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DIVIZIA A LA FOTBAL DEȘI A PIERDUT UN PUNCT ACASA
UNIVERSITATEA CRAIOVA SE DISTANȚEAZĂ TOTUȘI!

• DOAR 10 GOLURI TN 
ETAPA A XX-A, RECORD 

ABSOLUT DE... 
INEFICACITATE

• „REMIZELE" DE LA 
Ploiești și cluj complica 

LUPTA PENTRU EVITAREA 
RETROGRADĂRII

Portarul clujean Ștefan blochea
ză sigur, în piciorul lui Ion Con
stantin. (Fază din meciul Spor
tul studențesc — „V“_ Cluj, 1—1)

Foto: S. BAKCSY

GOLGETERII
13 GOLURI : Bălan (Univ. Craiova), 

Adam (C.F.R. Cluj) — 3 din 11 m.
12 GOLURI : Mureșan (A.S.A. Tg. Mu

reș) — 2 din 11 m.
11 GOLURI : Mărculescu (F. C. Con

stanța), N’estorovicl (C.S.M. Reșița) — 1 
din 11 m, D. Georgescu (Dinamo) — 1 
din 11 m, Mulțescu (Jiul) — 2 din 11 m.

10 GOLURI : Năstase (steaua), I. Con
stantin (Sportul studențesc) — 2 din 11 
m. Dobrin (F.C. Argeș) — 2 din 11 m.

9 GOLURI : M. Sandu (Sportul stu
dențesc), Neagu (Rapid).

8 GOLURI : Broșovschi (UJT.A.), Oble- 
meneo (Univ. Craiova) — 1 din 11 m.

NUMEROASE ÎNTRECERI
AU INAUGURAT

EDIȚIA DE VARA A MARII COMPETIȚII
eri, în numeroase localități

i au avut loc în- 
_____ sportive de masă 

au marcat debutul ediției de 
a „Cupei tineretului“. Deși 

disputat cu o săptămină mai

j

. .. ■ ..

/eri, m m 
ale țării 
treceri s 

care 
vară 
s-au 
tîrziu decît data stabilită inițial 
(datorită condițiilor meteorologice 
nefavorabile de duminica trecută), 
manifestările au cunoscut amploa
rea așteptată. Unele au avut ca 
loc de desfășurare sălile de sport 
ale liceelor și școlilor generale 
cele mai multe, însă, au fost orga
nizate în aer liber, concurența 
avînd astfel posibilitatea să ia 
contact pentru prima oară, în a- 
cest sezon, cu gazonul și zgura 
stadioanelor. Regretabil este, în a- 
celași timp, faptul că unele acți
uni anunțate de organizatori — 
în special în Capitală — nu s-au 
mai ținut, neexistînd pentru aceas
ta nici o justificare.

peții
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Steaua 
Steagul roșu

1—0
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Dinamo 
„Poli* Timișoara 
Jiul
Politehnica lași 
„U" Cluj
Sport Club Bacău 
F. C. Argeș

0—0 
0—0
1—0 
0—0 
1—1 
1—1 
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REZULTATE TEHNICE
A. S. Armata Tg. Mureș 
Univ. Craiova
F. C. Constanța
C.F.R. Cluj
Sportul studențesc 
Petrolul
C. S. M. Reșița 

Sîmbătă 16 martie :
U. T. A.
Rapid

ÎNTRECERI PIONIEREȘTI

Duminică dimineață am fost oas- 
Școlii generale nr. 76 din 

Sectorul IV al Capitalei, gazda e- 
tapei penultime a competiției de 
tir cu aer comprimat. Această fază 
pe sector a marcat, totodată, des
chiderea ediției de vară a „Cupei 
tineretului".

în săptămînile care au trecut, în 
toate școlile generale ale sectoru
lui au avut Ioc etape preliminarii 
inter-clase, menite să facă o selec
ție printre concurenți. De precizat 
faptul că una dintre condițiile par
ticipării la fazele superioare ai? 
întrecerii a fost situația la învăță
tură. De altfel. întreaga competi
ție a avut ca deviză „Buni la în
vățătură, buni la sport!“

înainte de a consemna rezulta
tele tehnice ale concursului, să 
apreciem că el a fost bine organi
zat de Consiliul organizației pio-

Cițiva dintre pionierii care au participat la concursul de tir găzduit de 
Școala generală nr. "

nierilor din Sectorul IV, în cola
borare cu C.E.F.S. și comitetul 
U.T.C.

76 din Capitală
Clasament, fete : 1. Daniela Ște

fan (Șc. gen. 84) — 48 p ; 
nela Țăpoi (Șc. gen. 16) — 
3. Cornelia David (Șc. gen. 
35 p; băieți: 1. Octavian 
(Șc. gen. 88) — 48 p ; 2.
Matei (Șc. gen. 89) — 46 p; 3-4. 
Vasile Luca (Șc. gen. 72) și Cor
nel Istrate (Șc. gen. 196) — ambii 
42 p.

Rodica MOLDOVEANU

2. Io- 
38 p ; 
95) — 
Pîrlea 
Viorel 
; 3-4.CAMPIONATELE REPUBLICANECLASAMENTUL

UNIVERSITATEA CRAIOVA 
F. C. Constanța 
Dinamo 
U.T.A.
F. C. Argeș

6. Steaua
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18. Sport Club Bacâu

DIVIZIEI
20 12 4 4 39—20
20 10 3 7 32—22
20 9 5 6 26—21
20 10 3 7 22—20
20 10 3 7 31—30
20 9 4 7 26—19
20 7 7 6 29—25
20 9 3 8 26—32
20 8 4 8 22—17
20 8 4 3 18—17
20 8 3 9 28—25
20 8 3 9 26—24
20 6 7 7 19—21
20 6 5 9 19—26
20 6 4 10 18—27
20 7 2 11 19—29
20 6 4 10 21—35
20 5 4 11 20-31

A_

DE PATINAJ ARTISTIC „CROSUL METALURGISTULUI"

Comitetul municipal al U.T.C- 
Brăila, în colaborare cu C.J.E.F.S., 
a organizat duminică o reușită în
trecere de cros dotată cu „Cupa 
metalurgistului". Competiția a 
inaugurat la Brăila ediția de vară 
a „Cupei tineretului”. Pe traseul 
crosului: Piața Lenin — str. Po-

Concursul de seniori va fi progra
mat la o dată care se va anunța ul
terior, întrucît condițiile tehnice de 
desfășurare rf-au fost satisfăcătoare.

Slmbtă seara a avut loc o fru
moasă demonstrație de patinaj ar
tistic, în cadrul căreia maestrul spor
tului Gyorgy Fazekas a reușit saltul 
triplu Salchow.

C.S.M, Reșița 
A.S.A. Tg. Mureș 
Steagul roșu 
„U" Cluj
Sportul studențesc 
Jiul
„Poli" Timișoara 
Rapid 
Petrolul 
Politehnica lași
C.F.R. Cluj

au
s-a

MIERCUREA CIUC, 17 (prin tele
fon). Vineri, sîmbătă și duminică s-au 
disputat campionatele republicane de 
patinaj artistic. In proba fetelor 
fost 7 concurente. Disputa lor
dovedit, la început, deosebit de dîrză 
și interesantă. Cu mai multă sigu
ranță în execuții, la' figurile obliga
torii, Eiena Moiș revine în fruntea 
patinatoarelor noastre. Un avans din 
start, diminuat în celelalte două man
șe ale întrecerii ^.programului scurt" 
și libere, dar care s-a arătat pînă la 
urmă decisiv. Iată clasamentul fi
nal (locuri la arbitri și puncte): 1. 
Elena Moiș (I.E.F.S.) 9 — 101,95 p ; 
2. Doina Mitricică (I.E.F.S.) 10 — 
101,71 p ; 3. Silvana Suciu (Construc
torul București) 12 — 100.27 p ; 4.
Gabriela Voica (I.E.F.S.) 19 — 98,06 
p : 5. Cornelia Picu (I.E.F.S.) 27 —
88,94 p ; 6. Mihaela 
(Constr. București) 28 — 
Concurenta Emilia Tibula 
București) a fost nevoită 
doneze după „programul scurt", cînd 
a suferit un accident.

De asemenea, se ramarcă evoluția 
singurei perechi din concurs, Beatrice 
Huștiu — Dan Săveanu (I.E.F.S.), 
care au patinat sincron șl avînd cîte
va frumoase sărituri duble (5—59,51).

Două victorii ale patinatorilor bra
șoveni în probele' masculine de 
juniori, cîștigate de elevii antreno
rului Roman Turușanco. în special 
Klaus Schell a prezentat un program 
de libere cu elemente de dificultate, 
executate cu multă siguranță.

Iată rezultatele finale ala probe
lor încheiate duminică dimineață. Ju
niori I : 1. Klaus Schell (Dinamo 
Brașov) 7 — 91,63 p ; 2. Leonardo 
Azzola (Olimpia Cluj) 8 — 90,72 p ; 
Juniori II : 1. Bogdan Kruti (Dina
mo Brașov) 8 — 93,34 p ; 2. Mihai 
Deac (Constructorul București) 10 — 
89,75 p î 3, Adrian Vaaile (I.E.F.S.) 
18 — 80,12 p î 4. Denial Ginghin» 
(Se. »p. 2 București) 19 
Junioara II I 1. Dan* 
(I.E.F.S.) 0 - 87,86 pț 
Noncu (ConatructowM 
10 — 79,41 p.

(miercuri 27
C.F.R. Cluj 
Rapid 
Steagul roșu 
U. T. A.
Sportul studențesc 
Univ. Craiova 
„Poli" Timișoara 

- Petrolul
A. S. Armata Tg. Mureș

Citiți In pagina a 3-a cronicile etapei de led

ETAPA VIITOARE
C.S.M. Reșița 
„U" Cluj
F. C. Argeș 
Dinamo
Sport Club Bacău 
Politehnica lași 
F. C- Constanța 
Jiul
Steaua

Radu VOIA (Gontinuare tn pag. a l-a) î.

LA ÎNCHEIEREA TURULUI DOI
AL CAMPIONATELOR REPUBLICANE DE BASCHET

în vederea participării 
grupa Bla C.M

LOTUL

LA
A

DE HOCHEI
PLECAT

LJUBLJANA
sîmbătă de la Poiana Bra- 
a susținut ultimele jocuri

Reîntors 
șov, unde 
de verificare (5—5 și 6—3 cu Selec
ționata B a Cehoslovaciei), lotul de 
hochei al României a plecat aseară, 
cu trenul, spre Ljubljana, unde va 
participa, între 21 și 30 martie, la 
jocurile grupei B a campionatului 
mondial.

Din echipă fac parte printre alții 
portarii Netedu și Dumitra*, funda
șii Varga, Ionlță, FI. Sgtneft, atacan- 
tii Pană, V. Huțanu, Bașa, Gheorghiu, 
Tureanu, In reprezentativă figurează 
o serie de jucători 
la o oompetlție de 
«ură.

Lotul este Însoțit 
Ionescu și I. Tiran,

tineri, debutant! 
asemene* anver-

de antrenorii Bt 
______ ____ ______coMilierul tehnic 
Viktor Șuvalov, medicul Virgil Ignat 

înaintea plecării, antrenorul Șt. Io
nescu ne^a declarat :

„Echipa a avut un program de pre
gătire Judicios alcătuit, ale cărui 
principale obiective au fost realizate. 
O serie de întîlniri cu parteneri 
puternici au arătat buna valoare a- 
tinsă de jucători, prin prisma căreia 
sperăm să obținem un rezultat care 
să-i satisfacă pe iubitorii sportului 
din țara noastră".

Victorii de prestigiu In fața Franței (16-9) și Ungariei (13-7)

IAȘI, 17 (prin telefon). Sala spor
turilor din localitate a fost gazda 
concursului patrulater de sabie dotat 
cu „Cupa Santelli" la care au evo
luat echipele reprezentative ale Ita
liei, Franței, Ungariei și României. O 
sală arhiplină (fapt neobișnuit pentru 
scrimă nici chiar in țările cu o mai 
mare tradiție în acest sport) a ținut 
să încurajeze pe eabrerii noștri, care 
eu avut o comportare meritorie.

Astfel, el au reușit, ta primul meci, 
să termine victorioși ta fața scrims- 
rilcr Frânte* de care au dispus cu 
15—®. Cel mal bine «-a comportat 
D*n Irtmtataa, învingător ta toate 
•Miturile ffl). Fop a înregistrat < vic
torii. Nile* », iar Fopeecu gl Marta 
cîte 1. De notat faptul că franoMli 
au aliniat formați* standard, cu Bo- 
ntase&t, BMMdgnol, Dumont, Cohler ți 
Glorie», ultimul 
victorii).

După aceea, un 
merilor noștri, ta 
ghiari, cu 13—7.

Cu aceste două victorii, «abrerii 
români aveau asigurat locul 2, cel mai 
bun ocupat de ei în cele trei ediții 
de cînd participă la „Cupa Santelli". 
Șl, totuși, ei au încercat să realizeze 
mai mult, o victorie la echipa Italiei, 
campioană olimpică.

Primele asalturi au fost destul da 
echilibrate, italienii ciștigînd la 11- 
Snită cîteva dintre ele. S-ar fi putut 
obține chiar și un rezultat surpriză, 
dacă — a*a cum se tatimplă ta proba

ta mar* formă (4

nou șucce» *1 eeri- 
fața sabrerilor ma- 

___ ,_ __ . Din nou Irimlcluo 
s-a impus net, reușind să-și aproprie 
victoria in 4 asalturi, în timp ce 
Marin și Mustață au punctat de cîte 
3 ori, Pop de două ori și Niică o dată. 
Adversarii noștri au aliniat un „5“ re
dutabil din care n-au lipsit cunoscu- 
ții sabreri Gerevich și Frolich.

sabie — erorile de arbitraj nu ar 
schimbat „soarta" meciului. Așa,

de 
fi 
scrimerii noștri s-au apropiat pînă 
la 5—3 și 7—5 de adversarii lor, care 
au încheiat partida în avantaj : 13—6 
Pentru România au punctat Irimiciuc 
^1 Pop cîte 2 victorii, Popescu si 
Marin cîte una.

în celelalte meciuri : Italia-Unga- 
ria 18—7, Italia-Franța 15—1 și Fran- 
ța-Ungaria 13—12.

Clasamentul general : 1. Italia, 2. 
ROMANIA, 3. Franța, 4. Ungaria.

De notat buna organizare a con
cursului, asigurată de C.J.E.F.S. Iași 
ți federația de specialitate.

Viitoarea ediție a „Cupei Santelli" 
va avea loc la Budapesta.

O. VINTILA

Inceplnd de azi, la Sibiu
AL DOILEA TURNEU FEMININ DE VOLEI

PENTRU LOCURILE 7
Astăzi, tn tal* de «port din Sibiu, 

Începe cel de al doilea (ultimul) tur
neu feminin pentru definitivarea păr
ții a doua a clasamentului diviziei A 
de volei. Avînd în vedere faptul că, 
exceptînd formația Medicina Bucu
rești, toate celelalte participante la 
turneu trebuie să lupte din răsputeri 
pentru puncte șl, deci, pentru a evi
ta ultimele locuri în clasamentul fi
nal, credem că la Sibiu publicul spec-

DAR POfflȚIAUR SAU POATE 0 MAI BINE VALORIFICAT
însemnări de la recenta plenară a Consiliului clubului bucureștean, care a analizat

activitatea din anul 1973 și a stabilit obiectivele pentru anul în curs

în această perioadă — marcata de 
împlinirea unui an de la adoptarea 
Hotăririi Plenarei C.C. al J’.C.R. din 
28 februarie — 2 martie 1973, cu pri
vire la dezvoltarea continuă a educa
ției fizice si sportului — multe din
tre cluburile noastre sportive își a- 
nalizează. în cadrul plenarelor lărgi
te ale propriilor consilii de conduce
re. activitatea desfășurată și rezulta
tele obținute în ultimul an.

Zilele trecute, o asemenea 
nică analiză a fost efectuată 
clubul 
plenarei ------
re. După cum a reieșit din documen
tatele materiale prezentate, ca și din 
consistentele dezbateri la care am 
fost martori, bilanțul clubului dina- 
movist in anul 1973 (ca. de altfel, si 
in primele luni ale acestui an) poa
te t'i apreciat, in general, ca deose
bit de fructuos. Muncind în spiritul 
de exigență cerut de Hotărirea Ple
narei C.C. al P.C.R. din 28 februarie 
— 2 martie 1973. activul acestui pu- 

% ternie club a obținut realizări supe
rioare — in multe din cazuri — obiec
tivelor planificate. Depășirea care,

temei-
„ __  ___ și la

Dinamo București, in cadru! 
consiliului său de conduce-

în mod firesc, a generat cele mai 
mari satisfacții s-a produs la numă
rul de medalii și de titluri cucerite 
de sportivii dinamoviști cu prilejul 
campionatelor mondiale. europene, 
balcanice și naționale, număr superior 
celui stabilit inițial.

O adevărată mindrie pentru clubul 
bucureștean o reprezintă cifra celor 
20 de medalii — dintre care 5 de aur 
— obținute de reprezentanții săi. 
purtători ai culorilor naționale, în ca
drul campionatelor mondiale și euro
pene dfc caiac-canoe, lupte greco-ro- 
mane, box, eanotaj. gimnastică și a- 
tletism.

De remarcat este faptul că ma
rea majoritate a acestor medalii cu
cerite de reprezentanții clubului Di
namo sint la ramuri și probe spor
tive olimpice, iar dintre cei 29 de 
sportivi medaliați 13 au urcat pen
tru prima oară pe podiumul de pre
miere al competițiilor de nivel mon
dial și european, aflîndu-se la o vîr- 
stă care le permite ca, pe baza unei 
temeinice pregătiri, să se mențină o 
perioadă mai lungă în rîndul perfor
merilor de valoare internațională.

Apreciindu-se valoarea lor unanim 
recunoscută, precum și perspectiva pe 
care o au de a reprezenta cu cinste 
culorile țării la marea competiție de 
La Montreal, din 1976. 140 de sportivi 
ai clubului Dinamo (la 13 ramuri de 
sport) au 
ținuți în 
ce.

Pozitiv
bile depășiri ale obiectivelor planifi
cate la cîteva importante capitole bi
lanțul dinamovist al anului 1973 nu a 
mulțumit întru totul pe participanții 
la plenară (cu toții factori de răs
pundere în acest club), care au apre
ciat că rezultatele obținute nu cores
pund încă pe deplin pontențialul 
uman și material existent, condițiilor 
tot mai bune create prin grija con
ducerii Ministerului de Interne și 
sprijinul oferit de C.N.E.F.S.

Analiza efectuată a pus în eviden- 
i ță faptul că Ia unele ramuri și probe

F. CONSTANTIN

12
putea urmări jocuri Lntere- 
toate cele cinci rile de con- 

că in echipele
tătar v* 
sânte, in 
curs. Dar și faptul 
prezente la competiție se află o se
rie de jucătoare ce fac parte din lo
turile naționale pledează pentru par
tide de bună calitate. Iată situația de 
la care pornesc cele șase participan
te : 7. Medicina București 10 p, 8. 
Universitatea Timișoara 8 p. 9. Uni
versitatea Craiova 8 p, 10. I.E.F.S. 7 
p. 11. „U“ Cluj 7 p, 12. I.T.B. 5 p.

în prima zi de întreceri sint. pro
gramate (de la ora 16) partidele : 
Universitatea Craiova — I.T.B.,
I.E.F.S. — „U" Cluj și Medicina — 
Universitatea Timișoara.

II

Paraschiva 
58.75 p. 

(Dinamo 
să aban-

- 78.70 p ; 
RădulMcu 

I, Tereza 
București)

Trccind cn Drio
dc Sportul studențesc

SE ANGAJEAZĂ
O etapă (a Xl-a) fără seisme în 

divizia A de rugby, cu victorii 
scontate, chiar și la București 
(Farul asupra Sportului studențesc) 
și Năvodari (Chimia tn ' ' 
versității Timișoara). O 
ii consolidează, pentru 
Stelei poziția de lider,

fața Uni- 
etapă ce 
moment, 

împreună

DINAMO (neînvinsă)
SI POLITEHNICA,

5 '

PE PRIMELE LOCURI
Cu disputarea partidelor etapei a XXI-a. s-a încheiat al doilea tur dl 

campionatelor republicane de baschet. La capătul primelor două runde, 
în clasamente conduc formațiile Dinamo (masculin) și Politehnica (femi
nin). Iată rezultatele și câteva amănunte ale meciurilor acestei etape.

MASCULIN
GRUPA 1-6

TIMISOARA— 
CLUJ 
factură 
gazdele 

oaspeții,

UNIVERSITATEA 
UNIVERSITATEA 
(35—36), Partidă de 
că modestă, în care 
voluat slab, iar 
plus de eficacitate, au obținut un 
succes nesperat. Au marcat; Măr- 
năilă 18, Minlus 18, Czmor 17, Ro 
sta 12, Weber 9, Munteanu 6 pen
tru gazde, respectiv Zdrenghea 22,

79—89 
tehni- 
au e- 

cu un

Detniatț 13, Riiring 12, Schuller 12, 
Roman
12. Au
Hottya.

18, Nagy 8, Antal 4, Vizi 
Arbitrat V. Kadar și F, 

(I. ENE — coresp.)
GRUPA 7—12

POLITEHNICA BUCUREȘTI -4 
POLITEHNICA CLUJ 61—55 (35 
—81). Partid! interesantă, mal alee 
ea evoluția a Miorului. In prim* 
repriză, ambeta echipa au condu*

(Conhnuar* tn pag. a 2-a)

RUGBYSTII DE LA FARUL
7

DIRECT IN LUPTA PENTRU TITLU!
cu Grivița Roșie, dar care lasă să 
se întrevadă angajarea tot mai 
fermă a XV-lui constănțean in 
disputa pentru titlu...

UN MECI SE JOACĂ 
80 DE MINUTE I

Pe „Olimpia", Sportul studențesc 
n-a mai putut repeta performan-

țele sale anterioare — victorii a-< 
supra .Farului — în principal da
torită ritmului inegal în care a 
jucat și mai ales căderii din pri-

fost selecționați și sint men- 
pregătire la loturile olimpi-
în ansamblul său. cu nota-

Florescu (cu balonul), unul dintre cei mai buni jucători în partida Farul — Sportul studențesc. Iată-l, după 
o grămadă ordonată, incercînd să pună in acțiune linia de treisferturi a echipei constănțene...

Foto : Paul ROMPS AN

REZULTATE TEHNICE : 
Dinamo — Steaua 7—24
(0—16) s-a jucat sîmbătă ; 
Știința Petroșani — Grivița 
Roșie 6—16 (6—3) s-a jucat 
miercuri ; Sportul studențesc 
— Farul Constanța 3—15 
(3—3) ; Chimia Năvodari — 
Universitatea Timișoara 14—0 
(4—0) ; Gloria — Politehnica 
Iași 
tuia 
3—3 
Iad
11—7

11—0 (11—1) ; Agrono-
Cliij — C.S.M. Sibiu 
(3—3) ; Rulmentul Bîr- 
— Vulcan București 
(7—3).

ma jumătate a reprizei secunde, 
cînd pe teren nu s-a aflat practic 
decît formația oaspe : Farul... Este 
o realitate recunoscută chiar de 
antrenorul T. Rădulescu, evident 
afectat de acest insucces neaștep
tat. Am adăuga noi, un eșec care 
are la bază și slăbiciunile pache
tului _ de ‘ înaintași (ale liniei a 
IlI-a îndeosebi) care n-a făcut corp 
comun, cînd a fost cazul, cu trei- 
sferturile. Apoi maniera în care se 
efectuează placajele...

Evident, slăbiciunile gazdelor 
nu scad cu nimic meritele Faru
lui, care a făcut Ia București o 
superbă demonstrație de rugby, da
torită unui joc grupat, inteligent 
condus de Florescu și susținut cu 
brio de toți coechipierii. Farul, așa 
cum ne-a promis antrenorul Titi 
Ionescu, a devenit o ECHIPA care

(Continuare în pag. a 2-a) (Cyntinuare în paa. a 2-ai
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(36—34, 
revanșa 
anteri-

alternativ. în a ‘doua parte a jocu- 
l-.ii. bucureștenii reușesc desprin

derea, avînd în min. 22 un avans
de 16 p. Această diferență s-a do- 
,vedit hotărîtoare, cu toate că clu
jenii — bine conduși în teren de 

j Barna (autor a numeroase inter- 
’cepții) — folosind eficient presin
gul au izbutit să se apropie în 
min. 29 la 4 p. (41—45) Au în
scris : Szeli 20, Dudescu 8. An- 
ghel 4, Moiin 12, Rusu 9. Troacă 

(6- Dragnca 4 pentru bucureșteni, 
^respectiv, Crăciun 2, Roman 6, O- 
“lașuteanu 2, Morarii 1, Barna 19,
5. Vidiean 14, A. Vidican 2. Voi
rii 9. Au arbitrat foa’te bine C. 
Negulescu și I. Dinescu.

RAPID — I.C.H.F. 77—76
68—68). Dornici de a se 
după cele două înfrîngeri
oare, rapidiștii au avut mai mult 

, timp inițiativa. Repriza secundă, 
de fapt cea mai atractivă parte a 

iineciului, a fost extrem de dispu- 
'tată, cele două formații mergînd 
Leap la cap“. Intrarea în teren a 
riui Tursugian (antrenor-jucător) 
(s-a dovedit inspirată, el lmpunîn- 
tdu-le elevilor lui ritmul cel mai 
țindicat, asigurînd, în același timp, 
calmul în rîndul echipei. Cu a- 

f ceste atu-uri, Rapid a obținut vic
toria în 
trebuie să

’ atmosfera 
desfășoară 
Iești. Am asistat din nou la regre- 
tabile acte de nesportivitate, co
mise de spectatori față de echipa 
oaspe. Au marcat: Viniilă 2, Stă- 
nescu 10. Tursugian 9. Simulescu
6. Cr. Popescu 15, Predulea 8, Vlă- 
dcscu 27 pentru Rapid, respectiv 
Antonescu 8, Dikay 20, Bulat 13, 
FI. Niculcscu 10, Anastasiu 10, Chi- 
ciu 3, Cîmpeanu 12. Au arbitrat 
bine A. Atanasescu și P. Pasăre. 
(A. VASILESCU).

C.S.U. GALAȚI — VOINȚA TI
MIȘOARA 76-75 (40—32). Meci 
de mare luptă, în care studenții au 
obținut o victorie la limită, dove- 
dindu-se mai proaspeți în finalul 

. întîlnirii. Au marcat: Baltag 15, 
Magoș 20, Tudosie 15, Morarit 6, 
I). Martinescu 6, R. Martinescu 7, 
Ilăiîcanu 5, Mițescu 2 pentru 
C.S.U., respectiv lancea 27. Pașea- 
ru 13, Chirluță 8, Lup 6, Lugo- 
janu 4, Csordas 12. Au arbitrat bi
ne D. Crăciun și E. Nicolescu. (T. 
Siriopol — coresp. județean).

FEMININ 
GRUPA 1—6

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA— 
POLITEHNICA 70—80 (37—18).
După un joc plăcut, cu numeroase 
faze frumoase, bucureștencele 
obținut 
scris : 
Czmor 
logh 2 
pectiv
«an 16, Pruncu 10, Demetrescu 12, 
Tafian 4. Au arbitrat bine. G. 
Dutka și R. Schmidt. (C. CREȚU 
— coresp.).

GRUPA 7—12
OLIMPIA BUCUREȘTI — VOIN

ȚA TÎRGTJ MUREȘ 66—44 (34—23). 
Destul de puține lucruri s-ar putea 
spune despre această întîlnire, lip
sită în general de valențe specta-

prelungiri. Din păcate, 
consemnăm încă o dată 
nefavorabilă în care se 
o partidă în sala Giu-

culare deosebite. Ambele formații 
s-au angrenat într-un joc presărat 
cu greșeli de tehnică, cu pase fără 
adresă și cu multe ratări în fazele 
finale. Bucureștencele au obținut 
victoria grație aruncărilor la coș 

■"i, care 
, _ s-au do- 

Au înscirs: Io- 
6. Bîră 24. Nico- 
Tomescu 16. Pă- 

învingatoare. res- 
I.Srincz 10, Szabo 

6, Daichent 1, Marton 6, Opriciu 
17. Au arbitrat bine V. Bordeianu 
și C. Călin.

CONSTRUCTORUL BUCUREȘTI 
— CRIȘUL ORADEA 57—50 (30 
18). Bucureștencele și-au asigurat 
succesul încă din primele minute 
(min. 9: 19—6, în favoarea lor), 
prin atacuri bine concepute și fi
nalizate prompt, mai ales de către 
Horgoș. Această diferență substan
țială s-a menținut pînă spre njij- 
locul reprizei secunde, cînd, în 
sfîrșit, revenirea jucătoarelor din 
Oradea a mai echilibrat meciul. 
Totuși, s-a văzut că oaspetele n-au 
prins o zi tocmai bună, lipsindu-le 
în mare măsură precizia paselor și 
a aruncărilor la coș. Meritată victo
ria echipei Constructorul. Au mar
cat : Roată 1, Gugu 8, Petreann 8, 
Horgoș 16. Tomescu 2, Gheorghe 
12, Guranda 2, Popescu 8, pentru 
bucureștence, respectiv Szckeiy 2, 
Dudaș 11. Balogh 4, Bodor 6, Var
ga 10, Chvaiai 17. Bun arbitrajul 
cuplului N. Iliescu—S. Filoti. (Rd. 
TIMOFTE).

UNIVERSITATEA IAȘI — SĂ
NĂTATEA SATU MARE 61—48 
(38—27), Partidă dominată net de 
ieșence, care s-au apărat mai de-

de la distanță și semidistanță, 
în majoritatea situațiilor s-a 
vedit eficiente.
niță 7. Căpriță 
Iau 1, Iatan 10, 
durc'« 2 pentru 
pecm' Balasz 4,

Rugbyștiî de la Farul
(Urmare din pag. I)

au
o victorie meritată. Au în- 
Goian 21, Diaconescu 20, 

13, Villani 7, Fiilop 2. Ba- 
pentru Universitatea, res- 

Szabadoș 19. Savu 19. Cio-

știe ce vrea, cum să atace și cum 
să se replieze și mai ales să re
ziste 80 de minute. Numai așa se 
explică de ce XV-le constănțean 
a reușit să anihileze toate atacu
rile din finalul meciului. După 
Steaua, Farul se arată a fi cea 
mai completă echipă de rugby de 
la noi, ca pregătire, ca maturitate.

Este foarte adevărat că „Spor
tul" n-a beneficiat de serviciile u- 
nuia din titulari, a lui Fugigi, ac
cidentat la ultimul antrenament. 
Formula folosită ad-hoc pe linia a 
3-a n-a dat satisfacție. Au mai in
tervenit Și ratările exasperante ale 
lui Crăciunescu (3) și Nicolescu (2) 
din lovituri de pedeapsă, cele mal 
multe la distanțe și din unghiuri 
favorabile... Trebuie făcut ceva 
pentru Reconsiderarea concepției de 
joc a echipei (în ciuda lotului res- 
trîns de care aceasta dispune, cum 
reclamă antrenorul) pentru că alt
fel „Sportul" riscă să mai înregis
treze eșecuri...

Stadionul — Olimpia; teren — 
moale ; timp — însorit; spectatori 
— circa 1 500.

Au înscris: Bucos — l.p.c. (min. 
8), Nicolescu — Iov. ped. (min. 37), 
Florescu — Iov. ped. (min. 44), Du
mitru — încercare (min. 51) trans
formată de Florescu șî Florescu — 
Iov. ped (min. 54).

SPORTUL STUDENȚESC ; Cră- 
cîunescu (Călărașu) — lanusevici,

J7
(Urmare din pag. 1)

co-

înscris : Gălă-
89), Firițeanu 

(min. 69), res-

Orădeanca Varga înscrie un nou coș 
Constructorul — Crișul Oradea

pentru echipa sa. Fază din meciul
Foto : I. MIHÂICA

atac au construit ac
reai variate. Referitor 
scorului, acesta a fost

cis, iar în 
țiuni mult 
la evoluția 
în permanență favorabil studente
lor, ele realizînd, în final, un suc
ces clar. Au marcat : Piept» 16, 
Ilaraga 15. Anichitei 12. Apraloe

li, Gorea 10, pentru Universitatea, 
respectiv Săveanu 12, Anderco 10, 
Kercso 8, Pataki 8, Pop 6, Moldo
van 2, Benedek 2. Au arbitrat bi
ne M. Răducanu și M. Tănăsescu. 
(D. DIACONESCU — coresp. ju
dețean)

E*3

se angajează direct în lupta pentru titlu!

de

Hariton, Hie, Gheorghiu — Nico
lescu, Paraschiv — Chifan, Galan- 
da. Mihalache — lanc (Piștalu), 
Atanasiu — Cornel M., Iorguiescu, 
Stănculescu.

FARUL CONSTANȚA : Cristea — 
Caragea, Motrescu, Marica, Oltea- 
nu — Bucos, Florescu — Dumitru, 
Mușat (Frangu), Varga — Dără- 
ban, Borșaru — Băcioiu, Crăciu, 
Avrigeanu.

Foarte autoritar arbitrajul lui 
Alexandru Lemneanu.

Ti beri u STAMA
PARTI Dă FARA „PROBLEME" 

PENTRU GLORIA
început într-o atoosferă

mare tensiune, meciul dintre Glo
ria și Politehnica Iași a fost domi
nat. în cele din urmă, de către 
rugbyștil bucureșteni, care aveau 
nevoie presantă de o victorie. Ei 
au dominat copios și foarte fru
mos pe treisferturi, reușind să con
ducă destul de comod Ia pauză. 
Așteptam o revenire 
Ia reluare. Dar, spre 
generală, inițiativa a 
continuare jucătorilor 
ria, care și-au sporit

Realizatori: Alecu 
șî Tănase o încercare și o ,l.p.c., 
Ivan o Iov. ped. pentru Gloria, res
pectiv Filipescu 
dintre care 
Gheorghiu.

A condus
rescu.

a oaspeților, 
surprinderea 
aparținut în 
de la Glo- 

avantajul.
o încercare

două încercări, 
una transformată de

bine, Drago, Grigo-

Octavian GUȚU

CUPA TINERETULUI"
lonă — Bulevardul Cuza — str. Re
publicii — Piața Lenin, un nume
ros public l-a aplaudat pe tinerii 
muncitori și elevi brăilenî. Pri
mele trei locuri 
Nicoiae Virgil, 
N. Perianu — 
Progresul.

Duminică, pe
five din municipiul Brăila au avut 
loc, de asemenea, competiții Inau
gurale ale „Cupei tineretului".

au fost cîștlgate de 
Gh. Constantin și 
toți de la uzinele

celelalte baze spor-

PRIMELE CONCURSURI 
ATLETICE ÎN AER LIBER

10La Tulcea, precum șl în alte 
localități ale județului, au avut loc 
mai multe manifestări sportive 
contînd pentru ediția de vară a 
„Cupei tineretului". La întrecerile 
de atletism desfășurate în munici
piul Tulcea au participat peste

de concurențl, prezența cea 
numeroasă și locurile cele 
bune înregistrîndu-se laȘcoa-

Seria I-------------
CARAIMANUL BUȘTENI — 

METALUL PLOPENI 1—2 (0—1). 
Joc interesant, cîștigat pe merit de 
oaspeți, care au acționat periculos 
în ofensivă. Au marcat: Mîlu 
(min 65) pentru Caraimanul, Ma- 
nolache (min 7) și Ciucu (min. 67) 
pentru Metalul. A arbitrat Gh. 
Dragomir — București. (V. ZBÂR
CEA, coresp.)

C.S.M. SUCEAVA — C.S.U. GA
LAȚI 5—1 (1—0). Victorie clară a 
echipei locale, ca urmare a unui 
joc bun tactic. Au ‘ 
țeanu (min 33, 57. 
(min. 47), Gherini 
pectiv Dinu (min. 90). A condus 
I. Țifrea - Cluj. (C. ALEXA, 
resp. județean)

VICTORIA ROMAN — S. 
TULCEA 1—0 (1—0). Gazdele 

și au marcat 
16). A arbitrat 
București. (G.

c.
au

dominat mal mult 
prin Ionescu (min. 
C. Ghemigean — 
GROAPĂ, coresp.)

CELULOZA CĂLĂRAȘI — PRO
GRESUL BRĂILA 2—0 (2—0). Joc 
frumos prestat de ambele echipe. 
Golurile au fost realizate de Ena- 
che (min. 27) și Costea (min. 28). 
A arbitrat St. Lazăr — București. 
(M. STAN, coresp.)

PETROLUL MOINEȘTI — C.F.R.

PAȘCANI 3—3 (1—1). Petroliștii au 
pierdut un punct datorită jocului 
confuz din repriza secundă. Au 
marcat : Dobrescu (min. 28), Mocă- 
nașu (min. 47 și 50) pentru Petro
lul, Luțescu (min. 18). Gheorghe 
(min/ 60) și D. Alexandru (min. 
85) pentru C.F.R. A arbitrat C. 
Ghiță — Brașov. (P. HARABAGIU. 
coresp.)

OȚELUL GALATI - GLORIA 
BUZĂU 1—0 (0—0). Călățenii au 
prestat un joc bun și au dominat 
cu autoritate, fapt reflectat și în 
raportul de cornere : 19—3 în fa
voarea lor. Unicul gol a fost rea
lizat de Tîriș (min. 65). A arbitrat 
V. Pădureanu — București. (T. SI- 
RIOPOL, coresp, județean)

F.C. GALAȚI — CEAHLĂUL P. 
NEAMȚ 0—0. Joc de slab nivel 
tehnic. înaintașii gălățeni au ratat 
multe ocazii, dar și portarul Fu- 
gaciu (Ceahlăul) a rezolvat cîteva 
situații critice. A arbitrat C. Dinu- 
lescu — București. (Gh. ARSENIE, 
coresp.)

VIITORUL VASLUI — ȘTIINȚA 
BACĂU 0—0. Linia ofensivă a lo
calnicilor s-a dovedit ineficace în 
fața apărării ferme a studenților. 
A arbitrat R. Sțîncan — București. 
(M. MOGA — coresp.)

Seria a Il-a

DIVIZIA B

METALUL MIJA—CONSTRUC
TORUL GALAȚI 2—2 (0—2). Co
lurile au fost marcate de Rontea 
(min. 62 și 71) pentru Metalul, 
Vochin (min. 7). Manta (min. 31) 
pentru Constructorul 
Dancu — București.

1. Gloria Buzău
2. C.s.M. Suceava
3. Știința Bacău
4. Metalul Plopenl
5. F.C. Galați
6. s.C. Tulcea
7. C.S.U. Galați
8. Ceahlăul P. N.
9. Metalul Mija

10. Constr. Galați
11. Celuloza Călărași
12. Viitorul Vaslui
13. C.F.R. Pașcani
14. Caraimanul Bușteni
15. Progresul Brăila 
18. Petrolul Molnești
17. Oțelul, Galați
18. Victoria Roman

ETAPA VIITOARE
Ceahlăul P. Neamț — Caraimanul 
Bușteni (1—2), C.S.U. Galati — Ce
luloza Călărași (0—2). Progresul 
Brăila — F.C. Galați (0-1), Me
talul Plopeni. — Victoria Roman 
(0—0), Constructorul Galați — Vi
itorul Vaslui (1—2), S.C. Tulcea — 
Oțelul Galați (1—0), C.F.R. Pașcani 
— Metalul Mija (1—1). Știința 
Bacău — C.S.M. Suceava (l—1), 
Gloria Buzău — Petrolul Moi neț ti 
<0—0).

(24 martie):

t (A arbitrat T A .

19 12 3 4 33—12 27
19 12 2 5 33—16 26
19 11 4 4 30—21 2G
19 11 3 5 31—15 95
19 9 4 6 19—14 22
19 8 4 7 22—16 30
19 9 2 8 29—28 20
19 9 3 8 22—17 1»
19 8 3 8 19—20 19
19 7 4 8 22—22 18
19 7 3 • 20—27 17
19 5 7 7 14—29 17
19 4 8 7 17—22 16
1» 7 2 10 23—32 16
19 6 3 10 19—20 15
19 4 6 s 17—29 U
19 6 2 11 19—32 14
19 4 3 12 11—30 11

300 
mai 
mai ___ ___ „________ __T__
la sportivă și Liceul agricol.

In celelalte ‘localități rurale și 
urbane ale județului au avut loc 
întreceri de handbal, volei, fotbal, 
precum și demonstrații de haltere 
și ciclism. s-

P. COMȘA — coresp. jud.

PE ALEILE PARCULUI „CRING"

Pe aleile parcului „Crîng" din 
Buzău s-a desfășurat „Crosul pri
măverii” — întrecere la care au 
participat peste 250 de concurenți 
și concurente, mareîndu-se în felul 
acesta inaugurarea ediției de vară 
a „Cupei tineretului". S-au remar
cat, printr-o participare numeroa
să, Școala profesională I.S.P.S., 
Școala profesională de construcții 
și Liceul B P. Hașdeu.

D. SOARE — coresp.

START IN LOCALITĂȚILE 
BIHORENE

La Oradea, și în numeroase alte 
localități ale județului Bihor, au 
avut loc întreceri sportive care au 
marcat deschiderea ediției de vară 
a „Cupei tineretului". La arena a- 
sociației sportive Voința peste 100 
de concurenți au fost prezenți la 
întrecerea de popice. In același 
timp, la Liceul de construcții civi
le, a început competiția de hand
bal cu participarea a 8 echipe, alți 
aproape 100 de elevi concurred la 
un cros.

în organizarea asociațiilor spor
tive de la Liceul teoretic și Biho
reana din Marghita, au avut loc un 
concurs de atletism, o întrecere de 
minifotbal. o competiție de volei și 
o întrecere de cros. Competiții a- 
semănătoare au mai avut loc du
minică și la Salonta,

ILIE GIIIȘA — coresp. jud.

CAMPIONATELE REPUBLICANE UNIVERSITARE DE SCHI

DANIELA MUmil Șl ALEXANDRU BOGDAN - CÎȘTIGĂTORI LA SLALOM SPLCIAL
PARING, 17 (prin telefon). Du

minică, în ultima zi a campiona
telor republicane universitare de 
schi, au fost programate întrece
rile de slalom special pentru băieți 
și fete. Vremea a fost splendidă, 
cu cer senin și soare strălucitor și, 
împreună cu pîrtiile foarte varia
te ca profil, a constituit un cadru 
dintre cele mai adecvate pentru 
desfășurarea întrecerilor între schio
rii studenți.

Disputa fetelor a avut și de a- 
ceastă dată o lideră autoritară în 
persoana studentei de la Institutul

EXPOZIȚIE M0DEL1STICA
EA MUZEUL UE ISTORIE A R.S.R.

pedagogia din Oradea, Daniela 
Munteanu. Ea a cîștigat șl titlul 
de campioană națională universi
tară în proba deosebit de specta
culoasă a slalomului special de o 
manieră categorică, la mal mult de 
12 secunde de următoarea clasată, 
clujeanca Ioana Bîrsan.

Și întrecerea studenților a dat 
cîștig de cauză noului tampion la 
o diferență apreciabilă. Acesta a 
fost Alexandru Bogdan (I.E.F.S.). 
L-au urmat colegul său de insti
tut Șerban Cazacu și studentul 
Dan Alexandru de la F.E.F. Cluj.

Avînd în vedere cc-nditiile ex
celente de desfășurare a concursu
rilor, s-a stabilit cu ocazia actua
lelor întreceri, ca, aici, în Paring, 
să se desfășoare ediția din anul 
viitor a campionatelor naționale

de schi, probe alpine. Este o hotă- 
rîre pe care o considerăm bine 
venită pentru răspîndirea acestei 
discipline în cit mai multe regiuni 
ale țării. . ,

REZULTATE TEHNICE, slalom 
special, studente : 1. Daniela Mun
teanu (I.P. Oradea) 1 -17,0, 2. Ioa
na Bîrsan (F.E.F. Cluj) 1:29,6. 3. 
Cristina Iaklovski (U. Cluj) 1:43,3; 
studenți : 1. Alexandru Bogdan 
(I.E.F.S.) 1:50,01, 2 Șerban Cojn- 
caru (I.E.F.S.) 1:56.06. 3. Dan Ale 
xandru (F.E.F. Cluj) 1:57,08.

Pentru comportarea meritorie 
de-a lungul întregii competiții, 
Daniela Munteanu a intrat în po
sesia „Cupei U.A.S.C.R.".

Paul IOVAN

TIMIȘORENII : K. O. LA NĂVODARI I
Chimia a obținut duminică cea 

mai prestigioasă victorie a sa din 
actuala ediție a campionatului, dis- 
punînd fără drept de apel de fosta 
campioană a țării, Universitatea 
Timișoara, Ja un scor concludent 
(14—0). Secretul acestei frumoase 
victorii constă în pregătirea fizică 
excelentă asigurată Chimiei de că
tre antrenorul Traian Doiciu și, în 
general, bunei colaborări dintre 
compartimente.

Au marcat Cristea, Nicoiae și 
Murariu cîte o încercare, ultima 
transformată de Zamfirescu.

Evidențiati — Drondoie, Drumea, 
Murariu, Ebu, Celea și Cristea.

Competent arbitrajul lui Aurei 
Găgeatu.

Cornel POPA
UN JOC DE UZURA 

Șl UN REZULTAT REAL
La Bîrlad, Rulmentul și-a apro

piat victoria în partida cu Vulcan 
după o partidă de uzură, cu puține 
faze spectaculoase de rugby. După 
aspectul general al întîlnirii, vic
toria gazdelor este meritată.

Realizatori: Mihalcea l.p.c., Bîțu 
și Tr. Ciorici cîte o încercare pen
tru gazde, respectiv Ionescu o Iov. 
ped. și Oprea o încercare.

Bun arbitrajul lui Sergiu Dra- 
gomirescu.

Eliade SOLOMON
LA CLUJ DOAR UN DRAW...

În pofida tentativelor Agrono
miei de a-șl apropia victoria, e- 
chipa sibiană a reușit să scoată un 
prețios egal pe stadionul din par
cul sportiv „Babeș-Bolyai". Parti
da, din păcate, nu s-a ridicat la 
un nivel tehnic corespunzător. Ac
țiunile ambelor echipe s-au înche
iat, de regulă, la 
nului.

Au înscris Balint 
Munteanu (C.S.M.), 
vitură de pedeapsă, 
sibianului Mogoș...

A condus Pellegrino
Ion

ȘOIMII 
BRAȘOV 
10.000 de 
țumiți de 
fără orizont, 
(min. 9 din 11 m). în min. 67. Ga
bor (Metrom) a fost eliminat pen
tru proteste. A arbitrat I. Rus — 
Tg. Mureș (I. BOȚOCAN, coresp.)

FLACĂRA MORENI — NITRA
MONIA FĂGĂRAȘ 2—0 (1—0). 
Localnicii au ratat multe ocazii. 
Autorii golurilor : Stelian (min. 35) 
și Constantin (min. 84). A condus 
1. Roșoga — București.
CA, coresp.)

CARPAȚI BRAȘOV 
LUL BUCUREȘTI 0—0. 
au dominat, dar apărarea Metalu
lui a respins totul. A arbitrat Gr. 
Bîrsan — Galați. (V. SECĂREANU. 
coresp.)

TRACTORUL BRAȘOV 
TALUL
VERIN 
avut 
timpului, 
(min. 7 .
(min. 71). A arbitrat V, Pîrvescu 
— București. (E. BOGDAN — co< 
resp.)

GAZ METAN MEDIAȘ — 
GREȘUL BUCUREȘTI 0-1 
Deși Caz metan a dominat.

Seria a IlI-a

SIBIU — METROM 
1—0 (1—0) Cei peste 

spectatori au fost nemul* 
jocul gazdelor, încîlcit și 

A marcat: David

(Gh. ILIN-

- META-
Brasovenii

DROBETA
(1—0). 

în 
înscris : 

70) și

3—0
inițiativa 

Au 
și

ME
TR. SE- 

Gazdele au 
majoritatea 

Petruț 
Gherghe

PRO. 
(0—0). 
a pă-

răsit învinsă terenul. Bucureștenti 
au contraatacat periculos. înscriind 
unicul gol printr-o astfel de acțiu
ne, în min. 48. Autor: Dumitru 
Ștefan. A arbitrat M. Moraru — 
Ploiești. (R. ZAMFIR, coresp.)

Ș.N. OLTENIȚA — DUNĂREA 
GIURGIU 0—0. înaintașii echipei 
Ș.N.O. au irosit multe situații fa
vorabile. A arbitrat T. Podaru — 
Brăila. (EMIL GHEORGHE, co
resp.)

MINERUL MOTRU — EI.EC- 
TROPUTERE CRAIOVA 2—9 
(0—0). După o repriză egală, în 
cea de a doua gazdele s-au impus, 
mareînd de două ori. prin Gutuie 
(min. 50) și Georgescu (min. 80). 
în min. 60, Truică (Minerul) a fost 
eliminat pentru lovirea adversaru
lui. A arbitrat G Blau — Timi
șoara. (G. JUGĂNARU, coresp.)

AUTOBUZUL BUCUREȘTI—C.S. 
TÎRGOVIȘTE 2—0 (0—0). în prima 
parte, bucureștenii au dominat, în
să au deschis scorul după pauză, 
în min. 50, prin Petre Victor. 
Apoi, jocul s-a echilibrat, dar lo
calnicii și-au mărit avantajul prin 
Rențea (min. 54). A condus foarte 
bine I. Angheliu — P. Neamț.

DINAMO SLATINA — C.S. RM. 
V1LCEA 1—0 (0—0). Joc de factu
ră tehnică ridicată. Dinamo a do-

minat mai mult și a marcat prin 
Pană (min. 75 din 11 m). A arbi
trat F. Coloși — București. (C. 
GH1ȚESCU, Coresp.)

1. C.S. Rm. vîlcea
2. Șoimii Sibiu
3. Flacăra Moreni
4. Tractorul Brașov
5. Met. Drobeta Tr,

6. Metalul Buc.
7. Dinamo Slatina
8. F.Iectroputere CV.
9. C.S. Tîrgoviște

10. Gaz metan Mediaș
11. Metrom Brașov
12. Ș.N. Oltenița
13. Progresul Buc.
14. Nitramania Făg.
15. Autobuzul Buc.
16. Dunărea Giurgiu
17. Carpați
18. Minerul

Brașov 
Mo-tru

marfi”,):

19
19
19
19

12 2
10 5
10 3

5 28—16 26
4 24—14 25
6 34—22 23
5 23—15 239 5

Sv.
19 11 1 7 17—20 23
19 9 4 6 22—16 22
19 7 fi 6 21—25 20
19 8 3 8 30—22 19
19 8 3 8 24—23 19
19 5 7 7 22—13 17
19 7 3 0 24—22 17
19 5 7 7 22—23 17
19 6 5 8 14—20 17
19 5 6 0 22—28
19 6 4 9 17—25 15
19 5 6 8 13—13
19 6 2 11 16—27 14
19 6 0 13 16—29 ia

(24VIITOAREETAPA
Metalul București — Minerul Mo- 
tru (i—2). Nitramonia Făgăraș — 
Carpați Brașov (0—4). Dunărea 
Giurgiu — Autobuzul București 
(1—1), Progresul București — Trac
torul Brașov (0—1), Electroputere 
Craiova — Flacăra Morari (0—2), 
Metalul Drobeta Tr. Severin — 
Șoimii Sibiu (0—1). C.S. Tîrgoviște 
— C.S. Rm. Vîlcea (0-2), Dinamo 
Slatina — Ș. N. Oltenița (0—3), 
Metrom Brașov — Gaz metan Me
diaș (0-2).

mijlocul fere

(Agronomia) și 
ambii din lo- 
De notat bara

d’EccIessis.
POCOL

CLASAMENT
1. Steaua 11 9 1 1 217— 71 30
2. Grlvița roșie 11 9 1 1 124— 73 30
3. Farul C-ta 11 7 2 2 165— 50 27
4. Roii., Iași 12 5 2 5 80—115 24
5. Univ. Tim. 11 5 2 4 94— 84 23
6. Spartul stud. 11 5 1 5 103— 85 22
7. Chimia Năvodari 11 5 1 5 95—103 22
8. Știința Petroșani 11 4 2 5 80—134 21
9. Agronomia Cluj 11 4 1 6 79—146 20

10. C.S.M. Sibiu 11 3 2 6 82—10V 19
11. Gloria 11 4 0 7 70—106 19
12. Dinamo 11 3 1 7 95— 89 18
13. Rulmentul 11 3 1 7 62—105 18
14. Vulcan 12 3 0 9 45—129 17»)

♦) Echipa Vulcan a fost penalizată cu
un punct pentru O neprezent are în
„Cupa Federației".

U.M. TIMIȘOARA 
ARAD 4- * * “
timișorenilor.
Belamov (min. 21), Roșu (min. 23), 
Schuch (min.
(min. 39). A arbitrat Z. Szăcsei — 
Tg. Mureș. (ST. MARTON, coresp.)

VULTURII TEXTILA LUGOJ— 
MINERUL BAIA MARE 0—1 
(0—0). în prima repriză gazdele au 
dominat, însă ineficace. în partea 
a doua, băimărenii au reușit să 
înscrie unicul gol prin Chivescu 
(min. 67). A arbitrat N. Stoicules- 
cu — Rm. Vîlcea. (C. OLARU, co
resp.)

MUREȘUL DEVA — OLIMPIA 
ORADEA 1—0 (0—0). Localnicii 
au avut inițiativa în tot timpul, 
reușind să finalizeze prin Gruber 
(min, 84). A arbitrat T. Andrei — 
Sibiu. (I. JURA, coresp)

IND. SÎRMEI C. TURZn—C.F.R. 
TIMIȘOARA 2—1 (2—1). Joc fru
mos. Golurile au fost marcate de 
Munteanu (min. 1). Lorinț (min. 
25), respectiv Foliei (min. 9). A 
arbitrat D. Ionescu — Brașov. (ST. 
GIURGIU, coresp.)

ARIEȘUL TURDA — OLIMPIA 
SATU MARE 0—0. înaintașii Arie- 
șului au creat puține ocazii, dar 
și pe acelea le-au ratat Sătmăre-

UNIREA
•0 (2—0). Victoria clară a 

Autorii golurilor:

33) și Munteanu

sa

nij au contraatacat periculos. A 
arbitrat V. Grigorescu — Craiova. 
(P. LAZĂR, coresp.)

TEXTILA ODORHET — META
LURGISTUL Cugir i—i (o—d. 
Multă risipă de energie făcută de 
jucătorii ambelor echipe. Oaspeții 
au deschis scorul. în min. 38. prin 
Iambor, dar după pauză textiliștlî 
®u egalat prin Balint (min. 56 din 
11 m). A arbitrat A. Miinich — 
București. (A. PIALOGA, coresp.)

F.C, BIHOR — MINERUL ANI
NA 1—0 (0—0), 
localnicilor care 
m (Matei, min. 
fost realizat de 
timpul 
lungiri 
Retezan 
coresp.

VICTORIA 
NUL HUNEDOARA 
Jocul a fost influențat 
marcat: Vancea (min. 32), Naghi 
(min. 82), respectiv Ologu (min. 

90). în min. 82 Miculaș (Victoria) 
și Mercea (Corvinul) au fost elimi
nați pentru atitudine nesportivă. A 
arbitrat I. Constantinescu — Cluj. 
(T. SILA G HI, coresp.)

MINERUL CAVNIC - GLORIA 
BISTRIȚA 1—0 (1—0). în repriza

Dominare netă >a 
au ratat și un 11 
83). Unicul gol a
Vlad (min. 89), în

celor trei minute de pre
stabilite de arbitrul Gh. 
— București.

Județean)
CĂREI

întîi s-au construit multe acțiuni 
frumoase și s-a înscris unicul gol. 
Autor: Trifu (min. 9). A arbitrat 
V. Topan — Cluj.
coresp. județean)

1. Olimpia S. Mare
2. F.C. Bihor
3. u.M. Timișoara
4. Victoria Cărei
5. Minerul Baia Mare
6. Corvinul Huned.
7. Unirea Arad
8. Minerul Anina
9. Ind. sîrmei C. T.'

10. Mureșul Deva
11. Textila Odorhet
12. Gloria Bistrița
13. Olimpia Oradea
14. Arieșul Turda
15. C.F.R. Timișoara
16 Vulturii Textila

(T. TOHĂTAN,

(I. GHIȘA,

— CORVI-
2—1 (1—0). 
de vînt. Au

CLUBUL DINAMO A OBȚINUT REZULTATE
(Urmare din pag. 1)

sportive — nu lipsite de elemente ta
lentate, instruite de antrenori bine 
pregătiți profesional — s-au înregis
trat progrese neînsemnate, lente, sau 
chiar stagnări. In ultimul an nu s-a 
reușit o ascensiune a performanțelor 
(in ritmul impus de evoluția acesto
ra pe pian internațional) la atletism, 
înot, tir, ciclism, patinaj, călărie și 
fotbal, iar ia gimnastică, box, lupte, 
caiac, tenis de cîmp numărul sporti- 

/vilor capabili să obțină rezultate la 
nivelul exigențelor internaționale — 
așa cum își propune un club de eli
tă ca Dinamo — a rămas încă destul

de mic. Datorită acestor motive, sec
țiile de atletism, box, gimnastică, lup
te, caiac—canoe, călărie și tir (după 
cum se vede chiar unele dintre sec
țiile care au în componenta lor me- 
daliați mondiali și europeni) nu și-au 
îndeplinit în totalitate obiectivele sta
bilite pentru campionatele naționale, 
iar echipele de rugby și handbal s-au 
clasat in întrecerea internă pe locuri 
inferioare celor planificate, posibile 
de atins. în același timp, secțiile de 
ciclism. înot (juniori), patinaj și tir 
au un bilanț deficitar pe planul re
cordurilor republicane. în cadrul ple
narei s-a subliniat, de asemenea, că 
echipa de baschet a clubului nu ți-a

Cupa Școlii sportive nr. 1 la , ciclism

NIC0LAE VOICAN-ÎNVINGATOfl ÎN CURSA SENIOHILOH

17. Minerul Cavnic
1B. Metalurg. Cugir

19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19 

LUgoj
19
19
19

» I
1 2 
0 2
9 3
9 3
9 3
8 6
9 2
7 5
8 3
7 4
8 1
6 3
7 3
7 2

6
4

X 1»— 8 W
6 28—13 24
7 24—18 22
7 30—25 81
7 24—19 21
7 18—14 21
6
8
7
8
8

10
8
9

10

26— 25 21 
28—28 20 
28—24 1» 
16—18 19 
25—27 
23—27 
16—2?
21—28
27— 26

18
17
17
17
16

10
11
10

21— 36
18—30
22— 23

16
14
13

martie):
- Corvinul Hune- 
Arieșul Turda — 

(0—2), Olimpia 
Cărei (1—3),

Bihor

(24ETAPA VIITOARE
Gloria Bistrița 
doara (0—1).
U.M. Timișoara 
Oradea — Victoria
C.F.R. Timișoara — F. C.
(1—5), Ind sîrmei C. Turzii — 
Vulturii Textila Lugoj (0—2), Uni
rea Arad — Minerul Cavnic (3—3), 
Minerul Anina — Minerul Baia 
Mare (0—3), Metalurgistul Cugir— 
Mureșul Deva (0—5). Olimpia Satu 
Mare — Textila Odorhei (1—0).

SUPERIOARE

Două săli din cadrul Muzeului de 
istorie a R.S.R. (Calea Victoriei nr. 
12) găzduiesc, începînd de duminică 
17 martie, o interesantă expoziție 
modelistică. Este prima manifestare 
de acest gen, organizată de Consi
liul municipal pentru educație fizică 
și sport în colaborare cu Comitetul 
municipal U.T.C. si Muzeul de isto
rie a R.S.R. în cinstea celei de-a 
XXX-a aniversări a Eliberării pa
triei și a celui de-al XI-lea Congres 
al partidului. Exponatele, peste 150 
Ia număr, reprezintă, la scară redusă, 
avioane, nave, auto șl rachete de 
tot felul. Majoritatea acestor modele 
participînd la diferite concursuri in
terne și internaționale au răsplătit 
ce constructorii lor — pionieri, șco
lari sau sportivi de performantă, din 
cadrul cercurilor ți secțiilor de mode- 
lism. din asociațiile ți cluburile 
bucureștene cu diferite medalii și 
diplome.

LOTO-PRONOSPORT
AȘA ARATĂ O VARIANTĂ CU 13 REZULTATE EXACTE LA CON

CURSUL PRONOSPORT, ETAPA DIN 17 MARTIE 1974
I. A.S.A. Tg. Mureș—Dinamo X

II. Universitatea Cv.-Politehni-
ca Timișoara X

Iii. F.C. Constanța-Jiul 1
IV. C.F.R. Cluj-Politehnica Iași X
V. Sportul studențesc-,,!!-1 Cluj X

VI. Petrolul-S.C. Bacău X
VII. C.S.M. Reșița-F.C. Argeș 1

VIII. Lanerossi-Napoli 1
IX. Cesena-Bologna 1
X. Fiorentina-Torino 1

XI. Internazionale-Lazio 1
XII. Juventus-Milan 1

XIII. Sampdorla-Genoa X
Fond de cîștiguri 506.064 lei. 

riata ciștigurilor de la acest con

curs se va face astfel : în Capita
lă de la 22 martie pipă la 17 mai, 
în țară de la 26 martie pină Ia 17 
mai 1974 inclusiv.

începînd de azi s-au pus în 
vînzare în toate agențiile Loto- 
Pronosport biletele pentru Tra
gerea excepțională Loto din 26 
martie 1974. Tragerea se efec
tuează după noua formulă teh
nică. aplicată prima dată la 
29 ianuarie 1974, ce oferă mari 
avantaje participanților.

Zi de primăvară și o participare 
masivă duminică, la competiția ci- 
clistă organizată de Școala sportivă 
1 pe circuitul de la Tei — Toboc. 
Priptre cei prezenți la start — spor
tivi ai cluburilor bucureștene precum 
și de la Voința Cluj, Voința Ploiești, 
Metalul Piopeni, Portul' Constanta. 
C. S. Brăila — s-au numărat și com
ponent!! lotului reprezentativ pentru 
„Cursa Păcii" și ai celui olimpic.

Timp de aproape cinci ore am ur
mărit alergări interesante, în unele 
învingătorii fiind desemnați ..la mus
tață". Astfel, după cinci ture. în în
trecerea (umorilor mari s-a desprins 
un pluton de șapte alergători. Pe 
drum, pînă la finalul celor 10 ture, 
nu avea să rămînă decit un ciclist, 
ceilalți mergînd umăr la umăr pînă 
la sosire, fiind înregistrați toți în 
același timp.

Vedeta zilei, cursa seniorilor (20 
de ture), a avut o istorie zbuciuma
tă. Vaslle Teodor cîștigă primul sprint. 
După șapte ture de pedalat compact, 
plutonul se rupe in două. Abandonu
rile curg. Teodor stă Cuminte, pe pri
mul plan trece N. Voican, care tri
umfă la celelalte două sprinturi. Cîs- 
tigătorul ultimului tur al României

abandonează și el, din cei 68 de spor
tivi care au luat startul mai rămîn 
jumătate, distanța dintre grupuri se 
mărește. Finișul electrizează : Voican, 
deși nu mai avea cum pierde primul 
loc. ține să-și onoreze victoria, atacă 
atunci cînd mai erau 50 m și el se 
afla pe poziția a patra, cîștigă cu o 
jumătate de roată.

Rezultate tehnice : biciclete rte tu
rism (15 concurenți) : 1. F. ZAMFIR 8:14.
2. V. Drăgan 8:15, 3. C. Colea 8:38, (toți 
de la Șc. sp. 1); biciclete semicurse (33 
de concurenți) : 1. ȘT. N1CHIFOR (Șc. 
sp. 1) 14:48. 2. G. Cirulov (Voința Buc.) 
15:08, 3. Gh. Preda (Șc. sp. I) 15:23; ju
niori mici (17 concurenți) : 1 A. GUTUE 
(Șc. sp. 1) 21:53, 2. V. Teleanu (Portul) 
22:35, 3. I. Mirea (Șc. sp. 2) 22:39; ju
niori mari (35 concurenți) : 1 ROMICA 
SIMION (Șc. sp. 1), 2. M. Tuluc (Portul),
3. A. Tănase (Steaua). 4. I. Nlea (Olim
pia). 5. R. Vardohlip (Voința Buc.), 6. 
I. Dumitru (Șc. sp. 1) — toți cu 1 h 07:06; 
seniori : 1. NICOLAE VOICAN (Dinamo) 
18 puncte. 2. T. Drăgan (Voința Buc.) 
5 p.; 3. N. Gavrilă (Steaua) 3 p., 4. V. 
Ilie (Dinamo) 3 p., 5. C. Vizitiu (C. S. 
Brăila) 3 p.. 6, P. Dolofan (Steaua) 2 p.

Cupa Școlii sportive nr. 1 a revenit 
echipei organizatoare (nu s-au inclus 
rezultatele seniorilor). .

! ' Geo RAEfCHI

realizat obiectivul stabilit pentru ac
tuala ediție a C.C.E.. iar echipa de 
fotbal pe cele privind atit „Cupa 
campionilor europeni", cit ți „Cupa 
României".

Cauzele principale ale acestor neîn- 
depliniri de obiective ale insuficien
tului progres, stagnării sau chiar dă
rii înapoi în anumite ramuri de sport 
și probe au fost astfel sintetizate : 
slaba extindere ți generalizare a me
todelor ți mijloacelor moderne de 
pregătire (deficiență semnalată în
deosebi Ia antrenorii Alex. Stoenescu, 
Ion Benga, Ion Vintilă. Zoltan Va
mos — atletism, Eni Drăgan și Ștefan 
Petrescu — tir. Petre Andreanu — 
călărie. Remus Drăgușanu — rugby), 
volumul de muncă redus, sub para
metrii ceruți de nivelul performan
țelor internaționale (la tir, călărie, 
unele probe din atletism, la fotbal, 
hochei, patinaj și rugby), abordarea de
fectuoasă a problemei refacerii orga
nismului după efort, menținerea în 
secții a unor elemente plafonate, efi
ciența încă scăzută a selecției și for
mării elementelor valoroase (de la 
care. în bună măsură, nu face excep
ție nici activitatea „Tînărului dina- 
movist"), manifestarea de carențe în 
starea disciplinară și, în general, în 
munca de educație, insuficiența aten
ție acordată popularizării competiți
ilor. deficiențele ce apar uneori în 
stilul de muncă al activului clubului 
și altele.

Pe cit de animate, pe atit de in
teresante, dezbaterile purtate asu
pra celor mai importante aspecte ale 
activității clubului au prilejuit unora 
dintre^ vorbitori — antrenorii emeriți 
Gh. Constantinescu. Dumitru Cuc, 
Caro! Corcek și Constantin Dumi
trescu, maestrul emerit al sportului 
Ivan Patzaichin, președintelui biroului 
secției de baschet, col. Gh. Becherii 
și vicepreședintelui clubului col. 
Vaieriu Buzea — exprimarea de 
observații critice judicioase, de 
sugestii și propuneri valoroase 
vizind îmbunătățirea continuă a 
muncii în viitor. Plină de substanță a 
fost ți intervenția col. Grigore 
Celea, secretar al comitetului 
de partid al Ministerului de In
terne, care s-a referit, in principal, 
la diferitele aspecte ale muncii edu

cative desfășurate la clubul Dinamo. 
Felicitind-1 în numele Biroului Exe
cutiv al C.N.E.F.S. — p® sportivii, 
antrenorii și activiștii clubului Di
namo pentru rezultatele obținute în 
1973, an care a marcat un progres ge
neral al sportului românesc, tovarășul 
Emil Ghibu, secretar al C.N.E.F.S., 
s-a oprit pe larg în corintul său a- 
supra pregătirii olimpice, subliniind 
necesitatea creșterii volumului de 
muncă în procesul de Instruire, a mă
ririi cantității de repetări la antrena
mente. a progresului performanțelor 
in secțiile de atletism, tir și natație, 
precum și a unei mai bune conlu
crări între tehnicienii clubului ți cei 
ai federațiilor de specialitate.

în încheierea dezbaterilor, soldate 
cu adoptarea unei ample și impor
tante hotărîri cuprinzînd obiectivele 
prevăzute pentru anul 1974 și măsu
rile de realizare a lor, a luat cuvîn- 
tul tovarășul general lt. Alexandru 
Dănescu, adjunct al ministrului de 
interne, care — pornind de la cerin
țele importantului document elaborat 
de Plenara C.C. al P.C.R. din anul 
trecut — a subliniat marile răspun
deri ce revin clubului Dinamo in 
perspectiva J.O. de Ia Montreal, in- 
sistind asupra următoarelor aspecte 
ce reclamă o mai atentă rezolvare In 
viitor : intensificarea activității de 
selecție și îmbunătățirea componentei 
valorice a unor secții, creșterea volu
mului de muncă la antrenamente, va
lorificarea. cu mai mare eficiență a 
experienței înaintate în procesul de 
pregătire, realizarea unei amănunțite 
documentări despre viitorii adversari, 
îmbunătățirea pregătirii psihologice, 
ridicarea pe o treaptă superioară a 
activității politico-educative. întări
rea forței de partid în cadrul clubului 
Dinamo prin primirea în rîndurile 
membrilor P.C.R. a celor mai meritu
oși sportivi și antrenori.

★
în cadrul aceleiași plenare, au fost 

efectuate unele modificări în compo
nența Biroului consiliului clubului, 
care numără 15 membri. în noua «a 
alcătuire, biroul are ca președinte pe 
colonel Cosms Llță, iar ca vicepre
ședinți pe col. Silviu Ghițescu, col, 
Gh. Turtureanu, It. col. Justin Tă* 
nașe și col. Valerin Butea.
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O ETAPĂ CARE A FOST DOMINATĂ 

DE REZULTATELE DE EGALITATE
 --————————J

LIDERUL A CEDAT UN PUNCT
UNIV. CRAIOVA * o
POLI TIMIȘOARA PE TEREN PROPRIU

FĂRĂ OBIȘNUITUL PORNIND DE LA 0,55...
ELAN STUDENȚESC...

i CRAIOVA, 17 (prin telefon).
Liderul a cedat un punct pe te

ren propriu, într-un meci în care 
se aștepta măi puțin. Craioveni! 
sînt supărați. Normal. Dar, drept 
să spunem, după evoluția de azi, 
nu puteau spera la mal mult. De 
ce 7 Universitatea a dominat au
toritar. Minute în șir și-a masat 
adversarul în 
Dar localnicii 
descurce în fața unei apărări de
cise, au încercat să rezolve situ
ațiile cu mingi înalte, pe care fun
dașii centrali Păltinișan și Arnăutu 
le-au respins cu ușurință. Dar Uni
versitatea Craiova a întîlnit azi și 
un portar în formă excepțională, 
acest Jivan care s-a opus la cîteva 
mingi pe care întreg stadionul Ie 
vedea în poartă. Totuși liderul 
putea înscrie, dar Oblemenco, De- 
selnîcu și Niculescu (mai ales în 
finalul meciului) au ratat incre
dibil.

Minutul 1. Jivan scoate două 
goluri ca și făcute, la șuturile lui 
Marcu (din lovitură liberă) și Bă-

lan (șut din 6 m.). Două șuturi 
alternative cu trei cornere pe par
cursul a 120 de secunde au con
stituit începutul furtunos al gaz 
delor. In minutul 4 șutează pu

rezistă Jivan. După zece minute 
meciul se mai „înmoaie" și timi
șorenii au posibilitatea să răsufle 
și să inițieze cîteva atacuri. Pri
mul lor șut îl consemnăm în mi- „11“ CLUJ i(o)

propriul careu, 
n-au știut să se

Stadion Central ; teren cam moale ; timp excelent; spectatori aproxi
mativ 35 000. Raport de cornere : 0—2. Raportul șuturilor la poartă : 12—4 (pe 
spațiul porții : 6—0).

UNIVERSITATEA CRAIOVA s Oprea — Niculescu, BOC. Desetalcu, 
BERNEANU — Strlmbeanu, Nlță (min. 65 : Ștefănescu) — Țarălungă, Bălan, 
Oblemenco, MARCU.

POLITEHNICA TIMIȘOARA : JIVAN — MloC, PALTINTȘAN, ARNAUTU, 
Maler — Lața, MEHEDINȚU, Surdan — Floareș (min. 46 Dașcu), Bojin (min. 
72 : Bungău), Covaldc.

A arbitrat AL. PtRVU (București) ajutat la linie de D. Ghețu
(București) și cu greșeli de V. Cioo (Mediaș)

Trofeul Petschovschi : 10.
La tineret-rezerve : 2—0 (1—0).

ternic Țarălungă, reia cu capul 
în gol Bălan, dar poziția sa de 
ofsaid era prea evidentă ca punc
tul să fie validat! Apărarea oas
peților se descurcă cu greutate, dar

V 0 Stadion „23 August"; teren moale; 
timp schimbător, la început soare, 
apoi ploaie persistentă ; spectatori, 
aproximativ 20 000. Raport ele cor
nere : 18—2. Raportul șuturilor la 
poartă : 10—5 (pe spațiul porții = 3—1).

A.S. ARMATA : Solyom — GRI
GORE. Kiss, ISPIR, CZAKO — Pîs- 
laru. BOLONI, HAJNAL — Fazekaș. 
Mureșan, Naghi.

DINAMO : CONSTANTINESCU — 
Cheran, sATMAREANU H. G. SAN
DU. DELEANU — DINU, NunWelller 
— Gojgaru (min. 53 Sălceanu), D. 
GEORGESCU, Dumitrache, Lucescu.

A arbitrat MIRCEA ROTARU 
ajutat la linie de I. ChUl- 

bar (Pitești) șl V. Paladescu (Ga
lați).

Cartonașe galbene ; Gojgaru.
Trofeul Petschovschi : 8.
La tineret-rezerve : 0—1 (0—1).

fruc- 
f ier- 
cînd, 
por-

de rezolvat situa- 
ușoare, în finalul 
a meciului ei au 
eriioții. A fost pe-

muncitor, care l-a marcat cu străș
nicie pe talentatul Bblorti) contra
atacă foarte periculos și ratează, 
din nou, alte cîteva mari ocazii de 
a deschide scorul. Foarte aproape 
de gol și — mai mult ca probabil 
— și de victorie s-au aflat bucu- 
reștenii în min. 58, cînd fundașul 
Czako a scos de pe linia porții 
mingea trimisă cu cepul de Săl- 

. ceanu.
Pentru un meci în care gazdele 

au dominat o bună parte din 
timpul de joc, dar în care oaspeții 
au ratat 
ocazii de 
te n i se

mai multe și mai clare 
gol, rezultatul de egalita- 
pare a fi echitabil.

nutul 20. în minutul 29, la min
gea trimisă de Niculescu, Oble- 
menco se pierde pur și simplu și 
de la 7 m. trimite în brațele lui 
JiVan. După alte șase minute, din 
nou fază fierbinte la poarta oas
peților. Jivan e obstrucționat, 
scapă mingea, dar Arnăutu o scoa
te de pe linia porții. în min. 38, 
pe contraatac, Surdan are o si
tuație favorabilă dar nu se simte 
în puteri să continue acțiunea și 
preferă o pasă fără rezultat., în 
min. 40, Jivan scoate în corner 
balonul trimis de Oblemenco din 
lovitură liberă spre vinclu. în dis
perare de cauză, gazdele atacă cu 
ochii. închiși sau cu mingi înalte, 
pe care Oblemenco și Bălan, neaș
teptat de lenți, nu le pot fructi
fica.

După pauză studenții craioveni 
nu mai încep așa de furtunos, ba 
au și emoții. în min. 47, Bojin 
ajunge în marginea careului însă 
șutul luj puternic nu-și atinge 
ținta. Liderul încearcă să se im
pună, dar nu găsește soluțiile cele 
mai bune. în jocul său abundă 
pasele greșite, acțiunile individu
ale, lipsa de omogenitate. Abia în 
min. 61 Țarălungă șutează la poar
tă, dar nu-1 poate învingi pe Ji
van aflat în formă excelentă, 
naiul meciului va însemna o 
tălie prelungită între ofensiva 
derului șl apărarea studenților 
mișoreni. în min 82, Oblemenco 
(după părerea noastră în poziție 
de ofsaid, nesemnalizată de tuși- 
erul Cioc) șutează de la 6 m. pe 
lîngă poartă, după ce Surdan (min. 
85) a avut o bună situație(nu știm 
de ce, la această fază, arbitrul a 
acordat ofsaid) ; în min. 86, Desel- 
nicu a ratat de la 6 m„ ridicînd 
mingea peste poartă. După două 
minute, un alt fundaș, . Niculescu, 
a avut golul în ■: vîrful bocancului, 
dar, de necrezut, de la doi me
tri nu a nimerit spațiu} porții. 
Era ultima șansă, ultima’ bcazie în 
care gazdele puteau obține vic
toria. Dar eyoiuția slabă și ma
rile ratări, ca și jocul bun în apă
rare a! oaspeților, au făcut ca ta
bela de marcaj să rămînă ca la 
începutul partidei.

Fi- 
bă-
li- 
ti-

prin mari
în care ambele înaintări au 
ceva mai percutant, creîn- 
excelente ocazii de a des- 
scorul. Mai întîi. mureșenii.

Constantin FIRANESCU Constantin ALEXE

Era de așteptat ca vremea deo
sebit de frumoasă și lipsa oricărei 
concurențe (nici meci televizat, nici 
joc pe alt stadion bucureștean) să 
aducă mai multă lume, ieri. pe 
„Republicii"...

Dar, amatorii de fotbal au intuit, 
parcă, spectacolul modest pe care 
aveau să-l furnizeze cele două e- 
chipe studențești, care, minute în 
șir, s-au întrecut în greșeli, în joc 
static, confuz și... în ratări ! Me
ciul â început în nota de ușoară 
superioritate a gazdelor care, în 
special după ce s-au găsit în avan
taj pe tabela de marcaj, au trecut 
mai autoritar la conducerea jocu
lui, un joc fără deosebite virtuți 
însă. Menținînd mai tot timpul ba
lonul în jumătatea de teren adver
să, studenții bucureșteni au avut 
numeroase atacuri, irosite însă 
mai ales de M. Sandu și I. Con
stantin — ambii într-o zi foarte 
slabă — și care — prin comparație 
— au făcut ca tenacele și abilul 
lor coechipier Chihaia să se remar
ce în mod deosebit. De altfel, ex
tremul dreapta bucureștean avea 
să deschidă scorul reluînd clin vo- 
leu, plasat, o minge centrată de 
pe partea opusă de Țolea, după ce., 
cu numai două minute înainte clu
jenii trecuseră pe lîngă o imensă 
ocazie : la centrarea lui Uifăleanu, 
Mureșan (nemarcat) a șutat în Su
ciu pentru ca mingea, ajunsă la 
Barbu, să fie reluată de acesta slab, 
mult afară. Pînă la sfîrșitul primei 
jumătăți a partidei, nici un eve
niment notabil, pe fondul domină
rii bucureștene, afară de intervenția 
salvatoare (min. 30) a lui' Stefan 
la șutul — bombă al luj Tănăsescu 
din afara careului.

Superioritatea teritorială ă gazde
lor continuă și imediat după relua
re. Și probabil că s-ar fi încheiat 
definitiv conturile în favoarea lor, 
dacă în min. 50, la o excelentă ac
țiune a lui Chihaia, terminată cu 
centrare în piciorul lui Sandu, 
tacantul central' bucureștean 
fi ratat 
mingea 
metri !
clujenii 
apărarea Sportului studențesc 
cepe șă se clatine. în min. 52, Coca 
șutează puternic în transversală; 
în min. 59 oaspeții înscriu un gol 
(dar faza a păcătuit printr-un of
said „la limită"), pentru ca în min.
69 „U“ să obțină o meritată ega- 
lare, prin șutul abil ai Iui Mure
șan. Pînă la sfîrșitul jocului, bucu- 
reștenii atacă mai mult. „U“ însă 
face un remarcabil joc de mijlocul 
terenului (Fanea, Mureșan, Anca 
își etalează priceperea în materie) 
și lansează din cînd în cînd pe

Uifăleanu, Barbu și Coca (acesta 
din Urmă, evident, mai util echi
pei decît imaturul Reveș) care — 
prin repeziciune și simplitatea 
acțiunilor — lasă impresia că vom 
asista chiar la o răsturnare a rezul
tatului ! Suciu este însă la post și 
tabela de marcaj nu mai înregis-

Stadion Republicii ; teren bun; 
tiiup frumos; spectatori, aproximativ 
5 000, Au marcat : CHIHAIA (min. 
17), MUREȘAN (min. 69)? Raport de 
cornere : 9—2. Raportul șuturilor Ia 
poartă, : 13—10 (pe spațiuf porții: 
5-7).

SPORTUL STUDENȚESC : SUCIU 
— Grigore, Cazan, MANDOIU. MA
NEA — Tănăsescu (min. 64 Kassai), 
Iorga — CHIHAIA, Ion Constantin, 
M. Sandu, Țolea (min. 70 Lucaci).

„U“ CLUJ : ȘTEFAN — Porațchi, 
Pexa. FANEA, Cîmpeanu — Ciocan, 
MUREȘAN — Reveș (min. 
Anca. UIFĂLEANU, Barbu.

46 Coca),

(Ploiești)
V. Gligo-

A arbitrat : N. CURSARU 
***★*> ajutat la linie de 
rescu (Ploiești) și N. Iliescu (Brașov).

Cartonașe galbene : Iorga.
Trofeul Petschovschi : 10.
La tineret-rezerve : 3—2 (1—1).

trează nimic... în acest fel, „U“ ob
ține cel de-al treilea punct al său, 
în două meciuri în deplasare, iar 
Sportul studențesc cedează... punc
tul cîștigat cu atîta trudă, duminica 
trecută, la Timișoara.

Radu URZiCEANU

a- 
n-ar 

„prin absurd", ridicînd 
peste poartă, de la vreo 5 
Timizi, parcă, pînă atunci, 
ies mai ctțrajos la atac și 

în

Acum, cînd traversăm tunelul de sub stadionul Republicii și* cind 
tranzistoarele își încheie „canonul", tema cea mai comodă pen
tru cronicarul acestui colț de gazon, aflat in preajma steguiețului 

din dreapta-sus al paginii a treia, ar trebui să fie acel „0,55 * care 
ilustrează eficacitatea celor 18 echipe ale diviziei noastre națion.ale. 
Intr-adevăr, echipele noastre au înscris cîte o jumătate de gol, fapt 
care ar reprezenta, poate, un subiect de senzație. Dar, cum senzațio
nalul facil a încetat de mult să mai stîrneascâ curiozitatea adevăratului 
iubitor de fotbal, vom abandona tema lui 0,55, deplasînd discuția spre 
centrul terenului. _

Elementul de rezonanță al etapei ar putea fi acel 0—0 de la <_ra- 
iova. Spunem ar putea fi, pentru că, de fapt, nu este, in fond, ieri, Craiova 
a obținut primul rezultat italian pe teren propriu. Un rezultat a Ia Inter- 
nazionale, în fața Sampdoriei, care n-ar trebui să-i necăjească prea 
mult pe suporterii echipei oltene, pentru simplul fapt că acest 0—0 mar
chează (paradoxal, dacă vreți) o strîngere a rindurilor, pentru revenirea 
la o idee de joc simplă, dar înzorzonată — în ultimul timp — de am
biții estetizante. .. . , ,

Al doilea element de rezonanță al etapei ar putea fi I°cu* Pa”d 
al Stelei, accentuat de blazarea evidentă a lui Dumitru și mai ales de 
amintirea unui spectaculos 2—2 reușit, nu demult, tot la Arad, după un 
2—0 în min. 87. In orice caz, Steaua a lăsat impresia ca n invidiază 
pe textiliștii arădeni pentru eleganța lor fotbalistică, in care Domide amin
tește de frumoasa statuie a lui Johann Strauss, cintînd la vțoara, pe 
corzi de marmură, într-un parc vienez.

Am mai putea vorbi despre „plăieșii” lui llie Oană, 
mare 
se 
de

I

,____ ___ ___ .... ___  ... . . cuprinși de o
poftă de viață, mai ales acum, cind în subsolul clasamentului 

' " " Meduzei", în mijlocul unui oceanconstituie o adevărată „punte a 
amărăciune.
n orice caz, campionatul începe

I

. ___ „i___—ț î__ „J să fie din ce în ce mai interesant,
atît in partea de sus, cit și la poalele clasamentului. Deși avansul 
oltenilor continuă să fie copios, cele patru puncte in retur aledina- 

moviștilor (cu deplasări la Constanța și Tg. Mureș) reprezintă o formă 
de „recurs in supraveghere'' care nu poate fi respinsă. Se pare că 
Dinamo a simțit pulsul acestui retur, fortifieîndu-și apărarea in stilul 
caietuiui-progra’m de la Constanța. Iar bilanțul primelor* trei etape — 
nici un gol la pasiv în 270 de minute — trebuie luat în considerație.*, 
Există în campionatul nostru un jucător de farmec numit Broșovschi.

Tehnician din școala vechilor maeștri, Broșovschi știe să încurce 
ițele co în „povestea unei nopți de vară". Anul trecut, la Arad, 

Broșovschi a furișat o minge neașteptată în poarta lui Monta, oferinou-1 
lui Dinamo campionatul. Peste cîteva luni, pe „23 August , a trims o 
nouă minge in plasa lui Manta, hotărit parcă să-i ofere Stelei Cupa. 
Sîmbătă după-amiazâ, la Arad, Broșovschi, cuprins de remușcari, a refă
cut avansul Craiovei față de Steaua. In sfîrșit, șotiile căpitanului U.T.A.-ei 
par să continue. Cartonașul galben îl va ține pe tușă tocmai în partida 
cu... Dinamo.

Sîmbătă, 23 martie, la Arad, Broșovschi își va legăna copilul în 
brațe, în loc să fie la Paris. încă o șotie I

loan CHIR1LA

EGALITATE DE AUR PENTRU BĂCĂUANI

PLOIEȘTI, 17 (prin telefon).
Partidă de mare dramatism, cu 

. multe suspense-uri de-o parte și de 
alta, care au tăiat, pur și simplu, 
respirația tribunelor arhipline. Așa 
cum de altfel se anticipa în avan
cronica noastră apărută sîmbătjL 
Fără îndoială că, dată fiind supe
rioritatea evidentă avută de echipa 
ploieșteană — nu numai din punct 
de vedere al șuturilor și raportului 
de cornere dar și al ocaziilor de gol 
— rezultatul final o dezavantajează.

Dar, ca să fim drepți, echipa oas- 
pe, care a jucat la Ploiești într-a- 
devăr și „cartea mare a victoriei" 
a ripostat și ea tăios, căutînd în 
permanență drumul cel mai scurt, 
spre poarta lui Rămureanu, prin 
acele contraatacuri bine construite

I TG. MUREȘ, (prin telefon).
în fața ■ unor tribune arhipline 

(s-a stabiliți; ;șe pare, recordul local 
de spectatori al actualului cam
pionat), -A.S. Armata și Dinamo au 
eferit un. joc de bun nivel tehnic 
ți spectabular, disputat într-un 
ritm deosebit de viu în aproape 
toate cele 90 de minute și într-o 
notă generală de sportivitate, deși 
•— trebuie s-o spunem — n-^u lip
sit complet nici tendințele spre 
duritate.

Partida a debutat furtunos, cu 
acțiuni rapide de la o poartă la 
alta, dar care — în general — 
prin riposta promptă a ambelor 
linii defensive au fost stopate îna
inte de a deveni suficient de pe
riculoase pentru a putea fi 
fificate. O singură fază mai 
binte s-a produs în min 14, 
■la o centrare a lui Lucescu,
tarul Solyom a ieșit la timp pentru 
a culege mingea la care săriseră 
Dumitrache și Gojgaru.

Dar dacă mai mult de o jumă
tate de oră portarii celor două 
echipe — cu excepția fazei mențio
nate — au avut 
ții destul de 
primei jumătăți 
trecut 
rioada 
jucat 
du-și 
chide
în min. 34, la o frumoasă pătrun
dere pe partea stingă a fundașu
lui Czako, a cărui centrare n-a 
mai fost ajunsă de Mureșan, la 
marginea careului mic, mingea tre- 
cîndu-i acestuia foarte puțin pe 
lîngă piciorul cu care încercase 

Js-o împingă în plasă. A fost, apoi, 
rindul oaspeților să rateze, în min. 
40, prin D. Georgescu, care, în 
urma unei splendide centrări a lui 
Lucescu, a șutat de la numai cîțiva 
metri pe lingă poartă. Două mi
nute mai tîrz.iu, la cealaltă poar
tă. Hajnal a șutat în bară, după 
care, în penultimul minut al re
prizei, același D. Georgescu a scă
pat singur spre careul advers și a 
săltat mingea peste portarul So- 
lyom, ieșit în întîmpinare, dar a- 
ceasla, spre marea decepție a bucu- 
reștenilor^ nu s a îndreptat spre 
gol, ci a ieșit fn. aut pe lîngă bara 
verticală. ?

După pauză, dominarea gazdelor 
(cu Hajnal — pe post de aripă 
falsă — în mare vervă) se inten
sifică, dar diniarhoviștii se apără 
cu multă dîrzenie, îndeosebi Săt- 
măreanu, . G, Sandu și, în ultimă 
instanță,’ pOrtărâi Constantinescu, 
reușind să respingă 
roase mingi trimise 
reul lor. -■Deși siliți
din timp, să se apere, oaspeții (cu 
Dinu în excelență dispoziție de joc 
și cu D. Georgescu, deosebit de

cu brio nume- 
pe sus, în ca- 
o bună parte

4

CONSTANȚA, 17 (prin telefon).
Nici nu începuse bine meciul și 

Dodu încearcă, de pe dreapta, vi- 
giliența lui Ștefănescu. După două 
minute, Mulțescu se află într-o bună 
poziție de tir, dar șutează foarte slab 
și portarul constănțean prinde balo
nul foarte ușor. Deci, un început fur
tunos al 
fie doar 
tru că, 
avea să

oaspeților, dar el avea să 
un simplu foc de paie, pen- 
in continuare, echipa care 
dea culoare jocului, să con

ducă ostilitățile și să se afle cea mai 
mare parte din timp în atac, avea să 
fie F. C. Constanța- Intr-adevăr, pe 
carnetul nostru de notițe aveam să 
trecem de aici înainte numai acți
uni la poarta lui I. Gabriel. De pildă, 
in min. 11 Lică' îl angajează foarte 
bine pe Caraman, dar Georgescu, cu 
un .picior" bine pus, își (salvează 
poarta ; după un minut, Vigu 
avea să șuteze foarte tare, dar I. Ga
briel nu se lasă bătut. Acțiunile for
mației de pe litoral sînt tot mai vl-

Stadion C.F.R. ; teren bun; timp 
frumos; spectatori, aproximativ 10 000. 
Raport de cornere : 14—0. Raportul 
șuturilor la poartă : 20—7 (pe spațiul 
porții : 7—1). —

C.F.R. ; Gadja — Lupu, DRAGO- 
MIR. L. Mihai, Roman — M. BRE- 
TAN, Boca (min. 63 Vișan) — S. â. r.. 
tan (min. 46 Cojocaru), Adam, Țe- 
gean, Petrescu.

POLITEHNICA s COSTAȘ — Romilă 
I (min. 58 Micloș), Romilă n. STOI
CESCU, Hanceriuc — Marica, Samoilă 
— Incze (min. 73 Sofian), Lupulescu, 
Slmionaș, Ailoaiel.

A arbitrat; GH. UMONA ****★, 
ajutat la linie de C. Manușartdc șl 
M. Haimovicl (toți din București).

Cartonașe galbene : Lupulescu șl L. 
Mihal.

Trofeul Petschovschi : 10.
La tineret-rezerve : 2—o (0—0).

CLUJ, 17 (prin
Un derby, fie 

șilor, presupunea 
cenat, dramatic, 
tate strălucită, dar, compensatoriu, 
încărcat de acea frumusețe pe care 
o conferă lupta aprigă, dăruirea 
fără margini.,, Ne așteptam la di
namism, la angajament total, chiar 
la unele propuneri tactice inedite

telefon).
chiar și al coda- 
un meci încrîn- 
poate fără cali-

din partea a două echipe în căuta
re de puncte prețioase. Dar am 
asistat la un meci confuz, chiar 
haotic, turnat în tiparul tocit al 
supraaglomerării în apărare a unei 
formații (oaspete) 
adesea să practice 
(mingi în tribune, 
punerea balonului 
carate de gazde prin atacuri 
valuri cu spor numeric, 
clariviziune, fără 
incisivitate.

Politehnica Iași 
teala că în fazele 
oameni în careu, cu „libero" (Stoi
cescu), cu o Viziune simplistă a 
jocului (mingi degajate cît mai de
parte de propria poartă), va putea 
să „smulgă" egalul năzuit. Preten
țiile sale ofensive au fost minore, 
mizîndu-se, cu totul sporadic, pe 
eventuala viteză a luj Incze sau 
pe forța lui Lupulescu. în condi
țiile acestea, e drept, o singură 
dată, în min. 17, Incze a fost foarte 
aproape de gol, pătrunzînd pe un 
culoar părăsit de Lupu, dar șutul 
său, vrîndu-se înșelător, l-a ocolit 
pe Gadja mai mult decît se cuve
nea, sfîrșind în aut de poartă.

Desigur, consultînd tabelul cifric 
cu evidența șuturilor și al cornere-

■care n-a ezitat 
și antijocul 

întîrzieri la re- 
în joc), contra- 

în 
dar fără 

aplomb, fără

și-a făcut soco- 
de apărare, 8—9

I,libero"

lor, vă dați seama ușor că presiu
nea- la poarta ieșeană a fost densă. 
Toate raporturile enumerate, favo
rabile în mod copios feroviarilor, 
nu s-au putut concretiza însă, fiind
că înaintașii au tras indecis, ste
reotip, de la distanță. Marcajul 
strict suportat i-a . incomodat atît 
de tare pe jucătorii din ofensiva 
clujeană, încît acțiunile lor au de
venit facile. Doar două șuturi să
nătoase (Țegcan în min. 10 și Adam 
în min. 46) i-au pus probleme cu 
adevărat serioase lui Costaș, dar, 
în ambele cazuri, portarul Politeh
nicii a fost atent, bine plasat și 
foarte agil.

Cum era de așteptat, coechipierii 
Iui Adam au supralicitat la maxi
mum calitățile de puncheur ale ce
lui care împarte cu Bălan titlul de 
golgeter după 20 de etape ; ipote
ză presupusă și de adversar, care 
l-a păzit strașnic pe atacantul 
C.F.R.-ului, încadrîndu-1 permanent 
între Romilă II și Stoicescu și ani- 
hilîndu-l în bună măsură în con
dițiile acestui duel inegal. Ceea ce 
a mai frapat, la modul negativ, a 
fost slăbiciunea colectivă a echipei 
clujene în transmisia paselor (pri
pite, imprecise) în decizia cu care 
au urmărit propriile faze de atac.

Pe fondul dominării lor teritoriale 
cvasi-totale. apropierea ultimelor 
minute de joc a încețoșat maniera 
de joc a gazdelor, astfel că, la un 
moment dat (min. 80), năpustite în 
atac, l-au uitat pe Lupulescu ne
păzit în terenul lor ; dar placajul 
discret (și sancționat) al lui Ro
man a împiediat un dezastru. Me
ciul acesta inestetic a durat 98 de 
minute, arbitrul Limona 
astfel, tragerile de timp 
ve ale Politehnicii Iași.

pedepsind 
ostentati-

de Dembrovschi care a făcut aici, 
o partidă foarte bună. Așa s-au pe
trecut lucrurile în min. 11 cind 
Pană a fost lansat de internaționa
lul băcăuan, Gruber a acordat cor
ner, pe care tot Pană l-a executat; 
mingea ajunge la Dembrovschi ca
re o deviază la Băiuță și ultimul 
o trimite în gol, fără ca Țaporea 
să poată interveni. Egalarea a venit 
repede, după 6 minute, la o fază 
rapidă: Ștefănescu șutează de pe 
dreapta spre poartă, balonul trece 
ca un bolid pe culoarul dintre 
Volmer și Catargiu, Ursache plon
jează, se produce o mare învălmă
șeală și mingea ricoșată 
jon lovește stilpul sting 
băcăuane și ajunge la 
care o reia în gol : 1—1. 
moment. Petrolul domină 
autoritate, își crează cîteva situații 
excelente de gol, dar Ursache se 
dovedește foarte inspirat și curajos 
scoțînd goluri gata făcute (min. 
25 șutul violent al lui Cuperman 
este deviat în corner in extremis : 
min. 35, situația se repetă la lovitura 
liberă executată de Eparu ; min.
40 plonjon la șutul lui Cuperman, 
balonul se lovește în bara latera
lă și iese afară). A fost, am putea 
spune, eroul partidei, omul care a 
scos „punctul de aur" atît de ne
cesar oaspeților. Firește că totdeau
na cariera de mare portar este în
soțită și de șansa pe care o ai în 

'joc, șans'ă care i-a surfs azi lui Ur
sache. Cind vorbim de aceasta nu 
ne referim numai la acea bară a 
lui Crîngașu din min. 3 și la in
tervențiile sale miraculoase, ci și 
la inspirația cu care a anticipat in
tențiile unor atacanți care nu au 
încă decizia și luciditatea necesare 
în fața porții. Crîngașu și Ciupitu 
au făcut eforturi mari în acest 
dar, în față, cei tineri trebuie 
dea dovadă de mai mult calm

îndrăzneală, să lase deoparte prea 
marea dragoste pentru balon (dri
blingul) pe care au demonstrat-o 
în partida cu S. C. Bacău. Pînă 
la urmă era însă să fie și mai rău. 
In min. 63 Eparu l-a marcat ne
glijent pe Băiuță care, din careul

Ion CUPEN

din plon- 
al porții 

Istrătescu 
Din acest 
uneori cu

joc 
să
Și

t

Stadion Petrolul ; teren foarte bun; 
timp prmăvăratec ; spectatori, peste 
17 000. Au marcat : BĂLUȚA (mm. 
11) ISTRĂTESCU (min. 17). Raport 
de cornere : 13—3. Raportul șuturilor 
la poartă : 27—6 (pe spațiul porții: 
13—3).

PETROLUL : RAMUREANU —
Eparu Țaporea. CIUPITU, Gruber — 
CRINGAȘU. ANGELES CU (min. 65 
Culda) — Ștefănescu. Cuperman (min. 
73 Dlncuță) ISTRĂTESCU, Zamfir.

S. C. BACÂU ! URSACHE - SinăU- 
ceanu. Catargiu, VELICU, Margasolu 
— Volmer. ȘOSU, Duțan (min. 44 
Hrițcu) — Pană. (min. 68 Florea), 
DEMBROVSCHI, Băiuță.

A arbitrat N. PETRICEANU (Bucu. 
rești) ajutat la linie de Tr.
Moarcăș (Brașov) și N. Barna (Țîr- 
năvenl).

Cartonașe galbene : Volmer si Mar- 
gasoiu.

Trofeul PctschovscM : 10.
La tineret-rezerve : 1—2 (0—1).

la centrarea lui Pană, a șutat 
poartă, Rămureanu apărind ca 
minune mingea cu piciorul. Și 
știe dacă în această situație e-

mic, 
spre 
prin 
cine 
chipa locală ar mai fi putut să ega
leze cu toată furia atacurilor sale 
din ultimele 10 minute !

O remarcă : în
a partidei, jocul 
rat. sportiv.

ciuda mizei mari 
a fost, totuși, cu-

Stelian TRANDAFIRESCU

VICTORIE MAI DIFICILA

guroase și, în min. 18, Mărculescu va 
concretiza această dominare, transfor- 
mind în gol o pasă primită de la 
I. Constantinescu. în min- 19, Roznai 
centrează foarte frumos, dar Ștefă
nescu este mai iute decît Mulțe-scu. 
Apoi, Tănase va șuta afară (min. 20), 
Vigu îl imită (min. 21), după care 
același Tănase inițiază o nouă acți
une, pasează pe dreapta lui Caraman, 
acesta aleargă pe extremă, centreză 
în fața porții, dar Mărculescu și Tă
nase ratează de la 3 m. o mare oca
zie de majorare a scorului. In con
tinuare, tot constănțenii sînt cei care 
au inițiativa. în min. 40, o fază con
troversată la poarta lui I. Gabriel : 
după o combinație Negoescu (care îl 
înlocuise pe Caraman, accidentat) — 
Mărculescu, mingea se odihnește în 
poartă, dar arbitrul nu acordă golul, 
considerînd că Georgescu a fost faul
tat de Negoescu (după cum ne-a de
clarat în pauză). După părerea noas
tră, cel faultat fusese portarul petro- 
șenean.

Și repriza secundă debutează cu

acțiuni care confirmă desfășurarea 
primelor 45 de minute. De pildă, 
Vigu, I. Constantinescu, Tănase, din 
nou Vigu, îl pun la încercare pe I. 
Gabriel, dar tînărul portar din Va
lea Jiului (care în săptămîna dinain
tea meciului n-a făcut nici un antre
nament) s-a comportat totuși admira
bil. Din nou Mărculescu (min. 65) 
șutează foarte frumos, la o bună o- 
cazie de majorare a scorului. Șase 
minute mai tîrziu, o nouă mare oca
zie a F. C.-ului : mingea trimisă cu 
capul de Oprea s-a oprit mai întîi 
în picioarele lui Stocker, balonul re
vine mijlocașului conștăhțean și ur
mează un nou șut apărat de I. Ga
briel- Avea să fie ultima fază fru
moasă a meciului, pentru că de aici 
încolo el va deveni tot mai confuz, 
ca și arbitrajul, singurele momente 
notabile fiind acelea din min. 80 cind 
Tănase trimite o centrare foarte bună, 
dar rămine și ea fără rezultat, și din 
min. 83, cînd Stocker execută o lo
vitură liberă de la 30 m, mingea îl

Stadion W,1 Mai" ; teren bun; timp 
frumos; spectatori, aproximativ 12 000. 
A marcat MĂRCULESCU (min. 18). 
Raport de cornere : 5—3. Raportul 
șuturilor Ia poartă : 15—8 (pe spațiul 
porții : 10—2).

F. C. CONSTANȚA ; Ștefănescu — 
Ghirca, ANTONESCU. Stoica, NIS- 
TOR — I. Constantinescu. Vigu — 
Tănase. Mărculescu Caraman (min. 
35 NEGOESCU), Lică (min 70 
OPREA).

JIUL î ION GABRIEL-NIȚU. Tonca, 
Georgescu, Dodu — Naghi (min. 16 
ENACHE), STOCKER. Libardi — Roz
nai. multescu. ......................
Stoichiță).

A arbitrat ION
ajutat Ia linie de N. Moroia- 

nu (Ploiești) și I. Urdea (București).
Trofeul Petschovschi î io.
La tineret-rezerve î 2—0 (1—0).

Naidin (min. 70

CIMPEANU (Cluj)

atinge pe Ștefănescu. lovește bara ți 
iese in afara terenului de joc, fără 
ca arbitrul să acorde lovitură de colț !

Mircea TUDORAN

REȘIȚA, 17 (prin telefon).
F. C. Argeș a abordat partida de 

la Reșița, mizînd totul pe o apă
rare ermetică și pe lansarea unor 
contraatacuri rapide. Dobrin a 
„filtrat" fiecare acțiune ofensivă, 
angajîndu-i cu pase decisive în 
adîncime pe Jercan, dar, mai ales, 
pe Troi. Această tactică adoptată 
de baspeți a pus deosebite proble
me 
în 
în
ne.
nu 
tică, au fost nevoiți să acorde o 
mai mare atenție sistemului de
fensiv, fapt pentru care au fost 
obligați să se retragă în propria 
jumătate de teren, atacînd rareori, 
și atunci, fără prea multă 
vingere.

Chiar de
Troi, lansat 
în careu, a 
dar Constantin a i_....... 
ciorul în corner. O nouă 
personală a internaționalului 
teștean, desfășurată în min. 
încheiată cu o centrare, pe 
spre Radu, a fost irosită de 
cesta din urmă care a șutat 
precis, de la numai 6 m ! După o 
nouă acțiune bine concepută de 
oaspeți și finalizată de Mustățea, 
în min. 19, cu un șut sec de la 
marginea careului (deviat de Con
stantin cu dificultate, în min. 24), 
notăm o primă ocazie de gol la 
poarta lui Stan : Atodiresei a cen
trat din viteză, Stan a ieșit în în-

formației reșițene, surprinsă 
cîteva rînduri de pătrunderile 
viteză ale extremelor argeșe- 
Jucătorii echipei gazdă, cărora 
le-a convenit o asemenea tac-

la început, în 
de Dobrin, a 
șutat puternic, 

respins

con-

min. 3, 
pătruns 
pe jos, 
cu pi- 
acțiune

Pi-
13, 
jos 
a- 

im-

DECIT ARATA SCORUL
tîmpinarea balonului, care a ajuns 
la Voinea, șj acesta a reluat cu 
boltă, spre poarta goală, dar min
gea a căzut pe bară, ieșind zapoi 
afară din teren... Jocul se , des
fășoară în viteză, acțiunile se' suc
ced la ambele porți și, în min. 35, 
spectatorii reșițeni trec prin emo
ții, la o fază 
să pe jos de 
fi reluată, de 
mai 4 m de 
la o ciocnire 
nea, portarul 
tat, partida a 
minute și, conform regulamentu
lui, conducătorul jocului a prelun
git repriza cu două minute. Ulti
mele secvențe ale reprizei coincid 
și cu deschiderea scorului : Voi
nea se lansează într-o cursă soli
tară, își prelungește mingea prea 
mult, Pigulea, venit la 
încearcă să trimită spre 
poartă, 
tarul Stan, a ieșit, în 
atacantului reșițean, 
oaspeților trimite de 
boltă, în plasă, spre 
echipierilor săi.

Gazdele încep foarte bine repri
za secundă, sînt la un pas de 
majorarea scoului în min. 48 și 
51, prin Voinea și Atodiresei, dar 
după aceea, inexplicabil, se retrag 
în defensivă, oaspeții preluînd 
inițiativa. Acțiunile piteștenilor de
vin din ce în ce mai periculoase 
și se părea că egalarea se va pro
duce. în min. 59, Jercan șutează

în care mingea tra- 
Jercan nu ă putut 
Dobrin, aflat la nu- 
poartă. în min. 15,' 
involuntară cu Voi- 
Ariciu s-a acciden- 
fost întreruptă două

dublaj, 
propria 

că porfără să sesizeze 
întîmpinarea 

și fundașul 
la 25 m, cu 
deziluzia co-

• ••

puternic în stîlplul 
iar două minute 
brin greșește de 
poarta cealaltă, în 
pescu, singur în 
ului, ratează, în stilul său carac
teristic. Pînă în min. 86, domi
nare insistentă a argeșenilor, e- 
forturi susținute ale gazdelor de 
a menține infimul avantaj. Dar, 
în minutul 86, experimentatul Voi
nea s-a descurcat cum nu se poa
le mai bine printre adversari, a 
pătruns în careu, și deși jenat de 
Vlad, a trimis, plasat, pe sub Stan 
în poartă.

lateral al porții, 
mai tîrziu, Do- 
puțin ținta. La 
min. 65, D. Po- 
interiorul care-

Oheorghe NERTEA

Stadion „Valea Domanulul"; teren 
bun: timp frumos; spectatori, apro
ximativ 20 000. Au marcat : PIGULEA 
(min. 47 — autogol), VOINEA (min. 
36). Raport de cornere: 7—5. Rapor
tul șuturilor la poartă : 19—13 (pe 
spațiul porții: 9—6).

C.S.M. : CONSTANTIN —. Ologeanu, 
Georgevici, Kiss. REDNIC — Pușcaș, 
Beldeanu — ATODIRESEI, ROȘCA, 
VOINEA, D. Popeseu (min. 79 Fiii- 
pescu).

F. C. ARGEȘ : Arlciu (min. 13 
Stan) — Pigulea. OLTEANU. Vlad, 
Ivan — MUSTAȚEA. M. Popeseu — 
TROI. Radu (min. 79 Roșu). DOBIIIN, 
Jercan.

A arbitrat GH. POPOVICI ****★• 
ajutat bine la linie de V. Toma 
(ambii din București) șl V. Iacob 
(Oradea).

Cartonașe galbene ; Fllipescu, Vlad.
Trofeul Petschovschi : 9.
La tineret-rezerve : 3—2 (2—1).



TURNEUL INTERNAȚIONAL
W»- ----- - w—— ... ..

DE ȘAH DIN CAPITALĂ

STATU-QUO
ÎN FRUNTEA

CLASAMENTULUI
în runda de aseară, arbitrii au con

semnat din nou doar o singură re
miză : Stanciu si Ciocâltea, după 
citeva tatonări in deschidere, nu și-au 
mai asumat nici un risc în poziția e- 
gală survenită pe tablă, împărțindu-și 
colegial punctul pus în joc. Maestru
lui finlandez Westerinen i-au trebuit 
doar 20 de mutări pentru a-1 obliga 
pe Ghizdavu să se recunoască în
vins. Acuta criză de formă sportivă 
prin care trece jucătorul român este 
•parcă din ce în ce mai gravă, adu- 
cîndu-1 foarte, foarte aproape de coa- 

•fla clasamentului.
O desfășurare dramatică a avut 

partida Țeșkovski — Șubă. Mal pu
țin inspirat ca în alte seri, liderul 
clasamentului a sacrificat incorect, 
după părerea noastră, o calitate, ast
fel îneît Șubă a obținut relativ repe
de superioritate. Speriat parcă de 
perspectiva unei victorii apropiate, 
Șubă a comis însă o eroare gravă, 
care i-a anihilat tot avantajul. Par
tida s-a întrerupt, dar cu slabe șanse 
de salvare pentru maestrul român.

Alte rezultate : Farago — Rodri- 
guez 1—0 ; partidele Kurajița — Po
pov. Vaisman — Partoș și Plachetka 

■— Maciejewski s-au întrerupt. Clasa
ment : Țeșkovski, Westerinen 
Kurajița (1). Farago 5, Vogt 
Stanciu 4, Popov (1), Ciocâltea 
etc.

6. 
4>/s, 
3>/i

f Tiberiu RADULESCU

ROMANIA CEHOSLOVACIA LA POPICE

OASPEȚII ÎNVINGĂTORI
in finala probei

IN TURNEELE INDIVIDUALE la Sao Paulo

(Agerpres). 
internațional

de dublu masculin,

TG. MUREȘ, 17 (prin telefon). — 
Turneele individuale, feminin și mas
culin, desfășurate duminică pe arena 
Voința din Tg. Mureș, în cadrul du
blei întîlniri dintre reprezentativele 
de popice ale României și Cehoslova
ciei, au oferit întreceri interesante, 
viu disputate, încheiate cu succesul 
popicarilor oaspeți.

Forma bună manifestată sîmbătă de 
echipa feminină a Cehoslovaciei (cînd 
a pierdut la numai 10 puncte diferen
ță) a fost confirmată și în disputele 
individuale, locul I revenind sportivei 
oaspete Eva Jirasova — marcată cu 
438 p. Victoria ei este, totuși, surprin
zătoare deoarece pe lista favoritelor 
figurau alte nume, mult mai cunoscu
te în arena internațională. 
Trandafir, Cornelia Petrușca, 
Svorbova, Marie Mikulcikova, ___
Petrescu și Marie Seringerova au fă
cut uz de întregul lor arsenal tehnic 
și fizic dar n-au mai putut-o depăși 
pe Jirasova. în ceea ce privește evo
luția reprezentantelor noastre, trebuie 
să consemnăm că aproape toate com
ponentele lotului nostru național au 
părut obosite în acesată a doua zi a

Elena
Marie

Ana

SZURKOWSKI S-A AFIRMAT IN ETAPELE
DE PLAT ALE CURSEI PARIS NISA

LA TURNEUL INTERNAȚIONAL DE‘ JUDO „CUPA SOFIA*4

MIRCEA NOTOPOL - LOCUL I

• Al. Filip, I. Lazăr și Gh. Boșcu s-au clasat pe locul 3

ILIE NĂSTASE IN FINALA 
TURNEULUI DE LA WASHINGTON
• Cuplul Tiriac - Panatta,

SOFIA, 17 (prin telefon, 
corespondentul nostru). — 
seara, în sala Festivalna din 
tate au luat sfîrșit Întrecerile 
tiției internaționale de judo 
cu „Cupa Sofia", la care au 
pat concurenți din cinci țări, 
patul unor confruntări aprig 
tate, de apreciabil nivel tehnic 
fost desemnați laureații celei de

r PARIS, 17 (Agerpres). — Cursa 
ciclistă Paris—Nisa s-a încheiat cu 
victoria rutierului olandez Joop 
Zoetemelk, urmat de francezul A- 
lain Santy la 29 sec.. belgianul 
Eddy Merckx la 1:01. Thevenet la 
1:26, Poulidor la 1:33. în ultima 
etapă, Zoetemelk a cîștigat proba 
Individuală contracronometru, aco
perind distanța de 9,500 km (pe 
urcușul d’Eze) în 20:33,9. Portu
ghezul Agostinho s-a clasat pe lo
cul doi la 14 sec.

Cursa cu plecarea în bloc. Seil- 
lans—Nisa 
belgianului 
urmat de 
Participînd 
întrecere alături de cicliști profe
sioniști, polonezul Szurkowski s-a 
afirmat în etapele de plat, dar în 
cele de munte a pierdut peste 3 
minute și nu s-a situat între pri
mii 25 în clasamentul general.

(112,500 km), a revenit 
Van Linden în 2h 50:26, 
Leman și Szurkowski.

pentru prima oară la o

întîlnirii. Ele au făcut eforturi 
dente pentru rezolvarea diferitelor fi
guri rămase în manșele „izolate". 
Deficiențe mai pregnante s-au ob
servat, din păcate, în comportarea a 
două dintre jucătoarele de bază ale 
echipei naționale, și anume, la cam
pioana mondială Elena Trandafir si 
Florica Neguțoiu, care n-au putut 
trece de 400 p.d. în schimb, o jucă
toare tînără, mureșeanca Elisabeta 
Szilagyi s-a numărat printre anima
toarele confruntării, ureîndu-se pe 
podiumul premiatelor.

Turneul masculin a fost la fel de 
viu disputat, soldat cu rezultate valo
roase de ambele părți. Tonul l-a dat 
tinărul bucureștean Grigore Marin, 
care jucînd pe primele posturi a ob
ținut 926,p.d. cu care i-a solicitat la 
maximum pe principalii candidați la 
primele locuri. în final, cînd aproape 
nimeni nu se mai aștepta, popicarul 
cehoslovac Jaroslav Antonin a dat 
toate calculele peste cap, obținînd 933 
p.d. Astfel. Antonin I-a întrecut cu 
cîteva puncte pe reprezentantul nos
tru Gr. Marin.

Clasamentele turneelor individuale : 
FEMININ : 1. Eva Jirasova (Ceho
slovacia) 438 p.d.. 2. Elisabeta Szila
gyi (România) 437 p.d.. 3. Miroslava 
Svobodova (C) 428 p.d.. 4. Ana Pe
trescu (R) 428 p.d.. 5. Maria Seringe
rova (C) 428 p.d., 6. Margareta Bor
dei (R) 422 p.d. MASCULIN : 1. J.
Antonin (Cehoslovacia) 933 p.d.. 2. Gr. 
Marin (România) 926 p.d.. 3. Gh. Sil
vestru (R) 924 p.d.. 4. I. Băiaș (R) 
917 p.d.. 5. I. Bice (R) 913 p.d., 6. B. 
Roșovskj (C) 902 p.d.

Troian IOANIȚESCU

WASHINGTON, 17
Finala turneului 

de tenis de la Washington se va 
disputa între românul Ilie Năstase 
și olandezul Tom Okker.

Năstase l-a învins. în semifina
le. cu 6—4, 6—2 pe Cliff Drysdale 
(R.S.A.), după o partidă de ex
celent nivel, în care românul și-a 
pus în valoare forța serviciilor sa
le, transmit corespondenții agenții
lor de presă. Tom 
minat tot în două 
7—6 pe americanul

Finala probei de 
juca între perechile : Hewitt. Mc
Millan 
Riessen

SAO 
Cuplul 
driano

Panatta au în- 
6—3 perechea 

Zeelandă), Ray

C.M

Okker l-a eli- 
seturi: 6—4, 

Tom Gorman 
dublu se va

(R.S.A.) — Okker (Olanda), 
(S.U.A.).

PAULO, 17 (Agerpres). — 
Ion Țiriac (România), A- 
Panatta (Italia) s-a califi-

HOCHEIȘTI
ROMÂNI

LA LODZ
VARȘOVIA, 17 (Agerpres). — 

In prima zi a turneului internațio
nal de hochei pe gheată de la 
Lodz, reprezentativa de juniori a 
Cehoslovaciei a întrecut cu scorul 
de 11—1 (5—1, 3—0, 3—0) o se
lecționată română de tineret.

DE HOCHEI [GRUPA C]
în ultima etapă a campionatu- 

pe gheată 
R.P.D. Co- 
1—1), Bul- 
6—0 (3—0, 
Italia 4—4

Fran-

lui mondial de hochei 
(grupa C) : Australia — 
reeană 4—1 (2—0, 1—0,
garia — R.P. Chineză 
1—0, 2—0), Ungaria — 
(0—1. 0—0. 4—3). Elveția

TURNEUL

A REVENIT

RUGBYȘTILOR IRLANDEZI

CELOR 5 NAȚIUNI**

ța 6—0 (2—0, 2—0, 2—0. Clasamentul 
final : 1 Elveția 12 p, 2. Italia 11 
p. 3. Bulgaria 9 p, 4. Ungaria 9 p, 
5 Franța 8 p, 6. R.P, Chineză 3 p, 
7. Australia 2 p, 8. R.P.D. Core
eană 2 p. Primele două clasate au 
promovat în grupa B.

AUSTRIA CONDUCE
ÎN C.M. DE SCHI PE ECHIPE

NEW YORK, 17 (Agerpres). — 
Campionatul mondial de schi pe 
echipe a programat la Aspen (Co 
Iorado) o nouă probă de slalom 
special.

La feminin, austriaca Annema- 
rie Proll-Moser a terminat din nou 
învingătoare, de data aceasta fiind 
cronometrată în două manse cu 
timpul de 98,82 (45,52 plus 53,30). 
Au urmat-o schioarele vest-germa-

ne Roși Mittermaier — 99,46 și 
Christa Zechmeister — 100,56. Du
bla campioană olimpică, elvețiană 
Marie Theres Nadig, s-a situat pe 
locul patru, cu 100,68.

Proba masculină a fost cîștiga
tă de italianul Gustavo Thoenj — 
104,30 (55,26 plus 49,04). secundat 
de vest-germanul Christian Neti- 
reuther — 104,73.

în clasamentul general pe echipe, 
pe primul loc continuă să se afle 
Austria — 122 puncte, urmată de 
R.F. Germania — 98 puncte, SUA 
— 73 puncte. Elveția — 55 puncte. 
Franța — 49 puncte.

Pe pista hipodromului din Monza (Italia) s-au disputat întrecerile tra
diționalului cros internațional „Marele premiu al națiunilor". Proba mas
culină, disputată pe un traseu în lungime de 12 000 m, a revenit atle
tului belgian Erik de Berk, înregistrat cu timpul de 35:23,8. In imagine : 
de Berk conduce plutonul. Telefoto : A.P.-AGERPRES

In campionatul DE POLO

LONDRA, 17 (Agerpres).
nul acesta, tradiționala competiție 
internațională de rugby, „Turneul 
celor o națiuni" a fost cîștigată de 
echipa Irlandei, care a totalizat în 
clasamentul final 5 puncte. Pe 
locurile următoare s-au clasat, la 
egalitate, cu cite 4 puncte, selec
ționatele Tării Galilor, Franței și 
Scoției. Echipa Angliei a ocupat 
ultimul loc cu 3 puncte.

Rezultatele înregistrate în ulti
mele jocuri: Edinburgh : Scoția — 
Franța 19—6 (9—3); Londra: An
glia — Tara Galilor 18-12 (6—6).

PROGRESUL ȘI 
ȘI-AU ÎMPĂRȚIT

VOINȚA
PUNCTELE

TELEX

cat în finala probei de dublu băr
bați din cadrul turneului interna
țional de tenis de la Sao Paulo. în 
semifinale, Tiriac și 
vins cu 6—3, 3—6, 
Onny Parun (Noua 
Moore (R.S.A.)

RIO DE JANEIRO. 17 (Ager
pres). Americanul de culoare Art
hur Ashe și suedezul Bjorn Borg 
se vor întîlni în finala 
de tenis de la Sao Paulo, 
finale, Ashe l-a învins 
7—6, 6—1 pe italianul

turneului 
în semi- 
cu 6—7, 
Antonio 

Zugarelli, în timp ce Borg a cîști
gat cu 3—6, 7—5, 6—2 în fața lui 
Thomas Koch (Brazilia).

l, de la 
Duminică 

locali- 
compe- 
dotată 

partici- 
La ca- 
dispu- 

au 
a 

treia ediții a acestei competiții. Prin
tre învingători se află și sportivul 
român MIRCEA NOTOPOL. clasat 
pe primul Ioc la categoria semimij- 
locie. Alți trei români au meritul de 
a fi urcat treptele podiumului de 
onoare : Alexandru Filip (cat. ușoa
ră), Ionel Lazăr 
Gheorghe Boșcu (cat. 
clasat pe locul 3 la 
peciive.

Dar iată și citeva 
rește, acordăm întîietate lui Mircea 
Notopol, sportiv care a ieșit victorios 
în toate partidele susținute. în turul 
inaugural semimijlociul român a dis
pus prin yusei-gachi (superioritate 
tehnică) de A. Ivanov (Bulgaria). 
Apoi, în turul următor l-a întîlnit pe 
polonezul W. Maevsk] pe care l-a 
Întrecut, printr-o spectaculoasă și 
necruțătoare uchi-mata (secerarea

(cat. mijlocie) și 
semigrea) s-au 
categoriile res-

amănunte. Fi-

coapsei din interior) finalizată In min. 
3 și arbitrii au consemnat ippon-ul 
(victorie înainte de limită). Pentru 
primul loc în serie, Mircea Notopol 
și-a disputat șansele în fața iugo
slavului B. Topolcik, sportiv cuno
scut pe plan internațional. Și în a- 
ceastă confruntare el a ieșit victo
rios înainte de limită (min. 4), fina- 
lizind din nou uchi-mata, obținînd, 
conform noului regulament, califica
rea direct în finală. în acest meci 
decisiv l-a întîlnit pe polonezul 
F. Swierk în fața căruia s-a impus 
obținînd o spectaculoasă victorie prin 
ippon în min. 5- Celelalte rezultate 
ale sportivilor români : cat. ușoară t 
Al. Filip p.y. V. Gheorghiev (Bulga
ria) și b.ipp. K. Damek (Polonia) ; 
L. Moldovan b.ipp. H. Kalomiatis 
(Bulgaria), p.y. V. Tonev (Bulgaria) 
și p.y. S. Vidmaier (Iugoslavia) ; 
eat. semimijlocie : C. Roman b.ipp.

Gheorghiev (Bulgaria) și p.ipp. 
Sikora (Polonia), I. Ianoși p.y, 
Micev (Bulgaria) ț cat. mijlooie 4 

Lazăr p.y. S. Obadov (Iugoslavia) 
b-ipp. A. Skomski (Polonia) ; cat.

A.
A.
A.
I.
Și ..
semigrea : Gh. Boșcu b.ipp. B. Ku* 
rudjiev (Bulgaria) ; cat. grea : I. C®* 
drea p.y. V. Poliev (Bulgaria).

TOMA HRISTOV

CORESPONDENTĂ SPECIALĂ PENTRU Sportul' /

MICHEL Șl BERETA, INDISPONIBILI
PENTRU

Odată cu recenta conferință de 
presă a directorului reprezentati
velor de fotbal ale Franței, an
trenorul Ștefan Covaci, prilej cu 
care acesta a comunicat pe cei 18 
selecționați în vederea meciului cu 
România, se poate spune că pre
gătirile - ■ - - — 
tîlnirea 
trat în 
rat, cei 
minică 
au plecat spre localitatea La Voi
sine, acolo unde au făcut și stagiul 
de pregătire precedent, dar toți au 
fost supervizați săptămîna trecută 
la cluburile lor de trimișii lui 
Covaci.

Dar iată-1 pe cei 18 reținuți în 
vederea meciului Franța — Româ
nia de sîmbătă viitoare :

Portari : BERTRAND-DEMANES 
Nantes), BARATELLI (Nice);

Fundași: REPELLINI (Saint Eti
enne), GRAVA (Nice), TRESOR 
(Marseille), MERCHADIER (Saint 
Etienne). ADAMS (Nice), BRACCI 
(Marseille);

Mijlocași: MICHEL (Nantes),
CUILLOU (Angers), SYNAEGHEL 
(Saint Etienne), RAVIER (Lyon) ;

Atacanți: PATRICK si HERVE 
REVELLI (Saint Etienne), CHIESA 
(Lyon), DALGER (Monaco), MOLI
TOR (Nice), BERETA (Saint Eti
enne).

După cum se vede osatura echi
pei o oferă una dintre cele mai în 
formă participante la prima divi
zie, Saint Etienne, cu șase jucă
tori. De remarcat că pe lista lui 
Covaci ara trecut și un al șapte
lea jucător de la această formație, 
este vorbă de Sarramagna, dar nr. 
11 al lui St. Etienne este acciden
tat, ca de altfel și Osman (Nantes)

lotului Franței, pentru în
de la 23 martie, au in- 
linie dreaptă. Este adevă- 
18 s-au întîlnit de-abia ,du- 
seara la Orly-Sud de unde

MECIUL CU ROMANIA ?
sau Lacombe (Lyon), astfel că cei 
trei nu vor îmbrăca de data asta 
tricoul galic. De altfel, unele pro
bleme de rezolvat sînt și cu Mi
chel și Bereta, indisponibili și ei, 
dar medicul reprezentativei va 
face totul pentru ca ei să fie valizi 
la 23 martie.

Analizînd lotul propus pentru 
meciul cu România, constatăm că 
antrenorul Covaci a rămas același 
partizan al jucătorilor tineri, me
ciul cu România putînd aduce de
butul a trei tineri fotbaliști, este 
vorba de Guillou, Synaeghel și 
Dalger. Primul a fost selecționat 
și cu prilejul partidei disputată 
anul trecut în compania Greciei, 
dar...nu a jucat. S-ar putea spune 
că șansa îi surîde de această dată. 
Synaeghel a făcut progrese aît de 
frumoase de la începutul campio
natului, îneît promovarea sa în lo
tul național pare perfect motivată. 
Cît despre Dalger, acesta l-a con
vins pe selecționer în special în 
cursul ultimei întîlniri a lotului, 
cu o lună în urmă, tot în locali
tatea La Voisine.

Semne de întrebare pentru zia
riști, ca și pentru public, )la-au 
constituit selecționarea lui Mer- 
chadier și a lui Bracci, ca și re
venirea în lot a lui Ravier. Va
loarea celor trei nu este pusă în 
cumpănă, dar primul nu mai este 
titular la Saint Etienne, al doi
lea face parte dintr-o echipă — 
Marseille — sfîșiată din punct de 
vedere psihic, în timp ce al trei
lea are dificultăți chiar la Lyon, 
clubul său. EI pare că nu a atins 
cea mai bună formă și de aceea 
mă întreb ce l-a făcut pe Covaci 
să-l selecționeze.

Ultima partidă de verificare a

H. Revelli, unu dintre „tunarii” e- 
chipei Franței

reprezentativei Franței va avea loc 
marți la Lille, în compania for
mației care conduce în campiona
tul Belgiei, cunoscuta Anderlecht. 
Tricolorii vor sosi marți dimineața 
la Lille și seara vor juca cu toții, 
bineînțeles, cei valizi. Nu se știe 
cum va arăta formația. Alcătuirea 
sa oficială va fi cunoscută de-abia 
vineri 22 martie, dar se crede că 
ea nu va diferi prea mult de ur
mătoarea : Baratelli (sau Bertrand- 
Demanes) — Grava, Adams, Tre- 
sor, Repellini — Synaeghel (sau 
Michel, dacă se va reface), 
Guillou — Chiesa, H. Revelli, Mo
litor, Dalger (Bereta, în cazul în 
care va fi valid).

Reamintesc că 
loc pe stadionul 
și va începe la 
Franței).

meciul va avea 
Parc des Princes 
ora 20,30 (ora

J. — Ph. RETHACKER
L’Equipe" Paris

A 3-a etapă a campionatului re
publican a programat la bazinul 
Floreasca din Capitală două par
tide în care învingătoarele erau 
ușor de întrevăzut și un al tre
ilea meci al 
în cumpănă 
cunde.

NEPERMIS
IN JOCUL CAMPIONILOR

Dinamo a început furtunos par
tida cu Politehnica Cluj. După cî
teva minute conducea cu 4—0 și 
se părea că vom înregistra scorul- 
țecord al 
ente insă 
superficial, 
Ștefan cel . .
de D. Popescu) să intre în derută 
și să permită mult mai tinerei sa
le adversare să echilibreze 
Am asistat, în< continuare, 
șeii de începători și, pe 
pe minutele se scurgeau, 
prelungeau la maximum atacurile 
pentru a limita diferența pe 
bela de marcaj. Cu mai mult 
raj Politehnica putea să mai 
scrie. Pînă la urmă Dinamo a 
vins cu 8—4, dar jocul ei a 
departe de a mulțumi pe specta
tori.

VOINȚA A OByiNUT UN PUNCT 
PREȚIOS IN ULTIMELE SECUNDE
Pasionanta din prima și pînă în 

ultima secundă, această întilnire 
dintre Progresul și ' Voința. Bucu- 

zreștenii au condus cu 1—0, 2—1 
și 3—2. dar nu s-au putut des
prinde. După ce 
venit pe

cărui rezultat a stat 
pînă în ultimele se-

DE MULTE GREȘELI

ediției. Au fost, sufici- 
cîteva momente de joc 

pentru ca echipa din 
Mare (lipsită acum și

scorul, 
la gre- 
măsură 
clujenii

ta- 
cu- 
în- 
în- 

fost

sur-
avan-

egalarea a 
tabela de scor, 

taj.ul a trecut de partea clujenilor: 
4_3 și 5—4. La această situație, 
Cocora, Miu și A. Ionescu au ratat 
incredibil din fața porții. Cu toa
te acestea, poioiștii Progresului au 
mai înscris de două ori din ,,om 
în plus". Ultima oară, cu 20 de 
secunde înainte de sfîrșit, goi

< ----------—----------------

(6-5) 
toria. 
luptă 
ierului final, 
bilit egalitatea : 6—6, rezultat 
răsplătește eforturile ambelor 
chipe.

RAPID SE MENȚINE 
IN PLASA LIDERULUI

Poioiștii feroviari au mai cîști
gat un joc — 8—5 cu Școlarul — 
și totalizează același număr 
puncte (6) ca Dinamo, dar cu un 
golaveraj mai slab. Școlarii 
condus cu 1—0, dar o suită de 4 
goluri a lui Cornel Rusu i-a tempe
rat pe moment. In reprizele urmă
toare. Rapid a jucat economic, fi
ind stăpînă pe situație. Elevii lui, 
Paul Niculescu 
cîteva rînduri

ce părea să le asigure vic- 
Clujenii n-ap renunțat la 

și cu 5 secunde înaintea flu-
A. Szilagy a resta- 

ce
e-

In cadrul unui concurs internațional at
letic. la Paris, belgianul Emile Putteman» 
a stabilit un nou record mondial 
teren acoperit în proba de 5 000 m, 
timpul de 13:24.6 (v. r. 13:30,8)

■

de

au

au mai încercat în 
să revină (la 3—4 

în repriza a treia și 
țra), dar au trebuit 
mele în fața unei 
superioare.

5—7 în a pa
să depunii ar- 
echipe tehnic

A. VASILIU

DINAMO — POLITEHNICA CLUJ 8—4 
(3—0, 2—2. 1—1, 2—1). T. Kincs (Cluj) a 
condus bine formațiile : DINAMO : Hu
ber (Frățilă) — Zamfirescu 3. Năstasiu, 
Răducanu 3. Novac 1. Popa. V. Rus 1, 
Lazăr ; POLITEHNICĂ : Ioanete (Cze- 
geny) — Szitcs 2, Urcan 1, E. Pop 1, Do- 
baru. Cbiorean, Kovacs, Crișan. Bodrea. 
Pușcaș.

PROGRESUL — VOINȚA CLUJ 6—6 
(3—2. 0—1, 1—2, 2—1). A condus <ju mici 
greșeli Șt. Karacsoni (Oradea). Au jucat: 
PROGRESUL : Spinu — Miu 3. M. Po
pescu 2, Ion Gheorghe 1, Gaiță, Arsene, 
Manea. Goian, A. Ionescu. Cocora : 
VOINȚA : Olpretean — c. Rusu 
Szilagy 1, Sebcik 1, R. Rusu 1, Fulop, 
Gyarfas, Harabula, Șt. Szilagy, 
șan.

RAPID — ȘCOLARUL 8—5 (3—1, 1—1, 
3—2. 2—1). Bun arbitrajul lui Gh. Co- 
ciuban. Formațiile : RAPID : F. Slavei 
(Mureșan) — C. Rusu' 4. I. Slavei 2. 
Bartolomeu 1, Olac 1. Țăranu, Iile 
Gheorghe. Schervan, Marica, Pascu ; 
ȘCOLARUL : Bănică (Racoveanu) — Pl- 
țlgol 1, Szerzo 1. Lorincz 1. Munteanu 1, 
Tomescu 1, Bădinici. Colan, Gavrilescu, 
Chivăran.

3. A.

Ocoli-

La 
de 
ba _ _ r_____ ______
cîștigată de campionii mondiali Ludmila 
Pahomova — Aleksandr Gorșkov Tn 
competiția de patinaj viteză. Tatiana 
Averina s-a situat pe primul loc în pro
ba de 150o m cu timpul de 2:24,38. Tn 
cursa de slalom uriaș, victoria a reve
nit lui Serghei Grișcenko.

Sverdlovsk. In cadrul Spartachiadei 
iarnă a popoarelor din U.R.S.S., pro- 
de dansuri ia patinaj artistic a fost

Disputată la Dresda. tntîlnirea 
pe gheață dintre selecționatele 
și R.D. Germane s-a terminat

CAMPIONATECAMPIONATE

LUI

H (prin telefon), 
fost marcata de

pe 
cu

ocupa de creșterea tinerelor 
In continuare s-a desfășurat 
Ferencvâros — Zalaegerszcg, 
de prima eu 3—0 (al treilea 

fost marcat de Albert). Alte

ANGLIA; LIVERPOOL - 
LEEDS 1—0

BULGARIA: LEVSKI SPARTAK
Șl Ț.S.K.A. ACUMULEAZĂ 

PUNCTE

BUDAPESTA, 
Etapa a 19-a a ......
eveniment deosebit La Budapesta, 
„Năpstadlon", in fața a 35 000 
spectatori, Internaționalul Albert

UNGARIA: ULTIMUL MECI AL 
ALBERT

un 
P« 
do

. _____ .. ___  ___ •
«părut pentru ultima oară intr-un 
meci oficial de fotbal tub culorile 
echipei sale Ferencvâros, în cadru! 
unei festivități, care a marcat retra
gerea lui Albert din activitatea compe- 
tițională, fostul internațional al echipei 
Ungariei a declarat că și în viitor 
se va 
cadre, 
meciul 
cîștigat 
gol a 
rezultate ale etapei: Ujpesti Dozsa 
— Szeged 4—0, Salgotarjan — Vasas 
0—0. Egyetertes — M.T.K. 1—I, Raba 
Eto Gyor — Honved 2—2. Pecs — 
Videoton 0—1, Szorr.bathcly — Dorog 
3-0.

LASZLO NISZKACS

R.
DE

F. GERMANIA :
LA FRANKFURT

DERBYUL 
PE MAIN

37 p ; 2. Borussia Mbnchemgladbach
35 p ; 3. Fortuna Diissedorf 33 p ; 
4. Eintracht Frankfurt 33 p etc

în campionatul Angliei. continuă 
a& conducă echipa Leeds cu 52 p. 
realizate in 34 de Jocuri. Pe locul 
doi se află Liverpool cu 46 p, dar 
care are un Joc mai puțin de cît 
Leedes. Rezultate din etapa de 
Sîmbătă : Birmingham-Manchester 
United 1—0; Burnley-Everton 3—1; 
Liverpool-Leeds 1—0 ; Leicester- 
Derby 0—1 ; Ipswich-Arsenal 2—2; 
Tottenham-Norwich 0—0.

de hochei
Norvegiei 

. cu scorul 
de 3—2 (0—0. 2—2. i—0) în favoarea gaz
delor. Au marcat Thomas. Peters și Si
mon, respectiv Setereng și Lines.

La Leipzig. în meci retur pentru semifi
nalele Cupei campionilor europeni la 
handbal feminin, echipa S.C. Leipzig a 
învins cu scorul de 22—8 (13—3) formația 
vest-germană Eintracht Minden. învin
gătoare și în prima partidă handbalistele 
din R.D Germană s-au calificat pentru 
finală.

Campionul mondial de box la cacegorlă 
grea, americanul de culoare George Fo
reman, se afl’ de mal multe zile ia Ca
racas. unde tși continuă pregătirile în 
vederea meciului oficial pe care-l va 
susține aici in compania lui Ken Norton.

La Montreal s-a desfășurat meciul inter
național atletic pe teren acoperit dintre 
selecționatele Franței și Canadei, Victo
ria a revenit cu scorul de 131—95 puncte 
sportivilor canadieni.. Cursa masculin") 
de 3 000 m a fost cîștigată de Grant 
McLaren, care a stabilit un nou record 
canadian de sală cu timpul de 7:56.-77-

■
Campionul mondial de box la categoria 
ușoară (versiunea WBA). panamezul Ro
berto Duran, și-a păstrat titlul, tnvin» 
gînd prin k.o., in repriza a 11-a. pe 
Jesus Esteban (Porto Rico).

derbyul campionatului 
Bayern Miinchen,

vest- 
jucînd 
egali-

in 
german, 
în deplasare, a terminat la 
tate (1—1) cu Eintracht Frankfurt
pe Main. Alte rezultate mai im
portante : Borussia Monchenglad- 
bach-F.C. Kbln 1—0 ; Fortuna Dii- 
sseldorf-S.V. Wuppertal 
M.S.V. Duisburg-Kickers 
back 4—0 : Hanovra —
Koln 1—1 ; V.f. B Stuttgart-V.F.L. 
Bochum 2—0.

Clasament : 1. Bayern Miinchen

SOFIA, 17 (prin telefon). Sase din 
cele opt meciuri din etapa a 22-a au 
avut loc duminică. Fruntașele clasa
mentului, Levski Spartak și Ț.S.K A. 
au obținut noi victorii. Levski a dis
pus cu 1—0 de Spartak Pleven, iar Ț.S.K.A. - - - -
zultate : 
—Cernoe 
komotiv 
1-1.

în clasament,
40 p. Ț.S.K.A. 33 p, Etăr‘25 p, 
komotiv Sofia 24 p, Lokomotiv Plov
div 23 p etc.

de Jantra cu 2—0. Alte rc- 
Minior—Slavia 0—I, Botev 

2—1. Akademik—Lo- 
1 —0, Beroe—Trakia

More 
Sofia

Levski Spartak are
- lo-

2—0 ;
Offen- 

Fortuna
R. D. GERMANĂ: DYNAMO
DRESDA ÎNVINSĂ LA SCOR I

Cea mai mare sflfrpriză a etapei a
22-a s-a înregistrat sîmbătă. la Ber
lin, unde formația locală Dynamo a

AGENDA SĂPTÂMÎNII
Cursa Milan — San Remo
Cupa Europei (m), probe alpine, ta Gourette (Franța). 
Turnee „indoor" la Salt I.ake City (m) șl Akron (1) 
Cupa Martini (m. f). la New Vork

20
21

22—23
23
24

CICLISM
SCHI
TENIS
SCRIMA _ ...
PATINAJ-Cupa Prietenia, la Varșovia 
ARTISTIC
FOTBAL 
BASCHET

HOCHEI

Sferturi de finală în cupele europene, meciuri retur
U.C. Clermont-Ferrand — Politehnica București, meci retur 
tn C.C.E. (I)
Campionatul mondial (gr. B), ta Ljubljana.
Campionatul european de juniori (gr. A) la Herisan (El
veția)
Cupa Europei (m. f) probe alpine, la Arosa (Elveția) 
Franța — România, meci amical, la Paris.

SCHI
FOTBAL

ATLETISM Crosul balcanic, ia’ Velenje (Iugoslavia).

Portarul Urbanek (Dynamo Dresda), pus la grea încercare de Schrdtter 
(Rot-Weiss Erfurt), în meciul pe care formația din Dresda l-a cîștigat 
recent, în deplasare, cu 5—4. Sîmbătă, însă, foștii campioni au fost învinși 

clar, cu 3—0, de ~

dispus cu 3—0 âe Dynamo Dresda, 
în plină ascendență_ în ultima 
me. Tn schimb 
cîștigat < 
Cottbus, 
mentului, 
terminat la egalitate (2—2) cu Loko
motive Leipzig. Alte rezultate : Rot- 
Weiss Erfurt — Wismut Aue 3—0, 
Sachsenring Zwickau—F.C. Frankfurt/ 
Oder 0—3, Hansa Rostock — Stahl 
Riesa 0—0, Chemie Leipzig — F. C. 
Karl Marx Stadt 2- 2.

în clasament, lupta pentru primul 
loc a 
frunte 
cu 32 
tot cu 
slab), 
Frankfurt/Oder 29 p etc.

Dynamo Berlin !

F.C. 
cu 4—0 în 
cu Energie. 

, F. C. Cari

vre-
Magdeburg a 
deolasare, la 

Lidera clasa- 
Zeiss Jena a

ITALIA: LAZIO ÎNVINSA, DAR 
CONDUCE...

devenit foarte pasionantă. în 
se află F.G. Carl Zeiss Jena 
p, urmată de F.C. Magdeburg 
32 p (dar cu un golaveraj mai 
Dynamo Dresda 31 p, F. C.

ARGENTINA: TURNEUL FINAL

în turneul final al campionatului 
Argentinei, care se desfășoară în 
două grupe, în clasament conduc e- 
chipele All Boys (grupa tt) și Boca 
Juniors (grupa b). în etapa a 
Ail Boys a terminat la egalitate 
cu Valez Sarsfield, echipă care 
antrenată de orazilianul Fiiipo 
rnez. Boca Juniors a învins cu 
formația Cbacarita. Alte rezultate : 
Gimnasia — Rosario 1—1 : Ferrocai- 
ril — Argentina 2—2 ; River Plata 
— Atlanta 1—1 : Sun Lorenzo — 
Huracati 2-.0 ; Independicnte — Co
lon 2—2

4-a, 
1-1 
este
Nu-
2-1

BOLOGNA, 17 (prin telex). — E- 
tapa a 21-a a furnizat citeva sur
prize. Este vorba, In primul riad, de 
îrifringerile suferite de formațiile 
fruntașe : Lazio a pierdut în fata lui 
Inter, dar continuă să conducă în 
clasament, deoarece și Milan a lăsat 
două puncte prețioase la Torino, ca 
și Napoli, care a fost întrecută la 
Vicenza. Și eșecul categoric suferit 
de Bologna, la Ccsena, intră în ca
tegoria surprizelor '

Iată rezultatele si autorii golurilor:
Cesena — Bologna 3—0 (Ammo- 

niaci, Orlandi din li in și Berta- 
rtlli): Internazionale — Lazio 3—1 
(Fedele. Oriali, Mariani, respectiv 
Garlaschelli); Vicenza — Napoli 2—1 
(Sormani 2. respectiv Braglia) 
ventns - - -
tafini); 
(Desolati. 
respectiv 
— Foggia 3—0 (Prati 
Cagliari — Verona 
respectiv Zaccarelli); 
doria 1—1 (Derlin, 
raschi).

în clasament : Lazio 30 p. 
tos 28 p. Napoli 27 p. biter 
rentina cite 25 p.

în clasamentul "oigeterilor 
ce Boninsegna (Inter) cu 16 
mat de Chinaglia (Lazio) 14 g, 
(Cagliari) 11 g ele.

CESARE TRENTINI

Ju- 
Al- 

— Torino 3--1 
deila 'Martira, 
autogol) : Roma 
2, Domerrghini); 
1—1 (Morchosi, 
Genoa — Samp- 
respectiv '.Ma

■ Milan 2—0 (ânaștasi.
Fiorentin* 

Saltuti,
Desolati —

Jir. en- 
și Fio-

condu- 
s ur-

Riva
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