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Sub zâmbetul primăverii și sub ultimii £ulgi ai iernii

IERI, 0 BOGATA Șl FRUMOASA DUMINICA
DEDICATA ACTIVITATILOR SPORTIVE DE MASA

!> v>
CROSUL MĂRȚIȘORULUI" A ÎNREGISTRAT
lată relatări de la o atractivă duminică sportivă do omoB :

Vremea capricioasă de ieri mtiaidat pe iu
exercițiului fizic in aer liber. In duda rătxrfnirdar iernă (pe a 
in multe orașe ale țării au avut loc numeroase ș vc-ict» ccr-oet: 
festivaluri.

„Crosul mărțișorului", disputat 
ieri dimineață pe trasee desemnate 
în jurul parcului de la Facultatea 
de medicină din București, s-a a- 
propiat mult de ceea ce înțelegem 
printr-so competiție de masă ! Orga
nizatorii (C.M.E.F.S. București și a- 
jutoarele lor, — consiliile similare 
ale sectoarelor, profesorii de educa
ție fizică, activiștii sportivi din în
treprinderi și instituții) și-au făcut 
din plin datoria. Am fost martorii 
astfel ai unei participări masive, pe 
care nu o prevedeam judecind după 
ninsoarea sub care s-au deșteptat 
bucureștenii. Locurile de start și 
traseele, fixate și desemnate cu e- 
xactitate, operativitatea înregistră
rii rezultatelor, au constituit alte 
puncte pozitive ale acțiunii. La 
buna desfășurare a întrecerii a con
tribuit prezența organelor de resort

din Miliția Capitalei, care au di 
jat atit plutoanele de alergători cit 
și circulația vehicolelor. Credem, 
așadar, că, prin această competiție, 
prin modul ei de desfășurare, pnn 
atingerea integrală a scopului pen
tru care a fost inițiată, organele 
sportive bucureșter> au obținut un 
meritat certificat de maturitate.

Iată primii clasați pe categorii de 
vîrstă: FETE, 11—12 ani (6M m) :
1. Mihaela Gheorghe (Școala 178)
2. Florica Cupa (Școala 140) 3. Or- 
tansa Anghel (Școala 18); cat. 
13—14 ani (600 m): 1. Tatiana Bă- 
deanu (Școala 178) 2. Mihaela Cră
ciun (Școala 18) 3. Mihaela Crișau 
(Școala 178); cat. 15—16 ani (800 m): 
1. Gabriela Hagea (Școala 21) X 
Marilena Bogdan (Școala 12) 3. Ma
riana Sandu (Școala 205) ; cat. 
17—18 ani (1 000 m) : 1. Ioana Ro-

BACĂU: PESTE 2000 DE CONCURENTE LA „CUPA 8 MARTIE”»r

io*, pe care obiectivul fotoreporterului 
r.>;: să-l cuprindă in întregime, vă reda 

a ansplei participări de care s-a bucurat ieri 
c-orul organizat in Capitală.

Pel:grafieă> X Maria 
iFJLB). 3. Maria 
nirea tricolor); ey*

19—25 1*1 a m ■) : 1 Doma Pn- 
cop (Lc. Caragiale) X Mariana 
Preda (Rapid) 3. Elena Matei (Uni
rea tricolor) ; BĂIEȚI. raX 11—12 
ani (6M m) : 1. Cornel Brătucu 
(Școala 25) X I rinei Lăzărescu 
(Școala 128) 3. B-ogcan Mateescu 
(Școala 35) ; cat 13—14 ani (2N m) :

1. Constantin Burmuz (Școala 115)
2. Cristian Iștvan (Școala 168) 3. 
Marin Petre (Școala 32) ; cat. 17—18 
ani (2 000 m) : 1. Eugen Vlad (Lie. 
T. Vladimirescu) 2. Costel Costea 
(Grupul școlar Iosif Rangheț) 3. 
Dum tru Puiu (Școala profesională 
C.F.R.) ; cat 19—25 ani (2 000 m) : 
1. Dumitru Ionescu (Gloria) 2. Mi- 
ha: D:ncă (Lie. G. Călinescu) 3. Ion 
Oriea ■Șc. prof. Vulcan) ; cat. pînă 
la 33 ani : 1. Marian Mugur 2 Tra
ian Potop 3. Constantin Pîrvu ; cat. 
peste 35 ani : 1. Dumitru Tălmaciu 
X Constantin Crețu.

Radu TIMOFTE

,9'

îmi exprim convingerea că aplicarea măsurilor și hotărîrilor plenarei din aces

te zile va exercita o inrîurire deosebit de pozitivă asupra întregii activități de fău

rire a societății socialiste multilateral dezvoltate în țara noastră, va determina noi 
și noi succese pe calea progresului economiei naționale, a făuririi bunăstării și fe

ricirii întregului nostru popor".

NICOLAE CEAUȘESCU
Din cuvîntarea rostită la încheierea lucrărilor Plenarei C.C, al P.C.R. din 28 februarie—

2 martie 1973, • *

CHEZĂȘIE A EAI»IRII SOCIETAfll SOCIALISTE

prevederilor pla- 
pentru realizarea

Î
ntregul nostru popor a urmărit cu viu interes, 
cu un sentiment de deosebită adeziune și de 
participare nemijlocită, lucrările Plenarei din 
28 februarie — 2 martie, a Comitetului Cen
tral al partidului, convocată pentru a analiza 
modul in care se înfăptuiesc sarcinile adop

tate la Conferința Națională pentru cccelerarea mer
sului înainte al României pe calea făuririi societă
ții socialiste multilateral dezvoltate, precum si mă
surile stabilite Io Plenara C.C. ol P.C.R. din no
iembrie 1972 în vederea împlinirii 
nului pe anul în curs, hotâritor 
înainte de termen a cincinalului.

Pe agenda de lucru a Plenarei a figurat o sferă 
foarte largă de probleme de primă actualitate și 
de excepțională însemnătate atit pentru dezvoltarea 
și perfecționarea in continuare a economiei națio
nale, cit și pentru viața social-politică a țării,

în discuția înaltului forum al comuniștilor s-a aflct 
un ansamblu tematic vast și diversificat, o mare 
bogăție de idei teoretice și de soluții practice, al 
cărui studiu aprofundat și aplicarea consecventă in 
viață vor grăbi pașii ce se întreprind pentru a purta 
țara noastră, națiunea română, pe noi trepte de 
progres, bunăstare și civilizație.

întreaga desfășurare a Plenarei a ilustrat din nou, 
în modul cel mai pregnant, trăsăturile care carac
terizează metodele de lucru ale partidului nostru, 
găsindu-și o expresie vie în cadrul ei abordarea con
cretă, profundă, a problemelor economice, confrun
tarea permanentă a principiilor teoretice cu reali
tatea practică, investigația multilaterală, capacitatea 
de analiză și de discernămint, toate in contextul 
înaltei exigențe care definesc întreaga politică a 
partidului nostru.

Caracterul profund constructiv propriu acestei 
înalte dezbateri de partid și-a găsit o strălucită 
încununare in cuvîntarea tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU rostită la încheierea lucrărilor Plenarei, 
document de o excepțională însemnătate teoretică 
și practică, in care secretarul generat al partidului 
trasează direcții precise și modalități concrete de

acțiune în vederea înfăptuirii cu succes a grandio 
sului program de prosperitate ce se afiă in fața 
poporului nostru.

Cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu a pri
lejuit, ca totdeauna, o vasta și profundă analiză, o 
examinare multilaterală a problemelor dezbătute, o 
sinteză a bogatei experiențe acumulate nemijlocit 
în miezul activității productive, în dialogu! viu și ne 
întrerupt pe care șeful statului ii poartă permenent 
cu poporul.

Printre documentele adoptate de Plenară se nu 
mâră și Hotărirea privind îmbunătățirea activității 
de educație fizică și sport din țara noastră, care 
urmează să fie dată publicității. Fcptul că un ase 
menea act a figurat pe ordinea ei de zi exp-ime 
in modul cel mai grăitor importanța pe care oarti 
dul nostru o acordă educației fizice a populației 
socotind-o drept o parte nedespărțită a educație 
generale, multilaterale, a cetățenilor patriei □ ge 
nerațiilor tinere în special, și pe care a nd<cat-c 
la rangul unei probleme de interes național. Este 
încă o expresie a sprijinului pe care mișcarea spoi 
tivă românească îl primește necontenit din partec 
partidului și o garanție a faptului că sarcinile majore 
ce-i sint încredințate vor fi îndeplinite cu succes.

In activitatea sportivă pe teritoriul țării se simte 
de pe acum un suflu nou, mai puternic, dorința 
de a da mai multă vigoare și finalitate acțiunilor 
îndreptate către atragerea Unui număr cit moi mare 
de cetățeni, a întregului tineret, spre practicarea co
tidiană, organizată și sistematică a exercițiului fizic

Plenara partidului s-a încheiat. Dar, avem senti
mentul convingător că ea continuă, fiindcă documen
tele ei se află pe masa de lucru a întregului popor.

Acum, cînd există clar conturat un amplu program 
toții ne-de acțiune, esențial este să trecem cu 

întirziat la îndeplinirea lui I
Mișcarea sportivă vede in contribuția ei 

tuirea monumentalei opere constructive 
noastre muncitoare o obligație de înaltă 
mare responsabilitate I

fa infăp- 
a clasei 
cinste și

BACAU, 4 (prin telefon, de Ia co
respondentul nostru). — Orașul nos
tru a găzduit în această duminică 
de început de martie una dintre 
cele mai mari și mai semnificati
ve manifestări ale sportului de ma
să : „Cupa 8 Martie1*, rezervată fe
telor. La întrecerile de baschet, vo
lei, cros, gimnastică, tenis de masă, 
șah și popice care s-au disputat în 
aproape toate sălile din Bacău, și-au 
măsurat forțele nu mai puțin de 
2000 de sportive !

Competiția a avut un preludiu 
fiîedit. Dimineața, la ora 8, din di
ferite puncte ale orașului, grupuri 
de tinere s-au îndreptat spre Li
ceul nr. 3, locul de întilnire a par
ticipantelor la această inedită ma
nifestare sportivă feminină. Peste 
30 de minute, fetele, frumos înco-

lonate. avînd în frunte fanfara Fa
bricii de hîrtie Letea, au străbătut 
o parte din străzile centrale 9 Mai 
și Mărășești, după care în fața Ca
sei de cultură a sindicatelor au 
participat la un „miting-fulger*. 
Profesoara Maria Ghenade, preșe
dinta comisiei sportului feminin din 
cadrul C.J.E.F.S. Bacău, a arătat, 
într-o scurtă alocuțiune, semnifica
ția concursurilor dedicate Zilei de 
8 Martie, apoi sportivele s-au în
dreptat spre sălile orașului unde, 
pînă după-amiază, s-au întrecut la 
sporturile preferate.

Crosul a constituit, cum e și fi
resc, disputa cea mai populată. Cele

Iancu ILIE

(Continuare ta pag. a 2-a)

SINAIA, Cora 1 4M (prin telefon). 
Simbătă seara, semnalul pentru 
culcare s-a dat la orele 2X Dar, 
dacă cineva crede că. deși frinți de 
oboseală, copiii au adormit repede, 
se înșeală. După prima manșă — 
care avusese ioc în cursul după- 
amiezii — dorința victoriei a pus 
stăpînire pe fiecare din cei aproape 
200 de concurență Astfel că dumi
nică, cu multe ore înainte de ur
carea la Cota 1400, toți se aflau 
in fața vilelor și-ș; lustruiau tăl
picile săniilor.

Cam în același timp, pe pirtia 
aproape ca de bob — intr-afit de 
bine a fost amenajată — se lucra 
intens Ia evacuarea zăpezii căzută 
într-o noapte cit intr-o iarnă în
treagă !

Sint chemați la start primii coc- 
curenți. Dacă în rranța de simbătă, 
elevii liceelor au avut intfietate, 
duminică pionierele au fost deschi
zătoarele de pîrtie. Le vedem prin
tre primele care -zboară" către _ 
Sinaia, pe Doina Stsacia, din co
muna Runcu. Știam că in manșa I 
ocupase locul 2 și mai aflasem de 
promisiunea ce i-o făcuse profe
soarei ei. .Maria Cojocar*, ce a 
ocupa o poziție și mai bună în ela-

samentul final _ Trece de primul 
viraj, îl depășește și pe al doilea 
F iat-o la sosire. Arbitrii sînt en- 
tnziasmați. Nu știu încă dacă cele
lalte concurente vor avea timpi su
periori, dar afirmă 
lotat fără greșeală, 
dreptate.

Eleva din Runcu 
părinților — acum, 
citiți aceste rînduri 
la concurs. Dar pentru că amintim 
de această localitate, că mai no
tăm că Iiie Milea și Liliana Spă
tar*, colegi de-ai Doinei, au ocu
pat, de asemenea, locuri fruntașe.

Ion GAVRILESCU 
Gh. IRIMINOIU

le povestește 
la ora la care 
— cum a fost

că Doina a pi- 
Și au avut

SOVIETICE

(Continuare (n pag a 2-a)

La Moscova au continuat 
întrecerile campionatelor in
ternaționale de atletism ale 
Uniunii Sovietice în sală. In 
ultima reuniune, proba de să
ritură în lungime a prilejuit 
un frumos succes reprezen
tantei noastre Viorica Visco
poleanu. Evoluînd mai bine 
de la un concurs la altul (săp- 
tămîna trecută ea a ieșit în
vingătoare și în cadrul „Cu
pei de cristal” de la Bucu
rești), fosta campioană olim
pică și recordmană mondială

s-a clasat din nou pe pri
mul loc cu un rezultat de 
6,34 m, înaintea sovieticei 
Ludmila Ilina, care a reali
zat doar 6,22 m.

Alte rezultate mai impor
tante din cadrul acestui con
curs, la care au participat 
atleți și atlete din 11 țări: 
A. Mosiașvili 7,5 pe 60 m 
garduri ; 
4:16,3 pe 
3:43,7 pe 
nica 5,20 
prăjina.

Ludmila Braghina 
1500 m ; I. Ivanov 
1500 m ; E. Tana- 
m la săritura cu Viorica Viscopoleanu la al doilea succes in 

acest sezon

„CUPA FEDERAȚIEI"

Hocheiștii bucureșteni au terminat la egalitate

fa intercepta

joc excelent
partidele 

sfîrșit cea 
a tradiționalei _ . ______
ționale de hochei pe gheață .Cupa 
federației". întrecerile din acest 
an au fost dominate de hocheiștii 
echipei sovietice S.K.A. Kuibîșev 
care au încheiat neînvinși cele 
trei partide susținute. Pentru re
prezentativa noastră, clasată a 3-a, 
jocurile au constituit un nou 
prilej de verificare înaintea a- 
propiatelor dispute de la Graz, 
din cadrul grupei B a campiona
tului mondial. Ele au arătat clar 
colectivului de antrenori și jucă
torilor direcțiile pe care trebuie să 
acționeze în zilele următoare pen
tru a avea o comportare demnă la 
campionatul mondial.

Iată acum cîteva însemnări de 
la meciurile desfășurate ieri:

desfășurate ieri a 
de a XV-a ediție 
competiții interna-

BUCUREȘT1 — SICA. KUIBiSEV
8—8 (3—5, 1—1, 4—2)

De multă vreme n-am mai văzut 
echipa noastră evoluînd de o aseme
nea manieră ca în jocul de ieri, ho- 
tărit unul dintre cele mai bune ale 
sale din ultimii ani. După un început 
foarte energic al oaspeților, care a 
surprins complet formația Bucureștiu- 
lui, depășită pe plan tactic, tehnic și 
fizic, scorul a ajuns rapid la 4—0,

Costea, în fața porții oaspeților, așteaptă pucul pe care îl 
însă fundașul echipei sovietice.

Foto i I, MIHAlCA

Romeo VILARA

(Continuare în pag. a 4-a)

Feroviarul Cornel Rusu țutează puternic. înscriind al -doilea gol al echi
pei sale in meciul cu Politehnica Cluj

Foto : V. BAGEAC

IN turneul divizionar de baschet

Meciuri spectaculoase,
echilibrate

returului 
a conti-

CLUJ, 4 (prin telefon). — Tur
neul divizionar de baschet masculin 
(al doilea din cadrul 
campionatului național) 
nuat, în condiții organizatorice
foarte bune, în Sala sporturilor din 
localitate, oferind cîteva meciuri 
atractive, echilibrate, urmărite cu 
viu interes de public.

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA— 
POLITEHNICA CLUJ 83—78 (44 — 
39). Foarte puternică replică au dăt 
tinerii clujeni experimentaților ti
mișoreni. Evoluînd cu acțiuni rapi-

START IN CAMPIONATUL DE POLO

DINAMO A ÎNVINS PE VOINJA (11-6) LA CLUJ
Ieri s-a dat startul in cea de a 

28-a ediție a campionatului națio
nal de polo. Și-au început întrece
rea, deocamdată. cele 6 formații 
din seria I, și in prima rundă, re
zultatele au fost cele scontate. Di
namo a obținut o victorie logică 
la Cluj, în fața Voinței, ca și Ră
pii București, cîștigătoare în me
ciul cu Politehnica Cluj. La capă
tul unui joc spectaculos, Progresul 
a întrecut pe I.E.F.S. De subliniat 
și două aspecte mai puțin plăcute : 
la București, jucătorii Bartolomeu 
(Rapid) și Rotariu (l.E.FJS.) nu au 
primit permisiunea de a intra in 
bazin datorită ținutei lor necores
punzătoare. Iar la Cluj, dinamovis- 
tul Lazăr a avut un gest nespor
tiv, aruncind cu mingea în tribună. 
Și acum relatări de la cele trei 
partide :

RAPID BUCUREȘTI — POLI
TEHNICA CLUJ 5—1 (2—0, 1—1, 
2—0, 0—0). Echipa campioană nu 
a strălucit în meciul de debut. Fe
roviarii s-au mișcat destul de greu

în apă și au greșit multe pase în 
faze decisive. Clujenii au acționat 
cu o inexplicabilă reținere, înotînd 
puțin și trăgînd foarte rar la 
poartă. Și dacă tabela de marcaj a 
indicat la sfîrșit o diferență de 4 
goluri în favoarea bucureștenilor, 
aceasta se datorește nu numai 
unui plus de experiență al bucureș
tenilor, ci și celor 5 situații de 
superioritate de care au beneficiat 
(oaspeții nu au avut niciuna), din 
care au 
scris, pe 
Rusu (de 
Schervan 
dus bine

PROGRESUL — I.E.F.S. 3—1 
(0—0, 1—0, 0—1, 2—0). A fost un 
meci de bună factură încheiat cu 
victoria echipei care a atacat mai 
lucid în momentele de tensiune. 
Progresul a deschis scorul prin 
D. Teodorescu (4 m), iar studenții 
au egalat prin Bădinici, la o gre
șeală a lui A. Munteanu (care a 
și fost eliminat). în ultima repriză

transformat trei Au în- 
rînd, I. Slavei (s.n.), C. 
două ori), E. Pop (Polit.), 
(s.n.) și Olac (s.n.). Acon- 
Gh. Cociuban (Buc.).

I.E.F.S.

a înscris R. Mirea; apoi, la capă
tul unei frumoase combinații Mi
rea — Manea — Ion Gheorghe, ul
timul pecetluiește scorul partidei. 
A arbitrat ‘ _
(Cluj).

VOINȚA 
BUCUREȘTI 
2—2, 2—4). Așteptat 
res, meciul a dezamăgit pe specta
tori datorită replicei slabe pe care 
Voința a dat-o formației dinamo- 
viste. Bucureștenii au luat un start 
rapid (3—0), și apoi după două re
prize mai echilibrate au apăsat 
pe accelerator, cîștigînd la scor. Ei 
și-au organizat cu răbdare atacu
rile, iar V. Rus l-a anihilat a- 
proape complet pe CI. Rusu. Gaz
dele au greșit multe pase, și au ra
tat din superioritate numerică. Au 
marcat: Lazăr 4, D. Popescu 3, 
Nastasiu 3, Popa (Dinamo) și CI. 
Rusu 2, A. Szilagi 2, R. Rusu, Pop 
(Voința). A condus bine Fr. Simon 
(Tg. Mure).

foarte

CLUJ
6—11

bine R. Timoc

— DINAMO
(0—3, 2—2,

cu mare inte-

de, în care intercepțiile și contra
atacurile au abundat, gazdele nu 
și-au lăsat niciodată adversarii să 
se distanțeze. în min. 29, oaspeții 
conduceau cu numai un punct 
(60—59) și tot astfel în min. 34 
(68—67). în final, însă, experiența 
baschetbaliștilor de la Universitatea 
Timișoara și-a spus cuvîntul. Ei au 
speculat prompt cîteva greșeli de 
tehnică ale clujenilor și au cîștigat 
o partidă deosebit de interesantă 
care a oferit un spectacol plăcut. 
Au marcat lancea 2, Minius 8, lo- 
nescu 18, Mănăilă 16, Czmor 22, 
Weber 1, Cîmpeanu 16, pentru Uni
versitatea, respectiv, Banu 21, Moi- 
sin 16, Barna 16, Vidican 2, Ro
man 21. Au arbitrat G. Dutlca și 
Em. Niculescu.

FARUL CONSTANȚA — RAPID 
BUCUREȘTI 62—59 (29—34). Mai 
activi în apărare, constănțeriii s-au 
distanțat în prima parte a partidei, 
conducînd în min. 13 du 21—12. A- 
poi, a fost rîndul bucureștenilor să 
pună accent pe defensivă și dato- 
________________D. STANCULESCU 

(Continuare tn :>aa a 2-a)

Citiți în pagina a lll-a, 
la rubrica noastră de fot

bal :

• Jocuri amicale susținute 
de divizionarele A cu o săp 
tămînă 
rului.

înaintea începerii retu

• La 
baliști 
cui 3 cu Crystal Palace.

• Corespondență specială de 
la Amsterdam: Ajax după meciul 
cu Feyenoord și înaintea jo
cului cu Bayern Munchen.

Viareggio, tinerii fot 
români iși dispută Ic
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La Sibiu

SCHI Șl SĂNIUȘ PE ZĂPEZILE... PRIMĂVERII
Zăpada — dorită (dacă ne gin- 

dim la amatorii de schi și săniuțe) 
și nedorită (de cei care preferă 
jocurile sau alergarea) — a căzut 
în abundență la Sibiu. Spre bucu
ria copiilor, dezamăgiți de o iarnă 
prea dulce și săracă în nea. Ve
nind în întîmpinarea dorinței lor, 
mărturisite sau nu. Consiliul jude
țean pentru educație fizică și sport, 
în colaborare cu Comitetul munici
pal U.T.C., Inspectoratul județean 
școlar și Consiliul municipal al or
ganizației pionierilor, a organizat, 
pe dealul Gușterița. atractive con
cursuri de schi fond, coborîre și 
săniuțe, desfășurate într-o atmosfe
ră de mare însuflețire.

Peste 2000 de elevi, din toate șco
lile municipiului Sibiu, precum și 
alte categorii de tineri, majoritatea 
de la Uzina Independenta, s-au În
tîlnit într-o splendidă duminică de 
martie pe un soare primăvăratec și 
pe o zăpadă pufoasă, pentru a se 
întrece la schi și săniuș. în compe
tiția dotată cu „Cupa mărțișorului*

Iată cîteva rezultate : coborirc 
băieți — Konrad Heldaner (Șc. gen 
11). Nicolae Udrea (Lie. economic), 
Floricâ Niță (Lie ind. alimentară), 
fond băieți : Helmund Wotsch (Șc. 
gen. II), Erhatdt Kessler 'Șc 
M.I.U ) ; săniuțe băieți : Vasile Peto- 
rou (Șc. gen. 15). fete : Ana Fintî- 
nă (Șc. gen. Rășinari).

I. IONESCU

Pe stadionul „Metalul^
EDIȚIE â CROSULUI 8 MARTIE

Nedelea (Metalul), 1500 tn : Florica 
Muntea (Metalul).

Cea de a 20-a ediții a Crosului 8 
Martie a revenit clubului organiza
tor, Metalul București. (Octavian 
GUȚU).

Ediția jubiliară (a 20-a) a Crosu
lui 8 Martie s-a desfășurat dumi
nică pe un traseu ales în incinta 
complexului sportiv Metalul în pre
zenta unui numeros public. Și-au 
disputat intîietatea peste 1500 con
curente, reprezentind 30 școli gene
rale. 10 licee și 3 școli profesionale 
din raza sectorului 3 al Capitalei. 
Marea majoritate a elevilor au fost 
însoțiți de profesorii lor de educa
ție fizică care au contribuit, alături 
de organizatorii competiției, clubul 
sportiv MetaluL la reușita întrece
rilor

Iată pe cîteva dintre învingătoare: 
500 m: Vasilica Nicolau (Șc gen. 
78). 600 m : Mariana Petre (Șc gen. 
67). 1090 m: Maria Horlea (FC.MEJ, 
860 m : Elena Groșii (Șc. prof. Elec
tromagnetica). 2000 tn : Tudorița

LA BISTRIȚA—UN
ADEVĂRAT FESTIVAL

AL ZĂPEZII

CROSUL FETELOR,
la ploiești

Frumosul bulevard central al 
Ploiești ului a cunoscut ieri atmos
fera unor frumoase întreceri de 
cros, organizate de C.J.E.FS. Pra
hova în colaborare cu organele sin
dicale și U T.C. Au participat peste 
1000 de fete din școlile generale, 
licee și asociații sportive ale Muni
cipiului Ploiești Iată cîștigătoarele: 
500 m — Vintilă Mariana JȘc gen. 
nr. 7), 700 m — Carmen 
(Lie. 1). 1000 m — Muzas 
(Lie. șc de chimie), 1200 
geta Mateescu (Lie. 1).

V. ALBU

Dragomir 
Constanța 
m, Geor-

ÎN JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN
în toate orașele județului nostru 

au avut loc duminică numeroase 
întreceri rezervate fetelor, întreceri 
dotate cu „Cupa 8 Martie". Astfel, 
la Caransebeș, Oțelul Roșu, Bocșa 
și, bineînțeles. în reședința județu
lui, sute și sute de tinere s-au în
trecut la volei, săniuțe, 
tenis de masă, handbal, 
pice.

La Reșița, localnicele 
oaspete sportive și din 
de la Tg. Jiu, Petroșani, Deva, Hu
nedoara, Oțelul Roșu, Caransebeș 
etc Una dintre cele mai reușite în
treceri s-a disputat la cros, concurs

ZIUA SPORTULUI FEMININ

(Urmare din pag r)

Felicitări pentru eleve și pentru 
profesoara care, după cum am a- 
flat, la faza pe școală a „Săniuței" 
a mobilizat peste 300 de copii.

Scriam în reportajul nostru an
terior că Marilena Russu, partici
pantă la toate edițiile, ne decla
rase că nu urmărește să mai cîș- 
tige un titlu. Dar n-am crezut-t> ... 
Duminică, eleva din Mediaș, și-a 
încheiat cursa cu timpul cel mai 
bun, intrînd pentru a doua oară 
în posesia titlului de cîștigătoare a 
competiției.

Pe drumul vechi al Cotei 1400 
coboară In șir indian aproape 200 
de copil. Nu toți vor primi trofee, 
nu toți vor urca pe podium. Dar în 
mod cert toți cei 200 veniți aici 
precum și colegii lor, în număr de 
cîteva zeci de mii, din întreaga 
tară au consacrat definitiv „Săniuța 
de argint", ca o adevărată și deo
sebit de apreciată competiție spor
tivă de masă.

Astfel au apreciat manifestarea 
și oficialii care i-au felicitat și le- 
au înmînat premii cîștigătorilor — 
Titus Deac, șeful Comisiei Sport- 
turism a C.C. al U.T.C., Constantin 
Neagu, primarul orașului Sinaia. 
Florin Moraru, șeful Comisiei 
Sport-turism a Consiliului Național 
al Organizației Pionierilor. Din 
partea F.R.S.B,, cîștigătorilor le-au 
fost înmînate premii de P. Focșe- 
neanu, secretar general.

Maestrul emerit al sportului bo- 
berul Ion Panțuru i-a felicitat și 
le-a înmînat premii celor mai buni, 
apreciind totodată — așa cum ne-a

Ieri, în sala Constructorul din 
Capitală, la Cluj și la Timișoara au 
avut loc meciurile etapei a X-a a 
campionatului feminin al Diviziei A. 
Iată rezultatele :

VOINȚA BUCUREȘTI — VOIN
ȚA TG. MUREȘ 67—61 (39—34).
Bucureștencele, care în tur la Tg. 
Mureș cîștigaseră la un 
goric, abia au reușit să 
pe teren propriu. Scorul 
majoritatea timpului, o 
strînsă oaspetele dînd 
destui de dîrză, mai ales în prima 
repriză, cînd au și condus. Au mar
cat : Firlinger 5. Andreescu 9, Savu 
2. Ionaș 22. L. Rădulescu 16. T. Ră
dulescu 13 pentru Voința București, 
respectiv Lorincz 17, Daichendt 4, 
Papp 8, Rrassai 5. Lukacsi 17, O- 
prlciu 10. Au arbitrat foarte bine 
I. Petruțiu și P Pasăre.

RAPID — CONSTRUCTORUL 
60—46 (28—22) Rapidistele, in rîn- 
dul cărora au revenit Ivanovici și 
Vasilescu au avut inițiativa pe în
treaga durată a întilnirii Au mar
cat Suliman 21, Basarabia 6, Iva
novic! 12. Tall 16, Bohm 2, Raco- 
viță 1. Vasilescu 2, pentru Rapid, 
respectiv Gugu 11, Godeanu 6, Ba
ra baș 6, Gheorghe 11, Guranda 4, 
Popescu 8. Au arbitrat, cu greșeli 
M. Negulescn și C. Călin.

POLITEHNICA BUCUREȘTI — 
CRIȘUL ORADEA 58—47 (27—29). 
Evoluția liderului campionatului, 
Politehnica, a constituit o surpriză 
neplăcută Elevele antrenorului Gri- 
gore Costescu au fost de nerecunos- 
cut ele decepționtnd atît din punct 
de vedere tehnic cît și tactic Gre
șelile de tehnică au abundat de 
ambele părți, iar aruncările la coș, 
în multe cazuri, au fost de-a drep
tul penibile. Orădencele au abor
dat curajos această partidă și timp 
de 20 de minute scorul le-a fost 
favorabil La reluare, în iocui bucu- 
reștencelor am observat o oarecare 
schimbare, care a avut drept ur
mare doar modificarea scorului, nu 
însă și a jocului în ansamblu Au 
marcat Capotă 6. Pruncii 10. Sza- 
bados 2 Demelrescu 6. Predescu 4, 
Savu 6 Ciocan 14. Buca 10 pentru 
Politehnica respectiv Topor 12, Du- 
daș 14. Balogh 8. Bodor 2, Varga 9, 
Popa 2 Au arbitrat foarte bine G. 
Chiraleu șl S. Filoti.

scor cate- 
se impună 
a avut, în 

evoluție 
o replică

A. VASILESCU

UNIVERSITATEA CLUJ — SĂ
NĂTATEA i SATU MARE 74-45 
(28—23). Studentele, cu o echipă in

atletism, 
schi și po-

au avut ca 
alte orașe.

declarat ca „excelentă ideea orga
nizării acestei compettfii'.

CLASAMENTE GENERALE. Pio
nieri : 1. I. Milea (Șc. gen. Runcu
— Dîmbovița), 2. C. Groza (Șc. gen. 
Iacobeni — Suceava), X N. Gheor- 
gheoni (Șc. gen. Mînăstirea Cașin
— Bacău). Pioniere: 1. 
ciu (Șc. gen. Runcu), 
Giugi (Șc. gen. Rișnov 
3. Aurora Grigore (Șc.
— Prahova). U.T.C.-i$ti: L Gh, 
Husea (Lie. Or. Victoria — Bra
șov), 2. P. Rău (Lie. Gurahorț — 
Arad), 3. V. Luca (Lie. Dordhoî — 
Botoșani). U.T.C.-iste: 1. Marileca 
Russu (Lie. 1 Mediaș — Sibiu), X 
Adrianne Schulleri (Lie. 1 Brasov), 
3. Liliana Spătarii (Șc. gen. Runcu).

Doi.na Stan-
2. Mariana
— Brașov), 
gen. Posesti

TEN IS J E3

întrecerile de tenis de cfmp des
fășurate în sala „23 August* s-au 
Încheiat cu victoria junioarei dina- 
moviste Florența .Mihai, care și-a 
adjudecat astfel „Cupa 8 Martie*. 
Invingâtoarea a confirmat o dată 
In plus că este un element de bază 
al tenisului feminin. De subliniat 
revenirea în plutonul fruntaș a Ele
nei Takacs (Progresul), fapt Îmbu
curător, deoarece lupta pentru pri
mele locuri se relansează cu mai 
multe pretendente. Valeria Balaj 
(Steaua), a avut o comportare me
ritorie, tn celelalte două partide din 
turneul final, fiind Ia un pas de a 
cuceri a doua oară consecutiv 
acest trofeu (departajarea fată de 
învingătoare s-a făcut la setaveraj. 
Aurelia Trifu (Steaua) a jucat sub 
valoarea sa lipsindu-i combativita-

REZULTATE SCONTATE IN PRIMA
care au debutat patru jucătoare de 
la Școala sportivă (Jichișan Mo
raru, Szekely și Merca). au fost con
duse timp de 18 minute, după care 
cu un joc din ce în ce mai sigur au 
preluat conducerea, detașîndu-se net 
în învingătoare. Au marcat ; Neța 
17, Merca 11. Moraru 15, Szekely 13, 
Jichișan 13. Pop 4, Farkaș 1, pen
tru Universitatea, respectiv Pop 15, 
Mihalic 13, Horvath 7. Kercso 6, 
Pataki 4. Au arbitrat foarte bine 
A. Atanasescu și I. Dinescu.

M. RADU — coresp.

„SPARTACHIADA DE IARNĂ A ARMATELOR PRIETENE"

AXEL LESER (R.D.G ) A CÎȘTIGAT CUR SA DE 30 Iun.
® Schiorii noștri au

PAMPOROVO 4, (prin telelon, de 
la trimisul nostru).

Sîmbătă a avut loc prima probă 
din cadrul celei de a IV-a ediții a 
„Spartachiadei de iarnă a armate
lor prietene". S-a disputat cursa pe 
30 de km. la care au fost înscriși

avut o evoluție modestă
32 de sportivi, cite 4 din fiecare 
delegație. întrecerea a avut loc în 
Poiana Studenet la o altitudine de 
1660 m. De remarcat că, uneori, 
traseul a atins și 1708 m, ceea ce 
trebuie să recunoaștem că a supus 
pe schiori la mari eforturi. Pîrtia

dominat de Relia Puiu. Gabriela 
Mazilu, Ana Antonescu, din Reșița, 
și Maria Lăzărescu. din Deva.

în sala sporturilor „30 Decembrie" 
și-au dat întîinire echipele de hand
bal, adevărate reprezentative femi
nine din mai multe orașe ale jude
țului Unul dintre cele mai specta- 
c P>a-=e . ~<uri a fost acela dintre 
selecționatele orașului minier Anina 
și Moldova Ncuâ. Scor : 9—1 (3—2). 
Trofeul „Cuca 8 Martie" a revenit 
i-.sâ handbalistelor din Reșița, care 
în trei msduri nu au cunoscut în- 
frîngerea.

O interesantă dispută s-a dat 
la volei, unde s-au întrecut sexte- 
turile din Reșița, Caransebeș. Bo- 
zovici. Mehadia și Oțelu Roșu. Cîști- 
gâtoare : voleibalistele din Caran
sebeș. x

Doru GLAVAN

Săptămîna care a trecut i-a re
compensat pe bistrițeni pentru toa
tă lipsa de zăpadă resimțită în a- 
ceastă iarnă. Iar duminica de ieri 
a constituit o veritabilă „zi de 
vîrf". cu trei concursuri și peste 
150 de participant!, prezenți pe 
faimoasele pîrtii de la Măgura Ca
lului, pentru prima oară acoperite 
cu un strat de omăt sănătos, toc
mai bun de alunecare. S-a concu
rat la probe de fond la coborîre și 
slalom. Confruntările au fost in
teresante și chiar aprig disputate 
ca. de pildă, cele ale micilor aler
gători de la centrele de inițiere din 
Bistrița șl Valea Bîrgăului, care au 
dominat întrecerile la copii și, res
pectiv, juniori.

Iată și cîștigătorii acestui inte
resant concurs : juniori — 5 km : 
Liviu Măjer (Valea Bîrgăului) ju
nioare — 3 km t Livia Bozga (Va
lea Bîrgăului), copii — 3 km — 
Sandu Florea (Bistrița)

Celelalte două competiții au fost 
dotate eu „Cupa Femina“ rezervată 
numai fetelor, care s-au întrecut 
la fond și coborîre, și „Cupa So
meșului”.

L TOM A

BiCW: PtSIt 2000 DE COOOfflH IA „CUPA 8 MARTIE"
(Urmare din pag 1)

peste 1000 de concurente (!) au 
fost împărțite în două serii, după 
virată * de la 16 la 19 ani și peste 
19 ani Cea mai rapidă alergătoare, 
dr’re cele mai tinere, a fost Ioana 
Cerbu. de la Liceul economic. în 
timp ce la senioare imbatabilă s-a 
dovedit a fi Mihaela Neagu, com
ponenta. echipei JStiința" a Institu
tului pedagogic.

Nu greșim dacă spunem că cel 
mal plăcut ioc de volei l-au pres
tat echina Sindicatului invățămint. 
enmousă din jucătoare între 30 și._ 
50 de ani ! Ele au ocupat un ono
rabil loc II, după Știința LP. Stu-

dentele de la Institutul pedagogic, 
cele mai bune sportive ale marii 
competiții băcăuane, au dominat și 
întrecerile de baschet, pe care le-au 
cistigat după jocuri deosebit de 
spectaculoase.

La alte discipline trofeele au re
venit după cum urmează : ȘAH — 
Aurica Stanciu (A S. Partizanul) ; 
POPICE — Elena Ciusanici (Voința).

De menționat că frumoasa cupă 
oferită asociației cu cel mai mare 
număr de participante a revenit 
sportivelor de la Construcția, iar 
trofeul ComPetulut municipal U.T.C 
a fost cîștigat de către tinerele 
Grupului școlar comercial.

FLORENȚA MIHAI A CÎȘTIGAT
tea. In taroea! pentru locurile 5—8 
Mariana Nunweiller. Dinamo, s-a 
impus categoric, dovedind că infrta- 
gerea suferită la Elena Takacs a 
fost o simplă Intîmplare. Clujeanca 
Vera Pura a demonstrat aceeași 
combativitate pe care i-o cunoaș
tem. practicînd un joc plăcut și 
egal. Adriana Caraiosifoglu (C.S.U. 
Construcții) este încă departe de 
valoarea din trecut Florica Butoi 
(C.S U. Construcții) a avut o foarte 
bună orientare tactică și un joc 
spectaculos, dar lipsa pregătirii fi
zice și-a spus cuvîntul nepermițfn- 
du-i să ocupe un loc mai bun pe 
care poate H merita.

Ultimele rezultate: Florența Mi
hai — Elena Trifu 6—4. 6—2. Vale
ria Balaj — Elena Takacs 6—3, 
6—3, Mariana Nunweiller — Adri-

ETAPA A RETURULUI LA FETE
au rezistat doar o repriză. Au mar
cat: Villanj i 22, Nedelea 6, Sehnebli 
24. Grosskopf 6. Moldovan 1. Balogh 
6. pentru Universitatea, respectiv 
Deak 11, Petrie 2, Tita 30, Szabo IX 
Iftimie 10, Popov 15, Pantea 10. Au 
arbitrat foarte bine M. Aldea și L. 
Krosznai.

P. ARCAN — coresp. județean
CLASAMENT

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA—
I.E.F.S. BUCUREȘTI 65—81 (35—35). 
Gazdele, fără Goian (accidentată).

1. POLITEHNICA 10 9 1 738—530 19
2. I.E.F.S. 10 9 1 712—*04 19
3. Rapid 10 7 3 609—543 17
4. Voința București 10 < 4 691—601 16
5. Univ. Timișoara 10 5 5 610—«36 15
6. Cluj 10 4 6 553—661 14
7. Crfșul 10 4 6 599—615 14
8. Constructorul 10 2 8 486—598 12
9. Sănătatea 10 2 8 551—737 12

10. Voința Tg. Mureș 10 2 8 58fi—740 12

MECIURI SPECTACULOASE, ECHILIBRATE
(Urmare din pag. I)

rită acestui fapt au echilibrat situa
ția. Rezultatul a fost decis în ulti
mele 10 minute, cînd eficacitatea 
formației Farul a fost hotărîtoare. 
în plus, unele pase greșite ale fe
roviarilor au facilitat succesul con- 
stănțenilor. Au înscris : loan 2, Po- 
povici 8, Pașca 10, Purcăreanu 24, 
Bănică 8, Spînă 10, pentru Farul, 
respectiv, Vintilă 4, Stănescu 12, 
Tursugian 4, Simulescu 4, Cr. Po
pescu 21. Predulea 4, Vlădescu 10. 
Au arbitrat V. Kadar și G. Berek- 
meri.

I.E.F.S. — ACADEMIA MILITA
RĂ 95—66 (51—36). Au marcat: 
Roman 14, Szep 6, Braboveanu 14, 
Dochia 2, A. Molnar 8, L. Molnar. 
4, Berceanu 6, Nagy 1, Cernat 38, 
Cliircă 2, pentru I.E.F.S., respectiv, 
Ronay 16, Papo 4, Nicolescu 6, Teo- 
dcrescu 15, Marinescu 2, Mărginea
nu 6, Țurcanu 9, Neagu 8. Au arbi
trat I. Știrbu și I. Balas.

I.C.H.F.—UNIVERSITATEA CLUJ 
77—71 (39—39). Marea surpriză a
reuniunii de sîmbătă seara a fost 
produsă de jocul bun în atac și. 
mai ales, în apărare practicat de 
I.C.H.F. „Zona" a fost foarte mobi- - 
lă și a interceptat multe mingi, iar 
atacul variat și cu pătrunderi im
petuoase a făcut deseori inutile in
tervențiile studenților. Baschetba- 
liștii bucureșteni au făcut o parti 
dă remarcabilă demonstrînd că al
cătuiesc un colectiv, care cînd luptă 
cu toată dăruirea este capabil de 
rezultate dintre cele mai bune. Clu
jenii au fost vădit stînjeniți de 
maniera combativă în care s-au a-

parat bucureștenii și nu și-au putut 
face jocul obișnuit în atac. Au mar
cat : Antonescu 4, Dikay 14, Bulat
10, FI. Niculesscu 16, Mălușel 11. 
Tudossi 6, Chiciu 10, Cîmpeanu 6, 
pentru I.C.H.F., respectiv, Demian 
26, Rtihring 13, Zdrenghea 11, Antal
11, Vizi 10. Au arbitrat: C. Dutka 
și D. Crăciun.

POLITEHNICA CLUJ — ACADE
MIA MILITARĂ 64—57 (29—31). 
Sportivii de la Academia Militară 
au început furtunos și conduceau 
în min. 4 cu 12—2. Pe parcurs, 
însă, clujenii au jucat din ce în ce 
mai bine și în min. 15 aveau avan
taj : 21—20. în continuare, întrece
rea (desfășurată sîmbătă seara) a 
fost echilibrată și spre final Poli
tehnica a izbutit să se detașeze 
datorită plusului de combativitate 
în apărare și de precizie în aruncă
rile la coș. Au înscris: Banu 18, 
Moisin 12, Barna 15, S. Vidican 12, 
Roman 5, Moldovan 2, pentru Po
litehnica, respectiv, Papo 4, Ronay 
4, Nicolescu 6, Teodorescu 17, Ma
rinescu 6, Mărgineanu 13, Țurcanu 
7 Au arbitrat I. Dinescu și G. Be- 
rekmeri

DINAMO—POLITEHNICA BUCU
REȘTI 92-74 (52-40). Au marcat: 
Cernea 4, Chivulescu 16. Diacones- 
cu 11, Novac 13, Dragomirescu 14. 
Popa 34. pentru Dinamo, respectiv. 
Czel 14, Posa 10, Dudescu 16, Anas- 
tasiu 10, Molin 10, Roșu 8, Drag- 
nea 6. Au arbitrat Fr. Took și 1 
Szabo.

UNIVERSITATEA CLUJ — VO
INȚA BUCUREȘTI 73—46 (35—22).

STEAUA — I.C.H.F. 74—70 (39—35)

„CUPA 8 MARTIE"
ana Caraiosifoglu 6—2, 6— 1, Vera 
Pura — Florica Butoi. 7—6. 6—4. 
ă era Pura — Adriana Caraiosifo- 
glu 7—5, 6—4, Mariana Nunweiller 
— Vera “ 
Balaj — 
Mariana 
toi 6—4. 
ios’foglu 
Clasament final grupa I: 1 
renta Mihai 2 v, 2. Valeria Balaj 
2 v. 3 Elena Takacs 2 v, 4. Elena 
Trifu 0 v Grupa a II-a: 5. Mariana 
Nunweiller 3 v, 6. Vera Pura 2 v, 
7. Adriana Caraiosifoglu 1 v, 8 Flo
rica Butoi 0 v.

Pura 6—1, 7—6, Valeria 
Elena Trifu 7—6, 6—1, 

Nunweiller — Florica Bu- 
4—6. 6—1. Adriana Cara- 
— Florica Butoi 6—3' 6—4.

* I FIo-

S. IONESCU

C POPOVICI ÎNVINGĂTOR 
ÎN .CUPA STEAUA"

Competiția de tenis dotată 
„Cupa Steaua* și-a desemnat cîș- 
tigătorul C Popovici (Steaua) a do
vedit și eu acest prilej că acel loc 
2 ocupat La concursul republican 
de sală de la Hunedoara nu a fost 
tntlmplător Păcat că acest concurs, 
tocmai tn faza finală, a consemnat 
două neprezentâri (Intîrzieri) fapt 
care nu ne permite să tragem o 
concluzie mai certă asupra clasa
mentului final Dacă organizatorii 
au procedat bine în cazul întirzierii 
jucătorului D Nemeș (Progresul), 
dtndu-i partidă pierdută prin W.O.. 
nu același lucru putem 
decizia luată tn cazul 
Florin Manea (Dinamo), 
Ia ora programării, era 
fapt care I-a făcut să 
Această decizie l-a afectat pe con
curentul respectiv, el neputindu-și 
apăra șansele tn celelalte două par
tide susținute Rezultate: C. Po
povici — F Manea 6—0, 6—2, B 
Almâjan (Dinamo) — D. Nemeș 
6—0, 7—6, D Nemeș — F. Manea 
W.O„ B Almâjan 
6—3. Clasament 
povici 3 v, 2. B. 
D. Nemeș 1 v, 4.

cu

spune de 
juniorului 
elev care, 
la școală, 

întîrzie

— F Manea 6—1, 
final: 1.
Almâjan

F. Manea

C. Po-
2 v, 3. 
0 v.

S.I.

„Cupa Caraimanul“
PRIMA PROBĂ DE COBORlRE A ANULUI

BUȘTENI (prin telefon). — Ara
reori am văzut la un concurs de 
schi atîția spectatori ca duminică 
la Bușteni. Proba de coborîre s-a 
desfășurat efectiv printr-un culoar 
de spectatori de la plecare pînă la 
sosire, demonstrîni audiența de 
care se bucură această disciplină 
la munte. Coborîrea a avut același 
traseu ca proba din ajun, dar 
avînd numai porți de direcție, ofe
rea publicului o întrecere mai pa
sionantă și mai dinamică. Deși 
proba a fost scurtă, iar prin dife
rență de nivel și relief nu a con
stituit un test de mare dificultate, 
ea are marele merit că este prima 
coborîre a anului și că a redeștep
tat preferința unor schiori pentru 
cea mai tehnică și mai curajoasă 
dintre probele schiului.

în cursa seniorilor. Dorin Mun
teanu (C.S.U. Brașov), valorificîn- 
du-și excelentele calități de alune
cător și menținînd pe tot parcursul 
o poziție aerodinamică de căutare 
de viteză, a cîștigat și coborîrea și 
odată cu aceasta și combinata ce
lor două probe.

în cursa senioarelor, Elena Nea
goe (Caraimanul Bușteni) a exploa-

CO-tat avantajul terenului, cîștigînd 
borîrea la o diferență infimă.

La juniori, Cornel Neguțescu 
(S.B.C. Sinaia) a cîștigat proba, a- 
nunțînd prin această victorie și 
prin maniera cu care a obținut-o 
virtuți de viitor coborîtor.

tn încheiere vrem să subliniem 
efortul organizatoric deosebit al 
A. S. Caraimanul Bușteni și a nu
meroșilor cetățeni din oraș, care 
nu au pregetat să facă totul — pe 
o vreme Imposibilă — spre a asi
gura condiții impecabile de desfă
șurare. REZULTATE TEHNICE : 
seniori : 1. D. Munteanu (C. S. U. 
Bv.) 53.8, 2. I. Bobiț (Dinamo) 54,2, 
3. I. Țîrea (A.S.A. Bv) 55,8; se
nioare : 1. Elena Neagoe (Caraima
nul Bușteni) 59,9, 2. Daniela Mun
teanu (A.S.A. Bv) 60,1, 3. Maria 
Cîmpeanu (I.E.F.S. Buc.) 60,5 ; ju
niori : 1. C. Neguțescu (S.B.C. Si
naia) 57,2, 2. FI. Juncu (Voința) 
57,7, 3. I. Șerban (S.B.C. Sinaia) 
57,8 ; junioare : 1. Elena Machedon 
(Șc. sp. Sinaia) 67,8, 2. Leonida 
Onea (Șc. sp. Sinaia) 70,8, 3. Au
relia Drăcea (Șc. sp. Sinaia) 78,5.

Etapa a XVI-a a campionatelor de 
volei a fost marcată de rezultatul 
surpriză înregistrat în partida mas
culină Steaua — Progresul. în rest, 
rezultatele au fost cele scontate, 
lată amănunte de la partidele pro
gramate :

MASCULIN

STEAUA — PROGRESUL (1—3) ! I 
începută în nota de dominare a vo
leibaliștilor militari, care și-au ad
judecat primul set la 4, partida s-a 
încheiat cu surprinzătorul succes al 
echipei Progresul ! Conduși cu 14—5 
în setul doi și cu 10—3 șl 11—6 în

Mihai BIRA

a cuprins o buclă de 10 km. care 
a fost acoperită de 3 ori.

Deși Ia campionatele naționale
■ ” nu 

de 
în- 
ro-

____ . a- 
ceastă distanță s-a făcut simțită, 
schiorii noștri avînd o evoluție mo
destă Doi dintre ei. Nicolae Sfetea 
și Gheorghe Cercel, au abandonat 
după aproximativ 15 și respectiv 
20 de km. iar Gheorghe Voicu și 
Moise Stoian au ocupat locuri slabe.

întrecerea a fost cîștigată de Axei 
Leser (R. D. Germană), care a reu
șit să-l depășească clar pe sovieti
cul Tarakanov, favoritul cursei. O 
comportare bună a avut și cehoslo- 
cul Faistavr, clasat pe locul 3 îna
intea altor schiori cu justificate 
pretenții la o medalie. IATĂ CLA
SAMENTUL, fond 30 km : l. Axei 
Leser (R. D. Germană) 1h 51:43,9.2. 
Valei Tarakanov (U.R.S.S.) lh 
53:01,3. 3. Jan Faistavr (Cehoslo
vacia) lh 54 02,8...20. Gheorghe Voi- 
cu (România) 2h03:08,5,...24. Moise 
Stoian (România) 2h08:28,0.

Tot sîmbătă a avut loc și non- 
stopul la coborîre. Au participat 
cite 6 schiori din fiecare echipă. 
Delegația țării noastre tșl pune în
dreptățite speranțe într-o evoluție 
bună a lui Dan Cristea, Constantin 
Văideanu și Gheorghe Vulpe.

Duminică se va disputa coborî- 
rea, probă ce este așteptată cu 
mare Interes de toți cei prezenți 
aici la Pamporovo.

Theo MACARSCHl

ale țării noastre această probă 
s-a disputat, din cauza lipsei 
zăpadă, la Pamporovo au fost 
scriși în cursă și 4 sportivi 
mâni. Lipsa concursurilor pe

Surpriză In

PROGRESUL

campionatul masculin:

A ÎNVINS PE STEAUA!
în acest 
situația 

lor în

giuleșteni, care încearcă 
retur să-și mai amelioreze 
în clasament. Dar succesul 
fața gălățenilor nu a fost deloc ușor 
și nici prea clar, dacă avem în ve
dere faptul că în finalul setului al 
doilea, arbitrul principal a sancțio
nat pe nedrept în cîteva rîndurl pe 
oaspeți. Imediat după acest set cu 
final dubios, gălățenii și-au impus 
superioritatea în joc, cîștigînd pe 
următorul șl detașîndu-se la mijlo
cul celui de al patrulea (11—7). însă 
Rapidul, profitînd șl de ușurința cu 
care voleibaliștii gălățeni irosesc sl-

au învins la 
condusă de 
Vrăjescu—V.

limită, 
cuplul 
Dumi-

urmă, gazdele 
Partida a fost 
bucureștean V. 
tiu. (I. M. POCOL-coresp.).

„U" CRAIOVA — VOINȚA
Victorie categorică a studenților ob
ținută după un ,joc de factură teh
nică mediocră. S-au evidențiat 
Braun, Bojan și A. Găvozdca, de la 
localnici. Au arbitrat N. Vladinsher 
și I. Armeanu ambii din București. 
(N. DRAGANOIU-coresp.).

DINAMO — ELECTRA (3—0). Dina- 
mo s-a jucat pur și simplu cu adver
sara sa. Spunem s-a jucat, deoarece 
varietatea procedeelor lor tehnico- 
tactice nu a avut replică dincolo de 
fileu. Electra a încercat să țină piept 
dar a fost sufocată la începutul fie
cărui set. Au condus i N. Mateescu 
șl D. Medianu. (GH. ANDREIȚA- 
coresp.).

(3-0).

FEMININ
MEDICINA — CEAHLĂUL (3—1). 

Apatică și lipsită de interes partida 
dintre cele două teamurl. Setul pier
dut de studente se datorează mal 
mult subestimării adversarelor, de-

REZULTATE TEHNICE

MASCULIN : Dinamo — Electra 
3—0 (5, 4, 4), Steaua — Progresul 1—3 
(4, —15, —15, —12). Rapid — C.S.U. 
Galați 3—1 (9, 13, _4, 11), I.E.F.S. — 
Viitorul 3—1, (8, —13, 8, 8), »U“
Craiova — Voința Arad 3—0 (7, 7, 10). 
„U“ Cluj — Tractorul 3—2 (S, —U, 
—12, 7, 14).

FEMININ : _U“ București — Rapid 
0—3 (—14, —4, —8), Dinamo — I.E.F.S. 
3—o (4, 7, 7), C.S.M. sibiu — Con
structorul 3—o (s, 7. 6), Medicina — 
Ceahlăul P. Neamț 3-1 (—11, 7, 3. 
3), Farul — „U“ Timișoara 3—2 (—12, 
13. —17. 5. 13).
• Azi, de la ora 18, tn «ala Fio- 

reasca se va disputa partida feminină 
I.E.F.S. — Ceahlăul P. Neamț, con- 
tind pentru etapa a XlX-a.

Cristian lancu punctează pentru echipa sa (IE.FS), trăgînd liftat pe 
lingă blocajul efectuat de Ion Ciuhureanu. Fază din partida I E.F.S —
Viitorul Bacău (3—1) Foto t V. BAGEAC

cel de-al treilea, sextetul dirijat de 
inepuizabilul Horațiu Nicolau a găsit, 
de fiecare dată, resursele necesare 
să echilibreze jocul șl, profitînd de 
numeroasele greșeli comise de ad
versari, să realizeze punct după 
punct, cucerind în prelungiri (17—15) 
victoria în seturile respective și să 
ia conducerea cu 2—1. Cel de al pa
trulea, care a fost, de altfel, și ulti
mul, a fost dominat de formația 
Progresul care, cu toate eforturile 
jucătorilor de la Steaua care au ega
lat, totuși, de două ori (8—8, 9—9) și 
au condus cu 11—9 și 12—10, și-a 
irnous stilul de joc. Șocul psihologic 
suferit de elevii antrenorului T. Tă- 
nase în setul doi a fost hotărîtor 
pentru soarta meciului, steliștii ne- 
putind d’Jpă aceea să revină la ma
niera de joc cu care au abordat în- 
tîlnlrea. Pentru evolirția ei, remarcăm 
întreaga echipă Progresul, precum și 
parțial pe Dan lonescu, Stamate și 
Bartha de la Steaua. A condus foar
te bine cuplul Em. Costoiu—D. Rădu
lescu.

I.E.F.S. — VIITORUL BACAU (3—1). 
Așteptată cu interes, confruntarea 
dintre aceste echipe nu s-a ridicat 
la nivelul dorit, ambele formații gre
șind deseori. Studenții au obținut o 
victorie meritată, succesul lor dato- 
rtndu-se unui atac mal penetrant și 
unui blocaj mai agresiv. S-au evi
dențiat : Pop, Păștean, Arbuzov de 
Ia învingători, respectiv Gavrii și 
Patrichi. Au arbitrat satisfăcător : 
N Bcciu și I. Petrovici. (EM. F.).

RAPID — C.S.U. GALAȚI (3—1). 
Prețioasă victoria obținută ieri de

tuațiile, avea să forțeze printr-un joc 
combinatlv și, încurajat zgomotos de 
galerie, să realizeze suite de puncte 
care să-i asigure victoria în meci. 
Jucătorii ambelor echipe au evoluat 
inconstant, dar mai bună impresie 
ne-au lăsat Drăgan, Viorel, Cătălin, 
Penciulescu, Chițigoi (Rapid), Gheor- 
ghe, D. Popescu, Păcuraru și Dumi
trescu (C.S.U.) Arbitri i M. Zelinschi 
— satisfăcător, C. Armășescu — foar
te bine. (A. B.).

„U“ CLUJ — TRACTORUL (3—2) 
Spectatorii prezenți la această parti
dă se așteptau la o victorie comodă 
a studenților clujeni care au fost, 
Insă, puși la grea încercare. Pînă la

cit replicii dîrze a acestora, dovadă 
că pe următoarele trei bucureștence
le și le-au adjudecat în numai 35 
minute de joc. Au condus foarte bine 
M. Oancea și M. Bolintineanu. (Iu
lian COSTINIU).

C.S.M. SIBIU — CONSTRUCTORUL 
(3—0) ! Sibiencele, aflate tn zona re
trogradării, au excelat de data a- 
eeasta. Victoria lor este pe deplin 
meritată. Remarcări : I. Popescu, H. 
Schun, E. Pitaru și L. Pavel (C.S.M.), 
V. Caranda (Constructorul). Au con
dus ! V. Tilcă (Craiova) — V. Szackacs 
(B. Mare). (I. lONESCU-coresp. jude
țean).

FARUL — UNIVERSITATEA TI
MIȘOARA (3—2). Victorie grea, dar 
pe deplin meritată a localnicelor, ob
ținută după un joc de bun m'A-l 
tehnic și spectacular. Remarcări t 
Lutch, Statuie, Dan (Farul), Țopa, 
Coste și Viruzab (,,U“). Au condus i 
Gh. Ioiiescu-N, Gălășeanu. (L. BRUCK- 
NF.R-coresp.).

CITEVA SURPRIZE

SOLUȚII TOTUȘI EXISTA

Una dintre problemele deficitare pe 
care le-am consemnat la mai flecare 
reuniune ploleșteanâ este aceea a di
ferențelor prea mari cu care pleacă din 
start concurențli unei probe. Handica
puri de 120—180 de metri — uneori șl 
mal mult — între primul șl ultimul 
partant I Decalajul este excesiv, ma- 
nlfest!ndu-ș! Influența negativă atît pe 
plan tehnic, cit și spectacular.

Desigur că la baza problemei stau și 
unele cauze obiective. Cu un volum mic 
de cal șl cu diferențele de valori exis
tente Intre diferitele exemplare este foar
te greu să se poată organiza tn fiecare 
reuniune, alergări — grupe, de condi
ție, după record sau performanță — 
în afara Invariabilului „meniu fix* al 
handicapurilor Foarte greu intr-adevăr 
— precizăm noi — dar nu Imposibil.

Firește că avlnd pentru rulaj 85 de 
trăpași — plnă vor intra In circuitul 
orobelor șl mtnlll — și vrtnd neapărat 
să prezinți In flecare cursă 10—12 con- 
curențl, atunci sigur că 
te fi schimbată. Dar de 
dardlzare ca oricare 
prindă 10—12 partanțt 1 
mod de a privi lucrurile, anul trecut, 
de pildă reuniunile cu ont alergări au 
totalizat 90—94 de partanți, tar tn cele 
eu nouă curse, numărul acestora a fost 
de 102—104. Si se știe că loturi numeroa
se tn curse se-ntilnesc numai pe hi
podromurile care dispun de un însem
nat număr de curslerf.

Ca să nu se repete exemplul ca din

situația nu pon
ce această stan- 
alergare să cu- 
Datori’ă acestui

304 probe anuale să nu se poată realiza 
declt cinci cu plecarea concurențllor tn 
bloc — trei la debutul mînjilor, Premiul 
de încercare și Derbyul — este necesar 
ca numărul partanților să fie redus la 
posibilitățile REALE ale lotului cabalin 
de care dispunem Dacă fntr-o reuniune 
s-ar programa 5 alergări cu 9—10 par- 
tanțl, ceea ce ar însuma 43—50 de tră
pași, rămîne un număr suficient de 
exemplare — din 85 — cu care să se al
cătuiască, de flecare dată, două aler
gări cu 7-8 partanțl tn care ecartul de 
la plecare dintre concurent) să nu depă
șească 40 de metri. Ba una ar putea 
fi chiar grupă.

Se pare insă că asemenea soluții — 
menite să împrospăteze caracterul mono
ton al reuniunilor — contravin punctului 
de vedere financiar, care pretinde că 
loturile numeroase exercită Influențe su
perioare asupra pariorllor, îndeosebi 
pentru jocul austriac sau pariu! de or
dine triplă. Nu dorim însă să prelun
gim analiza șl să disecăm valabilitatea 
unui asemenea argument.

Vom încheia cu cîteva fraze consem
nate tn toate tratatele privind activita
tea oricărui hipodrom.

„Alergările de cai stnt întotdeauna a- 
areabile de urmărit Firește, n-au fost 
create pentru a oferi jucătorilor prile
jul de a-și satisface pasiunea, Ele 
scopul unic de a contribui 
rea rasei cabaline. Dar cele 
se împletesc armonios-

Precizarea este evidenlă. 
mentarll sînt — credem —

au 
la ameliora- 
două noțiuni

Iar alte co
de prisos.

Niddy DUMITRESCU

tn etapa a III-a a returului cam
pionatului diviziei A la popice s-au 
ob(inut următoarele rezultate :

MASCULIN
RAPID BUCUREȘTI — VICTORIA 

BOD 5460—4795 p d (!) Diferența de 
665 de „bețe“, cum rar s-a mai înre
gistrat în partidele divizionare, o- 
glindește valoarea celor două echipe. 
Giuleștenii au jucat în nota lor obiș
nuită, adică bine, iar oaspeții, sub 
orice critică, față de jocul pe care îl 
practică pe arena lor, unde, de regu
lă, nu le scapă nici o victorie și rea
lizează cifre în jur de 5500—5600 p d. 
Această fluctuație se datorește fap
tului că arena de la Bod nu este 
regulamentară, jucătorii de aici că- 
pătînd deprinderi tehnice greșite. Ce! 
mai buni : C. Rădulescu (R) 946 p d 
și C. Balos (V) 836 p d. Bile goale t 
Rapid 25, Victoria 57. (T. R.).

LAROMET BUCUREȘTI — CON- 
SRUCTORUL GALAȚI 4998—5106 p d. 
Fruntașa seriei Sud a obținut o vic
torie prețioasă, dar dificilă, a fost 
condusă pînă la schimbul 5 cu 35 de 
popice. Cei mai preciși jucători i 
Scorțea (L) — 910 si Tismănaru — 
878 p d. (G. ROSNER).

RULMENTUL BRAȘOV — GLORIA 
BUCUREȘTI 5001—4983 p d. După pa
tru schimburi conduceau bucureștenii 
cu 112 p, dar slaba evoluție a lui 
Cătineanu (790) a decis soarta parti
dei. S-au remarcat : Gal (R) 877 și 
Dinu (G) 851. (C. GRUIA-coresp.).

C.F.R. TG. MUREȘ — VOINȚA 
CLUJ 5376—5241 p d. Joc viu dispu
tat, cu multe rezultate valoroase, ca 
de pildă, cele ale lui Marton (CFR) 
955 și Bice (V) 949. (I. PAUȘ -coresp.).

PETROLUL PLOIEȘTI — VOINȚA 
BUCUREȘTI 5242—5193 p d. Partidă 
echilibrată, revenită pe merit gazde
lor, care au avut în veteranul V. Ni- 
colescu (943 p d) ce) mai precis fucă- 
tor. De la oaspeți, s-a remarcat Blă- 
găilă — 924 p d. (A. VASILESCU- 
ceresp.).

FLACĂRA CIMPINA — CON- 
STRUCORUL BUCUREȘTI 5377—5268 
p d.

C.F.R. TIMIȘOARA — JIUL PE- 
TRILA 4889—5047 p d (!).

IN ETAPA DE IERI
OLIMPIA REȘIȚA — SPARTAC 

SATU MARE 5053—4847 P d.
I.C. ORADEA — VOINȚA TG. MU- 

REȘ 5265—5114 p d.
VOINȚA LUGOJ — ELECTRICA 

SIBIU 4905—4814 p d.
FEMININ

GLORIA BUCUREȘTI — LARO
MET BUCUREȘTI 2573—2258 p d. 
Derbyul seriei Sud s-a încheiat cu o 
neașteptat de severă înfrîngere a 
oaspetelor. în vervă deosebită, gazde
le au surclasat, pur și simplu, for
mația adversă, reușind să stabilească 
noi recorduri ale sălii pe echipe șl 
individual (Ana Petrescu 477 p dj. 
S-au mai remarcat Florlca Neguțoiu
— 471, Ținea Balaban — 453 de la 
învingătoare, respectiv, Ellsabeta Gali
— 438 și Silvia Maxim — 426 p d. 
Elena NIchita și Stela Andrei — ju
cătoare de bază ale echipei Laromet
— au fost cele mai slabe schimburi 
ale formației. (TR. I.).

VOINȚA TIMIȘOARA — HIDRO
MECANICA BRAȘOV 2176—2217 p d. 
Timlșorencele au pierdut datorită Im
preciziei la „izolate". Performera 
reuniunii a fost brașoveanca Antuș, 
cu 400 p d. De la gazde s-a eviden
țiat doar Zubașcu — 387 p d. (I. ENE- 
corespj.

VOINȚA TG. MUREȘ — VOINȚA 
CLUJ 2411—2341 p d. Derbyul seriei 
Nord a revenit mureșencelor, cu toate 
că au aliniat pe piste numai puțin 
de cinci junioare. Cele mai mari re
zultate au aparținut Măriei Todea 
(430), de la Învingătoare și, respectiv, 
Doinei Mureșan (409). (P. ION-
coresp.).

CETATEA GIURGIU — MF.TROM 
BRAȘOV 2695—2576 p d. Un rezultat 
rar întîlnit a obținut de la gazde 
Elena Rada — 509 p d. (A. PĂNA- 
coresp.).

INSTALATORUL BUCUREȘTI — 
FRIGUL BUCUREȘTI 2315—2275 p d.

PETROLUL BAICO1 - VOINȚA 
BUCUREȘTI 2615—2365 p <) (!)

VOINȚA ORADEA - CSM RE
ȘIȚA 2417—2329 p d.

U.T. ARAD — VOINȚA MEDIAȘ 
2! 99—2125 p d.

VOINȚA CRAIOVA — RECORD 
CLUJ 2364—2262 p d

VOINȚA CONSTANȚA — RA
PID BUCUREȘTI 2322—2287 p d
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LA VIAREGGIO I

TOATE GlNDURILE SE ÎNDREAPTĂ 
ACUM SPRE MEDALIA DE BRONZ

Sf APROPIE RETURUL DIVIZIEI A
IERI, MULTE MECIURI AMICALE

Duminici, odată cu prima etapă a returului, se reia întrecerea diviziona
relor A. In rederea importantului eveniment fotbalistic — deschiderea sezo- 
nului de primăvară — echipele au susținut, simbătă ți duminică, jocuri cu 
caracter de verificare, fată amănunte de la aceste partide.

VIAREGGIO, 4 (prin telefon, de la 
trimisul nostru.

Carnavalul de la Viareggio își 
pregătește apoteoza. După noap
tea albă de sîmbătă. cînd un ade
vărat- fluviu de oameni au dansat 
și cîntat pe străzile din jurul 
portului, după ce au curs tone 
de confeti ieri și azi la parada 
măștilor și a carelor alegorice, 
luni va cădea cortina și peste 
turneul international de fotbal, 
competiție ajunsă la a 25-a ediție. 
Pentru acest ultim act mai toți aș
teptau aici un derby Fiorentina— 
Steaua, ca acord final al celor 10 
zile de fotbal. Pentru prestigiul 
competiției, pentru răsplata jocu
lui bun demonstrat de fotbaliștii 
români în partidele anterioare și — 
de ce nu? — pentru încasări. Toate 
anticipațiile au fost Insă zadarnice 
urmînd ca luni după-amiază, pe 
„Stadio Dei Pini" din Viareggio, 
vestitul arbitru italian Lo Bello 
să cheme la duelul pentru cuceri
rea trofeului două team-uri italie
ne, Fiorentina și Bologna. Fără a 
fi subiectivi, credem că o f:na!ă 
Fiorentina — Steaua ar fi fost 
mai valoroasă, și mai dreaptă. 
Mai valoroasă pentru că deși — 
un adversar dotat, în special cu 
două valoroase extreme (Tremaglio 
și Grop) și cu arma contraatacului 
— Bologna s-a dovedit. In ansam
blu, inferioară echipei române. 
Mai dreaptă pentru că a existat 
un arbitru Ciocci din Florența 
care a refuzat bucureștenilor două 
penalty-uri în momente psihogice 
și pentru că. literalmente, juven- 
tiștii noștri și-au sufocat partene
rii în repriza secundă, obligîndu-i 
40 de minute din 45 să stea în 
jumătatea lor de teren. Un argu
ment în acest sens este ți rapor
tul șuturilor la poartă din aceas
tă repriză; 20—1 (10—1 De spațiul 
porții) pentru team-ul român De 
altfel, însuși antrenorul Bolognei, 
fostul portar al squadrei azzurra. 
Vavassari, se declara uimit de 
forcingul formidabil al echpei 
române după pauză. Dar poate 
să fie el acest joc excelent, mim a 
și fost de fapt, dacă echipa n-a 
aiuns în finală accentul se va în
drepta acum spre carențele care 
au împiedicat-o la obținerea aces
tei izbînzi meritate.

Din acest punct de vedere, lă- 
sînd la o parte greșelile decisive 
ale arbitrului florentin, vom măr
turisi că fotbaliștii români meri
tau să se califice în finală pentru 
simplul fapt că au fost superiori 
adversarilor lor. Semifinala de la 
Spezia a început cu o prea mare 
Încredere în izbîndă. Lucru) aces
ta conjugat cu fireasca oboseală 
a tuturor jucătorilor, a dus la o 
evoluție slabă în prima re
priză la un joc anemic, că nicio
dată. Nu e vorba numai de cele 
două goluri primite în opt minu
te datorită unor greșeli ale În
tregii apărări. A fost și o bară

(min. 6 Szabados), și un Iuft in 
careu al aceluiași jucător (min. 
15) au fost și alte două oca
zii Mureșan (min. 38) și Anghel 
(min. 45) care au trădat lipsă de 
vigoare și luciditate. Sigur. re
priza a doua — cea mai bună 
din tot turneul — avea să anule
ze toate aceste impresii nefavorabile, 
dar, logic, dacă în acele prime 
<5 de minute nu s-ar fi jucat cum 
s-a jucat, ceea ce a duș la ori- 
nrirea a două goluri (ți mai ales!) 
la neînscrierea niciunera din par
tea juventiștDor, atunci. în final, 
scorul ar fi fort 2—0 și nu 2—2 
iar penalty-urile (cu riscul loc 
cuvenit) nu ne ar fi scos din lup
ta pentru cucerirea trofeului.

Am am~:nt.t de formidabila pre
siune din repriza secundă. Atunci, 
lotul de trr.eret a da: cea mai 
bună măsură a maturității și a va
lențelor sale supreme A egalat 
Și a fost de peste trei ori in pla
sa victoriei O dată a scos balo
nul de oe linia porții fundașul 
Met (mim 681: altă data Szaba
dos a fost un fel de visător în ca
reu (mim 85): In sfirșit fn min 88. 
în cel mai psihologic moment cu 
putință Ion Ion a tras mult peste 
poarta deși se afla singur En fața 
porții la numai 6 metri. Păcat de 
această repriză excelentă. păcat 
de perderea ursei Coaie condusă 
de Lo Bella

Acum, toate gfodurile se în
dreaptă spre medaLa de bronz, 
în pofida oboselii și accidentări
lor (Anghel, Mureyn. Parana. 
Unchiaș. Vișan), antrenorul Cor
nel Drăgușin și elevii să. consie- 
deră acest meci pentru locurile 
3—4 mai important decît tot ce a 
fost pilă acum. $s vor face tctu 
pentru obținerea medaliei de 
bronz. Insă nici adversarul său. 
formația londoneză Crystal Pa
lace. nu dorește alt lucru. Lu* 
după-amiază, deci. în deschiderea 
finalei, o partidă Steaua — Crys
tal Palace. Preambulul aceste- 
sâptâmîni. clnd fotbaliști! român: 
vor primi. Ia Viareggio ți Leeds, 
puternica replică a soccerului bri
tanic.

Mircea M. IONESCU

RAPID PLEACĂ 
AZI LA LEEDS 

în cursul dimineții de azi ur
mează să plece în Anglia, pe ca
lea aerului, echipa de fotbal Rapid 
București. Așa cum se știe, fero
viarii bucureșteni vor evolua 
miercuri la Leeds, unde in com
pania formației locale, vor susține 
prima manșă a sferturilor de fina
lă din cadrul „Cupei Cupelor*.

STEAUA-SPORTUL STUDENȚESC 1-0 (0-0)
Lume multă ieri dimineață pe 

stadionul dtn Ghencea. Cîțiva an
trenori — printre care și cei ai 
naționalei — mai mulți tehnicieni 
și aproape 5 000 ie spectatori, cu 
toții desigur curioși să vadă la lu
cru două dintre echipele noastre 
divizionare, acum, la numai o săp- 
tămînă de reluarea campionatu
lui. Și, deși pe teren evoluau prima 
și ultima din șirul celor 16 divi
zionare. meciul a plăcut tuturor 
celor prezenți, prin dinamismul 
său și. oarecum surprinzător, prin 
echilibrul său. Ambele echipe au 
părut destul de bine puse la punct 
cu pregătirea, ele angajîndu-se, în 
ciuda unei vremi capricioase (vînt 
ninsoare continuă), foarte repede 
într-un joc rapid, in care dinamica 
jucătorilor a fost, în special In 
prima repriză, aproape exemplară.

Echipa militară a dominat totuși 
mai mult, apărarea sa a jucat 
foarte exact (cu un Negrea care 
n-a comis nici o greșeală), mijlo
cașii au prelucrat destule baloane 
pentru linia de atac, chiar și înain
tarea a produs, in special atunci 
cind „tandemul' Tătaru — Iordă- 
nescu a izbutit să-și tr.vingâ indi
vidualismul propriu, mai multe mo- 
mente periculoase la poarta Iui 
Suciu Dar. Votaes (min. 14) trage 
de la 18 m Lateral, singur, pe lingă 
poartă. Tirara și Zordâaeso (min. 
31) se irrurcă reciproc, la sfârșitul 
unei eocEbcaații de toată frumuse
țea. la numai 11 m de poartă. Td- 
tam (mtn. K ș: 63) trase P este 
gre- blocat de Suciu. sau vrea 
să-s preia balonul în careul de 6 
m. fn loc sâ șuteze direct _

De partea cealaltă, echipa stu
denților bucureșteni a avut și 
unele perioade în care jocul său în 
continuă mișcare s-a impus. Cu o 
apărare formată însă dintr-un mij
locaș și trei foști înaintași (pro
babil o „premieră" mondială I), și 
o linie le atac alcătuită numai din 
trei jucători, foarte depărtați unii 
de alții, Sportul studențesc nu a 
izbutit să ajungă de prea multe ori 
în fața porții lui Haidu. Atunci 
cînd a făcut-o însă, a fost foarte 
periculoasă : Leșeanu, din pasa lui 
Cuperman, intră în plină viteză în 
careu dar trage puternic în bara 
laterală (min. 35) ; Cazan ridică ba
lonul peste portar, dar și peste 
poartă (min. 49) ; Cuperman, scă
pat in fine singur, este blocat cu
rajos la picioare de Haidu (min. 
89>. Singurul gol al meciului l-a 
înscris Pantea, în min. 65, care a 
șutat de la 16 m, puternic, min
gea a atins un smoț de iarbă, l-a 
derutat pe Suciu și acesta nu a 
făcut decît să o devieze în plasă. 
Arbitrul Gh. Micloș (Buc.) a con
dus următoarele formații :

STEAUA : HAIDU — SATMA- 
REANU, Smarandache, NEGREA, 
Hălmăgeanu — Dumitru, Vigu 
(min. 46: DUMITRIU IV) — Pan- 
tea, Tătaru, Iordânescu, Voinea. 
(min. 46 : Nistase).

SPORTUL STUD. : Suciu — Tă- 
năsescu, M. SANDU, KRAUS, 
Manea — CHIHAIA, Cazan, Culda 
— Leșeanu. Cuperman, Lucaci.

Dumitru GRAUR

JIUL PETROȘANI — C.S.M. REȘIȚA 6—0 (1—0)

PETRO» ASL 4 (prin teiefmi). 
Peste Ite» de spectator-. au urmă
rit K'mbătă. La Petroșani confrun
tarea dintre cele docă divizionare 
A. Jiul s CS-M. Reșița. Partida, 
desfășurată pe un teren greu. aco
perit cu un strat gros de zăpadă 
înghețată, s-a încheiat cu Victoria 
categor.că a gazdelor: 6 4 Oaspe
ți’ n-au putut fare ftțâ itrres-j’tri 
formației gazdă, care. în prima par
te a jocului. deșt a dominat. nu a 
înscris decît un singur țoi

în repriza a doua. înaintarea 
Jiului a reușit să înscrie de rinei

SPORT CLUB BACAU — F.C
2—0

ori. repurtind o victorie categorică. 
Au inserts : Stoian (2). Urmeș. Mul- 
țescu. Făgaș și Naidin. Cele două 
echipe au aliniat formațiile:

JIUL: Marin ran — Georgescu.
Stocker. Dooea. Sava (Dodo) — Li
ter*. Kaghi — Stan fUrmes). Mul- 
|e«ra. Staiaa. fFăgas). Naidin.

CSM REȘIȚA: Garaea — Rd- 
dalewa (Kafka). Gevrgeviei. Kiss. 
Gaspar < Redai e) — Grozăveam. Szi- 
lazM. — Atafiresei. Neam. Nestoro- 
vici. Fașcas.

54. K ONI CSKA — co res p.

KARL MARX STADT (R.D.G.)

BACĂU, 4 (prin telefon). în in- 
tflnirea internațională dintre Sport 
Club Bacău și F.C. Karl Marx Stadt 
(desfășurată simbătă pe un teren 
uscat), băcăuani! au dovedit o bună 
pregătire. Asigurîndu-și conducerea 
chiar din primul sfert de oră — au 
înscris Duțan (min. 5) $> Pan* (min
is) —. băcăuanii nu au mai forțat 
nota jocului, perraitîndu-le. oaspe
ților. în continuare — o eehipâ

foarte tinără și cu o bună pregă- 
tire fizică — să echilibreze, dese- 
oci. jocul

în acest meci băcăuanii au aliniat 
următoarea formație: Ghiță — 
Mioc. Catargiu. Veîicu. Margasoiu 
— Vătaf» frr.lx 85 : Sinăuceanu), 
Dntaa — Paaă. Drmbrovschi. Ru- 
rinbei. Fierea.

Gh. DALBAN — coresp.

Campionatele de sală ale tinerilor atlefi
ADEVĂR AȚII PROTAGONIȘTI Al CONCURSULUI — JUNIORII II !

Ora tîrzie la care s-a terminat 
simbătă proba nu ne-a permis re
latarea desfășurării pe larg a în
trecerii săritorilor în înălțime, fără 
îndoială cea mai spectaculoasă a 
primei zile de concurs în ansam
blu, concursul săritorilor a fost de 
un bun nivel — o duzină de atleți 
au sărit peste 1.90 m — dar ^area 
și piperul" probei le-a dat tină- 
rul brăilean, junior de categoria a 
H-a Doru Oprea. Elevul profesoru
lui Ion Moroiu nu avea prima 
șansă în disputa juniorilor «mari*, 
toate pronosticurile indicîndu-1 fa
vorit pe bucureșteanul Constantin 
Cîrstea. care reușise în urmă cu o 
săptămînă 2,88 m la Cupa de Cris
tal și fusese foarte aproape de 2.12 m. 
L-am văzut pe Oprea de trei ori în 
acest sezon. La Botoșani, în condi
ții de concurs destul de grele s-a 
oprit la 1,98 m. La „Cupa de Cris
tal" a reușit 2,04 m, egalînd recor
dul juniorilor II. Simbătă a mai 
adăugat trei centimetri acestei per
formanțe, reușind, din a doua în
cercare 2,07 m. Rezultatul este ex
celent, deoarece la cei 16 ani ai 
săi, el se află la numai 4 cm de 
recordul de sală al juniorilor mari, 
deținut de Csaba Dosa. De remar
cat că Oprea, posesor al unei „ros
togoliri ventrale" perfecte ,a să
rit cu 30 cm peste propria-i înăl
țime 1

Ziua a doua a campionatelor a 
fost ceva mai „liniștită" în ceea 
ce privește valoarea performanțe
lor. Juniorii de categoria I și-au 
amintit, probabil, că sînt — totuși
— campionatele lor și n-au mai 
lăsat să le scape nici un titlu. Pro
ba cea mai interesantă a celei de-a 
doua reuniuni a fost săritura în 
lungime a băieților. Lupta pentru 
titlu s-a dat între bucureștenii Pe
dros Bedrosian, (învins sîmbătă la 
tripîusalt) și Tudorel Vasile (ju
nior II), ambii de la Viitorul, și 
brăileanul Milică Munjiev. T. Va
sile a reușit în cea de-a doua în
cercare 7,14 m — rezultat care 
constituie un nou record al cate
goriei sale de vîrstă, superior cu 
8 cm performanței realizată în de
cembrie anul trecut de Bedrosian
— și s-a instalat pe primul loc. 
Bedrosian sare, însă, imediat 7,21 
m, iar Munjiev obține în a treia 
încercare 7,18 m, cifră cu care trece 
pe locul doi. Cu toate eforturile 
celor trei competitori, încercările 
următoare nu au fost mai lungi și 
ordinea finală a rămas cea stabi
lită după a treia săritură, Bedro
sian pierzînd recordul de juniori 
mici, dar cucerind, în schimb, ti
tlul de campion. Remarcabil pro
gresul din ultimele luni realizat de

Tudorel Vasile, care înaintea se
zonului de iarnă deținea o perfor
manță de 6.63 m.

Finalele probelor de garduri au 
furnizat dispute echilibrate, cu so
siri la „fotografie*. în ambele 
probe, rezultatele ciștrgăterilor se 
află la două zecimi de recordu
rile naționale de sală. La fete a 
eîștigat, tțupă cum era de aștep
tat, Olpa Ciobanu, _invingînd~o cu 
puțin pe colega de club Coculeana 
Bueătaru. De remarcat că pe locul 
trei s-a clasat tot o atletă de la 
Liceul II din Iași. Ștefania Sar.su 
Clasată pe locul patru, cu 9.0. Mi- 
haeia Stoica (SS.A.) a stabilit un 
nou record de junioare II. Proba bă
ieților a revenit brașoveanului 
Dumitru Stăniloiu care l-a întrecut 
cu un „piept* pe Iosif Crișan. Pe 
locul trei s-a clasat campionul ju
niorilor II Adrian Calmente.

Lupta pentru titlu la „înălțime* 
fete a avut ca principale protago
niste două atlete de pe malul Du
nării, brăileanca Argentina Parei 
adjudecîndu-și-1 la numărul de în
cercări.

Principala caracteristică a con
cursului a fost afluența spre pri
mele locuri a juniorilor de cate
goria a doua, cîștigători în 3 
probe. Cu excepția lui Dorel Cris- 
tudor, care a egalat de trei ori 
recordul de seniori și juniori la 
60 m, toate celelalte performanțe- 
record au fost înregistrate de ju
niorii II. Le amintim din nou: 
2,07 m la înălțime Doru Oprea, 
7,14 m la lungime Tudor Vasile, 
6,9 (egalat) la 60 m Viorel Dumi
trescu. 13,40 m la aruncarea greu
tății Sofia Mitrică, 5,97 m la sări
tura in lungime Doina Spinu, 9,0 
la 60 mg Mihaela Stoica.

Rezultatele zilei a doua: BĂIEȚI: 
60 mg: 1. D. Stăniloiu (Șc. Sp. 
Brașov) 8,3, 2. I. Crișan (Liceul 11 
Cluj) 8,3, 3. Adrian Calimente (Șc. 
Sp. Gloria Arad) 8,5, 4. M. Voicu 
(Farul) 8,7, 5. FI. Butucescu
(L.C.E.A. C.-Iung Muscel) 8,7, 6.
V. Jurcă (C.F.R. Timișoara) 8,7 ; 
lungime: 1. B. Bedrosian (Viitorul) 
7,21 m, 2. M. Munjiev (Șc. sp. 
Brăila) 7,18 m, 3. T. Vasile (Viitorul) 
7,14 m — nou record de juniori 11,
4. D. Enache (Viitorul) 6,92 m, 5. 
A. Weber (S.S.A.) 6,86 m, 6. Ad 
Marinescu (Lie. 2 Rm. Vîlcea) 6,85 
m; greutate: 1. P. Neagu (Liceul 
35 Buc) 15,35 m, 2. V. Munteanu 
(C. A. Gura Humorului) 14,39 m, 
3. V. Grigore (C. S. Brăila) 14,18 
m, 4. V. Mocanu (Metalul) 13,98 m,
5. N. Stoica (S.S.A.) 13,41 m, 6.
W. Vogel (Lie. 35) 13,35 m; FETE: 
60 mg: 1. Olga Ciobanii (Lie. 2 
Iași) 8,8, 2. Coculeana Bueătaru

(Lie. 2 Iași) 8.8, 3. Ștefan a Sansu 
(Lie. 2 Lași) 9,0, 4. Mihaela Sukcu 
(S.S.A.) 9,0 — nou record de juni
oare 11, 5. Beatrice Lovin (Viitor-? 
9,1, 6. Elena Costin (Farul) 9.5: 
înălțime: 1. Argentina Parei (CS. 
Brăila) 1.68 m, 2. Doina Crăciun 
(C.S.U. Galați) 1,68 m. 1 Mariana 
Giurgiu (Șa Sp. Oradea) 1.64 m, 
L Cleopatra Farcaș (Lie. 2 iași) 
1,60 m, 5. Maria Constantin (C. S. 
Pitești) 1,60 m, 6. Iuliana MolJo- 
vear.u (Șa Sp. Ploiești) 1,55 m.

în clasamentul neoficial pe ti
tluri și medalii, primul loc a fost 
ocupat de reprezentanții Liceului 
2 din Iași, cu 2 locuri l, un loc II 
fi două locuri UI. In continuare: 
2. C. S. Brăila 2—0—2. 3—4 Vii
torul București și Liceul Central 
Experimental de Atletism Cîmpu- 
lung Muscel 1—1—1. 5. S-S.A
1—1—0, 6—10. Șc. Sp. Bmșov.QSS. 
București. Liceul 35 București, Șc. 
Sp. Pitești, Liceul 2 Rm. Vîlcea 
1—0—0. De remarcat că atleții din 
provincie au cucerit 8 titluri din 
totalul de 12.

Vladimir MORARI)

Campionatele ie atletism ale mu
nicipiului București rezervate co
piilor, care trebuiau să se desfă
șoare astăzi în sala 23 August au 
fost amînate pentru o dată care 
va fi anunțată.

0 TESTARE CARE A DAT LOTULUI

Am asistat ieri după amiază, pe 
terenul Constructorul din Capitală, 
la confruntarea dintre o selecționa
tă divizionară și Sportul studențesc. 
Pentru studenți a fost un meci de 
verificare înaintea începeiii cam
pionatului. Referindu ne la selecțio
nată, trebuie să precizăm că ea a 
fost alcătuită din jucători ai echi
pelor ce activează în divizia A (la 
București, Săcele. Timișoara, Sibiu 
ș.a.) propuși de antrenorii respec
tivi ca demni de a fi verificați 
pentru promovarea în lotul repre
zentativ. Un prim lot (de aproape 
40 de rugbyști), fusese testat dumi
nica trecută, cel de-al doilea, ieri. 
Antrenorii lotului — Dumitru lo- 
nescu și Theodor Radulescu — au 
trimis în teren echipa : Munteanu
— Vasilică. Ciorici, Nica. Braga — 
Florescu, Nicolescu — lonlță FI., 
Laszlo, loniță Al. — Priess, Musat
— Achim, Miclescu, Curea (după 
pauză au mai jucat Ghețu și Lazăr),

I

Luptă aprigă in careul studenților : Cazan (nr. 5) respinge un atac al Stelei, sub privirile lui Vigu, Iordânescu 
și Voinea (Steaua), tatonați de Kraus ?i Tănăsescu (Sportul studențesc). Foto; S. BAKCSY

C.F.R. CLUJ — A.S. ARMATA TG. MUREȘ 1—2 (0—0)

CLUJ, 4 (prin telefon). Verifica
rea stadiului de pregătire a celor 
două divizionare A, a corespuns 
doar parțial. Și aceasta, deoarece, 
pe de o parte, terenul noroios și 
alunecos n-a permis construirea 
unor acțiuni cursive, iar, pe de 
alta, pentru că clujenii nu au evo
luat cu prima garnitură decît în 
prima repriză ; după pauză a intrat 
pe teren formația de tineret, întru- 
cît antrenorul clujean nu a dorit 
să supună la un efort prea mare 
pe componenții titulari, folosiți și 
vineri în partida cu Hansa Rostock.

Clujenii au controlat, totuși, mai 
mult jocul dar acțiunile lor ofensi
ve au fost lipsite de clarviziune și 
eficacitate. Golul realizat de gazde

se datorește fundașului Penzeș. 
Oaspeții și-au organizat bine jocul 
apărării, trimițînd spre linia I ba
loane utile, mai ales în ultimul 
sfert de oră, cînd au reușit să fruc
tifice două ocazii, prin Mureșan și 
Czako.

Au jucat formațiile :
C.F.R. CLUJ : Gadja — Lupu, 

Dragomir, Szoke, Roman — M. Bre- 
tan, Cojocaru — Bucur, Țegean, A- 
dam, Petrescu.

A.S. ARMATA : Solyom (Nagel) 
— Kiss, Szolloși, Ispir (Boloni), 
Czako — Varodi, Hajnal — Faze- 
caș, Naghi, Mureșan, Boloni (Ca- 
niaro).

P. RADVANI — coresp.

STEAGUL ROȘU BRAȘOV — UNIVERSITATEA CRAIOVA 0—0

PROGRESUL BRĂILA — 
DINAMO BUCUREȘTI 

1—2 (0—1)
BRĂILA, 4 (prin telefon). Cei a* 

proximativ 8 000 de spectatori pre
zenți la acest meci, au fost mar
torii unui joc viu disputat în care 
vioara întîia au fost oaspeții. Cele 
trei goluri ale întîlnirii au fost în
scrise de Dumitrache (min. 22) și 
Radu Nunweiller (min. 89) pentru 
bucureșteni, respectiv, Ionescu. 
(min. 58). în acest meci, Dinamo a 
aliniat formația : Rămureanu — G. 
Sandu, Dobrău (min. 70 : Cheran), 
Sătmăreann II, Deleanu — R. Nun
weiller, Sălceanu — Moldovan, D. 
Topescu (min. 84 : Cojocaru), Dumi- 
trache, Fl. Dumitrescu.

D. CRISTACHE — coresp.

MINER UL BAIA MARE —
BRAȘOV, 4 (prin telefon). Steagul 

roșu și Universitatea Craioya au 
susținut duminică, după amiază, un 
reușit joc de verificare, urmărit cu 
interes de cca. 1000 de spectatori, 
în ciuda terenului greu, acoperit 
cu zăpadă bătătorită, dar alunecos, 
jucătorii celor două echipe s-au 
mișcat destul de bine, lăsînd impre
sia unei pregătiri corespunzătoare 
nu numai din punct de vedere fizic, 
ci și sub aspect tehnico-tactic. A- 
vînd ca scop imediat etapa inau
gurală a sezonului de primăvară, 
cele două formații au acționat ca 
atare. Brașovenii au insistat pe ac
țiunile ofensive (dominînd de alt
fel. în majoritatea timpului), în 
flmp ce craiovenii, care vor evolua, 
în deplasare, s-au apărat organi
zat si au ripostat cu contraatacuri 
rapide.

Cele două echipe au aliniat urmă
toarele formații :

F.C. GALAJI — FARUL 
CONSTANTA 1—0 (0—0)

GALAȚI, 4 (prin telefon). In pre
zența a peste 10 000 de spectatori, 
echipa locală F.C. Galați a prestat 
un joc foarte bun și a învins pe 
divizionara A, Farul cu scorul de 
1—0. Jocul a fost de un bun nivel 
tehnic. Unicul gol al întîlnirii a 
fost înscris de Grozea (min. 53). 
Farul a aliniat următoarea echipă : 
Popa (Pilcă). — Ghirca (Codin), An
tonescu, Nistor, Bălosu — Constan- 
tinescu. Tufan — Tănase (Oprea), 
Negoescu, Mihu, Csraman.

Gh. ARSENIE — coresp.

STEAGUL ROȘU : Adamache — 
Anghclini, Pescaru, Alecu, Rusu — 
Mateescu. Balint — Ciucă, Gher- 
gheli, Paraschivescu, Zotincă.

UNIV. CRAIOVA : Oprea — Ni- 
culescu, Sameș, Bădin, Velea — 
Ivan, Deselnicu — Pană, Țarălun- 
gă, Oblemenco, Marcn. Au mai ju
cat : Albu, Iambor, Cadar și Dumi
tru la brașoveni, respectiv Manta, 
Mincioagă, Bălan, Niță și Bondrea. 
A condus foarte bine N. Iliescu 
(Brașov).

C. GRUIA — coresp. județean

C.F.R. TIMIȘOARA

TIMIȘOARA, 4 (prin telefon). Pe 
un timp frumos și un teren greu, 
cele două formații au oferit un 
meci plăcut. U.T.A. s-a evidențiat 
prin jocul său ordonat, cu pase 
lungi. Timișorenii, la rîndul lor cu 
o bună pregătire fizică, au fost un 
bun partener de joc. Cele patru 
goluri au fost înscrise de Grigores- 
eu (min; 60) și Pojoni (min. 90 — 
autogol), pentru timișoreni, respec
tiv, Condruc (min. 54 și 85). în a- 
cest joc U.T.A. a aliniat formația : 
Vidac — Birău, Pîrvu, Pojoni, Po- 
povici — Peteseu, Domide — Cura

„U“ CLUJ 0—1 (0—0)
BAIA MARE, 4 (prin telefon). Tn- 

tîlnirea dintre echipa locală. Mine
rul, și studenții clujeni s-a înche
iat cu victoria divizionarilor A cu 
scorul de 1—0. Unicul gol al întîl
nirii a fost înscris de Mureșanu în 
min. 50. în acest meci, clujenii au 
aliniat următoarea echipă : Ștefan 
(Totoianu) — Mihăilă, Pexa, Solo
mon. Cimpeanu (min. 70 F. Lazăr) 
— Anca, Soo, — Uifăleanu, Mun- 
teanu, Barbu, Lică (min. 70 Sudi).

T. TOHĂTAN — coresp.

— U.T.A. 2—2 (0—0)

(min. 46 : Condruc), Kun II, Bro- 
șovschl, Sima.

I. STAN — coresp.

RETURUL DIVIZIEI B 
LA FOTBAL VA ÎNCEPE 

LA 25 MARTIE
Federația română de fotbal a 

hotărît ca returul campionatului 
Diviziei B să înceapă la data de 
25 martie, cînd se va disputa eta
pa a XVI-a. Ultima etapă, a 
XXX-a, va avea loc în ziua de 1 
iulie.

în așteptarea ciocnirii de miercuri, cu Bayern

SIMBĂTĂ, LA AMSTERDAM,
POLITEHNICA IAȘI - LIDER NESCONTAT 

LA SABIE ÎN PRIMA ETAPĂ A DIVIZIEI A
Steaua conduce la

S C R I M j
Campioanele anului trecut — 

echipele clubului Steaua — și-au 
demonstrat superioritatea Și în cea 
de a Il-a z: a etapei de debut din 
camptonzt :i diviziei A Așa cum 
se — n ‘ .- regn ă Dar a exis
tat și o excepție de la regulă fur- 
mzată de sabreri: Politehnicii Iași 
care au luptat cu mai multa ho- 
târfre deci: prest gioșii lor adver
sari și au »bt snut după o epuizan
tă dispută, p vxtorie limită (scor 
egal 3—8 cu un avantaj de 6 tu
se) în felul acesta, cvartetul ie
șean (in care Irimiciuc s-a dove
dit-, inexpugnabil) s-a situat în 
frun tea clasamentului încheind 
prima etapă cu o suită de 5 me
ciuri ciștigate.

în rest, trăgătorii clubului Steaua 
au trecut eu succes de toți adver
sarii chiar dacă unii dintre ei 
i-au obl gat să se întrebuințeze 
ser:os așa cum a fost cazul în 
întîlnirea de spadă cu Medicina 
Tg. Mures (scor i 10—5). în me
ciurile de floretă masculin cu 
IEFS (10—6) și — neașteptat: — 
cu Politehnica Timișoara (10—6) și 
chiar în partida de floretă—fomi-

DE SENIORI DOAR.. TREI JUCĂTORI?
Membrii selecționatei au evoluat 
ceva mai închegat, mai ambițios, 
doar în prima repriză. Slab pregă
tiți fizic ei au cedat studenților în 
final cu 14—15 (10—I) Au înscriși 
Ilie. lanusievici. Piștalu (încercări) 
Fugigi (tr.) pentru studenți ; Vasili
că (2), Nica (încercări), Florescu 
(tr.) — pentru selecționată.

Această întîlnire — care se în
scrie în cadru) acțiunilor de alcă
tuire a unui lot național cit mai 
puternic — n-a scos în relief, așa 
cum era de așteptat, „nume noi“. 
Am remarcat doar forma bună a 
jucătorilor : Florescu, Nicolescu și 
Nica, care pot candida, pentru lot. 
Bună evoluția lui Mușat (Gloria), 
Tata (Steaua), loniță Florin (CSM 
Sibiu) și loniță Alexandru (U. Ti
mișoara). Lipsa lor de experiență 
îi recomandă însă — pentru un mo
ment — doar pentru lotul de tineret 
al țării. Ceilalți jucători, cum ne 
spuneau cel doi antrenori, n-au 
confirmat.

Modesto FERRARINI

florete și la spadă
nin cu tînăra echipă a Viitorului 
(11-5).

Firește, dincolo de aceste con
fruntări ceva mai dificile ale li
derilor la spadă și floretă, au mai 
existat alte cîteva meciuri foarte 
echilibrate, în primul rînd cele 
ale sabrerilor de la IEFS care au 
eîștigat la tușaveraj în fata Clu
bului sportiv Satu Mare si au 
pierdut în același mod partida cu 
CSM Cluj.

In categoria întîlnirilor viu • 
disputate s-au mai înscris și cele 
susținute de floretiștii Politehnicii 
Iqși care au pierdut cu 7—9 atît 
în fața Progresului cît și for
mației C. S. Satu Mare. meciul 
spadasinilor de la CSM Cluj cu 
Clubul sportiv școlar încheiat cu 
9—7 în favoarea primilor și cel 
în care floretistele Viitorului 
și-au asigurat locul III în clasa
ment în dauna formației IEFS 
(9-7).

Alte rezultate. FLORETĂ FE
MININ; Progresul — IEFS 9—7, 
Progresul — C. S. Satu Mare 13—3, 
Steaua — Medicina Tg Mureș
13— 3. Medicina Tg. Mureș — 
C S. Satu Mare 10—6. FLORETĂ 
MASCULINi Steaua cu Polit Iași
14— 2, cu Progresul 13—3: IEFS 
cu Polit. Iași 11—5. cu C. S. Satu 
Mare 10—6; C. S. Satu Mare — 
Polit. Timișoara 10—6. Polit Ti
mișoara — Progresul 13—3. SPA
DĂ s Medicina Tg. Mures — CI. 
sp. școlar 13—3. CSM Cluj — 
Electroputere 13—3. Steaua — CS. 
Satu Mare 12—4, C.S.M. Cluj — 
CI. sp. școlar 9—7. Electroputere 
— C.S. Satu Mare 11—5. SABIE: 
Polit. Iași — Tractorul 12—4, 
C.S.M. Cluj — C. S. Satu Mare 
11—5, Steaua — Tractorul 13—3, 
Steaua — IEFS 13—3. Tractorul — 
CSM Cluj 9—7 (rezultat puțin 
scontat), Polit. Iași — C.S. Satu 
Mare 13—3.

Sebastian BONIFACIU

AJAX - FEYENOORD 2-1
AMSTERDAM. 4 (prin telefon, de la 

trimisul nostru.
Marele carnaval Ajax — Feyenoord 

a început de sîmbătă, ia prlnz. Stea
gurile alb-roșii ale Ajaxului și cele 
alb-verzi ale Feyenoordului se încru
cișau fn piețele publice. Trompetele, 
sunînd non-stop, accentuau atmosfe
ra de turnir a celor două mari ce
tăți rivale, purtîndu-ne spre timpuri 
străvechi. Spre seară a început ase
diul stadionului olimpic; Cu cîțiva 
kilometri Înainte de intrare, fronturi 
întregi de spectatori fără bilet agi
tau bancnote de 50 de guldeni pen
tru obținerea tichetului mult dorit.

...Apar echipele. Happel, antreno
rul Feyenoordului, pare calm. Covaci 
fumează în rafale. Un fluier prelung 
declanșează atacul lui Feyenoord și 
tunetele de pe stadionul olimpic din 
Amsterdam. Mă gîndesc la declara
ția lui Cruyff făcută în cursul dimi
neții la radio i „Ajax va trebui să 
joace economic în ciuda faptului că 
victoria e singura alternativă. Să nu 
uităm că miercuri jucăm cu Bayern 
Miincben**.

Sînt foarte curios să aflu cum se 
poate juca economic în ambianța 
extraordinară de pe teren. Kristen
sen pornește primul atac al alb-ver
zilor. Suurbier atacă lung, prin alu
necare, și pornește in sprint. Pasă 
in diagonală lui Neeskens, mijlocașul 
centru prelungește diagonala lung, 
spre Kaiser. Sprint furios. Centrare 
șutată, Cruyff e în fața porții. Plon
jează in disperare. Ratează intercep
ția. Cade în șpagat, dar mingea care 
trece bolid pe lingă Cruyff e izbită 
din valeu de Rep. Forța șutului e 
atît de mare, incit Rettsma, deși 
prinde Ia piept, e aruncat în fileu. 
Gol : 1—0 I Feyenoord repune, vizibil 
marcat de acest început neașteptat. 
Ajax nu se grăbește. Neeskens pa
sează înapoi spre Blankenburg, a- 
cesta trimite lateral, reprimește, com
bină relaxat. Este limpede că Ajax 
vrea să-și atragă adversarul buimă
cit Peste 2 minute, ca la o coman
dă, întregul organism relaxat al 
Ajaxului se declanșează cu furie 
din start. Atacul își schimbă doar 
flancul, Neeskens se prăbușește în 
poartă. Mingea trece ușor deasupra 
barei.

Feyenoord se dezmeticește. începe 
să combine. Surprinde prin omogeni
tate. Van îlanegem, vedeta de pe 
„23 August", pare un jucător oareca
re. în acest corp de luptă, cu jucă

PRONOSPORT
Așa arată o variantă cu 13 rezul

tate exacte la concursul Prono
sport nr, 9, etapa din 4 martie 
1973.

I. Atalanta — Sampdoria 2
II. Fiorentina — Napoli 1

III. Internazionale — Verona 1
IV. Palermo — Bologna x
V. Roma ~ Cagliari 3

VI. Ternana — Lazio 2
VII. Brindisi — Varese 1

VIII. Catania — Reggiana 1
IX. Catanzaro — Novara X
X. Cesena — Bari 1

XI. Foggia — Brescia 1
XII. Lecco — A scoli 2

XIII. Perugia — Arezzo
Fond de premii 387.571

X

tori de aceeași forță, Ajax continuă 
replierile sale viclene. Lărgește jo
cul, Contraatacurile se succed în pe
rioade egale, ca și cum un metronom 
nevăzut ar exista la piepturile ju
cătorilor.

în min. 14, un nou contraatac, por
nit de Neeskens, în stilul său per
sonal, de sprinter, se continuă prin 
Muhren care aruncă mingea cu boltă 
spre Rep. O puternică lovitură de 
cap, în stilul pivoților de baschet, 
culcă mingea în colțul opus i 2—0. 
Meciul e, oarecum, jucat Feyenoord 
combină, Ajax se retrage în desfășu
rări savante care plimbă echipa ad
versă de pe un flanc pe celălalt Ar
hitectura contraatacurilor de la Ajax 
devine limpede pentru toată lumea i 
se caută lărgirea culoarelor. De alt
fel, aceasta este întreaga cheie a jo
cului...

După pauză, desenul tactic al me
ciului se repetă timp de 15 minute. 
Apoi Van Daele îl faultează pe 
Ciuyft Celebrul nr. 14 al Amsterda
mului rămîne la pămînt. Swart se 
Încălzește. Cruyff se ridică anevoie 
șt face semn spre Covaci i trebuie 
să joc înainte. Bătrînul Swart își 
reia locul. Feyenoord vine In valuri. 
Este limpede că acum replierile lui 
Ajax nu mai sînt deliberate. Linia 
de mijloc, „cavaleria ușoară" a 
Ajaxului a obosit. Buletinul- medical 
nu Iartă. Cruyff, rănit, pendulează 
oarecum izolat, cam în stilul lui Du
mitrache. Singur Kaiser se bate cu 
întreaga echipă a Feyenoordului. El 
culege mingi din toate colțurile te
renului, le protejează cu tehnica sa 
uimitoare, joacă singur-zeci de se
cunde în șir, cu intenția vizibilă de 
a-și odihni echipa. E atîta luciditate 
in jocul lui Kaiser îneît renunță să-l 
deschidă pe Cruyff, deși acesta se 
află în poziție favorabilă, numai șl 
numai cu gîndul la jocul cu Bayern.

în min. 80, Schoemacher reduce 
scorul la capătul unei presiuni con
stante. Ajax, rănit în orgoliul său, 
uită de Bayern și construiește un 
atac-tip, încheiat cu un șut al lui 
Cruyff peste poartă de la numai 3 
metri.

Jocul, epuizant pînă la urmă, se 
încheie cu un rezultat logic i 2—1. 
Stadionul olimpic este fn delir. Ajax 
redevine lider. începe marea cursă 
de urmărire care va dura încă 12 
etape.

Ajax a învins din nou, dar miercuri 
se dă marea bătălie. E un moment 
dificil în viața acestei echipe aflate 
la apogeu. Și cine știe dacă Ajax va 
mai avea resursele unei noi victorii, 
acum cînd este atît de sus...

loan CHIRILA »

AJAX i Stuy — Suurbier, Blancken- 
burg, Schilkher, Krol — Haan, Nees
kens, Muhren — Rep, Cruyff, Kaiser.

FEYENOORD i Rettsma — Schnei
der, Van Daele (min. 60 Schoema
cher), Israel, Van Duivenbode — Ds 
Jong, Jansen, Van Hanegem Wer- 
ry, Ressel, Kristensen, .

Sar.su


LUPTĂTORII ROMANI VANGHELICI, COMAN
CONDRAT Șl ȘIMON PE PRIMUL LOC

LA TURNEUL INTERNAȚIONAL AL R.D. GERMANE
JENA, 4 (prin telefon). Vineri, 

sîmbătă și duminică, în 
sport din localitate a 
turneul internațional de 
bere al R. D. Germane, ___
au participat și unii dintre spor
tivii noștri ce se pregătesc pen
tru campionatele europene de la 
sfîrșitul acestei luni. Doi 
reprezentanții țării noastre, Petre 
Coman (cat. pană) și Ladislau Și
mon (cat.' grea) au cucerit primul 
loc încă 
reuniunea 
alți doi 
clasat pe 
lici (cat. 
Condrat 
noștri de 
și de la 
au obținut locul secund, iar la 
somimijlocie, Vasile Iorga s-a cla
sat al treilea. Dar, iată rezultatele 
tehnice înregistrate de sportivii 
români.

La categoria cea mai mică, semi- 
muscă, 
J.
H Roih (R. D. Germană) și b.p. 
W ~ ‘ .
muscă : Emil Butu b.p. O. Blum 
(R. D. Germană), b.p. A. Roman

sala de 
avut loc 
lupte li
la care

dintre

de sîmbătă seara. în 
de duminică dimineața, 
luptători români s-au 
locul I ; Iancu Vanghe- 
semimuscă) și Grigore 

(cat. cocoș). Luptătorii 
la cat. muscă, Emil Butu 
ușoară, Ludovic Ambruș

Iancu Vangheliei b.p.
Cebula (R. D. Germană), b.p.

Rabajczev (Polonia) ; cat.

(Polonia), b.p. J. 
Germană) și b.p. 
Germană) ; cat. 
Condrat b.p. K.
Ionia), b.p. G. Briiheft (R. D. Ger
mană), b.t. (min. 5) D. Freitag 
(R. D. Germană) și b.t. (min. 7) 
F. Stumph (R. D. Germană) ; cat. 
pană : Petre Coman b.t. (min. 7) 
V. .Jamroj (Polonia), b.p. A. Star 
(R. D. Germană), b.p. N. Pagels 
(R. D. Germană) și b.p. J. Ko
walski (Polonia) ; cat. ușoară : Lu
dovic Ambruș 
lohia). b.p. S.
mană), b.p. Z. Birke (R. D. Ger
mans) și p.p. “ “
Germană) ; cat. semimijlocie : 
sile Iorga b.t. (min. 4) W. Albert 
(R. D. Germană), b.t. (min. 1) 
E. Fischer (R. D. Germană) b. des
calificare (min. 8) K. Ziskol (Po
lonia) șî egal A. Nice (R. D. Ger
mană) ; cat. grea : Ladislau Șimon 
b.p. W. Frederich (R. D. Germa
nă) și b.p. U. Wiertelak (R. D. 
Germană). Emilian Cristian (cat. 
semiușoară), Ion Dumitru (cat. 
mijlocie) și Ion Marton (cat. semi
grea) au pierdut partidele din pri
mele două tururi.

Mobius (R. D. 
F. Ronz (R. D. 
cocoș : Grigore 
Zoblowski (Po-

TENIS DE MASA AIE ANGLIEI

—

V

b.p. R. Busse (Po- 
Kente (R. D. Ger-

F. Hampel (R. D.
Va-

FINALĂ NĂSTASE-CONNORS LA HAMPTON
Cuplul Judit Dibar — Mariana

NEW YORK, 4 (Agerpres). — Fi
nala probei de simplu din cadrul 
turneului internațional de tenis de 
la Hampton (Virginia) se va dis
puta între Ilie Năstase și Jimmy 
Connors. în semifinale, Năstase l-a 
învins cu 6—4, 6—3 pe Estep 
(S.U.A.), în timp ce Connors I-a eli
minat cu 7—6, 6—4 pe Paul Gerken.

Simionescu in finală la Sofia

D. WETTERNECK
LOCUL IV LA BREMEN

BREMEN 4 (prin telefon). In ba
zinul de 25 m din localitate au 
continuat întrecerile marelui con
curs internațional de înot. A doua 
reuniune a oferit cîteva roi sur
prize, printre care înfrîngerile cam
pioanelor olimpice Melissa Belote 
și Catherine Carr. Luînd startul în 
proba de 400 m mixt, reprezentan
tul nostru Dietmar Wetterneck a 
făcut o cursă mai bună (dar totuși 
sub posibilitățile sale) ocupînd lo
cul IV cu Un timp (4:48,26) ce re
prezintă un nou record național, 
în proba de 200 m liber, concurînd 
într-o serie cu adversari mai 
Marian Slavic a obținut un 
mulțumitor (1:57,59) cu care 
pă abia locul VII,

Rezultate tehnice : 200 m 
(m): Genter (S.U.A.) 1:55,10, Back- 
haus (S.U.A.) 1:55,18, Vosseler
(R.F.G.) 1:55,90, Steinbach (R.F.G.) 
1:56,04, Maier (R.F.G.) 
Schiller (R.F.G.) 1:56,87,
1:57,59 (în urmă s-a clasat sovieti
cul Bure, suedezul Larsson, spa
niolul Comas și olandezul Kloos- 
ter) ; 100 m spate (f) : Brigitha 
(Olanda) 66,19, Pielen (R.F.G.) 67,04, 
Belote (S.U.A.) 67,12 ; 200 m bras 
(m) : Stulikov (U.R.S.S.) 2:26,63,
Kuppers (R.F.G ) 2:27,10 ; 100 m
liber (f): Brigitha 58,56, Babashoff 
(S.U.A.) 58,73, Bunschoten (Olanda) 
59,84; 200 m spate (m) : Naber 
(S.U.A.) 2:00^48, P. Miloș dug.) 

2:08,97, 3. N„ Miloș (Iug.) 2:10,20; 
100 m bras (f) : Justen (R.F.G.) 
1:15,0 Carr (S.U.A.) 1:15,82, Sie
wert (R.F.G.) 1:16,14; 200 m del
fin (f) ; Calligaris (Italia) 2:25,85, 
Stenous. (Canada) 2:27,59, Schutz 
(R.F.G.) 2 :28,70.

Cuplul român Iudit Dibar, Ma
riana Simionescu s-a calificat pen
tru finala probei de 
cadrul turneului de 
acoperit de la Sofia, 
mance au întrecut
6—4 perechea Koch. Hofmann 
(RDG). în cealâltă semifinală, spor
tivele sovietice Kroșina Și Bakșeeva 
au eliminat cu 4—6. 7—6. 6—1 pe
rechea Pikorova, Hulberova (Ceho
slovacia).

în sferturile de finală ale probei 
de simplu. Mariana Simionescu a 
întîlnit-o pe tenismana bulgară 
Moskova, pe care a învins-o cu 
6—4, 6—1. în celelalte trei partide 
s-au înregistrat următoarele rezul
tate : Kroșcina (URSS) — Pikorova 
(Cehoslovacia) 6-—0. 6—1 : Hofmann 
(R.D. Germană)—Iudit Dibar (Ro
mânia) 6—0, 6—2: Baskeeva (URSS) 
— Gracol (Ungaria) 6—3, 6—0.

dublu fete din 
tenis pe teren 
Jucătoarele ro- 
cu 6—1. 2—6,

slabi, 
timp 
ocu-

liber

1:56,47,
Slavic

ULTIMELE ACORDURI ALE SIMFONIEI ÎN ALB
BRATISLAVA, 4 (pnn telefon, 

de la trimisul nostru). Au răsunat 
ultimele acorduri ale ..simfoniei în 
alb“, cea care ne-a fermecat timp 
de o săptămînă, ținîndu-ne pironiți 
la marginea dreptunghiului de 
gheață, acolo unde așii patinajului 
dădeau zilnic recitalul non-stop de 
virtuozitate. Demonstrația de închi
dere a fost o grandioasă trecere 
în revistă a tuturor acestor campi
oni și campioane, ca și a învin
șilor lor, doar cu ceva mai puțin 
merituoși. Duminică după amiază, 
sub cupola „Stadionului de gheață", 
cu tribunele mai pline ca oricînd 
(peste 12 000 de spectatori), am a- 
sistat la ultima cascadă de bisuri 
oferite de această excepțională e- 
chipă de maeștri ai patinei. Un 
sentiment de regret te cuprinde, în 
mod firesc, luîndu-ți rămas bunde 
la toți acești minunați sportivi cu 
care nu ne vom intîlni poate, decît 
într-o altă iarnă. Scriem poate, 
fiindcă de pe acum se anunță des
părțiri definitive. Unii se retrag de 
pe gheață, alții pășesc către acti
vități legate de patinaj, îmbrăcînd 
haina de antrenor, sau cea, desi
gur, mai strălucitoare, de artiști. ai 
scenelor. Așa se aude despre Ne
pela. Cetveruhin. Cranston, Karen 
Magnussen. frații Buck.

Actul final al întrecerii propriu- 
zise a fost încheiat cu o zi înainte, 
sau — dacă vreți — în primele 
ore ale zilei de duminică. Atunci 
au urcat pe podium laureații con
cursului celui mai intens disputat 
și mai mult așteptat, aci la Bra
tislava. Și dacă, la un moment dat. 
nici unul dintre noi nu avea vreun 
dubiu că Iui Ondrej Nepela nu i 
se mai putea răpi titlul suprem, 
al treilea, pentru care se pregătise 
atît, totuși am așteptat cu emoție 
încoronarea sa ca super-campion. 
Scurta istorie a acestui ultim asalt 
spre podium, s-a scris — de fapt 
— doar în evoluția de sîmbătă a 
lui Nepela. Dacă el nu greșea ni
mic în programul liber ales, era

Moment inedit al „mondialelor": Janet Lynn și Ondrej Nepela se feli
cită după primirea titlurilor de . popularitate.

x » «
evident că locul întîi îi este asigu
rat. Fostul copil-minune al patina
jului cehoslovac nu și-a dezamă
git suporterii. El a evoluat decis 
și inspirat, a sărit acel triplu-Sal- 
chow, cu care avusese probleme în 
precedentele apariții, și 
la un diapazon înalt, 
încununat evoluția în 
18 note, ceea ce n-au 
după el decît Cetveruhin și sur
prinzătorul Shaver.

Seria
deschisă de campionul României, 
Gyorgy 
ceva mai 
dar locul modest ocupat pînă atunci

a terminat 
Un „6“ a 
șirul celor 
mai reușit

evoluțiilor finale a fost

Fazekaș, care a patinat 
bine de această dată.

• ••

Mc Kellen, deși 
„triple" n-a avut 
alcătuit. Din nou diversitatea 
opinii s-a manifestat în verdictul 
arbitrilor. Programul liber ales a 
fost astfel apreciat: primul loc 
este acordat de 3 arbitri lui Ronald 
Shaver, 2 l-au indicat pe Nepela, 
cîte unul pe Cetveruhin și Ovcini- 
kov, iar alți 2 au pus la egal pe 
Nepela, Cetveruhin și Ovcinikov. 
Nouă ne-a plăcut cel mai mult 
John Curry... Două triple (Rittber
ger și Salchow), coordonare și ți
nută excelente, interpretare subli
mă a muzicii lui Ceaikovski.

a reușit două 
un program bine 

de

Radu VOIA

După meciurile cu Cehoslovacia

Naționala feminină de handbal a 
României a debutat în acest an 
susținînd două partide amicale cu 
reprezentativa Cehoslovaciei. Așa 
cum am mai anunțat, în prima în- 
tîlnire desfășurată la Cheb, gaz
dele au cîștîgat la limită (12—11) 
printr-un gol înscris cu 20 de se
cunde înainte de fluierul final. Sîm- 
bătă după-amiază, la Praga, hand
balistele noastre au jucat mai bine, 
luîndu-și o meritată revanșă cu 
scorul de 14—13.

într-un interviu telefonic, Paul 
Caratnangiu, conducătorul lotului 
nostru, pe care l-am găsit la hotel 
Palace din Praga cu o oră înainte 
ca echipa țării să părăsească -ca
pitala Cehoslovaciei pentru a ple
ca la Neubrandenburg, ne-a oferit 
cîteva amănunte asupra celor două 
întîlniri.

— Cum considerați cele două re
zultate ?

— Dacă vom (ine cont că echipa 
pe care am aliniat-o io aceste două 
meciuri nu reprezintă decît jumăta
te din potențialul reprezentativei 
feminine (n.r. din lot nu fac parte 
cele 6 jucătoare ale Universității 
Timișoara, precum și Doina Băico- 
ianu care este accidentată), rezul
tatele pot fi considerate mulțumi
toare. De altfel, aceasta este și pă
rerea antrenorului Gabriel Zugră- 
vescu, după cei dinții test al echi
pei pe care o pregătește în vede
rea campionatului mondial din de
cembrie. în primul meci, desfășurat 
intr-o sală nouă, în fața unui pu
blic extrem de entuziast, tinerele 
noastre handbaliste au acționat cu 
multă reținere, gituite parcă de e- 
moție. Apărarea, în frunte cu por
tarul Lidia Stan care a evoluat 
foarte bine, a rezistat mulțumitor, 
antrenorii fiind nesatisfăcuți de ran
damentul atacului. Am fi putut ob-

ține însă un meci egal ; după pri
mirea celui de a* 12-lea goJ, la o 
acțiune fulgerătoare a echipei noas
tre, Simona Arghir a înscris, dar 
arbitrii nu au validat golul intru- 
cît o jucătoare a gazdelor, elimina
tă de arbitri, nu a vrut să pără
sească spațiul de - joc, aflindu-se în 
momentul șutului în teren. La Pra
ga a fost invers. Atacul s-a com
portat mai bine — de altfel am con
dus aproape tot timpul eu 2—3 go
luri diferență — dar am primit cî
teva puncte ce puteau fi evitate.

— Cum apreciați evoluția de an
samblu a formației ?

— Jucătoarele sînt bine pregătite 
din punct de vedere fizic. Ele gre
șesc. insă, în apărare și nu au su
ficientă siguranță la pasele decisive.

— Cine s-a remarcat în aceste 
tîlniri ?

— Portarii Elisabeta Ionescu 
Lidia Stan și-au făcut datoria, 
mai sublinia evoluțiile Doinei Mun- 
teanu, Vioricăi Vîeru, Doinei Furcoi 
și Magdei Mikloș.

în-

Aș

i-â micșorat din nou baremul de 
note la care ar fi putut spera, fiind 
clasat astfel penultimul.

Au fost cîteva programe de înaltă 
clasă, dar în general se poate 
spune că evoluțiile s-au situat cu 
puțin sub nivelul celor de la „pro
gramul scurt", adevărata probă de
cisivă. Cranston n-a convins, iar

Clasamentul oficial al probei in
dividuale masculine: 1. Ondrej Ne
pela (Cehoslovacia) 355,66, 2. Ser- 
ghei Cetveruhin (U.R.S.S.) 348,91, 
3. Jan Hoffmann (R. D. Germană) 
340,55, 4. John Curry (Anglia) 338,43,
5. Toller Cranston (Canada) 336.60,
6. Iuri Ovcinikov (U.R.S.S.) 334,01,
7. Gordon Mc Kellen (S.U.A.) 330,84,
8. Roland Shaver (Canada) 330,58,
9. Jacques Mrozek (Franța) 320,01,
10. Zdenek Pazdirek (Cehoslovacia)
319,43, 11. Daniel Hoener (Elveția) 
319.08, ' “ ’ ’ ----- -- ’
316,62, 13. Laszlo Vajda (Ungaria) 
314,74, ‘
308,37... 22. Rolando
(Italia) 270,19, 23. Gyorgy Fazekas 
(România) 262,23, 24. 
(Iugoslavia) 255,29.
„impuse" : Nepela,
Hoffmann, Curry, Me 
ston. Primii 6 la „libere" (compus): 
Cetveruhin, Nepela, Ovcinikov, 
Cranston, Shaver, Hoffmann.

12. Robert Bradshaw (S.U.A.)

14. Sano Minoru (Japonia)
22. Rolando Bragaglia

Silvo Svajger
Primii 6 la 

Cetveruhin,
Kellen, Cran-

PIRUETE ® PIRUETE • PIRUETE
• Dintre participanții la C.E. din 

1966, de la Bratislava, am depistat 
acum doar șase : Nepela, Cetveru
hin, Ludmila Pahomova, Janet Saw
bridge, Angelika și Erich Buck.

• Ghinionista Janet Lynn' n-a 
plecat din Bratislava fără a cuceri 
„aurul" mult visat, dar într-o în
trecere de altă natură : a fost de
semnată, prin votul reprezentanți
lor presei și televiziunii prezenți 
aci, cea mai populară patinatoare 
a C.M. Titlul masculin a revenit 
(bineînțeles) lui Nepela.

• Din „culisele" C.M. : Gordon 
Mc Kellen este fiul unui clown din 
ansamblul „Holliday on ice" și ... 
finul Sonjei Henie, fostă primă 
stea a ansamblului.

• Muzica românească 
definitiv în preferințele 
rilor. La 
română" a 
fost auzită 
susținut de 
Gyorg Fazekas, ci și la acelea ale 
americanului Gordon Mc Kellen și

a intrat 
competito- 
„Rapsodia 
Enescu a 
programul

Bratislava, 
lui George 

nu numai la 
campionul țării noastre,

DE ȘAH DE EA BUDAPESTA
Turneul internațional de șah de 

la Budapesta a fost cîștîgat de ma
rele maestru sovietic Efim Geller 
cu ÎO'A p din 15 posibile. Pe locu
rile următoare s-au clasat Karpov 
9Vz P, Hort, Szabo, Vaganian, Ado- 
rian, toți cu cite 8V2 p. Victor Cio- 
câltea a ocupat locul 11 cu 6*2 p.

CUPA FEDERAȚIEI LA HOCHEI

ANGLIA : LEEDS ÎNVINGE fN DEPLASARE PE CAMPIOANA 
„EN TITRE", IAR TOTTENHAM CÎȘTIGĂ „CUPA LIGII"

Dc-ina Xluntear.u înscrie 
de la semicerc cu toa
tă opoziția jucătoarei 
adverse Zemanova. I- 
magine din meciul Ro
mânia — Cehoslovacia 

—13) desfășurat sim- 
bătă. la Praga.

Telefoto : 
CTK-AGERPRES

Peitalianului Rolando Bragaglia. 
melodii moldovenești au patinat 
vest-germanul Reifschneider și ex
celentul campion sovietic Cetveru
hin, iar în dansul executat cu gra
ție de cuplul Irina Moiseeva — 
Andrei Minenkov am recunoscut 
acordurile valsului „Valurile Du
nării".

(Urmare din pag. I)

anunțînd astfel o cascadă de goluri... 
Dar, ca treziți din somn, hocheiștii 
români au revenit pur și simplu la 
realitate și spre lauda lor au desfă
șurat în continuare un joc —_ în a- 
numite momente — impresionant 
Erau parcă alți jucători pe gheață ! 
Tureanu (și nu numai el) a început 
șă manevreze crosa și să joace pucul 
cu dexteritatea pe care i-o admira
sem acestui mare maestru care este 
Anatoli Firsov, adversarul său di
rect de ieri : fundașii au început sâ 
joace cu corpul și să dea bodiceckuri 
cum nu știm să-i fi văzut vreodată 
— procedee de joc care au stopat 
elanul dezlănțuit al oaspeților, resta
bilind astfel un echilibru pe care — 
sincer vorbind ■— nu-1 mai așteptam. 
La 4—o (au marcat Krunov secunda 
40-a, Popo'v min. 5, din nou Krunov 
min. 6 si Levcenko min. 7), Ștefanov 
a redus'din handicap în min. 9 după 
ce, cu cîteva secunde mai înainte, 
Joniță sutase năpraznic în bară.

Golul a dat aripi nebănuite for
mației române și Tureanu, printr-o 
acțiune de toată frumusețea, înscrie :
4— 2 in minutul 13. Replica hocheiș- 
tilor sovietici vine imediat și Popov 
înscrie nestingherit în min. 14. Du
pă patru minute S.K.A. îl are pe 
Blohin eliminat. Tureanu Ii „fură" 
pucul lui Firsov și marchează :
5— 3.

Repriza secundă a fost crîncenă și 
n.e-a arătat echipa noastră la nivelul 
reputaților săi adversari, egală și In 
multe ocazii chiar superioară aces
teia. Klimov ridică 
(min. 26) și urmează 
dificile, bucureștenii 
trei (Sgîncă și Tone 
Pană însă prinde 
contraatac și 6—4

Ultimele 20 de 
se desfășoară în 
nut, cu o ușoară 
partea formației

scorul la 6—3 
cîteva momente 

aflîndu-se în 
erau eliminați), 
puc, țișnește peun

(min. 28) !...
minute ale jocului 
același ritm susți- 

superioritate de 
noastre care se 

comportă foarte bine : joc în viteză, 
bine gîndit, în forță. Bandas înscrie 
trei goluri la rînd (min. 44, 46 de 
două ori) și formația Bucureștiului 
obține conducerea cu 7—6. Egalarea 
se produce în min. 51 prin Ismatov 
(de fapt pucul a ricoșat în poarta lui 
Netedu din patina lui Costea !). Cos- 
teâ s-a revanșat înscriind spectacu
los (min. 54), pentru ca Mișakov sâ 
restabilească echilibrul în min. 57 i 
8—8.

Au condus bine Dămerich (R. D. 
Germană) și Mureșanu (România).

R. D. GERMANA B — SLAVIA
PRAGA 2—1 (1—0, 1—0, 0—1)

întîlnirea hotărîtoare pentru de
semnarea ocupantei locului secund 
al clasamentului a prilejuit un joc 
interesant, disputat cu multă ar-

doare. Hocheiștii cehoslovaci, după 
partida bună pe care au făcut-o 
vineri în compania S.K.A. Kuibî- 
șev, au dorit sâ fie ei clasați al 
doilea (să nu uităm totuși că Sla
via este o formație din divizia B 
a campionatului cehoslovac). Pen
tru aceasta ei nu și-au economisit 
forțele, au dominat cea mai mare 
parte a jocului, și-au creat nume
roase situații favorabile de a în
scrie, dar n-au izbutit să-și apropie 
victoria, pe de o parte datorită 
unor ratări incredibile, pe de altă 
parte siguranței în intervenții a 
portarului german Herzig. foarte 
atent, prompt și decis. Nu-i mai 
puțin adevărat însă că în acest 
meci sistemul defensiv al echipei 
B a R.D. Germane a acționat cu 
mai multă claritate, mai hotărît. 
în timp ce apărătorii cehoslovaci 
au comis mai multe greșeli, dintre 
care două ...hotărîtoare. care au 
fost speculate imediat de Scholz 
(min. 8) și Janke (min. 25). Unicul 
lor gol a fost realizat de 
min. 52.

Clasamentul
1. S.K.A. Kuibișev
2. R.D. Germană B
3. București
4. Slavia Praga

• LONDRA (prin telefon, de la 
corespondentul nostru). Cu numai 
patru zile înainte de meciul tur al 
sferturilor de finală ale „Cupei cu
pelor", împotriva echipei Rapid 
București, Leeds United a avut de 
susținut unui dintre cele mai grele 
meciuri ale sezonului, cel cu ac
tuala campioană (și, să nu uităm, 
în prezent „sfert finalistă" în 
C.C.E.). Derby County, chiar pe te
renul acesteia. Derby arătase o 
bună formă în ultima lună, timp 
în care a recuperat foarte mult din 
ceea ce pierduse prin startul sub 
orice critică din actualul campio
nat. Mai mult, echipa condusă de 
abilul manager Brian Clough a iz
butit să ia conducerea de două ori 
în meciul disputat sîmbătă, înscri
ind în minutele 25 și 46. Dar, Leeds 
United, echipa aceasta a ambiției 
uneori peste orice limită și alteori— 
sub orice critică, nu s-a împăcat 
deloc cu gîndul unei înfringeri care 
i-ar fi diminuat poate șansele de 
ciștig al campionatului. Elevii lui 
Don Revie au egalat de fiecare 
dată, prin penaltyurile executate 
cu măiestrie de scoțianul Lorimer 
(min. 42 și 71), și apoi, la numai cî
teva minute de golul egalizator, au 
izbutit să înscrie și golul — autor 
Clarke) — care avea să consfin
țească o splendidă victorie (scor 
final, deci, 3—2 pentru Leeds). Par
tida nu a fost însă de un nivel 
prea ridicat, tensiunea din teren 
fiind prea 
special de 
celor mai 
— destul 
s-au produs în timpul jocului. îna
intașul lui Leeds, Gray, a fost de

altfel accidentat, și a trebuit să fie 
înlocuit cu un jucător mai defensiv, 
pe nume McLean, netitular în pri
ma echipă. Dar, nici cîțiva dintre 
jucătorii lui Leeds nu s-au lăsat 
pînă la urmă mai prejos, iar fun
dașul central Hunter, unul dintre 
cei aprigi „cerberi" din întreaga 
ligă engleză, a fost din nou averti
zat de arbitru, primind al... 8-lea 
avertisment în actualul sezon ! O 
victorie prețioasă a obținut Man
chester United, ale cărei șanse de 
a rămîne în prima ligă se măresc, 
2—1 cu ultima clasată, West Brom
wich Albion. Iată celglalte rezul
tate înregistrate în etapa a 
Arsenal — Sheffield United 3—2;
Chelsea — Birmingham 0—0; Ever
ton — Liverpool 0—2; Southampton 
— Leicester 0—0; Wolverhampton 
Wanderers — Manchester City 4—1. 
Tot sîmbătă, pe celebrul stadion 
londonez Wembley, s-a disputat fi
nala „Cupei ligii engleze" (competi
ție care grupează 92 de echipe 
membre ale celor patru ligi din An
glia). Tottenham Hotspur a reușit 
să-și adjudece primul mare trofeu 
al anului, învingînd pe Norwich 
City cu 1—0, prin golul marcat în 
min. 72 de Rolph Coates. Echipa 
londoneză își cîștigă astfel. în 
plus, dreptul de participare la vi
itoarea ediție a „Cupei

CLASAMENT

32-a:

U.E.F.A.".

Cech în

încordată, întreținută în 
jucătorii gazdă, autorii 
multor dintre incidentele 
de numeroase — care

1.
2.
3.
4.

F.C. Liverpool
Arsena]
Leeds United
Ipswich Town

5. Newcastle United
6. Derby County

32
33
30
30
31
32 14

19
19
17
14
13

57—38 46
48—29 46
54—32 42
44—31 31
48—31 35

5
6
5
6
9

12 42—46 34

8
8
8

10
9
6

STAN LEVENSON

ITALIA : MILAN S-A DETAȘAT DE JUVENTUS...

final
3
3
3
3

2
1
0
1

î 
î
2
0

0
1
1
2

BOLOGNA, 4 (prin telex, de la 
corespondentul nostru). Etapa a 
20-a a campionatului italian a fur
nizat numeroase surprize: au fost 
consemnate victorii în deplasare, 
iar prin înfrîngerea lui Juventus, 
pe teren propriu, în fața lui Torino, 
Milan — cîștigătoare fără drept de 
apel la Vicenza — a trecut in frun
tea clasamentului. Fără îndoială că

derby-ul torinez a stat în centrul 
atenției. Nimeni nu se aștepta ca 
foștii lideri să fie întrecuți de To
rino, iar Milan să obțină , două 
puncte în deplasare.

Iată rezultatele și autorii goluri
lor : Atalanta — Sampdoria 0—2 
(Salvi și Petrini): Fiorentina — Na
poli 1—0 (Saltutti); Internazionale 
— Verona 1—0 (Boninsegna); Ju-

Redacția «I administrația s București, str. Vasile Conta ar. 16 ; telefoane :

Brighton au luat sfîrșit Campion 
natele internaționale de tenis de 
masă ale Angliei.

Iată rezultatele înregistrate în fi
nale ; simplu (f) : Brigitte Radberg 
(Suedia) — Maria Alexandru (Româ
nia) 3—2 (14—21, 21—15, 19—21; 
21—18, 21—15) ; simplu (m): 
Bengtsson (Suedia) — Johansson 
(Suedia) 3—1 (21—19 21—13, 14—
21, 21—19) ; dublu (f) : M. Polac- 
kova. I Vostova (Cehoslovacia) — 
Maria Alexandru, Eleonora Vlaicov 
(România) 3—1 (27—25 21—16 16— 
21, 21—18) ; dublu (b) : S. Bengts
son, K. Johansson (Suedia) — A. 
Stipancici, D. Surbek (Iugoslavia) 
3—1 (21—19, 15—21, 21—9, 21—15); 
dublu mixt: I. Vostova, M. Orlovski 
(Cehoslovacia) — K. Mathews, D. 
Neale (Anglia) 3—0 (21—15, 21—16, 
21—15).

Cupa Mondială ia schi a programat la 
St. Anne (Canada) o probă feminină de 
slalom special, în care victoria a revenit 
tinerei sportive franceze Patricia Emo- 
net. Invingătoarea a realizat in cele 
două manșe timpul de 89,59 șl a fost 
urmată în clasament de compatrioata sa 
Daniele Debernard 90,47.■
Proba de ștafetă 4x7,S km din cadrul 
Campionatelor mondiale de biatlOn de Ia 
Lake Placid a revenit selecționatei URSS 
(Tihonov, Kolmatov, Safin, Kovalev), 
cronometrată cu timpul de 2h 27:02. E- 
chipa Norvegiei s-a situat pe locul se
cund cu timnul de 2h 27:07. Pe 10CU1 
trei a sosit formația R.D. Germane cu 
timpul de 2h 28:26. In proba de ștafetă 
rezervată juniorilor, pe locul întîi s-a 
clasat reprezentativa Poloniei 2h 11:09, 
urmată de Finlanda și URSS.

In prima zi a turneului internațional de 
polo, care se desfășoară. în localitatea 
olandeză Kempen. echipa Olandei a în
trecut, la limită, cu scoru' de 3—2 (1—0, 
1—1, 1—0, 0—1) formația Suediei. Repre
zentativa Spaniei a dispus cu 5—3 (3—1.
1— 1. 1—1, 0—0) de echipa Angliei, iar 
selecționatele Italiei și R.F. a Germaniei 
au terminat la egalitate : 4—4 (0—0, 2—2.
2— 1, 0—1).

în turul doi al turneului internațional de 
tenis de la Chicago, rezervat' jucătorilor 
profesioniști din gruparea W.C.T., Arthur 
Ashe l-a învins cu 3—6, 6—3, 7—5 pe 
Marty Riessen.
nt
Cu prilejul campionatelor de atletism pe 
teren acoperit ale Poloniei, care au avut 
loc la varșovia, G. Cybulj a cîștîgat 
proba de săritură în lungime eu 7.85 ni. 
în proba de triplusalt victoria a revenit 
Iui Joachlmowski cu rezultatul de 16.80 
m. Alte rezultate : 60 m garduri (m) : 
Galant 7.8; greutate : Volodko 18.08 m: 
60 m: Nowosz 6.7; înălțime: Bialogrldzkl 
2,14 m: feminin : 400 m : pecky 55.5: 60 
mg : Rabsztyn 8,6: 800 m : skowronska 
2:05,9; 60 m' plat: Jukowskaia 7,3.
B
In penultima zi a turneului internațional 
masculin de handbal de la Paris, selec
ționata Franței a întrecut cu scorul, de 
ÎG—13 (6—5) echipa Tunisiei. într-un âlt 
joc. reprezentativa Spaniei a discus cu 
23—10 (10—3) de formația Olandei.

1

AGENDA SĂPTĂMÎNII
5— 8 TENIS DE MASĂ Campionatele internaționale ale URSS, 

la Moscova.
6 FOTBAL Olanda — R. F. a Germaniei. meci 

de juniori, pentru calificare la turneul ' 
U.E.F.A.. la Utrecht.

7— 8 SCHI Slalom uriaș (bărbați și femei), în ca
drul Cupei Mondiale, la Anchorage — 
Alaska (S.U.A.).

7 FOTBAL Meciurile tur în sferturile de finală 
ale competițiilor intercluburi europene.

BASCHET Meciuri în cadrul grupelor semifinale 
ale cupelor europene.

CICLISM Cursa Milano — Torino.
8—18 HOCHEI Campionatul mondial, grupa C. în O- 

landa — Haga, Rotterdam. Amsterdam, 
Utrecht.

8—13 SCHI Probe de coborîre și slalom (femei), 
nentru Cupa Europei. Ia Saalbacb și 
Zell am See (Austria).

9—10 SCHI Proba de coborîre și slalom (femei), 
centru Cupa Europei. Ia Bariges la 
Mongie (Franța).

9—11 VOLEI Turneul final al C.C.F. (feminin). |
SCRIMA Cupa Europei la floreta (masculini pe

echine și trofeul „Challange Rommei“. la 
Paris.

SCHI Campionatul mondial de zbor schiuri.
Ia Oberstdorf (R.F.G.).

10—17 CICLISM Cursa Paris — Nisa.
10 RUGBY Tara Galilor — Irlanda. în cadrul

Turneului celor cinci națiuni”.
10—11 JUDO Camnionatele europene pentru luniori. 

la Ostende (Belgia).
ATLETISM Camnionatele europene de sală. la 

Rotterdam.
11 FOTBAL Australia — Irak si Indonezia — Noua 

Zeelandă (meciuri în cadrul prelimi
nariilor C.M. — grupa Asia-Oceania), la 
Sydney.

Fază din meciul Arsenal — Sheffield 
fundașul londonez 
culcare deschisă).

McNab (nr. 3) și

0—2 (Pulici din
Lanerossi Vicen-

ventus — Torino
11 m și Agroppi);
za — Milan 0—3 (Rivera, Chiarugi. 
Biasiolo): Palermo — Bologna 1—1 
(Landri, respectiv Savoldi); Roma— 
Cagliari 0—0; Ternana — Lazio 0—1 
(autogol — Mastropasqua).

CLASAMENT

20 12 6 2 43—20 30 
20 10 8 2 26—13 28

1. Milan
2. Juventus

IUGOSLAVIA : SCHIMBARE

»

dispută spectaculoasă întreUnited : 
înaintașul Woodward (în. tricou de

AGERPRESTelefoto : A.P.

Internazionale
Lazio
Fiorentina
In clasamentul 

duc Rivera (Milan) și Pulici (To 
rino), cu cîte 12 g. Ei sînt urmați 
de Chiarugi (Milan) — 10 g, China- 
glia (Lazio), Clerici (Florentina), 
Riva (Cagliari), Savoldi (Bologna) 
și Boninsegna (Inter) — toți cu cîte 
8 goluri. <

3.
4.
5.

20 11 5 4 25—12 27 
>0 9 9 2 20—11 27
20 10 4 0 24—19 24 

golgeterilor con-

CESARE TRENTINI

DE LIDER ÎN PRIMA ETAPĂ A 
RETURULUI ! I

BELGRAD. 4 (prin telefon, de la 
corespondentul nostru;.

Ieri s-au disputat jocurile primei 
etape a returului campionatului iu
goslav. Peste 40 000 de spectatori au 
urmărit la Zagreb derbyul etapei, 
în care Dinamo 
vii» pe Steaua 
1—0 (Rora min. 
Steaua roșie a 
mentului echipei 
care, deși a jucat în deplasare, a 
învins la Split pe Hajduk cu 3—0 
(Bajevici 2 și Vlădici)! La Belgrad:

din localitate a în- 
roșie Belgrad cu
13). In felul acesta, 
cedat șefia clasa- 

Veiej Mostar

O.F.K. — Olimpija 4—0 și Partizan
— Sutjeska 3—1. Celelalte rezultate
Vojvodina — Zeleznicear 1—1. Rad

Vardar —
Bor 3—1,

nicki — Spartak 0—2,
Celik 2—0, Sarajevo — 
Sloboda — Borac 1—2.

CLASAMENT

18 10 
II
9
9
9
7

1. Velej Mostar
2. Steaua roșie Belgrad
3. O F.K. Beograd
4. Partizan Belgrad
5. Sarajevo
6. Zeleznicear Sarajevo

18 1
18 !
18 !
18 !
18 ■

7
4
5
5
4
5

1
3
4
1
5
6

31—11
34—1?
27—16
27—20
33—24
26—23

27
26■a
23
32
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