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„CUPEI TINERETULUI
proletari vin roAre țarii*.  VNrrm.

• UNIVERSITATEA CRAIOVA CONTI
NUA SA-ȘI PĂSTREZE AVANSUL FAȚA 
DE DINAMO • PITEȘTENII AU OB
ȚINUT SINGURA VICTORIE ÎN DE
PLASARE • SCORURI IDENTICE IN 
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RUNDA A XXII-A A DIVIZIEI A LA FOTBAL

0 ETAPĂ CU MULTE GOLURI DECISIVE ÎN FINALUL PARTIDELOR

poziție deosebit de favora-
Foto : P. ROMOȘANSP. STUDENTESkOW bi,

La centrarea lui Dudu 
Georgescu din min. 21, 
Lucescu reia prin „foar
fecă" spre poarta lui 
Suciu, dar balonul va 

trece pe lingă bară...

iminiiii

GOLG ETERII
16 GOLURI ; Adam (C.F.R. Cluj)

3 din 11 m.

13 GOLURI : Bălan (Univ. Craiova).

13 GOLURI : D. Georgescu
— 2 clin 11 m.

12 GOLURI : Mârculescu (F. 
stanța). I. Mureșan (A.S.A. Tg. 
2 din 11 m.

11 GOLURI : Năstase (Steaua), 
torovici (C.S.M. Reșița) 
Mulțescu (Jiul) * “

10 GOLURI :
(F. C. Argeș) 
tantln (Sportul

0 GOLURI :
dențesc), Kun

8 GOLURI : Broșovschi (U.T.A.), Ta- 
rălungă, Oblemenco (Univ. Craiova) — 
1 din 11 m, Lupulescu (Politehnica iași).

I!II9B13E9I!

D.

DINAMO
Partida vedetă a cuplajului intpr- 

bucureștean a oferit o primă repriză 
destul de liniștită, cu un joc cam ne- 
epectaculos, lipsit — în bună măsură 
— de nerv, pe care și publicul l-a 
urmărit într-o tăcere nefirească unui 
stadion de fotbal. Ce-i drept, începu
tul meciului nu lăsa să se întrevadă 
o asemenea evoluție, mai ales după 
acțiunea studenților din min. 4, cînd 
la centrarea fundașului Manea, pă
truns pe partea stingă, M. Sandu a 
reluat cu efect mingea, care a căzut 
pe bara verticală a porții apărate de 
Caval. A fost, însă, una din putinele 
faze mai fierbinți ale acestor prime 
45 de minute, căci în continuare jocul 
a devenit potolit, dinamoviștii pre-

Stadionul „23 August**,  repriza 
secundă în nocturnă ; teren bun; 
vreme friguroasă, vînt ; specta
tori aproximativ 55 000. Au mar
cat î DUMITRACHE (min. 80) și 
RADU NUNWEILLER (min. 89). 
Raport de corner© î 3—7. Raportul 
șuturilor la poartă : 8—16 (pe spa
țiul porții • 3—6).

SP. STUDENȚESC : SUCIU — 
Tănăsescu, CAZAN, Măndoiu, Ma
nea — CHIHAIA, Iorga (min. 82 
Cassai) — Leșanu, O. Ionescu, M. 
Sandu, ȚOLEA.

DINAMO : Caval — G. SANDU, 
Dobrău DINU, Deleanu — Săt- 
măreanu II, R. Nunweiller — 
MOLDOVAN (min. 66 Gojgaru), 
D. GEORGESCU, Dumitrache, Lu
cescu.

A arbitrat GH. LIMONA
ajutat la linie de Gh. Micloș șl 
S. Stăncescu (toți din București).

Cartonașe roșii î M. SANDU.
Trofeul Petschovschl : 8.
La tineret-rezerve : 0—1 (0—1).

luînd inițiativa, dar nereușind să se 
descurce in fața presingului exercitat 
de studenți în apărare. Suciu a avut, 
de altfel, emoții mai serioase în a- 
ceastă perioadă doar în min. 40, cînd 
la centrarea lui Moldovan, de pe 
dreapta, Lucescu a trimis mingea în 
afara cadrului porții adverse, deși se

,lă.
f După pauză, însă, jocul a devenit 

mult mai animat, mai dinamic și mai 
interesant, dar pe alocuri și mai dur. 
Forțînd victoria, Dinamo a început 
să domine din ce în ce mai insistent, 
iar acțiunile sale ofensive au căpătat 
un plus de periculozitate, 
du-se destul de organizat, 
ori supranumeric, studenții 
se poate, totuși, reproșa — 
de ieri — maniera prea defensivă de 
joc, lipsa lor de curaj în atac) au 
reușit să împiedice o bună bucată de 
vreme deschiderea scorului. Ba chiar, 
la unul din rarele lor contraatacuri 
din această parte a meciului,, au și 
ratat (în min. 70) o mare ocazie de 
a obține avantaj pe tabela de mar
caj, prin căpitanul echipei lor, M. 
Sandu, care, după ce l-a driblat pe 
Sătmăreanu II, a pătruns 
careul dinamovist, dar a 
mingea pe lingă poartă, 
fără îndoială — unul din 
psihologice ale meciului, 
duce — probabil — la 
decît cel cunoscut.

Ceea ce n-au realizat studenții, a- 
veau să izbutească dinamoviștii zece 
minute mai tirziu, prin Dumitrache, 
care, primind o pasă lungă din urmă, 
a șutat plasat, in colțul 
Iui Suciu. Deși multi 
probabil telespectatori) 
marcator pe Gojgaru 
faptului că el s-a aruncat asi 
mingii în monțpntul cînd aceasta 
pe punctul de a depăși 
noi îl apreciem totuși ca 
lului pe Dumitrache.

în penultimul minut 
printr-un șut senzațional 
centrare a Iui Lucescu), R. Nunweiller 
a stabilit Ia 2—0 scorul final, care 
consfințește o victorie meritată a di- 
namoviștilor, prima obținută de ei 
în confruntările cu Sportul studen
țesc.

Arbitrul Gh. Limona ni s-a părut 
mai puțin sigur ca de obicei. El a 
refuzat dinamoviștilor un penalty (în 
min. 60) la un fault în careu asupra 
lui Dudu Georgescu, dar a făcut-o 
constrîns de situație, căci în faza 
precedentă nu sancționase (așa cum 
trebuia) un alt fault comis, de astă 
dată, de Dumitrache.

Constantin FIRANESCU

Apărîn- 
de multe 
(cărora li 
in partida

singur în 
trimis apoi 
A fost — 
momentele 
care putea 

alt rezultat

opus al porții 
spectatori (și 
l-au văzut ca 
(ca urmare a 

asupra 
____ i era 

linia porții) 
autor al go-

al meciului, 
(după o

Maria Boși, cea mai in formă jucătoare a echipei campioane, I.E.F.S., 
în meciul de ieri cu Voința Odorhei, va puncta spectcculos de pe extremă, 
«u toată opoziția Annei Iakabfi, Foto ; Dragoș. NEAGUeu toată opoziția Annei Iakabji. Foto

REZULTATE

Întreceri pentru ediția de vară
//

Șl ETAPE ORĂȘENEȘTI Șl MUNICIPALE
„CROSULUI TINERETULUI

(Dinamo)

Start in finala crosului studenților din Centrul universi tar București din

C. Con- 
Mureș) —

Nes-
1 din 11 m,

— 2 din 11 m.

Neagu (Rapid), Dobrin
— 1 din 11 m, I. Cons- 

studențesc) — 2 din 11 m.

M. Sandu (Sportul stu- 
(U.T.A.).

cadrul „Cupei tineretului"
Foto : S. BAKCSY

Citiți in pagina a 3-a cronicile
etapei a XXII-a a Diviziei A

TEHNICE
(0-2) 
(0-1) 
(1-1) 
(2-0) 
(0-0) 
(0-0) 
(0-2) 
(2-0) 
(0—0)

A.S.A. Tg. Mureș — F.C. Argeș 0—2
Politehnica Timișoara — Politehnica lași 2—1
Univ. Craiova — „U“ Cluj 3—2
Rapid — Steaua 2—0
Petrolul — C.S.M. Reșița 1—0
Steagul roșu — F. C. Constanța 1—0
Jiul — U.T.A. 2—2
C.F.R. Cluj — Sport Club Bacău 2—0
Sportul studențesc — Dinamo 0—2

CLASAMENTUL diviziei A
1. UNIVERSITATEA CRAIOVA 22 14 4 4 46—25 32
2. Dinamo 22 11 5 6 32—22 27
3. T. C. Argeș 22 11 3 8 34—32 25
4. F. C. Constanța 22 10 4 8 35—26 24
5. Steagul roșu 22 10 4 8 25—18 24
6. U.T.A. 22 10 4 8 25—26 24
7. Steaua 22 9 5 3 27—22 23
8. C.S.M. Reșița 22 7 8 7 29—26 22
9. Politehnica Timișoara 22 7 3 7 24—25 22

10. A. S. Armata Tg. Mureș 22 9 4 9 27—35 22
11. Jiul 22 8 5 9 23—26 21
12. „U“ Cluj ■ 22 8 5 9 20—20 21
13. Rapid 22 7 6 9 21—26 20
14. Sportul studențesc 22 8 3 11 28—23 19
15. Petrolul 22 7 5 10 19—27 19
16. C.F.R. Cluj 22 7 5 10 23—35 19
17. Politehnica lași 22 7 2 13 23—35 16
18. Sport Club Bacău 22 6 4 12 21—33 16

ETAPA VIITOARE (7 aprilie)
Sportul studențesc — Univ, Craiova (1-3)
F ,C. Constanța — C.S.M. Reșița (2-1)
Rapid — C.F.R. Cluj (1-3)
„U“ Clu| — Politehnica Tim. (0—1)
F. C. Argeș — Jiul (1-3)
Politehnica lași — Steaua (1-4)
Sport Club Bacău — A.S. Armata Tg. Mureș (2-3)
Steagul roșu — Dinamo (2-3)
U.T.A. — Petrolul (1-4)

S îmbată, dar mai ales ieri, agenda competițiilor de masă a fost, 
in majoritatea județelor țării, mai bogată ca oricînd, în ciuda 
faptului că nu peste tot vremea s-a arătat a fi în deplină con

cordanță cu... filele calendarului.
Eveniment firesc — capul de afiș l-au deținut întrecerile din cadrul 

ediției de vară a „Cupei tineretului" care, la acest sfîrșit de săptămînă, 
a înregistrat cote valorice ridicate în atragerea elevilor, studenților, mun
citorilor, funcționarilor în competiții. De astă dată, interesul major l-au 
stîrnit întrecerile de alergări, precum și concursuri!;- de gimnastică.

Dintre celelalte activități sportive de masă ale sfîrșitului de săp
tămînă, etapele orășenești, municipale și, pe alocuri, județene, ale marii 
întreceri devenită tradițională, „Crosul tineretului", s-au 
mul plan.

situat pe pri-

4 500 DE

LA CROSUL
PARTICIPANT!
SECTORULUI V
și tinere au parti-

STUDENȚII BUCUREȘTENI ȘI-AU DESEMNAT 
LA CROSPE CENTRU UNIVERSITAR

După ce în zilele săptămînii soarele 
a fost destul de darnic în a-și trimite 
razele călduroase peste Capitală, iată 
că duminică el a stat ascuns după 
nori, iar studenții și studentele din 
Centrul Universitar București, care 
și-au desemnat campionii de cros din 
cadrul „Cupei tineretului", s-au între
cut pe o temperatură ce oscila în jur 
de cîteva. grade. Cu toate acestea, in 
împrejurimile noii clădiri a Institu
tului politehnic au fost prezenți cîteva 
mii de tineri te și-au-disputat cu 
ardoare titlurile de campioni l'a cros- 
Starturile — extrem de populate. în 
special la studente, unde pe listele

CAMPIONII
Șl ÎNOT
înscrise aproapede concurs au fost

3.000 de participante. Disputa a fost 
dominată categoric de studenta I.M.F. 
Renate Wilfert care, cu o rezistentă 
remarcabilă și ușurință în alergare, a 
trecut prima linia de sosire. Iată cla
samentul : 1. Renate Wilfert (I.M-F.), 
2. Doina Mitu (I.E-F.S.), 3. Doina 
Chereși (A.S.E.). Cursa studenților a 
fost la fel de interesantă și a dat 
ciștig de cauză .sportivului de Ia In- 
rlituliil agronomic „Nicolae Bălceșcu", 
Ton SămoiiM- El a fost urma: m cia-

(Continuare în pag. a 2-a)

CONCURS DE GIMNASTICĂ SPORTIVĂ
Sîmbătă după amiază, sala de 

gimnastică a I.E.F.S. a găzduit con
cursul de gimnastică sportivă din 
cadrul „Cupei tineretului”. Au par
ticipat sportivi studenți, neclasifi
cați. de la Universitate, A.S.E., In
stitutul de construcții, I.M.F., Insti
tutul politehnic și Facultatea de a- 
gronomie (la fete) și de la Insti
tutul de construcții, Institutul po
litehnic, I.M.F. și A.S.E. (la băieți). 
Concursul s-a desfășurat la două 
probe, băieții : un exercițiu impus 

1 (din complexul „Sport și sănătate") 
și o săritură la ladă în lungime, 
iar fetele, un exercițiu liber ales 

*la sol și o săritură la cal trans- 
! yersal. Un succes absolut au ob- 
; ■țjjn.țt studentele de la A.S.E, care 
■ aii ocupat primele cinci locuri în 

clasamentul general. Clasament: 
ț individual compus, fete : 1. Maria- 
| na Iosebică (A.S.E.) 17.80 p., 2. Lu- 
[ cia Lupu (A.S.E.) 17,40 p., 3. La- 
| vinia Spandonide (A.S.E.) 17,05 p., 
| 4. Doina Bigică (A.S.E.) 17,00 p„ 5. 
| Maria Gomează (A.S.E.) 16,90 p. 
• 6. Anca Mocanu (Universitatea)

MECIURI DEOSEBIT DE ECHILIBRATE
IN PRIMA ETAPA A DIVIZIEI A

DE HANDBAL
Pe un timp nu prea favorabil 

(frig și vînt), ieri au debutat în
trecerile celei de ' a XVI-a ediții a 
diviziei A de handbal. Așa cum 
ne așteptam, însă, majoritatea par
tidelor au fost foarte echilibrate, 
în special cele în care vechile di
vizionare A întîlneau adversare a- 
bia promovate în primul eșalon.

FEMININ. SERIA I
UNIVERSITATEA BUCUREȘTI— 

CONFECȚIA 9—9 (5—5)1 Rezulta
tul final ni se pare absolut echi
tabil, deoarece ambele formații 
s-au întrecut în... greșeli, deloc 
scuzabile chiar și dacă ne gîndim 
că este vorba de un început de 
sezon. Veniți să urmărească la lu
cru o echipă fruntașă (Universita
tea), spectatorii au asistat la o 
abundență de greșeli (de tehnică, 
în special), dintre care n-au lipsit 
ratările din poziții clare, pasele 
greșite și irosirea unor aruncări de 
la 7 m. In privința ritmului de 
joc și a evoluției scorului, parti
da a fost, totuși, destul de ani
mată (Confecția a condus cu 2—0 
în min. 2, iar în min. 5 Universi
tatea egalase : 2— 2). Notînd apor
tul celor doi portari (Luereția Moi
se — Universitatea, Niculina Mi- 
tu — Confecția) subliniem că în ul 
timul minut al partidei Confecția 
avea victoria în mînă printr-un 
gol înscris de Serediuc (care e- 
voluase foarte slab pînă atunci), 
dar Universitatea a egalat în ex
tremis, prin Lidia Dumitru. Au 
marcat : Georgeta Vasile (4), Dumi
tru (2), Arghir, Diaconescu și 
Furcoi pentru Universitatea, res
pectiv Aurelia Georgescu (5), Se-

LA TG. MUREȘ SCORUL ETAPEI : 22—9• STEAUA REALIZEAZĂ
• C.S.M. REȘIȚA A RATAT 6 ARUNCĂRI DE LA 7 M I

rediuc (3) și Ilie. Au arbitrat bucu- 
reștenii D. Racoveanu și I. Io
nescu (c.a.).

I.E.F.S. — VOINȚA ODORHEI 
11—8 (6—4). în pofida victoriei ob
ținute în final, echipa campioană 
n-a reușit să lase spectatorilor o 
impresie favorabilă. Studentele, a- 
flate departe de valoarea pe care 
o arătaseră în campionatul trecut, 
s-au chinuit pur și simplu în fața 
modestei echipe din Odorhei, unde 
doar Magda Mikloș face eforturi 
notabile. Formația bucureșteană a 
practicat un joc lipsit de orizont, 
cu o pseudo-circulație (deloc peri
culoasă !) în care linia de 9 metri 
s-a dovedit aproape inexistentă. De 
altfel, jocul echipei campioane s-a 
axat mai mult pe pătrunderile Mă
riei Boși și Doinei Radu. Cum 
spuneam, însă, I.E.F.S.-ul a obți
nut, totuși, victoria, neavînd o ad
versară capabilă să-i dea cît de 
cît replica așteptată. Este de reți- 
nut, însă, că bucureștencele au 
ratat două aruncări de la 7 m (în 
același minut: 22 I) și că Valenti
na Ionescu, introdusă — inspirat — 
în teren, pentru a o înlocui- pe 
Elena Frîncu (de la care așteptăm 
confirmări de vreo trei ani...) a 
fost readusă pe banca rezervelor 
după ce înscrisese, de la 9 m, două 
goluri din 3 șuturi la poartă I Au 
marcat : Boși (5—4 din 7 m), Bunea 
(2), Ionescu (2), Bota și Schram- 
ko pentru I.E.F.S., Mikloș (5) și 
Teglaș (3—2 din 7 m). Indulgent 
arbitrajul piteștenilor Ionescu și 
Grigoriu (al.h.).

RULMENTUL BRAȘOV — MU
REȘUL TG. MUREȘ 15-13 (8-9).

Meci specific de campionat, în care 
localnicele — cu Oancea în deose
bită vervă — au reușit să treacă 
de excelenta apărare a formației 
mureșene, obținînd o victorie me
ritată. Cele mai eficiente jucătoa
re : Oancea (9), și Căciulă (3) — 
Rulmentul, respectiv Șoș (4) și 
Bartha (3). Au condus cu greșeli

1(1,60 p., băieți : 1. Virgil Dima 
(Inst, de construcții) 16,50 p, 2. Flo
rin Cimpeanu (Inst, de construc
ții) 16,10 p., 3. Constantin Oprea 
(Inst, de construcții) 15,40 p., 4. 
Florin Trăilă (I.M.F.) 15,30 p., 5. 
Dumitru Ghioca (Inst, de construc
ții) 14,70 p., 6—7. Constantin Filip 
(Inst, de construcții) și Costel Jal
bă (Institutul politehnic) 14,50 p. 
Daniel DIACONESCU — coresp.

4 500 de tineri 
cipat ieri dimineață la crosul inau
gural al manifestărilor ce vor a- 
vea loc în cinstea Zilei de 1 Mai, 
organizat de către C.E.F.S. sector 
V, în colaborare cu organizațiile 
sindicale și de tineret.

Pentru spectatorii ocazionali, ca 
și pentru toți cei veniți special să 
urmărească întrecerile, alergările 
de ieri dimineață vor rămîne mult 
timp o amintire plăcută. S-a aler
gat cu multă voie bună și mai 
ales cu o dorință vădită de a nu 
ceda... în apropierea punctului de 
sosire, fetele și băieții, chiar și cei 
din ultimele rînduri au sprintat 
cu ambiție, punînd la „bătaie" toa
te resursele de energie, pentru a 
obține un loc cît mai bun în cla
sament. In aceasta, socotim noi, a 
constat marele succes al crosului 
de duminică, pentru ,. care, toți 
competitorii, dar și organizatorii 
merită numai laude. In afara în
vingătorilor trebuie evidențiați, 
pentru buna mobilizare, „întreprin
derea Bere Rahova”, „Industria 
Bumbacului", „.XPOLO", „Șc. gen. 
industria Alimentară”, „Șc. prof. 
Autobuzul", „Liceul energetic Io
sif Rangheț, „Sc. prof. I.M.G.B.", 
„Lic. nr. 30" etc. Iată în
vingătorii, cei care la sfîrșltul 
curselor au primit cupe, medalii 
și diplome. Cat. 15—16 ani, școli 
generale: Ecaterina Gheorghe (Șc. 
gen. 101) și Tony Constantinescu 
(Șc. gen. 100); 15—16 ani licee și 
școli profesionale:
(Autobuzul) și Gh. Nistor (Auto
buzul) ; cat. 16—17 
fesionale, licee și
Augustina Irimia (Șc. gen. 101) și 
Ion Cojocaru (Lic. Energetic); cat. 
18—19 ani: Eliza Enache (I.I.B.) 
și Fl. Grigore (I.D.E.B.).

Gh. ȘT.

Stănica Diniță

ani, școli pro- 
înireprinderi:

RĂDUCANU - 3 GOLURI IN POARTA RAPIDULUI

DINAMO A CÎSTIGAT PE MERIT 
PRIMUL DERRY 

AL CAMPIONATULUI DE POLO
Veritabilă atmosferă de derby, 

ieri dimineața la piscina Floreasca, 
unde DINAMO și RĂPI», singu
rele formații neînvinse în campio
natul de polo pînă la acea oră, se 
înfruntau în prima lor partidă di
rectă din actuala ediție. A fost 
un joc plăcut, cu cîteva goluri 
frumoase, încheiat cu victoria pe 
deplin meritată a campionilor. 
Dinamo a învins la limită cu 4—3 
(0—0. 1—0, 2—2, 1—1), păstrîndu-și 
astfel fotoliul de lider.

Cele două echipe (Dinamo cu 
D. Popescu nerestabilit după boală, 
iar Rapid fără Schervan) au în
ceput disputa cu multă reținere; 
acțiuni lente, șuturi la poartă foar
te rare. La o primă eliminare a 
rapidistului Băjenaru, Nastasiu, 
din extremă, a avut o poziție bună, 
dar Țăranu s-a interpus salvator 
în traiectoria balonului. In faza 
imediat următoare, Lazăr a ratat, 
la rîndul lui, deschiderea scorului 
în superioritate numerică. Rapi- 
diștii s-au aflat apoi cu „om în 
plus" (eliminarea lui V. Rus), dar 
Bartolomeu a scăpat mingea din

(Continuare in pag. a 2-a)

R. Lazăr (Dinamo) protejează bine unghiul scurt al porții apărate de 
Huber, iar Țăranu (Rapid) este nevoit să caute un coechipier pentru a-i 

pasa balonul.

mînă în mod inadmisibil. Repriză 
albă.

Și după următoarele 5 minute 
existau toate șansele ca scorul să 
rămînă nemodificat. Slăvei a șu
tat năpraznic din apropiere, dar 
Huber a fost la post; apoi Lazăr 
a încercat un „număr" personal, 
din centru. Fără rezultat însă. în
tre timp jocuj se mai înviorase 
și o serie de pătrunderi spre am
bele porți n-au fost oprite decît 
prin fault. Arbitrul N. Nicolaescu 
a fost însă mai întotdeauna pe fa
ză, sancționînd cu promptitudme 
orice neregularitate. Și exact cu 
21 de secunde înainte de sunetul 
sirenei, la o fază ce nu prevestea 
nimic deosebit, Răducanu a șutat 
de la 8 metri exact la păianjen : 
1—0 pentru Dinamo.

Repriza a treia a fost cea mal 
frumoasă. Țăranu a avut posibi
litatea să egaleze, dar a tras a- 
fară. în continuare, la un pas gre
șit al lui Lazăr, Rapid s-a aflat 
din nou pe punctul de a marca, 
dar cei patru atacanți ai săi scă- 
pați pe contraatac n-au putut să 
învingă pe cei doi dinamoviști a- 
flați în apărare și îngerul lor pă
zitor, Huber. Și cum soarta se răz
bună adesea în asemenea ocazii, 
la faza următoare, Zamfirescu a 
reușit să atragă asupra sa doi ad
versari, l-a văzut pe Răducanu li
ber și i-a trimis balonul, iar acesta 
din urmă „l-a executat’’ fără șo
văire pe Mureșan : 2—0.

Rapid a revenit furtunos, mobi
lizată în special de verva lui Ilie 
Slăvei. La un atac decis, Huber a 
făcut singura greșeală din acest 
meci, faultîndu-1 grosolan pe Olac: 
penalty pe care Slăvei l-a trans
format precis (1—2). Golul a dat 
parcă aripi echipei giuleștene și, 
la o greșeală a lui Popa, același 
Olac a făcut o cursă splendidă în
cheiată cu un șut imparabll: 2—2.

Vom asista la o răsturnare spcc- 
tuloasă a scorului ? Dinamoviștii 
nu s-au împăcat cu acest gînd și

A. VAS1LIU

(Conținuarc fn pag. a t-a)



„Criteriul tineretului'*  la box

sament de Octavian Popa (I.E.F.S.), 
Nicolae Țugui (I.F.) și Gheorghe Fe
recați! (A.S.E.).

Deși la locul disputelor a fost 
prezent un mare număr de cadre di
dactice de la catedrele de specialitate, 
totuși. ORGANIZAREA A LĂSAT DE 
DORIT deoarece, pe unele porțiuni, 
cîțiva concurenți au scurtat traseul și, 
evident, au fost descalificați. Dar, 
poate, era mai bine dacă toți cei ce 
au asistat și și-au încurajat sportivii 
ar fi dat o mină de ajutor la orga
nizare.

P- Iv.
★

Bazinul „23 August" din București 
a îmbrăcat duminică haine de sărbă
toare. Aici a avut Ioc etapa finală 
pe Centru universitar din cadrul 
„Cupei tineretului". Au fost prezenți 
sute de înotători și înotătoare de la 
toate institutele de învățămînt supe
rior din Capitală. întrecerile au fost 
dominate, normal, de reprezentanții

Una dintre competițiile de an
vergură ale acestei primăveri va 
fi, neîndoios, „Crosul tineretului" 
a cărui etapă finală se va desfă
șura, în primele zile din luna a- 
prilie, la Deva. în aceste zile, 
populara manifestare sportivă de 
masă, organizată de C.C. al U.T.C. 
și C.N.E.F.S., își desemnează cîș
tigătorii etapelor orășenești, muni
cipale și județene.

Iată cîteva relatări, în acest sens, 
ale corespondenților noștri:

TIMIȘOARA. La startul fazei 
municipale a „Crosului tineretului" 
competiție bine organizată de co
mitetul municipal U.T.C. și 
C.J.E.F.S Timiș, s-au prezentat 
peste 2 000 de concurenți din șco
lile profesionale, liceele, facultăți
le și întreprinderile timișorene. Iată 
cîștigătorii. Fete (15—16 ani): 1.
Valeria Platon (Șc. prof. M.I.U.);
2. Ofelia Scripcă (Șc. prof. M.I.U.); 
3 Mirolda Pleșiu (Lie. nr. 4) ; 
17—19 ani: 1. Maria Pera (Șc. prof.

FLORIN GHIȚĂ-CEL MAI TEHNIC PUGILIST 
AL COMPETIȚIEI DE LA GALAȚI

PRIMA ETAPĂ A DIVIZIEI A DE HANDBAL

' Cea de a V-a ediție a competi
ției pugilistice rezervată celor mai 
buni tineri boxeri, organizată de 
ziarul MUNCA în colaborare cu 
I'.R. Box și organele sportive gă- 
lățene, „Criteriul tineretului", și-a 
disputat, în Sala sporturilor din 
Galați, ultimul său act. Așa cum 
aminteam și in numărul nostru de 

■ieri, reuniunea finală s-a ridicat 
• la un nivel tehnic și spectacular 
mulțumitor, multe dintre cele 11 
partide fiind aplaudate de public.

Gala a debutat strălucit, cu un 
i meci Interesant, în care constăn- 
^țeanul Turan Rușii a luptat cu o 
'.ambiție deosebită pentru a se re- 
șvanșa în fața rivalului său Paul 
’Dragu (Steaua), Trebuie să spu
nem că Turan a fost foarte aproa
pe de realizarea visului său, timp 
de două runduri lupta fiind sen
sibil egală. Dispunînd de mai 
multe resurse fizice, Paul Dragu 
a reușit, în ultima treime a meciu
lui, să acumuleze un avantaj mi
nim, dar suficient pentru a primi 
victoria.

După cum evoluase în semifinală 
în fața propriilor suporteri din 
Brăila, ne gîndeam că „musca" 
Niță Robu nu va reuși nici de 
data aceasta să devină cîștigător 
al „Criteriului tineretului", așa 
cum s-a întîmplat și anul trecut. 
Cu atît mal mult credeam aceasta, 
cu cit adversarul său din finală. 
Nicolae Stoenescu (Box club Ga
lați), dovedise o excelentă poftă 
de luptă în semifinala de la Brăi
la. Dar nu a fost așa- în finală, 
Niță Robu a boxat mult mai a- 
proape de valoarea sa și foarte 
decis în acțiunile ofensive l-a silit 
pe gălățean la o luptă exagerat de 
defensivă. Numărat în rundul doi 
în urma recepționăril unui croșeu 
de dreapta la bărbie, Stoenescu a 
fost oprit să mal lupte de către 
arbitrul craiovean Mihal Voicu- 
lescu, care a sesizat prompt situa
ția de inferioritate în care se afla 
sportivul gălățean.

Cu o lovitură de dreapta extrem 
de rapidă și precisă, care i-a func
ționat excelent mai ales în pri
mele două reprize, Constantin 
Buzduceanu (C.S.M. Craiova) și-a 
înscris pentru a doua oară numele

Campionatul de rugby sub semnul echilibrului 

GRIVITA ROSIE, 
FARUL Șl UNIVERSITATEA 

ÎNVINGĂTOARE ÎN DEPLASARE!
Ieri s-au disputat jocurile ultimei 

etape a turului campionatului de 
rugby, întreaga competiție suferind 
o amînare datorită turneului sud- 
american al echipei naționale, care 
— după cum se știe — a evoluat 
astă-toamnă în Argentina. Așa că 
abia acum putem vorbi de jumătatea 
întrecerii, cea de a doua sa parte 
urmînd a se desfășura în continuare, 
fără nici o pauză. Partidele etapri 
de ieri (a XIII-a) au stat din nou 
sub semnul disputei indirecte pen
tru supremație în care s-au anga
jat, insă mai de mult, echipele

REZULTATE TEHNICE (etapa • 
XIII-a) : steaua — Rulmentul str
iat! 28—8 (18—8) ; Dinamo—C.S.M. 
Sibiu 13—3 (0—3) ; Gloria — Farul 
Constanta 0—4 (0—0) ; „Poli” Iași 
— Grivița Roșie 0—3 (0—0) ;
Agronomia Cluj — Vulcan 6—0 
(0—0); Știința Petroșani — Uni
versitatea Timișoara 0—3 (0—0).

bucureștene Steaua (campioana țârii) 
și Grivița Roșie (în creștere de for
mă de la un sezon la altul), pe de o 
parte și Farul din Constanta (un XV 
devenit extrem de redutabil), pe de 
alta. Toate trei au cîștigat; ceea ce 
lasă mai departe deschisă lupta pen
tru titlu.

Constăntenii au evoluat în Capita
lă. pe stadionul Gloria, în compania 
echipei cu același nume. A rezultat, 
conform așteptărilor noastre, un joc 
excelent si mult mai echilibrat de- 
,'if ar lăsa să se întrevadă pozițiile 
celor două formații în clasament. 
Asta pentru că oaspeții n-au avut 
ritm constant de „echipă mare", dar 
mai ales deoarece XV-lea Gloriei a 
ripostat neașteptat de bine, de cu
rajos. compensînd printr-un excelent 
joc de echipă un handicap de valoa
re care îi era net defavorabil. Așa 
se face că constănțenii au învins

Primul trial

Calificativul BINE
A doua manșă a concursului de 

verificare a stadiului pregătirii ju
niorilor vizați a reprezenta țara 
noastră la campionatele europene a 
fost evident edificatoare pentru cei 
doi antrenori ai loturilor republi
cane, Tudor Buzea (f) și Roger 
Cernat (m)-

Primul tehnician are mai multe 
motive de satisfacție, deoarece ma
rea majoritate a celor 20 de tine
re jucătoare convocate la Bucu
rești au reușit să obțină ieri pe 
cele patru piste ale sălii Construc
torul rezultate superioare în „re
turul" trialului, mureșanca Gyon- 
gyi Szucs stabilind cu 424 pd re
cordul concursului. In ascensiune 
de formă s-au mai prezentat du
minică gălățencele Olimpia Tăbă- 
caru, Ana Nistoran, bucureștencele 
Maria Nichifor, Angela Sofronie- 
Matei, Luciana Micu, reșițeanca 
Melania Lăcătușii, brașoveanca 
Emilia Postăvariu și alte tinere 
jucătoare, care supuse în continua
re unui atent proces de Instruire 
pot progresa într-un ritm rapid. 
Perfecționarea loviturilor la cana
lul preferat, rezolvarea figurilor 
grele la „izolate" și precizia Ia o 
singură piesă — iată cîteva din 
elementele cărora antrenorii de la 
echipele respective trebuie să le 
dea prioritate în ședințele de pre
gătire cu elevele lor, selecționate 
în lotul republican.

Tabela de marcaj de pe arena 
Voința din Capitală, unde au 
concurat juniorii, a indicat — din 
păcate — cifre inferioare celor 
înregistrate în prima zl de con- 

printre cîștigătorii „Criteriului" la 
categoria cocoș. De data aceasta 
el l-a întrecut la puncte pe brăi- 
leanul Ionel Gheorghe, care, în 
ultimul rund, s-a ridicat la nive
lul adversarului său.

Destul de modestă, partida „pe
nelor". Adrian Turcitu (CS.M. 
Craiova) a primit decizia în fața 
lui Titi Tudor (Rafinorul Ploiești) 
pentru un plus de combativitate.

în cea mai frumoasă partidă a 
galei, Florian Ghiță (Electroputere 
Craiova) l-a învins fără drept de 
apel pe talentatul Vergii Sîrbu 
(Dinamo Brașov), luîndu-i locul în 
echipa națională de tineret, la ca-' 
tegoria semiușoară. La sfirșitul 
reuniunii, pugilistul craiovean, o 
autentică speranță a boxului nos
tru, a primit din partea antrenori
lor prezenți la competiție califica
tivul de cel mai tehnic sportiv al 
întrecerii. La categoria ușoară, 
Carol Hajnal (Metalul Salonta), 
deși favorit, a trecut prin clipe 
grele la mijlocul reprizei secunde, 
cînd a fost surprins cu un croșeu 
de dreapta, fiind numărat. în res
tul partidei, el l-a dominat clar pe 
Mihai Hozo (U.M. Timișoara). 
„Semimijlociul" Damian Cimpoieșu 
(Dinamo Brașov) a întîlnit în Ion 
Truță (Viitorul București) un ad
versar curajos, care i-a ridicat 
destule, probleme. Brașoveanul a 
obținut victoria, dar nu a evoluat 
la valoarea obișnuită- I-a „mijlocie 
mică" Costache Ciochină (Box 
Club Brăila) a fost declarat învin
gător în fața lui Paul Papp (C.S. 
Baia Mare), într-o partidă medio
cră, asemănătoare cu cea a „mijlo
ciilor" Aurel Stana (C.F.R. Timi
șoara) — Grigore Sasu (Metalul 
Suceava), în care primul a primit 
decizia la puncte. Pentru „semi
greul" Mircea Simon (Dinamo 
București) și „greul" Costică Da- 
finoiu (Box Club Brăila), meciu
rile cu Ion Ștefaniuc (C.S.M. Cluj) 
Și, respectiv, Gică Axente (Dună
rea Galați) au constuit simple for
malități, aceștia din urmă fiind 
opriți de către arbitri să mai con
tinue lupta încă din prima repriză-

Mihai TRANCĂ 
Petre HENT

Talonerul con- 
stănțean Crăciun 
a fost ieri foarte 
activ în partida 
cu Gloria, lată-l 
inițiind un atac 
frumos conceput.

Foto :

Ion MIHAICA 

foarie greu (4—0) și puțin a lipsit 
ca partida să se încheie la egalitate 
(poate că ar fi fost mai echitabil). 
Desigur, în cele cîteva momente 
cind a jucat la adevărata sa forță. 
Farul ne-a probat că nu întâmplător 
se găsește în postura de „challen
ger". _ Avem de-a face cu o forma
ție bine echilibrată pe ccmparli- 
mente, capabilă de a-î învinge pe 
cei mai puternici. (Confruntarea sa 
de duminica viitoare cu Steaua se 
anunță-pe cit de decisivă, pe atît de 
interesantă.) Farul s-a pus ieri mai' 
repede pe picioare și se părea că va 
străpunge sistemul defensiv al Glo
riei, cu atît mai mult că acesteia 
ii lipsea o piesă importantă din an
grenajul său — fundașul Briceag, 
Dar, pe măsură ce minutele treceau 
se vedea tot mai clar că metalurgiș- 
tii sînt dispuși să-și vindă cit mai 
scump pielea. Ambele echipe au tre
cut pe lingă deschiderea scorului, 
ratând ocazii favorabile. Tabela a 
rămas astfel imaculată 65 de minute, 
pînă cînd o lovitură de picior căzu
tă, expediată de Bucos, se duce pe 
lingă bare. Gavrici (care a jucat pe 
post de fundaș) „bîlbîie" balonul. 
Rezultă o grămadă la 5 metri de 
butul Gloriei. Mingea este talonată 
de constănțeni și transmisă fulgeră
tor pînă la aripa Olteanu care în
scrie la colț singura încercare a par
tidei : 4—0 !. Degeaba a forțat Glo- 

pentru C. E. de popice acordă 

fetelor și INSUFICIENT băieților
curs. Performerul reuniunii de 
ieri, Victor Miclea, marcat cu 
854 pd, a obținut cu 16 puSete mai 
puțin decît cîștigătorul rundei 
inaugurale. De altfel, favoriții la 
locurile fruntașe au avut o ne
așteptată cădere, ceea ce denotă 
că. pe lîngă alte deficiențe de or
din tehnic, băieții au la ora ac
tuală o insuficientă condiție fizică, 
ei neputînd face față eforturilor 
cerute de două jocuri consecutive.

REZULTATE TEHNICE : femi
nin — 1. Gyongyi Szucs (Voința 
Tg. Mureș) 424, 2. Olimpia Tăbă- 
caru (Voința Galați) 400, 3- Emi
lia Postăvariu (Hidromecanica 
Brașov) 399, 4. Maria Nichifor (Vo-

H I P I S M j
Dacă era de așteptat ca evoluția 

cailor să fie superioară celei din 
reuniunea de deschidere, ieri s-au 
înregistrat timpi greu de anticipat, 
mult prea buni, ca să nu se poată 
afirma că... s-a cam sărit peste 
cal 1 Starea timpului n-a fost toc
mai favorabilă — a bătut vîntul 
— ca să acopere integral fluctua
țiile înregistrate, așa că nu rămî- 
ne de conchis decît că s-a pornit 
cu stângul, adică s-a trecut brusc 
la performanțe contradictorii 1 Pre
miul principal, în care a debutat 
Gabarit — cîștigătorul Derby-ului 
de anul trecut — n-a corespuns.

(Urmare din pag. 1)
Gh. Stoicovici șl M, Stoicovici 
(București). (V. POPOVICl — co
resp.).

SERIA A II-A
UNIVERSITATEA TIMIȘOARA— 

CONSTRUCTORUL TIMIȘOARA 
13—12 (7—7). în min. 15 studentele 
conduceau cu 7—2 și se părea că 
vor obține o victorie categorică, 
fără probleme. Spre surprinderea 
generală însă, Constructorul a gă
sit resurse să refacă handicapul și 
să țină în șah puternica formație 
studențească pînă în finalul parti
dei. O mențiune se cuvine acorda
tă Măriei Ștef de la Constructorul. 
Au marcat: Kaspari (2), Gheorghiu 
(3), Ștef (3), Vezelici (2), Koczi și 
Marcov pentru Constructorul, res
pectiv Metzenrath (4), Cojocarii (4), 
Iordache (2), Popa (2) și Sauer. 
Au condus bine V. Căpățină și V. 
Weihelbaum (Timișoara). (P. AR
CAN — coresp. județean).

UNIVERSITATEA IAȘI — RA
PID BUCUREȘTI 14—8 (8—4). în 
deosebită vervă, studentele ieșen- 
ce au practicat un joc frumos, cu 
multe combinații reușite, bine o- 
rientate spre poarta adversă. Ex
perimentata formație bucureșteană 
a încercat să țină pasul cu echipa 
gazdă, dar a trebuit să cedeze da
torită insuficientei pregătiri fizice. 
Principalele realizatoare: Stama- 
tin (7) și Cojocărița (3) — Univer
sitatea, respectiv Stănișel (4). Au 
condus bine Gh. Mateescu și Al. 
Popescu (Gh. Gheorghiu-Dej). (D. 
DIACONESCU — coresp. județean).

C.S.M. SIBIU — TEXTILA BU- 
HUȘI 4—10 (1—7). Victorie clară 
a textilistelor, care au profitat din 
plin de nesiguranța sibiencelor. 
Principalele realizatoare: Bădescu 
(2) — C.S.M., respectiv Stoleru (5). 
Au condus foarte bine T. Curele» 
și I. Păunescu (București), <1. IO- 
NESCU — coresp. județean).

MASCULIN, SERIA I
ȘTIINTA BACAU — DINAMO 

BUCUREȘTI 13—14 (6—9). Meci 
extrem de echilibrat, mai ales în 
repriza secundă. în mod special 
trebuie remarcat Cornel Penu, al 
cărui aport la obținerea victoriei 
de către formația bucureșteană a 
fost hotărîtor. Principalii realiza
tori : Dan Marin (6) și Cîrlan (4) 
— Dinamo, respectiv Odae (4) și 
Tase (3). Corect arbitrajul ploieș- 
tenilor V. Erhan și D. Purică. (S. 
NENIȚA — coresp).

A.S.A. TG. MUREȘ — STEAUA 
9—22 (5—9). Abia intrați în prima 
divizie, handbaliștii mureșeni au 

ria egalarea. Era mult prea greu de 
tre.cut de masiva echipă de pe lito
ral. Arbitrul Sergiu Dragomirescu a 
condus formațiile : FARUL : Cristea
— Stoica, Marica, Motrescu, Oltea
nu — Bucos, Florescu — Varga, Du
mitru, Mușat — Daraban, Borșaru
— Băcioiu, Crăciun, Sîrbu. GLO
RIA : Gavrici — Catană, Lazăr, Bi-
direl, Matei — Ivan, Tănase —'
Crhețu, Bîzdic, Alecu — Tuscan, Fi
lip — Curea, Mateescu, Ciocan.

în „deschidere" s-au întîlnit Di
namo (în continuare în căutare de 
teren) și C.S.M. Sibiu. Au învins di- 
namoviștii (in fine I), cu o echipă 
evident mai experimentată, cu 13—3, 
după ce la pauză, incredibil, sibienii 
conduceau cu 3—0 ! întâlnirea a fost 
plăcută, jucîndu-se cu cursivitate, 
victoria revenind în cele din urmă 
echipei mai bune. Păcat că jbcul a 
căpătat spre final aspecte prea dure, 
fapt de care se fac vinovate ambele 
formații. A arbitrat Gabriel Eftimes- 
cu echipele : DINAMO : Dăiciulescu
— Constantin, Aldea, Dragomirescu, 
Nica — Margliescuj Catană — Ro
man. Țuțuianu, Marin — Aurel (Vi- 
man), Boroi — Țurlea, Caraiman, 
Baciu. C.S.M. SIBIU : Munteanu 
Crășmariu, Popeți, Lupaș, Buțu — 
Tămaș, Mogoș — Panait, Manea, 
Lomotă — Prohor, Burcea — Enă- 
cescu, Goniboș, Deac (Vincze).

Au marcat : Munleanu (Iov. de 

ința Buc.) 393, 5. Ana Nistoran 
(Voința Galați) 390, 6. Angela So- 
fronie-Matei (Rapid Buc.) 389 ; 
masculin — 1. V. Miclea (Jiul Pe- 
trila) 854, 2. M. Vartic (Flacăra 
Cîmpina) 838, 3- H. Ardac (Petro
lul Ploiești) 831, 4. A. Molnar (Vo
ința Cluj) 827, 5. FI. Ghiță (Rul
mentul Brasov) 821, 6. N. Malciu 
(I.C. Oradea) 815. CLASAMENTE 
GENERALE : fete — 1- Elisabeta 
Badea (Voința Buc.) 792 (420+372).
2. Olimpia Tăbăcaru 791 (391+400),
3. Gyongyi Szucs 787 (363+424) ;
băieți — 1. V. Miclea 1677 (823 + 
854), 2 H. Ardac 1667 (836+831), 
3.1. Popa (Jiul Petrila) 1663 (870+' 
793).

Traian IOANIȚESCU

DESPRE TIMPI ȘL. PERFORMANTE
Alergarea a avut o desfășurare sim
plistă. Reprezentanții antrenamen
tului Mari nescu-Artizan-Teodora
— au imprimat cursei o alură ra
pidă .căutînd să se detașeze. Kilo- 
wat s-a acroșat însă de ei, și pe 
linie dreaptă, s-a detașat cu multă 
dezinvoltură, cîștigînd categoric. 
Ultinla cursă a fost foarte dispu
tată, Diafana cîștigînd, după con
sultarea fotografiei, față de Sonor.

REZULTATE TEHNICE: cursa 
I: Danciu (G. Soita n) 36,4, Ocnaș, 
simplu 4, ordinea 14 ; cursa II: 
Stacan (I. Florea) 35,2, Hîrca, sim- 

făcut totul pentru a stăvili im
petuoasele atacuri ale campioni
lor. El au reușit, în bună măsură, 
acest lucru doar în prima repriză, 
fiind nevoițl să încline apoi stea
gul în fața puternicei și valoroa
sei echipe bucureștene, care a ofe
rit un splendid spectacol handba
listic. Principalii realizatori: Maș- 
ca (3) și Feher (3) — A.S.A., res
pectiv Birtalan (7), Voina (4) și 
Drăgăniță (3) Au condus foarte bine 
C. Căpățină și R. Iamandi (Buzău). 
(C. ALBU — coresp.).

UNIVERSITATEA CLUJ — IN
DEPENDENȚA SIBIU 18—13 (8— 
7). Cu excepția minutului 34, cînd 
sibienii au reușit să egaleze (8—8), 
studenții au condus în permanen
ță, uneori la diferențe confortabi
le de 4—5 goluri. Principalii reali
zatori : Chircii (7—4 din 7 m) — 
pentru „U“, respectiv Savu (7). Au 
condus timișorenii V. Epure și N. 
Maghețiu. (Nș. D.).

SERIA A Il-a
MINAUR BAIA MARE — PO

LITEHNICA TIMIȘOARA 20—17 
(12—8). Meci foarte frumos, echili
brat, în care s-au acordat 9 arun
cări de la 7 m. Victoria băimăre- 
nilor este deplin meritată. Prin
cipalii realizatori: Palko (9) și 
Panțîru (4) — Minaur respectiv 
Gunesch (5). Slab arbitrajul cuplu
lui M. Grebenișan (Tg. Mureș) — 
P. Radvany (Cluj). T. TOHATAN — 
coresp. județean.

C.S.M. REȘIȚA — DINAMO 
BRAȘOV 17—20 (10—9). Joc de un 
nivel tehnic ridicat, în limitele 
sportivității, în care reșițenii au a- 
vut conducerea timp de 45 de mi
nute. Faptul că ei au părăsit te
renul învinși se datorează în ma
re măsură celor 6 aruncări de la 
7 metri ratate în această partidă! 
Principalii realizatori: Cozma (7) 
și M. Constantin (4) — C.S.M., res
pectiv Niculescu (9) Schmidt (4). 
Au arbitrat cu scăpări V. Cojoca- 
ru și I. Mihăiiescu (Craiova). (I. 
PLAVIȚIU-coresp).

UNIVERSITATEA BUCUREȘTI — 
C.S.U. GALAȚI 11—10 (5—4). Meci 
deosebit de disputat, în care ambele 
formații au luptat cu dirzenie pentru 
victorie. Bucureștenii reușiseră să se 
detașeze la trei goluri (min. 40 : 9—6), 
dar elevii lui C. Nica au găsit resurse 
să revină și să egaleze (10—10). Cu 
cîteva secunde înainte de final, cînd 
se părea că partida se va încheia cu 
un rezultat de egalitate, bucureștenii 
au beneficiat de o aruncare de la 7 
m, salvatoare, care Ie-a adus victoria. 
Principalii realizatori : Vărgăiui (4) și 
Mintiei (4) — Universitatea, respectiv 
Văduva (5) și Hornea (3). C. HAREA.

ped.), respectiv Constantin și Roman 
(cite a încercare) și Nica (Iov. de 
ped. și 1 transfj.

D. CALUMACHi

în celălalt colț al Bucureștiului, 
în Ghencea, Steaua a întrecut Rul
mentul din Bîrlad cu 28—8, păstrîn- 
du-se astfel în fruntea clasamentu
lui. A fost o partidă agreabilă, do
minată de bucureșteni, în special 
prin verva liniei de treisferturi. 
Oaspeții, lipsiți de precizie în trans
formarea loviturilor de picior, nu 
au putut micșora handicapul, mulțu- 
rnindU-se cu cele două încercări reu
șite de Bițu și Mihalcea (în urma 
unor grave erori în apărare ale sti
liștilor). Pentru bucureșteni au în
scris Corneliu, Enache, Mateescu, 
Sueiu și Teleașă (cite o încercare) 
și Durban (4 transf.). A condus bine 
Gh.-Luca (Brașov). (EM. F.)

• La Iași, „Poli" a ratat nume
roase ocazii și a părăsit terenul în
vinsă de Grivița Roșie, care ă în
scris prin Țibuieac (Iov. de nicior 
căzută). A condus bine C. Udrea. 
(D. DIACONESCU — coresp.)

• Știința Petroșani nu și-a putut 
valorifica avantajul terenului (sus
pendat) și a fost nevoită să joace 
la... Deva cu. Universitatea Timișoa
ra. A fost o partidă echilibrată, ,cîș- 
tigată de timișoreni. Duță a reușit 
o Iov. de picior căzută. .(ION JURA 
— coresp.)

• La Cluj, Balint a marcat punc
tele victoriei realizînd două iov. de 
picior căzute. Joc frumos, fair-play. 
(I. POCOL — coresp.)

• Partida Chimia Năvodari — 
Sportul studențesc a fost amînată.

ILEANA SILAI -

2: 44,9 LA 1000 M !

La Cluj s-a desfășurat duminică 
primul concurs atletic în aer liber 
din acest an. Cu acest prilej, 
Ileana Silai a stabilit un nou re
cord republican în proba — ne
clasică — de 1000 m, cu perfor
manța de 2:44,9. Vechiul record 
era de 2:47,5 și aparținea aceleiași 
atlete din anul 1969. (Nș. D.) 

piu 3, event 18, ordinea 42 ; cursa 
III: Domnița (A. Brailovschi) 31,8, 
Ivoriu, simplu 3, event 29, ordinea 
36, ordinea triplă 619; cursa IV: 
Palmier (D. Arsene) 28,6, Hațegana, 
simplu 2, event 22, ordinea 25, tri
plu cîștigător 1 258 ; cursa V : 
Kilowat (Tr. Dinu) 26,1 Artizan, 
Teodora, simplu 4, event 11, ordi
nea 20, ordinea triplă 204 ; cursa 
VI: Nuvela (G. Ciobanu) 30,2 Fan
ta, simplu 2, event 11, ordinea 12, 
triplu cîștigător 96 ; cursa VII: 
Diafana (N. Simion) 33,2, Sonor, 
simplu 3, event 9, ordinea 14.

Niddy DUMITRESCU

ÎN DIVIZIA B

DEȘI ÎNVINSE, GLORIA BUZĂU Șl OLIMPIA SATU MARE 
ȘI-AU PĂSTRAT POZIȚIILE .

Seria I-------------
METALUL MIJA — GLORIA 

BUZĂU 1—0 (1—0). Gazdele au e- 
voluat la un nivel foarte bun. îna
intașii Gloriei au ratat cîteva ocazii 
Unicul gol a fost realizat de Ron- 
țea (min. 16). A arbitrat C. Dinu- 
lescu — București. (C. COSMA, co
resp.).

CARAIMANUL BUȘTENI — 
CONSTRUCTORUL GALAȚI 3—2 
(1—1). Joc de slab nivel tehnic. 
Autorii golurilor: Visovschl (min. 
32, 65), Moraru (min. 60), respec
tiv Ghica (min. 38), Tudorașcu 
(min. 80). A arbitrat A. Ghigea — 
Bacău. (V. ZBARCEA, coresp.).

VICTORIA ROMAN — C.S.U. 
GALAȚI 0—0. Localnicii au domi
nat, dar nu au finalizat. A condus 
V. Dumitriu — Oltenița. (G. GROA
PA, coresp.).

C.S.M. SUCEAVA — S.C. TUL- 
CEA 1—0 (0—0). Oaspeții s-au apă
rat în majoritatea timpului, dar 
nu au putut să evite înfrîngerea. 
A marcat: Iosub (min. 50). A ar
bitrat I. Cîmpeanu — Cluj. (C. 
ALEXA, coresp.).

CELULOZA CALARAȘI — ME
TALUL PLOPENI 2—1 (1—0).
Gazdele au avut mai mult timp 
inițiativa Golurile au fost înscri

Seria a Il-a
ȘOIMII SIBIU — C.S. TIRGO- 

VIȘTE 4—0 (3—0). Localnicii au 
obținut o victorie categorică, prin 
golurile marcate de Zotlncă (min. 
12 și 85), Teleșpan (min 17) și 
Gabel (min. 44). In min. 11, Da
vid (Șoimii) a ratat un 11 m. A 
arbitrat I. Kosuth — Buzău. (I. 
IONESCU, coresp. județean).

MINERUL MOTRU — GAZ ME
TAN MEDIAȘ 2—1 (1—0). Minerii 
au cîștigat greu în fața unui ad
versar care a jucat bine. Au în
scris : Gutui (min. 43. și 86), res
pectiv Tarcea (min. 48). A arbi
trat M. Cîtu — București. (G. 
JUGANARU, coresp.).

AUTOBUZUL BUCUREȘTI — 
NITRAMONIA FAGARAȘ 3—1 
(0—1). Bucureștenii au dominat ca
tegoric. în prima parte, la un 
contraatac, oaspeții au deschis sco
rul prin Drăgoi (min. 31) După 
pauză, dominarea bucuresteniior 
s-a concretizat și pe tabela de' 
marcaj, în urma golurilor realizate 
de Rențea (min. 58, 74) și V. Pe
tre (min. 70). A arbitrat bine Fi. 
Anuțescu — Pitești.

C.S. RM. VILCEA — ELECTRO
PUTERE CRAIOVA 1—0 (0—0). Joc 
de bun nivel tehnic. Unicul gol a

Seria a IlI-a----------------------------------------------------------------
F.C. BIHOR — OLIMPIA SATU 

MARE 2—0 (0—0). Peste 18 000 de 
spectatori au asistat, la un joc a- 
prig. în care orădenii au acționat 
mai ofensiv. Golurile au fost rea
lizate de Lucaci (min. 82) și Col
nic (min. 85). A arbitrat N. Rainea 
— Bîrlad. (I. GHIȘA, coresp. jude
țean).

CORVINUL HUNEDOARA — O- 
LIMPIA ORADEA 0—0. Joc de 
factură tehnică modestă. A arbitrat 
V. Ciocîlteu — Craiova. (I. VLAD, 
coresp.),

U.M. TIMIȘOARA — VULTURII 
TEXTILA LUGOJ 0—0. Oaspeții 
au făcut risipă de energie pentru 
a obține acest rezultat de egalitate. 
A arbitrat N. Mogoroașe — Cra- 
idva. (C. CREȚU, coresp.).

MINERUL CAVNIC — META
LURGISTUL CUGIR 2—1 (1—1).
Derbyul codașelor a plăcut, jocul 
fiind de bun nivel tehnic. Au mar
cat : Trifu (min. 16), Lang (min. 
50), respectiv Tarcu (min. 12). A 
arbitrat I. Soos — Tg. Mureș. (L. 
CHIRA, coresp.).

MINERUL ANINA — ARIF.ȘUL

ÎNTRECERI PENTRU „CUPA TINERETULUI" Șl
(Urmare din pag. 1) 

ÎNAINTEA finalelor de la deva...

se de Costea (min. 38), Gunea 
(min. 55), respectiv Dragomir (min. 
78). A condus Gr. Angheluță — 
București. (M. STAN, coresp.).

VIITORUL VASLUI — C.F.R. 
PAȘCANI 2—1 (1—0). Jucătorii de 
la Viitorul au dominat cu autori
tate, dar au cîștigat la limită. Au
torii golurilor: Iordache (min. 42), 
Barbu (min. 57, autogol), respec
tiv Apostol (min 54). A condus Tr. 
Moarcăș — Brașov. (M. FLOREA, 
coresp.).

PETROLUL MOINEȘTI — CEA
HLĂUL P. NEAMȚ 1-1 (1—1). Lo
calnicii au ratat multe ocazii. Au 
marcat: Dobrescu (min. 12) pentru 
Petrolul, Contardo (min. 43) pentru 
Ceahlăul. A arbitrat M. Hanganu 
— București. (P. HARABAGIU, 
coresp). ,

F.C. GALAȚI — ȘTIINȚA BA- 
’CAU 1—0 (1—0). Gălățenii au de
cepționat pe cei 15 000 de specta
tori prin evoluția lor slabă. A 
înscris: Morohai (min. 11). A ar
bitrat C. Ghiță — Brașov. (T. SI- 
RIOPOL, coresp. județean).

OȚELUL GALAȚI — PROGRE
SUL BRAILA 3—2 (1—1). Jucătorii 
de Ia Oțelul au făcut risipă de e- 
nergie pentru a termina învingă- 

fost înscris de Enache (min. 57). 
A arbitrat V. Roșu — București. 
(D. ROȘI AN U, coresp.).!

FLACARA MORENI — METROM 
BRAȘOV 0—0. înaintarea Flacărei 
a jucat slab, Iar oaspeții s-au apă
rat bine. A arbitrat V. Mtirgășan 
— București. (Gh. ILINCȚ, coresp.).

METALUL DROBETA ?TR. SE
VERIN — METALUL BUCUREȘTI 
2—1 (0—0). Meci liniștit, cîștigat
în final de localnici. An marcat: 
Copăceanu (min. 49), Pleda (min. 
82 din 11 m), respectiv Fătu (min. 
60). A arbitrat V. Topan — , Cluj. 
(Gh. MANAFU, coresp.).. 'fr?v

S. N. OLTENIȚA — PRO , '
SUL BUCUREȘTI 0—1 (0— 
greșul s-a apărat calm și a coV 
atacat periculos, înscriind dini* * 
astfel de acțiune unicul gol, pi 
Dragnea (min. 63). A arbitrat
Grigorescu — Craiova. (Em. 
GHEORGHE, coresp ).

TRACTORUL BRAȘOV — DINA
MO SLATINA 1—0 (1—0). Jocul a 
fost, în general, echilibrat. Auto
rul golului: Gungiu (min. 45, au
togol) A arbitrat T. Gaboș — 
Cluj. (V. SECĂREANU, coresp.).

CARPAȚI BRAȘOV — DUNĂ
REA GIURGIU 0—0. Brașovenii au

TURDA 2—1 (2-0). Echipele au 
practicat un joc de uzură. Au în
scris : Zimer (min. 20), Toderașcu 
(min. 35), respectiv Munteanu (min. 
46). A arbitrat Fr. Nasuto — Rm. 
Vîlcea. (P. LUNGU, coresp.).

VICTORIA CĂREI — GLORIA 
BISTRIȚA 2—0 (2—0). Joc plăcut, 
la care și-au adus contribuția am
bele echipe. Autorii golurilor : Bu- 
dai (min. 33) și Naghi (min. 40). 
A condus T. Andrei — Sibiu. (E. 
HARMAN, coresp.).

TEXTILA ODORHEI — UNIREA 
ARAD 0—0. Gazdele și-au creat 
puție ocazii, dar și pe acelea le-au 
ratat. A arbitrat I. Chiriță — Plo
iești. (A. PIALOGA, coresp.).

MINERUL BAIA MARE — C.F.R. 
TIMIȘOARA 3—0 (1-0). Partida 
s-a disputat sîmbătă după amiază. 
Au marcat: Crișan (min. 45. și 86) 
și Chivescu (min. 72). A condus C. 
Prusac — Botoșani. (T. TOIIATAN, 
coresp. județean).

MUREȘUL DEVA — IND. SIR- 
MEI C. TURZII 1—0 (0—0). Unicul 
gol a fost realizat de Șchiopii (min. 
53) din 11 m. In min. 23, Gbețan 
(Ind. sîrmei) a fost eliminat pen-

I E.F.S., cîștigători ai celor mai multe 
din probele prevăzute ia program. în 
afara învingătorilor din Dealul Spirii, 
6-au mai remarcat Suzana Munteanu 
(A.S.E.), Cornelia Secui (Arhitectură) 
și Alecu Bobu (Arte Plastice) care 
s-au clasat primii în cursele la care 
au participat. REZULTATE TEHNI
CE : 50 m liber (f) : 1. Maria Baba 
(I.E.F.S.), 2. Carmen Cristoloveanu 
(I.P ), 3. Ruxandra Oprea (U) ; 50 m 
bras (f) : 1. Suzana Munteanu
(A.S.E.). 2- Rodica Dila (I.E.F.S.). 3. 
Cristina Dumitrescu (Arhitectură) ; 
50 m spate (f) : 1. Cornelia Secui
(Arhitectură). 2. Elena Florescu (I.P.), 
3. Suzana Munteanu (A.S.E.). 50 m 
liber (b) : 1- Vasile Nylosyi (I.E.F.S.), 
2. Paul Olaru (I.P-). 3. Mihai Popilian 
(I.E.F.S.) ; 50 m bras (b) : 1. T. Mi- 
vilescu (I.E.F-S.), 2. Ov. Boteanu 
(I.E.F.S.), 3. A. Roja (U) ; 50 m spate 
(b) 1. A. Bobu (Arte Plastice), 2. 
S, Enache (I.P.). 3. Comei Negulescu 
(U). Ștafeta 4X50 m liber (f) : 1.
I.E.F.S.,  2. I P„ 3. I.M.F. ; (b) 1.
I.E.F.S., 2. I.P., 3. -Universitate.

M.I.U.); 2 Daria Păun (Șc. prof. 
M.I.U.) ; 3 Maria Bursuc (Șc. prof, 
specială); peste 19 ani: 1 Maria 
Moț (Elba); 2 Ana Holtzinger (Po
litehnica) ; 3 Angela Ppp (Lie. C. 
D. Loga); băieți, 15—16 ^ni: 1 
Aurel Moldovan (Șc. prof. Electro
motor) ; 2 Dan Popescu (Lie. infor
matică) ; 3. Mihai Metzenradt
(Grup școlar C.F.R.); 17—19 ani: 
1 Iosif Hasvaldi (Șc. prof. Electro
motor) ; 2 Petru Luncan (Lie. con
strucții) ; 3 Gheorghe Vătraru (Șc. 
prof specială); peste 19 ani: 1
Gheorghe Sas (Politehnica); 2 An
drei Tamaș (Politehnica) ; 3 Mihal 
Gaeș (Șc. prof, specială).

P. ARCAN

de vară a „<
IAȘI. în municipiihl Iași ediția 

.Cupei tineretului" a 
fost deschisă cu o reușită întrece
re de alergări. în organizarea co- 

J.T.C. a avut 
a „Crosului 

competiție la care au 
!00 de concu- 

mitetului municipal 
loc faza municipală 
tineretului", euiupcliț 
fost prezenți peste i

tort. Au marcat: Giușcă (min. 36), 
State (min. 55, 85), respectiv Coti
gă I (min. 22), Marcu (min. 76). 
A condus Gh. Popovici — Bucu
rești. (Gh. ARSENIE,

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

10. Construct. Galați
11. Celuloza Călărași
12. Viitorul Vaslui
13. C.F.R. Pașcani
14. Caralmanul Bușt.
15. Progresul Brăila
16. Oțelul Galați
17. Petrolul Moineștl
18. Victoria Roman

ETAPA VIITOAI
Metalul Plopeni — Progresul Brăi
la (0—3), Constructorul Galați — 
Oțelul Galați (2-1), Viitorul Ro
man — C.F.R, Pașcani (0—0), Vi
itorul Vaslui — Caralmanul Buș
teni (1—1), Știința Bacău — Pe
trolul Moinești (1—1). C.S.U. Ga
lați — F.C. Galați (0—0), Ceahlăul 
P. Neamț — Gloria Buzău (0—1), 
C.S.M. Suceava — Celuloza Călă
rași (3—1), Metalul Mija — S.C. 
Tulcea (1—2).

coresp.).
21 13 3 5 42—15 29
21 13 2 6 34—17 28
21 12 4 5 31—22 28
21 12 3 6 35-17 27
21 10 5 6 20—14 25
21 10 3 8 32—28 23
21 9 4 8 27—18 22
21 9 4 8 23—17 22
21 9 3 9 21—22 21
21 8 4 9 25—25 20
21 8 3 10 24—31 19
21 6 7 8 16—31 P
21 5 8 8 20—25 18
21 8 2 11 26—38 18
21 6 4 11 21—23 16
21 7 2 12 22—35 16
21 4 7 10 20—39 15
21 4 4 13 11—33 12
•E (7 aprilie):

dominat, dar steril. A condus Em. 
Călbăjos — Cluj. (C. 
resp. județean).

1. JC.S. Rm. Vilcea
2. ! Șoimii Sibiu
3. (Tractorul Brașov
4. ‘ Met Drob. Tr. Sv.
5.i Flacăra Morenl
6. Metalul Buc.
7. Dinamo Slatina
8. Electroputere
9. C.S. Tîrgovlște

10. Autobuzul Buc.
11. 'Metrom Brașov
121 Progresul Buc.
13l[Gaz metan Mediaș/ 
lA.Nitram. Făgăraș o
15. S.M. Oltenița <
16. Durtărea Giurgiu
17. Carpați Braș 
13. Minerul Mofcu

J

GRUIA, co-

21 13 3 5 31—18 29
21 11 6 4 29—15 28
21 11 5 5 25—25 27
21 12 2 7 20—22 2G
21 10 4 7 34—23 24
21 10 4 7 25—18 ?4
21 8 6 7 23—26 22
21 9 3 9 31—23 21
21 8 4 9 26—29 20
2; 8 4 9 23—27 20
21 7 5 9 25—23 19
21 7 5 9 15—21 19
21 5 8 8 24—18 18
21 6 6 9 26—31 18
21 5 7 9 22—26 17
21 5 7 9 13—29 17
21 6 3 12 16—30 15
21 7 0 14 18—32 14

E (7 aprilie):V;
ina — Metrom Brașov 

SBgresul București — Au- 
ucurești (0—5), Gaz me- 

iî-^arMedias — C.S. Rin. Vilcea 
(0—1), Dunărea Giurgiu — Electro
putere Craiova (0—2), Metalul Bu
curești — Șoimii Sibiu (1—2), Trac
torul Brașov — Carpați Brașov 
(2—0), C.S. Tîrgoviște — Flacăra 
Morenl (2—3). S.N. Oltenița — 
Metalul Drobeta Tr. Severin (0—1), 
Nitramonia Făgăraș — Minerul 
Motru (1—2).

tru lovirea adversarului (I-. SIMI-
ON, coresp.).

1. Olimpia S. Mare 21 10 8 3 20—10 28
2. F.C. Bihor 21 12 2 7 25—14 26
3. Minerul Bala Mare 21 10 4 7 29—21 24
4. Unirea Arad 21 9 6 6 27—25 24
5. U.M. Timișoara 21 10 3 8 24—19 23
6. Victoria Cărei 21 10 3 8 32—27 23
7. Corvinul Huned. 21 9 5 7 20—16 23
8. Minerul Anina 21 10 3 8 32—31 23
9. Ind. s. C. Turzii 21 8 5 8 29—26 21

10. Mureșul Deva 21 9 3 9 17—19 21
11. Olimpia Oradea 21 7 6 8 18—22 20
12. Textila Odorhei .21 7 5 9 25—28 19
13. Arieșul Turda 21 8 3 10 23—30 19
14. C.F.R. Timișoara 21 8 2 11 28—29 18
15. Gloria Bistrița 21 8 2 11 25—31 18
16. Vulturii T. Lugoj 21 7 3 11 22—29 17
17. Minerul Cavnic 21 7 2 12 20—32 16
13. Metalurg. Cugir 21 5 5 11 24—31 15

ETAPA VIITOARE (7 aprilie): 
Mureșul Deva — Minerul Cavnic 
(0—2), Metalurgistul Cugir — Vic
toria Cărei (1—4), Textila Odorhei
— F.C. Bihor (0—1), Unirea Arad
— Minerul Anina (0—4), Corvinul 
Hunedoara — U.M. Timișoara 
(2—0). Olimpia Oradea — Gloria 
Bristrița (0—2), Ind. sîrmei C. 
Turzii — Minerul Baia Mare (0—1), 
C.F.R. Timișoara — Arieșul Tur
da (0—1), Vulturii Textila Lugoj
— Olimpia Satu Mare (0—0).

„CROSUL TINERETULUI"
renți. Cîștigătorii : fete, 14—16 ani: 
Fănica Mătăsaru (Lie. nr. 1); 
băieți: Mircea Șchiopu (L.T.C.C.) ; 
fete, 17—19 ani: Elena Furtună 
(Lie. economic); băieți: Vasile Un
til (Lie, pedagogic de învățători).

D. DIACONESCU

HUNEDOARA. In zona Poștei 
noi din Hunedoara a avut loc e- 
tapa municipală a „Crosului tine
retului", competiții organizată de 
comitetele municipale U.T.C. și 
pentru educație fizică și sport. La 
start au fost prezenți peste 300 
de elevi, studenți și muncitori, cîș
tigători ai etapelor de masă. Cîș
tigătorii : Fete: 1 Constanța Cer- 
noiu (Șe. gen. 10); 2 Valeria Popa 
(Șc. gen. 3); 3 Constanța Călinoiu 
(Coop. „Drum Nou"); băieți: 1 
Francisc Tencne (Șc. gen 8); 2.
Gh. Seleniuc (Grup școlar siderur
gic) ; 3 Fr. Wojcsek (Fabrica de 
industrie locală).

Ioan VLAD

ROMAN. în frumosul parc mu
nicipal din localitate, peste 350 de 
concurenți și concurente, reprezen
tând toate școlile din municipiu au 
fost prezenți la startul „Crosului 
tineretului". Cu această ocazie a 
avut loc și deschiderea ediției de 
vară a „Cupei tineretului". Pe 
primele locuri s-au situat Maria 
Chirica și Maria Ghimbu (ambele 
de la Șc. gen. 6), precum și Paula 
Ceparu (Lie. nr. 1) ; la băieți au 
cîștigat Mircea Pascal (Șc gen. 
5), N. Ursii (Șc. gen. 8) și E Pleș- 
ca (Lie. nr. 1).

Gh. GROAPA

SIBIU. Pe aleile parcului „Sub 
Arini" din municipiul Sibiu s-a 
desfășurat etapa municipală a 
„Crosului tineretului" La start au 
fost prezenți peste 600 de concu
renți (elevi și studenți) Au cî^igat 
următorii : fete, 15—16 ani: Monira 
Mărgineanu (Șc. gen 15) ; 17—19 
ani: Maria Hortimbă (Lie agricol); 
peste 19 ani : Hermine Paul (Lie. 
2); băieți, 15—16 ani: Ion Moisei 
(Lie. Gh. Lazăr) ; 17—19 ani : Nic. 
Bungărzan (Lie. Gh. Lazăr) ; peste 
19 ani: Iuliu Hada <Șc sanitară).

Ilie IONESCU
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JOCUL FEROVIARILOR,
O PLĂCUTĂ SURPRIZĂ

Stadionul 23 August ; teren bun; 
timp frumos, vint rece ; spec
tatori, aproximativ 55 000. Au mar
cat ; NĂSTURESCU (miri. 14), 
NEÂGU (mln. 24). Raport de cor- 
ncre : 9—8. Raportul șuturilor la 
poartă : 9—18 (pe spațiul porții : 
5—8).

RAPID : RADUCANU — POP, 
FL. MARIN, N»TA, Iordan — AN
GELESCU. M. STELIAN — NAS
TURESCU- (min. 82 Bișniță), Pe- 
treanu, NEAGU, Bartales (min. 69 
Manea).

STEAUA : COMAN — Sătmărea- 
nu. Smarandache, sameș, Cns- 
tache (min. 46 : N. lonescu) — 
Dumitrlu IV. Iovănescu — Tătaru, 
IORDANESCU, Năstase. ION ION.

A arbitrat K. GIIEMIGEAN 
4, 4,4-Ar. ajutat la linie de Gh. 
Retezau și Șt. Lazăr (toți din 
București).

Trofeul Petschovschi : 9.
La tineret-rezerve : 0—0.

Feroviarii au cîștigat neașteptat de 
ușor acest derby de tradiție, după un 
meci în care au înclinat surprinzător 
de repede balanța în favoarea lor 
și pe care, apoi „l-au controlat" tot 
timpul. Paradoxal, poate, dar _ chiar 
în momentele — destul de lungi, mai 
ales după pauză — în care domina 
teritorial Steaua, .locul Rapidului 
lăsa o impresie de soliditate, de șigu- 
aanță care nu permitea ca în rîndul 
suporterilor săi să-și facă loc. teama 
că meciul ar mai putea fi pierdut... 
Mai mult chiar, ocaziile de gol pe 
care le-au avut giuleștenii au fost 
mai clare, pentru că acțiunile lor de 
atac, cu pase precise, în adîncime, 
au avut de înfruntat o apărare „ra
refiată" de nervozitate și nerăbdare 
ofensivă, așa incit impresia cu care 
am plecat de la acest meci a fost 
că, mai curind decît să fi putut egala 
Steaua, au ratat rapidiștii o victorie 
Ia scor... în orice caz, „team“-ul din 
Giulești merită toate laudele _ pentru 
evoluția sa de ieri, cind a îmbinat 
jocul gîndit cu puterea de luptă și 
relaxarea cu urmărirea unei idei tac
tice bine alese (pregătirea calmă a 
«tacului la mijlocul terenului, unde 
au excelat Angelescu și M. Stelian, 
pentru lansarea unor „vîrfuri" în 
vervă, cum au fost ieri Năsturescu și 
Neagu). Se cuvine să subliniem, în 
legătură cu învingătorii, și excelen
tul lor plasament și dublaj în apăra
re, omogenitatea de ansamblu a „un- 
sprezeceului" prezentat, reala mobili
zare a ceferiștilor pentru obținerea 
unui rezultat favorabil pe care pozi
ția lor în clasament îl reclama des
tul de acut. (Se pare că la această

echipă lucrurile încep să meargă pe 
un drum bun, idee pe care o releva 
și antrenorul federal Robert Cosmoc, 
care i-a văzut pe rapidiști și în me
ciul de miercuri, de la Cluj, unde au 
jucat, de asemenea, bine).

Steaua, în schimb, a prestat — ca 
și miercuri seara, în fața A.S.A. Tg. 
Mureș — un joc sub așteptări. Apă
rarea imediată și linia de mijloc a 
militarilor au jucat confuz, cu multe 
greșeli individuale, erorile repetate 
de plasament sau de intervenție în 
acest sector contribuind direct la 
creșterea gradului de periculozitate 
al acțiunilor adverse, chiar atunci 
cind acestea aveau handicapul nume
ric. în aceste condiții, era firesc ca 
nici atacul „roș-albaștrilor" să nu se 
prea vadă, echipa așteptînd realizări 
de joc mai mult de la acțiuni sau 
inspirații individuale decît de la re
sorturi, de la calități funcționale in
trinsece, de mecanism. După ultimele 
două meciuri în Capitală ale „steliș- 
tilor" sîntem și noi înclinați să me
dităm asupra ponderii pe care un 
singur jucător (Dumitru) o poate a- 
vea în determinarea evoluției unei 
echipe...

Ieri, Steaua a început bine, în pri
mele minute Năstase și Sătmăreanu 
ajungînd în poziții bune dar șutînd 
slab, imprecis. Rapid s-a regăsit însă 
repede și în min. 10 putea beneficia 
de un penalty, la o acțiune în careu 
a lui Pop. După 4 minute însă, Năs
turescu s-a infiltrat printr-o apărare 
destinată, a șutat, Coman a respins 
și tot Năsturescu a reluat sigur : 1—0. 
în min. 24, tabela de marcaj a arătat 
scorul final : Smarandache a greșit. 
Neagu a acționat insistent și a mar
cat, abil, un gol copie a celebrei sale 
acțiuni Ato meciul cu Cehoslovacia 
de ja fjarg (din același unghi,
cuydv ”'*'4ut,  in același colț, jos. 
lin, 'to Jteaua ratează (min. 36)
prii/ care-i prilejuiește lui
Ram. ' un reflex de zile mari, 
domire m continuare, dar repriza se 
încheie cu ripostă fermă a Rapidului 
(3 corjnere în ultimul minut).

La reluare, feroviarii ratează două 
mari ocazii (Năsturescu — min. 43 
și Bartales — min. 58, cînd o pasă 
lateral^ la Neagu ar fi însemnat în 
mod Sigur majorarea scorului !). Mi
litarii forțează solul și sint pe punc
tul de a-1 reuși în minutele 65 (Ră- 
ducanu respinge greu, cu piciorul, 
șutul cu efect inșelător al lui Iordă- 
nescu) și apoi 74 (portarul giuleștean 
acordă corner la „bomba" lui Ion Ion. 
Steaua începe să neglijeze acum a- 
părarea ; Neagu rămîne singur cu 
Coman dar ratează, în min. 85, pen
tru ca în ultimul minut un „un-doi“ 
al său cu Petreanu, cu mari șanse de 
gol, să fie viciat de un ofsaid greu 
perceptibil...

Radu URZICEANU

MECI CU FINAL DRAMATIC
UNIV. CRAIOVA 3(1)
„U“CLUJ 2(1)

CRAIOVA, 31 (prin telefon)
La puțin timp de la începutul 

partidei, în min. 5 al întîlnirii, ju
cătorilor și spectatorilor craioveni 
nu le venea să creadă că mingea 
a poposit în plasa porții apărată 
de Oprea. Un fault comis de Boc, 
în afara careului asupra lui Mu- 
reșan, a fost sancționat de con
ducătorul jocului cu o lovitură li
beră de la 25 m. Fanea și-a po
trivit mingea spre care s-a îndrep
tat Mureșan, acesta a sărit peste 
ea, derutînd zidul jucătorilor cra
ioveni și, venit din spate, Fanea 
a șutat, cu sete, la semiînălțime, 
mingea trecînd ca un bolid pe 
lingă Oprea și oprindu-se în plasă. 
Din acea clipă, a început cursa 
contracronometru pentru egalare. 
Dominarea teritorială a gazdelor 
s-a accentuat, clujenii cedînd de
liberat mijlocul terenului, strîn- 
gîndu-și rîndurile în defensivă, re- 
zumîndu-se, în general, la un joc 
distructiv. Accidentarea lui Uifă- 
leanu — singurul care a pus pro
bleme Iui Boc și Deselnicu — a 
însemnat practic anularea oricărei 
veleități ofensive a oaspeților. Cu 
toate acestea, golul egalizator în- 
tîrzia să vadă. După o mare oca-

— șut Oblemenco, reflex salvator 
Ștefan ; mln. 35 — reluare impre
cisă de la 6 m a lui Țarălungă, e- 
xact în portar, ca și cele două in
tervenții ale veteranului Cîmpeanu 
(min. 44 și 45) cînd a salvat de pe 
linia porții goale la șuturile lui 
Marcu și Oblemenco.

Partea a doua a întîlnirii îi gă
sește pe craioveni avansați în ju
mătatea de teren a oaspeților, De
selnicu uită mereu că are sarcini 
de apărător și în min. 56, impre
vizibilul se produce din nou : Bă
lăci a fost deposedat la mijlocul 
terenului de Anca, a urmat o lan
sare în adîncime spre Mureșan, 
care, deși flancat de Boc, a re
luat, puternic din voleu, de la 
marginea careului, mingea intrînd 
sus la colț în poartă 1—2 ! Se pă
rea că jucătorii craioveni nu vor 
mai avea resurse să remonteze pen
tru a doua oară terenul pierdut, 
mal cu seamă că fundașii clujeni,

sobri și deciși în intervenții, destră
mau la limita ( careului orice în
cercare de pătrundere. A venit 
min. 62, și la un fault comis de 
Anca asupra lui Marcu, în careu, 
Oblemenco a executat penalty-ul 
în „transversală", ridicînd la cote 
maxime starea de tensiune din te
ren. Mai erau numai opt minute de 
joc și nimeni nu mai credea că 
meciul va lua o cu totul altă tur
nură. în min. 82, Țarălungă a cen
trat, înalt în careu, Bălan a pre
lungit cu capul spre Deselnicu, și 
acesta, a reluat, în cădere pe spa
te, în plasă: 2—2. Au urmat mi
nute de mare dramatism la poarta 
lui Ștefan, și în min. 88, golul 
victoriei a fost înscris de Marcu 
care, a reluat sub bară, din apro
piere, mingea respinsă cu capul de 
Cîmpeanu, de pe linia porții pără
sită de Ștefan.

Gheorghe NERTEA

0 VICTORIE
SUB SEMNUL ÎNDOIELII

PM.I TIMIȘOARA 2(0)

PFTROIU! 1(0)
C.S.M. REȘIȚA 0(0) LA CAPĂTUL

Stadionul Central ; teren bun ; 
timp friguros ; spectatori, aproxi
mativ 25 000. Au marcat : FANEA 
(min. 5). ȚAR ALUNGA (min. 25), 
MUREȘAN (rnln. 56), DESELNICU 
(min. 82), MARCU (min. 88). Ra
port de cornere : 11—1. Raportul 
șuturilor la poartă : 21—4 (pe spa
țiul porții : 12—3).

UNIV. CRAIOVA : oprea — Nl- 
culescu, Boc. DESELNICU. Ber- 
neanu — STRIMBEANU, Bălăci 
(min. 68 Ivan) — ȚARĂLUNGĂ, 
nițA, oblemenco (mln. 68 Bălan), 
Marcu.

„U“ CLUJ - ștefan — Porațchi, 
PEXA, CÎMPEANU. Ciocan — 
ANCA, Fanea. MUREȘAN — Coca, 
Uifăleanu (min. 35 Matei), Barbu.

A arbitrat M. ROTARU (Iași) 
++***  ajutat ia linie de V. 
Toma (București) șl V. Popa 
(lași).

Cartonașe galbene : NICULES- 
CU. CIOCAN, MATEI.

Trofeul Petschovsclii t 9.
La tineret-rezerve : 1—1 (1—1).

zie ratată de Niță (min. 16), în 
min. 25, la o acțiune bine gîndită 
Oblemenco — Strîmbeanu — Țară- 
lungă, ultimul a înscris din unghi, 
pe sub Ștefan. După desfășurarea 
jocului se părea că în continuare 
craiovenii se vor detașa și vor 
obține victoria fără emoții. Ei au 
beneficiat de suficiente ocazii, cele 
mai mari fiind, acelea din min. 31

SPERANȚELOR

TIMIȘOARA, 31 (prin telefon)
Nu este pentru prima oară cînd 

urmărim în acest campionat pe Po
litehnica Iași evoluind în deplasare. 
Evoluții aproape stereotipe in ceea 
ce privește accentul pe defensivă. 
Mereu cu 9 jucători în apărare, 
mereu avînd grijă să trimită mingea 
cît mai departe, afară din teren. Mo
tivul este, desigur, același : dîndu-și 
seama de slăbiciunile reale, Ilie Oană 
a cerut jucătorilor săi să țină peri
colul cît mai departe de poarta lui 
Costaș, să facă totul pentru ca timpul 
să treacă, să treacă... Lecția fiind 
bine învățată, ea s-a aplicat, în parte, 
și la Timișoara, numai că aci ieșenii 
s-au arătat în progres în ceea ce 
privește folosirea contraatacului, armă 
eficace, atunci cind ai în echipă un 
jucător lucid, clarvăzător, așa cum 
este Marica. Și chiar dacă timișorenii 
au expediat trei suturi in primele

Romiiă II. în continuare, încurajați 
de această egalare, timișorenii atacă 
susținut, oblîgindu-1 pe Costaș să 
zboare din bară în bară, pentru a 
face față presiunii ofensive. Și, în 
min. 74, Dașcu marchează golul vic
toriei. O victorie meritată, ca aspect 
general al meciului, dar facilitată de. 
eliminarea cu ușurință a lui Marica, 
pentru un fault de joc, șl de acel 
gol din min. 63.

Mircea TUDORAN

DOUĂ REVANȘE...
ouă revanșe în palpitantul cuplaj de aseară.
Rapid, care a pierdut în toamnă cu 2—3, după ce fusese con
dus cu 3—0, își ia acum o revanșă salvatoare, apelînd la arme

le sale de totdeauna, adică la un bun simț fotbalistic pe care Ure- 
chiatu — contestat în repetate rînduri — îl întreține cu o frumoasă 
modestie, caracteristică atîtor foști jucători din Grant,

In vedetă, Dinamo, învins în toamnă cu 3—0, își ia de asemenea 
revanșa, la capătul unei lupte aspre, care a depășit prin angajament 
și tempo uvertura cuplajului.

Rapid, renăscut ca prin miracol, a beneficiat copios de îngăduința 
adversarului, care intîmpină dificultăți în schimbarea registrului de joc, 
fapt evident mai ales în evoluțiile chinuite ale lui Sătmăreanu și lor- 
dănescu, internaționalii care propulsau cîndva acțiunile echipei.

Feroviarii, jucînd în frumosul și degajatul stil al Potcoavei, au reali
zat uneori performanța de a amenința „în dai" o apărare „în cinci", 
la timona căreia Someș, un combativ prin excelență, nu găsește soluții 
de maturitate.

Rapid a prezentat ieri un tehnician de tip brazilian (Marin Ste
lian), care și-a asumat, poate pentru prima oară, sarcini defensive, 
impresionat probabil de travaliul lui Angelescu, veritabil half centru 
din perioada premergătoare W.M.-ului. Dar poate că aplauzele cele 
mai puternice i se cuvin lui Năsturescu, care, reintrînd in atmosferr 
marilor derbyuri cu Steaua, a reușit performanța de a-l trece în bancc 
rezervelor pe unul dintre jucătorii remarcați la Paris.

Victoria Rapidului, greu previzibilă, confirmă ideea că o echipă 
are nevoie de liniște în momentele sale de răscruce. Din această liniște, 
instaurată de tăcutul Urechiatu, s-au născut ieri reacțiile atavice ale 
unor jucători care, indiferent dacă se cheamă Niță, Iordan sau Mânec, 
au crescut privind, din gangul întunecos al Potcoavei, jucători născuți, 
nu făcuți.

Vedeta cuplajului a fost un neîntrerupt șir de contre. Sportul stu
dențesc joacă mai bine decît lotul pe care îl are. Și poate că meciu’ 
ar fi avut o altă turnură dacă Mircea Sandu n-ar fi ratat o ocazie mo 
mare decît cea de la Paris, făcîndu-l pe cronicar să-i dea, poate, dreo 
tate lui Ola, care a luat cîndva hotărîrea de a face din acest vîrf 
doar turbulent un stoper așezat.

Dinamo n-a strălucit, avînd mpmente de dificultate care n-au apă 
rut miercuri in jocul cu U.T.A. Fenomenul este explicabil, deoarece 
Sportul studențesc a reușit să suplinească diferența de clasă printr-un 
devotament colectiv din care s-ar fi putut naște, la urma urmei, ur 
joc egal. Dar, aceasta ar fi putut să fie treapta maximă a veleitățilo 
studențești, in condițiile absenței lui Ion Constantin și a formei grei 
explicabile a internaționalului Mircea Sandu.

Două cuvinte despre două nume care, sperăm, să nu complice
prea mult munca de selecție pentru echipa națională. Este vorba dc
Gabriel Sandu și de Chihaia, doi fotbaliști compleți, care ar putea fi 
chemați în lot, ei desfășurînd — pe tot parcursul returului — un jor
plin de densitate, racordabil la orice stil și la orice sistem.

A fost frumos palpitantul cuplaj de aseară...
loan CHIRILA

il[i

F. C. ARGEȘ 2(2)! VIRTUȚILE CONTRAATACULUI I

PLOIEȘTI, 31 (prin telefon)
Pe cît de prețioasă în actuala 

conjunctură a clasamentului, pe 
atît de dificilă a fost această vic
torie a Petrolului, obținută azi 
(n-r. ieri), aproape de finalul me
ciului, la capătul puterilor și, mai 
ales, la capătul speranțelor.

Gazdele au început meciul cu 
vîntul în spate, dar n-au știut, în 
continuare, cum să se folosească 
de un asemenea „atu", astfel că 
un important avantaj teoretic a 
fost convertit, prin modul de ac
țiune lipsit de vigoare și finalitate 
al petroliștilor. în prima repriză, 
într-un veritabil dezavantaj. C.S.M., 
trădînd intenția obținerii unei ega
lități. s-a apărat aglomerat și calm, 
profitînd de fiecare inexactitate a 
adversarului pentru a menține un. 
echilibru pe care de fapt nimeni 
n-a încercat să-l amenințe pro-

priu-zis, pentru că s-a jucat. în 
general, cuminte, mai mult la mij
locul terenului, cei doi portari 
neavînd, practic, de rezolvat pro
bleme în propriile suprafețe de 
poartă. în astfel de condiții, și si
tuațiile de gol au fost foarte rare. 
Una dintre acesțea este ratată, în 
min, 23, de.-, fundașul Rodnic, pînâ 
în acest moment cel mai periculos 
atacant... ploieștean, care îl pune 
în dificultate pe Constantin, cu o 
periculoasă minge trimisă acasă, 
în min. 38, Petrolul are, în sfîrșit, 
o mare ocazie de a înscrie, pe 
care, însă, Zamfir o ratează, cu 
seninătate, de la 6 metri I

Era de așteptat ca după pauză 
partida să capete un aspect mai 
angajant, mai dinamic, mai specta
culos. Dar jocul s-a menținut încă 
o bună bucată de timp confuz, lip
sit de nerv și eficacitate- Petrolul

simte cum minutele se scurg fără 
folos și cum tabela de marcaj ră
mîne indiferentă la acțiunile puțin 
agresive ale atacanților săi. Și to
tuși, atunci cînd poate nimeni nu 
se mai aștepta, aproape de fina
lul întîlnirii, elevii lui M. Dridea 
au cîteva momente de luciditate.

Stadionul „j Mai" ; teren bun ; 
timp noros ; spectatori, aproxima
tiv 23 000. Au marcat ; MARICA 
(min. 30). BOJIN (mln. 63). DAȘ- 
CU (min. 74). Raport dc cornere : 
10—2. Raportul șuturilor la poartă: 
25—7 (pe spațiul porții : 12—3).

POLITEHNICA TIMIȘOARA : Ji- 
van — Mioc, PALTINIȘAN, Ar- 
năutu. Maier — Lața, Mehedințu 
(min. 46 BUNGAU), SURDAN — 
Floares (mln. 31 Bojln). Dașcu, 
BUNGAU (min. 46 Covalcic).

POLITEHNICA IAȘI : COSTAȘ 
— Romilă I. Romilă II, STOICESr 
CU (min. 82 lanul). Hancerluc 
(mln. 52 MiclOȘ) — MARICA, Sa- 
moilă. Simionaș — Spirea, LU- 
PULESCU. Ailoaie.
A arbitrat CHIRIA C MÂNU ȘARI

DE t-f*,  ajutat la linie de Cons
tantin Bărbulescu șl Constantin 
Petrea itoti din București).

Cartonașe galbene : LUPULESCU 
și HANCERIUC.

Cartonașe roșii : MARICA.
Trofeul Petschovschi ; 9. 
Tineret-rezerve : 2—1 (0—0).

DOUĂ ERORI SANCȚIONATE PROMPT

Stadionul Petrolul ; teren bun ; 
timp rece, vint ; spectatori, apro
ximativ 12 000. A marcat : PISAU 
(min. 86). Raport de cornere : 7—-0. 
Raportul șuturilor la poartă : 16—6 
(pe spațiul porții : o—3).

PETROLUL s Rămureanu — E- 
păru. Țaporea, Ciupitu, GRUBER 
— Crîngașu, ANGELESCU (min. 
65 Ștefănescu) — Pisău, Culda 
(min. 50 CUPERMAN), istrâtescu, 
Zamfir.

C.S.M. REȘIȚA : Constantin — 
Ologeanu, GEORGEVICI, KISS, 
Rodnic — Pușcaș, BELDEANU — 
Atodiresei, Roșea. Voinea, D. 
Popescu.

A arbitrat ION RUS (Tg. Mureș) 
ajutat la linie de N. 

Barna (Timăveni) și Matian Ste
lian (Sighișoara).

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

C.F.R. CLUJ 2(2)
S,C. BACĂU 0(0)
CLUJ, 31 (prin telefon)
Cum după etapa de la mijlocul 

săptămînii se născuseră noi spe
ranțe, atît în tabăra C.F.R.-ului 
(0—0 ia Reșița), cît și în cea bă
căuană (prima victorie din retur... 
și pasarea „lanternei" celeilalte e- 
chipe moldovene, Politehnica Iași), 
era firesc ca acest meci să capete 
un surplus de interes, o miză și 
mai mare, să devină un adevărat 
„derby al zonei neliniștii", în care 
de pe acum fiecare gol, punct sau 
ratare poate conta enorm de mult 
în apriga luptă pentru supravie
țuire în Divizia A. Ne-am temut 
că va fi un meci dur, jucat cu ner
vii încordați la maximum. N-a 
fost, însă, deloc așa spre lauda am
belor echipe și, îndeosebi, a forma
ției băcăuane, care, deși condusă la 
pauză cu 2—0, a continuat să joace 
corect, nedepășind nici un m-oment 
limitele sportivității.

Era de așteptat, de asemenea, că 
fiecare eroare în apărare exploa
tată de adversar va influența în 
mod decisiv moralul respectivei e- 
chipe. Și formația care a greșit a 
fost cea băcăuană, care, în min. 14, 
s-a văzut condusă cu 1—0, ca ur
mare a unei faze de atac a C.F.R.- 
ului în care Boca, foarte vivace în 
această partidă, a driblat cu mare 
ușurință pe Catargiu și Cărpuci, a 
șutat nu prea tare, dar portarul 
Ursache a scăpat balonul în _ față, 
Petrescu, extrema stingă clujeană, 
sancționînd, prompt, o gafă copi
lărească a portarului băcăuan. 
După o altă mare ocazie, ratată de 
Adam (min. 25). gazdele reușesc 
să-și mărească avantajul, în min. 
35, prin Adam, care, la o lovitură 
executată de M. Bretan, a sărit mai

hotărît la balon decît fundașul cen
tra] Catargiu și a reluat, cu capul, 
în plasa lui Ursache.

La reluare, C.F.R.-ul atacă dez
lănțuit. în min. 52, Sopor-an îl „gă
sește" cu o pasă excelentă pe 
Adam, care se grăbește și din po
ziție foarte bună șutează peste 
poartă. Cinci minute mai tîrziu, M. 
Bretan, și el azi în vervă deosebită 
de joc, preia cu capul, din 6 m., 
la cîțiva centimetri de bara porții 
băcăuane. Sport Club nu reușește 
să desfășoare acțiuni închegate, e- 
chipa pare ruptă în două, cei doi 
mijlocași par depășiți de impor
tanța meciului, apărarea se lasă de
seori descoperită. Abia în partea a 
doua a reprizei secunde, oaspeții 
reușesc cîteva combinații ceva mai 
lucide, au două incursiuni pericu
loase pe care. însă, Botei (min. 
75) și Pană (min. 79) le încheie de
fectuos deși au avut timp pentru 
a-și pregăti cu atenție șutul. Fi
nalul aparține tot formației gazdă, 
care termină jocul în aplauzele 
spectatorilor.

Lourențiu DUMITRESCU

Acum, Eparu trimite în bară de 
la 30 de metri (min. 80) un șut 
puternic care, de fapt, anunța go
lul victoriei, realizat. în min. 86, 
de Pisău, autorul unei frumoase 
lovituri de cap, la un corner bine 
executat de Cuperman. Și toată 
teama de pînă atunci din teren și 
din tribune s-a transformat, deo
dată, în explozie de bucurie...

Mihai IONESCU

două minute pe poarta lui Costaș, 
prevestind momente grele pentru 
oaspeți, ieșenii nu s-au intimidat. 
Imediat după acest șoc, Marica cen
trează de pe dreapta, Lupulescu preia 
balonul și șutează de puțin pe lingă 
stilpul din dreapta lui Jivan. Din 
nou timișorenii creează o suită de 
atacuri, dar — în replică — din nou 
Lupulescu îl încearcă pe Jivan (min. 
21), dovedind că ieșenii nu se vor 
preda cu una, cu două. într-adevăr, 
in min 30, Marica — servit de data 
aceasta de Lupulescu — expediază 
un șut excepțional de la aproximativ 
22 m. Jivan se aruncă în direcția 
balonului, dar pînă la urmă mingea 
se zbate in fundul plasei. Jocul se 
încinge și mai mult, faulturile se 
comit în serie, timișorenii se joacă cu 
ocaziile și nu marchează, ceea ce 
contribuie la iritarea spiritelor.

Același aspect îl are și partea a 
doua a jocului. Stadionul „fierbe", 
mai ales că un gol marcat de Dașcu 
nu este acordat — pe bună dreptate 
— de arbitru, pentru ofsaid. Asta, 
însă, numai după ce Lupulescu este 
avertizat, Marica eliminat, în min. 
52 (pentru un fault de joc 1) și Han- 
ceriuc, de asemenea, avertizat. Avind 
atîtea... semnale de alarmă, ieșenii 
reduc tempoul și, în min. 63, Bojin 
egalează. Acum. stadionul este în 
delir, arbitrul arată centrul terenului, 
dar părerea noastră este că golul a 
fost înscris din ofsaid clar, Bojin 
aflîndu-se — in momentul cînd i s-a 
pasat mingea — după Stoicescu și

TG. MUREȘ, 31 (prin telefon)
F.C. Argeș venise de acasă cu 

handicapul teoretic al absențelor 
lui Dobrin, Olteanu (suspendați) și 
Vlad (accidentat). Poate că nici nu 
s-a gîndit la victorie, poate că și 
A.S.A. și-a rîs în barbă, la vestea 
lipsei din teren a 3 titulari ai oas
peților. Și de aceea, probabil, pi- 
teștenii, încă de la primul fluier, 
s-<au așezat cuminți în careul pro
priu si în preajma lui. baricadînd 
căile - de acces cu mijlocașii Mus- 
tățea. M. Popescu și Prepurgel; 
chemîndu-l și pe Jercan înapoi în 
sprijinul defensivei. Practic, doar 
Troi și Radu au rămas în avan
posturi-

A.S.A. nu s-a descurcat în re
țeaua aceasta de apărare, activă, 
mobilă, cu predispoziție pentru du
blaj și presing, din rîndul cărora 
cvasi-debutanții Nedelcu și Din 
s-au distins, cu cît Pe umerii lor 
apăsa răspunderea suplinirii unor 
jucători- cu stagii vechi și randa
ment recunoscut A.S.A., invitată 
să atace, n-a putut conta nici pe 
extreme veritabile și nici pe un 
vîrf de atac, penetrant, abil, bun 
șuter, căci Mureșan a avut o zi 
slabă, iar secondșnții săi (Naghi, 
Varodi și Fazekaș) au executat

din Tg. Mureș nu au avut nici o 
ocazie • clară de gol, cu excepția, 
poate, aceleia a lui Mureșan (min. 
57) care, singur la 10 m de poartă, 
nu a putut intercepta (sub cir 
cumstanța atenuantă a unei pozi
ții incomode de așteptare a balo
nului).

Și totuși, în mod deliberat în 
defensivă, F.C. Argeș a punctat 
de două ori, asigurîndu-și un sco-r 
(victorios) rotund. Succesul îl da
torează și marelui travaliu depus 
de Troi, în mare vervă, excelent 
pe contraatacuri. La primul gol, 
el a sprintat în față, doar Solyom

i s-a putut opune, blocînd la 19 m 
de poarta sa ; hent și-., lovitură li
beră directă, executată imnecabil 
de Mustățea sub bara t_ansv®*e ’”î! 
1—0. în min. 44, tot Troi dema
rează paralel cu tușa și, aș. i- 
lonat de Czako, centrează din ma
re viteză, pentru ca Radu, venit și 
el bolid, să reia din voleu : 2—0.

Poate că F.C. Argeș și-a tras a- 
ceastă putere, din' sentimentul de 
a fi fost nedreptățită de soartă, 
trezindu-se cu trej titulari mal pu
țini la apel.

Ion CUPEN

STEAGUL ROȘU 1(0)
J.C. CONSTANTA 0(0)

IT.timp
Stadionul Municipal ; teren bun; 

timp noros ; spectatori, aproxi
mativ 8 000. Au marcat : PETRES
CU (mln. 14) și ADAM (min. 35). 
Raport de cornere : 9—5. Raportul 
șuturilor la poartă : 17—8 (pe 
spațiul porții ; 7—3).

C.F.R. : Gadja (min. 88 Moldo
van) — Lupu, Dragomlr, SZOK.E, 
Roman — M. bretan. Vlșan — 
Moga (min. 38 soporan), ADAM, 
BOCA, PETRESCU.

SPORT CLUB : Ursache — Pru- 
teanu, Catargiu. Velicu, MARGA- 
SOIU — Șoșu, Cărpuci (mln. 63 
Botez) — Pană, Dembrovschi, Bă- 
luță (min. 54 Munteanu), FLO- 
REA.

A arbitrat ALEXANDRU PIRVU 
+4*44-,  ajutat la linie de S. 
Drăgulici (Drobeta Tr. Severin) 
și Gh. Ispas (Constanța).

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

JIUL k , 2 (o)
U. T.ARAD ' 2(2)

PETROȘANI, 31 (prin telefon)
Meciul a început în nota de do

minare a localnicilor care, în min. 
3, sînt foarte aproape de goi, dar 
Stoichiță și Roznai se încurcă re
ciproc, în careu, și Kukla are po
sibilitatea să degajeze. U.T.A. își 
dezvăluie, în min. 11, intențiile o- 
fensive. printr-o acțiune periculoa
să a lui Trandafiion, pe extremă, 
terminată cu centrarea în careul 
mic, dar nefructificată de Axente, 
surprins și el de marea ocazie i- 
vită. In min. 17 însă, o combina
ție plină de rafinament între Do- 
mide și Kun face „șah-mat" a- 
părarea Jiului, și Kun, înscrie, pla
sat, cu stîngul, în colțul porții lui 
I. Gabriel Jiul, impulsionată de 
Libardi și de... public, revine în 
atac, domină categoric, cu funda
șii pe linia de centru. Jocul gaz
delor nu are, însă, claritate și co
erență. mingile sînt aruncate pe 
sus, Ia întîmplare, în careul lui 
lorgulescu, unde, Pojoni, Kukla și 
Purima se dovedesc imbatabili 
(prin detentă și plasament) în due
lurile aeriene. Totuși, formația gaz
dă beneficiază de cîteva situații 
favorabile, irosite de Roznai (min.

Stadionul „23 August ; teren 
degazonat : timp frumos ; spec
tatori, aproximativ 12 600. Au 
marcat : MUSTATEA (min. 18) 
și RADU (min. 44). Raport de 
cornere : 13—2. Raportul suturilor 
Ia poartă : 17—5 (pe spațiul por
ții : 5—3).

A.S.A. : solyom — Glieore, Kiss. 
Isolr. Czako — PÎSLARU. BO- 
LONI — Varodi. Mureșan. Naghi 
(min. 67 Fazekaș). Haina!

F. C. ARGEȘ : STAN — PI- 
GULEA. NEDELCU, DIN, IVAN 
— MUSTAȚEA. M Popescu. 
Prepurgel — TROI. Radu, Jercan.

A arbitrat TUDOREL LECA 
(Brăi’ai -ă-fr*-*.  ajutat la linie de 
Gr. Birsan (Galați) și C. Plrvu 
(Brăila).

Trofeul Petschovschi • 9.
La tineret-rezerve : 1—4 (1—2).

manevre inabile, deplasări stîn- 
gace, șuturi rare și debile. Mai 
mult, incomodată de presingul ve
ritabil al fotbaliștilor argeșeni 
A.S-A., pierzînd repede balonul, a 
fost constrînsă să-și dispună efec
tivul în mod întîmplător, la dis
creția fazelor de moment, departe 
de orice model tactic închegat și 
eficace. Așa se face că, în ciuda 
dominării teritoriale și frecvenței 
mari a loviturilor de colț, jucătorii

BRAȘOV, 31 (prin telefon)
Brașovenii n-au prestat în aceas

tă duminică un fotbal pe măsura 
așteptărilor. Localnicii n-au reușit 
să găsească soluția cea mai bună 
pentru a trece de apărarea aglo
merată a oaspeților. Steagul roșu 
a dominat 80 din cele 90 de mi
nute, dar a făcut-o în mod haotic, 
reușind să pună arareori în peri
col pe portarul Ștefănescu, care 
s-a dovedit inspirat la multe 
mingi trimise înalt în fața porții 
sale- Victoria gazdelor se datorea
ză șutului inspirat al fundașului 
Anghelini care, în min. 88, după 
o dominare insistentă și după șu
turi repetate în picioarele adversa
rilor, a avut inspirația și a tras în 
colțul lung, învingînd o echipă 
care s-a apărat cu dîrzenie și care 
a fost la un pas de punctul pentru 
care a venit la Brașov,

Meciul a început destul de vioi 
și, în două minute, la un atac al 
brașovenilor, F.C. Constanța ripos
tează prin șutul lui Mărculescu- 
în min. 7, Cadar a creat o fază 
excelentă, însă Șerbănoiu a scă
pat o mare ocazie, la 12 metri de 
poartă. Peste patru minute, s-a 
aflat în bună poziție Constantines-

Stadlonul Tineretului ; teren 
satisfăcător ; timp bun ; specta
tori, aproximativ 10 000. A marcat: 
ANGHELINI (min. 88). Raport de 
cornere : 15—1. Raportul șuturilor 
la poartă : 11—4 (pe spațiul por
ții : 4—2).

LUNGĂ CURSĂ A EGĂLĂRII
39 — luft de la 2 m), Stocker (min. 
41 — șut peste bară din poziție 
excelentă), Libardi (min. 43). Pe 
fondul acestei accentuate dominări 
a gazdelor, U.T.A. își mărește a- 
vantajul în ultimul minut al re
prizei ! Popovici a degajat lung, 
ca să cîștige teren, mingea a ajuns

Stadionul Jiul ; tereu moale ; 
timp închis, rece ; spectatori, a- 
proxlmativ 3 000. Au marcat s 
ROZNAI (min. 55), LIBARDI (mln. 
89), KUN (min. 17 șl 45). Raport 
de cornere : 8—2. Raportul șutu
rilor la poartă : 10—5 (pe spațiul 
porții : 7—3).

JIUL ; ion Gabriel — Nițu, 
Tonca, Georgescu (min. 46 Sto
ker), Dodu — STOKER (mln. 46 
Al. Naghi), LIBARDI — Suciu. 
MULȚESCU, Roznai, STOICHIȚĂ.

U.T.A. : lorgulescu — Birău, 
Kukla, Poloni. POPOVICI — Do- 
mlde, PURIMA, Broșovschl — A- 
xente (mln. 77 Ghlță), KUN, Tran
dafiion.

A arbitrat NICOLAE PETRICEA- 
NU **•*•**.  ajutat la linie de 
Romeo Stincan și Maximilian Po
pescu (toți din București).

Cartonașe galbene : BROȘOV- 
SCHI și DODU.

Trofeul Petschovsclii ! 4.
La tineret-rezerve : 2—1 (0—1).

Ia Kun, aflat în jumătatea proprie. 
A urmat o cursă splendidă a ata
cantului arădean, care nu a mai 
putut fi ajuns de fundașii adverși, 
mult prea avansați, și... gol.

La reluare. Jiul s-a năpustit în 
terenul U.T.A.-ei, decisă, să re
monteze handicapul. în min. 55, 
gazdele au reușit să reducă dife
rența prin Roznai, care a reluat, 
cu capul, o minge centrată de abi
lul Stoichiță. Incursiunile oaspeți
lor sînt tot mai rare în terenul ad
vers și localnicii se mențin într-o 
permanentă ofensivă. La poarta lui 
lorgulescu este un adevărat ase
diu, dar golul egalizator întîrzie, 
pentru că jocului gazdelor îi lipsește 
limpezimea Și decizia necesare. în 
final, tensiunea și nervozitatea 
cresc în ambele tabere, Broșovschi 
și Dodu primesc cartonaș galben 
pentru proteste și vociferări Ia 
deciziile arbitrului. în min. 89, 
cînd publicul începuse să părăseas
că terenul. Libardi a adus egala- 
rea, trimițînd, în plasă o minge 
ce se plimbase în careul lui Ior- 
gulescu printr-o pădure de pi
cioare.

Dumitru VIȘAN

STEAGUL ROȘU : Purcaru — 
ANGHELINI (mln. 40 Hirlab), Je
nei, Olteanu. MATEESCU (mln. 
40 Anghelini) — Șerbănoiu, CA
DAR — Anghel, Ghergheli, Pes- 
caru. Gybrfi (min. 85 papuc).

F. C. CONSTANTA : ȘTEFA- 
NESCU — Ghirca, ANTONESCU, 
Bălosu, Nistor (min. 77 Oprea) — 
Constantinescu. VIGU, Mlhu — 
Tănase, Negoescu, Mărculescu 
(min. 56 Turcu).

A arbitrat N. CURSARU 
ajutat la linie de M. 

Moraru și V. GUgorescu (toți din 
Ploiești).

Cartonașe galbene ; OLTEANU. 
Trofeul Petschovschi : 9.
La tineret-rezerve : 1—1 (0—0).

cu, dar șutul lui a fost imnrecfs. 
în min. 16, centrează Mateescu, 
mingea trece prin fața narții. De 
lingă o pădure de picioare, și își 
vede liniștită de drum spre nartea 
cealaltă a terenului- Meciul e dîrz, 
dar de slabă valoare tehnică și 
tactică, dominarea brașovenilor ne- 
aducînd nimic concre-t pe tabela 
de marcaj. în min. 20. Anghel a 
trimis, cu canul, De lîngă poarta 
părăsită de Ștefănescu. Dună Pa
tru minute. Pescaru și Gergely sca
pă ocțizia de a deschide scorni, 
după care portarul Ștefănescu are 
un reflex excelent și deviază balo
nul ce se îndrepta snre plasa por
ții sale. Cel mai periculos sut din 
această repriză l-am consemnat 
în min. 40. cînd P’scetri a svtnt 
nuternic. din lovitură liberă, și 
Ștefănescu a boxat b-'lnn-u ’o a- 
celașî minut, localnicii avomj să-1 
Piardă pe Mateesnu, unul d'etre 
cei mai buni de pe teren, care, 
venit în atac, încearcă să recupe
reze un balon dar „șpagatul" lui 
s-a soldat cu o întmd°re muscb;u- 
lară. A fost o repriză slabă, cu 
fotbal confuz, în care constănțenii 
au făcut un joc de așteptare.

în repriza secundă, doar cu doi 
jucători în atac, oaspeții nu vor 
pune probleme deosebite localni
cilor. decît în final Brașovenii a- 
veau să domine, dar au tras foarte 
puțin la poartă și imprecis T^
F.C. Constanta se n/wM 
Nistor si. în lomil lui. 
stînaa Turcu. în ar-vrstă 
de fotbal pint, st*' ’ 
murit nentru o în «o.
îa o minge banală. o.,„.
ceru, care est*  
gol. Noroc ră no *-*  
în fata portlf cînd a q**-**  ---i’n. 
ge*.  dip mînă.

Minutul 88 ; toafă t-n-
năcnqa cu g’nrinț că q-wri’l —-J 
poște fi mo'”ficgt în ca~^„i 
Petilor sînt 20 jucători.
șutează de cîteva ori la rind to 
picioarele adversarilor. Dar, lată 
vine Anghelini în atac, șutează si 
înscrie ne lîncă Ștefănescu 1 Cele 
două minute de prelungire, acor
date pentru degajările oaspeților 
în tribune, nu mai aduc nimic 
deosebit si Steagul roșu obține o 
dificilă victorie.

Constantin AtEXE

LOTO *
PRONOSPORT
Așa arată o variantă cu 13 rezultate 

exacte Ia concursul Pronosport, etapa 
din 31 martie 1974 :

1. Rapid — Steaua 1
2. Sportul stud. — Dinamo 2
3. A.S.A. Tg. Mureș — F.C. Argeș 2
4. Politehnica Tim. — Politehnica iași 1
5. Universitatea Cv. — „U“ Cluj 1
6. Petrolul — C.S.M. Reșița 1
7. Steagul roșu — F. C. Constanța 1

8. Jiul — U. T. Arad :
9. C.F.R. Cluj — S. C. Bacău

10. Florentina — Milan 1
11. Intern azion ale — Bologna X
12. Juventus — Torino x
13. Roma — Lazio 2

Fond de dștigurl : 480 153 lei
Plata cîștlgurllor va începe in Capital» 

de la 5 aprilie plnă la 31 mal ; in țarii, 
de la 8 aprilie ptnă la 31 mai 1974, in
clusiv.



CAMPIONATUL MONDIAL DE HOCHEI, GRUPA B

ECHIPA S.U.A. DIN NOU IN PRIMUL EȘALON
LJUBLJANA, 31 (prin telefon).
Un meci de luptă acerbă, dar 

fără prea mare strălucire, a pus 
punct sîmbătă noaptea actualei e- 
dițil a grupei B a campionatului 
mondial de hochei pe gheață. In- 
tîlnirea decisivă pentru desemnarea 
învingătoarei turneului a opus for
mațiile S.U.A. și R.F. Germania, 
prima deținînd șansa suplimentară 
a rezultatului de egalitate. Surpriza 
nu s-a mai produs în acest joc, 
iotul decurgînd potrivit previziuni- 
Hor. Hocheiștii de peste Ocean se 
dovediseră de-a lungul întregii 
competiții mal omogeni, mai ma
turi șl mai siguri decît principalii 
lor contracandidați la primul loc, 
Calități care și-au spus cuvîntui pe 
parcursul partidei derby. Intîini- 
rea a fost totuși destul de confuză, 
Cu numeroase greșeli de ambele 
jpărți, oferind destul de puțin din 
partea a două formații care aspi
rau la promovarea în eșalonul de 
telită al hocheiului mondial. Cu toa
te acestea, americanii, mai clari în 
hcțiunile de atac și mai siguri în 
Bpărare, și-au creat un avantaj de 
două goluri în prima repriză, ri- 
pestînd prompt ori de cite ori ad
versarii lor reușeau să reducă din 
handicap. Asemenea situații s-au 
ivit de două ori, în min. 36 și 48, 
după care elevii lui Bob Johnson 
au avut un finiș puternic și vic
torios. Scorul în meciul S.U.A. — 
R.F. GERMANIA 5—2 (2—0, 1—I, 
2—1), a fost stabilit de Alley, Pa- 
lazzari, Krieger, Hangsleben și Po- 
lisch, respectiv Kuhnachl și 
Hofnerr. In felul acesta, după 
patru ani, formația S.U.A. va juca 
din nou în grupa A a C.M,

★
Desigur, evoluția echipei noastre 

Ia această ediție va face obiectul 
unor analize amănunțite. Acum, ca 
o primă observație, putem remar
ca faptul că formația română (o- 
cupanta locului 6) s-a prezentat 
slab, într-un evident reflux de for
mă în comparație cu jocurile de 
verificare susținute înaintea ple-

ANCA GROZA ÎNVINGĂTOARE 
ÎN CONCURSUL DE LA PRAGA

PRAGA, 31 (Agerpres). — în ca
drul concursului internațional de 
natație de la Praga, înotătoarea ro
mâncă Anca Groza a cîștigat proba 
de 200 m fluture cu timpul de 
2:28,7. Alte rezultate: 100 m bras 
femei — Gramme (Olanda) 1:17,7; 
200 m liber bărbați — Shupka (Ce
hoslovacia) 2:03,5 ; 200 m bras băr
bați — Slavinski (Polonia) 2:33,0,

cării la Ljubljana, cînd nu a în- 
tîlnit adversari cu mult mal puțin 
valoroși decît acela pe care a tre
buit să-i înfrunte aici. îngrijorător 
ni se pare mal ales faptul că ho
cheiștii români n-au fost capabili, 
aproape în nici un meci, să res
pecte cu fidelitate concepția de joc 
Inițial stabilită, abandonînd — în 
focul luptei — schemele tactice pe 
care Ie cunoșteau, nerespectînd 
sarcinile asumate, evoluînd uneori 
dezorganizat, haotic. Moralul echi
pei a fost foarte șubred, ea nu 
numai că nu a reușit să depășească 
momentele dificile pe care le pri- 
lejuește orice joc, dar a avut pră
bușiri inexplicabile, primind cele 
mai multe dintre goluri. în inter
vale foarte scurte de tinip, ceea ce 
reducea la zero întreaga muncă 
depusă pînă atunci. în toate a- 
ceste condiții, Ia care se adaugă 
marea tensiune a competiției, ajun
gem la concluzia că faptul de a 
fi rămas în grupa B (după cum se 
știe au retrogradat în C — Aus
tria șl Norvegia) trebuie apreciat 
pînă la urmă ca un... succes.

★
SL.ibătă noaptea, la festivitatea de 

închidere, desfășurată în saloane
le hotelului „Lev“, au fost împăr
țite premiile. Marea cupă de cris
tal și jetoanele de aur — formației 
S.U.A., cele de argint — Iugoslaviei 
și cele de bronz —R.F. Germania. 
Echipa Japoniei a cîștigat „Cupa 
fair-play“, în clasament urmîndu-i 
R.F. Germania, Iugoslavia și Ro
mânia. Cel mai bun portar al 
competiției a fost declarat olande
zul Gobel, cel mai bun fundaș —

americanul Hangsleben, Iar cel 
mal bun înaintaș — Iugoslavul 
Gorazd Hiti. Același Gorazd Hiti 
ocupă primul loc in clasamentul 
golgeterilor, cu 15 p (11 goluri 
marcate >1 4 pase ajutătoare). Pe 
locurile următoare japonezul 
Iwamoto 1J p (7+8). olandezul 
Decloe 14 p (10+4) șl vest-germa- 
nul Kuhnackl 14 p (9+5). Primul 
dintre români: Ion Gheorghiu, loc 
17—19, cu 7p (4+3). Conform tra
diției, ziariștii prezenți la Ljublja
na au alcătuit echipa „All-stars'*  a 
campionatului. Votul lor a dat ur
mătorul rezultat: portar — Knez 
(Iugoslavia), fundași — Nyrop și 
Taft (ambii S.U.A.), înaintași — 
G. Hiti (Iugoslavia), Kuhnackl (R. 
F. Germania), R. Hiti (Iugoslavia). 
In sfîrșit, tot sîmbătă noaptea, con
ducătorul delegației japoneze a 
făcut cunoscut că țara sa este gata 
să organizeze ediția următoare a 
întrecerii, între 10-20 martie 1975, 
la Sapporo. Candidează, însă, pen
tru aceasta și Olanda, hotărîrea de
finitivă urmînd să fie luată la Con
gresul L.I.H.G., din aprilie, progra
mat la Helsinki.

CLASAMENT FINAL

Valeriu CHIO5E

6. S.U.A. 7 7 0 0 40—14 14
2. Iugoslavia 7 4 2 1 41—27 10
3. R.F. Germania 7 5 0 2 34—28 10
4. Japonia 7 4 0 3 31—31 8
5. Olanda 7 2 1 4 33—37 5
6. România 7 2 1 4 30—29 5
7. Norvegia 7 1 1 5 18—31 3
8. Austria 7 0 1 6 12—42 1

(La egalitate de puncte între două 
echipe, departajarea se face în funcție 
de victoria directă).PE GHEATĂ SI PE

a

La Herlsau (Elveția) a luat sfîrșit 
Campionatul european de hochei pe 
gheață (Grupa A), rezervat echipelor 
de juniori. Pe prunul loc s-a clasat se
lecționata Suediei, care a întrecut, in 
meciul decisiv, cu 4—1 (2—0, 0—1, 2—0) 
formația U.R.S.S. Echipa Finlandei a 
învins cu 3—2 (2—1, 1—1, o—0) repre
zentativa Cehoslovaciei, clasament final: 
1. Suedia — 10 p. ; 2. U.R.S.S. — 8 p. ; 
3. Finlanda — 6 p. ; 4. Cehoslovacia — 
4 p. ; 5. Polonia — 2 p. ; 6. Elveția — 
0 p.

La Stockholm, s-a disputat lntîlnirea 
amicală de hochei dintre echipele repre
zentative ale Suediei șl U.R.S.S. Partida 
s-a Încheiat la egalitate : 1—1 (0—0, 1—1, 
0—0). Gazdele au deschis scorul în min. 
39 prin punctul marcat de Sederstrom. 
După numai citeva secunde, Malțev a 
înscris golul egalizator.

sportivei austriece Irmgard Lukasser. 
Invingătoarea a realizat timpul de 1:21,23, 
fiind urmată de schioarele franceze 
Odile Chalvin — 1:22,07 și Martine Du- 
croz — 1:22,21. In clasamentul general 
individual continuă să conducă Elena 
Matous (San Marino) cu 186 puncte, ur
mată de Conchita Puig (Spania) — 154 
p șl Agnes Vivet-Gross (Franța) — 
131 p.

în continuarea pregătirilor pentru 
participarea la C.M. de hochei (Grupa 
A), selecționata Poloniei a susținut 
uh joc de verificare. la Moscova, in 
compania unei combinate a echipelor 
Dinamo și Aripile Sovietelor. Hocheiștii 
polonezi au terminat învingători cu 
scorul de 4—1 (3—1. 0—0, 1—0), prin
golurile marcate de Tokaj (2), Zientara 
șl Oblul.

„Cupa Europei" la schi feminin a pro
gramat la Caspoggio (Italia) o probă de 
slalom uriaș, în care victoria a revenit

Proba de slalom special paralel din 
cadrul concursului internațional de schi, 
rezervat profesioniștilor, desfășurat la 
Sun Valley (Idaho), a fost ciștlgată de

în derby»ul baschetbalistic de ieri

I.E.F.S.-VOINȚA BUCUREȘTI 81-66 (52-20!!)
în sala Floreasca din Capitală au 

continuat întrecerile din cadrul cam
pionatelor naționale de baschet. Iată 
rezultatele și citeva amănunte.

FEMININ, locurile I—VI
VOINȚA BUCUREȘTI — RAPID 

BUCUREȘTI 75—7-1. Derbyul zilei de 
sîmbătă și-a confirmat titulatura nu 
etît sub aspectul calitativ, cit Gub

parau de adversarele lor la pauză, 
nu trebuia să fie o mare problemă 
pentru baschetbalistele timișorence. 
Numai că în primele 12 minute de 
după pauză, ele n-au reușit să în
scrie decît un singur coș ! Dar să 
dăm învingătoarelor ce li se cuvine 
și să subliniem excelenta comportare 
a dujencelor, care au înscris cind au 
vrut și cum au vrut, și aceasta nu 
num"’’ Antnrită zilei slabe a

Portic (Universitatea Cluj), una dintre cele mai eficace jucătoare a acestei 
echipe va înscrie un nou coș, în ciuda opoziției Rodicăi Goian (Univer
sitatea Timișoara) Foto : D. NEAGU

ea a înscris, fructificînd un contra
atac. La 69—66, meciul era jucat și 
Politehnica nu a avut altceva de 
făcut decit să țină mingea. Ceea ce 
a și întreprins, dar nu fără a avea 
emoții, deoarece Gugiu a redus han
dicapul la un punct și, cu trei secun
de înaintea fluierului final. Rapid a 
obținut din nou mingea. Dar atit... 
Au marcat : Savu 24, Ciocan 15,, Sza
badoș 14, Taflan 10, Pruncu 3, Deme- 
trescu 3, pentru Politehnica, resjfectiv 
Gugiu 21, Racoviță 16, Vasilescu 13, 
Suliman 12, Bosco 6. Au arbitrat bine 
A. Atanasescu și D. Oprea.

I.E.F.S. — VOINȚA BUCUREȘTI 
81—66 (52—20 ! !).

MASCULIN, locurile VII—XII
POLITEHNICA CLUJ — VOINȚA 

TIMIȘOARA 106—84 (54—35). Au
marcat : Crăciun 19, Timbuli 8, Ro
man 21, Moraru 2, Diaconu 4, Bama 
31, S. Vidlcan 6. A. Vidican 3, Voicu 
12 pentru Politehnica, respectiv Chi- 
riluță 7, lancea 21, Viciu 32, Onderco- 
vics 2. Lup 16. Pescaru 2, Csordas 4.

I-C.HF. — C.S.U. GALAȚI 98—85 
(52—37). Gălățenii n-au reușit să re
pete frumoasa figură din meciul cu 
Rapid. Au înscris : Antonescu 10, Di- 
kay 12, Bulat 2, Andreescu 6. FI. Ni- 
culescu 20, Mălușsl 12, Tudoși 14, 
Anastasiu 12, Cimpeanu 10 pentru 
bucureșteni, respectiv Magoș 16, D. 
Martinescu 4, Baltag 13, Răileanu 2, 
R. Martinescu 36, Moraru 14.

Dan Martinescu (C.S.U. Galați), 
Antonescu și Fl. Niculescu (I.C-H.F.) 
au fost eliminați de pe teren pentru 
abateri disciplinare.

RAPID — POLITEHNICA BUCU
REȘTI 69—68 (37—33). Joc pasionant, 
cu numeroase răsturnări de scor și 
cu victorie la limită. Au marcat : 
Popescu 18, Vlădescu 14, Vintilă 10, 
Bulancea 10, Predulea 7, Simulescu 6, 
Stănescu 4 pentru Rapid, respectiv 
Szell 23, Molin 20, Rusu 11, Dudescu 
10, Dragnea 4. în min. 39, jucătorul 
Vintilă (Rapid) a fost sancționat cu 
greșeală tehnică și eliminare de pe 
teren, deoarece la o decizie a arbi
trului Em. Nicolescu, l-a lovit pe a- 
cesta peste mîini ! t Au arbitrat bine 
Em. Nicolescu și P. Pasere.

D. STANCULESCU 
Radu TIMOFTE

CAMPIONATUL DE POLO
'Urmare din pag L

Zilele trecute, la Palatul Spor
turilor din Moscova, s-a desfășu
rat, unul din primele mari con
cursuri internaționale de gimnas
tică ale sezonului. După cum am 
anunțat, la individual compus fe
minin, victoria a fost repurtată de 
tînăra de 15 ani, Svetlana Grozdo- 
va. (în fotografie) elevă din ora
șul Rostov pe Don, autentică spe
ranță a gimnasticii feminine so
vietice. Foto : TASSZĂPADĂ
americanul Tyler Palmer. După desfă
șurarea acestei curse, în clasamentul 
campionatului mondial al schiorilor pro
fesioniști continuă să conducă Hugo 
Nidi (Austria) — 271 p, urmat de Renzo 
Zandeglacomo (Italia) — 235 p șl Spider 
Sabich (S.U.A.) — 208 p.

Turneul de la Vrnjacka Banja
CONDUC ȘAHISTELE UNGARIEI

BELGRAD, 31 (Agerpres). — în 
ultima rundă a turneului interna
țional feminin de șah pe echipe de 
la Vrnjacka Banja au fost înre
gistrate următoarele rezultate: 
România — Ungaria 1—1 și 
două partide întrerupte; Bulga
ria — Iugoslavia 2—1 și o partidă 
întreruptă.

Rezultate definitive ale meciuri
lor din penultima rundă: Ungaria
— Bulgaria 3—1 ; Iugoslavia — Po 
lonia 2*/s —VA.

In clasament conduce echipa Un
gariei, cu Îl1/» puncte (2), urmată 
de România — IOV2 (2), Bulgaria
— 8 (1), Iugoslavia — 4*/ 2 (1), 
Polonia — 2»/a

TURNEUL DE TENIS
ROTTERDAM, 31 (Agerpres). — Fi

nala probei de simplu a turneului de 
tenis, din cadrul circuitului W.C.T., 
opune pe olandezul Tom Okker și a- 
mericanul Tom Gorman. In semifina
le, Okker l-a eliminat cu 6—3, 3—6, 
6—3 pe Cliff Drysdale (R.S.Â.), în 
timp ce Gorman l-a întrecut cu 6—2,

DE LA ROTTERDAM
6—4 pc Hans-Jurgen Pohman (R.F.G.).

în finala probei de dublu a tur
neului de tenis de Ia Rotterdam, pe
rechea Ilie Năstase (România) — 
Pierre Barthes (Franța) intîlnește cu
plul Bob Hewitt, Frew McMillan 
(R.S.A.), care a eliminat cu 6—3, 6—3 
pe americanii Gorman și Van Dillen.

AGENDA SĂPTĂMINII
1— 7
2— 4
2— 6

2
5
5— 6
5— 7

5—20
6

6—13
7

TENIS

CICLISM 
BASCHET

FOTBAL 
BASCHET

HALTERE 
ÎNOT 
TENIS 
HOCHEI 
SCRIMA

TENIS 
DE MASA 
FOTBAL 
CICLISM

Turnee internaționale la Miinchen (W.C.T.-l) și Cleveland 
(W.C.T.-2) ; Nisa și Washington.

Cursa Gând — Wevelghem.
Turneu internațional la Kosice (m) ; participă Ceho

slovacia (seniori și juniori), R.S.S. Letonă, Bulgaria, Româ
nia, Cuba.

Portugalia — Anglia (amical).
Finala C.C.E. (f) : T.T.T. Daugava Riga — U. C. Clermont 

Ferrand.
Memorialul Jean Damme, Ia Paris.
U.R.S.S. — R. D. Germană, la Minsk.
Cupa Davis, turul 1 (zona asiatică).
Campionatul mondial (gr. A), la Helsinki.
Turneul internațional (floretă — f) și spadă (echipe) la 

Budapesta.
Campionatele europene la Novl Sad.

Brazilia— Portugalia (amical).
Cursa Paris — Roubaix.

SCOR EGAL 1-1 ÎN DUBLA ÎNTÎLNIBE 
DE POPICE UNGARIA - ROMÂNIA

La femei au cîștigat sportivele românce cu 2702-2507, iar la bărbați 
gazdele cu 5993-5622 p d

BUDAPESTA, 31 (prin telefon). 
Timp de două zile, pe arena 
M.O.M. din capitala ungară s-a 
disputat dubla întîlnire amicală de 
popice dintre reprezentativele fe
minine și masculine ale Ungariei 
și României. Confruntarea pe e- 
chipe s-a încheiat nedecis : 1—1. 
La femei victoria a revenit ro
mâncelor (2702—2507 p d), iar la 
bărbați au cîștigat popicarii ma
ghiari (5993 — 5622 pd). Rezultate
le, după cum se vede sînt deosebit 
de ridicate, datorită pistelor cana
lizate ale arenei. Astfel se explică 
cifrele „astronomice", de pildă, la 
întrecerea ■ pe echipe, jucătorii 
gazdă obținînd o medie de 999 
P d (!).

Reprezentanții noștri au realizat 
următoarele rezultate în întîlnirea 
pe echipe: FEMEI : Vasilica Pin- 
țea 483, Elisabeta Szilagyi 483, 
Ana Petrescu 468, Elena Trandafir 
444, Cornelia Petrușcă 439, Maria
na Constantin 385 ; BĂRBAȚI: Gh.

Silvestru 991, I. Stefucz 990, I. 
Tismănaru 970, I. Bice 957, I. 
Băiaș 944, G. Marin 867. De la 
gazde cele mai mari cifre le-au' rea
lizat Holczerne 455, la femei, res
pectiv, Suto 1013, la bărbați.

Duminică, în turneul individual, 
sportivii noștri au obținut din nou 
rezultate mari, dar n-au putut trece 
de adversarii lor, care cunoșteau mai 
bine particularitățile pistelor și, ast
fel, s-au clasat de la locurile trei în 
jos. Au terminat victorioși Agnes 
Vati cu 494 p d din 100 lovituri 
mixte, la femei și Csanyi, triplul 
campion european la juniori, 1039 
p d (!) la 200 lovituri. (La bărbați 
încă 3 popicari din echipa Ungariei 
au punctat peste «1 000 p d). Jucă
torii români au realizat următoare
le cifre : fete — Pințea 449, Szi
lagyi 430, Petrușcă 420, Petrescu 
413, Trandafir 404, Constantin 398, 
băieți — Bice 1006, Tismănaru 990, 
Silvestru 987. Băiaș 965, Ștefucz 
931 și Marin 841 p d.

TELEX ® TELEX 9 TELEX
Cursa motociclistă Internațională re

zervată clasei 750 cmc, desfășurată pe 
circuitul de la Nevers (Franța), a reve
nit concurentului englez Barry Sheene 
(„Suzuki"), cronometrat pe distanța de 
100 km cu timpul de 40:59,3 — medie 
orară 138,917 km. Pe locul secund s-a 
clasat finlandezul Lanslvouri (..Yama
ha") — 41;01,3, urmat de francezul
Bourgeois („Yamaha") 41:37,7. Cel mai 
rapid tur de circuit a fost realizat de 
Barry Sheene, cu o medie orară de 
141,173 km.

■
Campionatul masculin ^hct (a-

matori) al S.U.A. a fost- l la ac
tuala ediție de echipa %rsitățll
Carolina de Nord, tnvlngati. 176—64
(39—30) In finala susținută > /mația 
Universității Marquette (Vv, yonsln). 
Pentru prima oară după 11 ani? celebra 
echipă U.C.L.A. nu s-a califica' în fi
nala campionatului. în semifinala dis
putată la Greensboro în prerența a 
pesțe 15 000 de spectatori, baschetbaliștli 
de la U.C.L.A. au pierdut cu scorul de 
77—80 (după două prelungiri) în fața 
formației Universității Carolina de Nord.
B

Concursul internațional de sabie des
fășurat la Paris s-a încheiat cu victoria 
scrlmerului olandez E. Hamtn care, în 
turneul final, a realizat 5 victorii. L-au 
urm.at francezul P. Vltrac — 4 v șt 
bulgarul Dudekov — 3 v. La concurs 
au participat 70 de sportivi din șapte 
țări.■

Tradiționala cursă automobilistică de 
500 de mile, de la Atlanta (Georgia), 
s-a desfășurat în acest an pe un traseu 
redus, de 425 mile. Scurtarea traseului a 
fost hotărîtă de Comitetul de organizare 
la sfirșltul anului trecut, din cauza Hp- 
sei de carburanți. Victoria a revenit 
americanului Cale Yarborough, care, la 
volanul unei mașini „Chevrolet", a fost 
cronometrat în 3hl7;26, realizînd o me
die orară de 220 km. La un tur de în
vingător s-au clasat compatriot51 săi 
David Pearson („Mercury") șl Buddy 
Bake»»- (,jDodge“).

Dick Stockton (S.U.A.) și Jiri Hrebeo 
(Cehoslovacia) îșl vor disputa finala 
turneului de tenis de Ia Atlanta. In 
semifinale, Stockton I-a Învins cu 6—3, 
6—7, 6—2 pe Ross Case (Australia), iar 
Hrebec l-a eliminat cu 2—6, 6—4, 6—4 
pe Geoff Masters (Australia).
a

în semifinalele turneului feminin do 
tenis de la New York, Billie Jean King 
a dispus cu 6—3, 5—7, 6—3 de Rosemary 
Casai®, iar Chris Evert a cîștigat <tu , 
6—2, 3—6, 6—1 partida cu Betty Sto^. 
n

Finala turneului de tenis de la Tempe 
(Arizona) se va juca» între .Jimmy Con
nors (S.U.A.) și Vijay Amritraj (India). 
Primul l-a învins cu 6—4, 5—7, 7—5 pe 
J. Fassbender. (R.F.G.), in timp ce jucă
torul Indian l-a eliminat cu 6—1, 6—2 
pe Bertram (R.S.A.).
R

La Aintree (Anglia), clasica probă hi
pică de obstacole „Grand National" a 
revenit pentru al doliea an consecutiv 
armăsarului englez, „Red Rum" încăle
cat de jocheul Brian Fletcher. El a 
fost urmat de „L’Escargot", cu Ch. Di
ckens în șa. Este pentru întîia oară, din 
anUl 1936, că un concurent obține vic
toria în două ediții consecutive.■

Consiliul Federației internaționale de 
hochei pe iarbă, întrunit la Cannes, a 
decis ca turneul olimpic de la Montreal 
să se desfășoare pe un teren acoperit 
cu material plastic (iarbă artificială). 
Pentru acomodarea echipelor cu Un ast
fel de teren s-a stabilit ca la începutul 
lunii iulie a anului viitor la Montreal 
să aibă loc un turneu preolimplc. în 
ceea ce privește „Cupa Mondială", ea 
nu se va mai disputa din doi In doi 
ani, ci o dată la 4 ani.

tar Nisa s-au desfășurat Campionatele 
mondiale de biliard. Titlul a revenit și 
la această ediție belgianului Raymond 
Cuelemans. care cucerește pentru a 
16-a oară trofeul pus în joc. Cuelemans 
a Iqșt urmat în, clasament de francezii 
Dufetelle și Conneson.

CAMPIONATE, CUPE...

acela al încleștării nervoase dintre 
componentele celor două formații. 
Partida a avut două caracteristici 
principale : prima a fost lupta acerbă 
pentru fiecare balon, devenit extrem 
de important pentru că scorul n-a 
depășit decît o singură dată (min. 10: 
23—13 pentru Rapid) diferente de 3—4 
puncte, pentru una sau alta dintre 
echipe, și a doua, solicitarea maximă 
a calităților volitive, psihice și fizice 
ale jucătoarelor în condițiile acestui 
scor permanent strîns și ale unor pre
lungiri epuizante- Intrind și mai mult 
în amănuntele partidei, se cuvine să 
menționăm marile eforturi ale Ilenei 
Gugiu, autoare a numeroase angajări 
decisive și a multor ccșuri. Au în
scris : Fierlinger 7, Andreescu 14. 
Stcncd ?. Savu 2, Simionescu 6, Ionaș 
10. L. Rădv’e’cu 16, T. Rădulescu 18 
p- tr'i învingătoare. respectiv Suli- 
mcn 11. Guriu 34, Petrea 4, Bosco 9. 
Rn-oviță 5, Vasilescu 10. Au arbitrat 
satisfăcător A. Atanasescu și P. Pa
sere.

UNIVERSITATEA CLUJ — UNI
VERSITATEA TIMISOARA 83—63 
(18—41). A recupera în întreaga re
priză a doua cele 7 puncte ce le se

relor de întrecere. Clujencele alcătu
iesc în momentul de fată o echipă 
redutabilă, in care Szekeli, Portic, 
Anca, Moraru pot străluci cu și mai 
multă putere- Antrenorul Martin a 
făcut o echipă bună și drumul as
cendent poate continua... Au marcat : 
Szekeli 18, Moraru 6, Anca 18, Portic 
40, E. Faroaș 1 pentru clujence, res
pectiv Diaconescu 12, Goian 17, 
Schnebli 8, Vilani 12, Constantinescu 
10. Au arbitrat corect C. Negulescu 
și S. Filoti.

POLITEHNICA — RAPID 69—68 
(38—34). Deși ritmul nu a fost prea 
alert (in acest sens feroviarele au 
reușit să-și impună „opinia"), parti
da a oferit un frumos spectacol spor
tiv. Ambele echipe au practicat un 
joc tactic remarcabil, cu acțiuni po
ziționale gîndite și aplicate magistral. 
Nu au lipsit nici contraatacurile, a- 
runcările precise de la semidistanță 
și nota de atractivitate a evoluției 
scorului. Politehnica a condus majo
ritatea timpului, dar Rapid a obținut 
66—65 în min. 37. Szabadoș a readus 
avans formației sale (67—66) și, cînd 
mai erau 90 de secunde de joc, tot

cînd cronometrul mai indica 20 
de secunde de joc, D. Popescu I-a 
surprins pe Bartolomeu cu gîn- 
durile departe (numai el știe unde!) 
și a marcat dintr-un unghi aproape 
imposibil: 3—2. Feroviarii au re
venit în atac, au avut „om în plus", 
dar Huber a fost la post.

Ultima repriză. Din nou speran
țe pentru Rapid, care egalează 
prin I. Slăvei (3—3 cu concursul 
lui Nastasiu). Pentru puțină vreme 
însă, deoarece Răducanu reușește 
și un al treilea gol splendid, adu- 
cînd victoria (4—3) echipei sale. 
Și aceasta în ciuda faptului că în 
ultimul minut. Rapid a atacat cu 
un om în plus. Huber a fost însă 
imbatabil la șuturile lui Slăvei și 
Băjenaru.

N. Nicolaescu a condus excelent 
următoarele formații : DINAMO : 
HUBER — Nastasiu, ZAMFIRES- 
CU, Novac, Popa, RĂDUCANU, 
D Popescu. Lazăr, Rus ; RAPID : 
Mureșan (F. Slăvei) — Bartolo
meu, Țăranu. RUSU, OLAC, I. 
SLAVEI Băjenaru, I. Gheorghe, 
Mustață, F. Teodor.

La Cluj, Politehnica a întrecut 
pe Progresul București cu 5—2 
(0—0, 0—0, 3—0, 2—2), iar Voința 
cu 13—6 (3—1, 4—0, 3—3, 3—2) 
pe Școlarul București. (I. Pocoi — 
coresp.).

IUGOSLAVIA: HAJDUK SPLIT 
MEREU TN FRUNTE

Etapa a 24-a, desfășurată ieri, a 
consemnat o singură victorie în de
plasare : Zagreb — Sloboda 0—2. 
în rest, rezultatele de egalitate și 
scorurile strînse au abundat: O.F.K. 
— Radnieiki 2—0, Vojvodina — 
F.C. Bor 1—0, Boraț — Celik 3—1, 
Hajduk — Proletar 2—1, Steaua ro
șie Belgrad — Zeleznicear Sa
rajevo 0—0. Olympia Ljubljana — 
Velez 0—0, Vardar — Partizan
1— 1. în clasament, conduce Hajduk 
cu 32 p, urmată de Velez — 30 p, 
Steaua roșie — 27 p, Celik și Ze
leznicear cîte 26 p etc.

ANGLIA: F. C. LIVERPOOL 
ATACĂ TITLUL Șl CUPA...

După etapa de sîmbătă a cam
pionatului, pe primul loc în clasa
ment continuă să se afle echipa 
Leeds United, care, după 36 de me
ciuri totalizează 52 de puncte. Ur
mează în clasament Liverpool, cu 
48 p, însă cu trei meciuri mai pu
țin jucate, și Derby County cu 
42 de puncte din 36 de partide.

In etapa de sîmbătă, West Ham 
a învins cu 3—1 pe Leeds, iar 
Queens Park și Derby au terminat 
la egalitate : 0—0. Celelalte rezul
tate : Birmingham — Sheffield 
United 1—0 ; Manchester United — 
Chelsea 3—1 ; Ipswich Town — Co
ventry 3—0 ; Manchester City — 
Wolverhampton 1—1 ; Stoke — Ar
senal 0—0 ; Everton — Tottenham
2— 0.

• în semifinalele „Cupei Angliei" 
Newcastle a învins cu scorul de 
2—0 pe Burnley, iar Leicester și 
Liverpool au terminat la egalitate 
0—0. în finală, Newcastle va în- 
tîlni echipa învingătoare din jocul 
Leicester — Liverpool, care se va 
rejuea.

R. F. GERMANIA: VICTORII 
CATEGORICE

în campionatul vest-german de 
fotbal, lidera clasamentului, echipa 
Bayern Miinchen, a învins cu 4—0 
pe M.S.V. Duisburg. Eintracht

Frankfurt a dispus categoric cu 
6—0, de Rot Weiss Essen. Celelalte 
rezultate : Hanovra — Hertha 3—1; 
V.f.B. Stuttgart — Kikers Offen
bach 4—0 ; Werder Bremen — S.V. 
Wuppertal 3—0 ; V.f.L, Bochum — 
S.V. Hamburg 2—0 ; Fortuna Dus
seldorf — F.C. Schalke 0—1 ; F.C. 
Kaiserslautern — Borussia Mon- 
chengladbach 2—4 ; F.C. Kdln — 
Fortuna Kdln 5—0. Clasament: 1. 
Bayern Miinchen — 41 p ; 2. Bo
russia Monchengladbach — 39 p; 3. 
Eintracht Frankfurt — 35 p; 4. For
tuna Diisseldorf — 34 p; 5. F.C. 
Koln 32 p, etc.
ITALIA: LAZIO SE DETAȘEAZĂ

BOLOGNA 31 (prin telex). — 
Derbyul din capitala Italiei a adus 
cîștig de cauză formației Lazio, în
vingătoare cu 2—1 în partida cu 
A. S. Roma. Astfel. Lazio are un 
avans de patru puncte, după 23 de 
etape și — firesc, — acum se dis
cută tot mai mult despre posibili
tatea cîștigării campionatului de 
către echipa din Roma. Etapa a 
fost în general agitată, prin sco
rurile strînse și îndeosebi prin nu
meroasele lovituri de la 11 m. Iată 
rezultatele și autorii golurilor: 
Cagliari — Genoa 0—1 (Simeoni); 
Cesena — Napoli 1—1 (Braglia pen
tru oaspeți, respectiv Braida); 
Fiorentina — Milan 3—2 (Saltutti 
Roggi și Autognoni, respectiv 
Biasiolo și Benetti); Inter — Bo
logna 1—1 (Boninsegna din 11 m, 
respectiv Oriali — autogol) ; Ju
ventus — Torino 1—1 (Cuccureddu 
din 11 m, respectiv Graziani); 
Lanerossi — Foggia 1—0 (Lango- 
ni); Roma — Lazio 1—2 (Pulici 
autogol pentru Roma, Damico și 
Chinaglia din 11 m); Sainpdoria
— Verona 2—1 (Badiagi și Santin, 
respectiv Madde din 11 m).

în clasament conduce Lazio cu 
34 p, urmată de Juventus — 30 p, 
Napoli — 29 p, Inter și Fiorentina
— 28 p.

în clasamentul golgeterilor: Bo
ninsegna (Inter) 18 g, Chinaglia 
(Lazio) 17 g, Cuccureddu (Juven
tus) 12 g.

CESARE TRENTINI
Atac la poarta lui Leeds ! Clyde Best (West-Ham) încadrat de portarul 
Harvey (in stingă) și fundașul Gordon. Fază din meciul West-Ham — Leeds 
3—1. Telefoto : A. P. — Agerpres

- ....... .................................................................. .
în meci amical UNGARIA — BULGARIA 3-1 (2-0)

BU A.J3TA. 31 <pr.l telelon). 25 000 
de spectatori au urmărit, la Zalaegcrszeg, 
întîlnirea amicală dintre primele repre
zentative ale Ungariei șl Bulgariei. în
cheiată cu victoria meritată a gazdelor 
la scorul de 3—1 (2—0). In prima repri
ză, echipa ungară a fost net superioară, 
înscriind două goluri prin Fazekas In 
min. 4 șl 43. După pauză, jocul s-a echi
librat în urma unor modificări făcute 
în formația bulgară, dar tot gazdele 
sînt acelea care înscriu.; autor Bene 
(min. 60). Golul de onoare al oaspeților

este marcat din penalty de Boncv (min. 
75), acordat in urma unui henț comis 
de Megyessl.

Arbitrul Raus (Iugoslavia) a condus 
formațiile :

UNGARIA : Meszaros — Kollar (Kan
tor), Balint, Vidats, Megyessi, J. juhasz, 
Fazekas, Poczik, Fekete, Bene, Mathe.

BULGARIA : Goranov — Zafirov, Iv- 
kov, Bancev (Borisov), Aladjov (Ve- 
licikov), Penev. Bonev, Stoianov, Voi
nov, Hristov (Grigorov), Denev.

ȘTIRI 9 REZULTATE
C în preliminariile turneului UE.F.A.: 

Ungaria — Iugoslavia 0—1 (0—1), în me
ciul desfășurat la Miskolc. Returul, ia 
Ljubljana.

© Continuîndu-șl turneul în Bulgaria, 
echipa suedeză Sirius Udala a jucat 
la Burgas cu formația Lokomotiv, par
tida s-a terminat la egalitate 0—0.

O S-au disputat semifinalele (meciurile 
retur) ale „Cupei Elveției". Grasshopers 
a terminat la egalitate : 1—1 cu Neu-

chatol. Cu lași rezultat s-« în he’at 
și jocul Lausanne — Sion. 11 fir.a a co -;- 
pet-iției se vor întîlni echipele S! .. și 
Neuchatel.

® Fostul internațional vost-gerr.-an 
Werner Kohlmeyer, component a; echi
pei care a cîștigat titlul mondial la 
campionatele de fotbal din anul 1954, a 
decedat la Mainz, în urma unui atac de 
cord. Kohlmeyer, selecționat de 22 de 
ori în echipa R. F. Germania, era în 
vîrstă de 50 de ani.
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