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• Liderul a obținut la Petroșani performanța zilei • Gazdele învingătoare in numai
jumătate din meciuri • F. C. Constanța a intrat efectiv in lupta pentru

retrogradăriievitarea
REZULTATE TEHNICE

spre poartă, vidac va res
in plasă

Foto : Dragoș NEAGU

I aza care precedat golul victoriei dinamoviste: Lucescu trimite din voleu 
pinge și Radu Nunweiller va plonja din spatele lui Pîrvu, trimițînd cu capul
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I.a c.iteua clipe după unul din starturi în „Crosul primăverii" 
entuziastă. Crosul de masă tinde să-și reintre in drepturi!

— sec-torul 5 al Capitalei. După cum se poate vedea, a fost o participare masivă și 
Foto : Vasile BAGEAC

Prima duminică a acestui aprilie, caldă și însorită, 
a coincis cu o veritabilă sărbătoare a sportului 
de masă, a crosului în special, care a angrenat 

— ia nivelul fiecărui sector al Capitalei și in multe 
participant!, băieți șiorașe ale țării — mii și mii de 

(ete din școli si întreprinderi.
„CROSUL PRIMĂVERII", această mare acțiune de re-

lansare a alergării în cer liber, vrea să însemne, in 
concepția organizatorilor, un prim pas către inițierea 
unor întreceri similare, apreciate și dorite de tineretul 
nostru.

lată, in materialele alăturate, citeva însemnări de la 
fața locului.

NOTA 10 PENTRU PARTICIPARE [PESTE 5000!] Și ORGANIZARE

C.F.R. CLUJ
DINAMO 
S. C. BACĂU 
STEAGUL ROȘU 
A. S. ARMATA 
F. C. ARGEȘ 
RAPID
JIUL

— C.S.M. REȘIȚA
— U.T.A.
— PETROLUL
— SP. STUD.
— F. C. CONST.
— U. CRAIOVA
— „U" CLUJ
— STEAUA

CLASAMENTUL

1—1
2—1
2—0 
1—1
4—3
2—0 
0—1 
0—1

(1—0)
(1—1)
(1—0)
(0—1) 
(2—2) 
(1—0) 
(0—0) 
(0—1)

O etapă interesantă, în cadrul căreia s-a în
registrat o mare surpriză, la București, in 
meciul Rapid — Universitatea Cluj (oaspe

ții învinși cu o săptămână înainte, pe teren pro
priu, au învins acum în deplasare echipa lui Ră- 
ducanu și Dumitriu II), iar alte trei meciuri (Jiul 
— Steaua. C.F.R. Cluj — C.S.M. Reșița și Steagul 
roșu — Sportul studențesc) s-au încheiat cu re
zultate care dacă n-au imediat efecte deosebite 
asupra clasamentului, le ar putea avea mai tîrziu. 
Este știut, de altfel, că punctele care au cea mai 
mare greutate, sînt cele cucerite în deplasare, deci 
cele adunate ieri de Steaua, aflată in luptă pen
tru titlu, și de C.S.M. Reșița și Sportul studen
țesc, situate la periferia clasamentului.

Una din cele trei formații care aveau același 
număr de puncte și conduceau plutonul, a rămas 
în urmă (e vorba de Universitatea Craiova, în
vinsă la Pitești de F. C. Argeș), astfel că, deocam
dată, asistăm la o cursă in doi, între Steaua și 
Dinamo, evident, performera fiind Steaua, prin 
victoria de la Petroșani.

Se pare că și zona in care conturile erau 
considerate încheiate, la un moment dat, începe 
să intre in discuție, invitînd la speranțe și, res
pectiv, îngrijorări. Este vorba de zona retrogra
dării sau din imediata ei apropiere. Intr-adevăr, 
C.S.M. Reșița a smuls un punct, la Cluj, iar co
dașa clasamentului, Sportul studențesc, a mai cu
cerit un punct nescontat și n-a lipsit mult (lovi
tura 
lupta împotriva retrogradării să fie relansată din 
plin. Și așa, C'.S M. Reșița a egalat la punctaj 
pe F. C. Constanța, iar Sportul studențesc nu Se 
mai află atît de departe, incit 
toate forțele pentru viitoarele 
începe să aibă griji U.T.A, 
ale ei, care o expun primului 
Ca să nu mai vorbim de
(J. BERARIU)

cialitate din acest sector pentru 
asigurarea unei bune pregătiri fi
zice generale elevilor lor. Meri
tul concurenților este cu atit mai 
mare cu cit traseele au fost destul 
clc dificile, cu multe diferențe de 
nivel și sinuozități, așa cum de alt
fel se și 
cros.

Fetele 
pregătite 
pera (Șc.

cere intr-o întrecere de
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1. STEAUA
2. DINAMO

3—4. C.F.R. ClUJ
3—4. UNIV. CRAIOVA

5. S. C. BACĂU
6. JIUL
7. F. C. ARGEȘ
8. PETROLUL
9. STEAGUL ROȘU

10. A. S. ARMATA
11. RAPID
12. ,U* CLUJ
13. U.T.A.
14. F. C. CONSTANȚA
15. C.S.M. REȘIȚA
16. SPORTUL STUDENȚESC

ETAPA VIITOARE (8 aprilie)

RAPID 
SPORTUL STUD, 
F. C. ARGEȘ 
A. S. ARMATA 
JIUL £
STEAGUL ROȘU 
S. C. BACĂU 
C.F.R. CLUJ

au avut cele mai bine 
concurente în Silvia Pi- 
gen. 116), Augustina Irl-fia

Ca-
s-au dovedit 
sectorul 5 ai 

de ti- 
o pre- 
primă- 
consti-

Anticipările 
întemeiate : in 
pitalei, mai bine de 5 000 
neri și tinere au semnat 
zență entuziastă la „Crosul 
verii". încă pe atîția s-au
tuit în spectatori — părinți și rude, 
cunoștințe, profesori. Am notat cu 
satisfacție — în rîndul acestei ma
sive asistențe — prezența tovară
șului George Ghenoiu, prim secre
tar al Comitetului municipal 
București al U.T.C., a prof. Emil 
Jecu, vicepreședinte al C.M.E.F.S., 
a prof. Gh. Popescu, inspector șef 
al Inspectoratului școlar al secto
rului 5. N-au lipsit de la acest 
eveniment- sportiv nici directori 
de școli și licee (Șc. generală nr. 
120, Liceul economic nr. 1), pro
fesori de cultură generală, în ma
joritatea cazurilor diriginți (și evi
dent cei de specialitate), care au 
asigurat cadrul tehnic și organiza
toric al întrecerilor. Ne simțim

4

datori să evidențiem contribuția 
adusă la succesul acțiunii de către 
profesorii de educație fizică de la 
școlile generale nr. 96, 101, 108, 
111, 114, 188, 120 și 190, de la Li
ceul „Gheorghe Șincai" și de la 
grupurile școlare tehnice „Ran- 
gheț" și „Autobuzul".

Cu alte cuvinte, bune intenții 
din partea tuturor factorilor che
mați să sprijine această acțiune de 
-relansare a alergării în aer liber, 
a crosului și, în general, a atle
tismului, așa cum recomandă re
centa Hotărîre de partid. Subliniind 
reușita întrecerilor — favorizate 
și de un decor de autentică pri
măvară — vrem 3ă credem că în 
sectorul 5 (și nu numai aici), aler
gările de cros vor avea un carac
ter permanent, vor intra în pro
gramul multor școli și întreprin
deri cu o mare masă de tineri și 
tinere.

Cît privește întrecerea de cros în

sine, ea a relevat în primul rînd 
faptul că în proporție de 90 la 
sută, concurenții au reușit să ter
mine parcursurile, atît fetele cit 
și băieții. Ceea ce. desigur, atestă 
preocuparea profesorilor de spe

Tiberiu STAMA

(Continuare ta pag. a 2-a)

LINIA DE SOSIRE A FOST TRECUTA,

ALERGAREA CONTINUĂ...

un punct nescontat și n-a lipsit mult (lovi- 
de la 11 metri, ratată de Cuperman), ca

TARA NOASTRĂ-0 GRĂDINĂ!
9

TINERETUL PARTICIPĂ ENTUZIAST LA ACȚIUNEA

t

POMILOR, LA ÎNFRUMUSEȚAREA ORAȘELORSĂDIRE

acare vor mărgini această mare arteră
Ampla acțiune patriotică de să

dire a pomilor, de înfrumusețare a 
orașelor și satelor patriei, a cunos
cut sîmbătă și duminică două veri
tabile zile record.

La chemarea organizațiilor U.T.C. 
și de pionieri, numai în Capitală, 
de pildă, au lucrat peste 35 000 de 
tineri și tinere, muncitori, elevi, 
studenți, purtători ai cravatelor ro
șii, în rîndul cărora s-au aflat, bi
neînțeles, numeroși membri ai clu
burilor și asociațiilor sportive bucu
reștene.

Ieri, de la ora 8 dimineața, parcu
rile și grădinile, spațiile verzi din
tre blocuri, peluzele care mărginesc 
marile artere ale Capitalei, deveni
seră adevărate furnicare. Se săpa 
de zor, se desțeleneau terenuri în
tregi, se făceau brazde, iar în urmă, 
alte mîini, la fel de harnice, plan
tau pomi, arbuști, plante decorati
ve, flori...

S-a lucrat pretutindeni într-o at
mosferă de entuziasm și bună dis
poziție, sub privirile pline de admi
rație ale trecătorilor. Și nu rare au 
fost cazurile cînd 
grăbiți, și-au scos 
mecat mînecile, și 
mătate de oră cot 
din jur.

Din relatările 
noștri reiese că pretutindeni 
putut yedea asemenea imagini ale

Pe bulevardul Ion Șulea se pregătesc brazdele pentru arbuștii și florile 
Capitalei.
hărniciei colective, ale dorinței de a 
da viață chemării mobilizatoare a 
partidului : ȚARA NOASTRA — O 
GRĂDINA !

unii, mai puțin 
haina, și-au su- 
au lucrat o ju- 
la cot cu tinerii

corespondenților
s-au

Nu știm .dacă în alte, orașe dumi
nica de ieri a fost marcată de vreo 
tradițională farsă a lui 1 aprilie. 
Știm. însă, că la Giurgiu, cei care 
rt-au răspuns invitației de a parti
cipa la „Crosul primăverii", s-au... 
păcălit singuri. Aflasem, la începu
tul săptămînii trecute că, în acest 
port dunărean, sezonul sportiv de 
agrement în aer liber se va deschi
de cu o mare întrecere de alergare. 
Au venit peste 1500 de elevi ai șco
lilor generale, ai liceelor, dar 
n-au fost prezenți membrii nici 
unei asociații sportive din între
prinderi și instituții î...

Balcoanele clădirilor noi din pe
rimetrul Casei de cultură sînt înțe
sate de asistență, trotuarele sînt 
arhipline, libere rămînînd doar lo
cul de plecare, întreg traseul pe 
unde se va alerga și, firește, punc
tul de sosire. „Crosul primăverii" a 
început. Primele au plecat în cursă

junioarei® mici, Lucia Hasan, de 
la Liceul nr. 2, s-a instalat în frun
tea plutonului (de vreo sută de con
curente) chiar după primii metri 
parcurși. Va reuși să mențină rit
mul pînă la capăt? Iată că a reu
șit! Profesoara care însoțește masi- 
vhl grup al elevilor amintitului li
ceu, Anca Anghelescu, ne face 
atenți la sosirea celorlalte concuren
te. Știa profesoara ce știa, pentru 
că a doua a venit Elena Dabija, 
a treia Georgeta Dobriș, și așa mai 
departe pînă la locul zece — toate 
elevele sale. Reprezentanții aceleiași 
școli aveau să... monopolizeze și lo
cul II la echipa de junioare mari, 
precum și locul I la juniori mici.

între două starturi discutăm cu 
tovarășul Ignat Galus, prim secre
tar al Comitetului municipal U.T.C. 
Giurgiu. Ne spune : „Succesul de

Ion GAVRILESCU

(Continuare ta pag. a 2-a)

CONCURSUL INTERNATIONAL

STEAUA
DINAMO
F. C. CONSTANȚA 
„U" CLUJ
C.&M. REȘIȚA
U.T.A.
UNIV. CRAIOVA 
PETROLUL

GOLGETERI

10 GOLURI t OBLEMENCO 
(Univ. Craiova) — 3 din 11 m.

9 GOLURI : Roznai (Jiul), Pes
caru (Steagul roșu) — 1 din 11 m.

8 GOLURI : Năstase șl Iordă- 
nescu (Steaua), Dumltrache (Di
namo) .

7 GOLURI : Adam (C.F.R. Cluj) 
— 3 din 11 m.

e GOLURI : Marcu (Univ. Cra
iova), Troi (F.C. Argeș), M. Sandu 
(Sportul studențesc), i. Constan
tin (F.C. Petrolul). Mureșan 
(A.S.A.), Dumitru (Steaua), Țe- 
gean (C.F.R. Cluj), Lucescu (Di
namo) — 1 din 11 m, Dembrov- 
schi (Sport Club Bacău) — 2 din 
11 m, Naghi (A.S.A.) — 2 din 11 m.

„CUPA BUCEGI" LA SCHI

MARIA CÎMPEANU Șl VIRGIL BRENCI 
ÎNVINGĂTORI LA SLALOM SPECIAL

POIANA BRAȘOV. 1 (prin tele
fon). Proba de slalom special des
fășurată în a doua zi de întreceri a 
„Cupei Bucegi ‘ a beneficiat de un 
cadru excepțional, după cum apre
cia Victor Leibesl'eder. director teh
nic al federației austriece de schi, 
conducătorul grupului de sportivi 
aflați la Poiana Brașov. Intr-ade
văr, de ani de zile pîrtia de sub 
teleferic nu a oferit condiții atit de 
perfecte, adică zăpadă înrjhețată, 
pîrtie largă, pe care s-au putut 
monta ambele manșe, vizibilitate 
bună pentru concurenți și o varia
ție de înclinație a traseului, prilej 
de dificultate pentru competitori și

spor de spectacol 
Debutul cursei 

întrucît primii trei 
tre care se află și Dan Cristea, asu- 
mîndu-și riscuri mari pe o pîrtie 
prea înghețată au căzut, au omis 
porți. fiind nevoiți să abandoneze. 
Desfășurarea ulterioară a cursei 
avea să confirme acest start dra
matic, întrucît din cei 51 de spor
tivi, numai 19 au încheiat traseul, 
restul fiind descalificați sau aban
donați. din cauza vitezei excesive 
pe care controlul schiurilor era 
greu de menținut. în aceste condi
ții deosebite, spre surpriza tuturor, 
dună o lună de zile de întrerupere.

pentru privitori, 
a fost dramatic, 
concurența, prin-

Virgil Brenci a reușit excelenta 
performanță de a se clasa pe locul 
1 în ambele manșe și deci și în cla
samentul general în fața unor con
curenți valoroși din Austria, R. F. 
Germania, Cehoslovacia, Polonia, 
bine cotați în clasamentul F.I.S. și 
care au făcut totul, pentru a-1 de
poseda de primul loc. La fel ca și 
Dan Cristea, Dorin Munteanu, în

Mihai BARA

(1-1)
(0—3)
(1—1) 
(1—4) 
(0—2) 
(0—3) 
(2—3) 
(1—0)

să nu-și mobilizeze 
partide. In schimb, 
cu cele 15 puncte 
vini mai puternic... 
F. C. Constanța...

ASTĂZI SE REUNESC
LOTURILE A Șl DE TINERET

București 
(pînă la 
vor sus-

Astăzi se reunesc la 
loturile A și de tineret 
23 de ani) care miercuri 
ține un meci de antrenament, fără 
public. Intenția antrenorilor celor 
două loturi este să revadă o serie 
de jucători care ar putea, even
tual, să facă parte din loturile de
finitive pentru primele jocuri ale 
sezonului, cele cu selecționatele 
Uniunii Sovietice, care vor avea loc 
la 18 aprilie (la Kiev), echipele 
A, și la 19 aprilie (la Odesa), echi
pele de tineret.

Loturile probabile (forma lor de
finitivă se va cunoaște la prînz, 
!n funcție de starea sănătății ju
cătorilor) cuprind, în general, pe 
jucătorii convocațj la precedentele 
reuniri. Numele noi pentru lotul 
A ar fi Cheran, Pescaru, Anca,

Radu Nunvveiller, Oblemenco, An- 
ghel (de la lotul de pînă Ia 21 
de ani), ca și Mureșan, precum și 
Aelenei și Dumitriu IV, care au 
revenit de la lotul prim, în lotul 
de pină la 23 de ani.

în intenția antrenorilor Valentin 
Stănescu, Robert Cosmoc și Cornel 
Drăgușin este ca meciul de antre
nament de miercuri să se desfă
șoare pe durata a trei reprize (de 
40 sau 45 de minute, aceasta ră- 
mîne să se fixeze) în cursul că
rora să fie utilizați toți jucătorii 
convocați.

Astăzi, la ora prfnzulul, se va 
cunoaște situația exactă a celor 
două loturi, urmînd ca în numărul 
de mîine să vă prezentăm noi 
amănunte asupra acestei reuniri a 
selecționabililor.

Maria Cîmpeanu a realizat o frumoasă performanță in concursul internațional, „Cupa Bucegi". cucerind locul I 
la slalom special Foto: Paul JiOMOȘAN

Șerban (Steaua) transmite un 
balon către linia sa de trei- 

sferturi

(Continuare ta pag. a 4-a)
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STEAUA (IERI 20-3 CU DINAMO!)
SE ÎNDREAPTĂ CU PAȘI MARI SPRE TITLU • ••

în etapa, de ieri toate formațiile 
bucureștene au jucat acasă și între 
ele. Vulcan și Gloria s-au întîlnit 
simbătă pe terenul primei echipe, 
dînd naștere unei partide poate nu 
foarte apreciabilă din punct de ve
dere tehnic, dar extrem................ .
și plină de neprevăzut, 
privește rezultatul, pînă 
final. Protagonistele au 
atenția publicului prin desele răstur
nări de scor și lucrul acesta este 
întotdeauna mult gustat de amatorii 
de spectacole sportive. Dacă cele 
două echipe metalurgiste au jucat 
sîmbăta, era de așteptat ca celelalte 
patru formații să evolueze intr-un 
cuplaj pentru a da posibilitatea unui 
număr cit mai mare de spectatori 
să le urmărească jocul. Dar nu a

de disputată 
în ceea ce 

la fluierul 
ținut trează

balonului oval 
împartă sau să 
contratimp din- 

al orașului. Lu- 
intereselor

fost așa, /iubitorii 
fiind obligați să se 
facă adevărate curse 
tr-un colț într-altUl 
cru întru totul contrar 
rugbyului. Socotim că în această di
recție ar trebui să intervină direct 
Federația de resort, nelăsînd progra
marea pe seama cluburilor, luînd 
drept exemplu hotărîrea forului de 
conducere a fotbalului nostru, care a 
decis ca echipele bucureștene, atunci 
cînd joacă între ele, să fie progra
mate obligatoriu în cuplaje. Ceea ce 
este foarte just.

în Parcul Copilului — devenit un 
sdevărat sanctuar al rugbyului — 
s-au întîlnit echipa gazdă, cu o fai
mă și tradiție impresionante și am
bițiosul team al Sportului studen-

țese. Dacă în tur Grivița roșie, acu- 
zînd tinerețea noii sale garnituri pe 
care a aruncat-o anul acesta în în
trecere. a cedat un punct, realizînd 
un scor egal (10—10) mult comentat, 
de data aceasta, elevii lui Viorel 
Moraru și Radu Demian s-au pus 
repede pe picioare și s-au apropiat 
din nou de vremurile cînd dominau 
Întrecerea noastră internă. Un joc 
activ, o permanentă mișcare în te ■ 
ren, un repliaj atent și prompt în 
zona de apărare, în momentele de 
iureș advers (fiindcă au fost și dintre

Dimitrie CALLIMACHI

(Continuare in pag. a 2-a)
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PENICILINA IAȘI ÎNTRECUTA Șl DE CONSTRUCTORUL I

RAPID 52-50,
ÎN DFRBYUL ETAPEI

In etapa a XV-a a campionatului 
republican de baschet feminin, au 
fost înregistrate următoarele rezul
tate :

I.E.F.S. — RAPID 52—50 (30—31).
UNIVERSITATEA CLUJ 

LITEHNICA BUCUREȘTI 
(25—34). ‘

VOINȚA TG. MUREȘ — 
TATEA SATU MARE 
(39—350*

VOINȚĂ BUCUREȘTI - UNI
VERSITATEA TIMIȘOARA 85—61 
(36—25).

CONSTRUCTORUL BUCUREȘTI 
— CRIȘUL ORADEA 48—43 (22—23).

- PO-
55—65

SANA-
70—66

REZULTATELE ETAPEI A XV-a
A DIVIZIEI A

FEMININ

Voința București — Cetatea Giurgiu 
2512—2449 pd: Rapid București — Frigul 
București 2648—2231 pd; Voința Mediaș — 
Voința Timișoara 2366—2118 pd; Voința 
Constanța — Instalatorul București 
2214—2166 pd; Voința Craiova — voința 
Oradea 2383—2392 pd; Laromet București 
— Metrom Brașov 2371—2175 pd; Hidro
mecanica Brașov — Voința Cluj 2278—2199 
pd; Petrolul Băicoi Gloria București 
2559—2285 pd: U.T. Arad — Voința Tg. 
Mureș 2151—2230 pd.

MASCULIN

Voința București — Flacăra Cîmpina 
5282—5210 pd; Petrolul Ploiești — Rul
mentul Brașov 5335—5240 pd; Electrica 
Sibiu — Jiul Petrlla 5290—5126 pd; Voința 
Cluj — C.F.R. Timișoara 5122—4807 pd ; 
Gloria București — Constructorul Bucu
rești 5270—4991 pd; C.F.R. Tg. Mureș — 
Voința Lugoj 5308—5027 pd; Olimpia Re
șița — I.C. Oradea 5095—5026 pd; Con
structorul Galați — Victoria Bod 
5036—4815 pd: Laromet București — Rapid 
București 4924—5005 pd.

STEAUA SE ÎNDREAPTĂ CU

RUGBY
1 (Urmare din pag. t)
acestea) șl o trecere ranidă în atac 
cu toată echipa, iată cîteva dintre 
explicațiile unui succes mai facil 
decît era de așteptat, dacă avem în 
vedere că studenții prezentau un 
„XV“ cu nume mult mai sonore și 
cu infinit mai multă experiență. Dar 
la Sportul „ceva" l ‘ “
atunci înfrîngerile sale nu mal 
prind pe nimeni. Punctele din

nu merge Încă și 
sur- 

joc

liiiniitiiittiitiiiiiilliniiiif
REZULTATE TEHNICE: Vulcan — 

ria 17—16 (8—10), Dinamo — Steaua 
(0—16), Grivița roșie — Sportul studen
țesc 10—3 (10—3)> Precizia Săcele — Uni
versitatea Timișoara 0—4 (0—0), Politeh
nica Iași -.C.S.M. Sibiu 4-4 (0—0),
C.S.M. Suceava — Știința Petroșani 0—0. 
Partida dintre Rulmentul Bîrlad și Farul 
Constanța s-a amînat din cauza terenu
lui impracticabil

«
1. STEAUA
2. Univ. Tini. 
S. Dinamo
4. C.S.M. Sibiu
5. Farul
6. Știința Pi~-<
7. Grivița roșie
8. Vulcan
9. Sportul Stud.

10. Politehnica Iași
11. Rulmentul Btrlad
12. Gloria
13. Precizia Săcele
14. C.S.M. Suceava

GIo-
3—20

de la Bir iad.

16 15 0
16 12 o
16 10 2
17 8 2
16 8 2
16 7 3
16 7 3
16 8 O
16 7 2
16 6 4
15 6 0
16 2 5
16 1 3
16 1 2

1 238— 61 46
4 212— 35 40
4 165—102 38
7 92— 83 33
6 194—113 34
6 133— 77 33
6 172—104 33
8 103—164 32
7 130—135 32
6
9
9

12
13

84—116 32
72—138 27 

103—144 25
44-224 21
60—286 20

lîiînnniniiiimiihniinir

de Țibuleac (încer- 
de pedeapsă) și

au fost înscrise 
care și o lovitură
Simion (lovitură de pedeapsă) pen
tru Grivița, respectiv de Crăciunescu 
(lovitură de pedeapsă), toate în pri
ma repriză, după pauză eforturile 
ambelor echipe de a mai modifica 
scorul rămînînd deșarte. A condus 
destul de bine Al. Lemneanu, un ioo 
dificil.

V v

în campionatele naționale de volei s-au desfășurat, ieri, partidele eta
pei a XXI-a. Cu excepția rezultatelor înregistrate în întîlnirile Construc
torul — Penicilina Iași (feminin) $1 I.E.F.S. 
celelalte echipele favorite au obținut

i. — „U“ Cîuj (masculin), în 
victoriile scontate.

MASCULIN

I.E.F.S. — ,.U“ CLUJ 1—3 (5, —10, 
—13, —13). Studenții bucureșteni au 
pierdut un meci, pe care ar fi pu
tut să-1 ciștige, dacă ar fi evitat 
greșelile comise, în special, în se
turile 3 și 4. cînd au avut și con
ducerea cu 10—2, fără a se mai 
concentra, însă, suficient în fina- 
luri, permițînd, astfel, adversarilor, 
care nu au renunțat în nici un 
moment la luptă, să recupereze ș1- 
să realizeze o victorie nesperată. 
Ne-au plăcut Bînda, Bălaș, Popa de 
la clujeni, respectiv Mânu și Ar
buzov. Bun arbitrajul cuplului V. 
Dumitru — N. lonescu.

DINAMO — „U“ CRAIOVA 3—0 
(6, 11, 9). Studenții craioveni au 
pus uneori probleme campionilor, 
însă ni s-a părut că ei au abordat 
întîlnirea fără convingerea că pot 
să obțină mai mult. Dacă ar fi in
sistat, cum de obicei i-am văzut în 
acest campionat, rezultatul ar fi 
fost poate mai strîns. Fără îndo
ială, Dinamo este cea mai puter
nică echipă de club la ora actuală 
și, poate de aceea, cralovenii nu 
S-au angajat deplin în joc, avînd 
convingerea că oricum vor fi în
vinși. Bun arbitrajul cuplului Ov. 
Georgescu — Gh. Ionesru.

PROGRESUL — TRACTORUL 
BRAȘOV 3—1 (0, 7, —8, 14). În
tîlnirea din sala Progresul a oferit 
un spectacol agreabil, echipa con
dusă de Horatiu Nicolau dominînd 
disputa și cîstigînd fără prea mari 
emoții. Au arbitrat D. Ridul eseu șl 
C. Nistor. (D. VATAU — coresp.)

ELECTRA — C.S.U. GALAȚI 1—3 
(8, —15, —10, —7). Victorie meri
tată a studenților gălățeni, care au 
practicat un joc mai organizat, cu 
atacuri puternice și blocaje sigure. 
S-au remarcat Popescu, de la gaz
de, respectiv Pădureanu și Dragoș 
Popescu. Au condus Gh. Nedelcu 
Și N. Waldinger. (P. POPA — co
resp.)

VIITORUL BACĂU — VOINȚA 
ARAD 3—0 (4, 12, 6).

STEAUA — RAPID 3—1 (11, 7, 
—O; 4)— disputat sîmbătă.

• Azi, de la ora 17,. în sala Flo- 
regsca : I.E.F.S. — Voința Arad.

FEMININ
CONSTRUCTORUL — PENICILI

NA 3—1 (10, —11, 10, 8). Gazdele, 
jucînd foarte bine, au reușit sur
priza etapei, întrecînd formația ie
șeană, care a evoluat departe de 
valoarea care a consacrat-o. Peni
cilina a acționat tot timpul debuso- 
lat, constituind un adversar ușor de 
depășit. S-au remarcat: 
Caranda, Carmen Puiu, 
Steriade, Paula Cazangiu, 
Stoian, Ileana Teodorescu.
Pisică și Gertrude Russy de la Con
structorul, respectiv Aurelia Ichim 
și Ana Chirițescu. Au condus C. Pi- 
taru, din Sibiu, și I. Covaci, din 
București. (Iulian COSTINIU)

RAPID — I.E.F.S. 3—1 (8, —13, 
3, 2). Victoria campioanelor a fost 
facilitată de extrem de multele gre
șeli comise de echipa studentelor. 
Giuleștencele și-ar fi putut adjude
ca partida în trei seturi, dacă nu 
se relaxau prematur în cel de-al 
doilea, cînd I.E.F.S. a remontat han
dicapul, cîștigîndu-1. S-au remar
cat Martha Szekely, Constanța Bâ- 
Iășolu, Eugenia 
dora, respectiv 
Luxa Ghiță. Au 
M. Marian, din 
nicu, din București.

.Victoria 
Daniela 

Doina 
Elena

Rebac, Florica Tu- 
Maria Cengher șl 
arbitrat foarte bine 
Oradea, și A. Di-

DINAMO — MEDICINA 3—2 
(0, —13, 7, —11, 8). O partidă care 
ne-a amintit de faptul că se joacă 
în ziua... păcălelilor. Acestea au în
ceput chiar din primul set, în care 
Medicina s-a văzut lipsită de cele 
nouă puncte realizate cu trudă, 
pentru că o jucătoare de a sa,' Ma
ria Matei, figura cu un număr pe 
foaie și cu un altul în teren. După 
sfîrșitul setului, arbitrii au consta
tat această nepotrivire si 
anularea punctelor. Apoi, 
decisiv, la 12—8 pentru 
cînd studentele marcau o 
puternică, arbitrul secund 
celui principal să sancționeze pe 
jucătoarea, Matei pentru faptul că 
a vorbit în teren, folosind un lim
baj nu tocmai academic. Arbitrul 
principal a hotărît înlocuirea ei de
finitivă, arătînd cele două cartona
șe, dar cum ea fusese deja schim
bată și nu tnai putea fi înlocuită, 
meciul s-a încheiat prin adăugarea 
a trei puncte dinamovistelor, care 
au obținut astfel victoria. Puținii 
spectatori prezenți în sală au avut 
prilejul să vadă totuși două seturi 
(al doilea și al patrulea) de bună 
valoare, în care fazele lungi au 
abundat. Au arbitrat bine C. Armă- 
șescu și Z. Pătru.

FARUL — „U“ CLUJ 3—1 (12, 
—9, 12, 12). Mai hotărîte în fina- 
lurile de set și cu Carmen Mari
nescu foarte bună în atac, Farul 
a obținut 
condus E.
ENACHE

C.S.M;
REȘTI 3—0 (13, 8, 11).

„U“ TIMIȘOARA — CEAHLĂUL 
P. NEAMȚ 3—1 (9. —11, 7, 8).

au decis 
în setul 
Dinamo, 
revenire 
a cerut

o victorie meritată. Au
Ilieseu și I. Petrovich (P. 
— coresp.).
SIBIU — „U“ BUCU-

or

PAȘI MARI SPRE TITLU
Derbyul etapei s-a disputat pe te

renul Stelei (Ghencea), pentru că în 
continuare Dinamo — care era orga
nizatoare — nu găsește altă soluție 
Dacă inițial consideram partida des
chisă și anticipam chiar posibilitatea 
unei „surprize" pentru liderul deta
șat al clasamentului, pe teren lucru
rile s-au petrecut altfel, steliștii ad- 
tninistrînd adversarilor lor tradițio
nali o cruntă „corecție**, așa cum de 
mult nu am văzut pe terenurile 
noastre de rugby atunci cînd se ln- 
lîlneau aceste două formații. Să "fie 
de vină diferența de pregătire dintre 
ele ? Sau deosebirea valorii și capa
cității tehnico-tactice dintre cele 
două garnituri este la ora actuală 
atit de netă. Noi credem că adevărul 
este undeva la mijloc. Oricum, sa 
cuvine ca clubul Dinamo să se pre
ocupe mai îndeaproape de echipa s? 
de rugby, pentru a o readuce aproa
pe, cît mai aproape de locul fruntaș 
pe care se afla nu de mult

Steaua, în schimb, s-a prezentat 
ieri la o cotă înaltă, poate cea mai 
înaltă din acest an, dovedindu-se n 
fi la această, oră o adevărată „ma
șină de rugby", bine rodată și pusă 
la punct din toate punctele de ve
dere. Punctele învingătorilor au fost 

• realizate la capătul unor acțiuni 
spctaculoase prin Teleașă (2 Încer
cări), Braga (încercare) și Durbac (lo
vitură de picior căzută, lovitură de 
pedeapsă și o transformare). Pentru 
Dinamo a înscris Nica

Arbitrul P. Declessis 
formațiile :

POLO
RAPID A ÎNVINS (DIN NOU) LA

Rapid și Dinamo, cele mai puter
nice echpe de polo din țară, s-au în- 
tîlnit ieri dimineața, în piscina aco
perită de la. Floreasca, în primul lor 
derby al actualului campionat. Pen
tru cei care n-au asistat la partidă, 
și s-au gîndit la jocurile mai bune 
practicate de dinamoviști în această 
ediție, rezultatul întîlnirii le-ar pu
tea părea surprinzător. Martorii ocu
lari ai înverșunatei dispute de ieri 
însă, fie ei partizani ai echipei din 
Ștefan cel Mare sau admiratori ai 
feroviarilor, trebuie Să recunoască 
însă că noul succes (al 4-lea consecu-

în derby-ul campionatului

MARE LUPTĂ (3-2) PE DINAMO
dorit. Cunoseînd că dinamoviștii sînt 
în general mai rapizi și acționează 
foarte periculos pe contraatac, ac
tualii campioni au jucat cu multă 
precauție, avîntîndu-se doar rareori 
în terenul advers. Ei au reușit astfel 
să-i tempereze din primele minute 
pe dinamoviști, dornici să înscrie cît 
mai repede. Mai mult chiar, înainte 
de prima pauză, la o greșeală multi
plă (Lazăr, Rus, Zamfirescu), Cornel 
Rusu s-a trezit singur în fața porții 
și a fost 1—0 pentru Rapid.

Dinamo a atacat mai mult în re
priza secundă. Nastasiu și Novac au

ii Q

(1. P-).
a condus bine

— TELEAȘA.STEAUA : DURBAC
Budică (Suciu), Enache, Braga — R. 
IONESCU. MATEESCU — Corneliu, 
POSTOLACHE, Achim — PINTEA, 
ȘERBAN — CIORNEI. Munteanu, 
BUCUR (CioareC). DINAMO : Nica — 
Coravu, NICOLESCU, Aldca, Con
stantin (I. Stoica) — Dragomirescu, 
FLORESCU — I. Stoica (ProsiJ, Ifti- 
mie, Roman (I. Aurel) — Țurlea, Bo- 
roi — Baciu. CARAIMAN, Gh. Stoica.

Luptă aprigă la poarta feroviarilor. Ilie Slăvei (caschetă albă cu nr. 6) 
ți V. Țăranu (nr. 3) încearcă să se opună la șutul lui Novac.
tiv în meciurile directe) al rapidiști- 
lor a fost meritat. Formația pregătită 
de antrenorul Constantin Vasiliu a 
Cîștigat cu 3—2 (1—0, 0—0, 1—1,
1—1) și deține un avans teoretic 
(pentru că mai are de jucat restanța 
cu Voința Clâh de două puncte în * 
fața eternei sale adversare.

De la bun început trebuie spus că 
întrecerea nu s-a ridicat nici pe de
parte la înălțimea așteptărilor. Deși 
se înfruntau marea majoritate a can- 
didaților la lotul reprezentativ, ca
litatea spectacolului & lăsat mult de

0 SĂRBĂTOARE A SPORTULUI DE MASĂ
ROLUL CADRELOR DIDACTICE NU SE REDUCE NOTA 10 PENTRU PARTICIPARE

(Urmare din pag. 1)

în preHmiitariile U.E.F.A.: România — Grecia 2-2 (2-0)

DUPĂ CE AU CONDUS CU 2-0. JUNIORII NOȘTRI 
LA UN PAS DE INFRINGERE

Am afirmat de mai multe ori 
înaintea acestui meci retur cu 
Grecia, din cadrul preliminariilor 
turneului U.E.F.A., că juniorii 
noștri vor avea o misiune extrem 
de dificilă, echipa antrenată de 
Jean Colias căutînd să-și joace la 
București ultima ei șansă de cali
ficare. Calificarea încă n-a obți-

I-a depășit și, din careu, a șutat 
precis, pe lingă Arvanitidis : 1—0- 
Din acest moment și pînă la sfîr
șitul reprizei, jucătorii noștri vor 
realiza cîteva combinații frumoase 
din care ar fi putut marca cel pu
țin încă trei goluri. N-au mai în
scris insă decît o singură dată 
(min. 22), prin Negruțiu, care a re-

Negruțiu (nu se vede in fotografie) a șutat formidabil de la 16 m ți, 
după ce a scuturat plasa porții lui Arvanitidis (căzut) balonul a revenit în 
teren. Arbitrul arată centrul terenului. Foto : S. BAKCSă

mingea ricoșează in plasa porții 
lui Ciurea : 2—1. Gafă nepermisă, 
care ar fi putut să fie reparată 
în min. 49, cînd Răducanu, într-o 
poziție foarte bună, s-a încăpățînat 
să dribleze la infinit în loc să șu- 
teze la poartă. A driblat pînă a 
pierdut mingea, atrăgîndu-și deza
probarea tribunelor. Și, în loc de 
3—1, scorul va deveni imediat 2—2, 
fundașul grec Kondoulis, venit în 
careul echipei noastre, va relua 
cu capul spre poarta Iui Ciurea,
t!!iiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiini!iiiiiitifiniiiiiiiiiinniiiitiir

CLASAMENTUL GRUPEI

Iugoslavia — România care se va 
disputa la 15 aprilie la Vîrșeț.

1. Grecia 4 2 1 1 6—5 5 p.
2. România 3 1 2 0 3—2 4 p.
3. Iugoslavia 3 0 1 2 2—4 1 p.

A mai rămas de jucat meciul

nut-o dar, oricum, pînă la 15 apri
lie, cînd va avea loc ultimul meci 
din grupă (Iugoslavia — România), 
se va menține pe primul loc al 
clasamentului, avînd un punct mai 
mult decît echipa noastră.

în partida de ieri, victoria pu
tea reveni oricăreia dintre cele 
două formații- Prima repriză a 
aparținut juniorilor români care, 
după numai un sfert de oră, au și 
deschis scorul, ca urmare a unei 
acțiuni perpendiculară pe poarta 
adversă: de la Hurloi mingea a 
ajuns la Stoica, acesta a profitat 
do un luft al fundașului Firatos,

luat din 16 m — cu un șut impa- 
rabii — o centrare impecabilă, 
înapoi, a lui Marcel Răducanu: 
2—0. A urmat o suită de ratări 
incredibile, Stoica (min. 30), Rădu
canu (min. 34 și 39) și Șumulanschi 
(min. 36) șutind din apropiere pe 
lîngă poarta oaspeților.

La reluare, pe teren vor apărea 
parcă alte echipe, rolurile inver- 
sîndu-se. Tinerii jucători greci 
atacă mai hotărît și, după numai 
cinci minute reduc handicapul : 
Hurloi se grăbește și, în loc să 
degajeze departe, trage puternic în 
... Arditzoglu, din pieptul căruia

•iiaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinniiiiiiiiiniiiiiiihiiiiiiiiiuini:

mingea fiind deviată în gol de 
Lucuță ! ? Deci, din nou, un fel de 
autogol ! Urmează clipe grele pen
tru echipa noastră care ntt mai 
poate lega două pase, jucătorii nu 
se dublează, atacanții nu se re
pliază, apărarea, cu Naghi și Chivu 
într-o zi foarte slabă, clătinîndu-se 
la fiecare atac al oaspeților. Aceș
tia joacă din ce în ce mai bine șl, 
prin combinații simple, în viteză, 
prin atacuri în forță, reușesc să 
creeze panică în careul echipei 
noastre. în min. 64 ei se află la 
un pas de victorie dar Sacoridis, 
scăpat singur de la centrul tere
nului nu va reuși să marcheze, 
Ciurea ieșindu-i în întîmpinare și 
respingînd miraculos cu piciorul.

Arbitrul austriac Alois Kessler 
a condus foarte bine formațiile : 
ROMÂNIA ; CIUREA — Chivu, 
Naghi, NEGRUȚIU (min. 68 Co
tigă), Lucuță, — STOICA, Hurloi, 
Iuga (min. 30 Munteanu) — Cri- 
șan, Răducanu, Șumulanschi ; f 
GRECIA : Arvanitidis — Voulga- 
ris, Iosifidis, Firatos, KONDOULIS “ 
— DAMIANIDIS, Kyratos (min. 
41 ARDITZOGLOU), Sacoridis — 
Markou, MAVROS, Karipidis (min. 
68 Kolovos).

Laurențiu DUMITRESCU

ÎN ETAPA DE IERI A DIVIZIEI B, LIDERII ÎNVINȘI!

' A venit, așadar, vremea în care 
acțiunile sportive de masă găzduite 
d« stadioane, de parcurile orașelor 
sau de alte baze sportive — cu alte 
cuvinte cele desfășurate în aer li
ber — au trecut pe primul plan al 
preocupărilor organelor de resort 
de la diferite nivele. O astfel de 
acțiune, la care am asistat ieri di
mineață, pe o vreme splendidă, cu 
mult soare, s-a desfășurat și pe 
stadionul Olimpia din Capitală. 
Aici și-au dat întîlnlre peste 1 ooo 
de eleve din școlile de toate grade
le de pe cuprinsul sectorului IV 
Trebuie să remarcăm faptul că, din 
motive justificate, (propagandistice) 
organizatorii C.E.F.S., U.Ț.C.,
Inspectoratul școlar și Consiliul 
pionierilor de la nivelul sectorului 
— au intitulat această acțiune 
„Crosul fetelor**. Competiția face 
parte, totuși,' din seria celor nouă 
crosuri bucureștene, preconizate să 
aibă loc pe parcursul acestui an, 
fiind similară cu o etapă pe sector. 
Pentru băieți, un concurs asemănă
tor se va desfășura în prima dumi
nică de după începutul celui de al 
treilea trimestru al anului școlar.

Dar, cu ocazia vizitei făcute ieri 
la stadionul Olimpia, am putut re
marca și un fapt mai puțin plăcut. 
Mulți dintre profesorii de snort 
care-și însoțeau elevele, erau pre
zenți de-a lungul traseelor doar în 
calitate de spectatori. Și nu este 
normal; în primul rînd pentru că 
a lăsa toată greutatea bunei des
fășurări a unei atari acțiuni doar 
pe umerii a doi-trei activiști ai 
C.E.F.S. înseamnă multe posibilități 
de a fi ratată o competiție din cau
za neputinței de a conduce o masă 
mare de copii și tineri; iar în al 
doilea rînd. pentru că noi conside
răm că rolul cadrelor didactice nu 
se poate rezuma numai la mobili
zarea elevilor ci el trebuie extins șl

(a asistența acordată concurenților 
Însoțiți și mai ales, la ajutorarea, 
prin toate mijloacele, a organizato
rilor.

Iată cîștigătoarele „Crosului fete
lor" din sectorul IV, pe categorii 
de vîrstă: Ionica Tina (Școala ge
nerală 89), Carmela Drăghici (Șc. 
gen. 199). Florica Văduva (Grup 
școlar Construcții-montaj) și Mar
gareta Stoian 
Construcții).

(Liceul industrial

Radu TIMOFTE

Pe agenda întrecerilor spor
tive de masă a zilei de dumi
nică s-au numărat foarte multe 
competi(ii care s-au desfășurat 
in localități situate pe întreg 
cuprjnsul țării. In ziarul nostru 
de mîine vom relata alte amă
nunte transmise de către co
respondenții noștri.

ALERGAREA
(Urmare din pag. I)

mia (Șc. gen. 101) și Silvia Ghionțu 
(Șc. gen. 109) la categoria 13—14 
ani, 600 m, Cecilia Drăgușin (Șc. 
prof. Auto) și Suzana Covaci (Lie. 
ind. alim.) la categoria 15—16 ani, 
800 m, Maria Eftimescu (Șc. prof. 
MlU) și Maria Teglas (Lie. de 
metrologie) la categoria 17—18 ani, 
1 000 m.

în cazul băieților, cîștigătorii au 
fost desemnați în persoana tineri
lor Valerian Dimitriade (Șc. gen. 
96) și Nicolae Ebîncă (Șc. gen. 102) 
la categ. 13—14 ani, 800 m, Gheor- 
ghe CodrCa (Șc. prof, de alim. 
blică) și Ion Țiu (Uzina de 
șini grele) la categ. 15—16 mu,
1 000 m și Ion Oriea (Gr. Șc. teh. 
„I. Rangheț") la categ. 17—18
2 000 m.

Primilor 15* clasați la 
categorie li s-au decernat diplome.

în încheiere, o ultimă notație: 
primii 20 clasați, din fiecare sec
tor vor lua parte la finala pe Ca
pitală a „Crosului primăverii". Pri
lej de confirmare a valorii ară
tate de participanți, și, desigur, de 
depistare a unor elemente cu reale 
aptitudini pentru atletismul de 
performanță ...

CONTINUA...

participare de astăzi ne îndeamnă 
să nu renunțăm la asemenea forme 
de atragere a tineretului în practi
carea exercițiilor fizice, pe cit de 
simple, pe atit de utile organismu
lui lor în creștere. Cu siguranță 
vom continua*'.

întrecerea s-a terminat. Dar cro
suri vor mai avea loc. Poate dumi
nica Viitoare, chiar cu tineri de la 
întreprinderea textilă „Dunăreană**, 
de la întreprinderea de industrie 
locală, de la Șantierul naval și așa 
mai departe absenți ieri „in cor- . 
pore". Să avem răbdare...

pu- 
ma- 
ani.

ani,

fiecare

Rezultate: juniori mici ecîiipa li
ceului nr. 2 (M. Iordan, F. Dimlan, 
V. Cruceanu); juniori mari: echipa 
liceului industrial de construcții (S. 
Pintenaru, A. Perucă, I. Pantilie); 
seniori: echipa unității de pompieri 
(C. Coman, M. Vlad, V. Bolorodu); 
senioare: echipa Institutului peda
gogic de educatoare (Maria Grosu, 
Valentina Mavrodineanu, Ioana 
Sin); junioare mici; echipa liceului 
nr. 2 (Lucia Hasan, Elena Dablja, 
Gieorgeta Dobriș); junioare mari: 
echipa liceului nr. 1 (Mariana Ță
ranu. Elisabeta Olea, Afrodita Ro
taru),

avut poziții bune de șut, dar nu au 
făcut decîț să-i dea posibilitate lui 
Florin Slăvei (foarte inspirat) să se 
remarce. Spre mijlocul reprizei, Ță
ranu a fost eliminat, iar sirena de 
la masâ oficială îi găsește pe dina
moviști în atac. Aspectul întrecerii 
a fost aproximativ identic și în al 
treilea „sfert". Dinamoviștii au ata
cat cu furie (dar parcă legați la 
ochi). Rus a tras în bară, Slăvei a 
mai „scos" două mingi și doar pe- 
nalty-ul acordat (Olac la faultat pe 
Nastasiu) a făcut ca scorul — Zamfi- 
rescu a șutat precis — să devină egal 
(1—1). Pentru puțină vreme însă, 
deoarece la o eliminare a lui Frîn
cu, tînărul Șervan a tras sigur de la 
6 metri, Frățilă nu â fost atent și... 
2—1 pentru Rapid.

îh final, Dinamo joacă fără D. Po
pescu și Nastasiu (care au evoluat 
slab) și continuă ofensiva. Rapid 
se apără cu disperare, dar nu poate 
evita o nouă 'egalate: Țăranu l-a 
scăpat pe Frîncu și ultimul a înscris 
ușor (2—2). Cu două minute înainte 
de sfîrșit, cînd erau eliminați Țăra
nu (R), Frîncu și Rus (D), același 
Adrian Șervan a profitat de zona 
mică din fața sa și l-a executat fără 
șovăială pe Huber (intrat în locul lui 
Frățilă). A fost cel de al treilea gol 
(victorios) din totalul de 4 șuturi 
expediate de rapidiști spre poarta 
dinamovistă!...

Rapid a meritat victoria (3—2) 
pentru că a dovedit maturitate, spe- 
culînd cu maximă eficacitate toate 
inexactitățile adversarilor. Dinamo
viștii s-au angrenat în jocul lent al 
adversarilor, și au înghesuit prea 
mult acțiunile pe centru, ușurînd 
sarcina apărătorilor feroviari. Bun 
arbitrajul clujeanului Radu Timoc,

Adrian VASILIU

în celelalte meciuri ale etapei: 
Progresul — Politehnica Cluj 7—3 
(0—0, 3—2, 2—1, 2—0) și Voinfa Cluj 
— I.E.F.S. 8—7 (2—1, 2—0, 1—3,

SERIA I
GLORIA BUZĂU — Ș.N. OLTE

NIȚA 1—0 (1—0). Meci la discreția 
gazdelor, care au ratat însă nume
roase ocazii favorabile. In min. 6 
Juhasz a ratat o lovitură de la 11 
m ! Unicul gol al partidei a fost 
înscris de Stan (min. 21). A condus 
foarfe bine I. Anghelini — P. 
Neamț. (V. Gașpar — coresp.).

F.C. GALAȚI — C.F.R. PAȘCANI 
3—3 (0—0). Joc plăcut datorită nu
mărului mare, de goluri. Gălățenii 
au avut majoritatea timpului ini
țiativa. Apărătorii lor, însă, au fost 
foarte nesiguri în intervenții. Por 
tarul oaspeților, Ciorcilă, a apărat 
excepțional. în min. 34, Toma (F.C. 
Galați), a ratat un penalti. Au mar
cat : Moraru (min. 46), Grozea 
(min. 54), Ionică (min. 64), respectiv 
Măciucă (min. 50), Gheorghe (min. 
52) și Drăgan (min. 72). Corect ar
bitrajul lui V. Neacșu — Ploiești. 
(Gh. Arsenie — coresp.),

METALUL PLOPENI — PRO
GRESUL BRAILA 2—0 (1—0). Gaz
dele au atacat mai mult și au reu 
șit să obțină victoria. Au înscris f 
Alexe (min. 8) și Dragomir (min. 
78). A arbitrat foarte bine D. Ghe 
țu — București. (V. Albu — co
resp.).

DELTA TULCEA — CHIMIA 
RM. VILCEA 2—1 (1—0). Partidă 
de bună factură, în care jucători) 
din Tulcea și-au dominat net ad
versarul, dar au ratat numeroase 
situații favorabile, printre care și 
un 11 m, prin Nicoară. Au marcat' 
Zaiț (min. li, din penalti) și Con- 
sfantinescu (min. “67), respectiv Pe 
trică (min. 58). în min. 66, Păciu- 
lete (Chimia), a fost eliminat de pe 
teren. Foarte bun, arbitrajul lui C 
Petreâ — București. (I. Turșie — 
coresp.).

PROGRESUL BUCUREȘTI — 
C.S.U. GALAȚI 1—2 (1—1). Partidă 
de luptă, în care gazdele au avut 
mai mult inițiativa, dar nu au reu
șit sâ fructifice cele cîteva ocazii 
create. Studenții gălățeni au format 
un adevărat zid în fața propriului 
careu, s-au apărat organizat și au 
contraatacat periculos, obținînd 
o nesperată victorie, în urma go 
lurilor realizate de Dinu (min. 36) 
și Țolea (min. 83). Pentru bucu 
reșteni a înscris D. Stefan (min. 26). 
A condus bine Gh. Manole — Con
stanta. (Florin Sandu).

CEAHLĂUL PIATRA NEAMȚ — 
ȘTIINȚA BAC AU 0—0. Joc echili
brat, care s-a încheiat cu un scor

alb. Oaspeții s-au apărat organizat, 
portarul Mîniosu intervenind foar
te inspirat în cîteva situații critice. 
A arbitrat foarte bine V. Oniga — 
Iași. (C. Nemțeanu — coresp.).

DUNĂREA GIURGIU — POLI
TEHNICA IAȘI 1—0 (1—0). Amteie 
formații au depus eforturi susținu
te pentru a obține victoria. Gazdele, 
mai decise în atac, au reușit să 
cîștige partida la limită, prin golul 
înscris de Jelescu (min. 1). A con
dus bine V. Toma — București. (T. 
Barbălată — coresp.).

C.S. TÎRGOVIȘTE — METALUL 
BUCUREȘTI 1—1 (1—0). Bucu-
reștenii, mai bine pregătiți tactic, 
au știut să se descurce în fața jocu
lui avîntat al localnicilor. în repriza 
a doua meciul a fost mult mai echi 
librat Au marcat; Harapu (min. 
33), respectiv Trandafiion (min. 70). 
Bun, arbitrajul lui V. Cioc — Me
diaș. (M. Avanu — coresp.).

CLASAMENT — Seria I
1. POLI. IAȘI 17 11 3 3 35—13 25
2. Metalul Buc. 17 9 4 4 23— 9 22
3. F.C. Galați 17 8 3 6 25—21 19
4. Gloria Buzău 17 7 5 5 16—16 19
5. Ș.N. Oltenița 17 1 3 7 19—22 17
6. Progresul Buc. 1T S 5 6 12—16 17
7. Metalul Plop. 17 6 4 7 22—18 16
8. Știința Bacău 17 6 4 7 19—19 16
9. Chimia R. V. 17 6 4 7 20—22 16

10. Delta Tulcea 17 5 6 6 15—20 16
11. C.S. Tîrgoviște 17 5 6 6 10—16 16
12. Dunărea Giur. 17 0 3 8 15—19 15
13. Progresul Br. 17 6 3 8 15—22 15
14. C.S.U. Galați 17 6 3 8 16—25 15
15. C.F.R. Pașcani 17 5 4 8 21—20 14
16. Ceahlăul P.N. 17 4 6 7 10—15 14

ETAPA URMĂTOARE Metalul
Plopeni — F.C. Galați, Știința Ba
cău — Politehnica Iași, C.S.U. Ga
lați — Dunărea Giurgiu, Progresul 
Brăila — Progresul București, Delta 
Tulcea •— Gloria Buzău, Metalul 
București — C.F.R. Pașcani, Ș.N. Ol
tenița — Ceahlăul P. Neamț, Chimia 
Rm. Vîlcea — C.S. Tîrgoviște.

SEZONUL FESTIV A

Suzana a trecut destul de repede 
la conducerea plutonului, urmărită 
îndeaproape pe Orion, Hipoderm și 
Busuioc. Pe linia dreaptă Busuioc a 
galopat, iar Orlon, deși a terminat 
puternic, n-a putut periclita victoria 
liderei.

Acesta a. fost — pe scurt — filmul 
alergării inaugurale a sezonului fes
tiv, deoarece aniversează 70 de ani 
de la nașterea primilor trăpași ro
mâni si va cuprinde — la 22 iulie — 
cea de a 50-a ediție a Derbyului.

Programul, urmărit de Circa 2500 
de spectatori, a prilejuit un specta
col de o bună calitate, chiar dacă 
suita timpilor realizați de majorita
tea concurenților n-a produs satis
facție integrală. E urmarea firească 
a dereglării produs? de intemperiile 
vremii în pregătirea lotului de tră
pași pentru obținerea capacități) 
maxime de performanță.

Dacă modificarea sțructurii pariu- 
rilor — cum ar fi restrîngerea ariei 
de ordine triplă șl Introducerea sis-

FOST INAUGURAT
ternului triplu cîștgător — a produs 
legitimă curiozitate, îmbunătățirile 
aduse atit conținutului, cît șl prezen
tării grafice a programului, ca și cele 
de Ordin gospodăresc — citind numai 
exemplul aleii betonate — au întru
nit aprecieri unanime în rîndurlle 
asistenței.

Rezultatele tehnice : cursa J Suza
na (I. Bănică), 37,3, Orion, simplu 4, 
ordinea 60; cursa a II-â Fanta (R. 
Costică), 36,4, Papanaș;' simplu 7, 
event 25, ordinea 27 ; cursa ,a III-a 
Metopa (A. Brailovschi), 34,7, Cum
plit, simplu 3, event 31, ordinea 17, 
triplu cîștigător 238 ; cursa a IV-a 
Hematia (M. Ștefănescu), 37,1, Nuve
la, simplu 3, event 10, ordinea 15, 
triplu cîștigător 184; cursa a V-a 
Henț (S. Onache), 31,7, Tesalia, sim
plu 4, event 11, ordinea 271; cursa 
a Vl-a Orfelina (N. Sandu), 32,3, Ca- 
liopa, Somnoroasa, simplu 21, event 
81. ordinea 155, triplu cîștigător 282, 
ordinea triplă 1222 ; cursa a VII-h 
Hruba (Gh. Tănase), 38,8, Tirada, 
simplu 3, event 87, ordinea 26.

Middy DUMITRESCU

SERIA A ll-a
METALUL DROBETA TR. SE

VERIN — POLITEHNICA TIMI
ȘOARA 2—1 (1—1). Joc de mare 
luptă, la capătul căruia victoria a 
revenit la limită severinenilor. Ata
canții ambelor echipe au ratat nu
meroase ocazii de gol. Scorul a fost 
deschis de Olteanu (min. 33) în fa
voarea gazdelor, printr-un șut spec
taculos. Egalitatea s-a produs trei 
minute mai tîrziu: autor Surd an. 
în finalul partidei, Căprioru (min. 
87) a înscris golul victoriei. A con
dus bine V. Roșu — București. 
(Gh. Manaftt-coresp.)

C.F.R. TIMIȘOARA — OLIMPIA 
SATU MARE 0—0. Timișorenii au 
av.ut iocul la discreție în prima re
priză, dar au ratat numeroase oca
zii prin Cotec și Kun. în repriza 
secundă oaspeții reușesc să echili
breze întrecerea și au fost la un 
pas de a obține victoria prin Bat- 
hori I, care în min. 81 a ratat o 
mare ocazie. A arbitrat corect M. 
Nicolaescu — Caransebeș. (I. Stan- 
coresp.)

C.F.R. ARAD — F.C. BIHOR 
0—0. Meciul a fost în general echi

librat, cu excepția cîtorva perioade 
în care gazdele au păstrat inițiati
va. După aspectul jocului rezulta
tul este echitabil. A condus satisfă
cător M. Bică — București (Gh. Nî- 
colăiță-coresp.)

ELECTROPUTERE CRAIOVA — 
CORVINUL HUNEDOARA 4—0 
(1—0). în deosebită vervă, craio- 

venii au dominat partida, prestînd 
un joc tehnic și spectaculos, la ca
pătul căruia au reușit să învingă 
la scor, prin golurile înscrise de Bi- 
chea (min. 22), Dacin (min. 49 și 
59) și Tacoi (min. 73, din 11 m). A 
arbitrat foarte bine V. Murgășanu 
— București. (St. Gurgui-coresp.).

METROM BRAȘOV — MINERUL 
BAIA MARE 1—0 (0—0). Meci a- 
tractiv, cu multe faze spectaculoa
se. Metrom a avut suficiente oca
zii de a înscrie, dar apărarea oas
peților a fost promptă în interven
ții, cedînd o singură dată, cînd Ga- 
ne (min. 53) a înscris cu capul go
lul victoriei. A condus foarte bine 
P. Căpriță — Brăila. (C. Gruia-co- 
resp.)

GLORIA BISTRIȚA — C.S.M. 
SIBIU 1—0 (1—0). Oaspeții s-au 
apărat organizat. Bistrițenii au reu
șit să învingă la limită, datorită go
lului înscris de Victor (min. 10). A 
condus bine I. Soos — Tg. Mureș. 
(I. Toma-coresp.)

OLIMPIA ORADEA — NITRA- 
MONIA FĂGĂRAȘ 4—1 (1—1).
După primele 45 de minute se pă
rea că meciul se va încheia la ega
litate. După pauză, însă, gazdele au 
jucat din ce în ce mai bine, obți
nând o victorie la scor. Au înscris 
Hădărean (min. 4 și 85), Iacob 
(min. 59), Steiner (min. 88), resnec- 
tiv Loncer (min. 43). A arbitrat 
foarte bine I. Tifrea — Cluj. (I. 
Ghișa-coresp.).

MINERUL ANINA — META
LURGISTUL CUGIR 1—0 (1—0).
Gazdele au dominat cu insistență, 
dar nu au reușit să înscrie decît o 
singură dată, prin Makai (min. 31). 
A condus foarte bine A. Sbîrcea 
(Timișoara) (P. Lnngu-coresp.)

CLASAMENT — Seria a II-a
1. POLI. TlM. 17 9 5 3 25—12 232. F.C. Bihor 17 8 5 4 32—18 213. Minerul B.M. 17 8 4 5 24—12 264. C.S.M. Sibiu 17 8 3 6 19—15 195. Metrom Brașov 17 8 2 7 25—17 u
6. Olimpia S. M. 17 8 5 4 20—13 177. Gloria Bistrița 17 7 3 7 15—15 178. Minerul Anina 17 8 1 8 15—21 179. M. Drobeta T.S. 17 7 1 9 20—24 1510. Nitramonia F. 17 7 1 9 23—28 1511. Corvinul H. 17 7 4 6 16—18 1412. C.F.R. Arad 17 5 4 8 19—24 1413. Met. Cugir 17 6 2 9 0—17 1414. C.F.R. Tim. 17 6 2 9 13—24 1415. Electro. Cr. 17 6 1 10 17—24 1316. Olimpia Or. 17 4 5 8 14—24 13

(N.R. Olimpia Satu Mare și Corvi- 
nul Hunedoara sînt penalizate cu 
cite patru puncte). ■

ETAPA VIITOARE : F.C. Bihor — 
C.F.R. Timișoara, Olimpia Satu Mare
— Olimpia Oradea, Politehnica Timi
șoara — C.F.R. Arad, Nitramonia Fă
găraș — Metrom Brașov, C.S.M. Sibiu
— Metalurgistul Cugir, Minerul Ani
na — Gloria Bistrița, Metalul Drobe- 
ta Tr. Severin — Corvinul Hunedoa
ra, Electroputere Craiova — Minerul 
B. Mare.

PRONOSPORT
Așa arată 0 variantă cu 13 rezul- IX. Dunărea — Poli. Iași 1

tate exacte la concursul pronosport X. Metalul Drobeta —
nr. 13, etapa din 1 aprilie 1973 Politehnica Tim. 1

I. Dinamo — U. T. Arad 1 XI. Gloria Bistrița —
II. Jiul — Steaua 2 C.S.M. Sibiu 1

III. F. C. Argeș — U. Craiova 1 XII. C.F.R Timișoara —
IV. S. C. Bacău — F. C. Petrolul 1 Olimpia S. M. X
V. Steagul roșu — Sp. studenț. X XIII. C.F.R. Arad — F.C. Bihor X

VI. CFR Cluj — CSM Reșița X Fond de premii : 436 703 lei,
VII. ASA Tg. Mures — Plata premiilor va începe în Ca-

F. C. Constanta 1 pitală de la 6 aprilie pînă ! 15
VIII. C. S. Tîrgoviște — mai ; în tară de la 10 aprilie pină

Metalul Buc. X la 16 mai 1973 inclusiv.
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0 SUMEDENIE DE OCAZII APLAUZE
F.C. ARGEȘ
UAiV.CRAIOTA 0(0)

O ETAPA AGITATA (6 puncte în deplasare!)

V

CUM ȘI-A PĂCĂLIT RAPID
SUPORTERII • ••

Păcăleala era cît pe-aici să în
ceapă chiar din primele minute ale 
partidei disputată în matineu, pe 
„Republicii" : în min. 4 Boc trimite 
mingea înapoi, neobservînd că Ră
ducanu ieșise și el în întîmpinarea 
ei și aceasta trece de puțin pe lîngă 
poartă, dînd emoții suporterilor giu- 
leșteni care își și reamintiseră de 
faza nefericită și similară de la Co
penhaga, din 1971. Abia în min. 14 
gazdele încropesc prima aejiune lu
cidă, centrarea lui Năsturescu fiind 
reluată de Marin Stelian cu capul, 
peste poarta lui Ștefan. în min. 25 
Năsturescu reușește să ajungă în 
fața buturilor adverse, dar șutul

PITEȘTI, 1 (prin telefon)
Un stadion arhiplin a așteptat 

cu nerăbdare această partidă derby 
a etapei a XVIII-a care a pus 
față în față două echipe neînvinse 
în retur. Ambele formații se pre
zentau la start cu maximum de

DAR NUMAI DOUA FRUCTIFICATE
să cred că avantajul este de par
tea noastră".

Dar partida nu avea să decurgă 
așa cum și-o dorise căpitanul echi-

(res-

Stadionul „Republicii", teren bun, 
timp admirabil, spectatori aproxima
tiv 12 000.' A marcat : MUREȘAN
(min. 70). Raport de cornere 7—2. 
Raportul șuturilor la poartă 6—11 (pe 
spațiul porții 3—2).

RAPID : Răducanu — Pop, Boc. 
GRIGORAȘ, Codrea — Savu (min. 70 
Ștefan), NAOM — Năsturescu, Dumi- 
triu n, M. Stelian, Petreanu (min. 46 
Dinu).

„U“ : ȘTEFAN — Crețu, Mlhăllă, 
solomon, cimpeanu _ anca, Fa. 
nea — Uifăleanu, Barbu, Mureșan. 
LICA.

A arbitrat PETRE SOTIR (Mediaș) 
ajutat la linie de N. Rai- 

oea (Bîrlad) și E. Păunescu (Vaslui).
Cartonașe galbene : nici unul. 
Cartonașe roșii : nici unul. 
Trofeul Petschovschi : 10.
La tineret-rezerve : Rapid 

Cluj 1—1 (0—1).

acestuia este respins cu piciorul de 
portarul universitarilor. Giuleștenii 
perseverează cu încăpățînate să 
înghesuie jocul pe centru și să 
plimbe la nesfîrșit mingea. în acest 
timp studenții clujeni se mulțu
mesc să tatoneze fără a încerca să 
intre decis la joc. în min. 31, o cen
trare excelentă a lui Barbu nu 
Toate fi fructificat întrucît Uifă- 
eanu și Mureșan, lăsați singuri în 

—ața porții lui Răducanu, se încurcă 
reciproc. Căpitanul echipei Rapid 
este obligat în min. 34 să iasă la 

,25 m de propria poartă pentru a 
șuta mingea, ca un veritabil fundaș, 
din fața lui Uifăleanu. Acesta a și 
fost singurul contraatac clujean din 
această repriză.

C. F. R, ClUJ 1 (1)
C.S.M.REȘIȚA 1W)

REZULTAT

După pauză, feroviarii lasă im
presia că vor fi în stare să practi
ce un joc mai aproape de ceea ce 
se așteaptă de la ei. Consemnăm, 
în acest interval de timp, șutul- 
centrare periculos al lui Pop
pins cu greutate în corner de apă
rătorii adverși) și asediul din 
68 de la po-arta lui Ștefan 
mingea a poposit norocos în brațe
le acestuia după trei încercări suc
cesive de șut ale atacanților bucu- 
reșteni. Simplu foc de paie, Rapid 
păcălindu-și, în cele din urmă, su
porterii.

Două minute mai tîrziu, însă, cînd 
marea majoritate a jucătorilor fe
roviari se aflau aproape de linia 
de centru, fundașul Pop pierde 
mingea la extrema stingă clujeană, 
Lică, acesta se duce decis spre 
poarta adversă și, din marginea 
suprafeței de pedeapsă, centrează
pe partea opusă, la semiînălțime,
pînă la Mureșan care, complet
liber, înscrie din plonjon, cu capul, 
pe sub Răducanu : 1—0 pentru „U" 
Cluj. în același 
Marian îl trece 
dreaptă, iar două din cele trei oca
zii de gol ale feroviarilor din ulti
mul sfert de oră i se datoresc lui 
Boc... Ce forță redusă de atac are 
la această oră Rapidul 1

min 
cind

minut antrenorul 
pe Pop extremă

stadion 1 Mai. teren bun, timp frumos, spectatori peste 16 000. Au marcat : 
MARIAN POPESCU (min. 30 și min. 77 din 11 m). Raport de cornere r 9—2. 
Raportul șuturilor la poartă : 22—9 (pe spațiul porții : 15—3).

F. C. ARGEȘ : Stan — Pigulea, BARBU, VLAD, Ivan II — Mustățea. MA
RLIN POPESCU, TROI (min. 67 Kasai), RADU, Roșu (mln. 87 Ciolan), Jercan.

UNIVERSITATEA CRAIOVA : MANTA — Nlculescu, Bădtn, SAMES, De- ... .... - ---------- — _...... . . Niță), Țară-selnicu, STRÎMBEANU, Pană, (min. 50 Bondrea), Ivan (min. 11 
lungă, Oblemenco, Marcu.

A arbitrat EM. VLAICULESCU (Ploiești) ★ ajutat la
Cursaru și Zaharia Drăghici (Constanța).

Cartonașe galbene : Ivan.
Cartonașe roșii : Nlculescu.
Trofeul Petschovschi : 10.
La tineret-rezerve : F.C. Argeș — Universitatea Craiova 2—1

zestre adunate în primele două 
etape : 4 puncte din 4 posibile ca 
urmare a victoriilor obținute în 
deplasare, de F. C. Argeș la Uni
versitatea Cluj, de Universitatea 
Craiova la Rapid București. Oble
menco îmi spunea înainte de meci 
că echipa lui totdeauna a jucat 
bine la Pitești, că aici se simte în 
largul ei și că nu ar fi exclus să 
plece acasă cu ambele puncte.
„Dacă Dobrin ar fi jucat, datele 
problemei, firește, ar fi fost cu 
totul altele, așa că astăzi înclin

ttișă de M.

(2—0).

pei universitare. Campionii au su
pus de la 
o presiune 
roase faze 
apărată de 
suplini ndu-1 cu brio pe Dobrin, a 
distribuit excelent, în stînga și în 
dreapta, pase ideale pentru Troi, 
Jercan sau Roșu. După ce în mi
nutele 4 și 5 portarul oaspeților 
trimite în corner șuturile expe
diate de Troi și Ivan II, violeții 
trec din nou pe lîngă deschiderea 
scorului (min. 13) ; atunci, servit 
excelent de Jercan, Troi expediază

început pe adversari la 
continuă creind nume- 
electrizante la poarta 

Manta. Marian Popescu

puternic balonul cu capul spre gol, 
dar Manta cu un reflex extraor
dinar nu se dă bătut. Minutele se 
scurg net în favoarea echipei pi- 
teștene care nu slăbește tempo-ul 
de joc, oaspeții se apără cu în
verșunare și același Manta face 
ca tabela de marcaj să rămînă 
albă pînă în min. 30, cînd Marian 
Popescu, la un schimb cu Radu, 
șutează sec pe jos și... I—0. în 
același minut, craioveanul Nicu- 
lescu comite un act nesăbuit, îl 
lovește pe Roșu fără balon și, 
justificat, arbitrul Emil Vlaiculescu 
îl elimină din joc. Deși rămasă în 
10 oameni, Universitatea are două 
zvîcniri și este pe punctul de a 
egala : în min. 35 Marcu centrează 
în fața porții, balonul se plimbă 
sub privirile uluite ale lui Oble
menco și Pană și, în min. 45, Oble
menco execută o lovitură liberă, 
Stan nu poate reține balonul și 
Marcu, venit din spate, șutează 
violent. De data aceasta însă Stan 
reține uluitor.

Repriza a doua n-a mai fost atît 
de antrenantă și spectaculoasă, 
F. C. Argeș și-a încetinit puțin 
motoarele și jocul a avut momente 
de neclaritate, pasele greșite abun- 
dînd în ambele tabere. Spre final, 
gazdele apasă pe pedală și își mă
resc avantajul printr-o lovitură de 
la 11 ' ... -
făcut 
can. 
ocazii 
permanent la post, 
această repriză unii jucători 
veni s-au ocupat mai mult de pi
cioarele adversarului, fapt pentru 
care Ivan a primit cartonaș gal
ben, Rezultat întru, totul *chitabil 
și pe deplin meritat.

m în urma unui fault clar 
de Deselnicu asupra lui Jer- 

cîteva 
a fost 
că în 
craio-

Stelian TRANDAFIRESCU

Am mai înregistrat 
de gol dar Manta 

Păcat

Paul SLAVESCU

să-și regăsească 
curajul în fața 
lungi purtînd 
Dinu și a tra-

Cu excepția cîtorva frumoase ac
țiuni în stil propriu ale lui Dumitra
che (care promite 
vioiciunea, verva și 
porții), a unor pase 
amprenta stilului lui

1

ECHITABIL
CLUJ, 1 (prin telefon)
Bucuroși, evident, de succesul mai 

puțin previzibil al Universității la 
București, iubitorii fotbalului din lo
calitate aveau motiv să spere șl în 
victoria celeilalte echipe clujene 
(C.F.R.), chiar dacă aceasta se pre
zenta în partida 
handicapată 
trei jucători de bază : Adam, Roman 
și Cojocaru. Spre dezamăgirea miilor 
de suporteri prezenți în tribunele 
stadionului, feroviarii n-au reușit să 
fructifice șansele cu care erau acre
ditați, mulțumlndu-se în final cu un 
rezultat de egalitate, după ce chiar 
și acesta a fost la un moment dat, 
cu numai 5 minute înainte de sfîrși- 
tul meciului, în mare pericol.

Așa cum decursese prima repri
ză, era puțin probabil că gazdele 
vor scăpa victoria. Inițiativa în joc 
aparținuse, în general, feroviarilor 
care reușiseră să ia conducerea în 
min. 18 prin golul înscris de Tegean 
(șut puternic șl precis din marginea 
careului), la o centrare a lui Bucur, 
și care avuseseră și alte ocazii fa
vorabile de a majora scorul, îndeo
sebi aceea din min. 20, cînd mingea, 
neinterceptată de portarul reșițenilor, 
a fost trimisă cu dificultate in cor
ner de fundașul Kafka.

în aceste prime 45 de minute, cînd 
au avut meritul de a nu se apăra 
cu orice preț, oaspeții au ‘ 
tul de bine în cîmp, dar __ „__
cele mai bune rezolvări în apropierea 
porții gazdelor, în fazele de finali-

cu C.S.M. Reșița 
de indisponibilitatea a

jucat des- 
n-au găsit

Stadion Municipal ; teren accepta
bil; timp bun: spectatori aproxima
tiv 14 000. Au marcat: ȚEGEAN (min. 
18). ROȘca (min. 62). Raport de cor
nere : 8—4. Raportul șuturilor la 
poartă : 16—13 (pe spațiul porții: 8—6).

C.F.R. : GADJA — Lupu, Dragomir, 
Penzeș, Szoke — M. Bretan, Vlșan — 
Bucur. Boca (min. 67 Moga), Tegean, 
PETRESCU.

C.S.M.: lUeș — Rednic, GEORGE- 
Vicr. Kiss, Kafka — Pușcaș, BKL- 
DEANU — Atodlresei, Savu (min. 60 
NestOrovici), Roșea. Florea.

A arbitrat CONSTANTIN GHITA 
(Brașov) *♦***, ajutat la linie de 
A. Bentu șl M. Popescu (ambii din 
București).

Cartonașe galbene : nici unul.
Cartonașe roșii : nici unul.
Trofeul Petschovschi : 9.
La tineret-rezerve C.F.R. 

0—1 (0—1).
— C.S.M.

au trecut

Portarul clujean Ștefan reușește să retină balonul pentru care mai luptă și rapidistul Marin Stelian. Cei 
mai apropiați asistenți ai fazei, apărătorii Universității, Mihăilă și Cîmpeanu

JIUL 0(0)
STEAUA' 1(1)

PETROȘANI, 1 (prin telefon)
Aceeași Steaua, incomodată vădit 

cu o sâptămînă în urmă pe terenul 
ei de către C.F.R. Cluj, a reușit, iată, 
o victorie de preț în deplasare, mî- 
nulnd cu maturitate cîteva arme ab
solut indispensabile în 
unei partide pe terenul

Stadion Jiul ; timp 
marcat PANTEA (min.

condițiile 
adversarei :

de acurateță. (De la mijlocul tere
nului izbucnește o minge pe un tra
seu precis, pînă la Năstase, acesta 
demarează strategic, puțin lateral, 
centrează fulgerător și Pantea infil
trat rapid în avanposturi, împinge 
mingea cu capul în plasă l) Era mi
nutul 41 și Steaua, bucuroasă, șl pu-

bun; spectatori aproximativ: 8 ooo. A
- - - ..................“ iafrumos; teren ___ , _______ ___

41). Raport de cornere: 5—5. Raportul șuturilor 
poartă 15—11 (pe spațiul porții: 3—4).

JIUL : I. Gabriel — GEORGESCU, Tonca, Stoker, Dodu — NAGHI, Libardi 
— Stan (min. 70 Urmeș), Mulțescu, Roznai, Naldin (min. 64 Stoian).

STEAUA : HAIDU — SATMAREANU, CIUGARIN, NEGREA, HALMAGEA- 
‘ ‘ Aelenei (min. 28

la linie de V.
NU — Dumitru, DUMITRIU IV — PANTEA, Tătaru, Năstase, 
ȘTEFANESCU).

A arbitrat: GABRIEL BLAU (Timișoara) ★**■**, ajutat 
Grigorescu (Craiova) șl S. Drăgulici (Drobeta Tr, Severin).

Cartonașe galbene : Naghi și Urmeș. 
Cartonașe roșii : nici unul. t 
Trofeul Petschovschi : 9.
La tineret-rezerve ; Jiul — Steaua 3_1 (0—0).

apărare strictă, lucidă, mijlocași la- 
borioși, știința contraatacului simpli
ficat, iată cum au turnat băieții lui 
Constantin, într-o formă concretă, 
preceptele acestea de care o echipă 
oaspe trebuie să țină seama. Mar- 
cînd sever „om la om“ pe Roznai și 
pe Mulțescu („paznicii" lor, Clugarin și 

absolut 
preten- 
în pos- 

fundași- 
în linia

Dumitrlu IV, dovedindu-se 
capabil pentru acest travaliu 
țios), plantîndu-1 pe Dumitru 
tura unui „libero", în fața 
lor, retrăgîndu-1 pe Tătaru 
mediană, pentru a chema alături de 
el, în funcție de situație, una dintre 
cele două extreme. Dar blocul acesta, 
cu profil defensiv, a avut flexibili
tate și o mobilitate suficientă pen
tru a 
fazele 
astfel 
poate 
golul marcat de ea, golul v 
fiind fructul acestei concepții 
toase,

suplimenta efectivul din față în 
de atac. Steaua a demonstrat 

că o apărare supranumerică nu 
fi neapărat numai destructivă, 

' ' golul victoriei,
____  _____ _ . ','i sănă- 
slujită cu mijloace fotbalistice

blicul, mîhnit, au 
dramatic din min. 
părăsea terenul pe 
rul fracturat, însoțit de regretele sin
cere ale lui Naghi, cel care pusese, 
involuntar, o „talpă" cu consecințe 
atît de grave.

Desigur, Jiului îi mai rămîneau 49 
de minute pentru a repara impresia 
proastă pe care O lăsase și pentru 
modificarea, în beneficiul ei, a ta
belei de marcaj. Dar nu s-a întîm- 
plat așa ceva, căci Steaua și-a păs
trat calmul și luciditatea pînă în 
ultimul minut de joc, respingînd cu 
aplomb atacurile dezorganizate ale 
partenerilor de întrecere. Cu piesele 
sale de șoc (Mulțescu și Roznai) „în- 
necate" în zidul de fundași adverși, 
cu extremele fără dispoziție specială 
de joc, cu mijlocașii dezlănțuiți, dar 
limitîndu-se la șuturi de la distanță 
la poartă, echipa — gazdă n-a putut 
face altceva decît să trimită In ca
reul lui Haidu, la faze fixe, pe Stoc-

uitat momentul
25 cînd Aelenei 
o targa, cu picio-

DEPLASARE
Tonca, ale căror lovituri (do- 
fl decisive) cu capul nu s-au 
însă în nici o împrejurare. E 

în ultimele 10 minute. Steaua 
îngrijorat masată în treimea

ker și 
rite a 
produs 
drept, 
a stat, .
sa, asistînd, în mîn. 83 la o fază crea
tă de Roznai, ce-i putea nărui iluzia 
victoriei. Dar Stoian a ratat, 
nealterată impresia că Steaua a ju
cat la Petroșani pe calapodul nime
rit unui lider.

lăsînd

Ion CUPEN

STUDENȚII
STEAGUL ROȘU 1(0)
SP. STUDENȚESC 1(1)
BRAȘOV, 1 (prin telefon)

Hotărît lucru, sportul studențesc 
prezintă în acest început de retur

se 
r_____  ... ____  ____ ... ... ,____ cu
mult peste valoarea demonstrată astă- 
toamnă șl asta credem că este. In spe
cial. rolul antrenorului Gh. Ola care a 
imprimat formației bucureștene o tac
tică adecvată șl a știut să vadă altceva, 
în niște jucători cu un profil gata for
mat. Ne referim, in deosebi, la cei trei 
atacanți implantați — cu succes deplin 
— în... linia de fund.

Studenții, încrezători în forțele lor, în
cep jocul cu mult aplomb și chiar în 
min. 2, In urma unui corner executat 
la Chihaia, MOLDOVEANU, își pune în 
valoare detenta și marchează pe lingă 
Adamache. Un gol căzut ca un trăsnet 
în mijlocul suporterilor brașoveni, un 
gol după care echipa locală va alerga 
și va lupta 50 de minute pentru a-1 
anihila. Studenții conduc jocul și, în

S. C. BACĂU 2(1)
F.C. PETROLUL 0(0) IMPASUL A FOST DEPĂȘIT!

un Best

care, în 
la anul

Căutâm mereu explicații pentru necazurile fotbalului...
Invocăm mereu asprimea iernii, care rupe sezonul în două, 
încercăm să reflectăm asupra faptului că un Cruyff sau 

au o singură obsesie : fotbalul.
Sîntem dispuși să acordăm circumstanțe atenuante unui fotbal 

era „bătăliilor pe gazon" își permite luxul de a avea (poate) 
cinci echipe universitare în prima ligă.

Toate acestea sint scuze prin rotație, cu acoperire parțială.
Ieri, însă, pe cocheta arenă a Sportului studențesc, vîrful de atac al ju

niorilor, Răducanu, a furnizat publicului, în numai două secunde, încă 
o cauză (și nu una neînsemnată) a necazurilor fotbalului nostru.

Abia se scurseseră două sau trei minute, după pauză. Echipa noastră, 
care luptase admirabil pinâ atunci, în fața unor adversari mult mai pu
ternici, proaspăt roși, a avut neșansa unui autogol.

La 2-1, în minutul următor, pare-mi-se, în cadrul unei reacții psihice fi
rești, juniorii români au condus un atac frumos. Și iată că mingea ajunge 
la Răducanu. O fentă I Poziție de șut II Dar Răducanu renunță. Încă o 
fentă I Și încă una 1! Din nou poziție de șut. Și iarăși Răducanu renun
ță... Mingea e pierdută, dar, prin miracol, ajunge din nou în poseșia lui 
Răducanu. Poarta e goală I Din nou poziție de șut I! Dar Răducanu re
nunță. Apare un adversar. Altă fentă I Adversarul cade... Iarăși poziție de 
șut I Dar Răducanu renunță. Apare un alt adversar, atras parcă de Ră
ducanu. O nouă fentă 1 Și iarăși Răducanu renunță. După încă o fentă, 
Răducanu se decide, in sfirșit, să șuteze, în momentul cel mai puțin fa
vorabil go’iului.

După numai trei minute, echipa greacă egalează, dintr-un al 
autogol. Juniorii greci, prăbușiți pe gazon, mulțumesc cerului sau, 
milenarei lor zeițe, care a sancționat trufia lui Marcel Răducanu

Căutăm mereu explicații pentru necazurile fotbalului,..
Totul pornește, de fapt, de la starea de spirit pe care Marcel

canu a exprimat-o foarte bine în cursul jocului de ieri. Totul pornește de 
la excesul de umor (un umor tare îndoielnic) care nimicește eforturile unei 
echipe întregi.

In fotbalul nostru, necazurile pornesc tocmai de la jucătorii care cul
tivă zeflemeaua, în numele unei bizare concepții despre frumos în fotbal

in ultimul timp, am avut prilejul să vedem destule jocuri mari. Exem
plul cel mai sugestiv îmi pare a fi cel al lui Ajax, în jocul cu Bayern, la 
Amsterdam. După 3-0, cînd soarta meciului părea decisă, nici un jucă
tor de la Ajax nu și-a permis luxul de a încetini tempo-ul jocului, fie și 
numai pentru o singură secundă. Era otita „ură" in jocul olandezilor, in
cit, dacă, printr-un miracol, în locul lui Blankenburg sau Neeskens, ar fi 
apărut pe teren, un jucător dispus să practice, fie și pentru o singură 
fază, zeflemeaua, el ar fi fost spulberat ca puful unei păpădii.

Ieri, pe stadionul Sportului studențesc, Marcel Răducanu și-a bătut joc 
de eforturile unei echipe demne de toată admirația. Șl cine știe dacă mai 
puțin „talentații" Hurloi sau Negruțiu il vor ierta vreodată I

doilea 
poate,

Rădu-

IOAN CHIRILA

i

PREA MULTA ECONOMIE DE EFORT...
tul minim necesar unei victorii la 
limită iar arădenii cu apărarea me
ciului nul, conturat la un moment 
dat, și apoi, după ce și această per
spectivă Ii s-a risipit, cu menținerea 
unui ' ’scor minim..

spectatori peste 20 000. Au mar-
VI (min. 55), respectiv BRO- 
Raportul șuturilor la poartă :

stadion Dinamo ; teren bun; timp frumos;
: DUMITRESCU (min. 17), NUNWEILLER 

ȘOVSCHI (min. 23). Raport de cornere : 9—4. 
17—6 (pe spațiul porții : 7—2).

DINAMO : Rămureanu — GHERAN, Sătmăreanu IL G. Sandu, Deleanu — 
DINU, nunweiller vi — d. Popescu Țfifln. 46 LUCESCU). Moldovan <min. 70 BATACLIU), DUMITRACHE, Dumițrescu. ’ “ulaovan <raln-

U.T.A. : VIDAC - Blrău, pîrvu, POJONI, Popovici - Petescu, Brosovschl 
— Condruc, DOMIDE, Kun, Sima.

A arbitrat: 
(Pitești) și T.

Cartonașe
Cartonașe
Trofeul Petschovschi : 9.
La tineret-rezerve : Dinamo — V.T.A. 2—1 (0—1).

Tr. MOARCAȘ (Brașov) ***♦, ajutat la tușă de I. ChUibar Leca (Brăila).
galbene : Nunwelller VI, Blrfiu (2) șl Ptrvu. 
roșii : nici unul.

vallulul lucid, de clasic jucător „cen- 
trocampist", al lui Radu Nunwelller, 
prea puține faze de fotbal bun, ieri, 
pe stadionul Dinamo, populat aproape 
de cifra sa record de asistență.

Publicul n-a plecat Insă pe deplin 
satisfăcut de la acest meci, In care 
dinamoviștii s-au mulțumit cu efor-

CONFIRMĂ
min. 6. O. Ionescu luftează în fața 
porții iul Adamache. Trei minute mal 
tîrziu notăm alte mari ocazii ale forma
ției oaspete : O. Ionescu șl. apoi, Cazan 
ratează de la un metru 1 Sportul studen
țesc atacă, atacă, în special pe partea 
iul Hîrlab, unde sesizaseră că se poate 
trece mai ușor. Primul șut al formației 
brașovene îl notăm In min. 18 (autor : 
Gyorfl), dar trei minute mai tîrziu Cu
perman trimite balonul razant cu bara. 
Jocul este interesant, dar aspru, atacu
rile și contraatacurile se succed cu re* 
pezlciune, pe fondul unei superiorități 
teritoriale a studenților. După ce Alecu

Este drept, în 
minute, meciul 
tempo mai alert, uucureșvenu graoin- 
du-se parcă să aducă pe tabela de 
marcaj reflectarea cifrică a diferen
ței (valorice) de lot șl de poziție în 
clasament, evident In favoarea lor. 
Și, după cîteva cornere. la o centra
re a lui Deleanu (a cărui Insistență 
în faza respectivă, de intercalare în 
atac, n-a rămas astfel nerăsplătită), 
Dumitrescu a reluat spectaculos, de 
pe poziție de atacant central, mar- 
etnd imparabil, sus. la colț. Un mi 
nut mai tîrziu, Vidac a salvat senza 
țional la voleul lui Doru Popescu. 
Dinamo a continuat să domine dar...

prlmele 15—20 de 
s-a disputat Intr-un 
bucureștenii grăbin-

A 4(2)
F-C. CONSTANȚA 3(2)

golul a căzut In poarta lui Rămurea- 
nu. (Este drept însă, cu concursul... 
tușierului Leca, surprinzător de ne
atent la un ofsaid clar, de care a 
profitat Broșovschi, după ce — o cli
pă — chiar și el se oprise...). A ut- 
mat cea mai ternă perioadă a meciu
lui; nervozitate, joc fragmentat, gre
șeli nepermise de ambele părți.

După pauză, arădenii joacă pen
tru meci nul. Apare acum pregnant 

apărare
Totuși, 
acțiune 
Sandy, 

i, centra- 
respinge. 

și, cu capul, 
. " : 2—1. Ur-

o perioadă de joc ceva mai 
mai ofensiv al oaspeților dar, 
un „cap" al Iul Dumitrache 

63), Condruc ezită fmin. 65) 
cea de a doua mare ocazie

capacitatea lor de a face o 
organizată, greu de străpuns, 
inevitabilul se produce la. o 
ofensivă prelungă a lui G. 
Mingea ajunge la Moldovan, 
re, voleu Lucescu, Vidac 
Nunweiller plonjează ti, 
impinge mingea în plasă : 
mează 
suplu, 
după 
(min.
ratînd __ .... ______ ___ ___ __
arădeană din meci. (Prima a fost în 
repriza întîi, la voleul puternic al Iul 
Domide, blocat de Sandu)., Pipă U - 
sfîrșitul meciului, Dinamo are iniția
tiva. Este perioada în care se deta
șează Radu Nunweiller (care în mîn. 
72, ratează o mare ocazie de a ridi
ca scorul) și în care Dumitrache sea 
mână de cîteva ori panică în careul 
advers, prin sărituri explozive la 
cap, voleuri prompte si driblinguri 
derutante. în minutele 79, 81 și 85, 
el va trece pe lîngă gol Iar în min. . 
89 va fi cosit în ultimă instanță <la ' 
Popovici, în marginea careului.

în ansamblu, cu toate că a avut 
unele momente de tensiune, meci sub 
așteptări, încheiat cu o victorie me- ■ 
ritată a echipei care a atacat... cu 
mai mulți jucători și cu o rnai largă 
gamă de posibilități.

Radu URZICEANU

O TREIME

zare. Suporterii clujenilor 
totuși prin mari emoții îh min. 38, 
la un splendid șut al lui Beldeanu 
ningea fiind respinsă în corner de 
Gadja printr-un plonjon acrobatic.

După pauză, însă, clujenii — mul- 
;umiți, se pare prematur de avantajul 
'răgii pe care-I dețineau — au slăbit 
nult alura, permițînd reșițenllor să 
asă mai frecvent și totodată mal 
>ericulos decît o făcuseră în prima 
•epriză, la atac. In aceste condiții 
nevitabilul s-a produs, șutul inspi- 
at, de la circa 25 de metri, al lui 
loșca aducînd egalarea.

La 1—1, feroviarii au început să 
orțeze din nou, dar lipsa de clari- 
ate și pripeala lor în acțiuni l-au 
mpiedicat să mai obțină avantajul 
lorit. Mai mult chiar, la o bîlbîială 
, fundașilor centrali clujeni (în min. 
5), Beldeanu, rămas singur cu mîn- 
;ea în careu, ar fi putut semna vle- 
oria echipei sale, însă intervenția 
romptă și curajoasă a lui Gadja, 
are i-a sărit acestuia la picior, a 
us la salvarea unui gol aproape 
igur.

In concluzie, putem aprecia că re- 
ultatul de egalitate al acestui joc 
e luptă — dar desfășurat în limite- 
; unei perfecte sportivități — este 
chltabil.

Constantin FIRANESCU

Stadionul „Tineretului"; teren foarte 
bun; timp excelent; spectatori, apro
ximativ 12 000. Au marcat : MOLUO- 
VEANU (min. 2) și PESCARU (min. 
52). Raport de cornere : 7—10. Rapor
tul șuturilor la poartă : 13—12 (pe 
spațiul porții : 8—6).

STEAGUL ROȘU : Adamache — 
ANGHELINI, JENEI, Alecu, Hîrlab — 
PESCARU, BALINT — Zotinca (min. 
46 Anghel), GHERGHELI, Mateescu 
(min. 46 Cadar), GyOrfi.

SPORTUL STUDENȚESC : Suciu 
(min. 22 ion Vasile) — tAnASESCU, 
Kraus, M. Sandu, MANEA — CULDA, 
CAZAN, — CHIHAIA, Cuperman 
(min. 57 Lucaci), O. loneseu, Moldo- 
veanu.

A arbitrat GR. BÎRSAN (Galati 
***♦. ajutat la linie de I. Cimpea- 
nu (Cluj) și I. ciolan (lași).

Cartonașe galbene : M. Sandu.
Cartonașe roșii : nici unul.
Trofeul Petschovschi : 9.
La tineret-rezerve : Steagul roșu — 

Sportul studențesc 1—0 (0—0).

DIN GOLURILE ETAPEI

BACAU, 1 (prin telefon)
Anticipările. în ceea ce privesc re

zultatul întîlnirii s-au confirmat i 
Dembrovschi și colegii lui au cîști- 
gat duelul cu apărătorii adverși, în- 
trerupînd șirul victoriilor ploieștenl- 
lor în fața echipei băcăuane (în ul
timele patru partide, de fiecare dată, 
balanța a înclinat în favoarea Petro
lului).

Gazdele au acționat cu multă vi
goare pe tot parcursul meciului, de- 
terminîndu-î pe apărătorii adverși 
să facă risipă de energie pentru re
zolvarea nenumăratelor faze critice 
de la poarta lor. înaintașii au con
struit faze ofensive pe spații largi, 
la care, au participat cu regulari
tate fundașii laterali. De altfel, din- 
tr-o fază creată de Comânescu — 
balonul expediat de el în bară — a 
revenit în teren și Mioc (min. 65) l-a 
reluat în plasă, majorînd scorul. Dar 
șl apărarea Sport Clubului a funcțio
nat bine, a respins cu calm și totoda
tă și-a servit colegii din linia me
diană, cu mingi utile, ușurîndu-le 
astfel sarcina de a declanșa atacuri. 
Este adevărat, că uneori a recurs, în 
stoparea acțiunilor adverse, la ofsaid, 
cursă în care au căzut Ion Constan
tin, Curcă și Pisău. Fiindcă am

Stadion „23 August"; teren bun; 
timp excelent; spectatori aproxima
tiv 12 000. Au marcat : DEMBROV
SCHI (min. 7 — din 11 m) și MIOC 
(min. 65). Raport de cornere: 6—3. 
Raportul șuturilor Ia poartă : 21—9
(pe spațiul porții : 10—6).

S. C. BACAU: Ghiță — MARGA
SOIU, CÂTARGIU, velicu, COMA- 
NESCU — Vătafu (min. 66, Slnău- 
ceanu), HRIȚCU — MIOC, Dembrov
schi (min. 66, Florea), Rugiubei, 
bAlUțA.

F.C. PETROLUL : M. Ionescu (min. 
60 Tănase) — N. IONESCU, TUDO- 
RIE, Ciupitu, Gruber — COZAREC, 
Crîngașu (mm. 46 Țaporea), Dincuță 
— Curcă, Ion Constantin, Pisău.

A arbitrat V. TOPAN (Cluj) 
ajutat la linie de I. Rus și 

Z. Szecsei (ambii din Tg. Mureș).
Cartonașe galbene : nici unul. 
Cartonașe roșii : nici unul,
Trofeul Petsehovschl : 8.
La tineret-rezerve : S.C. Bacău — 

F.C. Petrolul 0—5 (0—1).

amintit de înaintașii ploieșteni, tre
buie să arătăm, că ei, au evoluat 
fără vigoare și orizont, încercările 
lor, mai ales individuale, de a fisu
ra zidul din fața lui Ghiță, s-atl do
vedit infructuoase. Pe aceeași linie

s-au situat și cei trei mijlocași. 
Schimbarea efectuată la pauză în li
nia mediană petrolistă nu a avut 
efectul scontat, deoarece, Țaporea, a 
jucat șters și nu a susținut (nici el !), 
atunci cînd era necesar, pe colegii 
săi din înaintare.

Jocul a început frumos și, în pri
mele minute, apărarea băcăuană a 
trecut prin emoții. în min. 6, I. Con
stantin, a șutat puternic de . la 18 m, 
Ghiță a respins balonul, însă, Pisău, 
neatent, a întîrzlat, atît cît l-a fost 
necesar lui Margasoiu să rezolve si
tuația critică. După un minut însă, 
tabela a fost modificată în favoarea 
Sport Clubului. Rugiubei a pătruns 
în care iar portarul M. Ionescu, l-a 
cosit și... 11 m, pe care l-a transfor
mat Dembrovschi. Băcăuanii au pus 
accentul în continuare pe ofensivă, 
dar, ei au majorat scorul abia după 
pauză în min. 65, prin Mioc. Repli
ca petroliștilor s-a rezumat la unele 
contraatcuri, lipsite de convingere, 
ușor respinse de apărarea localnici
lor. Deci, băcăuanii au dominat, au 
cîștigat, depășind impasul din ultimii 
ani.

ridică mingea cu capul peste poarta Iul 
I. Vasile, de la numai 2 m (min. 34), 
Cuperman scapă singur, trece șl de 
Hîrlab, dar Adamache, care greșise des
tul de mult in primui sfert de oră, se 
revanșează și parează lovitura. Momen
tul psihologic al partidei s-a consumat 
în min. 48: Hîrlab îi faultează în careu 
pe Moldoveanu și arbitrul indică lovi
tură de la 11 m. Execută Cuperman și 
Adamache apără senzațional ! Steagul 
roșu prinde aripi, egalarea plutește îti 
aer șl devine o realitate în min. 52: 
Ghergheli pasează lui Anghelini, venit 
in plin fuleu, acesta li centrează lui 
PESCARU și „cinci”-ul brașovean în
scrie : 1—1. De aci încolo jocul se des
fășoară mai mult in direcția porții apă
rată de I. Vasile. în min. 75. Pescaru 
are ocazia să aducă victoria echipei sale, 
dar trimite balonul, cu capul, peste bară, 
de la numai eîțiva metri; în min. 83. este 
rîndul iul Anghel să rateze victoria: o 
pasă de la Gyorfi este expediată de 
noul intrat pe lingă poartă. In final, un 
contraatac al studenților aduce mingea 
la Lucaci, urmează un șut foarte puter- 
hic apărat in extremis de Adamache.

In concluzie, un joc interesant, dis
putat, aplaudat pe rîtld de galeriile celor 
două echipe, un joc în care victoria pu
tea reveni oricăreia din cele două com
batante.

Pompiliu V1NT1LA Mircea TUDORAN

TG. MUREȘ, 1 (prin telefon)
în orașul de pe Mureș n-a fost o 

partidă de o valoare tehnică deose
bită, nu s-au înfruntat concepții 
tactice de „ultimă modă", să zicem 
așa, dar meciul a plăcut și a satis
făcut pe cei aproximativ 10 000 de 
spectatori. Partida, în ansamblu, 
poate fi cotată ca bună, dacă avem 
în vedere angajamentul notabil, 
lupta care au dus-o cele două for
mații, ritmul alert, fazele de la 
ambele porți, cele 7 goluri și răstur
nările de situații care au avut Ioc 
pe gazonul stadionului din Tg. Mu
reș. Au fost și minusuri: la 2—0, 
mureșenii s-au considerat cîștigătorî, 
au slăbit jocul, au permis adversa
rului să preia inițiativa și acest lu
cru era să-i coste. Nu ne-a plăcut 
jocul fundașilor centrali de ambele 
părți care au facilitat atacanților 
posibilitatea înscrierii de goluri. 
N-au lăsat o impresie favorabilă 
nici intensele aglomerări pe spa
ții reduse, care uneori creau faze 
confuze, de domeniul întîmplării. 
Neplăcut au surprins ieșirile 
sportive, faptul că unii jucători 
dat frîu liber nervilor, în urma 
rora Stoica, Hajnal, Antonescu 
Oprea au primit avertismente, 
re puteau continua, în prezența 
nui arbitru mai sever și cu elimi
nări.

Făcînd o privire de ansamblu a- 
supra partidei,. Vom spune că vic
toria gazdelor este meritată. Elevii 
lui Bone au început jocul mai bine, 
au profitat și de gafa lui Antones
cu (neașteptat de nesigur) și au 
punetat de două ori. Constănțenii, 
In replică, cu nebănuite resurse, au 
egalat (Mihu a înscris un gol gjim 
rar se vede, „bombă" de la 18 me
tri, din drop, la păianjen). Gazdele 
au luat conducerea în min. 55 în 
urma unei faze care a creat multe 
discuții; Hajnal se pregătea să șu-

teze dar
a căzut. ______  ___ „„„„ . ,
tri pe motiv că un apărător i-a agă
țat piciorul. Constănțenii infirmă a- 
cest lucru; Szollosi a transformat

a fost atacat din lateral și 
Arbitrul a acordat 11 me-

ne- 
au 

că- 
Și 

ca- 
u-

Stadionul „23 August", timp frumos. 
!»r„cn htin, spectatori aproximativ 
10 000. Au marcat : ANTONESCU 

autogol), FAZEKAȘ (min. 
Io!’ 35>- MIHU (min.«a kOSI (min. 55 din 11 m),
HAJNAL (min. 64) și RADULESCL 
(mm. 75). Raportul de cornere: io—4. 
Raportul șuturilor Ia poartă : 9—11
(pe spațiul porții: 4—5).

A.S.A. : SOLYOM — szollosi Un- 
chlaș. Ispir, CZAKO — VARODI Bo- 
loni — FAZEKAS, Naghi (min. 46 Ca- 
niaro), mureșan, Hajnal.

F.C. CONSTANȚA : plică — STOI
CA, Antonescu, Băiosu, Nistor — tA- 
NASE, Mihu — Ologu (min. 60 Ră- 
dUlescu), OPREA. Tufan. NEGOES- 
CU (min. 64 I. Constantinescu).

A arbitrat N. PETRICEANU *★**, 
ajutat la linie de Gh. popovici și C.’ 
Niculescu, toți din București, .

Cartonașe galbene : Stoica, Hajnal, 
Antonescu, Optea.

Cartonașe roșii : nici unul.

Trofeul Petschovschi : 7.

La tineret-rezerve : A.S.A. 
Constanța 2—2 (1—1).

— F.C.

&

lovitura. Apoi Hajnal a refăcut di
ferența de două goluri, după care 
F. C. Constanța s-a lansat în a- 
tacuri prelungite. Radulescu a re- . 
dus diferența, dar egalarea a fost 
imposibil de realizat pentru că 
Solyom, în min. 78 și 82, a avut • 
două intervenții salutare la șuturile ■ 
lui Rădulescu și Oprea, cînd a de
viat în corner mingi pe care toți le 
vedeau în plasă.

Constantin ALEXE
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La Vrnjaeka Banja

ȘAHISTELE ROMANCE
S AU CLASAT PE LOCUL 2

BELGRAD, 1 (Agerpres). — Tur
neul internațional feminin de sah 
pe echipe de la Vrnjacka Banja 
s-a încheiat cu victoria selecționa
tei Ungariei, urmată la numai o 
jumătate de punct de echipa Româ
niei. t ■

în urma victoriei obținute de 
Alexandra Nicolau în partida în-

treruptă cu Gheorghieva, formația 
României a cîștigat cu scorul de 
2‘/2—Va puncte meciul din ultima 
rundă susținut cu reprezentativa 
Bulgariei. Iată clasamentul final • 
1. Ungaria 8 puncte ; 2. România 
7'/2 puncte ; 3. Iugoslavia 5’/a punc
te ; 4. Polonia 5 puncte; 5. Bul
garia 4 puncte.

CICLISTUL VASILE TUDOR
PRINTRE

’ SOFIA, 1 (Agerpres). — 90 de ci
cliști din Bulgaria și 11 din Româ
nia au participat la cursa pe cir
cuit disputată în orașul Troian. Pri- 
Jnul a trecut linia de sosire spor-

FRUNTAȘI
tivul bulgar Ivan Vasiliev. Ciclis
tul român Teodor Vasile s-a cla
sat pe locul trei.

Au luat sfîrșit campionatele europene de lupte libere

® Iancu Vangheliei și Vasile Iorga pe locul 4 
iar Petre Cearnău și

LAUSANNE, 1 (prin telefon). — 
Campionatele europene de lupte 
libere au luat sfîrșit duminică 
seara, în Pavilionul sporturilor 
din localitate. Cum era de aștep
tat, luptătorii sovietici și cei bul
gari au dominat competiția, cuce
rind, în final, 9 titluri de cam
pioni continentali, iar alți 8 au 
obținut medalii de argint sau 
bronz. Iată însă și unele amănunte 
de la ultimele partide pe care

in finala C.C.E. la handbal feminin

Ladislau Simon

NOI CANDIDATURI
LA OROANILARLA

CAMPIONATELOR
MONDIALE DE BOX

La sediul londonez al A.I.B.A. s-au 
înregistrat recent noi candidaturi în 
vederea organizării primei ediții a 
campionatelor mondiale de box ama
tor. După cum se știe, federația ja
poneză, care a fost prima investită 
cu această sarcină, a renunțat, din 
motive financiare, la realizarea pro
iectatei competiții ce urma să se 
dispute la Osaka.

După intenția organizației sportive 
a orașului Belgrad, despre care am 
vorbit la timp cititorilor noștri, iată 
acum noi candidaturi. Se pare că 
A.I.B.A. ia serios în considerare — 
mai ales pentru amploarea pe care 
ar. putea-o .avea — propunerea ofi
cialităților americane de a organiza 
campionatele mondiale de box ama
tor la New York și anume în sala 
de la Madison Square Garden. Com
petiția ar urma să se desfășoare în 
perioada 17—21 septembrie 1973.

. Pe de altă parte, a fost anunțată 
și candidatura federației de box cu
baneze, care dorește să organizeze 
competiția la Havana, cu intenția me
rituoasă de a invita nu reprezenta
tive continentale, ci pe boxerii tutu
ror țărilor care vizează titlurile a- 
matoare supreme în sportul pugilistic.

CASSIUS CLAY ÎNVINS

DE UN NECUNOSCUT!

NEW YORK, 1 (Agerpres). — 
Ken Norton, un pugilist cțe culoare, 
în vîrstă de 28 de ani, aproape ne
cunoscut în boxul internațional, a 
farnizat o mare surpriză în gala 
desfășurată Ia San Diego (Califor
nia), reușind “ ' ' .
puncte, în 12 reprize, pe Cassius 
Clay. Aceasta a fost a doua în
frîngere suferită în cariera sa de 
profesionist de fostul campion 
mondial la categoria grea. Chiar 
din primele reprize, Clay s-a aflat 
în dificultate, în urma unei puter
nice lovituri care i-a fracturat ma
xilarul. în rundul al 10-lea, Clay 
a fost 
torită 
evitat 
■tatorii
scoate 
șalangerilor la titlul mondial, ofe
rind în schimb Iui Norton șansa 
de a-1 întîlni pe actualul campion, 
George Foreman.

să-1 învingă la

trimis la podea și numai da- 
rezistenței și rutinei sale a 
înfrîngerea prin k.o. Comen- 

notează că acest eșec îl 
pe Cassius Clay din rîndul

MK BLCHANAN DIN NOI ȘALANOER
LONDRA, 1 (Agerpres). — Fostul 

ș.campion mondial de box la cate
goria „ușoară", scoțianul Ken 
Buchanan, l-a invîns la puncte pe 
Hector Matta (Porto Rico), Intr-un 
meci desfășurat la Londra. Bucha- 

‘ nan a fost din nou acceptat ca șa- 
langer la titlul mondial deținut de 
Roberto Duran (Panama).

(Urmare din pd9 V

manșa a doua, a abandonat după o 
coborîre în care credeam că va ob
ține unul din primele trei locuri. 
Dintre ceilalți concurenți români 
femarfiăm pe Constantin Văideanu 
Si Marin Focșeneanu. care prin 

~'mfse regulate și sigure au obținut 
poziții bune în clasament. îmbucu
rătoare și pe linia ultimelor rezul- 

- Late ale sezonului comportarea lui .—. jn» llexanflru Manta (A.S.A.), care
.. srimul an de seniorat a reușit ^să

ie ifnpună cu această ocazie și în- 
' ’ o

Dintre oas-
tr-un concurs internațional de 
cctă valorică ridicată.
peți, cei mai mulți, dornici de cîș- 
tig. și lansîndu-se cu viteze ce nu 
puteau fi controlate au sfîrșit prin 
a fi descalificați pentru erori teh
nice. Desigur, toți concurenții as
piră la victorie, dar trebuie făcut 
un- calcul tehnico-tactic, pentru că 
numai entuziasmul fără acoperire 

" r.u este suficient spre a obține vic
toria.

1 ’ La fete, situația a fost și mai 
-dramatică. Toate cele patru schioa
re străine au fost descalificate sau 
au abandonat după coborîri foarte 
spectaculoase, dar prea temerare în 
condiții de concurs destul de difici- 

1 Ie? De altfel, din numărul total de 
20 de participante numai 6 au în
cheiat cursa, ceea ce demonstrează 
dificultatea deosebită a acestei în
treceri și probează ambiția cu care 

* concurentele noastre au luptat pen- 
*-tru. revanșă. în ansamblu compor- 

■- tarea sportivelor din echipa Româ
niei este de natură să încurajeze

•fi

SPORTIVII SUDANEZI
PE CALEA AFIRMĂRII

IN ARENA INTERNAȚIONALA
j

an, 
din

SPARTAK KIEV - UNIVERSITATEA TIMISOARA
17-8 (8-3)

BRATISLAVA, 1 (prin telefon, de la 
trimisul nostru).

Cea de a Xll-a ediție a C.C.E. 
la handbal feminin a fost cîști- 
gată de Spartak Kiev, campioana 
U.R.S.S., care realizează astfel cea 
de a IV-a victorie consecutivă, 
performanță unică în istoria aces
tei competiții. în finala disputată 
în sala ..na Pasienkoch" din Bra
tislava, Spartak Kiev a întrecut 
pe Universitatea Timișoara cu 
17—8 (8—3).

Chiar dacă scorul este prea se
ver, el nereflectînd diferența reală 
de valoare dintre cele două echipe, 
din cauza slăbiciunii timișorencelor, 
trebuie spus că Spartak Kiev este 
într-adevăr cea mai bună echipă 
de club din handbalul 
mondial. Formația este 
din jucătoare masive, cu 
de șut ieșită din comun, 
în apărare — fac zid 
de netrecut. începînd cu portarul Na
talia Șerstiuk și încheind cu ju
nioara Tatiana Makareț (care a 
împlinit 17 ani la 26 martie), fie
care dintre echipiere se situează 
la un nivel valoric foarte înalt.

Universitatea Timișoara, avînd 
un gabarit inferior, cu un atac 
care n-a găsit decît rareori culoare 
de șut prin zidul fortificat al de
fensivei adverse, cu o apărare 
care n-a rezistat fizic (și, mai tîr-

consecutivă,

feminin 
alcătuită 
o forță 
care — 
aproape

ziu, nici psihic) presiunii handba
listelor sovietice și cu un moral 
ce s-a dovedit din nou extrem de 
labil, era imposibil să învingă un 
team atît de solid, stăpîn pe sine 
și pe situație. Cu mai multă stăpî- 
nire de sine, jucînd la potențialul 
maxim, Universitatea Timișoara ar 
fi reușit, probabil, un scor mai 
strîns, o comportare mai aproape 
de veleitățile sale.

Jocul final a avut în permanență 
un singur „lider" : Spartak Kiev. 
Echipa sovietică a condus cu 5—1 
(min. 15), 11—4 (min. 34) și 16—5 
(min. 45), punîndu-și în valoare 
forța proprie și speculînd la ma- 

. ximum fiecare greșeală a adver
sarelor. Am remarcat în mod deo
sebit inteligența în joc a Zinai- 
dei Turcina, iscusința Măriei Li- 
toșenko, forța Tatianei Makareț și 
a Lidiei Sevcenko. Din echipa 
noastră mențiuni se cuvin Iolan- 
dei Rigo, Corneliei Hristov și Na- 
direi Ibadula.

Au marcat : Rigo (4), Ibadula (3) 
și Damian (1) pentru Universita
tea Timișoara, Turcina (5), Lito- 
șenko (5), Draga (2), Makareț (2), 
Sevcenko (1), Miroșnik (1) și Bo
brus (1) pentru Spartak Kiev.

Au arbitrat cu scăpări Laszlo 
Keszteheiyi și Laszlo Marki (Un
garia).

pe 6
le-au susținut Iancu Vangheliei 
(cat. 48 kg), Petre Cearnău (cat. 
57 kg), și Vasile Iorga (cat. 82 kg), 
singurii dintre sportivii români ră
mași în concurs, după asprele 
trieri de sîmbătă după-amiază. în 
acea reuniune, cu excepția lui 
Iorga, ceilalți 8 luptători ai țării 
noastre au fost întrecuți Ia puncte 
sau chiar prin tuș și majoritatea 
lor eliminați.

Primul dintre cei trei luptători 
români care și-a apărat, în conti
nuare, șansele a fost Iancu Van
gheliei. El a luptat, mai întîi, cu 
polonezul Andrej Kudelski. în a- 
ceastă partidă, Vangheliei avea 
neapărat nevoie de o victorie, de
oarece primise 4 puncte de penali
zare (victorie la puncte în turul 
doi și înfrîngere, tot la puncte, în 
cel de al treilea) și-l mai despăr
țeau doar două puncte de elimi
nare. Vangheliei a luptat, însă, cu 
multă dîrzenie, de la primul pînă 
la ultimul minut, și a primit deci
zia de învingător la puncte : _6—2. 
Apoi, a urmat meciul lui 
Cearnău cu Laszlo Klinga 
ria). medaliat cu bronz la 
piada de anul trecut. Cum Cear
nău avea, ca și Vangheliei, 4 
puncte de penalizare a fost nevoit 
să atace cît mai mult, chiar din 
poziții riscante, pentru a se detașa 
de valorosul său adversar, Dar, 
de fiecare dată Klinga a contrat cu 
eficacitate și. la capătul celor trei 
reprize, victoria la puncte a reve
nit luptătorului maghiar. Astfel, 
Cearnău a trebuit să se mulțu
mească cu locul 6.

Petre
(Unga- 
Olim-

în continuare a luptat Vasile 
Iorga, întîlnindu-1 pe francezul 
Andre Bouchoule. Net superior, 
Iorga a finalizat numeroase proce
dee tehnice. La gongul final, pe 
tabela electronică de punctaj era 
înscris un scor puțin obișnuit la 
competițiile de amploare : 19—1 în 
favoarea luptătorului român.

La numai o oră după meciul cu 
Kudelski, Vangheliei a susținut 
duelul cu bulgarul Hasan Isaev, pe 
care l-a pierdut la puncte și s-a 
clasat pe locul 4. Vasile Iorga, a 
terminat la egalitate confruntarea 
cu luptătorul turc Hairy Bolat, 
deși a condus pînă în ultimul mi
nut. Avînd, însă. 4 puncte de pe
nalizare de la înfrîngerea sa din 
turul doi, Iorga nu a mai intrat 
în lupta pentru o medalie, reve- 
nindu-î locul 4, o poziție aflată sub 
valoarea posibilităților lui.

Primii clasați la cele 10 categorii : 48 
kg : 1 HASAN ISAEV (Bulgaria). 2. Ba- 
fik Gadjev (U.R.S.S.) 3. Andrej Ku
delski (Polonlal. 4. Iancu Vangheliei 
(România): 52 kg: 1. ARSEN ALAȘVF.R- 
DIEV (U.R.S.S.), 2. Aii Alan Riza (Tur
cia) 3. Henrik Gall (Ungaria): 57 kg:
1. KIRKOR EEONOV (Bulgaria). 2. Laszlo
klinga (Ungaria). 3. Roiu Doborkjenldze 
(U R S.S ) ...6. Petre Cearnău (România);
62 kg: 1.' IVAN IANKOV (Bulgaria). 2. 
Zaaalav Abdulbekov (U.R.S.S.). 3. Vehbi 
Akdag (Turcia): 6S kg: 1. NASRULA 
NASRULAEV (U.R.S.S.). 2. Stepan Stoi- 
kov (Bulgaria). 3. Aii Sahin (Turcia); 
74 kg: 1. ADOLF SEGER (R-F- Germa
nia), 2. Victor Zilberman (U.R.S.S.), 3- 
Franfz Birke (R.D. Germană); 82 kg: 1. 
vasili sjulzin (U.R.S.S.). 2. Hairy 
Bolat (Turcia). 3. Benno Paulitz (RD. 
Germană). 4. Vasile Iorga (România); 
90 kg: 1. PIOTR SURIKOV (U.R.S.S.).
2. Horst Stottmeister (R.D. Germană). 3. 
Dima Kostov (Bulgaria): 100 kg: 1. VLA
DIMIR GOLUTKIN (U.R.S.S.), 2. Jozsef 
Csatari (Ungaria). 3. Marin Racer (Bul
garia): +100 kg: 1. NODAR MODF.BADZE 
(U.R.S.S.), 2. Alsedin Yldirim (Turcia),
3. Boian Boev (Bulgaria), ...6, Ladislau 
Simon (România).

în prima lună a acestui 
pe stadionul municipal 
Lagos, capitala Nigeriei, s-au 
desfășurat întrecerile celei de a 
Il-a ediții a Jocurilor sportive 
ale Africii, competiție de mare 
amploare (peste 5 000 de parti- 
cipanți) la care au fost prezente 
36 de țări ale continentului 
negru. în rîndul acestora, pen
tru prima oară s-au afirmat și 
sportivii din Sudan. Deși au 
prezentat un lot relativ^ redus, 
cu participanți doar la întrece
rile de atletism, box, fotbal și 
tenis de masă, 
reușit 
partea 
tului 
cucerit 
argint 
nai locul 12.

Performanța în sine este 
marcabilă, dacă ținem^ cont 
sportul în această țară nu

sudanezii au 
totuși să se situeze în 
superioară a clasamen- 
final pe medalii. Ei au 
cîte o medalie de ; 
și bronz, ocupînd în

aur, 
. fi-

re- 
că 

are 
prea vechi tradiții, unele rezul
tate meritorii, deocamdată izo
late, fiind rezultatul direct al 
eforturilor tot mai mari ce s-au 
făcut în ultimii ani pentru con
tinua dezvoltare a educației fi
zice și activității sportive-

Dintre cei care s-au impus 
atenției specialiștilor pe ringul 
micii olimpiade africane de la 
Lagos s-a aflat și boxerul de 
categorie ușoară Jon Awad. 
care și-a întrecut de o manieră 
spectaculoasă toți adversarii 
întîlniti, din primul tur și pînă 
în finală. O bună impresie în

acest turneu a lăsat-o și greul 
Aman Marhoum. medaliat cu 
argint.

Dar nu numai boxul exprimă 
capacitățile tot mai valoroase 
ale sportivilor sudanezi. La 
Khartum, frumoasa capitală a 
țării, așezată pe malurile Nilu
lui, sau la Omdurman, poți în- 
tîlni numeroase terenuri de fot
bal cu instalații de nocturnă, 
terenuri de baschet, volei, hand
bal și bazine de înot. în spe
cial partidele de fotbal din cam
pionatul național — cele mai 
puternice echipe fiind F. C. Nil, 
F. C. Merich și F. C. Hillal — 
sînt urmărite cu mare interes 
de zeci de mii de spectatori. 
De altfel, pe linia continuei 
dezvoltări a relațiilor de cola
borare pe multiple planuri din
tre România și Republica De
mocratică Sudan se înscrie și 
vizita făcută cu cîțiva ani în 
urmă de selecționata de tineret 
a fotbaliștilor noștri, în această 
țară. Evoluția echipei române a 
produs o frumoasă impresie la 
Khartum și Omdurman, iar la 
întoarcere, tinerii noștri jucă
tori au avut numai cuvinte de 
laudă față de căldura și ospi
talitatea cu care au fost încon
jurați pe tot parcursul vizitei 
lor. A fost un frumos început 
al schimburilor sportive dintre 
cele două țări, care cu sigu
ranță va fi continuat, poate 
chiar și la alte discipline spor
tive, în anii ce vor urma.

CAMPIONATELE INTERNAȚIONALE FEROVIARE DE LUPTE GRECO-ROMANE

GHEORGHE ALEXE PE LOCUL 2

Hristache NAUM

POPICARII CEHOSLOVACI ÎNVINGĂTORI

LEIPZIG, 1 (prin telefon). în 
sala Sport Klub din localitate s-au 
încheiat duminică, după trei zile de 
întreceri, campionatele internațio
nale feroviare de lupte greco-ro- 
mane. La această competiție, deve
nită tradițională, au participat echi
pe sau selecționate feroviare din 11 
țări. Tara noastră 
tată de formația 
București.

în clasamentele 
greutate cea mai

a fost reprezen- 
clubului Rapid

pe categorii de
o_____  frumoasă com
portare a avut-o tînărul Gheorghe

Alexe, care a ocupat locul 2 la cat. 
52 kg.

Iată și locurile pe care le-au ob
ținut ceilalți luptători giuleșteni : 
4 — C. Alexandru (cat. 48 kg) și
AI. Constantin (cat. 62 kg), 5 —
V. Radulescu (cat. 90 kg), V. Moisin 
(cat. 100 kg) și Gh. Dolipschi (cat. 
4-100 kg), 6 — C. Ciobotaru (cat. 
57 kg), R. Pătrașcu (cat. 68 kg) și
T. Ignătescu (cat. 74 kg), 7 — P. 
Stroe (cat. 82 kg).

în clasamentul pe echipe Rapid 
a ocupat locul 5.

CAMPIONATE...
UNGARIA : UJPESTI DOZSA 

HONVED 1—0

Competiția ciclistă „Săptămîna Ca
talană" s-a încheiat cu victoria ru
tierului spaniol Luis Ocana (întele- 
jotografie, trecînd primul linia de 
sosire), El a fost urmat în clasament 
de Eddy Merckx — la 51 sec și Van 
Springel — la 1:35.

Telefoto i A.P.-AGERPRES

FRAGA, 1 (Agerpres). — La Bratislava 
s-a desfășurat dubla întîlnlre interna
țională de popice dintre selecționatele 
masculine și feminine ale Cehoslovaciei. 
Și Ungariei. în ambele meciuri victoria 
a revenit gazdelor; la feminin cu sco
rul de 2 297—3 266 p.d., iar ia masculin 
CU 5 334-5 459 p.d.

BUDAPESTA, 1 (prin telefon). 
Etapa a XX-a din campionatul Un
gariei a programat derbyul dintre 
Honvert și Ujpesti Dozsa, încheiat 
cu victoria formației campioane cu 
1-rtO, prin golul marcat de Bene. 
Un alt meci important, acela dintre 
Vasas și Ferencvaros s-a încheiat 
cu victoria primei echipe cu 2—1. 
Alte rezultate: Gyor — Komlo 2—1, 
M.T.K. — Csepel 2—0. Egyetertes 
— Szegcd 2—0, Videoton — Zalae- 
gerszeg 1—0 Pees 
1—1, Diosgyor — 
în clasament
DOZSA, cu 33 p, urmată de VA
SAS — 28 p și FERENCVAROS — 
■27 p.

Salgotarjan 
Tatabanya 2—0. 

conduce UJPESTI

MARTINE COUTTET 
IN „CUPA EUROPEI"

Învingătoare tn proba de 
schioara Hannl Wenzel (Lichtenstein; a 
etștigat șl cursa de slalom special de la 
Arosa (Elveția). Ea a fost cronometrată 
tn cele două manșe cu timpul de 99,99, 
fiind urmată de Martine Couttet (Fran
ța) 100,42 și Marie Thârese Nadig' cu 
100.71. în clasamentul Cupei Europei con
tinuă să conducă Martine Couttet (Fran
ța) cu 208 p.

CONDUCE
LA SCHI

slalom uriaș,

DE2SO VAD

R.D, GERMANA : DYNAMO 
DRESDA RÂMINE NEÎNVINSA
Și în etapa a XV-a a campionatu

lui R.D. Germane, fruntașa clasa
mentului, Dynamo Dresda, a obți
nut o nouă victorie, rămînînd deci 
neînvinsă în actualul campionat. For
mația din Jena, clasată pe locul al 
doilea, a cîștigat clar (3—0 cu Han
sa Rostock), după ce în prima, eta
pă a returului a suferit o înfrînge
re. De menționat însă că echipa 
din Rostock a jucat fără interna
ționalii Streich, Kische și Schnei
der, și mai mult ca sigur că ei nu

■*

AGENDA SĂPTĂMÎNII
2— 8 TENIS Turnee internaționale la Houston, Miin

chen, Barcelona și Nisa.

3— 4 LUPTB Turneu internațional de greco-romane, 
la Budapesta.

4 FOTBAJa Polonia — R.F. Germania (juniori). In 
preliminariile turneului U.E.F.A.

3—ÎS TENIS DE MASA A 32-a ediție a campionatului mondial, 
la Sarajevo.

5- e SCHI probe de slalom șl slalom uriaș (bâr-L. 
bați șl femei), în ^Cupa Europei", la — 
Pra-Loup (Franța).

6- 8 LUPTB „Marele premiu al Italiei", la Rari.

T CANOTAJ Cursa Oxford — Cambridge, pe Tamisa

7- 8 SCHI Concurs internațional de Combinată nor
dică, la Kiruna (Suedia).

SCRIMA Turneu internațional, la Budapesta,

GIMNASTICA Turneu internațional, la Riga.

7 FOTBAB R.D. Germană — Albania (grupa a IV-a), 
la Magdeburg.

B Luxemburg — Elveția (grupa a H-a), la 
Esch sur Alzette, in preliminariile C.M.

CAMPIONATE...
în meciul cu Alba-

*

speranțele generale în progresul, pe 
care această categorie este capabi
lă să-1 realizeze. A fost primul con
curs al sezonului, care s-a bucurat 
de condiții organizatorice și mai 
ales de un grad de dificultate com
parabile cu al curselor din „Cupa 
Europei" sau al oricărui concurs 
F.I.S. de gradul I. Proba de slalom 
special pentr ■ băieți a avut o lun
gime de 400 m cu 250 m diferență 
de nivel pe care s-au montat cîte 52 
și respectiv 51 de porți de către an
trenorii Cornel Tăbăraș (manșa I) 
și Roland Kuhn (R.F. Germania) 
La fete, traseul a fost ceva mai 
scurt, adică 350 m cu 175 m dife
rență de nivel și cu 45 și respectiv 
43 de porți montate de antrenorii 
Mihai Sulică și Miroslav Senk (Ce
hoslovacia).
CE, băieți: 
nia) 90:32, 
hoslovacia) 
leirschek (Austria) 91:93. 
stantin Văideanu (A.S.A.) 92:20, 
Karel Pancha (Cehoslovacia) 93:75, 
6, Marin Focșeneanu (C.S.O. Sinaia) 
94:25; fete: 1. Maria Cîmpeanu 
România 75:52,2. Iudith Tomuri (Ro
mânia) 76:45, 3. Daniela Muntea- 
nu (România) 79:50, 4. Nuți De- 
geratu (Lie. Predeal) 79 90, 5. Nela 
Simion (Llc. Predeal) 84:73, 6. Roza 
Stoianovici (C.S.O. Sinaia) 107:20.

Clasamentul la combinată se pre
zintă astfel: băieți: 1. Milan Svitor
ka (Cehoslovacia) 21,28 p, 2. Leo
nard Galeirschek (Austria) 22,82 p 
3. Constantin Văideanu 39:09 ; fete : 
1. Maria Cîmpeanu 46,44, 2. Iuditl 
Tomory 51,66, 3. Daniela Munteanu 
65:80.

REZULTATE TEHNI-
1. Virgil Brenci (Româ-
2. Milan Svitorka (Ce-
91:75, 3. Leonard Ga-

4. Con- 
5.

ASTĂZI, SUEDIA - CEHOSLOVACIA,
In C M. DE HOCHEI DE LA MOSCOVA

In palatul sporturilor Lujniki din 
Moscova au continuat ieri întrecerile 
campionatului mondial de hochei 
(grupa A). Cu. acest prilej au intrat 
in scenă și hocheiștii suedezi," care 
alături de sportivii sovietici și ceho
slovaci candidează la medaliile C.M. 
Echipa „Tre Kronos" a debutat in 
acest campionat în compania echipei 
Poloniei, învinsă în ziua anterioară 
de selecționata Cehoslovaciei cu 14—1.

După două reprize mai echilibrate, 
suedezii s-au impus net, datorită 
unei evidente superiorități tehnico-

tactice și au învins
2—1,.- 6—0). în prima repriză 
scris Abrahamson, Salming, 
stroem, respectiv Tokărz, în 
a doua — Ahlberg, Karlsson, 
tiv Zientara, iar în ultima - 
sson 2, Ahlberg. Palmqvist, Hamăr- 
stroem și Ohlsson.

în al doilea joc : Finlanda — R.F. 
Germania 8—3 (3—1, 3—0, 2—2). în 
programul de azi; primul derby, 
Suedia — Cehoslovacia și partida 
Finlanda — U.R.S.S.

cu 11—2 (3—1, 
au în- 

Hamar- 
cea de 
respec- 

- Karl-

vor evolua nici 
nia din preliminariile C.M. Iată re
zultatele etapei: F.C. Carl Zeiss Je
na — F. C. Hansa Rostock 3—0, 
F.C. Magdeburg — Lokomotive 
Leipzig 3—0, Dynamo Dresda — 
Union Berlin 3—2, Chemie Halle — 
F. C. Karl Marx Stadt 0—0, Erfurt 
— Wismut Aue 1—1. Sachsenring 
Zwickau — Vorwarts Frankfurt/ 
Oder 0—1. în clasament conduce 
DYNAMO DRESDA. cu 25 p, urma
tă de F. C. CARL ZEISS JENA — 
22 p și F. C. MAGDEBURG — 19 p. 
R.F. GERMANIA: BAYERN NU

POATE CIȘTIGA LA DUIS
BURG I

DUSSELDORF, 1 (prin telex, de 
la corespondentul nostru). Cu toate 
că Bayern Miinchen este considera
tă de pe acum campioana țării, In
teresul pentru ediția actuală a cam
pionatului rămlne în continuare 
foarte ridicată. Este vorba în pri
mul rînd de întîlnlrile pe care for
mația bavareză le susține tn de
plasare sau pe teren propriu, fie
care dintre adversarele sale căutînd 
să obțină o victorie de prestigiu. 
Sîmbătă, echipa lui Muller și Bec
kenbauer a fost învinsă la Duisburg 
cu 2—0, repetîndu-se în acest fel o 
veche tradiție. Bayern nu a cîști
gat niciodată la Duisburg, fiind în
trecută în meciurile precedente cu 
4—2 și 3—0! Cele două goluri ale 
gazdelor au fost înscrise de Worm 
și Wunder. Alte rezultate: Wuper- 
taler S.V. — F.C. Kiiln 2—2. F.C.
Kaiserslautern — Fortuna Diissel- 
dorf 1—1, Borussia Monchenglad- 
bach — Werder Bremen 3—L Ham
burger S.V. — Kikers Offenbach 
1—0, Hannover 96—V.f.L. Bochum 
1—1. Eintracht Frankfurt — Ein
tracht Braunschweig 1—0. Schalke 
0—4 — Hertha 1—1, V.f.B. Stutt
gart — Rot Weiss Oberhausen 3—0.

în clasament, după 27 de etape 
conduce BAYERN cu 42 p., urmată 
de WUPPERTALER S.V. — 34 p„ 
F.C. KOLN — 33 p., Borussia M6- 
chengladbach — 33 p. în clasamen
tul golgeterilor : 1. Muller 26 g„ 2. 
Heynckes 22 g., 3. Wunder 16 g. etc.

JOACHIM NEUSSER

ANGLIA : ARSENAL Șl LEEDS 
ÎNVINSE; LIVERPOOL STOPA

TĂ, DE TOTTENHAM...

în campionatul englez s-a dispu
tat sîmbătă etapa a 36-a. Dintre re
zultatele înregistrate se remarcă 
victoria unei echipe aflate în plină 
formă, Derby County, în fața for
mației Arsenal, aflată în cursă 
pentru titlu de campioană, chiar 
pe terenul acesteia: 1—0! Dar nici 
Liverpool n-a reușit să se detașeze 
prea mult, deoarece a fost surprin
zător ținută în șah, tot pe teren 
propriu, de echipa londoneză Tot
tenham: scor 1—1. Partida ar pu
tea fi considerată ca o avanpremie
ră a celor două meciuri care vor 
opune, peste puțin timp, din nou 
cele două echipe, într-una dintre

semifinalele Cupel U.E.F.A. DeoȘț 
camdată, se poate spune că Totten^ 
ham (deținătoarea de altfel a cupei) 
a luat un avantaj moral... Leeds 
United n-a mai reușit să continue 
remarcabila serie de pînă acum, 
fiind învinsă în deplasare de Man
chester City, cu 1—0. Cealaltă echi
pă din Manchester, United reușeș
te, prin victoria cucerită în fața lui 
Southampton, în deplasare (!), cu 
scorul de 2—0, să se depărteze de 
zona periculoasă. Celelalte rezulta
te: Coventry City — Ipswich Town 
2—1; Crystal Palace — Chelsea 
2—0 ; Leichester City — Newcastle 
United 0—0 ; Norwich City — Bir- 
migliam 1—2; Stoke City 
Bromwich Albion 2—0 ;
Hampton — Sheffield United 
clasament conduce F. C. 
POOL, cu 53 p din 36 de
urmată de ARSENAL — 52 p (?i 
partide), LEEDS UNITED — 46<fy 
(34 de meciuri), Ipswich Town — 
42 p și Newcastle United — 41 p.

— West 
Wolvcr-
1-1. în
LIVER- 
meciuri,

Fază din partida F. C. Kaiserslautern — Fortuna Dusseldorf, disputată 
in campionatul vest-german. In imagine, un înaintaș localnic șutează la 
poartă cu toată opoziția adversarului său.

Telefoto i A.P.-AGERPRES

TELEX • TELEX • TELEX ®TELEX
în cadrul concursului internațional atle
tic, desfășurat la Portland (Oregon), 
sportivul american Henry Hines a cîști
gat proba de săritură în lungime cu 
performanța de 8,09 m. Pe locul secund 
s-a clasat fostul campion olimpic Bob 
Beamon cu 7,94 m. în proba de arunca
rea greutății, pe primul loc s-a situat 
Brian Oldfield cu rezultatul de 20,94 m.

cadrul unul Interviu că meciul atletic 
U.R.S.S. — R.F. Germania va avea loc 
în zilele de 16 și 17 iunie la Leningrad. 
Jntîlnirea dintre selecționatele R.F. Ger
mania și S.U.A. a fost programată Ja 
11 și 12 iulie la MUnchen.

tes și Adriano Panatta. în semifinale, 
Orantes l-a întrecut cu 6—2, 6—3,- 6—0 pe 
Antonio Munoz, iar Panatta a 
6_1. 1—6, 6—3, 6—1 de Patrick

dispus cu 
Proisy.

de la St.

Au luat sfîrșit Întrecerile campio
natului european de hochei (grupa 
B) pentru juniori. In finala desfășu
rată în orașul olandez Heerenveen 
s-au întîlnit echipele Poloniei și Ita
liei. Hocheiștii polonezi au marcat în 
prima repriză 9 goluri și nu au pri
mit nici unul. în continuare însă, me
ciul a fost echilibrat, inițiativa tre 
cînd adesea de partea italienilor 
Scor final : 12—6 (9—0, 1—2, 2—4
pentru Polonia.

în meciul pentru locurile 3—4 des
fășurat la Groningen, echipa Iugo
slaviei a întrecut selecționata Româ
niei cu 5—3 (1—2, 1—1, 3—0). Repre
zentanții noștri au dominat în pri
mele două reprize, dar au fost -în- 
trecuți net de sportivii iugoslavi în 
îltima.

Clasament final : 1. Polonia, 2. Ita- 
ia, 3. Iugoslavia, 4. Românie.

în cadrul unei emisiuni a televiziunii 
italiene intitulată „Duminica sportivă", 
un juriu alcătuit din cei mai reputa 
cronicari de specialitate l-a desemnat pe 
Livio Berutti cel mai bun atlet Italian 
din ultimii 20 de ani. Berutti a ciși" 
la Jocurile Olimpice de la Roma medalia 
de aur în proba de 200 m, fiind core- 
cordman al lumii în această probă cu 
timpul de 20,5.

August Kirsch, președintele Federației 
vest-germane de atletism, a declarat în

Turneul Internațional de tenis de la 
Vancouver a continuat cu desfășurarea 
sferturilor de finală ale probei de sim
plu. Performerul zilei a fost Tom Gor
man. care a cîștigat cu 6—1; 4—6, 6—4 
partida susținută cu Fred Stolle. în 
celelalte trei meciuri s-au înregistrat ur
mătoarele rezultate: Ken Rosewall — 
Ray Moore 6_3, 6—3; Jan Kodes — Erik 
van Dillen 6—1, 2—6, 6—0; Roscoe Tanner 
— Pierre Barthes 6—3, 6—4.
■
Finala 
neului 
lencia

Turneul internațional de tenis
Louis (Missouri) a programat ultimele 
două partide din cadrul sferturilor de 
finală ale probei de simplu. N. Pilier l-a 
învins cu 4—6, 7—6, 7—6 pe Cliff Richey, 
iar Cliff Drysdale a dispus cu 6—1; 6—3 
de Bob Lutz.
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probei de simplu din cadrul tur- 
internațional de tenis de la Va
se va disputa între Manuel Oran-

Turneul internațional feminin de baschet 
de la Sao Paulo s-a încheiat cu victoria 
selecționatei secunde a cehoslovaciei, 
care a terminat neînvinsă competiția, 
totalizînd 6 p. în ultima zi a turneului, 
baschetbalistele cehoslovace au învins 
cu scorul de 73—52 formația Braziliei. 
Iar echipa Mexicului a dispus cu 66—58 
de reprezentativa Italiei.
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