6,11 m, 
Vasile Sărucan 7,64 m (în condiții 
dificile) la lungime. Gh. Cefan 8:43.0 
la 30Q0 m obstacole, N. Perțea 14.2 
si E. Sebestyen 14,4 la 100 m g. Li
liana Leau 12.1 — 100 m și 56.1—400 m, ____ ______ ____ _____ _
Draga Comța 1.72 m la -înălțime. T>.‘ Credem că- fwferațra ‘Se specialitate 
Pistalu. 4.9.1 m la prăjină. Dezideain ar ttcbiii să uraaâMiaeoă -mai atent
Szilagy 76,68 m la suliță sau Iosif — ------ -------
Nagy 57,20 m la disc (ultimii doi âu 
reale posibilități de a trece cit de 
curînd peste 80 m și respectiv 60 m).

în rest, un șir lung de rezultate 
modeste, nesemnificative, care au fă
cut ca selecționerii lotului național 
să-, se repauzeze. Firește, în unele 
cazuri, situația de față este o ur
mare a unei slabe pregătiri. Dar a- 
ceasta nu este singura cauză care a

cu

5t Desfășurat timp 
de cinci zile, în 

sala Victoria din" 
Ploiești, turneul 

final al campionatului republican 
de baschet pentru școlari și ju
niori s-a încheiat cu victoria repre
zentativei Liceului nr. 35 București 
care a cucerit, astfel, pentru a pa
tra oară consecutiv acest titlu. La 
Ploiești, elevii prof. George Chira
leu și-au adjudecat primul loc în- 
tr-o manieră impresionantă, de
monstrând o netă superioritate asu
pra tuturor celorlalți adversari pe 
care i-au învins la diferențe de la 
30 de puncte în sus. Presingul, ar
mă modernă de apărare-atac, s-a 
dovedit bine pus la punct, iar huna 
pregătire fizică i-a ajutat pe bas- 
chetbaliștii bucureșteni să aplice a- 
cest siștem de ]a începutul pînă la 
sfîrșitui turneului. Acțiunile pozițio
nale purtate permanent în viteză, 
intercepțiile, contraatacurile și a- 
rnncărtle de la semidistanță și dis
tantă au fost celelalte atu-urj ale 
formației Liceului nr. 35. în plus, 
trebuie amintită personalitatea deo
sebită a lui Dan Niculescu care, la 
18 ani se dovedește n mare speran
ța a baschetului nostru. Îndemîna- 
rea. calitățile fizice, precizia la coș. 
rapiditatea în gîndire. toate sînt 
elemente cumulate de acest junior 
care, sîntem convinși va munci și 
de acum înainte cu aceeași rîvnă 
pentru realizarea lui deplină ca om 
și ca sportiv de performanță.

în rest, vom menționa că între
cerile au consemnat insuficienta 
pregătire a celorlalte echipe care 
au început bine turneul, dar pe 
parcurs s-au „stins”, îneît în ultima 
zj evoluția lor (mai puțin 
ului din Cluj) a fost mult 
loârea celei din prima zi.

Rezultatele din turneele 
Locurile 1—4 : LIC. 35 CU ! Șc. sp. 
Cluj 78—43, Șc. sp. Constanța 81 — 
40 C.S.M. Iași 119—47; ȘC. SP. 
CLUJ CU i C.S.M. Iași 87—57, Șc. 
sp. Constanța 63—45 ; C.S.M. IAȘI 
CU : Șc. sp Constanța 75—56 ; locu
rile 5-8 î ȘC. SP. SATU MARE 
CU i Șc. sp Brașov 64—76, Dinamo 
63-41 Șc. sp Arad 51-50 ; ȘC. SP. 
ARAD CU > Șc. sp. Brașov 58—72, 
Dinamo 79—63 ; DINAMO CU i Șc. 
sp. Brașov 76—68.

gșnerat noianul 
motive, deseori_________ ___ ______
tactic, antrenorii fac fel de fel de 
permutați! cu atleții care posedă ca
lități multilaterale, slăblndu-le ast
fel randamentul, .atunci cînd aceștia 
iau startul la proba In care sînt spe
cialiști; In alte situații (deloc rare) 

‘ " ‘ ‘ for-
vie- 
ma- 
nid

----- —-------pre- 
.Triunghiularul- din Capitală

de cifre slabe. Din 
considerate de ordin

sportivii își menajează evident 
tele, mulțumindu-se cu obținerea 
toriei. Adesea, Insă, asemenea 
nevre trădează nici mai mult, 
mai puțin decit o Insuficientă 
gătire. _______
ne-a oferit citeva asemenea exemple 
în timp ce N. Perțea aleargă 110 m g 
in 14.2, sprinterii nu reușesc decît 
11.0 cu vînt potrivnic de o tărie 
egală. Valentin Jurcă va fi prezent 
in prima reuniune la trițjusalt și a- 
runcarea greutății (cu rezultate mo
deste). iar In proba de săritură in 
lungime nu mai reușește decit 7J9 m. 
în sfirșit, Valeria Bufanu este înscri
să în ambele probe de sprint (100 m 
și 200 m), dar nu o întilnim pe lista 
de concurs a cursei de 100 m g, unde 
echipa Rapid a prezentat o singură 
alergătoare (!) Antrenori' însă, în 
marea majoritate a cazurilor par li
niștiți și se gindesc la_ Întrecerile 
viitoare.

O ultimă problemă, care începe 5ă 
devină îngrijorătoare: numărul celor 
absenți, ca urmare a unor accidenta 
mai mult sau mai puțin grave, este 
In creștere O serie dintre atleții de' 
frunte ai țării, printre care Viorica 
X iscopoleanu. Cornelia Popescu, Mi- 
baela Peneș. Carmen Ionescu. Carol 
Corbu sau Marion Becker au luat loc 
în tribune, particioarea lor Ia concur
surile viitoare fiind problematică.

Lupă turneul de la Belgrad

favorită

ultimul 
convin- 
modifi-

ESTE PRIMA FAVORITĂ ÎN COMPETIȚIA DE POLO A J. 0,

de polo ale celui din- 
de amploare al anului, 
participat primele patru 
ultima ediție a J.O.: 
U.R.S.S., Ungaria și

A. GRINȚESCU: „ECHIPA UNGARIEI

activitatea acesțor spprțivi' fruntași 
susceptibili de a ne reprezenta la 
J.O,. iar comisia-medicală modul în 
care sînt tratate unele traumatisme, 
pentru că este foarte greu de înțe
les cum Vîorîca Vlstbpoleanu. de 

.pildă, care a făcut o ușoară întin
dere în luna mgrție. să nu poată 
concura (Pupa două lunj de îngrijire 
medicală.

a. v. —

La Belgrad, In piscina acoperită 
de la Tasmajdan, s-au desfășurat 
întrecerile 
tîi turneu 
la care au 
clasate la 
Iugoslavia,
Italia. în jurul bazinului, seară de 
seară, au luat loc numeroși specia
liști de pe întregul continent, prin
tre care s-a aflat și unul din an
trenorii naționalei române, Anatol 
Grințescu. care s-a întors cu un 
carnet plin ce însemnări asupra 
comportării celor mai puternice 
echipe, viitoare adversare ale re- 

i prezentativei noastre (în cazul 
cînd aceasta va obține calificarea) 
la J.O. Să spicuim citeva dintre 
cele mai interesante:

„Fața de .Trofeul Jad ran" din 
septembrie 1971, echipa Ungariei 
(cîstiaătoarea acelei competiții) mi 
s-a părut mult mai matură și în- 

I tr-o formă bună. Jucătorii se 
orientează foarte bine din punct 
de vedere tactic în orice situație 
și rezolvă cu ușurință situațiile de 
superioritate numerică. Formația 
are mari sanse de a reintra in po- 
s^sis titlului olimpic. Spiros, Bod
nar fi Sarosi sînt cei mai buni oa
meni ai formației.

Setectiona*a Iugoslaviei a jucat 
ceva mai clar decit în competiția 
de la Hear, dar marile ei vedete 
(Jankoviei, Condici. Bonacici. Peri- 
sid) au. slăbit-evident ti. nu mai 
rcziîtă decit p repriză, cel mult 
două. Jucătorii mizează în conti
nuare pe forța fizică, dar înoată 
lent. Cei mai buni: Rudici și Ma- 
rovici. - -. ------ —

Reprezentatira Uniunii Sovietice 
deține la această oră lotul cel mai 
omogen șl mai valoros, excelent 
pregătit din punct de vedere fizic. 
PoloiștU -sovietici au- o—apărare re-

♦

dutabilă, înoată foarte mult, dar 
greșesc intr-o proporție asemănă
toare pasele decisive la contra
atac. Abuzează uneori de jocul cu 
centru fix (Msveniradze. sau Ka
banov) și nici șuturile la poartă 
nu au o mare precizie. In ordine, 
o consider ca o a doua 
la J.O.

Echipa Italiei (exceptind 
meci) a jucat slab și fără 
gere. Lotul nu a suferit 
cari, dar oamenii de bază (Pizzo, 
De Magistris, Marsili) nu au mai 
acut sclipirile din partidele de la 
Hvar. Rămîne totuși o formație 
valoroasă, deoarece componența ei 
știu să se mobilizeze în competițiile 
oficiale.

Arbitrajele au fost, în general, 
bune. Ele favorizează jocul in miș
care și sanctioneacă cu severitate 
acțiunile în forță la centrul spa
țiului din fața porților".

Antrenorul A. Grințescu ne-a 
oferit și citeva amănunte intere
sante privind evoluția înotătorilor 
români în 
Belgrad, 
noștri, țin 
rea tinerei 
Uzat o dublă victorie în fața cu
noscutei înotătoare iugoslave Mir
ja na Segrt. Noul ei record la 
200 m delfin — 2:30,4 — este de 
bună valoare europeană. Aimer șt 
Wetterneck au-ciștigat probele de 
400 m liber și. respectiv, 200 m 
mixt, dar rezultatele lor nu l-au 
mulțumit pe antrenorul I. Schus
ter. Mai slab dMt mă așteptam au 
evoluat sprinterii. Ei au concurat 
fără convingere, ratind și această 
ultimă posibilitate de a obține ba
remul olimpic (3:40,0). După pă
rerea mea, ei nu au ajuns la o va
loare înaltă care să te asigure pre
zența la J.O*.

concursul jubiliar de la 
.Dintre reprezentanții 
să subliniez comporta- 
Anca Groza, care a rea-

W

Urmașii lui Gil Delamare, ba chiar tovarășii săi de 
TTwmacîi lui Gil Tlplamapp breaslă, cascadorii francezi — in frunte cu starostele lor Gil- a -or Legris _ sint ia [>Ur:urești, etapa de start a turneului lor

la București de demonstrații prin România.
Spectacolul sportiv de acrobație și dexteritate, de curaj 

și măiestrie in pilotarea automobilelor, debutează simbătă 
după amiază de la orele 17,30, pe pista de zgură roșie a stadionului Dinamo. Demonstrațiile vor ji repetate 
in zilele de duminică și luni de la aceeași oră.

tn fotografie, o execuție Ia ultima repetiție, pe care o vor putea
de tineret Dinamo — Farul. i

vedea și azi spectatorii, după meciul
Foto 1 Paul ROMOȘAN

START PROMIȚĂTOR

ÎN CAMPIONATUL DE INDEMÎNARE La Heidenheim

ECHIPA LIC. NR. 35 BUCUREȘTI 
CAMPIONATUL . ȘCOLARILOR ȘI

Un public destul de numeros față 
de popularizarea făcută, pe o vreme 
excelentă, a urmărit duminică di
mineața pe circuitul din str. Maior 
Coravu, prima etapă pentru cam
pionatul de îndemînare al piloților 
automobiliști din București. Au par
ticipat 19 alergători, avansați și în
cepători. Organizarea (A.C.R. filiala 
București) cu sprijinul serviciului de 
circulație al I.M.M.B. a fost bună, 
asigurînd concurenților și spectatori
lor condiții bune de întrecere și vi
zionare. In. încheierea concursului, 
cunoscutul automobilist Eugen lo- 
nescu Cristea, împreună cu Dan Bon-

jug și Ion Anton au făcut o reușită 
demonstrație de viteză, mult aplau
dată de spectatori. Rezultate tehnice, 
ÎNCEPĂTORI : 1. Dan Macovei (Fiat 
606) 3:22,8 ; 2. Gh. Vasilescu (Fiat
850) 3:23,6 ; 3. Paul Niculescu (Dacia 
1100) 3:27,0 ; 4. Al. Niculescu (Fiat 
850) 3:27,5 5. Cornel Șușman (Skoda

* ; 6. Al. Cătuneanu
l, 

(Fiat 850 Special)
Dan Bonjug (Dacia 1100) 
Ion Anton (Dacia 1100 S)

1000 MB) 3:29,0 ;
(Fiat 600) 3:31,3. AVANSAȚI £
Ionescu Cristea
3:00,9; 2.
3:07.0 ; 3.
3:08,8.

Daniel DIACONESCU

DOMINAT NET
JUNIORILOR

DOLOFAN VICTORIOS

ÎN PRIMA ETAPA A CUPEI SCOLII SPORTIVE NR. 3

împărțiți în cinci 
duminică startul, 
3,6 km, din car-

12 
numeroase tentative de eva- 
P. Dolofan, sesizînd un mo
de slăbiciune în pluton, a a- 
în final și a cîștigat cursa cu

CONCURS
(R. F. G.):

PREOLIMPIC
U.R.S.S., Ungaria

a team- 
sub va-

finale.

Campionii școlari și juniori ai țării' De la stînpa Ta dreapta, rîndul de su 
șan, Dan Chircă, Dan Niculescu (căpitanul 
Cristian Fluturaș. Gheoryhe Burlacu Adrian 
Apostu, Cătălin Becherii. Sever Osacenco
CLASAMENTELE TURNEELOR

LOCURILE 1-4
3 3 0
3 2 1

/ 3 4 2 _ -
3 0 3 141—219 3

Aurel Chiorean. Virgiliu Căpu- 
echipei). Dumitru Drinovan, Gheorghe Mih’Jă, riadul de jos: 
Miclescu. prof George Chiraleu (antrenorul echipei) Florin 

Foto : Dragdș NEAGU
fin \le

1. Lie. 35 
SP M. 
sp.

2. Sc.
3. C.S 
4 Sc.

Cluj 
lași 
Constanta

213—130 6 
193—139 5 
179—262 4

sa.
sp.

». șc. 
S. Șc
7. Dinamo 
» $c. sp.

LOCUBILE 
Satu Mare 

Arad

Brașov

s-«
3
3
3
3

î 
î
2
2

B

130 de cicliști, 
categorii au luat 
pe un circuit de 
tierul Tei, în prima etapă a Cu
pei Sc. Sp. nr, 3- Distanțele scurte, ' 
un ușor vînț lateral și sprinturile 
disputate la fiecare tur (celor mai 
btinj sprinteri acordîndu-li-se boni
ficații în clasamentul general) au 
reprezentat principalii factori care 
au contribuit Ia dinamizarea curse
lor. în lipsa majorității membrilor 
loturilor olimpic și național, cursa 
seniorilor a fost totuși viu dispu
tată, avînd pe parcursul celor 
ture 
dare.
menț 
tacat 
un avar.s de 23 secunde.

Iată rezultatele tehnice Turism 
— 2 ture : 1. H. Cristea (S. S. 3). 
2. D Stoica (S. S. 2). 3. Tudor 
(S. S- 1); semicurse — 4 ture: 1. 
N. Marius (Voința B.). 2. C. Mano- 
iescu (S. S. 3), 3 C. Făureanu (Voin
ța B) ; juniori II — 6 ture: 1. A. 
Ionescu (Voința PI.) ; juniori I — 8 
ture : 1. N. Voican (S. S. 3), 2. Gh.

Pîrvulescu (Steaua). 3. I. Cojocaru 
(S. S. 2); seniori — 12 ture: 1. P. 
Dolofan (Steaua), 2.. M Ioniță (Di
namo) 3. St. Cernea (Olimpia), 4. 
M. Beșleagă (Voința B), 5. V. Ior- 
dache (Dinamo), 6. I. Gavrilă 
(Steaua), 7. S. Suditu (Olimpia), 8. 
V. Rățoi (Voința B), 9- E. Imbuzan 
(SteauaC 10/ T. Puterity (Metalul 
Plopeni)." în‘clasamentul pe puncte, 
primul loc a revenit lui M Ioniță 
(Dinamo) —18 p, urmat de I. Con
stantin (Dinamo) —43 p, P. Dolo
fan (Steaua) —6 p...

I. STOICA
maestru al sportului

Sportivi din U.R.S.S., Ungaria^ 
S.U.A. Finlanda, Polonia, Italia, Su-“ 
edia, România și RJF.G. hu luat 
startul într-un mare concurs preo- 
limpic de pentatlon modern în ora
șul Heidenheim (R.F.G). Proba de 
călărie a revenit lui Plank, (Unga
ria). Primul dintre români, Ad. Co
vaci pe locul 5 cu 1 100 p, iar D. 
Spîrlea, pe locul 6 cu 1090 p. Din 
păcate, M. Cosmescu a tras la sorți 
un cal slab cu care n-a obținut nici 
un punct în această probă. Echipa 
noastră 
lea cu 
revenit 
torii — 
lea au obținut 26 v — 875 p. Echipa 
română s-a clasat pe locul 5 cu 
2 468 p. Tirul, desfășurat în cea de 
a treia zi, s-a încheiat cu victoria 
lui Balczo (Ung.) 196 p-1044 p. D. 
Spîrlea și M. Cosmescu au obținut 
187 p-846 p, iar Covaci 183—758 p. 
Echipa noastră s-a clasat ~pe locul 
'8 cu 2 450 p. După trei probe, la 
individual conduce Balczo cu 3 044 
p, iar primul dintre români este D. 
Spîrlea cu 2811 p. Pe echipe condu
ce R.F.G. cu 8979 p. România se 
află pe locul 9 cu 7292-

s-a clasat pe locul' al trei- 
3165 p. Proba de scrimă a 
lui Esser (R.F.G.) cu 32 vic- 
1025 p. C. Călina și D. Spîr-

C. S. M. Sibiu

BUCUREȘTI —VOINȚA 12 — 12

IN DIVIZIA B

17»—161 
Ml—112
IM— 210
202—212

învinge Constructoiul Timișoara
(7)-Voința, respectiv Bivolaru (4).' 
(D. NEGREA).

Duminică s-a disputat cea de a 
V-a etapă a returului campionatu
lui Diviziei B de handbal,

lată. Insă, rezultatele înregis
trate :

MASCULIN, Seria I : Comerțul 
Constanța-A.S.A. Tg. Mureș 14—11 
(5—4), Chimia Făgăraș-Rafinăria 
Teleajen 10—8 (4—4), Agronomia 
Iași-Relonui Săvinești 18—17 (12— 
10), Tractorul Brașov-Știința Bacău 
19—14 (11—2), Voința București- 
Chimia Tr. Măgurele 6—0 (forma
ția din Tr. Măgurele a fost scoasă 
din competiție și, ca urmare, toa
te jocurile din returul campionatu
lui sînt cîștigate de adversarele ei 
cu 6—0) ;

Seria a II-a : Banatul Timișoara- 
A.S.A. Sibiu 12—11 (8—7), Timișul 
Lugoj-Metalul Copșa Mică 20—10 
(11—4), Știința Lovrin-Știința Pe
troșani 21—11 (9—6), Minaur Baia 
Mare-CJS.M. Reșița 24—11 (10—7), 
Textila Cisnădie-Gloria Arad 12— 
14 (7—8) ;

FEMININ, Seria I: VOINȚA— 
PROGRESUL BUCUREȘTI 12—12 
(8—7). Derbyul seriei a constituit 
o dispută dîrză. așteptată de altfel, 
în care victoria a suris, pe rînd, 
ambelor formații. întreaga parti
dă s-a desfășurat sub semnul unui 
echilibru perfect, cele două echi
pe împărțindu-și în mod egal pe
rioadele de dominare. Prima repri
ză a aparținut handbalistelor de la 
Voința, care au avut mai mult 
timp inițiativa și au reușit să păs
treze avantajul pînă la pauză (8— 
7). în partea a doua a jocului, însă, 
disputa a devenit tot mai palpitan
tă, fazele succedîndu-se cu repezi
ciune de la o poartă la alta, dife
rența dintre echipe nefiind însă 
niciodată mai mare de un gol. 
Principalele realizatoare: Popa

Spartac Ploiești-Chimia Buzău 
12—10 (6—3), Voința Rădăuți-Poli- 
tehnica Galați 10—8 (6—6), Con
structorul București-Chimia Făgă
raș 11—10 (5—6), IGEX-Universita- 
tea Iași 14—12

Seria a II-a ; 
STRUCTORUL 
(3—2), Derbyul 
merit sibiencelor care au jucat mai 
bine în apărare, fiind totodată mai 
active în atac. Principalele realiza
toare: Cacoveanu (3) —C.S.M., res
pectiv Kaspari (2). (I. IONESCU— 
coresp. județean) ; Voința Sighișoa- 
ra-Constr. Baia Mare 14—9 (6—2), 
Jiul Petroșani-Unlv. II Timișoara 
15—12 (10—6), Dermagant Tg. Mu- 
reș-Sparta Mediaș 6—10 (4—4).

★
Vineri, la ora 19, în sala de spec

tacole a C.C.A. va avea loc întîl- 
nirea handbaliștilor de la Steaua 
cu susținătorii lor.

(8—6).
C.S.M. SIBIU-CON-

TIMIȘOARA 7—3 
seriei a revenit pe

IN DIVIZIA
lăți 85—63 (43—29); feminin : Rapid 
Deva — Pedagogic Tg. Mureș 48— 
63 (18—31), Voința Tg. Mureș — 
Universitatea Cluj 48—27 (22—12), 
•Metalul. Salonta — Universitatea 
CgațpvA 60—57 (28—33), Voința Ora
dea — Medicina Timișoara 33—31 
(13-T4).

Rezultatele au fost transmite de 
corespondenții > I- Ioana. G. Tamaș, 
A. Verba, i: Ionescu, M. Fărcaș, S. 
Albu. S. Bâloi, S. Neniță, E. Suranyi.

etapa a XVII-a a Diviziei 8,In
au fost înregistrate următoarele re
zultate i

Masculin: Crișul Oradea — Vo
ința Tg. Mureș 53—48 (21—18), Să
nătatea Satu Mare — Universitatea.. 
Brașov .70^75 (28-38), Știința Pe
troșani — Voința Timișoara 52—65 
(30—24), Olimpia' Sibiu — Știința 
Mediaș 68—69 (28—30). Farul Con
stanța — CSM Iași 75—63 (40—23), 
A.S.A. Bacău — Rapid C.F.R. Ga-

CAMPIONATELE REPUBLICANE UNIVERSITARE

AU PRILEJUIT ÎNTRECERI ECHILIBRATE

Două titluri cu destinația C. U. Timișoara
la Predeal, in ajun

ETAPA A XlX-a A DIVIZIEI C LA FOTBAL

Desfășurate
de 1 Mai, campionatele republica
ne universitare de orientare turis
tică s-au încheiat cu prelungi a- 
plauze pe care participanții le-au 
înmănunchiat într-un buchet adus 
oftiâgiu tradiționalei sărbători a pro
letariatului de pretutindeni.

Cu citeva clipe mai înainte, stu
denții veniți din 14 centre univer
sitare fuseseră martori 1a premie
rea. celoj mai buni dintre ei in a-

a-

SERIA I SERIA A V-a SERIA A IX-a

Avtnlul Frasin — Nlaollrta IasJ 1—0 (0^-0)
Fulgerul Dorohol — Minerul Gura

Humorului 1—1 “tl-l) . . .Unirea lași — Textila Botoșani 3—3 
(2—2)Victoria P.T.T.R Botoșani — A.S.A. 
Cîmpulung 1—2 (0—0)

Chimia Suceava — Foresta Fălticeni 
1-0 (0-0) . „I.T.A Pașcani — Victoria Roman 1—0

Constructorul Iași — Mlnobradul Va
tra Dornel 4—2 (1—2)

SERIA A ll-a

Prahova Ploiești — I.R.A. Cimpirta 
0—2 (0—0)

Gloria Buzău — Petrolul Berea 1—0 
(0—0)

Olimpia Rm Sărat.
Bușteni 0—1 (0—1)

Șoiinii Buzău — Aurora Urziceni 5—0
O-0) 

Petrolistul Boldești
2—0 (0—0)

Victoria
3-2 (0-1)

Viitorul 
(1—0)

Caraimanul

Carpați Sinaia
Azotul SloboziaFlorești

Slănle — Chimia BuzJu 1—0

SERIA A Vl-a

Minaur ZIatna — Constructorul Hune
doara 2—0 (0—0)

Metalul Copșa Mică
ria 4—1

A.S.A.
(0—0)

Unirea
1—0 (0—0)

U.P.A. Sibiu — Vitrometan Mediaș 
1-1 (1-1)

Textila Sebeș — Victoria Călan 0—1 
(0-0)

Chimia Oraș Victoria — Independenta 
Sibiu (întrerupt în min. 6).

SERIA A X-a

C.F.R. Sime-
(4-0)
Sibiu — C.F.R. Sighișoara 0—1
Alba Iulia — Minerul Teliuc

Tecuci
Com&-

Bicar

Automobilul Focșani — U.R.A,
3-0 (2—0)Petrolul Molneștl — Minerul 
nești 1—1 (1—0)Rulmentul Bîrlad — Cimentul
floria Tecuci — Trotușu) Gh. Gheor
ghiu Dej 2—1 (1—1)Danubiana Roman — Oituz Tg Ocna 
1_3 (1—2)

Textila Buhușl — Luceafărul Focșani 
6-1 (3-1)

Letee. Bacău — Viitorul Vaslui 1—0 
(1—0)

Chimla
Olt t-o .. ..

Muscelul Cîmpulung
2-0 (1—0)

Petrolul Tlrgovlște — Comerțul Ale
xandria 0—0

Oltul Slatina
2—0 (1—0)

Sporting Roșiori' de Vede
Rm. Vilcea 4—1 (2—0)

Dacia Pitești — Flacăra Morenl 0—1 
(0—0)

Petrolul

Tr. Măgurele — Rapid Piatra 
(1-0) . ------------- Metalul Mija

Unirea Drfigășani

Oltul

Victoria

SERIA A lll-a
ConstructorulMedgdla 

(1-0)
Cimentul

Galati 2—7
Portul Brăila — Oțelul Galați 1—0 (0—0) 
Ancora Galați — Delta Tulcea 0—0 
Viitorul Brăila — I.M.U. MedgidiaVlitorul Brăila 

2-1 (1-0)
Marina Mangalia 

Bțălla 1-0 " “
Electrica 

badag 2—2
Du na rea 

0—1 (0—1)

(1—0) 
Constanța 
(î—D 
Tulcea —

SERIA A

I.M.U»

Unlrea Tricolor

— Granitul Ba-

Ș, N, Constanța

IV-a

Videle — Lotrul Brezoi 9—0
SERIA A VII-a

Minerul
4—0 (1—0)

Răsăritul Caracal — Progresul Stre- 
hala 4—2 a—1)

Metalul Tr. Severin 
rabia 2—1 (1—0) '

știința Petroșani —
3-9 (0-0)
Steagul roșu Plenlța
nari 4—0

Dunărea
1-1 (9-0)

Lupenl

(3—0) 
Calafat

Metalul Topleț

Progresul Co-

Pandurii Tg. Jiu
Mlnerul Rovi-

Minerul Motru

VIII-o

Constructorul Bala Mare
Cărei 0—1 (0—0)

Bihoreana Marghita — Topitorul Baia 
Mare 4—0 (0—0)

Bradul Vișeu — Minerul Baia Sprle 
I—0 (0—0)

Unirea Zalău — Recolta Salonta 2—0 
(1-0)

Voința Cărei — C.I.L. Sighetul Mar- 
mației 2—1 (1—1)

Gloria Baia Mare — Someșul Satu 
Mare 1—0 (1—0)

Măgura Șimleul
Cavnic 2—2

toria fiind decisă de un infim 
vantaj obținut de reprezentantul 
echipei secunde a Capitalei asupra 
adversarului său direct din prima 
formație a studenților bucureșteni.

în ștafeta feminină, primele trei 
clasate sînt grupate pe un interval 
de numai 1.47 min. (după mai mult 
de 12 km de întreceri !).

Rezultate tehnice. Individual-ma- 
sculin (9 900 m — 420 m, dif. niv. — 
11 posturi) : I. Bela Tekeș (Univ. 
Cluj) 91:27; 2. C-tin Paul (Univ. 
Buc.) 96:52 ; 3. Gh. Albiei (I.P.P.G. 
Bucj 99:13. Feminin : 1. Ana Ma
ria Mariaș (Medicina Tim.) 99 : 28 ; 
2. Mariana Nae (Univ. Buc.) 103:57; 
1 Sa rol ta Tordai (I.M.F. Tg. Mu
reș) 130:50 Ștafete. Masculin ; 
C. U. București II (C. Petrișor. 
Albiei, T. Konreich) 199:16: 
C. U. București II (C. Paul, M. 
cleanu, A. Bacs) 198:16 ; 3. C.U. 
Cluj I (A. Enyedi, P. Horvati, E. 
Verestoi). Feminin : 1. C.U. Timi
șoara I (A. Mariaș, D. Goanță, M. 
Căruntu) 199:05 ; 2. C.U. Cluj I 
(E. Tonk, 
200:45 ; 3. 
colau, 
200:52.

Sllvaniei — Minerul

SERIA A Xl-a
Viitorul Tg. MureșArieșul Turda

4—0 (3—0)
C.I.L. Gherla — Arieșul Cîmpia Turzil 

2—0 (1—0)
Someșul Beclean — Metalul Alud 

(9-0)
Chimica Tirnăveni — Soda Ocna 

reș 1—0 (1—0)
Progresul Năsăud — Unirea Dej 

(0—0)
Tehnofrig Cluj — Minerul Rodna 

a-o)Industria sîrmel Cîmpia.. Turzil — Der- 
mata Cluj 3—1

SERIA A Xll-a

1—1
Mu-
il—1
2—0

1. 
Gh.

2. 
Ți-

I. Bokor, -E. Szantai) 
C.U. București I (T. Ni- 

Paraschiv, M. Nae)

Sebastian BONIFACIU

Ultimul post de control Privirea 
— însă — caută, neliniștită, in 
urmă. Se apropie, oare, o adver

sară ?

LOTO PRONOSPORT
Tragerea la sorți a celor două au

toturisme oferite din fond special 
la concursul Pronosport din 16 a- 
prilie a.c. (1 autoturism MOSKVICI 
408 cu caroserie 412 și 1 autoturism 
FIAT 850) va avea loc astăzi 4 mal 
1972 la ora 18, în sala clubului Fi- 
nanțe-Bănci din București, strada 
Doamnei nr. 2.

La tragerea la sorți participă toata 
variantele cîștigătoare la premiile 
suplimentare.

• Astăzi este ULTIMA ZI în care 
vă mai puteți procura biletele pen
tru tragerea Loto de vineri 5 mal 
1972, tragere la care puteți obține 
bani și autoturisme la alegere.

• Tragerea Loto de mîine va fi te
levizată direct din Studioul de Te
leviziune cu începere de la ora 19.10.

I. L T. S BUCUREȘTI

A ClȘTlfiAT „(RITtDILL PRIMĂVERII"

PRONOEXPRES
NUMERELE EXTRASE 

REA Nr. 18 DIN 3 MAI
FOND GENERAL DE

2.321.785 lei din care 1.: 
port

EXTRAGEREA I: 14 3, 16, 23, 31, S 
FOND DE CIȘTIGURI : : “Ltrt

lei din care 1.275.671 lei report categ. 1
EXTRAGEREA a n-a i 18, 33, 36, 4, 10
FOND DE CIȘTIGURI : 548.610 lei din 

care 78.160 lei report categ. A
Plata elștlgufflor pentru această 

gere se va face astfel:
In Capitală începînd de Joi 11 

pînă la 17 Iunie 1972, Inclusiv: în 
începînd aproximativ de luni 15 
pînă Ia 17 Iunie 1972. Inclusiv.
ClȘTIGURILE TRAGERn LOTO DIN 28 

APRILIE 1972
EXTRAGEREA I: Categ. 1: 3,95 va

riante a 25.634 Iei; categ. 2 : 9.35 a
10.829 lei; categ. 3: 28,75 a 3.522 leî; 
categ. 4: 30,40 a 3.331 lei; categ. 5: 
141,85 a 714 lei: categ. 6: 338.35 a 299 
lei.

EXTRAGEREA a II-a: Categ. A: 1 
variantă 25°/« a 44.953 lei și 2 variante 
10% a 17.981 lei: categ B:3 variante a 
26.972 Iei; categ. C: 20.25 a 3.996 lei: 
categ. D: 36,05 a 2.245 lei: categ. E: 
56.60 a 1.430 Iei; categ. F. 65.85 a 1.225 
lei; categ. Z: 2030.75 a ton ini.

Rubrică redactată de 
LOTO — PRONOSPORT

LA TRAGI* 
1972
CIȘTIGURI a 

.353.831 lei re-

1.773.175I.E.F.S. București. La capătulGALAȚI (prin telefon, de la co
respondentul nostru). In sala de 
sport a Facultății de educație fi
zică din localitate s-a desfășurat, 
timp de trei zile, turneul final al 
competiției „Criteriul Primăverii", 
rezervată echipelor masculine de 
Divizia A. La acest turneu au luat 
parte formațiile cîștigătoare ale ce
lor 3 serii i Politehnica Galați, 
I.E.F.S. București și Universitatea 
Cluj.

Principala caracteristică a meciu
rilor a fost echilibrul, fără ca ni
velul tehnio și spectacular să fie 
prea ridicat. Competiția a debutat 
cu o surpriză i studenții clujeni i-au 
învins pe colegii lor gălățeni cu 
3—1 (—9, 18, 6, 16). în ce] de al 
doilea joc, I.E.F.S. a dispus cu 3—1 
(3, —10, 2, 12) de „U“ Cluj. Parti
da decisivă pentru primul loc a 
opus formațiile Politehnica Galați

Și
unui meci disputat, bucureștenii au 
obținut victoria cu 3—2 (12, —4, 11, 
—6, 10). învingătorii au prezentat o 
echipă în formă și succesul lor este 
pe deplin meritat. Publicul gălățean 
a fost dezamăgit de evoluția echi
pei sale favorite care, deși a bene
ficiat de efectivul complet și de a- 
vantajui terenului propriu, a pier
dut ambele întîlniri. în cursul tur
neului s-au evidențiat jucătorii i 
Mânu, Ionescu, Handrca, Arbuzov 
(I.E.F.S.), Bînda, Mateescu („U“ 
Cluj), Popa și Păcuraru (Politehni
ca Galați), Partidele au fost bine 
conduse de V. Vrăjescu (București) 
și C. Gogoașe (Galați). Clasament 
final: 1. I.E.F.S. 4 p (cîștigătoarea 
„Criteriului primăverii"), 2. „U“
Cluj 3 p, 3. Politehnica Galați 2 p

36, 4, 10ceastă ediție de debut care le-a ce
rut eforturi deosebite mai ales în 
prima zi de întrecere, desfășurată 
pe ninsoare, lapoviță și ceață, pe 
un teren greu.

Cele mai bune rezultate le-a cu
mulat Centrul Universitar Timișoa
ra. care beneficiind de aportul ex
perimentatei orientarlste Ana Ma
ria Mariaș, actualmente studentă 
Ia medicină, a obținut două titluri 

i feminină și la ștafeta 
echipe feminine — adjude- 

de

tra
mai 
țarii 
mal

UnireaMașini unelte București ■ 
Tricolor București 0—1 (0—0)

T. M București — Laromet București 
3-2 (3—2)

Electronica București — Sirena Bucu
rești l—0 (0—0)

Tehnometal București — Autobuzul 
București 3—1 (1—1)

Olimpia Giurgiu — Celuloza Călărași 
1—1 (0—0)

Dinamo Obor București 
București 0—1 (0—1)

Victoria Lehllu — Flacăra roște Bucu
rești 0—1 (0—0)

Mașini

Voința

Mureșul
(4-9)

Victori» 
flov» NO'Uă 9—0

Gloria Arai — C.F.R. Caransebeș 2—9 
U-O

Aurul Brab — Prcgreaul Timișoara 
9—2 <*—D

Minerul Bocșa — U.M. Turtșotra 9—9 
(s-a Jucat la Orarița)
Electrometer Tlnrișoara — Vagcnu'. 

Arad 3—1 (1-9)
MetaitU Oțelu Roș- — FurtUrul Data 

0—3.

Caransebeș — Minerul Moi-
Minerul Bălan — Forestierul Tg. Se

cuiesc l—o (1—0)
Unirea Cristuru Secuiesc — Torpedo 

ZămeșH 3-0 (0—0)
Viitorul Gheorghienl — Tractorul Bra

șov !—2 (1—0)
Textila Odorheiul Secuiesc — Oltul 

Si. Gheorghe 3—0 (3—0)
Ca rea ți Brașov — Colorom Codlea 
2-1 G-9)
Metre— Brașov — Carpați Covasna

7—9 (4-9)
A. s M’ercsre» Cluc — Politehnica 

Brașov Ș—I

-j- la proba 
pentru echiț 
cîndu-și astfel cupa oferită 
F.R.T.A.

Este demnă de remarcat 
foarte strînsă în întrecerile 
telor, disputate pe muntele Fetifo- 
iul. Două echipe de studenți — 
cele două formații ale C. U. Bucu
rești — au realizat același timp, vic-

lupta 
ștafe-

Gheorghe ARSEMK
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LA CONSTANTA CU CELHALTERE MAI BUN ELECTIV
Halterele constituie una dlntra 

cele mal îndrăgite discipline sportive 
la Polonia și ca urmare recolta me
daliilor la campionatele mondiale, 
europene sau Jocurile Olimpice a 
fost întotdeauna deosebit de bogată. 
Sportivii noșUi nu s-au culcat pe 

.... a, au 
ritm in-

laurîl victoriilor, ci 
continuat pregătirile 
tens.

Sezonul olimpic al _____
cit se poate de important, 
examen dificil din acest an urmînd

din contră, 
Intr-un

anului 1972 este 
primul

Doi polonezi pe podium la C..M. de haltere de anal 
trecut, de la lima. Baszanowski pe locul II, învins 
de Kaczmarek' Iși va lua revanșa Baszanou.sk! ia 

C.E. de la Constanța ?

să-l constitui* camnionatel* europene 
care se vor desfășura la Constanța. 
Pînă la Inaugurarea lor, a mal ră
mas puțin timp.

La ora cind vă transmit acest ar
ticol, lotul echipei poloneze n-a fost 
definitivat, însă se știe, de pe acum, 
că la Constanța vor veni cei mal 
buni halterofili ai țârii noastre.

în zilele de 20—22 aprilie au avut 
loc la Opole campionatele de haltere 
ale Poloniei, care au constituit o pro
bă generală înaintea campionatelor 

europene. în a- 
fara dublului cam
pion olimpic și 
actual campion al 
Europei la catego
ria ușoară, Wal- 
demar Baszaaow- 
ski, au luat startul 
cei mai buni hal
terofili.

Datorită 
accidentări, 
nowski a 
să renunțe la par
ticipare, însă, a- 
cum, se pregătește 
cu multă seriozi
tate pentru 
apăra titlul 
Constanța, 
lalți deținători ai 
titlurilor au avut 
o comportare me
ritorie.

Zigmund Smal- 
cerz. 
titlului 
pion 
al Europei ta ca
tegoria muscă, a' 
evoluat la Opole 
la o categorie su
perioară (cocos). 
EI nu numai că a 
ciștigat titlul 
țional. dar a 
rectat tu 7.5 
cel mai bun 
zuital al său, 
talizind la 
trei stiluri 355 kg. 
De asemenea, a 
corectat recordul 
țării și la împins 
obținînd 121 kg. 
Startul său la o 
categorie superi
oară a fost decis 
de perspectivele 
pe care le are ta 
față. Pe podiumul 
de la Constanța, 
fără îndoială că îl 
vom vedea în rea 
mai bună formă 
a sa.

A ctualu* cam
pion al Europei pe

«nul 1971, Iu Wojaăvski, a
startul tot la o categoric aupcrioarâ 
— ușoară — obțfctfctf o performitață 
de 435 kg. Este foarte greu de spus 
dacă va fi introdus In echipa Polo
niei, :r.al ales că • depășit ca greu
tate categoria pană ți In plus are 
rivaH foarte puternicL

Campion al Polor.leî la categoria 
pană a devenit, oarecum surprinză
tor, tinărul Gregora Cziura in vtrstâ 
de 21 de ani, care a totalizat 377.5 
kg. Acest sportiv face progrese re
marcabile și fără îndoială că nu va 
lipsi din Iotul polonez.

în momentul de față, Derfortr.aațe’e 
sale stat In jur de CW kg. fapt care 
ti oferă șanse Ia obținerea unei me-

Pag. a 3»a

snort
Azi la Plsen „Marele premiu

al Victoriei" la tir

unei 
Basaa- 
trebuit

a-și 
la 

Cei-

iei

dețină tonii 
de cam- 

mondial si

din e-
foctul

DU
A
a 
si 
v-

TURNEUL DE CALIFICARE PENTRU J. 0. IA POLO

.CENTURA DE AUR'
(Urmare din pag. 1)

neu. O nouă speranță. Costică 
Bumb.

Disputa Caliștrat Cuțov — Paul 
Dobrescu nu s-a putut reedita, ul
timul rânindu-se în partida cu so
vieticul Kamniev. în aceste con
diții, drumul lui Cuțov spre „Cen
tura de aur" a fost mult mai ușor. 
Vicecampionul european s-a pre
zentat într-o bună formă și, ceea 
ce este mai KflpOTta'ht/ se pare că 
a mai cîștigat în forța de lovire. 
Această categorie (ușoară) este 
foarte bine reprezentată, ceea ce 
ne bucură și ne dă speranțe pen
tru Jocurile Olimpice.

La semimijlocie, reprezentanții 
noștri, cu excepția lui Victor Zil- 
berman, s-au dovedit firavi pen
tru o astfel de competiție. Zilber- 
man. într-o sensibilă revenire de 
formă (se pare că sancțiunea pri
mită a fost mobilizatoare), s-a pre
zentat bine in cele două partide 
susținute (cu cehoslovacul Opalka 
și cubanezul Correa), demonstrînd 
că. atunci cind se pregătește așa 
cum trebuie, poate obține perfor
manțe. Păcat că acddenUndu-șe 
nu l-a mai putut întilni pe KajcL 
Acest meci ar S fost complet edî- 
difi câtor. ___

I.a categoria mijlocie mică. I. Me
es nu. D. Mihaicea.
ȘL Florea. nu s-au ridicat la nive
lul unei astfel de competiții. Este 
adevărat, Mocanu 
încă mari progrese. Dar. cum tim
pul pînă la J.O. este foarte scurt, 
in acest interval el nu poate înre
gistra saltul valoric necesar. Apre
ciem că revenirea lui Ion Gyorffi 
la această greutate, problema care 
se discută în cercul specialiștilor, 
ar fi singura soluție.

T. NieoUe sau

poate realiza

n CUPA INTERNAȚIONALA
A F.R. VOLEI“

orașc din țară — Ora-
s-a desfă-

In trei 
dea, Buzău și Cluj 
șurat zilele trecute prima ediție a 
„Cupei internaționale a F.R, Voie»" 
pentru echipele de juniori. Iată re
latările corespondenților noștri:

ORADEA. întrecerile de băieți 
din seria programată în localitate 
au fost de bun nivel tehnic. A ie
șit în evidență echipa oaspete, Se
lecționata Slovaciei, care a cîștigat 
toate partidele: 3—1 cu C.F.R. Ti
mișoara, 3—2 cu Șc. sp. Oradea și 
3—o cu formația de rezerve a celor 
două echipe românești (alcătuită ad- 
hoc datorită neprezentării Șc. sp. 
Caransebeș). Pe locurile următoare 
s-au situat C.F.R. Timișoara, Șc. sp. 
Oradea și Selecționata rezervelor.

C.F.R. Timișoara, Șc. sp.

V. SERE -coresp.

Dintre cele 4 partici-
binn

BUZĂU, 
pante la competiție, cel mai 
s-a prezentat formația juniorilo» 
bulgari de Ia Locomotiv Plovdiv 
Aceștia au dispus cu 3—0 de Șc. sp 
Buzău, Șc. sp. Craiova și Șc. sp 
Constanța, care au urmat 
ceasta ordine în clasament.

M. DUMITRU-coresp.

CLUJ. In singura serie feminină 
care a avut loc (din patru planifi
cate inițial), voleibalistele Liceului 
N. Bălcescu Cluj au obținut un fru
mos succes, situîndu-se pe primul 
loc. Ele au dispus de următoarele 
clasate i K.F.S. Brno (Cehoslova
cia) cu 3—0, Șc. sp. Tg. Mureș cu 
3—1, Șc. sp. Brașov cu 3—0

Gabriela ROMAN-coresp,

na- 
co- 
kg re- 
to— 

cele

ff- «u
•.alter.
K-ri 1

Pe poligonul din Pisen (Cehoslo
vacia) începe azi ediția 1972 a ma
relui concurs internațional dotat cu 
„Marele premiu al Victoriei*, la 
care participă cej mai buni trăgă
tori din Cuba, R. D. Germană, Po
lonia, România, Ungaria și Ceho
slovacia. Delegația trăgătorilor ro
mâni care se află la Pisen este

COMPORTARE REMARCABILĂ

schiorii români
Gheorghe Vulpe
U.R.S.S. unde au parti-

Dan 
s-au

Recent, 
Crîstea și 
întors din 
cipat la concursul internațional de 
la Tereskol (masivul Elbrus). Deși 
foarte dificile — trasee situate la 
altitudinea de 3 000 de metri, în
clinate aproape de limita maximă 
admisă — întrecerile au fost de un 
ridicat nivel, datorită participării 
valoroase. Au concurat alături de 
schioră austriect componenții pri
melor formații ale Bulgariei. Ce- 
tamlovac.et Iugoslaviei. UR.S5. și 
R. F. a Germanret. Dan Cristea a 
avut o comportare remarcabilă, o- 
cupind. in proba de slalom spe
cial, locul doi. in imediata apropie
re a ciștigâtorulu'. Alfred Hagen 
iR-F.G ), situat pe locul IV la 
. speria'ul~ de la Oiunpiada de la 
Sapporo. Cristea s-a acomodat foar
te bute cu parcursul dificil, reușind 
cei mai ban tânp *1 primei manșe. 
O crampe bună s swt șt al doi
lea rețumentant ai iwetru. Gh. 
Vulpe, sostt al șaptelea cin 79 de 
cotare ap- Iată, de aitfeL timpii 
pnstLx ciasîț. : 1. A. Hagen 
1 517». 1 D. Crtstea 1 K«9 ; X Mi- 
roslav SoXor CVbasiovaria) 1 5X31

de sportivi, majo- 
de pușcă. Printre

compusă din 20 
ritatea la proba 
țintașii români se numără, Șt. Ca
ban, M. Ferecatu, P. Sandor, Gh. 
Vasilescu, Melania Petrescu și Ve
ronica Stroe — la pușcă, Anișoara 
Matei la pistol sport, M. Teodor la 
pistol liber și Anca Iuga la pușcă 
junioare.

A SCHIORILOR ROMÂNI
TERSKOL (U.R.S.S.)

4. Franz Wolf (Austria) 1:56,19; ...7. 
Gh. Vulpe 2101,52.

Menționăm că la acest concurs 
s-au acordat punctaje F.I.S. după a 
căror sumă se stabilește, anual, 
ierarhia celor mai buni schiori,

A fost stabilit programul defini
tiv al turneului de calificare pen
tru J.O. la polo, ce se va desfășura 
intre 14 și 20 mai la Miinchen. 
După cum se știe, pînă la această 
oră, 13 formații și-au cîșHgat drep
tul de participare 
Acestea 
Ungaria, 
Brazilia, 
ustralia, 
maniei, 
mind a fi desemnate după turneul 
de la Miinchen.

Inițial, la această competiție au 
fost înscrise 14 formații. La sfîr- 
șitul lunii martie însă, patru dintre 
acestea, Cehoslovacia, Polonia, Lu
xemburg și Finlanda nu și-au mai 
confirmat adeziunea, iar zilele tre
cute Belgia și Elveția au anunțat 
că nu mai pot participa. Și astfel, 
în cursa pentru ultimele locuri va
cante au mai rămas opt echipe : 
ROMANIA, Bulgaria, Spania, -Stțe- 
dia, Anglia, Austria, Grecia și Fran-

la Olimpiadă.
sini : Iugoslavia, U.R.S.S., 

Italia, S.U.A., Olanda, 
Cuba. Mexic. Japonia. A- 
Rhodesia și R. F. a Ger- 
celelalte trei echipe ur-

ța. Comisia de polo din cadrul 
L.E.N. a decis ca toate acestea să 
participe într-o singură serie, pri
mele trei clasate obținînd califica
rea. Iată și programul complet al 
turneului :

14 mai : Spania-Suedia, 
Bulgaria, Anglia-Franța și 
TRIA-ROMANIA ; 15 mai : 
ria-Austria, Franța-Spania, 
Grecia și
16 mai ; Austria-Grecia, Suedia- 
Anglia, Bulgaria-Spania și ROMA- 
NIA-FRANȚA ; 17 mai : Spania- 
Anglia, Austria-Suedia. Grecia- 
Franța și BULGARIA-ROMANIA ; 
18 mai : Grecia-Spania, Bulgaria- 
Franța, Austria-Anglia și ROMA- 
NIA-JS1JEDIA ; 19 mai: Franța-A- 
ustria, ROMÂNIA-SPANIA, Anglia- 
Greeia și Suedia-Bulgaria : 20 mai : 
GRECIA-ROMANIA, . APglia-Bul- 
ga.ria, Șpanjar/Hiștria j?i .Faranța-Su- 
edia.

Grecia-
AUS- 

Bulga- 
Suedia- 

ROMANÎA—ANGLIA ; 
Austria-Grecia,

Corespondentă specială pentru „SPORTUL"

La mijlocie. Alee Năstac s-a in
stalat cu autoritate în fruntea ca
tegoriei. El a progresat mult, im- 
bunătățîndu-și apărarea, mijloacele 
de pregătire a atacului șj chiar 
forța de lovire. Evoluînd pe aceeași 
linie. Năstac devine un element de 
nădejde

Horst 
cutabil), 
Gilberto 
țihe victoria l-a făcut să practice 
un box dezordonat, cu multe ca
rențe în apărare și atac. Stump re
cepționează cu prea multă ușurin
ță lovituri, fapt care pentru un bo
xer de categorie mare poate fi 
foarte periculos. Pentru a se putea 
investi încredere in el la J.O., este 
necesar să-și îmbunătățească mult 
apărarea și forța de lovire

Păcat ca Ion Alexe s-a acciden
tat în primul minut de luptă și a 
părăsit competiția care i-ar fi ofe
rit prilejul să-și verifice forțele în 
trei meciuri consecutive. Un astfel 
de test ar fi fost foarte util pentru 
el. ca și pentru antrenorii săi.

După acest examen, care a fMt 
trecut cu bine de majoritatea pu- 
giiiștilor noștri fruntași, antreno
rii care pregătesc ectupa națională 
au desprins concluzL’.e ce se im
pun. Ele vor sta ta temei; a ptanu- 
ritor de antrenament ale oL-mptci- 
lor români, pînă ta slirsitul iui 
augus

iede pe șrâsui ptaa ț« 
sovîMwi. magnari si txil- 

3 exrijde o rft mai Pună 
halterofililor --1-5 care 

^esertrta de atExnfiera proprie 
încurajările publicului. ceea ce 

u dace ia corectarea e»lw acror- 
HakeseBH poiacad stat mul- 

V-riiU că artuala ediție a catnpfo-ra- 
le’or europene *e desfâacarâ a Con
stanța. unde clima este caldă și coc- 
dițiile vor fi

Harry k JASlAC 
„Frzeglad Sporte»J'

pentru turneul olimpic.
Stump a fost învins (dis- 
în finală, de cubanezul 
Carrillo. Dorința da a ob-

JIM RYUN 
ÎNVINS PE 1 MILĂ
în concursul atletic de la Des 

Moines (Iowa), cursa de o milă s-a 
încheiat cu victoria surprinzătoare 
a lui Robert Maplestone in 4:00.4. 
Recordmanul mondial al probei. Jim 
Ryun. s-a situat pe locui 7 cu 
4:09.0. Alte rezultate: 120 y g — 
Rod Milburn 13.8 ; greutate — AL 
Feuerbach 21.19 m ; prăjină — 
Dave Roberts 5.31 m.

GHEORGHIU

■tarei

ASCENSIUNE PE CONTINENTUL AFRICAN

. i. caltfu :tu pennu J.O de la Miinchen. Al doilea din stingă este H Fira.t, antrenorul echipei

1 de Ljubo- 
(1) puncte, 

'> (1) puncte. 
I. Puriisch

REMIZEAZĂ CU LARSEN

Re?

DOUA MECIURI IMPORTANTE
ALE ECHIPEI NAȚIONALE FEMININE DE ȘAH

Mlat de peste 5 ani în Tunisia, unde antrenează reprezentativa 
masculină de handbal a acestei țări, compatriotul nostru, as'st. univ. 
f MIALAMBIE FIBAN. nc-a trimis zilele trecu e o scrisoare, in care 
descrie desfășurarea turneului preolimpic dc handbal, la 
ruta s-au prezentat selecționatele a șase țâri africane : 
-enegal. Camerun, Maroc, Algeria și Tunisia.

Lin interesanta si amânen ita epistolă a antrenorului 
dăm citeva pasaje mai semnificative asupra nivelului atins in momen
tul d faiă dc handbalul african, precum și citeva considerații privind 
turneul preolimp'c desfășurat jn 
tentativei țării gazdă — care va 
cticn. — —*

... nostru, as’st.
□c-a trimis zilele trecu e o scrisoare, in 

startul că- 
R.A. Egipt,

ronian, re-

Tunis și încheiat cu victoria r pre- fi . ..astfel prezentă la J.O. de la Miin-

Costache II. handbalișlii algerieni 
au debutat cu două victorii întiecind 
echipele Marocului (2G—19) și Tuni
siei (17—16) și luînd astfel prin ulti
mul rezultat o serioasă opțiune la 
locul I. Din păcate, însă, efortul 

- mare—depus de elevii antrenorului 
Costaclie in meciul cu Tunisia și-a 
pus amprenta pe jocul lor în urmă
toarele partide, în care reprezenta
tiva Algeriei n-a mai putut ține pa
sul cu adversarele sale, clasindu-sc 
în final abia pe locul 4.

SENEGALUL a cbifstTuif revela
ți turneului și dacă in ’ult'mul joc 
ar fi întîlnit o altă echipă decît cea 
a R.A. Egipt, formația senegaleză era 
calificata la J.O. de la Miinchen ! 
Impresionantă ca gabarit (medie de 
înălțime — 1,90 m !), reprezentativa 
Senegalului dispune de extreme ui
mitor de rapide, dar și de „tunari" 
redutabili, uluind totodată prin ma
rea rezistență fizică a jucătorilor ei.

R.A. EGIPT, eclrpa campioană a 
Africii (la competiția de la Brazza
ville) are cele mai vechi trad ții 
sportive, iar în handbal este conside
rată pionieră pe acest continent. Ve
nită la Tunis cu mari speranțe, a 
trebuit să se mulțumească doar cu 
locul 2, deși valoarea, omogenitat a 
și experiența o situează la nivelul 
celor mai bune team-uri europene.

TUNISIA, și-a conf’rmat în acest 
turneu renumele de care se bucură 
in ultimii ani, atît în Africa cit și 
in Europa. Ciștigâtoare a tuturor 
marilor competiții pe plan continen
tal, reprezentativa Turiisie’, deși nu 
s-a aflat in. cea -mai ■ bună- formă a 
sa la turneul preolimpic, a cucerit 
totuși primul loc, lăsînd o excelentă 

,impresie tuturor specialiștilor pre- 
zenți, mai ales prin, jocul: .colectiv, 
disciplina de pregătire a fiecărei fa
ze, tehnicitatea individuală ridicată, 
atenția șt mobilitatea în apărare. 
Presa de specialitate a elogiat, încă 
o dată, meritele și eficacitatea școlii 
românești de handbal, care și-o adus 
o contribuție hotăritoare ia obținerea 
succeselor din ultimul timp ale hand
balului tunisian.

Iată, deci, citeva considerații făcu
te pe marginea recent încheiatului 
turneu preolimpic african, care a e- 
vidențiat viguroasa ascensiune a a- 
cestui sport pe „continentul negru", 

asist, univ. HARALAMBIE FiRAN
Tunis, aprilie 1972

Ieri a părăsit Capitala, plecind 
spre Lodz. echipa feminină de șah 
a Românie5, care urmează să sus- 
Wta ia această localitate un meci 
amical cu reprezentativa Poloniei. 
In’iinsrea se va disputa ta « mese, 
«•«tem Scheveningen (fiecare jucă
toare a unei echipe judnd pe rind 
cu jucătoarele echipei adverse).

I.n continuare, echipa Romă:

se va depeasa ia Bvdapesta. unde 
va susține un meci similar cu re
prezentativa tln-yarie:

Lotul de șih-S’e cțrp. face de
plasarea este format dia Elisabeth 
Polihronfade. Alexandra Nicalao. 
Gertrud Baumstark. Stizana Ma- 
kai. Margareta Juncu. Margareta 
Teodorescii Marea reia Perei oxnic 
si Rodi ca Reieher

E Jocurile turneului preolimpic s-au 
dcsfășurai in moderna, sală „IțJ.Men- 
gab-, sub privirile șf încurajările a 
ti—7 000 de spectatori—eare ad"pBpu- 
Itil ziltvc tr.bunele. tncercind să plin 
i:i contact publicul românesc cu 
uriașele progres ■ ale handbalului 
ăirican, voi face — in rindurile ce 
urmează — o scurtă apreciere a fle
carei echipa în parte

MAROCUL, ecliipă cunoscută de 
iubitorii de handbal din România, 
este considerată una dintre -formații
le mature ale Africii. Antrenată de 
peste 4 nrîl'de- un specialist din R.F. 
a Germanie., această echipă 
prezentă cu regularitate la 
competițiile importante din 
„continentului negru" șî mai 
întrecerile periodice dintre 
Maghrebului. Prin jocul său rapid și 
plin de imaginație, reprezentativa 
Marocului a furnizat- aproape întot-' 
deatma surprize. La turneul desfă
șurat aici se pare că Jigpdbaliștii, 
marocani au ăviît ghinion căci, cu 
toate eforturile lor, n-ațl reușit să 
ciștige nici un joc.

CAMERUNUL era singura echipă 
necunoscută, debutantă în circuitul 
competițiilor de handbal africane. 
Prezența ei la turneul din Tunis a 
fost mai mult simbolică, dar extrem 
de utilă jucătorilor ei care au făcut 
uimitoare salturi calitative, materia
lizate prin două surprinzătoare vic
torii realizate în ‘ ; 
geriei (17—15) și Marocului

ALGERIA, participantă în 
ani la toate competițiile 
dintre țările Maghrebului, 
pretenții justificate la primul

hotel Salwa (c^arg, a 
ăzcuit anul trecut și echipa de 
andbal a R< mânie aHat pg Târ- 

y "4 terane, „la 15 k k • de
ei, a primit cu pțuț’n 
. pe solii handlafului 
i la Tunis pentru a-și

Pcaiea -la t arnettl olrm-

mul kU 
capita a

BATUDA' ARE VIITOR

ULTIMUL ROMANTIC

FRUCTELE MÎNIEI...

Cunoscut înainte vreme <k*r 
numere de circ șl prta pr
obligatorie la antrenam ecieîe p 
tiștllor, saltul la tzambuîina elastica 
denumit și „he lude*, devine un spot 
din ce ta ce mal rasptad:-.. Prin mu. 
titadinea exerei’iBor ee va
riabilă, executate ta trei pîanur bătui 
se afirmă ca un mijloc aniversa: 2 
pregătire fizică și funcjmail. ean 
permite sportivilor de a-și etmoește 
perfecție resursele ți reflexele.

La ora actuală există o Federație in
ternațională de batudâ. care a orga
nizat în 1971 un campionat european la 
Geneva, și la care stat afiliate deo
camdată 16 țări. Dar noul spori este 
practicat cu fervoare mai peste tot ți 
conducerea federației respective crede 
că pînă la J.O. 1980 de la Moscova, 
batuda va deveni sport olimpic. !nde- 
plinindu-se cerințele regulamentare, 
care necesită prezența a 40 de țări în 
forul internațional.

In parcul sportiv ,,Lenin" din Mos
covă s-a instalat recent un adevărat „sat al 
batudei", dotat cu zeci de trambuline 
elastice, pe care sute de copii se an
trenează zilnic, spre marea lor bucurie.

Nu vă Elsați impresionați de cele ce 
se petrec pe stadioane atunci 
joacă ecfiipa dv. favorită, dacă 
vreți să pățiți ca acel iubitor de ho
chei din Stockholm care asista recent 
la evoluția echipei Suediei în meciul cu 
Cehoslovacia, diir cad.ru 
Praga. Cuprins de mînie — atunci cînd 
suedezii încasau cel de al treilea gol — 
furtunosul suporter a aruncat televi
zorul pe fereastră, dar aparatul

cind 
nu

C.M. de la

a fost 
toate 

nordul 
ales la 

țările

HOCHEI IN AFRICA ?

âe cor 
sport» 
putea 
p»erd-_: 
Africa, 
nat de

Deunăzi a fost tamormintăt ta
țul cimitir montan ie !a Vaîtoarr^ancbe. 
decanul ghiaxior alpini ți unul om cei 
mai vestiți alpta-șu ai Frunțe:. Joseph 
Pellissier. decedat ta ilrstâ de »l de 
ani.

Pellissier a fost ultimul cățărător care 
a preferat să nu se servească de 
unul din mijloacele mecanice pe care 
tehnica modernă le pune Ia dispoziția 
alpartistilor. o simplă coardă și citeva 
pitoane, iată întregul arsenal al 
eanului", 
ascensiune

cursul turneului întreprins în Statele Unite, membrii reprezentativei 
de tenis de masă a R. P. Chineze au poposit și în parcul de distracții 
pentru copii „Disneyland" din Anaheim (California) Iată-i in fața unor 
păpuși enorme reprezentind pe Mickey Mouse și Goofy, cloud din cele

brele personaje ale filmelor lui Walt Disney

fața echipelor Al- 
’ (24-17)!

ultimii 
oficiale 
emitea 

. . . ---- — ,------- 1 loc.
Pregătiți tot de un antrenor român, 
maestrul emerit al sportului Mircea

TELEX • TELEX 9 TELEX • TELEX 9 TELEX

a făcut cea din
Peretele Cervino

sp.

-de- 
urmâ

Metodă originală deîn- 
greuiere a halterei...

„Sovietski sport" 
Moscova)

vîrsta de 77 de ani. El a urcat de sute 
de ori toate vlrfuriie AlpUor, condti- 
cind cu o prudență ce îi era caracte
ristică mii de turiști șl neavind nicio
dată nici cel mai mic accident.

In 1934, Pellissier a condus o expe
diție sud-americanâ în Anzi, cucerind 
o seamă de piscuri ale acestor munți, 
considerați a fi foarte dificili. Cei doi 
fii ai săi, de asemenea ghizi alpini, au 
pierit ta munți ta cursul unor operații 
□e salvare. Peiussier spunea cu bunii 
dreptate : „Profesia noastră și-a pierdut 
rostul. Astăzi toți Începătorii se cred 
capabili de ascensiuni, fără a mai 
apela Ia serviciBe noastre. Urmarea 
stat nenumăratele accidente, la care 
sintem solicitați In calitate de salva
tori sau căutători de cadavre, risclndu- 
ne viața pentru niște oameni pe care 
i-am fi putut salva doar cu sfatul șl 
experiență noastră".

AMINTIREA BAMBUSULUI
„Intr-o zi, se va sări și peste 6 me

tri !... “ Aceasta este părerea fostului 
campion olimpic la săritura cu prăjina 
Earl Meadows, care la J.O. din Berlin,

de 
cu 
de 
tot 
in- 
mă 
ni 

depășită", 
actuală proprie-

în anul 1936, a obținut o medalie 
aur pentru echipa S.U.A., sărind 
prăjina sa de bambus la înălțimea 
4,55 m. „Cu prăjinile moderne din 
felul de fibre sintetice, cu care iși 
cep azi cariera săritorii, eu personal 
mir chiar că această graniță de 6 
nu a fost încă ajunsă și depășii 
Meadows este la ora 
tarul unui magazin de instrumente mu
zicale și profesor de trompetă. Prăjina 
de bambus 
tire...

a rămas departe, în amin-

La Leningrad s-a disputat primul meci 
dintre echipa locală Spartak șl formația 
Vojdovak Belgrad, contînd pentru fina
la „Cupei Cupelor" la baschet feminin. 
Baschetbalistele sovietice au obținut 
victoria cu scorul de 84—63 (37—34). He- 
turul acestei întîlniri va avea loc la 9 
mai la Belgrad.■
In campionatul englez de fotbal s-au 
disputat alte 4 meciuri restanță Înche
iate cu următoarele rezultate tehnice: 
Derby County — Liverpool 1—0 ; Leeds 
— Chelsea 2—0 ; Arsenal — Coventry 
1—0; West Ham — Southampton 1—0. 
în clasament conduce Derby County 
cu 58 p (42 de meciuri jucate) urmat de 
Leeds — 57 p. (un meci mai puțin ju
cat) și Manchester City — 57 p.

Dopa disputarea a 5 etape, in Turul 
ciclist al Spaniei continuii Să conducă 
rutierul spaniol Domingo Perurena, ur
mat de compatriotul său Linares — la 
32 sec. șj de francezul Labourdette — la 
38 sec. Etapa a 5-a (Denesa de Cam- 
potnaor—Gandia) a fost ciștigată de 
belgianul Pierre Nassen cronometrat pe 
distanța de 183 km în 4h 58:44,0. In ace
lași timp cu învingătorul au sosit Pe
rurena. italianul Zandegu și olandezul 
Harings și belgianul Plankaert

DESPRE PODOABE CAPILARE
boxului irlandez a luat ho- 
a interzice accesul in ringAsociația 

tărirea de „ . _
a acelor pugiliști, posesori de bărbi și 
plete care le acoperă ceafa. Măsura a 
provocat discuții, unii boxeri „bilrboși" 
refuzînd să mai apară în public, lip
siți de atributele lor păroase. Arbitrii 
au fost Insă fermi și nici un posesor 
de barbă nu a mai fost admis să lupte 
în ring. In schimb, s-a ajuns totuși 
la un compromis, admițîndu-șe portul... 
mustăților, ......** ""r"'' “

In prunul tur al turneului internațional 
de tenis (rezervat jucătorilor profesio
niști din grupul W.C.T.) de la Las Ve
gas (Nevada), australianul Fred Stolle 
l-a învins cu 6—î, 6—3 pe americanul 
Tom Leonard, iar americanul Arthur 
Ashe a dispus cu 7—8, 4—5, 8—4 de 
compatriotul său Cliff Richey. Alte re
zultate : Taylor (Anglia) — Carmichael 
(Australia) 6—1, 6—1 j Davidson (Aus
tralia) — LUtZ. (S.U.A.) 6—2, 2—6, 6—2 ! 
Pilici (Iugoslavia) — Addison (Austra
lia) 6—1, 6-4; Froahling (S.U.A.) 
Rtțțfels (Austria) 7=4, 4—8, Ș-3ș *

Cea de-a 18-a ediție a „Marelui premiu 
al Spaniei”, disputat pe circuitul de la 
Jarama, a revenit automobilistului brazi
lian Emerson Fittipaldi care a pilotat 
un „Lotus". El a parcuTS 306,383 km in 
2h 41,23 (medie orară 151,191 km — re
cordul competiției). Pe locurile urmă
toare s-au clasat Jacky ICkx (Belgia) 
pe „Ferrari" și Clay Regazzoni (Elveția) 
pe „Ferrari". întrecerea a contat pen
tru campionatul mondial formula 1. In 
Clasamentul general conduc la egalitate 
Fittipaldi șl Denis Hi >lme cu cite 15 p,

La Bregenz (Austria) s-a disputat tatii- 
ni rea internațională de spadă dintre e- 
chlpele Austriei sl Angliei. Gazdele au 
repurtat victoria cu scorul de 8—7. Din, 
echipa austriacă s-a remarcat Troșț.

Baszanou.sk
cad.ru


U.T.A. 2(1)
[st. roșu 0(0) LIDERUL

VICTORIE CEARA

PETROLUL 1(1)
F.C. ARGEȘ 2(1) ANGELO NICULESCU, O ECHIPA IN DERUTĂ

r ARAD, 3 (prin telefon, de la tri- 
ir.isul nostru).

Aproximativ 15 000 de iubitori 
ai fotbalului din localitate au ova- 
ționat apariția liderului la încălzi
re, o parte dintre ei scandînd de 

1 la tribuna a doua numele lui Do-

Stadionul U.T.A. ", teren bun ; 
timp înnorat ; spectatori aproximativ 
15 000. Au marcat : AXENTE (min. 
29), PETESCU (min. 63). Raportul 
șuturilor la poartă : 23—4 (pe spa
țiul porții ; 17—1) ; raport de cornere: 9—5.

U.T.A. : Vidac — BIRAU, Caii- 
nin. POJONI. Popovlci — PETEECU, 
uroșovschi — AX2HNTE, DOMIDE, 
KUN II. Both.

STEAGUL ROȘU î ADAMACHE — 
Iv&ncescu. Jenei, Olteanu, Anghelinl 
— Gherglieli, Cadar — Zotincă, Flo- 
rescu (mi<n. 64 Papuc), BALINT, 
GYORFL

A arbitrat NICOLAE PETRICEANU 
ajutat la linie de M. Cîțu 

și V. Toma (toți din București).
Trofeul Petschovsclii : 8.
La tineret-rezerve : U.T.A — STEA

GUL ROȘU 1—0 (0-0).

mide, reîntors cu friintea sus la 
Arad, din expediția tricolorilor pe 
Nepstadion.

Dar gloria este uneori un fel de 
sabie cu două tăișuri și puțin mai 
tîrziu „decarul" formației textiliste 
avea să se bucure și de atenția spe
cială a mijlocașului Cadar. „omul 
de sacrificiu» al antrenorului Pro- 
ca și pentru această partidă.

Acum însă în ’72, U.T.A., călită 
pe terenurile Feyenoord-ului și 
Tottenham-ului, este o echipă ma
tură, în stare să se orienteze la 
fața locului și să schimbe, după 
nevoie, registrul schemelor tactice. 
După circa 10 minute de joc, for-

mația gazdă avea să dirijeze ma
joritatea acțiunilor ofensive pe par
tea stingă a terenului, creînd dese
ori culoar favorabil de șut pentru 
tunarul Broșovschi, De aici, de pe 
aripa stingă, avea să plece și pri
mul gol : Both I-a servit pe Kun 
(înfipt în coasta apărării adverse), 
acesta a sărit peste minge, care a 
curs spre Domide, scăpat o clipă 
de sub supravegherea lui Cadar ; 
Domide a prelungit lui Axente care, 
aflat la marginea careului mare, 
lateral dreapta, a expediat balonul 
cu sete în colțul scurt, în stingă Iui 
Adamache : 1—0, inin. 29.

Golul a relaxat șl mai mult pe 
liderul clasamentului care, nesoli
citat intens, n-a resimțit absența 
lui Lereter, în timp ce formația 
oaspete a acuzat, în situațiile de 
atac, lipsa lui Pescaru.

în partida de azi, doar Gvorfi s-a 
străduit să realizeze cîte ceva, 
schimbîndu-și mereu zona de ac
țiune, dar, nefiind . susținut, de coe
chipieri,, jși-3 văzut irosite.eforturi
le. ‘în mm. !57. „irl-le formației 
brășdvefîe a pătWns frbhtal’în ca
reu, dar Phpovicf a dublat cu aten
ție. rezolvînd în extremis-. Foarte 
repede. U.T.A., și-a reînnodat firul 
superiorității teritoriale și, în min. 
63. tabela de marcaj a arătat 2—0 : 
Popovici a centrat înalt, spre mar
ginea stingă a careului mic, Kun 
II a sărit la cap. împreună cu A- 
damache, dar balonul i-a depășit 
pe amîndoi, ajungind Ia Peteseu : 
o lovitură plasată cu capul a mij
locașului textilist și mingea a intrat 
in poarta goală.

Gh. NICOLAESCU
-r~

LCE.R. CLUJ 0(0)1

tri-CLUJ, 3 (prin telefon, de la 
misul nostru).

Multe s-au mai spus la Cluj 
dimineața și în zilele dinaintea aces
tui derby al orașului de pe So
meș, în care cele două echipe aveau 
a ti ta nevoie de cele două puncte, 
C.F.R. pentru a se salva de căderea 
în Divizia B, Universitatea pentru 
a reuși clasarea, în final, pe unu] 
din locurile ce dau dreptul la parti
cipare într-una din competițiile eu
ropene.

Pînă la urmă, victoria a revenit 
echipei care și-a stăpînit nervii și 
a reușit să fructifice una din puți
nele ocazii avute. Spunem i „una 
din puținele ocazii avute", pentru 
că C.F.R. a fost- formația care s-a 
găsit de cele mai multe ori în exce
lente poziții de șut. Dacă facem un 
raport între ocaziile feroviarilor și 
cele ale studenților, acesta este net 
favorabil celor dinții : 8—4.

Intr-adevăr, după cîteva minute 
de tatonare, feroviarii au două exce
lente acțiuni create de Soo și S.

în

SATISFĂCUT DE JOCUL
Stadion Petrolul ; țeren huit ; timp noros ; spectatori circa 12 000. Rapor

tul șuturilor la poartă 12—11 (din care pe spațiul porții 6—5). Raportul de cor- 
nere 4—2.

Au marcat : GROZEA (min. 10). respectiv, DOBRIN (min. 31 și 89).
PETROLUL. : M. Ionescu — N. Ianescu. Cringașu. MIERLUȚ. Ciupitu — 

Taporea. ANGELESCU (min. 70 Mină știre) — OPRIȘAN. Juhasz. Moidovan (min 
61 DINCUȚA), Grozea.

F. C. ARGEȘ : Stan — CIOLAN, Olteanu, Vlad. Ivan — PREPURGEL, M. 
POPESCU — RADU, Roșu, DOBRIN, Jercan.

Arbitru : I. RUS (Tg. Mureș) **«**. ajutat la tușă de Z. Szecsei (Tg. 
Mureș) și N. Barna (Tîmăveni).Trofeul Petschovsclii : 9.

La tineret-rezerve : PETROLUL — F.C. ARGEȘ 1—0 (1—0).

telefon, de la

pe stadionul 
minut înainte

piteșteană, bine 
compartimente, 
atac, acțiunile 
amprenta unei

e- 
a 

ei 
e-

LUI DOBRIN JIUL 2(1)

POLITEHNICA 0(0)

PLOIEȘTI, 3 (prin 
trimisul nostru).

Lovitură de teatru 
din localitate. Cu un 
de final, în momentul în care ni
meni- nu se mai aștepta, Dobrin a 
înscris cu capul, la o centrare a 
lui Ciolan, consemnînd o victorie 
meritată, dar mai puțin scontată a 
argeșenilor. Acțiunea a fost aproa
pe identică cu cea din min. 31, 
cînd același Dobrin a restabilit e- 
chiiibrul pe tabela de marcaj lo- 
bind, din voleu. pe lingă portarul 
Mifiai Ionescu, centrarea aceluiași 
Ciolan.......  " '

A fost Intr-adevăr o tovrtură de 
teatru, care a redus la 
treg stadionul, după ce

I cîteva 
i driblat 
I jtiris în 
! mingea 
L numai, cițiva metrii.
I . Deși fțazdeie reușiseră sa-deschl- 
I dă scorul destul dg devreme și tot 
! et”au fost aceia care au păstrat 

inițiativa” o bună bucată de timp, 
oaspeții au echilibrat jocul treptat, 
datorită, travaliului susținut al ce
lor doi mijlocași, Prepurgel și M.

Speranțele feroviarilor s-au redus
Bretan. dar tot atît de repede iro
site de către aceștia. în continua
re, jocul este cenușiu, înviorat oare
cum doar de ocaziile feroviarilor, 
care reușesc să treacă destul de 
ușor, prin sistemul defensiv al stu
denților. Dar, 
greșește fie 
șutul decisiv 
aceste ocazii
64, cînd Petrescu centrează perfect 
Iui M. Bretan, aflat singur în fața 
porții, dar mingea îi trece a<estuia 
pe sub picior.

Ceva mai realiști, studenții, care 
au avut totuși o bună parte din 
joc inițiativa, reunesc sâ concreti 
zeze în min 78 • Ulfileanu. aflat 
Ia marginea tarelui, șu-ează puter
nic în hară și mingea revine în te 
ren. Ia MUNTEANU, care reia sub

Tn min 87, notăm o 
a universitarilor, ‘jor- 

neatenție a

de fiecare dată. se 
pasa hotărîtoare. fie 
Cea mai mare dintre 
este aceea din min.

bară : 1—O.
nouă ocazie
nită dintr-o flagrantă 
tușierului P. Gaboș s Adam, plecat
din ofsaid, își creează o poziție foar
te bună, dar șutează peste bară-

Deziluzie mare printre feroviari

Popescu. Echipa 
chilibrată între 
ieșit curajos la 
ofensive purtind 
vidente superiorități tactice, culti
vată de execelenta dispoziție de joc 
a lui Dobrin. Acesta, cunoscind și 
faptul că antrenorul Angelo Nicu- 
lescu se află în tribune, a făcut 
o adevărată risipă de energie, tră- 
gînd întreaga echipă după 
un veritabil catalizator al 
lor ofensive.

el, fiind 
acțiuni-

Am considerat interesant să a- 
flăm și opinia lui Angelo Niculescu 
despre evoluția lui Dobrin. „Dobrin 
m-a satisfăcut pe deplin — ne-a 
spus antrenorul echipei naționale. 
Este îmbucurător faptul că el nu s-a 
resimțit de pe urma accidentului 
suferit. A jucat cu o ambiție dem
nă de toată lauda".

Âm fi nedrepți, însă, dacă n-am 
arăta că la fel de aproape de vic
torie s-au aflat și ploieștenii, mai 
ales din momentul introducerii în 
formație a lui Dincuță, dar exas
peranta lor ineficacitate i-a privat 
de această satisfacție.

Ca o remarcă generală asupra 
nivelului calitativ al jocului, tre
buie să spunem că el a fost me
diocru la început, dar a crescut ca 
ritm și intensitate pe măsură ce 
minutele se scurgeau, atingind 
punctul culminant în final.

Gheorghe NERTEA

tăcere în- 
cu numai 
Grozea a 
cale, a a-

minute
tot ce i-a ieșit în
fată ltii Stan, dar a trimis 
în bara transversală de la

înainte.

care credeau că vor cuceri 
două puncte puse in joc. Nu putem 

.încheia, (ară a aminti o fază din
Momentul egală-ti in partida de la Ploiești. Autorul golului — Dobrin, 
căzut la pămint după ce a fnscris Foto : THEO MACARSCHI

mohorlt. 
apro- 

H1ST1AM 
la 

5—1).

Stadion Municipal : timp 
rece ; teren bun : spectatori 
ximativ 3 000. A marcat 
min (78). Raportul șuturilor 
poartă 9—3 .pe spațiul porții : 
Raportul cornerelor : 11—6.

UNIVERSITATEA : Ștefan — 
TU. Pexa. SOLOMON Cimpeanu 
ANCA Mureșar, — U’taleanu. 
teanu. Adam. LICA.

C.F.R. : GADJEA (mtn. 72 To o- 
tanu) _ Lupii. DRAGOMIR PENZEȘ 
Roman — M. Bretan. COJOCARU — 
PETRESCU Soo. O Ionescu (min. 4f 
Visan) S

A artrtrat SEVE3 MUREȘAN (Tur 
ual * ♦ ★ * ijvtai la tusa de 1 
Constanunesou și T. Gabos (amoc

Trofen» Petsehovsclu : f. 
La tinerei-mer.c LTN 

TEA CLTT - CF.R CLUJ

m.n

Oct

CRE-
Man-

La o lovitură de 
trântește in ca 
r arbitrul acor-

Mi. cea TUDORAN

Univ. CRAIOV/V 2(2)

PETROȘANI, 3 (prin telefon, de 
trimisul nostru).

Politehnica Iași este astăzi o

Io

Politehnica Iași este astăzi o e- 
chipă șubredă și derutată. în evi
dent declin, această formație este 
nevoită să-și renoveze efectivul (la 
Petroșani, într-un meci Important, 
a intrat cu doi debutanți, Pop și 
Amarandei, în arenă!), ea și-a 
pierdut siguranța de sine, de altă

Stadionul Jiul : teren moale ; timp 
răcoros ; spectatori aproximativ 3 000. 
Au marcat : STOIAN (min. 39) și URMEȘ (min. 52). Baportul șuturilor 
la poartă : 22—5 (pe spațiul porții : 
7—1). Raport de cornere : 9—3.

JIUL : Suciu — Georgescu, Geor- 
gevici. Stocker. TONCA (min. 73 
Făgaș) — LIBARDI. Dodu — Urmeș, 
MULȚESCU, STOIAN, Naidin.

POLITEHNICA : Pop — Romllă I. 
Alecu, Stoicescu. Pali — Amarandei 
(min. 55 Romilă II), SIMIONAȘ — 
Ineze, Cuperman (min. 46 Dănilă). 
LUPULESCU. Moldoveanu.

A arbitrat P. SOTIR (București) 
*ajutat la linie de I. Hristea 
(Alexandria) și D. Victor (Oltenița)

Trofeul Petschovschl : 9.
La tineret-rezerve : JIUL — POLI

TEHNICA 3—i d-o).

dată, și-a diminuat forța defensivă, 
a uitat pînă și lecția contraatacu
lui. armă pe care o mi nuia odi
nioară cu abilitate. Cu un parte
ner fără atu-urj și inhibat de spec
trul unui mare eșec la finele cam
pionatului. Jiul și-a văzut de trea
ba. o construit atacuri după a- 
tncuri, a șutat la poartă fără pre
gătiri speciale și cele două goluri 
în poarta adversarului n-au fost 
decit o consecință logică a unei 
superiorități totale.

Ieșenii au crezut mult intr-un 
scor alb și și-au adus înapoi din 
capul locului, jucătorii din linia 
de mijloc și doi dintre cei patru 
înaintași teoretici. Doar Moldovea- 
nu și Lupulescu au rămas undeva 
in avanposturi, solitari, stingheri 
și fără șanse, privind la o apărare 
supraaglomerată care făcea față cu 
greu lui Mulțescu (abil și comba
tiv). Stoian (dezlănțuit) și Libardi 
(cu apetit de șut, dar fără mare 
precizie). Toți acești trei jucători

CONTRAATACUL OASPEȚILOR
NEUTRALIZAT CU INTELIGENTA

9
CRAIOVA, 3 ,pna telefon, t« ia 

trimisul nostru).
Liderul reia* alui • venit ia Cralo- 

--■a cu injerți- declarate încă de la 
a.-.u-îțare-, iertn ițiilor. Adică, cu ace
lași farmer cu care învinsese pe 
Dinamo ia București si cunoscuse și 
alte succese p*- terenuri străine. Cu 
trei mijlocași, uneori chiar cu patru, 
cu Mcreșan și Fazekaș Infipțl în 
față, per:re a opera cu tăioasa ar
mă e--contraatacului. Dar. studenții 
au înțeles repede jocul și nu s-au

orbește spre gol Ei au lost 
prudenți incit au tras pri- 
la poartă abia in min. 14.

Își «tudiaserS adversarul

rece : teren 
deniveiâr-. ;

marcat :

1I

PE MARGINEA COMPORTĂRII „TRIC OLORILOR^ LA BUDAPESTA
I(

Stadionul Central : timp 
bun. dar pe alocuri cu 
spectatori circa 17 800. Au____
OBLEMENCO (mir. 17) și DONOSE 
(min. 36). Raportul șuturilor la poar
ta : 19—13 (pe spapn porții : 10—5).
Raport de cornere : 4_ 5.

UNIVERSITATEA : PAPUC — NI
CULESCU. DESELNICU, Sameș. Ve- 
lea — Strîmbeanu (min. 42 Ivan). 
Donose — Tarftlungâ. Neagu (min 
75 Niță). Oblemeneo, MARCU.

A.S.A. : Solyom (min. 46 Nagel) — 
Szblbși. Toth. Ispir. CZAKO — Va- 
radi. Nagy. BOLONI — Fazekaș. Mu- 
reșan. Hajnal (min 60 Lucaci I).

A arbitrat C. GHEMIGEAN 
***■■*★. ajutat ia linie de R. Stin- 
can și Gh. Nicolae — toți din Bucu
rești.

Trofeul Petschovschl : 8.
La tineret-rezerve : UNIVERSITA

TEA CRAIOVA _ A S.A. 2—0 (0—C

SALE DE ANSAMBLU Și A EFORTULUI COLECTIV
ta sfîrșitul meciului, disputat sim- 

bătâ pe Nepstadion, președintele 
U.E.F.A., G. Widerkehr. solicitat 
să-și spună părerea în legătură cu 
partida în care reprezentativa noas
tră reușise un excelent rezultat de 
egalitate în compania valorosului 
maghiar, declara. referindu-se 
comportarea jucătorilor români : 
remarc pe nici unul dintre 
deoarece cel mai mult mi-a plăcui 
ansamblul echipei dv...“

Și, într-adevăr, judecind lucrurile 
în spiritul unei atitudini de respect 
față de realitate, trebuie să recu
noaștem că — dincolo de reușitele 
individuale, pe alocuri admirabile, ale 
unora dintre tricolori — factorul ho- 
tărîtor în obținerea performanței de 
prestigiu, într-o asemenea confrun
tare de forțe ca aceea de la Buda
pesta, a fost indiscutabil echipa, tn 
totalitatea angrenajului ei tactic, 
coeziunea sufletească dintre jucători 
și dorința comună de a depăși un 
obstacol dimensionat de miza mare a 
tnttlniril, valoarea adversarului și 
tțadiție.

Poate și de aceea acum, la ora 
obișnuitei retrospective pe marginea 
comportării celor 11 tricolori, ne-am 
gîndit că este mai firesc și mai util 
a analiza modul in care echipa. în 
întregul ei, ?i-a manifestat persona
litatea colectivă și tăria de a forța 
porțile succesului. Și am ales. în 
vederea unor determinări cit mai 
semnificative în acest sens, soluția 
analizei de ansamblu a jocului, în 
cele două situații fundamentale ale 
sale : APARAREA ȘI ATACUL.

Referindu-ne. mai întîi. la efica
citatea sistemului nostru defensiv, în 
raport cu ideea tactică preconizată 
pentru neutralizarea forței ofensive 
a formației maghiare, trebuie sâ a- 
rătăm că — excepție făcînd primul 
sfert de oră al întilnirii — APĂRA
REA. in accepțiunea largă a noțiu
nii fotbalistice, începind de la Ră
ducanu și pînă la Iordănescu și-a fă
cut pe deplin datoria.

în cursul celor 90 de minute a!e 
partidei, jucătorii noștri au respins 
77 din cele 93 de acțiuni de atac ad
verse, organizate în jumătatea de 
teren proprie, au acordat de 12 ori 
corner și au rezistat la' 7 din cele 
8 lovituri executate pe spațiul porții. 
O singură dată, Răducanu a fost 
nevoit să scoată mingea din plasă, 
în min. 11, la șutul Iul Branlkovits, 
de două ori s-a împotrivit bara, iar 
în alte cinci împrejurări, destul de 
dificile, portarul, nostru s-a dovedit 
de neînvins.

Cum se explică o asemenea reușita, 
în care pasivul de un gol a rămas 
totuși nemodificat timp de aproape

au șutat des la poarta lui Pop (min.' 
7, 9, 15, 22 și 29) dar fără exac
titate, Golul a venit abia în min. 
39, din șutul lui Stoian, după ce 
portarul ieșean respinsese brav un 
șut a lui Mulțescu.

Pentru Politehnica, 
meci nul se năruise și 
hotărît să joace 
vlagă. Echipa s-a 
apărarea aceea atît de fermă, 
coperit mai amplu spațiu] de 
dar replica e> a fost palidă, 
finalitate in atacuri și fără 
cizie în apărare. Singura ispravă 
la poarta lui Suciu a fost un șut 
forma] (Lupulescu min. 50), iar Ia 
0—2 (a înscris Urmeș, care a re
luat fulgerător o pasă a lui Nai
din), Politehnica resemnată s-a 
complăcut într-o ripostă de uzură. 
Repriza a doua a fost o hărțuială 
continuă în terenul oaspeților, care 
jucau cu ochii pe ceasul stadionu
lui și cu gîndul... Ia Cluj. Dintf» 
ei, mai practic, Alecu a întrebat în 
min. 88, pe crainicul-reporter: 
e scorul la Cluj?" 
1—0 pentnru „U“ i 
lui Mărdărescu a 
pin de ușurare.

șansa unui 
ieșenii s-au 
maj multă 

desprins
cu

din 
a a- 
joc, 
făiă 
pre-

„Cit
La Cluj era 

și peste team-ul 
trecut un sus-

Ion CUPEN

LE-A AOUS
GIULESIENILOR

VICTORIA
tUrmare din pag I)

șutat de fundașul
ce-

de
(în-

nat... Marcu scapă singur, dar vrea 
să dribleze și portarul si Solyom 
scoate de la "" _ * "
cut (min. 20). pentru, ca peste 4 mi
nute, numai 
să împiedice 
bîemenco prinde o

m. Solyom respinge, dar mingea 
trece de el și „curge" spre gol, însă 
portarul mureșean mai are forță să 
sară ca o panteră pe balonul ajuns 
pe linia porții Tușleru) Stîncan, 
aproape de fază, clarifică adevărul s 
mingea nu trecuse în întregime (așa 
cum o cere regulamentul) dincolo de 
linia porții. Golul însă n-a mai pu
tut fi evitat în min. 36, cînd Nicu- 
lescu a centrat foarte bine, Donose 
a plasat un cap fericit Solyom n-a 
reușit să rețină mingea, care a șters 
bara laterală și a intrat în poartă. 
Dincolo de cele două goluri, repriza 
avea să mai însemne și cîteva „a- 
mabilități" (Strîmbeanu a primit și 
un avertisment) și accidentarea 
gravă de către Bolonî a lui 
beanu (min. 39).

Repriza secundă prezintă 
oaspete 
și 2—3 
însă nu 
sitatea, 
minute, 
tatul.

16 m un gol ca și fâ-

o secundă și 2—3 cm 
măjorarea scorului. O- 

„ghiulea“ de la

Strîm-

(min. 58. din 
pe care Ră- 
după opinia

viat balonul, 
rapidist Pop. în partea opusă 
lei în care plonjase Coman.

Handicapată de la început 
indisponibilitățile lui Pantea
tindere) și Aelenei (gripă decla
rată chiar în dimineața meciului), 
apoi de aceea a lui Smarandache 
(accidentat). Steaua a făcut efor
turi să echilibreze jocul și chiar 
a beneficiat de cîteva situații de 
gol. cele mai mari dintre ele fiind 
acelea din min. 10. cînd lordănes- 
cu a pătruns singur în careu, dar 
Kăducanu a parat excepțional șu
tul acestuia, și 38. cînd Tătarii a 
șutat, din apropiere pe lingă poar
tă.

Superioară in pruna parte a 
meciului partenerei sale, echipa 
feroviară este pusă în dificultate 
după pauză, mai ales după golul 
înscris de Stefănescu 
pasa Iui Iordănescu), 
ducanu l-a primit — 
noastră — cam ușor

Descumpăniți în fața noii situa
ții, după ce aveseseră partida in 
mină, rapidiștii își retrag mijLoca- 
$ii și încearcă acum să apere re
zultatul, beneficiind și de con
cursul arbitrului Dumitrescu, care 
refuză Stelei un penalty clar în 
min. 65. Ia un fault asupra lui 
Iordănescu, „mutînd" locul infrac
țiunii în afara careului.

De altfel, arbitru] Dumitrescu a 
mai făcut și alte erori în acest 
meci, îndeosebi în favoarea Rapi
dului, . trecînd, printre altele cu 
vederea și o ieșire periculoasă — 
nejustificată — a lui Răducanu a- 
supra lui Năstase, care trebuia 
sancționată cu avertisment.

Distonînd cu ceea ce se petrecu
se pînă atunci, finalul partidei a 
fost destul de anost, nici una din 
echipe ncmaiavînd forța necesară 
să schimbe rezultatul.

echipa 
ea are 
scorul, 

Univer-

ceva mai Insistentă : 
ocazii de a reduce 
forțează suficient și 

mulțumită de primele 45 de
reușește să-și apere rezul-

din toate unghiurile. Dar, peste nu
mai 3 minute, ei aveau să înscrie 
după o reușită combinație Neagu— 
Marcu, al cărui șut, respins de Șo- 
lyom, a fost reluat cu sete în gol, 
de la numai 2 m. de Oblemeneo. 
Golul acesta avea să anunțe „asal
tul oltenilor". Asalt care « insem-

CRISUL
S.C. BACĂU 2(1)

•

- .A

Mircea M. IONESCU

OCAZIILE RATATE SE
Stadion „Crișul" ; teren bun ; timp frumos ; spectatori circa 1 000. Au 

marcat : DARABAN (min. 19 din 11 m) și PANA (min. 40 și 79). Raportul șu
turilor la poartă 16—11 (pe spațiul porții 12—6). Raportul de cornere 6—3.

CRIȘUL : Catona T — P. Nicolae. LUCACI, Neșu. Catona n — Bedea. DA
RABAN — Bocșa (mln. 7S Agud), Șchiopu, TAMAȘ, Covaldc (min. 75 Cociș).

SPORT CLUB BACAU: GUIȚA — Klss, Catargiu (SINAUCEANU), VELI- 
CU, Comfinescu — Vătafu, HRIȚCU — Mioc (min. 82 Korea). Sinăuceanu (Catar
giu). PANA. Sorin Avram (min. 58 Băluță).

A arbitrat : VICTOR PADUREANU ♦***, ajutat la tușă de M. Buzea 
șl Gh. Dragomir (toți din București).Trofeul Petschovschl : 9.

La tineret-rezerve : CRIȘUL — SPORT CLUB BACAU 4—0 (2—0).

Atac la poarta lui Geczi. Șapte

80 de minute ? Ca să răspundem la 
această întrebare trebuie să amin
tim, printre altele i 
librată a defensivei 
tregului dispozitiv : 
cațiilor de presing 
sită și anonimă, pe 
Lucescu, Dembrovschi și Iordănescu. 
inteligența tactică a celor doi pivoți 
de la mijlocul terenului (Dumitru 
și Nunweilter), permanent prezenți 
in zona de decizie a acțiunilor ad
versarului și eficace în lupta pentru 
ciștigarea inițiativei ; marcajul strict 
în treimea proprie, dublajul pe di
recțiile probabile de infiltrare a 
adversarului, intervențiile curajoase, 
inspirate și spectaculoase ale lui 
Dinu, Lupescu, Sătmăreanu și De- 
leanu.

în ceea ce privește LATURA O- 
FENSIVA, din jocul echipei noastre, 
ni se pare foarte important a remar
ca faptul că numărul total al acțiu
nilor de atac (86) se situează foarte 
aproape de acela al gazdelor și că

eșalonarea echi* 
in adincimea in- 
respectarea indi- 
; munca neobo- 
spații mari, a lui

apărători maghiari se opun șarjei atacantului român Iordănescu

— excepție făcînd primele 20 de mi
nute ale întilnirii — capacitatea o- 
fensivă a naționalei s-a menținut la 
un nivel bun, dacă 
condițiile jocului in deplasare și va
loarea adversarului 
a permis lui Sătmăreanu, 
Lupescu și Dinu, sâ participe de 
multe ori la construcția unor faze nu 
numai în zona mediană a terenului, 
ci și în însăși vecinătatea, porții lui 
Geczi, pe care, în min. 56, chiar 
unul dintre acești apărători — Săt
măreanu — a reușit să o perforeze, 
aducind egalarea.

Deosebit de laborioasă, trebuie 
apreciată și activitatea desfășurată 
în atac de cel doi mijlocași, Dumitru 
și Nunweiller, amlndoi posesori ai 
unei tehnici moderne de joc, cu mij
loace de exprimare variate și efi
cace, care au asigurat pe rînd, și în 
raport de situația tactică, sprijinul 
atacului Și menținerea inițiativei de 
partea echipei noastre. Mai puțin e- 
videntă, prin înseși servitutile impuse

ținem seama de

intilnit. Aceasta
Deleanu, 

să participe

de ideea de joc, activitatea celor 
patru înaintași de drept, din rîndul 
cărora Domide s-a bucurat, se pare, 
de un regim special, ca piesă de 
contraatac plasată la înălțimea ulti
milor apărători. Și poate tocmai de 
aceea, arădeanul s-a arătat „mai 
înaintaș" decît colegii săi de linie, 
Lucescu, Dembrovschi și Iordănescu, 
cotați doar cu cite un singur șut La 
poartă, dar în schimb cu o mare 
cantitate de „muncă subterană" — 
așa cum o denumea căpitanul trico
lorilor noștri — în -•folosul echipei, 
muncă mai greu de apreciat la prima 
vedere.

Lucru care însă nu ne împiedică 
pe noi să-i prețuim acum așa cum 
se cuvine pe fiecare și pe toți la un 
loc, pentru contribuția adusă ia rea
lizarea unei performanțe de necon
testată valoare, expresie a efortului 
colectiv, a omogenității de ansamblu 
ți a maturității competlționale.

Mihai IONESCU

ORADEA, 3 (prin telefon, de le 
trimisul nostru).

Orădenii, care nu își mai aduc 
aminte de cînd echipa lor n-a mai 
cîștigat acasă, au rămas decepțio
nați și după meciul cu Sport Club 
Bacău. Crișul a avut o primă re
priză bună în care putea lua un 
avans de 2 și chiar 3 goluri (a ra
tat patru mari ocazii), nu numai 
că a fost egalată, da.r pînă la ur
mă a și pierdut în fața unei echi
pe mai mature care, deși lipsită

de Dembrovschi, a știut să se a- 
pere grupat și a avut un atac pă
trunzător. Crișul domină teritorial 
timp de 25—30 de minute, ratează 
în min. 17. prin Tamaș o mare o- 
cazie dar deschide scorul două mi
nute mai tîrziu cînd Vătafu a fă
cut henț în careu și Daraban a 
transformat lovitura de la 11 
Sport Club Bacău acționează 
contraatac dar nu reușește să 
ricliteze pocrta lui Catona I.

m.
pe 

pe-
In

• ti

alte treischimb, Crișul ratează 
ocazii prin Bedea (min. 28), Schio- 
pu (min. 29), și Tamaș 
la care Ghiță a avut 
excepționale. Cînd nimeni nu 
aștepta, un contraatac băcăuan ad
duce egalarea: Catargiu recupe
rează un balon de la Petre Nico
lae, pasează Iții Pană, un șut pla
sat și 1—1. Sport Club începe să 
se organizeze mai bine — după 
pauză — la mijlocul terenului, a- 
tacă mai simplu și poarta lui Ca
tona este mai des periclitată. In 
min. 74 se produce o fază care 
provoacă discuții. Băluță șutează 
puternic la poartă, Catona I res
pinge lateral șl Velicu reia cu 
capul în colțul opus. Arbitrul a- 
nuleăză însă golul care nouă ni 
s-a părut valabil. Peste 5 minute 
însă inevitabilul se produce. O 
combinație Vătafu — Catargiu — 
Pană, ultimul intră în careu și șu
tează plasat: 2—1.

Petre GAȚU

(min. 32) 
intervenții 

se

■ ULTIMELE ȘTIRI » ULTIMELE REZULTATE»ULTIMELE ȘTIRI

RUGBYSTII DE LA STEAUA 
AU PLECAT ÎN FRANȚA

Rugbyștii de la STEAUA au plecat tn 
Franța pentru un turneu de cîteva 
jocuri. Cea mal importanta confruntare 
o vor susține, duminică la Nantes cu 
Selecționata' armatei franceze. Prin ur
mare, partida din campionat cu Farul, 
programată în etapa a XVIll-a, a fost 
amlnată.

TN DIVIZIA A DE RUGBY
Pe terenul din Lonea a-a disputat 

partida dintre divizionarele A, ȘTIINȚA 
PETROȘANI ți SPORTUL STUDEN-

ȚESC. I.a capătul unui joc viu disputat 
și de bună calitate, au învins gazdele 
cu 12—8 (8—4), prin încercările reușite 
de Ortelecan, Rădulescu și Abribula. 
Pentru bucureștenl au înscris, tot prin 
Încercări, Ioanisievicl_ șl Piștalu. 
arbitrat foarte bine 
din București.
resp.).

A
Gh. Pârcălăbescu 

(Emilian NEAGOE-co

FISCHER ESTE SOMAT !
3. — Federația interna- 
a adresat o telegramă

AMSTERDAM 
țională de șah 
Federației de șah a S.U.A, In care o 
Înștiințează că marele maestru Robert 
Fischer va 11 descalificat dacă nu va 
accepta să dispute tn Întregime la

Reykjawik meciul său 
suprem cu campionul 
maestru Boris Spasski 
telegramă se anunță că 
trebuie să se pronunțe 
de 6 mai. ora 9 (G.M.T.).

PRIMA MANȘA A FINALEI 
CUPEI U.E.F.A.

pentru titlul 
lumii, marele 
(U.R.S.S.). In 
Robert Fischer 
înaintea datei

La Wolverhampton s-au întilnit a- 
seară tn prima manșă a finalei Cupei 
U.E.F.A. echipele (engleze) ----
hampton Wanderers șl 
torta a revenit echipei 
scorul de 1—1 (0—0).

Returul va avea loc

Wolver-
Tottenham. Vic-
Tottenham cu

la XT mal.
"i
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