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HOTĂRÎREA PLENAREI C. C. AL P. C, R. CU PRIVIRE

LA DEZVOLTAREA CONTINUĂ A EDUCAȚIEI FIZICE Șl SPORTULUI

AMPLU PROGRAM DE LUCRU,

în derby-ul campionatului PRIMA ETAPĂ A RETURULUI DIVIZIEI A LA FOTBAL A ADUS

PUTERNIC STIMULENT PENTRU 
MIȘCAREA NOASTRĂ SPORTIVA

feminin de baschet

POLITEHNICA
MAI BUNĂ 

DECIT RAPID:

UN NOU LIDER, DINAMO BUCUREȘTI 
Șl RECORDUL DE GOLURI AL CAMPIONATULUI

® Universitatea Craiova, performeră □ etapei: 6—4, după 1—3! • Fostul lider învins la Tg, 
Mureș • Echipele studențești au cucerit 4 puncte in deplasare • La Brașov, cea mai netă vic
torie • Duminică, un derby de zile mari la Craiova

69-56
Tradiționalul derby al baschetului 

nostru feminin, meciul Politehni
ca — Rapid, desfășurat ieri seară în 
sala Floreasca, în cadrul etapei a 
XlI-a a campionatului republican, 
a fost cîștigat de echipa studențeas
că cu scorul de 69—56 (38—23). Așa 
cum era de așteptat, partida a ofe
rit o întrecere viu disputată în ma
joritatea timpului și un spectacol 
baschetbalistic remarcabil. în spe
cial vom menționa primele nouă 
minute, în care acțiunile au „curs-1 
de la un coș la altul, Politehnica 
evidențiindu-se prin precizia arun
cărilor de la semidistanță și distan
ță (Gabriela Ciocan a excelat în 
această privință), iar Rapid prin in
tercepții și contraatacuri. Din min. 
9, însă (scor 20—16 pentru Rapid) 
și pînă în min. 23 (scor 44—24 pen
tru Politehnica!), feroviarele nu au 
mai înscris decît un coș și două a- 
runcări libere, în vreme ce studen
tele au realizat acțiuni care de care 
mai frumoase și mai eficiente.

Dar, cînd totul anunța un succes 
al echipei Politehnica la scor astro
nomic, a intervenit revirimentul ra- 
pidistelor care, printr-o apărare 
foarte agresivă, au recuperat punct 
după punct și au evitat, astfel, o 
înfrângere penibilă. în final, elevele 
prof. Grigore Costescu au învins la 
o diferență destul de netă, care 
oglindește superioritatea lor în acest 
meci, mai cu seamă sub aspect teh
nic.

Au înscris: Ciocan 20. Szabados 16. 
Demetrescu 14, Pruncu 8, Savu 6, 
Boca 4, Stănoiu 1 pentru Politehni
ca, respectiv Nicola — Bosco 19, 
Suliman 15, Racoviță 14, Vasilescu 3, 
Ivanovici 3, Basarabia 2. Au arbitrat 
foarte bine G. Dutka și E. Sarossy

Mihai lonescu a scos prima oară bai -nu; din piață. L—•.ra.r.e, autorul gelului, exultă f Faci din meciul
Dinamo — Petrolul ' Foto 1 Dragoș NEAGU

REZULTATE TEHNICE
STEAGUL ROȘU C-S.M. RE5ÎTA 5—1 (3—1)
A. S. ARMATA — STEAUA 1—8 (1—•)
RAPID UNEV. CRAIOVA 4—6 (3—1)
F. C ARGEȘ U.T. A. J—c (C—C)
C.F.R. CLUJ FARUL 3—0 (2—:j
DINAMO — FET ROIUL 3—1 (2—CJ
S. C BACĂU — SPORTUL STUD. 1—1 (1—0)
JIUL — _ir cluj 1—1 (0-1)

ETAPA VIITOARE (18 martie)
UNIV. CRAIOVA — dinamo (2—5)
„U“ CLUJ MM F. a ARGEȘ (0—5)
FARUL STEAGUL ROȘU (0-5)
STEAUA — C.F.L CLUJ (0— 1)
C.S.M. REȘIȚA — S. G BACAU (0—2)
SP. STUDENȚESC A. S. ARMATA (2—4)
PETROLUL «te JIUL (C—0)
U. T.A. — RAPID (0-0)

CLASAMENT

WKiIIIPILOP

1. D-NAMO 14 « 3 4 26—16 21
2. Steaua 14 • 4 4 27—13 20
X Uni*. Craiova 14 6 7 3 29—23 19
4. CF R. Ouj 16 7 5 4 18—14 19
X M 14 « 3 5 23—20 19
«. Petrolul 16 7 4 5 15—14 18
7. S. C. Bacău 16 7 4 5 20—20 18
a. Steagul roșu 16 6 3 7 21—12 15
». F. C Argeș 16 6 3 7 24—17 15

IX Rapid 16 5 5 6 10—17 15
11. A. S. Armata 16 7 t 8 22—26 15
IZ UT. A. 16 4 6 6 17—20 14
IX .U- Cluj 16 5 4 7 16—28 14
IX Ferul 16 5 3 • 8—19 13
IX CSJH. Reșița 16 3 6 7 14—25 12
IX Sp. studențesc 16 2 5 • 15—32 9

D. STANCULESCU
Celelalte rezultate ale etapei :

I.E.F.S. — SANATATEA SATE 
MARE 72—40 (40—19). Joc la dis
creția studentelor. Au înscris Pan- 
tea 6, Giurea 4, Salcu 2, Iftimie 4, 
Deak 14, Petric 4, Popov 12. Bă
lai 2, Szabo 8, Tita 16 pentru 
I.E.F.S., respectiv FiillSp 14, Miha- 
lic 6. Kercso 4, Horvath 3, Biro 4, 
Fop 9. Au arbitrat bine V. Pruncu 
și C. Călin.

CONSTRUCTORUL BUCUREȘTI 
— VOINȚA BUCUREȘTI 49—48 
(27—25). Victorie surprinzătoare 
dar meritată a formației antrenată 
de fostul internațional Marian Spi
ridon. Baschetbalistele de la Con
structorul au luptat cu mai multă

(Continuare in pag a 2-a)

Campionatul Diviziei A s-a pus ieri, din nou, in mișcare, o datâ eu 
primele meciuri ale returului. Din păcate, vremea n-a vrut să creeze 
o ambianță Xestivă la inaugurarea sezonului, aducind in aceste zile 
de martie, In locul soarelui și luminii îmbietoare de primi vară. un 

cer plumburiu, aspru, neprietenos, din care fulgii de zăpadă au cobori». cu 
o voluptate parcă mai mare ca oricînd deasupra stadioanelor, inghetir.du-i 
pe spectatori și umplînd cu noroi și apă terenurile de joc, mai ales la Pe
troșani, Cluj, Bacău și București.

In ciuda acestor condiții nefavorabile, se poate spune că reluarea ac
tivității fotbalistice a fost promițătoare, ea oferindu-ne meciuri interesante, 
dinamice, cu goluri multe, așa cum ne dezobîșnuisem să mai vedem la în
ceput de sezon. Pozitiv este și faptul că, deși au evoluat pe terenuri grele,
care solicită un mare consum fizic și nervos, jucătorii și-au apărat sanseie
in limitele sportivității, ca un răspuns Cresc La chemarea la disciplină ce 
le-a fost adresată. In acest climat favorabil, a surprins cu atic mai mult
gestul lui culda, care l-a lovit pe Dembrovschi, ceea ce i-a atras elimina
rea de pe teren.

Etapa a fost marcată de numeroase ^evenimente-, care vor oferi 
subiecte de comentarii iubitorilor acestui sport, mulți dintre ei prezent: pe 
stadioane. în pofida frigului și a umezelii. Trebuie consemnată, in primul 
rînd, schimbarea liderului, Dinamo prelutnd bagheta de Ia Steaua, care n-a 
putut absolvi examenul — eîte drept, dificil — de la Tirgu Mureș. Din punct 
de vedere al spectaculozității, partida de a București. dintre Rapid și Uni
versitatea Craiova, reprezintă piesa de rezistență a etapei de ieri, fiind nre 
meciurile în care se înscriu II goluri și. mai a'.es. cele in care se a; unge de 
la scorul de 3_ 1 pentru formația gazdă, la rezultatul final de 6—4 in favoarea
echipei în deplasare I

Dar, Rapidul nu ne oferă prima surpriză de acest fel. Oricum, toate 
felicitările Inimoșilor fotbaliști craioveni, a căror Linie de atac poate da de 
gîndit multor apărări_  (J. BERARII)

clah tivul
» GOLXȚK1 : aOZXAI (Jîlll). OBLE- 

*4* NCO — 2 din 11 tn.
• GOLCBl : Xlr-ase (Steaua). Dumi-

Peacaru (Sicagul roțu)

• GOLV«1 : Ioedânescu (Steaua), Adam 
(C.Fl Cal» — * dm 11 m.

• GOLVTU : Trai F.C. Argeș), Marca
(Vai». Cram-.a'. I>-~utru (Steaua), M. 
-a-C- CS>;-— sr_aer. xsc>. Mureșan
(A-S-A). L Ccastaatm (Petrolul). 
L-.-eaeu ax.--a=c) — 1 ta 11 m Naghl 
(A-S-A.) — 1 <fca 11 m.

J GOLI El : Tftgeas (C-F.R. Cluj), Roșu 
F.C Arsei SA ai (Vaiv. Craiova), 

1-ovara. SC. BkSj) — 1 din 11 m, 
Muae*ru Ut=3 — 1 din U m.

• GOLVEI : Radu (F.C. Argeș). Kun
.1 (l’TA). Msaaeaaa (,u- Cluj), Ha;nai 
<A X A ). Dl Fapeseu (Dinamo), Dumi- 
•r-- tn l . Paaâ (S.C. Bacău),
7ar*ia«A 1’.:.-. Cruora) — 1 din 11 m, 
Be-seaa- (C-S M Reșița) — 2 din 11 m. 
Boc (Raațd) — 2 dm îl m.

1 GOLURI s Axente șl Broșovschi 
(UT A.). Varod; (ASA). Rugiubei (S.C. 
Baci--). Vcmea (Steaua), Tufan (Farul). 
Pușca* <CSJt Re*.ța). Dobrin (F.C. 
Argeș. mOteean (,U- Cluj), Ghergheli 
■Steagul roș-- FL D-amitrescu (Dinamo), 
M. Sie_ar. si Xeagi (Rapid).

Locul important pe care spor
tul de performanță trebuie 
să-l dețină, alături de dez

voltarea educației fizice în riadul 
oamenilor muncii, în vederea afir
mării pe o scară tot mai largă a 
talentelor, îmbunătățirii continue a 
rezultatelor și reprezentării cu 
demnitate a țării in competițiile 
internaționale, este cu claritate 
relevat de Hotărîrea recentei ple
nare a C.C. ol P.C.R. De o deose
bită însemnătate este — în acest 
sens — prevederea de a se ela
bora — în concordanță cu nive
lul cerințelor mondiale — norme 
de activitate ți clasificare sportivă 
obligatorii pentru sportivii de mare 
performanță, a căror îndeplinire să 
constituie criteriul de bază în a- 
precieri.

Un asemenea med exigent de 
cîntărire a faptelor în domeniul 
devenit atit de pretențios al per
formanței sportive, ne apare pe 
deplin realist și îndreptățit. Efor
turile apreciabile — de ordin fi
nanciar ți material — care se fac 
pentru pregătirea sportivilor de 
performanță impun o exigență 
sporită în evaluarea rezultatelor ce 
se obțin. Dobîndirea supremației 
pe plan național, într-o ramură 
sportivă sau alta, într-o întrecere 
individuală sau pe echipe, nu mai 
poate fi considerată ca mulțumi
toare prin sine însăși, dacă rezul
tatele care au făcut posibilă a- 
ceastă reușită, valoarea intrinsecă 
a campionilor rămîn departe de 
parametrii internaționali. Aspirația 
principală a sportivilor noștri — 
de împlinirea căreia să devină cu 
adevărat mîndri — trebuie să fie, 
deci, aceea ca performanțele lor 
să atingă nivelul de competitivi
tate necesar pe plan european și 
mondial. Iar normele la care se 
referă Hotărîrea vor fi, desigur, 
de natură să stimuleze această as
pirație, să ducă la creșterea inte
resului și responsabilității în pre
gătire a sportivilor din sfera per
formanței.

în același sens, planurile de 
dezvoltare, pînă în anul 1980, pre
văzute în Hotărîre a se întocmi 
pentru fiecare disciplină în parte, 
cu acordarea unei firești priori
tăți acelor sporturi — individuale 
seu de echipă — care au posibi
lități și perspective reale de afir
mare, sint menite a favoriza creș
terea valorică a performanțelor 
sportive românești spre o cotă care 
să le asigure un loc de cinste în 
morile confruntări din arena inter
națională. Acestui preponderent 
deziderat al sportului nostru de 
performanță îi corespund, de alt
fel, și alte prevederi ale Hotărî- 
rii dată publicității, printre care 
asigurarea unor cluburi puternice, 
constituirea unor cluburi oe ramuri 
de sport, instituirea unui sistem 
organizat de selecție a valorilor 
sportive de pe întreg cuprinsul ță
rii, îmbunătățirea activității de cer
cetare științifică in domeniul edu
cației fizice și sportului, ca ți a 
asistenței medico-sportive.

Accentul pus in Hotărîre pe ne
cesitatea întreprinderii de măsuri 
core să asigure o disciplină fermă 
și o ordine exempiară în rindurile 
sportivilor ore, de asemenea, o 
mare însemnătate practică pentru 
îndeplinirea țelului pe care și-l 
propune sportul nostru de perfor
manță, pentru dezvoltarea ascen
dentă a întregii mișcări sportive 
de la noi. Experiența de pînă a-

cum a dovedit cu prisosință că 
in toate cazurile în care cluburile, 
federațiile, Consiliul Național pen
tru Educație Fizică și Sport, cei
lalți factori cu responsabilități in 
domeniul sportului nu au^ acordat 
atenția cuvenită preocupărilor de 
ordin etic-educativ, nu au acțio
nat la timp pentru combaterea ma
nifestărilor nesănătoare — de 
orice natură — apărute (ba, mai 
mult, interesate doar de obținerea 
unor succese imediate, au încu
rajat asemenea manifestări prin
tr-o atitudine de cocoloșire, de

• VALOAREA PE PLAN 
MONDIAL - CRITERIUL DE BAZĂ 

ÎN APRECIEREA PERFORMANȚE
LOR SPORTIVE;

• TERENURILE Șl SĂLILE DE 
SPORT LA DISPOZIȚIA ÎNTREGU

LUI TINERET;

• AUTORITATE DEPLINĂ - 

RĂSPUNDERI SPORITE;

• CONDUCEREA DE CĂTRE 
PARTID - CHEZĂȘIA PROGRE

SULUI CONTINUU A ACTIVITĂȚII
•

DE EDUCAȚIE FIZICĂ Șl SPORT

mușamalizare a lor, prin concesi
ile neprincipiale făcute), urmările 
au fost dintre cele mai neplăcute, 
uneori luînd aspecte deosebit de 
grave, de nocive, lată de ce apare 
ca foarte oportun îndemnul cu
prins în noul document de partid 
pentru întronarea, în toate unită
țile sportive, a unui climat sănă
tos, combativ față de orice mani
festare care contravine eticii so
cialiste, normelor de conduită ce
tățenească și ale vieții sportive, 
pentru formarea unor sportivi cu o 
înaltă ținută morală ți civică.

★

Condiție importantă a desfășu
rării’ unei ample activități spor
tive, baza materială face, la rîn- 
dul ei, obiectul unui capitol dis
tinct al Hotărîrii publicate. Sub- 
liniindu-se necesitatea folosirii in
tense a tuturor bazelor sportive 
și accesului organizat al întregu
lui tinereb la terenurile și sălile 
de sport se precizează — tot
odată — datoria ce revine co
mitetelor executive ale consiliilor 
populare, sindicatelor, organiza
țiilor de tineret și celor sportive în 
direcția intensificării acțiunii de 
amenajare a bazelor sportive sim
ple, zonelor de agrement, spațiilor 
de joacă și sport pentru copii ți 
tineret, problemă asupra căreia — 
după cum se știe — s-o referit cu 
temei și deosebită înțelegere și

tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU 
în timpul recentei sale vizite de 
lucru la Institutul Proiect-Buau- 
rești. t

★

De mare însemnătate sînt și 
prevederile Hotărîrii privitoare la 
perfecționarea organizării și con 
ducerii activității sportive. Include 
rea în componența Consiliului Na
țional pentru Educație Fizică și 
Sport a unor miniștri și președinți 
ai organizațiilor centrale cu atri
buții în domeniul sportului, a altor 
cadre cu munci de răspundere, 
specialiști, reprezentanți al orga
nizațiilor sportive, sportivi fruntași 
șl cadre cu experiență în activi
tatea practică ii va da posibili
tatea de a-ți exercita in mai bune 
condiții rolul de organ de decizie, 
control și îndrumare unitară, ii va 
conferi acea autoritate deplină — 
care i-a lipsit, în bună măsură, 
pînă acum — în toate domeniile 
activității sportive, deopotrivă cu 
răspunderea înfăptuirii unitare a 
politicii partidului ți statului in 
domeniul educației fizice și spor
tului. îndeplinirea acestui mandat 
de onoare cu care este creditat 
necesită, însă, din partea Consiliu
lui Național — așa cum justifi
cat se menționează și în Hotărîre 
— îmbunătățirea stilului ți meto
delor sale de muncă, o mai mare 
mobilitate și receptivitate față de 
noile tendințe și fenomene din 
mișcarea sportivă națională ți 
mondială, extinderea muncii ob
ștești la toate nivelele activității 
sportive.

★

Importanța și atenția deosebită 
pe care pcrtidul le acordă acti
vității de educație fizică și sport 
a populației țării noastre se des
prind convingător și din cuprin
sul capitolului final al Hotărîrii 
Plenarei C.C. al P.C.R., subliniind 
rolul mai activ pe care organele 
și organizațiile de partid sint che
mate să-l manifeste în conducerea 
și îndrumarea întregii activități 
de educație fizică și sport — com
ponentă de seamă a muncii de 
educație socialistă a maselor —, 
în sprijinirea și controlul organi
zațiilor sportive, cluburilor și aso
ciațiilor sportive, organizațiilor de 
stat și obștești cu atribuții în do
meniul sportului, stabilind ca în 
cursul anului 1973 comitetele ju
dețene de partid să analizeze ac
tivitatea sportivă, Hotărîrea oferă 
mișcării noastre sportive un spri
jin substanțial, de mare preț ți 
de o evidentă utilitate, un puter
nic stimulent pentru indeplinirea cu 
succes □ înaltelor sale misiuni și 
răspunderi sociale

Este neîndoielnic că Hotărîrea 
adoptată de Plenara C.C. al 
P.C.R. din 28 februarie — 2 mar
tie, document de partid de mare 
însemnătate pentru problematica 
sportului românesc, va exercita o 
puternică și binefăcătoare influen
ță asupra activității de educație 
fizică și sport din țara noastră. 
Ea oferă un amplu program de 
lucru, un excelent îndreptar pen
tru toți cei ce, într-un fel sau ol
tul, slujesc mișcarea noastră spor
tivă și care acum au îndatorire.' 
de onoare și de mare răspundere 
de a traduce în viață prevedr 
rile acestei importante Hotărîri.

In decorul pitoresc al unui sat turistic

UN REUȘIT FESTIVAL PIONIERESC 
PE ZĂPEZILE DE LA ȘIRNEA
• 120 de băieți și fete intr-o interesantă competiție aplicativă pe schiuri • „Șohni Binei" zboară peste obstacole • Pi kț și copii, bunici și nepoți, 

la același start • Carnaval pe ptrbe iluminată

Șirnea e un sat turistic risipit pe 
pajiștea albă a uneia din multele 
văi cuprinse între culmile zimțate 
ale Pietrei Craiului și Bucegilor 
Sătenii și-au croit drum în calcar 
cale de 3 000 de metri ca să răz
bată la km. 85 al șoselei. Adesea, 
iarna, zăpezile aproape că-i acoperă 
și singurele mijloace de transport 
rămîn schiurile. De aceea, toată 
populația, de la mic la mare, știe 
să schieze. Fără schiuri, copiii n-ar 
putea ajunge la școală. Fără schiuri, 
sătenii n-ar putea veni pînă la

cooperativa satului pentru cumpă
rături, ori Ia „odăi1* pentru fîneața 
vitelor.

In acest sat. la limita dintre 
Argeș și Brașov, Consiliul jude
țean al organizației pionierilor și 
Inspectoratul școlar Brașov au ho
tă rit să se desfășoare finala 
concursului pionieresc intitulat 
„Șoimii Birsei-4, competiție cu 
caracter aplicativ, la care au 
luat parte 15 formații, 6 re- 
prezentind județele Prahova, Sibiu, 
Cluj, Covasna. Vilcea și Argeș, și 
alte 9 reprezentând unități școlare 
și pionierești din Șirnea. Fundata.

Poiana Mărului. Bran. Zâraești. 
Rișnov etc. In total, peste 120 de 
pionieri, const.tuiți in echipe de cite 
5 (trei băieți plus două fete), pre
cum și începători (participanți nu
mai din județul Brașov) constituiri 
în echipe de cite trei (doi băieți 
plus o fată) veniți din Orașul Vic
toria, Vama Buzăului, Peștera. Fă
găraș. Sinpetru. Măgura. Dîmbo
vița etc.

Șirnea a fost, de fapt, timp de 
două zile, gazda unui festival al 
iernii Ia a cărui reușită deplină au 
concurat mai mulți factori. Mai în- 
tîi pionierii de care am amintit

Foto : Gh. BANUȚA — BrașovUltimele indicații înaintea startului

profesorii și învățătorii lor, trans
format; ad-hoc ir. arbitri, organi
zatori și oficial;. întrecerile au stir- 
nit un mare interes prin, origina- 
_--ate s. ap l-cai: vitale, solicitând, atît 
in probele individuale cit și în cele 
pe ecnipe. evoiuț.; complexe cum ar 
t. : orientarea turistică pe schiuri 
ți tras la țintă eu arma eu aer com
primat. slalom paralel eliminatoriu, 
sărituri de la trambulina de ză
padă. alergări pe schiuri, combinate 
cu parcurgerea unor slalome, tra
versări de obstacole (șanțuri, gar
duri) și execuții de echilibru. La 
succesul competiției au mai contri
buit, în egală măsură, și localnicii, 
■care au prezentat duminică o șta
fetă a generațiilor, simbolizând per-

Mihai BARA

(Continuare pag. a t-a)

In turneul de șah de la Belgrad

NICOLAU A IMS-0 PE ȘUI 
Șl SE DfTAȘEAZĂ ÎN CLASAMENT

BELGRAD, 11 (Agerpres). — 
Maestra româncă Alexandra Nico- 
lau continuă să conducă în tur
neul internațional feminin de șah 
de la Belgard, totalizînd după 
cinci runde 4'/2 puncte. Urmează 
în clasament Kozlovska (U.R.S.S) 
— 3 puncte și o partidă întrerup
tă, Katia Jovanovici (Iugoslavia) — 
2*/a puncte.

Alexandra Nicolau a cîștigat 
partida întreruptă cu actuala cam
pioană a Uniunii Sovietice Marta 
Șui, iap în runda a 5-a a învins-o 
ps șahista vest-germană Inge Vas- 
neeki. A fost consemnată remiza 
în partida dintre jucătoarele iugo
slave Gordana Jovanovici și Katia 
Jovanovici. Restul partidelor din 
runda a 5-a s-ați îpțyerupt.

A REÎNCEPUT CURSA 
ECHIPELOR DE RUGBY

PENTRU TITLUL
DE CAMPIOANĂ

In prima etapă a returului Steaua a învins la lași • 
Derbyui studențesc a dat cîștig de cauză Universității 
Timișoara 9 C.S.M. Sibiu se apropie de plutonul frun
taș ® Precizia Săcele — un joc bun la București

Instantaneu al ... con
dițiilor în care s-a jucat 
ieri: ninsoare, teren 
greu, încleștare. Exem
plificarea este din me
ciul Grivița Roșie — 
Farul Constanța.
Foto: Vasile BAGE AC

Ninsoare, lapoviță, ploaie, tere
nuri desfundate — iată cadrul în 
care s-a desfășurat prima etapă a 
returului campionatului diviziei A 
de rugby. Deci nu se poate vorbi 
de meciuri de bun nivel tehnic. 
Dar, iată rezultatele tehnice: Sp. 
Studențesc — Vulcan 9—0 (0—0): 
C.S.M. Sibiu — Rulmentul Bîrlad 
13—4 (6—0); „U“ Timișoara -
Știința Petroșani 6—0 (3—0); Glo
ria — C.S.M. Suceava 14—0 (3—0): 
Dinamo — Precizia Săcele 8—0 
(0—0); Grivița Roșie — Farul Con
stanța 18—4 (6—0); Politehnica Iași 
— Steaua 0—8 (0—4). Pe scurt, re
latări de la desfășurarea jocurilor

SP. STUDENȚESC — VULCAN 
9—0 (0—0). Studenții, cu formația 
pe care o au, porneau favoriți. 
După evoluția din primele 15 mi
nute lăsau chiar impresia că au 
partida la discreție. Dar n-a fost 
așa. Vulcan a echilibrat jocul și, 
timp de două reprize, s-a purtat 
pe un teren greu, o luptă aspră 
pentru balon și victorie. Mai ruti- *

nați, studenții au izbutit să cîștige. 
în min. 49 Ianusievici a lovit ba
lonul de două ori cu piciorul, Că
lărașii, atent, l-a urmărit și 4—0, 
urmat de 6—0 (transformare Cră- 
ciunescu). Cu două minute înainte 
de sfîrșit, cînd Vulcan forța egala- 
rea, printr-o lovitură de pedeapsă 
Iordănescu stabilește scorul defini
tiv al meciului : 9—0 (0—0). Bun 
arbitrajul lui G. Eftimescu (Bucu
rești). (Modesto FERRARINI).

GRIVIȚA ROȘIE — FARUL 
CONSTANȚA 18—4 (6—0). Un
meci, în general, plăcut, deși des
fășurat pe un teren greu. De re
marcat în special disputa inegală 
între combatante. în timp ce gaz
dele au jucat, firesc, în 15 jucă
tori, oaspeții au avut — din min. 
30 — doar 13. Internaționalii Da
raban și Bucos, de la constănțeni, 
au fost eliminați. Punctele au fost 
realizate de: Damaschin (două), 
Rusu și Pavlovici (încerc.), Comă- 
nici (tr.) — pentru grivițeni, res
pectiv Caragea (încerc.). Confuz și 
lipsit de autoritate arbitrajul lui 
Petre lonescu (București). (D. C.)

POLITEHNICA IAȘI — STEAUA 
0—8 (0—4). „Minunea" nu s-a pro
dus. Mai ihult, „Poli" n-a reușit să 
constituie nici un pericol pentru 
experimentata ei adversară. Sem
nificativ faptul că militarii au reu-

(Gentinuart fn pas, a i-aj
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ÎN CIUDA VREMII NEPRIELNICE

NUMEROASE ÎNTRECERI PE AGENDA 
ACTIVITĂȚILOR SPORTIVE DE MASĂ
Iarna încearcă să tină piept 

primăverii, chiar ți acum cînd 
martie se apropie de jumă

tate ' Ieri, de pildă, a nins, a bur
nițat sau a plouat aproape pe întreg 
teritoriul țării. Și totuși, vremea 
posomorită nu i-a ținut pe Iubitorii 
sportului la... (ura sobei.
FINALELE „CUPEI MĂRȚIȘORULUI*, 

LA SIBIU
începută cu trei sâptămîni îh iir- 

fhă , .(sub auspiciile organizațiilor 
C.J.K.F.S., In colaborare cu Inspec
toratul județean școlar, Comitetul 
municipal U.T.C., Consiliul municipal 
âl pionierilor și Comisia județeană a 
sportului feminin), întrecerea de 
masă dotată cu „CUPA MĂRȚIȘO
RULUI — 1973“ s-a încheiat dumi
nică la Sibiu.

Ana Boboloț, Angela Baboiana. 
Marilena Drăgan ți Karin Schuster 
s-au dovedit celă mal rapide aler
gătoare. O cupă specială, pentru cea 
mai bUnă mobilizare, a fost atri
buită Școlii generale nr. 8 din Si
biu Formația feminină Carpați 
Mirsa a dominat concursul de po
pice întrecerile de inot, desfășurate 
sub forma unui poliatlon, eu reve
nit elevei Anca Bobohalnia, care a 
totalizat cei mai bun punctaj, iar 
cele de patinaj (disputate P* distanțe

UN REUȘIT FESTIVAL PIONIERESC
(Urmare dtn pag. tj

manența și utilitatea schiului pe a- 
ceste meleaguri, întrecere în care 
au concurat împreună părinți șl co
pii, bunici și nepoți.

De asemenea, au fost prezente și 
două formații, loturile Bucegi și 
Carpați din trupele de vînătorî de 
munte, care au făcut o demonstra
ție de biatlon-ștafetă, iat în noc
turnă ău executat un exercițiu tac
tic pe schiuri simulînd o luptă — 
un atac și un contraatac, însoțite 
de iluminații cu rachete reactive și 
petarde.

Dacă amintim și de carnavalul pe 
schiuri, desfășurat sîmbătă pe piftia 
iluminată (construită prin mijloace 
proprii de șirneni în vatra satului), 
de festivitățile de deschidere și în
chidere, de jocul grăniceresc, exe
cutat de pionierii din Șirnea. pre
cum și de momentul solemn și fes
tiv al transmiterii ștafetei -Săgeata 
albă“ de cĂtre pionierii din Fandata 
celor din Șirnea, avem o imagine 
apropiată a energiei, a mulțimii ac
țiunilor desfășurate și a succesu
lui incontestabil înregistrat de a- 
ceastă populară competiție pionie
rească, la care pînă și premierea 
a fost făcută cu trofee confecțio
nate în parte de pionieri în cercu
rile de pirogravură șl artizanat ele 
școlilor generale din Zămețti, Cod- 
lea și Rîșnov. 

scurte — 100, 200 și 300 m) echipe
lor școlilor generale 11 ți 21 din 
Sibiu. Pîrtiile (bine înzăpezite) de Ie 
Jitia eu găzduit populara Intrăcert 
de »chl si sănia* .CUPA CIOBA 
NAȘUBUI4,
tile IONESCU — coresp. județean

MECANIZATORII AROESENl 
ȘI-AU DESEMNAT campionii 

ba Pitești s-a ttestițufat eta» 
județeană a primei eaiții a «CUPEI 
MECANIZATORULUI”, cu partici- 
păfea Sportivilor din I.A.S.. S.M.4 
și școli profesionale agricole Intre* 
cerile au avut loc lă cibei diăciplitiă. 
Iată ctștigâtoi-ii :

ȘAH. Valentina Mihăilg (Agrono
mia Curtea de Argeș) ți Nicolae 
Mihai (SM.A. Miroșil.

POPICE, Agronomia (Curtea c« 
Argeș).

TENIS de MASA Valentina Scrub 
și Gh. Mitral (ambii Agronomi* 
Curtea de Argeș)-

HALTERE cat 54 kg - Gh. Gre- 
cu (S.M.A. Costești). 61 kg — M 
Isac (I.A.S. Ștefăr.ețti) 68 kg - 
I. Stoica (Agronomia CUrtea de Ar 
geș). 76 kg — F. Angelescu .S-M.A 
BradU), peste 76 Kg — L Becheri» 
(Agronomia Curtea ca Argeș).

TRINTA. 5S kg — Gb. Grec» 
(S.M.A. Costești), 61 kg - A. Hir-

late șl cîteva dintre rerii-^ueje 
înregistrate : ștafeta -Șoimii Birsei” !
1. Școala generaiâ Șjtea. 2. Școala 
generală Rîșnov, 1 Școa-î generate 
Fundata ; orientare turistici : 1. E- 
cnlpajul ..Temerarii” Bran. X -Artpf 
îndrăznețe” Fundate. 3 -Ante»* 
Peștera Dîmbovicioarei ; »i»l«n. bA- 
ieți t 1. Nicolae Began» (BrasoO
2. Rolf Truetech (Risnov). 3 D--rel 
Munteânu (Vllrea); fete : 1. Di: *.s 
Roșculeț (Prahova). 2. Danieia Ch>- 
jocaru (ȘimeaL 3. Bughe Tme-sr” 
(Rîșnov) î sărituri ! 1. NjcoiBe De 
gan (Brașov). 10 m. 2. Florin C *- 
lea (Prahova) • m. 3. Ion Liză.- ; 8 
(Poiana Mărului) 8 HL

POLO In a ii a etapă a diviziei a
tn bazinul copeftt Homaca t-M 

rf.sputat ieri dimineață jocurile c a 
cadrul celei de a II-a etape a 
Campionatului național de polo. re
zervat formațiilor din prima serie 
a diviziei A.

Cu excepția primului med <Pr» 
greșul București — Voința) cele
lalte partide au fost lipcite de di
namism și tpeclacoL -ttetolităi.le” 
desfășurîndu-se. tnai tot timpul, la 
0 singură poartă.

Iată, însă. rezultatele înreC-sr—te 
și autorii golurilor:

ian (Agrenomia Curtea de Argeț). 
te kg — Oh. Dinu (Agrdhomla 

de Arge< - F. An-
tdețe» (8 M.A Bra-ju). u. 76 kg — 
Ț.(Afe.-jflomia Curie* de 
Argeș).

. Gh. Greeu u F, Aagelesca au reu
șit perfonbaața de â învinge și la haltere Și te I

Pri.tie tei! lie ș ..Cubei meeaniz*» 
IBMM* * teVMIț »chi|>4i asociației 
sportive Agronomia Curtea de Ar
geș. Pe locurile următoare s-au Cla
ss: SALA Bradu ți S..M..A. Chstețrt 
Die Ff IT ASIU — eoresp. județean

DUMINICA SPORTIVA 
galațeana

ÎXuă acțiuni de masă au pola* 
rizat atetpa etnatoftlof d» soort, 
dix oeaval ei-.imm ■ CROSUL PKI» 
WAATR1I DUMINICA CULTU
RAL SFOWT1VA ereanizată de Clu
bul OțeiuL

r-evle laie ae e.evl din țcc.ile că- 
a*e-e .. ugufai. cu deosebit 
vuctR. țtetnrul ilerglHtof de pri- 
m*r»M Particiinrea numere: te. or- 
(anțarea iregRvtebU* «I echilibru] 
ie forțe rare a caracteri»a 1 chrsele 
au coo.ncs.,: te oeoluaa reușite a 
..-.trecerii. Matei Catcaa. Rndica 
Ignalesco. Adrian Stoica ti Ion Cră- 
c4u» as f.st ’-r-jreaț:: competiției.

Un tureeo fti.gef de «ah. dethohs- 
•rații d» ova ți tenis de mate un 
aaaui -Ciae ggie sșxm. cUtigft* - 
aetat ra fruc»ase aretnii - au fi
gurat pe agenda tXnniuicii spdrtive 
fesfăț---a‘e te Oțelul

LA OtADEA CtOSUl PRIMĂVERII
T. SIR1OPOL — tr>resj> județean

Prma e**oă e eor-neiițiej de
w** •■ '.VERII. s-a

sle.le Pzrc-jlu: tnun-
"fi* CIra4ea_ AU tnrticioat

WCV Și Me Iată
rete«->tîi de vfrstă •

en: fAOO —i> \ure-
6a te — ». 17—46 sni <800 îftî —
riSabett : HADEm7 >5—!• ânl

— L Sfir-ttg, |7—19 ani
" — T Raita. Pe echi-ie au
tevre» țre*B»sii • 9ralii prefesîgnale

si Grapalui șretar pro-
ttteaaai «aate>r.

L GR13A — raeesp. județean

«OGUctl — VOINȚA 3—4 
•1—1 I—i. I—— c— i). Au marcat 
Mualea— CV. ai Plesra pentru

- Nan . Pop 
la De setat că in acest joc
ș-u dbetat 23 de eLminâri (11 pe fl
int Progretui tc 12 oentru Voința)! 
A arbttnr Dnettr» Gheorehe.

MNAMO — POLITEHNIC X 9—1 
ii—• 2—t. 3—4. J—*). Echipa an- 
tMaanBH Aaadal Grinșeaeu a pri- 
•"•i • re*si«â paîidâ din partea 
’-rraau» tarene. abVr.ind o vde- 

eaeadd. Au «wrri : Frtr.cu 
CE. Mow (M, D. Pcpetra (2>.

scrima
Tn Trofeul memorial M. Savu 

GRIGORII KRISS PE LOCUL I 
Echipa României aspira la un 

lec pe podium

Și duminică, concurs-maraton la 
„Floreasca II”. Un număr de 8 e- 
chipe și-au disputat Intiietatea In 
Ccncursul internațional „Trofeul me
morial Mihai SavU“. La ora închi
derii ediției »= după mai bine de 14 
ore de luptă pe planșe — formații
le UJt.S.S., Ungariei, României A 
și României B se aflau încă în pli
nă dispută pentru primele locurL-

Ihițial, echipele Cerhpetiioare au 
evoluat in cadrul a două grupe. Țn 
Enina A, ,,4“-ul secund al țării neai- 
tre a obținut două meritate victorii, 
cu 18—6 în fața spadasinilhr Bulga
riei și cu 9—7 irt dispută CU cei din 
R D. Gerinahă. Si aU pierdut o sin
gură dată, lâ ethipâ UJb&S.. cu 
■2—3. Paul Szabo, Livfii Angelescu, 
Cctavian Zidaru și Dan Podeanu, 
iată spadasinii din echipa noastră, 
calificată tn grupa fihală. împreună 
cd cea a U.R.S.S.

îh grUpa â, un succes notabil: 
9—7 cU echipă Ungariei Pongraț și 
Al. Istrate au punctat de cite 3 ori, 
Bărăgan a realizat și el două vic
torii, iar Ouțu Una. Efortul din 
ăcăst died și-â spus thsă CuVîntlil 
în partida cu Cehoslovacia, pierdută 
de sportivii noștri cu 9—7. Bărăgan 
a obținut cele mal multe Victorii 
(3), Duțu 2. în titnp ce Pongraț și 
Al. Istrate au punctat cîte o dată... 
Cu încă o victorie. 1» România C, 
(11—5) prima reprezentativă a țării 
hoastre și-a asigurat șl ea intrarea 
tn grupa finală, împreună cu echi
pa Ungariei.

tn grupa finală au fost înregistra
te rezultatele! România A — Româ
nia B 15—1 și U.R.S.S. — Uhgaria 
8—8 (—-2). De notat că spadasinii 
fnagbiati au condus cu 6—1, T—3 și 
8-4, dar cu uh finiș irezistibil, 
Kriss, Poromonov ți Vitebsk! aii 
schimbat raportul de forțe.

Turneul ihdividuaj al ..Trofeului" 
a fost CÎștigat de Grigorii Kriss CU 
5 V. L-au urinat: 2. Vîtehski cu 4 v., 
1 Brfhacek (3 ».), 4. Poromonov (2 
v.), 5. Ustrics (1 v.). 6. Bărăgan
(8 V.).

Tiberiu STAMA

Rus, Nastasib și Popa pentru Di- 
namo, respectiv V. Pop. A arbitrat 
Nicftiae Nicolaescu.

RAPID — LE.F.S. 1—2 (3—0,
1—0. 1—0. 2—2) După trei reprize 
in care n-au intimpinat nici o re
zistență. jucătorii feroviari au slă
bit â'ara. permițind adversarilor 
lor s5 reducă din proporțiile sco- 
tuldL Att dkarctt: SUftH (4), C. 
Rusa. Ț*ranu și Pateu pentru Ră
pii re-zect r RPsiaău «1 Bădinici.

A arsitrat cu scăpări Alexandru 
Cinteoaa (Tihușoara).

Zece echipe masculine 
și opt feminine, cuprin- 
zînd pe cei mai buni spor
tivi din tenisul nostru de 
masă, încep, ăzî, în sala 
Floreasca, cursa pentru 
desemnarea formațiilor 
campioane ale României. 
Competiția care se desfă
șoară sistem divizie va 
luă sfîrțit abia îh luna 
dfefiembfie, tntîinitile din 
aceste trei Zile (Iutii, thar- 
ți și miercuri) sfe vor des
fășura sub sefhntll unui 
interes deosebit și pentru 
faptul că ele au loc doar 
cu două sâptămîni înain
tea campionatelor mon

Punctul de atracfie al celor trei sile de tents 
de masă din sola Floreasca il t>a constitui — 
fără îndoială — evoluția maestrei emerite a 

sportului Maria Alexandru

De la ora 9 : Voința — 
Buc. — Comerțul Țg. Mu
reș (m), Universitatea Cra
iova “ Școala sportivă 
Buzău (m), Progresul Buc.
— Politehnica Buc. (f), 
C. S. Arad t — Spartac 
Buc. (f), de la ora 10,30: 
I.E.A.B.S. BUC. — C.S.M 
Cluj (m), Progresul Buc.
— Politehnica Buc. (m), 
C.S. Arad — Locomotiva 
But (m), C.S. Arad II — 
Rovine Craiova (f), de la

O NOUĂ SURPRIZĂ ÎN TURNEUL DIVIZIONAR MASCULIN

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA A ÎNVINS PE STEAUA: 86-84 !
Turneul divizionar de baschet 

masculin, desfășurat în sala Flo
reasca, s-a încheiat, ieri, printr-o 
surpriză de proporții furnizată de 
Universitatea Timișoara^ învingătoa
re asupra' echipei Steaua. Iată re 
/uitatele :

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA - 
STEAUA 86-84 (35—47). Toate ,,ana- 
lizelt1' teoretice (Că Și handicapul 
oboselii studenților din întîlnirile de 
vineri și sîfhbâtă) indicau net tavo- 
riți pe bucureșteni, care au și doini 
nat minute în șir (min. 9 : 22—15 
min. 19 : 46—32, rflih. 30 i fi?—56) 
Dar, spre cinstea lor, Oaspeții hO 
s-au descurajat și, impulsionați per- 
thaheht de Cznior, au atacat CU mul
tă eficacitate și în min. 33, au ega 
lat : 67—6?. Steliștii au avut, însă 
O ZVÎChife și ău obținut diri nou 
avantaj : 81—74 în min. 37 și 84—80 
în min. 39. în ultimul minut, bas
chetbaliste din Timișoara ăli fruc
tificat greșelile de tehnică ale ad
versarilor (surprinzătoare pentru ju 
cătcri cu experiență internațională' 
și, înscriind prin Roxin și Cztnor 
(ultimul a realizat un Coș din ac
țiune Și două aruncări libere) și-au 
adjudecat o victorie muncită și me
ritată, ia care și-a adus aportul 
îhtreaga echipă, dar în tnod specia’ 
Czmor. Au marcat CzHior 28, Mihlus 
22, Cîmpeanu 52. Mănâilă 6, Roxin 
2, ioheScu 1, Gal 4, Muntfeanu 1 pen
tru Universitatea, respectiv Tarău

AZI, IN SALA FLOREASCA

START IN CAMPIONATELE 
DE TENIS DE MASĂ PE ECHIPE

14, Baciu 7, Savii 14, Pîrșu 6, Gheor
ghe 2, Dumitru 9, Oczelak 24, Io- 
neei 8. Au arbitrat foarte bine I. 
Petruțiu și A. AtanasescU.

POLITEHNICA BUCUREȘTI — 
POLITEHNICA CLUJ 68—61 (38—31). 
Au înscris Czell 8, șerbănescu 3, 
Posa 19, Dudescu 8 AnâStăSiu 16 
Molin 2, Rusu 12 pentru bucureșteni. 
respectiv Horvath 2. Moldovan 10. 
Banu 4, Moisin 10, Barna 8, Vidican 
(0, Reman 17. Au arbitrat foarte 
bine D. Chiriâe Și C. NegulesCU.

DINAMO BUCUREȘTI - UNI 
VERSITATEA CLUJ 97—66 (51—30) 
Camplbnii tării s-au impus prin ac
țiunile hotărîte și eficace cu cate 
ne-au obișnuit în aer .st sezon. Clu
jenii, descurajați probabil de _ cele 
louă înfrîngeri la limită suferite în 
-.ei-ile precedente, aii evoluat sub po
sibilități. Au înscris Novac 26, Dia- 
■onescu 16. ȚȚaneș 2, Chivulescu 8 
Nieulescu 8, Georgescu 11, Dragomi- 
-escu 10, Pooa 16 pentru Dîhamo 
respectiv Domian 23, Rilhring 5. 
Zdren.ghea 14, Schuller 2. Mathe 7. 
Ursache 2, Nagy 4, Antal 6. Kun 3 
Au arbitrat foarte bine &■ Dutka și 
C. Neguîescu.

I.C.I1.F.  - FARUL CONSTANȚA 
75—58 (42—28). Singurul element re
marcabil în decursul acestui met’ 
(disputat sîmbătă) a fost buna evo
luție a juniorului Caraioh (Farul), 
în res>t echipa I.C.H.F. dominînd net 
Un adversar resemnat încă dih pri
mele minute. Au marcat Antonescu 

diale. Este vorba, așadar, 
de ultima apariție publi
că a celor selecționați în 
echipele reprezentative 
pentru Sarajevo, de ulti
mul lor test. Iată prin 
urmare de ce partidele 
care urmează să se dis
pute acum la București 
Sînt așteptate cu atîta ne
răbdare. Iar evoluție 
fruntașilor noștri nu va f 
apreciată numai în func
ție de rezultatele obți
nute în sala Floreasca ci. 
șt de Ceea ce ster putea 
întrezări în perspectiva 
confruntărilor cu cele ma! 
bune palete ale lumii.

PROGRAMUL ZILEI
ora 17: Locomotiva Buc. 
— I.E.A.B.S. Buc. (m), Co
merțul Tg. Mureș — Pro
gresul Buc. (rti), Rovine 
CraioVa — .C.S.M. Cluj 
(f), Politehnica Buc. — 
C.S. Arad I (f), de la bra 
18.30: Școala Sportivă Bu
zău —■ Voința Buc. (m) 
Universitatea Craiova — 
C.S.M. Cluj (m), Politeh
nica BuC. — C.S. Arac 
(m), C. S. Arad II — 
Spartac Buc. (f).

echilibrat, 
atac. Au 
t, Știrbu. 

Pasca 18,
Bahică 8

4, Dikây 23, Băiat 8, Ahdreescu 4, 
FI. Niculescu 14, TUdassy 5, Chiciu 
4, Cîmpeanu 8 pentru I.C.M.F., res
pectiv loan 2, ion 8, Corniță 2, Plrsu 
4, Pașca 12, Spînu 16, Căraion 9( Bă
nică 8. Au arbitrat bine, o partidă 
care nu le-a creat probleme, M. Ri- 
zea și & Sarossy.

FARUL. CONSTANȚA - VOINȚA 
BUCUREȘTI 65—55 (33—38). Atîta
vreme Cit basehetbaliștli de la Fă
cui S-au îhtrebuințat serios, ei ș-au 
distanțat, printr-un joc 
atît in apărare Cît Si in 
arbitrat bine M. Aldeâ și 
Au mâ'rcat PopdVÎfci 2, 
Purcăreanu 12, Spînu 25, -----  _
pehttU Fătul, respectiv Capsali 2. 
i'eodortl 10, Kiss 12, Giurgiu 6, Du
mitru 12 Duță 4, Huzum 4, Bradu 5.

l.fi.F.S. - RAPID 75—69 (42—34). 
Dacă privim istoria acestui meci prin 
prisma scorului, care S-a menținut 
trei sferturi dih timp In favoarea 
studenților (la o diferență de 3—5 
coșuri), mi găsim nimic interesant 
Totuși, puținii spectatori au gustat 
din plin tensiunea adevăratei <Ț’se 
de urmărire a jucătorilor de la Ra
pid Victoria echipei LE.F.S. este 
meritată. Au mhrcât Szep 18, Bra- 
boveanu 20, A. Molnar 18, Nagir 4, 
Cernat 15 pentru învingători, respec
tiv Vintilă 12, Stănescu 22. Tursugian 
2, Simulescu 12, Popescu 15, Predu- 
lea ft. (RAbU tlMOFTE).

Î.C.H.F. - ACADEMIA MILI
TARĂ 108—79 (58—33).

IOSIF EROS

CAMPION NAȚIONAL LA SĂRITURI
Lâ juniori mari a cîștigat COSTICÂ BUJOI (Brașavia]

Pe trambulina din Borșa s-au 
desfășurat duminică campionatele 
naționale de sărituri pentru seniori 
și juniori. Deși în acest sezon schio
rii noștri nu au avut posibilitatea u- 
nor antrenamente susținute, din lipsă 
de zăpadă, ei au demonstrat, totuși, 
frumoase calități. La startul întrece
rii au fost prezenți 10 seniori și 8 
juniori mari, de la cluburile și aso
ciațiile sportive Dinamo, AS.A„ 
Tractorul, Brașovia (toate din Bra
șov) și Școala sportivă M. Ciuc. 
L.a seniori a cîștigat dinamovistul 
Iosif Eros, care reeditează per
formanța din anul trecut Pe locu
rile următoare s-au clasat tot re

prezentanții clubului Drimv Bra
șov. IATĂ REZULTATTLE: I îo- 
sif Er6s (Dinamo Bras?*.’) — cam
pion național — 81+T9 m 211.5 p. 
2. Gheorghe Gerea (Disarm) 78.5— 
81 m 210,8 p. 3. Dumitru Lupu (Di
namo) 76-4-76 m 203. 3 p.

Titlul de campion național la 
juniori mari a revenit tinărulm 
Cestică Bujoi de la Șcmala scwr- 
tivă Brașovia. LATĂ REZULTATE
LE : 1. Cosricâ Bujoi (Braarv.al 
784-89 m 236.5 p. 1 Gavril Srngme 
(Tractorul Brașov) 68-66 m 
213,8 p, 3. loan fîossu 44—K5 ac 
124.4 p.

Mihai CIOCLU, wmp.

DANIELA Șl DORIN MUNTEÂNU ÎNVINGĂTORI 

LA COBORtRE PE PÎRTIA LUPULUI
Duminică a avut loc, în organi

zarea clubului Steagul roșu, prima 
coborîre a actualului sezon, pe 
pîrtia Lupului. Traseul în lungime 
de 2 900 de metri, cu o diferență 
de nivel de 709 metri, a cuprins, 
pentru băieți, 21 de porți de direc
ție, iar pentru fete, pe un traseu 
mai redus ca lungime, numai 11 
porți. Media orară înregistrată (în 
jur de 90 km pe oră), amenajarea 
excelentă a pîrtiei și energia de- 
mostrată de concurenți au consti
tuit un excelent prilej de antrena
ment și verificare pentru cei peste 
30 de schiori și schioare prezenți 
ieri la startul probei.

La fete a cîștigat Daniela Mun- 
teanu. care a demonstrat că poate 
înregistra și în această probă re
zultate pe măsura talentului ei.

Arătînd aceleași calități cunos
cute de coborîtor. Dorin Munteânu

(C.S.U. Brașov) a cîștigat și aceas
tă întrecere, la fel ca și pe cea de 
la Bușteni, întreo manieră care ii 
desemnează ca principal favorit ai 
apropiatelor campionate naționale.

Salutăm inițiativa organizări în
trecerilor de coborîre pe această 
excelentă pîrtle, deoarece este sin
gura soluție pentru a forța pragul 
valorii REZULTATE TEHNICE 
fete: 1. Daniela Munteânu (A5A 
Brașov) 55,6, 2. Georgeta Băncilă 
(Dinamo Brașov) 56.6, 3. Minodora 
Munteânu (C-S.O. Sinaia) 58.0 : bă
ieți: 1. Dorin Munteânu (CS U 
Brașov) 1:55,9, 2. loan Bobiț (Di
namo BrăȘov) 1:57,3. 3. Marin Foc- 
șeneanu (C.S.O. Sinaia) 2:00,3, 4
Marian Burchi (C.S.O Sinaia) 
2:01,3, 5. Ion Cavași (Brașovia) 
2:05,5, 6. Vasile Scorțeanu (Steagul 
roșu) 2:03,6.

IN CAMPIONATUL FEMININ
(Urrnnte din pat) •)

In campionatele nafionale

ÎN ETAPA A 17-AREZULTATE NORMALE

Dorfa Wkmmm. ciștiț,tetc~id p-.i-e; de ccbarfTe de pe Pîrtid Lupului NEAGUDragoș

MASCULIN

vo-

C. Flo-

■•au 
Iată

în prima etapă a campionatului diviziei A de greco-romane

In partidele etapei a XVH-a a 
campionatelor naționale de volei 

înregistrat rezultate normale, 
citeva amănunte :

MULTE ECHIPE ÎNVINGĂTOARE ÎN DEPLASARE

A. Drago-

(Urmare din pag i(

A REÎNCEPUT CURSA PENTRU TITLUL DE CAMPIOANĂ

0 și 42). Com-
Al. Lemneanu.

șit să cîștige majoritatea baloane- 
lor atît în grămezi cît Și la ipar- 
gine. Cele două încercări — cîte 
una în fiecare repriză — au fost 
realizate de Vasilică (min. 35) și 
Postolache (min. 60). A arbitrat 
bine P. Niculescu din București 
(D DIACONESCU. coresp. jude 
țean).

„U“ TIMIȘOARA — ȘTIINȚA 
PETROȘANI 6—0 (3—0). Peste
1 000 de spectatori (!) au asistat 
la primul joc din retur al echipei 
campioane Timișorenii au jucat în 
Viteză, deciși să învingă, iar stu
denții din Petroșani, destructiv 
Timp de 60 minute, gazdele au do
minat. Scorul partidei realizat prin 
do iă lovituri de pedeapsă execu-

tate de Duță (min. 
petent arbitrajul lui
(P. ARCAN, coresp. județean)

dina:

A-l.yJML

CLUJ, 11 (prin telefon). Cu prile
jul unui concurs desfășurat în lo
calitate, halterofilul Spiridon Her
ghelegiu (CS.M. Cluj) a stabilit un 
nou record republican de seniori, la

C.S.M. SIBIU — RULMENTUL 
BÎRLAD 13—4 (6—0). Joc simplu, 
viguros, în care sibienii s-au impus 
dominîndu-și, mai mult de 40 mi
nute, adversarii. AU marcat: Mun- 
teanu (3 Iov, ped. în min. 17, 27. 
43), Schoscs (încerc, min. 65) pen
tru gazde, Bîr'ădeanu (încerc, min. 
75) pentru oaspeți. Bun arbitrajul 
lui T. Witing, (Iancu BOȚOCAN 
coresp.).

GLORIA — C.S.M. SUCEAVA 
14—0 (3—0). Victorie meritată a 
bucureștenilor de la care s-a re
marcat în special Mușat, Au în
scris : Briceag (două Iov. ped.) ?i 
Mușat (două încerc.), A condus 
bit» P, D’Edesis.

— PRECIZIA SACELE 
I—0 (0—0). O surpriză cu 
plăcută evoluția rugbyștilor din 
cele, care au reușit să-i țină in 
pe dinamoviști o repriză. Doar 
tina 
învii | 
două încercări realizate 
stantin. A arbitrat bine 
racile. (Octavian GUȚU,

totul
Să- 
șah 
ru
să 

cele 
Con

i-a ajutat pe bucureșteni 
igâ pînă la urmă prin 

de 
F. Tudo- 
coresp.).

SPIRIDON HERGHELEGIU 
— NOU RECORD REPUBLICAN

categoria supergrea, stilul aruncat, 
cu 182,5 kg. Vechiul record, 180 kg, 
aparținea lui V, Deac (Steaua).

F. RADVANl-coresp.

CLASAMENT

1. Steaua 14 13 0 1 208: 58 40
2. „U” Tlmlșcara 14 18 0 4 189: 51 34
3. Dinam o 14 • 2 3 lit: 71 34
4. șt Petrtșar.1. 14 1 2 5 IM: 67 30
5. C.S M. Sibiu 14 7 1 6 77: 63 29
6. Poli Iași 14 6 3 5 77: 93 2»
ț. Vulcan 14 7 0 4 8t:137 23
8. rarul 14 6 2 8 141:113 2<
8. Sportul atud. 14 8 2 8 107:125 28

18. GHVÎța Roșie 14 5 3 6 158:101 2)
11. Rulmentul 14 6 0 8 72:129 26
12. Gloria 14 2 5 7 81:116 23
13. Precizia 14 l 3 10 44:200 19
U. C.S.M. Suceava 14 1 1 12 60:250 17

Faruletapa viitoare : ___
C.S.M. Sibiu; Steaua — Gloria; Di
namo — „U“ Timișoara; Rulmentul 
— Sp. Studențesc; Vulcan — Gr 
Roșie: C.S.M. Suceava — Politeh
nica; Știința — Precizia Săcele.

tor:; chiar și fără a beneficia de 
exantajul terenului. Astfel. C, S. Pi
tești. C.F.R. Timișoara, IPROFII. 
Rădăuți. Dinamo, Steaua, Rapid și 
Progresul București au ieșit înVin- 
găt are în partidele susținute în de- 
plasare. N-ău lipsit, însă, nici unele 
rezultate surprinzătoare Printre a- 
ce-tea, menționăm eșecul cunoscutei 
echipe bucurestene Metalul tn fața 
formației Carpați Sinaia, înfrînge- 
rea garniturii brașovene Steagul 
roșu Ia Cîmpulung Muscel și a Mu
reșului Tg Mureș în partida de acasă 

iătă cîteva 
corespon-

disputat în 
categoric

cu Crișiil Oradea. Dar, 
amâhuhte transmise de 
denții noștri. •

ARAD. Triunghiularul 
localitate a fost dominat ___„___
de formația timișoreană C.F.R., care 
a dispus, de. C. S. Arad cu 21—9 și 

Gazdele 
să
cu

de A.S.A Cluj cu 20—12. 
s-au reabilitat oarecum r'eușihd 
depășească formația Clujeană 
20—16 (Șt. iacob).

HACAU. Cele două echipe din 
calitate. A.S.A. și Sport Club

10-
____  . . . au 
luptat cu multă ardoare în parti
dele cu IPROFIL Rădăuți dar, atît 
prima rit și cea de a doua au fost 
întrecute de rătlâtițenl : A.S.A. cu 
28—12 și Sport Club cu 20,5—19,5. 
Meciul A.S.A. — Sport Club a fost 
foarte echilibrat i 21—19. (I. Iancu),

CONSTANȚA. La Capătul unor 
partide de buh nivel tehnic Progre
sul București s-a detașat net în am
bele partide. învingînd pe Farul cu 
20.5—15,5 si pe Pescărușul Tutcea 
cu 21- 8. în cea de a treia partidă. 
Pescărușul a obținut victoria în fața 
EaCulUi CU 20,5-=*15.fi. (P. Enache)

CIMPLLUNG MUSCEL. Aproape 
300 de spectatori au urmărit, în 
sala clubului „ARO“ din localitate, 
partidele unui triunghiular viu dis
putat ! Rapid București — Steagul 
roșu BfaștiV — Sport Club Muscel. 
In fîhal, Rapid a ieșit victorioasă i 
24—18 cu Sport Ciub și 16^12 Cu 
Steagul roșu. Apoi, Sport Cltlb a 
dispus de Steagul roții cu 18 17
(D. Radulescu).

IAȘI. După cum era de așteptat 
multipla campioană Dinamo BuCu-

rești s-a impus cu ușurință în par
tidele sale cu Dunărea Galați (27,5_
8,5) șl Nicotină Iași (37—5). Spre 
-egretu! localnicilor. Nicollna a 
rsierdut și partida cu Dunărea : 
16—28. (D. DiaconesCu).

MEDGIDIA C. S. Pitești a obți
nut două frumoase victorii: 25—11 
cu IMU Medgidia și 16—12 cu Alu
miniu Slatina. Avînd cîțiva luptători 
tineri în formație, 1MUM a pierdut 
la scor și partida cu Aluminiu i 
10—26. (R Avram).

SINAIA. Toate cele trei partide 
disputate în localitate au fost urmă
rite cu deosebit interes Un excelent 
rezultat a obtinut notia formație 
promovată în divizia A. Carpați Si
naia. care a învins apreciata echipă 
bucuresteană Metalul, clasată pe lo
cul 3 la ultimele 6 ediții. cU scorul 
de 22—18 și a terminat la egalitate. 
20—20, cu o altă garnitură cunos
cută — Electropntere Craiova. Par
tida Metalul — Electroputere s-a în
cheiat cU victoria primei : 23—13
(V. Feldman).

TG. MUREȘ. Crișul Oradea cu 
Mureșul Tg. Mureș 21—19 și cu 
C. S. Satu Mare 16—18. Mureșul 
— C. S. Satu Mare 25—15. (I. Păuț)

REȘIȚA. Steaua cu Vulturii Tex
tila Lugoj 27—15 și cu C.S.M. Reșița 
32,6-7,5. C.S.3I. — Vulturii Textila 
12—12. (I. Plăvi(iti).

energie, au condus pînă în mih. 
36, iar în. .final au avut resurse 
pentru a remonta handicapul de 3 
puncte (45—48) pe care-1 acumula
seră adversarele. La formația Voin
ța ne-r surprins ușurința cu Care 
a abordat întrecerea, precum și 
faptul că pivoți! (îndeosebi An- 
dreescu) nu au fost suficient anga
jați Au înscris Gugu 10. Godeanu 
8, Barabas 2. Gheorghe 15. Guran- 
da 8, Popescu 6 pentru Construc
torul, respectiv Andreescu 5. Fier- 
linger 1. SnVU 2. tonaș 8. L. Radu
lescu 18, T. Rădulescu 14. Au arbi
trat bin" S Ftloti și I. Ganea. (A. 
VASTtFSCUk

UNtVF»*<8(TATEA TIMIȘOARA 
— CRIȘUL ORADEA 59—55 
(24—37 !). După buha lot evoluție 
din prima repriză, se părea că 
nrădencele vbr nbtfne victoria. Dar 
în repriza secundă, pivoții forma
ției timișorene aii doftiifiăt bâhoti-

rile, determihînd refacerea handi
capului și, în final, succesul. Au 
înscris Schnebli 6, Doboși 15, 
Goian 15, Villany 16, Balogh 1, 
Grosskopf 6 pentru Universitatea, 
respectiv Varga 14, Topor 15, Du- 
daș 17, Bodor 3, Balogh 4, Muțiu 
2. Au arbitrat foarte bine V. Radar 
și Em. Niculescu, (P, ARCAN — 
coresp. județean).

Universitatea cluj — Vo
ința TG. MUREȘ 79—55 (40—25). 
Utilizînd permanent apărarea agre
sivă și contraatacurile, gazdele 
și-au dominat net adversarele. Mu- 
teșencele nu au reușit în nici un 
moment să folosească avantajul ta
liei jucătoarei Opriciu. Au înscris 
Neța 25, Morarii 16, Szekely 10, 
Merca 8, E, Farkas 9, Jighișxn șt 
A. Farkas 4, Pop 2 pentru Univer
sitatea, respectiv Lucaci 20, Opri
ciu 9, Deihend 9. Brassay 8, Co
vaci 5. Lorincz 4. Au arbitrat foarte 
bine I. Dinescu și St. Grecu. (M. 
RADU*coresp.).

TRACTORUL BRAȘOV
INȚA ARAD 3—0 (2, 2, 4). Brașo
venii au cîștigat în 36 de minute, 
în fața unui adversar care a dat 
o replică slabă. Au condus : Eug. 
Vintilescu și V. Savu. (C. GRUIA 
— coresp. județean)

I.E.F.S. — „U“ CRAIOVA 3—1 
(—4, 5, 14, 6). După un început 
bun, studenții craioveni au cedat 
destul de ușor în celelalte seturi 
Au arbitrat: I. Petrovici — 
rescu. (P. POPA-coresp.)

C.S.U. GALAȚI — „U“ 
3—2 (—12, ÎI, —13, 2, 10). 
echilibrată, gazdele trebuind să de
pună serioase eforturi pentru a-și 
adjudeca victoria, deoarece studen
ții clujeni au fost cei care au avut 
inițiativa, cohducînd cU 1-0 și 2—1 
la seturi. Arbitri ‘ M. Albuț • 
Nistor. (T. SIRIOPOL-coresp. 
țean).

PROGRESUL — DINAMO 
(—8, 14, —7, —11). După un

lui: Ov. Georgescu 
mir.

ELECTRA — RAPID 2—3 (9,
—5, 13, —14, —10). Voleibaliștii de 
la Electra au făcut cel mai bun 
ioc din actualul campionat. Ei au 
fost la un pas de a realiza o vic
torie de prestigiu, avînd în setul 
patru mecibal ! Au condus foarte 
bine I. Niculescu și Gh. Ionescu. 
(A. B.)

VIITORUL BACĂU — STEAUA 
1—3 (—11, —4, 13, —10). Victoria 
oaspeților a fost facilitată de com
portarea necorespunzătoare a băcă
uanilor, care au acțiohat în per
manență fără orizont. Au condus 
V, Chioreanu, din Cluj, și FI. Borz, 
din B. Mare. (I. ÎANCU-coresp. ju
dețean).

CLUJ 
Partidă

C. 
jude-

1—3 
prim 

set cîștigat fără emoții, campionii 
ău trebuit să facă față unei per
manente presiuni exercitate de 
bancari, care au reușit să refacă 
tn fața dinamoviștilor o diferență 
de 9 puncte în setul doî (1—10,
3—12) și să cîștige în prelungiri 
Ei aii început bine și seturile ur
mătoare, însă au fost nevoi ți să
'-edeze în fața unei echipe, totuși, 
superioară. Bun arbitrajul cuplu-

LOTO—PRONOSPORT
NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA 

SPECIALA PRONOEXPRES 
DIN 11 MARTIE 1973

Fond general de premii provizoriu : 
S G33 000 lei din cate 1 490 000 lei report.S G33 000 lei din cate

Extragerea
Extragerea
Extragerea 
Extragerea 
Extragerea

I : 25 27 37 31 35 38
a II-a : 12 22 49 34 19
a IlI-a : 39 1 9 45 8 14
a IV-a : 32 rt 37 35 16 13
a V-a : 3 39 22 18 36 27 4_______ .9

Plata premiilor se va face In Capitală 
începind din 27 martie pînă la 25 aprilie; 
Iar în țară începînd aproximativ din 30 
martie pînă la 23 aprilie 1971, inclusiv.

PRONOSPORT NR. 10,
I. Dinamo — Petrolul

li. A.S.A. Tg. Mureș — steaua 
III. Jiul — _U“ Cluj

S.C. Bacau — Sp. studențesc 
F. C. Argeș - U.T. Arad 
C.F.R. Cluj — Farul
Steagul roșu — C.S.M. Reșița 
Lazio — Roma
Milan Fiorentina 
Napoli — ihternazionale 
Sampdoria — Juventus 
Torino — Atalanta

IV.
V.

VI. vi I. 
viit.

IX.
X.

XI. 
xtt. ________
ym. Verona — Palermo

Fond de premii: 503 013 lei.

1
1X
X
1
1
1
1
1
1
2
1

FEMININ
FARUL CONSTANȚA 

CINA 1—3 (9, —13, —7, 
un atac mai percutant, 
au reușit Să se impună, 
sextet au lipsit Angela ________
Și Eva Klein. Au condus i. Amă- 
lășteanu și V. Tilcă, ambii din 
Craiova. (L. BRUCKNER-corcsp.)

CONSTRUCTORUL — DINAMO 
0—3 (—3, —11, —1). Partida a fost 
dominată de voleibalistele dina- 
moviste, care au fost superioare 
adversarelor în toate compartimen
tele. Au arbitrat A, Dinicu și N. 
Beciu. (D. VATAU-coresp.).

„U“ TIMIȘOARA - C.S.M. SI
BIU 3—2 (—12, 9, 5, —15, 9). A 
fost un joc disputat, la capătul că
ruia au cîștigat gazdele, deși si- 
biencele au fost la un pas de a 
realiza surpriza etapei. Arbitri : I. 
Nicoară, din Arad, și N. Găleșea- 
nu. din București. (C. CREȚU- 
coresp.),

RAPID - „U“ CLUJ 3-Q (6, 3, 
4). Ce s-ar putea spune despre un 
meci în care studentele Clujene s-au 
prezentat la nivelul unei echipe din 
campionatul județean ? Doar că 
Rapid a cîștigat mai mult din ser
viciu, decît prin celelalte mijloace, 
și că ăceât joc trebuie să consti
tuie Un prilej de meditație pentru 
elujence. Au arbitrat foarte bine 
A. Nedelcu și Gh. Ionescu. (A. B)

LE.F.S. — „U“ BUCUREȘTI 3—0 
(II, 3, 9), PENICILINA IAȘI — 
CEAHLĂUL P. NEAMȚ 3—0 (0, 10, 
12),

— MEDI- 
—10). Cu 
oaspetele 

deși din 
Moroianu
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PROMISIUNI PENTRU UN RETUR SUB SEMNUL 
CREȘTERII EFICACITĂȚII: IERI, 31 DE GOLURI I

DINAMO 5® 
ț C. PFIROLUI. 1(0) UN SCOR ELOCVENT! „ATACAM ÎN SASE!“

9

O reușită, una peste alta, ieri pe 
stadionul din Șoseaua Ștefan cel 
Mare. Derbyul etapei inaugurale a 
sezonului a fost onorat, cele două 
echipe prezente în plutohul frun
taș âl Diviziei A furniiînd un joc 
atractiv, dihamic, în pofida tere
nului devenit greoi din cauza nin
sorii căzute din abundență.

Conform previziunilor noastre 
dih avancronică, Dinamo pornită 
în urmărirea liderului, a forțat din 
start lacătul porții lui Mihai Io- 
nescu, în fața căruia se postase în 
poziție de „libero1* ploieșteanul 
Ciupitu. A fost o superioritate te
ritorială dinamovistă, energică dar 
și lucidă în același timp, datorită 
valorosului trio de la mijloc, Di- 
nu-Moldovan-R. Nunweiller, ale 
cărui intenții se sincronizau cu 
mișcarea permanentă și insidioasă 
în careul advers a lui Dumitrache.

aflat ieri In bucă dispoziție de joc.
S-a întîmplat ca ți presiunea 

exercitată de gazde să fie îhcunu- 
natâ repede (Hiin. 7) de un gol 
(inscriâ de Dumitrache, cu Capul) 
ți reușita vîrfulul de lance ditia- 
rnovist îi deconectează și mai mult 
pe coechipierii acestuia care cor.* 
irolează, în continuare, ostilitățile.

Petroliștii încearcă o ripostă pe 
flancuri, dar inexperiența noilor 
aripi Plsău și Curcă (acesta înlo
cuit în cele din urmă cu Oprișar.i. 
îi determină pe oaspeți să se li* 
miteze în ofensivă pe forța de șoc 
a vulpoiului Ion Constantin, păzit 

O. Sandu, 
Sătmăreanu 
noul „libe*

u.însă de doi adversari: 
măi îndeaproape, și 
II, ultimul o dublură, 
ro‘‘ al dinamoviștilor...

Și minutele trec: formația gazdă 
păstrează inițiativa de partea ei 
(min. 29 Dumitrache se joacă cu o

situație favorabilă, preferind o ten
tă în plus), dar ocazia mare de gol 
o flotăm la poarta lui Qămureanu 
în tnin. 35. dînd aripa Ctlrcâ pla
sează alături din interiorul careu
lui, după ce profitase de b gafă 
a lui Cheran. Emoțiile suporterilor 
din tribune le risipește, în min 40, 
Radu Nunweiller care, servit Scurt 
de Dinu, la marginea careului 
mare, șutează puternic spre colțul 
lung trimițind balonul în plasă: 
2—0 și, la pauză. în cabină, elevii 
lui NelU Nunweiller mizează, pro
babil, pe o victorie confortabilă. 
Socoteală greșită, întrucît, la numai 
6 minute de la reluare. Petrolul 
înscrie împotrivă cursului jocului: 
Ion Constantin este beneficiarul 
unei bîlbîieli
Sătmăreaau II și Deleanu) și vul
poiul de care vorbeam nu-1 iartă 
pe Rămureanu: 1—2! Din nou emo-

ții în tribune, mai ales că, acum, 
ploieștenii, prinzînd mai mult cu
raj, forțează egalitatea de care Co- 
zarec, în min. 55, este foarte 
aproape.

Dihamoviștii se reculeg, reîhhoadă 
firul superiorității teritoriale pe care 
□ punctează cU faze electrizante

este
in trei (O. Sandu,

A. S. A. 1(1)
Ș II AHA 0(0) MECIUL RATĂRILOR

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

Fartida, fără să se ridice la o va
loare deosebită, a plăcut datorită 
nulneroaSeter faze de gol create la 
ambele porți, dar și pentru cursa 
de urmărire pe care a făcut-o 
Steaua timp de 68 de minute, în 
căutarea golului egalizator. Nu l-a 
reușit pentru că pe de o parte 
A.S A. s-a apărat foarte bine, atunci 
cînd a fost cazul, iar pe de alta da
torită slăbiciunilor ataculuj campio
nilor noștri de toamnă. Cu toate că 
bucureștenii, după cum am arătat, 
și au creat ocazii de gol cit pen
tru două meciuri, ele au fost ratate 
cu seninătate. La un moment dat 
mijlocașul Dumitriu IV s-a Simțit 
dator să suplinească ineficacitatea 
colegilor săi din linia ofensivă și a 
șutat el (periculos) la poarta lui Solyom.

Minutul 10 este important pentru 
ambele porți : Mureșan ratează o 
mare ocazie de la numai 8 m., după 
o excelentă centrare a lui Fazekaș; 
în același minut notăm primul atac 
al Stelei, eșuat în ofsaid (Iordă- 
nescu). După ce Smarandache îl 
culcă pe Varodi cu un ,.cot“ la fi
gură. Hajnal încearcă — așa cum o 
va face mereu de-a lungul partidei' 
— vigilența lui Haidu cu un șut de 
la distanță. Jocul este plăcut, dispu
tat, dar cam moale ca intensitate 
Mih. 22 aduce singurul gol al meciu
lui : aflat în jumătatea sa de teren 
Szak'.sy trimite o minge tn adîncime 
hi> Varodi^ acesta o prelungește la 

i Smarandache 
ba mai mult II în- 

laidii, și Mureșan mar- 
După două minute 

_ „i lordă-

nescu: scapă singur dar șutează im
precis de la 16 m. Sătmăreaau în
cearcă și ei să ajute propriul atac, 
sprintîhd pe extremă, dar fără re
zultat în min. 35 notăm o splen
didă combinație lordăneștu — Pan- 
tea. Extrema bucureșteafiâ vite lan
sat, primește excelent balonul de la 

ii trimite peste poar- 
Pantea se revanșează

Stadion Dinamo ; teren dificili 
timp închis, ninsoare ; spectatori 
circa li) 000. Au marcat : dumi
trache (min. 7), R. nunweil
ler (min. 40), FL. DUMITRESCU 
(min. 85), respectiv Ion Constan
tin (min. 51). Raport de cornere: 
7—2. Raportul șuturilor la poartă: 
16—9 (pe spațiul porții: 12—3).

DINAMO: Rătnureanu — Cheran, 
SATMAREANU TI, G. Sandu, De- 
leanu — DINU. MOLDOVAN 
(tnin. 7B Dobrău), R. NUNWEIL
LER — Sălceanu (min. 70 D. Po
pescu), DUMITRACHE, Fl. Dumi
trescu.

PETROLUL : M. lONESCU — N. 
lONESCU. Tudorie, Ciupitu. Gru
ber _ Cfîngașu. COZAREC, Din- 
cuță — Pisău, ION CONSTANTIN, 
Curcă (min. 68 Oprișan).

A arbitrat GR. BIRSAN (Galați) 
****♦, ajutat la linie da N. 
Rainea (Bîriad) șl Em. Păunescu 
(Vaslui).

Cartonașe galbene : nici unul. 
Cartonașe roșii : nici unul.
Trofeul Petschovschi : 9.
La tineret-rezerve : Dinamo — 

Petrolul 1—1 (1—0).

lordănescu, dar 
tă. Min. 40 —

AugUsf; teren bun;Stadion „23__ „__ _ ______ _____
Smp rece, înnorat, dsr tt„rte Sun 
pentru fotbal; spectatori: 15 9M. 
A marcat MUREȘAN (mln. 2S). 
Raport de cornere : 3—4. Rapor
tul șuturilor la poartă : 14—a kpe 
spațiul porții: 4—3).

A.S.A. : Solyom — SzăUAșy. 
Unchiaș, 1SPIR, CZAKO — Va- 
rodl. BOLONI — Fazeka- Naxhi. 
MUREȘAN, HAJNAL (rr..n 74 Ca- 
nlaro).

STEAUA : Haidu _ SATMA
REANU, Smarandache, Negraa, 
Cristache — Dumitra, DUMrrarv 
rv — Pantea, Tătara. lordănescu. 
Năstase.

A arbitrat MIRCE.4 ROTARU 
(Iași) ***«*, ajutat la Unie de 
C. Ghiță (Brașov) șl P. Sotir 
(Mediaș).

Cartonașe galbene : CAMARO. 
Cartonașe roșii : nici

. ................................... î

raiează. Steaua se mișcă ceva mai 
bine — deși mult sub ceea ce tre
buie să Se pretindă de la o echipă - 
lider. Czako salvează primul goi ct 
trebuia semnat lordănescu. pentr*. 
ca în minutul următor (<K) *ă a'ts 
tăm ia o fantastică cursă de «o m 
a iui Fazekaș care-1 scoate și pe 
Haidu din poartă, dar Mureșan ra
tează intercepția Ne aortxnem de 
final care aparține oaspeților. Pan
te» scapă pe dreapta, centrează ex
celent, dar Solycm prinde balonul 
exact de pe capul lui lordănescu 
(min. 82). Czako salvează din nou 
poarta sa (mim *5). Smarandache i» 
culcă și pe Solyom Ia o minge 
tnailă trimisă de Dumitriu IV (min. 
•6) și jocul se încheie cu o acțiune 
a mureșenilor. Ass ctam am spus. O 
uartidâ care nu s-a ridicet la un 
nivel ceo-eblt, dar a plăcut dator?4 
abundenței fazelor de poartă.

în careul advers, dar Mihai io- 
nescu salvează miraculos, respin* 
gind in extremis mingile plasa* 
te. din apropiere, cu capul, de 
Cheran. (min. 61) și Sălceanu (min. 
6-5). Cimpul de joc, din ce în ce 
ma; impracticabil, determină schim
bări in ambele tabere. Asistăm pînă 
la sfîrțit la o frumoasă încleștare 
de forțe deși cu 5 minute înainte 
de ultimul fluier Fl. Dumitrescu ri
sipește suspens-ul înscriind, cu un 
șut puternic, sus, în dreapta goal- 
keeper-ului ploieștean: 3—1 și, cîș- 
tigind și disputa indirectă 
Steaua, Dinamo se plasează 
frunte—

Vă rog să-mi permiteți să renunț la eternul cal 
de bătaie al cronicii de start, care dr fi pu
tut să exploateze neașteptatul record de efi

cacitate al etapei. Vă cer această permisiune chiar 
și numai pehtru simplul fopt că anul trecut, în a 
12-p zi a lui martie, titlul mare al manșetei din pri
ma pagină vorbea despre recordul de... inefica
citate al etapei inaugurale.

După această mică introducere, dați-mi voie să 
vă spun că am luat un start fals. După primele 90 
de minute, televizate de la Pitești, am fugit spre 
stadionul Republicii. La 3—1, soarta meciului părînd 
oarecum pecetluită, am dat o goană pînă la Dina
mo, pentru final. După cum vă ddți bine seama, 
desigur, lipsa de inspirație a fost evidentă : am 
pierdut una din cele mai spectaculoase răsturnări 
de situații, una dintre cele care fac farmecul fot
balului.

Și totuși, am să încerc o consolare, scriind, în 
principal, tot despre meciul Rapid — Universitatea 
Craiova, care reprezintă, desigur, sarea și piperul 
etapei a XVi-a.

Din întîmplare, în acele 45 de minute am găsit 
un loc pe banca oltenilor, nu departe de Cernă- 
ianu, înconjurat de cîțiva, (probabil), membri ai 
secției.

La situația de 0—0, arbitrul Anderco a dictat cu 
fermitate o lovitură de la 11 metri la poarta 
Craiovei. Numeroșii suporteri ai studenților craio- 
veni au sărit incendiați, la tribuna a doua. în mi
cul nostru grup s-a produs, de asemenea, o ru
moare. Dar, reacția a fost temperată imediat. Cer- 
năianu a spus cu o voce calmă : „A fost, clar, 
11 metri I"

A urmat dramatica fază a accidentării lui Râdu- 
canu, în urma acelui blocaj extraordinar, soldat, 
după părerea majorității stadionului, cu un 11 me
tri asupra lui Marcu. Rumoarea din mijlocul gru-

pului nostru dominat de croioveni s-a repetat. Dar, 
a intervenit 21.. __  Ci; T’___  ' *_ ~
fost penalty, dar să nu uităm că faza de joc a por
nit dintr-un foarte dar ofsaid ol nostru". Și iar s-a 
instaurat liniștea pe bdhca olteană.

L-am privit lung pe Cethăiahu. Am reiîunjtit să 
utmătesc cîteva minute fazele jocului. Eram urmă* 
rit de cele două intervenții ale antrenorului cTaio- 
vean, exemplu de fair-play în matea tensiune a jo
cului.

în aceste minute, cînd se înscrisese, pare-mi-se, și 
al treilea gol al Rapidului, Cernăidnu l-a chemat 
pe Bălan și i-a spus să-și lepede treningul. Tn timp 
ce fulgii de zăpadă se topeau pe tricoul cald al 
înaintașului craiovean, Cetnăianu a mai spus cîte- 
va cuvinte : „Intri în locul lui Bădin. TI trageți pe 
Deselnicu pe ultima linie. Atacăm în șase !"

Peste cîteva minute avea să se sfîrșească prima 
repriză. Am pornit în goană spre Dinamo. Ninsoa
rea se întețise. Tricourile dinamoviștilor păreau tă
vălite în noroi. Petrolul ieșea din cabine cu o gar
nitură curată. A reînceput jocul. Era greu de ur
mărit. Tranzistoarele urlau fără oprire. De la Pe
troșani, crainicul anunja că nu poate distinge cele 
două echipe.

Și-atunci au început să sosească veștile de pe 
„Republicii". Craiova întorcea soarta meciului I 
Iar Bălan înscria trei goluri...

...Sunâ telefonul. Vocea unui suporter al Univer
sității Craiova : „Alo, Sportul ? Vă rog să scriefi 
că alde Bălan și Oblemenco au vrut să dea șase 
goluri ca să nu-și închipuie cei de la Leeds că nu
mai ei sînt o echipă mare I" Am încercat să-i 
spun că și Leeds-ul are o parte de „vină" în poves
tea Rapidului, dar receptorul olteanului a căzut 
imbatabil în furcă...

din nou Cerndianu : „Probabil că °

loan CHIRILA

Mircea TUDORAN

cu
in

G. NICOLAESCU

Trofeul Petschevsetii 
La tineret-rezerve : 

Steaua 4—0 (0—0).

Mureșan, Negrea și 
nu se înțeleg, ‘ 
Curcă și pe Hi
Chează : 1—0.__ ________
notam prima ratare a lui

cu o pasă excelentă, dar lordănescu 
ratează. Jocul este lent, aș zice „de 
așteptare*. în mică măsură ‘se 
schimbă aspectul tn repriza secundă, 
cînd ocaziile abundă la fiecare din
tre cele două porți. tn min. 55 Mu
reșan este lansat de Hajnal, trece 
printre Smarandache și Negrea dar

F I R Cn;.l 5(2]
TAIil l : < o(îjț CONSTANTINII.

SUB TOATE PREVIZIUNILE
CLUJ, 11 (prin telefon de la 

trimisul nostru)
Sinceri să fim, echipa oaspete 

he-a contrazis avancronica de sîm- 
bătă, care o îmbrăca în haine mai 
bine croite decît acelea cu care s-a 
prezentat în această etapă inaugu
rală, pe stadionul clin Cluj. Ne în
cumetam să mizăm pe forța de joc 
și nota de surpriză adusă de noul 
achiziționat Negoescu, dar acesta a 
debutat palid (nu este, desigur, un 
verdict definitiv), Ia același diapa
zon de altfel, cu majoritatea coechi
pierilor săi. în condițiile unui teren 
desfundat, Farul nu și-a însușit de
cît comanda adecvată . „șut prin sur
prindere dih orice poziție l“, dar su
turile (min. 11 și 22. Caraman ; 
min. 24, Rădulescu | min. 41, Tă- 
nase), deși, viguroase au fost impre
cise. Altminteri, deficitari fizic în

Stadion Municipal ; teren des
fundat; timp rețe, închis; specta- 
tatori: aproximativ 5 009. Au mar
cat : ADAM (min. 20 din 11 m 
și min. 43), PETRESCU (min. 70); 
Raportul eornerelor: 7—2. Rapor
tul șuturilor la poartă: 14—8 (pe 
spațiul porții : 7—2).

C.F.R. : Gadja - LUPU, Drago
mir, VIȘAN, Roman — M. brE- 
TAN, Cojocaru — Bucur (min. 74 
Sebestyen), Adam, TEGEAN, PE
TRESCU.

FARUL : POPA _ Ghlrcă, AN
TONESCU, Bălosu, Nlstor — Mi- 
hu. RADULESCU — Tânase (min. 
64 Turcu), Tulah (min. 52 I. Con* 
stantinescu), Caraman, Negoescu.

A arbitrat NlCOLAE CURSAttU 
(Ploiești) *★*. ajutat la linie de 
M. Moraru (Ploiești) și G. Blau 
(Timișoara).

Cartonașe galbene E TURCU.
Cartonașe roșii : nici unul. 
Trofeul Petsehovschi s 10.
La tineret-rezerve : C.F.R. — 

Farul 4—1 (0—0).

primul tind, constânțenii nu 
putut subordona unei tactici 
nu au putut menține un ritm____
tant, stingîndu-se ca o luminare sub 
vîntul care batea (surprinzător) din 
ce in ce mal tare dinspre poena 
adversă. Mențiuni doar pentru Ra
dulescu. Antonescu si Popa. aflați 
intr-o descurgjantă inferioritate nu
merică în raport cu. cei 
corespuns.

C.F.R.-U1 »-a bazat și 
ile acestui teren greu 
sale clasice ■ pregătirea _______
prin pasări excesive, presing Ia faze 
de apărare, incursiuni lungi pe ex
trema stingă unce operează un ju* 

și viteză 
capacitate
■ftteit îu- 

meciului 
tă O! tu

final ra* 
ripeala lui Sebestyen 
arară de ia 8 metri)

S.C. liACAU 1(1)

SP. STUDENȚESC 1(0)

BACĂU, 11 (prin telefon de la 
trimisul nostru) '*^6

Terenul desfundat, datorită ninso
rii care a căzut necontenit aici la 
Bacău, a supus jucătorii celor două 
echipe Ia eforturi deosebite. încă de 
la începerea jocului era clar că în 
asemenea condiții spectacolul fotba
listic Se va situa pe un plan secun
dar, elementul determinant fiind con
diționat de pregătirea fizică superi
oară. La acest capitol, studenții bucu- 
reșteni s-au situat peste adversarii 
lor, remarcîndu-se în plus și prin- 
tr-un admirabil efort ' ‘ **
le-a adus satisfacția 
prețios punct.

de voință care 
obținerii unui

EGALARE DE
INTENSA, 

ULTIMĂ CLIPĂ
PETROȘANI, 11 (prin telefon de Io 

trimisul nostru)
N-a lipsit mult ca studenții să 

producă una dintre surprizele eta
pei. Dar și așa au infirmat multe 
pronosticuri defavorabile lor. Semi- 
succesul scorului egal. consemnai

se

unuL
19.
A. SA. —

care nu au
ARAPID

clare,
cons-

iscrie cel de al doilea joi al echipei sale. Dar ce va urma
Foto: Paul R6MOȘAN

în condiți- 
pe armele 

atacurilor

Panică in careul cratovetitlor. i 
nimeni nu O-inuia

UNIV.CRAIOVA 61D

aici pe 
explică 
adaptat 
de joc, 
zătoare , __  _
tică adecvată.

Dacă ne referim la aspectul jo
cului, trebuie să scoatem în evidență 
că în marea majoritate a timpului, 
localnicii au dominat copios, hăr- 
țuind , permanent apărarea adversă. 
Dar înaintașii Jiului nu au avut 
orientarea corespunzătoare pentru a 
putea crea breșe In dispozitivul de
fensiv al clujenilor. Marea majori
tate a centrărilor de pe extreme au 
fost executate înalt în mijlocul ca
reului, unde Mihăilă și Solomon, 
amîndoî cu o bună 'detentă, precum 
și portarul Ștefan, au rezolvat situa
țiile critice. Antrenorul Coidum, se- 
sizînd neputința elevilor săi de a 
depăși apărarea clujeană, a recurs 
la o măsură extremă : l-a trecut pe 
Stocker ca înaintaș central 1

Jocul a început calm, cu cîteva

stadionul din Petroșani 
prin faptul că oaspeții s-au 
mai bine condițiilor dificile 
în special stării necorespun- 
a terenului, adoptînd o tac-

Stadionul Jiul ; teren notoios,

DE LA 3-1, ÎNFRlNGERE CU 4-6!

acțiuni de tatonare. însă calmul apa
rent a fost destrămat numai după 
două minute, Mureșan a inițiat o 
acțiune pe centru, Stocker l-a depo
sedat și a încercat să trimită por
tarului I. Gabriel, însă, mingea s-a 
oprit în noroi, la 14 m de poartă. 
I. Gabriel și Uifăleanu s-au repezit 
la balon, dar extrema clujeană, mai 
rapidă, a ajuns la minge și, cu un 
șut cu boltă, a înscris. Apoi dis
puta pînă la pauză s-a redus la un 
duel permanent între înaintașii lo
calnici și apărarea clujeană.

In partea a doua aspectul jocului 
a rămas același. Jiul a dominat pe
rioade Îndelungate, însă Stoian, 
Mulțescu. Stan și Libardi nu au 
reușit să înșele vigilența lui Ștefan. 
Cînd acele cronometrului __  ... '
tau doar două minute de joc și to
tul părea terminat, iar

mai ară-

spectatorii 
se îndreptau spre ieșire, o acțiu-’e 
a localnicilor a fost finalizată de 
Libardi, cu o lovitură de cap.

Pompiliu VINTILA

noros; spectatori : 
Jiul, și UIF ALEAN U

desfundat; timp 
aproximativ 4 800. Au marcat : LIBARDI (min. 88) pentru .. , 
(min. 2) pentru „U“ Cluj. Raport de cernere : 13—1. Raportul șuturilor la 
poartă : 15—2 (pe spațiul porții : 7—2).

JJUL : I. Gabriel — GEORGESCU, STOCKER (min. 75 Urmeș), Țonca, 
Onuțan (min. 46 tiodu) — At. NAGHI, LIBARDI — G. Stan, MULȚESCU, Sto
ian (min. 75 Stocker), Naidin.

„U“ CLUJ : ȘTEFAN _ Crețu, MIHAILA, SOLOMON, PorasChI — Mu
reșan, Anca — Uifăleanu (min. 76 Soo), Munteanu, Barbu, LICS.

A arbitrat C. PETREA ♦ »**, ajutat la Unle de R. Stincan șl V. Torni 
(toți din București).

Cartonașe galbene : STOCKER șl UIFĂLEANU.
Cartonașe roșit : nici unul. 
Trofeul Petschovschi : 8.
La tineret-rezerve : (disputat la Aninoasa): Jiul — ,,U“ Cluj 0—1 (0—1)*

ECHILIBRUL S-A MENȚINUT 
DOAR PlNĂ IN MINUTUL 46

trema stingă unce coer.— 
câtor cu dribling rafinat 
debordantă (Petrescu). O 
de angajament deosebită 
pe clujeni sâ ducă la bun 
crurile începute, finalul 
găsindu-1 în așa măsură s 
situație îhcit o rotunjire 
biiă a scorului a fost în 
tată doar de pripeala lui 
țtnih. 80, șut L__  ... _ ______ .
și fărîma de neșansă a lui Petrescu 
(min. 88 mingea lovește bara '.

Paradoxal, în condițiile acestea, 
istoria jocului a fost totuși J:r- 
țată“ de neinspirația tar.ce-r- u 
Cursaru — Moraru, in contradicție 
cu realitatea la acordarea prime, r 
două goluri i faza din care s-a dic
tat penalti reclama doar o lovituri 
indirectă (Petrescu s-a ciocnit de 
spatele uhui adversar care a stooat 
brusc, obstrucționîndu-1, și a căzut 
singur). Ea cealaltă situație, in mo
mentul centrării care l-a pus in si
tuație de a marca, Adam se gă'ea 
în poziție de ofsaid. Cum steagul 
tușierului a rămas în jos. arbitrului 
întîlnirii l-a mai căzut încă o stea, 
dar nu-1 acuzăm decît de o regreta* 
bilă lipsă de formă.

Decor de iarnă răzvrăt 
publlcii*. Ploaie, burniță, 
teren cu băltoace. De toate, 
condiții bune de fotbal, nu! 
bela electronică un -Bine ați 
nu încălzea efectiv pe nimeni.

ă pe „Re- 
Ytat, frit

njmai
:a-

La ta

2—o: In min. S, Răducanu a degajat 
lung. Mania a greșit ca un începător 
intercepția balonului. Neagu, atent, 
a șctat spre poarta goală, Sameș a 
oprit mingea eu ~
Format lovitura

mina și Boc a trans- 
de la 11 m. Apoi,

celui mai bun om al său pentru că, 
după ce a primit un gol în min. 26,

Oble-
careu, 

a atins

Ion CUPEN

C.S.M. REȘIȚA 1(1)

Stadionul Republicii ; 
țpectatvri: aproximativ 6 000.

11), M. ^TELI.AN (min.

I: teren moale, foarte greu; 
Bin. 9. din II m.), NEAGU 

____ _ __ _ »S1. pentru Rapid, OBLE
MENCO (min. 26, din 11 m.. M și 89. din it tn.). BALAN (mm. 43. «o și 82). 
Raport de cornere: 7—5. Raportul șuturilor La poartă : 17—« (pe spațiul porții: 
»—O.

RAPID : Răducanu (min. 15 Niculescu) — Pop. B->c (m!n. 56 Mușat), 
Grigoras CODREA — Naom (tnin. 56 Boc), Sa . * — Nltturescu (min. 56 Naom>, 
M. SSelran. NEAGU. Dumitriu UL

UNTV. CRAIOVA : Manto _ N’-.rule, *. Bo^.n mia. 43 Deselnicu), Sa- 
.-.es veiea — STRÎMBEANU. Deselnicu (fr.in 43 Pa-.S. mtn. fi Mmcloagâ) — 
ȚARALUNGA. Pană (min. 43 BĂLAN). OBLEMENCO. MARCU.

A arbitrat OTTO ANDERCO (Satu Matei »•»* a;mat la iinle de 
t Rus si L Soo» (ambii din Tg. Mureș).

Cartonase galbene : POP și MUȘAT. 
Cartonase roșii : nici unuL 
Trofeul Petsehovschi : ».
La tir.eret-merx’e : Rapid — Cmc. Craiova J—o f»—Ol.

Po;

din penalty, transformat de 
menco, (Marcu a intrat în 
Niculescu a ieșit în plonjon, „ anus 
balonul, craloveanul a căzut, proba
bil atins de portar, și arbitrul a 
acordat 11 metri, fără să fi existat 
elementul intențional de fault), a în
scris din nou, prin Marin Stelian (re
luare ușoară cu capul pe lingă 
Manta).

La pauză Rapid, conducea cu 3—1 
și nimeni nu se îndoia de succesul 
său final. Mai ales că Universitatea 
jucase foarte slab (un singur șut la 

apărare 
figurație).

Rapid a 
odată cu 
lui Nicu- 

Rădu-

BRAȘOV, 11 (prin telefon de Io 
trimisul nostru)

Pînă în min. 45 s-a menținut 
echilibru aproape perfect în 
meci jucat 
șov ninge 
pere) care

un 
, . acest

pe un teren... alb (la Bra
ds trei zile
i-a obligat

fără întreru
pe jucătorii

teren aco-

ceput, aici disputa din teren nu 
anunța o întrecere spectaculoasă, an- 
trenantâ. Neașteptat de ușor, fără să 
forțeze. Rapid conducea in min 12 cu

UN PUNCT AL AMBIȚIEI
Șl EFORTURILOR

Partida a debutat cu o si.aație ex
trem de favorabilă a oaspeților ratată 
de Chihaia în min. X în continuare, 
asistăm la o accentuată dominare a 
gazdelor care, prin neobosițil mijlo
cași Duțan și Vătafu, reușesc să ini
țieze numeroase acțiuni ofensive la 
poarta lui SuciU. După ce Flores 
(min. 6) preia neinspirat o minge In 
careul mic, irosind o bună ocazie, 
scorul este deschis: Duțan avansează 
pe latura stingă, centrează la sem!- 
înălțime, Dembrovschi tentează să
rind peste mingea care ajunge la 
Pană și acesta reia pe jos de la 12

August*; teren desfundat ; timp friguros, ninsoare. Spec- 
8W0. Au marcat : PANA (min. 10) Moldoveanu (min.
12—7, Raportul șuturilor la poartă t 9—7 (pe spațiul por-

Stadionul „23
tatori : aproximativ
Raport de cornere s 
ții : 5—4).

S. c. BACAU : Ghiță — Mioc, Catargiu, Slnâuceanu, MARGASOTU —
VATAFU DUȚAN — Pană. Dembrovschi, Rugiubei, Florea (min. 73 Băluț*).

SPORTUL STUDENȚESC : SUCIU _ TANASESCU, KRAUS, M. Sandu,
Ciocîrlan — Culda, CAZAN — Lucacl (min. 48 Moldoveanu), Chihaia, I.tseanu, 
Manea.

A arbitrat TR. MOARCAș (Brașov) **★**. ajutat la tușă de T.Leca 
(Brăila) și I. Chilibar (Pitești).

Cartonașe galbene : CATARGIU.
Cartonașe roșii : CULDA.
Trofeul Petschovschi : 7. ..
La tineret-rezerve : Sport Club Bacău — Sportul studențesc 4—9 («—9).

m, ta plasă. în continuare, deși 
uami păstrează inițiativa, act 
lor «e desfășoară fără claritate, 
schimb, studenții inițiază cîteva 
traalacuri extrem de pericuioas 
special prin Leșeanu, menținut 
permanență ia înălțimea ultimii 
apărător, jucător incisiv și intr-o 
deosebită dispoziție de joc. în min. 
25. la o centrare a lui Manea, Cbi- 
haia reia de la 6 metri din voieu, 
dar Ghiță apără cu un reflex uimi
tor. Anoi, In min. 44, același Ghiță 
salvează din picioarele lui Manea, iar 
în min. 45 tot Manea șutează în bară.

La reluare, cu toate că terenul 
seamănă cu un ctmp proaspăt arat, 
bucurețtenii tint mereu primii la 
minge, insistă în atac și după două 
mari ocazii (Cazan, min. 55 și Leșea
nu, min. 62) reușesc să înscrie golul 
egalizator pe contraatac prin Moldo
veanu In min. 66. în minutele care 
au mai rămas pînă la sfîrșitul întîl
nirii asistăm la un final dramatic în 
care studenții se apără cu înverșu
nare si cu prețul unor mari eforturi 
pentru a stăvili iureșul băcăuanilor, 
în ultimul minut, Culda este eliminat 
pentru lovirea adversarului.

Gheorghe NERTEA

se, I"in

peste trei minate. Xăsturescu a cen
trat. Neaga a reluat cu capul și ba
lonul a poposit in plasă, pe lingă 
bară, sub indiferenta privire a lui 
Manta, pe care doar antrenorul Cer- 
năionu avea curajul să-l țină în te
ren pînă in min. 90. A venit însă, 
un minut fatal pentru Rapid (14), 
cînd Răducanu I-a blocat pe Marcu 
și s-a accidentat grav, părăsind te
renul (a Intrat cu fața In gheata lui 
Marcu; poate fi vorba, oare, de 11 
metri, cum au pretins unii?). Rapid 
n-a simțit imediat șocul pierderii

poartă în 45 de minute, o 
penetrabilă, un atac în 
Dar miracolul s-a produs! 
început să se prăbușească 
golul doi, primit din vina 
lescu. Apoi, înlocuitorul lui 
canu a fost spectator și la șutul lui 
Oblemenco, de la 35 m (min. 54), mo
ment după care Universitatea a luat 
jocul pe cont propriu. Oltenii zburdă 
in atac, devin irezistibili și punc
tează eficace, în timp ce giulețtenii 
sînt sleiți de puteri, acuzînd, proba
bil, și nopțile pierdute prin gări și 
aeroporturi, în deplasarea de ia 
Leeds. Bălan înscrie consecutiv (min. 
60 și 82), Codrea reduce diferența, 
dar Oblemenco (toată lauda pentru 
eforturile sale), faultat de Pop, în
scrie în min. 89 din 11 m, stabilind 
acest scor de handbal. Universitatea 
pleacă Ia Craiova cu o victorie pe 
care o merită cu prisosință.

Constantin ALEXE

Stadion 
perit cu 
ninsoare ; 
tiv 5 000. 
(min. 2 și os;, rmcanu uimi. 
45). GYORFI (min. 46), GHER- 
GHELI (min. 67) și, respectiv, 
ATODIRESEI (min. 17). Raport 
de cornere : 11—4. Raportul șutu
rilor la poartă : 15—11 (pe spațiul 
porții : 8—5).

STEAGUL ROȘU : ADAMACHE 
_ ANGHELINI, Nagy, ALECU, 
Hirlab — MATEESCU, BALINT 
— ANGHEL. GHERGHELI, PES
CARU (min. 78 Paraschiveacu), 
Gyorfi (min. 52 Zotliică).

C.S.M. REȘIȚA : Gornea — Gaș- 
par (min. 46 Radulescu), George- 
vici. Kiss, Kafka (min. 46 Gaș- 
par) — PUȘCAȘ, BELDEANU 
(min. 70 Szilaghl) -* ATODIRE
SEI, NEAGU. Nestorovlcl, Florea.

A arbitrat : NlCOLAE PETRI- 
CEANU ajutat la linie
de Mircea Bici șl George Drago
mir, to(i din București.

Cartonașe galbene : MATEESCU 
și BELDEANU.

Cartonașe roșii : nici unuL 
Trofeul Petschovschi : 9.
La tineret-rezerve : Steagul

roșu — C.S.M. 2—2 (2—1).

Tineretului ; ____
zapadă ; timp friguros, 

spectatori : aproxima- 
Au marcat : ANGHEL 

2_șl__53), PESCARU (min.

ambelor echipe la eforturi aproape 
supraomenești. Stegarii au deschis 
scorul chiar în min. 2 prin Angliei 
(Ia o lovitură liberă executată de 
Gyorfi) dar reșițenii, luptînd exem
plar pentru fiecare minge, au reușit 
să echilibreze jocul, pe alocuri chiar 
să și domine. în min. 3, 7 11 șl 15 
ei șutează 
Adamache 
în min. 17, 
în plasă o 
carte* de 
supravegherea lui Anghelini. In con
tinuare, fazele au alternat la o poartă 
și la cealaltă, pînă în minutul 45 cînd 
gazdele înscriu al doilea gol la o 
mare învălmășeală în fața porții lui 
Gornea. Portarul reșițenilor a scos 
mingea din spațiul porții sale la șu
tul lui Pescaru; dar, era prea tîrziu, 
tușierul Dragomir semnalizase gol, 
arbitrul principal validîndu-1. Erau 
ultimele secunde ale reprizei.

Imediat după reluare, mingea re
pusă în joc a ajuns la Balint, apoi Ia 
Gyorfi. Extrema stingă brașoveană, 
a pornit în slalom printre apărătorii 
reșițeni șî, din colțul careului mare, 
a șutat senzațional la vinciul barei. 
Acest gol a rupt echilibrul partidei. 
Oaspeții nu mai au puterea să-și re
vină din această lovitură (două go
luri pe parcursul a două minute) și 
din acest moment și pînă la sfîrșitul 
meciului stegarii, vor controla auto
ritar jocul, înscriind alte două goluri 
spectaculoase prin Anghel și Gher- 
gheli.

Victoria brașovenilor este absolut 
meritată, în repriza a doua ei jucînd 
dezinvolt, etalînd o condiție fizică 
foarte bună, care le-a permis să joace 
în același ritm susținut pînă în mi
nutul 90.

periculos la poarta lui 
iar egalareâ va surveni 
Atodiresei, reluînd direct 
minge centrată „ca la 
Neagu scăpat de sub

Lauranfiu DUMITRESCU

F. C. ARCES 5(0)

U. T. A. 0(0)
DOBRIN A ÎNSCRIS

PITEȘTI, 11 (prin telefon de la 
trimisul nostru)

Cinstea de a inaugura sezonul ofi
cial fotbalistic 197' a revenit în acest 
an deținătoarelor titlului suprem 
din ultimele două ediții ale campio
natului republican: U.T.A. și F. C. 
Argeș formații absente — sperăm, nu
mai deocamdată — din plutonul frun
tașelor competiției. întîlnirea anun
țată ca unul dintre captele de afiș 
ale etapei și așteptată cu un justifi
cat interes, a corespuns doar în 
parte. Mai concret, in ceea ce pri
vește pe gazde care au jucat cu mai 
mult aplomb, adueîndu-și o contri
buție hotărîtoare la realizarea unui 
spectacol sportiv, pe care 
ultima sa treime îl putem 
la nivelul unui fotbal de

începutul partidei este __
de promițător. Acțiunile de atac 
succed cu repeziciune de la o poartă 
La alta, pasele au adresă și driblin- 

—. t. ..

PRIMUL GOL AL RETURULUI

doar în 
considera 
calitate.

deosebit 
se

gurile efect. Impresia unei partide 
mari domină tribunele. Treptat, însă, 
jocul intră într-un tempo obișnuit 
de mijloc de campionat, în care echi
pele acționează cu economie și pru
dență cu gîndul mai mult să nu gre
șească decît ca să încerce ceva cons
tructiv. Așa se și explică penuria 
de șuturi la poartă și lipsa de so
licitare a celor doi portari. F. C. Ar
geș pare, totuși ceva mai insistentă 
— ori de cite ori publicul îi rea
mintește că este gazdă — și reali
zează cîteva faze cu intenție de fi
nalizare. De cîteva ori chiar — tn 
minutele 23, Dobrin (șut puternic 
afară), 37. Radu (reluare din viteză 
pe lingă bară) și 39, Marian Popescu 
(bară) — piteștenii se apropie de 
deschiderea scorului. De partea cea
laltă. U.T.A., în min. 17 prin Kun. 
în min. 25 prin Condruc și în min. 
44 prjn Brojovschi, grg la rindul

său posibilitatea să înscrie, dar nu
mai atit.

In partea a doua a jocului piteș- 
tenii acționează mai hotărît și se im
pun încă din primele minute. Dar 
lanțul ratărilor din prima repriză 
continuă : Roșu (min. 50), Troi (min. 
54), Mustățea (min. 59), Pînă în min. 
60 cînd, Dobrin, dintr-o acțiune 
personală înscrie primul gol oficial 
al anului. 12 minute mai tîrziu. 
Roșu ridică scorul la 2—0, profitînd 
de o bîlbiială colectivă a apărării 
arădenilor. Finalul partidei aparține 
exclusiv gazdelor care acționează 
dezlănțuit în fața unei formații obo
sită și resemnată parcă mult prea 
devreme. în ultimul minut al jocului, 
Roșu pecetluiește scorul printr-un 
șut, de toată frumusețea, consfințind 
o victorie muncită, și pe deplin me
ritată a echipei sale.

Mihai lONESCU

Stadion „i Maln • teren moale ; 
timp rece, lapbvlța ; spectatori : 
aproximativ 6 000. .Au marcat : 
DOBRIN (min. 60), ROȘU (min. 
72 și 89). Raport de cornere : 8—6. 
Raportul șuturilor ia. poartă : 
16—9 (pe spațiul porții : 9—5).

F.c. argeș : stan _ Plgulea, 
Olteanu (min. 56 Bartpu). VLAD, 
Ivan — MUSTAȚEA, MARIAN 
POPESCU — TROI, ROȘU, Do
brin, Rada (min. 69 Jescan).

U.T.A. s Vidae — Blrăgi (min 
69 Purima), Pîrvu, Pojotji, PO- 
POVICI — Petescu, BrOșovșschi — 
CONDRUC, Kun, Domide, Sima.

A arbitrat GHEORGHE LfMO- 
NA (București) ****★, ajutat 
bine la linie de I. Clmpeanu și 
v. Topan (ambii din Cluj).

Cartonașe galbene :
și KUN.

Birăw (mirt.

PTiRnvU

Cartonașe roșii : niei 

Trofeul Petschovschi : 

La tineret-rezerve t
■ U.T.A. 1—I (0—1).

Unul.

io.
F.C. Ar:



Turneul internațional de șah

uTAIMANOV Șl GHIZDAVU IN FRUNTE
întreruptele din primele runde, 

reluate duminica dimineața, s-au 
încheiat cu rezultatele prevăzute: 
Spiridonov și-a valorificat avan
tajul pozițional în finalul cu piese 
grele la Stanciu, iar Ostoici la Un- 
gureanu. Remiză în întîlnirea Os
toici — Ghițescu. Honfi a cîștigat 
partida din runda a 4-a cu Ruka- 
vina, prelungită sîmbătă seara din 
cauza orei mai tîrzii de începere.

După-amiază, în runda a 5-a, 
Ghizdavu (cu albele) a remizat cu 
marele maestru Florin Gheorghiu, 
iar Partos cu Rukavina, Taimanov 
l-a depășit în jocul de mijloc pe 
Honfi și a dus la victorie finalul 
mai bun pe care îl obținuse, reu
șind astfel să-l egaleze pe lider. 
O partidă foarte agitată, cu emo
țiile nelipsitei sale „crize de timp",

a jucat Stanciu contra lui Knaak. 
Deși mai avea secunde numărate 
pe_ cadranul ceasului, maestrul ro
mân s-a descurcat excelent în com
plicațiile de pe tablă și la între
rupere păstrează șanse apreciabile 
de victorie. In poziții care vor ne* 
cesita o minuțioasă analiză s-au 
întrerupt întîlnirile Fichtl — Spi
ridonov, Ostoici — Pytel și Ghi- 
țescu — L'ngureanu.

După cinci runde, conduc în cla
sament Taimanov și Ghizdavu cu 
3*1 p, urmați de Partos 3 p. Knaak 
2; 1 (2). Gheorghiu și Honfi 2-, t p, 
etc.

Astăzi se joacă runda a 6-a 
(Partos — Taimanov. Gheorghiu — 
Ostoici, Honfi — Ghizdavu).

(V. CH.).

IN TROFEUL MARTINI

TREI FIORETISTE ROMANCE IN FINALA:
„SPART ACH IADA DE IARNĂ A ARMATELOR PRIETENE11

DIN CAUZA TIMPULUI NEFAVORABIL
ȘTAFETA BIATLONIȘTILOR A FOST ANULATA
D AN CRISTEA a primit Cupa și Diploma pentru cel mai bun schior al competiției

PAMPOROVO, 11 (prin telefon, de 
la trimisul nostru).

în ultima zi a întrecerilor trebuia 
să se dispute ștafeta biatloniștilor de 
4x73 km. Spun trebuia, deoarece 
din cauza timpului nefavorabil

C. E. DE ATLETISM IN SALĂ

REZULTATE DE VALOARE MONDIALĂ 
ÎN ZIUA A DOUA A ÎNTRECERILOR

(ceată deasă, vizibilitate extrem de 
redusă), după primele 3 schimburi 
cursa a fost oprită de organizatori. 
Dar, iată amănuntele. Locul de des
fășurare a fost ales același din între
cerea individuală, adică platoul din
tre vîrfurile Snejanka și Murgaveț, 
la o altitudine de 1810 m. La start 
s-au prezentat 7 echipe (mai puțin 
cea a R.P. Mongole). în primul 
schimb a pornit pentru formația 
noastră Gheorghe Cimpoia, care a 
sosit în poligon odată cu ceilalți 
concurenți. Ca prin minune, pen
tru toți sportivii din acest schimb, 
ceața s-a ridicat și fondiștii au exe
cutat în bune condiții tragerile. La 
plecarea în schimbul următor ceața 
a acoperit din nou totul, sportivii, 
arbitrii, organizatorii neputîndu-se 
vedea la o distanță mai mare de 7—8

metri. în aceleași condiții imposibile 
de concurs au pornit și schiorii din 
schimbul III, printre ei aflîndu-se și 
Victor Fontana. Intre timp, organi
zatorii au hotărît anularea cursei.

La ora 12 a avut loc festivitatea de 
închidere a celei de a IV-a ediții a 
„Spartachiadei de iarnă a armatelor 
prietene". In cadrul acestei festivi
tăți am asistat, din nou, la un mo
ment emoționant pentru delegația 
țării noastre. Printre premiați s-a 
aflat și schiorul Dan Cristea. care a 
primit, din partea Ministerului apă
rării naționale a Republicii Populare 
Bulgaria, Cupa și Diploma ce se a- 
cordă celui mal bun sportiv al Spar
tachiadei.

Theo MACARSCHI

Stahl (IV), Gyulai (V), Bartoș (VI)

CSABA DOȘA - LOCUL IV
ROTTERDAM, 11 

trimisul nostru).
Peste 6 000 de 

mulul din Olanda 
luat loc duminică 
didei săli din complexul Ahoy pen
tru a asista la întrecerile zilei a 
doua a „europenelor" pe teren aco
perit. Toți cei prezenți și în plus 
cîteva milioane de telespectatori din 
majoritatea țărilor de pe continent 
au putut urmări probe de un înalt 
nivel spectacular, cîteva încheiate cu 
rezultate de o deosebită valoare, cum 
sînt, în primul rlnd, noile recorduri 
mondiale de sală înregistrate la 800 m 
și înălțime femei. De data aceasta 
săriturile n-au mai fost singurele 
care să fi monopolizat atenția gene
rală, ci și unele dintre probele de 
alergări, în special cursa de 3 000 m 
în cadrul căreia belgianul Emiel 
Puttemans, unul dintre cei mai re- 
putați alergători de fond ai lumii, 
a făcut o autentică demonstrație a 
clasei sale, cîștigînd detașat o dispută 
pe care a dominat-o în cea mai 
mare parte. O mare surpriză a fost 
înregistrată tn proba feminină de 
800 m, în care marea favorită, re
cordmana lumii Svetla Zlateva a fost 
depășită pe ultimii metri, pierzînd si 
recordul mondial în favoarea cole
gei sale Popka Ivanova.

Cloul reuniunilor 
constituit totuși, ca 
un an la Grenoble, 
toarelor și săritorilor 
proba feminină cele 
luptat mai bine de cinci ore, rezultatele 
lor întrecînd, pur și simplu, așteptările, 
concursul fiind cel mai valoros des
fășurat vreodată pe un teren aco
perit. Faptul că a zecea clasată a 
înregistrat o performanță de 1,80 m 
este, în acest sens, cea mai bună 
dovadă.

Dintre atleții noștri care au luat 
startul duminică, Valeria Bufanu, 
clasată a patra în serie la 60 m 
plat (7,69 s) nu a avut acces in 
semifinalele probei. Nicolae Perța, ia 
60 mg, și-a cîștigat însă acest drept, 
dar în semifinală s-a clasat al pa
trulea cu 7,96 s (Siebeck 7.69 s, 
L Wodzynskl 7,75 s, Drut 7,83 s).

Disputa celor 20 de săritori în 
înălțime a durat mai bine de 5 ore. 
Acest adevărat maraton s-a încheiat 
cu victoria maghiarului Major, care 
și-a reeditat succesul de la ediția 
anterioară. O comportare remarca
bilă a avut și recordmanul Româ
niei, Csaba Doșa, clasat pe locul IV 
Iată 
ria) 
cia) 
2,17

(prin telefon de la

iubitori ai atletis- 
și din alte țări au 
în tribunele splen-

de duminică l-a 
și în urmă cu 
întrecerile sâri- 
în înălțime. în

17 concurente au

primii clasați i 1. MAJOR (Unga- 
2,20 m. 2. Palkowski (Cehoslova- 
2,20 m. 3. Papadimitriou (Grecia) 
m. 4. Doșa (România) 2,17 m.

Rezultate tehnice i BÂRBATI : 60 m. 
NOWOSZ (POLONIA) 6,64, 2. Kokot 
(R. D. Germană) 6,64 (Dorei Cristu- 
dor a fost al IV-lea în semifinală — 
6,78 s); 400 m: 1. SUSANJ (IUGOS
LAVIA) 46,48, 2. Stops (R. D. Ger
mană) 47,31, 3. Podobas (Polonia) 
47,40, 4. Kolakowsky (R. D. Germană) 
48,28; 800 m: GONZALES (FRANȚA)

la$i la Rotterdam, 
„europenele" indoor, 
cursa de garduri a 
fost dominată de Er- 
hardt (in prim plan) și 
Bufanu, reeditîndu-se 
astfel ierarhia din 
finala olimpică de la 
Munchen.
Telefoto: AGERPRES

Ijji

Stolle ;R-Plachv 
Ohlert (R. 
Medjimureț

R. F.

CICLIȘTII REPREZENTATIVEI U. R. S. S.

LA MARILE COMPETIȚII RUTIERE

TORINO. 11 (prin telefon). — 
Floretistele noastre au confirmat 
buna comportare din Cupa Euro
pei înaintînd masiv spre treptele 
superioare ale marelui turneu in
ternațional Trofeul Martini. In op
timile de finală a părăsit întrece
rea numai Aurora Crișu, dar la 
mare luptă, după un baraj care a 
fost favorabil trăgătoarei sovietice 
Nikonova.

Sferturile de finală ale competi
ției au dat loc la o foarte severă 
triere a multor concurente din pri
mul eșalon al scrimei mondiale. 
Printre acestea s-au aflat și trei 
din reprezentantele țării noastre : 
Ana Pascu, Olga Szabo și Suzana 
Ardeleanu. în schimb, celelalte 
trei floretiste românce rămase în 
cursă (Ileana Gyulai. Ecaterina 
Stahi și „mezina" lotului Magda 
Bartoș) și-au apărat cu deosebit 
succes șansa în semifinalele pro
bei obținînd cu toate dreptul 
a lua parte la ultimul 
luptei pentru trofeu.

In semifinale, Ileana 
tras în serie cu Belova
Masciotta și Collino (ambele, Ita
lia), obținînd victorii cu 4—2 la 
Novikova și Collino. Magda Bartoș 
a avut o serie destul de grea (cu 
Palm — Suedia, Giglazova — 
U.R.S.S. și Giessclmann — R.F.G.), 
dar dispune de ultimele două con
curente asigurîndu-și calificarea în 
finală. Ecaterina Stahl a dat o bă
tălie mai lungă pentru a promova

episod
de 
al

aGyulai 
(U.R.S.S.),

printre finaliste. Evoluînd alături 
de Nikonova — U.R.S.S., Vardi — 
Franța și Kopcsandy — Ungaria, 
ea a realizat 2 v ca și Nikonova 
și Vardi. După un baraj între ele 
trei, situația era din nou egală 
(fiecare adjudecîndu-și un asalt). 
S-a recurs la indici și atunci Stahl 
s-a situat In frunte, urmată de 
Nikonova.

In finală, atît Gyulai cît și Stahl 
au luat un start bun realizînd 
cîte două victorii în primele trei 
asalturi susținute. Gyulai a cîști- 
gat la Stahl și Bartoș, iar Stahl 
a dispus de Bartoș și Nikonova. 
O serie de inexactități de arbitraj 
le-au împiedicat pe trăgătoarele 
noastre să mai acumuleze vreun 
punct și în următoarele asalturi.

CLASAMENTUL FINAL se pre
zintă astfel: 1. Vanetta Masciotta 
(Italia) 5 v ; 2. Kerstin Palm (Sue
dia) 3 v ; 3. Valentina Nikonova 
(U.R.S.S.) 3 v ; 4. Ecaterina Stahl 
(ROMANIA) 2 v ; 5. Ileana Gyulai 
(ROMANIA) 2 v ; 6. Magda Bartoș 
(ROMANIA) 0 v.

ÎN TROFEUL A. ROMMEL,
ARDELEANU A MERS PÎNĂ ÎN 8-IMI

D. Gra 
(Ceboslo* a 
3. C-er-ca 

(lacosla-

— Ci-
Neliutin, 
Starkov, 

Kriricen-

MOSCOVA (Agerpres). 
cliștii sovietici Vladislav 
Nikolai Gorelov, Anatoli 
Iun Lavrușkin și Viktor
ko participă în Algeria la tradițio
nala competiție rutieră internațio
nală -Marele premiu 
in Algeria, intre 19 
trei componenți ai 
U.R-S-S-. campioană

Annaba". Tot 
și 31 martie, 

selecționatei 
olimpică la 

Munchen in proba de 100 km —
Vaier: Lihaciov. Aleksandr Gusiat- 
nikov și Igor Moskalev, — cărora li 
se vor adăuga Aleksandr Iudin și 
Aleksandr Kraskov, ciștigătorii pri
mului campionat al U.R.S.S. în 
cursa de 6 zile, vor participa la

„Turul Algeriei", una din cele mai 
importante competiții .cicliste de 
mare fond rezervate amatorilor.

Intr-un interviu acordat unui co
respondent al agenției TASS, an
trenorul principal al cicliștilor so
vietici, Vladimir Braude, a decla
rat că în continuare rutierii sovie
tici vor participa în Franța la Turul 
regiunii Sarthe. După această com
petiție va fi alcătuită formația ce 
va participa la ediția din acest an 
a „Cursei Păcii".

SABRERII ROMÂNI

ÎNVINGĂTORI LA SOFIA
loc întîlnirea de

Ro- 
țării

La Sofia a avut 
sabie dintre reprezentativele 
mâniei și Bulgariei. Echipa 
noastre alcătuită din Dan Irimi- 
ciuc, Dan Popescu, Al. Nilcă, Ion 
Pop și Cornel Marin a terminat 
victorioasă cu scorul de 10-—6.

FARIS, 11 (prin telefon). Turneul 
internațional de floretă (masculin) 
pentru Trofeul A. Rommel a reu
nit peste 150 trăgători printre care 
și cei 5 reprezentanți ai scrimei 
noastre: M. Tiu, A. Ștefan, C. Ni- 
culescu, St. Ardeleanu și P. Kuki. 
Toți 5 absolvă primul tur dar 
următorul, Kuki este eliminat, 
turul III, părăsesc întrecerea 
Tiu (a avut 7 asalturi pierdute 
limită), Ștefan și Niculescu. Cea mai 
bună comportatare a avut-o Arde
leanu care a rezistat pînă în 
rul IV (optimile 
oompetiției).

Trofeul Rommel 
Talvard (Franța) 
cu M. Dabrowski

în 
în
și 
la

tu-
de finală ale

a revenit lui B. 
după un baraj 
(Polonia).

Atalanta 
Carelli), 
și auto-

m). Lazio — Roma 2—0 (Garlaschelli și 
autogol San țarini), Torino — - ■ - -
2—1 (Pulici, Rampanti; respectiv 
Verona _ Palermo 
gol. Nascettl).

H. G. ASCHEHBACH (R. 0. G.)
CEL MAI LUNG ZBOR PE SCHIURI

CAMPIONATE... CAMPIONATE...
1—1 (Zigoni

ANGLIA: LIVERPOOL, ARSENAL 
Șl LEEDS CONTINUĂ CURSA 

IN „TRIO"1 :49,17, 
1:49.32, 
1:49,50, 
1:49.62.
1:49,65,
1500 m: 1. SZORDIKOWSKI POLO
NIA) 3:43.01. 1
3:43,16, X 
3:43.36: 4.
3:43.59.
6.
I.
j,
vaei

Mign-b=
Justus (R. D
Henerling (R. D.

Ulimov (t'JLS.'
(Olanda) 3:44.45
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lanț (Hxcrtiaî
Germania) 741. A 
(Polonia) 7X2. 1 I 
nia) 7.83. 6. Drut 
jină: 1. DIONISI 
2. Ziegler (R- F.
1 BeUc.ț (Franța) 
ski (Polonia) 5.30 
(Grecia) 5.20 m.
5.20 m, 7. Lauris______
lungime: 1. BAUMGARTNER 
GERMANIA) 7.85 m. 2. Kl» 
Germană) 7,83 m. 3. Q 
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m. 2. Lochmar. (R. Dl Ger 
m. 1 Vlk (Cehoslovacia) 
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(Suedia) 19.29 m. 6. Stoei 
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CONCURSUL INTERNATIONAL DE PATINAJ ARTISTIC
A EVIDENȚIAT NUMEROASE TALENTE

Duminică după-amiază a luat 
sfîrșit pe patinoarul „23 August" 
a VII-a ediție a concursului inter
național de patinaj artistic pentru 
juniori, competiție care timp de trei 
zile a polarizat interesul iubitorilor 
acestei frumoase discipline. Ultima 
probă a concursului, figuri libere 
— băieți, a dat cîștig de cauză, 
așa cum era de așteptat, tînărului 
patinator din Dresda, Hermann 
Schulz.

de „libere" calm, sigur pe 
evoluat în consecință. Tot 

it L-am 
intreasa 

i-am ad- 
ritmul

Cupele oferite de ziarul nos
tru celor mai bine clasați spor
tivi români au revenit, la ac
tuala ediție, Irinei Nichiforov 
și lui Bogdan Kruti, medaliații 
cu bronz ai celor două probe 
din cadrul concursului.

Victoria obținută de Schulz în 
proba figurilor obligatorii, subli
niată de către doi dintre arbitri 
cu note de „4“ a fost, în fapt, pro
logul altor două succese care i-au 
adus tînărului patinator din R. D. 
Germană titlul de cîștigător absolut 
al acestui concurs. Săriturile cerute 
de regulament pentru „programul 
scurt", Axel-Paulsen și dublu Sal
chow, completate cu „pirueta jos" 
și „pași în linie dreaptă" au fost 
executate cu o acuratețe care a în- 
cîntat pe toți tehnicienii prezenți la 
patinoar și deci și pe arbitrii, al 
căror punctaj a stabilit clasamen
tul : 1. H. Schulz 5—32,175, ~ '*
Kubik (Polonia) 
Kruti (România) 
Chapron (Franța)

Cu un bagaj 
ciabil, Schulz s-a

M.
B.
B.

2.
11—30,150, 3.
15—27,525, 4.
19—26,700 etc.
de puncte apre- 
prezentat la p ro

gramul 
el și a 
ce a vrut să facă i-a reuși 
văzut executînd aproape 
gamă a săriturilor duble, 
mirat combinațiile de pași, 
șl viteza pe care a păstrat-o de la 
primul și pînă la ultimul acord al 
melodiei după care și-a prezentat 
programul. Intr-un cuvînt a fost 
foarte bun și am insistat asupra 
lui întrucît avem convingerea că. 
nu peste mult timp, Schulz va de
veni un patinator de talie mon
dială. De altfel, la ultimul campio
nat de seniori al țării sale, el a 
ocupat un merituos loc 5 (!).

Dintre ceilalți sportivi ne-au plă
cut Maurycy Kubik (Polonia), de
zinvolt, cu sărituri simple dar cu
rat executate, Bertrand Chapron 
(Franța), un tînăr de mare talent, 
curajos, și ne-a plăcut mult și re
prezentantul țării noastre, Bogdan 
Kruti, elevul antrenorului Roman 
Turușanco. Kruti are mari posibi
lități de progres și realmente va 
progresa dacă în continuare se va 
strădui să muncească cu perseve- 
rența-i caracteristică.

înainte de a face cunoscute cla
samentele ultimei zile, ne facem 
datoria de a arăta că dintr-o gre
șeală de calcul, Dana Rădulescu a 
apărut în clasamentul de ieri pe 
locul trei, deși în realitate, acest 
loc i-a revenit altei reprezentante 
a noastră și anume talentatei 
Irina Nichiforov. Iată acum clasa
mentul figurilor libere — băieți • 
1. Hermann Schultz 5—104,175, 2.
Bogdan Kruti 12—88,725, 3. Mau
rycy Kubik 13—88,500, 4. Bertrand 
Chapron 22—81,300, 5. Adrian Va

s.ie 25—78.150 ex. Clm—ent final : 
1. Hermann Schulz 5—159.175. 1 
Maurycy Kubik 12—133^00 ; 1 Bog
dan Kruti 13—132.625. A Bertriii 
Chapron 20—126,000, 5. Adrian Va- 
sile 26—118.250. 6. ISberiu Sue j
31—116’00, 7. Lirin G- ca 37—
108.650. 8. Jan<36 Molnar fU-ga-a) 
36—110,250.

Gheorghe STEFANESCU

AGENDA
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13—14
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14— 18
15— 18

15

16-18

16-17
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FOTBAL

SCHI

FOTBAL

SCHI

BOX 
SCHI

TENIS DE MASA

FOTBAL

LUPTE

VOLEI

JUDO

FOTBAL

ATLETISM

SCHI

INTILNIRI PENTRU C. M. DE HOCHEI (grupa C)
SCRIMA

17 ATLETISM

AMSTERDAM 11. (Agerpres). — 
Meciurile disputate în cea de-a 
doua zi a campionatului mondial 
de hochei pe gheață (Grupa C) 
ș-au soldat cu următoarele rezul-

tate: Olanda-Ungaria 5—3; R. P. 
Chineză-Bulgaria 3—3; Norvegia- 
Danemarca 14—2 ; Franța-Anglia 
3-1.

RUGBY

18 FOTBAL

LONDRA (prin telefon, de la cores
pondentul nostru). Cu 9 etape înaintea 
ultimului fluier, in campionatul englez 
disputa este mai atractivă ca niciodată. 
In fruntea clasamentului trei echipe 
luptă cot la cot pentru a izbuti să ia 
un cît de mic avans. în etapa de sîm- 
bdtâ — a 33-a — atît Liverpool, liderul 
clasamentului, cit și Arsenal și Leeds, 
urmâritoarele sale, au obținut victorii. 
Remarcabilă In special, cea a lui Arse
nal în deplasare. Împotriva lui Ipswich 
Town: scor 3—1.

Lee«*i United a întilniL intr-un meci 
socotit mai ușor, pe Everton. După nu

de joc. Clarke, a deschis 
tmuare Leeds a practica: 
râluctre. Pnnr-un contra- 
tAmiește să egaleze în 
Lylasere După 

2 "uf Leeds f*r*
*.r.sX Loruner T.1'. 

e rma. ontal care avea 
■<rs>rie. dar la continuare 
■Ruamt ș: «-.e nevoita 
■niwarea elarl a echipe! 

SUrșsttd meciului cete 
He trebuSnd eâ facă efor- 
ru a păstra avantajul mi- 

Mxk Jcnes ». Reazey au au putut 
Om " ușor arebdente. țar Jor- 
t McQ^eeu au fost îxioc—ti pentru

c

si f e ee. * 
Leeds pare

Lrr

A

TURNEUL DE HANDBAL FEMININ DE LA NEUBRANDENBURG

ECHIPA
S-A CLASAT

NEUMANDENBURG, 11 (prin 
de Io trimisul nostru)

Pentru selecționata remână. 
t-cpanlă la cea de a 4-a edi

Iată celelalte rezultate înregistrate: 
Crystal Palace — Wolverhampton—4—1 ; 
Leicester City — Derby County 0—0; LI. 
verpool — Southampton 3—2; Manches
ter City — Coventry City 1—2; New
castle — Stoke City 1—0; Sheffield Uni
ted — West Ham United 
ham Hotspur — Norwich 
West Bromvich Albion —

1. F. C. Liverpool
2. Arsenal
3. Leeds United
4. Ipswich Town
5. Newcastle United
6. Derby County

33
34
31
32
33
34

0—-0; Totten. 
City 3—0; 

Chelsea 1—1.

1. A.C. Milan
2. Juventus
3. Lazio
4. Inter
5. Florentina

21
21
21
21
21

12
11
10
11
10

2
2
2
5
7

45—20 32
27—13 30
22—11 2D
24—14 27
24—21 24

CESARE TRENTINI

20
20
18
15
15
16

5 60—35
6 48—31
5 56—33
7 46—33
9 51—38
3 42—48

48
48
44
40
39
35

IUGOSLAVIA: VELEJ PIERDE UN 
PUNCT IN PARTIDA-DERBY
BELGRAD, ii (prin telefon, de la co

respondentul nostru). într-un decor de 
iarnă, pe terenuri înghețate, s-au des
fășurat jocuxlie celei de a doua etape 
a returului campionatului iugoslav. La 
Mostar, în fața unui număr record de

TĂRII GAZDĂ 
PE PRIMUL LOC

LEVENSONSTAN

Pe sudtostul SeOtsmt Park din Londra, echipa locală Chelsea nu a putut 
eiftiga Medal cu U'chrerhainpton (scor 1—1). In imagine, fundașul cen
tral '' ‘

tetei.

par- 
tie a 

turneului internațional de handbal 
feminin, ultima sa evoluție (pentru 
locurile 7—8) in care îr.tîlnea echipa 
secundă a R.D Germane, a însem
nat și cea de a 4-a înfringere conse
cutivă (5—11).

In prima repriză, respectind sfa
turile antrenorilor, handbalistele ro
mânce au jucat mulțumitor, au mar
cat 5 goluri și au primit doar trei, 
dominând o întrecere interesantă

SAPTAMINII
Campionatele mondiale (grupa C), In 

Olanda.
Turnee internaționale la Alexandria 

(R- A. Egipt) și Caracas (Venezuela).
Turneu internațional feminin, la Bel

grad.
Proba de slalom și slalom uriaș (băr

bați și femei). în cadrul Cupei mon
diale. la Naeba (Japonia).

Australia _  Indonezia (preliminarii
CM. — grupa Asia—Oceania), la Sydney.

Slalom și slalom uriaș (bărbați), pen
tru Cupa Europei, la Nizke Tatry (Ce-’ 
hoslovacia).

Trak — Noua Zeelandă (preliminarii 
CM.). !a Sydney.

Coborîre (femei), pentru Cupa Europei, 
la Saint-Larv (Franța).

„Turneul Strandjata“. la Sofia.
A 75-a ediție a concursurilor de schi 

fond de la Holmenkollen
Ungaria — U.R.S.S., în 

nă. la Budapesta.
Congres extraordinar

Roma.
„Trofeul Nikola Petrov- (greco-roma- 

ne). la Sofia.
Turneul final al Cupei cupelor (fe

minin), la Lvon.
Campionatul eurooean Dentru Juniori 

și tineret, la Ostende (Belgia).
Australia — Noua Zeelandă si

— Indonezia (preliminarii C.M.), 
cadrul turneului de la Sydney.

Meciul indoor S.U.A. — U.R.S.S., 
Richmond (Virginia).

Probe de slalom și slalom uriaș. 
GSIlivare (Suedia) — * ' ......................
Vaudoises (Elveția) - 
Cuca Europei.

Turneu internațional 
furt (R.D.G.).

..Crosuj națiunilor", 
(Belgia).

Anglia — Scotia. în 
națiuni" la Twickenham.

Australia — irak, la Melbourne sl In
donezia _ Noua Zeelandă, la Sydney, 
în preliminariile C.M.

(Oslo).
Liga europea-

Irak 
In

la

ia 
bărbați și Alnes 

femei, pentru

de sabie, la Er-

la Wareghem

;.Tumeul celor 5

pentru spectaweti Ce s-a întimplat. 
insă, cu sportivele noastre după 
pauză este greu de explicat.

Simoea Arghtr a tras mult 
poartă dar— n-a înscris nici un 
In lipsa Doinei 
evoluat în ui' 
nu a mai ar 
mai tinerele sale 
lipsite âe experiență. In aceste con
diții. pe măsură ce minutele se scur
geau și adversarele realizau punct 
după punct, echina română juca din 
ce in ce mai slab.

Lipsite de nerv, jucînd fără ambi
ție jucăîoare-.e românce și-au pier
dut total busola în această parte a 
meciului, dezamăgind întreaga ass- 
tență și. e mai mult ca sigur că 
..performanța* ei de a nu fi reușit 
să înscrie niă un gol într-o repriză 
va rămine unul dintre amănuntele 
inedite ale turneului de la Neubran
denburg!

Dintre cele două semifinale desfă
șurate sîmbătă seara, partida R.D. 
Germană — U.R.SS. ni s-a părut 
cea mai Interesantă, ea fiind si de 
un foarte bun nivel tehnic. Pentru 
desemnarea învingătoarei, au fost 
necesare două prelungiri. Pînă la 
urmă victoria a revenit echipei țării 
gazdă, cu 17—13.

In cealaltă semifinală. Ungaria a 
condus mult timp echipa Iugoslaviei 
și se părea că va obține victoria, 
dar Mara Torti și colegele sale s-au 
dezlănțuit spre sfîrșitul jocului 
și au obținut o victorie splendidă, la 
potou, cu 13—11 !

în partida finală a turneului, se
lecționata R. D. Germane a întrecut 
la capătul unui meci dramatic for
mația Iugoslaviei cu 10—9 (2—5, 
8—8, 9—9), ocupind astfel primul loc 
în clasament. Invingătoarea morală 
a competiției este însă selecționata 
iugoslavă. Ea a condus tot timpul 
(5—2. 7—3) și a fost egalată în ul
timele secunde de joc. în prima 
prelungire, cînd Cikos a transformat 
un 7 m la scorul 8—8, Iugoslavia a 
fost din nou foarte aproape, de suc
ces. Arbitrul polonez Jeziorny a a- 
nulat însă golul pe motiv că hand- 
balista iugoslavă a călcat linia de 
la 7 m... Gazdele au putut realiza 
astfel, în a doua prelungire, o vic
torie la limită. Alte rezultate: Olan- 
c'a — Bulgaria 14—12 (8—6); U.R S.S. 
— Ungaria 11—10 (4—3).

la 
Dt!

Furcoi (care nu a 
imele meciuri), echipa 
n un piva percutant, 

locuitoare fiind

Adrian VASILIU

al echipei oaspe. Frank Munro respinge prin „foarfecă" un atac al 
laiKtoanBor, reprezenta^ crin atacantul Charlie Cooke

Telefoto i A.P -AGERPRES

ITALIA: FRUNTAȘELE 
ÎNVINGĂTOARE

speetateri — 25 000 — s-a desfășurat 
ze r;- „campionatului*. Velej — Steaua 
rofre Belgrad: 1—1 Geaici a deschis sco- 

per.’.ru oaspeți (min. 21), iar Vukoje 
a egalat (min. 47). în felul acesta, ur- 
r.-.ârrea continuă... Un alt joc impor- 

la Belgrad: Partizan — Dinamo Za. 
greb 2—1 (Vukotici min. 8 și 12, respec- 
: Mujkici min. 75). Celelalte rezultate:
Olimpija Ljubljana — Sarajevo 2—0; 
Sutjeska Nik șl ci — O.F.K. Beograd 0—0; 
Bor — Vardar Skoplje 1—1; Celik Ze. 
nita — Sloboda Tuzla 1—0; Borat Ban.ia 

3—0; Spartak 
* “ ' 0—1; 

Split

Luka -
Suboiița
ZMezulcear Sarajevo 
4—L

1. Velej Mostar
2. St. roșie Belgrad
3. Partizan Belgrad
4- O.F.K. Belgrad
5. Sarajevo

Hadnicikî N’iș _ ..
- Vojvodina Novi-Sad 

Hajduk

32— 12
35—13
29—21
27—16
33— 26

DUȘAN BUGARIN

28 
27 
25
24
22

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
Dup* 13 runde, în turneul internațional 
de șah de la Tallin se ir.enr.ne lider 
marele maestru sovietic Ithail Tal cu 
11 puncte, urmat de Polugaevski — 
Fi (1) p, Spasski și Bronstein cite I p. 
tn partida centrală a rundei s-au întîlnit 
foștii campioni mondiali Spasski și Tal. 
A cîștigat Tal la mutarea 37.■
Prima etapă a cursei cicliste Paris _
Nice a revenit asului belgian Eddy 
Merckx, care a parcurs cel 7,2 km con- 
tracronometru, în timpul de 3:42.■
Proba feminină de coborîre din cadrul 
concursului internațional „Marele pre
miu al Pirineilor”. care se desfășoară la 
Lannemezan in cadrul „Cupei Europei-1 
la schi, a fost cîștigată de schloara vest- 
germană Evi Mittermaier cu timpul de 
1:19,66.

Selecționata Australiei conduce cu 2—1 
în meciul de tenis pe care-l susține la 
Hartford, cu formația S.U.A. Ken Ro- 
sewall l-a învins cu 6—3. 6—2, 7—6 pe 
Marty Rlessen, Iar Roy Emerson a dis
pus cu 6—4, 4—6. 6—3 de
«1
In semifinalele turneului
San Juan (Porto-Rico). ___ .________
vietic Metreveil a dispus cu scorul de 
6—3. 2—6. 6—4 de americanul Harold So
lomon, iar englezul Roger Tavlor a cîs- 
tlgat cu 6—3. 7—6 în fața lui Charles 
Pasareli (Porto Rico).

Arthur Ashe.

de tenis de la 
campionul so-

La Caraiff. în „Turneul celor 5 națiuni” 
la rugby. s-au întîlnit selecționatele 
Târli Galilor și Irlandei. Ruabyștll din 
Țara Galilor au obținut victoria cu sco-

rul de 16—12 (6—3). In urma acestui re- 
zu.-a:. în clasament conduc echipele 
Scoției șl Țării Galilor cu cîte 4 puncte 
(din 3 meciuri), urmate de Franța — 
^P (2 1), Irlanda și Anglia — 2 p (3 j). 

In cadrul competiției internaționale de 
rugby pentru „Cupa F.I.R.A.”, la Mar- 
mande. selecționata secundă a Franței 
a^întȘnit reprezentativa Marocului. Ju- 

i severulcătorii francezi au cîștigat cu 
scor de 73—6 (29—6).■
La Paris, în a doua întilnire de 
dintre selecționatele Franței șl 
glei. hocheiștii norvegieni 
învingători cu scorul de 7—4 (1—1, 2—3 
4—0). In primul meci, victoria revenise, 
de asemenea, echipei oaspete (8—2).

hochei 
Norve- 

terminat

La Ljubljana, în al doilea meci, echipa 
de hochei a Iugoslaviei a învins cu sco
rul de 4—1 (1—1 2—0, 1—0) selecționata 
Elveției.■
La Aylesbury a avut loc meciul interna
țional de tenis de masă Franța — An
glia contlnd pentru „Cupa ligii euro
pene". Jucătorii englezi au obtinut vic
toria cu scorul de 5—2.

fn localitatea olandeză Apeldoorn a în
ceput turneul final al „Cupei campioni- 
lor europeni* la volei feminin. Perfor
mera primei zile de întreceri a fost for
mația M.I.M. Budapesta, care a învins cu 
scorul de 3—0 (15—4. 15—8. 18—14) forma
ția Dinamo Moscova, favorita competi
ției. într-o altă partidă, echipa poloneză 
Start Lodz a dispus cu 3—1 (15—6, 16—14, 
10—13, 15—2) de Dynamo Berlin.
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