
• V.Papuc,Gh.Girnifă 
și Gh. Voicu au învins

la mare luptă pe 
sportivii bulgari 
• Ștafeta junioarelor 
a cedat pe ultimii 
metri • Slalomul

de schiorii iugoslavi 
• Alpinii noștri 
dezamăgit din

POIANA BRAȘOV, 25 (prin te
lefon).

Duminică a fost, din nou, o vre
me splendidă în Poiana Brașov. Mii 
de turiști, din toate colțurile țării, 
au invadat pur și simplu frumoasa 
nostră stațiune de la poalele Postă
varului, unde au avut loc, într-o 
ambianță sărbătorească, întrecerile 
zilei a doua a Balcaniadei de schi.

Disputa ștafetelor a fost drama
tică. învingătorii nu s-au putut de
partaja decît pe ultimele sute de 
metri ai cursei. Aici, formația noas
tră de junioare a fost întrecută a- 
proape de linia de sosire de tena
cele schioare din reprezentativa 
Bulgariei; Exact invers s-au petre
cut lucrurile cu ștafeta seniorilor, 
în care cei trei echipieri români au 
făcut o risipă de energie demnă de 
toată lauda și au adus culorilor 
noastre o binemeritată victorie. La 
acest succes o contribuție deosebită 
și-a adus Gheorghe Voicu care în 
ultimul schimb l-a avut adversar pe 
redutabilul sportiv bulgar Fetar 
Pankov și pe care a reușit să-l de
pășească într-un mod strălucit.

La ora 8,30, cîteva sute de spec
tatori au fost prezenți la plecarea 
în cursă a primului schimb din șta
feta junioarelor. Sportivele care au 
luat startul — Krasimira Ivanova 
(Bulgaria), Martina Rizant (Iugo
slavia) și Cornelia Mititelu (Româ
nia) — au predat ștafetele în a- 
ceeași ordine, la diferențe ce nu de
pășeau 24 de secunde. în următorul 
schimb. Iuliana Pața (România) a 
făcut o cursă bine gîndită și după 
trei km a sosit doar la cîțiva me- 

- tri în urma sportivei bulgare. A- 
vînd in vedere că Gordana Rupe 
(Iugoslavia) a pierdut teren serios 
în penultimul schimb, lupta pentru 
întîietate avea să se dea între e- 
chipele României și Bulgariei, prin

PROLSMR? D/M TOATE 7ÂMLB. UMÎTtVĂ?

special a fost dominat

EDIȚIA A Vi a A BALCANIADEI DE SCHI
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• Mii de participanți la crosuri, cupe tradiționale și festivaluri polisportive
A fost, fârâ îndoială, o plecare favorabilă ! Succesul 

înregistrat ieri, pretutindeni, dovedește o dată in plus 
(dacă mai era nevoie de așa ceva) cit de îndrăgite 
sînt activitățile de mișcare și de cită adeziune se pot 
bucura ele, atunci cînd există preocuparea constantă 
pentru buna lor organizare, cu spririt gospodăresc și 
imaginație.

Am fi foarte bucuroși ca de fiecare dată, coloanele 
ziarului nostru să fie neincăpătoare pentru a cuprinde 
întreaga activitate sportivă de masă care pulsează viu 
și neîntrerupt în orașele și satele patriei.

Dumitrescu, fost 
a reușit să înalțe 
treaptă . activitatea 
tenis de masă fe-

PRIMĂVARA SPORTIVA A LUAT UN START IMPETUOS
ÎNFRUNTIND CAPRICIILE VREMII, IERI, IN MULTE ORAȘE ALE ȚARII

ZIAR AIL.CON SI LI ULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA SI SPORT

4 PAGINI 30 BANI Luni 26 februarie 1973

PRIN NUMEROASE SI ATRACTIVE ÎNTRECERI DE MASĂ
7

Schimb de ștafetă între Vasile Papuc (dreapta) și Gh. Gimiță, componenți 
ai ștafetei de fond seniori, campioană balcanică

Elena Bășa și Violeta Nicolova. 
După un kilometru reprezentanta 
ncastră a reușit să o depășească pe 
Nicolova și, evident, toată lumea în
trevedea un succes al culorilor 
noastre. Dar, Elena Bășa nu și-a 
dozat bine efortul, iar cu 700 de 
metri înaintea sosirii a fost dezechi
librată de un susținător, a căzut și 
Nicolova a trecut în față, nemai- 
putind fi ajunsă.

întrecerea juniorilor a fost destul 
de interesantă. Lupta pentru po
zițiile fruntașe s-a dat între repre
zentativele Iugoslaviei și Bulgariei, 
clasate în această ordine pe pri
mele două locuri.

Cursele seniorilor au fost de o 
rară frumusețe. S-au întrecut echi
pele Iugoslaviei, Bulgariei, Turciei, 
Greciei și României. După pnmii 
10 km, conducerea o aveau schio
rii din Iugoslavia prin Filip Kalan, 
care a predat ștafeta coechipieru-

lui său cu un avans de 20 de se
cunde față de concurentul român 
Vasile Papuc și cu 63 de secunde 
față de sportivul bulgar Borislav 
Vajarov. In schimbul doi, repre
zentantul României, Gheorghe Gîr- 
niță, a făcut o cursă extraordinară 
și a reușit să întreacă pe cei zece 
kilometri pe Maks Jelenc (Iugosla
via). în spate, sportivul bulgar Liu- 
bomir Tașcov (cel care avea să rea
lizeze cel mai bun timp al zilei) 
făcea eforturi disperate de a se 
apropia și a-1 depăși pe român. 
Gheorghe Gîmiță, însă, aleargă 
foarte bine la urcuș, iar pe porțiu
nile de plat și coborîre alunecă for-

Vine, vine primăvara 1 li simțim tot mai mult, cu 
fieccre zi, zimbetul cald și răsuflarea parfumată. 
Toporași, ghiocei, mărțișoare...

in intimpinarea primăverii a ieșit primul tineretul 
sportiv. Ieri, in multe oreșe ale țârii, au avut loc nu
meroase întreceri. Crosuri, diferite cupe (ingenios inti
tulate), competiții tradiționale au atras mii și mii de 
participanți. într-un consens unanim, parcă gind la 
gind, s-o dat startul sezonului sportiv in aer liber. Și 
chiar dacă pe alocuri vremea n-a fost favorabilă, entu
ziasmul și inițiativa s-au dovedit mai puternice iar 
dorința de intrecere a învins intemperiile.

STARTUL FETELOR DIN ARGEȘ 
mare al competitoarelor, de buna 
valoare tehnică a disputelor. Am ur
mărit jocuri de handbal, cu subtile 
schimburi de mingi, cu blocaje, dar 
și cu pătrunderi spectaculoase și 
aruncări la poartă din plonjon. Am 
admirat mai multe meciuri de vo
lei, in care mingile plasate lăsau să 
se întrevadă o matură gîndire tac
tică și inteligență de joc și am vă
zut jocuri de popice unde, dintr-o 
singură lansare, erau spulberate 
toate cele 9 bețe. Apoi a mai fost 
și un concurs de orientare turistică, 
în mult cîntata Trivale, și jocuri 
de ping-pong, desfășurate pe cite 
șase mese deodată. Și la toate a- 
ceste manifestări au fost spectatoare

In acestp zile atît de capricioase, 
în care lapovița, ploaia și soarele 
s-au hîrjonit ca într-o joacă de co
pii. la Pitești, semnele primăverii 
s-a’u făcut simțite Și într-un alt 
chip. Cîteva sute de argeșence, cu
prinse intr-o mare horă de . între
ceri sportive și-au și sărbătorit ziua 
lor, ziua de 8 Martie.

Am asistat la acest festival spor
tiv al tinerelor fete din Curtea de 
Argeș, din Cimpulung, din _ Vedea, 
din Topoloveni și din Pitești și _am 
fost plăcut impresionați de numărul

SURPRIZE

gentă. Din județul Argeș, abia . în 
1972 a reușit o echipă feminină să-și 
afle loc în categoria B a unui cam
pionat divizionar. Este vorba de re
prezentativa de volei „Dacia" Pi
tești. în rest, activități la nivel oră
șenesc și... supremă performanță,, la 
nivel județean. Iată motivele lan
sării Festivalului sportului femi
nin.

Actul de naștere a Festivalului a 
fost semnat în 1972. Astfel că. acum, 
am asistat la cea de a doua ediție 
a sa. Ediție de iarnă. Peste cîteva 
luni se va organiza și o ediție de 
vară, de al cărei succes nu ne în
doim. De unde acest optimism ? Din 
progresul înregistrat de anul tre
cut și pînă astăzi la această a doua

ma oară într-o competiție de către 
o echipă de handbal feminină. Tot 
din Curtea de Argeș, asociația spor
tivă „U.E.I.L." și-a consolidat sec
țiile de ciclism, de tenis de masă, 
de șah și de orientare turistică. La 
„Argeșana" Pitești, pe lingă hand
bal, șah. tenis de masă și fotbal 
feminin au luat ființă secțiile de 
volei și popice. La „Filatura Musce- 
leana", președintele asociației spor
tive, Constantin 
boxer (la ARO) 
cu cel puțin o 
la popice, șah și 
minin etc., etc.

Iată acum cîștigătorii celei de a 
doua ediții a festivalului sportului 
feminin argeșean. HANDBAL: Ar- 
geșeana, VOLEI: Voința Cimpulung, 
ȘAH : Voința Stîlpeni. TENIS DE 
MASA : Argeșeana (reprezentanții 
..Argeșenei" s-au situat de altfel, pe 
primele trei locuri ale acestui cla
sament), POPICE : Textila Pitești. 
ORIENTARE TURISTICA î Liceul 
economic Pitești.

★De menționat că în preziua des
chiderii festivalului ca și în dimi
neața inaugurării întrecerilor au 
avut loc în Pitești un simpozion cu 
tema „Femeia și sportul" și, respec
tiv, o consfătuire între președinții 
comitetelor județene pentru sport fe
minin din cadrul Consiliilor jude-

DE VOLEI

(Continuare in pag. a 3-a)

Mihai BIRA 
Paul IOVAN 

Fotografii de Dragoș NEAGU feminin, învingind pe 
3—1.
acestor partide și amă- 
alte meciuri, in pag a 2-a.

IN CAMPIONATELE

In campionatele de volei surprizele 
continuă. C.S.U. Galați a întrecut 
ieri pe Dinamo cu 3—2 Ia băieți ! Ra
pid și-a consolidat poziția de lider in 
clasamentul
Dinamo cu

Cronicile
nunte de la

ri*
I

VALERIA BUFANU Șl VALERI VOIKIN
CiȘTIGĂTORI Al „CUPEI DE CRISTAL

• Recordmana noastră a alergat ieri 7,9 pe 60 m g (cifră egală recordului mondial), dar rezulta
tul nu poate fi omologat • Valeri Voikin 19,20 m la greutate și Ilona Gusenbauer 1,86 m la înăl

țime și-au onorat participarea in concurs
notat rezultatul excelent al Ilonei 
Gusenbauer la înălțime și constan
ța lui N. Perța (de două ori 7,7) 
la 60 mg.

CE N-A FOST IN 'INALA...
Poate că înainte de a fi încîntați 

de valoarea performanțelor reușite

țime
Performanțe de foarte bună va

loare în cea de a doua reuniune 
a concursului atletic internațional 
dotat cu „Cupa de Cristal*. Reali- 
zînd cele mai bune rezultate, Va
leria Bufanu și sovieticul Valeri 
Voikin au primit din partea orga
nizatorilor frumoasele trofee. De

de Valeria Bufanu ar trebui să o 
admirăm pentru tipul de atle
tă pe care ea îl reprezintă: 
niciodată 
ce 
cită _ _______
talent cu care este înzestrată. Ieri, 
Valeria a vrut să obțină un rezul
tat foarte bun la 60 mg. L-a și 
realizat, de altfel. în serii, alergînd 
8,0 — performanță cu care își e- 
galeazâ recordul național stabilit 
acum două săptămini la „naționa
le* (din informațiile pe care Ie a- 
vem și cel mai bun rezultat pe 
plan mondial al sezonului). în fi
nală. după un start întirziat, ea a

care ea 
mulțumită de 

a realizat, niciodată 
in etalarea polivalentului

ceea 
zgîr-

agățat un gard și cronometrele au 
indicat doar 8,1. Ambiționată de a- 
cest insucces — dacă îl putem 
numi așa — ea își încearcă din 
nou șansa — într-o cursă la care 
au luat startul toate finalistele — 
și reușește 7,9, cifră egală recor
dului mondial al probei și care re
prezintă cea mai bună performan
ța mondială a anului.

Clasament: 1. VALERIA BUFA
NU 8,1, 2. Carmen Maehr (Austria) 
8.5, 3. Martha Szatmari (Inst. Pe
dagogic Tg. Mureș) 8,5, 4. Elena

In noua fi modernă sală de sport din Pitești, moment din aprigele întreceri ale handbalistelor.
Foto î P. ROMOȘAN

reolizote de
VASILIU ți

Comentarii si cronici 
Paul SLAVESCU. Adrian 
Vladimir MORARU.

Fotografii de Ion MIHAICA

(Continuare in pag. a 4-a)

8,0 -8,1 -7,9 IN 80 DE

Zdrenghea, excelent in jocurile turneului bucureștean, 
Predulea Fază din meciul „U“ Cluj — Rapid.

Foto i Theo MACARSC111

multe, foarte multe dar și specta
tori și. bineînțeles. galerie, iar mai 
presus de orice a fost entuziasm, un 
entuziasm molipsitor, sănătos, care 
a adus oe chipurile sportivelor cit 
si ale celor care ie-a’J urmărit nu
mai zimbete si s oie bună. Adevă
rată primăvară!— .....„ născut acest festival * 

tța Consiliului județean al 
Comitetului județean 
Comitetului județean 

______ dui județean oen- 
educație fizică și sport de a 

:tivitatea sportivă de pe 
Argeșului și In rîndurils 

erelcr fete. Era o cerință strin-

ediție a festivalului. Astfel activi
tatea sportului feminin a fost pu
ternic stimulată la asociația sportivă 
„Eiectra* Curtea de Argeș care, a- 
cum, a fost reprezentată pentru pri-

țene 
Atît 
s-au

pentru educație 
simpozionul ctt 
bucurat de un

fizică și sport, 
și consfătuirea 
deplin succes.

Gheorghe ȘTEFANESCU

Cum s-a 
Din dori . 
sindicatelor, 
al femeilor. 
U.T.C. și a! Cons: 
tru 
înviora 
teritoriul

ti

CONSTÂNTENII AU ALERGAT PE...
Plaja „Modern* din Constanța a 

cunoscut duminică freamătul unei 
adevărate zile de vară. Peste 7 000 
de tineri, reprezentanți ai asociați
ilor sindicale, școlare și marinari 
și-au dat întîlnire pe nisipul rece,

PLAJĂ!
în adierea brizei, pentru a parti
cipa la „Crosul popular”.

i 
Petre ENACHE — coresp.

DUPĂ TURNEUL DE LA BUCUREȘTI,

Excelenta noas
tră atletă Valeria 
Bufanu a fost, 
fără îndoială, ve
deta actualei e- 
diții a „Cupei de 
Cristal". Ea a sta
bilit un nou re
cord al țării la 
60 m (7,3), l-a e- 
galat pe cel de 
la 60 mg (8,0), 
pentru ca într-o 
cursă alergată în 
afara concursului 
să obțină, in a- 
ceeași probă, 7,9, 
rezultat egal re
cordului mondial 
al distanței.

NICI 0 SCHIMBARE IN POZIȚIILE CHEIE
DE BASCHET
Cu meciurile desfășurate ieri, s-a 

încheiat primul turneu al turului 
secund al campionatului național de 
baschet masculin. După trei zile de 
întreceri, ordinea fruntașelor clasa
mentului a rămas neschimbată: 
1. Dinamo, 2. Steaua, 3. Universi
tatea Cluj, 4. I.C.H.F. La fel și în 
zona codașelor, unde Politehnica 
Cluj și Academia Militară conti-

D. STANCULESCU
A. VASILESCU

(Continuare in pag a 2-a)

Slmbătă n-am știut de ce Valeria Bufanu a renunțat la finala propel 
de sprint, după ce noul record național stabilit in serii Ii recomandase forma 
excelentă din acest sezon. Ieri, văzind-o alergînd de trei ori, in mai puțin de 
80 de minute, în proba ei favorită — gardurile _ după această eternă himeră 
care din cînd în cind se materializează intr-un record, ne-am dat seama care 
i-a fost motivul. Ne-am bucurat că nu ne-am grăbit să-i blamăm absența, că 
am crezut în dorința neistovită a acestei ambițioase atlete de a se depăși. Șl 
ea a reușit : 7,9 s, rezultat pe care numai Karin Balzer, recordmana mondială 
a probei, l-a realizat plnă acum.

Pilduitoare, solidaritatea de „breaslă* a celorlalte finaliste, can »-»u 
aliniat din nou la start pentru a susține încercarea multiplei noastre campioa
ne. Performanța Valeriei Bufanu — obținută in afară de concur» — nu poate 
fi. deci, omologata ca record național și mondial, dar aceaita va fi desigur 
reținută de adversarele atletei românce Ia apropiatele campionate europene 
de sală, și, ea să fim sinceri, dorim ca acest rezultat sft fie confirmat tn 
finala probei de la Rotterdam, acolo unde el ax avea girul oficial al omolo
gării.

Finalul celei de-a doua reuniuni a „Cupe] de Cristal* a stat snb sem
nul grației, eleganței și măiestriei nonei Gusenbauer, fosta recordmană a pro
bei de înălțime și medaliată cu bronz la Jocurile Olimpice de la Mtlnchen. 
Atleta austriacă, care, probabil, nu știa că Cornelia Popescu se limitează tn 
acest sezon ia... demonstrații, s-a luptat totuși mult cu celelalte adversare, 
resurecția ambiției la Erica Teodorescu și Virginia Ioan fiind evidentă. Ambi
ția n-a fost, însă, suficientă pentru ca reprezentantele noastre să-l pericliteze 

victoria.
Duminică — onortnd sflrșitul de săptămlnă ! — oaspeții și-au făcut 

simțită prezența. Alături de Gusenbauer, aruncătorul sovietic de greutate Va
leri voikin șl săritorul in lungime Rolf Bernhard (Elveția) au realizat per
formanțe de palmares internațional, dominlnd probele respective.

S-a încheiat o nouă ediție a „Cupei de Cristal". Ne face plăcere să cre
dem ca ultimele rinduri ale acestei file vor fi completate inspirat de atlețtl 
noștri la campionatele europene indoor din 10—11 martie.

a.—,...—r—vrmTs———»■

'Continuare fn pag a 3-a)

La bazinul Floreasca din Capitală s-a desfășurat timp de două zile 
un turneu internațional de polo, încheiat cu victoria sportivilor de la 
Rapid București. (In imagine o secvență din partida dintre Rapid și 
Zwemclub Scaldaris din Belgia).

Citiți amănunte în pagina a 4-a.

IN SEMIFINALELE C. C. E. DE HANDBAL FEMININ

REZULTAT DE EGALITATE CU S. C. LEIPZIG: 9-9!
LEIPZIG, 25 (prin telefon! de la 

trimisul nostru).
Desfășurat astă seară (ieri —n.n.) 

meciul tur dintre Universitatea Ti
mișoara și S. C. Leipzig, contînd 
pentru semifinalele C.C.E. de hand
bal feminin, s-a încheiat cu un re
zultat bun, pentru campioana 
țării noastre. La capătul ce
lor 50 de minute de joc
în compania redutabilei campioane

i a R.D Germane — care cuprinde 
| mai multe jucătoare din echipa 

campioană a lumii — echipa timi-

șoreanfi a reușit să obțină un re
zultat de egalitate, 0—9 (după ce 
la pauză condusese cu 8—4) I Cu 
acest rezultat, campioanele țării 
noastre cuceresc o bună șansă de 
calificare în finala prestigioasei 
competiții continentale, șansă care 
trebuie însă materializată printr-o 
victorie în meciul retur, programat 
la 17 martie, la Timișoara.

Dar, peste sentimentul satis
facției se așează cel al amărăciu
nii, pentru că Universitatea Ti
mișoara ar fi putut cîștiga meciul, și

încă la o diferența confortabilă! 
Dacă n-a făcut-o vina o poartă, 
în primul rînd, echipa : pase gre
șite în atac, neatenții în apărare, 
frica de a șuta la poartă chiar și 
în momentele favorabile. Spunem 
aceasta tocmai pentru a preveni 
echipa în vederea meciului retur, 
care nu este deloc ușor.

Fără discuție, o contribuție nedo
rită la stabilirea pe tabela

Hristache

(Continuare in pag. a

de raar-
NAUM

4 a)
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iNTlLNIREA AMICALA ROMANIA-CEHOSLOVACIA

FETELE, DOUĂ VICTORII, BĂIEȚII
Utilă, din multe puncte de ve

dere, această dispută amicală de 
tenis dintre echipele de juniori ale 
României și Cehoslovaciei ! Deși 
oaspeții au cîștigat la scor detașat 
întîlnirea, tinerii noștri jucători au 
fost supuși unei probe severe, din 
care în mod cert au avut ce în
văța. Cele două puncte ale echipei 
române au fost înscrise de junioa
rele Florența Mihai și Mariana Si- 
mionescu, băieții nereușind să a- 
ducă nici o victorie.

Duminică întîlnirea a fost reluată 
de la scorul de 3—1 în favoarea 
oasnettior. în primul meci Octavian 
Vîlcioiu l-a avut ca adversar pe

Jaroslav Ceh. Pe o suprafață de 
joc rapidă, singurul drum spre,vic
torie este ofensiva. Atîta timn cît 
Vîlcioiu a folosit această armă, a 
reușit să stăvilească atacul jucă
torului oaspete, și chiar să cîștige 
cîteva ghemuri. Dar, mai exact In 
lovituri, avînd o viteză de depla
sare mai mare, într-un cuvînt cu 
mai multă experiență tn concursuri 
internaționale, Jaroslav Ceh a știut 
să folosească momentele de slăbi
ciune ale lui Vîlcioiu, clștigînd cu 
7—5 primul set. în cel de al doilea 
reprezentantul nostru a slăbit vi-

Reunlunea finală a „Cupei 16 Fe
bruarie", disputată sîmbătă seara, 
in sala Clubului Grivița Roșie, a 
fost caracterizată prin spectaculo
zitatea întîlnirilor. Disputele se
niorilor — din care s-au desprins 
meciurile Dumitru Birou — Victor 
Păun, Daniel Amza — Marin Sta- 
matescu. Ștefan Florea — Constan
tin Nicolae, în care victoria a re
venit primilor la puncte — au con
stituit un bun prilej de verificare 
a .pregătirii înaintea apropiatelor 
turnee pe categorii. Rezultate teh
nice, JUNIORI : I Celan (Steaua) 
b.ab. II C. Damian (Semănătoarea), 
G. Zamfir (Gr. Roșie) b.p. H. Sul-

„CUPA 16 FEBRUARIE** 
tan (Constructorul). C. Burdihici 
(Constr.) b.p. L Șerbănescu (Gr. R), 
A. Simionescu (Metalul) b.p. N. 
Marin (Semănat.), M. Tănase (Se- 
mănăt.) b.p. C. Stoiceseu (Steaua) ; 
SENIORI : I. Titlanu (Met) b.ab. 
II F. Cocul eseu (Semănăt), R. I- 
vanciu (Met.) b.p. C. Stoian (Se
mănat.), R. Burcea (C.S.S.) b.p. 
J. Stan cu (Constr.), Gb. Chivir 
(Steaua) b.desc. I A. Năstac (Stea
ua). Cupa a fost ciștigată de boxe
rii de la Gr. Roșie și Metalul care 
au acumulat un număr egal de 
puncte.

Daniel DIACONESCV

-NICI UNA
zibil ritmul de joc, cedînd cu 2—6. 
Așadar, încă un punct adăugat de 
oaspeți scorului general: 4—l.

Speranțele erau puse în meciul 
Mihai Tăbăraș — Thomas Smid. 
Deși a jucat bine, mai ales în se
tul al doilea tind a venit mult la 
fileu și a atacat decisiv, Tăbăraș 
nu a putut contracara atacul de
clanșat de Smid la fiecare minge. 
Pe locul trei tn clasamentul federa
ției cehoslovace de tenis pe anul 
1972, Smid are și o bogată expe
riență în concursuri internaționale, 
la cei 17 ani ai săi fiind o reală 
speranță în țara sa. Rezultat Enal 
Thomas Smid — Mihai Tăbăraș 
7—5, 6—7, 6—2.

Pentru Mariana Simionescu întîl
nirea cu Ivona Brzakova nu a con
stituit nici o dificultate. Judnd re- I 
laxată, acomodindu-6e destul de re
pede eu suprafața de ciment, Ma- ) 
riana Sun onescu a cîștigat eu •—1 
primul set. în cel de al doilea, stu
diind cam prea mult jocul adver
sarei, a cedat patru ghemuri, ciști- 
gind însă cu 6—L

Scorul general al tntflnirii înaintea ! 
partidei de dublu băieți ‘care se j 
va juca buni după amară) este de 
S—2 ia favoarea jucătorilor oaspeți.

Ixmi, de la ora IX va avea loc 
un tumeu fulger (piuă La * ghe
touri) la care vor lua tarte A. Di- , 
răMn Cert*» Cvre*. Xihal TibX-x« j 
Octavian Vtkfoin. pee«D si tenis- j 
mettii oaspeți Tbemas S mid și Jiri j 
Mb*.

Mcmer.t din meciul de floretă Șc. sp. nr. 1 București — Petrolul Ploiești: 
L Taran (dreapta) pus in dificultate de ploieșteanul D Popescu 

Foto: M. FELIX

ÎN CAMPIONATUL

DEBUT PROMIȚĂTOR

DIVIZIEI SECUNDE

VOLEI
AMBELE ECHIPE ALE

ÎNVINSE DE RAPID [fj

SURPRIZELE CONTINUĂ:

CLUBULUI DINAMO

Șl C.S.U. GALATI [m]

VICTORII PUȚINE, NECONCLUDENTE, IN DEPLASARE
în etapa a XI-a a campionatului 

diviziei A (a II-a confruntare .din 
retur) s-au înregistrat următoarele 
rezultate:

MASCULIN
Voința București — Rapid Bucu

rești 5 336—5 200 p d. Derbyul Capi
talei a revenit, mai ușor decît se 
aștepta, formației condusă de antre
norul Roger Cernat. Popicarii co
operatori au profitat de avantajul 
arenei proprii și, cu toate că n-au 
obținut rezultate mari, ca în urmă 
cu o săptămînă (cînd au întrecut-o 
pe fruntașa seriei Sud, Constructo
rul Galați), și-au adjudecat victo
ria destul de comod.

Diferența mare cu care reprezen
tanții clubului Voința au cîștigat 
partida se datorește, în primul rînd, 
lui Gh. Leculescu care a evoluat din 
nou foarte bine, înscriind 936 p 
(644 p d la „pline" și 292 la „izo
late") față de adversarul său direct, 
I. Petru, care a doborît doar 865 
de nonice. Bine au mai iucat de 
la învingători H. Blăgăilă (schim
bul I) care cu 903 a întrecut pe 
juniorii Rapidului V. Pișcoi și G. 
Marin, care amîndoi au punctat 840. 
De Ia Rapid a obținut o victorie 
Individuală V. Măntoiu în fața lui 
D. Coteanu 892—876.

Un joc interesant au făcut A. Gre- 
eescu (V) și Al. Vrînceanu (R). am
bii realizînd cîte 877 p d. De men
ționat bă cele două echipe au ratat 
foarte puține lovituri : Voința 24. 
Rapid 26 bile goale. (T. R.).

Constructorul Galați — Petrolul 
Ploiești 5 297—5 070 p d. Localnicii 
au cîșitgat fără emoții, un joc în 
care au fost tot timpul superiori. 
Performerii reuniunii au fost Tis- 
mănaru (927) și Băiaș (923). De la 
oaspeți s-au remarcat Dumitru și 
Silvestru — fiecare doborînd cîte

lui V. Pintea — 851 pd. (P. POPA 
— coresp.).

Constructorul București — Rul
mentul Brașov 5 600—5386 și

Voința Cluj — XC,Oradea 5Î94—
4 956 pi

Victoria Bod — Flacăra Cimpina
5 507—5118 pi

Electrica Sibiu — Olimpia Reșița 
5 154—5 006 pd.

Spartac Satu Mare — C.F.R. Tg. 
Mures 5 466—5 625 p d.

Jiul Petrfla — Voința Lugoj 
5020—4875 p d

FEMININ
Laromet București — Voința Con

stanța 2 379—2 219 p d. în pofida di
ferenței de scor, meciul a fost in
teresant de urmărit, pe cele patru 
piste disputîndu-și intîietatea nu
me mai puțin 6onore, dar dornice 
de afirmare. Echipa gazdă, antre
nată de cunoscutul tehnician. Ale
xandru Gomoiu, și-a regăsit mai ra
pid ritmul — grație faptului că a 
cunoscut mai bine particularitățile 
sălii — obținînd, în general, re
zultate mulțumitoare. Trei sportive 
au dovedit chiar o siguranță mal 
mare în lovituri : Stela Andrei — 
420, Bălașa Miri că — 405 și Maria 
Sabo — 402.

Voința Constanța a constituit o 
apariție plăcută în acest retur. Ju- 
că toarsa antrenoare. Eeaterina An
tonovich principala realizatoare 
(398) a trimis în joc o formație 
remaniată în bine, cu o debutantă 
care promite mult, Didina Dona 
Mult mai omogene ca în turul com
petiției, oaspetele anunță revirimen
tul mult așteptat de suporterii sexte
tului constănțean. în revenire de 
formă, Ioana Bratosin a marcat 387 
pd, iar Florica Biru (377) a rămas 
aceeași jucătoare de bază. (TR. L).

U. T. Arad — Voința Oradea

rici Cele două junioare ale fero-
VasLLca Pinten si Angela

Sofrome. an „mers" excepttoaaL 
dcoorirxJ 440 respectiv. 436 de po
pice De la Petrolul o impresie fru
moasă au lăsat Marieta Brtnzea 
(429) și Elena Bîriigea (428).

Frica) Baettrețti — Cetatea G!ur- ! 
gin «MS—«438 pd

Voința Bnrorectî — Instalatorul ' 
București ! M9—2 a« p d

Record Cluj — Voința Mediaș , 
«17»—«286 pd

Voința Cluj — Voința Timișoara : 
«454—2 TB pd

Metrom Brașov — Gloria Baca- 1 
r-ști 2 632—2 511 pd

C.S.M. Reșița - Voința Tg. Mure? 
« 593—2 469 pd «

Start sub bune auspicii în cam- 
p;c natul echipelor din eșalonul se
cund al scrimei noastre. Organiza
rea s-a înscris cu o nouă reușită în 
palmaresul comisiei municipale de 
resort (în noua ei alcătuire), iar e- 
chipele și-au apărat șansa, în ma
rea majoritate a cazurilOT, cu multă 
dîrzenie. O singură excepție, Crișul 
C-’dea. care nu numai că nu a 
cules nici o victorie (la ambele 
orobe de floretă), dar la masculin 
a s -ferit înfrînaeri nete. Sperăm să 
-.fin un reviriment al formației 
<—4-ene la proxima etană.

Totuși scrima orădeană a avut un 
de—m reprezentant la floretă băieți, 
echi-o* Scolii sportive din acest o- 
ras siti’lndu-se pe primul loc după 
e»-a«»a de debut. La floretă fete, po-
- *:a de lider nu a scăpat 4-lui ali-
- d<* Sc. snortivî nr. 1 București 
in care Draga și Radu au avut cel 
•nai însemnat aoort.

întrecerea la sabie a fost domi
nat’ de Petrolul Ploiești cu o for- 
matie de o remarcabilă constanță 
și care îmbină tinerețea cu expe-

HET NICI 0 SCHIMBARE

ÎN POZIȚIILE CHEIE ALE
(Drwan dxa pep I)

DIVIZIEI MASCULINE A

ConstSnțeanca Eeaterina Antonovici, într-o lansare perfectă, prin 
care a doborît toate cele nouă popice Fază din meciul Laromet București 

— Voința Constanța.
876 de popice. (T. SIRIOPOL — 
coresp.).

Voința Tg, Mureș — C.F.R. Timi
șoara 5 002—4 786 p d. Pistele dure 
ale arenei Voința n-au permis ob
ținerea unor rezultate mari. Cei mai 
buni jucători: Eordogh (V) —
866 și Lupa (C.F.R.) 810 p d. (1 
PĂUȘ — coresp.).

Gloria București — Laromet Bucu
rești 5181—1921 p d. Omul nr. 1 
al întUnirii a fost juniorul Aurel 
Marcu, de la Gloria, care și-a în
scris în palmares un rezultat foarte 
bun — 947 p d (643 la manșele pline 
și 304 la cele izolate). De Ia învinși, 
cel mai mare rezultat a aparținut

2156—2148 p d. Joc deosebit de e- 
chilibrat, victorie meritată a ară- 
dencelor, care au avut în Emilia 
Plav cea mai precisă jucătoare — 
398 pd. (St IACOB — coresp.).

Hidromecanica Brașov — Voința 
Craiova 2 246—2 182 p d. Brașoven- 
cele au debutat cu o victorie greu 
muncită pe noua lor arenă. Maria 
Antuș (H) și Natalia Băicioiu (V) 
au fost principalele realizatoare cu 
406, respectiv 407 pd. (G. CAROL 
— coresp.).

Rapid București — Petrolul Băicoi 
2 634—2 408 p d. Bucureștencele în- 
tr-o formă excelentă — toate au 
obținut rezultate peste 430 p d — 
au cîștigat de o manieră catego

nuă să dețină tar-rije care aduc 
retrogradarea ia drrtea 3.

Iată rezultatele :
DINAMO BUCUREȘTI — POLI

TEHNICA CLUJ M—» 32—Tri Aj 
marea: : CLrral-aesi 21 Xxsjeaea ÎL 
Georgescu 14. Sone IX D.ax*g.r- 
reacu IX Pepa LA pectru D.tamsx 
respectiv, Horvath 1 Basu IL Mce- 
sin 10, Barna X Vidi-can X Vobcu 4. 
Roman ZX Au arbitra: N. Ilteacu ți 
I. Dinescu.

RAPID — UNIVERSITATEA 
CLUJ 62—106 (22—45). Splendid au 
evoluat clujenii, care au primit a- 
plauze la „scenă deschisă" pentru 
spectaculoasele acțiuni create. în
deosebi de Demian. ROhring. Zdren
ghea și Schuller. „U* și-a asigurat 
ascendent moral asupra adversari
lor chiar din primele minute (16—9 
in min. 7) și, treptat, și-a sporit di
ferența de puncte, în fața unei e- 
ch’.pe satisfăcută după succesele an
terioare, dar care ieri a cedat, to
tuși, cu prea multă ușurință, la un 
scor de loc onorabil. Au înscris: 
Demian 22, Ruhring 22, Schuller 21, 
Zdrenghea 18, Vizi 4, Mathe 2. 
Nagy 2, Antal 13, Kun 2, pentru 
„U“, respectiv. Vintilă X Stănescu 
8, Tursugian 3, Simulescu 17, Cr. 
Popescu 18. Predulea 4. Andronescu 
10. Au arbitrat foarte bine G. Chi- 
raleu și V. Kadar.

I.C.H.F. — UNIVERSITATEA TI
MIȘOARA 75—57 (39—28). După în- 
fringerile suferite de l.C.H.F. în zi
lele anterioare, ca și după victoriile 
de vineri și 6imbătă ale echipei U- 
niversitatea, era greu de presupus 
că vom asista la altceva decît la un 
nou succes al timișorenilor. Dar a- 
ceștia au dezamăgit total, intrind 
pe teren cu complexul meciului pier
dut în toamnă, la limită, In fața 
aceleiași formații. Baschetbaliștii de 
la l.C.H.F., în schimb, și-au amin
tit că au de apărat locul patru 
deținut la încheierea primului tur 
și. evoluînd, în 6fîrșit, la adevărata 
lor valoare, au dominat net, dato
rită, în special, jucătorilor înalți. 
Dikay și Cîmpeanu. Bucureștenii au 
condus permanent, iar rarele mo
mente de revenire ale oaspeților 
le-au stopat prompt. Au marcat: 
Antonescu 8, Dikay 22, Mălușel 6, 
Ttidossy 2, Chiciu 9, Cîmpeanu 20, 
Bulat 2, FI. Niculescu 6, pentru 
l.C.H.F., respectiv, lancea 3, Mun- 
teanu 1, lonescu 10, Mănăilă 15, 
Cîmpeanu 10, Czmor 10, Minius 8. 
Au arbitrat foarte bine I. Petruțiu 
și G. Berekmeri.

FARUL CONSTANTA — ACADE
MIA MILITARĂ 75—54 (40—23).
Nici în această partidă, decisivă

pentru ei. baschetbaliștii de la Aca
demia Militară nu au izbutit să I 
atingă cerințele impuse de divizia A. 
Constantenii. în schimb, au impus 
de la început un ritm rapid și au 
impresionat prin precizia aruncări- 
ke de la distantL în mtn. X tabela 
•pd^et 13—• în taroarea tor. TMp 
oca. Pasea ș: P;-td-eanu as :
toca eei mai teas An inserts t P>- ’ 
pcefci IC Pasta iX Furekream 3X ! 
Bănică L S~-~- ÎL nentru Fteuî | 
*i*y*>y**~T A’^*'T** **<1 X. I

rlența celor vînstnici. în sfîrșit la 
spadă, I.E.F.S.-ul cu un bogat și 
rutinat lot (printre ei Duțu, N. Is- 
trate, Cerea, Chifor) nu poate pă
răsi postura de fruntaș în care s-a 
instalat de pe acum.

REZULTATE TEHNICE. — FLO
RETA FEMININ : Școala sportivă 
nr. 1 București cu Șc. sp. Oradea 
14—2, cu Crișul 11—5. cu Șc. sp. Satu 
Mare 13—3, cu C.S.M. Cluj 11—5, cu 
Farul 10—6 ; C.S.M. Cluj eu Șc. sp. 
Oradea 11—5, cu Crișul 9—7, cu Șc. 
sp. Satu Mare 11—5„ ’cu Farul 11—5 ; 
Farul cu Șc. sp. Oradea 8 (v) — 8, cu 
Crișul 10—6, cu Șc. sp. Satu Mare 
13—3 ; Șc. sp. Satu Mare cu Șc. sp. 
Oradea 8(v)_ 8, cu Crișul 11—5; 
Șc. sp. Oradea cu Crișul 9—7, FLO
RETA MASCULIN : Șc. sportivă O- 
radea cu Șc. sp. nr. 1 București 
8 (v) — 8, cu Crișul 15—1, cu Medici
na Tg. Mureș 8 (v) — 8, cu Petrolul
10— 6, cu Victoria Cărei 14—2 ; Medi
cina Tg .Mureș cu Șc. sp. nr. 1 Bucu
rești 10—6, cu Crișul 15—1, cu Petro
lul 9—7, cu Victoria 13—9; Petrolul 
Ploiești cu Șc. sp. nr. I București 
8 (v) — 8, cu Crișul 13—3, cu Victoria
11— 5 : Șc. sportivă nr. 1 București 
cu Crișul 16—0, cu Victoria 11—5 ; 
Victoria Cărei cu Crisu] 9—7. SA
BIE : Petrolul Ploiești cu C.S.M. Iași 
11—5, cu Politehnica Timișoara 13—3, 
cu C.P.M.B- 13—3, cu Șc. sp. nr. 1 
Buc. 10—6, cu Victoria 10—6 : Șc. sp. 
nr. t București cu C.S.M. Iași 9—7, 
cu Polit Timișoara 11—5, cu C.P.M.B. 
11—5. cu Victoria 14—2 : C.S.M. Iași 
cu Polit Timișoara 11—5, cu C.P.M.B. 
’1—6 . c. P. M. București eu Polit. 
Timisoara 12—4. SPADA : I.E.F.S. cu 
D-:-.ă-ea 10—6. cu Polit. Iași 9—5, cu 
Ottefrta București 12—4, cu Progre- 
s-- 13—X eu Tractorul 12—4; Dună
rea Ga'iți cu Polit. Iași 10—5. cu 
O: im-ia II—5. eu Proeresu] 10—6, cu 
Tractorul 9—7; Progresul cu Polit 
Iad 9—5. ev OHmcia 11—5. cu Trae- 
toral 13—*; OCimpia Buc. eu P"’!t 
Iad 9—7. ew Traemrul *—8; Politeb- 
•ăea lari es T—smora! B-zsov ’.8—6.

Seocsfo- BONIFAOU

FEMININ
RAPID — DINAMO 3—1 (—13, 

8, 9. 3). Aproape 1 000 de specta
tori înghesuiți în sala Giulești au 
urmărit ieri dimineață derbyul 
campionatului feminin de volei. 
Dinamo începe cu un moral ridi
cat și are inițiativa tot timpul i
2— 1, 4—3. 7—5, 12—8, 13—11. Ra
pid egalează la 13, dar cu toate 
eforturile Eugeniei Rebac nu reu
șește mai mult pentru că Mariana 
Bagzi nu e pusă în valoare, iar 
Martha Szekely nu poate fi omni
prezentă. Dincolo de fileu, Mariana 
Popescu este animatoarea echipei 
sale (doar în acest set), dar aceea 
care punctează decisiv prin mingi 
liftate este Helga Bogdan. Ca ur
mare, 15—13 pentru Dinamo.

Aspectul jocului se schimbă însă 
in mod neașteptat o dată cu înce
putul setului al doilea: Dinamo 
nu se mai concentrează suficient, 
ridicătoarele nu mai merg la fel 
de bine cn la început, apar baloa
nele expediate afară (aceeași Helga 
Bogdan), serviciile greșite (Emilia 
Stoian). în schimb, începe să func- 
ționez.e aproape fără greșeală blo
cajul Rapidului — un zid aproape 
impenetrabil în fața dinamoviste- 
lor. Mai mult, dublajul lui Dina
mo funcțiomînd slab, blocajul a- 
duce Rapidului puncte prețioase 
Și scorul evoluează astfel : 0—2,
3— 2, 3—6, 9—6, 13—7. 15—8 în 
favoarea giuleștencelor.

Pe măsură ce partida* se scurge, 
cîștigătoarea se profilează tot mai 
clar. Linia Bălășoiu — Rebac — 
Szekely șe comportă aproape fără 
greșeală. La 4—2 în setul al trei
lea, D. Plocon o înlocuiește pe 
Ruxandra Vraniță cu Cristina Băl- 
tărețu, modificare de bun augur, 
care se face simțită în jocul echi
pei. Cristina știe mai bine decît 
Ruxandra să o pună în valoare pe 
Mariana Baga Și scorul e tot tim
pul favorabil Rapidului i 4—2, 6—4, 
10—6, 15—9.

Ultimul set — o simplă forma
litate pentru formația campioană 
care, cu această victorie, se anun
ță din nou drept prima candidată 
la titlu, In timp ce echipa de lin
gă Podul Grant este dezlănțuită, 
dar în același timp gîndește fie
care acțiune, e mai cerebrală de
cît adversara ei, Dinamo slăbește 
tot mal mult, nu mai reușește 
nimic. Nu înțelegem, astfel, de ce 
a rămas tot timpul în teren Cons
tanța Dinculiță care a greșit e- 
norm. Și Rapid cîștigă cu 3—1 
(—13, 8, 9, 3).

Arbitrii I. Covaci și V. Dumi
tru au condus bine următoarele 
echipe i RAPID (antrenor Davila 
Plocon); M. Baga, C. Bălășoiu. 
E. Rebac, M. Szekely, F. Tudora, 
R. Vraniță — C. Băltăreții; DI
NAMO (antrenor Doina Ivănescu): 
C. Dinculiță, H. Bogdan, A. Cons- 
tantinescu, M. Popescu, Em. Sto
ian. M. Șorban — P. Tache, R. 
Scurei.

Mircea TUDORAN

UNIV. TIMIȘOARA — MEDI
CINA 2—3 (—IX 6, —10. 13. —16) 1 
Ambele echipe au luptat cu ar
doare pentru victorie timp de 118 
minute. Cîștigul a fost de partea

bucureștencelor care, deși condus» 
în ultimul set cu 10—2, 11—4 
16—15 au găsit resurse tehnice ?î 
morale să treacă peste aceste mo
mente. S-au evidențiat i Popș SÎ 
Eva Klein (M), Doina Coste (U). 
Au condus bine i V. Chiorean — 
Cluj și FI. Borz — Baia Mare. 
(C. CREȚU — coresp.).

CONSTRUCTORUL — FARUL 
3—1 (—11 ,14, 11, 12). O partidă 
de un bun nivel tehnic. Dinamis
mul jocului sau evoluția scorului 
au ridicat asistența în picioare. 
Cu excepția primului set, partida 
a avut același aspect i început fur
tunos al gazdelor, o revenire a 
constănțencelor pentru ca în fi
nal, cu mai multă luciditate în 
atac și cu un blocaj bun. bucu
reștencele să cîștige puncte pre
țioase. S-au remarcat: Carmen Pu- 
iu, Victoria Caranda, Elena Pisică 
(C), Emilia Cernega. Mariana Foc- 
șa (F). A condus bine cuplul 
bucureștean I. Petrovici — V. 
Savu. (G. ROSNER — coresp.).

Alte rezultate: I.E.F.S. — C.S.M. 
SIBIU 3—0 (3. 7, 9). CEAHLĂUL
— „U” CLUJ 2—3 (7, —9. », —
10, — 6), PENICILINA — UNIV. 
BUCUREȘTI 3—0 (7, 10, 7).

MASCULIN
C.S.U. GALAȚI — DINAMO 

3—2 (3, — 17, — 6, 9. 6)1! Prima 
înfrîngere a iui Dinamo în acest 
campionat. Victoria studenților a 
fost salutată cu îndelungi aplauze 
de o sală arhiplină. Elevii antre
norului Florin Balaiș, practicînd 
un volei excelent pe toate planu
rile (și îndeosebi la blocaj) au 
reușit să cîștige după mai bine de 
două ore de joc. Primul set nu 
are istoric, gălățenii I-au dominat 
clar de la început pînă la sfîrșit 
în cel de al doilea C.S.U. condu
ce cu 14—9 dar are o cădere în 
urma unei greșeli de arbitraj ți, 
într-un final palpitant, Dinamo 
cîștigă. De menționat că în ulti
mul set gălățenii au condu? cu 
13—01 S-a remarcat întreaga e- 
chipă din Galați, Udișteanu și 
Dumănoiu de la Dinamo. Au con
dus ; C. Pitaru — Sibiu și L Păl- 
tinișan — Brașov. (T. SIRIOPOL
— coresp.).

STEAUA — ELECTRA 3—0 (2,2,8). 
40 de minute le-au fost suficiente 
steliștilor pentru a-șf adjudeca vic
toria. Adversarii lor nu au opus nici 
o rezistență, comlțînd foarte multe 
greșeli atît în apărare cît și în atac. 
De partea cealaltă, militarii au prac
ticat un joc rapid, cu surprinzătoare 
combinații Ia fileu. S-a evidențiat în
treaga echipă învingătoare. Au ar
bitrat bine : Gr. Nedelcu și A. Nedel- 
cu, din București. (Em. F.).

Alte rezultate: TRACTORUL — 
RAPID 1—3 (—10. —11. 11, —
10), VOINȚA — ,-U" CLUJ 2—3 
(9, 9, — 6, — 11. — 10). VIITORUL
— UNIV. CRAIOVA 3—2 (— 9,
11, — 12, 13, 13).

• Așa cum s-a mai anunțat, azț (ora 
18) are loc o expunere a antrenorului 
federal N. Sotir. Tema : „Concluzii asu
pra c’clului oljmnic 1969—1972. Direcțiile 
principale ale procesului de instruire în 
ciclul olimpic 1373—1976“. Expunerea are 
loc !n sa.a Consiliului municipal pen
tru educație fizică si sport (str. Bise
rica Am zei).

te ȘAH f MIHAI ȘUBĂ ȘI MARGARETA JUNCU
ȘI-AU PĂSTRAT TITLURILE DE CAMPIONI UNIVERSITARI

Timp de zece zile, în marea sală 
a Casei de cultură din Sinaia, s-a 
desfășurat cea de a 16-a ediție a 
campionatelor naționale universi
tare de șah.

întrecerile au prilejuit, și de a- 
ceastă dată, o luptă interesantă, de 
un bun nivel tehnic. După cum 
se știe, competiția masculină a fost 
organizată după un sistem nou, cu 
două grupe valorice. Din prima au 
făcut parte numai maeștri, candi
dați de maestru și Jucători de ca
tegoria I, tnțneul căpătînd, astfel, 
un coeficient de forță ridicat (0.500) 
cc-ea ce permitea obținerea unei 
note de maestru (65 la sută — 
fii/, p) sau do candidat maestru (55 
Ia sută — 5’/2 p).

Concursul a fost dominat de ma
estrul bucureștean MIHAI ȘUBĂ,

învingător la ultimele două ediții 
ale competiției. Jucînd constant și 
energic, el a realizat un scor ex
celent : 7 puncte, fără înfrîngere. 
Mihai Șubă a cîștigat 7 partide și 
a făcut 3 remize, 2, însă, în ulti
mele runde cînd avea primul loc 
asigurat.

Liderul eșichierului nostru uni
versitar are 25 de ani și este stu
dent în anul IV la Facultatea de 
matematică a Universității din 
București.

Pe locul II s-a clasat loan Bi- 
riescu (Univ. Timișoara) devansat 
cu PA p de campion. Al 3-lea a 
fost Dorin Bena (Univ. București) 
cu 6’/2 P Cum acesta a participat 
hors-concours, medalia de bronz i-a 
revenit lui Monel Tratatovici (Poli 
București) cu 5*/2 P Și un punctaj

al coeficienților mai bun decît Eu
gen Popescu (Univ. București). Ur
mează în clasament: 6—7. Nicolae 
Dorofteî (Medicina Iași) și Aurel 
Urzică (Poli. București) 5 p, 8 Flo
rin Isăchievici (Medicina Iași)
p, Paul Teodorescu (Univ. Bra
șov) 4 p. Bela Fazeltaș (Medicina 
Cluj) 2'/i p, Alexandru Prundeanu 
(Medicina Cluj) 1 p.

Competiția feminină s-a disputat 
după sistem elvețian pe distanta 
a zece runde.

Campioana de anul trecut, MAR
GARETA JUNCU (Univ. Cluj) a 
obținut rezultatul maxim, cîștigînd 
toate cele 10 partide susținute !

Au urmat-c în clasament: Anca 
Gheorghe (Univ. Brașov) 7 p și 
Florica Niculescu (Univ. Timișoa
ra) 6l/3 p.
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POLITEHN~C-A 3UCURESTÎ — 
VOINȚA BUCUREȘTI 6»—63 (34— 
35). A fost ețatre re.e mai i»- 
putaîe ți eett:?-orașe inufairi ale 
turneului. Varia a avut avare — 
26—14 (min- 12). 2S—22 tain. 15). 
Politehnica a eîa>t T6—?S) ti a 
luat conducerea C8—24 in min. 17). 
Scorul 8-a menf-.ut strire pînă tn 
min. 31. dnd Voința conducea cu 
52—47 și dădea rmpres.a că va cîș- 
țiga. Dar, în ultimele cinci minute. 
studențiL ca si în meciul cu LCH F„ 
au avu: m Cniț impresi-mant. evo
luînd cu mult mai nuțir.e greșeli 
decît adversar i ți înscriind coș după 
coș. tocmai cînd acestea erau mai 
necesare decît ori-cind. Au marcat : 
Czell 4. Pasa 23. Dudescu 8. Anas- 
tasiu 15, Molia 6. Rusu X Troacă X 
Draer.ea 7. pentru Politehnica, res
pectiv, Cap6a:i X Teodora 6. Kiss 8 
Giurgiu 13. Dumitru 5. Huzum 1 
Bradu 19. Au arbitrat bine M. Rizea 
ți Em. Niculescu.

UNIVERSITATEA CLUJ — I E FS 
86—72 (43—32). Partida (desfășurată 
6imbătă>* a fost interesantă doar în 
repriza secundă, datorită spectacu
loasei „curse de urmărire* efectuată 
de bucureșteni. Ei s-au apropiat 
pînă la .cinci puncte (54—59). dar 
nu au mai putut insista în efortul 
depus pînă atunci. în plus, nici nu 
au profitat de faptul că cei mai 
buni clujeni (Demian. Vizi. Zdren
ghea ți Schuller) aveau înregistrate 
cîte patra faulturi și se aflau, deci, 
în pragul eliminării. In final. De
mian ți Ruhring au acționat irepro
șabil, refăcînd avansul inițial. Au 
marcat : Demian 37. Ruhring 20. 
Zdrenghea 13, Vizi X Schuller 14, 
pentru „U“. respectiv. Roman X L. 
Molnar 6, Szep 4, Braboveanu 14. 
A. Molnar 19. Bereeanu 4, Cernat 
19, Chircă 4. Au arbitrat foarte bine 
M. Rizea și N. Iliescu.

RAPID — VOINȚA BUCUREȘTI 
69—65 (37—32). Tot 6Îmbătă, rapl- 
diștii au primit o replică foarte 
dîrză din partea jucătorilor de la 
Voința și, ca urmare, tabela de 
scor a indicat permanent diferențe 
foarte mici, în favoarea uneia sau 
celeilalte echipe. în momentele ho- 
tăritoare, însă, formația Rapid s-a 
dovedit mai decisă și a fructificat 
cîteva greșeli comise de adversari. 
Au înscris : Vintilă 3, Stănescu 14 
Tursugian 10, Simulescu 14, Cr 
Popescu 25, Predulea 3. pentru Ra
pid, respectiv, Capsali 2, Teodora 2, 
Kiss 12, Giurgiu 18. Dumitru 4, 
Duță 2, Huzum 10. Bradu 15. Au 
condus bine 1. Petruțiu și F. Took.

STEAUA — I.E.F.S. 103—72 (56— 
42). Cele mai multe puncte le-au 
marcat: Tarău 26, Oczelak 22, pentru 
Steaua, respectiv. Cernat 20. Brabc- 
veanu 10.

CLASAMENT

I. Dinamo 14 H 0 1285- 905 28
2. Steaua 14 13 1 1342- 918 27
3 „U- cluj 14 11 3 1103- 881 25
4 l.C.H.F. 14 8 6 942- 927 22
5 Univ. Timișoara 14 8 6 1040- 890 22
6. î E.F S 14 6 8 991-1032 20
7 Polit. Buc. 14 6 8 939-1078 20
8 Farul 14 6 8 885-1031 20
n Radd 14 5 9 874- 962 19

10. Voința 14 4 10 793- 913 18
11 Polit. Cluj 14 2 12 850-1040 16
12. Acad. Militară 14 1 13 845-1212 15
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RUGBY DUMINICĂ PE „CONSTRUCTORUL" UN TRIAL REUȘIT!

Dinamo n-a trimis la lot decît pe Constantin, De ce ?
Un trial reușit, iată opinia expri

mată in unanimitate de tehnicienii 
F. R. Rugby preienți pe „Construc
torul-, duminică dimineața, la pri
ma reuniune publică, la două buturi, 
a selecționabililor. Inspirată, este de 
apreciat, formula celor două echipe 
selecționate — „Albaștri" și ..Roșii"
— de valori relativ egale, care s-au 
dăruit cu tot sufletul, au arătat 
tot ee au acumulat pe plan tehnic 
și tactic, pînă acum. O excepție ne
tă de la ceea ce vedeam de obicei 
la meciurile de trial in care jucă
torii se menajau, intrau în teren mai 
mult pentru a face față unei forma
lități-.

Echilibrul de forțe a constituit 
nou dominantă a partidei, încă de 
la primele acțiuni, .Roșii" s-au do 
vediț, încă din start mai incisivi, 
reușind să deschidă scorul (min. 8) 
prin Burghelea : o Încercare bine 
concepută de Peter. „Albaștrii* au 
egalat insă trei minute mai tîrziu. 
prin Dumitru (tot încercare), 
două bune ocazii de a prelua con
ducerea, o dată prin Fugigi (min. 18)
— după o acțiune în apropierea bu
turilor adverse — apoi prin Fălcu- 
șeanu (min. 20), care a tras în bară, 
o lovitură de pedeapsă... „Roșii" 
au revenit In atac și în min. 23 au 
fost din nou In avantaj, prin în
cercarea lui FI. loniță, transformată 
de Al. Dumitru. Aceeași echipă a 
scăpat prilejul de a-și spori avan
tajul în min. 35 cînd Ianusievici a 
tras tn bară, o lovitură de picior 
căzută.

La reluare, „Albaștrii" au debutat 
cu un nou eșec, o lovitură de pe
deapsă (Fugigi, min. 55) fără țintă, 
dar Teleașcă, în schimb, nu va rata 
Încercarea din min. 59. Apoi. Cristea 
va aduce pentru prima oară e- 
chipa „Albaștrilor* în avantaj i în
cercare în min. 62 (12—10). Pentru 
scurt timp. însă, deoarece 10 minu
te mai tîrziu. Mihalache s-a remar
cat șl el printr-o frumoasă încer
care i 14—12 pentru „Roșii" Meciul 
s-a încheiat în nota de ușoară su
perioritate a „Albaștrilor", care au 
răsturnat pentru a doua oară seo- 
rul (min 78) : Dărăban a culcat 
balonul în spațiul de țintă advers, 
iar Fugigi a transformat. Deci,,

18—14 pentru „Albaștri*, după un 
meci de toată frumusețea I

ALBAȘTRI : Dinu. IORGULESCU, 
Nicolau - POSTOLACHE. DUMI
TRU - FUGIGI DARABAN, Tă
tucii - CEAUȘ, FALCUȘEANU — 
TELEAȘA, MARICA, Motrescu, 
CONSTANTIN — CRISTEA. Re
zerve i Miclescu șl Simion,

ROȘII i Ciocan, Popovici, IONI- 
ȚA FI. - ȘERBAN M. IONESCU 
- MIHALACHE, C. Florin, STOI
CA — Barbu. Dumitru Al. — Bur

ghelea, PETER, Budică, IANUSIE- 
VICI — Bucos. Rezerve t DURBAC. 
Enache, Pop Al.

Tiberiu STAMA

In deschidere Steaua — Lotul na
țional de juniori 38—3 (26-0) tn ca
drul „Cupei de iarnă". Așa cum a- 
rată și scorul, partida a fost per
manent la discreția echipei militare.

Oct. GUȚU, corespondent

BRAȘOVENII AU CUCERIT

EDIȚIA A VÎ-a A

VATRA DORNEI, 25 (prin tele
fon). Duminică, în ultima zi a în
trecerilor finale ale „Cupei 
U.G.S.R.** — ediția a Vl-a — con
dițiile atmosferice au fost deose
bit de propice. Pentru slalom a 
fost amenajat un traseu a cărui 
primă parte, cu porți foarte strîn- 
se, a triat serios pe concurenți. 
Și tot această porțiune dificilă a 
fost aceea care a determinat, după 
răsturnări spectaculoase, configura
ția clasamentului din prima zi a 
competiției, la probe alpine. Astfel, 
la juniori Gheorghe Stinghe și 
Ion Crețoi (Brașov), principalii fa- 
voriți, au „sărit" din porți, fiind 
descalificați. în aceeași situație s-a 
aflat și seniorul Nicolae Dăscăles- 
cu, altfel de departe cel ma) bun 
..alpin" a! reuniunii.

La fond, a fost rîndul ștafetelor 
să-și dispute Intîietatea. Cum era 
de prevăzut, după rezultatele de la 
individuale, cursele au fost domi
nate de reprezentanții Brașovului 
De reținut faptul că Ia toate între
cerile (fond și alpine) au participat 
150 de co curenți. Iată clasamentul 
final (primele trei locuri). Slalom

„CUPEI U. G. S. R.“
special •— junioare: 1. Virginia Co- 
man (Hunedoara) 76,2. 2. Florica 
Berețchi (Brașov) 80,6, 3. Ana fa- 
blonovschi (Maramureș) 86,7; ju
niori : 1—2. Edmund Greiner (Ca
ra? Severin), GavriJ Leș (Maramu
reș) 19,9. 3. Radu Buta (Suceava) 
97,7 ; senioare : 1. Mioara Soare
(Brașov) 80,1, 2. Aurelia Hancic 
(Suceava) 81,7, 3. Carmen Miron 
(Suceava) 104,7 ; seniori : 1. Mihai 
Miron (Suceava) 83,6, 2. Marin Be
le! (Caraș-Severin) 86,6, 3. Ion Co- 
cuț (Brașov) 89,5. Fond — ștafetă 
— băieți 3x5 km : 1. Brașov (A. 
Perciog, I. Sabo și V. Costea) 54,03,
2. Suceava 55.43, 3. Prahova 57,32, 
4. Brașov II 59.25. 5. Suceava II 
62,15: fete, 3x3 km : 1. Brașov 
(Lucia Benga, Elena Țeposu și Ele
na Tișcă) 39.17, 2. Prahova 43,03,
3. Suceava I a4,29, 4. Brașov II 
45,34. 5. Suceava II 49,15,

Trofeul „Cupa U.G.S.R." a re
venit schiorilor din Brașov. Pe 
locurile următoare s-au clasat re
prezentanții județelor Prahova și 
Suceava,

Radu TIMOHE
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MARGINALII
IA TURNEUL DE PREGĂTIRE

AL ECHIPEI NAȚIONALE

CREȘTEREA CAPACITĂȚII OFENSIVE, 
PREOCUPARE CARE NU TREBUIE SLĂBITĂ

FSră îndoială, cele aproape trei 
săptămlni în care „tricolorii" țl-au 
desfășurat pregătirile pentru viito
rul sezon internațional pe terenuri 
din sudul Franței șl din Spania (in
terval In care au susținut șl trei me
ciuri de verificare in compania unor 
echipe-partener de o certă valoare) 
au fost utile pentru Valentin Stănescu 
și secundul său Robert Cosmoc, In 
perspectiva muncii lor din acest an.

Cel doi antrenori au avut „sub 
ochi", pentru prima oară, pe o mal 
lungă perioadă de timp întregul lot, 
puțind astfel verifica zi de zi com
portarea jucătorilor, capacitatea fie
cărui component al lotului de a răs
punde solicitărilor, pe toate planu
rile, pe acest „nou drum" al repre
zentativei noastre. Cîmpurlle de an
trenament și de joc au corespuns de
zideratului de a se situa deasupra 
condițiilor ce s-ar fi putut oferi in 
sceastă perioadă a anului în țară, 
chiar dacă acest februarie a fost mai 
blind decit de obicei. Partenerii de 
Întrecere (două echipe fruntașe ale 
clasamentului fraricez și spaniol șl 
apoi o selecționată de prima ligă spa
niolă, aflate In formă, datorită fap
tului că în aceste țări campionatul 
este în plină desfășurare) i-au solici
tat pe selecționabili mai mult dccit 
ar fi putut-o face obișnuiții sparing- 
partencri din tară. (In această ordine 
de idei, credem că s-a făcut bine 
alegîndu-se două țări europene, cu 
fotbal bine cotat, și nu o țară afri
cană, de exemplu, sau din Orientul 
Apropiat, pentru că în acest al doilea 
caz — solicitările tehnico-tactice la 
care ar fi fost supusă echipa ar fi 
fost mai mici și deci mai puțin con
cludente.)

Am urmărit îndeaproape întregul 
program de antrenamente al lotului 
In acest interval.

Jucătorii au lucrat cu tragere de 
inimă și — grație modulul în care 
antrenorii s-au priceput să alcătuiască 
lecțiile, ca atractivitate și gradare a 
efortului — pe fondul bunei pregă
tiri fizice cu care selecționabilii au 
venit de Ia cluburi s-au putut planta 
noi acumulări, evidențiate de con
trolul medical al dr. Dumitru To- 
mescu. Așa Incit, sub acest aspect, 
beneficiile turneului sînt de necon
testat iar Înșiși jucătorii s-au decla
rat satisfăcuți de... bilanțul indivi
dual și de ansamblu la acest capitol 
al „bugetului general de pregătire* 
(opinia Iui Sătmăreanu, lordănescu, 
de exemplu).

Treclnd la un al doilea mare o- 
biectiv al turneului, acela de a servi 
lui Valentin Stănescu ca prim cri
teriu de orientare in privința unei 
formule de echipă, reținem declara
ția noului responsabil tehnic al națio
nalei, după care — In lumina ecm- 
portăril din aceste trei meciuri șt a 
joculul-școală cu echipa de tineret 
a Iul F. C. Sevilla — se coate spune 
că se conturează un nucleu de l—l 
titulari ai echipei care, In această 
primăvară, va relnnoda firul întrecerii 
pentru calificare, In preliminariile 
campionatului mondial.

Desigur însă, din acest punct de 
Vedere, lucrurile sînt strlns legate șt 
de cel de-al treilea obiectiv al tur
neului, punerea în aplicare a unui 
sistem de joc care să reprezinte un 
progres față de ce) anterior al „tri
colorilor*. in sensul unei mai rapide 
traversări a mijlocului terenului și a 
asigurării unei capacități ofensive 
sporite. (Este vorba, după cum oricine 
fși poate da ușor seama, de găsi
rea acelor oameni, a acelei așezări a

SETEA DE VÎRFURI

lor In ansamblul echipei, care să a- 
slgure transpunerea cit mai bună în 
ctmpul de joc a ideilor tactice ale 
antrenorului.)

Or, din acest punct de' vedere, 
jocul la mijlocul terenului și In mo
mentele de atac (In sensul curent al 
cuvîntulul) este tncă larg perfecti
bil. Și cind spunem acest lucru, ne 
gîndim atît la completarea lotului cu 
noi elemente cît și la o mai bună 
însușire de către jucători a manie
rei de acțiune ce li se pretinde.

In această ordine de idei, ne vom 
referi mai Intîi la jocul de la Ntmes 
unde echipa noastră a comis o gre
șeală — tipică, poate, unei formații 
care vrea „să facă totul dintr-o dată“ 
~- care a costat-o : acceptînd că jo
cul la mijloc nu mai trebuie pre
lungit, întîrziat, jucătorii noștri au 
înțeles însă această normă în mod 
denaturat și au căzut Intr-o extremă 
la fel de nedorită, aruneînd repede 
toate mingile înainte, cu rost sau 
fără rost, cu adresă sau fără adresă. 
Eroarea a fost înlăturată în bună mă
sură, în jocurile următoare, la Bar
celona și mai ales la Sevilla, jocul 
echipei în această zonă a terenului 
alungind să cunoască reale îmbună
tățiri.

Din fericire, pentru linia de mijloc 
în formula 4—3—3, spre care se pare, 
după acest turneu, că se îndreaptă 
preferințele lui Valentin Stănescu, nu 
există dificultăți de selecție, cel pu
țin deocamdată. Tn turneul frar.co- 
spaniol au fost folosiți la mijloc Du
mitru, Dinu, Dobrin, Beldeanu, Dem- 
brovschi, Bdloni, ca să nu mal spunem 
că, dintre jucătorii de valoare existenți 
în țară, sînt și alții la care, la ne
voie, în cazul folosirii unora din cel 
de mai sus in alt post (Dinu In linia 
de fund, Dobrin în atac) s-ar putea 
încă apela Intr-un viitor mal apro
piat sau mai îndepărtat Oricum 
Insă, și noi credem că unul din cîștl- 
gurile acestui turneu, sub raportul 
fondului permanent de jucători ai lo-' 
tului național, este Beldeanu care — 
așa cum l-am văzut la Barcelona ți 
Sevilla — poate aspira în acest an la 
primul sâu tricou naționaL

Se poate vorbi la fel și despre 
Troi și cu această afirmație trecem 
la cîteva considerații asupra liniei 
de atac. în legătură cu ci.-e discu
ția poate fi mai largă. Dacă acest 
turneu ne-a dat se pare, o extremă 
(toate afirmațiile noastre se referă 
numai la ceea ce au arătat cele trei 
jocuri urmărite; nimic nu ne poate 
îndreptăți să credem în formule imua
bile pînă la primele meciuri ale na
ționalei !), problema jucătorilor in 
continuare, de la dreapta la ningă 
atacului, rimine mai departe in cău
tarea celor mai bune soluții. Dumi- 
trache, așa cum mai spuneam In- 
a corespuns lntr-o burii masară, fiisd 
prezent la toate cele trei paiuri în
scrise de echipă Ca aț»-
Troi cit și lordănescu. an csarcat 
din pasa sa ; la Sevilla el l-a bătut 
pe Pact». Nu pare insă, la această 
oră, atit de puternic Incit să suu- 
țină singur sarcina de prim ordin a 
virfului de atac al echipei naționale, 
mai ales dacă ne gîndin în fața că
rui gen de adversari (ca manieră 
de joc) trebuie să lupte în acest an, 
știut fiind cît de masivi, atletici, 
dîrzi, sînt fundașii centrali sovietici, 
albanezi și ai echipei R. D. Germane. 
Și atunci, Dumitrache trebuie susți
nut mai intens acolo, in virful ata
cului, în ciocnirile dure cu apărătorii.

Rezultă de aici că va trebui, poate, 
să se adopte un 4—2—4, adică să se 

joace cu două vîrfuri ? în acest caz, 
poate că lordănescu ar putea alcă
tui un bun cuplu de combinație cu 
Dumitrache și că pentru aripa stingă 
am putea chema un jucător mai „pe 
profil*... Sau poate că se va ajunge 
la formula Dumitrache — Dobrin... 
Sau, actuala listă nefiind limitativă, 
poate că Neagu sau Roznai pot aș
tepta să intre și ei în discuție. în 
cazul însă cînd Valentin Stănescu nu 
se gtndește să joace cu două vîrfuri, 
ne este greu să credem — judecind, 
repetăm, numai după cele văzute în 
turneul recent încheiat — că Dumi
trache, singur, ar putea face față in
tegral solicitărilor aspre și de durată 
ale sezonului. Rezultă, prin urmare, 
că în ceea ce privește componența 
și jocul efectiv al celor 3 (sau 4 !) 
din față, turneul din Franța și Spa
nia n-a adus destule clarificări, atră- 
gîndu-ne atenția că rămîne domeniul 
care cere, în continuare, cel mai 
acut, reflecții, cintărire serioasă a so
luțiilor și muncă serioasă.

De altfel, dacă ne gîndim bine, 
problema era deschisă mai de mult, 
pentru că și la (s-o numim așa) ve
chea echipă națională, fișele de obser
vație relevă că, de-a lungul anilor, 
aici s-au înregistrat cele mai 'multe 
căutări, s-au încercat cele mai multe 
soluții.

Creșterea capacității ofensive a e- 
chipei noastre naționale, pentru rea
lizarea unui necesar echilibru va
leric și de randament între toate 
compartimentele sale, iată o temă 
care se inscrie cu litere apăsate pe 
agenda echipei la capătul acestui 
turneu de pregătire și pe care res
ponsabilii lotului și colaboratorii lor, 
antrenorii de Divizia A, ceilalți teh
nicieni ai federației, o pot rezolva, 
împreună cu jucătorii, printr-o muncă 
perseverentă, curajoasă, pătrunsă de 
spirit creator și inovator, de exigență 
și înaltă răspundere.

Radu URZICEANU

Fard din nechd St. Roșu — Politehnica Timișoara
Foto: L ADORJAN

în meci amical 
internațional 

POLITEHNICA IAȘI- 
S. C. KARL MARX 
STADT (R. D. G.) 

2-0 (0-0)
IAȘI, 25 (prin telefon). Studenții 

ieșeni au jucat combinativ în pri
ma repriză, dar, fără a concretiza, 
cu toate că au beneficiat de o se
rie întreagă de ocazii de gol.

în repriza a doua, jocul se în
viorează, ieșenii reușesc acțiuni 
spectaculoase și înscriu în min. 75 
prin Dănilă și 78 prin Lupulescu.

De remarcat că Marica a ratat, 
în min. 62, o lovitură de la 11 m., 
iar portarul Pop a - salvat un gol 
ca și făcut, în min. 85.

D. DIACONESCU — coresp. jud.

SE APROPIE
FARUL — F. C. PETROLUL. PLO

IEȘTI 1—1 (1—0). Partidă utilă pen
tru verificarea celor două loturi și 
pentru cristalizarea formațiilor cu 
care Farul și Petrolul vor evolua în 
campionat. Din păcate, întîlnirea a 
fost săracă In faze spectaculoase. Sco
rul ilustrează raportul de forțe. în 
prima repriză Farul a atacat mai 
mult (a marcat Caraman, în min. 7). 
In a doua repriză ploleștenii au do
minat ușor, pină ia egalare (Ion Con
stantin, în min. 76). O impresie bună 
au lăsat Antonescu, Negoescu, Cara
man și Nistor (Farul), Ion Constan
tin, N. Ionescu și Mierluț (Petrolul). 
Ambele echipe au rulat întregul efec
tiv de jucători. (L. BRUCKNER — 
coresp.).

O veche zicală din patria fotbalului spune, in 
termeni foarte comerciali, că „un mijlocaș va
lorează cit cinci fundași, iar un inaintaș — cit 

cinci mijlocași".
De această zicală mi-am adus cminte in ziua in 

care Argentina a reușit, după cit se pare, perfor
manța deceniului, invingîndu-l p« Helmut Schon la 
ei acasă. Motivul acestei aduceri aminte e limpede : 
ceea ce a determinat, ta urma urmelor, infringerea 
echipei vest-germane a fost absența lui Gerd Mul
ler, cel mal prompt pontator de goluri din ultimii 
ani.

Pentru nimeni nu e un secret faptul că astăzi o 
echipă depinde în primul rtnd de forța vidului său 
de atac, așo cum și echipele W.M.-ului — nimic 
nou sub soare 1 — au depins de forța forward-ului, 
personificat atît de bine de faimosul Ted Drake al 
Arsenalului 1930

Dezvoltind puțin Ideea, am putea formula o va; 
riantă nouă la o zicală foarte veche : „Spune-mi 
ce virf de atac ai, ca să știu cine ești".

în fond, astăzi, în Europo, există două echipe 
care se recomandă în mod expres prin virful lor de 
atac : Ajax, prin Cruyff, și Bayern Munchen, prin 
Gerd Muller. Aceste două echipe sînt, de altfel, sin
gurele care ar putea relua, în fapt, formula vechii 
legende cu David și Goliath, oducîndu-i în arenă 
doar pe Cruyff și Muller, pentru a-și tranșa (mai 
rapid) rivalitatea în fata spectatorilor, a celorlalți 
nouă jucători de cimp și a portarilor.

Problema virfului de atac revine cu putere de ob
sesie. Ieri, la redacție, citeva telefoane rapidiste re
clamau includerea lui Neagu in lot. după „tripla* 
algeriană. Aceste recomandări nu fac decit să subli
nieze setea de vîrfuri din fotbalul nostru, în care o

RETURUL...
U.T.A. — C.S.M. REȘIȚA 0—0. A- 

rădenii, deși au dominat mai mult, 
nu au reușit să fructifice nici una 
din ocaziile favorabile avute. Reși- 
țenii au dat o replică viguroasă, s-au 
apărat organizat și au contraatacat 
uneori periculos. Iată și formațiile 
care au jucat :

U.T.A. : Vidac (Filip) — Birău 
(Schepp), Pîrvu, Pojoni, Popovici — 
Domide, Petescu, Broșovschi — Con- 
druc (Cura, Butaș), Kun II, Dinja.

C.S.M. : Gornea — Radulescu (Kaf
ka), Georgevici, Kiss. Gașpar — Puș
caș, Grozăvescu — Atodiresei, Neagu 
Nestorovici, Florea. (ȘT. IACOB — 
coresp. județean).

STEAGUL ROȘU BRAȘOV — PO
LITEHNICA TIMIȘOARA 1—1 (0—0).

Un foarte bun joc de pregătire pen
tru ambele echipe, în care condiția 
fizică a ieșit din nou tn evidență. 
Cele două goluri ale întîlnirii au fost 
înscrise, în ordine, de Paraschivescu 
(min. 49), pentru brașoveni, respec
tiv Bojin (min. 84) pentru timișoreni. 
In acest joc. Steagul roșu a aliniat 
formația : Albu — Anghelini (Ivăn- 
cescu), Pesearu (Jenei), Alecu, Rusu 

Balint, Șerbănoiu (Pesearu) — 
Ghergheli, Cadar, Gyorfi, Zotincă 
(Paraschivescu). (E. BOGDAN — 
coresp.).

F. C. BIHOR — JIUL PETROȘANI 
1—0 (1—0). Ninsoarea abundentă a 
solicitat un efort în plus componen- 
ților celor două echipe. Orădenii au 
deschis scorul în min. 5. prin Bedea, 
și au continuat să aibă mai mult 
timp inițiativa. Astfel, în min. 18 și 
28, Colnic și, respectiv, Tamaș au 
trimis balonul in bară. După pauză, 
aspectul jocului nu se schimbă. In 
min. 90, Stoian (Jiul) a fost faultat 
în careu și lovitura de la 11 m. a 
fost executată defectuos de Urmeș, 
care a trimis balonul peste poartă. 
Jiul : Marincan — Georgescu, Tonca, 
Stocker. Gruber (min. 46 : Dodu) — 
Al. Naghi, Libardi (min. 46 : Urmeș) 
— Stan Gabriel, Stoian, Roznai, Nai- 
din. (I. GH1ȘA — coresp. județean).

C.S.M. SIBIU — „U“ CLUJ 2—3
(0—2). Aproape 5 000 de spectatori au 
asistat Ia acest joc, disputat pe sta
dionul Voința din localitate. Partida 
s-a caracterizat printr-un joc de bună

simplă licărire a unuia dintre jucătorii pină ieri hu
liți se transformă, imediat, într-o soluție.

Fotbalul nostru e destul de bogat în „jucători de 
legătură", adică in oameni de mijlocul terenului. Tr 
schimb, acolo, în față, unde crampoanele fundași
lor adverși calcă iarba precum talpa lui Atila, e 
secetă mare. O secetă atit de mare, incit s-a resim 
țit pînă și nevoia calificării rapide, „la locul de mun
că", a unui virf nou, Tcpi, în primul rînd pentru că, 
fost metalurgist, a semnat fără ezitare angajamen
tul de o se arunca in foc.

De ce oare e atît de mic numărul virfurilor in 
fotbalul nostru ? Bineînțeles că problema depășește 
cadrul soccerului românesc. Tn anul de grație 1973 
sînt foarte puțini curajoșii core să sfideze redutele 
fotbalului zis modern Gerd e unul dintre cei puțini 
care izbește fără să-și pună problema unei even
tuale „lovituri sub centură". Cruyff e mai viclean, 
împingind destui cai troieni în curtea apărării ad
verse. Toate celelalte virfuri scad în valoare.

La noi, virful mult visat a fost Dumitrache. De 
altfel, 1969 și 1970 cu fost singurii ani in care echipa 
națională se putea recomanda cu virful său de otac. 

Care să fie explicația ?
Lipsa de curaj a tinerilor atacanți nu acoperă 

ideea. Poate că or fi mai bine să ne gîndim mei 
curind la faptul că antrenorii copiilor sint tentați de 
succesul facil al prezentării unor premianți precoci 
la materia îndeminării tehnice, din care se selecțio
nează, pînă la urmă, nenumărații... jucători de le
gătură.

A sosit momentul bătăliei totale pentru vîrfuri 
Astăzi, în fotbalul românesc, un virf valorează cît 
zece jucători de mijloc. Dacă vreți, e expresia apli
cată a teoriei utilității finale...

loan CHIRILA

calitate, cu schimburi de mingi ra
pide și pase precise. Antrenorul Șt. 
Onisie s-a declarat mulțumit de evo
luția echipei sale. Golurile clujenilor 
au fost înscrise de Munteanu (min. 
35 și 62) și Sudi (min. 38). Pentru si- 
bieni au marcat Gabel (min. 52) și 
Floarea (min. 73). în acest joc „U“ 
Cluj a aliniat echipa : Totoianu (Lă- 
zăreanu) — Crețu, Pexa (Mihăilă), 
Solomon, Mihăilă (Cîmpeanu) — Anca, 
Sudi (F. Lazăr) — Uifăleanu, Mun
teanu, Barbu (Soo), Lică. (I. IONES
CU — coresp. județean).

UNIVERSITATEA CRAIOVA — 
METALUL BUCUREȘTI 4—1 (2—0). 
Duminică dimineață, stadionul Cen
tral din Craiova a găzduit, în pre
zența a 8 000 de spectatori, partida 
amicală dintre studenții craioveni și 
metalurgiștii bucureșteni. După un 
joc foarte bun, cu multe faze de 
poartă, victoria a revenit craioveni- 
lor, cu scorul de 4—1. Metalul a opus 
o dîrză rezistență mai valorosului său 
adversar, fiindu-i un bun partener 
de joc. Cele cinci goluri ale întîl
nirii au fost înscrise de Oblemenco 
(din 11 m.), Țarălungă, Pană și Marcu 
pentru studenți, respectiv Georgescu 
(din 11 m.) pentru bucureșteni. In 
acest joc, Universitatea a aliniat e- 
chipa : Oprea (Manta) — Niculescu, 
Băilin, Kiș (Caramihai), Velea — 
Strîmbeanu (Ivan), Mincioagă (Bon- 
drea) — Țarălungă (Niță), Pană, Oble
menco (Bălan), Marcu. (V. POPO
VICI — coresp.).

GLORIA BISTRIȚA — MINERUL BAIA 
MARE 5—1 (2—0). Joc foarte bun al e- 
chtpei blstrițene, care a reușit să în
vingă valoroasa formație din Bala Mare. 
Excelent s-a comportat tn acest joc 
jucătorul Ciocan, care a înscris patru 
goluri, al cincilea fiind opera Iul Victor, 
pentru oaspeți a Înscris Radu. (I. TOMA 
—corespondent)

PROGRESUL BRAILA — POLITEHNI
CA GALAȚI 3—0 (2—0). Un reușit joc 
de verificare a ambelor echipe. Gaz
dele au dat dovadă de mai multă efi
cacitate, reușind să înscris prin Traian 
(min. 35, 41 și 01). (I. BALTAG—coresp.)

CHIMIA RM. VILCEA — METALUR
GISTUL CUGIR 2—0 (2—0). în ciuda 
faptului că terenul a fost acoperit cu 
zăpadă, cele două echipe au dat dovadă 
de o bună pregătire fizică. Golurile 
învingătorilor au fost opera lui Tifirel 
(min. 13) și Pintilie (min. 27, din Iov. 
de la 11 m). De remarcat că oaspeții 
au un nou antrenor : Traian Iordache. 
(P. GIORNOIU—coresp.)

DELTA TULCEA — CONSTRUCTORUL 
GALAȚI 0—2 (0—1). Meciul a fost de 
bună factură tehnică. Oaspeții au jucat 

mal bine, ctștigînd prin punctele înscri
se de Adamache (min. 23) și Stoleru 
(min. 70). (Pavel PEANA—coresp. jud.)

GLORIA BUZĂU — OLIMPIA RM. 
SARAT 5—1 (5—0). Superioritate evi
dentă a echipei buzolene. Din nou linia 
ofensivă a fost compartimentul cel 
mai bun, în special In prima repriză. 
Au marcat : Dobre 3, Stan și Cramer 
pentru gazde, respectiv Nedelcu. (C. 
TEODORESCU—coresp.)

OLIMPIA SATU MARE — A.S.A. TG. 
MUREȘ (tineret) 2—î (0—1). Joc fru
mos, victorie meritată a gazdelor, au 
înscris : Knoblau (min. 51) și Bocșa 
(min. 82, din Iov. de la 11 m). Pentru 
oaspeți a marcat Nan (min. 43). (Ștefan 
VIDA — coresp. jud.)

C.F.R. TIMIȘOARA — MINERUL MOL
DOVA NOUĂ 3_1 (1—1). Au marcat : 
Periatu (min. 15), Erdei (min. 77), Chi- 
miuc (min. 84), respectiv, Nestorovici zi 
(rnin. 18).

ELECTROMOTOR TIMIȘOARA — UTA 
(tineret) 0—0.

U. M. TIMIȘOARA — VULTURII TEX
TILA LUGOJ 1-0 (0—0).

CORVINUL HUNEDOARA — CON
STRUCTORUL HUNEDOARA 5—0 (1—0). 
Au înscris : Goia 2, Munteanu, Cojocarii 
șl ștefanescu. (I. VLAD — coresp. jud.)

DINAMO — ȘOIMII TAROM 2—0 
(1—0)_. Ieri dimineață, pe terenul de 
zgură din parcul sportiv Dinamo, 
formația gazdă a susținut un nou 
meci de verificare, în compania divi
zionarei C, Șoimii Tarom. Partida a 
plăcut îndeosebi pentru angajamentul 
jucătorilor celor două echipe. O for
mă deosebită a manifestat, în acest 
joc, ca de altfel în toate partidele 
de verificare de pînă acum ale echi
pei sale, Radu Nunweiiler, autor si 
al celor două goluri ale întîlnirii. Di
namo a aliniat următoarea formație : 
Rămureanu (Cavai) — Cheran (Cos- 
ma), Sătmăreanu II, S. Gabriel (Do- 
brău), P. Nicolae (S. Gabriel) — Mol
dovan, Dobrău (Custov), Nunweiiler
— Sălceanu, D. Popescu, Fl. Dumi
trescu. A arbitrat, foarte bine, Gh. 
Limona. (M. I.).

A.S.A. TG. MUREȘ — INDUSTRIA 
SlRMEI C. TURZII 4—1 (2—1). Joc 
interesant, cu toate că terenul a fost 
desfundat. Localnicii s-au arătat a fi 
bine pregătiți fizic. Cele cinei goiuri 
ale întîlnirii au fost înscrise de Mu- 
reșan (2), Naghi și Caniaro pentru 
A. S. Armata, respectiv Demeter. în 
acest joc, A. S. Armata a întrebuin
țat următoarea formație : Solyom 
(Nagel) — Szollosi, Kiss, Ispir, Czako
— Varodi, Orza (Sultănoiu) — Ca
niaro, Naghi, Mureșan, Fazecaș. (I, 
PAUȘ — coresp.).

PRIMĂVARA SPORTIVA A LUAT UN START IMPETUOS BALCANIADA DE SCHI
(Urmare din pag 1)

Fiind competiția cu adeziunea 
cea mai largă în rîndurile tinere- . 
tului, organizatorii au împărțit par- 
ticipanții în zece categorii de vira
tă, stabilind trasee adecvate.

Organizarea excelentă a făcut ca 
această amplă manifestare cu ca
racter de masă să se bucure de 
succes, să reinnoade tradiția alergă
rilor atletice la Constanța.

Iată cîștigătorii :
COPII. 500 m, fete; Valeria Iso- 

fache ; 600 m. băieți: Valeriu Stan- 
cu ; JUNIORI, 600 m, fele : Iuliana 
Engi ; 800 m. fete : Fănica Marin ; 
1 000 m fete : Elena Chirilă ; 1 000 
m. băieți: Ion Iancu ; 1 500 ni.
băieți; Liviu Smeu ; 2 000 m. bă
ieți : Nicolae Trandafir ; SENIORI. 
1 OHO m feminin : Adriana Vasile ; 
3 000 m. masculin: Lazăr Pavel.

Stelian (Plopenil ; fete: 1 Elena 
Stan (.Sinaia). 2 Claudia Ionescu 
(Sinaia). 3 Elena Sandru Sinaia) ; 
pionieri: 1 G. Vișean (Sinaia'. 2 
L. Ciobanu (Telega). 3 I. Dușu (Mî-

neciu) : pioniere : 1 Ioianda lor- 
dache (Sinaia). 2 Aurora Grigore 
(Posești), 3 
(Telega).

Viorica Co*mineanu

G. IRIMINOIU

(Urmare din pag 1)

FESTIVALUL CROSURILOR DE PRIMĂVARĂ A ÎNCEPUT
Peste 1800 participant au fost 

prezenți. in piața Palatului Cul
turii din Iași, la deschiderea Fes
tivalului crosurilor din această pri
măvară.

tn organizarea C.J.E.F.S. Iași, a 
Consiliului județean al sindicate
lor și a Comitetului județean 
U.T.C„ au avut loc primele între
ceri. Fetele (circa 800) au concu
rat pe un traseu de 1 200 m. ieșind 
In evidență buna pregătire a 
velor de la Liceul pedagogic 
educatoare.

REZULTATE: 1. Viorica
deanu (Liceul pedagogic de

ele- 
de

Vlă- 
edu-

catoare), 2. Lucica Todicu (Liceul 
pedagogic de educatoare), 3. Viorica 
Hăulică (Liceul pedagogic de edu
catoare).

La băieți, au luat startul peste 
1000 de tineri. în final au fost con
semnate următoarele rezultate : 1. 
Grigore Ursanu (Liceul Pedagogic), 
2. Vasile Cristea (Liceul nr. 2), 3. 
Mihai Crauciuc (Liceul Pedagogic).

Cupa pentru cea mai bună mobi
lizare, atribuită de Comitetul ju
dețean U.T.C., a revenit Școlii 
profesionale de transporturi.

D, DIACONESCU — coresp.

ÎN CRĂDINA PUBLICĂ Șl PE FALEZĂ...
întrecerile care au polarizat du

minică atenția tineretului gălățean 
au fost cele două crosuri dotate 
simbolic cu „Cupa Mărțișorului' 
la care au participat peste 
concurenți.

Pe aleile din Grădina 
s-au întrecut 300 de fete 
treprinderile textile ale 
Iată cîștigătoarele : Tudorlța Ernei 
(Filatura A), Stelița Dolea (Țesă- 
torie). Olimpia Cristov (Filatura 
BII) și Elena Cîndră (Filatura Bl).

Faleza de pe malul Dunării a 
găzduit disputele avansaților. 
Cursele au fost dominate de către 
elevele și elevii de la Grupul șco
lar șl Liceul industrial de con-

2 500 de

publică 
din în- 

orașului.

200 DE CONCURENȚI
A „SĂNIUȚEI

(prin telefon). Pe dru- 
al Cotei 1400 — pe un 

1200 de metri 
_ ______ __ J j — s-a dispu
tat etapa județeană a „Săniuței de 
argint*. Organizată de Comitetul 
județean Prahova al U.T.C. și Con
siliul județean al organizației pio
nierilor, în colaborare cu Schi-bob- 
club Sinaia, competiția a reunit la 
start aproape 2 000 de concurenți, 
calificați la etapele anterioare. Pir- 
tia s-a prezentat în condiții foarte

SINAIA
mul vechi 
teren măsurind 
lungime, cu 5 viraje

primele 
Cioroiu

strucții de mașini. Pe 
locuri s-au clasat: Vasilica 
(Lie. 4), Ecaterina Perîanu, Ionica 
Iordache (ambele de la Lie. indus
trial de construcții de mașini), O- 
teîo Gleiber, Gheorghe Stoica (am
bii de Ia Grupul școlar) și Gheor
ghe Pinzaru (Lie. Industrial de 
construcții de mașini).

A fost o zi frumoasă pentru ac
tivitatea sportivă de masă. Spe
răm că în săptămînile viitoare vor 
urma alte și alte întreceri asemă
nătoare la care vor participa și 
mai mulți tineri din orașul dună
rean.

T. SIRIOPOL — coresp. județean

LA ETAPA JUDEȚEANĂ
DE ARGINT"
bune, datorită preocupării organi
zatorilor.

De remarcat faptul că ocupanții 
primelor locuri sînt localnici, elevi 
ai Școlii generale Sinaia-Izvor, an
trenați de profesorul Aurel Soro- 
ccanu. De altfel, echipajele antre
nate de el s-au clasat pe primul 
loc în etapa pe țară a „Săniuței de 
argint* de anul trecut.

Rezultate : U.T.C.-iști — băieți 
1 I. Cojocaru (Sinaia), 2 N. Po
pescu (Valea Călugărească), 3 V.

CROSUL ANOTIMPURILOR", IN JUDEȚUL OLT
te, ei au defilat înainte de a 
startul pe principalele artere 
Slatinei. întrecerile 
fost interesante, și 
gorii de alergări, 
fost deciși abia pe

Iată-i pe cei mai bun cro«iș;i 
din Slatina: la copii — AL Făeă- 
11 e (Șc. gen. 3) și Didin* Toroipan 
(Șc. gen. 2) ; la juniori n — Ma
rin Desta (Lie. metalurgic) ș; Elena 
Pițigoi (Lie. construcții) ; Ia juniori 
I — Lucian Stoieulescu (Lie. agri
col) și Iuliana Ionașcu (Lie. „Radu 
Greceanu") ; la seniori — Vasile 
Ursanu (A.S. Slatina) și Ana Șu- 
gubățu (Lie. agricol).

L CONSTANTLNESCU. coresp.
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Duminică, în mai muite localități 

din județul Olt, la Dragânești, Ca
racal, Corabia, Balș și, bineînțeles. 
Slatina, a avut loc o mare mani
festare de masă, etapa de iarnă 
a „Crosului anotimpurilor*. Aproa
pe 8 000 de tineri din școli, în
treprinderi, unități agricole s-au 
întrecut în pasionante alergări pe 
teren variat.

La Slatina, de exemplu, „Crosul 
anotimpurilor* a constituit o ade
vărată sărbătoare sportivă. Peste 
2 000 de participanți, începînd de 
la cei mai mici, elevi în clasele 
V—VI, și pînă la seniori, au ținut 
să-și măsoare forțele în cursele de 
cros disputate pe străzile orașului, 
încolonați și cu o fanfară în frun-

0 DUMINICĂ SPORTIVĂ

lua 
ale 
aupropriu-zise 

la unele cate- 
dștigătorii au 

linia de sosire.

LA FIECARE SFIRȘIT
DE SĂPTĂMiNĂ

Scurt interviu telefonic cu prof. 
Haralambie Ionescu, președintele 
C.J.E.F.S. Teleorman.

— Ce activități de masă ați or
ganizat astăzi, în județul dumnea
voastră ?

— Foarte multe. La Alexandria, 
de pildă, s-a desfășurat „Duminica 
primăverii*, care a cuprins pri
mele alergări de cros din acest 
an și „Cupa Mugurelul*, la șah 
și tenis de masă.

— Cum au fost primite ele de 
tineret ?

— Cu mult entuziasm. Din pri
mele ore ale dimineții sute de 
participanți s-au îndreptat spre 
locurile de start ale „Crosului măr
țișorului*. Pînă la urmă s-au a- 
dunat peste 1200 de elevi, înso
țiți de directori de școli, diriginți 
de clasă, îndrumători U.T.C., co
mandanți de detașamente și uni
tăți pionierești și — bineînțeles — 
TOȚI profesorii de educație fizică 
din oraș.

— Cine au fost cei mai buni ?
— înainte de a-i face cunoscuți 

pe învingători, permiteți-ne să vă 
comunic un amănunt privind alcă
tuirea clasamentelor. Astfel, s-a a* 
cordat un număr de puncte pen
tru cea mai bună mobilizare, ți- 
nîndu-se cont de raportul dintre 
participanți și numărul total al e- 
Ievilor aflați în cataloage. La ele 
s-au adăugat punctele efective a- 
cordate primelor șase locuri.

„Crosul mărțișorului* a revenit 
Liceului nr. 1 (245 p), urmat de

Liceul nr. 2 (210) și Liceul agricol 
(110).

— Cum s-a desfășurat „Cupa 
Mugurelul" ?

— La tenis de masă, după două 
tururi eliminatorii s-au jucat tur
neele finale, cîștigate de Camelia 
Matei și Darvinel Voicu (ambii de 
la Școala generală nr. 6). In în
trecerile șahiștilor au învins Le- 
nuța Ivan (Șc. gen. 5) și Mircea 
Olteanu (Șc. gen. 3).

— Acțiuni asemănătoare au avut 
Ioc și în alte orașe ale județului ?

— Bineînțeles. La Roșiori s-au 
înregistrat 630 participanți la cros, 
iar la Zimnicea, 340.

— Ce vă propuneți pentru vii
tor ?

— Să facem la fiecare sfîrșit de 
săptămînă o duminică sportivă.

— Succes !

midabil Mai erau aproximativ 1 G00 
de metri pioă la predarea ștafetei 
și Tașcov se apropia amenințător de 
Glrniță. Reprezentantul nostru a gă
sit, insă, resurse nebănuite, a avut 
un finiș bun $i a reușit să schimbe 
primul ștafeta. Pe ultimii 10 km 
ai parcursului, am asistat la o luptă 
dramatică intre Gheorghe Voicu și 
Petar Pankov. Românul a pornit cu 
un avans de 16 secunde, considerat 
de toți cei prezenți la cursă ca in
suficient pentru realizarea victoriei 
echipei noastre. Pankov, care îl în- 
trecuse pe Voicu in proba indivi
duală de 15 km cu 34 de secunde, 
era considerat mare favorit. Dar, 
răstumind toate pronosticurile, 
Gheorghe Voicu a făcut cea mai 
bună cursă din cariera 6a. După 
5 kilometri, Pankov a luat condu
cerea și se părea că va trece pri
mul linia de sosire, însă Voicu, așa 
cum am spus, a gîndit foarte bine 
cursa. El s-a lăsat condus aproxi
mativ
văzut că Pankov a slăbit ritmul, a 
trecut în frunte, în uralele specta
torilor. Experimentatul schior bul
gar spera că adversarul său va ceda 
pe ultimii 7—800 de metri, dar 
Voicu, odată trecut în față, a acce
lerat ritmul într-o manieră entu- 
ziasmantă, astfel că Pankov a în
ceput să piardă vizibil teren. Pe 
ultimii 500 de metri Voicu zboară 
parcă spre sosire, realizînd în acest 
mod cea de a doua victorie a unei 
ștafete românești din istoria Balca
niadelor.

Pentru splendida lor victorie, 
sportivii noștri merită toată lauda. 
Sperăm ca fondiștii români să con
firme și în competițiile viitoare pro
gresele realizate.

3 000 de metri, iar cînd a

gresele
★
fondiști s-au com- 
excelent, confir- 

de ștafetă rezulta- 
,.al- 

ne-au dezamăgit și în ziua

Dacă 
portat 
mînd în proba 
țațele primei zile de concurs 
pinii” 
a doua, ratînd cele trei titluri 
ale cursei de slalom special. După

schiorii 
din nou

AȘA ARATA O

prima manșa a seniorilor, în care 
Cristea. Vulpe și Munteanu se 
aflau pe locurile 1, 2 și 3, miile 
de spectatori,. aflați de o parte și 
de alta a pîrtle'i, erau convinși că 
ne vom lua revanșa după cursa de 
slalom uriaș. Dar, ir. manșa a 
doua, iugoslavul Kavcic, cîștigă- 
torul „uriașului*, a realizat o 
coborîre senzațională, care l-a in
stalat pe locul 1 și, în ciuda efor
turilor evidente depuse de Cris
tea și Vulpe, a fost imposibil să fie 
ajuns și depășit. Munteanu, în 
precipitarea cu care s-a lansat pe 
pîrtie, a căzut după primele porți, 
și a ratat

Slalomul 
a avut 175 
cîte 60 de _ .

La juniori, victoria iugoslavă a 
fos aproape totală. Coechipierii 
lui Kavcic au ocupat primele 
locuri prin Holcl și Polajnek, iar 
pe locul trei s-a clasat foarte tînă- 
rul și talentatul Petar Papanghe
lov, fiul fostului campion național 
al Bulgariei cu aproximativ 15 ani 
în urmă. Cei mai prestigioși 
concurenți ai acestei categorii de 
vîrstă, bulgarul Kociov și românul 
Cavași, care stabiliseră, in ordine, 
cei mai buni timpi ai primei man
șe, au fost descalificați în cea de 
a doua. Primul pentru „încăleca
rea'* unui fanion, al doilea pentru 
omiterea unei porți. De altfel, 
dintre sportivii români numai 
Szabo s-a clasat pe un loc ono
rabil — 4 — ceilalți fiind desca
lificați sau abandonînd. Cursa a 
fost dură, foarte rapidă, necesi- 
tînd viraje și schimbări de ritm în 
locuri cu Înclinație mare.

La fete, schioara iugoslavă Ilka 
Cerpez imitîndu-1 pe colegul său 
Kavcic, a 
balcanic,

una.
a fost lung de 400 m, 
m diferență de nivel și 
porți în fiecare manșă.

cîștigat și al doilea titlu 
la o diferență aprecia-

llka Cerpez (Iugoslavia), dublă 
campioană balcanică la probele de 
slalom, junioare.

bilă față de reprezentanta Româ
niei, Nuți Degeratu, și de bulgă- 
roaica Adriana Salceva, clasate în 
ordine. Trebuie spus că întrecerea 
fetelor a fost și ea foarte grea, 
mai ales prin viteza pe care o dez
volta aranjamentul porților, în 
condițiile unui fond dur de gheață.

REZULTATE
3X3 km junioare : 1.Ștafeta

BULGARIA 39:53 — campioană bal
canică (Krasimira Ivanova 13:29, Ta
tiana Manceva 13:20, Violeta Nicolo- 
va 13:04), 2. România 40:01 (Cornelia 
Mitltelu 13:53, Iuliana Pața 13:07, E- 
lena Bășa 13:01), 3. Iugoslavia 41:52 
(Martina Rizant 13:49, Gordana Rupe 
13:06, Helena Bester 12:57).

Ștafeta 3X5 km juniori : 1. IU
GOSLAVIA 49:38 — campioană bal
canică (Jose Solar 17:14, Frank Taj- 
nlkar 16:12, Miro Brajnik 16:12), 2. 
Bulgaria 30:53 (Dimităr Hristov 17:13, 
Emil Barzanov 16:46, Kostadin Ciflid- 
jianov 16:54), 3. România (loan Pelin 
18:38, Gheorghe Ionetecu 17:14, Fe- 
renez Foriko 16:28), 4. Grecia 77:00.

Ștafeta 3 X 10 km seniori : 1. RO
MÂNIA lh 33:50 — campioană balca
nică (Vasile Papuc 31:51, Gheorghe 
Girniță 31:01, Gheorghe Voicu 30:58), 
2. Bulgaria 1 h 34:18 (Borislav Vaja- 
nov 32:52, Liubomir Tașcov 30:12, Pet 
tar Pankov 31:14), 3. Iugoslavia 1 h 
35:35 (Filip Kalan 31:31, Maks Jelenc

32:47, Pavel Dornik 31:37), 4. Turcia, 
5. Grecia.

Slalom special seniori. 1. MARKO 
KAVCIC (IUGOSLAVIA) 91,22 —
campion balcanic ; 2. D. Cristea (Ro
mânia) 91,60 ; 3. Gh. Vulpe (Româ
nia) 91,97; 4. M. Gaspercic (Iugosla
via) 92,28 ; 5. I. Penev (Bulgaria)
93,11 ; 6. T. Murat (Turcia) 110,27 ■ 7. 
A. Kibil (Turcia) 111.83 ; 8. T. Kara- 
dimos (Grecia) 113,05 ; 9. C. Oztas 
(Turcia) 113,14 ; 10. T. Baltoumis (Gre
cia) 125,30.

Juniori : 1. ROHAN HOLCL (IU
GOSLAVIA) 70,47 — campion balca
nic ; 2. A. Polajnek (Iugoslavia) 73.34; 
3. P. Papanghelov (Bulgaria) 74.57 . 4. 
N. Szabo (România) 74,82 ; 5. S. K-a- 
marski (Bulgaria) 75,66 ; 6. T. A.ex.- 
poulos (Grecia) 95,64.

Junioare: ILKA CERPEZ (IUGOS
LAVIA) 81,76 — campioană b 'căniră ; 
2. Nuți (Degeratu (România! 83^3; X 
Adriana Salceva (B'Jlcar. = i - . i
Annemarie Verb, «zi ,R - 
5. Penka Totava (Bulgaria) 95^L

PRONOSPORT
VARIANTA CU 13 REZULTATE EXACTE LA CONCURSUL 

ETAPA DIN 25 FEBRUARIE
2
2
X
1
1
X
1
X
X
1
1
X
l

NR. s,

1. Turcia — Italia
2. Turcia — Italia .
3. Ascoli — Cesena (pauză)
4. Ascoli — Cesena (final)
5. Arezzo _ Brindisi
6. Bari — Varese
7. Reggiana — Catanzaro
8. Brescia — Monza
9. Como — Catania

10. Genoa — Foggia
11. Novara — Perugia
12. Regglna — Mantova
13. Taranto — Lecco

(pauză) 
(final) Fond de premii : 364 103 

lei.

Plata cîștigurilor de la 
acest concurs se va face 
astfel : în Capitală de la 
2 martie pînă la 11 apri
lie 1973, în țară de la 5 
martie pînă la 11 aprilie 
1973.
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In turneul internațional de polo

RAPID S-A CIASAT PI PRIMUL IOC
La bazinul Floreasca din Capitală 

s-a încheiat turneul internațional de 
polo. în prima partidă a zilei s-au 
întâlnit formațiile Progresul șl C. S. 
Școlar. După o repriză albă, poloiș- 
tii de Ia Progresul și-au dqminat net 
adversarii, cucerind victoria cu 11—1 
(0—o, 3—1, 4—0, 4—0), prin punctele 
înscrise de : Cocora (mirt. 5,45), Gan
ta (min. 7,34, 8,08 și 19,30), Muntea- 
nu (min. 10,55 și 11,27), Arsene (min. 
13,45), Barabancea (min. 14,57) si Plos
ca (min. 15,30, 16,18 și 19,06). Pentru 
C.S.S. a marcat Constantinescu (min. 
9,08).

A urmat întîlnirea dintre Rapid si 
Zwemclub Scaldaris (Belgia). Supe
riori sportivilor belgieni, campionii 
noștri au cîstigat cu 9—3 (4—I, 2—0, 
*•—1. .3—1). Rolurile au fost marcate 
de : Schervan (min. 1,35 si 2,33), 1. 
Slăvei (min. 3,00 8,10 si 9,08). Olac 
(min. 3.17). Miu (min. 15,27). Băjenaru 
(min. 18,37 și 19.35) pentru bucureșteni, 
respectiv Leemans (min. 4,30), Andries 
(min. 11,451, Simons (min. 17,13).

In partida inaugurală a programu- 
. lui de duDă-amiază au evoluat echl- 
tpele Rapid și C.S.S. De această dată,, 
țpoloistii de la C.S.S. au opus o dîrză 
(rezistentă sportivilor de la Rapid, 
icare și-au asigurat victoria ca ur- 
(rnare a golurilor înscrise, în special, 
E«n repriza a doua. Scor final : 8—6 

(L—>■ 4—1, i—i, 2—3) pentru Rapid. 
Au marcat pentru învingători • I. 
Slăvei (min. 3,00, 8,25, 19,05), Bartolo
meu (min. 7,40, 9,50), Rusu (min. 9,20, 
19,50), Median (min. 13,35), respectiv 
Mocanii (min. 2,07, 18,50), Tomescu

(min. 9,04, 11,58), Sorescu (min. 17,03), 
Răducanu (min. 19,20).

în ultimul meci s-au întîlnit Pro
gresul și Zwemclub. După o primă 
repriză In defavoarea lor, bucurește- 
nii s-au impus în celelalte, adjude- 
cîndu-și victoria cu 7—4 (1—2, 2—1, 
2—0, 2—1). Autorii golurilor Mirea 
(min. 1,13, 9,23), Teodorescu (min. 
6,30), Manea (min. 11,11), Gb. Ion 
(min. 11.51, 17,00), Pleșca (min. 19,20) 
pentru Progresul. Simons (min. 1,48), 
Andries (min. 4,48), Heyninck (min. 
8,01), Stappers (min. 19,13) pentru 
Zwemclub.

în urma rezultatelor înregistrate, 
pe primul loc s-a clasat echipa Rapid 
urmată de Progresul, Zwemclub și 
C. S. Școlar. (Em. F.).

Voința Cluj — Szpartakusz Budapesta 

10 6 și 4-4, la polo
La Cluj, formația locală Voința a sus

ținut două jocuri amicale de polo cu 
echipa maghiară Szpartakusz Budapesta. 
In primul meci, scorul a fost favora
bil clujenilor cu 10—6 (3—i. a—2, 2—2, 
3—1). Au marcat I. Pop (4), Szilagyi (3), 
C.Rusu (3) pentru clujeni, respectiv, 
Kemenyi (3), Gybrgyi, Albert șl Tamas 
pentru oaspeți. Partida revanșă s-a 
încheiat la egalitate 4_4 (1—0. 1—2. 
1—1, 1—1). Realizatorii golurilor : C.
Rusu (2). Gyarfas și Szilagyi pentru 
Voința, Albrecht (2), Sama șl Szelkai 
pentru Szpartakusz Budapesta. Ambele 
jocuri au fost arbitrate de clujeanul 
R. Timoc.

I. POCOL—coresp.

LUPTĂTORII DE LA DINAMO BUCUREȘTI

AU REPURTAT SUCCESE IN SUEDIA
VĂSTERAS, 25 (prin telefon). — 

La Hidrosall din localitate a avut 
loc, sîmbătă șl duminică, un mare 
turneu internațional de lupte greco- 
romane la care au participat spor
tivi fruntași din Finlanda, R. F. a 
Germaniei, Norvegia, România, Sue
dia, Ungaria. Țara noastră a fost re
prezentată de formația clubului Di
namo București. în această compe
tiție, luptătorii bucureșteni au repur
tat frumoase succese,’ cucerind pri-

mul loc la 5 din cele 10 categorii : 
Ion Gibu (cat. semimuscă), Ion Păun 
(cat. pană), Ion Enache (cat. semi- 
mijlocie), Nicolae Martinescu (cat. 
semigrea) și Victor Dolipschi (cat. 
grea). în clasamentul pe echipe, Di
namo București a ocupat locul I. 
De notat că în ’ meciul final de la 
cat. pană Ion Păun, l-a învins deta
șat la puncte (8—2) pe fostul cam
pion olimpic, Jănos Varga (Ungaria) !

CAMPIONATELE DE ATLETISM INDOOR ALE S.U.A.
NEW YORK. 25 (Agerpres). — La 

t,Madison Square Garden" din New 
York, în prezența a peste 15 000 de 
spectatori, s-au 'desfășurat campionate
le de atletism pe teren acoperit ale 
S.U.A.

Performerul concursului a fost George 
Woods, medaliat cu argint la Jocurile 
Olimpice de la Ciudad de Mexico și 
Milnchen, care a stabilit cea mai bună 
performanță mondială de sală in proba 
de aruncare a greutății cu rezultatul de 
21,27 m. Pe locurile următoare s-au si
tuat Brian Oldfield 20,60 m și Al Feu
erbach 20,18 m. Campionul olimpic de 
la Milnchen, Wladislaw Komar (Polo
nia), a ocupat locul 5 cu 19.12 m. Cu un 
nou record mondial s-a încheiat și cursa 
de trei mile, in care victoria a revenit 
lui Tracy Smith cu timpul de 13:07,2. 
Pe locul secund s-a clasat irlandezul 
Neil Cusack — 13:10.6, urmat de Jim 
Crawford 13:13,4. Proba de săritură 
cu prăjina a fost cîștlgată de cunoscutul 
recordman Steve Smith 5,38 m. urmat de 
Dave Roberts și canadianul Bruce Simp
son — ambii cu rezultatul de 6,28 m.

Campionul suedez Kjell Isaksson a ocu
pat locul 4 cu 5.18 m. In proba de înăl
țime. patru eoncurenți: Dwight Stones. 
Vladimir Abramov (U.R.S.S.), Chris Dunn 
șl Pat Matzdorf au trecut peste ștacheta 
înălțată ia L13 m. Victoria i-a fost 
atribuită, după baraj, lui Dwight Stones. 
Atleta poloneză Irina Szewinska- a ter
minat învingătoare in proba de săritură 
în lungime, cu performanța de 6.Io m, 
iar Randy Williams a obținut un rezul
tat bun : 8,13 m in proba similară mas
culină. Foarte iLsputatâ a fost cursa 
masculină de 60 yam, in care victoria 
a revenit lui Halsley Crawford (Tri
nidad) cu <J>. Pe locurile următcare s-au 
situat Herb Washington șs Valeri Bor
zov (UJÎ.S.S.), ambii creditați cu timpul 
de 6.1.

Alte rezultate : Masculin : f) yg. : Bed 
Milburn 7,# ; triplusalt : John Craft 14 «7 
m ; feminin : Înălțime : Alice Pfaff 1.T2 
m ; 440 y : Brenda Walsh (Canada) 55.5 
(atleta jamaicană Marilyn Neufville s-a 
clasat pe locul 3 cu S6.21 : 6* y.g. : 
Patty Johnson 7,5 ; 60 y : iris Davis 6.6 
(Irena Szevlnska a ocupat locul 4 cu 
6,8) ; 880 y : Cherry! Toussaint 1SU.

I ort C. Af. universitare de tenis de masă

INTERES CRESClND IN JURUL TURNEULUI 
GIMNASTILOR ROMÂNI IN S.U.A.

9

SYRACUSE (prin telefon, de la 
trimisul nostru).

Relatam în prima transmisie despre 
căldura cu care au fost primite la so
sirea la New York reprezentativele de 
gimnastică ale țării noastre, care efec
tuează un turneu de două săptămînl, 
Ia invitația forului de specialitate din 
S.U.A. Cota interesului se menține la 
un nivel ridicat, cunoaște chiar un 
crescendo, o dată cu evoluțiile gim- 
naștllor români în primele două eta
pe ale itinerarului. Startul turneu
lui a avut loc în sala Colegiului Pe
dagogic din East Stroudbourg (statul 
Pensylvania), în prezența a 2 500 de 
spectatori. Exact o optime din totalul 
populației acestei mici așezări ! Din
tre numeroasele atenții ale gazdelor, 
notăm pe aceea de a fi dedicat în 
întregime fondul sonor — de peste 
două ore, al întîlnirii sportive ami
cale — muzicii românești, piesa de 
bază constituind-o populara — și pe 
aceste meleaguri — -Rapsodia Româ
nă".

Vineri seara, în fața a 3 000 de 
spectatori, în Sala de sport a liceu
lui din Liverpool (statul New York) 
— oraș satelit din „constelația" urba
nă Syracuse, situat la aproximativ 
30’0 de mile de marele port de la 
Atlantic — s-a. desfășurat a doua reu
niune. Acomodîndu-se. în general, 
destul de repede cu diferența de 7 
ore ale fusului orar, componenții re
prezentativelor României au fost în 
repetate rînduri aplaudați la scenă 
deschisă pentru evoluțiile lor în com
pania selecționatelor de gimnastică 
ale statului New York (alcătuite de 
studenții Universității Corneli). Pen
tru a face spectacolul sportiv șl mai 
atrăgător s-a hotărît — de comun 
acord — ca la aparate să concureze 
cei mai buni trei gimnaști și gimnaste 
din fiecare reprezentativă, și numai 
la „liber alese".

Pină acum, execuțiile cele mai a- 
preciate le-am notat în dreptul nu
melor : Alina Goreac, Anca Grigoraș, 
Nicolae Oprescu și Dan Grecu. Apa
rate -forte" pentru români au fost : 
inelele, bara fixă șl solul (băieți), pa
ralelele și solul (fete). O mențiune

specială pentru campionul nostru 
la bară fixă, Constantin Petrescu, 
care — prin virtuozitatea sa — a de
clanșat în sală un entuziasm general. 
Subliniem, totodată, buna pregătire a 
partenerilor de întrecere, care au 
contribuit în largă măsură la reușita 
spectacolului. Margaretele și garoa
fele dăruite în timpul demonstrației 
fetelor și băieților noștri au confir
mat și ele, alături de ropotele de 
aplauze culese, atenția pe care lo
calnicii o nutresc față de sportivii 
români, aprecierea față de acești soli 
ai tineretului sportiv din țara noas
tră. De altfel, a doua zi presa locală 
dedica rînduri elogioase acestui eve
niment sportiv, echipele române de 
gimnastică fiind primele reprezenta
tive de țări care vizitează localitatea. 
Aceleași dovezi de simpatie și apre
ciere le-am constatat șl cu ocazia ce
lor două popasuri la hotelurile ce

ne-au găzduit, unde am găsit nume
roase scrisori și telegrame de bun. 
venit din partea atentelor noastre 
gazde. Printre ele se afla și telegra
ma d-lui Nelson Rockefeller, guver
natorul statului New York.

Pe agenda turneului figurează a- 
cum un alt popas și mai îndepărtat, 
cel de la Universitatea Oregon din 
Eugene, unde va avea loc o „repeti
ție generală" care va preceda meciul 
oficial din 27—28 februarie, dintre 
selecționatele României și S.U.A., pro
gramat la Universitatea California 
din Berkeley, pe coasta Pacificului. 
Avînd în vedere valoarea echipelor 
americane (în special a celei femini
ne, clasată pe locul IV la J.O. de la 
Miinchen), întrecerea se anunță deo
sebit de utilă și interesantă.

Constantin MACOVEI

IN C.C.E. LA HANDBAL FEMININ
(Urmare din pag. I)

caj a unei egalități inexistente pe 
teren au avut-o și cei doi arbitri. 
Lăsîndu-se influențați de public, 
ei au avantajat net formația gazdă, 
dictînd 6 faulturi în atac echipei 
noastre — în interval de 15 mi
nute — cînd evident nu era așa, 
validînd handbalistelor din Leipzig 
goluri înscrise din semicerc și eli- 
minînd jucătoarele timișorence 
pentru infracțiuni pe care le-au 
trecut cu vederea echipei gazdă. 
Nu trebuie, însă, să se înțeleagă 
din lipsurile remarcate la Univer
sitatea Timișoara că ea a făcut un 
joc slab. Campioanele noastre au 
început bine meciul (min. 8 : 3—0!) 
și l-au încheiat tot în trombă, în
scriind în ultimele 6 minute, de 
asemenea, 3 goluri consecutive 1 
„U“ Timișoara a întrebuințat în

GROFOVA (CEHOSLOVACIA)
Șl SARKOIAN (U.R.S.S.)
AU CÎȘTIGAT TITLURILE

Perechea Eleonora Vlaicov, Carmen Crișan — medalie de bronz

TURNEUL DE SAH
BUDAPESTA. 25 (Agerpres). — 

Turneul internațional de șah de 
la Budapesta a continuat cu dispu
tarea partidelor din runda a 10-a. 
Maestrul român Victor Ciociltea 
(cu piesele albe) a remizat cu 
Lengyel (Ungaria), rezultat consem
nat și in partidele Hort — Forintos 
și Hecht — Bilei. Velimirovici a 
cîștigat la Ribiy. Celelalte patru 
nart-.de ale rundei s-au întrerupt, 
în clasament continuă să conducă 
marele maestru sovietic Efim

DE LA BUDAPESTA
Gheller cu 6,5 puncte și o partidă 
întreruptă, urmat de Adorian (Un
garia) și Vaganian (U.R.S.S.) — 6 
puncte.

general o tactică bună, de tempo
rizare a jocului, de căutare labo
rioasă și eficientă a culoarelor de 
șut favorabile. La începutul repri
zei a II-a s-a lăsat copleșită, însă, 
de supărarea produsă de arbitrajul 
părtinitor șl n-a mai reușit să se 
impună cu aplombul din prima 
parte a întîlnirii. Jucătoarele și-au 
revenit, totuși, spre sfîrșit, cînd 
datorită manevrelor abile ale Iba- 
dulei, și jocului bun al lui Met- 
zenrath și Popa au reușit să refa
că handicapul de trei goluri (min. 
42 : 6—9) și să încheie partida do- 
minîndu-și net adversarele.

S.C. Leipzig a fost surprinsă de 
jocul bun al formației noastre și 
n-a putut să-și revină decît cînd 
a fost... ajutată !

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA : 
Sirno, Hristov — Stoicovici, Da
mian. Metzenrath (2), Popa (2). 
Gavrilov, Rigo (1). Hrivnak (1), 
Pișcu și Ibadula (3).

S. C. LEIPZIG : Zober — Weg
ner, Kiihn, Junghans (2), Schu- 
chart, Kahnt (2), Starke (3), Biaun 
(1). Helbig (1), Barner și Koch.

Au arbitrat Frantisek Rybar și 
Karol Kypson (ambii din Ceho
slovacia).

HANOVRA, 25 (prin telefon). în
trecerile primei ediții a campionate
lor mondiale universitare de tenis 
de masă au continuat și duminică, 
seara fiind programate finalele ce
lor cinci probe individuale. Singura 
comportare mai bună au avut-o Eleo
nora Vlaicov și Carmen Crișan, a- 
junse în semifinala probei de dublu 
fete și deci în posesia unei medalii 
de bronz. Pînă aici, jucătoarele 
noastre au învins în optimi cu 3—0, 
perechea Gero — Jovanov (Canada) 
și. apoi, cu același scor, 3—0 (9, 16, 
9), ele au eliminat în sferturile de 
finală pe vest-germanele Glatz®r — 
Zips. în semifinale, Vlaicov și Cri
șan au fost întrecute de cunoscu
tele sportive sovietice Rudnova și 
Gedraitite cu 3—0 (15, 12, 11).

La simplu masculin, în sferturile 
de finală Gheorghe a cedat în fața 
iugoslavului Cordas cu 0—3 (—17, 
—13, —14) și în același tur, Doboși 
a pierdut la Schmittinger (R.F.G.) 
tot cu 0—3 (—22, —16, —19). în 
competiția feminină de simplu, 
după ce a eliminat-o pe Andreeva 
(U.R.S.S.) cu 3—2, Crișan a fost 
depășită (în sferturile de finală) de 
sovietica Pogosova cu 3—2 (20, —9. 
—19, 9, 14), dar victoria putea re
veni tot atît de bine româncei. De 
asemenea, Vlaicov, învingătoare în 
optimi, Ia Hamilton (Anglia), n-a 
putut trece (în sferturi de finală) 
de cehoslovaca Alice Grofova, fiind 
învinsă cu 3—0 (13, 13, 16).

Alte rezultate, dublu băieți, sfer
turi de finală: Schmittinger, Leis 
(R.F.G.) — Gheorghe, Doboși
3—1, finala : Gomoskov, Sarkoian 
(U.R.S.S.) — Schmittinger, Leis
(R.F.G.) 3—1, dubiu mixt, optimi: 
Vlaicov, Doboși — Pauknerova, Ku- 
prik (Cehoslovacia) 3—1, Pogosova, 
Sarkoian (U.R.S.S.) — Crișan,
Gheorghe 3—0, sferturi de finală :

Rudnova, Gomoskov (U.R.S.S.) — 
Vlaicov, Doboși 3—0, finala : Pogo
sova, Sarkoian — Rudnova, Go- 
moskov 3—0, simplu băieți, semifi
nale : Kunz (Cehoslovacia) — Go
moskov (U.R.S.S.) 3—2, Sarkoian 
(U.R.S.S.) — Strokatov (U.R.S.S.) 
3—2, finala : Sarkoian — Kunz 3—0, 
simplu fete, semifinale : Rudnova — 
Pogosova 3—0, Grofova — Hen- 
driksen 3—0, finala: Grofova — 
Rudnova 3—2, dublu fete, finala: 
Rudnova, Gedraitite — Pogosova, 
Andreeva 3—1.

ATJE KEULEN DEELSTRA

A CÎȘTIGAT C. M.

DE PATINAJ VITEZA

STOCKHOLM, 24 (Agerpres). _ In 
localitatea suedeză Strcimsuncl s-au des
fășurat campionatele mondiale feminine 
de patinaj viteză la multlatlon. Proba 
de 500 m a fost cîștigată de sportiva 
americană Sheila Young, cu timpul de 
43,56 sec., urmată de canadianca Sylvia 
Burka — 44.71 și olandeza Atje Keulen 
Deelstra — 45,03. Proba de 1 500 m a fost 
cîștigată de sportiva sovietică Galina 
Stepanskala cu timpul de 2:20,88. Pe 
locurile următoare s-au situat patina
toarele olandeze Sippy Tigchelaar — 
2:21,23 și Atje Keulen Deelstra —2:21,37, 
In proba de 1 000 m a terminat Învin
gătoare Atje Keulen Deelstra — 1:30,41, 
urmată de Monika Pflug (R.F.G.) —
1:30.69 și Tatiana Scelakova — 1:31,68. 
Ultima probă din cadrul multiatlonulul
— cea de 3 000 m — a fost cîștigată de 
Slppy Tigchelaar (Olanda) — 4:50,26, ur
mată de Atje Keulen Deelstra — 4:51,55 
șl Nina Statkievlci (U.R.S.S.) — 4:55,49.

In urma acestor rezultate, clasamen
tul final al multiatlonulul arată astfel : 
1. Atje Keulen Deelstra (Olanda) — 
185,949 p, 2. Tatiana Scelakova (U.R.S.S.)
— 138,363 p, 3. Trinje Rep (Olanda) — 
188,652 p, 4. Nina Statkievlci (U.R.S.S.)
— 188,684 p.

AGENDA SĂPTĂMÎNII

PRIMELE MECIURI
BOGOT A 25 (Agerpres). — La Bo

gota se desfășoară meciul de tenis 
dintre echipele Columbiei și Canadei, 
cor.ttod pentru preliminariile -Cupei 
Dat îs* tzcaa americană). După două 
zile de întreceri, scorul este favora
bil cu 3—0 lenismaniior columbieni 
care, indiferent de rezultatele ce se

Msnst st msmuÂ

Ct riXAU DL DTBll
NEW YORK. 25 (AgerpresL — Te- 

nismanul român Ilie Năstese și ame
ricanul Clark Graebner s-au caiiScat 
în finala probei de dublu din cadrul 
turneului internațional -indoor* de la 
Salisbury. în semifinale, Ilie Năs- 
tase și Clark Graebner au învins cu 
7—6. 6—3 perechea Phil Dent (Aus
tralia) — Frew Mc-MHlan (Republica 
Sud Africană). In cealaltă partidă 
semifinală, cuplul Juan Gisbert (Spa
nia) — Jurgen Fassbender (R. F. a 
Germaniei) a întrecut cu 6—3. 7—6 
perechea Ion Tiriac (România) — 
Jimmy Connors (S.U.A.)

IN „CUPA DIVIS"
vor înregistra în ultimele două par
tide de simplu, s-au calificat pentru 
turul următor al competiției. în pro
ba de dublu, cuplul Velasco—Molina 
a întrecut cu 6—3, 6—3, 6—4 perechea 
Barsdley—McCormick.

★In cadrul zonei sud-americane a 
aceleiași competiții, la Buenos Aires 
se dispută întîlnirea dintre reprezen
tativele Argentinei și Ecuadorului. 
După nrima zi, gazdele conduc cu 
3—ft. Guillermo Vilas i-a învins cu 
5—2, 6—3, 6—2 pe Ricardo Icaza, iar 
Julian Ganzaba! a dispus cu 6—4, 
8—6. 6—2 de Miguel Olivera.

A început ,.Turul Sardiniei"
ROMA, 25 (Agerpres). — A inceput Tu

rul ciclist al Sardiniei- Prima etapă a 
cursei, desfășurată pe traseul Florența — 
Livorno, a revenit sportivului belgian 
Rit van Linden, cronometrat pe dis
tanța de 11» km în 3h 7:1» (medie orară 
39.74» km). In același timp cu învingă
torul a sosit un pluton de alțl 3 cicliști, 
printre care se aflau italienii Manoa 
Basso. Michele Dancelli, belgienii Pa
trick Sercu Roger de Vlaeminck șl 
Frans Mintjens.

In stingă. Ilona Gusenbauer deasupra ștachetei ridita tă la 1,S6 m, in dreapta podiumul premianfilor la 
greutate, avindu-l In mijloc pe Valeri Voikin

In preliminariile c. m.

TURCIA —ITALIA 0-1 (0-1)

CUPA DE CRISTAL
(Urmare din pag 0

Mirza (Dinamo) 8,7, 5. Valeria Bi- 
duleac (Constructorul) 8,8, 6. Olga 
Ciobanu (Liceul 2 Iași) 8,8.

NICOLAE PERȚA — 
DE DOUA ORI 7,7

Proba masculină de 60 mg a a- 
dus la start trei eoncurenți cu per
formanțe sub 13,9 secunde la 110 
mg: Nicolae Perța, Lorand Mila- 
ssin (Ungaria), ambii 13,7 și sovie
ticul Valeri Kasianov, 13.9. Primii 
doi păreau principalii favoriți și 
acest lucru a fost vizibil chiar în 
serii, cînd ambii au cîștigat cu u- 
șurință, Perța reușind chiar să ega
leze din nou recordul țării și pe 
cel al „Cupei de Cristal". Previziu
nile au fost confirmate în finală, 
pe care reprezentantul nostru a 
ciștigat-o clar. Perța a luat un 
start bun, s-a desprins de adversa
rii săi la primul gard și și-a mă
rit treptat avansul pînă la sosire. 
De remarcat că primii trei clasați 
au reușit rezultate egale cu recor
durile naționale ale țărilor lor.

Clasament: 1. NICOLAE PERȚA 
(Steaua) 7,7 — record național e- 
galat, 2. Lorand Mllassin (Unga
ria) 7,8 — record al Ungariei ega
lat, 3. Beat Pfister (Elveția) 7,8 — 
record al Elveției egalat, 4. Riszard 
Skowronek (Polonia) 8,1. 5. Valeri 
Kasianov (U.R5.S.) 8,1, 6. Hubert 
Kdnig (Austria) 8,1.

LUPTA PASIONANTA 
LA LUNGIME

Nu mal puțin de 7 din concu- 
renții înscriși in proba de săritură 
în lungime aveau șanse clare de a 
cîștiga. De altfel, întrecerea a pa
sionat realmente, spectatorii fiind 
obligati de a aștepta ultima încer
care din concurs pentru a afla în
vingătorul și următorii doi pre- 
miați.

Reușind din prima săritură 7.53 
m. studentul bucureștean Ștefan 
Lăzărescu s-a instalat la condu
cere, pe care nu a părăsit-o decît 
la a 5-a serie de încercări. Intere
sant de remarcat, că după acel 
7,53 m, Lăzărescu a depășit de pa
tru ori la rind. Cu penultima sa 
săritură, elvețianul Rolf Bernhard 
a trecut în frunte (7,62 m). A ur
mat imediat un moment de sus
pense, la încercarea lui Valentin 
Jurcă, care a măsurat cu 3 cm mai 
puțin. în ultima serie: Bemhard 
7,58 m, Lăzărescu 7,54 m și Săru- 
can 7,50 m. Atletul elvețian obține 
astfel o meritată victorie. Surprin
zător, proaspătul campion național 
de sală, Gabriel Oană, ocupă doar 
locul V.

Clasament: 1. ROLF BERNHARD 
(Elveția) 7,62 m, 2. Valentin Jurcă 
(Steaua) 7,59 m, 3. Ștefan Lăză
rescu (C.A.U.) 7,54 m. 4. Vasile 
Sărucan (C.S.M. Cluj) 7,50 m, 5. 
Gabriel Oană (Petrolul Ploiești)
7.49 m, 6. Mihai Zaharia (Rapid)
7.49 m.

VALERI VOIKIN 
DE TREI ORI PESTE 19 M

Problema cîștigătorului probei 
de aruncare a greutății nu s-a pus 
în nici un moment datorită pre
zenței la start a valorosului atlet 
sovietic Valeri Voikin. Acesta, în 
bună dispoziție, a demonstrat tu
turor (și ce bine ar fi dacă specia
liștii noștri ar fi înregistrat ceva) 
nu numai o tehnică foarte bună, 
dar și o forță deosebită pentru sta
tura sa mai mică, în comparație 
cu marii campioni ai probei.

Trei din încercările lui Voikin 
au trecut de limita ce indica 19 
metri, cea mai lungă măsurînd 
19.20 m, cu trei centimetri mai pu
țin decît a realizat anul trecut po
lonezul Wladyslaw Komar, ce a- 
vea să devină în vară campion o-

limpic. în sfîrșit, să notăm și un. 
rezultat de peste 17 metri al unui 
aruncător român ; Adrian Gagea a 
depășit și el de trei ori această li
mită, dar performanța sa este cu 
aproape doi metri mai slabă decît 
cea a învingătorului.

Clasament: 1. VALERI VOIKIN 
(UJI.S.S.) 19,20 m, 2. Adrian Ga- 
gea (Dinamo) 17,27 m, 3. Marin 
Icrdan (Dinamo) 16,60 m, 4. Con
stantin Crețu fMetalul) 15,73 m, 5. 
Victor Pop (Metalul) 15,36 m.

ILONA GUSENBAUER A ÎNCERCAT 
(FARA SUCCES) Șl LA 1,90 M

Ultima probă a zilei, cea de să
ritură în înălțime a fetelor, s-a în
cheiat cu succesul scontat al aus
triecei Ilona Gusenbauer, fostă re
cordmană mondială, clasată pe lo
cul III la J.O. de la Milnchen. Ea 
a rămas singură în concurs la 1,82 
m, unde a trecut din a doua în
cercare (ca și Ia 1,79 m) și apoi a 
sărit din prima 1,86 m, rezultat ce 
constituie un nou record al „Cupei 
de Cristal".

încurajată de această ultimă să
ritură, Ilona a cerut oficialilor să 
înalțe ștacheta la 1,90 m, cifră ce 
ar fi reprezentat un nou record de 
sală al țării sale, dar toate tenta
tivele ei s-au dovedit infructuoase.

Pe locurile următoare s-au clasat 
Virginia Ioan eu 1,79 m și Herica 
Teodorescu cu 1,76 m, rezultate la 
nivelul actualelor posibilități ale 
acestor sportive. Mai slab ca de 
obicei a evoluat clujeanca Draga 
Comșa, ieșită din concurs la 1.73 m.

Clasament: 1. ILONA GUSEN
BAUER (Austria) 1,86 m, 2. Vir
ginia Ioan (Rapid) 1,79 m, 3. He
rica Teodorescu (Dinamo) 1,76 m, 
4. Jana Gimelfarb (U.R.S.S.) 1,70 
m, 5. Draga Comșa (Universitatea 
Cluj) 1,70 m, 6. Georgeta Păcura- 
riu (Petrolul Ploiești) 1,65 m.

La Istanbul, pe stadionul „Mit- 
hat Pașa", s-a disputat ieri un 
meci foarte important pentru con
figurația clasamentului grupei a 
II-a europene a preliminariilor 
C.M. Deși în meciul tur, disputat 
la Neapole. selecționata Italiei nu 
a putut obține victoria, de data 
aceasta, „Squadra azzurra-’ — deși 
a jucat în deplasare — a învins 
selecționata Turciei cu scorul de 
1—0, prin golul marcat de Anas- 
tasi în minutul 34. 40 000 de spec
tatori au sperat într-o victorie a 
gazdelor, dar reprezentativa Ita
liei, foarte bine organizată în apă
rare. a rezistat presiunii impuse 
de fotbaliștii turci în prima jumă
tate de oră, timp în care a repli
cat prin contraatacuri foarte pe
riculoase. După golul marcat de 
Anastasi, italienii au pus stăpinire 
pe joc, ratînd în continuare cî-

CAMPIONATE
ANGLIA: LEEDS UNITED — 

PE DOUĂ FRONTURI...

LONDRA (prin telefon, de 13 
corespondentul nostru). Sîmbătă, 
echipele engleze și-au împărțit 
forțele în două competiții. S-au 
disputat cele 8 meciuri ale turu
lui V în ,.F. A. Cup“ (Cupa An
gliei) și numai 5 meciuri din cam
pionatul primei Ligi.

Leeds United, adversara echipei 
Rapid (a cărei nouă evoluție in 
Anglia este așteptată aici cu in
teres) în „Cupa cupelor" a jucat 
pe teren propriu împotriva lui 
West Bromwich Albion, ultima 
clasată în campionat. Dar cum me
ciul conta pentru „Cupa Angliei", 
și cum Leeds a cîștigat cu 2—0 
(2—0), echipa managerului Don 
Revie se califică, fără emoții, în 
sferturile de finală ale competi
ției. Ambele goluri au fost înscrise 
de Alan Clarke (min. 28 și 30), 
care și-a redovedit abilitatea în a 
marca goluri decisive, confirmînd 
în același timp că chemarea sa în 
lotul reprezentativei engleze — 
după o întrerupere de 2 ani — 
nu a fost întîmplătoare. După

teva ocazii favorabile. Aproape de 
sfîrșitul meciului, fotbaliștii tură 
au dominat din nou, neputind însă 
să obțină egalarea. După aspectul 
jocului, rezultatul este echitabil. 
Arbitrul Aonissi (Algeria) a condus 
următoarele formații :

ITALIA : Zoff — Spinosi, Fac- 
chetti — MorinL Burghnich, Furi- 
no — Causio. Mazzola, Anastasi, 
Capello, Riva.

TURCIA : Sabri — Mehmet n, 
Zekeriye, Ziya, Muzffer — Ozer, 
Metin — Bulent, Cemil, Fuat, 
Mehmet I.

CLASAMENT

ied 2—0. Meciul Manchester Uni
1. Italia 4 2 2 • s—e 8
2. Turcia 4 1 1 2 3—3 3
3. Luxemburg 3 1 0 2 2—7 2
4. Elveția 1 • 1 e 1

CAMPIONATE...
spusele lui Alf Ramsey. Clarke a 
devenit un titular integral al se
lecționatei. Să nu uităm insă ă 
Leeds United păstrează o f-oarte 
puternică poziție și în campio
nat, unde după 31 de etape ocupă 
locul 3. este adevărat Ia 4 puncte 
de Liverpool (care a revenit pe 
primul loc grație golaverajului) și 
Arsenal, dar cu două meciuri m.i 
puțin jucate.

Iată, în continuare. rezultatele 
înregistrate în partidele jucate 
sîmbătă, dintre care — în Cupă 
— 6 au avut loc Intre echipe din 
prima Ligă și formații din Liga 
secundă. „CUPA ANGLIFI : Bol
ton Wanderers—Luton Town 0—1 ; 
Carlisle United—Arsenal 1—2 ; 
Coventry City—Hull City 3—0 ; 
Derby County—Queens Park Ran
gers 4—2 : Leeds—West Bromvich 
2—0 : Manchester City—Sunder
land 2—2 (meciul se va reiuea 
săptămlna aceasta); Sheffield Wed
nesday — Cheslea 1—2 ; Wolver
hampton Wanderers—Millwall 1—0. 
Meciuri de CAMPIONAT: Liver
pool—Ipswich Town 2—1 ; Tot
tenham Hotspur—Everton 3—0 ; 
Leicester City—Newcastle United 
0—1 : Stoke City—West Ham Uni-

26—4 in TENIS

27—28 GIMNASTICA

27—4 in patinaj

28—1 IU SCHI

28 FOTBAL

1—4 ATLETISM

2 GIMNASTICA

2—3 SCHI

2—4 LUPTE 
SCHI

CICLISM
3 ATLETISM

GIMNASTICA

FOTBAL

SCRIMA

3—5 ÎNOT

4 TENIS DE MASA

SCHI
FOTBAL

AUTOMOBILISM

Turnee internaționale, San Juan (Puer
to Rico), Chicago șl Piramus (New 
Jersey).

Meciul oficial S.U.A. — România, la 
Berkeley (California).

Campionatele mondiale de patinaj ar
tistic. la Bratislava

Probe de slalom șl slalom uriaș (băr
bați), In cadrul Cupei Europei, la 
Caspoggio (Italia).

Belgia — Argentina (amical), la Bru
ges.

Campionatele internaționale indoor ale 
U.R.S.S., la Moscova.

Intîlnire demonstrativă : statele Unite 
— România (masculin), ta phoenix (A- 
rizona).

Două probe de coborlre (femei), pen
tru Cupa Europei, la Crans-Montana (El
veția).

Turneu internațional, la Varna.
„Cupa Sarplanina", In Iugoslavia ; pro

be de slalom și slalom uriaș (bărbați 
șt femei), in cadrul Cupei mondiale, la 
Mt. Ste. Anne-Quebec (Canada) ; Cam
pionatele europene de juniori — pro
be nordice — Ia Kavgolovo (U.R.S.S.) ; 
concurs internațional de schi fond. Ia 
Lahtl (Finlanda).

Cursa de 6 zile de la Anvers.
Meci indoor Spania — Marea Britanle, 

la Madrid.
Meci demonstrativ S.U.A. — România, 

la Denver (Colorado).
Finala „Cupei Ligii engleze" (Totte- 

ham Hotspur — Norwich City), la Lon
dra și Franța _ Portugalia (amical), 
la Paris.

Trofeul „Challenge Martini" la spadă, 
la Londra.

Concurs internațional (cu participarea 
unor sportivi români), la Bremen 
(R.F.G.).

Meci U.R.S.S. — R. F. a Germaniei, 
In cadrul Ligii europene.

A 50-a ediție a cursei internaționale 
de schi fond Vasa, la Mora (Suedia).

Noua Zeelandă — Australia (prelimina
riile C.M. — grupa Asia—Oceania), la 
Auckland.

Marele Premiu ai Africii (formula I).

Cu toată operitia lui Ozer, italianul Riva reu$ețte să tragă la poartă
Te'.efoto : A.P.-AGERPRES

teă—Crystal Palace (foarte imnor- 
tant pentru luata din subsolul 
clasamentului) nu s-a putut juca 
din cauza terenului impracticabil, 
în urma acestor rezultate înregis
trata în Ligă, clasamentul — în 
partea sa superioară — arată 
astfel:
1 LIVERPOOL
Z Arsenal
X Leeds Unfed
4 Ipswich Town

5. Newcastle United
6. Derby County

K 1» 8 5 55—33 44 
» II 8 5 43—37 44 
29 16 8 5 51—30 40 
3» 14 1» S 44-31 33
SI 13 9 9 4S—38 35
31 14 « 11 40—43 34

STAN LEVENSON

R.F. o GERMANIEI : NICI 
O SCHIMBARE IN PLUTONUL 

FRUNTAȘ

DUSSELDORF. 25 (prin telex, 
de 1* corespondentul nostru). Eta
pa a 23-a, programată sîmbătă, 
nu a furnizat mari surprize si nici 
nu a adus modificări importante 
în clasament Dintre meciurile 
primelor Vei clasate, este de re
marcat că Borussia Monchen- 
gladbach, în mare revenire de 
formă, a dispus cu 6—0 de V.f.L. 
Bochum și a trecut astfel pe po
ziția a doua. Fortuna Diisseldorf 
a obținut totuși un punct prețios 
în deplasare: 2—2 la Stuttgart și 
continuă lupta. Lidera clasamen

tului, Bayern Miinchen, a susți
nut un meci dificil la Gelsen
kirchen. unde a tennmat la egali- 
ta’e (1—1) cu deținătoarea ..Cupei"- 
Schalke 04. Bavarezii au Jucat 
doar o repriză cu Mtiller în for
mație, care, accidentat, a trebuit 
apoi să părăsească terenul. Se pare 
că Gerd va fi ind-sponibil un 
timp îndelungat Golul formației 
Bayern a fost marcat de Hoeness 
Iată celelalte rezultate ale etapei : 
MSV Duisburg—F.C. Kaiserslau
tern 3—4, Eintracht Frankfurt— 
Kickers Offenbach 0—3, Wupper- 
taler SV—Rot-Weiss Oberhausen 
3—1. Hertha BSC—Werder Bremen 
2—1. Hamburger SV—Hannover 
96 2—0. Eintracht Braunschweig— 
F. C. Koln 2—0. în clasament ;
1. Bayern Miinchen
X Borussia 

MUnchengland.
S. Fortuna Dâsseldorf
4. F. C. Koln
5. Wuppertater S.V.
8. M.S.V. Duisburg

23 17 2 4 63—22 36

23 13 3 7 80—42 20
22 11 7 4 46—34 29
32 11 6 5 45—31 20
22 10 7 5 41—27 27
23 9 8 6 42—32 36

în clasamentul golgeterilor, con
tinuă să conducă Muller (Bayern 
Miinchen) cu 24 g, urmat de 
Heynckes (Borussia Monchenglad- 
bach) — 19 g, Wunder (MSV Duis
burg) — 15 g, Propper (Wupper- 
taler SV) și Hoeness (Bayern Miin- 
chen) — cite 14 g.

JOACHIM NEUSSER
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