
Crosul Balcanic de la Istanbul

ATI IIII DOliÂNI AU CÎȘTIOAT 
ȘAPTE III I l l?l DIN ZECE!

• Cel mai bun bilanț al reprezentanților noștri in cele 18 ediții ale întrecerilor

• La individual: N. MUSTAȚĂ (seniori), VIORICA \EAGU (junioare) și GH. GHIPU

(juniori) au cucerit victorii mult aplaudate

NICOLAE MUSTAȚA VIORICA NEAGV

L ROM 4 XT A
. Ecki-ISTANBUL, 25 (prin telefon). 

In orașul de pe malurile Bosforu
lui, într-un 
Istanbulului, 
în mod 
cros, pe 
cidentat 
te) s-au 
amiază 
XVIII-a 
nic”. începută cu proba dedicată 
junioarelor și încheiată cu cea a 
seniorilor, reuniunea atletică a cro- 
siștilor din Balcani a constituit pen
tru numeroși iubitori ai atletismu
lui din acest mare oraș al Turciei 
un spectacol interesant (au asistat 
peste 6 000 de persoane pe un timp 
noros și cu vînt).

întrecerile de la Istanbul au con
stituit un excelent bilanț pentru 
reprezentanții României, care au 
dobindit șapte din zece titluri puse 
în joc ! Ej au depășit astfel bilan-

cartier mărginaș 
acolo unde au 

tradițional întrecerile 
un teren împădurit și 
(oferind condiții adecva- 
disputat duminică după- 

întrecerile celei de a 
ediții a „Crosului Balca-
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DIVIZIA A LA FOTBAL, ETAPA A Il-a A RETURULUI

STEAUA, DINAMO si UNIVERSITATEA CRAIOVA 
la egalitate de puncte, in fruntea clasamentului

REZULTATE TEHNICE • Numai 2 victorii (și acelea la limită!) ale gazdelor • Per

al 
loc 
de 

ac-

țul obținut la precedenta ediție 
la Atena, cînd au cîștigat cinci 
tluri. Acum și-au înscris numele 
palmaresul învingătorilor „Crosului 
Balcanic- cele două echipe de ju
niori ale României, Viorica Xeagu 
și Gheorghe Gbipu (în probele in
dividuale ale acestor otegcri: re
prezentativele României de senioare 
și seniori precum și Nicolae Mus
tață (la întrecerile indivicua’e 
seniorilor).

Iată rezultatele tehnice: junioare 
— 1000 m : 1. 5TORICA XEAGl 
(România) 3:08.5 — campioană bal
canică. 2. Viorica J 
3. Rositta Pehhvar.o' 
Liliana Lean. 7. 
lescu. Echipe : 1. 1 
2. Iugoslavia 18 p. 
Juniori — I 000 m : 
GHIPU (România) 
pion balcanic. X N. 
nia), 3. V. Kanev 0

n P Senari — MMO ■ : k X. 
WtSTATA <lia tarii 283UI —
<xatpă*a halcaaâc, X P Svet *;3șo

i p ’.rr^-rK- Bd -iana .
4 I r* ț v a w
SaL. li. P. Bdâpe : L BO-
MAXTA 14 f 2 B

Iitaru (Romtâr/31
>va (Bulgari

Mariana Paa-
ROMĂXTA •
1 BYcariai *9 n
: 1. GHEOBGBE
nr> — ram-

. Onescu (Romi-
Bulgaria. _ 7. M.

Uni». Craiova
.W Cluj
F C Constanța 
Steaua
C S.M. Reșița 
Sportul studențesc 
Petrolul
UTX

— Dinamo
— F. C. Argeș
— Steagul roșu

Cluj 
Club 
Tg.

— C.F.R.
— Soort
— A.S.A.
— Jiul
— Rapid

Bacău
Mureș

1—0 
0—1 
1—1 
1—1 
1—1
1—0 

0—0
1—1

(1—0)
(0—1)
(1-1)
(1—0) 
(1—0) 
(1—0)

formera zilei, F.C. Argeș © F.C. Constanfa și Universitatea

Cluj, la un punct de locul 15 9 Rezultatele de egalitate

«•M m: 1. M. Vț KMlXOVIC Ia 
țo-Jj'tai 17:14-2 _ caznpâoc oak= 
mc 2. FI Saadrii -iGcaiai 1 B

X P~~- 
a\ 4. Ma-

CLASAMENTUL

Ari
11 i

ROW KXIA

STEAUA 
Dinamo
Uni». Craiova 
C.F.R.
Jiul

1.
2.
3.
4.
5.
6. Petrolul
7. Sport Club Bacău
8. F. C. Argeș
9. *

10.
11.
IX
13.
14.
15.
16.

Steagul roșu 
Raoid
U.TJL
AS.A. Tg. Mureș 
F C. Constanta 
,.U" Cluj
C.S.M. Reșița 
Sportul studențesc

17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

8
9
7
7
8
7
7
7
6
5
4
7
5
5
3
3

4
5
3
4
5
5
5
7
7
6
6
8
8
8
7
9

28—14 
26—17 
30—23
20— 15 
23—20
15— 14
21— 21 
25—17 
22—13 
20—18 
18—21 
22—27 
10—20
16— 29
15— 26
16— 32

ETAPA
C.F.R. Cluj
Dmomo
Sport Cub Bacău 
Stecg-i roțu
AS-A Tg. Mureș 
F. G Argeș

VIITOARE (1 aprilie)
— C.S.M.
— U.T.A.
— Petrolul
— Sportul
— F. C. Constanța
— Univ. Craiova
— „U" Cluj
— Steaua

Reșița

studențesc

CLASAMENTUL GOLGETERILOR
1» GOLI RI : Oblemenco (Univ. Craiova) — 3 din 11 m. 
, GOLURI : Roznai (Jiul).
• GOLURI : Năstase (Steaua), Dumitrache (Dinamo), 
>riir.escu (Steaua), Pescaru (Steagul roșu) _ 1 din 11 m. 
‘ GOLURI : Adam (C.F.R.) — 3 din 11 m.
• GOLURI : Troi (F.C. Argeș), Marcu (Univ. Craiova), 

(Steaua), M. Sandu (Sportul studențesc), Mu-
• A.S.A. Tg. Mureș), I. Constantin (Petrolul), Lu- 
:D;namo) — 1 din 11 m, Naghi (A.S.A. Tg. Mureș) 
a 11 m.
SURI : Tegean (C.F.R. Cluj), Roșu (F.C. Argeș), 

T.A.), Bălan (Univ. Craiova). Dumitriu III (Ra- 
embrovschi (Sport Club Bacău) _ 1 din 11 m, 

1 din 11 m, Beldeanu (C.S.M. Reșița)

ÎN LUMINA HOTĂRIRII PLENAREI C.C. AL P.C.R. CU PRIVIRE LA DEZVOLTAREA CONTINUĂ A EDUCAȚIEI FIZICE Șl SPORTULUI

FIECARE SFIRSIT DE SĂPTĂMiM - PRILEJ DE LARGA ANTRENARE
»

A

Xmc !a poarta oaspe
ților. încadrat de tre: 
adversari, Chihaia, O. 
Ionescu și Cazan, por
tarul A.S.A.-ei, Solyom,- 
va reuși să înlăture 
pericolul, respingirtd 
balonul. (Fază din me
ciul Sportul studențesc 
—A.S.A. 1—0).

Foto: S. BACSY

(i-i) dominat etapa

»
 intre numeroasele acțiuni de aplicare o Hotărârii 

cu privire la dezvoltarea continuă a educației 
fizice si sportului, reținem pentru rubrica ce 

astăzi citeva din cele care evidențiază preocuparea cres
cută a factorilor de resort pentru folosirea eficientă o 

fiecărui sfirșit de săptămînă în vederea organizării unui 
mare număr de competiții de masă, in marea lor ma
joritate desfășurate în aer liber. Salutăm, desigur, aceste 
inițiative care contribuie la îndeplinirea unora dintre

in

SÎMBĂTĂ Șl DUMINICĂ, LA GALAȚI
— PESTE 5 000 DE TINERI
PE TERENURILE DE SPORT

tenis de masă. „C 
a aliniat Ia st 

tori, ei 
ului s

Sîmbătă și duminică, agenda spor
tului de masă a județului - ’ 
fost deosebit de bogată în 
competiționale.

In cadrul Festivalului 
muncitoresc gălățean, la 
cultură a sindicatelor din Galați s-av 
desfășurat în aceste două zile în

Galați a 
activități

sportului
Casa df

treceri de șah și 
sul Primăverii* 
peste 5 000 de tineri, mu 
și studenți, iar iubitorii 
întrecut în cadrul competiției dotare 
cu „Cupa Comerțului*.

La cluburile C.F.R., al fabricii d- 
conserve din Tecuci și altele au a 
vut loc concursuri populare de tepis 
de masă.

Arena Laminorul și popicăria aco 
perită din cadrul Complexului spor
tiv Dunărea au găzduit concursuri,

Frumo 
venit, d

DORIN MUNTEANU 
A CÎȘTIGAT 

„CUPA ALEKO“

Confirmind forma bună în care 
se află, schiorul român Dorin Mun- 
teanu a cîștigat slalomul special din 
cadrul „Cupei Aleko". Concursul 
F.I.S. de pe Vitoșa s-a bucurat de 
prezența unor schiori din mal multe 
țări europene, printre care Franța, 
Austria, Polonia, Cehoslovacia, Ita
lia etc. O evoluție bună a avut și 
juniorul Alexandru Manta, clasat pe 
locul 5. REZULTATE : 1. Dorin 
Munteanu (România) 1:14,29. 2. Țe- 
nev (Bulgaria) 1:14,90, 3. Wolfram 
(Austria) 1:16,26„ .. 5. Al. Manta
(România) 1:18,42.

i
dată eu primăvara ,
de data aceasta !), a venit și publicul pe stadioa
nele noastre de fotbal, manifest)ndu-și din plin 
pasiunea pentru acest sport. Recordul de asis

tență al etapei — dacă nu chiar al campionatului ! — 
a fost stabilit la Craiova, care, sub acest aspect, al inte
resului pentru fotbal a dovedit încă o dată, cu cel 
40 0000 de spectatori prezenți la meciul Universitatea Cra
iova — Dinamo, că se poate măsura de la egal la egal 
cu Bucureștiul.

A fost o etapă echilibrată, cu cinci rezultate de ega
litate, cu scoruri strînse, nici una dintre cele 16 echipe 
nereușind să înscrie mal mult decît un gol ! Din nou, 
s-a schimbat liderul, dar, cum Steaua n-a realizat vic
toria scontată asupra ceferiștilor clujeni, ci a plecat de 
pe teren, doar eu un punct, ea nu are in momentul de 
față decît avantajul golaverajului, ca punctaj aflindu-se 
la egalitate, pe primul loc, cu Dinamo și Universitatea

O (în care ne place să credem, Cralova. Evident, prezența craiovenilor pe un asemenea 
loc. fie șl la mijlocul campionatului, reprezintă o per
formanță remarcabilă.

Printre surprizele etapei, trebuie trecute „egalurile* 
din meciurile Steaua — C.F.R. Cluj șl U.T.A. — Rapid, 
dar. mai ales, tnfrîngerea pe teren propriu a studenților 
clujeni, care nu dețin în clasament o poziție de natură 
să-i facă să treacă cu zîmbetul pe buze peste această 
surpriză neplăcută.

Cu zestrea atit de săracă de puncte, din tur, Sportul 
studențesc încearcă marea lovitură, fără îndoială, greu 
de realizat, ieri, oricum, studenții bucureșteni au cucerit 
două 
puțin 
teren 
nimic
(J. BERARIU).

Cesionate din localitate, 
lipsit de la start nici 

■mieroase asociații spor- 
flw din întreprinderi și instituții, 

latâ iwmele. citorva dintre cîști- 
gtarii „Crosului primăverii * : fete 
CMU m) 1. Victoria Vengher. 2. Eca- 
aeriaa Perianu. 3 Venera Lăzărea- 
■■ . iraiaart <1 OM bl) 1 Stana Dă- 
■Ht. 2 Mana Caranfil. 3 An ița 
.'-.-â băieți (1 î*6 m.) 1 I. Bujo- 
reana. 2 L Crăciun. 3 M. Grigoraș ; 
seaâari COM m.) 1 Gh. Buruiană, 
2 C- loriU. 3 U Badea.

La aceleași ore ale dimineții, pe 
aleile din grădina publică a orașu
lui s-a desfășura: un cros al stti- 
dentixw «ie ia Insutuiul pedagogic. 
Au fose pceaer.ț; peste 3U0 de tineri

puncte, și. cum echipele aflate mai mult sau mai 
în apropierea lor, nu s-au distanțat, jucînd pe 
propriu, ci, dimpotrivă, au pierdut puțin teren, 
încă nu este pierdut, Incepînd cu... speranța.

S-au incheiat campionatele republicane de judo ale seniorilor
ex-■a. pe un tis 

l unei intret 
fost prezen 

tea co
peste

renților au fost elevi ai liceelor și

cros la care au 
2 500 de tineri. ajor

(OarisfcC-» ta PC5 s la)

CAMPIONATUL MONDIAL — GRUPA B

Hocheiștii noștri la a treia victorie:
ROMANIA - ITALIA 5-2!

GRAZ, 25 (prin telefon, de la tri
misul nostru)

Duminică a fost o zi plină pe pa
tinoarul Liebenau din localitate, ast
fel că, în mod practic de dimineața 
și pină noaptea tîrziu am stat la 
gheață. A fost din nou o etapă com
pletă, de patru meciuri urmărite cu 
mult interes de un mare număr de 
spectatori din Graz și din alte orașe 
austriece. Iată, pe scurt, o relatare a 
acestor partide.

Al treilea meci al reprezentativei 
ROMÂNIEI s-a desfășurat în com
pania formației ITALIEI, pe care a 
întrecut-o, destul de comod, cu 5—2. 
In timp ce peninsularii au luptat 
din răsputeri pentru a otține pri
mele lor două puncte, pentru care 
nu și-au drămuit forțele, hocheiștii 
români au jucat mai reținut decît 
în partida de sîmbătă, cu Japonia, 
menajîndu-se, evident, pentru parti
dele foarte dificile pe care le vor a- 
borda începînd de marți (în ordine, 
cu R D. Germană, Elveția, S.U.A. și 
Iugoslavia). Ei au evitat, mai ales, în 
atac, ciocnirile violente cu apărăto
rii italieni, stăpînind totuși meciul 
grație valorii lor tehnice superioare. 
Din nefericire, în min. 35 Bașa a 
fost accidentat la nas, fapt care — 
probabil — îl va face indisponibil 
pentru următoarea partidă. Locul 
lui, în centrul liniei a treia, a fost 
luat de Calamar. De notat că în a-

CE A FOST :
R.D. Germană — Elveția 8—5 (4—3, 

1-0, 3-2)
(meciul a avut loc sîmbătă seara)
Japonia — Austria 4—2 (2—1,

1- D
România — Italia 5—2 (2—1, 

1—1).
R. D. Germană — S.U.A. 6—I

2— 1, 3—2).
CE VA FI AZI:

17 (18) S.U.A. — Italia
20 (21) Austria — iugoslavia

1—0.

2—0.

(1-1,

ceastă partidă formația noastră a 
utilizat, pentru prima oară, trei pe
rechi de fundași, făcîndu-și acum 
debutul la C. M. și tinerii Tone și 
Gheorghe. în sfirșit, vom sublinia 
evoluția remarcabilă a portarului 
Dumitraș, foarte inspirat, în ultima 
parte a jocului, cînd l-a înlocuit pe 
Netedu.

Punctele au fost înscrise 
Gheorghiu care a deviat pucul 
tat de la distanță de Ioniță, 
Huțanu — 2 (unul dintre ele a 
mult aplaudat, pentru faptul 
înaintașul nostru a săltat pucul [ 
te învălmășeala din fața porții lui 
Viale), Ștefanov și Pană, respectiv

de : 
l »u-
Gh. 
fost 

că 
pes-

Călin ANTONESCU

(Continuare in pag. a 4-a)

I

CE ESTE :

ȘTEFAN POP, I0S1F lANOȘI Șl ION HERMAN
ÎNVINGĂTORI LA ULTIMELE TREI CATEGORII

România
R. D. Garmană 
Iugoslavia
S. U.A.
Japonia
Austria
Elveția
Italia

3
3
3
3
3
3
3
3

3 0 0
3
1
1
1
1
1
0

0 0 
1 1 
1 1 
0 2 
0 2 
0 2 
0 3

12— 4 6 
20—13 6 
16—12 3 
16—16 3

2
2
2

10-15 0

8—11 
10—13
9—17

întrecerile din ultima zi a fi
nalelor republicane de judo ale 
seniorilor au programat partidele 
decisive de la categoriile ușoară 
(63 kg), semimijlocie (70 kg) și 
open și s-au desfășurat sub sem
nul unor mari surprize.

Campionul de anul trecut al „u- 
șorilor*, Alexandru Filip (Dinamo 
Brașov), după ce l-a învins prin 
ippon (înainte de limită) pe Nico
lae Lazăr (C.S.M. Sibiu), l-a întîl- 
nit pe Stelian Ștefănuț (Universi
tatea Craiova). Victoria brașovea
nului, în această partidă, era an
ticipată unanim de specialiști. To
tuși. Ștefănuț și-a dominat ad
versarul, obținînd o meritată vic
torie prin yusei-gachi (superiorita
te tehnică). Așadar, unica șansă a 
fostului campion de a-și apăra, în 
continuare, titlul depindea de re
zultatele pe care avea să Ie ob-

țină, în următoarele partide, în
vingătorul său. In cazul cînd Ște
fănuț ar fi devenit cap de serie, 
Filip intra în recalificări. Spre 
regretul acestuia din urmă, craio-

gorie au fost învinși în primele 
tururi : Dorel Vitan (Dinamo Bucu
rești), Lazăr Moldovan (C.S.M. Si
biu), Ion Lache (Șc. sp. 2 Bucu
rești) și Malnași Ianoși (Șc. sp.

„CUPA PRIETENIA'; 28-31 MABLTIE

PATINATORI SOVIETICI 
EVOLUEAZĂ LA BUCUREȘTI

In cursul zilei de azi. sosesc ta Ca
pitală oaspeții concursului internațional 
de patinaj artistic de juniori, dotat cu 
„Cupa Prietenia*.

Printre primele delegații, așteptate ta 
această dimineață, se numără și aceea a 
Uniunii Sovietice. Forul unional de spe
cialitate a anunțat că va deplasa un lot 
puternic de patinatori și patinatoare, 
anume : Kokora, Leinș, lablokov (la 
băieți) ; Fibakova, Strelkova. Panșina 
(fete) ; precum ți două perechi de dan-

Mtori. Karanlu — Zavozin și Apanklna 
— Bukln. ConcarențU aovietlci stat în
soțiți de cunoscuțil antrenori V. Kudriav- 
țev șt A. Nikltta.

Tot In cursul dimineții sosesc și pa
tinatorii din Ungaria, iar după-amiază 
sint așteptați cei din Cehoslovacia, R.D. 
Germană. Bulgaria și Polonia. Reamin
tim că întrecerile încep miercuri dimi
neața, la patinoarul acoperit ,,23 Au
gust*, continuind pină sîmbătă.

t

Dinamovistul brașovean Ștefan 
ria ușoară cu Dorel Vitan (Dinamo 
învingător prin yusei-gachi

Pop (stingă) in finala de la catego- 
București), la capătul căreia a ieșit 

Foto: Ion MIHAlCA

veanul a fost întrecut de Constan
tin Mureș (Dinamo București) și 
încă înainte de limită (min. 3), iar, 
la rîndu-i, bucureșteanul a pierdut 
în fața cîștigătorului seriei. Remus 
Olteanu (Universitatea Cluj).

Alți favoriți de la aceeași cate-

Miercurea Ciuc). Unii dintre a- 
ceștia au intrat în recalificări, al
ții, nu.

Costin CHIRIAC

(Continuare in pag. aia)
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„Cupa Federației1* 
ÎNTRECERILE FONDIȘTILOR - 

0 REUȘITĂ DEPLINĂ
Fundata este leagănul schiului ro

mânesc de fond. Un mare procent 
din eșalonul schiorilor fruntași, fie 
ei legitimați acum la A.S.A., Dinamo. 
Tractorul sau .alțe cluburi brașovene, 
își are crjgincâv.în această comună de 
muntd^ una’ dtotrc cele mai înalte 
așezări stabile, aflată pe cumpăna 
apelor, la jumătatea distanței între 
Brașov și Pitești. în cinstea genera
țiilor trecute și a reprezentanților ce
lei actuale, în această duminică de 
sfîrșit de martie, la Fundata s-a or
ganizat un adevărat festival al schiu
lui la care și-au dat concursul spor 
tivi preșcolari în vîrstă de 4—5 ani și 
adulți pînă la 65 de ani. Concursurile 
pe categorii de vîrstă au adunat în ju
rul vastei depresiuni Giuvala sute de 
localnici, săteni din alte așezări brăne- 
ne, ca și turiști veniți cu autobuze și 
turisme dinspre Cimpulung și Bra
șov. Au fost întreceri pentru copii, 
invitați din cinci centre de sclii (Rtș- 
nov, Șirnea, Bran, Azuga și Fundata). 
S-a desfășurat în continuare „Cupa 
Federației", cea mai importantă com
petiție de schi fond, după campiona
tele naționale, și în final un concurs 
al veteranilor (pentru bărbați si fe
mei), probă în care s-au întrecut 
fostele glorii în schiul de fond din 
Bran, Fundaia și Șirnea.

A fost cel mat reușit concurs al 
sezonului, atit prin r umărul mare de 
participând, prin calitatea întreceri
lor la categoriile de juniori si se
niori, cît și prin buna alegere a tra
seelor care au oferit spectatorilor 
posibilitatea de a urmări ta întregi
me desfășurarea curse?: r.

Deși ne aflăm ia «Qrvtal sezonu
lui de sdhi — sau poate tocmai pen
tru aceasta — coocurenU! au l’uotat 
cu mare ambiție în-eerctad să tz:i 
dovada calităților fi a procresetar 
dobindite în acest a— Cele mai îmbu
curătoare lucruri ni se par a Cafla- 
ența deosebită la startul probelor C • ; u- 
niori ți junioare, ambiția pe care 
concurenții au che‘.r-::-o pe trasea, 
precum și certele ODCjtod:— «e--.-:e 
de care au dat dovadă. Se anunț* ae 
contingent foarte ausxrcs și r ijaăaT

Elena Bâța (Dinamo) una dintre cele mai bune fondiste junioare din fari
in schiul de fond, de care va trebui 
să avem grijă înlesnindu-i ascensiu
nea prin competiții grele, pe pîrtii 
diferite și în companii din ce în ce 
mai selecte. Genul de concursuri des
chise la .care participă toate catego
riile de sportivi, așa cum a fost și 
această splendidă demonstrație de la 
Fundata, are consecințe favorabile 
atic pe linia popularizării ck ți a 
ridicării nivelului valoric al schiori
lor aflați In concurs.

UTA. REZULTATELE ÎNREGIS
TRATE : copii, 1,5 km (f) : Mim! 
Onetota (Fundata) ; 2 km (m): Ion 
Stcîaa (Fundata); 2 km, fete: Mimi 
GL-bacea (Fundata); 3 km. băieți : 
Dumitru Crivăț (Azuga) ; 3 km, ja- 
■toare: L Elena Bășa (Dir.amo) 
12 52-2. Ana Bid eseu (Dinamo) 13:474. 
Lori Benga .Tractorui) I4:«; 5 km. 
juaiori : L Ștefan Urs (Dir.amo) 1*37.

1 Gheorghe Duca (Tractorul) 19:11 ; 
5 km, senioare : I. Marcela Leampă 
(Dinamo) 2244, 2. Lucia Barabiș
(Tractorul) 23:17, X Adriana Barabaș 
(Tractorul) 2349 : 18 km, seniori : 1. 
Dumitru SoiJ (A.SA.) 40:34, 2. Vasi- 
le Papuc (Dinamo) 4046, 3. Pavel 
ChirUuș (I.E.F.S.) 40:48. In concursul 
veîerarilor. La femei a cîștigat Rodi- 
ca Stoian din Fondata, iar la băr
bați. dintre cele 9 ștafete participan
te. a cîștigat echț>a din Fundata al
cătuită din Gheorghe Sumedrea, Bu
jor și Iosif Olteana.

Mihai BARA

X -.«s'-e Apustu (CA.O. Sinaia) 19:09,

LA SINAIA S-A INAOCVRAT O NOUĂ PÎRTIE
Dumitjjcă, la Sinaia, a !:k hi:- «esăeei: 1. Ghecrghe Vulpe (Di-

gurată o ncuă plrrie de scriu P* n—n IACA, L Marin Focșenea-
noul traseu, ritprms latr* HoBrtol 
Alpin de ta CMa îăii șt Sma.a.
se vor putea arșHutt etmn 
de slalom uriaș și cobarire. 
denumită „Valea FMaM*. a fi»- 
duit primul coactsx care a ftst 
dotat cu „Cupa Vale* P>ta~—*• si 
îa care au fost prezen.:. tsxi. ă-a- 
tre cei mai buei sc&ăert *_ ță--— 
De-a lungul trasecl— s-as tașrse 
cîteva mii de speetamc*. car* act 
aplaudat călduros evotoțBle w- 
tivilor. IATĂ REZULTATKXa

ti *CSO Sitt&aâj 1:0A,5, 3. Ion Bo- 
ML4IOMMU 1 î®*1 : *«atoare: 1. 
Deaiei» M_r.t*anu (ASA) 1
Mar-La Cmpeanu (TEFS) 1:19,1, 1

* Tfctri (Dazas) 1122A; ju- 
■ăari: L Corcta Neguțescu (CSO 
Saui 11KL X Cornel Nițoi 
CSO Șutai) 1:10. 3. Iulian Ser
tar .CSO Â ~a:a) 1:1&9; junioare : 
1 Eva Mesei (Predeal) 1:2X7, 2. 
Xeia Shewa (Predeal) 127.0. X 
raBAzn Lupar (Predeal) 1294.

Gh. IRIMlhOlU

EMIL FLOREA (A.S.A.) 
ÎNVINGĂTOR LA COMBINATA 

NORDICĂ
După o întrerupere de 10 ani de iile, 

i - sportive din Rîșr.c*. 
a fer. organizată din nou o întrecere 
ne combinată nordică pentru juniori 
I>-;1 rum se știe. combinata euprir.de 
• x:n* de alergare (in cazul recentului 
eocc-“s a măsurat 5 km și a avut loc 
snaeru pe p-rtule cir. Poiana Brașov) 
ți o probă de sărituri (care, in absența 
unei trambui.ne in Poiană, s-a dispu
tat. diimmică. Ia K.sr.ov. pe trambulina 
șc-oali. construită de localnici). La în
trecere *n hxat porte schiori de la A-S.A-, 
Dmam a, B-rațovia și Tractorul.

LVTA REZULTATELE ÎNREGISTRATE: 
(aed, i km : 1. Emil Fierea (A S.A.) 
1,-5* X. Gheorghe Cerea (Dinamo) 11:20. 
I Conssnnn Buzoi (Brașovla) 11 :U. 
Sărintri : 1. Constantin Buzoi (Brașovia), 
Z. Cabrie: Sungiue (Tractorul), 2. Emil 
Fxtea (A.S-A). In urma adiționării 
pvnetelee ammulate In cete două pro
be, ocdmea ta etasa meatul combinatei 
«rari astfel: L Emu Korea (A.S.A.), 
L Constantin Buzoi (Brașovla), 3. Dan 
Cotas (A-S.A-).

PRILEJ DE LARGĂ ANTRENARE A TINERILOR
din toți anii de atadL
fiind, la fete (1 OM m. tametaa 
sile, iar la băieți QOM Mhri 
Nistor. Consiliul asoc-t_ . e s~ i-w 
ților comimițti. îa cai^bana» cb or
ganizația U T.C. a-a oc-ți— rac, de 
asemenea, pe UreearAe 6e fgnr'- 
ale Facultății de aAacad* CMdl 
întrecerțf tortre aM ia valaX baaMax 
handbal și atleciMa.

CROSURI IN NUMEROASE -OCAO- 
TÂȚI AL£ WPCTW1* BUflUi

Bucurindu-ce de a >'P--
laritate In scoli. fcttreȚ—n: _ assr-
tutii. la sate fi la ara*, taoneeerăe 
de cros au .:: :u: : . - -
de tineri din MMtnaar loaBat* 
ale judbțulot: La PMriaaaM
au fost prezwiț: 1Ma
joritatea fund tiaer* ăa aaaă^B- 
ile sportive sincicsie la Setoasa — 
150. la Cislâu — Se.' U Brasc — 
85, la RobeăSca — 4A Sepona de 
aceste întreceri deseMae taMara- 
matorllor, s-au dinars* fa
asociații Ia care au f '-vt pnt- ”-- 
peste 500 de concurent-
C. TEODORESCV rtruț Mdn .s

ARAD: CROSUL ELEYXOt

Prifrtăvara sporu . ă a eieeikc 
arădeni^a Tcct marcată de • nan 
întrecere de cros, cuaoad peaant 
etapa pe asociate AtntnEaâa-oe. 
de către organizatori. teMae Reaans 
cea mai bună moc/ za**, ta om*»* 
ritatea școlilor s-a dvsâțsrat o 
activitate febrilă ta acaasM dteae- 
ție. Adunănd ta start un eutsăr 
mare de cor.c-jrenți, trafetie »■ re
venit Liceului nr. L Liecaiă ue- 
dagogic și grupului ecotar sanitar 
din localitate.

St. IACOB — r«re*p.

HUNEDOARA - ,C»OSU. 
PRIMAVERH*

CiENTAII TURîSnCA ȘL 
n-WAVAJU IN FADUtEA 

njSTxox
Ii Ci i3

<51 «A li ât > Aă nă
Soare, o bo&ne ricorr»Ki 

de rist » wrdete truuetar atjaad 
pe rr**c '< cptc iz — aeata a 
iasg prr ajsț <» oee *e-a tassi- 

țiAMi Ibmaicai. ws en 
de fălise » ■irtuai <* 

tor
a». b »e.-ian.e>r. 0 •*-
3mw <

&-«■ gg -u.r» âe aneetare turaa- 
c*. al cărat srweiz a purtat pe 
eăeăetta pădyî țtrra M de ce*-

■ mărssrac crea MM au codcfksI 
BMd a» *adtz£ El £ a anca țațe 

5e eres-rii
JU tact jnjeuț. awEriAP de ta 

Srema «e peerpe Urma _£* A»-
*aa<*. W» Ji i’ii ~ e F P 3. 
F 3B. Ataeîrit, E«ctm«*aAA> 
rr-ILK. Mm r Cr-taaa EV1LAM. 
paaisf gî stad d» ta sr~
t ir-băl «r Sf esm booetar sr A 
*5 m .X V.Tears’ a * țeamv 
? F £ "*

Ca W de tzsert oare as fc!Rp>a&4 
jAmi-** ea t-irh_LM * taDeaoe «b- 

acstage-jct je rtăssa pr- 
taâGfeîrr Icc. sajectaaaea f-af 
ăboeaâaari ta acest soert de aure

IPROLAM (A. Dumitrii) ți E. Hin- 
teu) ; avansați, feminin — Sirena+ 
Metalul (Ioana Sibicear.u ți Gbeor- 
gbuța Popescul : masculin — Sire
na A Frigul J). Nicotae ți VaL 
S-bietunu .

Dtuzutra VEGRLA

RUGBY
ts ■Tswwlal divtiM* A de mg- 

by »-aa ~ ty rit parudele etapei a 
XVI-*. In urma netnrieî repurtata 
d* Steaua, ta deplasare, fn fața 
SaBafa* Priimao*. distanța dintre 
bder f umtataerrie ciusate. Uni
versitatea Timișoara ți Dinamo, se 
menține la 6 puncte.

tr ~~ —os. $t cacar dac» wafe

E9oeus>. «e arz eă © za fă- 
ct raațctat* ca Lsc-^ectue rNf- 
fcnz ta ta L>cc |i ah twraptaa

FETROȘAXL 25 (prin telefon). 
StMaa s-a pteaentat la întîlniFea 
eu Mxiata Fetraiani, hetărita să-ți 
îmrc-tay-jcă zestrea de puncte, iar 
Șmuța să răstoaroe calculele lide- 
raăaL Sumai ea. militarii, pentru 
a-R. at-r.ge țelul au jucat mai 
bJL, niE’oy. căutind să-ți pună in 
atj^are p.-sui de tehnică, sprede- 
MeLre de studenp care au căutat 
să-s. umBres;<zteze adversarii nțai 
nta pna_ joc dur. Este drept, la 
•rest i-erty «I etapei, gazdele au 
fast de Lpta a trei ti-
-__an Dina ^suspendat), Orteie- 
eaa țf 9*e«aa -secdeeitați'. Dar, 
taatatae de cmnentariu, tată echipele 
ca.~e —• mr. -ua: pe taremtl din Lo- 
feea STHKTA: Martin — Bur-

*n campionatul feminin

DISPUTĂ STRINSĂ PENTRU PRIMUL LOC
în campionatele naționale de vo

lei s-au disputat partidele etapei a 
XX-a. De notat, victoria în depla
sare a echipei masculine Electra 
tn dauna formației Tractorul Bra
șov. în rest, rezultatele sînt cele 
scontate. Iată amănunte:

MASCULIN

RAPID — I.E.F.S. (1—3). O in- 
tîlnire importantă pentru ambele 
echipe, aflate în zona superioară 
a clasamentului. De aceea, parti
da s-a ridicat, deseori, la un nivel 
tehnic și spectacular de bună ca
litate, iar evoluția scorului — in
teresantă prin schimbările frec
vente — a reflectat fidel situația 
din teren. în setul întîi, de pildă, 
Rapid — care a îneeput jocul cu 
multă ambiție — a condus cu 
9—2 și 10—4, însă, I.E.F.S. a re
făcut handicapul și a cîștigat. în 
cel de-al doilea, studenții au avut 
deseori avantaj (6—0, 7—2. 12—9), 
dar erau să piardă setul. Si. poa
te chiar l-ar fi pierdut, dacă prin- 
tr-o nefericită confuzie a arbitru
lui principal. Rapidul nu ar fi fost 
frustrat de un punct, la scorul de 
13—13 cîpd jocul a fost întrerupt 
sub pretext că un voleibalist de la
I.E F.S. (Chiș) ar fi fost în linia
a doua și că ar fi participat la
atac din zona de .3 m. Dar, Chiș
se afla în linia întîi, avînd acest 
drept. Mingea atacată de el a ie
șit, însă, afară, dar arbitrul flu
ierase înainte și, nerecunoscîndu-și 
greșeala, a dictat... repetare. în loc 
să acorde punctul 14 Rapidului, 
ceea ce putea da o altă turnură 
jocului, mai cu seamă că, în setul 
trei, rapidistil s-au impus clar. 
Apoi, I.E.F.S. a dovedit că este 
mai bună, cîștigînd setul patru și, 
o dată cu el, victoria finală. S-au 
remarcat Stancu, Chiș, Arbuzov, 
Handrea de la I.E.F.S., respectiv 
Penciulescu, Viorei Marian și Dră- 
gan. Ne așteptam la mai mult de 
la brigada de arbitri I. Covaci — 
I. Niculescu, care au mai făcut și 
alte greșeli. (A. B.)

„1“ CRAIOVA — C.S.U. GA
LAȚI (3—6). Joc viu disputat, în 
special în ultimul set, cîștigat în 
prelungiri de gazde. Remarcări; 
Romanescu, Braun de la gazde, 
respectiv Păcuraru. Au arbitrat : 
Em. Costoiu și N. Găleșanu. (N. 
DRâGANOIU, coresp.)

„U“ CLUJ — VIITORUL (3—0). 
Partida a plăcut prin fazele dina
mice. prin jocul la fileu al ambe
lor formații. S-au evidențiat Popa, 
Balaș de la „U“, respectiv Bărbu- 
lescu ți Gavrilă. Au arbitrat M. 
Zelinschi — R, Farmuț (I. PO- 
COL — coresp.)

TRACTORUL — ELECTRA 
(1—3). Bucureștenii au cucerit o 
victorie nesperată, dar absolut me
ritată. Ei au acționat cu multă e- 
aergie, au atacat continuu, fără 
să se demobilizeze chiar și atunci 
rfnd au fost conduși. Remarcări t 
Popescu ți Bărăscu de la Electra. 
Arbitri: C, Pitaru. din Sibiu, și 
V. Arhire. din Brașov. (C. GRU
IA. coresp. județean)

VOINȚA — PROGRESUL (0—3). 
Victorie obțin-tâ ușor de către vo
leibaliștii antrenați de H. Nicolau.

Au arbitrat O. Drăgan și P. Păcu
raru, din Timișoara. (Șt. IA- 
COB, coresp. județean)

FEMININ

RAPID — MEDICINA (3—0). 
Partida s-a încheiat în numai o 
oră, giuleștencele intîmpinînd re
zistență doar în prima parte a se
tului întîi. Medicina a acționat în 
permanență lipsită de clarviziune 
in atac și greoi în apărare. S-au 
remarcat Eugenia Rebac, Marta 
Szekel.v, Mariana Baga, Constanța 
Bălășoiu de la învingătoare, res
pectiv Venera Zaharescu și Lorcta 
Sudacevschi. A condus foarte bine 
cuplul Ai. Dragomir — V. Savu. 
(Em. F.)

CEAHLĂUL — CONSTRUCTO
RUL (0—3). Joc de slabă factură 
tehnică, cîștigat pe merit de oas
peți. S-au evidențiat : Elena Pi
sică, Victoria Caranda și Carmen 
Puiu de Ia Constructorul. Au arbi
trat I. Amărășteanu, din Craiova, 
și O. Manițiu, din Brașov. (C. 
NEMTEANIJ, coresp. județean)

„U“ BUCUREȘTI — FARUL 
(0—3). A fost unul dintre jocu
rile cheie ale retrogradării. Victo
ria a revenit confortabil voleiba
listelor de la Farul. S-au eviden
țiat Emilia Cernega, Carmen Mari
nescu, Viorica Lutch, Aurelia 
Schiopu. Au condus A. Nedeicu și 
V. Voicu. (Iulian COSTINIU)

„U“ CLUJ — ,.U" TIMIȘOARA 
(3—0). Deficitare in linia a doua, 
cu multe greșeli Ia preluare, ti- 
mișorencele nu au reușit decît ra
reori să stăvilească atacurile clu- 
jencelor. Arbitri: R. Farmuș șl 
M. ZelinschL (P. ION, coresp.)

rezultate tehnice

MASCULIN : Rapid — I.E.F.S. 1-3
I—12 —13. 7. —4). Steaua — Dinamo 1—3

13. —9, 8, —11), voința Arad Pro-
greșul 0—3 (—15, —9, —2), Tractorul Bra-
sov — Electra 1—3 (—15 -13, 4, -10),
_U“ Craiova — C.S.U. Galați 3-0 (7, 6,
18), „U“ Cluj — Viitorul Bacău 3—0 (10,
8, 6).

FEMININ : Medicina — Rapid 0—3 (-9.
_7, -4). Penicilina Iași I.E.F.S. 3-0
(13. 7, 12) — disputat la 8 martie, Cea-
hlăuî P. Neamț — Constructorul 0-—3
(—11. —7. —12). „U“ București -r Farul
Constanța 0—3 (—7, —9, “8), Dinamo
_ C.S.M. Sibiu 3—0 (9, 3, 3), „U“ Cluj •—
„U“ Timișoara 3—0 (11, 12, 3)

CLASAMENTE

MASCULIN

1. Dinamo 19 18 1 56 11 37
2. Steaua 19 15 4 49 20 34
3. I.E.F.S. 19 13 6 45 27 32
4. ,,U“ Cluj 19 11 8 40 36 30
5. Viitorul 19 11 8 39 41 30
6. Rapid 19 10 9 44 40 29
7. Progresul 19 9 10 39 36 28
8. WU“ Craiova 19 9 10 38 36 28
9. C.S.U. 19 8 11 35 41 27

10. Tractorul 19 5 14 23 49 24
11. Electra 19 4 15 21 51 23
12. Voință 19 1 18 13 54 20

FEAHNIN

1. Rapid 18 17 1 53 8 35
2. Dinamo 19 16 3 52 16 35
3. Penicilina 17 15 2 47 13 32
4. Medicina 19 13 6 44 26 32
5. I.E.F.S. 19 11 8 41 31 30
6. Constructorul 19 11 8 36 30 30
7. WU” Timișoara 19 9 10 36 39 28
8. „U- Cluj 18 8 10 32 38 26
8. Farul 11 6 13 23 44 25

18. C.S.M. 19 3 16 14 50 22
11. Ceahlăul 19 2 17 13 53 21
12. ,U“ București 19 1 18 13 56 20

STEAUA - LIDER . AUTORITAR
atent, păstrind rezultatul. Meciul 
a fost foarte bine condus de Dra
go* Grigoreseu.

Nu putem trece cu vederea un 
moment penibil : in min. 35 Lo- 
motă (Știința) îi plasează un uper
cut Iui Munteanu, acesta răspunde, 
și amlndoj sînt eliminați de pe te
ren.

Modeste FERRARINI

REZULTATELE ETAPEI
Știința Petroșani — Steaua 

9—10 (0—10), Gloria — Di
namo 6—11 (3—3), Gri .’ița
Roșie — Rulmentul Bîrlad 
9—0 (3—0), Sportul studen
țesc — Precizia Săcele 20—0 
(14—0), Farul Constanța — 
CSM. Suceava 36—0 (12—0), 
Universitatea Timișoara — 
Pplitghnica Iași 19—3 (9—3). 
CB.M. Sibiu — Vulcan H—0 
(0-0).

OASPEȚII AU CÎȘTIGAT

DOAR 3 PUNCTE!
seria i. POLITEHNICA IAȘI-ȚINUTĂ ÎN „ȘAH

Pe cîteva trasee alese pe stră
zile orașului Hunedoara, a-au des- 
fășurat, duminici. Sr.xreeerî popj- 
lare de cros la care, fn afara lo
calnicilor, au fost prezerți și spor
tivi ai multor cluburi din tară: 
Rapid București. C.S.M. Clui. CAM 
Baia Mare. Olimp.a București. 
C.S.M. Reșița. Liceul sportiv Deva, 
Școala sportivă Reșița, A. S. Cu- 
gir, A. S. Tirnava Blaj etc.

Iată numele citorva ciștigători: 
Mariana Cazan. Ion Păulescu. Ște
fan Lungu, Gabriela Iar.cu, Leon- 
tina Lucaci, Iosif Kosz, Viorica 
Bucur și alții.

I. VLAD — coresp.

Aruuxca * fast este-<3* cr*za»-

ruhu 3 in ct^abcrare eu Cct-siul 
inseatrice. C«au*riul L’T-C ă 
Coctaiiul orgaaizației ptaMerttar). 
tar reușita a fon JepLrA

Un aport deosebit la crear.Lzarea 
acestui concurs și l-au dat s ctiva 

acest sector, cum unt preț Titas 
Predesca țȘc. gen nr. SĂ. Dumitre 
Nleolaa președintele comisiei de »- 
rieatare a sectorului). Val Sata'- 
reînu (Uzina de pompe) d Al. 
Dumitriu (IPROLAM).

Iată eîțtigătorii ; școli geuerale. 
fete — Șc. gen. nr. 56 (Floarea Ce- 
raru. Camelia Gri gore ți Maria 
Pîrvu); băieți — Șc. gen. nr. 56 
(C. Andrei. M. Popa și M. Adre- 
escu) ; licee ți școli profesionale, 
fete — Șc. prof. Dîmbovița (Petru- 
ta Ghetiof și Caliopa Marin) ; bă
ieți — Șc. prof. Electroaparataj 
(A. Ichim și Gh. Neagoe) ; între
prinderi începători, masculin —

-a. îLu--eSk'_ .-.tr.su.i Stir.- 
«tataBM — F i’ruțznu. Bărrătmaș 
Cvespu — Băltareța. Lcenotă, Veț- 

. Ai- — • ObmI*- 
tm. Miroe — Tata*. lAdecan-x 
Rab STE-LUA : Luntu: — 7-

țcceseo. Maoeesns — CoraeUu. Pns- 
*c tacă* Ats-m — Ptutea, Șeraaa— 
Cjocw*. Stettecut^. Bucur C’.aarac).

Bărisrenec-d au laeeota deces. 
»-au instalat :s terecni eazdeier si 
ta sus. 5. T deasă este pus ia 
earsă chzpâ ce trece ee doi adk 
veraari. ptoațează speetaeuias. ta- : 
tertip o încercare pentru Steaua : I 
4—6 Imediat smdr-pi tea la atac | 
m«ițir.:nd eriubbrul până in tain. ' 
SO. Ei Imiim flriart. in această oerî- : 
aodă. de trei lovituri de pictor I 
(două din poziții favorabile-, dar ; 
nu pot reduce din scor. în tain. 31 i 
gazdele, care se orientează greșit 
în apărare in momentele 6*e, aint | 
surprinse de Durbar care realizează 
o ncuă încercare : 8—0 pentru Stea
ua Cornelia transformă și 1G—0. 
scor care va rămine piuă ir. fina
lul partidei. La reluare, situația 
se schimbă. Știința joacă frumos, 
domină chiar, car Steaua se apără

C.S.M. SIBIU—VULCAN (11—6). 
Ambele echipe au luptat cu multă 
ambiție pentru a oferi un specta
col rugbystie de calitate. După o 
rțpriză Jalbă*, gazdele s-au impus 
prin punctele înscrise de Muatea- 
nu (Iov. ped.l. Enăchescu (încerc.) 
și loniță (încerc.). A arbitrat: R- 
Chiriac. (L BOTOC.AN-corespJ.

SPORTUL STUDENȚESC — PRE
CIZIA (26—6). Bucureștenii an do
minat 70 de minute, cfstigînd de
tașat Au marcat: Piștalu, Mihila-

che. Catană (încerc.), Fugigi (încerc, 
transf), Iordănescu (transf.). A con
dus P. Nieulescu.

GRIVIT4 ROȘIE — RULMEN
TUL A fost un joc echili
brat, grivițenii întîmpinînd rezisten
ță din partea oaspeților. Victoria 
bucureștenilor a fost realizată în 
urma loviturilor de pedeapsă trans
formate de Simion. Arbitru : C. U* 
drea. (Octavian GUȚU).

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA— 
POLITEHNICA IAȘI (19—3). Cele 
două formații s-au angajat într-o 
întrecere dîrZ disputată. Au mar
cat Duță (drop. 2 Iov. ped., transf. 
Ghețu (încerc.), Ioniță (încerc.) pen
tru „U“. respectiv Țopa (Iov. ped.). 
A condus : Fl. Tudojache. (P. AR
CAN — coresp. județean).

FARUL — C.S.M. SUCEAVA (36- 
0). După un început slab, gazdele 
au pus stăpînire pe joc, au dominat 
cu autoritate, înscriind opt încer
cări prin Bucos (3), Caragea (2), 
Sîrbu. Franțuzu și Costenca, dintre 
care două transformate de Bucos. 
A arbitrat Th. Milting. (P. ENA- 
CHE — coresp.).

1. Steaua
1. Universitatea

15 14 • 1 218: 58 43
15 11 0 4 208: 55 37

1 Dinamo 15 18 2 3 162: 82 37
4- C-S-M. Sibiu 15 8 16 88 : 63 32
S. ștunța 15 7 8 < 133 : 77 31
€. Farul 15 7 2 6 178:113 31
7. Sportul st. 15 7 2 6 127:125 31
8. Griviia 15 136 162:101 30
>. Pohte nr.iea 15 6 3 6 88:112 30

Lt. Vulcan 15
15

7 • 8
6 0 8

86:148 29
72:138 2711. Rul_m.er.rul

11. Gloria 15 2 5 8 87:127 24
LX Premzia 15 1 3 11 44:220 20
14. C-S-M. Suceava 15 1 1 13 M lt

; Â-S C H E'T
în etapa a XlV-a a campionatu

lui republican de baschet feminin, 
au fost înregistrate următoarele re
zultate :

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA— 
RAPID BUCUREȘTI 50—54 (31—31). 
întrecerea și-a meritat titlul de

JUCĂTOARELE DE LA RAPID
derby al etapei. Ambele echipe au 
luptat din răsputeri pentru victorie. 
Timișorencele s-au impus Ia în
ceput și au condus cu 15—5 (min. 
5) și 25—17 (min. 15), dar experi
mentatele Racoviță și Suliman și-au 
impulsionat coechipierele și au de
terminat ca, la pauză, scorul să

SCRIMA I.E.F.S. A CÎȘTIGAT PRIMUL CONCURS REPUBLICAN UNIVERSITAR
TG. MUREȘ, 25 (prin telefon). Prl 

ma ediție a concursului republican 
universitar, inițiat de Ministerul E- 
ducației și Invățămintului, s-a în 
cheiat cu succesul scontat al repre
zentanților clubului I.E.F.S., care au 
totalizat <33 de puncte. Pe locul 2 s-a 
clasat Politehnica Iași cu 19,5 puncte 
iar pe locul 3 Medicina Tg. Mureș 
cu 14 puncte.

La sabie, VICTOR OLARU (Poli 
tehnica Iași) a acumulat cele mal 
multe victorii (4). Intr-un singur a- 
salt cu Lupuțiu, Olaru a pierdu* 
cu (2—5). Ciștigătorul a fost ur
mat de doi colegi de club: Vasiie 
Șuta (3 v.) și Ion Nicolae (3 v.).

în proba de spadă, ANTON PON- 
GRAT (Medicina Tg. Mureș) a în
cheiat neînvins finala (5 victorii). A- 
saltul cel mai disputat al probei l-a 
susținut cu Cornel Duțu (I.E.F.S.). 
Inițial, Duțu a fost mai sigur șl a 
condus cu 3—1, dar în jumătatea a 
doua a asaltului, Pongraț a echili
brat lupta și a punctat mai lucid, 
demonstrînd din nou marile sale fia-

lități de spadasin. Duțu * terminat 
turneul cu patru victorii și a ocu
pat locul 2. Pe locul 3, Liyiu An- 
gelescu (I.E.F.S.) cu 3 victorii. în 
continuare : 4. George Cerea (I.E.F.S? 
2 v. El ne-a reamintit de tenacele 
trăgător de acum 5—6 ani) ; 5. Vasiie 
Fodor (Medicina Tg. Mureș) 1 v. ; 
6. Gheorghe Fekete (Politehnica Ti
mișoara) care n-a reușit să punc
teze în finală, deși a arătat frumoase 
calități.

Puțin scontat, dar absolut meri
tat, succesul LUCIEI BRISCAN (Me 
dicina Tg. Mureș). Cu 3 victorii in 
turneul final, ea a intrat într-un al 
doilea turneu de baraj împreună cu 
Rodica Văduva, Ana Halcliin, șl Ma
ria Pop, toate cu același număr de 
asalturi clștigate. în baraj, Brlscar 
și-a apropriat victoria în . toate asal
turile : 4—0 cu M. Pop, 4—2 cu Âna 
Halchin și intr-o dispută epuizantă. 
4—3 cu Rodica Văduva. Lucia Brtscan 
realizează astăzi cel mal convingă
tor succes din activitatea el de flo- 
retistă.

Clasament: 1. Lucia Briscan (Medi
cina Tg. Mureș) 3 v.d.b. ; 2. Rodica 
Văduva (I.E.F.S.) 3 Y.fl.b. ; 3. Ana 
Halchin 3 v.d.b.; 4. Maria Pop (Me
dicina Tg. Mureș) 3 v.d h. ; 5. Evq 
Pallay (Medicina Cluj) 2 v.; 6. ludith 
Danloki (I.E.F.S.) 1 v.

Baraj și În proba masculină de flo
retă. Protagoniști î Tudor Petruș și 
Gh. Pordea, ambii cu cite 4 victo
rii în turneul final. In baraj, Petruș 
și-a clarificat mai bine acțiunile șl 
s-a detașat : 5—1. Clasament: 1. Ții- 
DOR PETRUȘ (I.E.F.S.) 4 v.d.b. ;
2. Gh. Pordea (Politehnica Timișoara) 
4 v.d.b. ; 3. Zoitan Zsake (Politehnica 
Timișoara) 2 v. ; 4. N. Dumitrescu 
(Politehnica Iași) 3 V.; 5- Eugen
Haim (Politehnica Timișoara) 2 v. ; 
6. Vașile Aniculăesei ’ (Politehnica 
Iași) 1 V.

în încheiere, felicitări clubului Me
dicina Tg. Mureș pentru organizare 
și publicului local pentru modul de
cent cu care i-a susținut pe cei m?i 
buni scrimeri universitari.

Tlberlu STAMA

Anca Dernetreșcu (Politehnica) a confirmat fi ieri forma remarcabilă tn 
care se află, înscriind 15 puncte și contribuind la realizarea multor altora 
In imagine, aruncă la co; „asistată" de Gugu (nr. 6) fi Barabas. Fază 
din meciul Politehnica—Constructorul, Foto i Theo MACARSCHI

DE C S.
POLITEHNICA IAȘI — C. S. 

TIRGOVIȘTE 1-1 (0—0). Studen
ții au jucat lent, cu acțiuni-șablon, 
căutîndu-1 prea mult pe Marica la 
finalizare. In finalul partidei. Po
litehnica a dominat, însă n-a pu
tut depăși apărarea bine organi
zată a oaspeților. Golurile au fost 
marcate de Amarandei (min. 52) 
pentru Politehnica și Kallo (min. 
55) pentru C. S. Țîrgoviște. A ar
bitrat bine T. Leca — Brăila. (D. 
DIACONESCU, coresp. județean)

Ș. N. OLTENIȚA — F. C. GA
LAȚI 1—0 (0—0). Gazdele au do
minat perioade îndelungate, însă 
apărarea gălățeană a respins to
tul. După primirea golului, F. C. 
Galați a renunțat la jocul defen
siv, încercînd să restabilească e- 
galitatea. Golul a fost realizat de 
Fildîroiu (min. 71). Foarte bun ar
bitrajul lui A. Munich — Bucu
rești. (Gh. EMIL, coresp.)

CHIMIA RM. VÎLCEA 
NAREA GIURGIU 1—0 
Timp frumos, aproximativ
spectatori au asistat la un joc de ca
litate. Gazdele, mai hotărîte în ac
țiunile ofensive, în special în pri
ma parte, au obținut o victorie 
meritată. A marcat: Iordache 
(min. 8). Arbitrul Maximilian Po
pescu — București a condus bine. 
(D. ROȘIANU, coresp.)

ȘTIINTA BACĂU — 
SUL BUCUREȘTI I—1 
viu disputat. Studenții,
luciditate și eficacitate, s-au dove
dit neputincioși în fața tacticii su
perioare a bucureștenilor. Băcăua
nii au reușit să restabilească ega
litatea în finalul partidei. Au în
scris : Stroie (min. 88) pentru Ști
ința, P. Gheorghe (min. 35) pen
tru Progresul. A condus bine Gh. 
Ștefănescu — Galați. (Gh. DAL- 
BAN. coresp.)

PROGRESUL BRĂILA — DEL
TA TULCEA 2—0 (0—0). Golurile 
au fost realizate de Iuga (min. 62) 
și Ionescu (min. 67 — din 11 m). 
A arbitrat bine Gh. Vasilescu I — 
București. (G. RIZU,

C.S.U. GALAȚI — 
PLOPENI 2—1 (1—1). 
bă 
ră.

Țîrgoviște
nînd deseori în pericolninci deseori în perieol poarta stu
denților. Autorii golurilor: Stoi
ca (min. 40), Bezman (min. 67), 
respectiv Dragomir (min. 20). Bun 
arbitrajul lui I. Urdea — Bucu
rești. (T. SIRIOPOL, coresp. jude
țean)

METALUL BUCUREȘTI — 
GLORIA BUZĂU 0—0. Joc de 
bun nivel tehnic, care a plăcut și 
datorită risipei de energie făcută 
de jucători. Metalul a dominat pe
rioade îndelungate, înaintașii săi 
au șutat de multe orj la poarta 
adversă, dar de fiecare dată ori au 
greșit de puțin ținta, ori portarul 
byzoienilor, Stelian, a intervenit 
cu siguranță. Gloria, ca majorita
tea formațiilor ce evoluează in de
plasare, a pus accentul pe defen
sivă și a declanșat contraatacuri 
destul de periculoase. în prima 
parte, metalurgiștii au fost de cî- 
țeva ori la... un paș de a marca, 
dar Nedeicu (min. 5 și 39), Geor
gescu (min. 25), Decu (min. 36) 
n-au putut să înșele vigilența por
tarului Stelian. După pauză, as
pectul jocului s-a menținut, bucu
reștenii beneficiind și în această 
parte de o 
dar nu au 
tre ele. A 
Grigorescu

Meciul _ 
CEAHLĂUL P. NEAMȚ, 
din cauza terenului impracticabil, 
se va disputa în ziua de 28 mar
tie, în loc de 4 aprilie, cum 
bilise inițial.

1. Politehnica Iași
2. Metalul Buc.
3. F.C. Galați
I. Gloria Buzău
5. S.N. Oltenița
6. Progresul Buc.
7. Chimia Rm. Vîlcea
8. Știința Bacău
9. Progresul Brăila 

10. C.S. Țîrgoviște
II. Metalul piopenl
12. Delta Tulcea
13. Dunărea Giurgiu
14. C.S.U. Galați
15. C.F.R. Pașcani 
10. Ceahlăul p. Neamț

etapa viitoare 
Tulcea — Chimia Rm. 
greșul București — C.S.U. Galați (0—0). 
Metalul Plopeni — Progresul Brăila 
(1—2), F.C. Galați — C.F.R. Pașcani 
(0—1), Ceahlăul p. Neamț — Știința Ba
cău (0—2), Gloria Buzău — S.N. Oltenița 
(1—4), C.S. Țîrgoviște — Metalul Bucu
rești (0—3), Dunărea Giurgiu — Politeh
nica Iași (0—1).

SERIA a n-a: GAZDELE - ÎNVINGĂTOARE 
ÎN TOATE

— DU- 
(1-0).

5 000 de

suită de lovituri de colț, 
fructificat nici una din- 
condus foarte bine V. 
— Craiova.
C.F.R. PAȘCANI — 

amînat
PROGRE- 
(0—1). Joc 
lipsiți de se sta-

factura tehnică și 
Oaspeții au jucat

coresp.)
METALUL

Joc de sla- 
spectacula- 

deschis, pu>

PARTIDELE

16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
15
15

6 5
7 3
6 5
6 4
6 3
6 3
5 5
5
4
5
5
5
4

(1 aprilie): Delta 
Vîlcea (0—0), Pro.

35—1’4 25
22— 8 21 
22—18 18 
15—16 
1»—21
11—14
19—20
19— 19
15—20
9—15

20— 18
13— 18
14— 19

4
6
3
3 8 14—24
2 8 13—17
4 7 10—15

17
17 
17
16
15
15
15
14
14
13
13 
lfr
12

POLITEHNICA TIMIȘOARA — 
ELECTROPUTERE CRAIOVA 

2—0 (2—0). Aproximativ 15 000 de 
spectatori au asistat, pe stadionul 
1 Mai, la un joc de bună calitate, 
in care oaspeții au dat o replică 
neașteptat de dîrză formației ti
mișorene. Golurile au fost reali
zate de Bojin (min. 19) și Bungău 
(min. 32). A condus corect Tr. 
Moarcăș — Brașov. (I. STAN, co
resp.)

F. C. BIHOR — MINERUL A- 
NINA 3—0 (0—0). Oaspeții au reu
șit pină în minutul 52 să menți
nă scorul alb. Apoi, orădenii au 
străpuns de trei ori apărarea Mi
nerului. Dominarea categorică a 
lui F. C. Bihor s-a reflectat și în 
raportul de cornere favorabil: 
15—2. Punctele au fost marcate de 
Daraban (min. 53), Colnic (min. 56) 
și Șchiopu (min. 78). Bun arbi
trajul lui Gh. Micloș — București. 
(I. GHIȘA, coresp. județean)

C.S.M. SIBIU — C.F.R. ARAD 
2—0 (0—0). în prima repriză, fe
roviarii s-au apărat bine și au 
contraatacat periculos prin Andro- 
ne și Kukla. în partea a doua, si- 
bienii au continuat să domine, dar 
de data aceasta au și concretizat 
două ocazii, prin Schwartz (min. 
50) și Țurlea (min. 64). A arbitrat 
bine N. Moroianu — Ploiești. (T. 
MANIU, coresp.)

METALURGISTUL CUGIR — 
GLORIA BISTRIȚA 1—0 (1—0).
Gazdele au avut inițiativa în ma
joritatea timpului, dar au ratat ne
numărate ocazii, iar oaspeții au 
pus accentul pe apărare. Unicul 
gol a fost Înscris de Roman (min. 
27). Foarte bun arbitrajul lui N. 
Stoiculescu — Rm. Vîlcea. (M. 
VtLCEANU, coresp.)

NITRAMONIA FĂGĂRAȘ — 
C.F.R. TIMIȘOARA 1—0 (0—0).
Joc frumos, viu disputat. în pri
ma repriză, ambele înaintări nu au 
reușit să înscrie. După pauză, în

minutul 60, Ciutac (Nitramonia) 
a concretizat una dintre ocaziile 
echipei sale. Arbitrul R. Stîncan — 
București a condus foarte bine. 
(V. LAZĂR, coresp.)

MINERUL BAIA MARE — 
OLIMPIA ORADEA 1—0 (0—0).
Joc mediocru. Localnicii au domi
nat, iar oaspeții s-au menținut în
tr-o defensivă strictă, primul lor 
șut pe poartă înregistrîndu-se in 
minutul 64! A marcat: Crișan 
(min. 52). A arbitrat foarte bine 
T. Gaboș — Cluj. (T. TOHĂTAN, 
coresp. Județean) 3

CORVINUL HUNEDOARA «— 
METROM BRAȘOV 3—1 (2-^0).
Au înscris : Mercea (min. 9). Stoi
ca (min. 31), Cojocaru (min. 67), 
respectiv Florescu (min. 69). . I. 
Boroș -Ț-; Țimișoara a condus fdâr- 
te bine. (I. VLAD, coresp.) 1

OLIMPIA SATU MARE — ME
TALUL DROBETA TR. SEVE
RIN 1—0 (1—0). A marcat Libra 
(min. 22). A arbitrat corect I. O 
prița — Arad. (St. VIDA, coresp.)
1. Politehnica Timișoara 16 9 5 2 24—10 Z3
2. F.C. Bihor 16 8 4 4 32—18 20
3. Min. Baia Mare 16 8 4 4 24—11 20
4. C.S.M. Sibiu 16 8 3 5 19—14 19
5. Olimpia Satu Mare 16 8 4 4 20—13 ÎS
6. Metrom Brașov 16 7 2 7 24—17 16
7. Gloria Bistrița 16 6 3 7 14—15 15
0. Nitramonia Făgăraș 16 7 1 8 22—24 15
9. Minerul Anina 16 7 1 8 14—21 15

10. Corvinul Hunedoara 16 7 4 5 16-14 14
11- Metalurgistul Cuglr 16 6 2 8 9—16 14
12. Met. Drobeta Tr. Sv. 16 6 1 9 18—23 13
13. C.F.R. Arad 16 5 3 8 19—24 13
14. C.F.R. Timișoara 16 6 1 9 13—24 13
15. Electroputere Cv. 16 5 1 10 13-24 11
16. Olimpia oradea 16 3 5 8 10—23 11 

(N. R. Olimpia Satu Mare și Corvinul
Hunedoara sînt penalizate cu cite pauu 
puncte).

ETAPA VIITOARE (1 aprilie) : Electro
putere Craiova — Corvinul Hunedoara 
(0—1), Minerul Anina _ Metalurgistul 
Cuglr (0—1), Olimpia Oradea — Nitra- 
monia Făgăraș (0—3), C.F.R. Timișoara 
— Olimpia Satu Mare (0—2), C.F.R. A- 
rad — F.C. Bihor (2—5), Metalul Drobeta 
Tr. Severin — politehnica Timișoara 
(0—3), Metrom Brașov — Minerul Baia 
Mare (l_2), Gloria Bistrița — C.S.M. Si
biu (1—2).

AU CÎȘTIGAT DERBYUL CU UNIVERSITATEA TIMIȘOARA: 54-50
devină egaL In partea a doua a în- 
tîlnirii. scorul a alternat pînă în 
min. 33, dnd Universitatea condu
cea cu 47—46. Din acest moment, 
rapidistele și-au depășit adversa
rele printr-o apărare mai tenace 
și atacuri eficiente, cîștigînd în fi
nal cu 54—50. Meciul a fost foarte 
dîrz disputat, o dovadă în acest 
sens fiind numărul mare al elimi
natelor pentru comiterea a cinci 
greșeli personale : cinci de la Ra
pid și două de Ia Universitatea. 
Au înscris Vasilescu 19, Racoviță 
13, Suliman 10, Nicola-Bosco 8, 
Ivanovici 4 pentru Rapid, res
pectiv Villanyi 15, Schneblj 12, Go- 
ian 12, Nedelea 3, Balogh 2. Gros- 
skopf 2, Doboși 2. Moldovan 2. Au 
arbitrat C. Neguleseu și I. Krasz- 
nay. (C. CREȚU-coresp.).

UNIVERSITATEA CLUJ — VO
INȚA BUCUREȘTI 54—51 (28—30). 
Dispută pasionantă între două for
mații tinere. Studentele au condus 
eu 7—0 în min. 5, iar oaspetele au 
egalat în min. 15 (23—23). în con
tinuare, ambele echipe s-au apă
rat agresiv și au recurs cu pre
dilecție la contraatacuri. Avînd un 
final mai bun, clujencele s-au de- 
*așat, în ultimele minute, în învin
gătoare, Au înscris Neța 16, Sze- 
kely 14, Merca 8, Moraru 8, Ji- 
ghisan 4, Lazăr 4 pentru „U“, res
pectiv T. Rădulescu 13, Andreescu 
12, L. Rădulescu 11, Savu 8, Io- 
naș 7. Au arbitrat D. Crăciun și 
I. Dinescu. (Radu MIRCEA-coresp.)

SĂNĂTATEA SATU MARE — 
CRIȘUL ORADEA 65—42 (35—20). 
Sătmărencele au început timid am
bele reprize, dar de fiecare dată

și-au revenit, evoluînd din c« în 
ce mai bine. Au înscris Pop 19, 
Karcso 15, Fiillop 12, Mihalic 8, 
Pataki 9, Horvath 2 pentru Sănă
tatea, respectiv Ghiță 12, Varga 11, 
Dudaș 11, Muțiu 2, Bodor 2, Ba
logh 2, Cvartal 2. Au arbitrat, 
I. Szabo șl Fr. Took. (St. VIDA- 
coresp.)

POLITEHNICA BUCUREȘTI — 
CONSTRUCTORUL BUCUREȘTI 
74—55 (35—26). Așa cum era de 
așteptat, fruntașele clasamentului 
au condus permanent, impunîndu-se 
printr-un plus de tehnică și pre
gătire fizică, prin care și-au putut 
desfășura și acțiunile tactice con
venabile. Baschetbalistele de la 
Constructorul, deși învinse, au lup
tat cu deosebită energie, au „ținut** 
multă vreme scorul (min. 24:34—38) 
și poate că ar fi realizat un scor 
mai strîns, decît cel final, dacă ar 
fi respectat indicațiile antrenorului 
M. Spiridon în ceea ce privește 
durata atacurilor. Cum. însă, au 
aruncat deseori la coș doar cțună 
două-trei pase, ele au dat prilej 
adversarelor să se distanțeze. Av 
înscris Szabados 20. Savu 10. De- 
metrescu 15, Capotă 6, Prunca 6, 
Boca 10, Ciocan 1 pentru politeh
nica. respectiv Gugu 20. Răd’ța 4, 
Godeanu 9, Petreanu 6, Barabaș 1, 
Gheorghe 9, Guranda 6. Au arbi
trat P. Pasăre și M. Negulesc*'

I.E.F.S. — VOINȚA TG. MUREȘ 
76—46 (40—22). Au înscris Poeov 
18, Pantea 17, Giurea 6, Salcu 4, 
Deak 12 Petrie 10. Nanu 2, Țita 7 
pentru I.E.F.S.. respectiv Lftrincz 10, 
Opriciu 22. Szabo 2, Daichendt 2, 
Papp 4, Lu-aci 6. Au arbitrat 3. 
Filoti și D. Ganea.

euprir.de
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DINAMO • 0 (uj UN MECI VIU DISPUTAT, ASPRU
CRAIOVA, 25 {prin telefon, de l« 

trimisul nostru)
Jocul a început într-un va

carm inimaginabil, spectatorii lo
calnici dînd parcă, într-un glas, 
semnalul ataeului. Cunoscînd vigoa
rea ofensivei Universității Craiova, 
pe terenul său, Nelu Nunweiller a 
suplimentat pentru astăzi numărul 
fundașilor centrali, preferîndu-1 pe 
Dobrău lui Moldovan, un mijlocaș 
de atac, căruia i-a fixat drept sar
cină să acopere o zonă în apropie
rea lui G. Sandu (omul lui Oble- 
menco și a lui Sătmăreanu II, libe- 
ro-ul formației bucureștene în acest 
început de sezon. Dar Sătmăreanu, 
cel ales să rezolve cu sînge rece, 
dirijînd defensiva dinamovistă, a 
gafat destul de repede astăzi (min. 
4), luftînd, în careu, la o minge cen
trată de pe aripa dreaptă ; OBLE- 
MENCO, aflat pe fază, a piruietat 
scurt și a șutat cu stîngul, jos, la 
colț, surprinzînțiu-1 pe Bămureanu, 
plonjat după minge cu întîrziere :

1—0 pentru localnici. Dinamo a 
acuzat șocul firește, dar s-a recules 
repede, replicînd printr-un joc mai 
combinativ decît al adversarului, 
filtrat la mijloc de Dinu și Radu 
Nunweiller, singurii care au reușit

Sameș care, însă, trebuie spus, nu 
l-au stopat întotdeauna pe Dumitra- 
che prin mijloace regulamentare.

Meciul a continuat la fel de înver
șunat și după pauză. Nici un jucă
tor nu și-a menajat forțele, s-a ju-

rwESjS31! tirap.frumos • teren bun ; speeutorl circa 48 000. A mar
cat OBLEMENCO (min. 4). Raport de corners : 7—5. Raportul suturilor la 
poartă : 12—3 (pe spațiul porții : 7—2). *

:r Manta - Niculescu. BADIN. SAMEȘ. Deselnicu - 
Iv8n ~ Tarălungă (mia. 71 Nlță) oblemenco. Msreu. 

_ MO ! Rămureanu - Sătmăreanu n - CHERAN, G. Sandu, peleanv
»?’e.D«BRAu (raln- 79 Moldovan), radu nunweiller — Săiceanu (min. fia D. Popescu), Dumitrache, FI. Dumitrescu.

A. arbitrat Petre sotir (Mediaș) *>**. ajutat la linie de G. Blau (Timișoara), și T. Andrei (Sibiu). J
Cartonașe galbene : nici unul. 
Cartonașe roșii : nici unul. 
Trofeul Petschovschi : fi.
La tineret-rezerve : Universitatea Craiova — niasmo 1—> (4—ri.

să se descurce în fața pressing-ului 
prestat de elevii lui Cernăianu. Min
gile care au scăpat de aici, din a- 
ceastă zonă de pregătire a atacu
rilor, s-au oprit însă la Bădin și

SINGURA VICTORIE ÎN DEPLASARE

CLUJ, 25 (prin telefon, de Io 
trimisul nostru)

Bucurie și deziluzie pe Somes 1 Re
miza „televizată" a C.F.R.-uiui la 
București în fața Stelei, a umplu* 
stadionul din Cluj, în speranța unui 
succes șj al universitarilor. Sigur, 
piteștenii prezentau cîteva nume... de 
obsesie pentru gazde, învinse In tu. 
cu 5—0, dar nimeni nu vroia sj 
creadă că „U“ va pierde. Mai ale, 
după remiza din debutu’ returului, 
de la Petroșani. Studenții însă nu 
puteau cjștiga azi jocul cu team-ul

brin realizează încă un gol, dar tu- 
șlerul Lazăr, semnalizase just pozițis 
de ofsaid a piteșteanulul Jocul curg* 
în favoarea Argeșului in ciuda zbu
ciumului clujean de după pauză, da- 
piteștenii nu forțează și irosesc prea 
ușor citeva ocazii mari, dintre care 
cea a lui Dobrin din mirt. 61 a fost 
cea mai clară. Atunci, Dobrin a vrut 
să „culce" din dribling doi fundași 
clujeni din careul mic, și a respins 
Solomon, iar Jerean a reluat pe linge 
bară. Putea C o fază psihologică, 
pentru că In minutele 84 si 86 S’.aa 
s-a întrebuințat serios la două faze 
create de Mureșan. încă de la pauzi 
argeșenii se Interesau de rezultatul 
derby-uluL Ceea ce înseamnă că du
minică vom avea din nou un mare 
derby !_

Mircea M. IONESCU

cat uneori aspru și poate de aceea 
și fazele la poartă, de real pericol 
pentru ultimii apărători, au putut 
fi numărate pe degetele unei sin
gure mîini. Dintre ele, se impune a 
fi reținută aceea din min. 60. cînd 
Deleanu l-a oprit nereăulamentar în 
careu pe Marcu, fără ca arbitrul 
Petre Sotir ță sancționeze infrac
țiunea motiv pentru care a pierdut 
o stea.

Spre sfîrșitul partidei, in dispe
rare de cauză antrenorul dinamo- 
vițtiior l-a introdus pe Moldovan in 
teren, care tot a avut timpul să 
creeze o situație favorabilă de gol ; 
l-a lansat, in min. 89. pe Doru Po
pescu (introdus și el în min. 55) 
care, după ce a ciștigat duelul pen
tru minge cu Deselnicu, a centrat 
scurt înapoi la Sătmăreanu II, urcat 
și el în atac ; un șut puternic, de la 
aproximativ 10 m, dar mingea a 
trecut peste poartă. Dacă ar fj în
scris, Sătmăreanu II ne-ar ti făcut 
pe tot» să uităm acea gafă a lui din 
min. 4. cînd s-a ingcris unicul gol 
al partidei.

G. NICOLAESCU

Dumitru și Marius Brețan, strategii echipelor Steaua și C.F.R. Cluj in 
luptă pentru balon. Lupu și Pantea asistă la duel Foto: Paul ROMOȘAN

EGALUL

SUFLUL TRIBUNELOR

Stadion Municipal ; teren foarte 
bun; timp excelent ; spectatori 
circa 12 008. A marcat DOBRIN 
(min. 52). Raport de corn ere : »-l 
Raportul șuturilor la poartă: U-U 
(pe spațiul porții : 6—3).

„U“ CLUJ : Ștefan — Crețu. 
'.tihăllă, Solomon, Porațchi — 
Anca, MUREȘAN — Udăieanu. 
■iunteanu, Barbu (min. 45 Șoo), 

I tocă. .
F.C. ARGEȘ : STAN — PiguieA 

OLTEANU, VLAD, Ivan — Muste- 
tea. M. Popescu — TROI. Roșu, 
Dobrin. Jerean.

A arbitrat MIRCEA BICA 
***★. ajutat la linie de c. Ni
culescu și ȘL Lazăr (toți din 
București).

Cartonașe galbene : MUNTEA- 
NU.

Cartonașe roșii t nici unul.
Trofeul Petschovschi s nota 9.
La tineret-rezerve : „U“ Cluj — 

F.C. Argeș 2—1 (1—0).

GAZDELE AU PlĂTIT
C. S.M. REȘIȚA l[1j 
S C. BACĂU 1 (OJ

piteștean nici dacă el ar fi conți 
nuat pînă mîine. Pentru că, ei au 
jucat foarte slab, haotic și fără vi
goare și în primul rînd pentru că 
au uitat că Dobrin e un strateg care 
trebuie oricînd păzit. Cum Dobrin 
n-a avut însă o „umbră", rămînînd 
tot timpul singur într-o mar® „zonă 
de creație", și cum campionii au 
evoluat matur, deciși In apărarea 
adeptă a jocului la ofsaid, și inspi
rat pe contraatac, succesul a surî« 
oaspeților. Succes meritat chiar dacă 
în final universitarii au încercai 
ceva mal periculos poarta Iui Stan 
înscriind de altfel In min. 88 cînd 
însă trei jucători se aflau în ofsaid

Piteștenii își anunțaseră marile in
tenții din start în min. 3 arbitrul 
Bicâ arată punctul de la 11 m (pen
tru hențul lui Crețu în careu), dar 
tușlerul Lazăr semnalizează corect 
poziția de ofsaid și penaliy-ul nu 
s-a mai executat După cîteva acțiuni 
șterse ale gazdelor, Dobrin „fil
trează" cîteva mingi și in min. 32... 
Troi execută o lovitură de colț la 
Jerean, mingea îi revine, pasă la 
Dobrin și acesta, de la 15 m cu 
urț șut cu pămînțul, înscrie în stingă 
Iul Ștefan. Peste alte 8 minute, Do-

REȘIȚA, 25 (prin telefon, de la 
trimisul nostru)

Cei aproape 20 000 de spectatori 
prezenți în tribunele și pe dealurile 
înconjurătoare ale stadionului din 
Valea Domanului au urmărit o par
tidă în care își puseseră mari spe
ranțe pentru obținerea a două punc
te, adevărate „baloane de oxigen" în 
lupta pentru evitarea retrogradării, 
dar care s-a încheiat cu un rezul
tat în fața căruia și-au arătat din 
plin nemulțumirea. Și totuși, jucă
torii reșițeni nu au jucat rău, dar 
această afirmație nu se referă, din 
păcate, decît la prima repriză a me
ciului, cînd acțiunile în viteză ale 
gazdelor au surprins deseori apăra
rea băcăuană. C.S.M. a jucat în a- 
ceastă parte, în general, cu mingi 
lungi peste fundașii centrali Catar- 
giu și Sinăuceanu care, extrem de 
greoi, luau mai întotdeauna startul 
o clipă mai tîrziu. Chiar in min. 8, 
Sinăuceanu îl Îmbrățișează din ur
mă în careu, pe Szilaghi, dar arbi
trul Petrea preferind unei lovituri 
libere indirecte (minimum de pe
deapsă’), geordarea legii avantaju
lui. comite poate singura sa gre
șeală din meci. Patru minute mai 
tîrziu, Nestorovici reia spectaculos 
din voleu, dar Ghiță resoinge pe 
lingă bară. în min. 13. I. Florea îl 
depășește In viteză pe Mioc, intră In 
careu, dar cind să centreze este co
sit de fundașul băcăuan. Penalty 
clar, transformat cu mare siguranță 
de Beldeanu.

Ducă pauză, aspectul jocului se 
schimbă, q dată cu scurgerea timpu
lui. Echipa gazdă joacă tot mai dez- 
linat, la întîmplare, apărarea băcăua
nă (care a trecut intre timp la un 
joc la ofsaid, mult ușurat de acțiu-

TRIBUT INCONSTANTEI
nile precipitate aie echipei adver
se), avlnd din ce în ce mai puține 
probleme. S.C. Baeău n-a reușit de
cît trei șuturi pe spațiul porții, prin 
Hrițcu, Dembrovschi (inexplicabil de 
slab, fără vigoare, in această parti
dă) și Bâiuță (min. 71), care insă ast
fel a avut satisfacția de a fi contri
buit la înscrierea golului egalizator, 
în urma unui corner scurt, Băluță 
a efectuat un șut-centrare pe care 
Kiss — vrjnd să-1 respingă cu capul, 
din plonjon — 1-a deviat nefericit 
peste Ilieș, sub bară și : l—l 1 A ur
mat o perioadă de ațăc eontinuă a 
gazdelor, dar singura ocazie reală a 
fost cea a lui Beldeanu din min. 88, 
cînd acesta a trimis de la numai 6 
m peste poarta lui Gbițâ. în rest, 
Nestorovici trage slab, Atodiresei 
luftează de la punctul de la 11 m 
(!) și... multă îngrămădeală în fața 
porții.,.

Dumitru Graur

Stadion „Valea Domanului" ; 
teren bun ; timp foarte frumos : 
spectatori circa 16 890. Au mar
cat BELDEANU (min. 13 — din 
11 m) șl Kiss (min. 71 — auto* 
gol). Raportul comerelor : 6—3.
Raportul șuturilor la portă : 15-9 
(pe spațiul porții : 6—3).

C.S.M. ; Hieș — Rodnic, GEOR- 
GF.VICT. Kiss, Kafka — Pușcaș. 
BELDEANU — Atodiresei. Nes
torovici. Szilaghi (min. 80 Roșa), 
L FLOREA.

S.C. BACAU : GfflȚĂ — MIOC. 
Catargiu. sinăuceanu. MArgA- 
ȘOIU _ VATAFU (min. 64 BA- 
LUTĂ). Hrițeu — Pană (min. 19 
Ccmănescu). Dembrovschi, Ru- 
giubei. N. Florea

Cartonașe galbene t GHTTA st 
MIOC.

Cartonase roșii : nici unul
A arbitrai C. PSTREA***»* 

ajutat de Gh. Papeviei șl L Dan- 
eu (toți din București).

Trofeu! Petsehersehi : 9.
La tineret-rezerve : C.S.M. — 

S.C. Bacău 3—1 (1—*t

Partida a inceput confirm previ
ziunilor. Adică arătîndu-i pe jucătorii 
gazde mult mai activi, dominînd în
trecerea. Clujenii — resimțind parcă 
handicapul produs în formația lor 
de două absențe, Roman și, mai cu 
seamă, Adam — dovedesc destulă ti
miditate și în special linia de atac 
acționează fără consistență șj vlagă 
In schimb Steaua, fără să se afle în
tr-o zi de mare dispoziție, devine tot 
mai autoritară în conducerea „ostili
tăților". Observăm însă că, față de 
numărul mingilor pe care le are jn 
posesie formația militară, procenta
jul de acțiuni periculoase la poarta 
mi Gadja e destul de mie, Aceasta 
și pentru că tandemul din centru) 
înaintării, Tătaru — Iordănescu. care 
producea eîndva ineîntare prin „un- 
doi“-urile lui în viteză, și-a sincroni
zat rar mișcările. Situația de pe te
ren se concretizează — totuși — pe 
tabela de marcaj în min. 21 : lordă» 
nescu urmărește foarte dîrz și cu 
succes o minge pentru caro lupta și 
adversarul său direct, Dragomir, și 
marchează printr-un șut puternic, la 
semi-înăițime ; 1—0. Pînă la pauză
fizionomia jocului va rămîne aceeași 
și, față de anemia liniei de atac clu
jene, nici nu putea fi altfel.

După pauză am observat că oaspe
ții au devenit mai curajoși și mai 
ofensivi. Ei vor acționa mult mai 
decis, vor arunca mai multe forțe la 
inainiare, demonstrind că a risca în
seamnă de multe ori a cîștiga. Așa 
a gîndit — probabil — antrenorul dr. 
C. Rădulescu care — în min. 62 — 
l-a trimis pe Vișan ca virf de atac, 
apelind la Penzeș în centrul liniei 
de apărare. Astfel că C.F.R.-U1 a de
venit mai periculoasă în atac, după 
re reușise o echilibrare generală a 
jocului. Egalitatea avea să apară in 
min. 74 cind Penzeș a șutat puternic, 
Haidu n-a putut reține mingea și 
Bucur a trimis-o in p'.asă : 1—1. Un

gol pe care bara lui Țegean (min. 
69) ii anunțase parcă. în această a 
doua jumătate a partidei, Steaua ni 
s-a părut dezorientată, parcă și re
sursele fizice nu au ajutat-o in fi
nal, Așa șe face că după o repriză 
în care apărea Învingătoare, Steaua 
a fost, în a doua, în situația de a 
lupta cu energie, în apărare,.. spre a 
face față acțiunilor clujenilor, con
duși cu aplomb și reușită de micu
țul Petrescu. Așa s-a ajuns la acest

Stadion Republicii; teren bun 
timp frumos ; spectatori 10 000 : 
Au marcat IORDĂNESCU (min, 
21), respectiv BUCUR (min. 74). 
Raport de cornere : 4—7, Rapor
tul șuturilor la poartă : 11--8. (pe 
spațiul porții 5—5).

STEAUA : Haidu — SATMAREA- 
NU, Ciușarțn, HALMAGEANU, 
Cristache — Dumitriu IV, Dumi
tru — PANTEA, Tătaru, Iordănes
cu, Aelenei.

C.F.R. : Gadja — LUPU, Dra
gomir, V1ȘAN, Szoke — M. BRE
TAN, COJOCARU, (min. 88 -
Mureșan) -- Bucur,. Țagean, Baca 
(min. 62 — Penzeș), PETRESCU.

A arbitrat IQAN RUS (Tg. Mu
reș) **** * , ajutat bine la li
nie de Ion Chiliaar (Pitești) și 
Zoltan Szecsei (Tg. Mureș).
, Cartonașe galbene : GADJA 
Cartonașe roșii : nici unul 
Trofeul Petschovschi : 8.
La tineret-rezervg ; 3—0 (2—0)

1—1 care, judecat In ansamblul parti 
del apare ca echitabil. L-a produs pe 
de 0 parte vizibila scădere de ran
dament a bueureșlenilor in a doua 
repriză dar și înviorarea clujenilor 
și, în același timp, inspirata modi
ficare produsă în formația lor, cars 
rămîne una dintre cele mai constan
te, mai sobre, mai serioase din cite 
avem în prima divizie.

Eftimie IQNESCU

SRSTUDENȚESC 1 (1) A FOST DE-AJUNS 0 EZITARE...

F.C. CONSTANȚA 1(1)
STEAGUL ROȘU 1(1)

Premiera divizionară A, de pe sta
dionul Politehnica, s-a bucurat de 
toate condițiile unei reușite : timp 
frumos, teren bun, organizare ire
proșabilă, un public numeros, obiec
tiv și entuziast. Mai rămînea doar ca 
și cele două combatante — echipa 
studenților bucureșteni și aceea a 
militarilor mureșeni — să se strădu
iască a-.și aduce partea lor de con
tribuție in realizarea unui spectacol 
de calitate. Lucru care însă — spre 
regretul celor prezenți în tribune — 
nu s-a prea întimplat. Intr-un fel 
justificat poate și prin miza mare a 
meciului, prin dorința jucătorilor 
ambelor formații de a-și spori, in 
primul rînd, agoniseala de puncte 
necesare supraviețuirii in prima di

vizie. De aici și aprecierea generală 
asupra unei astfel de Intîlniri, care 
nu s-a ridicat, decît arareori, peste 
nivelul calificativului de mediocru.

„Sportul" a început mai bine par
tida și prestația sa, superioară celei 
a oaspeților, în primul sfert de oră 
al întrecerii, se va dovedi hotâritoa- 
re în obținerea victoriei finale. In 
această scurtă perioadă de dominare 
netă, studenții vor rata cîteva bune 
ocazii, prin Lucaci și O. lonescu 
(min. 4 și 6) și vor înscrie și unicul 
gol al intîlnirii (în min. 18), In urma 
unei ezitări a întregii apărări mureșe
ne—’ singura de altfel pe parcursul 
celor 90 de minute de joc — ezitare 
precedată de o gravă eroare a lui 
Naghi, în treimea de teren proprie.

Stadion Politehnica ; teren bun ; timp frumos ; spectatori aproximativ 6 800. 
A marcat LUCACI (min. 8). Raport de cornere 8—7. Raportul șuturilor la 
poartă 9—8 (pe spațiul porții 4—4).

SPORTUL STUDENȚESC : Suciu — Tănăsescu, Kraus, M. SANDU, MA
NEA (min. 80 Jurcă) — Cloctrlan. Cazan (min. 62 Moldoveanu), O. lonescu 
— CHIHAIA, Cuperman, LUCACI.

A.S.A. : Solyom — szolăsi. UNCHIAS, Ispir, Czako — VARODI, Naghi, 
BoltSni — Caniaro (min. 46 FAZEKAS, min. 81 Sultănoiu), Mureșan, Hajnal.

A arbitrat NICOLAE HAINEA (Birlad) **>**■ ajutat la tușe <je V. To- 
pan (Cluj) și T. Trofin (Galați).

Cartonașe galbene ț BOLONI, CAZAN, VARODI, O. IONESCU.
Cartonașe roșii 1 nici unuL
Trofeul Petschovschi : 10.
La tineret-rezerve : 3—1 (1—0).

Lucaci a sesizat bine această situație 
favorabilă, s-a angajat intr-o acțiune 
perpendiculară pe poarta adversă și 
a șutat cu sete, făcind inutilă inter
venția lui Solvom. Studenții conti
nuă să aibă inițiativa și in minutele 
următoare. Lucaci șl Manea (min 
22 și 24) fiind foarte aproape de ma
jorarea scorului, A.S.A. face eforturi 
să scape din strînsoare și, profitind 
de scăderea forței de jop a gazdelor, 
se organizează mai bine în ofensivă, 
devine mai agresivă în acțiuni și are 
chiar, în finalul primei reprize, o ex
celentă ocazie de egalare, prin Na
ghi (în min. 38) pe care însă inter
venția lui Suciu o reduce Ia propor
țiile unui... corner.

In partea a doua a meciului jocul 
se rezumă la o cursă disperată, dar 
lipsită de șansă, a mureșenilor pen
tru obținerea egalării. în min. 47, 49, 
53, 57, 70, 80 și 86, Mweșan și Naghi 
au mari ocazii de a modifica tabela 
de marcaj, dgr se întrec în ratări, 
adeseori incredibile. în tot acest 
timp studenții bucureșteni își vor 
stringe rîndurile cu teamă, se vor 
apăra cu multă prudență și cu Uni
ca preocupare de a-și păstra săraca 
zestre de un gol. Și vor reuși să ob
țină, după multe emoții, o victorie 
prețioasă și tonifiantă.

Mihai IONESCU

CONSTANTA. 25 jprin telefon, de 
la trimisul nostru)

Un număr foarte mare de so«eta- 
tori au asistat U această ir.tilr.ire. 
convinși că vor asista ia un joc spec
taculos^ de calitate. Din păcate insă 
partida nu s-a ridicat 1» un nivel 
corespunzător, m? men tele de fotbal 
bun fiind veritabile excepții. La in
ceput. cind in min. 6 Caraman a 
-eîuat in plasă mingea centrată d< 
Ologu. desthialr.d scorni, toată lumea 
era convinsă că va asista Ia o victo
rie, chiar lejeră, a gazdelor. Der ms 
sivul vîrf de atac eonstănțean s-a

Stadion 1 Mal: teren bun . timp 
frumos ; spectatori snroximadv 
15.800. Au marcat CARAMAN 
(min. 6) și MATEBSCU (mi». 45). 
Raport de cernere : 14—2 . Rapor
tul șuturilor la poartă : 15—4 tpc 
spațiul porții 7—3).

F.C. CONSTANȚA : Popa — 
Stoica. Bălosu. ANTONESCU. Nls- 
tor — I. Constantineseu (min. 71 
oprea), RADULESCU — Ologu. 
T&nase. Caraman (tnin. 24 Tufan), 
negoescu.

STEAGUL RO$U : ADAMACHE 
— ANGHELINI. PESCABU, Alecu, 
HIRLAB — Cadar. BALTNT — 
Anghei, Mateescu (mtn. 58 Pat-as- 
chlvesou), GHKRGHELI, Gyorfi.

A arbitrat GHEORGHE LIMONA 
* W ă * ajutat la linie âe A 
Bentu șl D. Ghețu (toți din Bucu
rești).

Cartonașe galbene : TUFAN șl 
ADAMACHE.

Cartonașe roșii ! nici unul.
Trofeul Petschovschi : 9.
La tineret-rezerve : Farul — 

Steagul roșu 0—t (0—0)

PRONOSPORT
Așa arată o variantă cu 13 rezultate 

exacte la Concursul Pronosport nr. 12>
etapa din 23 martie 1973.

I. Uriiv. Craiova — Dinamo 1
II. F.C. Constanța — Steagul roșu X 

nj. C.S.M. Reșița — S.C. Bacău X
IV. F.C. Petrolul — Jiul X

V. „U“ Cluj — F.C. Argeș 2
VI. steaua _ C.F.R. Cluj X

VII. Napoli — palepmo X
VIII. Bologna — Fiorentina 1

IX. Cagliari — Juventus 2
X. Milan — Roma 1

XI. Sampdorla — Lanerossl X
XH, Torino — Ințernazionale 1

XIII. Verona — Ternana I.

FOND DE PKEMH LEI I 472.298.

TRAGEREA SPECIALA LOTO din 27 martie
atribuie :

• AUTOTURISME DACIA 1300 și SKODA S 100 ;
• EXCURSII de cite 2 locuri in TURCIA — cu autocarul — 

durata cca. 8 zile;
• EXCURSII de cite 1 loc in TURCIA — cu autocarul — du

rata cca. 8 zile;
• BANI — premii de valoare fixă și variabilă.
• Se extrag 36 numere • Se atribuie 25 categorii de premii. 

Participarea se face pe bilete de 2 lei, 5 lei și 15 lei va
rianta. Biletele de 15 lei vâ dau dreptul de ciștig la toate cele 
5 extrageri.

AZI. ULTIMA ZI pentru procurarea biletelor.

Derbyul a qdunat in tribunele stadionului din Craiova peste 40 000 
spectatori. S-ar putea spune că inelul de beton n-a mai avut 
nici o suprafață liberă Oameni pe turnuri, oameni pe stîlpii 

electrici, oomeni pe culoare, oameni peste tot. In fond, această ava 
lanșâ care s-a pornit incă de la orele 8 dimineața, cind vau deschL 
porțile, a avut un rol hotărîtor în soarta meciului. Suflul tribunaler 
este, de fapt, autorul golului victoriei craiovene. Cel 40 000 de spec
tatori au trăit, apoi, cu sufletul la gură momentele meciului decisiv al 

ascensiunii echipei lor. Derbyul n-a furnizat un Joc mare. Dinamo a 
apărut surprinzător cu o formație care anunța din capul locului ideea 
jacului la remiză. Era greu de așteptat ca înaintașul Dobrău (cu nr. 8 
pe tricou) să imprime un spirit ofensiv echipei dinamoviste. In tribu
nele stadionului craiovean l-am recunoscut pe antrenorul echipei națio
nale, Valentin Stăneșțu. El a venit aici, la Craiova, pentru Marcu și 
pentru marele său semn de întrebare, Radu Nunweiller. Lq capătul 
meciului, Valentin Stănescu primește un răspuns evaziv la ambele în
trebări.

Craiovsnii ați atacat în valuri, mai ales in prima repriză, dar au 
slăbii treptqt, Extremele, urmărite de fundașii qdverși, nu pierdut fry, 
moașe ocazii pe culoarele eliberate de tentativele clenșive ale dina- 
moviștilor. S-ar putea spune qă (a Craiova a învins, de fapt, amintirea 
succesului neașteptat al craioypnilor asupra Rapidului. Dinamo a jucat 
realmente marcat de cele șase goluri ale atacului lui Oblemenco și 
și-a dispus jucătorii intr-un evantai fără perspective, ea o echipă de 
handbal hotărîtă să apere un avantaj dinainte cucerit. Derbyul cra
iovean deschide lupta pentru titlu. Aici, la Craiova, nici Dinamo $f 
nici Universitatea Craiova n-au reușit să pună un „atu' decisiv pe 
masq verde. Liderul a prezentat pe teren doar dai jucători în mare for
mă |-am numit pe Dinu și Cheran • în timp ce Universitatea C.ra 
iova a șțăzut treptat spre final, concomitent cu ușoarq dezamăgire 
a entuziastului său public

Dupq acest derby, lupta pentru titlu rămîne deschisă. Există In jocu’ 
echipelor noastre o teamă inexplicabilă in asedierea unor cetăți care 
de cele mqi multe ori, sint iluzorii. Dinamo a așteptat o repriză In 
treagă pentru a-și dq șeama că ar fi trebuit, de fapt, șă pornească Ic 
atac Încă din plecare, fără să aștepte desfășurarea evenimentele: 
pentru a recurge la Doru Popescu și Moldovqn.

Universitatea Craiova a ratat beneficiul începutului său furtunos, »s- 
:o,mpindu-și jocul pe măsură ce minutele s-au apropiat de final. S»c 
creat astfel, spre sfirșit, o atmosferă calmă, de conturi încheiate, mai 
ales cînd pe teren s-a confirmat rezultatul de egalitate de la Bucu
rești, dintre Ștegua și C.F.R. Cluj.

In momentul in care telefonez, publicul crqicveqn părăsește stqdîo 
nul. J, cqre a dorit atit dq mult victoria de azi, rămîne doar cu 
satisfacția a două puncte care propulsează echipa lui Cernăiqnv In 
upțq pentru titlu. Dinamovistii se retrqg spre cabine cu o oarecare 
blazare pe chipuri. In fruntea for, Dinu pare sâ fie sînauruî juepto 
neîmpăcat cu desfășurarea jocului. Astfel, la Craiova s-a consuma 
yn derby care a marcat mai curind lipsa de pregătire a echipele 
noastre in acest inceput de sezon, decît dorința de a demara in lupte 
oentru titlu. La părăsirea terenului Valentin Stănescu pare a fi în 
gmduraț. Și poate că are dreptul șă fie. După cel maj qsfeptat derby 
al acestui început de sezon, ef nu a reușit decît o simplă confir 
mare i aceea ca intre setea de Joc a lui Dinu și disponibilitățile tu
turor celorlalți este o mare diferență.,, ’

Craiova, 25 martie loan CHIRILA

25 ipriii ie.oi&ii, de la 
trimisul nostru)

Arădenii au umplut pînă 
stadionul din localitate, cu 
că vor viziona o partidă 
nivel. Și U.T.Ă. a început 
locul, în minutele 3, 4, 9 
creează situații favorabile de a marca. ■ ■.1—1! 
însă golul nu cade, fie că Răducanu 
este la post, fie că Broșovschi și 
Domide luftează sau ratează din po
ziții extrem de favorabile. Abia in 
min. 14 tribunele exultă. Grigoraș 11 
faultează pe Kun, undeva Ia limita 
careului de 16 m. Lovitura liberă 
este executată de Broșovschi, mingea 
ajunge la Kun care, din plonjon, 
o trimite cu capul spre poarta lui 
Răducanu, fără ca apărătorii rapi- 
diști s-o mai poată opri din drumul 
ei spre plasă. La această fază, Neagu. 
venit In careul său, se accidentează, 
ca urmare a unei bușculade intre 
fundașii rapidiști, și este înlocuit cu 
Dumitriu 
ostilitățile 
gazdelor, 
limita Ia 
cepe din

la refuz 
speranța 
de bun 
furtunos 
și 13 îș)

unor (Kun, Broșovschi, Domide. Con* 
drpq). Șj tqt ușa pînă în min 40, 
cind, la prima’ combinație mai în
chegată a Rapidului, Dumitriu II — 
Năsturescu — Dumitriu IIJ, ultimul 
expediază cu vîrful bocancului 
mul . șut șpre poarta lui Vldac

Din aceșt moment, U.T A. nu 
are luciditate și, îndeosebi, nu 
are forța aceea care o caracteriza In

mal 
mai

III. 
se 

mai 
un 

nou

Se părea astfel că 
vor încheia favorabil 
ales că Rapidul se 

joc de apărare. Tn- 
șuita ratărilor grade

UN JOC NESPECTACULOS
accidentat, ia o fază ulterioară golu
lui, a devenit simplu figurant, fiind 
apoi înlocuit cu Tufan.

Brașovenii an ieșit treptat din dis- 
pozrtjv ți, eu o linie de trei ia mij
loc (Cadar, BalinU Ghergbeli). bine 
pusă ia punct, au reuși: să echilibre
ze jocul, inițiind si cîtova contra- 
a’acuri deștul de pericukase. in spe
cial prin Anghei. D'jcă ce Mateescu 
a șutat crin surprind.—e ir min. W 
de 'a 2B m -- p?-tar : Pnoa respin- 
;I-d eu d:,x '.•ate — it —in. 3S ex 
-șpa d aptă bra' - mă a avut o 

a"ti bună ocazie trim ț’rd din apro.

piere pe lingă bară. Golul egalizator 
s-a înscris in ultimul minut al re
prize! : Anghei a șutat spre vinfclu. 
Papa a respins defeetuos lateral ț 
același Anghei a reușit să recupereze 
mingea, a centrat pe partea opusă și 
Mgteescu a reluat cu caoul precis 
în poartă. La reluare oaspeții au pre
ferat să se apere supranumeric, l-au 
-etras pe Ghergheii în fața fundași- 
'cr central! șî în ciuda unei domi- 
’ări te-!t“rie!e accentuate a gazde 
or. stld’tă printre altele eu 11 eor- 
ere (!). "eus°s'’ să menti"" =■- rol

Gheorqh»

F. C. PEȚROIUI. _0

PLOIEȘTI, 25 (prin telefon, de |t> 
trimisul nostru)

Realizind un scor identie eu cei 
înregistrat in partida disputată in 
iurul campionatului, la Petroșani 
Petrolul și Jiul și-au împărțit din 
nou punctele, Rezuitatul de acum, de 
la Ploiești, ar putea fi apreciat ca 
echitabil, deși trebuie să recunoaș
tem că aceea care s-a afiat. mal 4’ 
proape de victorie a fost, totuși, echi
pa oaspe. Jiul a făcut aici un joc 
bun, apreciat de public, în compania 
inși formații care era creditată cu 
prima șansă. S-a apărat eu decizie 
p exactitate în momentele in care 
s fost silită să bată în retragere,

DIN NOU
iar — beneficiind de randamentul 
superior al liniei sale mediane (in 
special al lui Liuardi, extrem de ac- 
âv în acest meci), ca și de un sur
plus de tehnicitate, a și pus, la rîn- 
iu»i, într-un real pericol poarta ad
versă. Aqesț lucru ș-a îmimpla' în- 
ieosebi în repriza secundă. cînd 
.Viulțescu (min. 53) și Roznai (miți. 
73) au ratat excelente ocazii de goi, 
orimul dintre ei djndu-i „veteranu- 
ui" Mișu lonescu posibilitatea să 
salveze (printr-un uimitor reflex) o 
situație devenită dramatică, iar cel 
de al doilea șutind peste poartă din 
interiorul careului advers (unde ră
măsese singur, nestingherit). Și Ia 
începutul partidei Jiul ar fi putut 
deschide scorul, dar mingea expedia
tă de același Mulțescu (în min. 4) a 
șters bara transversală.

Scoțind în evidență ocaziile de 
gol ale echipei oaspe nu, putem, de
sigur, ignora că și ploieștenii s-au 
aflat în mai multe rinduri în situa
ții favorabile pentru ei. Totuși, cu 
excepția acelora din minutele 40 și 
70, cînd I. Constantin — bine păzit, 
dar Și mai puțin inspirat decît de 
obicei — a șutat peste sau pe lingă 
poartă din poziții foarte avantajoase, 
aceste _ situații ale gazdelor nu au 
fost atit de clare, de periculoase, pe 
cit era de așteptat din partea unei 
echipe ce- evolua pe pro-priul teren. 
De altfel, întregul joe ofensiv al pe
troliștilor — slab susținut de cei

Stadionul U.T.A.; teren bun : 
timp excelent ; spectatori peste 
15 008. Au marcat KUN H (min. 
14) și DUMITRIU in (min. 40) 
Raportul de cernere : 9—1; Rapor
tul șuturilor la poartă : 26—4 (pe 
spațiul porții : 12—3).

U.T.A. ; Vldac — Blrău, PÎBVU 
Pojonl, Popovici — Petescu. Do 
mide — Condruc (min. 46 Axente) 
KUN H, BROȘOVSCHI Sima.

RAPID : RADUCANU — POI 
BOC. GRIGORAȘ, Codrea (mir 
5fi ștefan) — MUȘAT (min. 5 
Codrea), MARIN STELIAN — Năs 
turescu. Dumitriu n. Neagu (rai’- 
11 Dumitriu ni), Petreanu.

A arbitrat NICOLAE CURSAR 
«***. ajutat la linie de pm 
Vlaicuiescu, ambii din Ploiești, ș 
C. Ghlță din Rrașov.

Cartonașe galbene : nici unul 
Cartonașe roșii : nici unul. 
Trofeul Petsehovsehl 1 10.
La tineret-rezerve : U.T-A. — 

Rapid 1—8 (1^.4)

campionatele trecute. Ea atacă, Ra
pidul se apără cu strășnicie. Rădu
canu are multe intervenții fosrts 
bune, apără și un penalty executat 
slab de Domide (min. 48). De două 
ori mingea șutată de Broșovschi 
(min. 60) și Pîrvu (min. 63) a loviș 
barele porții giuleștenilor. Pînă la 
la urmă, în ciuda dominării terito
riale și a ocaziilor de gol avute, 
U.T.A. n-a reușit să învingă o echipă 
care, în majoritatea timpultjl ,.s-a 
apărat.

Stelion TR Ac’ —tfU

- REMIZĂ
trei mijlocași, a căror comportare 
(îndeosebi a lui Cozarec) s-a situat 
la un nivel foarte modest — a fost 
confuz, lipsit de limpezime. Motiv 
pentru care ei nici n-au putut emite 
pretenții justificate de victorie, mul- 
țumindu-se în cele din urmă cu ob
ținerea unui punet, aflat și el la un 
moment dat in mare pericol.

Constantin FIRANESCU

Stadiomti petrolul; teren bur 
de 1OC ; timp frumos ; spectatori 
aproximativ 18 900. Raportul șutu 
rilor Ia poartă 14 —6 (pe spațiul 
porții 2—4). Raport de corner; 
12—3.

PETROLUL : M. IONESCU -* N 
lonescu. Tudorie, Ciupitu, Grubei 
— Cozarec, Cringașu (min. 4<. 
Pîrvu), Dincuță — Plsău (min 
68 Curcă), I. Constantin, pețrescu 

JIUL : I. GABRIEL — Georges 
CU. TQNCA, STOCKER, DodU - 
NAGHI, LIBARDI — Stan. Mu! 
țescu (min. 79 Urmeș). Roznai 
Naidin (min. 6i Szahados).

A arbitrat I. CIMPjSANU (Cluj 
***t. ajutaț la linie de N- Ee 
triceanu (București) și Z. Dr.) 
ghici (constanța).

Cartonaș? galbene : nici unul 
Cartonașe roșii : nici ’utfăl. 
Trofeul PetsehOvsehi : 10.
La tineret-rezerve : Petrolul 

Jiul 0—0.

LOTURILE A, TINERET Șl JUNIORI 
SE REUNESC AZI lN CAPITALĂ

Loturile reprezentative, A, de tineret 
șl de Juniori se află reunite, de azi, In 
capitală, în vederea apropiatelor m«- 
clurl internaționale.

Echlps n ■ ionalO de pre
găti. toată săptărntna. pentru ''artWt 
oficială cu Gr "la (1 aj iei am cr : J 
preliminariilor turneului U.E.F.A.'*



A CAMPIONATULUI Of LUPTT
t k. y i S s fi O 3a

*.
Duminică s-au consumat meciu

rile din cadrul celei de-a doua eta
pe a campionatului național de 
lupte grsco-romane pe echipe Tri
unghiularele organizate în opt ora
șe din țară au oferit întreceri 
disputate, participantele Ia cea mai 
mare competiție pe echipe a țării 
depunînd toate eforturile pentru a 
acumula puncte prețioase încă de 
la începutul campionatului. între
cerile s-au încheiat cu destule sur
prize. Dc pildă, performera etapei 
trecute, Carpați Sinaia, evoluînd 
de data aceasta în compania a 
două debutante în prima divizie - 
n-a reușit nici măcar un egal. în 
același timp, la Bacău, o altă re
cent promovată, Farul Constanța, a 
obținut două victorii concludente. 
Dări iată, ce ne-au relatat cores
pondenții noștri.

B^CĂU, întîlnirea organizată de 
S.C. Bacău, la care au participat 
formațiile Farul Constanța și Ni
cotină Iași a fost dominată de ti
nerii luptători constănteni, care au 
cîștigat ambele partide: 28—8 cu 
Nicolina Iași și 27—9 cu S.C Ba
cău. Sportivii localnici au reușit, 
toțuși, să-1 depășească pe cei ie
șeni : 23,5—12,5.

în cel de-al doilea triunghiular 
organizat în localitate, meciurile au 
fost mult mai disputate și echili
brate, oaspetele echipei A.S.A. Ba
cău dovedindu-se partenere de în
trecere omogene și bine pregătite, 
în aceste condiții, sportivii local
nici mi fost nevoiți să se recunoască 
fnv'-si atît în disputa cu Dunărea 
Ga’ H (13—23), cît și 
cu ’’regresul București 
Mert'd dintre celelalte 
tnațir s-a terminat Ia 
120—20. (Die IANCU — 
dețean).

RĂDĂUȚI. întrecerile 
mafiile IPROFTL Rădăuți. Dinamo 
București și Pescărușul Tulcea au 
fost dominate categoric de dinamo- 
viști, care au obținut două victorii 
îa scor 1 34—6 cu Pescărușul și 
27,5—8,5 cu IPROFIL. Sportivii lo
calnici au reușit să-i depășească pe 
Cei din Tulcea cu scorul de 21—11.

în partida 
(12—20). 

două for- 
egalitate: 

coresp, ju-

dintre for-

Meciurile au fost frumoase și i-au 
satisfăcut pe cei aproape 700 de 
spectatori. (M COVATARIU — co
resp.)

TG. MUREȘ. Spectatorii localnici 
au părăsit sala nemulțumiți de re
zultatele echipei lor favorite, care 
a evoluat inegal în cele două par
tide susținute. După ce au învins 
formația C.S. Arad cu scorul de 

au cedat, în 
mod surprinzător, în fața reșițeni- 
lor (scor: 13—25), recent promovați 
în ptima divizie. în ultimul meci. 
C.S. Arad—C.S.M. Reșița : 19—17 
(I. PĂUȘ — coresp. județean).

SATU MARE Triunghiularul din 
localitate a reunit echipele C. S 
Satu Mare. Vulturii Textila Lugoj 
și A.S.A. Cluj. In mod surprinză
tor, sătmărenii n-au realizat nici-o 
victorie. Rezultate: Vulturii Lugoj 
cu C.S. Satu Mare 16—16, cu A.S A. 
Cluj 23—14. A.S.A. Cluj — C. S. 
Satu Mare 22—20(1) (ȘL VIDA — 
coresp.)

ORADEA. întrecerile etapei din 
localitate au fost dominate de for
mația bucureșteană Steaua, care a 
învins cu 29,5—10,5 pe C.F.R. Ti
mișoara și cu 31—1 pe Crișul Ora
dea. Crisul — C.F.R. Timișoara: 
19—13. In partida Steaua—C.F.R. 
s-a produs o surpriză : la cat. 100 
kg. Ion Preda (Timișoara) l-a în
vins la puncte pe Zoltan Szilak. (P. 
LORINCZ — coresp.)

MEDGIDIA. Formația locală 8 
realizat puncte prețioase prin vic
toria asupra echipei Carpati Sina
ia (22—18) și meciul egal (16—15) 
în compania celei din Cîmpulung 
Muscel. C.S.O. Cîmpulung a în
vins pe Carpați Sinaia cu scorul 
de 22—14. Echilibrul de forte a fă
cut ca meciurile să fie foarte fru
moase și disputate. (R AVRAM — 
coresp.)

PITEȘTI. Cei peste 800 de spec
tatori prezenți în sala Sporturilor 
din localitate au asistat la partide 
dinamice și de un bun nivel teh
nic. Luptătorii de la C.S. Pitești 
au obținut victorii în ambele în- 
tîlniri : 16—14 cu Rapid și 20—16 
cu Electroputere Craiova. Craiove- 
nii au pierdut și al doilea meci (cu 
Rapid) la scorul de 11—27. (Hie 
FEȚEANU — coresp.)

23,5—16,5, mureșenii

A

In ultimul turneu al circuitului american

lume
Hocheiștii noștri la a treia victorie:

ROMANIA-ITALIA 5-2!
ftJrmire itn pap W

G. Da Rin (la o pasă greșită de Var
ga) și Constantini.

Au condus foarte corect Sepponen 
(Finlanda) și Tegner (Suedia).

De dimineață am asistat Ia un joc 
încrincenat între JAPONIA și AUS
TRIA (4—2). începutul partidei a 
aparținut gazdelor care s-au străduit 
să utilizeze tactica folosită. în ajun, 
cu succes de echipa noastră. Aus
triecii au atacat debordant și au ju
cat foarte tare, mai ales după ce au și 
deschis scorul prin Zini. Japonezii 
s-au regăsit destul de greu, dar jocul 
lor avântat, în viteză Ie-a ajutat pînă 
la urmă să se impună. Finalul parti
dei a fost însă, pur și simplu, incen
diar. partida fiind presărată cu mul
te iregularități și brutalități.

Au înscris: Nihei. Kyoya, Yito, 
Hansawa pentru Japonia, respectiv, 
Zini și Voves pentru Austria.

Echipa IUGOSLAVIEI și-a dovedit 
din nou forma excelentă pe care o 
deține. în partida cu formația Elve
ției căreia i-a administrat o înfrîn- 
gere foarte severă : 6—0. Acesta este 
scorul record al actualei ediții a 
competiției și. tocmai prin propor
țiile sale, o mare surpriză. Victoria 
hocheiștilor iugoslavi este însă per
fect meritată chiar și la acest scor. 
Ea se datorește în primul rînd unei 
evoluții remarcabile in ansamblul 
echipei, echilibrului valoric al celor 
trei linii, vitezei și forței. în plus, 
duminică, echipa iugoslavă a benefi-

CONTINUĂ ÎNTRECERILE
LENINGRAD, 25 (Agerpres). — 

Campionatul european de hochei pe 
gheață (Grupa A), rezervat echipelor 
de juniori, a programat la Leningrad 
alte două partide. Selecționata Sue
diei a învins cu 9—3 (2—0, 4—I, 3—2) 
formația R. F. Germania, iar repre
zentativ» Finlandei a surclasat cu 
3—0 (3—0, 0—0, 4—0) echipa Elveției.

în clasament conduce L’.R.S.S. cu 
6 puncte, urmată de Suedia — 5 p

AU OBȚiNUT NOI VICTORII IN CAMPIONATUL DE POLO
întrecerile campionatului național 

de polo au fost reluate ieri cu jocu
rile celei de a IV-a etapă a primei 
serii. în Capitală, cuplajul p.-o-.-ama: 
la bazinul Floreasca a fost intere
sant din multe puncte de vedere, el 
prilejuind în primul rînd. o 'Ltimă re
petiție a echipelor Rapid șiDinamo in 
vederea tradiționalului lor c*rry, ce 
va avea loc duminica viitoare .

In prima partidă, Dinamo a între
cut fără drept de apel modesta - 
pă a IsE.F.S. Ducă o repriză relativ 
echilibrată, Zamfirescu și eoechipie 
rii săi și-au invitat mai des adversa
rii la atac (inteligentă manevră tac
tică) pentru a-i deposeda apoi co 
ușurință de balon și a-i surn-ind? t_ 
regularitate pe contraatac. Sune.-ttri 
evident la capitolul înot și pregătire 
fizică, dinamoviștii au Inserts 1 ;
luri fără a primi vreunul, dovedind 
multă poftă de joc. Scorul de 10—0 
(1—0, 3—0, 1—0, 5—0) a fost realizat 
de : D. Popescu 5, Gh. Zamfirescu 3, 
Nastasiu 1, Lazăr 1. Bun arbitrajul 
lui A, Kiss (Tg. Mureș).

Meciul vedetă, echilibrat șl paslo- 
jjant prin evoluția scorului, a însem
nat o frumoasă propagandă pentru 
ac'eăt Sport. Atît Rapid cît și P.- - 

,5țr^ul,. (o adevărată revelație) au ju- 
icât deschis, în limitele unei perfeo- 

spot'iVîtăți, oferind spectatorilor ; 
“întrecere de bună valoare. Tirterd 
,-opoloiști de la Progresul s-au do-.ed.t 
' extrem de ambițioși, intrind in bazin

eu gîndul realizării unei veritabile 
surprize. Ei au condus cu 1—0. dar 
feroviarii beneficiind de 6 situații de 
superioritate numerică au egalat și 
s-au distanțat la 4—1. A urmat un 
puternic reviriment al echipei pre
gătite de Th. Angelescu și, spre sur
prinderea generală, cu 5 minute lr.sr- 
inte de sfirșit. cele două formații se 
aflau la egalitate : 4—4. In ultimul 
„sfert*, arbitrul Fr. Simon (Tg. Mu
reș), care a condus în general des
tul de rerecL a acordat cu prea mare 
ușurință campionilor un penalty 
(transformat de Slavei) și Ranid s-a 
aflat din nou In avantaj. Jucătorii 
Progresului nu au dezarmat insă ; ei 
au avut In continuare mai multe po- 
sibHități de egalare dar lipsa de ex
periență i-a privat de un punct, pe

care l-ar fi meritat cu prisosință. De 
la 6—5, feroviarii au marcat încă 
două goluri in ultimele 30 de secun
de. Rezultat final : 8—5 (1—1, 2—0, 
1—3, 4—1) pentru Rapid. Au înscris 
pe rînd : Teodorescu (P), C. Rusu (R), 
Țăranu (R) ș.n., Slavei (R) s.n., Bă- 
jenaru (R) s.n., Teodorescu (P) s.n., 
Gh. Ion (P) de două ori, Slavei (R)

(R), Cocora (P), Servan 
(R).

4 m. Servan 
<R) și Slavei

A. VASILIU

La Cluj, la 
Iibrat, Voința 
nica cu 4—2 (0—0, 1—1, 1—1, 2—0). Au 
marcatCL Ru'u (2), Pop, Daroczi de 
la învingători, Vrcan și Dobariu de 
la învinși. (L POKOL — coresp.)

capătul unul meci echi- 
a întrecut pe Politeh-

DE JUDO ALE SENIORILOR
(Urmare din pag I) D

■f

In prima etapă a „Cupei Primăverii"

la hn ’bal masculin

î A ÎNTRECUT
STEAUA CU 13-12

Teri dimineață, pe terenul Di
namo din Capitală, s-au disputat 
cele dintîi partide programate în 
cadrul „Cupei Primăverii" la hand
bal masculin, competiție rezervată 
divizionarelor A _

DINAMO — 
(6—5). Formația 
niat în acest joc 
lipseau Gruia și 
dentați). Partida 
și presărată cu 
spectaculoase. După 15 minute de 
joc era 0—0 (!) și de abia din acest 
moment cele două formații încep să 
înscrie, scorul fiind deschis de 
Steaua, care va păstra avantajul 
pînă aproape de sfîrșitul primei re
prize (min. 24 : 5—3, min. 26 :
5—4) în min. 28, însă, dinarno- 
viștii găsesc resurse pentru a ega
la și. apoi, pentru a prelua chiar 
conducerea (6—5), ei continuînd 
să-ri mențină avantajul — iar apoi 
8*1

din București.
STEAUA 13—12 
campioană a ali- 
o echipă din care 
Gațu (ambii acci- 
a fost ehilibrată 
multe momente

Și la semimijlocie surprizele 
s-au ținut lanț. Cea mai mare a 
ccnstituit-o înfrîngerea în turul 
doi a campionului de anul trecut, 
Mircea Notopol (Dinamo Brașov), 
în partida cu tînărul loan Petrof 
(Șc sp. 2), chiar în primul minut, 
cu o secerare mare a piciorului 
din exterior (o-soto-gari). finaliza
tă la marginea saltelei. Dar. Pe
trof a devenit capul seriei respec
tive și, astfel. Notopol a benefi
ciat de recalificări. Aceeași șansă 
n-au avut-o însă 
(Dinamo Brașov), 
(Vagonul Arad) și 
(Rapid București), 
pretenții justificate __ _
taș. învingătorii acestora 
venit capi de serie și astfel cei de 
mai sus au fost eliminați.

Nu mai puțin de 49 de concu- 
renți s-au înscris la open. După 
primul trial au rămas doar 32. 
Una din cele două serii a fost cîș
tigată merituos — dar și surprin
zător — de mijlociul (cat 80 kg) 
Dezideriu Csep (Universitatea Cluj) 
care a dispus, printre alții, de se
migreul (cat 93 kg) Laszlo Tamaș 
(Constructorul Miercurea Ciuc) și 
de greul (cat. +93 kg) Eugen Na- 
ghi (Universitatea Cluj). Un alt 
mijlociu, Mihai Băienaru (Dinamo 
București) l-a depășit neașteptat 
pe greul Iacob Codrea (Dinamo

$i Iosif 
Loghin 
Mihai 
care 

la un 1

f Ianosi
Lazir

Fabian 
emiteau 

loc frun- 
n-au de-

REZULTATELE

A DIVIZIEI

în 
fan Pop 
victoria

Lai de la ușoară Ște- 
n Brașov) a repurtat 
jse:-gachi în fața di- 
ncareștean Dorel Vi

nilor Iosif la-wsi ș 
(ambii d» laD-amc

Clasamentele finale : eat. ușoară : 
1. Șultr AN POP (Dinamo Brașov), 
campion al României, 1 Dorel Vitan 
(Dinamo București), 3. Remus Oi. 
team (Universitatea Cluj) și Con
stantin Mureș (Dinamo București): 
cat. temimijlocie : 1. IOSIF IANOȘI 
(Dinamo Brașov), campion al Româ
niei, 2. Mircea Notopol (Dinamo 
Brașov), 3. loan Petrof (Șc. sp. 2 
București) și Ștefan Vodă (Unversi- 
tatea Cluj) : cat open: 1. ION HER
MAN (Politehnica București), cam
pion absolut al României, 2.
xandrn Toth (C.S.M. Sibiu), 3. Cris
tian N'îcolau (AS.A. Tg. Mureș) și 
Dezideriu Csep (Universitatea Cluj).

Ale-

ETAPEI A XlV-a

A LA POPICE

WASHINGTON, 25 (Agerpres). 
Tenismanul român Ilie Năstase s-a 
calificat în finala probei de sim
plu a turneului internațional _ de la 
Washington, finală în care îl va 
avea ca adversar pe jucătorul a- 
merican Jimmy Connors. în semi
finale, Ilie Năstase l-a învins cu 
4—6, 6—1, 7—5 pe vest-germanul

Jiirgen Fassbender. După cum re
latează agențiile internaționale de 
presă, deși a pierdut primul set, 
campionul român și-a impus jocul 
în următoarele două, obținînd în 
final o victorie meritată.

în a doua semifinală, Jimmy 
Connors l-a întrecut cu 6—3, 6—1 
pe Karl Meiler (R. F. Germania).

ÎNTILNIRI PENTRU „CUPA DAVIS»

majoreze — în repriza secun- 
finalul meciului antre- 

' C* trimite în teren și doi 
- -H — Frma ș) Vișan Prinri- 
—•’"retor) ■ LI cu (4) și Dan 

’•» (4) peritru Dinamo 
•■’’an (8) și Kicsid (2)

UNIVERSITATEA — 
25—13 (9—6) Meci fără 
care echipele erau evident separate 
de o clasă valorică. Principalii 
realizatori : Cosma (10) — Univer
sitatea, respectiv Olteanu (5).

Următoarea etapă a competiției 
șe desfășoară joi după amiază.

FEMININ MASCULIN
r’

F*-
respectiv

VOINȚA 
istoric, în

Cv. — Voința Mediaș 
Buc. — Voința Buc. 
Buc. — Laromet Buc.
Tim. — U. T. Arad

2387-8348
8401-2485 
2516-21» 
2221-2170

pd 
pd 
pd
Pd 
pd

pd 
pd

voința
Gloria
Frigul
Voința
Voința Oradea — Voința Cluj 2375-2357
Instalatorul Buc.—Metrom Bv. 2312-2235 pd 
Voința C-ța — Petrolul Băicoi 2200-2236 pd
Voința Tg. M. — Record Cluj 2445-2157 
Cetatea Giurgiu—Rapid Buc. 2869-28B5
C.S.M. Reșița—Hidromec. Bv. 2368-2244

pd 
pd 
pd

Rapid Buc.—Construct Buc. 8883-8818 
Voința Lugoj — Voința Cluj 4811-3081 
C.F.R. Tim. — Spartac S. M. 4871-4807 pd 
I.C. Oradea — Jiul Petrii» 5231-5045 
riac. Cîmpina—Construct. Gl. 5412-5474 
Laromet Buc. — Petrolul PI. 5060-5118 
Rulmentul Bv. — Voința Buc. 5091-5034 
Victoria Bod — Gloria Buc. 5611-4811
Voința Tg. M.—Electrica Sibiu 5010-4890 pd 
Olimpia Reșița—C.F.R. Tg. *M. 5094-4915 pd

pd 
pd 
pd 
pd 
pd
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ciat și de aportul unui portar în 
excelentă dispoziție de joc. Este vor
ba de Knez, al treilea portar al for
mației, adus special de la Jesenice, 
întrucît ceilalți doi prezenți

-w

Gheorghe Huțanu a avut ieri o bu
nă evoluție și a înscris două goluri 

spectaculoase.
(Gale și Aitrecht au fost acldentați 
grav). Elvețienii n-au jucat totuși 
rău, dar au făcut exces de indivi
dualism în acțiunile lor, care au 
putut fi astfel stopate mai ușor de 
apărătorii adverși. în plus au jucat

C.E. DE JUNIORI (gr. A)
(27—8) : Cehoslovacia — 5 p (22—9) > 
Finlanda — 4 p : R. F. Germania — 
0 p (11—39) și Elveția — Op (8—44).

HOCHEIȘTII SOVIETICI
INVINȘI •••

La Gâvle (Suedia), primele re
prezentative de hochei ale Sue
diei și U.R.S.S., care se pregătesc 
pentru întrecerile grupei A a cam
pionatului mondial, programate la 
Moscova, au susținut cel de-al 
doilea joc de verificare. De data 
aceasta, hocheiștii suedezi au reu
șit să obțină victoria, cu rezulta
tul final de 4—3 (0—1, 2—0, 2—2)

în primul meci, naționala so
vietică se arătase superioară, cîști- 
gînd cu 9—4.

25—30. nr

26—30. ni
26—30.III

26.III—1.IV
26.rn—i.iv

27—28.IH

28.m

și foarte dur, motiv pentru care 
au primit multe minute de penali
zare.

Cele șase goluri au fost realizate 
de : Gojanovici — 2, Petac — 2, Pol- 
jansek și G. Hiti.

Dar pentru că a venit vorba de 
accidentări grave, se cuvine să ară. 
tăm că datorită unui joc brutal, din 
nefericire neprevenit de arbitri, mai 
mulți jucători și-au încheiat, pur 
și simplu, participarea la întrecerile 
de la Graz : fundașii echipei R. D. 
Germane, Braun și Huschto, aus
triacul Zini, cei doi iugoslavi amin
tiți mai înainte, elvețianul Dell
sperger ș.a. Acesta este, de altfel, 
singurul punct negativ de pînă a- 
cum, căci, în rest, competiția eșa
lonului secund al hocheiului mon
dial cunoaște un succes cu totul re
marcabil.

Echipa de tenis a Mexicului con
duce cu 3—0 în meciul pe care-1 
susține la Ciudad de Mexico cu 
formația Columbiei în cadrul se
mifinalei zonei nord-americane a 
„Cupei Davis". Proba de dublu a 
fost cîștigată de cuplul Raul Ra
mirez — Vicente Zarazua, care a 
dispus cu 6—3, 2—6, 8—6, 6—3 de 
perechea Ivan Molina — Jairo Ve
lasco.

Astfel, tenismenii mexicani se 
califică în finala zonei nord-ame
ricane, în care vor întîlni reduta
bila selecționata a S.U.A.

La Buenos Aires, în cadrul ace
leiași competiții (zona sud-ameri-

cană), se desfășoară întîlnirea din
tre formațiile Argentinei și Brazi
liei. După două zile, scorul este 
favorabil gazdelor cu 2—1. în par
tida de dublu, tenismenii argenti
nieni Guillermo Vilas și Ricardo 
Cano au întrecut cu 4—6, 6—4, 
6—2, 6—1 cuplul Carlos Kirmayer 
— Luis Tavares.

WITOLD WOYDA
★

Ora tîrzie la care s-a încheiat der
biul — prezumtiv — al grupei, me
ciul R. D. GERMANA — S.U.A., nu 
ne permite să vă informăm mai pe 
larg asupra acestei partide. Vom 
face acest lucru în ziarul nostru de 
marți. Vă sîntem însă datori cu re
latări asupra întîlnirii, de sîmbătă 
seara, dintre R. D. GERMANA și 
ELVEȚIA. Meciul s-a încheiat cu 
victoria hocheiștilor germani cu 8—5, 
la capătul unei lupte desfășurată, 
cea mai mare parte a timpului, sub. 
semnul unui echilibru de forțe. Ac
cidentarea perechii de fundași 
Braun.Huschto a slăbit foarte mult 
randamentul sistemului defensiv al 
reprezentativei R. D. Germane, ceea 
ce și explică, în bună măsură, fap
tul că a primit cinci goluri.

Punctele au fost marcate de : Pa- 
cinschi — 2, Prusa — 2, Slapke. 
Stasche, Noack, Bielas pentru R. D. 
Germană, respectiv, Chapot, Witt
wer — 2, Dellsperger, Dubois.

A CIȘTIGAT
„TROFEUL MARTINI

NEW YORK, 25 (Agerpres). — 
Tradiționala competiție internațio
nală de floretă „Trofeul Martini" 
s-a desfășurat în acest an la New 
York și a fost cîștigată de cunos
cutul scrimer polonez Witold 
Woyda. In turneul final, Woyda a 
realizat 4 victorii, învingîndu-1 în 
meci de baraj cu 5—2 pe princi
palul său adversar, sportivul ma
ghiar Jenâ Kamuti.

Iată clasamentul turneului fi
nal i 
4 v; 
4 v; 
3 v;

La Paris, în prezența a peste 50 000 de 
spectatori, s-a disputat meciul dintre 
selecționatele Franței și Tării Galilor, 
contînd pentru „Turneul celor 5 națiuni" 
la rugby. Victoria a revenit, cu scorul de 
12—3 (9—0) rugbyștllor francezi. Toate 
punctele învingătorilor au fost înscrisa 
de Romeu.

A început turneul Internațional mascu
lin de handbal de la Ljubljana. Echipa 
Iugoslaviei a învins cu scorul de 15—8 
(9—6) selecționata Danemarcei. Pribanlci 
a marcat 4 puncte, fiind cel mai bun 
Jucător al gazdelor. în cea de-a doua 
întîlnire, formația R.F. Germania a în
trecut cu scorul de 20—16 (10—10) echipa 
Cehoslovaciei. Bucher, realizatorul prin
cipal al reprezentativei vest-germane, a 
înscris 7 puncte.

Finala turneului de tenis de Ia Atlanta 
(Georgia) se va disputa între Rod Laver 
șl Stan Smith. în semifinale, Laver l-a 
întrecut cu 6—2, 6—2 pe Cliff Drysdale, iar 
Smith a dispus cu 6—3, 6—1 de Cliff 
Richey.

1.
2.
3.

4.

Witold 
Jeno 
Mike 

Marek 
5. i

Woyda (Polonia) 
Kamuti (Ungaria) 
Ballenger (S.U.A.) 
Dabrowski (Polo

nia) 2 v; 5. Christopher Benko 
(Australia) 1 v; 6. Hugues Leseur 
(Franța) 1 v.

Turneul de tenis de la Merrifield (Vir- 
ginia) a continuat cu disputarea partide
lor semifinale. Arthur Ashe l-a elimi
nat cu 6—4, 5—7, 6—4 pe Ken Rosewall, 
iar Tom Okker a dispus cu 6—4, 3—6, 6—4 
de Roger Taylor.

ANNEMARIE PROELL CUCEREȘTE
PENTRU A 3-a OARĂ „CUPA MONDIALĂ" LA SCHI

In ziua a doua a campionatelor uni
versitare de natație ale S.U.A., care se 
desfășoară la Knoxville în bazin de 25 
yarzl, Mike Stamm a cîștigat proba de 
100 y spate cu timpul de 50,91 (nou re
cord). Cu un nou record al S.U.A. s-a 
încheiat șl proba masculină de ștafetă 
4X200 y liber, în care echipa Universității 
din Indiana (Fred Tyle, Gary Connely, 
John Kinsella și Gary Hall) a fost crono
metrată în 6:36.39. Alte rezultate : 100 y 
delfin : John Trembley 48,68 : 200 y li
ber : Jim McConica 1:39,62 ; 100 y bras : 
John Hencken 57,11 J 400 y mixt : Steve 
Furniss 3:55,16.

Competiția internațională de schi 
„Cupa Mondială" a luat sfîrșit la 
Heavenley Valley (California) cu vic
toria celebrei campioane austrieci1 
Annemarie Proell, care cucerește pen
tru a treia oară consecutiv 
Annemarie Proell a totalizat 
samentul final 297 p, fiind 
de compatrioata sa Monika

trofeul, 
în cla- 
urmată 

Kaserer 
223, Patricia Emonet (Franța) 163 
Roși Mittermaier (R.F.G.) 131
Hanny Wenzel (Lichtenstein) 111 p 
Wiltrud Drexel (Austria) 106 p.

P,
P.
Șl

Ultima probă a competiției, proba 
de slalom uriaș din cadrul concursului 
de la Heavenley Valley, a reveni» 
Patrlciei Emonet cu timpul de 1:41,86. 
Pe locul secund s-a situat Monlka 
Kaserer — 1:43,79. Annemarie Proell 
a ocupat locul 7 în 1:45,46.

In concursul masculin contînd pen
tru „Cupa Mondială" a fost progra
mată proba de slalom special, cîști
gată de francezul Jean Noel Augert, 
cronometrat în 106,02. L-au urmat 
americanul Bob Cochran 106,38 și ita
lianul Tino Pietrogiovanna 107,36.

In localitatea belgiana Anvers au început 
întrecerile turneului final al Cupei cam
pionilor europeni la volei masculin. în 
primul Joc, a fost înregistrată o sur
priză : echipa poloneză Reszowla a învins 
cu scorul de 3—2 (15—6, 8—15. 15—7, 13—15, 
15—4) formația cehoslovacă Zetor Brno. 
Conform pronosticurilor, Ț.S.K.A. Mos
cova a cîștigat cu 3—1 (15—12, 15—5, 
13—15, 15—12) partida susținută cu for
mația Ruda Hvezda Fraga.

AGENDA SĂPTĂMÎNII
INOT

CICLISM 
HOCHEI

TENIS

SCHI

FOTBAL

Trofeui ziarului „Komso- 
molskaia Pravda”, la Riga 
„Săptămîna catalană".

C.E. de Juniori, la Lenin
grad (gr. A); Alsen, Gro
ningen, Heerenhaven (gr. 
B)

C.M. (gr. B), la Graz
Turnee internaționale la 

St. Louis, Vancouver, Va
lencia șl Menton

Concurs pentru ^Cupa 
Europei", la Baguelra (Spa
nia)

Preliminarii C.M.: Țara 
Galilor (gr. V). Irlanda de 
nord — Portugalia (gr. VI); 
partide amicale: Austria — 
Olanda, R.F.G. — ceho
slovacia, Bulgaria — URSS

29.in—l.IV SCHI pentru „Cupe 
la Arosa (Elve-

29.ni BASCHBT

29.m—l.IV

3o.ni—l.iv

3i.ni

l.IV 
l.IV

l.iv

SCRIMA

LUPTE

FOTBAL

CICLISM 
MOTO

SCHI

Concurs
Europei", 
tia).

Returul
(feminin) 
U.C. Clermont- 
Riga.

Turneul 
spadă, la

C.E. de
Lausanne

Preliminarii C.M. : Italia 
— Luxemburg (gr. n).

Turul Flandrel
„Marele Premiu al Fran

ței" (motocros), la Tarare 
Concurs internațional de 

sărituri de la trambulină, 
la Feldberg (R.F.G.).

finalei C.C.E. 
Daugava Riga — 
nont-Ferrand, la

internațional de 
Tallin 
lupte libere, la

Turneul Internațional masculin de șah de 
la Olot (Spania) s-a Încheiat cu victoria 
marelui maestru Iugoslav Bojan Kurajlța, 
c»re a totalizat 8 puncte din 11 posibile. 
Pe locul doi, tot cu 8 p (dar cu un 
coeficient Inferior), s-a situat Csom (Un
garia). Au urmat în clasament : Gipslis 
(U.R.S.S.), Bukicl (Iugoslavia) șl Quin
teros (Argentina) 7‘/s p, Pomar (Spania) 
7 p. Campioana mondială Nona Gaprin- 
dașvill (U.R.S.S.) a ocupat locul 7, cu 
5*/a P.

Numeroși spectatori au urmărit la Ge
neva meciul amical de box dintre seml- 
mljloclli Roger Menetrey (Franța) șl Ar
thur Kettles (S.U.A.). Victoria a revenit 
la puncte lui Menetrey. La 23 iunie, la 
Grenoble, campionul european Menetrey 
îl va întîlni, într-un meci oficial, pe de
ținătorul centurii mondiale, Jose Napoles 
(S.U.A.).

In bazinul acoperit (50 m) din Prag» a 
început meciul internațional de natație 
dintre selecționatele Cehoslovaciei și Iu
goslaviei. După prima zi de întreceri, 
scorul este favorabil gazdelor cu 53—29 p 
— la masculin, și cu 56—26 p la feminin, 
în proba masculină de 200 m liber, ceho
slovacul Hrouda a relizat timpul de 
2:03,7. înotătorul iugoslav P. Miloș a 
terminat învingător în cursa de 200 m 
spate cu rezultatul de 2:15,6. In cursa 

.feminină de 100 m liber, pe primul loc 
s-a clasat Cholupova (Cehoslovacia), cu 
timpul de 1:02,3.

CAMPIONATECAMPIONATE

JOACHIM NEUSSER

0—L
Monchen- 

Offenbach-

ITALIA ; ALTAFINI ȘI-A FĂCUT 
DIN NOU DATORIA

ANGLIA : LEEDS PIERDE 
UN PUNCT (PREȚIOS) PE TEREN 

PROPRIU

Etapa a 35-a din campionatul An
gliei a înregistrat unele surprize, 
printre care se numără Infringerile 
ne teren propriu ale formațiilor Man
chester City. Crystal Palace și Ips
wich Town. Liderul ciasamentu’uL 
FjC. LiverpooL a dispus fără difi
cultăți. cu 3—1, de noua promovată 
Norwich City si continuă să condu
că In clasament, avlnd un avans de 
două puncte față de Arsenal. Aceasta 
a cîștigat două puncte extrem de 
prețioase in deplasare. Invingînd pe 
Manchester City cu 2—L De notat 
Insă că gazdele au ratat un penalty 
crin Mike Doyle. In fine, Leeds 
United a rămas in urma plutonului 
fruntaș, prin pierderea unul punct 
prețios (pe teren propriu) in meciul 
cu Wolverhampton (0—0). Alte re
zultate: Birmingham—Coventry 3—0, 
Crystal Palace — West Ham I—3, 
Ipswich—Everton 0—1, Leicester — 
Stoke City 2—0. Newcastle—Chelsea 
1—1. Sheffield United—Derby Coun
ty 3—1. Tottenham—Manchester Uni
ted 1—1, West Bromwich—Southamp
ton 1—1.

In clasament conduce Liverpool 
cu 52 p (golaveraj 64—36) urmată de 
Arsenal cu 50 p (50—32). Leeds Uni
ted 45 p (56—33), Ipswich 42 p (48— 
34).

gat in deplasare cu Hertha prin golul 
înscris de Guști Jung. Celelalte re
zultate ale etapei : Werder Bremen- 
Eintracht Frankfurt 2—0, Eintracht
Braunschweig—Schalke 04 1—1. VfL 
Bochum-Hamburger SV 3—3, F. C. 
Koln-F. C. Kaiserslautern 2—0, For
tuna Dusseldorf-Hannover 96 
RW Oberhausen-Borussia 
giadbach 1—3, Kickers 
MSV Duisburg 4—1.

In clasament conduce Bayern Mun- 
chen cu 42 p, urmată de Wuppertaler 
SV cu 33 p, F.C. Koln 32 p, Fortuna 
Dusseldorf 31 p. In clasamentul gol- 
geterilor i Muller 26 goluri, Heynckes 
20 g, Wunder 15 g. Propper, Hoeness 
și Walitza cu cite 14 g.

R. F. GERMANIA : BAYERN 
MUNCHEN, AVANS DE 9 P

DUSSELDORF. 25 (prin telex, de 
la corespondentul nostru). In campio
natul vest-german, etapa a XXVI-a 
a furnizat numeroase surprize. Trei 
echipe au fost învinse pe teren pro
priu, printre care Fortuna Dusseldorf, 
una din componentele plutonului 
fruntaș, șl Hertha.

Lidera campionatului este în con
tinuare Bayern Miinchen. Ea se poate 
considera de pe acum campioan» 
țării, avînd un avans de 9 puncte 
față de cea de a doua clasată, Wup
pertaler SV. Tn etapa de sîmbătă, 
Bayern Miinchen a dispus pe teren 
propriu de VfB Stuttgart cu 5—1 
prin golurile marcate de Miiller (2), 
Schneider. Beckenbauer și Breitner. 
Meciul a fost urmărit de 30 000. de 
spectatori. Wuppertaler SV a cîști-

BOLOGNA, 25 (prin telex, de la 
corespondentul nostru). Nici o mo
dificare pe verticala primelor 6 cla
sate : a învins A. C. Milan, dar ș' 
Juventus, care, trecind peste obo
seala dificilei partide de miercuri, 
de la Budapesta, cu Ujpesti Dozsa, 
a cîștigat la Cagliari. încă o dată 
golul decisiv al torinezilor a fos‘ 
opera „tînărului* Altafini, acest ju 
câtor peste care anii trec fără ca 
să se cunoască. Cu golul de dumi
nică, el a ajuns la cifra de 198 !n 
campionatul Italiei Două tnfrîngerl, 
cele ale Iul Inter si A. S. Roma, ar 
putea constitui preludiul unor deci 
zii importante privind conducerea 
tehnică a acestor două echipe, an
trenate !n clipa de față de Inver- 
nizzi (Inter) și Herrera (A. S. Roma)

Vecchi, portarul milanezilor, respinge balonul în fața fundașului Bet 
(A.S. Roma) — în alb — venit în contraatac. A.C. Milan a cîștigat cu 
scorul final de 3—1.

contraatac. A.C. Milan a cîștigat cu
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corespondenți 11.51.09, interurban

Iată rezultatele : Bologna — Flo
rentina 2—0 (Ghetti, Savoldi), Ca
gliari — Juventus 0—1 (Altafini), La
zio — Atalanta 2—1 (Cecconi, La Ros3 
— Carelli), Milan — Roma 3—1 (Ri
vera 2, Bigon — Morini), Napoli — 
Palermo 1—1 (Esposito — Favalli), 
Sampdoria Genova — Lanerossi Vi
cenza 0—0, Torino — Internazionale 
4—0 (Pulici 2, Sala 2), Verona — 
Ternana 1—0 (Zigoni).

Clasamentul i Milan 
tus și Lazio 33 p, 
27 p, Fiorentina 26 p, 
Bologna 24 p, Cagliari

Golgeteri î Pulicl (Torino) 15 goluri, 
Rivera (Milan) 14 g, Chiarugi (Milan) 
10 g, Riva (Cagliari) și Savoldi (Bo 
logna) 9 g, Chinaglia (Lazio), Cleric» 
(Fiorentina), Boninsegna (Inter) 8 g, 
Benetti (Milan) șl Altafini (Juventus) 
7 'g etc.

CESARE TRENTINI

PRELIMINARIILE C. M.

MELBOURNE, 25 (Agerpres). — Ls 
Sydney au luat sffrșit întrecerile tur 
neului pentru preliminariile campio
natului mondial. Pe primul loc s-a 
clasat selecționata Australiei cu 9 p 
urmată de echipele Irakului — 8 p 
Indoneziei — 4 p și Noii Zeelande — 
3 p. Echipa Australiei va participa

36 p, Juven- 
Internazionale
Torino 25
22 p etc.

p,

deîn continuare, la un alt turneu 
calificare.

In ultima zi a competiției de 
Sydney s-au înregistrat următoarele 
rezultate î Australia — Indonezia 
6—0 (3—0) ; Irak — Noua Zeelandă 
4—0 (3—0).

la

REPREZENTATIVA S.U.A.,

ÎNVINSĂ

DIN NOU IN POLONIA
(Agerpres). — 
și-a continuat 
jucînd la Var- 

cu reprezentativa de tine- 
re-

VARȘOVIA, 25 
Selecționata S.U.A. 
turneul în Polonia, 
șovia
ret a țării gazdă. Victoria a 
venit fotbaliștilor polonezi cu sco
rul de 2—1 (1—0).
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