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IERI, ÎNTRECERI DE MASA PENTRU TINERI Șl ViRSTNICI

3000 DE TINERI LA CROSUL
SECTORULUI 5
AL CAPITALEI

Tineretul din Sectorul 5 al Capita
lei nu-și dezminte pasiunea pentru 
sport, pentru alergări îndeosebi. Du
minică dimineață, aproape 3 000 de 
băieți și fete au fost prezenți la 
startul competiției de cros dedicată 
zilei de 1 Mai.

Traseul a fost bine ales. Plecările 
s-au dat — pentru băieți — din fa
ța Tehnic-clubului, iar pentru fete 
din apropierea sediului Fabricii de 
ciorapi și confecții Adesgo. După 
ce au avut de parcurs o porțiune 
din șoseaua Șerban Vodă, partici- 
panții s-au înScris pe Magistrala 
Nord-Sud cu direcția podul Șerban 
Vodă. Din piața care se formează 
în acest punct, ei au făcut un mic 
ocol, au reintrat în șoseaua Șerban 
Vodă și s-au îndreptat către punc
tul final al întrecerii, piața Mără- 
șești.

Pe traseul — care a măsurat 2000 
de metri —, concurenții au fost 
aplaudați, susținuți frenetic de nu
meroși spectatori pentru care în
trecerea a însemnat o convingătoare 
invitație la alergare în aer liber. 
De altfel, martori oculari fiind, am 
înregistrat numeroase cereri din 
partea unor tineri din cartier, adre
sate organizatorilor, de a repeta 
astfel de acțiuni sportive de masă. 
Nu ne îndoim că activiștii Consiliu T. BRĂDEȚEANU

Pe Magistrala Nord-Sud, fruntașii cursei seniorilor accelerează ritmul. Plutonul încă destul de compact al 
alergătorilor se va răsfira treptat, cei mai buni disputindu-și finișul Foto: I. MiHAlCA

REZULTATE TEHNICE

U.T.A. — Sportul studențesc 0—0
Petrolul — F. C. Argeș 1—2 (0—2)
Dinamo — Jiul 2—1 (0—0)
F. C. Constanța — Sport Club Bacău 5—0 (2—0)
A.S.A. Tg. Mureș — C.F.R. Cluj 0—1 (0—1)
„U" Cluj — Univ. Craiova 1—2 (1—2)
C.S.M. Reșița — Steaua 2—0 (0—0)
Rapid — Steagul roșu 1-1 (0-1)

MECI RESTANȚA (25 aprilie)

Uni». Craiova — A.S.A. Tg. Mureș (3-2)

CLASAMENTUL

ETAPA VIITOARE (28 aprilie)

1. DINAMO 21 11 4 6 33—23 26
2. STEAUA 21 9 7 5 30—17 25
3. UNIV. CRAIOVA 20 9 7 4 33—26 25
4. C.F.R. CLUJ 21 8 9 4 22—16 25
5. F. C. ARGEȘ 21 10 4 7 31—19 24
6. JIUL 21 9 4 8 29—27 22
7. SPORT CLUB BACĂU 21 8 6 7 23—27 22
8. STEAGUL ROȘU 21 7 6 8 28—16 20
9. PETROLUL 21 7 6 8 16—22 20

10. RAPID 21 5 9 7 21—20 19
11. C.S.M. REȘIȚA 21 5 9 7 22—28 19
12. „U" CLUJ 21 7 5 9 19—31 19
13. F. C. CONSTANTA 21 6 6 9 20—26 18
14. U. T. A. 21 5 8 8 21—28 18
15. A.S.A. TG. MURES 20 8 1 11 26—32 17
16. SPORTUL STUDENȚESC 21 3 9 9 21—37 15

C.F.R. Cluj 
Steagul roșu 
Steaua
F, C. Argeș 
Petrolul
Univ. Craiova 
5portul studențesc 
C.S.M. Reșița

Jiul
Dinamo
Sport Club Bacău
A.S.A. Tg. Mureș
Rapid
F. C, Constanța 
„U" Cluj
U.T.A.

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

DIVIZIA A LA FOTBAL, ETAPA A XXI»A

DINAMO BUCUREȘTI A REDEVENIT LIDER
• „U“ Craiova amenință însă serios poziția bucureștenilor • Este cea de-a 12-a 
schimbare de lider în actualul campionat I • S-au marcat 19 goluri ; dar cinci din
tre ele la Constanța, unde s-a înregistrat scorul record al returului O F. C. Argeș 
(11 puncte din 12 posibile în primăvară I), „U“ Craiova și C.F.R. Cluj, performerele 

zilei

CLASAMENTUL
GOLGETERILOR

11 GOLURI : Roznai (Jiul), Oble- 
tnenco (Univ. Craiova) — 3 din 11 m.

10 GOLURI; Dumitrache (Dinamo), 
Pescaru (Steagul roșu) — 1 din 11 m.

8 GOLURI: Năstase și Iordănescu 
(Steaua).

.7 GOLURI : Troi (F. C. Argeș), 
Mulțescu (Jiul) — 1 din II m, Adam 
(C.F.R. Cluj) — 3 din 11 m. 

lui pentru educație fizică și sport 
din Sectorul 5, cei ai U.T.C. și re
prezentanții organizațiilor sindica
le, care au colaborat strîns pentru 
reușita acestei întreceri, vor da 
curs dorinței tineretului și, poate, 
chiar în duminica viitoare vom fi 
martorii unei acțiuni similare.

Crosul de duminică de pe Magis
trala Nord-Sud a fost onorat de 
prezența tovarășului Gheorghe Du
mitru, prim-secretar al Comitetului 
de partid al Sectorului 5, a unor 
reprezentanți din conducerea Con
ciliului popular al Sectorului, al 
Inspectoratului școlar, al U.T.C. A 
fost prezent, de asemenea, prof. Ti
tus Deac, șeful Secției sport, turism 
și pregătirea tineretului pentru 
apărarea patriei a C.C. al U.T.C.

In finalul acestor rînduri. felici
tări câștigătorilor. în cazul' fetelor, 
Terezei Francisc — Școala profesio
nală de construcții (categoria junioa
re) și Marianei Năstase — Țesăto- 
riile Reunite (senioare). Cit privește 
băieții, nota 10 pentru Gheorghe 
Zlătaru — Școala generală nr. 120 
(pitici), Victor Moraru — Intrep. de 
garaje Buc (juniori) și Ion Marin 
— L. Energetic (seniori).

Gabriel Ion. portarul Jiului. în una dintre numeroasele sale intervenții din a doua repriză; 
el blochează balonul sub privirile lui Nunweiller ți Tonca, în partida de ieri de pe stadio
nul Dinamo Foto ’. Dregoș NEAGU

C~ ampionatul Diviziei A devine din ce în M mal 
pasionant ! iată, Ieri, s-a produs detronarea lide
rului, Steaua, învinsă la Reșița, cedînd locul el 
din fruntea clasamentului, lui Dinamo, care a avut 

avantajul de a Juca pe teren propriu. Dar, nu numai 
schimbarea liderului constituie evenimentul etapei, ci și 
cele trei victorii în deplasare obținute de Universitatea 
Craiova (la Cluj), F.C. Argeș (la Ploiești) și C.F.R. Cluj 
(la Tg. Mureș). De altfel, in urma succesului de Ieri, 
cralovenil, care sînt în restanță cu un meci (pe teren 
propriu, cu A.S.A. Tirgu Mureș) pot emite în momentul 
de față pretenții, la locul de lider cu cele 27 de puncte 
posibile de realizat, după lichidarea restanței.

în lupta pentru titlu au apărut și alte două echipe : 
C.F.R. Cluj și F.C. Argeș. Nebăgată In seamă, din cauza 
poziției anonime pe care a avut-o, la un moment dat,

în clasament, echipa piteșteană pare cl vrea să repete 
figura de anul trecut, clnd, într-un finiș irezistibil, a 
trecut prima linia de sosire a campionatului.

O seml-surpriză trebuie considerat și rezultatul de la 
Reșița. Jucînd cartea cea mare, Împotriva liderului, lo
calnicii au obținut o victorie care i-a propulsat in clasa
ment, pe un Ioc în orice caz mal puțin amenințat. In 
derby-ul disperării, de la Arad, egalitatea survenita 
menține în cursa speranței formația studenților bucu- 
reșteni și pune chinuitoare semne de întrebare U.T.A.-ei. 
Norii îngrijorării au apărut, însă, acum, mai ales la Tg. 
Mureș, echipa din acest oraș alunecind încet-încet pînă 
ia locul penultim din clasament. Dar. campionatul con
tinuă și nici un profet n-ar putea spune ce se va -întîm- 
pla pînă la urmă în fruntea clasamentului, sau la peri
feria Sa. (J. BERARII’)

ÎNSEMNĂRI

Șl TOTUȘI, LA PALATUL 
CELOR MICI 

S-A FĂCUT SPORT...
Vremea închisă și răcoroasă n-a 

prea fost îndemn pentru pionierii 
Capitalei de a fi prezenți la „Du
minica porților deschise" organi
zată de clubul sportiv Cutezătorii. 
Și, totuși, la Palatul „cravatelor 
roșii" activitatea sportivă n-a lip
sit. Au susținut-o baschetbaliștii, 
gimnastele de la „modernă", iubi
torii tenisului de masă.

Baschetbaliștii înseamnă, de fapt, 
reprezentanții Școlii generale nr. 
150, care au pus. pur și simplu, 
stăpînire pe una din sălile de 
jocuri de la Palat. Jocuri la două 
coșuri, scheme tactice pentru a- 
propiatul meci cu selecționata Blo
cului A 3 din cartierul Drumul 
Taberei. Este o întrecere tradițio
nală și cei de la „150“ — și ei 
grupați, de fapt, ca o selecționată 
de bloc (A 2) — vor să se prezin
te Ia înălțime. Notăm zelul în pre
gătire dovedit mai ales de Cristian 
Manolache (clasa a VII-a), Aure
lian Chera (cl. a Vl-a) și Cornel 
Tănase (cl. a VIII-a)...

Alături, în sala de gimnastică 
modernă, fete din ciclul II. sub în
drumarea profesoarelor Angela 
Meicescu și Rozalia Petrescu, exer
sau de zor în vederea unui apro
piat examen public — concursul 
pe municipiul București, programat 
duminica viitoare. Execuții pline 
de grație, cu un grad avansat de 
dificultate, iată ce am văzut și ce 
a fost caracteristic în repriza mi- 

(Continuare în pag. a 2-a) 

Cei 15 tricolori care ne-au adus 
ieri două mari satisfacții: victoria 
obținută asupra reprezentativei 
Franței și cucerirea primului loc 

in Turneul F.I.R.A. ’73
Foto: Theo MACARSCHI

JUNIORII ROMANI AU CIȘTIGAT TURNEUL F.I.R.A., 
CU 0 SPLENDIDĂ VICTORIE ASUPRA FRANȚEI: 16-11!

REZULTATE TEHNICE

ROMÂNIA — FRANȚA
SPANIA — Italia 
Maroc — Cehoslovacia
R. F. Germania — Polonia

„CUPA AMICIȚIEI" — trofeul Turneului F.I.R.A. 
a fost cucerit, pentru a doua oară consecutiv, 
României.

„SĂPTAMÎNA rugbyului", 
găzduită de Capitala țării s-a în
cheiat în apoteoză pentru culorile 
noastre, deoarece cei mai tineri 
tricolori ne-au adus imensa satis
facție de a cuceri — pentru a doua 
oară consecutiv (deci, valoare con
sacrată I) — „CUPA AMICIȚIEI", 
trofeu cu care este dotat campio
natul european al juniorilor, cu

Intr-o gală de valoare excepțională:

ÎN HNALLLL IIMULUI 
IJMAJIONAL DE BOX

„CENTURA DE AUR"
Cine a fost nevoit să-și parche

ze mașina aproape în piața Ver- 
gului, departe de patinoarul „23 
August", va fi înțeles — cu mult 
înainte de a ajunge în incintă — 
că gala finală a turneului interna
țional de box dotat cu „Centura de 
aur" a suscitat un enorm interes, 
pe care nu-1 putem măsura decît 
cu prozaicul număr al spectatorilor: 
peste 10.000. Ambianța specială a 
reuniunii a fost sporită de manifes
tațiile solemne cu care organizato
rii au împodobit programul încă 
înainte de răsunetul primului gong. 
Trompeți, stindarde, prezentarea 
combatanților, a mereu contestaților 
arbitri și... emoțiile au debutat oda
tă cu primul meci.

CATEGORIA SEMIMUSCĂ. Nu

RUGBYUL NOSTRU ARE UN „SCHIMB DE MÎINE" PROMIȚĂTOR

16—11 ( 6—3) 
20— 9 (12—9) 
13—11 ( 6—7)
15— 3 ( 4—3)

(locurile 1—2) 
(locurile 3—4) 
(locurile 5—6) 
(locurile 7—8)

pentru juniori — 
de către echipa

noscut și sub numele de „Turneul 
F.I.R.A."

Dînd dovadă de o remarcabilă 
voință de a învinge, de o vigoare 
cu totul deosebită, de multă fante
zie în joc, dar etalînd totodată și 
virtuți tehnice certe și adoptînd 
o tactică dintre cele mai adecvate, 
juniorii români au realizat, în com
pania redutabilului „XV" al Fran

eram obișnuiți, în limitele acestei 
categorii de greutate, să vedem ad
versarii așteptînd doar momentul 
contrei. U Gil Kim (R.P.D. Core
eană) și Jorge Hernandez (Cuba) 
s-au studiat prea îndelung. Cu eco
nomie de mijloace, lucid, rareori 
dezlănțuit, vicecampionul olimpic 
Kim s-a impus prin acuratețea lovi
turilor sale, cărora tînărul și apa
rent emoționatul cubanez le-a răs
puns cu acțiuni izolate. Adăugind

După meciuri de tensiune dramatică: 
Dobrescu a învins (din nou) pe Cuțov; 
Toni l-a întrecut pe cubanezul Romero;
Alexe a trebuit să se Incline In fata 

tăriei lui Stevenson

arsenalului său, în ultima parte a 
meciului, și puterea, Kim — rapid 
și sigur în lovituri — și-a asigurat 
victoria la puncte.

CATEGORIA MUSCA. Treptele 
escaladării ierarhiei sînt aspre, ia
tă un adevăr pe care l-a aflat Fa- 
redin Ibrahim în tentativa de a în
cheia domnia vechiului în categorie 
Constantin Gruiescu. Față de varie
tatea uneltelor tehnice și a mijloa
celor de apărare ale lui Gruiescu, 
dobrogeanul a boxat mai timid de- 
cît îi cerea temperamentul și deci 
fără atuurile necesare unei victo
rii.

CATEGORIA COCOȘ. Garda fal
să a lui Mircea Toni l-a incomodat 
vădit pe Jorge Luis Romero (Cuba), 
care a primit multe lovituri la cap 
și a replicat cu atacuri la plex. Sub

Victor BANCIULESCU

(Continuare în pag. a 4-a)

ECHIPA DE HANDBAL A ROMÂNIEI-
PENTRU A 3-A OARA CONSECUTIV

PE PRIMUL LOC IN „CUPA TARILOR LATINE"!
MUNICIPIUL GH. GHEORGHIU- 

DEJ, 23 (prin telefon). în ciuda 
ploii, echipele de handbal partici
pante la „Cupa țărilor latine'* n-au 
dezamăgit așteptările entuziastului 
public local, prezent tn număr mare 
(tribunele au fost din nou arhi
pline t) și pe o astfel de vreme, 
furnizînd partide interesante șl, pe 
alocuri, echilibrate. Confirmtnd pro
nosticurile, reprezentativa României 
a ctștlgat și ultimul său meci, Înche
ind competiția pe primul loc, neîn
vinsă. Așteptăm ca tinerii noștri 
handbaliști să confirme tn viitor 
buna lor comportare din „Cupa ță
rilor latine" prin alte noi și fru
moase rezultate internaționale. Iată 
acum și cîteva amănunte consem
nate Ia ultima etapă a întrecerilor.

PORTUGALIA — ITALIA 11—7 
(5—3). Partida a debutat surprinză- 

ței, o partidă mare care îi consacră 
în lumea rugbyului. Această victorie 
strălucită asupra reprezentanților 
„cocoșului galic", selecționați dintr-o 
masă uriașă de practicanți, de or
dinul sutelor de mii. vine să con
firme încă o dată potențialul 
rugbyului românesc, credința noa
stră în marile posibilității ale gene
rației care vine, la fel de talentată 
ca aceea de ieri (vezi generația lui 
Penciu și Moraru). S-au dovedit 
din nou aptitudinile deosebite, ta
lentul, pe care le afișează tinerii 
sportivi români în minuirea balo
nului oval. Cinste lor !

Victoria celor mai tineri repre
zentanți a fost cu atît mai recon
fortantă, entuziasmantă chiar, cu 
cit mai toți specialiștii acordau îna
inte de finală prima șansă formației 
Franței, care venea la București 
aureolată de un succes recent asu
pra echipei Țării Galilor, obținut

I:

Mircea Toni (dreapta) îl sufocă pe adversarul său Romero (Cuba) Cu 
avalanșa loviturilor

Categoria semimuscă
U GIL KIM (R.P.D. Coreeană) b.p. (4—1) Jorge Hernandez (Cuba)

Categoria muscă
CONSTANTIN GRUIESCU (România) b.p. (4—1) Faredin Ibrahim (România) -

Categoria cocoș
MIRCEA TONI (România) b.p. (5—0) Jorge Luis Romero (Cuba)

Categoria pană
GHEORGHE CIOCHINA (România) b.p. (5—0) C. Ștefanovlci (România)

Categoria semiușoară
SIMION CUȚOV (România) b.p. (4—1) En Su Ro (R.P.D. Coreeană)

Categoria ușoară
PAUL DOBRESCU (România) b.p. (4—1) Calistrat Cuțov (România)'

Categoria semimijlocie
EMILIO CORREA (Cuba) b.p. (4—1) De Son Kim (R.P.D. Coreeană) 

Categoria mijlocie mică
ȘTEFAN FLOREA (România) b.p. (3—2) Tudor Nicolae (România)

Categoria mijlocie
ALEC NASTAC (România) b.p. (5—0) Ion Gyorffl (România)

Categoria semigrea
GILBERTO CARRILLO (Cuba) b.ab.i Marin Constantinescu (România)

Categoria grea
TEOFILO STEVENSON (Cuba) b.ab.2 ion Alexe (România)

REZULTATE TEHNICE

PORTUGALIA - ITALIA
11—7 (5__3) 

SPANIA - BRAZILIA
16“ 3 (8—1) 

ROMANIA - FRANȚA
16—a 19—S)

tor, tn sensul că, în pofida tuturor 
așteptărilor, cei care s-au acomo
dat mai repede cu condițiile spe
ciale de joc au fost handbaliștii ita
lieni. Ei au condus cu 2—0 (min. 14) 
și 3—1 (min. 24), dar lusitanii (an
gajați în lupta pentru locul III) și 
dornici, deci, să-și rotunjească gola
verajul, au început să acționeze ceva 
mai rapid și, într-un intreval 6curt. 
(numai 6 minute), au reușit să e- 

chiar la Cardiff (9—3), o formație 
alcătuită cu multă grijă, cu jucă
tori consacrați ai unor teamuri din 
diviziile A și B franceze (Billac, 
Bonaldo, Gourdon, Poujade) și cu 
dorința ferm exprimată de a șterge 
„rușinea" de anul trecut din tur
neul de la Roma (unde a ocupat 
locul III, fiind învinsă de formația 
Spaniei). Dar planul francezilor 
nu a reușit. Iar succesul culorilor 
noastre este cu atît mai relevabil, 
cu cît el a fost obținut de o echipă 
foarte tînără, formată din elevi, 
cu toții membri doar ai unor echipe 
de juniori din orașele București și 
Constanța.

FILMUL MECIULUI : Partida
începe sub semnul unor atacuri lan-

Dimitrie CALLIMACHI 
Modesto FERRARINI

(Continuare în pag. a 4-a)

CLASAMENTUL FINAL

l. ROMÂNIA 110 0 103-43 1
1. Spania 14 0 1 »«—«1 ■>
1. Franța 11 1 1 85—73 S
4. Portugalia 3 3 13 ÎS-70
1. Brazilia 3 10 4 S3—IM S
«. Italia 5 0 0 5 44—89

galeze și să preia conducerea : 5—3. 
In repriza secundă 6-a jucat mai 
prudent și din nou handbaliștii ita
lieni (puși pe fapte mari în această 
ultimă partidă...) au reanimat în- 
tîlnirea, ajungînd pînă Ia un punct 
diferență de egalare : 7—8 (min. 53).

Călin ANTONESCU

(Continuare in pag. a ia)
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CAMPIONATUL DE LUPTE LIBERE AL ARMATELOR PRIETENE {i

Sfîrșltul sfiptămînii trecute a fost 
marcat in întreaga țară de nume
roase acțiuni de masă, concursuri 
populare, crosuri, festivaluri poli
sportive, desfășurate in cadrul am
plului program cu care tineretul 
patriei lntimpină tradiționala săr
bătoare a lui 1 Mal. Iată scurte 
relatări:

LA FABRICA DE PIELĂRIE ȘI 
ÎNCĂLȚĂMINTE „CLUJANA" 
Centrul de greutate al activității 
sportive s-a mutat în aer liber, 
„transfer" care a prilejuit organi
zarea unui festival al sportului de 
masă din această renumită între
prindere a Clujului. Programul a 
cuprins un cros, continuat cu par
tide de fotbal, volei, șah, tenis de 
masă și popice, cu demonstrații de 
handbal și baschet. Fanfara fabri
cii a susținut cu brio partea... mu
zicală a festivalului. Marele succes 
de public i-a determinat pe organi
zatori să repete în viitor acțiunea. 
<N.D.).

PE TRADIȚIONALUL TRASEU. 
Aleea florilor, din preajma Stadio
nului municipal din Roman, 560 
de tineri și tinere au luat parte la 
crosul „Să întîmpinăm 1 Mai". Pe 
primele locuri s-au clasat 
Chițibuș și Vasilc Cernea 
GROAPA — coresp.).

CROSUL FETELOR a

Maria 
(Gh.

reunit 
Țeste 206 de tinere muncitoare din 
cooperativele meșteșugărești ale 
Tulcei. Oea mai rapidă s-a dovedit

a fi Gherghina Pocora (Secția co
voare), care a trecut prima linia 
de sosire după o cursă foarte ani
mată. (I. TURȘIE — coresp.).

SERIA CROSURILOR DE PRI
MĂVARA continuă la Piatra 
Neamț. Ieri, peste 700 de concu- 
renți și concurente s-au întrecut 
Intr-o nouă „rundă". S-a alergat pe 
două categorii (fete șt băieți) cu 
plecare în bloc. Eugenia Sava, de 
la „Relonul" Săvinești și Al. Agri- 
goroaiei de la „Energia" P. Neamț 
au fost învingătorii. (C. NEMȚEA- 
NU — coresp.).

ALEILE PARCULUI MUNCITO
RILOR din Oradea au găzduit eta
pa a Il-a a Crosului tineretului. 
Faza municipală a întrecerii a 
opus 250 de concurenți bine pre
gătiți și apropiați ca valoare. Ana- 
Maria Sălăgcan (junioare). Vlad 
Codrea (juniori), Elvira Har (se
nioare) și loan Popa (seniori) au 
cucerit primele locuri și titluri de 
campioni la cros ai orașului. (Ilie 
GHIȘA — coresp. jud.).

ULTIMA ZI A VACANȚEI de 
primăvară a elevilor a coincis la 
Mediaș cu o izbutită manifestare 
polisportivă. Au avut loc întreceri 
de volei, handbal șl minifotbal. Cei 
mai bine pregătiți s-au dovedit a 
fi elevii Școlii generale nr. 3. Mîi- 
ne (n.r. azi). în clase, se va comen
ta cu lux de amănunte palnitanto 
finală cu colegii de la „doi“... (P. 
ZAMFIR — coresp.).

Intre- 
libere

P. Cernău, V. Iorga și St. Stîngu printre învingători
ȘASE TITLURI AU REVENIT UNIUNII SOVIETICE Șl UNUL UNGARIEI

Ieri la prînz s-au încheiat 
cerile campionatului de lupte
al Armatelor prietene, competiție 
găzduită timp de trei zile de către 
Capitala noastră și la care au fost 
prezenți sportiv! din șapte țări. Con
fruntările, pe tot parcursul campio
natului, au fost de un foarte bun 
nivel tehnic, cu meciuri spectaculoase, 
in care rolul principal l-au avut lup
tătorii sovietici șl cei români, care 
au cucerit șase și respectiv trei locuri 
întli. Cel de ai zecelea titlu a re
venit unui reprezentant al Ungariei.

Dintre sportivii noștri 
tare foarte bună au avut 
nău (cat. 52 kg), Vasile 
82 kg) și Ștefan Stîngu 
care n-au suferit nici o 
și — în urma unor meciuri dificile, 
în compania unor luptători cu o ex
celentă pregătire tehnică — au reu
șit să obțină punctele necesare vic
toriei la categoriile respective.

în ultima zi a competiției, meciuri 
grele au avut de susținut în spe
cial V. Iorga și M. Pîrcălabu. Iorga 
i-a întrecut Ia puncte, după o în
cleștare de toată frumusețea, pe bul
garul Saidov și, In ultimul meci al 
campionatului, pe maghiarul Molnar. 
M. Pîrcălabu n-a reușit să-1 depă
șească pe redutabilul sportiv Hen 
Giong Uk din R.P.D. Coreeană șl 
după 9 minute de luptă arbitrii au 
dictat o decizie justă de meci egal. 
La Categoria 90 kg I. Dumitru a 
avut ca adversar în finală, pentru 
locurile 1—2, pe sovieticul Tungaev.

o eompor- 
Petre Cer- 
Iorga (cat. 
(cat. grea) 
înfrîngcre

Un aspect din meciul lui V. Iorga 
nostru în poziție de superioritate

EFICACITATEA A LĂSAT DE DORIT
SERIA I: PATRU SCORURI EGALE

Șl TOTUȘI, IÂ PALATUL CELOR MICI S-A EACUT SPORT...
(Urmare din pag 1)

cutelor gimnaste din rîndul căro
ra ne-au plăcut mal ales Carmen 
Sandu (Școala generală 170), Moni
ca Bucurescu (Șc. generală 150) și 
Cristina Pop (Școala generală 128). 
Sînt cîteva dintre cele aproape 200 
de mini-gimnaste de „modernă", 
care pun suflet și talent pentru a 
deveni titulare în echipa „Cuteză
torilor". Foarte multe dintre ele, 
Cu siguranță că vor reuși. Desigur

și pentru că au permanent în mij
locul lor nu numai profesoare com
petente, care le îndrumă cu multă 
răbdare, cl și o corepetitoare gata 
tot timpul să le... ghicească inten
țiile, Valeria Ambrozie.

Afară, soarele stă supărat, ascuns 
după nori fumurii. Și, totuși. în 
sectorul rezervat tenisului de 
masă, activitate intensă. Mingea 
de celuloid zboară poznașă de o 
parte și de alta a plasei. Nu mai 
puțin de trei perechi — la tot atî- 
tea mese — își dispută cu ardoa-

re fiecare set. Eroii acestor pasio
nante întreceri sînt Bogdan Bor- 
teanu (Șc. generală 87), alături de 
foști practicanți ai tenisului de 
masă la Palat, Mihai Precup (Lie. 
24), Lucian Mîndrea și Toma Stoi- 
cuț (ambii de la Lie. energetic) și 
Cristian Nanu (Lie. Bălcescu). Re- 
întîlnirea cu antrenorii și profeso
rii de la clubul „Cutezătorii" este 
nu numai emoționantă ci și plăcută. 
Mai ales cînd aceștia se cheamă 
Constantin Turcaș și Victor Con* 
stantincscu... (T. ST.)

REZULTATELf ETAPEI A XVII-a
MASCULIN

POPICE
Ieri, pe tradiționalul traseu 
din strada Cimpinei, a fost 
inaugurat sezonul întreceri
lor de carting. Amatorii aler
gărilor pe mașini de litraj 
mic sint gata, așteptlnd sem

nalul plecării.

■ N. Dădilă (CIBO) victorios

In etapa a XVH-a a campionatului 
divîzei A «-au înregistrat următoarele 
rezultate i

FEMININ
Gloria București — Instalatorul Bucu

rești 2566—2194 p d
Voința Constanța — Cetatea Giurgiu 

2365—2154 p d
Voința Timișoara — Voința Oradea 

2142—2293 p d
U.T. Arad — Voința Cluj 2323—2220 p d 
Petrolul Băicoi — Frigul București 

2661—2167 p d
Record Cluj — Hidromecanica Brașov 

2231—2247 p d
Voința București Metrom Brașov

2657—2394 p d
Rapid București — Laromet București 

2595—2422 P d

Petrolul Ploiești — Victoria Bod 
5201—4809 p d

Vpința Lugoj — I.C. Oradea 4938—4831 p d 
Constructorul Galați — Gloria București 

5210—4319 p d
C.F.R. Tg. Mureș — Voința Tg. Mureș 

5273—5276 p d
Voința București — Constructorul Bucu

rești 5234—50C4 p '
Laromet București

4949—5030 p d
Rulmentul Brașov

5261—5115 p d
Voința Cluj — Jiul
Olimpia Reșița -

5034—4902 p d
Spârtac Satu Mar® — Electrica Sibiu

5340—5041 p.d.

a
— Flacăra Cîmpina

«— Rapid București

Petri.a 5106—4940 p d
- C.F.R. Timișoara

in ultima etapă

Imediat după primul sunet de gong 
reprezentantul nostru a suferit un 
accident (o dizjuncție condrocostală) 
și a fost nevoit să părăsească sal
teaua de concurs. Astfel nu și-a mai 
putut apăra șansele, ocuplnd locul 
secund în clasamentul final. La ca
tegoria 52 kg, în partida finală, P. 
Cernău l-a întrecut la puncte (4—2) 
pe Ri Bong Sun, unul dintre cei mai 
tenace luptători ai categoriei.

Dintre concurenții străini meciuri 
interesante au oferit în reuniunea fi
nală Alaslianov (U.R.S.S.) care, la 
82 kg, l-a învins la puncte pe Molnar 
(Ungaria) ; Kulesov (U.R.S.S.) — cat. 
57 kg — superior la puncte în fața 
lui Belcev (Bulgaria); Hen Giong Uk 
(R.P.D. Coreeană) — cat. 74 kg — 
învingător la puncte cu Gusov 
(U.R.S.S.); Kocsis (Ungaria) — cat 
68 kg — l-a întrecut la puncte pe 
Nacev (Bulgaria) ; Sodobriov (U.R.S.S.) 
— cat. +100 kg — învingător la 
puncte în fața lui Zsigmond (Unga
ria) și Surend (R. P. Mongolă) cu 
Kulesov (U.R.S.S.) care au terminat 
la egalitate.

Iată clasamentele finale : CAT. 48 
KG : 1. Kuliev (U.R.S.S.), 2. Zan Deg 
Riong (R.P.D. Coreeană), 3. Ink Tai

cu bulgarul Saidov, reprezentantul 
Foto : R. ONODI

Van (R. P. Mongolă) ; CAT. 52 KG : 
1. Petre Cernău (România). 2. Ri 
Bong Sun (R.P.D. Coreeană), 3. R, 
Dimitriev (U.R.S.S.) ; CAT. 57 KG :
1. Kulesov (U.R.S.S.), 2. lav Surend
(R, P. Mongolă), 3. Belcev (Bulga
ria) ; CAT. 62 KG : ' 1. Markelov 
(U.R.S.S.), 2. Kln Te Har (R.P.D. Co
reeană), 3. Ol Dov (R. P. Mongolă) ; 
CAT. 68 KG: 1. Kocsis (Ungaria),
2. Kazakov (U.R.S.S.), 3. Nacev (Bul
garia) ; CAT. 74 KG: 1. Gusov
(U.R.S.S.), 2. Hen Ging Uk (R.P.D. 
Coreeană), 3. M. Pîrcălabu (România); 
CAT. 82 KG : 1. Vasile Iorga
(România), 2. Alaslianov (U.R.S.S.),
3. Molnar (Ungaria) ; CAT. 90 KG :
1. Tungaev (U.R.S.S.), 2. I. Dumitru 
(România), 3. Milev (Bulgaria) ; CAT. 
100 KG : 1. Kaposkin (U.R.S.S.), 2. 
Csatari (Ungaria), 3. Boiun Munk 
(R. P. Mongolă) ; CAT. 4-100 KG : 
1. Ștefan Stingu (România), 2. Sobo- 
driov (U.R.S.S.), 3. Zsigmond (Un
garia).

Atît arbitrajele, cit și organizarea, 
asigurată de Clubul 
tel Steaua, au foit

sportlv al arma- 
bune.

T. RABȘAN

DINAMOVIȘTII BUCUREȘTEN! - ÎNVINGĂTORI 
ÎN TURNEUL PE CATEGORII DE LA

GALAȚI, 22 (prin telefon). Turneul pe 
categorii al diviziei de greco-romane. 
(sena I), disputat de-a lungul a trei 
zile în Palatul sporturilor din localitate, 
a luat sfîrșit duminică după-amiazăi 
Cum era de așteptat, luptătorii multi
plei campioane (Dinamo București) s-au 
impus la majoritatea categoriilor : N. 
Mareș (cat. 57 kg), I. Păun (cat 62 kg), 
C. Vîrtosu (cat. 68 kg). Ad. Păun (cat. 
74 kg). I. Enache (cat. 82 kg). N. Mar-

— —X ............ — Dolipschi

ieșit fct- 
Dunărea 
— Farul

tinescu (cat. 100 kg) și vi'
(cat. +100 kg).

La celelalte trei categorii au 
vingătorl N. Horniceanu — 
Galăți (48 kg), C. Alexandru _____
(52 kg) șl St. Olteanu — Progresul (30 
kg). în urma punctelor acumulate de 
luptătorii celor nouă formații, locul I 
a revenit, detașat, echipei Dinamo cu 
76 p. Pe locurile următoare s-au clasat: 
e. Progresul 60 p. 3. Dunărea Galați 59 o 
4. Farul 58 p. 5. IPROFIL Rădăuți' 47 p. 
6. Dunărea Tulcea 44 p. 7. A.S.A. Bacău 
41 p. 8—9 Nicollna Iași șl S.C. Bacău 
cu cîte 32 p.

Iată și cîteva amănunte de la con
fruntările ultimei reuniuni în cadrul că
reia. la unele categorii, au fost pro
gramate meciurile dsrby. După oe M. 
ălareș (Dinamo) șt FI. Răduț (IPHOFIL 
Rădăuți) — favorițl la cat. 57 kg — au 
terminat partida la egalitate, lupta pen
tru întîietate a rămas deschisă pină la 
gongul final. în timp ce dtnamovlstul 
și-a învins toți partenerii de întrecere 
pe care i-a întîlnlt în următoarele me
ciuri, Răduț n-a putut trece de ultimul 
adversar N. Iliuță (Dunărea Galați) în 
fața căruia a pierdut la puncte. Tot du
minică dimineața s-au întîlnit în meci 
decisiv la cat. 02 kg. I. Păun (Dinamo) 
șl P. Arcade (Progreshl). Cu un tur de 
cap. dinamovlstul a luat un avans de 
2 puncte, iar In min. 5 el a finalizat 
tușul.

Tot In țncciur! hotăritoare pentru con
figurația clasamentelor s-au Întîlnit A. 
Popa — Gh. Ciobotaru (cat. 74 kg) șl 
I. Enache — D. Bacalu (cat. 82 kg). 
Comportîndu-se la fel de bine ca în 
zilele precedente, dinamoviștt! Ad. Popa 
șl I. Enache au terminat victorioși.

CLUJ, 22 (prin telefon), fit sala Ar
matei din localitate, duminică s-au în
cheiat întrecerile din cadrul seriei a

AUTORITARI
GALAȚI

II-a a divizie! de ereco-romane. Ulti
mele întâlniri au prilejuit citeva sur
prize : Gh. Stoiciu (Steaua) a fost în
vins prin tuș de către I. Rogojan (Re
șița). tar I. Baciu a suferit cea de-a 
doua înfrângere la puncte, de data a- 
ceasta, în fața Iul A. Szabo (A.S.A. 
Cluj). Este necesar să remarcăm com
portarea neașteptat de bună a luptăto
rilor de la A.S.A. Cluj (antrenor. Gh. 
Truță) care prin punctele acumulate în 
aceste întreceri s-au clasat pe locul 2. 
Iotă, de altfel, clasamentul alcătuit la 
finele turneului : 1. Steaua 67 p. 2. 
A.S.A. Cluj 61 p, 3—4 Vulturii Lugoj șl 
Crișul Oradea 58 p. 3. C.F.R. Timișoara 
53 p. 6. C.S.M. Reșița 42 p. 7. C.S. Arad 
40 p. 8. Mureșul Tg. Mureș 39 p. 9. 
C. S. Satu Mare 32 p.

Primii clasați în ordinea categoriilor 
sint următorii : I. Bădica (Vulturii Lu
goj). I. GyBngyCșl (Crișul), Gh. Stoiciu 
(Steaua), A. Szabo (A.S.A. Cluj). T. 
Horvath (Vulturii Lugoj), N. Mi hal 
(Vulturii Lugoj), A. Popovici (Crișul), 
N. Neguț (Steaua), Z. Szilak (Steaua). 
R. codreanu (Steaua).

P. RADVANI

CRAIOVA, 22 (pri.i telefon). în ulti
ma zi a turneului pe categorii, desfă
șurat în localitate, luptătorii ee activea
ză In formațiile din seria a IlI-a a di
viziei au realizat partide spectaculoase, 
apreciate de spectatori. O impresie deo
sebită au lăsat I. Stoica (Electroputere 
Craiova). I. Popa șl F. Chlțu (Alumina 
Slatina), sportivi care pe parcursul ce
lor trei zile de întreceri au realizat nu
mai victorii. Iată rezultatele Înregistrate 
in ultima zi de concurs : A. Tă.iase 
(Carpațl Sinaia) b. tuș I. Grigore (C.S. 
Pitești). C. Bădălan (C.S. Pitești) b.p. 
V. Olteanu (I.M.U. Medgidia), I. Popa 
(Slatina) b. tuș N. Sandu (Metalul 
Buc.), M Boțilă (C.S. Pitești) b. tuș 
I. Gheorghe (Medgidia). N. VirgU (Si
naia) b. tuș I. Stănescu (Electroputere 
Craiova). I. Rădol (C.S. Muscelul) b. 
tuș A. Toth (Steagul roșu), C. Penciu 
(Metalul) b. tuș I. Naghi (Sinaia), M. 
Vlad (Slatina) b. tuș C. Leca (Musce
lul), I. Dolipschi (Rapid) b. tuș N. Mă- 
tăsaru (Muscelul), FI. Chițu (Slatina) 
b. tuș I. Bordea (Steagul roșu).

N. DRAGANOIU — coresp.

A. Szabo (A.S.A.

coresp.

Etapa a treia — și ultima — din 
cadrul celei de-a XV-a ediții a 
competiției internaționale 
F.R.C.", desfășurată ieri pe 
tul din str. Maior Coravu, 
lej'uit un spectacol dinamic.

Chiar de la plecare am
Ia repetate tentative de evadare, 
cu o mai scurtă sau mai lungă du
rată. Astfel, pe rînd I. Nagy, E. 
Imbuzan, V. Pascale, P. Drăgan, S. 
Sudițu, G. Tudor, V. Murineanu, 
N. David, N. State, V. Selejan și 
mulți alții au animat cursa prin 
acțiuni curajoase. Era clar că se 
urmărea hărțuirea ocupantilor pri
melor două locuri în clasamentul 
general după două etape, cicliștii 
bulgari Ivan Ștefanov (1) și Gheor- 
ghi Hadjinakov (2). Toate acțiuni
le au eșuat însă datorită replici
lor prompte ale oaspeților, dar și 
în bună măsură din lipsa unei mai 
juste orientări tactice și a unor 
acțiuni bine închegate ale cicliști
lor noștri, care nu au uitat rivali
tățile personale ceea ce — evident 
— a convenit sportivilor bulgari. Fap
tul că V. Pascale a urcat pînă la 
urmă pe locul al doilea constituie 
un aspect pozitiv, dar nu ne con
siderăm satisfăcuți cu atît, mai 
ales că rutierii noștri — peste 50 
Ia număr — nu au știut să-și im
pună punctul lor de vedere și 
asia tocmai pe teren propriu...

Clasamentul etapei : 1. M. Bădi- 
lă (CIBO — Brașov) 72 km în 2h 
t)0:52;2. M. Ramașcanu (Dinamo) ac. 
timp.; 3. I. Nag'y (Steaua) 2h01:01 ; 
4. I. Cosma (Dinamo) 
Clasamentul general: 1. Ivan Ște
fanov (R.P.B.) 10 h 01 : 25 ; 
Pascale (Steaua) 10 h 01 : 43, 3. G. 
Medjinakov (R.P.B.) 10 h 01 : 44. 4. 
I. Naghi (Steaua) 10 h 01 : 52, 5.

Cosma (Dinamo) 10 h 01 : 57, 6. 
r Hrisoveni (C.S. Brăila) 10 h

00.
Programul zilei a fost completat 

Cu o probă pentru juniori mici în 
care primul loc a fost ocupat de 
Aurel Bandy (Petrolul Ploiești). în 
proba pentru juniori mari victorios 
a ieșit brăileanul C. Vizitiu.

„Cupa 
circui- 
a pri-

asistat

ac. timp.

2. V.

I.
iv
0

Emil IENCEC

Ieri s-au disputat jocurile ce
lei de a XXI-a etape din cadrul 
diviziei A la handbal feminin, la 

2.. __ __1 o singură
amînate. 

a meciu-

băieți avînd loc numai 
partidă, 
Iată o 
rilor :

celelalte fiind 
scurtă relatare

FEMININ
I.E.F.S. — MUREȘUL

REȘ 10—4 (3—3). Cu
nute înainte de începutul parti
dei o ploaie torențială s-a abătut 
asupra terenului, făcîndu-1 aproape 
impracticabil. Vădit incomodate, 
studentele au început meciul fără 
vlagă și după numai cîteva minute 
erau conduse cu 1—0. Imediat, însă, 
tabela de marcaj a consemnat ega
litate și, apoi, avantajul team-ului 
bucureștean : 2—1. Se părea că 
Doina Cojocaru și colegele ei au 
ieșit din amorțeala cu care abor
daseră întîlnirea, dar Mureșul avea 
să șteargă această impresie, ega- 
lînd : 2—2. Formația bucureșteană 
este obligată să depună eforturi 
substanțiale pentru a prelua din 
nou avantajul (atacul a funcționat 
slab în această parte a meciului) 
și reușește (3—2), după care va 
rata cu' seninătate două aruncări 
de la 7 m ! Pină la pauză hand
balistele din Tg. Mureș — surprin
zător de incisive — aduc iarăși 
egalitatea pe tabela de marcaj, dar 
la reluare, cînd ne așteptam la o 
răsturnare a scorului în favoarea 
oaspetelor, studentele înregistrează 
un reviriment puternic. Adoptînd 
un sistem de 4+2 în apărare (care 
a funcționat perfect în această par
te a întîlnirii) și circulînd eficient 
la semicercul advers (Mohanu, 
Bota și Alexandrescu), I.E.F.S.-ul 
reușește să se detașeze de adver
sara sa, obținînd în cele din urmă 
o victorie foarte clară. Au marcat : 
Cojocaru (5), Mohanu (2), Schramko, 
Bunea și Frîncu pentru I.E.F.S., 
respectiv Szolloși, Lukacs, Frîncu 
și Bartha. Au arbitrat foarte bine 
D. Dobre și O. Vclicu (Ploiești).

Al. HORIA
UNIVERSITATEA TIMIȘOARA 

— PROGRESUL BUCUREȘTI 15—8 
(9—5). Partida a fost dominată net

TG. MU- 
cinci mi-

ETAPĂ CALMĂ IN DIVIZIA A
de echipa gazdă, care a practicat 
un joc simplu, cu acțiuni clare, 
încheiate cu numeroase șuturi la 
poartă. Neașteptat, echipa oaspe a 
dat o replică foarte dîrză, dar în
cercările sale de' a străpunge de
fensiva timișoreană au avut numai 
rareori sorți de izbîndă. Au, în
scris : Popa (6), Onofraș (2), Rlgo 
(2), Metzenrath, Ibadula, Hrîvnak

bitrat foarte bine I. Ionescu și D. 
Racoveanu (Buc.) I. VIERU, coresp.

RULMENTUL BRAȘOV — CON
STRUCTORUL TIMIȘOARA 14—10 
(9—3). Echipa gazdă a dominat în- 
tîlnirea de la un capăt la celălalt, 
cu toate că timișorencele au depus 
serioase eforturi. Principalele reali
zatoare : Gheorghe (6), Oancea (3) 
și D. Radu (3) — Rulmentul, res-

Doina Furcoi — grație și paselor 
inteligente primite de la colege — 
au „perforat" poarta adversă cu 
mare ușurință.

Rapid a acționat dezorganizat, a 
ratat 4 aruncări de la 7 m, a dat o 
sumedenie de pase la adversare 
sau în aut Este de mirare cum 
„reușește" o jucătoare tînără ca 
Victoria Amarandei — care a fă
cut furori la apariția sa în divizia 
A — să „dispară" din joc, să ac
ționeze apatic, fără vlagă. Dezo
rientată în fața porții, fără deten
tă, fără curaj, Amarandei înșeală 
evident speranțele ce s-au 
în ea.

Au marcat: Simona Arghir 6, 
Doina Furcoi 6, Elena Răducanu 1, 
Niculina Iordache 1 și Gyongyike 
Kerekes 1 — pentru Universitatea, 
Ana Stănișe! 5, Victoria Amarandei 
3, Julieta Crișu 1 și Ștefania Con- 

1 — pentru Rapid. Au ar- ... . . - ■ șerban
H. N.

pus

Simona Arghir și-a creat culoar de șut și a înscris spectaculos 
și Prundaru pentru Universitatea, 
respectiv Harghcl (2), Szebeny (2), 
Bogdan (2), Achim și Pădureleanu. 
Au arbitrat foarte bine P. Sîrbu 
și Z. Hcgheduș (Arad). P. ARCAN, 
coresp. județean.

TEXTILA BUHUȘI — VOINȚA 
ODORHEI 6—2 (3—1). Deși s-a des
fășurat pe o ploaie măruntă și rece, 
partida a fost extrem de disputată 
și spectaculoasă. Gazdele — care au 
fost învinse de două ori în acest 
campionat de către Voința Odorhei 
— au jucat cu multă ambiție și 
hotărîre, reușind să-și ia revanșa. 
Au marcat: Vîeru (3), Stoleru (2) 
și Munteanu pentru Textila, res
pectiv Maghyari și Țeglaț. Au ar-

pectiv Otoiu (2), Kaspari (2 
zelicl (2). Au condus bine 
trescu și I. Covaci (București). 
C. GRUIA, corespondent județean.

UNIVERSITATEA BUCUREȘTI— 
RAPID BUCUREȘTI 15—10 (5—4). 
După o primă repriză echilibrată, 
Universitatea București s-a impus 
categoric, dominîndu-și copios ad
versara, Am spune chiar că, în 
final, între cele două combatante 
exista o clasă diferență. Elevele 
prof. C. Popescu au acționat mai 
clar în atac, au combinat frumos— 
în ciuda terenului alunecos de pe 
„Tineretului" — și și-au creat cu
loare de șut prin dezmembrarea a- 
părării adverse. Simona Arghir și

stantln 1 • ; : _____„1,
bitrat: M. Marin și Șt.

MASCULIN
DINAMO BRAȘOV — INDEPEN

DENȚA SIBIU 21—12 (8—5). Pînă 
în minutul 23, partida a fost ex
trem de echilibrată, fiecare echipă 
reușind să înscrie numai cîte... 4 
goluri ! Din acest moment, însă, 
brașovenii se concentrează mai 
mult, se distanțează de adversarii 
lor și cuceresc — în cele din urmă 
— o victorie comodă. Principalii 
realizatori: Willîsch (6) și Kroner 
(3) — Dinamo, respectiv Speck (2) 
și Schmidt (6). Au arbitrat corect 
D. Purică și V. Erhan (Ploiești). 
V, POPOVICI-coresp.

POLITEHNICA IAȘI — CEAH
LĂUL P. NEAMȚ 4—1 (1—1), Stu
denții au avut inițiativa din pri
mele minute, însă oaspeții au des
chis scorul în min. 35, prinApetrei. 
După șapte minute Dănilă a resta
bilit egalitatea. în repriza secun
dă, gazdele au dominat și au mai 
înscris de trei ori, prin Amarandei 
(min. 49), Dănilă (min. 53) și Lupu- 
lescu (min. 54). A condus bine C. 
Manușaride — București. (D. DIA- 
CONESCU, coresp. județean).

METALUL PLOPENI — PRO
GRESUL BUCUREȘTI 0—0. Joc 
nul sub toate aspectele. Spre sfîr- 
șitul partidei, am asistat la scene 
penibile, cu faulturi, simulări de 
faulturi și trageri de timp. în 
min. 82, Alexe (Metalul) a fost eli
minat pentru lovirea intenționată 
a adversarului fără balon. A ar
bitrat slab A. Pilosian — Constan
ța. (I. TĂNĂSESCU, coresp.)

Ș.N. OLTENIȚA — C.F.R. PAȘ
CANI 0—0. Acțiunile ofensive au 
avut un singur, sens, spre poarta 
feroviarilor. Gazdele nu au putut 
trece însă de apărarea oaspeților, 
în care au excelat Panait și por
tarul Ciorică. Excelent arbitrajul 
lui S. Stăncescu — București. (M. 
VOICU, coresp.)

DELTA TULCEA — DUNĂREA 
GIURGIU 1—1 (1—0). în prima re
priză, localnicii au dominat, iar 
după pauză, jucătorii de la Du
nărea au avut inițiativa. în min. 
89, Constantinescu (Delta) a ratat 
o lovitură de 
fost realizate 
pentru Delta, 
tru Dunărea. _____
Gh. MICLOȘ — București. 
ȘIE, coresp.)

C.S.U. GALAȚI — C.S. _____
VIȘTE 1—0 (0—0). Joc nervos. Gă- 
lățenii au dominat cu autoritate și 
au ratat multe situații favorabile. 
Unicul gol a fost marcat de Țolea 
(min. 48). în min. 60, Broștiuc 
(C.S.U.) a ratat un penalty. în 
min. 35, Popanică (C.S.U.) și Mî- 
năstire (C.S. Tîrgoviște) au fost

la 11 m. Golurile au 
de Răuț (min. 24) 

Sandu (min.
A condus

65) pen- 
excelent 

(X. TUR-

TÎRGO-

eliminati pentru nervozitate exces!* 
vă, iar ’ în min. 70 Ionescu (C.S, 
Tîrgoviște) pentru injurii aduse ar
bitrului. A arbitrat bine M. Hai* 
movicl — București. (T. SIRIPOL. 
coresp. județean).

METALUL BUCUREȘTI — F.C. 
CALAȚI 2—1 (1—1). Meci frumos, 
cu multe faze la ambele părți. 
Victoria bucureștenilor a fost rea
lizată în finalul meciului, în min. 
83. Pînă în acel minut, gazdele au 
dominat, uneori cu autoritate. Go
lurile au fost marcate de Apostol 
(min. 39). Emil Dumitru (min. 88). 
respectiv Ion Ionică (min. 42). Bun 
arbitrajul lui C. Ghiță — Brașov. 
(FL. SANDU).

PROGRESUL BRĂILA — ȘTIIN
ȚA BACĂU 1—1 (0-0). Brăilenit 
au avut în permanență inițiativa, 
iar oaspeții s-au apărat bine și 
au contraatacat periculos. Au în
scris : Stănoaia (min. 90 din 11 m) 
pentru Progresul. Cernat (min. 80) 
pentru Știința. A condus bine V. 
Popa Iasi. (N. COSTIN, coresn.)

GLORIA BUZĂU — CHIMIA’ 
RM. VÎLCEA 3—1 (1—1). Autorii 
golurilor: Stan (min. 28), S. Bre
lan (min. 50). Cramer (min. 83), 
respectiv H. Popescu (min. 15). A 
arbitrat bine N. Iliescu — Brașov.

29 
24 
22 
21 
îl 
21 
20 
1» 
19 
19 
ts 
13 
ÎS 
1» 
17 
ÎS

3. Politehnica Iași 20 13 3 4 42—15
2. Metalul Buc. 20 10 4 6 25—14
3. Gloria Buzău 20 8 « 8 20-^-21
4. știința Bacău 20 8 5 7 24—21
5. P.c. Galați 20 9 3 8 28—26
6. Progresul Buc. 20 7 7 6 13—16
7. S.N. Oltenița 20 8 4 8 21—23
8. Metalul Plopeni 20 7 5 8 26—20
9. C.F.R. Pașcani 20 7 5 8 24—21

10. Dunărea Giurgiu 20 7 5 8 19—21
11. Chimia Hm. Vil cea 20 7 4 0 24—29
12. C.S. Tîrgoviște 20 6 6 8 14—10
13. Delta Tulcea 20 5 8 7 17—24
14. C.S.U. Galațt 20 7 4 9 17—28
15. Progr. Brăila 20 6 5 9 17—26
16. Ceahlăul P. Neamț 20 5 6 9 14—21

ETAPA VIITOARE : 
Gloria Buzău (0—1). 
Știința Bacău (? V 
— Metalul București 
Metalul Plopeni (0—1), <~.o.u. uaiați — 
Progresul Brăila (2—4), Chimia Rm. Vll- 
cea — F.C. Galați (1—3) Progresul 
București — Politehnica lași (1—5), 
Ceahlăul P. Neamț — Delta Tulcea 
(0-1). Ă

C.F.R. Pașcani — 
C.s. Tîrgoviște — 

(0—2). Dunărea Giurgiu 
• — (0-6), Ș.N.O. -

C.S.U. Galați —

SERIA A ll-a: POLITEHNICA TIMIȘOARA Șl F.C. BIHOR — ÎNVINSE
CORVINUL 

F. C. BIHOR 
renul a fost 
cui a plăcut, 
tură tehnică. ___  ___
(min. 30), Cergo (min. 70 și 88), 
respectiv Colnic (min. 62). A arbi
trat bine A. Pîrvu — București. 
(I. VLAD, coresp.)

MINERUL ANINA — OLIMPIA 
SATU MARE 0—0. Joc dinamic, 
în care jucătorii de la Minerul au 
irosit multe ocazii. Bathori, porta
rul Olimpiei, a apărat excelent. 
I. Barbu — Deva a condus foarte 
bine. (P. LUNGU, coresp.)

C.S.M. SIBIU — METALUL 
DROBETA TR. SEVERIN 2—1 
(1—1). în prima parte jocul a fost 
echilibrat, apoi, în cea de a doua, 
sibienii au dominat categoric. Au 
marcat: Turlea (min. 43), David 
(min. 74), respectiv Căprioru (min. 
7). Satisfăcător arbitrajul lui I. 
Hristea — Alexandria. (I. IONES
CU, coresp. județean)

NITRAMONIA FĂGĂRAȘ — 
ELECTROPUTERE CRAIOVA 3—0 
(2—0). Făgărășenii au dominat și 
au cîștigat meritat. Autorii golu
rilor : Boantă (min. 4), Ioniță (min. 
20) și Feher (min. 52). Excelent a

Ploiești.

HUNEDOARA — 
3—1 (1—0). Deși te- 
acoperit cu apă, jo- 
fiind de bună fac- 
Au înscris: Goca

condus V. Gligorescu — 
(V. LAZĂR, coresp.)

MINERUL BAIA MARE 
TALURGISTUL CUGIR - -
(0—0). Joc de factură tehnică mo
destă, cu numeroase ratări ale îna
intașilor echipei gazdă. Golurile au 
fost realizate de Sasu (min. 61) 
pentru Minerul, Iancu (min. 57) 
pentru Metalurgistul. A arbitrat 
bine T. Andrei — Sibiu. (T. TO- 
HĂTAN, coresp. județean)

— ME-
1—1

C.F.R. ARAD — GLORIA 
TRIȚA 2—0 (0—0). Aspectul 
lui s-a menținut aproape tot

BIS- 
jocu- 

. ....__ tim
pul același: atacuri ale feroviari
lor la poarta oaspeților. Au mar-

cat: Damian (min. 54 din 11 m) și 
Ghiță (min. 60). C. Szilaghi — 
Baia Mare a arbitrat bine. (Gh. 
NICOLĂIȚĂ, coresp.)

C.F.R, TIMIȘOARA — METROM 
BRAȘOV 1—0 (1—0). Feroviarii au 
început bine și în min. 2 au des- 
schis scorul prin Vraja. în conti
nuare însă ei au dominat steril. 
Excelent arbitrajul lui S. Drăgullcl 
— Drobeta Tr. Severin. (I. ENE, 
coresp.)

OLIMPIA ORADEA — POLI
TEHNICA TIMIȘOARA 3—1 (2—1). 
Arădenii au făcut risipă de ener
gie, reușind să contracareze toate 
încercările timișorenilor de a ob
ține un rezultat favorabil. Autorii 
golurilor: Steiner (min. ÎS), Go- 
denyi (min. 22), Hădărean (min. 62), 
respectiv Bungău (min. 33). A ar
bitrat foarte bine M. Blcă — 
București, (I. GHIȘA, coresp. ju
dețean)

1. Politehnica Tim.
2. F.C. Bihor
3. C.S.M. Sibiu
4. Olimpia Satu Mare
5. Minerul Baia Mare 
* Metrom Brașov

Minerul Anina 
Gloria Bistrița 
Nitramonia Făgăraș 
Corvinul Hunedoara 
C.F.R. Timișoara

12. Met. Drobeta Tr. Sv.
13. Metalurgistul Cugir 
11. C.F.R. Arad
15. Olimpia Oradea
16. Electro. Craiova

(N.R. Olimpia Satu : 
Hunedoara sînt penaliz: 
puncte).

6.
7.
8.
9.

10.
11.

cu' cite patru

20 11 3 4 29—18 2?20 10 5 5 37—21 28
20 10 3 7 24-19 23
20 10 6 4 26—ÎS 2220 8 6 6 26—15 22
20 9 2 9 26—20 20
20 9 2 9 18—25 20
20 8 3 9 19—19 19
20 9 1 10 28-31 19i 20 9 4 7 22—21 18
20 8 2 :10 17—26 ÎS
20 8 1 :LI 23—28 1720 7 3 :10 11—21 17
20 6 4 10 21—27 16
20 5 5 10 17—29 1520 6 2 12 17—30 14

Mare șl Corvinul

ETAPA VIITOARE j Politehnica Ti
mișoara — Nitramonia Făgăraș 
Metalurgistul 
Electroputere 
0—3. Metrom 
(2-3), C.F.R.

(1-3). 
(0-2), 
Sibiu 

Anina 
_ „ Satu 

Mare (0—3) Gloria Bistrița — C.F.R. Ti
mișoara (1—2) Olimpia Oradea — Cor
vinul Hunedoara (0—1), Metalul Drobeta 
Tr. Severin — Minerul Baia Mare (1—5).

Cugir — F.C. Bihor 
Craiova — C.S.M. 
Brașov — Minerul 
Arad — Olimpia

in campionatul feminin, 

VOINȚA TG. MUREȘ RAPID 66-79
TG. MUREȘ, 22 (prin telefon). In ca

dru! etapei a XVIll-a a campionatului 
feminin al Diviziei A, duminică a avut 
loc in localitate întîlnirea dintre for
mațiile Voința Tg. Mureș și Rapid 
București. După un joc viu disputat șl 
de un nivel tehnic satisfăcător, bucu- 
reștencele, mat decise sub panou, au 
cîștigat, pe merit, cu 79—66 (39—24). Au

marcat: Opriclu 19. Lunari 18, Lorinea 
16, Brassal 7, Novac 4, Covaci 2 pentru 
Voința, respectiv SiUman 18. Tal 18, 
Vasilescu 10. Basarabia 10, Nicola 8, 
Bolim 7 Ivanovici 4, Buga 4. Compe
tent arbitrajul prestat de D. Crăciun 
(Brașov) și V. Radar (Tg Mureș).

C. ALBU — coresp.

DOI LIDERI ÎN CAMPIONATUL PE ECHIPE

PETROLUL Șl

Finala campionatului de șah pe 
echipe prilejuiește, în continuare, o 
luptă echilibrată și interesantă. Ar 
fi de remarcat acum, cînd compe
tiția se apropie de jumătate, evo
luția bună a Petrolului (Partos și 
Radovici excelează lâ primele două 
mese), pretențiile la supremație ale 
studenților ieșeni, cu o formație 
fără nume prea sonore, dar foar
te omogenă, cursa spre primul loc 
a Constructorului, stopat în start 
de către Universitatea.

ANUNȚ
Se aduce la cunoștință că vizarea legitimațiilor de intrare la 

competițiile sportive pe anul 1973 se va face în perioada 20 aprilie — 5 mai a.c.
Legitimațiile vor fi depuse pentru viză la organele emitente: 

C.N.E.F.S., consiliile județene pentru educație fizică și sport și, res
pectiv, Consiliul Municipal București pentru Educație Fizică și Sport.

Legitimațiile nevizate în termen își încetează valabilitatea.

MEDICINA IAȘI

în runda a 4-a, gazdele turneului 
final au repurtat o nouă victorie : 
Petrolui-Medicina Timișoara 4V2— 
21/, (Partos-Rozvan 1—0, Radovici- 
Biriescu 1—0), în timp ce Medicina 
Iași a terminat la egalitate Q’/g— 
3V2) cu Politehnica București (Pe- 
revoznic- Murafa 0—1 !). Construc
torul a întrecut la scor (5—2) pe 
fosta sa rivală la titlu. Electronica 
(Stanciu-Georgescu 1—0, Voicules- 
cu-Nicolescu 1—0, Alexandra Ni- 
colau-Rodica Reicher 1—0, celelalte 
remize). Universitatea București n-a 
putut trece peste rezistența lui 
C.S.M. Cluj (3V2—3V2). deși la pri
ma masă Ghizdavu l-a învins pe 
Breazu. în sfîrșit, formația Acade
miei de Științe Economice a fost 
o pradă ușoară pentru rutinata e- 
chipă a I.T.B.-ului : 4'/2—2*/3. Me
ciul Politchnica-C.S.M., din runda 
a 3-a. s-a terminat la egalitate, 
3*/2-3V2.

în clasament, după 4 runde, con
duc Petrolul și Medicina Iași cu 
6 p., urmate de : Universitatea și 
Constructorul 5, I.T.B., C.S.M. și 
Politehnica 4, Electronica și Medi
cina Timișoara 3, A.S.E. 0 puncte.
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0 RARITATE A CAMPIONATULUI: PERFECTA EGALITATE 
INTRE REALIZĂRILE ACASĂ SI IN DEPLASARE: CITE 8 PUNCTE

STEAGUL ROȘU 1(1)
Brașovenii, un permanent obstacol

pentru echipa din Ciulești
DINAMO 2(0)

JIUL ■1 (0) CEVA FOTBAL
Stadionul „23 August"; teren bun, dar alunecos ; timp rece oloaie în 

nnniZ? ’• sp®ctaton : aproximativ 4 000. Au marcat : ȘERbAnoiu (mln 
cornere: °-3-Raportui

RAPID : Răducanu - Pop, GRIGORAȘ, MARIN, Codrea - Dinu (mln. 
32 : M. Stelian), Savu — Năsturescu, DUMITRIU 11, Boc, strat H (min. 61 :Codreanu). . > » >

STEAGUL ROȘU î ADAMACHE — ANGHELINI, Naghi, Alecu, Mateescu 
— Cadar, BALINT — Anghel, ȘERBANOIU, PESCARU, G’-ORFI. 
«n-Jr?»Wtrat G*LBHIEL BLAU (Timișoara) *****, ajutat la linie de Va- 
Slie Grtgorescu (Craiova) și Ion Angheliu (Piatra Neamț).

Cartonașe galbene : GYOBFI.
Cartonașe roșii : nici unul.
Trofeul Petschovschi : io.
La tineret-rezerve : Rapid — Steagul roșu i—o (1—o).

După Cluj, Tg. Mureș și Ploiești, 
și la București era cît pe aci să 
se înregistreze o victorie a echipei 
oaspe ! într-adevăr, Steagul roșu a 
trecut pe lîngă victorie în meciul 
cu Rapid. De partea lor, elevii lui

o greșită — după părerea noastră — 
așezare în teren a formației în tri
couri alb-vișinii. Este vorba de Boc, 
care, mai accentuat în prima re
priză și ceva mai atenuat în cea 
de a doua, a fost prezent în linia

s-au realizat. Pe de o parte chiar 
datorită lui Boc, care a dovedit că 
nu este un atacant, pe de alta, 
formației oaspe. Ea nu s-a clătinat 
la noutatea cu care a fost întîmpi- 
nată. Ba, mai mult, a avut frînele 
jocului în mînă, în cea mai mare 
parte din timp.

Primul șut la poartă îl notăm în 
min. 7 și este trecut în dreptul nu
melui brașoveanului Mateescu. Două 
minute mai tîrziu, Pescaru cen
trează „ca la carte" dar nu este 
nimeni în preajma porții lui Ră
ducanu pentru a fructifica situația. 
Brașovenii continuă să fie în atac, 
aceasta și datorită liniei de mijloc, 
în care Balint și Cadar sînt neobo
siți. Pescaru, „vîrf de lance" dar 
cu acțiuni de predilecție pe aripa 
stingă, este un argint-viu și con
tribuie la deschiderea scorului în

Sub privirile lui Naghi și Anghelini, Adamache 
Fază din meciul Rapid — Steagul roșu l—l blochează balonul expediat spre poartă de Marin Stelian (nr. 15). 

Foto: S. BAKCSY

ABIA DUPĂ 70 DE MINUTE!
Stadion Dinamo : teren bun; timp 

schimbător, cu ploaie ; spectatori 
aproximativ 8 000. Au marcat: RADU 
NUNWEILLER (mln. 70). DUMITRA- 
CHE (min. 85), respectiv COTOȘMANI 
(min. 90). Raport de cornere: 17—0!! 
Raportul șuturilor la poartă: 18—6 
(pe spațiul porții : 9—5).

DINAMO : Rămureanu — N. Petre, 
SATMAREANU II. G. Sandu, DE- 
LEANU — Moldovan. Sălceanu, R. 
NUNWEILLER — Lucescu (min. 59 D. 
Popescu), DUMITRACHE, Fl. Du
mitrescu (min. 87 ROȘU).

JIUL : I. gabriel — onuțan, 
TONCA, GEORGESCU, Dodu _ CO
TOȘMANI. Urmeș — G. Stan, Mui- 
țescu. Roznai, Naidln.

A arbitrat : T. LECA (Brăila)
***♦*, ajutat la linie de I. Rus 
(Tg. Mureș) și T. Podaru (Brăila).

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

3-0 (2-0)

Anostă, lipsită de elemente de a- 
tracție — timp de vreo 70 de mi
nute ! — această partidă Dinamo — 
Jiul, urmărită, prin intermediul mi
cului ecran, în toată țara ; intr-atît 
de anostă — fără pic de rafinament 
tehnico-tactic, fără tempo, fără go
luri — încît acum, imediat după Kiev 
și cu destul de puține zile înainte 
de Tirana, nu putem sări peste fot
balul slab „demonstrat" de două for
mații aflate, la bra actuală, în plu
tonul fruntaș al divizionarelor A.

Dinamo, e drept, dominase pînă 
atunci, uneori categoric, cu fundașii 
la centru, dar nu reușise să ofere 
suporterilor ei decît o suită de cor
nere, 13 la număr, din care 4 după 
primele patru minute de joc ! Atît și 
nimic mai mult — mai bine de-o re
priză 1 — întrucît (cu Dinu pe tușă, 
insuficient refăcut de pe urma ten- 
dinitei) ofensiva dinamovistă fusese 
lipsită de „suflet", nu legase o fază 
mai clară de gol. Radu Nunweiller și 
Moldovan greșind, deseori, pase sim

ple, dovedindu-se neinspirați la a- 
proape fiecare tentativă de „un-doi“- 
uri cu Dumitrache, ultimul destul de 
sever păzit de Tonca și Georgescu, 
libero-ul lui Ștefan Coidum, gata 
sâ rezolve, aproape tot, distructiv.

Așa cum procedaseră, de altfel, șl 
Dodu, și Urmeș, și Onuțan, ariergarda 
Jiului.

Față de modul în care evoluau lu
crurile, Ion Nunweiller n-a avut mal 
de loc astîmpăr pe banca lui, pu
blicul, și el nemulțumit, și-a sancțio
nat favoriții, de cîteva ori, cerîndu-le 
în cor : „Fotbal 1 Fotbal 1“ — pînă 
cind a venit acel minut 70 în care 
a uitat de toate... necazurile : o cen
trare a lui RADU NUNWEILLER, de 
pe partea stingă a terenului, una din 
acelea care nu anunță mare lucru, 
nimerește în plasă, Ia colț, în stingă 
portarului Ion Gabriel. Opt minute 
mai tîrziu, Doru Popescu (la o 
pasă, în adîncime, de la Sălceanu), 
avea să trimită mingea într-unul din 
stilpii porții, punct’nd astfel degrin
golada din defensiva Jiului șl anun- 
țînd golul doi, consemnat în min. 85. 
Atunci tînărul Roșu (introdus pe la 
mijlocul reprizei secunde) a demarat 
pe aripa stingă, pînă î'n apropierea 
liniei de fund, a centrat înalt, în 
careu, de unde Sătmăreanu II a 
catapultat, cu capul, balonul în bară ; 
izbită puternic, mingea a revenit spre 
DUMITRACHE care, printr-un spec
taculos pion.' n, a trimis-o, din a- 
propiere, în plasă, încheind, astfel, 
una din puținele faze de fotbal au
tentic : 2—0 pînă în... ultimul minut 
al partidei cînd, la o minge șutată, 
destul de slab, de G, Stan, din afara 
careului, Rămureanu a scăpat-o co
pilărește din brațe la picioarele lui 
COTORMANT, invitat să îndeplinească 
o simplă formalitate, înscriind, de la 
numai 2 m, golul de onoare al for
mației sale.

Ce ne-am fi făcut fără aceste ul
time 20 de minute ?

G. NICOLAESCU

ANGHEL Șl ANGHELINI
Faptul cel mai semnificativ în acest moment al campionatului nos

tru este lunga serie a rezultatelor surpriză. în etapa de ieri, această 
serie a continuat, spre bucuria statisticienilor, dar nu și a iubitorilor 
fotbalului. Prea multele surprize lasă să se înțeleagă că ceva e în 
neregulă...

Fără îndoială că reșițenii merită toate laudele pentru acest 2—0 în 
fața liderului, dar rezultatul în sine poate ascunde și alte adevăruri. 
Fără îndoială că 2—1 al craiovenilor la Cluj este o notă excelentă 
pentru echipa lui Obiemenco, dar inegalitățile uimitoare din jocul clu
jenilor duc gîndul spre o boemă fotbalistică greu de vindecat. Fără 
îndoială că succesul argeșenilor la Ploiești aruncă o frumoasă lumină 
asupra echipei lui Marian Popescu, dar degringolada Petrolului nu-i 
poate lăsa nepăsători pe susținătorii uneia din revelațiile turului. Fără 
îndoială că victoria C.F.R.-ului din Cluj este o performanță pentru care 
doctorul Constantin Râdulescu merită toată considerația, dar poate că 
la fel de important e faptul că o echipă cu destule valori individuale, 
cum este A.S.A. Tg. Mureș, capotează pentru simplul, fapt că. programul 
i-a fost încărcat Cu două jocuri balcanice, în compania unor echipe 
cvasinecunoscute. Fără îndoială că dîrzenia Sportului studențesc este 
un seducător subiect de discuție, dar la fel de revelator este faptul 
că lanterna roșie nu poate fi învinsă în aceste prime șase etape ale 
returului. ...

Am putea spune că toate rezultatele etapei intră în sfera faptului 
de senzație. Ieri, pe stadionul „23 August", Steagul roșu a jucat o 
primă repriză de clasă, surclasind un adversar (teoretic) cel puțin egal. 
Ieri, la Constanța, Farul lui Mărculescu a zdrobit o echipă cu destule 
veleități, „demonstrînd" cit e de greu să joci fără Dembrcvschi.

Toate aceste rezultate, inclusiv neașteptatul 5—0, pledează pentru 
ideea că in campionatul nostru s-a instaurat im echilibru al mediocri
tății, un echilibru care pune SEMNUL EGALITĂȚII INTRE VALOARE Șl 
NON VALOARE, așa cum s-a întîmplat, de pildă, ih cursul primei 
reprize a meciului Dinamo — Jiul, cînd un cvartet de internaționali n-a 
izbutit sâ facă diferența în fața unei apărări anonime,

*

Dar, pentru că am rostit cuvîntul anonim, sâ-i reabilităm conținu
tul, așa cum cere ordinea firească a etapei de ieri. In acest moment 
de „echilibru* al campionatului, iubitorii fotbalului aplaudă efortul 
generos al anonimilor. C.F.R. Cluj, această echipă a lui Vișan și Țegean, 
învinge in primul rînd prin generozitatea anonimilor. Steagul roșu, 
această echipă a lui Anghel și Anghelini, oferă fotbalul cel mai modern 
intr-un moment cînd joacă fără Olteanu și fără Ghergheli, tot prin 
efortul generos al anonimilor. Tn sfîrșit, F. C. Argeș, lipsită de prezența 
tonică o lui Dobrin, continuă un adevărat tur de forță.

Și cine știe dacă, în acest moment de răscruce al primăverii 1973, 
efortul anonimilor nu va produce un de toți așteptat salt al calității.

loan CHIRILA

C. S. M. REȘIȚA 2(0)

STEAUA Cl(0) ASCENSIUNEA REȘIȚENILOR CONTINUĂ
Proca au avut nu numai tradiția 
(iată că s-a împlinit al treilea cam
pionat în care nu au pierdut în 
fața feroviarilor bucureșteni I), sau 
jocul mult mai clar și mai aerisit 
decît al giuleștenilor, dar chiar și

0 DOMINARE HAOTICA ÎNVINSA 
DE ARMA CONTRAATACULUI!

CLUJ, 22 (prin telefon). —
Știm că suporterii Universității 

Cluj nu vor admite de data aceasta 
nici un cuvînt mai bun la adresa 
favoriților lo-r, care au pierdut un 
nou joc pe teren propriu. Trebuie 
spus, însă, că la Cluj, am asistat la 
un meci acceptabil. Carențele de or
din tehnic (la gazde și tactic) au fost 
compensate de o excelentă luptă ce 
S-a dus pe gazon, de ritmul alert în 
care s-a jucat și de dramatismul la 
care am fost martori. La Cluj a fost 
o partidă dramatică. O echipă (cea 
gazdă) a dominat, cealaltă a cîștigat. 
Revăzînd cifrele din caseta alăturată 
ne vom face o imagine foarte a- 
proape de ceea • ce s-a întîmplat pe 
stadionul Municipal din Cluj. Rapor
tul de cornere, raportul șuturilor la 
poartă și cele pe spațiul porții ex
primă cum nu se pcate mai bine fi
zionomia acestei partide. Acest joc 
a arătat, însă, din nou, că o domi
nare, fie ea și categorică (cum s-a 
întîmplat după pauză, cînd clujenii 
au atacat tot timpul și s-au aflat în 
terenul advers) nu înseamnă în mod 
automat și victoria. Localnicii au a- 
vut ocazii mari, unele cît roata ca
rului, dar Fanea (min. 9 și 43), Lică 
(min. 19 și 28), Munteanu (min. 27, 
55, 74), au șutat imprecis, pe lîngă 
sau peste poata goală de la 16, 10, 8 
și 6 metri I în min. 24, Uifăleanu a 
trimis în bară, în min. 37, Mureșan 
a ratat 11 m ! (Deselnicu l-a faultat 
pe Lică, în careu, dar Manta s-a îm
potrivit golului), iar în min. 74, Cîm- 
peanu a înscris de la distanță. însă 
Munteanu era în ofsaid.

Acestei dominări, pe care gazdele 
au prelungit-o și prin combinațiile 
exasperante pe metru patrat, craio- 
venii i-au opus un joc lucid, cu o 
apărare ermetică, cu un imens tra

u. T. a.« ; o
SP STUrtENTESC 0 Apărarea studenților de neînvins
Stadionul U.T.A. ; teren foarte 

bun; timp frumos, dar rece; spec
tatori aoroximativ 8 000. Raport de 
cornere 12—8. Raportul șuturilor la 
poartă ; 20—7 (pe spațiul porții : 
3—2)

U.T.A, s Vidac — Birâu. PÎRVU, 
pojoni, FOPOVICI — Petescu (min. 
30 : Sima) BROȘOVSCHI — Axente, 
Condruc, Domide (min. 80: Cura), 
Kun II (eliminat în min. 52).

SPORTUL STUDENȚESC î Sticiu 
— Tănăsescu (elirhinat în min. 52) 
:<RAUS, M. SANDU, Manea _ Culda, 
CAZAN — Leșeanu. CHIHAIA. Oct. 
ionescu Moldoveanu.

A arbitrat VASILE TOFAN (Cluj) 
ajutat la linie de Otto An- 

erco (Satu Mare) și Ion Cîmpeanu 
Cluj).
Cartonașe galbene : Moldoveanu.
Cartonașe roșii : Kun și Tănăses- 

Trofeul Petschovschi : 8.
La tineret-rezerve : U.T.A. — Spor

ii Studențesc 2—0 (1—0).

!U.

ARAD, 22 (prin telefon). —
Meci greu pentru U.T.A., campioana 

noastră din anii 1969/70. echipa care 
acum, la trei ani după senzaționala eli
minare a Feyenoordului, se zbate incre

de atac a echipei sale ! A fost ha
zardată această idee extravagantă, 
am putea spune, a antrenorului 
Macri. El a vrut, probabil, să sur
prindă cu această noutate echipa 
din Brașov. Dar planurile sale nu

Stadionul Municipal; teren bun 
(puțin cam mcale); timp foarte rece 
(în cursul zilei a plouat); spectatori 
aproximativ 4 000. Au marcat : MU- 
REȘAN (min. 6) șl ȚARALUNGA 
(min. 18 și 33). Raport de cornere: 
11—2. Raportul șuturilor ia poartă : 
21—6 (pe spațiul porții : 9—2).

„U“ CLUJ : Ștefan — Crețu. Mi- 
hăilă, Solomon, CtMPEANU — Anca, 
Fanea — UIFĂLEANU, Munteanu, 
Mureșan, LICA.

UNIV. CRAIOVA : Manta — Chivu, 
Bădin. SAMEȘ. Velea — STRÎMBEA- 
NU, Ivan (min. 75, Pană) — ȚARA- 
LUNGĂ, DESELNICU, OBLEMENCO 
(min. 84, Bălan), MARCU.

A arbitrat CONSTANTIN NZCU- 
LESCU ajutat la linie de
l. Dancu și V. Murgășanu (toți din 
București).

Cartonașe galbene : Sameș.
Cartonașe roșii : nici unul.
Trofeul Petschovschi : 3.
La tineret-rezerve : „UH Cluj — 

Univ. Craiova 2—0 (1—0).

valiu al mijlocașilor și cu contra
atacuri în care Țarălungă și Marcu 
au fost irezistibili. Trio-ul Hădin — 
Deselnicu (acesta a jucat în spatele 
fundașilor Centrali) — Sameș n-a pu
tut fi învins decît în min. 6, cînd 
Mureșan a înscris : o pasă lungă a 
Iui Fanea a fost prelungită de Mun
teanu. fundașii craioveni au ezitat 
și Mureșan a țîșnit și a trimis cu 
stinsul pe lîngă Manta. Oaspeții au 
atacat rar, dar cînd au făcut-o au 
fost foarte periculoși. In min. 18, 
mingea a mers pe „traiectoria” Sa
meș — Obiemenco — Țarălungă, ul
timul a sprinlat si a trimis peste 
Ștefan. în mm. 33, Marcu mai rapid 
decît Mihăilă ajunge pînă la linia 
de fund, driblează trei adversari, in
clusiv pe Ștefan, trimite înapoi și 
Țarălungă expediază balonul de la 
10 metri făcînd șah-mat apărarea ad
versă.

Constantin ALEXE

dibil pentru a pârâsl zona retrogradării. 
Ea luptă din toate puterile în primul 
rind cu propriile-i slăbiciuni generate 
de eclipsa prelungită de formă a pio
nilor ei Petescu, Kun, Domide, Droșov- 
schi. Ca și în etapele precedente, nici 
astăzi, în partida cu studenții bucu
reșteni, arădenii n-au reușit să joace 
ca în zilele lor bune nici măcar cît de 
cît acceptabil pentru a reuși să-și apro
prie o victorie extrem de prețioasă care 
s-o îndepărteze momentan de locurile 
15—16 ale clasamentului. Arădenii au în
ceput meciul atacînd în trombă, mișeîn- 
du-se vioi, construind atacuri care pu
teau să se soldeze cu cel puțin două 
goluri. In mln. 3 la o centrare a lui Do
mide, Kun lovește balonul cu capul, Su- 
ciu nu poate intereveni dar, în ultimă 
instanță Tănăsescu respinge de pe linia 
porții. Două minute mai tîrziu, balonul 
șutat de Domide lovește bara transversa
lă a porții bucureștenilor. Apoi jocul se 
echilibrează, ratează Leșanu (min. 9. luft 
al lui Pojoni) și Axente (min. 16 și 15). 
Sportul studențesc, scăpat cu fața cu
rată de aceste atacuri furibunde aie gaz
delor, se apără în continuare organizat, 
echilibrează jocul, menținînd mult timp 
balonul în posesia sa. în ultimele minute 
ale reprizei, „grămezile*4 din careul lui 
Suciu nu se soldează nici ele cu golul 
mult dorit. Kraus și Mircea Sandu res- 
pingînd calm și sigur toate mingile cen
trate în fața porții lui Suciu. 

min. 30 : Dinu vrea să paseze spre 
Savu, Pescaru interceptează balo
nul, îl trimite lui Gyorfi, urmează 
o centrare, Anghel lasă mingea să 
„curgă" și Șerbănoiu, pe fază, în
scrie de la 10 m : 0—1. Un gol lo
gic față de cursul jocului. Tot bra
șovenii continuă să fie în atac și 
Gyorfi are o mare ocazie : trimite 
mingea cu capul spre poarta goală 
(min. 40) dar Grigoraș reușește în
depărtarea pericolului.

După pauză, la unul dintre contra
atacurile Rapidului (min. 57), Naghi 
îl cosește pe M. Stelian în careu, 
dar Boc execută defectuos penal ty- 
ul și Adamache respinge. Egalarea 
avea să survină abia spre sfîrșitul 
jocului, în min. 77 : Ia un surprin
zător atac al feroviarilor, Marin 
Stelian este din nou faultat în ca
reu dar arbitrul, aplicînd legea a- 
vantajului, lasă jocul să continue, 
mingea ajunge la Dumitriu II care 
o pasează înapoi lui Boc și atacan
tul de circumstanță înscrie : 1—1.

Mircea TUDORAN

A^l șut inspirat al Iui Țegean
TG. MUREȘ, 22 (prin telefon). —
în ciuda tuturor îndoielilor și 

mai ales a marilor dificultăți cre
ate de starea timpului și terenul 
de joc, întâlnirea dintre A.S.A. și 
C.F.R. a întrunit sufragiile unei în
treceri spectaculoase și dinamice, 
care a plăcut chiar dacă prin pris
ma rezultatului nu a satisfăcut, fi
resc, publicul.

A.S.A. are un început de-a drep
tul furtunos și, în primele 10 minu
te, este de trei ori în situația de a 
deschide scorul, dar ratează de 
fiecare dată prin același Mureșan. 
Formația antrenată de Tiberiu 
Bone joacă totuși mult prea avîn- 
tat, lăsîndu-se surprinsă pe con
traatac și în două împrejurări (Vi
șan min. 18 și Țegean min. 17) nu
mai șansa o ferește de primirea 
golului. Un minut mai tîrziu însă 
se produce și imprevizibilul : șutul 
lui Țegean, de Ia distanță, este ri
coșat în poartă de Solyom după ce 
mingea lovise mai întîi bara și... 
1—0. Din acest moment jocul ca-

La reluare, U.T.A. atacă din nou foarte 
puterhic. Domide (min. 51) șutează de 
puțin pe lîngă bară. După această exce
lentă ocazie de a deschide scorul. se 
produce o scenă penibilă. Kun îl lo
vește cu pumnul pe Tănăsescu care cade 
pe gazon. Arbitrul nu-1 vede. Totuși, 
cînd ) se atrage atenția de către jucă
torii bucureșteni și văzîndu-1 pe Tănă
sescu plin de singe, hotărăște să-1 eli
mine pe arădean. După o suită de pro
teste vehemente ale jucătorilor — gaz
dă, Vasile Topan hotărăște să-1 elimine 
și pe Tănăsescu. N-am înțeles de ce! 
încet-încet. spiritele se potolesc. U.T.A. 
își reia atacurile își creează alte cîteva 
mari ocazii de gol dar Pojoni (min. 59 
și 68) Eroșovschi (min. 79). Axente 
(min. 82) le irosesc incredibil de ușor, 
precipitîndu-se ca niște începători.

Stuflenții, mai disciplinați în joc. mai 
hotărîți în tot ceea ce au întreprins și 
cu o condiție fizică superioară partene
rilor lor de întrecere s-au apărat exce
lent (Kraus și Mircea Sandu, fundașii 
centrali evoluînd fără greșeală) și reu
șesc, în acest fel, să obțină un rezultat 
de egalitate. Deci, și un punct în clasa
ment. Cît de prețios va fi el nu se poate 
ști acum. Oricum, Sportul studențesc 
rămîne, în continuare, neînvins în acest 
retur de campionat, din care s-au con
sumat șase etape. Este un succes pe 
care, indiscutabil, elevii lui Gheorghe Ola 
îl merită cu prisosință.

Laurențiu DUMITRESCU

Stadion : Valea Domanulut : teren bun : timp excelent ; spectatori apro
ximativ 20 090. Au marcat : FLOItEA (min. 55) și BELDF.ANU (mln. 56 — din 
11 m). Raport de cornere : 11—3. Raportul șuturilor la poartă : 10—6 (pe spa
țiul porții : 5—3),

U.S.M. REȘIȚA : ILIEȘ — Rednlc, GEORGEVICT, Kiss. Kafka — BEL- 
DEANU, Pușcaș — ATODIRESEI, NESTOHOVICI, D. GEORGESCU, FLOREA.

STEAUA : HAIDU _ Sătmăreanu, Ciugarin, Negrea. Hălmăgeanu — Du
mitriu IV, VIGU — RADUCANU, Dumitru. Tătaru, Voinea (min. 66 I. Ion).

A arbitrat N. CURSARU (Ploiești) *****, ajutat la linie de M. Moraru 
(Ploiești) șl I. Chilibar (Pitești).

Cartonașe galbene : Dumitriu IV șl Atodiresel.
Cartonașe roșii : nici unul.
Trofeul Petschovschi : 8 (un spectator a aruncat cu o sticlă tn teren, fiind 

reținut de organele de ordine).
La tineret-rezerve: C.S.M. Reșița — Steaua 1—2 (0—1).

REȘifA, 22 (prin telefon). —•
într-o partidă cu implicații di're,-- 

te asupra ambelor zone fierbinți ale 
clasamentului, C.S.M. Reșița a cîș
tigat net, continuîndu-și marșul în
ceput în acest retur pentru a se sal
va din zona retrogradării. De aceas
tă dată, pe teren propriu, echipa 
antrenată de Reinhardt a trecut (ce-i 
drept, cu dificultate) de formația 
Steaua, lidera clasamentului în mo
mentul disputării partidei.

Prima repriză a stat sub semnul 
unui evident echilibru născut, în 
special, din prudența cu care am
bele combatante și-au drămuit forțele, 
și-au căutat reciproc punctele ne
vralgice. Și abia după paufeă, atunci 
clnd echipa gazdă s-a- convins că

Stadion „23 August"; teren moale, 
alunecos; timp rece, ploaie; specta
tori aproximativ 6 000. Au marcat : 
SOLVOM (min. 18, autogol). Raport 
de cornere : 25—1. Raportul șuturi
lor la poartă : 17—7 (pe spațiul por
ții : 12—3).

A.S.A. : Solyom — Szblbsi, UN
GHIA?, ISPIR, Czako — VARODI, 
Bbloni (min. 74: SULTANOIU) — 
Fazekaș, Naghi, MUREȘAN, Hajnal.

C.F.R. : GADJA — Lupu. DRACO- 
MIR. Szoke (min. 16: Mureșan; min. 
78 : Bucur), ROMAN _  M. Bretan,
CO.TOCARU. VIȘAN — Țegean, 
Adam, PETRESCU.

A arbitrat AUREL BENTU 
*★***, ajutat la linie de M. Cîțu 
și Gh. Hetezan (toți din București).

Cartonașe galbene : nici unul.
Cartonașe roșit : nici unul.
Trofeul Petschovschi : 10.
La tineret-rezerve : A.S.A. —

C.F.R. Cluj 3—2 (2—2).

pătă aspectul unui permanent duel 
între atacul dezlănțuit al mureșe
nilor și apărarea sobră, organizată 
dar și norocoasă a oaspeților. Go
lul egalizator pare inevitabil, însă

PEIR 01 UI_ _ 1_|0J

F. C. ARGEȘ ’ 2(2)

PLOIEȘTI, 22 (prin telefon). —
De la începutul sezonului campionii 

nu pierduseră vreun meci. După cum 
gazdele nu cunoscuseră, însă, victo
ria, In retur, se părea că marșul tri
umfal al piteștenilor va fi întrerupt. 
Dar F.C. Argeș a cîștigat și astăzi, 
demonstrînd că este în formă deose
bită și vizează treapta supremă. Pi- 
teștenii cîștigâ un meci de loc ușor 
pentru că au jucat mai matur, au 
avut o apărare precisă și o linie de 
mijloc cu randament, în stare sâ 
lanseze contraatacuri tăioase.

Jocul a început cu faze spectacu
loase, Troi (mîn. 3) și Oprișan (min. 
12) trecînd, din poziții foarte bune, 
pe lîngă deschiderea scorului. După 
alte cîteva acțiuni s-a văzut clar că 
Nae Ionescu nu e un obstacol greu 
pentru Troi. că argeșenii joacă mai 
dezinvolt și mai grupat, în timp ce 
Petrolul nu se găsea ca echipă. Și 
așa, după ratarea lui Cozarec (min. 
34) Troi a trecut rapid pe lingă Nae 
Ionescu, a centrat la Jercan, și aces
ta. calm și sigur, a înscris din careu. 
Peste 4 minute, Troi trimite o pasă 
la Radu, urmează o pasă înapoi la 
Mustățea, și de la circa 22 de metri 
un șut excelent al acestuia, transfor
mat într-un frumos gol in colțul din 

forța de șoc a bucureștenilor este 
într-adevăr scăzută (la Steaua a 
debutat — forțat ? — juniorul Ră
ducanu, și a revenit veteranul Voi
nea), jucătorii localnici au ieșit ho- 
tăriți la atac, desfâcînd jocul pe 
aripi.

tn prima repriză, de altfel, echi
librul a fost manifest, în special 
la mijlocul terenului, compartimen
tele ofensive crelnd de foarte puține 
ori situații periculoase la buturile 
lui Haidu și Ilieș. Am remarcat in 
această parte a jocului cursele lui 
Atodiresel, care l-au pus în dificul
tate pe Hălmăgeanu. șl șuturile lui 
Tătaru, executate prin surprindere 
din afara suprafeței de pedeapsă, 
în ultimele minute ale primei repri
ze, presiunea la poarta lui llăldu se

la șutul lui Varodi (min. 21), Mu
reșan și Boloni (min. 29 șl 30) se 
opun bara sau portarul Gadja.

In cea de a doua parte a întîl- 
nirii continuă asaltul susținut la 
poarta C.F.R.-ului, Ocaziile se țin 
lanț, ratările vin una după alta, 
raportul de cornere ajunge la un 
moment dat la 25—1 (!), suturile 
trec razant cu bara, sau se opresc 
în noroi pe linia porții (Sultănoiu 
min. 85), dar golul nu cade. Cluje
nii dau semne de oboseală spre 
final, se apără însă Cu toată ener
gia și profită cît pot de greșelile 
adversarului, care, în dorința ob
ținerii măcar a unui punct, mizea
ză totul pe cartea unei ofensive 
disperate lipsită de luciditate și de 
șansă. Și, culmea, în contextul a- 
cestei dominări furibunde a gazde
lor, C.F.R.-ul este, către sfîrșitul 
întîlhirii, la un pas de 2—0 care e- 
vident ar fi fost mult prea mult, 
pentru o echipă care a învins... a- 
părîndu-se.

Mihai IONESCU

Frumoasa primăvară argeșeană...
Stadion Petrolul ; teren bun; timp rece, ușoară ploaie spre sfîrșit. Spec

tatori circa 10 000. Au înscris: JEBCAN (min. 36), MUSTĂȚEA (min. 40), res
pectiv DINCUȚA (70). Raport de cornere : 14—2 pentru Petrolul ; raportul 
șuturilor la poartă : 16—18. (pe spațiul porții 10—10).

PETROLUL : Mihal Ionescu — Gruber, Tudorle, Ciupltu, N. Ionescu — 
DINCUȚA. COZAREC. Oprișan — Plsfiu, Ion Constantin, Moldovan (min. 54 
Crîngașu).

F. C. ARGEȘ : STAN __ Plgulea. BARBU, VLAD, Ivan — MUSTĂȚEA, M. 
POPESCU — TROI, Roșu (min. 56 Cassai), Radu, JERCAN.

A arbitrat: N. PETIUCEANU *★★★★, ajutat la linie de C. Diuulescu Șl 
Vasile Toma, toți din București.

Cartonașe galbene : Radu, Dineuță, Crîngașu.
Cartonașe roșii : nici unul.
Trofeul Petschovschi i 4.
La tineret-rezerve : Petrolul — F.C. Argeș 1—0 (1—0).

dreapta Iui Mihai Ionescu. Timp de 
un sfert de oră, din repriza secundă, 
jocul a fost lipsit de tensiune și spec
tacol. Nemulțumiți, prahovenii specu
lează ușoara apatie a oaspeților, pre
sează și în min. 70, cînd nu mai pu
țin de 19 jucători se aflau in careul 
argeșean (!), Dineuță a redus scorul 
cu un șut tare de la circa 16 m. 
Imediat Ion Constantin are șansa e- 
galării (min. 75), peste două minute 
șutul puternic al lui Dineuță lovește 
bara orizontală, dar campionii știu 
să se apere și contraatacurile lot îi 
găsesc liberi pe Radu șl Troi, în 

materializează doar printr-o suită de 
cornere.

După pauză, primul atac viguros 
al echipei gazdă (min. 55), lansat dc 
Nestorovtei printr-o deschidere în 
diagonală la Florea, găsește pe ex
trema stingă reșițeană nemarcată în 
careul de 16 m; o cursă scurtă și 
un șut in colțul lung, mingea rico- 
șînd din bară In poartă i 1—0 pen
tru C.S.M. Nu știm dacă au trecui 
60 de secunde și Atodiresei, lansat de 
această dată pe partea cealaltă a te
renului, de către Pușcaș, este faul
tat de către Negrea, în suprafața de 
pedeapsa. Arbitrul Cursaru (ca în
totdeauna decis la loviturile de pe
nalty) acordă 11 m. Execută, cu fen
tă, Beldeanu și.„ 2*0 pentru ^thlțța 
gazdă.

„Zarurile au fost aruncate", dar 
aceasta nu înseamnă că cele două

In SFÎRȘIT, 0 VICTORIE!
F.C. CONSTANTA 5(2)

S. C. BACĂU 0(0)

CONSTANTA, 22 (prin telefon). —
Farul a obținut o victorie aș

teptată de jucătorii și spectatorii 
constănțeni de șase luni — de la 
22 octombrie 1972, de la acel 1—0 
cu Petrolul. In meciul cu S. C. 
Bacău gazdele au jucat cu multă 
ardoare, și-au dominat net adver
sarul, iar atacanții, în deosebită dis
poziție de joc, și-au creat numeroase 
situații favorabile, cinci dintre ele 
încheiate cu tot atitea goluri. Nu-i 
mai puțin adevărat că apărătorii 
băcăuani — total neinspirați — s-au 
întrecut în greșeli, n-au intervenit 
oportun, nesesizînd infiltrările re
petate ale lui Mărculescu și Cara- 
man. Acești doi jucători au decis 
de altfel succesul constănțenilor, 
pornind în curse solitare de la cen
trul terenului, stopați în interiorul 
careului doar de intervențiile de 
moment ale excelentului Ghiță. De 
altfel, întreaga formație băcăuană a 
acționat confuz, fără să prezinte 
vreun pericol pentru poarta lui 
Ștefânescu.

Chiar în min. 2 gazdele sînt pe 
punctul de a deschide scorul, la o 
reluare cu caipul a lui Turcu, dar 
mingea trece peste poarta goală. în 
min. 7 Ghiță are prima intervenție 
salutară, respingînd cu un reflex 
uimitor mingea șutată de Mărcu-

min. 78, o mare situație de majora
re a scorului dar Mihai Ionescu res
pinge și, apoi, balonul trimis de ex
trema dreaptă piteșteană lovește 
bara. Zece secunde înainte de final, 
Ciupltu încercase el să salveze onoa
rea atacului local însă defensiva ăr- 
geșeană avea strategia și ambițiile 
sale, reușind o victorie de preț. Un 
motiv de bucurie pentru grupul său 
de suporteri, care — din păcate — 
nu s-a bucurat de o primire cores
punzătoare în tribune

Mircea M. IONESCU 

echipe nu și-au disputat în conti
nuare șansele cu ardoare. Fazele de 
poartă au abundat, cea de a doua re
priză avînd un nivel mult mai bun 
decît prima. în această perioadă, 
Haidu (min. 77 și 78) și Ilieș (min. 
63 și 67) intervin cu decizie la ac
țiuni periculoase.

Deși ritmul de joc, angajamentul 
jucătorilor și caracterul ofensiv au 
fost diferite în cele două părți ale 
partidei, abia deschiderea scorului 
ridicîndu-le la cerințele unei întîl- 
niri cu asemenea miză și premise de 
derby, confruntarea de la Reșița a 
satisfăcut asistenta mai numeroasă 
ca orieînd. Cu atît mai mult cu cît 
jocul rezultatelor din celelalte me
ciuri a dat speranțe și mai mari 
formației . metalurgiștîlor reșițeni.

Foul SLAVESCU

Stadion 1 Mal; teren bun; timp 
frumos ; spectatori IU 008, Au mar
cat : MĂRCULESCU (min. 19, 31 șl 
50), I. CONSTANTINESCU (min. 75). 
șl N1STOR (min. 1)4). Raportul cor- 
nerelor : 2—4. Raportul șuturilor la 
poartă : 14—4 (pe spațiul porții: 
g_ 2),

F. C. CONSTANȚA : Ștefânescu — 
stoica (min. 32 ; Ghirca), ANTO
NESCU, BALOSU, Nlstor — Oprea, 
Mlhu (min. 71 : I. Constantinescu) — 
TANASE, mărculescu, cara- 
MAN. TURCU.

S.C. BACAU: GHIȚĂ — Marga- 
soiu (min. 71 : Florea), . Catargiu, 
Velicu, Comănescu _  Slnăuceanu
(min. 73 : Enescu), Hrlțcu — Mioc, 
Pană, Volmer, Băluță.

Arbitru GH. FOPOVICI ♦ *»** 
ajutat la tușă de A. Munich și G. 
Dragomir (toți din București).

Cartonașe galbene : nici unul. 
Cartonașe roșii : nici unul.
Trofeu! Petschovschi : io.
La tineret-rezerve : F.C. constanța 

- S. C. Bacău 2-0 (1-0).

leecu de la nuriiai cîțiva metri. A- 
celași Mărculescu reușește în min. 
19 deschiderea scorului reluînd din 
voie sub „transversală”. Din a- 
ceastă clipă, asistăm la o perma
nentă’ hărțuială a fundașilor bă
căuani, care nu sînt în stare să 
stăvilească incursiunile succesive ale 
atacanților echipei gazdă. După o 
mare ratare a lui Mărculescu (min. 
30), numai după cîteva secunde, tot 
el înscrie din nou 2—0. Pînă la 
pauză asistăm la cîteva intervenții 
de ultim moment ale lui Ghiță care 
amină majorarea scorului. La re
luare același Mărculescu mărește a- 
vantajul gazdelor (min. 50) pentru 
ca proaspătul intrat în teren, I. 
Constantinescu, să primească o pasă 
bună de la Tănase și să reia impa- 
rabil de la 20 tn. urcind scorul Ia 
4—0. Ultimul gol al partidei este 
înscris în min. 82 : autor fundașul 
Nistor care a reluat cu capul cen
trarea lui Tănase ; 5—0.

A fast o victorie meritată a gaz
delor, atît de necesară lor, față de 
poziția în clasament.

Gheorghe NERTEA

PRONOSPORT
Așa arată o variantă cti 13 rezultate 
exacte la concursul Pronosport nr. 16,

etapa din 22 aprilie 1973
obișnuit supl.

1. Diiiatno—Jiul 1 1
2. Petrolul—F.C. Argeș 2 X. 2
3. „U“ Cluj—Univ. Craiova 2 X, 2
4. C.S.M. Reșița—Steaua 1 1
5. A.S.A. Tg. M.—C.F.R. Cluj 2 X, 2
6. F.C. Constanța—S.C. Bacău 1 1
7. U.T. Arad—Sportul stud. X X. 2
8. Atalanta—Ternana .X x, 2
9 Florentina—Palermo 1 1

10. Inter—Roma X X. 2
11. Napoli—Bologna X x. 2
12. Sampdoria—Cagliari 2 X. 2
13. Verona—Torino X X. 2

FOND DE PREMII 720.340 LEI

Rubrică redactată de 
LOTO-PRONOSPORT



A VIll a EDIȚIE A „CUPEI F. /. R. A." PENTRU SENIOPI MELANIA PETRESCU, NICOLAE ROTARU Șl DAN IUGA
9

CAMPIONI BALCANICI DE TIB

ROMANIA — MAROC 
«9—9 (33—6)

STADION Dinamo ; timp răcoros ■ 
spectatori circa 3 000.

AU ÎNSCRIS : P«3toiache și Ma. 
cică cite'^3: Ihcercări, Nica și Mo- 
tresca — cite 2 încercări. Peter, Tă
tucii t și Nicolescu — cite o încercare. 
Nica'" — iov. de pedeapsă, Florescu
— 5transformări, Nica — 2 trans- 
formarî pentru România, respectiv 
Khattbar — o încercare transforma
tă și Safaoui — Iov. de pedeausă.

ROMANIA : Cristea — Motrescu, 
Nica., Marica, Peter (min. 62 Hariton)
— Nicolescu. Florescu — Tătucii, Dă- 
răban, Mihalache — Dumitru, Post-o- 
lache — Dinu. Popovici, Atanasiu.

MAROC : Elfayache (min. 50
VlasSouri) — Bennouri, Khabbar. 
Xouibi, Fatfallah — Ouajdi. Ga- 
cliaoui — Souilmi. Mamdi. Rachali — 
Safaoui, Tactili — Dharstma, Benadi 
3on ta ti.

ARBITRII : Gerard Genet (Franța)
— foarte bun.

Ceă de a treia întîlnire dintre 
■reprezentativele de seniori ale RO
MÂNIEI și MAROCULUI. contînd 
pentrii Cupa F.I.R.A. — 1972—1973 
— s-a- încheiat, conform previziuni
lor, cu un categoric succes al spor
tivilor noștri : 69—9 (33—6). Cu a- 
ccastă victorie, XV-le țării noastre 
va ocupa locul 2 in prestigioasa 
competiție, după Franța, virtuală 
cîștigăloare a trofeului, care mai 
are de susținut meciul cu Spania.

în acest. ,jpc echipa antrenată de 
Titi lonesCu și Theodor Radulescu 
a confirmat evoluția bună din în- 
tilni-reli piececlentă, cu Spania, prac-

BELGRAD, 22 (prin telefon), în 
cea de a doua zi a Balcaniadei de 
tir, ce se dispută în localitate, tră
gătorii români au repurtat noi 
succese, cîștigînd nu mai puțin de 
șase titluri balcanice, la individual 
și pe echipe. Și-au înscris numele 
pe tabela de onoare a competiției

MONTE CARLO
TENISMENIi ROMANI 

ÎN FINALE

Florescu, urmărit îndeaproape de Nicolescu, inițiază o nouă acțiune a 
ordonată

echipei României, după o grămadă

ticînd un rugby lucid, organizat, cu 
multe baloane la mină, cu o an
gajare a tuturor jucătorilor, ceea 
ce i-a îngăduit să construiască 
șarje spectaculoase și eficace. Evi-

JUNIORII ROMÂNI CIȘT1UĂT0RI
Bonaldo și Saltel. Pressingul nos
tru permanent și placajele necruță
toare îi scot pe francezi din ritm, 
îi enervează și nimic nu le reu
șește. Cei care marchează sînt tot 
juilioiii hoștrȚ. Milca transformă o 
nouă-' lovitură de pedeapsă la un 
ofsaid al unui înaintaș francez de 
la 35 ni: 9—3 pentru România, 
apoi același Milca trimite, după nu
mai două minute, balonul în bară 
(min. 46). Jocul se încinge, fran
cezii atacă, dar Ghiță, intercalat 
în linia de treisferturi adversă, in
terceptează un balon, face o cursă 
lungă, spectaculoasă și înscrie la 
colț o nouă încercare : 13—3. Este 
rîndul francezilor șă atace dezlăn
țuit și să întreprindă o cursă de 
urmărire la capătul căreia Haran 
reușește două încercări 
ve netransformate (min. 
13—11. Emoțiile sînt 
în min. 74 beneficiem de 
de pedeapsă pe care Milca o trans
formă și avem rezultatul cu care 
cîștigăm finala : 16—11. Nimic nu 
mai poate fi schimbat !

(Vrmare din pag. 1)

sate de juniorii francezi care au 
la început . j.o.țul mai bine, avînd 
un ntoral ridicat (probabil dato
rat și; celor două 
nomice anterioare). Acțiunile 
sînt stopate însă prompt, deși cu 
greutate. Abia în min. 12 românii 
reușesc să treacă în terenul advers, 
încet, încet jocul se echilibrează și 
Sa o deschidere greșită a aripei 
Gourdon, ai noștri urmăresc ba
lonul, îl împing în terenul de țintă 
și Moraru, prompt, îl culcă, reali- 
zînd prima încercare : 4—0 ; Milca 
transformă și conducem cu 6—0! 
Francezii își revin greu din acest 
șoc, neobținînd decît transformarea 
unei lovituri de pedeapsă 
Dennes, reducînd scorul la 
La reluare, românii Ia fel de 
aprovizionați cu baloane din 
mezi (talonerul Oțetaru) și 
(Fuicu și Pop) mențin jocul egal cu 
puternica și experimentata înainta
re franceză, din care

victorii astro- 
lor

prin 
6—3. 
bine 
gră- 
tușe

consecuti-
56 și 61): 
mari, dar 
o lovitură

se remarca
IE»

REZULTATE TEHNICE
teren bun.Stadion1 Ciulești.

Timp variabil cu alternanțe : soare 
cu averse de ploaie.

Spectatori : circa 5 000
Formații. ROMANIA : MILCA — 

Cantea, Barba, Grosu. GHIȚĂ — 
Holbau MORARU — DZIADYK, Tu. 
dose, Marin — POP. FU1OU — Dll- 
miirașcu. OȚETARU. Bunduc.

FRANȚA : Poujade — Gourdon, 
DENNES. BILLAC. Barataud — 
HARAN, Azon — Martinez. BONAL
DO, Geneste — Saltel. Dupont — 
Dubroca. Archippe. Clemente.

Arbitru: Julio Segurola (Spania) , 
bun.

Au înscris t Moraru (încercare — 
min. 15), Milca (transformare). 
Dennes (lovitură de pedeapsă, min. 
21), Milca (lovitură de pedeapsă 
— min. 42). Ghiță (Încercare — min. 
48), Haran (încercare — min. 58). 
Haran. (încercare — min. 61), Milca 
(lovitură de pedeapsă — min. 71).

★
SPANIA : PRIETO — Morato. Lo. 

pez Zaldivar, Etura — AYMERICH, 
IRÂREGUY — Șese, Errandonea,

Viguera — Cienfuegos. Mcaendez — 
SOLDEVILLA Berdugo. Galdos.

ITALIA : Colettl — Ziotti. Gaeta, 
niello, FAV ABO, Lauri — Zanella, 
Ferraro — BORSETTO, Cardillo, 
Manni — Rinaldo. Roversi — Mezza. 
testa, Maturi, Corradl.

Arbitru ; Eranciș Flingou (Franța), 
competent.

Au înscris : Favaro (încercare — 
mln. 8).
Borsetto
mln. 22) Errandonea 
min. 25) Aymerich 
min 30) Soldevilla (încercare — min. 
40), Prieto (încercare — mir:. ii), 
Menendez (încercare — min. 71).

MAROC — CEHOSLOVACIA 13—11 
(6—7). Arbitru G. Eftimescu (Româ
nia). Au înscris pentru Maroc: Rahaîl 
și Bougja (încerc.). Amrl (tr.; 1. ped.); 
iar pentru Cehoslovacia: Kuc și Jagr 
(încerc.) Potuzak (1. ped.).

R.F.G.'— POLONIA 15—3 (4—3). Ar
bitru P. De. Laude (Italia). Au mar
cat pentru R.F.G.: Doering, Kaufman, 
Meurer (incerc.), Roitsch (1. ped.), 
iar pentru Polonia: Kuc (1. ped.).

Borsetto (transformare), 
(lovitură de pedeapsă — 

(încercare — 
(încercare —

— min. 44),

//

dent că, față de meciul cu Spania. 
XV-le nostru și-a valorificat mult 
mai bine posibilitățile, deși, după 
părerea noastră, adversarii de du
minică au fost destul de curajoși, 
apropiați ca tehnică de școala fran
ceză. Lipsa de experiență și de pre
gătire, fizică i-a pus pe sportivii 
marocani în situația de a nu pu
tea răspunde presiunii formației 
române. Considerăm buna orientare 
a conducerii tehnice a echipei, care 
a introdus alături de o serie de 
elemente mature, formate (Nico- 
lescu, Florescu, Dinu, Nica) multi 
rugbyști tineri, cu certe calități, 
care cu un plus de experiență com- 
petițională pot să se alinieze va
loric consacraților. Ținem să evi
dențiem buna evoluție, curajoasă și 
consistentă, a fundașului Cristea, a 
aripei Peter, a centrului Marica, a 
jucătorului de linia a Il-a, Dumitru, 
în mod special este de notat reve
nirea în prim plan a lui Postolache, 
jucător de forță și percuție, de data 
aceasta, mult mai responsabil în ac
țiuni. Desigur, nu dorim să supra
estimăm comportarea de ansamblu

a echipei României — fără îndoială, 
mai mult decit meritorie. Totuși, o 
concluzie definitivă asupra valorii ei 
nu se va putea exprima decit după 
o serie de confruntări sportive cu 
formații din elita rugbyului.

Cîteva cuvinte despre formația 
oaspete. Rugbyștii marocani au de
monstrat frumoase virtuți pentru a- 
cest sport. S-au angajat deseori în- 
tr-o luptă dîrză, au căutat că con
traatace periculos (la o asemenea 
acțiune au și marcat încercarea), 
dar au fost depășiți de gabaritul 
jucătorilor noștri. în același timp, 
legătura dintre compartimente a 
fost deficitară, astfel că echipa a 
avut momente în care a acționat 
fără cursivitate.

MONTE CARLO, 22 (Orin telefon).
Primele finale ale turneului in

ternațional de tenis de la Monte 
Carlo, disputate duminică, au prile
juit și prima victorie a lui Ilie Năs- 
tase. ' în proba de dublu, alături de 
spaniolul Juan Gisbert, el împarte 
Laurii finalei, învingînd cuplul fran
cez Goven — Proisy cu 6—2, _ 6—2, 
6—2. în semifinale : Năstase, Gisbert 
— Beust, Contct (Franța) 6—4, 6—3 ; 
Goven, Proisy — Tiriac (România), 
Estep (S.U.A.) 6—3, 6—4. Luni, Ilie 
Năstase joacă finala de simplu cu 
suedezul Bjorn Borg. Acesta a fost 
învins surprinzător în semifinalele 
turneului de tineret, de către com
patriotul său R. Norberg : 5—7, 3—6.

„Finală românească" la junioare, 
unde se întîlnesc Mariana Simionescu 
(6—0, 6—4 cu franceza Thibaut) și 
Florența Mihai (6—2, 6—2 cu vest- 
germana Kohlstadt). în semifinalele 
turneului ,.A“ de seniori : D. Hără- 
dău — Grozdanowicz (Franța) 6—2, 
6—3.

La senioare, în finală, victoria a 
revenit Fiorellei Bonicelli (Peru), în
vingătoare cu 6—3, 6—2 asupra R. 
Tomanovei (Cehoslovacia).

Melania Petrescu — la armă stan
dard 60 focuri culcat — 566 p ; 
Nicolae Rotaru — la armă liberă 
calibru redus 3x40 focuri — 1147 p 
și la 40 focuri poziția genunchi — 
390 p ; Dan luga — la pistol vite
ză 60 focuri — 593 p ; precum și 
echipele României la probele de 
armă liberă 3x40 f — 4530 p și 40 
f genunchi — 1535 p. Dintre țintașii 
români, pe locuri fruntașe s-au mai 
clasat ; Ilie Codreanu (1140 p la 
3x40 f — locul III), Ion Olărescu 
(386 p la 40 f genunchi — locul II), 
Șt. Caban (382 p la aceeași probă, 
locul III) și V. Atanasiu 
pistol viteză, locul III).

în celelalte probe au 
victorioși următorii : S. 
(Iugoslavia) la 3x20 f armă stan
dard juniori — 573 p și I. Miluti-

(587 p la

terminat
Pejovîei

novici (Iugoslavia) la armă liberă 
calibru redus 40 f picioare — 374 
p. Pe echipe locurile I au revenit 
Iugoslaviei la armă standard 3X20 
f femei — 1677 p (România — II — 
1674 p), la aceeași probă la juniori 
— 1679 p (România — III — 1643 
p), la armă liberă calibru redus 40 
f poziția picioare — 1457 p (Ro
mânia — II — 1448 p). La ora 
convorbirii telefonice nu se cunoaș
te clasamentul pe echipe la pistol 
viteză, existînd unele contestații. 
Se pare, că locul I va reveni Bul
gariei, întrucît cel de al patrulea 
pistolar român, Marcel Roșea a ob
ținut numai 561 p „pierzînd" focu
rile la trei siluete.

întrecerile se încheie luni, cu dis
putarea probei de pistol calibru 
mare.

Campionatele internaționale de sărituri în apă

TATIANA DUMITRIU
VICTORIOASA LA TRAMBULINA

Tiberiu STAMA 
Emanuel FÂNTĂNEANU

CLASAMENTUL

.Cupa Davis" (zona euro-
Iran

• în
peană) : la Sofia, Bulgaria
3—0 ; la Cairo, R. A. Egipt — Turcia
3—0. în -semifinalele zonei asiatice : 
la Tokio, Australia — Japonia 3—0 ; 
la Kuala Lampur, India — Pa
kistan 2—0.

Așa curn era de așteptat, între
cerea săritorilor de la platformă, 
din cadrul ediției a Vil-a a cam
pionatelor internaționale ale Ro
mâniei, a prilejuit un spectacol a- 
preciabil, în cursul căruia publicul 
a putut admira și aplauda temeri
tatea, tehnicitatea și eleganța spor
tivilor care se încumetă să execut 
te, în zborul lor de la 10 m, exer
ciții care de care mai frumoase. 
Tot conform așteptărilor, lupta 
pentru primele locuri s-a dat între 
reprezentanții R. D. Germane și 
românul Ion Ganea, acesta din ur
mă obținînd un onorabil loc 3, la

TELEX ® TELEX • TELEX

1. România
2. Franța
3. Spania
4. Maroc

Urmează 
Spania —

2 
2
1
0

0 
o 
o 
o

1 
0
1
3

3
2
2
3
se dispute

27
12
25

81:
88: 
24: 
24:163

să
Franța la Barcelona.

7
6
4
3

întîlnirea

Continuîndu-și turneul în Franța, echipa 
masculină de baschet a R.P. Chineze a 
jucat la Le Mans eu selecționata țării 
gazdă. Baschetbaliștil francezi au termi
nat învingători cu scorul de 84—52.
■
La Budapesta, în meci internațional 
amical de baschet (m): R.D. Germană — 
Ungaria 79—73 (40—44). Cel mai bun ju
cător de pe teren a fost Wendt (R.D.G.) 
— 23 puncte.
a J
Campionatele mondiale de scrimă (tine
ret) au continuat la Buenos Aires cu 
desfășurarea turneului final al probei fe
minine de floretă. Victoria și titlul de 
campioană a lumii au revenit scrimerei

sovietice Valentina Borușkina (în virstă 
de 18 ani) cu 4 victorii și nici o înfrân
gere. Pe locurile următoare: Zoia. Fila
tova (U.R.S.S.) — 3 v, Veronique Brou- 
quiers (Franța) — 2 v, Uta Kircheis 
(R.F.G.) — 1 v și Grazina Stazak 
nia> — 0 v.

(Polo

A treia etapă a circuitului ciclist 
giunll Sarthe (Alencon-Besse, 120 
levenit rutierului sovietic Iudin, _____
metrat în 3 h 08:56. în clasamentul ge
neral, pe primul loc a trecut polonezul 
Szurkowski,

al re- 
km) a 
crono-

„UNTURA DE AUR LA BOX
(Urmare din pag.

torentul de lovituri pornit de Toni 
în repriza secundă, tînărul boxer 
cubanez a cedat și a fost numărat, 
nu atît ca urmare a unei lovituri, 
cît a epuizării fizice. După o teri
bilă încleștare, care nu a încetat 
timp de 9 minute și care a entuzi
asmat publicul. Toni s-a impus, da
torită inepuizabilului său spirit o- 
fensiv.

CATEGORIA PANĂ. Experiența 
lui Gheorghe Ciochină, nou venit la 
această categorie, a anulat aproape 
toate bunele intenții ale tînărului 
Constantin Ștefanovici. Tînărul cra- 
iovean a consumat fără folos și 
șansa elanului, în timp ce cu lovi
turi de semiușor Ciochină își asigu
ra victoria într-un meci — altfel 
— fără istoric.

CATEGORIA SEMIUȘOARĂ. în- 
cepînd întîlnirea ceva mai cumpă
tat decit îl știam, Simion Cuțov a 
căutat căile pentru a birui cerbicia, 
rezistenta și’ puterea lui Ro En Su 
(R.P.D. Coreeană). Abundența lovi-

turilor trimise de dinamovist (chiar 
dacă nu toate și-au atins ținta) i-a 
consfințit superioritatea, pe care 
n-a putut-o pune la îndoială decît 
arbitrul Jen U Cin Gil!

CATEGORIA UȘOARĂ. Culmea 
tensiunii competiționale a fost a- 
tinsă cu prilejul noului meci dintre 
Calistrat Cuțov și Paul Dobrescu. 
De data aceasta, Cuțov a trimis în 
ring toate avantajele reflexelor sa
le, adăugîndu-le înverșunarea și 
ambiția’linei revanșe pe care dorea1 
din tot sufletul să o ia. Dobrescu, 
în schimb, a ales o cale lucidă, de 

studiat, pregătit, renunțî-nd

putea pretinde preferințele arbitri
lor. Năstac a terminat în forță ul
tima repriză și a lovit adesea deci
siv, parcă pentru a statornici supre
mația sa în categorie. învingător 
net: Năstac.

CATEGORIA SEMIGREA. Mai 
puțin de două minute i-au fost su
ficiente
Gilberto
trece de 
te cele

‘ care l-au clătinat, fără posibilitate 
de revenire, pe Marin Constantines- 
cu. Arbitrul în ring a oprit lupta 
Ia timp.

In competiția internațională de înot „Cu
pa țărilor latine", la Rio de Janeiro, 
francezul Michel Rousseau a cîștigat 100 
m liber cu 52,82. Novella Calligaris (Ita
lia) s-a clasat pe primul loc la 200 m 
mixt — 2:30,38. Brazilianul Fiolo a ocu
pat primul loc la 100 m bras în 1:08,52, 
lar Delgado (Ecuador) a cîștigat 200 m 
delfin CU 2:06,62. Alte rezultate: 1500 m 
liber (m) — Garcia (Mexic) 16:33,30; 
200 m bras (f) — N. Panadell (Spania) 
2:49,86: ștafeta 4x100 m liber (f) — Fran
ța
■ 
In 
la
(2—0. 1—1, 2—2, 1—0); Ungaria 
Germania 4—1 (2—0, 1—0. 1—0, 0—1). Con
duc, cu cîte 4 p, echipele Ungariei și 
Iugoslaviei, care
zi.

mică distanță de Lothar Mathes, 
clasat pe locul 4 la J.O. De fapt, 
trebuie spus că ratarea locului I 
de către Mathes a constituit sur
priza concursului, dar nu trebuie 
omis că învingătorul lui a fost Stef
fen Traue, în care specialiștii din 
R.D.G. prevăd un mare campion.

La fete, Tatiana Dumitru (an
trenor fostul internațional prof. 
Pantelimon Decuseară) ne-a oferit 
satisfacția cuceririi singurei victo
rii a reprezentanților țării noastre. 
Tatiana Dumitriu a condus de la 
prima săritură, dar nu s-a putut 
distanța nici o dată prea mult, de
oarece vest-germana Ute Kleemann 
a obținut și ea note bune, datorită 
corectitudinii săriturilor. Cea mai 
mare notă a sportivei românce (45, 
10 p) a fost realizată la 1 V? salt 
contra în echer, un salt destul de 
dificil, excelent executat de Tatia
na Dumitriu.

Rezultate. TRAMBULINĂ SENIOARE :
I. Ecaterina Dumitriu (România) 367,05 
p, 2. Ute Kleemann (R.F.G.) 352 60 p
3. Brigitte Kriix (R.F.G.) 314,10 p, 4. Flo
rentina Socol (România) 304,65 p. 5. Mi- 
haela Atanasiu (România). 303.25. p. 6. 
Anastasia Milkova (Bulgaria) 269.45 p : 
PLATFORMĂ SENIORI : 1. S. Traue
(R.D.G.) 477,90 p, 2. L. Mathes (R.D.G.) 
448,50 p, 3. I. Ganea (România) 444 18 o,
4. W. Ristan (R.D.G.) 387 30 p. 5.' W.
MHlk (Polonia) 375,12 p. 6.’ R. Kleemann 
(R.F.G.) 362,67 p, 7. " “ ’ — -
nia) 359,13 p, 8. _ ___ ____ ,
356.35 p, 9. I. Ilieș (România) ' 354 96 p. 
10. T. Hzeszotarskl (Polonia) 337 14
II. S. Stoianov (Bulgaria) 313.83 p.

D. STANCULESCU

Al. Bagiu (Româ-
I. Dora (Ungaria)

337.14 p-

LA BASfUIT (junioare),

4:09,22,

ziua a doua a turneului de polo de
Belgrad: Iugoslavia — Olanda 6—3 

• _ R. F.

se întîlnesc în ultima

vicecampionului olimpic 
Carrillo (Cuba) pentru a 
clipele studiului și a trimi- 
două lovituri hotărîtoare,

Rosewall ți americanul 
vor disputa finala tur-

Australianul Ken 
Arthur Ashe își 
neulul de tenis de la Charlotte (Carolina 
de Nord). In semifinale, Rosewall 1-a 
întrecut cu 7—6, 3—6. 6—4 pe Roscoe
Tanner (S.U.A.), lar Ashe a dispus cu 
6—2, 6—3 de Mark Cox (Anglia).

IUGOSLAVIA - RONÂNIA 62-56
BARI, 32 (prin telefon), în pri

ma zi a turneului de calificare pen
tru campionatul european de juni
oare (care se va desfășura anul a- 
cesta în Cehoslovacia), reprezenta
tiva Iugoslaviei, favorita competi
ției, a întrecut, după un meci echi
librat, echipa României cu scorul 
de 62—-56 (31—28). într-o altă par
tidă, selecționata Israelului a pro
dus o mare surpriză, învingînd for
mația Italiei, după un joc de slab 
nivel tehnic, cu 40—34 (26—18).

FOTBAL

POPICE

BASCHET

POLO 
LUPTE

AUTO 
FOTBAL

AUTO 
CICLISM 
SCRIMA

TENIS

LA HANDBALCUPA ȚĂRILOR LATINE"
flfrmare din PW W

" * ................... '
Firește, în cele din urmă superiori
tatea tehnică și tactică a formației 
portugheze și-a spus cuvîntul, a- 
ceasta detașîndu-se în final. Au 
marcat: Vasconcellos (7), Calado 
(2), Mota și Sousa pentru Portuga
lia, Bianchi (2), Coronna, Vecchio, 
Cortelli, Da Rui și Angelli pentru 
Italia. Au arbitrat S. Jurici și C. 
Creso (Iugoslavia).

SPANIA — BRAZILIA 16—3 
(8—1). Această întîlnire a avut un 
singur moment — este drept-, cam 
lung! — mai interesant, și anume 
pînă Cînd' jucători iberici au putut 
să se detașeze. De remarcat că pe
rioada respectivă a durat pînă în 
minutțil 18, cînd scorul a devenit 
2—1. După aceea, însă, formația 
spaniolă a „sprihtat“ sigură spre 
victorie. neavînd decît preocuparea 
de a-1 ajuta pe Sagarribay să în
scrie cît mai multe goluri, pentru 
a-1 depăși pe portughezul Vâscoa

ȘAHIȘTII NOȘTRI 
PE LOCURI MODESTE

9 9

Turneul internațional de șah de la 
Las Palmas (Iinsulele Canare) a fost 
cîștigat de marele maestru sovietic 
Leonid Stein, cu 9'/2 puncte din 15 
posibile. Cu același număr de puncte, 
(coeficient Soneborn inferior) fostul 
campion mondial Tigran Petrosian 
(U.R.S.S.) a ocupat locul secund. Au 
urmat: Hert (Cehoslovacia), An
dersson (Suedia), Rlbli (Ungaria) șl 
Panno (Argentina) — 9 p. Marele 
maestru român Florin Gheorghiu, care 
a întrerupt partida susținută în ul
tima rundă cu olandezul Hans Ree, 
se afli în prezent pe locul 9, eu 1lii p.

în ultima rundă, Calvo l-a învins 
pe Huguet, iar Panno a cîștigat la 
Bug, Remize, eeielalte partide : Stein 
— Draga : Petrosian — Kavalek ; 
Saidy — Ribli ; Liubojevici — Hort 
și Andersson — Del Corral.

★La Fortoroz (Iugoslavia), după 14 
runde, conduce Portisch (Ungaria) — 
lO'/j p, urmat de Gligorici (Iugosla
via) — 9 (1) P, Csom (Ungaria) — 
9 p. Quinteros (Argentina) 8!/2 (1) p 
etc. Victor Ciocâltea (4 p) a remizat 
cu B. Ivkov.

AGENDA SAPTAMINII
Turnee Internaționale — Madrid, GSteborg, 
Denver
Semifinalele C.C.E., Cupa cupelor și U.E.F.A. 
(meciuri retur)
Cursa de la Monza (1 000 km) 
începe Turul Spaniei
Budapesta : Cupa Europei la sabie (echipe). 
Cupa Hungaria (individual): Heidenheim
(R.F.G.) : cupa Europei la spadă (echipe), tur
neul individual
Turneu internațional, la Pescara (Italia) 
Turneul speranțelor olimpice, (greco-romane), 
la suhl (R.D.G.)
Meci triunghiular. Ungaria — România —
R. D.G. (m.f.). la Budapesta.
Marele Premiu al Spaniei (formula I).
Ungaria — Austria, la Budapesta (preliminarii 
C.M. grupa I): Peru — Chile (preliminarii 
grupa a IlI-a — America de Sud) la Lima.
S. U.A. — U.R.S.S., la Ingelwood (S.U.A.)

cellos în clasamentul golgeterilor. 
Ei au reușit acest lucru, Sagarribay 
realizîrid 10 goluri în partida cu 
Brazilia* șh Cucerind cupa oferită ce
lui mai eficace jucător al competi
ției, cu 33 de goluri (față de numai 
31 ale lui Vasconcellos). Au mai 
marcat: Lopez (2), Martinez (2), 
Villa și Morante pentru Spania, 
Pergamo, Waack și Vanderley pen
tru Brazilia.

Au arbitrat H. Singer și P. 
Rauchfuss (R. D. Germană).

ROMÂNIA — FRANȚA 16—8 
(8—5). Așteptat cu mult interes, me
ciul a oferit, pînă către sfîrșitul 
său (mai precis pînă în min. 40, cînd 
ploaia a devenit torențială), o în
trecere frumoasă și echilibrată. E- 
chipa română, condusă la început 
(0—1 : min. 3), a avut totuși mai 
multe arme tactice, reușind să e- 
galeze rapid și să preia conducerea : 
2—1 (min. 6). Jucătorii francezi, 
dornici să se reabiliteze după „re
miza" din meciul cu Portugalia și 
după înfrîngerea din partida cu 
Spania, au evoluat de această dată 

.mai bine, preferind o așezare ceva 
mai corectă în apărare, unde s-au 
dovedit, de altfel, mai activi. De

asemenea, în atac ei au acționat 
mult mai calm, ceea ce a făcut ca 
scotful să se mențină multă vreme 
echilibrat : 2—2 (min. 6), 3—3 (min. 
11). în partea a doua a primei re
prize, prin cîteva intercepții și, mai 
ales, prin atacuri variate, ’selecțio
nata română a reușit să se deta
șeze (min. 15 : 5—3) și apoi să-și 
mărească diferența (min. 27 : 7—3), 
încheind repriza cu un avantaj des
tul de comod.

în repriza secundă, parcă bănuind 
că ploaia, se va înteți, tinerii ju
cători români au acționat foarte 
viguros la început, distanțîndu-se 
net0 de adversarii lor : 13—6 (min. 
38).' în ultimele 20 de minute ale 
■întîlnirii jocul nu a mai fost tot 
așa de frumos, pentru că ploaia 
a făcut foarte dificilă manevrarea 
balonului.

Au marcat: Tase (5), Capră (3), 
Drăgăniță (2), Stockl (2). Oros, Voi- 
nea, Țîmpu și Grabovschi pentru 
România, Bouteiller (2), Chepy, Ni- 
caise, G. Grave, Centanni, Sain- 
soiller și Binetruî pentru Franța. Au 
arbitrat H. Karlsson și L. Olsson 
(Suedia).

Nimic nu poate caracteriza mai bine egalitatea luptei dintre Cuțov 
(stingă) și Dobrescu decit aceste directe simultane

CAMPIONATE DE FOTBAL ÎN EUROPA
ITALIA: LAZIO ÎNVINGE 

PE MILAN!

DEMONSTRAȚIA DE TENIS DE MASĂ DE LA RM. VÎLCEA

UN VERITABIL RECITAL DE VIRTUOZITATE 
AL SPORTIVILOR DIN ROMÂNIA Șl R.P. CHINEZĂ

Membrii reprezentativelor de te
nis de masă ale României și R. P. 
Chineze au fost sîmbătă oaspeții 
municipiului Hm. Vîlcea.

în sala de festivități a Consiliu
lui popular al județului Vîlcea, com- 
ponenții celor două echipe, în rîn- 
durile cărora publicul a recunoscut 
și pe campionii mondiali de la Sa
rajevo — Hu Yu-lan, Si En-tin și 
Maria Alexandru, și-au dat întîl
nire în fața fileului, oferind cu ge
nerozitate un recital de înaltă vir
tuozitate.

Iată rezultatele acestei frumoase 
demonstrații : Eleonora Vlaicov — 
Hu Yu-lan 0—2 (7. 18), Maria A- 
lexandru — Ian Ciun 2—0 (19, 17),

Sergiu Luchian — Yu Yi-tze 0—2 
(12, 16), Teodor Gheorghe — Si 
En-tin 0—2 (16, 11) ; dublu femei: 
Maria Alexandru, Eleonora Vlaicov
— Hu Yu-lan, Ciu Pao-cln 2—1 
(20, —18, 21) ; dublu masculin : S. 
Luchian, Ovanez — Hu Su-pta, Su 
Kuo-și 0—2 (17, 19).

De asemenea, a avut loc pe du
rata a două seturi, meciul de dublu 
mixt : Maria Alexandru, Cian Si-lin
— Ian Ciun, Teodor Gheorghe 1—1 
(17, —18), și meciul masculin de
monstrativ în două 
cătorii chinezi Si 
Yi-tze, o adevărată 
măiestrie.

D. ROȘIANU —

seturi dintre ju-
En-tin — Yu 

demonstrație de

coresp. județean

voluntar (dar nu cu profit) la debor
dantele sale acțiuni de altădată. Din 
această ciocnire a ieșit un meci de 
o admirabilă calitate tehnică, în 
care au fost implicate toate cunoș
tințele unor pugiliști de o factură 
excepțională. A da verdictul după 
o asemenea partidă, fără clipă de 
răgaz în desfășurare, fără milă în 
acțiunile combatanților, a fost o 
sarcină atît de grea îneît pînă și 
judecătorii au simțit-o, trecînd pe 
hîrtie decizii ezitante, concretizate 
printr-un 3—2. A fost preferat fina
lul mai activ al lui Dobrescu.

CATEGORIA SEMIMIJLOCIE. 
Cu uluitoarea viteză propulsoare a 
bicepșilor săi și forța pusă doar în 
slujba atingerii țintei căutate, cam
pionul olimpic Emilio Correa (Cuba) 
a marcat de la început distanța din
tre el și Kim De Son (R.P.D. Core
eană). Poziția aparent de neclintit a 
coreeanului a fost vehement asal
tată de campionul cubanez, care a 
punctat clar, obținînd o victorie co
modă (contestată de același 
cu vederi ciudate).

CATEGORIA MIJLOCIE 
Nimeni nu-și făcea iluzii 
calitatea meciului final dintre Tu
dor Nicolae și Ștefan Florea. O în- 
crîncenare adesea oarbă, obstruc
ționistă în care numai întîmplarea 
putea decide. Ambii boxeri au ter
minat meciul foarte marcați. Anun
țarea numelui învingătorului — 
Ștefan Florea — a fost întîmpinată 
aproape cu indiferență.

CATEGORIA MIJLOCIE. Pruden
ța i-a ținut o vreme departe unul 
de altul pe Alee Năstac și Ion 
Gyorffi. Reflexele dinamovistului îl 
ajută să țină piept insistențelor în 
atac ale vicecampionului european. 
Dar, evitîndu-I mereu pe Năstac și 
nepunctînd decît rareori, Gyorffi nu

CATEGORIA GREA. Ovaționați 
de public, Ia intrarea în arenă, ca 
două veritabile stele ale reuniunii,

Pauzele dintre meciuri au fost 
consacrate nu numai urcării meda- 
liaților pe podium, ci și unor mici 
solemnități. Astfel, publicul a sărbă
torit ajungerea la vîrsta pensionării 
a marelui boxer de altădată Lucian 
Popescu ; vechiul arbitru internațio
nal Marin Stănescu a primit diploma 
de onoare a A.I.B.A. ; echipele Cu
bei și R.P.D. Coreene au fost răsplă
tite pentru bunele performanțe ob
ținute ; au. fost acordate următoarele 
premii speciale : cupa ASCPMB, ce- 
Iui mai tînăr concurent — Beker 
Muwanga (Uganda), cupa ziarului 
„Munca" pentru cel mai bun boxer 
al asociațiilor sportive sindicale — 
Mircea Toni, cupa ziarului „Sportul", 
premiul de popularitate — Henui 
Thoonen (Olanda).

în Italia s-au disputat 
două partide extrem de 
pentru configurația părții 
a clasamentului. La Roma, . 
nul olimpic, relevația actualei ediții 
a campionatului italian, Lazio, a izbu
tit să o Învingă pe lidera clasamen. 
tului, A. C. Milan, cu scorul de 2—1. 
La Torino, Juventus — Lanerossi 
Vicenza 3—2. Rezultatele înregistrate 
duminică : Atalanta — Ternana 0—0, 
Fiorentina — Palermo 3—0. Inter — 
Roma 0—0, Napoli 
Sampdoria — Caliari 
Torino 0—0. Primele

sîmbătă 
importante 
superioare 
pe stadio-

— Bologna I—I, 
0—1, Verona — 
clasate :

1. A. C. Milan 26
2. Lazio Roma 26
3. Juventus Torino 26

R.

arbitru

MICA, 
despre

Ion Alexe și Teofilo Stevenson au 
concentrat toată atenția spectatori
lor. încărcătura psihologică a me
ciului nu î-a fost favorabilă lui 
Alexe, care avea de înfruntat pe cel 
ce zdrobise, la Miinchen, rezistența 
sovieticului Nesterov, a americanu
lui Bobick și a vest-germanului 
Hussing. Timp de o repriză, dlna- 
movistul a voltljat în jurul campio
nului olimpic, trîmițînd cite un 
croșeu nimerit. Stevenson a pornit, 
însă, repriza secundă, hotărtt să a- 
plice vestitele sale lovituri decisive. 
Dar Alexe a rezistat cu brio, pînă 
în min. 3 cînd o contră puternică 
de dreapta l-a avertizat asupra po
sibilelor urmări. A fost momentul 
pe care I-a ales antrenorul Titi Du
mitrescu pentru a aru-nca prosopul 
și a cere astfel abandonul elevului 
său.

16
15
li

7 3 58—25
9 2 30—13
9 3 37—13

39
39
37

D. GERMANĂ: 
DRESDA, DIN 

VICTORIOASĂ

DYNAMO 
NOU

în etapa a 17-a a campionatului 
R. D. Germane, fruntașa clasamen
tului Dynamo Dresda, și-a continuat 
seria victoriilor. Jucînd fără interna
ționalul Dorner (accidentat). Dynamo 
a dispus cu 4—0 de Hansa Rostock. 
La Magdeburg a avut loc derbyul 
etapei, între formațiile clasate pe lo
curile 2—3, F.C. Magdeburg și F.C. 
Carl Zeiss Jena, Meciul s-a încheiat 
la egalitate (1—1), așa îneît echipa 
din Jena și-a consolidat locul secund. 
Celelalte rezultate: Dynamo Berlin 
— Lokomotive Leipzig 2—2, Chemie 
Leipzig — Union Berlin 1—0, Rotweiss 
Erfurt — C.hemie Halle 2—1. 
Sachsenring Zwickau — F.C. Karl 
Marx Stadi 0—0, Wismut Aue —

Vorwărts Frankfurt 
Primele clasate :
1. Dynamo Dresda
2. F.C. Carl Zeiss
3. F.C. Magdeburg
4. Dynamo Berlin

Pe Oder 1—2.
17
17
17
17

11
9
8
7

6
6
5
6

0
2
4
4

38—15 28
27—14 24
30—17 21
30—21 20

ANGLIA : LIVERPOOL PIERDE

Campionatul englez nu se dezminte... 
nici de această dată. Deși, în afara 
meciurilor restante, nu au mai ră
mas de disputat decit două etape, 
lupta pentru titlu nu este încă în
cheiată. Prin înfrîngerea lui Liverpool, 
în deplasare, în fata lui Newcastle 
(2—1), și prin meciul (0—0) obținut 
de Arsenal ia Liverpool, cu Ever
ton. șansele echipei Leeds United, 
învingătore cu 4—0 în meciul cu 
Crystal Palace, s-au mărit din nou. 
în celelalte partide ale etapei a 40-a 
s-au înregistrat rezultatele : Bir
mingham — Stoke 3—1 ; Chelsea — 
Southampton 2—1: Derby — West 
Ham 1—1: Ipswich — Wolverhampton 
2—1; Manchester United — Manchester 
City 0—0; Sheffield — Coventry 3—1; 
Tottenham — Leicester 1—1 ; Norwich 
— West Bromwich 1—0. în clasa
ment : 1. Liverpool — 57 (din 40 de 
jocuri); 2. Arsenal — 54 (un joc mai 
puțin); 3. Leeds — 51 p. (două jo
curi mai puțin).

• In meci restanță, în campiona
tul vest-german : Hertha — V. f. L. 
Bochum 2—0. Clasament : 1, Bayern 
Miinchen — 44 p; 2, Wuppertaler 
S. V. — 37 p ; 3. F.C. Koln — 35 p.

• în campionatul olandez: Ajax 
Amsterdam — F.C. Haga 5—0 (1—0)1

• în Spania: derbyul etapei, Espa- 
noj Barcelona — Real Madrid 1—0 
(0—0). Espanol se află pe primul 
loe în clasament, totalizînd 40 p-

LIDERII ABANDONEAZĂ ÎN „RALIUL SAFARI"!
NAIROBI, 22 (Agerpres.) — După 

disputarea celei de-a doua etape (Dar 
es Salaam — Nairobi — 1 096 km), în 
clasamentul raliului automobilistic 
„Safari" continua să conducă echipa
jul englez Roger dark — Jim Porter 
(„Ford Escort"). Dar, la puțin timp 
după plecarea din Nairobi, organiza 
lorii kenyeni ai competiției au anun-

țat abandonul a încă cinci echipaje, 
printre care se afla și cel al liderilor, 

în prezent, pe primul loc încla
sament au trecut finlandezul Rauno 
Aaltonen și englezul Paul Easter, care 
concurează pe o mașină ..Datsun". Ti 
urmează echipajul suedez Harry 
Kallstroem — Claes Bilstram pe 
..Datsun".


