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Miercuri începe 
întilnirea internațională de șah 
III. P. Romînă — R. P. Bulgaria

I Sezonul șahist internațional se des- 
Ichide miercuri în Capitală cu întîlni- 
frea dintre echipele reprezentative ale 
Ir. P. Romine și R. P. Bulgaria. De-a 
[lungul anilor meciurile dintre cele 
[două formații au devenit tradiționale. 
iTotdeauna întilnirea jucătorilor ro
biți ni și bulgari a furnizat o luptă de 
knare intensitate, soldată cu scoruri 
lextrem de strinse. Forul șahist din 
tara prietenă ne-a făcut cunoscut lotul 
[care va evolua la București. Din el 
Har^arte nu mai puțin de 4 maeștri 
internaționali, N. Pidevski — campion 
lai țării, O. Neikirch, A. Kolarov, N. 
țMinev și 5 maeștri, V. Prahov, P. 
ITringov, F. Filipov, I, Radulov și L. 
IPopov. Echipa numără de asemenea 
și 3 jucătoare în frunte cu V. Aseno- 
|ua — campioana țării. Ea este secon- 
Idată de A. Ivanova și L. Boueva.

235 concurenti ss probe viu disputate 
la întrecerile de natație ale școlilor spo.tive de elevi
A doua ediție a concursului rezervat 

școlilor sportive de elevi din șapte 
orașe ale țării, desfășurată sîmbătă 
și duminică în piscina acoperită de 
la Floreasca, s-a bucurat de un de
osebit succes. O sală arhiplină, pre
cum și numeroșii telespectatori (aceș
tia doar simbătă) au urmărit probe viu 
disputate ți spectaculoase. Ei au putut

în probele de flirt urc. Alexandru Poh 
pescu. Dan Boerescu a parcurs 66 m 
fluture. în timpul de 51,0 sec. Vom 
remarca apoi — fa ordine — pe Sanda' 
Tudora (S.S.E. nr. 2 Buc.) care a rea
lizat 54,7 pe 66 m liber și 58,5 pe 
66 m spate, pe Cristina Hohoîu (Reși
ța ) cronometrată în 23,6 pe 33 ni 
liber, pe Adrian Serdineamțn (SS.E,

Steaua conduce în turneul final 
al campionatului republican de hochei pe gheață

Prima parte a turneului final al cam
pionatului republican de hochei pe 
gheață s-a încheiat ieri seară pe pati
noarul artificial. După cum era și de 
așteptat, pe primul Ioc în această în
trecere se află formația Steaua, care nu 
a pierdut nici un joc și care are toate 
șansele de a-și păstra titlul de campioa
nă a țării. Pentru ocuparea locurilor 
următoare, lupta dintre celelalte trei 
formații este deosebit de echilibrată, 
ceea ce mărește interesul pentru returul 
competiției care va începe inline.

☆
întâlnirile de sîmbătă seara au oferit 

spectatorilor prilejul de a urmări două 
dispute interesante, dintre care una“(Vo- 
ința M. Ciuc-Știința Cluj) a pasionat 
din primul și pînă în ultimul minut de 
foc. Acționînd mai legat și avînd avan
tajul unui lot ceva mai numeros, echipa 
din M. Ciuc a realizat o muncită vic
torie: 4—3 (1—0, 3—1, 0—2).

Jucătorii Științei au jucat nervoși, 
atacanții au fost ineficace iar apărarea, 
cu excepția Iui Naghi nu s-a... văzut.

De altfel, elocvent în această privință 
este felul în care au fost marcate pri
mele două goluri. După un joc destul 
de echilibrat, din care am reținut nu
meroasele acțiuni individuale ale jucăto
rilor de la Știința și contraatacurile 
periculoase — inițiate mai ales de An
drei și Takacs I — ale echipei din M 
Ciuc se părea că prima repriză se va 
încheia cu un scor alb. Dar atunci cind 
mai erau cîtcva secunde pînă la fluie
rul arbitrilor, un șut, liftat, destul de 
slab al lui Varga trimite pucul în plasă 
tocmai de la treime ! După pauză, în 
min. 27 Biro s-a „pornit** să dribleze 
în propria treime, s-a încurcat și a pa
sat lui... 1 abacs I în fața porții care, 
bineînțeles, a marcat: 2—0 pentru 
Voința M. Ciuc !

In finalul partidei studenții au depus 
mari eforturi pentru a obține cel puțin 
un rezultat de egalitate. Dar tinerii 
jucători din M. Ciuc, mobilizați dc e- 
forturile Iui Andrei și Takacs I au reu
șit să facă față tuturor atacurilor și să 
termine victorioși. Celelalte goluri au 
fost înscrise de : Antal (V.). Biro (St.), 
Amlrel (V), Cazan II (St.) și Naghi

CALIN ANTONESCU

(Continuare în pag. a 4-a)

înotătorii timișoreni ascultă prețioasele sfaturi ale antrenorului
Foto: T. Hoibn

admira burta pregătire a tinerilor îno
tători și înotătoare, „schimbul de mii- 
ne“ al natației noastre de performanță

Trofeul cu care a fost dotată com
petiția — „Cupa Sfatului popular al 
Capitalei** — a revenit, la sfîrșitul 
celor două zile de întreceri. Școlii 
Sportive de Elevi nr. 2 din București, 
care a totalizat cel mai mare număr 
de puncte: 173. Foarte aproape de 
învingători s-au clasat înotătorii Școlii 
Sportive de Elevi dirt Reșița. Trebuie 
să evidențiem, in mod deosebit, pe 
cei care au obținut rezultatele cele 
ma« bune și care au demonstrat și un 
stil frumos. Ne-a impresionat. în pri
mul rind, sibianul Dan Boerescu, care 
promite a fi un demn succesor ai valo
rosului nostru campion și recordman

Timișoara) 442 pe 66 m liber, Ladistau 
Oraveț (S.S.E. Arad) 24.6 pe 33 m 
fluture, Gh. Valter (S.S.E. Reșița) 
21,2 pe 33 m liber și Zeno G «trasa 
(S.S.E. Reșița) 54,1 pe 66 m spate.

Organizarea conourstJui, care a re
venit Școlii Sportive de Elevi nr. 2. 
a fost Ia înălțime. Ea a asigurat în 
special in prima zi cursivitate progra
mului, menținind fa felul acesta și fa- 
loresul telespectatorilor.

tată rezultatele tei mice:
ZIUA I

FETE: S3 m spate: 1. Cristina Hohofa 
(Reșița) 26,9: Ruxandra Sp and amide
(Buc. — S.S.E. nr. 2) 283; 3. Violeta
Bilteanu (Reșița) 29,5; 66 m liber: 1.

(Continuare în pag. a 2-a)

Surprizele continua în categoria A la fotbal
Steagul roșu și Dinamo București s-ou distanțat

Nici etapa de ieri a categoriei A 
n-a fost scutită de surprize. Invingă- 
toarea Petrolului la Ploiești, Steaua, 
a cedat ia București Științei Cluj, 
Dinamo București a ciștipat la scor 
la Bacău, 
.zero" la 
care atrag 
rest, rezvi

In clase 
avut efect.

învins la 
rezultatele 
atenția. In

s-au distanțat de res- 
St. roșu șt Dttuwno

bud dintre numeroasele atacuri ale echipei Steaua, la poarta studenților buca- 
reșteui (Steaaa-Șliin/ia București 19—2) STEAGUL ROȘU

Duminică, la Atena
3-1

A VII-A EDIȚIE A „CROSULUI BALCANIC'

București, care conduc cu 4 și res
pectiv 3 puncte fața de Petrolul, a 
treia olasată. In schimb, s-a micșorat 
diferența dintre ultima clasată, Me
talul, și a șasea, Știința Cluj, 
spațiul a numai patru puncte 
află eșalonate acum nu moș puțin 
9 echipe! Ceea ce înseamnă că 
primele... defecțiuni ale echipelor
pe locurile 6—11, cele situate pe ulti
mele locuri se vor apropia ți nuri 
mult. foci nd mal pasionantă lupta 
pentru evitarea zonei retrogradării.

REZULTATELE DE IERI

Pe 
se 
de 
la 

de

A CIȘTIGAT DERBIUL ETAPEI
(l-D CU PETROLUL

Jiul—U.T.A.
Steaua—Știința Chij 
Dinamo Pitești—Minerul 
Metalul—Progresul 
Rapid—Știința Timișoara 
Din. Bacău—Din.
St. roșu—Petrolul

1.
2.
3.

București

3-2
1-2
3-1
2-0
1-0
1-5
3-1

(1-2) 
(0-0) 
(1-0)
(1-0) 
(1-0)
(1-3)
(l-D

<a»

Un reușit concurs
I Duminică dimineața se va desfășura 
la Atena cea de a Vil-a ediție a 
I,Crosului Balcanic" pentru echipele 
fnascuHne și a IV-a ediție a întrecerilor 
IctriHiMie. In vederea acestui impor
tant eveniment, cei mai valoroși aler
gători de fond din țara noastră s-au 
pregătit cu toată seriozitatea. Echipa 
noastră va fi formată din Andrei Ba- 
rabaș-campion republican de cros pe 
B961/62, Constantin Grecescu-ciștigă- 
forul ultimelor 2 ediții ale crosului 
balcanic, Ovidiu Lupii, Ion Veliciu, Du
mitru Birdău și Ion Pricop, iar Ia 
fete formația noastră reprezentativă va 
cuprinde pe: Florica Grecescu-cam
pioană balcanică și republicană de 
pros, Elisabeta Teodorof, Georgeta 
pumitresai și Zamfira Antonescu.

★
Comisia de atletism a orașului Bucu

rești a organizat în sala Floreasca II 
întrecerile din cadrul primei etape a 
unui concurs pe echipe, rezervat în
cepătorilor, juniorilor și atleților de 
cat. a II l-a. Concursul s-a bucurat de 
un frumos succes, în special, în ceea 
ce privește participarea (300 de con- 
puranțil) Iată rezultatele: BĂRBAȚI: 
50 m: Al. Ritivoi (Prog.) și V. Poro- 
jan (SSE I) 6,2; 55 mg: 1. Cruțescu 
|(St.) 8,1; lungime: Ad. Olaru (St.) 
6,37; I. Căldăraru (St.) 6,32; C. Pri- 
minescu (CSS) 6,31 ; triplu : Ad. Ola
ru 13,44; M. Zalvani (CSS) 13,22; 
înălțime: C. Ghioc (SSE IJ 1,70ț

atletic in Capitală
D. Marinescu (FI. roșie)' 1,70; 
tate (6 kg) : Gh. Buliga (ITB)
V. Pătrașcu (St.) 14,66; 2 km
V. Suh (FI. roșie), I. Rusnac (FI, r,J, 
V. Furnică (FI. r.) ; cros — 1500 m: 
Gh. Ene (CSS) : C. Bloțiti (Rapid) ; 
" Oșoianu (Din.) ; FEMEI : 50 m:

Ticu (Din.) 7,2; R. Dobre (SSE II)
J. Predulea (SEE I) 7,4; 40 mg: 
Necula (CSS) 6,9; L. Nica (SSE 
7,0; El. Tttrcanu (Voința) 7,1;

„’... : S. Necula 5,09; înălțime:

greu- 
14,85; 
marș:

C.
V.
?i
S.
H) . . 
lungime:
S. Moraru (CSS), M. Dobre (SSE I) 
și V. Iana (Fi. r.) 1,35; greutate: 
V. Todașcă (CSS) 9,40; A. Avrames- 
cu (CSS) 8,85; cros—500 m: G. 
Drăghici (SSE 11} ; O. Moldoveana 
(St.) ; P. Stanciu (St.).

Următoarea etapă a concursului se 
va desfășura la slîrsitul acestei săp- 
tămfai. (NICOLAE D. NICOLAE.

BRAȘOV 25 (prin telefon 
sul nostru). Mii de speetntori prezenți 
pe stadionul Tractorul au salutat cate
goricul succes al echipei locale în der
biul ețapei, un succes pe care — din 
capul locului și indiferent dc condițiile 
speciale în care s-a desfășurat partida 
— îl socotim deplin meritat. Steagul 
roșu a fost mai bun, a luptat mai mult 
pentru victorie și a obținut-o de o ma
nieră indiscutabilă. Brașovenii au fost 
mai buni decît adversarii lor, mai ales

de Ta trimi- compartimentul înaintării și au avut 
partea lor tocmai elementele care 

contează cel mai mult în asemenea me- 
ciuri-clie>ie: calmul, luciditatea în joc, 
orientarea în teren.

Dar dacă meciul a avut ambianța de 
derbi, dacă a ținut permanent încordată 
atenția spectatorilor și a avut unele 
momente dc-a dreptul dramatice, în

în 
de

R URZICEANU

tămfai. (NICOLAE
ooresp.).

★

In sala de sport a 
Medicină și Farmacie 
s-au desfășurat recent ______ .....
cadrul „Cupei I.M.F.". Au participat 
104 concurenți. Cîteva rezultate: 
BĂIEȚI : 50 m : St. Perneki 6,4 ;
400 m: T. Serdiiif 69,9; 1.000 m:
T. Serdulf 3:18,8; lungime f. elan: 
Z. Serester, 2,77; FETE : 50 m:
I. Kepes 7,8; 400 m: M. Moldovan 
89,3; lungime f. elan: E. Barii și 
M. Matyus' 1,90. (I. PĂUȘ-coresp.).

Institutului de 
din Tg. Mureș 
întrecerile din

Steagul roșa (I) 
Dinamo IJ«cureș(i 
Petrolul (3)

4. Progresai (4)
5. Rapid (?)
6. Știința Cfaj (8)
7. Știiafa Timișoara
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.

Dinamo Ilacaa (6) 
Steaua (9)
Jiul (12)
Mineral
U.T.A.
Dinamo
Metalul

ETAPA 
Metalul,

(5)

(10)
(H)
Pitești (13)
(1*)

VIITOARE :
U.T.A-Știința

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

Dinamo Bacău-
Timișoara, 

Progresul-Steaua, Știința Cluj-Jiul* 
Dinamo Pitești-St roșu, Minerul-Pe- 
trolul, Dinam© București-Rapid.(Continuare în pag. a 3-a)

Așa a marcat Rapid golul victoriei. Im o acțiune pe dreapta I. Toneicu- Ozon, ultimul a trimis mingea în OH* 
reu. încercările mai multor apărători dea o intercepta au rămas zadarnice, Mingea a ajuns la Balint oare a țiȘnit sprf 
poartă fi a înscris pe lingă Paul, ieșit in iutimpuiare; 1—0. Foto; J, Quorcan» ,



I

Liderii campionatului masculin 
_ •_ • învinși

MASCULIN — SERIA i

BUCU-
Peste

ȘTIINȚA CLUJ-STEAUA 
REȘTI 79-72 (32-26, 64-64) ! 
2.500 de spectatori au asistat la un 
meci extrem de disputat, încheiat cu 
surprinzătoarea victorie a studenților. 
In primele minute, ambele echipe 
jooacă nervos, ratînd numeroase situa
ții favorabile. Scorul alternează, cînd 
în favoarea bucureștenilor (19—16), 
cînd în favoarea Științei (25—24), care 
termină prima repriză în avantaj : 
32—26, După pauză, clujenii au avut 
aproape în permanență inițiativa, con
ducing uneori cu diferențe destul de 
mari (42—32 și 45—34). Echipa campioa
nă își revine de-abia după Introduce
rea inspirată In teren a lui Nedelea. 
In acest timp, Albu, Bugnariu și Stroie 
ratează ocazii favorabile, Iar avanta
jul Științei se micșorează simțitor : 
58—52. 60—55. La scorul de 63—61 (mai 
erau 30 de secunde), Nosieviei trans
formă două lovituri litere : 63—63.
Apoi, Știința mai marchează un punct 
prin Albu, Iar în ultima secundă, Ne- 
def transformă doar o singură arun
care liberă. Deci, la sfîrșitul celor 40 
de minute, scor egal : 64—64.

După pauză, studenții atacă dezlăn
țuit, obținînd o victorie perfect meri-

de 
_____ r _ de 
doi arbitri de categoria a Il-a, I. Mi- 
kei și Gh. Gagea, luați din mijlocul 
publicului. Ei au comis unele greșeli, 
care nu au influențat insă rezultatul 
final.

tată. In lipsa arbitrilor delegați 
federație, partida _ fost condusă

influențat insă rezultatul

M. TUDORAN
ORADEA-ȘTIINȚA TI- 
60—46 (27—27). Localnicii

DINAMO
MIȘOARA 
și-au impus superioritatea după pauză, 
ciștigind clar.

M. POP și AL. JILAU-coresp.

punct de vedere tactic, forțindu-și ad
versarii — prin pătrunderi decise și 
eficace — să comită numeroase greșeli 
personale.

DINAMO TG. MUREȘ-RAPID 
BUCUREȘTI 64-59 (31-27). Joc confuz, 
de un slab 
în repriza 
cîștigat pec.s.o.
MUREȘ 70-50 (34-22). Obținînd și a 
4-a victorie consecutivă, craiovenii au 
trecut pe primul loc în clasament. 
(Tli. Ștefănescu-coreap.)

STEAGUL ROȘU BRAȘOV-A.S.A. 
BACAU 64-48 (26-21).

nivel tehnic. Mai insistenți 
secundă, dinamoviștii au 
merit. (V. Kadar-coresp.) 

CRAIOVA-VOINȚA TG.

S. M. GALAȚI-PROGRESULC.
BUCUREȘTI 34-60 (15-26) ! Gazdele 
au făcut o partidă slabă, în timp ce 
Progresul a excelat printr-o serie de 
reușite contraatacuri.

GH. ARSENE-coresp.

SERIA A 11A

ȘTIINȚA BUCUREȘTI-VOINȚA 
IAȘI 83-68 (33-33). Partida a oferit 
timp de 30 de minute un splendid 
spectacol sportiv. Ambele formații au 
jucat rapid, cu combinații subtile și 
pline de efect. In ultimele minute, 
bucureștenii au jucat mai bine din

FEMININ — SERIA I
I.T.B.-VOINȚA TG. MUREȘ 73-60 

(33—21). Bucureștencele au avut iniția
tiva In permanență, impunîndu-se în 
lupta sub panou. (D. Toca-coresp.).

I.C.F.-AGRONOMIA IAȘI 63-55 
(25—29). Gazdele au jucat destul de 
slab, reușind să ciștige de-abia în fi
nal.

ȘTIINȚA TIMIȘOARA-C.S.O. CRI- 
ȘANA ORADEA 27-60 (9-35).

PETROLUL PLOIEȘTI-RAPID BU
CUREȘTI 28-88 (11-34).

SERIA A ll-A

Debut promițător la motocros

M. Dănescu (Steaua)
învingător în doua probe!

săritură sipeCta'.iuoaaă
i'iuo: T. Clhorrenu

Mihmi Dănescu (Steaua) execută

de campioni republicani la juniori

PROGRESUL BUCUREȘTI-VOINȚA 
ORADEA 46-47 (21-20). Joc de slab 
nivel tehnic, care a pasionat însă prin 
evoluția scorului. Voința a cîștigat 
printr-un coș marcat de Lengyel în 
ultima secundă.

C.S. MUREȘUL TG. MUREȘ-VOIN- 
ȚA BUCUREȘTI 68-.3.3 (25-21).

VOINȚA BRAȘOV-ȘTIINȚA BUCU
REȘTI 40-61 (17—27).

Că motodiJlștii nu s-au sțperat de 
dimineața mohorită de ieri 
vîntul tăios, 
că mii de 
vremea rece 
ma evoluție 
tilor este surprinzător, 
ieri, pe terenul accidentat din spa
tele stadionului I.T.B., au avut și

și de 
nu este de mirare. Dar 
spectatori 
pentru a 
„în bloc“

au înfruntat 
asista la pri- 
a motocrosiș- 
Maj ales că

REȘIȚA 25 (prin telefon de la tri
misul nostru). 90 de jucători și jucă
toare și-au disputat timp de trei zile 
în localitate întîietatea pentru cuceri
rea celor cinci titluri de campioni re
publicani de juniori. Titlurile au re
venit lui D. Giurgiucă (C.S.M. Cluj, 
antrenor F. Paneth) și E. Mihalca 
(Voința Arad, antrenor E. Procopeț) la 
simplu și cuplurilor E. Mihalca — M. 
Jandrescu (Voința Arad, Progresul 
București), Giurgiucă — Hidvegi 
(C.S.M. Cluj), .Mihalca — Giurgiucă 
(Voința Arad — C.S.M. Cluj) la pro
bele de dublu fete, dublu bărbați și 
dublu mixt.

La simplu juniori, lupta pentru de
semnarea cîștigătorului nu a pus pro
bleme grele lui Giurgiucă, superior 
cu cel puțin o clasă celorlalți compe
titori. De altfel și la probele de dublu

băieți și dublu mixt prezența lui Giur
giucă a făcut ca balanța victoriei să 
încline categoric pentru perechile din 
care făcea parte.

Proba de simplu fete a atras aten
ția prin interesantul duel pentru titlu 
între E. Mihalca și M. Jandrescu. A 
învins prima jucătoare, dar tot atît 
de bine putea cîștiga și Jandrescu.

’ rezultatele finalele^: simplu
Giurgiucă — Demian ' "

simplu fete : Mihalca -

Iată 
băieți : 
(5,8) ; .
drescu 2—1 (—9.6,22) ; dublu 
Mihalca, " '
(9.16) ; 
Hidvegi 
(19,14) ;
giucă —
(14,13).

2—0 
Jan- 
fete :
2—0Jandrescu — Max, Ivan 

dublu băieți : Giurgiucă,
— Demian, Demetrovici 2—0 
dublu mixt: Mihalca, Giur- 
Jandrescu, Hidvegi 2—0

C. COMARN1SCHI

întrecerile școlilor
P»S- !)
54,7; 2.

Gabriela
. . 33 m fluture: 1.

(Buc.) 27.6; 2. Anca Andrei (Re
șița) 28,8; 3. Cristina Hohoiu 28,9; 66 m 
bras: 1. Marina Vichy (Buc.) 1:00,6; 2. 
Mlhaela Oană (Buc.) 1:04.3; 3. Mihaela 
Midan (Buc.) 1:05,5; ștafeta 4x66 m mixt:
1. Ș.SS.JE. nr. 2 ‘ ‘ ‘ .....................
3. Ș.S.E. nr. 1 
liber: 1. Ș.S.E. 
1:57,5; 3. Ș.S.E. 
33 m spate: 1.
2. I. Mergeanu . , , , ,
noiu (Arad) 28,4: 66 m liber : 1. 
dineamtu (Timișoara) "
man (Sibiu) 46,5; -. V. 
47,4: 33 m fluture: 1. L. 
24,6ț 2. R. Andrei (Reșița) 26,2; : 
clăuș (Sibiu) 26,5; 66 m bras: 1. 
molca (Arad) 56,2; * 
nr. 2) 57,0; “ “ '
ra) 58,3;
1:48.5; -.

Sanda 
Ursu 
(Buc.) 
Petcu

(Urmare din
Tudora (Buc.) 

(Buc.) 55,9; 3.
56,3; 33 m

2.

Cristina 
Popescu 

Viorica

— 3.593. 2. Sibiu 4:48,0;
— 4:50,8; ștafeta 4x33 m 
nr. 2 — 1:43,2; 2. Reșița 
nr. 1 — 2:00,6; BĂIEȚI: 
Gh. Vasco (Reșița) 25,4; 
(Reșița) 27,0; 3. _T.

A.
2. M.

Floreliștii I. D'imbă (Steaua) și Ana Ene (Progresul) 
din nou campioni de juniori!

Performerul finalelor — Eugen Ga nea (Steaua): locul I la sabie

sportive de elevi
Ș.S.E. nr. 2 — 2:01,5; 3. Ș.S.E. nr. 1 — 
2:09,0; ștafeta 4x66 m liber: 1. Ș.S.E. 
nr. 2 — 3:50,1; 2. Ș.S.E. nr. 1 — 4:13,9; 
3. Cluj 4:21,5; BAîEȚI: 33 m liber: 1.

21,2; 2. L. Oraveț
(Buc.) 23,2; 66 m.. . - 2. m.

3. Ă. Serdineamțu 
Klenerman (Ș.S.E.

- " 3.

Hor- 
Ser- 

44,2; 2. M. Her
Bas (Ș.S.E. nr. 1) 

■ Oraveț (Arad)
-----  3. I. Mi

.. E. Ho- 
,2. A.-----loniță (Ș.S.E.

. , 3. C. Serdineamțu (Timisoa- 
ștafeta 4x33 m mixt: 1. Reșița
Arad 3. sibiu 1:55^.

ZIUA A II-A
33 m liber: 1. C. 

. . 3.
66 m spate:

2. M. Midan 1:06,0; 2).
I m bras: 1. 
30.9; 2. C. :
Niculescu i 

1. Cristina

3:50,1; 2. Ș.S.E.
Cluj 4:21,5; BAJEȚI: 

Gh. Valter (Reșița) ‘ 
22,8; 3. Mihai Virgil . ...
spate: 1. Z. Giurasa (Reșița) 54,1 
Herman (Sibiu) 55,2; “ ‘ "
56,8; 33 m bras: 1. S. ,,
nr. 1) 29,3; 2. T. Hornor (Arad) 29,1; 
Radu Andrei (Reșha) 29,5; 66 m fluture: 
1. Dan Boerescu (Sibiu) 51,0; 2. A. Băin 
(Reșița) 59,6; 3. R. Toll (Timișoara)
1:03,8; ștafeta 4x33 m mixt: 1. Reșița 
1:34,9; 2. Arad 1:38,5; 3. Ș.S.E. nr. 1 — 
1:42,0; ștafeta 4x66 m mixt: 1. Reșița 
3:48,3: 2. Timișoara 3:48,3; 3. Ș.S.E. nr. 2 
— 3:49,9.

Iată acum clasamentul general al con
cursului de natație dotat cu „Cuna 
Sfatului popular al Capitalei: 1. Ș.S E. 
nr. 2 București 173 puncte; 2. Ș.S.E. Re
șița 158 p: 3. Ș.S.E. nr. 1 Buc. 97 p; 
4. Ș.S.E. Sibiu 87 p; 5. Ș.S.E. Arad 65 
p; 6. Ș.S.E. Timișoara 63 p; 7. Ș.S.E. 
Cluj 36 p; 8. Ș.S.E. Tg. Mureș 3 p.

în cea de a doua zi a finalelor 
campionatelor republicane de scrimă 
rezervată juniorilor, iubitorii acestei 
discipline sportive au urmărit cu 
multă emoție desfășurarea probei de 
floretă-băieți categoria I. Favorit 
era... de departe reprezentantul clu
bului sportiv Steaua, 1. Drimbă. ȘI 
totuși, în drum spre titlul de campion, 
talentatul nostru floretist a avut de 
înfruntat adversari redutabili ca Szent- 
kiralyi, Csipler și F<alb. Cu ultimul, 
Drimbă a fost nevoit să susțină chiar 
un baraj pentru stabilirea cîșaigăto- 
rului ! Proba a fost presărată cu sur
prize, pe parcurs rămînînd mulți din
tre protagoniști : Neiberg și Bejan in 
serii, Boga și Rooz, în semifinale. Cla
sament : 1. l. Drimbă (Steaua) 5 v 
(d.b.) ; 2. I. Falb (Stăruința Tim.) ; 5 
v (d.b.) ; 3. St. Csipler (C. S. M. Ora
dea) 4 v ; 4. M. Țiu (C.S.S. Buc.) 4 v ; 
5. A. Radocea (Progr.) 3 v ; 6. P. Ha- 
bala (S.S.E. Cluj) 3 v ; 7. St. Szent- 
kiralyi (Știința Cluj) 2 v ; 8. I. Lău- 
doiu (C.S.O. PI.) 2 v.

Nu mai puțin pasionantă a fost 
întrecerea floretistelor de categoria 
ȘI aici, favorita probei. Ana Ene
fost pusă deseori în dificultate, mai 
ales de trăgătoarele din Satu Mare 
(nu mai puțin de 5 In turneul finai !). 
Lupta pentru locul I s-a decis, de fapt, 
In ultimul asalt, Ene-Tași, In care 
trăgătoarea bucureșteană a trebuit să 
folosească întreaga gamă a cunoștin-

țelor ei pentru a termina victorioasă 
(4—3).

Și în această probă trei dintre cele 
mai cunoscute floretiste junioare, Ma
rina Stanca. Manuela Chira și Gevi- 
dan Derviș au „căzut" încă din semi
finale. Clasament : l.Ana Ene (Progr.) 
6 v; 2. Suzana Tași (S.S.E. S. Mare) 
5 v ; 3. Catalin Jencsik (SJS.E. S. Ma
re) 4 v ; 4. Suzana Olajos (S.S.E. S.

------------------ .

a finalelor, lo- 
floretă senioare ; 

pentru „triun- ,

1
* In ziua a doua 
, tul republican de 
> care se pregătește 
j ghiularul" de la Budapesta a sus
> ținut u-n meci in compania echipei 
J Steaua. Lotul a cîștigat cu 13—3 
j (Olga Szabo 4 v. Geta Sachelarie, J 
; Ana Ene, Eoaterina Lazăr — cite j 
, 3 v, respectiv Elena Bejan 2 v și ' 
1 Manuela Chira 1 v). I

I

Și 
I.

Viorica Dragoș (S.S.E. 
6. Eva Palko (Recolta 

Maneta Munteanu 
8. Ilona Gyulai (S.S.E.

FETE:
2. R. Spandomide 24,6 
(Reșița) 25,0; 
58,5; 2. M. Midi 
(Cluj) 1:07,8; 33 
trulian (Buc.) :
3. Georgeta
66 m fluture: .
1:03,5; 2. Gabriela Popescu , ___ ___ , .
3. Doroteea Procop (Sibiu) 1:19,0; șta
feta 4x33 m mixt: 1. Reșița 1:53,2; 2.

Hohoiu 23.C; 
Anca Andrei 
1. S. Tudora 

Anca Dobre 
. Raluca Pe- 
Hoboiu 31,0; 
(Buc.) 31,0; 
Ursu (Buc.) 
(Buc.) 1:13,4; Pregătiri pentru întîinirile cu luptătorii suedezi

Mare) 3 v; 5. 
S. Mare) 3 v ; 
Cărei) 3 v ; 7. 
(S.S.E. PI) 2 v ; 
S. Mare) 2 v.

In ultima probă a finalelor, la sa
bie, trăgătorul Eugen Ganea (Steaua) 
s-a impus, încă din primele asalturi, 
printr-o pregătire multilaterală și a 
cîștigat pe merit titlul de campion. 
Singurul său adversar mai de temut 
a fost Hegyesi pe care l-a întrecut la 
limită (5—4) după un asalt deosebit de 
spectaculos. Clasament : 1. Eugen Ga
nea (Steaua) 6 v ; 2. Z. Rohoni (C.S.M. 
Cluj) 5 v ; 3. I. Hegyesi (C.S.M. Ora
dea) 5 v ; 4. L. Popescu (A.S.M. Lu
goj) 3 v ; 5. O. Twrcaș (S.S.E. S. Mare) 
3
3
8.

PRONOSPORT
Așa a rată o variantă cu 12 rezul

tate exacte la concursul special 
Pronosport din 25 martie a.c.

I. Steagul roșu—Petrolul 
Rapid—Știința Timișoara 
Steaua—Știința Cluj 
Dinamo Bacău—Dinamo 
Jiul—U.T.A. 
Metalui—Progresul

concurenți au avut dai 
încălzească.
mult spectatorilor evolu 
sportului Mihai Dănes 
în cele 4 manșe de 
cmc), buna comportare

Gh. Ion (adevăr, 
nu cade), pa 

cane majoritate 
disputat șanse 
verificare.

cîteva surprize... neplăăcte: traversa 
rea unui lung culoar plin de noro 
o nouă formulă de desfășurare care 
din lipsa unei stații de radioampl 
ficare, nu le-a permis să cunoasd 
amănuntele disputei și patru ore d 
frig... constant. Faptul că ei au trd 
cut peste toate aceste impediment 
dovedește popularitatea de care s 
bucură motociclismul în rindul sped 
tatorilor. De altfel, disputele — mui 
mai dinamice în formula cu dou 
manșe — ca și buna pregătire amu 
tora dintre 
să-j mai...

A plăcut 
maestrului 
(învingător 
250 și 350
brașovenilor (motocicliștii de la Stei 
gul roșu s-au impus printr-o teme 
nică pregătire, prin prezentarea un 
mașini bine puse ' la punct și prin 
tr-o tinută impecabilă), cursele pa 
pitante ale lui
acrobat atunci cînd 
cuim și dirzenia cu 
alergătorilor și-au 
în acest concurs de

Pentru a completa lista celor e1 
dențiați trebuie 
Traian ‘ 
început de sezon 
impus atenției selecționerilor in sezd 
nul trecut), Tudor Popa, Marin Vai 
cu, Puiu Ovidiu (o adevărată rg>q 
lație la prima apariție în cursele d 
motocros), Otto Stephani, Cr. Dd 
vitz, E. Sasz. Ion Sasz, Al. Cri.ste 
Ionescu, M. Ciocilteu. Rezultate ten 
nice — avansați, 125 ctm:; Tr. Maca 
rie (Dinamo) ; 175 cmc : Gh. Ia
(Steaua) ; 250 cmc și 350 cmc: Miha 
Dănescu (Steaua) ; 175 cmc-tinerei
E. Sasz (Steagul roșu Brașov) ; 35 
cmc: Al Cristea Ionescu (Voința) 
175 cmc-inceptCMri : Șerban Ionesc 
(Voința) ; 350 cmc: Ion Penau (Di 
namo).

să-i cităm și p
Macarie (confirmă la ace 

talentul care 1-

HRISTACHE NAUM

După cum am mai anunțat, : 
cursul acestei săptămîni, la Galați i 
vor desfășura finalele concursului r 
publican de calificare la box. La Ii 
treceri vor participa 48 de 
câștigători ai fazelor de zonă 
tei importante întreceri.

Interesul față de cele trei 
care sînt programate pentru
miercuri, joi și simbătă, este mare 
se așteaptă un număr record de sper 
tatari. Și e firesc să fie așa deoarec 
primii doi clasați, la fiecare categorii 
vor avea dreptul să participe la faz 
de zonă a campionatului republica 
individual, alături de cei mai valora 
boxeri.

pugiliț 
ale ac-:

v ; 6. F. Domokos (S.S.E. S. Mare) 
v ; 7. L. Papp (C.S.M. Oradea) 2 v ; 
l. Tudor (S.P.C.) 2 v.

★
Intr-un meci amical, echipa mixtă 

de juniori a S.P.C. a terminat la ega
litate cu cea a S.S.E. Constanța: 8-8 
(Waserstrom 4 v, Petrișor 2 v, Se- 
beșteanu 2 v, respectiv Dumitrescu 
3 v, Urechescu 2 v, Buhoi 2 v și 
Jerghel 1 v). Victoria a revenit la 
tușe, echipei S.P.C.

reunii 
zileleCernea a fost declarat învingător la tuf. 

Intîlnirea dintre 
leriu Bularca și 
a satisfăcut pe 
prima repriză ei 
în cea secundă, 
lipsă

Cel 
dintre 
— și

Duminică dimineața, sala Dinamo din 
Capitală a găzduit reuniunea din cadrul 
întîlnirii de verificare a lotului republi
can de lupte clasice, care va întîlni, la 
sfîrșitul acestei săptămîni, reprezentati
va Suediei. La cea mai mică categorie, 
campionul olimpic Dumitru Pîrvulescu a 
primit replica campionului balcanic 
Gheorghe Szabad. Intîlnirea a fost pre
sărată cu numeroase procedee tehnice. 
Spre sfîrșitul reprizei secunde ambii 
luptători au dovedit însă pasivitate, 
fapt ce le-a adus și două avertismente. 
D. Pîrvulescu a învins Ia puncte. Cris- 
tea Marin a .
Mihai Sultz o întîlnire palpitantă. Pri
mul a reușit 
că diferență de puncte.

Vasile Mieula nu a reușit să ne arate 
felul cum este pregătit. In minutul în- 
tîi, la o acțiune pe care a întreprins-o 

i- și astfel Ion

campionul mondial Va- 
Gheorghe Dumitru nu 
spectatori, După ce în 
primesc un avertisment, 
sini eliminați 

dc combativitate. 
mai spectaculos meci a 
Ion Țăranu — medaliat 

campionul republican Iosif Moca. 
Bine orientat tebnie, Ion Țăranu nu a per
mis adversarului său să utilizeze „dublu- 
saltul" și aplicînd un plus de procedee 
a reușit să cucerească o frumoasă vic
torie la puncte. In intîlnirea cu N. Marti- 
nescu, Gh. Popovici, a fost reținut, a 
căutat să profite numai de greșelile 
adversarului. Reintrarea lui Gh. Marton, 
la grea, ne a făcut să sperăm că deo
camdată am rezolvat problema unui 
.greu**.

pentru

1
1
2
2
1
1
1
2

ANULAT
1
1
2

II.
III.
IV.

V.
vi. _ _

VII. Dinamo Pitești—MInesrul
VIII. Roma—Bologna

IX.
X.

XI.
XII.

Variante depuse aproximativ 632.400. 
Autoturismul „Mtoskvici" a revenit 

cuponului cu numărul 1.413.499.

Atalanta—Miian 
Leceo— Ca tania 
Spăl—Torino 
Udi nesC—Lanerocsd

Buc.

furnizat în compania lui

să obțină decizia la o mi-

fost cel 
olimpie

TIBERIU STAMA

Citiți

Revista „LUCEAFĂRUL"
organ al Uniunii Scriitorilor din R.P.R.

apare la 1 și 15 ale lunii
Conține o rubrică de sport



Steagul roșu și Dinamo București s-au distanjat ■ ■ ■

Cînd știi să lupți pentru victorie!
(O-O)Steaua — Știința Cluj 1»2

Dinamo Pitești—Minerul Lupeni 3-1 (1-0)

Cluj — Steaua 2—1 I 
avem în față o mare sur- 
ales că n-a trecut decît o 
de cînd studenții au fost 
teren propriu, iar Steaua a 

meciul cu Pe-

Știința 
Firește, 

riză, mai 
ăptămînă 
□vinși pe 
îștigat, la Ploiești, 
rolul, în momentul acela liderul cla- 
amentului. Dar la fotbal nici un re- 
ultat nu e de natură să uimească, 
cest sport capricios oferindu-ne de-a 
ingul anilor zeci și zeci de rezultate 
«așteptate.

Ceea ce a surprins totuși ieri pe 
pectatorii de pe „Dinamo" a fost 
iferența dintre jocul echipei clujene 
i acela al formației bucureșteaie, favo- 
ita meciului. Din acest punct de ve- 
ere și ținînd totodată seama de su- 
«rioritatea teritorială ca și de oca- 
iile pierdute, se poate spune că Ști- 
nța ar fi meritat chiar mai mult decit 
ceastă victorie la limită, smulsă în 
inalul partidei.

...Trecuse 15 minute din prima re- 
riză, jocul „îl făceau" clujenii, care 
cționau mai hotărît și aveau și exe- 
iițik tehnice mai bune, dar spectatorii 
ohtinuau să creadă că, dintr-o clipă 
n alta, Steaua își va regăsi cadența 
j va prelua inițiativa. Așteptare za- 
Iamică I Bucureștenii parcă aveau 
dumb în picioare, ajungeau mai greu

la minge, nu se „vedeau" decît prin 
incursiunile lui Creiniceanu, care era 
însă sever marcat. Abia în min. 18 
Steaua își deschide drum spre poarta 
lui Ringheanu și șutul puternic al lui 
Tătaru trece pe lingă bară. Pînă a- 
tunci, însă, și multe minute după 
aceeap clujenii încercaseră des poarta 
lui Voinescu, dar acesta a oprit toate 
șuturile sau a destrămat acțiunile ad
verse prin intervenții oportune în ca
reul mic. In min. 19 oaspeții înscriu 
prin Suciu și... Ivănescu (din picio
rul căruia mingea a ricoșat în gol). 
Punctul nu este însă acordat, unul 
din arbitrii de tușă apreciind chiar în 
clipa pornirii șutului, că înaintașul 
clujean se află în poziție de ofsaid, 
și semna lînd acest lucru.

în finalul reprizei, Steaua începe să 
atace, dar linia de mijlocași nu „îm
pinge" în suficientă măsură înaintarea, 
iar atacanții nu se „găsesc", lăsînd 
impresia că joacă pentru prima oară 
împreună. In general, această pri
mă parte a jocului a decurs in a- 
vantajul clujenilor, cărora arbitrul 
Stavru Nicolau ar fi trebuit să le a- 
corde un 11 metri, în min. 26, la un 
henț clar făcut de Hălmăgeanu.

începutul reprizei a Il-a ne-a făcut 
să credem că Steaua își va spune cu-

SHAGUL IIOȘII Â CÎȘTIGAT DIRBIIJL [TAPEI

vrntul, printr-o pregătire fizică mai 
bună. Intr-adevăr, după ce Creinicea- 
nu a deschis scorul în min. 53, ridi- 
cînd mingea peste Ringheanu, ieșit 
neinspirat din poartă, a urmat o pe
rioadă în care bucureștenii au domi
nat insistent și oaspeții au făcut cu 
greu față situației. Dar, „furtuna" a 
trecut repede și mai ales fără urmări, 
din cauză că Steaua n-a contat efec
tiv în atac decît pe Creiniceanu. Clu
jenii au egalat în min. 62, prin Marcu, 
au echilibrat încet-încet și jocul, iar 
în min. 86, prin același Marcu au în
scris și golul meritatei lor victorii. A 
fost o victorie a voinței, oaspeții arun- 
cînd în luptă toate resursele lor de 
energie, în timp ce Steaua a jucat 
fără vlagă și la un nivel tehnic inad
misibil de 
loarea ei.

Arbitrul 
a condus 
formații :

STEAUA: VOINESCU-ZAVODA II, 
Hălmăgeanu, Ivănescu-Jenei, Crăciun- 
Tătaru, Constantin, Tomeș (Crișan), 
Rakși, CREINICEANU.

ȘTIINȚA CLUJ: RINGHEANU- 
CIMPEANU, MUREȘAN, COSTIN- 
GEORGESCU, POPESCU (cel mai 
bun de pe teren) — Suciu, Petru E- 
mil, MARCU, BALUȚIU, Moldovan.

slab perrtru o echipă de va-

Stavru Nicolau (Constanța) 
necorespunzător următoarei?

PITEȘTI 25 (prin telefon). Aștep
tată cu viu interes — datorită compor
tării bune a dinamoviștilor piteșteni în 
clapa trecută — partida dintre Dinamo 
Pitești și Minerul Lupeni a atras pe sta
dionul din localitate, în ciuda timpului 
mohorît. numeroși spectatori. Localnicii 
au confirmat să sînt hotărî(i șă aibă 
o comportare cît mai bună în returul ac. 
luatului campionat.

Dinamoviștii au dominat majoritatea 
timpului, dar nu au reușit să concreti
zeze decît trei din numeroasele ocazii 
avute. Terenul moale a cerut eforturi 
deosebite din partea tuturor jucătorilor. 
In general, se poate spune că ambele e- 
chipe s-au prezentat bine la capitolul 
pregătire fizică.

Dinamoviștii au făcut o partidă bună, 
dar inegală. S-a simțit lipsa unei legă
turi între compartimente, lucru ce a 
permis oaspeților sa contraatace 
culos și chiar

deși din min. 65 au 
datorită accidentării

Golurile au fost înscrise de Lalu (min, 
11 și 73) și Corneanu (min. 65) — la 
o lovitură de colt executată de Hala- 
gian — pentru gazde, ți de Comșa (min, 
81) pentru oaspeți.

A arbitrat mulțumitor Emil Martin 
(Buc.) următoarele formalii:

jucat în 10 oameni 
fundașului Dan.

DINAMO PITEȘTI: Niculescu-Valcan, 
Barbu, Haimovici-Florescu, RADU-Cor- 
neanu, Constantinescu (Lain), LALV 
(Louin), H ala g ian, LOVIN (din min 
46) Țurcan).

MINERUL: Mihalache-Stanciu, Ca. 
man, Dan-Mihăilă, Mihaly-CVCU, COM- 
Ș.4, l'asiu (din min. 62 Nisipeanu), 
Staudt, Olleanu

pen
să domine spre sfîrșit —

A. MOMETE și I. CH1LIBAR
corespondenți

3-1 (1-1) CU PETROIUL JACK BERARIU

(Urmare din pag. 1)

chimb el a decepționat sub aspect teli- 
lic. Calitatea jocului a fost slabs, ca 
otdeauna atunci cînd echipele pun preț 
n prhnul rînd pc rezultat. Începutul 
oculuî a fost furtunos. In min. 2 Da- 
id l-a vSzut pe Fusulan dcmarcat, i-a 
lasat precis și centrul atacant 
-ean a trimis balonul pe lingă 
— care îi ieșise în întîmpinare 
•lasă : I — 0.

In ciocnirea dintre Fusulan și 
e-î doi jucători se accidentează.

imediat înlocuit cu lonescu. iar Fu- 
lllan trece pe extrema dreaptă, de unde 
a fi și el înlocuit în min. 3 eu tînărul 
'ilimon. In min. 5 David ratează 1 
uft al lui Marin Mareei, iar în 
8 D. Munteanu e eliminat de pe teren 
’entru henț uri repetate. In min. 
Ilharia e înlocuit cu Palionțu. care I 
undaș dreapta iar Marin Marcel 
uca half. Dezechilibrul numeric are un 
fect invers decât cel așteptat. Domină 
iai mult oaspeții. Dridea 1 are două 
ătrunderi periculoase (rezolvate de 
rhiță prin plonjoane temerare), dar ’n 
lin. 40 el îi „aruncă- mingea fratelu- 
ău. Dridea II care trage cu sete sub 
ară : 1—1
La reluare, cu Seredaî în centru, gaz

ele atacă dezlănțuit. In min. 47 llașoti 
ace o cursă lungă și de la linia de fund 
entrează la Campo, care reia de aproape 

i minute 
produce 

în vă Imă - 
apropie- 
iota] de 
rar. La

brașo- 
Sfetcil
— în

S fetea 
Sfeteu

a un 
min.

24
trece

I va

e jos-: 2—1 Mai trec dou.A 
i o noua aefiunc a lui llașoti 
cruța în careul advers. D'n 
eala Campo trage puternic din 
e și... 3—1. Inifiativa trece 
artea gazdelor. Petrolul atacă 
n contraatac pe centru Dridea I e brus- 
at de Ghi|a și arbitrul îl elimina pe 
ortarul brașovean.
Se restabilește astfel echilibrul 

ieric, dar — dacă 
ahist — Petrolul 
al calității" pentru 
e lonescu în orice 
rașovenii pe...
li Ghi|ă.

Din acest moment jocul devine urît. 
Brașovenii trimit mult mingea afara, 
ploieștenii joacă și ei nervos. Și, cul
mea. trag la poartă mai puțin decît îna
inte. Trec 15 minute fără ca Filimon 
să-și arate... veleitățile de portar. Dar 
cînd o face (min. 75) el apăra specta
culos un ..cap* al lui Dridea 1. Oaspeții 
domină, dar nu pun partea adversă in 
real pericol decît în min. 80. cînd Dri- 
dea 1 ratează cea mai mare ocazie a 
meciului, prelungind de la 6 m o pasă 
primită de la A. Munteanu pe lingă Fi
limon și pe lingă bară...

Pînă la urmă ioc fragmentat, nervos, 
dezlînat.

Arbitrul 1. Pijcarac (București) a 
vut de condus un meci foarte greu. El 
a prestat un arbitraj cu citeva seănări 
tehnice, dar corect și autoritar. Cele 
două eliminări dictate de el, chiar dacă 
au fost făcute cu oaTecare ușurință, 
au avut darul de a tempera zelul unor 
jucători care arată că își stăpîncsc greu 
nervii, astfel incit piuă la urmă desfă
șurarea acestui derbi a fost corespun
zătoare.

STEAGUL ROȘU : Ghiți-Zbircea, Za- 
haria. Nagv-SEREDAI, Szigeti-II AȘOTi, 
NÂFTĂNAÎL.4, Fusulan (min. 30 Fii’- 
mon). CAMPO, David.

PETROLUL: Sfeteu (min. 2 lonescu)- 
Marin Marcel, Fronea, Florea-D. Mun
teanu. Tabarcea-Zaharia (min 
lionțu). Badea, DRIDEA 1, A. 
nu. Dridea II.

•-

24 Pa-
Nuntea-

Oaspeții au cîștigat la un scor categoric
Dinamo Bacău —Dinamo

(prin telefon). Pe un timp
(a nins aproape pe tot

București 1-5 (1-3)

acu in
se poate

nu- 
folosim un termen 

are 
că

caz mai mult 
Filimon, care ia

„avanta- 
bizui 
decit 
locul

0 rejucare in categoria B
Metalul București— 

)inamo Obor 4-0 (2-0)
Rejucînd sîmbătă meciul cu Dinamo 

'bor (pe care în toamnă îl cîștigase 
u 2—1), Metalul a obținut din nou 
ictoria, de data aceasta la un scor 
et: 4—0 (2—0). Metalurgiștii au 
icat simplu, cu multă însuflețire, be- 
eficiind de o foarte bună pregătire 
zică pentru un teren greu. Dinamo 
'bor a jucat destul de bine în cîmp, 
ar toate acțiunile sale ofensive s-auar toate acțiunile
prit la marginea careului de 16_m. 
unctele au fost ____ L ___
min. 33), Anton (min. 39 și 67) și 
irțău (min. 88). După ultimul gol, 
inamovistul Ștefănescu a fost eli- 
îinat pentru lovirea intenționată a 
dversarului. Foarte bun arbitrajul lui 
J. Pîrvu (București).

marcate de Ene

BACĂU 25 
rece și umed 
timpul) dinamoviștii băcăoani au pier
dut în fa|a colegilor lor din București 
cu 1—5 (1—3). La înfrîngerea catego
rică a echipei din Bacău au contribuit 
în egală măsură atît apărarea, eare a

Atacuri ineficace, scor mic
Rapid — Știința Timișoara 1-0 (10)

Rezultatul minim eu care s-a încheiat 
partida disputată ieri tn Ciulești, Ra
pid—Știința Timișoara 1—0 (1—0), se 
datorește nu atît bunei comportări a 
celor două apărări, cit mai ales jocului 
în general lipsit de claritate și eficacita
te a! înaintărilor. Și acest lucru a ca
racterizat întîlnirea. Apărările au muncit 
foarte mult, au inițiat numeroase ac
țiuni din propriul teren, mai ales prin 
Ceortescu (Rapid) și Tănase (Știința), 
pe de o parte, iar pe de alta au interve
nit deseori prompt în respingerea unor 
atacuri, in special apărarea timișoreană. 
Liniile de atac nu s-au ridicat însă la 
înălțimea așteptărilor, au creat prea pu
ține faze de fotbal curat, au acționat 
uneori greșit din punct de vedere tac 
tic. iar trasul Ia poartă a lăsat foarte 
mult de dorit și Ca frecvență și ca pre
cizie. ceea ce constituie o notă foarte 
proastă pentru ambele echipe. Toate 
acestea au făcut ca nivelul tehnic al 
partidei să fie modest, pe alocuri cluar 
anost.

Rapid, fără să strălucească în acest 
meci, a meritat totuși victoria. A do- 
minat mai mult, în special în prima re
priză, cînd, de altfel, a și atacat mai

legat, mai iute și variat înaintașii și-au 
creat ’nai multe situații de gol decît 
timișorenii, dar au ezitat să tragă sau 
au tras imprecis. Știința a jucat foarte 
prudent in apărare, în ajutorul căreia 
au venit des Igna și Lereter, și a reușit 
să evite un scor mai mare. Atacul, lipsit 
de claritate și legătură în prima repriză, 
a funcționat ceva mai bine după pauză, 
cînd a avut inițiativa in unele perioade. 
Dar atacurile sale au fost lipsite de 
eficacitate; înaintașii au tras 
puțin la poartă și, firește, 
nu se poate marca...

Unicul gol al partidei a 
de Balint în min. 23.

Cei mai buni jucători au
gescu, Țurcan. Tănase, Gherghina, Gear- 
gescu,
Kraus, lordăchescil. Balint.

Bun arbitrajul lui C. Geană-Brașov

greșit în mod nepermis la faze simple, 
cît și atacul care, cu excepția lui Publik, 
a jucat confuz, cu pase la metru pătrat. 
Totodată localnicii nu au știut să folo
sească ,,momentele psihologice** ale îri- 
tîlnirii : la 1—0 pentru Dinamo Bacău 
(a marcat Publik în min. 1) bă că .o anii 
se lasă egalați cu ușurință (în min. 2 
Ene a trecut nestingherit de apărare). 
In continuare inițiativa a aparținut 15 
minute localnicilor, dar atacurile inițiate 
de cei doi mijlocași au fost irosite de 
atacanți. Jucînd simplu dar eficace, ra
pid' și tehnic bucureștenii echilibrează 
jocul și înscriu de două ori : NuhweiJler 
HI (min. 21). apoi o minge trimisă de 
Lazăr spre propria poartă depășește linia 
porții ajutată de Ene II (minutul 36).

După pauză primul sfert de oră a- 
parținc
ocazii clare prin Gram 
fina] 
nirii.
și 88. Meritele bucurestenilor, superiori
ca concepție de joc, au constat în 
inepuizabila forță de luptă a mijloca
șilor și în modul simplu și rapid în care 
înaintașii au știut să concretizeze fa
zele de gol.

Arbitrul M. Vasiliu (Ploiești) a con
dus satisfăcător formațiile :

iarăși localnicilor, care ratează 
și Ciripoi. In 

Eftimie pecetluiește scorul întîl- 
prin golurile înscrise în min. 81

fără

fost

foarte
șaluri

marcat

fost : Gcor-

Coe, Codreanu și Jenei. Slabi :

Metalul Tîrgoviște a cucerit o victorie prețioasă
2-0 (1-0) cu

RAPID: Todor-Coe, Motroc. Marri- 
Gherghina, Georgescu-Kraus, (din min B4 
C. lonescu), Ozon, 1. lonescu, Balint. 
Codreanu.

ȘTIINȚA : Pain-Jenei, Țurcan, 
gescu-Bot eseu, Tănase-Gî rleanu, 
Iordăchescu, Lereter, Mițaru.

DINAMO BACĂU: Burar-Gros.t. La
zăr, Cincu-RĂDULESCU, VATAFU-Drd- 
goi (Panait min. 72), Nemeș, Gram, 
Ciripoi. PUBLIK

telefon de(prin
— înainte cu cîte-

TÎRGOVIȘTE 25 
la trimisul nostru). 
va minute de începerea partidei, an
trenorul federal Angelo Niculescu a 
luat, în glumă pulsul antrenorilor 
Gică Nicolae (Progresul) și Valentin 
Stănescu (Metalul). S-a rîs și s-au fă
cut ironii, îndeosebi pe seama antre
norului echipei din Tîrgoviște, al că
rui puls era ceva mai precipitat. Din
colo de gluma în sine exista însă o 
stare de fapt. Partida ce urma să se 
desfășoare avea o importanță deose
bită mai ales pentru gazde care în
vinse în acest meci, cu greu mai pu
teau nădăjdui la un loc în campiona
tul viitor. Pentru oaspeți victoria era 
necesară în vederea menținerii con
tactului cu fruntașii clasamentului.

Fotbaliștii din Tîrgoviște care au 
vrut acest lucru mai mult decit cei 
de la Progresul și-au aruncat în luptă 
toate resursele. Obsesia rezultatului 
a făcut însă ca prima repriză să aibă 
o valoare scăzută, iar duritățile să 
abunde. Una dintre victime a fost Ca- 
ricaș, care a și părăsit definitiv tere
nul, în min. 31, la o ciocnire cu Ca
zacu. Apreciem că fotbalistul localnic 
a jucat periculos.

După golul spectaculos înscris 
lovitură de cap de Iordache, în 
40, jocul a început să devină 
bun, suporterii localnici au fost
tarii unei reprize superioare ca valoa-

re, în care s-a practicat un joc curat 
cu multe faze dramatice la o poartă 
și la cealaltă. Intr-o asemenea fază, 
Știrbei — uluit — a atins balonul cu mina 
și lovitura de la 11 m prompt acordată 
de arbitru a fost transformată de Al. 
Lazăr. Mîndru a atins balonul dar nu 
l-a putut împiedica să intre în plasă. 
Era în min. 84 și scorul partidei fu
sese fixat, consfințind o victorie me
ritată a gazdelor.

In obținerea acestei victorii o mare 
contribuție a fost adusă de către aripa 
dreaptă — Mureșan, Al. Lazăr — pri
mul fiind și 
pe teren. In 
bucureșteană, 
nefavorabil 
următoarelor
zare; comportarea submediocră a li
niei de mijloc; pripeala in construi
rea acțiunilor. Arbitrul Gavrilă Pop 
(Brașov) : corect. Raport de cornere : 
6-2. Formațiile :

METALUL : Marcu-Tomescu, PRAN- 
DEA, Popescu-NIȚESCU, PETRESCU- 
AL. LAZAR, MUREȘAN, Cazacu, IOR- 
DACHE, Chiriță.

PROGRESUL : Mindru-Nedelcu, CA- 
RICAȘ (IONIȚA), Smărăndescu 
Ioniță, (Știrbei), Știrbei 
VOINEA, Smărăndescu 
Dinulescu.

cel mai bun jucător de 
ceea ce privește echipa 
considerăm că rezultatul 
înregistrat se datorește 
cauze: lipsa de finali-

Geor-
Igna,

P. GAȚU

cu o 
min.
mai 

mar-

II-
( Maior)-Oaidă,
I, Stoicescu,

VALENTIN PAUNESCU

D1NAM0 BUCUREȘTI: 
NUNWEILI.ER III, 
NESCU, V. 
Ștefan, ENE 
min. 66). V.

Uțu-POPA, 
Jtwi-CONSTANTI- 

AI.EXANDRU- Pîrcâlab, 
II, Frățilă (EFTIMIE 

Angliei.

GH. DA L B AN-coresp.

Jiul Petrila — U. T.A. 3-2 (1-2)
PETROȘENI (25 prin telefon de la 

trimisul nostru). Terenul noroios, greoi, 
nu a permis echipelor să desfășoare 
un joc tehnic. Cele două formații s-au 
încleștat intr-o luptă aprigă pentru 
victorie, făcînd apel la potențialul fi
zic. In această întrecere, balanța a 
atîrnat mai greu în favoarea gazdelor,

Cu toate acestea, scorul la pauză a 
fost favorabil oaspeților. Jată expli
cația : U.T.A. s-a prezentat în acest 
meci hotărîtă să obțină un rezultat de 
egalitate. In acest sens au folosit a- 
șezarea 1-4-2-4, cu două vîrfuri de 
atac (Sasu și Pop) acționînd calm și 
organizat în apărare și declanșînd 
prin surprindere contraatacuri cu pase 
în adîncime și pe sus. Din acest punct 
de vedere echipa gazdă a manifestat 
lipsă de orientare. Astfel, în loc să 
folosească pasele dintr-o bucată și pe 
sus, fotbaliștii Jiului au ținut mult 
mingea. Iată filmul înscrierii celor 
cinci goluri: în min. 9 Ghibea dă o 
pasă centrată la întîlnire. Coman iese 
din poartă. Mingea se oprește în no
roi. Ciurdărescu, venit din urmă, trage 
și înscrie. In nîtn. 20 Farkaș comite 
un fault Ta 16 m. Sasu execută lovi
tura liberă, imprimînd mingii o tra
iectorie înaltă. Balonul trece pește zid 
și peste portarul Crisnic, se lovește 
de bara transversală și se oprește kt

35 o pasă trimisăgol: 1—1. In min.
în adîncime nu este luată în seamă 
de apărătorii Jiului. Țîrlea urmărește 
faza, șutează și înscrie: 1—2. In min.
64 Capaș îl faultează pe Manea. Cri- , 
șan execută lovitura liberă în fața 
porții, în sus. Tîlvescu, venit din a- 
părare, înscrie cu capul: 2—2. In 
min. 76 Ghibea înscrie cu capul: 3—2 
Arbitrul Mihai Popa (București) a 
condus atent și competent următoa
rele formații:

JIUL PETRILA: Crisnic (Gram) — 
Romosan, Tilvescu, Cazan — Farcaș, 
CRIȘAN — Martinovici, GHIBEA, 
CIURDĂRESCU, Gabor (DUMITRIU)

U.T.Â. : COMAN — Capaș, Băcuț, 
Neamtu — Metcaș, KOSZKA — SE- 
LYMESI, SASU, POP, Floruț, ȚIR- 
LEA (Lenart).

HORIA CR1STEA
I
I

REZULTATELE JOCURILOR 
TINERETDE

Steaua — Știința 
“ ’ ‘ - Știința

roșu — 1 
Pitești - 
U.T.A. 
— Progresul 
Be. — Dinamo Buc.

Rapid - 
Steagul 
Dinamo 
Jiul — 
Metalul 
Dinamn

i Cluj
Timișoara 

Petrolul 
— Minerul

(o-m 
(0-0) 
(2—0) 
(1-1) 
(1-1) 
(1-1) 
(1-D



Campionatul ca te 'oriei A A DOUA ETAPĂ A RETURULUI CAMPIONATELOR REPUBLICAN
„Derbiul" etapei a corespuns în întregime

fază din întîlnirea l.T.R.-Proțresul : l'icol, ieri unul dintre cei mai activi jucă
tori de la Progresul încearcă să transmită balonul unui coechipier, jenat fiind 

de Mihai Mculescii și Zuneli

ceea ce subliniază faptul că echipa 
nu acordă toată atenția pregătirii și 
participării te 
competiție.

această imțiorta ntă

N. B.
VICTORIE A I.T.B. : 

PROGRESUL

GRIVIȚA ROSIE — METALUL
6—0 (3—0)

care se anunțase foarte 
a început cu o surpriză: o 

apărării formației Metalul

Partida, 
•teinsă, 
jgreș-ilă a 
și în special a lui Negulescu este fo
losită de Trandafirescu (ajutat de 
Wusek) care înscrie pe partea dreap
tă, in primele secunde. Dar, jocul se 
■chill ibrează. Atetalui cord ir mă fru- 
noasa evoluție din acest an jucind 
curajos atit pe înaintare cit și pe 
treisferturi și luptindu-se pentru fie- 
«Bre balon, iar Grivița Roșie mar
chează o evidentă revenire de formă 
Terenul — un adversar ai ambelor 
echipe. îngreuiază in mare măsură 

’jocul dar, în ciuda acestui obstacol, 
■sistăm la multe faze spectaculoase 
și, in special, la o adevărată „bătă
lie" a înaintărilor. Metalul este la un 
pas de egaiare dar balonul trimis de 
liegtilescu. la o lovitură de pedeapsă, 
oimerește baTa. Se remarcă jocul 
bun ai lui Trandafirescu, Demian, 
Mircea Rusu și Rădulescu — de sub
liniat și revirimentul produs prin 
reintrarea lui MI adio — Ia Grivița 
Roșie, și forma manifestată de Soare, 
bmeu Griin și Luscal de la Metalul.

Cea de a doua repriză începe cu 
wi veritabil „iureș" al metalurgiștilor, 
care au acum și avantajul vîrrtului. 
Atacurile se succed cu repeziciune. 
Fără Moraru. Irimescu și Țibuleac va 
reuși Grivița să păstreze avantajul 
Sin prima repriză ? Cu toate că din 
ieehfpă lipsesc trei oameni de bază 
— Atanase Toma, Chirvase și Craio- 
■ea nu — Metalul presează mai bine 
Mc un sfert de oră. Și, cînd toți se 
așteptau să vină egatarea, Grivița 
Roșie începe să preia inițiativa și 
pkiă la sfirșit va domina autoritar, 
creînd multe acțiuni periculoase. Se 
Cre că, în sfîrșit, pachetul de înain- 

și al Griviței Roșii redevine „mo- 
I torul" echipei. Spectatorii sînt mul- 
[țumiți de jocul prestat de ambele for
mații și aplaudă dirzenia cu care 

L jucătorii au luptat in toată această 
Ipartidă, pe un teren desfundat. Dar, 
'jocul nu era terminat. Cînd mttfți 
'[•pectatori se îndreptau spre ieșire, 
(Grivița are un atac pe înaintare și...
Gcstel Stănescu înscrie : 6—0.

D. GÎRLEȘTEANU

DINAMO — FLACĂRA ROȘIE: 
41—0 (28-0)

Rugbiștii dinamoviști au cucerit, în 
companie formației Flacăra roșie, o 
victorie comodă, fiind 
superiori. Pe teren a 
care a atacat continuu 
încercat, de multe ori 
să se apere. Flacăra 
zentat cu aceleași lipsuri manifestate 
En prima etapă, și în plus a intrat 
pe teren cu un jucător mai puțin (?)

tot timpul net 
fost o echipă 
șt una care a 
fără rezultat 

roșie s-a pre-

O FRUMOASA 
6—0 CU

Echipa Progresul, cu o formație în 
aparență bine pusă la punct, n-a 
reușit să termine victorioasă întîlni- 
rea cu I.T.B. Progresul a dominat 
insistent în prima repriză, dar a și 
ratat multe ocazii clare (ultima — în 
min. 29 prin Chiriac, care a scăpat 
un baîon chiar pe linia buturilor 
adverse I)

La reluare, rugbiștii de Ia I.T.B 
forțează ritmul, skit prezenți tot mai 
des în jumătatea de teren a adversa
rilor lor, cărora nu le merge jocul 
și comit o serie de greșeli în pre
luarea baroanelor. La o astfel de 
greșeală (autor: Dobne), arbitrul in
dică lovitură de pedeapsă și Ttrțuianu 
transformă. I.T.B. conduce și ca scor 
și ca factiră de joc. Nervoși, rugbiștii 
de la Progresul renunță tot mai mult 
la jocul colectiv, tocmai pe compar
timentul lor forte — înaintarea. De 
acest lucru profită jucătorii de la 
I.T.B., care reușesc să-și mărească 
avantajul (min. 70) prirrtr-o specta
culoasă încercare realizată de Coravu 
(acțiunea a pornit de la Sava).

T.
ALTE REZULTATE

IAȘI — ȘTIINȚA
3—3 (0-0)

CLUJ — STEAUA

C.S M.S.
TROȘENI

ȘTIINTA 
(0-3)

ȘTIINTA
BUCUREȘTI 3-0 (3-0)

ST.

PE-

3—3

TIMIȘOARA — ȘTIINȚA

„Cupa Valea lui
SINAIA, 25 (prin telefon). Schiorii 

ca și spectatorii prezenți sîmbată și du
minică rn Bucegi la concursul dotat cu 
„Cupa Valea lui Carp" nu au fost de 
loc favorizați de vreme. In prima zi, 
cerul a fost senin, dar zăpada moale 
și grea a influențat negativ desfășu
rarea cursei, iar a doua zi, ploaia, 
ceața densă și viscolul (către creastă) 
au împiedicat disputarea cursei de 
coborîre. Ea a fost înlocuită cu o pro
bă de slalom special.

Iadă rezultatele probelor de slalom 
special, desfășurate în aceste zWe pe 
traseu) care pornește de la Cola 1.500 
pînă sub Hotelul Alpin. SIMBATA, 
SENIORI (două manșe a cîfe 58 de 
porți): I. N. Pandrea (Casa Ofițerilor 
Brașov) J09,2 (54,5+54,7); ~ 
lovici 
56.4); 
113,4; 
Radu 
Bălan 
manșă): 1. Ana Sctierer (Voința Bra
șov) 74,0; 2. Rodica Szeker (Voința 
Brasov) 80,8; 3. Monica Klokner 
(C.O.B.) 112,0; JUNIORI (o manșă):
1. Mari,: Focșeneanu (Carpați) 62,4;

2. I. Pitiș (Dinamo) 64,8; 3. Ptriu 
Dan (Voința) 65,4; 4. T. Popescu 
(S.S.E. Sinaia) 70,0.

DUMINICA (toate categoriile au par
curs cite o manșă), SENIORI: 1. C. 
Tăbăraș 38,9; 2. K. Golin (Dinamo)

39,3; 3. H. Hanich (Dinamo) 41,3; 4. 
N. Pandrea 41,5; 5. A. Băftisaru 
(C.O.B.) 42,9; 6. C. Bălan (C.O.B.) 
43,0; SENIOARE: 1 Ana Scherer 53,5;
2. Rodica Szeker 57,4; 3. Liliana Foc- 
șeneanu (Carpați) 61,4; JUNIORI: L 
M. Focșeneanu 44,5; 2. M. Ene 46,9;
3. I. Pitiș 50-0; 4 Puiu Dan 51,3.

Trofeele intitulate „Cupa Văii 
Carp" au revenit schiorilor care

lui
au

■

(

2. N.
(Dinamo Brașov) lii.2 (54,8+
3. C. Tăbăraș (Carpați Sinaia)
4. Gh. Bălan (C.O.B.) 118,0; 5. 
Banii (Carpați) 119,0; 6. Sp. 
(C.O.B.) 121,4; SENIOARE (o

Steaua cunduce in turneul final
al campionatului republican

(Urmare din pafț. 1)

(St ) — dintr-un Mit de ocnalitate !• 
eordnl pe drept de arbitru C. Bănică și 
1. Florescu.

In deschidere la acest meci s-a dis
putat partida dintre echipele Steaua și 
Știinta București, lloclieiștii de la Steaua 
■n învins cu 10—2 (3—1, 1—0, 6—I) 
la capătul unui meci în care au lortat 
iioar spre sfîrșit. Și cu acest prilej am 
reținut jocul bun prestat de tînăra loc- 
mahe a studenților bucureșteni care a 
pus uneori în dificultate (sfirșitul pri
mei reprize și mare parte din repriza 
secundă) valoroasa echipă Steaua. Au 
înscris: Czaka (4), I. Szabo (2), Zo-

Lorincz, Peter, Catnmar (Steaua), 
Ciubotarii, Perenczi (Știința). Au con
dus arbitrii Fl. Marinescu și M. Ilușan.

In legătură cu aceste două jo-vri tre

buie să subliniem numeroasele greșeli 
comise de cele două cupluri de arbitri, 
unele din acestea provocând întreruperi 
ale meciurilor și protestele justificate 
ale spectatorilor.

Jocurile disputate duminică seara 
s-au încheiat cu rezultate normale: 
Voința M. Ciuc — Știinta București 
5—2 (2—0, 1-0, 2—211 Steaua — 
Știința Cluj 18—6 (6—1, 5—2. 7—3). 
Primul meet a fost lent și presărat cu 
durități. Voința a ciștigat pe merit 
datorită jocului bun prestat în apă
rare. A dotia mldnire s-a disputat in
tr-un ritm foarte viu. oferind nume
roase faze frumoase. Demn de sem
nalat este fapdul că pe foaia de arbi
traj a fost trecut doar un singur ju
cător penalizat : Ad. Naghi (Șl. ClujȚ 
Acesta a hisuilat pe unui dăi arbitri 
și a foot eliminat pe tot timpul me
ciului.

FEMININ

SERIA I: C.S.M.S. Iași — I.F.A. 
București 3—0 (6, 8. 13).

Voința Miercurea Ciuc — Metalul 
București 0—3 (7, 5. 8).

C.S.M. C*uj — Dinamo București
2— 3 (12—15, 14—16, 17—15, 15—4, 
9-15).

Stiinta Cluj — Olimpia Brasov
3— 1 (15—5, 1.5—5, 8—15, 15—12).

SERIA A II-A: C.P.B. — Sănă
tatea București 3—1 (15—6, 15—6.
9—15, 15—10). Meci de slabă fac
tură. Ambele echipe au comis nume
roase greșeli de ordin telinic și tactic.

Rapid București — C.S.O. Craiova 
3—0 (7, 3, 2). Feroviarele au ob- 
ținut victoria fără prea multă dificul
tate, impunîndu-și cu autoritate supe
rioritatea. Oaspetele au reușit doar 
în primul set să mențină un oarecare 
echilibru, în continuare fiind depășite 
la toate capitolele. De la Rapid am 
reținut jocul bun prestat de Bcre- 
zeanu și Colceriu, în timp ce din echipa 
craioveană s-au remarcat Enculescu 
și Crivăț, din păcate însă inconstante.

C.S.M. Sibiu — Farul Constanta 
3—2 (15—11, 13—15, 16—14, 13—
15, 16—14).

C.S.O. Timisoara — Progresul 
București 0—3 (10, 5, II).

MASCULIN

SERIA I : Știinta P-4.ro- ni — Ra
pid București I—3 (1—15, 10—15. 
15—12, 12—15).

Steaua — C.S.M.S. lași 3—-1 (15— 
8, 14—16, 16—14, 15—13). Steaua
a întrecut și în retur pe C.S.M.S 
lași, și cu același scor. Ia seturi, ca 
și în tur: 3—I. In desfășurarea ei 
insă, partida a fost foarte echilibra
tă, victoria puțind reveni la fel de

Carp“
totalizat cel mai bun punctaj în cele 
două curse de slalom special; la se
niori lui Cornel Tăbăraș 2,33 p, urmat 
de N. Pandrea 4,06 p și K. Gohn 7,79 
p; la senioare: 1. Ana Scherer 0 p, 
2. Rodica Szeker 9,77 p. 3. Monica 
Klokner 47.42 p: juniori: 1. Marin 
Focșeneanu 0 p, 2. I. Pitiș 9,69 p, 3. 
Puiu Dan 11,07 p.

MIHAJ BOTA-corespondent

ușor și formației ieșene. Meritul eclJ 
pei învingătoare este acela că — i 
momentele decisive ale seturilor—1 
dat dovadă de mai mult câta s 
bine condusă în teren de Stăncwlesci 
a „sprintat" puternic în cele doti 
seturi în care mult timp a fost coJ 
dusă. In primele două seturi cele dou 
echipe au făcut un joc „de studiu 
împărțindu-și de aWel și victorii* 
Militarii au ciștigat cu 15—8, iar it 
șenii cu 16—14. Setul a<] treilea 
decis soarta partidei: oaspeții au co» 
dus cu 4—0, au fost egalați la 5, a 
fost conduși cu 14—10, au egalat 1
14. dar n-au găsit resursele moral 
pentru a se impune atunci cînd trJ 
buia. Setul patiru și victoria final 
revin echipei gazdă, deși oaspel 
conduceau Ia un moment dat a 
13—12. Cei mai buni jucători: Stă» 
culescu, Chiriță (Steaua), Pruntș 
Antonescu (C.S.M.S.) (C. M.)

Petrolul Ploiești — Dinam® OrasJ 
Dr. Petru Groza 0—3 (10, 13, 2). ’ I

Știinta Cluj — Stiinta Galați 3—1 
(15—12, 15—7, 10—15,' 15—13).

SERIA A II-A: Tractorul Brașa 
— Dinamo București 3—1 (15—1 
13—15, 15—13, 16—14).

Farul Constanta — C.S.M. CN 
3—2 (15—5, 13—15, 15—10, 12—1 
15—6).

C.S.O. Craiova — Știinta TimisoJ 
ra 3—2 (15—10, 16—14, 9—15, 13-
15. 15-7). j.

Progresul București — Flacăra jjb i 
București 3—0 (1, 13, 14). SaîlJ
de la 15—1 la 15—13 își află expl 
cația in totala desconsiderare a aJ 
versaruliH de către jucătorii de I 
Progresul, influențați in rău de rezu 
talul primului set și treziți la real 
tate abia după ce Flacăra roș'c api 
case să conducă cu 6—0 și să ecM 
libreze astfel raportul de forțe. Di 
rezultatul ulterior de 16—14, desfl 
șurarea ultimului set 
comportarea învinșilor 
parte a jocului au arătat totodată « 
claritate și potențialul lor real. Voia 
balîștiî de ta Flacăra roșie au cm 
dus cu 5—2, 6—3, 7—4, 9—4, 10—I 
13—8, și 14—9, și n-ar fi pierdut vil 
toria în acest set dacă în gencri 
conducerea de pe margine și in spl 
cial schimbările operate ar fi fol 
mai bine inspirate, iar dublajele c 
mai multă atenție practicate.

Ne-au plăcut: Miculescu, ChezaJ 
Ghertinișan și Ganciu de ia Promi
sul. Poroșnicu. Vida. Vasitescu 
Botez — primii trei mai cu seara 
pentru posibilitățile lor în perspd 
tivă — de la Flacăra roșie, (c. f.)

și mai a!» 
în acea st

ȘTIRIEXTERNE
Campionatele de box ate țărilor Africii

CAIRO (AgerpresȚ. — Au luat sftr- 
șH campionatele de box ate țărilor 
Africii, desfășurate la Cairo. In cla
samentul pe echipe, primul loc a re
venit reprezentativei Republicii Arabe 
Unite, care a totalizat cete mai multe 
puncte. In finale, pugiiiștii din R.A.U. 
și Ghana au cucerit cite 4 titluri. Ce
lelalte două titluri au revenit Nige
riei și Sudanului. Campionul lumii, 
negrul Floyd Patersson. care a asis
tai la ultimele dotiă gale, a oferit o 
cupă învingătorului categoriei grea

FOTBAL PE GLOB
• Echipa de fotbal a R. S. Ceho

slovace care va participa la turneul 
final al campionatului mondial a sus
ținut un meci de verificare cu echipa 
task Linz, fruntașa campionatului 
austriac. Fotbaliștii cehoslovaci au 
obținut victoria cu scorul de 2—0 
(0—0) prin punctele marcate de Ka- 
draba și Pospichal.

• Cunoscuta echipă argentiniană de 
fotbal Atlanta din Buenos Aires va 
întreprinde la mijlocul lunii iunie un 
turneu în Orientul Mijlociu. Fotbaliștii 
argentinieni vor juca în Izrael, Cipru, 
Turcia și R.A.U. Intre 19 și 22 mai 
va juca două meciuri în Argentina 
echipa bulgară de fotbal Ț.D.N.A. 
Sofia.

• Continuîndu-și pregătirile m ve
derea turneului final al campionatului 
mondial de fotbal din Chile, selecțio
nata Columbiei a susținut un meci de 
antrenament ou echipa Alajuela din 
Costa Riea. Echipa oaspete a obținut 
o surprinzătoare victorie cu scorui 
de 3—2 (1—1J.

• La Birmingham s-a disputat me
ciul internațional de fotbal dintre re
prezentativele echipelor de prima ligă 
din Scoția și Anglia. Fotbaliștii sco
țieni au repurtat o surprinzătoare vic
torie cu scorul de 4—3 (2—ijf.

La mijtocut reuniunii, campionul lu
mii Floyd Patersson a făcut o demon
strație avind ca partener pe fratele 
său Ray Patersson, ciștigătorul cat. 
grea a competiției „mănușa de aur".

fată învingătorii in finalele campio
natelor de box ale țărilor Africii (în 
ordinea categoriilor) : Karimtt Yoting 
(Nigeria) ; A. Etgumdy (R.A U.) ; 
S. Abdeikader (Sudan); Quartey 
(Ghana) ; El Sayed (Ghana) ; Mabas 
(R.A.U.) ; Sadlik (R.A.U.) ; Braimo 
(Ghana); Miles (Ghana) și Mazhar 
(R.A.U.J,

ffleș Fedoseev a stabilit* 
cea mai bonă perhrmaiți 

de sală«audiată
la tripli salt: 16,31 m
LENINGRAD (Agerpres). — La 

•tingfiad, in prima zi 
unional de atletism pe 
Oleg Fedoseev a sărit 
16,30 m. Rezultatul său 
mai bună performanță
sală. Reamintim că recordul mottdl 
în aer liber este de 17,03 m și aparțiț 
polonezului Joseph Schmidt.

a concursul 
teren acope» 
la triplu si 
constituie c 
mondială

Pe scurt • Pe scurt
• Campionatul feminin de șah al 

R. P. Bulgaria a fost ciștigat pentru 
a cincea oară de maestra Venka Ase- 
nova, care a totalizat IO1/, puncte din 
13 posibile, fără a pierde nici o par
tidă. Cite 91/, puncte au obținut șa- 
histele Boneva și Ivanova, care și-au 
împărțit locurile 2—3.

• Marele maestru maghiar Laszlo 
Szabo conduce in turneul internațional 
de la Mar del Plata c.u 2 puncte din 
2 posibile, urmat de Najdorf (Argen
tina) și Polugaevski (U.R.S.S.) cu 1 
punct și o partidă întreruptă fiecare. 
In runda a doua, Polugaevski ’-a în
vins in 54 de mutări pe argentinianul 
Rossetto.

• La Cardiff, în turneul celor 5 
națiuni la rugbi, echipa Țării Galilor 
a invirrs cu scorul de 3—0 (3—0) 
selecționata Franței. Scoția conduce în 
clasament, cu 5 puncte din 4 meciuri 
urmată de Franța — 4 puncte (3 me
ciuri), Anglia 4 puncte (4 meciuri), 
Țara Galilor 3 puncte (3 meciuri) și 
Irlanda zero puncte (2 meciuri).

• In prezența a 3.000 de specta
tori, la Geneva s-a disputat meciul in
ternațional de liochei pe gheață din

tre echipa R. S. Celioslovace și o s 
lecționată canadiană care inlreprin 
un turneu în Europa. Meciul s-a i 
cheiat cu un rezultat de egalitat 
3—3 (1—1; 1—2; 1—0).

• In meci retur contînd pent 
sferturile de finală ale „Cupei cai 
pionilor europeni" la baschet masculi 
echipa cehoslovacă Jiskra Svit a î 
vius cu 57—55 (24—33) echipa ȚSK 
Moscova. Primul meci revenise la 
scor mai mare (85—53) echipei s 
vietice, care s-a calificat astfel pe 
tru semifinale.

• La Madison Square Garden d
New York s-a disputat meciul de b 
profesionist pentru titlul mondial
categoria „semimijlocie" între Bem 
Kid Parett, deținătorul centurii
Emil Griffith. Victoria a revenit I 
Griffith prin KO în rundul 12. Fost 
campion al lumii nu și-a mai revet 
în urma loviturilor primite, fiind i 
ternat Ia spital In stare gravă. Pan 
a suferit o comoție cerebrală care 
necesitat o intervenție chirurgica 
Cu citeva săptămîni în urmă. Pan 
suferise o altă infringere înainte 
limită, in fața campionului lumi» 
„mijlocie" Gene Fuilmer.
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