
t,Premiu! orașului Moscova” Ia haltere

Ih excelent rezultat al lui Fiți Balaș
tn cadrul „Premiului orașului Mos- 
za“ la haltere, la categoria pană, 
irtivul romîn Balaș Fiți a obținut 

rezultat valoros : 355 kg, clasîn- 
-se pe locul al doilea la numai 2,5 

de vicecampionul lumii Evghenii 
țura (U.R.S.S.). Printre învinșii lui 
;i s-au numărat campionii și record- 
inii mondiali Isaac Berger (S.U.A.), 
re Foldi (R.P.U.), Marian Jankov- 

(R.P. Polonă) și alți 8 halterofili 
tumiți. REZULTATE TEHNICE : 
E. Kațura (U.R.S.S.) 357.5 kg (110, 

137,5). 2. Balaș Fiți (R.P.R.) 355 
(107,5, 107.5. 140). 3. Min Cean (R. 
Chineză) 350 kg (102,5. 107,5, 140).

Imre Foldi (R.P.U.) 
rizawa (Japonia) 330 
ikovski (R.P.P.) 320 
' a abandonat).

★
In a doua zi de întrecere sportivul 
detic Serghei Lopatin a stabilit

Locul I la categoria semimijlocic 
a fost ocupat de Vladimir Beliaev 

415 kg. Situat al doilea, 
Hans Zdrajila — (412,5 
un nou record mondial 
cu performanța de 173,5
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(U.R.S.S.) cu 
cehoslovacul 
kg) a reușit 
la „aruncat" 
kg.

Recordmanul mondial la categoria 
mijlocie Gyozo Vereș (R.P. Ungară) 
și-a învins categoric adversarii, tota- 
lizînd 462,5 kg (150 + 132.5 4- 180).

(Agerpres). 4 pagini 25 bani

347,5 kg. 5. F.
kg. 6. Marian 
kg. etc. (Ber- A ÎNCEPUT returul campionatului republican be fotbal

DINAMO A REALIZAT SCORUL ETAPEI VICTORII NETE LA ARAD SI PLOIEȘTI • LUPTA STRINSA IN FRUNTEA CLASA
MENTULUI

i recorduri mondiale la categoria 
tară. El a „smuls" 131.5 kilograme, 
.aruncat" 157.5 kilograme și a tota- 
at la cele trei stiluri 417,5 kg.

Campionatele europene 
de volei la București
’ARIS 17 (prin telefon). Aflat în 
litala Franței cu prilejul meciului 
J.C. — Rapid București, tov. Aurel 
►;id, secretar generat al Federației 
nine de volei, a avut convorbiri cu 

Paul Libaud, președintele Federației 
ernaționale de volei, în legătură cu 
toarea ediție a campionatelor euro- 
ie de volei. Președintele Federației 
ernaționale a acceptat propunerea ca 
ția din acest an a campionatelor eu
gene de volei să aibă loc în toamnă 
București.

Dinamo București — CSMS Iași 6—1. Portarul O joc oprește unul numeroasele atacuri dînam&viste
Foto : T. Cbuoreans

Pe terenurile de rugbi

La prima etapă a campionatului.
A început campionatul ! După o lungă 
rerupere, tabelele de marcaj ale sta
canelor au început, din nou, să con- 
nneze scoruri și la rugbi. Și, uneori, 

fost deloc ușor de finul evidenta 
errarilor sau a loviturilor de pedeapsă 
In general, prima etapă a campionalu- 
^aojerit spectatorilor partide dispu- 
^^prctaculoase. Puncte de atracfie: 

ieșenilor și a bîrlădenilor (ulti- 
; -debitlunliu fn categoria A) și 
udul* Steaua — Unirea. O notă de 
osebit interes pentru jocul echipei cam- 
mne, Grivifa * 
știe — se 

i Franfa.
Oar. despre 
miuică, pe scurt In cronicile noastre

Roșie, care — după cum 
pregătește pentru turneul

jocurile de sîmbătă și

33—• IN PARCUL COPILULUI :

Cu multă voință, dar 
pregătire fizică și cu 
în orientarea tactică (nerealizată 
la nivelul formațiilor de categoria A), 
bîrlădenii au „căzut* după primul sfert 
de oră. In ciuda scorului — sever — 
33—0 (19—0) Rulmentul a apărut to
tuși ca o echipă cu posibilități și au 
trebuie să ne mire dacă în etapele viitoa
re echipa antrenată de Dragoș Țenescu 
va fi un adversar dificil pentru fruntași.

Campionii au început slab partida de 
ieri, comițînd greșeli evidente în exe
cuția procedeelor tehnice de bază. A fost 
de altfel singura perioadă în care Rul-

fără o suficientă 
serioase lacune 

încă

Fază din meciul Progresul — CSMS lași

mcntui a încercat să atace in urnu unor 
acțiuni tactice bine orientate. Grivița 
Ro7ie a pus însă repede stăpinire pe 
joc și — dovedind netă superioritate 
în toate compartimentele — a cules ma
joritatea baioanclor, atacînd spectaculos 
pe înaintare și, mai ales, pe linia de 
treislerluri. Nouă încercări realizate. în 
ordin*, de Teodure+cu, irimcscu. Va- 
•*ă. /n'mesrw. Morru, Țibulcoc. Fusek. 
Teodorescu și Irimescu (trei fiind 
transformate de lrimesc* (2) și Țibu- 
leo) au concretizat jocul ofensiv, spec
taculos și, după cum se vede, foarte 
eficace al Griviței Roșii. Privită prin 
prisma apropiatelor partide pe care cam
pionii le vor susține în Franța, evoluția 
de ieri este satisfăcătoare. Echipa s-a 
«mișcat* bine, a existat mat multă 
omogenitate între compartimente și, ceea 
ce este foarte îmbucurător, linia de 
treisferluri In formula Bahmn-dTusek- 
lrimesru-Teadaresru a dovedit un real 
progres și multă siguranță în joc.

Am reținut. îndeosebi, jocul bun pres
tat de T. Radulescu — activ, munților, 
foarte util, și de Irimescu — birw în
cadrat în ritmul și concepția de joc a 
echipei, inspirat în 
țiuni personale care 
cîtorva încercări.

Să nu uităm însă 
al Griviței Roșii nu

ETAPA VIITOARE (34

REZULTATELE DE IERI

1 Dinamo București —
C-S.M.S. 6—1 (4—0)

j Steaua — Crișana 4—2 (2—1)
Dinamo Bacău — Știința

Cluj 6—0
Minerul — Știința Tim. 0—8
Petrolul — Progresul 4—0 a—0)
Steagul roșu — Rapid 2—1 (1—0)

1 U.T.A. — Farul 4—0 (1—0)

MARTIE)

Rapid — Petrolul
Farul — Dinamo București 
Steagul roșu — Știința Timișoara 
Dinamo Bacău — Steaua 
Știința Cluj — U.T.A.
Crișana — C.S.M.S.
Progresul — Minerul

IN

„pătrunderi* și ac- 
au dus la realizarea

că adversarul de ieri 
a opus echipei noas-

(Continuare fn pag. a 2-a) I

apid București în semifinalele C.C.E.
la volei masculin

Ieri la Paris: Rapid — P. U. C. 3-0
PARIS, 17 (prin telefon). — Sala 
arleli din capitala Franței a găz- 
it azi după-amiază intilnirea retur 
i cadrul sferturilor de finală ale 
C.E. la volei masculin dintre echi
le campioane ale Franței și Romi- 
;i, respectiv P.U.C. și Rapid Bucu- 
ști. Peste 2500 de spectatori au ur- 
irit această partidă de volei. Prin
s cei prezenți s-au aflat dl. Paul 
baud, președintele Federației inter- 
ționale și dl. Lobelo, președintele 
derației franceze. De asemenea, a-

proapc toți specialiștii francezi au 
venit să urmărească la lucru pe cam
pioana Rominiei, considerată ca una 
din cele mai bune echipe de volei din 
lume. Așa cum ne declara antrenorul 
Ștefan Roman înaintea meciului, vo
leibaliștii romini veniseră la Paris ho- 
tăriți să realizeze atît victoria cit și 
un joc spectaculos in fața publicului

EDMOND FREDERICO

(Continuare in pag. a 4-a)

CLASAMENTUL
L Dinamo Buc. 15 7 6 2 26:12 2»
z. Steaua 15 1 5 3 36:25 1»
X Știința Cuj 15 1 4 4 23:19 1-
4. Petrolul 15 7 3 5 34:15 V
5. Știința Tim. 15 7 3 5 25:26 1T
6. Farul 15 7 3 5 35:28 17
7. Steagul roșu 15 8 1 C 25:28 IT
8. Rapid 15 6 4 5 25:24 u
9. C.S.M.S. 15 4 7 4 28:34 15

16. U.T.A. 15 5 2 8 27:28 12
11. Progresul 15 4 4 7 19:26 13
12. Cișana Oradea 15 4 2 9 15:33 18
11 Minerul 15 3 4 8 15:3S M
14. Dînamn Bacău 15 2 5 8 12:25 -

OM- 2—3«Știți în 
rilor de ieri).

RAPID BUCUREȘTI SI STEAUA ÎNVINGĂTOARE
T »

DERBIURILE CAMPIONATULUI MASCULIN DE BASCHET
MASCULIN, SERIA I

STEAUA — ȘTIINȚA CLUJ 82—64 
(36—27). Așteptată cu mare interes de 
publicul bucureștean, intilnirea nu 
a corespuns decit în parte. Luptind 
cu o deosebită dirzenie pentru vic
torie, și deci pentru șefia clasamen
tului, ambele formații au neglijat 
aspectul calitativ al evoluției lor, 
partida lăsind de dorit din acest 
punct de vedere.

Victoria campionilor, chiar și la 
acest scor, este perfect normală. La

ora actuală, militarii folosind „pre
singul* lor (chiar și cu lipsurile pe 
care le are) pun probleme grele fie
cărei formații pe care o întîlnesc. 
Așa s-a inUmplat și în acest mecL 
Steaua a avut în permanență ini
țiativa și cu o singură excepție (mia 
5 : 9—8 pentru Știința) a condus tot 
timpul. Echipa studențească, cu câți
va jucători insuficient pregătiți teh
nic, 
fața

s-a pierdut destul de ușor în 
unei apărări agresive, greșind

(Continuare in pag. a 4-a)

Au luat sfîrșit campionatele mondiale 
de hochei pe gheață

• REPREZENTATIVA UNIUNII SOVIETICE -CAMPIOANĂ MONDIALA Șl EUROPEANA 
• MECIURI PALPITANTE IN ULTIMA EI OECHIPA ȚÂRII NOASTRE PE LOCUL III IN GRUPA B.
STOCKHOLM (prin telefon de la 

trimisul nostru special). Campionatele 
mondiale și europene de hochei pe 
gheață desfășurate timp de 10 zile 
in capitala Suediei s-au încheiat du
minică seara cu o strălucită victorie a 
reprezentativei Uniunii Sovietice. Ho- 
cheiștii sovietici reușesc astfel să cu
cerească pentru a treia oară titlul 
mondial și pentru a șaptea oară titlul 
european. Una dintre cele mai dis
putate competiții de hochei pe ghea
ță, această a 29-a ediție a campiona
telor mondiale a reținut atenția spec
tatorilor, telespectatorilor și radio- 
ascultătorilor pînă in ultima clipă a 
ultimului meci, în care hocheiștii so
vietici, după o dîrză partidă cu ca
nadienii, au obținut victoria cu scorul 
de 4—2. Anul viitor in stațiunea 
Innsbruck cele mai bune echipe de 
hochei pe gheață din lume iși vor da

din nou întilnire, la Jocurile Olimpice. 
Iată scurte relatări de la ultimele 
două partide ale grupei A.

CEHOSLOVACIA — SUEDIA 
3—2 (0—1, 3—0, 0—1)

Echipa Cehoslovaciei a produs una 
din cele mai mari surprize ale cam
pionatului : a dispus cu 3—2 de Sue
dia, neînvinsă pină duminică, făcînd 
ca ultimul meci, U.R.S.S. — Canada, 
să fie hotăritor pentru desemnarea 
titlului de campioană a lumii.

Partida a fost deosebit de intere
santă în ce privește evoluția scorului. 
In prima repriză Suedia, în superio
ritate numerică, deschide scorul prin 
Tumba Johansson (min. 14). în re
priza secundă cehoslovacii practică 
un joc excelent și pun în derută apă
rarea gazdelor. In mai puțin de 8

minute ei înscriu trei goluri (Vladh 
min. 7, Sventek min. 14 și Dolan- 
min. 15) care vor fi hotăritoare pentru 
cîștigarea partidei. în ultima repriză 
Suedia trece la atac, presează minute 
în șir, dar apărarea fermă a ceho
slovacilor face față atacurilor conti
nue ale gazdelor. O singură dată apă
rarea cehoslovacă este străpunsă de 
Tumba Johansson, care stabilește sco
rul final : 3—2 în favoarea Ceho
slovaciei.

U.R.S.S. — CANADA 4—2 
(3—0, 1-O, 0—2)

Meciul cel mai important al zilei 
s-a desfășurat intre reprezentativele

(Continuare in pag. a 4-a)

CALIN ANTONESCU



Ieri în categoria A

ȘTIINȚA CLUJ Șl C.S.M. SIBIU (f)
ÎNVINSE LA CONSTANȚA Șl LA CLUJ
CAMPIONATUL MASCULIN

DINAMO BUCUREȘTI—OLIMPIA 
M.I.U. BUCUREȘTI 3-1 (15-8, 15-8, 
14-16, 15-7). O dispută frumoasă, plă
cută prin acuratețea majorității exe
cuțiilor și prin varietatea voleiului 
practicat de ambele echipe. Amindouă 
afișînd, în mod absolut clar, marca 
unei atente pregătiri de ansamblu 
pentru turneul final care se apropie 
și o formă ascendentă. în pofida a- 
parențelor scorului, partida n-a fost 
astfel tocmai o formalitate pentru 
redutabilul atac dinamovist, Olimpia 
M.I.U. dindu-i o replică energică atît 
în apărare cit și, în continuare, la 
fileu. De la Dinamo (care în setul 
al treilea i-a înlocuit mai tot timpul 
pe Derzsei și Schreiber cu Duțică și 
Smerecinskt) s-au evidențiat Păunotu, 
Schreiber, Corbeanv, Cozonich și 
Lipan, iar de la Olimpia M.I.U. — 
Claici, Ungureanu, Wolf și Dragomlr.

în celelalte meciuri : Știința Galați 
—Minerul Explorări Baia Mare 3-0 
(11, 3, 2); Știința Timișoara—Dinamo 
Oraș Dr. P. Groza 3-2 (15-3. 15-12, 
11-15, 13-15, 15-12); Petrolul Ploiești 
— Fulgerul Suceava 3-0 (10, 14, 5); 
Farul Constanța — Tractorul Brașov 
2-3 (15-12, 15-9, 9-15, 7-15, 8-15).

CAMPIONATUL FEMININ

VOINȚA BUCUREȘTI - PROGRE
SUL BUCUREȘTI 2—3 (13-15, 15-13, 
8-15, 17-15, 11-15). Un meci cît șapte, 
din păcate însă numai în ceea ce 
privește erorile comise de o parte 
și de cealaltă a fileulul, echipele în- 
registrind, de altfel, punctele mai 
mult din greșelile adversarelor. 26 de 
servirii în fileu ori afară și 32 de 
puncte direct din serviciu ! în dispu
tă cu ceea ce realizau jucătoarele 
care au greșit mai puțin șl nu în 
momente cruciale (Antoaneta Maricu- 
ța și Constanța Hăpăianu de la Pro
gresul, Viorica Crețu și Isabela Ev- 
doșenco 
dictoriu 
primită 
tabilă 
înfringerii au ciștigat-o jucătoarele 
de la Voința, care de-a dreptul s-au 
bătut singure. Ele au ratat, prin lipsa 
de atenție și de concentrare și prin 
greșeli puerile, o victorie devenită 
aproape certă la un moment dat 
<4— 0 și 10-4 în setul al 5-lea) și la 
care absența titularelor Violeta Săn- 
dulescu, Anca Claici și Ștefania Pană 
nu le putea îngădui să spere in mod 
normal.

C.P. BUCUREȘTI - PARTIZANUL 
ROȘU BRAȘOV 3-1 (12-15, 15-2,
15-5, 15-9). Pentru a vă descrie re-

de la Voința) și în contra- 
cu buna îndrumare tehnică 

de pe margine, această veri- 
intrecere pentru obținerea...

La prima etapă
(Urmare din pag. 1)

tre campioane o rezistența prea mare 
și de aceea scorul înregistrat nu trebuie 
luat ca etalon de bază în observațiile 
privind pregătirile pentru partida cn 
Beziers.

DAN GIRLEȘTEANU

DINAMO — GLORIA 6—6 (3—3) !

Tartida a început în nota de dominare 
■ dinamoviștilor care păreau în mare 
vervă de joc. De altfel, ci reușesc să 
deschidă scorul prin Nica (lovitură de 
pedeapsă). Gloria echilibrează însă jo
cul și egalează prin Chiriașe. La re- 
Inare, tot Dinamo ridică scorni prin 
Nica (încercare) dar vădește slăbiciuni 
serioase in apărare. Gloria atacă mai or
ganizat, domini în această repriză, și 
•btine egalarea prin Blum: 6—6.

C. NICULESCU — coresp.

PROGRESUL — C.S.M.S. IAȘI 
9—5 (6—0»

Progresul a atacat mai mult, mai 
rapid și mai organizat (in special in 
prima repriză) obtinind o victorie meri
tată. In repriza secundă ieșenii au echi
librat oarecum jocul dar nu reușesc 
să egaleze. Au marcat: Niculescu (lovi
tură de pedeapsă), Georgescu (încercare), 
Ionescu (lovitură de picior căzută) pen
tru Progresul, Matievschi (două lovituri 
de pedeapsă) pentru CSMS lași. S-au 
remarcat: Ghiuzelea, Ionescu (Progre-

și lacune-zumativ partida, însușirile 
le principale ale celor două echipe, 
să folosim aceleași mijloace ca la 
meciul de mai sus : bucureștencele 
au cîștigat 11 puncte direct din ser
vicii și au ratat de patru ori punerea 
mingii în joc, în vreme ce brașoven- 
cele au transformat doar de trei ori 
serviciul în punct, iar de cincispre
zece ori l-au cedat adversarelor. Vic
torie datorată în egală măsură bunei 
dispoziții de joc și aplombului tn in
tervenții ale Tatianei Avacum, Rodi- 
căi Șiclovan și Ecaterinei Crăciun 
de la învingătoare, precum și deca
lajului considerabil de valoare între 
Gabriela Kondorossy, Gabriela fră- 
țilă și Elisabeta Mihok de o parte 
și restul lotului de voleibaliste de 
care dispune Partizanul roșu Brașov 
pe de altă parte.

ȘTIINȚA BUCUREȘTI - RAPID 
BUCUREȘTI 1—3 (14-16, 16-14, 11-15, 
10-15). Rapidul a început partida cu 
titularele Alexandrina Berezeanu și 
Daniela Golimas echipate, dar pe 
banca rezervelor : prima insuficient 
restabilită după boală, iar cealaltă 
sancționată pentru că s-a prezentat 
cu întîrziere la meci. O sancțiune... 
rapid ridicată cînd situația in teren 
s-a agravat șl cînd, lăsind la o parte 
principialitatea șl exemplara măsură 
educativă pe care Inițial i le apre
ciasem, antrenorul N. Meadu a in
trodus-o în teren pe Daniela Golimas, 
ca și pe Alexandrina Berezeanu 17 
Fără multe comentarii, trebuie totuși 
spus că nu mulțumită acestora au 
învins giuleștencele, ci mai degrabă 
activității constant bune a Corneliei 
Mora.ru Și a Doinei Popescu și mai 
ales datorită jocului subtil de la fileu 
al Nataliei Todorovschi, pe care stu
dentele, Încă nu îndeajuns de experi
mentate, au comis greșeala să-i opu
nă aproape cu regularitate blocajul 
colectiv, deseori de loc sau prea pu
țin protejat de un dublaj corespunză
tor. După cum în atac, cu cele cîteva 
excepții făcute de Ileana Enculescu, 
Elena Verdeș și Mihaela Vnucov, vo
leibalistele de la Știința n-au folosit 
cu oportunitate mingile ..puse" pe 
spațiile de foarte multe ori libere și 
șubred asigurate din terenul rapi- 
distelor, îndeosebi între zonele 1 și 2.

CONSTANTIN FAUR

I

în celelalte meciuri : Voința Mier
curea Ciuc—Metalul București 3—1 
(15-11, 15-17, 17-15, 15-12); C.S.M.
Cluj—C.S.M. Sibiu 3—2 (15—13, 9-15, 
15-8, 13-15, 15-8); Farul Constant a- 
Știința Cluj 3-1 (15-9, 18-16, 13-15, 
15-12) ; C.FsR. Timișoara—Tractorul 
Brașov 0-3 (13, 8, 4).

a campionatului
sul) și Măriei schi, Rustnberg. Dr&botâ 
(CSMS lași).

N. B.

UNIREA — STEAUA 3—6 (3—8)

rrzultat poate
este însă că

La prima vedere, acest 
să surprindă. Realitatea 
Unirea a reușit să |’n3 în șah puterni
cul XV militar pe care l-a și condus 
timp de 15 minute. (în min. 7, Stoian 
înscrie nestingherit un „dropgol" într-o 
perioadă de dominare a echipei sale). 
Ne așteptam ca după preluarea con
ducerii (Ciobănel a egalat în min. 15 

pe care Penciu a 
i să acționeze la 
și să*și mărească 

Or, exeeptînd situația

printr-o Încercare 
transformat-o). Steaua 
adevărata ei valoare ! 
avantajul. Or, exeeptînd situația din 
min. 25 cînd Penciu a transformat o 
lovitură de pedeapsă, aceasta nu s-n 
Intîmplat. Rujțbișlii militari nu și-au 
găsit ritmul, an abuzat de joc lateral.

T. St.

ȘTIINȚA CLUJ — ȘTIINȚA 
PETROȘENI 14—fi (14—3)

Întîlnirea ■ corespuns doar o repri
ză, prima, cînd ambele echipe s-au 
străduit să practice un joc cît mai fru
mos. Realizatori: Pctreanu — încercare 
transformată de Gherasini. I. Pop — 
două încercări și Gherasim — Iov. de 
pedeapsă pentru clujeni, 
nolachc și 
deapsă.

respectiv Ma-
Cliiosea — cîte o Iov. de pe-

N. TODORAN — coresp.

FARUL CONSTANȚA — ȘTIINȚA 
TIMIȘOARA 5—3 (0—3)

I Steaua a învins pe Crișana mai ușor decît arată scorul: 4-Z (

I
I
I
I
I

In ciuda unul bun început al orăde- 
nilor, a faptului că oaspeții au condus 
cu 1-0 și că pînă în ultimul minut de 
joc scorul era de numai 3-2, Steaua n-a 
avut prea mari probleme, ieri, în me
ciul cu Cnșana din „deschiderea" de 
pe stadionul „23 August". Este adevărat 
că formația orădeană le-a dat milita
rilor o replică peste așteptări, că a 
prestat un joc mai bun decît la evolu
țiile sale anterioare în Capitală, dar jo
cul omogen al bucureștenilor, superiori
tatea lor de ansamblu, plusul de capa
citate combinativă și de experiență a 
liniei de atac au făcut ca cei peste 
40.000 de spectatori să nu se îndoiască 
nici un moment de victoria lor. In a- 
ceste condiții, tot ceea ce au putut ob
ține jucătorii orădeni a fost un scor 
destul de strîns, 2-4 (1-2), aprecierile pu
blicului și — mal aleg — încrederea In 
forțele proprii pentru viitoarele lor par
tide.

Steaua s-a comportat ieri în nota par
tidei anterioare, cea cu Petrolul, pre- 
zentînd o apărare fermă și echilibrată, 
doi mijlocași neobosiți șl un atac plin 
de vervă, în care a excelat tripleta. Cu 
un plus de combativitate șl insistență 
— în special în repriza a doua — bucu- 
reștenii puteau marca mai mult, mai 
ales că sub aspectul pregătirii fizice ei 
i-au întrecut în mod evident pe oră- 
deni. Steaua a păcătuit însă în ceea ce 
privește precizia șuturilor la poartă șl 
în acest sens statistica noastră asupra 
jocului de ieri vorbește de la sine : 23 
de șuturi la poartă, dintre care numai 8 
(inclusiv cele patru goluri !) au mers 
pe spațiul porții. Desigur, un coeficient

I
I

I
I
I

RADU ur:

Voinea, care nu se vede în fotografie, a reluat centrarea lui Tătaru înscriind 
al treilea gol

Foto : T. Clrioreanu

LA
ÎNTRE MINE

Dominare netă a gazdelor, dar fără rezultat
Dinamo Bacău—Știința Cluj 0-0

I
I

BACĂU 17 ( prin telefon). Timp 
frumos dar rece, teren bun, vînt 
puternic. întîlnirea dinamoviștilor 
cu echipa studenților clujeni a pri
lejuit un meci pe alocuri dramatic, 
în care miile de spectatori, prezenți 
pe stadionul 23 August, au așteptat 
cu înfrigurare golul echipei lor fa
vorite care însă nu s-a înscris in 
decursul celor 90 de minute. Băcă
uanii, făcînd o adevărată risipă de 
energie, au stăpînit aproape tot 
timpul terenul, chiar și atunci cînd

I
I
^jg’o no sport

Așa arată o variantă cu 12 + 1 rezul
tate exacte la concursul Pronosport nr.

I
I
I

11 din 17 martie :
I. Dinamo Buc.—C.S.M.S. Iași

(cat. A) i*-l 1
n. Steagul roșu—Rapid (cat. A) 2-1 1
III. U.T.A.—Farul (cat. A) «-• 1
TV. Dinamo Bacău—Știința Cluj

(cat. A) 0-0 X
V. petrolul—Progresul (cat. A) 4-0 1
VI. Minerul—Știința Timișoara

(cat. A) 0-0 x
VII. Bologna—Roma (camp, ita

lian A) 0-0 x
VIII. Catania—Samp do ria (camp.

italian A) 0-1 2
IX. Genoa—Fiorentina (camp, ita

lian A) 1-2 2
X. Lanerossi—Spal (camp, italian A) 1-0 1
XI. Na poli—Ju ven tus (ca mp. italian

A) 0-0 x
XU. Torino—Atalanta (camp. Italian

A) 1-0 1
Sp. Venezia—Inter (camp. Italian A) 0-2 2

Variante depuse, aproximativ 245.000.
★

Așa arată o variantă cu 12 + 1 rezul
tate exacte la concursul suplimentar 
Pronosport, Campionatul Mondial de

I
I
I

Hochei :
L U.R.S.S.—R.S. Cehoslovacă (se

ria A) 3-1 1
TI. R.P. Pomină—Franța (seria B) 5-0 1
III. Anglia—R.P.F. Iugoslavia (se

ria B) 2-4 2
IV. Elveția—Norvegia (seria B) 1-4 2
V. Canada—Suedia (seria A) 1-4 2
VI. R.p. Polonă—Elveția (seria B) 1-2 2
VII. R.D. Germană—Finlanda (se

ria A) 1-0 1
Vili. R.P. Romînă—Norvegia (se

ria B) 1-5 2
IX. R.P. Polonă—R.P.F. Iugoslavia

(seria B) 22-4 I
X. Anglia—Franța (seria B) 3-8 2
XI. R.D. Germană—S.U.A. (seria A) 3-3 x
XII. Suedia—R.S. Cehoslovacă (se

ria A) 2-3 2
Sp. U.R.S.S —Canada (seria A) 4-2 1

Variante depuse, aproximativ 101.000. 

de precizie redus, asupra căreia sîntem 
convinși că antrenorii Ștefan Onisie și 
Gh. OLa vor reflecta, ca șl înaintașii e- 
chipel bucureștene. In legătură cu jo
cul învingătorilor de ieri, vom remarca 
felul cum au aplicat așezarea 1-4-2-4, în 
prima repriză cînd mijlocașul retras a 
fost alternativ Jenei sau Cri șan, la ac
țiunile ofensive participînd nu mereu 
același mijlocaș, ci acela pe care îl so
licita faza respectivă. In a doua parte 
a jocului, cînd Crișana prezenta mal 
puțin pericol, militarii au jucat un cla
sic 1-3-2-5. Aceste aspecte dovedesc că 
echipa Steaua are maturitate și variate 
resurse tehnico-tactice, care-1 permit să 
adopte așezări mobile, în funcție de si
tuațiile ce se ivesc în joc.

Din formația învingătoare ne-au plă
cut ieri în special : Zavoda. II care a 
jucat simplu, sobru (deși a avut în Dul- 
gheru un adversar direct destul de in
comod și care a ?i reușit să-1 „păcă
lească* de dteva ori), Cojocaru — pe 
zl ce trece mai sigur pe el, jenei — pe 
care l-am aplauda și mai mult dacă 
și-ar corecta deficiența de a juca prea 
des cu coatele, Constantin — pentru 
cîteva pase care l-au dovedit clasa, 
Voinea — pentru felul cum s-a demar- 
cat și... a marcat. Crișana, repetăm, a 
lăsat o plăcută impresie. Orădenii au 
jucat un fotbal destul de curat, au pa
sat frumos, s-au mișcat mult pe teren, 
mai ales în primele 20—23 de minute. 
Jocul lor. de altfed, a fost mai bun în 
prima repriză, cînd au șutat de 11 ori 
la poartă, față de numai 7 șuturi după 
pauză, dintre care trei, în ultimul sfert 
de oră, prin același jucător, Pugna. Ca 
așezare în teren, Crișana a preferat trei

fundași, retragerea centrul 
Szakaos I între mijlocași șl 
cânți, deci 1-3-3-4. Mulțumită 
Szakacs I, jucător cu expen 
o tehnică individuală mai ri 
a multora dintre tinerii săi 
a avut o zi bună, jocul de < 
echipei a apărut destul dd 
In repriza secundă, oaspeții 
însă multe mingi fără adrq 
care a contribuit desigur a 
care i-a împiedicat să se cod 
pase. Oricum, Crișana s-a Pi 
mai bine decît cealaltă prl 
cuplajului, C.S.M.S. Iași, j 
sale sînt cu atît mai mari d 
chipă au apărut trei jucătol 
primul lor joc în categoria J 
Adaxn Marin, un tînăr venii 
mișoara, atacantul Szakacs I 
jucat la Mediaș în categorial 
rul celor două goluri ale] 
Pugna, ridicat de La o echii 
go-rie orășenească. I

Părerea antrenorului Vord 
că dacă ar fi avut disponibil 
da șui titular Bakoș — și n-l 
astfel silit să-1 utilizeze pe I 
cest post — echipa ar fi dai 
meni. Din echipa oaspe, nl 
ieri : Solomon, Szakacs i, N 
și Szttcs. I

Și acum, cîteva momente I 
na te din joc. I

In min. 11, Jenei greșește I 
lui Sziics care pătrunde în I 
în bară, mingea revine în td 
na înscrie plasat : 1-0. După 
zii ale gazdelor (ezitare Voi 
taru la o lovitură liberă și I 
al lui Marin la picioarele 1 
Steaua egalează în min. 25] 
nea. După 10 minute, Voind 
o pasă de Ia Constantin : 3 
37, mare ratare Sziics. I

După pauză, notăm : mini 
Constantin; min. 56: 3-1 prii 
scris de Voinea din pasa I 
min. 60 bară Cacoveanu; ml 
ratare Cacoveanu; min. 7fl 
spectaculos înscris de Pul 
„bombă" de la 25 de metri 1 
4-2 la un șut din unghi al J

Arbitrul C. Denghel a ™ 
echipeJe : l

Steaua : Eremla — Zavodal 
ni, Ivănescu — Jenei, Cri 
coveanu (min. 75 Crăinicd 
stantin, FI. Voinea. Raksi, I

Crișana : Marin — Bodol 
Neșuj, Solomon, Szakacs I 
(min. 78 Szakacs I), Vlad — I 
Sztics, Szakacs I (min. 731 
Pugna, Dulghem. I

jucau cu vîntul in față. La men
ținerea rezultatului de 9—0 a 
contribuit deosebit de mult portarul 
clujean Rîngheanu, cel mai bun din 
echipa oaspe, care a fost tot timpul 
extrem de bine inspirat și a avut 
un curaj excepțional. Este drept că 
l-au protejat și cei 7-8 jucători de 
cîmp care au făcut un adevărat ba
raj în fața porții. Rîngheanu a fost 
„ajutat" și de atacanții... băcăoani 
Gram șl Eftimle, care au tras de 
două ori pe lingă poarta goală. Bă- 
căoanii au ratat ocazii clare de a 
marca în minutele 20, 49 și 62, cînd 
mingea a lovit bara I

Clujenii, apărîndu-se grupat și or
ganizat, au dat dovadă de mult calm 
și dîrzenie. Ei au muncit foarte 
mult pentru obținerea unui rezultat 
cît mai bun, nu au ezitat să contra
atace periculos ori de cîte ori pu
teau să „răsufle" din presiunea e- 
xercitată la poarta lor. Ei au ratat 
ocazii bune de a marca în min. 19 
și 61 prin Ivansuc și Adam.

Clujenii, siliți să joace aproape con
tinuu în apărare, au făcut față me
ciului, fapt pentru care merită fe
licitări.

Echipa remaniată a lui Dinamo a 
trecut, putem spune, cu bine, primul 
examen oficial, atacanții răspunzînd 
bine la capitolele viteză și pătrunde
re, dar neobținînd acest calificativ 
și la capitolul eficacitate. Ei au gre
șit prin faptul că nu au jucat pe 
aripi, îngrămădind jocul prea mult 
pe centrul terenului. Apărarea, cu 
excepția unor mici bîlbîiell, a co
respuns.

A arbitrat bine D. Rusu, ajutat la 
tușe de F. Mateescu și G. Limana, 
toți din București.

Cu toate că meciul a fost disputat 
cu multă ardoare, nu s-au depășit 
limitele sportivității de către nici 
una dintre formații.

DINAMO : Ghiță — Olteanu, La- 
z&r, Rădulescu — Vătafu, Pașcanu 
— Mureșan, Gram, Eftimle, Harșani, 
Public.

ȘTIINȚA : Rîngheanu — Marcu, 
Mureșan (Cromeli), Cimpeanu — Pe
tru Emil, Georgescu — Ivansuc, 
Szabo, Sueiu, Adam, H. Moldovan.

GH. DALBAN și E. TEIRAU —
coresp.

LUPENI, 17 (prin tclefomfl 
șurată pe o zi splendidă de J 
întîlnirea dintre echipele Nfl 
peni și Știința Timișoara H 
mare număr de spectatori ■ 
tate și din împrejurimi. PăM 
starea terenului — desfundB 
fluențat foarte mult calitaH 
colului pe care publiceME” ? 
nerăbdare. Am fost malH 
tide de mare luptă, la ca^ 
buit jucătorii ambelor fd 
cheiată cu un rezultat egal

Gazdele puteau obțin 
în prima repriza, dar îna 
„bîlbiit" des în fața po» 
ocazii clare prin Drăgoi (n 
C. Ion (min. 26 și 43) și 
38). In repriza a Il-a, ocazii 
au avut oaspeții, care la rî 
ratat deschiderea scorului.

Primul atac este inițiat 
de Manolache care, scăpat 
vegherea apărătorilor de 
trage de la 12 m, peste 
numai un minut, Cotroază, 
de Cemșa, face o cursă j 
și șutează puternic de Is 
careului, dar Curcan cu un 
traordinar salvează în c( 
terenul este desfundat, faz 
ced rapid de la o poar 
ilustrind buna pregătire fiz 
liștilor ambelor echipe. In 
min. 34, oaspeții obțin do 
nefructificate însă.

La reluare, in formația 
luțiu îl schimbă pe Szok< 
de centru înaintaș. Pînă I 
Minerul Lupeni menține j 
mătatea de teren a studi 
din nou Comșa, Cotroază 
ratează bune ocazii de a di 
rul. Primul șut la poartă 
această repriză de formal 
este înregistrat în min. 68 
il pune la grea incercarC 
lache. Apoi, pînă in min. 
asaltează poarta gazdelor < 
lej lui Mihalache să se ev 
min. 72. min. 75 și min. 
reținut șuturi puternice ti 
teșea, Remus l.azăr și Ma

In min. 8.3 și min. R4 i 
ține, dar nu fructifică, d 
iar în min. 86 și min. 87 
Comșa au ocazii, dar tr 
poartă și portarii rețin fără

Atît gazdele cit și oasp 
șit utilizînd prea puțin ex 
ghesuind jocul pe centru, 
terenului nu favoriza asi 
țiuni.

La încheierea meciului, 
federal B. Marian ne-a de< 
toarele : „A fost un joc 
campionat, in care accen

Mora.ru


Dinamo București—C. S. M. S. 6-1 (4-0)

I La numai cîteva zile după ce a 
■îștigat titlul de campioană de toam- 
Kă, Dinamo București a luat un start 
lansat în manșa a doua a campiona
tului, întrerupînd seria „remizelor" 
Ieșene cu echipele din București. 
Intr-un singur joc, înaintarea dina- 
■novistă a marcat 30 la sută din go
lurile înscrise în 14 etape.
I Fără îndoială că replica oaspeților 
L fost mult sub așteptări, dar dinamo- 
luștii au merite care nu pot fi con
testate.
I Liderul a punctat chiar din primul 
■ninut, printr-un joc de mișcare care 
li dezorganizat apărarea ieșană, in
capabilă să vadă unde e pericolul 
[nai mare. Aproape în permanență, 
fnijlocașii ieșeni au fost copleșiți de 
[uplurile Ștefan—Varga și Nunweiller 
[V—Țîrcovnicu, care i-au închis dese 
Lri în triunghiuri reușite, ajungînd 
lupranumeric în fața unei apărări 
Imediate in care Moțoc nu și-a găsit 
locul. Și cu toate că pe partea stîn- 
Eă Unguroiu a „rupt" de multe ori 
[filmul fazelor, situațiile de gol 6-au 
Ivit în... bandă rulantă. Menționăm 
in mod special marea zonă acoperită 
pe Nunweiller IV, care, intuind inu
tilitatea dublării continue a fratelui 
kău, a alergat pe tot terenul, fiind 
pi autorul unui gol. O notă bună 
pentru Ștefan, foarte muncitor, un 
[adevărat „om de echipă”. In apărare, 
IPopa a jucat cu hotărîre împotriva 
Lui Milea, unul din puținii jucători 
combativi ai învinșilor, iar Nun-

SCOR ALB
ȘTIINȚA TIMIȘOARA

be luptă. Terenul desfundat a influen
țat foarte mult execuțiile tehnice. O- 
[cazii de gol au fost de ambele părți, 
[știința a arătat superioritate, joc mai 
[organizat, ceva mai bine adaptat la 
[starea terenului".

Arbitrul Mircea Cruțescu (Bucu- 
Irgști) a condus foarte bine următoa- 

formații.
■■jNERUL LUPENI : MIHALACHE 
P^TOudt, COSTIN, Izghireanu — 
[Dan, SIMA — Cotroazfi, Comșa, Szoke 
(min. 46 Băluțiu), ION C. ION. DRA- 
GOI,

ȘTIINȚA TIMIȘOARA : CURCAN 
[(min. 74 Urziceanu) — GEORGESCU, 
TURCAN, Răcelescu — Petescu, Tă- 
nase — Igna, R. Lazăr, MANOLACHE, 
Lereter, BOTESCU.

Raport de cornere : 5—3 pentru Mi
nerul.

S. BALOI și I. COTESCU — coresp.

Textiliștii în mare
U. T. A. — Farul 4-0 (1-0)

vervă

ARAD, 17 (prin telefon de la tri
misul nostru). — Va reuși oare apă
rarea formației arădene să facă față 
tripletei de mare calibru a constăn- 
țenilor ? Iată întrebarea care i-a fră- 
mîntat pe suporterii textiliștilor îna
intea partidei cu Farul.

începutul jocului nu 1-a liniștit pe 
cei aproximativ 18.000 de spectatori 
prezenți la întilnire, deoarece dornici 
să confirme că nu întîmplător au de
ținut șefia în clasament pînă acum 
cîteva zile fotbaliștii de la Farul au 
început meciul cu atacuri susținute, 
ratînd chiar în primele minute o 
mare ocazie prin Biikosi. La sfîrșitul 
partidei însă acel 4—0 de pe tabela 
de marcaj, ce indica o victorie cate
gorică a textiliștilor, a dat un răs
puns concludent celor care au așteptat 
cu nerăbdare duelul dintre apărarea 
localnicilor cu atacul constănțean. A- 
ceastă întrecere s-a soldat cu o victo
rie deplină a celor patru fundași ară
deni. Dar nu numai apărarea a rezol
vat cu succes sarcinile de joc. Și 
atacul a funcționat aproape ireproșa
bil, cîștigînd de aceeași manieră dis
puta cu apărătorii Farului.

Scorul, de altfel, ar fi putut să ia 
proporții mai mari.

Dar iată cum s-au întîmplat lucru
rile. In apărare U.T.A. a folosit patru 

weiller III, așteptînd mereu obișnui
tele două vîrfuri de atac ale ieșeni
lor, n-a avut probleme decit în ul
timele minute, cînd Matei a încercat 
cîte ceva. Mai puțin inspirat Ivan, 
care a fost surprins uneori, urmare 
a unui plasament nesigur. In atac 
Pîrcălab a demarat mult, Varga a 
dat cursivitate jocului, operînd cu 
finețe tactică, Ene II a amintit pe 
alocuri frumoasele sale zile de acum 
doi ani (Honved, Petrolul — 4-0, 6-0), 
iar Țîrcovnicu a muncit mult și cu 
folos, confirmînd cît de rodnice pot Ii 
întrecerile pentru ocuparea unui post 
disputat în cadrul echipei. în sfîrșit, 
Selimesi II, mult prea timid, trebuie 
„rodat". Deocamdată, postul de ex
trem stînga este „călcîiul lui Achile" 
la Dinamo.

în tabăra ieșană se simte lipsa 
pregătirii. Abundența greșelilor teh
nice și - de aici - imposibilitatea 
organizării tactice, au decepționat. 
Explicația furnizată de cîțiva dintre 
suporterii ieșeni care invocă „recenta* 
sesiune de examene, nu e rezistentă, 
pentru că sesiunea nu mai e chiar 
atît de recentă.

în concluzie, un joc în care — 
trecînd peste circumstanțele replicii 
slabe a echipei din Iași — Dinamo a 
manifestat un reviriment fizic și teh
nic capabil de realizări tactice și 
contra unor adversari în formă. Aș
teptăm ca elementul cel mai îmbucu
rător în acest joc — menținerea tem- 
poului de-a lungul celor 90 de mi
nute, chiar în 10 oameni — să se 
extindă asupra tuturor meciurilor și 
mai ales asupra zilelor de lucru, în 
mijlocul arenei fără spectatori.

Autorii golurilor: Varga (mln. 1). 
Nunweiller IV (min. 15), Ene II 
(„suită" de trei : min. 23, 36, 50) și 
Selimesi II (min. 74) pentru Dinamo, 
respectiv Constantlnescu (min. 78).

Dinamo București : Uțu — Popa, 
Nunweiller III, Ivan — Ștefan, Nun
weiller IV — Pârcălab, Varga (pînă 
în min. 74, cînd a părăsit terenul, ac
cidentat, nemaifiind înlocuit), Ene II, 
Țîrcovnicu, Unguroiu (Selimesi II, 
din min. 63).

C.S.M.S. Iași : Ojoc (Faur mm. 
16) — Scarlat, Moțoc, Dragomirescu 
— V. Popescu, Danileț — Constanti- 
nescu. Pop, Vornicu (Matei min. 46), 
Voica, Milea.

A condus bine arbitrul Petre Sotir 
(Mediaș) un joc complet lipsit de du
rități.

IOAN CHIRILĂ

fundași. Cei 2 stoperi (Koszka și Ca- 
paș) sincranizîndu-și în așa fel acți
unile incit au reușit să bareze pe 
centru toate încercările lui Dinulescu 
șl Ciosescu. Sîrbu a fost umbra „tu
narului" Biikosi, nepermițîndu-i să in
tre în poziție de șut. Legătura între 
apărare și atac a fost țesută cu mul
tă inteligență de Floruț, cu mingi 
lungi 'adresate cînd extremelor cînd 
lui Țîrlea și Sasu, care prin 2—3 pase 
în triunghi se infiltrau cu ușurință 
prin apărătorii constănțeni ajungînd 
în poziții de șut. De altfel U.T.A. a 
încercat poarta nu mai puțin de 27 
de ori.

Farul, după cum am mai amintit, a 
început bine jocul : prudent în apă
rare și uneori supranumeric în atac. 
Atacanții însă au căutat la infinit bre
șe în apărarea de beton a textiliștilor. 
Astfel ei nu au reușit să ajungă decit 
foarte rar în poziție de .șut (în prima 
repriză au tras la poartă de 7 ori, iar 
în cea de a Il-a de 4 ori). După pauză 
Farul a cedat treptat pasul. Cu apă
rătorii plasați pe o singură linie (nu 
s-au dublat) ei s-au lăsat ușor duși în 
derută fiind ușor depășiți de jucă
torii adverși și în special de Sasu.

Iată cum a evoluat scorul. După ce 
Farul a ratat două ocazii prin Biikosi 
(min. 8) și Ciosescu (min. 20), iar 
U.T.A. prin Leac (min. 13), în min. 31 
Floruț i-a pasat la întilnire lui Sasu

Marin Marcel a fost mai... iute de picior decit Știrbei și a reușit să șuteze.
In planul al doilea, lancu, pare mirat...

Meci fără istoric, ieri, la Ploiești. 
Dacă cei de la Progresul i-ar fi spus 
lui Oană, înainte de începerea meciu
lui, că ei se consideră dinainte în
vinși, ar fi făcut o faptă bună. L-ar 
fi scutit pe antrenorul Petrolului de 
emoțiile pe care le-a avut la intrarea 
pe teren a echipelor, trebuind să ali
nieze o formație din care lipseau 
frații Dridea și Pal, singura compen
sație fiind prezența pe aripa dreaptă 
a fostului jucător dinamovist. Vasile 
Anghel.

Avînd în față un adversar care i-a 
servit o replică mai mult decit mo
destă, Petrolul a obținut o victorie 
categorică, la capăiul unui meci în 
care se poate spune că a jucat sin
gur. Ploieștenii au marcat un salt e- 
vident față de jocul prestat acum 
cîteva zile, la București, in partida 
cu Steaua. Ei au imprimat un ritm 
mai viu întilnirii, au fost mai întot
deauna primii la minge și, lucru esen
țial, s-au lăsat mai puțin angrenați 
pe linia combinațiilor spectaculoase, 
dar adesea neproductive, trăgînd des
tul de mult la poartă. în ciuda celor 
4 goluri marcate, precizia șuturilor a 
lăsat totuși de dorit. Din 26 de lovituri 
la poartă, numai 8 au avut adresă 
(patru din ele încheindu-se chiar cu 
goluri), în timp ce 18 șuturi au fost 
trase în afara spațiului porții. Este 
un procentaj care ar trebui să dea de 
gîndit jucătorilor de la Petrolul, chiar 
în aceste clipe plăcute, de după vic
torie. Ar mai fi de spus, legat de 
acest capitol, al trasului la poartă, că 
unul din șuterii redutabili de altădată 
ai formației ploieștene, Anton Mun- 
teanu, a încetat de. a mai fl un pe
ricol real pentru portarii adverși, a- 
ducind o contribuție mai mult în cimp 
decit în fața porții.

Progresul i-a „încurcat", cum se 
spune, pe petroliști, pină în min. 32, 
cînd golul lui Vasile Anghel a pus 
capăt unei dominări pină atunci ste
rile. Era clar în această clipă, deși nu 
se scursese decit o treime din meci, 

care a șutat sec de pe punctul de 
11 m : 1—0. Spre sfîrșitul reprizei s-a 
evidențiat Coman printr-o săritură 
extraordinară la picioarele lui Diriu- 
lescu. în min. 56 Sasu trece de Ghi- 
bănescu (care ieșise inoportun din 
poartă) balonul ajunge la Leac, și a- 
cesta înscrie nestingherit: 2—0. In 
min. 65 Czako driblează 3 apărători 
și trimite balonul in plasă pe lingă 
portar: 3—0. U.T.A. presează in con
tinuare. în min. 79 Sasu trage puter
nic de la 16 m și mingea deviată din 
umărul unui apărător poposește în 
plasă : 4—0.

Deși 2 goluri au fost paxabile sco
rul este real deoarece U.T.A. a ratat 
in repriza secundă ocazii clare prin 
Floruț (min. 49), Chivu (min. 51), 
Czako (min. 61), Sasu (min. 81), Sîrbu 
(min. 88). Raport de cornere : 7—1 
pentru U.T.A.

N. Mihăilescu (București) a condus 
foarte bine.

U. T. A. : Coman — Szucs, Capaș, 
Neamțu __ Sîrbu, Koszka — Leac,
Țîrlea, Floruț, Sasu, Chivu (min. 60 
Czako).

FARUL : Ghibănescu (min. 63 Man- 
ciu) — Buzea, Tîlvescu, Florescu — 
Stancu, Neacșu (min. 70 Gref) — Mo- 
roianu, Biikosi, Ciosescu, Dinulescu 
(min. 70 Neacșu), Vasilescu.

AL. INOVAN 

că Progresul nu mai avea nici un 
cuvînt de spus în această întilnire. 
Este adevărat că la scurt timp după 
golul Petrolului bucureștenii au avut 
o „bară", prin Baboie, dar echipa ac
ționa atit de deslinat, fără convingere 
(excepție : Stoicescu, la înaintare), 
incit ar fi exagerat să se vorbească 
despre un „moment psihologic". Linia 
de atac, în special, n-a reușit să țină 
mingea mai de loc, punîndu-și în fe
lul acesta propria apărare in poziție 
de inferioritate. în 90 de minute, Pro
gresul n-a tras decit 12 șuturi spre 
poarta lui Sfetcu, iar cu direcție pre
cisă numai trei din ele (socotind și 
„bara" din min. 39) ! Cu trei șuturi 
trimise in spațiul porții este dificil să 
speri la victorie, decit în cazul cînd 
echipa adversă joacă fără portar.-

Steagul roșu învingător la limită: 2-1 (1-0) cu Rapid
BRAȘOV 17 (prin telefon de la tri

misul nostru).
Iubitorii fotbalului din localitate 

așteptau cu nerăbdare începutul re
turului, mai ales că prima etapă pro
grama aici, la Brașov, o partidă in
teresantă. Steagul roșu și Rapid pro
miteau să realizeze un meci de bună 
valoare tehnică și un fotbal de cali
tate. Acest lucru nu s-a întîmplat de
cit în mică măsură. Cei 13.000 de 
spectatori prezenți pe stadionul 
„Tractorul" au fost mulțumiți mai 
mult de rezultatul meciului care con
sfințea victoria, la limită, a gazdelor, 
decit de calitatea partidei la care au 
asistat.

Prima repriză a oferit un joc de 
slab nivel tehnic, desfășurat intr-un 
tempo lent, mai mult la centrul tere
nului, în care ambele echipe au fost 
preocupate doar să nu primească 
goluri. E grăitor în acest sens nu
mărul mic de șuturi : fiecare echipă 
a tras numai 10 șuturi la poartă...

Jucătorii nu s-au străduit să confir
me calitățile pe care le au. în acest 
meci, Ozon a fost șters, lu
cru pentru care a fost înlocuit cu 
Balin t. Iorsescu a ținut prea mult 
mingea, iar extremele Rapidului (mai 
ales in prima repriză) n-au fost de 
loc folosite. Doar în ultima parte 
a meciului, cîteva curse ale lui Nâs- 
turescu i-au convins pe oaspeți de 
necesitatea unui joc cu deschideri 
lungi pe extreme, simplu, direct pe 
poartă.

Localnicii au realizat mai bine 
jocul pe aripi. Ei au știut să folo
sească viteza lui Haidu (mai puțin 
pe a lui Hașoti) care, a „tras” după 
ei (cînd a avut ocazii) întreaga echi
pă. De fapt, cursele frumoase ale 
lui Haidu au creat singurele faze spec
taculoase, nefructificate insă din cau
za formei slabe a lui Năftănăilă și 
Seredai. Acesta din urmă, ca și Ozon, 
mai mult a... vorbit decit a jucat in 
timpul meciului.

Ambele echipe au început jocul în 
aceeași așezare pe teren : cu 4 fundași 
și 4 înaintași (1—4—2—4). La Rapid, 
Dan Coe s-a achitat bine de sarcinile 
ce i-au revenit, ca al doilea stoper 
și împreună cu Motroc a jucat bine.

La Steagul roșu mai trebuie să 
se lucreze în această privință. Mesza- 
ros, pe care antrenorul Ploieșteanu 
l-a „tras înapoi", nu s-a acomodat 
încă cu acest post, avînd tendința

Peste toate, a venit cel de-al doilea 
goi al Petrolului, înscris la un minut 
după reluare și al cărui autor este 
greu de stabilit dacă a fost... Ioniță 
sau Badea. Pentru că acesta din urmă 
a îndeplinit totuși formalitatea de a 
împinge mingea în fundul plasei, îl 
vom consemna pe lista golgeterilor.

De aici încolo, partida a fost la dis
creția gazdelor, care au avut o bună 
mișcare în teren, au jucat mai tehnic, 
au dovedit mai multă subtilitate în 
dirijarea mingii. în min. 54, scorul a 
devenit 3—0, în urma unui șut tras 
de Badea de la marginea careului, iar 
în min. 79, același Badea, primind o 
pasă în adîncime de la A. Munteanu, 
a realizat cel mai „lucrat" sol al me
ciului.

Scorul reprezintă fidel aspectul par
tidei. în echipa petroliștilor au făcut 
un joc bun cei doi mijlocași, D. Mun
teanu și Marin Marcel, A. Munteanu, 
Tabarcea, Badea și Vasile Anghel. 
înaintarea, care a fost ieri „vioara 
întîi" trebuie să găsească însă noi 
resurse, în primul rînd printr-o mai 
bună folosire a lui Vasile Anghel cu 
care, se pare, ploieștenii au rezolvat 
problema aripei drepte.

Evidențieri la Progresul ? Nu le-a 
putut face antrenorul echipei, cu care 
am stat de vorbă după meci. Noi. cu 
atît mai puțin. Ne limităm să amin
tim încă o dată de Stoicescu, care a 
dovedit cel puțin ambiție și comba
tivitate. Ceilalți...

Arbitrul Pop Gavrilă (Brașov) a 
condus bine următoarele formații :

PETROLUL : Sfetcu — Pahonțu, 
Fronea, Florea — D. Munteanu, Marin 
Marcel — Vasile Anghel, Tabarcea, 
Badea, A. Munteanu, Moldoveanu.

PROGRESUL : Cozma (din minutul 
60 Mîndru) — Nedelcu, Caricaș, Panait 
— Ioniță, Știrbei (din min. 68 Ioachim 
Popescu) — Mafteuță, lancu, Stoices
cu, Voinea, Baboie.

JACK BERARIU

să se ducă tot înainte, și dacă lipsu
rile manifestate de el nu au ieșit 
prea mult în evidență, aceasta se da- 
torește jocului foarte bun al tînăru- 
lui half Pescaru — care a fost cel 
mal bun de pe teren.

Iată cîteva faze mai importante din 
această partidă.

După un joc destul de confuz des
fășurat în centrul terenului, în min. 
24 Haidu face o cursă frumoasă și 
nu poate fi oprit de Greavu decit 
prin fault, în colțul careului de 16 m. 
Nagy execută puternic și Niculescu 
respinge greșit la 4—5 m de poartă, 
de unde Meszaroș înscrie. Peste un 
minut, Georgescu trage de la 20 m o 
„bombă", Iar Adamache deviază min
gea în corner. în min. 47, Năftănăilă 
ratează o ocazie rară : el depășește 
întreaga apărare rapidistă și de la 
10 m trage pe lingă Niculescu... în 
bară. în min. 55, „stegarii" marchează 
din nou. La un corner, Hașoti combi
nă cu Năftănăilă și centrează înalt. 
Sar la minge Niculescu și Meszaroș, 
iar brașoveanul înscrie. A fost o mare 
greșeală a apărării și a lui Niculescu, 
care a ezitat să iasă la timp.

După 2—0 Rapid începe să insiste, 
desfășoară jocul pe un front mai 
larg, dar nu reușește să înscrie decit 
un singur gol prin Balint (min. 85) 
care reia de la 15 m o minge respin
să de Adamache.

Arbitrul Alexandru Toth — Oradea 
a condus, in general, bine acest meci. 
I se poate reproșa faptul că a în
trerupt deseori jocul și a discutat 
prea mult cu jucătorii.

STEAGUL ROȘU: Adamache = 
Campo, Jenei, Nagy — Pescaru, Szi- 
geti — Hașoti, Năftănăilă, Seredai, 
Meszaroș, Haidu.

RAPID : Niculescu — Greavu, Mo
troc, Macri — Ștefănescu, Dan Coe — 
Năsturescu, Ozon (Balint min. 61), 
lonescu, Georgescu, Kraus

CONSTANTIN ALEXE

De la I. E. B. S.
S-au pus în vînzare la casele obișnui

te bilete pentru întîlnirea internațională 
de fotbal dintre selecționata olimpică a 
R.P. Ungare și Rapid de miercuri 20.IH, 
ora 16, de pe stadionul „23 August44.



Echi.ia de lupte libere a R. S. S. Ucrainene învingătoare la Brașov I

BRASOV (prin telefon). Sala Casei 
de cultură din Brașov a găzduit sim- 
bâtă și duminică, intilnirea inter
națională triunghiulară de lupte li
bere, la care au participat selecțio
natele R.P. Romine (cu două echipe), 
R.S.S. Ucrainene și R.D. Germane, tn 
general, întilnirile au fost ..tari", mai 
ales datorită 
sovietici care 
exoepțional de 
să arate pe 
susținute o înaltă măiestrie, lucru 
la care a contribuit și complrtacea 
bună a naționalei noastre. Compor
tări meritorii au avut și celeilalte e
chipe (R.D.G. și R.P.R. tineret, u'tima 
provocînd emoții la un moment dat 
echipei de seniori din R.D.G. pe care 
a condus-o cu 3' 2—*y. Cea mai bună 
reuniune au oferit-o luptătorii ucrai
neni in compania luptătorilor ro- 
mîni. întilniirie: Al. Marmara—Gru
nin, Al. Geantă—Mokater, Fr. Gyar- 
mati—Sineâvski și, mai ales Fr. Boia— 
Pinski au fost extrem de spectacu
loase. Luptătorul romin N. Pavel a 
fost învins prin tuș de B. Gurevici 
in min. 6 comportindu-se nesatisfăcător 
în toate celelalte intilniri susținute.

Din lotul de tineret am remarcat 
comportarea bună a lui N. Cristea, 
I. Iancău, AL Radu și I. Chirilă, care 
îndeosebi in intilnirea cu echipa de 
seniori a R.D.G. au aruncat in luptă 
toata gama de cunoștințe pe care le

posedă, elanul tineresc, reușind 
ciștige 3‘/2 puncte. De asemenea, 
intilnirea cu selecționata R.S.S. Ucrai
nene, tineretul nostru s-a prezentat 
destul de bine, deși a cedat la scor.

Reailltat. R.P.R.—R.D.G. 4'/t-3'/î, 
R.P.R. tinecet—R.S.S. Ucraineană ’/z—

să 
în

7% R.P.R. tinecet—R.P.R. seniori 2—6,
R.S.S. Ucraineană—R.D.G. 7—1, R.P.R.
-R.S.S. Ucraineană 3-5, R.P.R. tineret
—R.D. Germană 3'i—V'r

V. POPOVICI
și GH. CORCODEL, coresp.

Df HUICill
(Urmare din pug 1)

l't GHEATA

prezenței sportivilor _ 
au prezentat un lot 
bine pregătit, reușind 
parcursul întîlnirilor 

înaltă Polonia

In „Cupa Europei“ la box

Romînia 8-2
urmărit acest mare 

curiozitate, pentru a 
față de această par- 
arătăm că o victorie

I.ODZ 17 (prin telejo^i de la trimisul 
nostru special). Aseară, in marca sală 
s Palatului sportului din localitate, re- 
lu^r-zrutat it.a de box a țării noastre a în- 
tiln:t în meci revanșă selecționata R.P. 
Polone in cadrul „Cupei Europei*. Scorul 
cu care au cîștigat boxerii polonezi 
(8—2) nu reflectă însă realitatea. Bo
xerii romîni au avut de luptat nu numai 
cu adversarii din ring, ci și cu arbitrii 
judecători.

Chiar din primul meci am fost deza
vantajați, Citică a boxat foarte bine, 
stilist, și-a păcălit deseori adversarul și 
a aplicat numeroase croșee de stingă și 
serii la plex. Adversarul său, Zbignew 
Olech, a fost făcut deseori atent de ar
bitrul de ring. Wolff (R.D.G.), pentru 
lovituri cu capul, fără insă să fie și 
avertizat. Arbitrii Cooper (Irlanda) și 
I ' edorovici (Polonia) l-au dat învingă* 
tor pe Olech. La cocoș, Puîu a fost în
vins din nou de Bending, Olțeanu a în
ceput excelent meciul cu Adamski, însă 
din repriza a doua a pierdut controlul

P?p:d Sucnreșiî și Steaua învingătoare
in derbiurile campionatului masculin de baschet

(Urmare din pag- 1)

multe pase Și dacă totuși Știința a 
menținut pe teren un oarecare echi
libru o bună parte din joc. aceasta 
se datorează eforturilor deosebite ale 
lui Demian. Albu și Stroie, singu
rii care s-au ridicat la nivelul ad
versa- ilor

Steaua, pe linia ultimelor compor
tări din campionat a acționat va
riat cu mult accent pe contraatac 
Majoritatea atacurilor inițiate cu sub
tilitate de Felbert 
percutat destul 
In „zonă’, fie 
nilor In unele 
au reușit faze
preciate de public

Punctele au fost marcate de : 
Folbert 18. Fodor 5, Nedef 9. Nosie- 
vici 21, Niealesca 16. V. Gheorghe 8 
și Cîmpeanu 5 pentru Steaua și 
Demian 22. Alba 13, Bugnariu 2. 
Vizi 4. Stroie 12, Cernea 5, Gubeș 4, 
Barezi 2 pentru Știința. (A. Vasilia).

la Floreasca — aștepta un final 
partidă strins, palpitant, așa cum

mareind in ultimele 5 mi- 
de puncte (i), față de două 
înscris dinamoviștii.
atunci, partida fusese destul

sau Nedef au 
de des apărarea, fie 

..om la om" a cluje- 
momente bucureștenii 
spectaculoase, mult a-

(min. 2), 
6), 24—22 
și 43—34 
a repri-

loviturilor. Adamski și-a revenit, a plasat 
contre de dreapla excelente, pe care 01- 
teanu, enervat, nu le-a mai putut evita 
și în cele din urmă a pierdut partida. 
Din nou o decizie total eronată la ca
tegoria semi-ușoară. Pătrașcu a făcut 
un meci foarte frumos cu Grudzien, pe 
care l-a învins mai clar decît la Bucu
rești. De-a lungul întregii partide (și 
îndeosebi în repriza a treia) reprezen
tantul nostru a dominat autoritar, a punc
tat precis, dar arbitrii au d-ecat din 
o decizie neconformă cu realitatea, 
dud învingător pe boxerul polonez. 
Dinu a pierdut prin k.o. 
cundă, meciul cu 
Vasiie Mirza a obținut 
lui Kacinszki ca urmare 
tactice mai bune. Un 
în care 
dure, au furnizat Badea și Siodla. Mai 
stilist, mai agresiv, boxerul polonez a 
obținut decizia. La „mijlocie’ Monea a 
acționat timorat în meciul cu Walașek, 
care a reușit să-și adjudece victoria la 
puncte. In fața lui Pietrzykowski, Co
jan a luptat onorabil. In cea de a treia 
repriză Pietrzykowski a expediat un 
croșeu în bărbie, expediindu-1 pe Cojan 
la podea. La „8“ Cojan nu intră în 
gardă și e declarat învins prin k.o. In 
ultima partidă Mariuțan l-a zdruncinat 
în repetate rînduri pe Jendrezewski, ob- 
ținînd o bine meritată victorie.

Iată ce ne-a declarat după terminarea 
reuniunii Konstantin Gradopolov 
(U.R.S.S.), care a asistat la această 
întîlnire în calitate de delegat A.I.B.A.: 
„Ciucă a cîștigat partida cu Olech. Mi-a 
plăcut foarte mult și Pătrașcu. După 
părerea mea, un rezultat de 7—3 pen
tru echipa Poloniei ar fi fost cel mal 
echitabil. In acest caz, desigur, echipa 
Romîniei s-ar fi callficat în semifinalele 

conipeltfiei*'
ROMEO CALARAȘANU

nou 
dîn- 
Ion
se-

U.R.S.S. și Canadei. Emoțiile acestei 
partide le-au trăit nu numai cei 18.000 
de spectatori prezenți pe stadionul 

I Johanessov, ci și milioanele de tele
spectatori și ascultători ai posturilor de 
radio care au 
meci. Și ca o 
ilustra interesul 
tidă, trebuie să
cu 3—2 a echipei U.R.S.S. ar fi adus 
titlul de campioană a lumii... Suediei.

In prima repriză, jucătorii sovietici, 
în mare vervă, înscriu trei puncte
prin Almentov (min. 2), Ivanov (min. 
6) și Volkov (min. 17). In repriza se
cundă echipa U.R.S.S. iși mărește 
avantajul prin golul înscris de E. Ma
iorov (min. 31). In ultima repriză ju
cătorii sovietici sînt foarte prudenți, 
pentru a menține avantajul. Cu cîteva 
secunde înainte de sfirșit echipa 
U.R.S.S. rămine doar in trei jucători 
de cîmp și 
goluri prin

canadienii înscriu două 
Flecher și McIntyre.

în repriza 
La semimijlocie 
decizia în fața 
a orientării sale 
meci de uzură, 

sau schimbat lovituri foarte

NORVEGIA A CIȘTIGAT IN GRUPA B

întîlnire pe care a sus-în ultima 
ținut-o in cadrul grupei B a campio
natului mondial de hochei pe gheață, 
echipa R.P. Romine a întîlnit 
reprezentativa Norvegiei. 
toria a revenit hocheiștilor 
vegieni cu scorul de 5—1 
0—0, 3—0). In urma acestui rezultat, 
Norvegia a ocupat primul loc în cla
samentul grupei B, urmată de Elveția 
și Romînia. Meciul de sîmbătă dimi
neața, decisiv pentru primul loc, a 
pus, față în față, următoarele formații: 
NORVEGIA : Nygard — Bjerklund, 
Gundersen, N. Hansen, Olaffsen — 
Petteresen, Olsen, Nyhang, Smefjeli, 
Dalsoren, Elvenes, Fjelstad, J. E. 
Hansen, Thoen.

ROMÎNIA : Crișan — Czaka, Iones- 
cu, Varga — Szabo II, Ferenczi, Sza
bo I, Biro, Andrei (Calamar). Tacaci. 
Ioanovici, Pană.

Intilnirea a fost condusă de arbitrii 
Starovoitov (U.R.S.S.) și Pokomy 
(R. S. Cehoslovacă).

Norvegia a cîștigat 
meci. Este o echipă 
bună decît a noastră, 
inte de campionat, mulți specialiști o 
considerau principala favorită a gru
pei. Fiind compusă din jucători ma
sivi. foarte buni patinatori, cu multă

Vic- 
nor- 
(2-1,

pe merit acest 
valoroasă, mai 
De altfel, îna-

experiență, echipa învingătoare ne-a 
întrecut meritat, dar scorul este prea 
sever. Norvegienii au jucat foarte 
bine în apărare, reușind să..........
încă de la treime 
noastre.

Echipa noastră 
acest meci dar a 
noastă învinsă în 
superior. Scorul putea fi mai strins 
dacă jucătorii noștri fructificau oca
ziile de la 0—1 și 1—2 cind au avut 
„bare".

Iată acum cîteva aspecte mai im
portante din joc :

Partida începe în nota de dominare 
a norvegienilor. Echipa noastră are e
zitări în atac, apărarea se bîlbîie și 
norvegienii au ocazii de gol pe care 
le ratează. în minutul 2 însă, Petersen 
deschide scorul : 1—0. După două mi
nute. echipa noastră rămine în infe
rioritate numerică prin eliminarea pe 
două minute a lui Ioanovici și Gun
dersen urcă scorul la 2—0. In min. 7, 
Szabo II are o bună ocazie dar trage 
în bară. Urmează apoi o ratare a lui 
Czaka. iar în minutul 18 Varga în
scrie cu un șut puternic de la dis
tantă : 2—1.

După pauză, jocul este la început 
echilibrat, apoi noi dominăm. Norve
gienii folosesc însă foarte bine jocul 
cu corpul și stăvilesc atacurile noa
stre încă de la linia albastră, la care 
fac un adevărat „zid“. în minutele 
33 și 34, Czaka și Andrei au ocazii de 
gol. în această repriză. Ionescu și 
Oisen au fost eliminați cîte 2 minute. 
Repriza ne-a aparținut nouă, in ceea 
ce privește inițiativa în joc.

în ultima repriză, în minutul 47 a 
fost un adevărat moment psihologic : 
Varga a șutat puternic în bară, ratînd 
un gol ca și făcut. Din această ac
țiune, norvegienii au declanșat un 
contraatac, terminat cu un gol înscris 
de Elvenes. In minutul 56, Tacaci este 
eliminat pe două minute și în minu
tul 57 Olsen urcă scorul la 4—1. In 
ultimul minut, Elvenes înscrie din 
nou, fixînd scorul partidei la 5—1 
pentru Norvegia.

Alte rezultate în grupa A : R.D.G. 
— S.U.A. 3—3 (0—2, 0—0, 3—1) ; 
R.F.G. — R.D.G. 4—3 (2—0, 1—2, 1—1).

multe din

a luptat 
trebuit să 
fata unui

lichideze 
atacurile

mult in 
se recu- 
adversar

ȘTIINTA BUCUREȘTI — ȘTIINTA 
CRAIOVA 93—70 (47—39) : POLITEH
NICA CLUJ — DINAMO ORADEA 
79-56 (39-23) ; VOINTA IAȘI —
PROGRESUL BUCUREȘTI 
(36—18).

81—12

SERIA A ll-A

RAPID
Cînd 

după 35 de minute de joc, tabela de 
marcaj indica scor egal (63 —63). 
toată lumea — prezentă sîmbătă sea-

DINAMO BUCUREȘTI — 
BUCUREȘTI 65—84 (43—34).

ra 
de 
a fost și în întîlnirea din tur. Spre 
surprinderea tuturor însă, Rapidul a 
repetat turul de forță din etapa tre
cută, de data asta însă cu deosebit 
succes, 
nute 21 
cîte au

Pină
de interesantă, scorul alternînd de
seori : 6—2 pentru Dinamo 
6—8 (min. 4), 10—14 (min. 
(min. 12), 39—28 (min. 18) 
(min. 20). In ultima parte
zei, dinamoviștii. profitînd de „zona" 
cam largă a feroviarilor au acționat 
mult pozițional, folosindu-1 îndeosebi 
pe Giurgiu. In același timp. Marian 
Spiridon, în mare vervă, a marcat 
numeroase puncte pentru formația 
sa

La reluare, rapidiștii — bine con
duși de pe margine — au trecut Ia 
apărarea „om la om“, incomodind 
din ce în ce mai mult atacurile di- 
namoviste, iar în atac. Predulea, 
Popovici, Tursugian și Stănescu au 
luptat cu ambiție pentru fiecare 
minge. Numai în felul acesta, fero
viarii au reușit destul de repede să 
echilibreze scorul și să culeagă mul
te aplauze pentru jocul lor curajos. 
Apoi, finalul le-a aparținut catego
ric și, astfel. Rapid și-a luat o fru
moasă revanșă pentru înfrîngerea 
din tur. (a. v.).

Gh. Badescu - campion republican
de schi - mare fond

CLASAMENT

1. U.R.S.S. 7 6 0 1 50: 9 12
2. Suedia 7 6 0 1 44:10 12
3. Cehoslovacia 7 5 1 1 41:16 11
4. Canada 7 4 1 2 46:23 9
5. Finlanda 7 1 1 5 20:35 3
6. R. D. Germană 7 1 1 5 16:43 3
7. R. F. Germană 7 1 1 5 18:56 3
8. S.U.A. 7 1 1 5 21:64 1

GRUPA B

Rapid București 
in semifinalele C.C. E

STEAGUL ROȘU BRAȘOV — 
ȘTIINTA TIMIȘOARA 98—37 (44-47). 
Joc de bun nivel tehnic, revenit lo
calnicilor, care s-au apărat mai a
tent și au concretizat majoritatea 
acțiunilor ofensive. (Gh. Corcodel- 
coresp.).

POIANA BRAȘOV, 17 (prin telefon). 
Duminică s-a disputat cursa de 50 km 
din cadrul campionatului republican de 
schi, 
startul, 
printre 

(Dăăuș, 
Titlul 
revenit 
tiv Dinamo
descu ca re 
07:23,0. Pe 
sat: 2. Gh. i 
șov) 3 h
(C.O.B.) ■
(Dinamo Brașov) 3 h 18:54,0; 5. D. Zan- 
gor (C.O.B.)

Din cei 10 schiori care au luat 
au terminat proba 
cei

P. 
de 
reprezentantului

> Brașov, 
a parcurs 

locurile următoare s-au cla* 
Cincu (Casa ofițerilor Bra- 
10:35,0; 3. Gh. Cimpoia

3h.l 3:05,0: 4. Gh. Vilmoș

abandonați 
Dinu și 

campion

„CUPA

la volei masculin
(Urmare din pag. 1)

FARUL CONSTANTA — SIDE- 
RURGISTUL GALATI 51—62 (16—29). 
Farul a jucat slab, înregistrînd cea 
de a 12-a înfrîngere consecutivă. 
Gălățenii, cu mai multă eficacitate în 
atac, au învins pe merit, calificîn- 
du-se astfel pentru turneul prime
lor 4 clasate. (C. Popa-coresp).

ceva mai echi- 
12—11. 14—13

ca in final ro- 
experiență, să

: 10—3, 10—7,
P.U.C. pentru 

cu mai multă 
victoria cu 17—15, A fost, pu-

ȘTIINTA TG. MUREȘ — A.
ROMAN 75—65 (43—301.

CAMPIONATUL FEMININ

s.

numai cinci, 
aflîndu St.

Al. Zangor. 
republican a 
clubului spor- 

Gheorghe 
distanța în 3 h

3 h 31:29.0.

STEAGUL ROȘU"

Bă-

Cei 50 de 
cursa de slalom uriaș, desfășurată . 
pirtia Sulinarului în cadrul „Cupei Stea
gul roșu“, au beneficiat de un timp fru
mos. Dar, zăpada înghețată i-a supus

concurenti participant: la 
pe

S
francez. Și, in mare măsură, oaspeții 
au reușit lucrul acesta. Doar in pri
mul set lupta a fost 
librată 
pentru 
minii, 
obțină
tem spune, setul decisiv. Oaspeții au 
dovedit multă putere de luptă, mult 
calm, disciplină, au practicai un joc 
frumos, eiștigind pe merit. Următoa
rele seturi nu au mai avut istoric. Vo
leibaliștii francezi, epuizați fizic, n-au 
mai putut opune o rezistență onora
bilă, pierzind următoarele seturi la 
11 și Ia 9. Cei mai buni din echipa 
învingătoare au fost Drăgan, Plocon, 
Grigorovici. Cotoveanu (au mai jucat 
Nicolau, Mincev, Costinescu, Gheor- 
ghiță, Bărăscu, Ardelea și Bărbuță), 
iar de la gazde : Barasz, Cotsaftis, 
Curtin, Rossord (au mai jucat Hodi
neau, Robie, Lallier, Baquc). Ciștigind 
cu 3—0 (15, 11, 9), Rapid s-a calificat 
pentru semifinalele competiției.

S. S. E. CONSTANTA — RAPID 
BUCUREȘTI 51—59 (14—39) ; ȘTI
INTA BUCUREȘTI — UNIREA 
54—48 (25—18). Studentele s-au între
buințat destul de serios pentru a 
cîștiga o partidă de un nivel tehnic 
mediocru. (Cr. Popescu-coresp.); VO
INTA BRAȘOV — CRIȘANA ORA
DEA 75—42 (48—27); ȘTIINTA TI
MIȘOARA — PROGRESUL BUCU
REȘTI 42—44 (24—30).

I.C.F. — VOINTA TG. MUREȘ 
33—44 (11—15); OLIMPIA — VOIN
TA ORADEA 35—38 (23—18); VO
INTA BUCUREȘTI _ ȘTIINTA 
CLUJ 50—78 (24—31); C.S.M S. IAȘI 
— MUREȘUL TG. MUREȘ 51—71 
(27—35).

la un serios examen. Seniorii, senioarele 
și juniorii au concurat de la cabana 
Cristianul Mare pînă la Drumul lui Leh
mann, iar j’unioarele pînă la Zidul mare. 
Clasamente: SENIORI: 1. K. Gohn (Di
namo) 1:37,2; Gh. Bălan (C.O.B.) 
1:41,0; 3. N. Pandrea (C.O.B.) ’ “ ‘
4. C. Tăbăraș (Carpați Sinaia)
5. Gh. Crist oloveanu (Steagul
1:43,6; 6. V. Șuleu (Dinamo) 
SENIOARE: 1. Magdalena Bîră 
roșu) 2:14,5; 2. 
roșu) 2:22,2; 3.
(C.O.B.) 3:00,4: JUNIORI: 1. 7. Piliș 
(Di namo) 1:49,2; 2. M. Ene (Voința 
Brașov) 1:51,0; 3. D. Munteanu (Lu
ceafărul) 1:55.2; 4. G. Tomori (Știința 
Brașov) 1:56,3; 5. D. Apostol (St. roșu) 
2:04,0; JUNIOARE: 1.
(Știința Brașov) 1:46,8; 
xen (Știința) 1:51,8; 3. 
dovan (Dinamo) 2:20,8.

1:41,1;
1:41.5; 

roșu) 
1:47,2;

(Șt- 
Hei da Czoppelt (St.

Monica Klokner

Ghtindei Mores 
2. Johanna Le- 
Georgeta Mol-

C. DIACONESCU coresp.

Polonia — Iu-
5—3, 11—0) și

Ultimele rezultate : 
goslavia 22—4 (6—1, 
Franța — Anglia 8—3 (3—1, 2—0, 3—2).

CLASAMENT

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Norvegia 
Elveția 
Romînia 
Polonia 
Iugoslavia 
Franța 
Anglia

6
6
6
6
6
6
6

5
4
4
4
2
1
0

0
1
1
0
0
0
0

1
1
1
2
4
5
6

35:15
28:10
29:17
52:13
23:49
14:38
8:47

10
0
9
8
4
2
0

In grupa C, ultimul joc Ungaria — 
Bulgaria 8—3 (1—1, 2—2, 5—0). Clasa
ment ; 1. Austria 10 p., 2. Ungaria 8 p.

La Kaunas

VALERI BRUMEI.: 2,20 m
Ter Ovanesian învins de Vaupsas

• In sferturile de finală ale pro
bei de dublu din cadrul turneului in
ternațional de tenis de cîmp de la A
lexandria, perechea Tiriac (R.P. Ro- 
mînă), Mills (Anglia) a dispus cu 6-1; 
7-5 de Stuck, Ecklebe (R.F.G.). Aus
tralienii Fraser și Jaques au învins 
cu 2-6; 6-3; 6-3 pe Couder, Arilla 
(Spania). In proba de simplu suede
zul Lundquist l-a întrecut cu 0-6; 6-1; 
6-3 pe Mandarino (Brazilia) iar Bun
gert (R.F.G.) a dispus cu 7-5 ; 2-6 ; 
11-9 ; 6-1 de Stuck (R.F.G.).

• In meci retur pentru sferturile 
de finală ale „Cupei campionilor eu
ropeni" la baschet masculin, echipa 
TSKA Moscova a învins cu scorul de 
80-47 (40-25) pe Wisla Kracovla. A 
arbitrat E. Hotya (R.P.R.). Victorioși 
în primul meci (75-72) baschetbaliștii 
de la TSKA s-au calificat pentru se
mifinalele competiției, urmînd să în- 
tîlnească pe Dinamo Tbilisi.

• In orașul Mexico se desfășoară 
un turneu internațional de tenis de 
cîmp cu participarea unor jucători 
valoroși din Australia și Europa. Iată 
rezultatele înregistrate în sferturile 
de finală : Osuna (Mexic)—Arendondo 
(Mexic) 6-4: 6-4; 6-4; Palafox (Mexic)- 
Sangste (Anglia) 2-6; 5-7; 6-3; 8-6; 
6-2: Emerson (Australia)—Contreras 
(Mexic) 6-4; 6-3; 6-2; Llamas (Mexic)— 
Santana (Spania) 6-2; 2-6; 6-4; 6-4.

• Cunoscuta campioană sovietică 
Alevtina Kolcina a cîștigat proba de 
10 kilometri fond la Festivalul schiu
lui, care se desfășoară de o săptămî- 
nă la Oslo. Kolcina a parcurs dis
tanța în 39:25,3. Ea a fost urmată de 
Mirja Lehtonen (Finlanda) — 40:32,3. 
Proba de 15 kilometri fond, pentru 
combinată nordică a revenit lui 
Georg Thoma (R.F.G.) în 52:33,9. t

MOSCOVA 17 (Agerpres). — Frun
tași ai atletismului sovietic au parti
cipat sîmbătă seara la un concurs de 
sală desfășurat în orașul Kaunas. 
Concurînd pentru a doua oară după 
turneul întreprins în S.U.A., Valeri 
Brumei s-a arătat în formă constantă, 
sărind 2,20 m. El a încercat și La 2.26 
m, dar a doborît ștacheta în cădere 
cu mîna. La săritura în lungime, A- 
tanas Vaupsas cu 7,80 m l-a întrecut 
pe Igor Ter Ovanesian, care a sărit 
cu trei centimetri mai puțin. Un re
zultat foarte bun a obținut Viktor 
Lipsnis, care a aruncat greutatea la 
18,63 m. Proba de prăjină a revenit 
lui Petrenko cu 4,40 m în timp ce 
Irina Press a cîștigat lungimea cu re
zultatul de 5,91 m.


