
. Viorica Orcccscu a cbligat întrecerea feminină
1 Aticpi roiniiii au obținut 3 victorii, bulgarii-doua și turcii una

ISTANBUL 31 (prin telefon de la 
misul nostru special). Cerul s-a 
upezit de norii pe care i-am găsit 
sosirea noastră tn acest oraș, și 

upul s-a încălzit simțitor, astfel că 
uiți locuitori ai Istanbulului au luat 
umul terenului de golf, unde

scurt, cîteva cuvinte despre cele trei 
curse :

JUNIORI (4000 M). Tinerii concu- 
rențl și-au marcat debutul în „Cro
sul Balcanic", printr-o cursă vie, a- 
tractivă. Imediat de la plecare, pe 
primul plan al întrecerii a fost con
curentul turc Mehmet Ay care a 
condus cu autoritate pînă în apro
pierea liniei de sosire, unde a fost 
ajuns de juniorul bulgar Florov. Ai 
noștri au mers mulțumitor, mai puțin 
Mircea Bota, de la care ne aștep
tam la mai mult, șl care, dacă ar fi 
sosit pe un loc mai bun, ne-ar fi 
putut aduce chiar victoria echipei. 
REZULTATE: 1. Sa vei Florov (B) 
10:14,8; 2. Mehmet Ay (T) 10:15,4; 3. 
C-tin Bloțiu (R) 10:21,6; 4. Drago 
Sundar (I) 10:28,8; 5. Gh. PUcinta.ru 
(R.) 10:30,4; 6. Naiden Petrov (B)
10:31,0; 7. A. Markov (B); 8. C-tin 
Perja (R) 10:38,2; 9. Z. Esipovici (I); 
10. E. Altimirschi (B); ...12. C. Tatu

dan GlRLEȘTEANU
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A reînceput turneul final al campionatului republican de hochei pe gheată

Steaua și Voința M. Ciuc, învingătoare 
în primele meciuri, continuu luptn pentru titln

întrecerea celor mai bune echipe 
de hochei din țara noastră a fost re
luată sîmbătă dimineața. înainte de 
a vă vorbi insă despre jocurile pro
gramate în cadrul primelor două e- 
tape ale returului, cîteva cuvinte des-

participante și despre

La polo

pre echipele 
forma lor.

Meciurile la care am asistat 6Îm- 
bătă și duminică au soos în evidență 
buna pregătire a ^formației Steaua, 
care a și cîștigat primele partide la 
diferențe de scor categorice. Echipa 
militară are acum o primă linie de 
atac (Biro, Calamar, Geza Szabo) 
foarte puternică și, în plus, manifestă 
mai multă siguranță în apărare. O 
surpriză plăcută cele două... „Științe".

ceasta din urmă formație, care con
tinuă să conducă in dasammt, ni 
s-a părut la primeâe jocuri mai puțin 
viguroasă și mai puțin sigură în 
atac, și mai ales in apărare. In linii 
generale se poate spune insă că lupta 
pentru ocuparea primelor locuri sa 
anunță pasionantă, întâlnirile decisive 
programate în aceste zile promițind 
spectacole de calitate.

Și acum despre primele meciuri^. 
Steaua — Steagul roșu 20—0 (7—0, 2—0t.

FLORICA GRECESCU dar jocul nu a satisfăcut

1

G. N.
După felul în care începuse jocul 

primul gol căzuse in mai puțin

ve- 
mai 
așa 
ex-

care 
fost 
că veni 
arăt că, 

unanimă a specia-

(Continuare in pag. a 4-a)

competiții.
aceste condiții dificile de con- 
reprezentanții R.P. ROMlNE au 
o comportare remarcabilă, a-

Rezultat favorabil (6-2 cu R. P. Bulgaria)

, Fază din meciul Voința M.

in turneul final la baschet
titlului și de aceea spectatorii 
prea înflăcărați uneori) parti- 

cu pasiune la desfășurarea în-

Ciuc — Alintul Gheorghieni.
Foto : T. Chiorcanu

Ivut loc duminică întrecerile ediției 
F VIII-a a „Crosului Balcanic". 
I Ce păcat că vremea bună n-a 
Lit cu cîteva zile mai, înainte, să 
Linte nițel traseul crosului, 
^^hipă atîta ploaie — a 
BPn de moale. Șl pentru 
f rba de traseu, vreau să 
I ă aprecierea 
ușii lor, a fost cel mai greu și mal 
Iretențios din întreaga istorie a a- 
jestei

în
turs, 
Rut
Ktidată cu căldură de numeroșii 

tatori. Ei au reușit să ocupe pri- 
loc în trei clasamente, dominind 
întrecerile respective. Iată, pe

Datcu a intervenit, rcspingtnd balonul

I REZULTATELE DE IERI
| U.T.A. — Dmamo Bacău 3—1 (0—0)
“ C.S.M.S. — St. roșu 2—0 (0—0)
) Dinamo București — Rapid 1—1

1—0).
Minerul — Farul 1—0 (1—0) 
Progresul — Steaua 2—2 (1—1) 
Știința Timișoara — Știința Cluj 

—0 (1—0)
Crișana — Petrolul amînat.

1.
2.
3.
4.
3.
6.
7.
8
9

Dinamo București
Steaua
Știința Cluj 
Rapid
Știința Timișoara 
Steagul roșu 
C.S.M.S. Iași 
Petrolul Ploiești 
Farul Constanța 
Progresul

Au marcat : Grințescu (din 4 m — 
0,59 sec.), OUrculescu (min. 2,11), Bo
nev (3,07), Szabo (8,45), Mârcuiescu 
(13.34), Zahan (14,59), Kroner (17.18), 
Bonev (18,24). Eliminări : Ikonopisov 
(1.43), Anghelov (8.M), Ikonopisov 
(1132). Bonev (1132). Kroner (11,41), 
Danciu (15,57), Bouev (15.57), Perni- 
clinschi (14,27), Danciu (18,23), Bonev 
(18,59). Arbitru : N. Ntcoâaescu — co
rect și autoritar.

R.P. Romină : Ștefănescu, Grințes
cu, Zahan, Szabo. Kroner, Mârcuies- 
cu, Culineac, Danciu, Firoiu.

R. P. Bulgaria : Cekalov, Bonev, 
Zlatev, Exerov, Ikonopisov, Ralailov, 
I). Constantinov, Sotirov, Anghelov, 
Pern ici insdu.

de un minut — se părea că jucă
torii noștri vor obține o victorie co
modă, la scor, pronosticată — de alt
fel — și de pozițiile celor două re
prezentative în ierarhia valorii inter
naționale. Dar iată că, foarte re
pede, gazdele în loc să-și impună 
superioritatea, se lasă angrenate în 
jocul de uzură al adversarului, ca
racterizat printr-un marcaj strict „om 
la om", cu încercări de deposedări 
prin mijloace neregulamentare. Vă
dit stinjeniți de această manieră de 
a acționa, poloiștii noștri greșesc 
tactic, lnghesuind jocul în zona de

Atât bucureșteni i, dar mai ales clu
jenii — care ee prezintă cu un lot 
mai larg (au reintrat Naghi, Cazan 
II, Timar) — pot da de furcă pro
tagonistelor in Întrecerea pentru ti
tlu: Steaua și Voința M. duc. A-

11—0). Un joc fără istoric, in careh 
bucureștcnii s-au preocupat doar deu^. 
rotunjirea golaverajului. Au înscris^

CALIN ANTONESCU 1
(Continuare in pag. a 3-a)

Fa voriții—Steaua, Dinamo București, 
Știința Cluj și Știința Timișoara—s-au calificat

CLUJ 31 (prin telefon de la tri
misul nostru). In orașul de pe Someș 
baschetul se află la ordinea zilei. 
Sala Armatei este plină seară de 

caută bilete pentru tur- 
pînă și la... agenția tea- 
în cofetării, la cantinele- 
ori pe culoarele facultă-

In corner, in fața lui ctțiva jucători, plini de noroi, urmăresc, alenți fam.

seară, se 
neul final 
trală, iar 
restaurant
ți lor se fac calcule și pronosticuri 
din cele mai îndrăznețe.

Cum este și normal, Știința Cluj 
întrunește sufragiile unanime ale pu
blicului. Se pare că localnicii n-au 
fost niciodată mai aproape de cuce-

ETAPA VIITOARE (7 aprilie)

Sfeaua — Steagul roșu
Minerul — U.T.A.
C.S.M.S. — Progresul
Dinamo Buc. — Dinamo Bacău
Petrolul — Știința Cluj
Știința Timișoara —
Farul — Crițana

CLASAMENT
17
17
17
17
17
17
17
16
17
17
17
17

i 16
L 17

Rapid

Gh. Rădulescu învingător in concursul internațional 
de ciclism de Ia Oradea

8
8
8
7
8
9
5
7
7
5
6
4
4
2

7
6
4
5
3
1
8
3
3
5
2
4
3
5

2
3
5
5
6
7
4
6
7
7
9
9
9

10

28:13 
41:29 
27:21 
32:26 
27:23 
28:31 
30:34 
35:21 
35:30 
23:29 
31:33 
17:37 
15:33 
15:31

23
22
20
19
19
19
18
17
17
15
14
12
11

9

ORADEA 31 (prin telefon). Mii de 
arădeni au venit duminică pe traseul în 
formă de circuit pe care au evoluat lotu
rile naționale ale R.P. Romîne și R.S. 
Cehoslovace. Publicul a fost entuziasmat 
de frumoasa cursă la care a asistat și 
îndeosebi de lupta palpitantă ce s-a dat 
pentru locul 1 între alergătorul nostru 
Olt. Rădulescu și rutierul cehoslovac Z. 
Hasman. In turul 4 au evadat din plu
ton Gh. Rădulescu (marele animator al 
întrecerii), Gh. Neagoe, Simion Ariton, 
Bugner și Hasman. Evadarea a reușit 
numai 3 ture fiindcă plutonul a venit 
vijelios din urmă. In turul 12 alergă
torul nostru Simion Ariton — care fă
cuse o figură frumoasă în această cursă 
— a căzut și n-a mai putut relua în-

trecerca. Duelul Rădulescu — Hasman 
continuă. Înaintea ultimului tur (la 
sprintul căruia se acorda punctaj dublu) 
conducea cehoslovacul Hasman. Gh. Ra
dulescu forțează însă și reușește cu un 
suprem efort să se claseze pe primul 
Ioc și în acest fel să-și adjudece o me
ritată victorie. Iată clasamentul între
cerii (15 km — 29 ture — 15 sprinturi): 
1. GH. RĂDULESCU 30 p ; 2. Z. Has
man (R.S.C.) 30 p; 3. Ion Cosma 18 p ; 
4. Gri gore Nicolae 15 p ; 5. Ion Ardelea- 
nu 13 p; 6. Jan Smolik (R.S.C.) 11 p: 
7. L. Heller (R.S.C.) 9 p ; 8. Ion Stoica 
9 p; 9. Gh. Neagoe 9 p; 10. Kvapil 
(R.S.C.) 6 p.

rirea 
(cam 
cipă 
trecerilor. Dar suporterii studenților 
clujeni au trecut vineri seara prin 
clipe de mari emoții...

Știința București, care nu mai avea 
nici o șansă de calificare, a jucat 
relaxat meciul cu Steaua. Nu a lip- 
sit mult ca studenții, conform tra
diției, să repete figura din meciul- 
retur, ei conducînd timp de 35 de 
minute, uneori chiar cu 12 puncte 
diferență. O victorie a Științei în 
acest meci, căreia 
un nou insucces 
ultima zi) în fața 
deni, ar fi barat 
mul Științei Cluj
Steaua insă a cîștigat în cele din 
urmă 
tarii 
iilor 
ei il

Calculele au intrat in 
și pentru echipele din seria a Il-a 
după înfrîngerea dinamoviștilor bucu
reșteni în fața Siderurgistului Galați 
(70-80). In această nouă conjunctură, 
Rapid București avea nevoie de o 
victorie Ia 15 puncte în fața lui Di
namo și una la 12 puncte în fata 
Științei Timișoara, ceea ce le-ar tl 
adus calificarea înaintea dinamoviș
tilor. Feroviarii însă, deși au între
cut pe Dinamo cu 
rență, au pierdut

dacă i-ar fi urmat 
al campionilor (in 
dinamoviștilor bra
in mod cert dru- 
spre turneul final.

cu 88-84 și, în felul acesta, mili- 
au redat speranțele... 
pretendenți la titlul 
dețin.

principa- 
pe care

funcțiune

19 puncte dife- 
pentru a treia

A. VASILIU
ILIE GHIȘA și I. OPREA

corespondenți (Continuare in pag. a 4-a)

PUcinta.ru


UN MECI DISPUTAT PINA EA ULTIMA PICĂTURĂ DE ENERGIE
DINAMO BUCUREȘTI «RAPID 1-1 (1-0) Știința Timișoar

Nu numai că nu sîntem supărați 
pe ploaia afurisită de ieri, care n-a 
vrut să înceteze măcar o clipă, udîn- 
du-ne pînă la piele și transformând 
terenul de joc, în timpul desfășurării 
celei de a doua partide a cuplajului, 
într-o adevărată mare de... gumarabică, 
dar datorită ei am avut prilejul să 
asistăm la un spectacol pe care pa
sionalii fotbalului nu-1 vor uita atît 
de ușor. Firește că, în condițiile de 
joc de ieri — pe o ploaie continuă, pe 
un teren complet desfundat, mustind 
de apă la fiecare pas, lunecos ca un 
patinoar — nu se poate vorbi de 
factura tehnică a întilnirii, de pro
bleme de tactică, în generai, de va
loarea strict spectaculară a parti
dei. în schimb, nu ne aducem aminte 
să fi asistat vreodată la o întrecere 
sportivă în care resursele morale și 
de voință să fi fost puse atît de mult 
la încercare, oferindu-ne prin aceasta 
un spectacol copleșitor.

Intr-adevăr, stadionul ,.23 August" 
ne-a pus în față un tablou unic : peste 
50.000 de spectatori, înghețați de frig, 
uzi leoarcă, au stat neclintiti la 
locurile lor, urmărind cu încordare 
întrecerea dintre Rapid și Dinamo 
București, lupta dramatică pe care 
fotbaliștii celor două echipe o purtau 
nu numai între ei, căutînd drumul 
spre victorie, ci și împotriva unui 
adversar căruia nici nu-i păsa de 
toate eforturile lor, terenul, propice 
la orice în afară de un meci de 
fotbal ! Dar încleștarea de forțe a 
fost atît de puternică, dăruirea jucă
torilor atît de mare, încît aceste 
caracteristici ale meciului au com
pensat din plin unele din legitimele 
scăderi de ordin tehnic din această 
întilnire.

în asemenea împrejurări, rezul
tatul de 1—1 pare să constituie o 
recompensă justă pentru ambele 
echipe. Privită sub acest aspect — 
dar numai așa — partida a avut un 
deznodămînt firesc. Este indiscutabil 
insă că analizînd în ansamblu des
fășurarea jocului, frecvența acțiuni
lor îa o poartă sau la cealaltă, oca
ziile de marcare și, în general, su
perioritatea execuțiilor, Rapid me
rita să cîștige acest meci, în care 
a luptat, se poate spune, pînă la 
ultima picătură de energie. Feroviarii 
s-au mișcat mai ușor, au fost mai 
înaripați, au ajuns aproape întot
deauna primii la minge, au dominat 
cea mai mare parte din timp, trans
formînd, în special, repriza a doua 
într-un asediu neîntrerupt al porții 
dinamoviste. dînd jocului un sens 
unic. Rapidiștii au ținut seama tot 
timpul de condițiile de joc, dînd 
drumul mereu la minge și folosind 
pentru aceasta pase lungi care, cit 
de cît, răzbateau prin noroiul si băl
toacele de pe teren, în timp ce pa
sele scurte și moi ale atacanților 
dinamoviști erau dinainte sortite eșe
cului. Pe măsură ce se scurgea 
timpul, dinamoviștii au părăsit pasele 
tn tripletă, încercînd, la rîndul lor, 
să folosească aripile, să le alimen
teze cu mingi in care s-a tras cu

A început
SERIA I

Progresul Brăila—Siderurgistul Galați
2— 3 (0—1)

Metalul Tîrgoviște—Flacăra Moreni
7—1 (3—1) 

Carpati Sinaia—Poiana Cîmpina 
2—1 (1—1) 

CFR Pașcani—I.M.U. Medgidia
3— 1 (1—0) 

Ceahlăul P. Neamț—Foresta Fălticeni
3—1 (2—0) 

Rapid Focșani—Prahova Ploiești 
1—2 (1—0) 

Știința Galați—FI. roșie Tecuci 
3—2 (1—2)

CLASAMENT

1. Siderurgistul Galați 14 8 5 1 31:16 21
B. Metalul Tîrgoviște 14 7 4 3 32:10 18
>. Prahova Ploiești 14 8 2 4 22:17 18
4. Șt ința Galați 14 8 2 4 25:20 18
5. Carpati Sinaia 14 6 3 5 20:17 15
6. Foresta Fă.ticeni 14 7 1 6 25:22 15
7. C.F.R, Pașcani 14 6 2 6 22:27 14
>• Progresul Brăila 14 6 1 7 24:25 13
9. Ceahlăul P. Neamț 14 6 1 7 19:30 13

10. Fla ă 'a Moreni 14 4 4 6 1.9:26 12
11. I.M.U. Medgidia 14 5 1 8 24:25 11
12. Rap:d Focșani 14 5 1 8 16:22 11
13. Poiana. Cîmpina 14 4 2 8 20:29 10
14. Fl. roșie Tecuci 14 2 3 9 17:33 7

ETAPA VIITOARE: Siderurgistul 
Galați—Rapid Focșani, Prahova Plo
iești—Știința Galați, Flacăra Moreni— 
Carpați Sinaia, Poiana Cîmpina—Meta
lul Tîrgoviște, I.M.U. Medgidia—Pro
gresul Brăila, Foresta Fălticeni—CFR 
Pașcani, FI. roșie Tecuci—Ceahlăul P. 
Neamț.

Mingea s-a oprit in brațele lui... Datcu.
Pe drept

nădejde. Dar fotbaliștii de la Rapid 
n-au dat nici un moment de răgaz 
adversarilor lor, le-au luat baloanele 
aproape la fiecare duel, i-au între
cut prin voința lor de luptă, prin 
pasiunea cu care au jucat.

Fără să fi avut inițiativa, Dinamo 
a fost echipa care a deschis scorul. 
In min. 20, Varga a executat bine 
o lovitură liberă de la aproximativ 
20 de metri de poartă și mingea 
a trecut — bolid — peste zid și 
pe lingă Todor, a lovit bara și a 
ricoșat în plasă. Pînă în acest mo
ment, jocul fusese echilibrat. Primirea 
golului, pe neașteptate, n-a avut 
un efect demoralizator pentru rapi- 
diști. Dimpotrivă, i-a mobilizat, i-a 
făcut să reia lupta cu și mai multă 
ambiție. Și iată că pericolul a în
ceput să se îndepărteze de poarta 
lui Todor și să se apropie, în schimb, 
de cea a lui Datcu, care este pus

Victorie clară a arădenilor: 3-1 cu Dinamo Bacău
ARAD 31 (prin telefon). Gazdele 

au obținut o victorie pe deplin me
ritată, la capătul unei partide în 
care au dominat cu autoritate.

încă din primele minute de joc, 
textiliștii atacă dezlănțuit și încearcă 
des poarta. înaintașii și în special 
Sasu și Țîrlea se infiltrează de multe 
ori în dispozitivul de apărare al 
oaspeților, periclitînd poarta acesto
ra. Deși în prima repriză am numă
rat peste 10 șuturi periculoase ale 
înaintașilor arădeni, totuși scorul a 
rămas alb. Dar, ceea ce n-au reușit 
în prima repriză — să înscrie — lo
calnicii au realizat în cea de a 
doua. Astfel, îndată după reluare

returul în categoria B
SERIA A ll-A

C.S.M. Reșița—Met. Buc. 2—0 (1—0) 
Chimia Făgăraș—Tractorul Brașov

4— 2 (4—1) 
Știința Craiova—Unirea Rm. Vîlcea

5— 0 (4—0)
Din. Pitești—C.S.M. Sibiu 2—1 (1—0) 
Știința București—Progresul Alexan

dria 1—1 (1—0) 
Dinamo Obor—Gaz Metan Mediaș

3-1 (1-1) 
Metalul Tr. Severin—CFR Roșiori

0—1 (0—0)

CLASAMENT
1. Dinamo Pitești 14 9 3 2 32:11 21
2. C.S.M. Sibiu 14 9 3 2 32:17 21
3. C.S.M. Reșița 14 8 3 3 38:14 19
4. Chimia Făgăraș 14 8 1 5 30:24 17
5. Unirea R. Vilcea 14 5 5 4 17:18 15
6. Metalul București 14 6 2 6 16:14 14
7. Dinamo Obor 14 5 4 5 26:23 14
8. știința Craiova 14 4 6 4 24:22 14
9. C.F.R. Roșiori 14 5 3 6 16:29 13

10. Gaz Metan Mediaș 14 4 3 7 25:26 11
11. Știința București 14 3 5 6 22:32 11
12. Tractorul Brașov 14 4 1 9 16:31 9
13. Progr. Alexandria 14 2 5 7 15:39 9
14. Metalul T. Severin 14 2 4 8 18:27 8

ETAPA VIITOARE : Unirea Rm. Vîl
cea—Dinamo Obor, Gaz Metan Me
diaș—C.S.M. Reșița, Metalul Bucu
rești—Chimia Făgăraș, Tractorul Bra
șov—Știința București, C.S.M. Sibiu — 
Știința Craiova, C.F.R. Roșiori—Dina
mo Pitești, Progresul Alexandria— 
Metalul Tr. Severin.

'onescu și Năsturescu sint... contrariați. 
cuvlnt !

serios la încercare, mai ales în min. 
30, cînd a plonjat în picioarele' lui 
Kraus, după ce cu un minut înainte 
i se făcuse inima cît un purice, vă- 
zîndu-1 pe Ionescu singur în fața 
porții. Dar „luftul" centrului ata
cant de la Rapid fusese providența 
în persoană pentru... Datcu. La ac
țiunile ofensive ale feroviarilor par
ticipă tot mai des și fundașul stingă, 
Dan Coe, care încearcă și el poarta.

Repriza a doua capătă un și mai 
pronunțat caracter rapidist. Dinamo 
se „vede" în atac numai în primele 
minute ale acestei reprize, cînd are 
și o ocazie favorabilă, prin Țîrcov- 
nicu, dar Todor respinge lovitura cu 
capul a acestuia. Mai trebuie de no
tat la „activul" dinamoviștilor șutul 
lui Ene din min. 58, reținut greu de 
portarul Rapidului. De aici încolo 
însă, echipa care atacă este Rapidul. 
In min. 62 vine golul egalizator.

fotbaliștii de la U.T.A. se instalează 
în jumătatea de teren a oaspeților 
și in minutul 51 reușesc să „spargă 
gheața". Sasu îl deschide pe Țîrlea 
și acesta șutează puternic pe lingă 
portarul Ghiță, ieșit inoportun. Deci, 
1—0 pentru U.T.A. Acțiunile se succed 
cu repeziciune și în min. 62 asistăm 
la un nou gol, marcat de același 
Țîrlea dintr-o situație identică cu 
cea din min. 51: 2—0.

Cu fiecare minut care trece, do
minarea textiliștilor devine tot mai 
insistentă. In minutul 73, Țîrlea 
scapă singur și înscrie cel de al 
treilea gol. O mare ocazie de a 
majora scorul este ratată de Sasu

SERIA A lll-A

Minerul Baia Mare—Crișul Oradea
1—0 (0—0) 

Jiul Petrila—Arieșul Turda 3—0 (1—0) 
Recolta Cărei—Vagonul Arad 2—0 (1—0) 
C.F.R. Timișoara—Unirea Dej 7—1

(2-0) 
CFR IRTA-Arad—A.S. Cugir 0—2 (0—2) 
Ind. Sîrmei C. Turzii—Mureșul Tg. 
Mureș 3—2 (2—1)
C.S.M. Cluj—A.S.M.D. Satu Mare

1—0 (1—0)

CLASAMENT

A.S. Cugir—Jiul Petrila.

1. C.S.M. Cluj 14 7 5 2 27:10 19
2. Crișul Oradea 14 7 5 2 23:10 19
3. C.F.R. Timișoara 14 8 1 5 30:26 17
4. Jiul Petrila 14 5 6 3 18: 9 16
5. Minerul Baia Mare 14 8 0 6 28:21 16
6. Ind. Sîrmei C. Turzii 14 6 3 5 23:26 15
7. Arieșul Turda 14 4 6 4 18:14 14
8. A.S.M.D. Satu Mare 14 6 2 6 10:15 14
9. Vagonul Arad 14 4 4 6 13:14 12

10. A.S. Cugir 14 4 4 6 15:22 12
11. C.F.R.— IRTA Arad 14 4 3 7 14:15 1112. Recolta Cărei 14 4 3 7 20:30 11
13. Mureșul Tg. Mureș 14 3 4 7 13:21 10
14. Unirea Dej 14 2 6 6 15:34 10

ETAPA VIITOARE :: Vagonul Arad-
Ind. Sîrmei C. Turzii, Crișul Oradea—
C.S.M. Cluj, Arieșul Turda--CFR IRTA
Arad, Mureșul Tg. Mureș—Rec,uita Ca-
rei, ASMD Satu Mare—CFR Timișoa-
ra, Unirea Dej—Minerul Baia Mare.

Năsturescu execută o lovitură liberă 
laterală, de la circa 20 de metri, 
și Balint, „uitat" de apărătorii dina
moviști, trimite cu capul în poartă.

La 1—1, este evident pentru toată 
lumea că numai o singură echipă 
mai poate eventual cîștiga : Rapid ! 
Dominarea feroviarilor este din ce în 
ce mai puternică, dînd probleme de 
rezolvat liniilor defensive ale lui 
Dinamo. Terenul, din ce în ce mai 
greu, se interpune însă aproape la 
fiecare fază. în min. 64, de pildă, 
Ionescu, Ia... doi metri de poartă, 
singur, n-a mai avut puterea să se... 
dezlipească de la pămînt, pentru a 
împinge mingea în plasă, deși s-a 
tîrît în genunchi.

Rapid va avea însă de două ori 
ocazia, mai tîrziu, să cîștige acest 
meci. De fiecare dată, prin Năstu
rescu. Dar acesta, atît în min. 79, 
cît și cu trei minute înainte de 
fluierul final, a trimis balonul în 
bară. Cel puțin a doua oară, spec
tatorii au și văzut mingea în plasă...

întreaga echipă a Rapidului trebuie 
evidențiată pentru ardoarea cu care 
a jucat, pentru dîrzenia cu care a 
luptat pentru culorile clubului. In 
mod special se cuvine să fie remarcat 
Ștefănescu, prodigios ca suflu și cu 
un bun control al mingii, în ciuda 
terenului atît de neprietenos, Greavu, 
Motroc și cele două extreme. 

Dinamo a muncit mult pentru a nu 
părăsi terenul învins, greul luptei 
ducîndu-1 apărarea, care a făcut un 
joc bun, intervenind decis întot
deauna.

Arbitrul grec A. Faturos a condus 
cu multă competență următoarele 
formații :

RAPID : Todor—Greavu, Motroc, 
Dan Coe—Ștefănescu, Langa—Năstu
rescu, Balint, Ionescu, Georgescu, 
Kraus.

DINAMO: Datcu—Popa, Nunweiller 
III, Ivan—Ștefan, Nunweiller IV— 
Pîrcălab (min. 80 David), Varga, 
Ene II, Țîrcovnicu, Selimesi.

JACK BERARIU 
CONST. MACOVEI

în min. 78, când, singur cu portarul 
trage în bară.

In ultimele 10 minute, arădenii par 
mulțumiți de rezultat și nu mai in
sistă. Acest lucru permite oaspeților 
să se regrupeze și să reducă din 
handicap în min. 88: Harsani face o 
cursă pe extremă, îl depășește pe 
Ca.paș și înscrie: 3—1 pentru U.T.A., 
rezultat cu care se încheie partida.

Fotbaliștii arădeni au meritat cu 
prisosință victoria. Au jucat mai teh
nic, au luptat cu mai multă însufle
țire, practicând un joc spectaculos, 
cu multe faze la poarta adversă.

Oaspeții au acționat bine în cimp. 
Au fost însă lipsiți de orientare în 
fazele de finalizare. Ei au îngrămă
dit jocul pe centru, majoritatea min
gilor căutîndiu-1 pe Harsani, care a 
fast însă sever marcat. Astfel, tot 
timpul meciului, înaintașii dinamo
viști au tras doar 6 șuturi mai pe
riculoase la poarta apărată de Co- 
man.

Arbitrul Andrei Rădulescu (Bucu
rești) a condus mulțumitor următoa
rele formații :

U.T.A.; COMAN - SZUCS, Capaș, 
Neamțu - SÎRBU, KOSZKA - Leac 
(din min. 51 Chivu), SASU, ȚÎRLEA, 
Floruț, Czaiko.

DINAMO BACAU: Ghiță - Giosa- 
nu, LAZ AR, Gross — Rădulescu, VĂ- 
TAFU — Mureșan, Pașcanu (din min. 
58 Gram). HARSANI, Eftimie, Public.

ȘTEFAN IACOB — coresp.

PRONOSPORT
AȘA ARATA O VARIANTA CU 12 RE

ZULTATE EXACTE.

Concursul Pronosport nr. 13

I. Din. Buc.—Rapid (cat. A) 1—1 x
II. Progresul—Steaua (cat. A) 2—2 x 

HI. U.T.A.—Din. Bacău (cat. A) 3—1 1
IV. C.S.M.S. Iași—Steagul roșu (cat. A) 

2—0 1
V. Crișana—Petrolul (cat. A) Anulat

VI. Minerul—Farul (cat. A) 1—0 1
VII. Prog. Br.—Siderurg. G1 (cat. B) 

2_ 3 2
VIII. Din. Pit.—C.S.M. Sibiu (cat. B)

2—1 1
IX. Chimia Făgăraș—Tractorul (cat. B) 

4—2 1
X. Minerul B. Mare—Crișul Oradea

(cat. B) 1—0 1
XI. ind. Sirmei—Mureșul (cat. B) 3—2 1
XII. Rapid Focșani—Prahova (cat. B) 

1—2 2

Fond de premii :343.424 lei

TIMIȘOARA, 31 (prin telefl 
Derbiul studențesc a suscitat I 
interes in rin/iul amatorilor fl 
bal din localitate. ■ Atunci cfl 
bitrul Zaharia Drăghici a dat 
naiul de începere peste 20fl 
spectatori erau prezenți pe $(■ 
„23 August" din localitate. J

Dacă victoria obținută de s« 
timișoreni a avut darul să-iM 
mească pe spectatori, in schimB 
prestat de cele două echipe t 
satisfăcut. A fost mai mult u® 
de luptă, un joc nervos de ■ 
părți, in care latura spectaciB 
fost neglijată. Scorul minim B 
trat, cit și faptul că unicul pi 
partidei a fost realizat in urmi 
lovituri, libere, dovedește pe A 
parte slaba preocupare a lini® 
înaintare spre un joc ofensiv, rl 
altă parte aspectul deficitar 1 
gistrat la capitolul finalizare! 
de mai sus sint confirmate I 
statistica șuturilor trase pe I 
porții: Timișoara 11, Clujul fl 
afara acestora timișorenii au ml 
încă 11 șuturi la poartă, iarl 
nii 5. p

Deși au început timid, Joci 
au jucat cu mai mult elan și q 
minat teritorial, victoria obținu! 
ind meritată. La realizarea el 
cuvînt hotărîtor l-a avut apj 
timișoreană care a funcționai 
greșeală. Inaintarrea, în 
știut să se descurce in fața at 
clujenilor. Aceștia au aplicat cui 
tețe tactica 1—4—2—4 (Petru Emj 
dublat pe Georgescu ca stopet 
Suciu a funcționat ca centru re 
iar unul din fundași, îndeosebi | 
peanu, a participat uneori la 1 
nile ofensive. fl

Știința Cluj, deși a prestat 
joc de cimp, a păcătuit pf 
de finalizare a acțiunilor, h 
jumătate a reprizei I jocul s 
ținut mai mult la centru, fi

Minerul
LUPENI, 31 (prin telefon). 

Minerul a cîștigat prima parl^fl 
la reluarea campionatului. Pe 
ren complet desfundat, fotbahșfl 
Lupeni au intrat deciși să îi 
balanța victoriei de partea lor 
pînă la urmă — au reușit.

Victoria pe deplin meritată a 
delor se datorește, în primul 
faptului că jucătorii și-au ar; 
in luptă toate resursele de en< 
atacind neîntrerupt poarta apăra 
Ghibănelscu, care. împreună cu 
rarea sa, a trimis mingea în o 
de 13 ori. Trebuie, de asemene; 
subliniem faptul că Minerul a 
tot timpul inițiativa și că pregă 
sa fizică a fost superioară cel 
adversarei sale. Un alt aspect 
ziti-v ce poate fi remarcat la 
gazdelor este aplicarea corectă 
ternului de așezare cu 4 f 
această formulă, apărarea Mi 
a reușit să contracareze j 
și greoi al atacului constăn

In prima repriză, oasp 
reușit să pericliteze poarta 
gazdă decât de 3 ari (min. 20

Intrucît meciul V Crișana—Petroli 
fost anulat conform regulamentului 
se acordă premiul special 12+1.
REZULTATELE TRAGERII CONCUI 
LUI SPECIAL SPORTEXPRES DIN 

MARTIE 1963.
Un autoturism Moskvici nr. 836051 

motocicletă M.Z. 250 cmc. nr. 283793 
motocicletă M.Z. 125 cmc. nr. 483727 
motocicletă Jawa 125 cmc. nr. 200456 
frigider Fram și una mașină de si 
rufe Crinul nr. 65837 ; o excursie. 
URSS pe itinerarul Kiev—LeningrJ 
Moscova nr. 43667 ; una mașină de ci 
Ileana nr. 60476 ; un aragaz cu Pi
focuri și butelie nr. 55031 ; un aragaz 
două focuri și butelie nr. 2331*; trei , 
tri stofă pentru costum bărb.tesc șl 
ceas deșteptător UMF nr. 046 î un ș 
rat de radio cu tranzistori 
deșteptător UMF nr. 3«94 ;

nr.



victorie în retur

a Cluj 1-0 (1-0)

a

■eat 
au

este mai dispu-
Ringheanu plon-

Georgescu, Petru Emil, 
Moldovan de la Știința

cornere, rămase

GROSS și P. VELȚAN 
corespondenți

Abia in minutul 20 Rin- 
silit să intervină, plonjînd 
le lui Mițaru. Apoi, 

reia alături (min. 25) 
favorabilă. In min. 36 se 

'unicul punct al partidei: o 
liberă de la 18 m, este execu- 

Mițaru, peste zid, in plasă, 
anu — care in general a apă- 

bine — s-a plasat greșit 
astă fază. Clujenii insistă in 
i obțin două 
iră rezultat.

secundă 
n minutul 49, 
din nou in picioarele lui Mi- 
Șase minute mai tîrziu Petru 
salvează de pe linia porții. In 
l 57 Curcan blochează mingea 

ele lui. Szabo.
tul 67 dă puternice emoții ce- 

.000 de spectatori. Mițaru ra- 
ea mai mare ocazie a meciu- 
înd de la 10 metri pe lingă 
goală. Jucătorul timișorean ii 

e și pe portarul Ringheanu I 
tul 83 portarul clujean res- 

,in extremis" un șut puternic 
Igna.

Zaharia Drăghici (Con- 
condus bine următoarele

Ma- 
din 
in- 
lo-

IȚA TIMISOARA: Curcan - 
, Țurcan, Răcelescu — Petes- 

lgna, Remus Lazăr, 
le, Lereter, Mițaru.

CLUJ: Ring heanu —
Georgescu, Cîmpeanu — Petru 
opescu — Ivansuc, Szabo (din 

65 a fost înlocuit cu Brelan), 
Adam, H. Moldovan, 
evidențiat: Hirșova, Răcelescu, 
, Igna și Mițaru de la Știința 
ra și 
. H.

PENTATLON»^'**»'

Reviriment la Progresul
treia etapă a 
n-a fost bine- 
de fotbal 
duminici 
stadionul

Nici în cea de-a 
campionatului, vremea 
voitoare cu amatorii 
Capitală. După două 
guroase petrecute pe
August", ieri a fost rîndul ploii 
ce ploaie!...) să-i indispună pe 

de spectatori,

din 
fri- 
„23 
(Și 
cei 

peste 50 000 de spectatori, care 
timp de o săptămînă așteptaseră cu 
înfrigurare promițătorul cuplaj inter- 
bucureștean. Dar, pe orice timp, 
derbiurile bucureștene nu se dez
mint. Indiferent de poziția lor în 
clasament, echipele din Capitală se 
regăsesc în întîlnirile dintre ele, își 
mobilizează toate forțele și... răsplă
tesc prin dinamismul jocurilor devo
tamentul publicului față de fotbal. 

Desigur, în programul de ieri, me
ciul din „deschidere” — judecat prin 
prisma clasamentului și a ultimelor 
evoluții ale celor două echipe — era 
oarecum umbrit de întîlnirea din 
„vedetă". Cu toate acestea, partida 
Steaua—Progresul n-a infirmat — 
prin desfășurarea și rezultatul ei, 
2-2 (1-1) — tradiția întîlnirilor din
tre cele două formații, 
pentru că Progresul — 
cum a jucat ieri — se 
echipă bună, care știe să 
în. fața unui 
general, jocul 
cu multe faze 
făcînd risipă

De altfel, duminica trecută, 
jocul cu Minerul, antrenorul 
Nicolae anticipa evoluția mai 
a echipei sale în fața 
Steaua, 
cele două puncte smulse Minerului, 
ne-am îndepărtat oarecum de peri
feria clasamentului, ceea ce ne va 
face să abordăm meciul cu Steaua 
cu mai mult calm și deci mai aproa
pe de valoarea noastră reală. In 
plus, să nu se uite că Progresul știe 
să joace totdeauna împotriva 
Steaua, fapt confirmat de 
favorabil nouă in intilnirile 
tima vreme".

De aceste cuvinte ne-am , 
minte chiar în primele minute ale 
jocului de ieri. Progresul a atacat 
dezlănțuit, a obținut două cornere în 
primele 5 minute și o „bară", la 
mingea trimisă cu capul de Stoi
cescu, după ce tot acesta ratase o

Și aceasta, 
după felul 

dovedește o 
se comporte 
puternic. Inadversar

a fost destul de rapid, 
la porți, ambele echipe 
de energie.

după 
Gică 
bună 

formației
argumentînd astfel : „Cu

echipei 
bilanțul 
din ul-

adus a-

arul Constanța 1-0 (1-0)
-13 și 37 Bilkosi). Mai 

rapizi, înaintașii gazdelor 
numeroase ocazii de gol, 
fost ratate de către Ion 

min. 1 și 25 — Băluțiu
și Cotroază min. 39. înscrie- 

cului gol al partidei a fost 
ui Drăgoi, în man. 41.

de-a doua parte a jocului, 
ul era desfundat pe toată 
sa, mdciul a avut o alură 

ie, desfășurindu-se mai mult 
ui constănțenilor. Deficitari 
Iul pregătire fizică, fotbaliștii 
arul n-au mai avut, in re- 
doua, forța necesară să-și 
terenul și să pornească la 
tru a egala situația. în a- 

ndiții, ei au trebuit să se 
ă cu respingerea acțiuni- 

ale gazdelor. Este edi- 
acest punct de vedere, 
toate cele 45 de minute 
a doua Farul n-a șutat 

nici măcar o dată. Minerii 
t acum cu 5 oameni și de
i cu 6—7. Acțiunile lor îu
ii Iui Ghibănescu nu s-au 

cu goluri deoarece, pe
oaspeții s-au apărat corect, 
altă parte Băluțiu și Co- 
ratat ocazii mart.

itui celor 90 de minute de 
ținut dintre cei 23 de ju- 

trebuințați pe Ghibănescu 
de pe teren), Gref, Til- 
și Costin, Ion C. Ion 

de la Minerul.
după terminarea par- 

stat de vorbă cu antrenorii 
echipe și cu observatorul 

ată ce ne-au declarat ei; 
Botesctz (Farul): „A fost 

, deși terenul era complet 
Minerul a meritat victo-

tzăr (Minerul): „Mi-a plă- 
știut să lupte pentru vic- 

noastră formație. Con- 
tatul înregistrat se da-

iaptului că, mai mult ca

2-2 cu Steaua, după un meci de mare luptă
bună ocazie, cînd Eremia i-a plon
jat la picioare. In ciuda terenului 
desfundat de ploaia care cade con
tinuu, jocul e animat. Progresul își 
bazează atacurile mai mult pe forța 
de pătrundere a lui Oaidă (care și-a 
făcut o bună reintrare) și Stoicescu, 
activ și inspirat, mereu pe fază. 
Aceștia primesc „mingi lungi", pe 
linia ultimului apărător militar, din 
care cauză sînt și deseori prinși în 
poziție de ofsaid. Militarii în schimb 
nu folosesc îndeajuns extremele, pre
ferind jocul în tripletă. Starea te
renului, pe de o parte, precum și 
faptul că tînărul Ioachim Popescu 
îl păzește bine pe Constantin, fac 
ca acest joc să nu dea rezultate. To
tuși, în min. 13, la o acțiune pe 
aripa stingă înregistrăm o „bară" a 
lui Tătaru. Steaua începe să se des
curce mai ușor și — după o ratare 
a lui M. Voinea — militarii încearcă 
poarta prin Raksi șl Constantin (min. 
21 și 27) dar șuturile acestora, deși 
din poziții bune, trec peste poartă. 
In minutul următor (28), Oaidă pri
mește mingea pe mijlocul terenului, 
la 36-35 de metri de poartă, șutează 
puternic cu stingul, sus la colț, peste 
Eremia care ieșise din poartă: 1-0. 
Trei minute mai tîrziu, M. Voinea 
ratează o bună ocazie, reluînd cu 
capul peste poarta goală, de la cițiva 
pași, o centrare a lui Stoicescu. In 
min. 33, Zavoda II execută o lovitură 
liberă, trimițînd mingea în fața ca
reului, Tătaru reia puternic, Mîn
dru respinge în față și FI. Voinea 
reia sub bară : 1-1. Pînă la sfîrșitul 
reprizei înregistrăm două curse 
spectaculoase ale lui Oaidă.

Tabela de marcaj suferă o modifi
care imediat după pauză. In min. 

Mafteuță — ajuns pe aripa 
pasă pe jos lui 
reia plasat, la 
timp, Progresul 
un corner, Stoi- 
puțin pe lîngă 
pasă lungă în 
își creează o

47, 
dreaptă — trimite o 
Stoicescu și acesta 
colț: 2-1. La scurt 
ratează din nou: la 
cescu reia cu capul, 
poartă. Tot printr-o 
adîncime, Progresul
nouă ocazie de gol: Stoicescu — 
avînd și concursul lui... Hălmăgeanu 
— scapă singur dar Eremia blochea
ză în afara suprafeței de pedeapsă. 
Portarul militar se remarcă și în 
min. 57, respingînd în corner un șut 
al lui Stoicescu. Progresul se resimte 
după efortul depus și militarii preiau 
inițiativa Pe care n-o vor mai ceda

decît rare ori pînă la sfîrșit. In min. 
59 Steaua ratează o mare
Tătaru trage 
Ionul revine 
și Constantin 
tor — trimite 
lîngă bară. După un minut, din 
mare ocazie a militarilor : FI. 
nea șutează în bară și Mîndru 
chează balonul revenit în teren, 
minarea insistentă la care e supus 
Progresul impune introducerea unui 
om cu forțe proaspete în comparti
mentul defensiv; acesta e Știrbei. 
Progresul nu poate evita însă egala- 
rea care survine în min. 68 cînd 
Constantin transformă sigur un pe- 
nalti acordat — după părerea noastră 
— cu ușurință. Credem că arbitrul 
trebuia să aprecieze căderea lui 
Raksi prin 
care dezechilibra 
cea mai 
sarul. De 
asemănătoare 
deapsă 
n-a dat 
are acum 
Progresul 
In min.
efect din marginea careului, mingea 
intră în plasă, sus, la colț, dar ar
bitrul anulează golul. Ni s-a părut 
că el a luat această decizie 
compensatoriu. In ultimele 
Progresul se desprinde din 
nea militarilor, obține două 
dar rezultatul rămîne neschimbat.

De la Progresul ne-au plăcut în
deosebi : Caricaș, I. Popescu, Iancu, 
Oaidă, Mafteuță 
a avut cei mai 
vodă II, Crișan, 
taru.

Fără 
trul N. 
ține un 
formațiile :

STEAUA: Eremia — ! 
Hălmăgeanu, Staicu — ■
șan — Creiniceanu (min. 
Constantin, FI. Voinea, 
taru.

PROGRESUL : Mîndru 
Caricaș, Panait — Iancu 
Știrbei), I. Popescu 
61 Mafteuță), Mafteuță (min. 61 Ian
cu), Stoicescu, M. Voinea, Baboie.

ocazie : 
paralel cu poarta, ba
in careul Progresului 

— jenat de un apără- 
de la cițiva metri pe 

nou 
Voi- 
blo-
Do-

aprecieze
prisma stării terenului, 

pe jucători la 
mică atingere cu adver- 

altfel, la alte căderi 
în suprafața de pe- 

(Constantin, Stoicescu), el 
aceeași sancțiune. Steaua 

ocazii peste ocazii dar 
se apără cu dîrzenie.
78 Tătaru șutează cu

în mod 
minute, 
presiu- 

comere,

și Stoicescu. Steaua 
buni oameni în Za- 
Jenei, Raksi și Tă-

de mai sus, arbi-greșelile
Mihăilescu ar fi putut ob- 
calificativ bun. El a condus

Zavoda II, 
Jenei, Cri- 
77 Tomeș), 
Raksi, Tă-

Nedelcu, 
(min. 61 

Oaidă (min.

RADU URZICEANU 
GH. NICOLAESCU

Dan Ionescu învingător 
în „Cupa 1 Mai“

Concursul republican „Cupa 1 Mai" 
a inaugurat activitatea competițio- 
nală de pentatlon modem din acest 
an. întrecerea, desfășurată timp de 
cinci zile — de marți pînă sîmbătă
— a reunit la start pe cei mai buni 
pentatloniști ai noștri, în frunte cu 
componenții lotului olimpic, oferind 
un bun prilej, pentru constatarea 
nivelului de pregătire a sportivilor, 
învingătorul acestui prim concurs a 
fost cunoscut abia sîmbătă, la Călu- 
găreni, după terminarea probei de 
cros, și este Dan Ionescu, care în 
toate probele a dovedit o constanță 
remarcabilă, în general o bună pre
gătire, ocupînd pe merit primul loc.

Cum era și de așteptat, Tomiuc 
a terminat învingător în proba de 
cros, obținînd cu timpul de 13:25,0 
1285 p. El a fost urmat de Ștefă- 
nescu - 13:50,0 (1210 p), Lichiardopol 
14:20,0 (1120 p), Țintea 14:25,0 (1105 
p), Marinescu 14:29,0 (1093 p). Pe 
echipe, proba a revenit formației 
Steaua I cu 3483 p, urmată de Steaua
11 - 3271 p, Casa Ofițerilor Brașov
- 2529 p.

Clasamentul general individual are 
următoarea înfățișare: DAN IONES
CU — 4701 p, Nicolae Marinescu — 
4633 p, Gh. Tomiuc 4613 p, Dumitru 
Țintea 4612 p, Victor Ștefănescu — 
4304 p, Gavril Pușcaș — 4018 p, Ni
colae Lichiardopol — 3621 p și Va- 
sile Balogh — 3180 p. Clasament pe 
echipe : Steaua I 13 858 p, Steaua II
12 626 p, Casa Ofițerilor Brașov 
8 932 p, C.S.O, Craiova 3 536 p. (C. M.)

HOCHEIma

Steaua și Voința M. Ciuc 
învingătoare

niciodată, jucătorii noștri au respec
tat sarcinile ce le revin în teren".

Mircea David (observator federal): 
„Echipa gazdă s-a descurcat mai ușor 
în condițiile grele în care s-a desfă
șurat partida. A tras mai mult la 
poartă și victoria i-a 
merit".

Jocul a fost condus cu 
de arbitrul bucureștean 
dureanu.

MINERUL: Sziklay — Staudt, Cos- 
tin, Izghireanu — Szoke, Dan II — 
Cotroază, Ion C. Ion, Sima II, Bă
luțiu, Drăgoi.

FARUL: Ghibănescu — Buzea, Tîl- 
vescu, Florescu (Gref) — Neacșu, 
Stancu — Gref (Biiikbsi), Biikosi (Bi- 
betre), Ciosescu, Dinulescu, Vasdlescu.

revenit pe

cempetență 
Victor Pă-

I. CIORTEA — coresp.

Portarul Eremia intervine la o minge înaltă. In fața lui cei doi interi militari 
Rakși ți Constantin. M. Voinea și Zavoda II așteaptă urmările fazei...

C.S.M.S. IAȘI —STEAGUL ROȘU BRASOV
de obicei,IAȘI 31 (prin telefon). Ca 

cînd este vorba de fotbal, stadionul „23 
August" din dealul Copoului a fost ne
încăpător și duminică, la întîlnirea din
tre C.S.M.S. și Steagul roșu.

Deși echipa locală a terminat victorioa
să cu scorul 2—0 (0—0), întîlnirea nu 
a satisfăcut așteptările. Ieșenii au lăsat 
de multe ori impresia că se acomodează 
mai greu cu terenul propriu deeît ad
versarii. Este adevărat că, terenul a fost 
alunecos și pe alocuri desfundat, însă 
acest inconvenient l-au avut în aceeași 
măsură și fotbaliștii de la Steagul roșu.

C.S.M.S. Iași a folosit formația de 
bază (aceeași echipă care în urmă cu o 
săptămînă a realizat la Oradea un pre
țios rezultat de egalitate) dar care, in
explicabil, a manifestat lipsuri tocmai ia 
capitolul omogenitate. Cu excepția lui 
Ojoc, apărarea, ajutată în majoritatea 
timpului de către un mijlocaș, a fost 
totuși nesigură, ușor penetrabilă, permi- 
țînd oaspeților să-și creeze multe faze 
favorabile. Și dacă „stegarii" n-ar fi

ratat exasperant de mult, din situații 
optiine de finalizare, rezultatul ar fi fost 
desigur altul. Totodată cel de-al doilea 
mijlocaș (fie că era vorba de Popescu 
sau Humă) dublat de unul din înaintași, 
nu a asigurat mijlocul terenului și prin 
aceasta au lipsit atacul de mingi.

Au fost dese ocaziile cînd Milea, Pop 
și Matei au venit mult în urmă, pentru a 
culege balonul. In sfîrșit, lipsită de un 
coordonator în atac, formația gazdă a 
„realizat" foarte multe schimburi de 
locuri care nu au avut însă nici un efect. 
Dacă așa s-au petrecut lucrurile pînă în 
min. 77, nu același lucru se poate spune 
și despre finalul întîlnirii.

Din acest minut cvintetul ofensiv ie
șean s-a impus printr-o serie de acțiuni, 
dovedind că el este capabil să realizeze 
și faze clare, colective ; în propria jumă
tate a terenului, Matei a interceptat ba
lonul și a trimis lung la Voica. Acesta 
l-a driblat pe Pescaru, deschizând în 
adîncime pe Pop, care de la 16 m în
scrie : 1—0.

Foto: T. Chioreanu

(0-0)
Oaspeții dau imediat replică, inițiind 

dese atacuri care provoacă emoții, atit 
spectatorilor eît și jucătorilor, dar cei 
care înscriu în continuare sînt tot gaz
dele. In minutul 87 Voica îl găsește mai 
liber pe Matei, care schimbă jocul po 
partea dreaptă, unde Constantinescu, a- 
flat complet nemarcat, șutează puternic 
de la 18 m modificînd pentru a doua 
oară scorul, care rămîne astfel pînă la 
•fîrșit.

Brigada de arbitri din Craiova (O. 
Comșa, Alexandru și Grigorescu) a con 
dus bine formațiile:

C.S.M.S. IAȘI: Ojoc — Scarlat, Țapu, 
Dragomirescu — V. Popescu, Humă 
(Danileț min. 67) — Matei, Pop, Con- 
stantinescu, Voica, Milea.

STEAGUL ROȘU : Adamache — Cam
po, Jenei, Nagy — Pescaru, Szigheti — 
Hașoti, Seredai, Necula, Meszaros, 
Haidu.

TIBERIU STAMA 
EUGEN URSU 

coresp.

în primele meciuri
(Urmare din pag. 1)

Lortncz (4), Vâradi II (4), Caiamar 
(3), Biro (3), Tarcsi (2), Geza Szabo 
(2), Czaka, Petrescu. Voința — Avin- 
tul Gheorghieni 12—2 (1—0, 5—2, 6—0). 
Hocheiștii din Miercurea Ciuc au în
ceput meciul „tare", au asaltat poarta 
lui Vâradi I insă echipa din Gheor- 
ghieni s-a apărat bine. Jucînd fără 
claritate Voința n-a reușit să înscrie 
în prima repriză decît un singur gol, 
deși a dominat majoritatea timpului. 
In repriza secundă meciul a fost mai 
echilibrat. Avântul a egalat și apoi 
Voința a luat conducerea. In min. 
28 tabela de marcaj indica scorul 
de 3—1 pentru Voința, care continua 
să atace deschis, fapt bine folosit 
de jucătorii din Gheorghieni, pericu
loși pe contraatac. In inferioritate 
numerică însă echipa Avîntul pri
mește două goluri și... soarta me
ciului este decisă. în ultima repriză 
Voința M. Ciuc joacă la adevărata ei 
valoare realizând 6 goluri. Au mar
cat: Takacs I (3), Andrei (3), Csiszer 
(2), Ciorba (2), Cazimir Hollo și An
tal (Voința), Lenard, Benedek (A- 
vîntul). Știința București — Știința 
Cluj 4—2 (0—2, 2-0, 2—0). A fost cel 
mai echilibrat și cel mai frumos joc 
al primei etape. Deși dominați în 
prima repriză, clujenii au realizat 
contraatacuri foarte periculoase, reu
șind să înscrie două goluri prin 
Naghi și Otvos. După pauză, atacu
rile echipei bucureștene sînt mai 
bine organizate șl la sfîrșitul 
reprizei scorul devenise egal (pentru 
Știința București au înscris: Rigo — 
min. 24 și Niță — min. 28). în ul
tima parte a întâlnirii, Știința Bucu
rești a continuat să joace la fel de 
bine și a înscris de două ori prin 
Ferenczi (min. 41) și Niță (min. 48).

Cea de a doua etapă, disputată du
minică, a debutat la fel ca și prima 
cu un scor... astronomic: Steaua — 
Avîntul Gheorghieni 19—0 (4—0, 11—Oi 
4—0). Au înscris: G. Szabo (5), Ște- 
fanov (4), Caiamar (4), Vâradi II (3), 
Biro, Zogra.fi și Tarcsi. Știința Cluj
— Steagul roșu Brașov 7—2 (2—1, 1—0, 
4—1). Partidă viu disputată. Pînă în 
ultimele minute scorul a fost strîns 
(3—2). în final studenții s-au detașat 
realizând diferența de scor în 4 min. 
Voința M. Ciuc - Știința București 
6—1 (1—1, 2—0, 3—0). Cu excepția pri
mei reprize Voința a dominat reali
zând o victorie meritată.

Astăzi se vor disputa jocurile Vo
ința M. Ciuc — Steagul roșu; Steaua
— Știința Cluj și Avîntul — Știința 
București.

Zogra.fi


Voleibaliștii Științei Cluj învingători ia București
CAMPIONATUL MASCULIN

Ba^id București — Progresul Bucu
rești 1—9 1I8. 9, 8). Un prim set foar- 1 
te ri-amos ți de ridicată valoare, sub 1 
teste aspectele. Apoi, pînă la sfîrșit, ■ 
o in care campionii au efec- i
• un blocaj prompt plus un joc 
deeîB *i variat în atac, bazat în lar
ii ară pe viteza execuțiilor. E- 
: tetu. txine. comportări rapidiste a 
: ~i ăerorgan:zarea jocului din apă- , 
rare al celor de la Progresul și ne- 

■rrte ;or in ofensivă, ceea ce a 
puDLcul in seturile 2 și 3 de ’ 

oolu'. aș'.eptat. Meciul ne-a dă- , 
la sell :mt>, o dată cu această , 
-■e clară. satisfacția reeditării 
veci.: constatări, și anume că . 
ul. posesor al bagajului complet 
nrx tactice, poate atunci cînd 
Si vrea deci și duminica vi

te Varșovia, în meciul din 
■ate .C.C.E." cu Legia!
taa Bleu rești — Știința Cluj 

(1>—9. 4—15, 11—15, 13—15).
1. spectaculoasă întrecere. Pu- 
-se cu dificultate pe picioare 

excelentului joc practicat 
eaua in primul set (blocaje și 

ie o remarcabilă exactitate, 
t ofensivă un deosebit accent 
er-ettul surpriză), clujenii și-au 

in următoarele seturi din ce 
ma: autoritar superioritatea, 

- de toate în ceea ce privește 
tactică. Folosirea la maxi- 

a acestui atribut, cu preponde- 
te alternarea în atac a min- 
c forță cu cele lifta te sau 

* iar în special arta de a ști 
ceapă și să termine viguros fie- 

— iată cheia succesului ob- 
— ca și altădată — de Sti-

care și în general prin contribuția 
la atac a „ridicătorilor", iar la apă
rare a „trăgătorilor". Oarecum defi
citare la amîndouă formațiile (ca de 
altfel și la
— dublajele 
de protecția

Steaua și Știința Cluj) 
atacului, precum și cele 
blocajului.
CONSTANTIN FAUR

x-

te.xaz»* București — Tractorul 
8- *-k I—1 (15—9. 15—9, 9—15, 15—8). 
?■ - z. — prelungită cu un set de 
•cîot.-i atenției dinamoviștilor după 
frrxaeiz două, ciștigate îndeobște fără 
gr ■ -~'.c probleme — a fost de o 
cartate demnă de aplaudat. Atît prin 
. majorității execuțiilor
te-- și prin complexitatea ce-
tac .aAmbele echipe au con- 

—1: calificativele înalte acordate
- etapele anterioare cu privire 

-1 ;-<-X modem pe care-1 practică, 
• .-ted bine puse la punct și utilizînd 

..-.o atacurile din pase directe, 
a.-- pase scurte și din pase în ur-

D. Germane, Iugoslaviei și Olandei 
optimile de finală ale „Cupei Europei" 
din meciurile
„Cupei Euro-

R.
Voința București — Partizanul roșu 

Brașov 1—3 (2—15, 15—8, 10—15, 13— 
15). Victorie meritată a echipei bra
șovene, o formație cu frumoase per
spective. Voința — în nota ultimelor 
slabe apariții.

Progresul București — Știința Cluj 
1—3 (5—15, 7—15, 15—6, 7—15). Aștep
tată cu viu Interes, Știința n-a o- 
ferit însă decît o comportare mo
destă, totuși mai bună decît a Pro
gresului, îndeosebi în atac. Pe lîngă 
alte lipsuri, ambele echipe trebuie 
să-și corecteze primirea balonului ș: 
executarea serviciului.

MIRCEA TUDORAN

s-au calificat in
Masopust — Pospihal, Scherer, Kvasnak, 
Kucera, Mașek.

R.D. GERMANA : Fritsche — Urbari- 
czyk, Heine, Krampe — M. Kaiser, Lie- 
brecht — Erler, Noldner, P. Ducke, Fren- 
zel, R. Ducke.
BELGIA — IUGOSLAVIA 0—1 (0—1)

Pc stadionul Ileyssel din Bruxelles .0-. 
chipa iugoslavă a făcut un joc remar
cabil. Ea a atacat mai mult și a înscris 
golul 
repriza a Il-a jocul a devenit mai echi
librat, dar tot iugoslavii au avut mai 
multe situații de gol. In ultimele minute, 
Perușici a ratat de aproape o ocazie. A 
arbitrat spaniolul Cabalero. Au asistat 
65.000 de spectatori.

ELVEȚIA — OLANDA 1—1 (0—1)
Stadionul „Wankdorf" din Berna. 

35.000 de spectatori. Olandezii au des
chis scorul prin Krujewer (min. 5) 
printr-un șut de la 30 m. Colul egaliza
tor, al elvețienilor, a fost marcat dc Al- 
lcmann în min. 85.

• Intr-un meci internațional amical de 
juniori disputat ieri la Praga, R.S. Ce
hoslovacă a dispus de R.D. Germană cu 
4-2 (2-1).

Cea mai mare surpriză, 
desfășurate ieri în cadrul 
pei", s-a înregistrat la Praga, unde echi
pa R.D. Germane a terminat la egalitate 
(1—1) cu R.S. Cehoslovacă, vicecam- 
pioana lumii. Intrucît în primul meci 
fotbaliștii germani au cîștigat cu 
ci s-au calificat pentru optimile 
nalâ, în care vor întîlni echipa 
riei.
R. S CEHOSLOVACA — R. D. 

MANA 1—1 (0—0)
Intîlnirea a avut loc în prezența a 

40.000 de spectatori și s-a caracterizat 
printr-o luptă epuizantă pentru victorie. 
Echipa R.D. Germane a practicat un joc 
de apărare cu contraatacuri foarte ra
pide, avînd multe situații clare de gol. 
(De altfel, raportul de comere a fost de 
7—3 în favoarea sa). Fotbaliștii ceho
slovaci au atacat mai mult, dar n-au reu
șit să treacă de apărarea fermă a echipei 
oaspe. Scorul a fost deschis în min. 66 
de Mașek, iar cu 4 nunute înainte dc 
sfîrșit P Ducke a înscris golul egaliza
tor pentru echipa R.D. Germane. Au ju
cat formațiile:

R.S. CEHOSLOVACĂ : Mocrogajiskt 
— Lala, Popluhar, Tihy — Pluskal,

2-1, 
tie fi- 
Unga-

Ful- 
ciu- 
lo r, 
ori 

pu
ne— 
cu-

Olimpia M.I.U. București — 
gerul Suceava 3—0 (14, 2, 11). în 
da scorului net în favoarea 
bucureștenii au fost de multe 
puși la grea încercare. Și 
tem spune că rezultatul 
dreptățește Fulgerul, care 
ceri cel puțin primul set. Intr-ade
văr. sucevenii au reușit ieri un joc 
valoros, în primul set avînd iniția
tiva majoritatea timpului (6—3, 11—7,
14— 12 și 14—13), iar în cel de al 
treilea conducînd cu 8—4, 9—5 și 
11—7. S-au evidențiat: Claici, Săn- 
dulescu, Șușelescu (Olimpia M.I.U.), 
Udișteanu și Căldare de la Fulgerul 
(M, T.).

IN CELELALTE MECIURI: Știința 
Galați — C.S.M. Cluj 3—0 (14, 12, 
11): Petrolul Ploiești — Dinamo Oraș 
Dr. P. Groza 3—0 (12, 7, 13); Știința 
Timișoara — Farul Constanța 3—1 
(15—5. 15—12, 14—16, 15—11); C.S.M.S. 
Iași — Minerul Explorări Baia Mare.
2— 0 (3. 11. 4).

CAMPIONATUL FEMININ
Dinamo București — C.P. București

3— 1 (15—3, 15—3. 11—15, 15—5), după 
un joc de nivel tehnic inferior, ca 
spectacol trăind într-o oarecare mă
sură doar prin setul al treilea, în 
care campioanele și-au îngăduit luxul 
unei excesive relaxări.

Știința București — 
rești; 3—2 (9—15, 3—15,
15— 13). Studentele au 
de-a dreptul speriate 
tea meciului și acționînd fără destulă 
hotărîre. Iar Metalul, venind cu echi
pa completă de astă dată, a prezentat 
un colectiv sudat și bătăios, hotărît 
să evite calificarea în turneul final 
al codașelor. Iată ce anume a echi
librat raportul de forțe dintre cele 
două echipe, oferindu-ne 
de excepțional dinamism 
zant spectacol, la capătul 
perioiritatea din capitolul pregătirii 
fizice a determinat victoria echipei 
mai bune și din celelalte puncte de 
vedere. (C. F.).

chiar 
final 
putea

Metalul Bucu- 
15—10, 15—13, 
apărut inițial 

de însemnăta-

o partidă 
și electri- 
căreia su-

Ech pele R. P. Romîne-seniori și senioare- 
invingătoare la „Crosul Balcanic" de la Istanbul

(Urmare ,stinge“ spre sfîrșltul

GER- Ea a atacat mai mult și a înscris 
victoriei în min. 21 prin Galici. In

Ene 10:49,2; 
Clasamentul

19:49.9: 13. Gh. 
Beta 10:59,0 etc. 
ehipe: 1. R.P, Bulgaria 24 p; 
Remină 28 p; 3. Iugoslavia 42 p; 4. 
Turcia 51 p; 5. Grecia 65 p.

SENIOARE (2000 M). Iată o cursă 
care ne-a dat foarte multe emoții, 
ca pînă Ia urmă totul să se știr
bească bine '. Alergătoarea bulgară 
Daaailova, foarte bine pregătită, a 
luat cursa pe cont propriu. Mai ră
măseseră numai cîteva zeci de metri 
din ce: 2 km și se părea că nu mai 
poate fi ajunsă Dar cu un finiș im
presionant Florica Greceseu a ajuns-o 
chiar pe porțiunea de urcuș, unde se 
făcea sosirea, terminînd învingătoa
re. Multe aplauze au fost adresate 
fetelor din echipa noastră care au 
sosit aproape grupate. Rezultate: 1. 
Flerica Greceseu (R) 5:19,6; 2. Kipra 
Daaailova (B) 5:20.8; 3. Elisabeta Teo- 
derof (R) 5:26.0; 4. Florentina Stancu 
(R) 501,9; 5. Victoria Cosa (R) 
6. Elice Smejkova (B) 5:36,0; 
Farkas (I); 8. Z. Mirovici (I); 
Beneva (B) etc. Clasamentul 
chipe: 1. R.P. Romînă 8 p; 2. 
slavia 18 p; 3. R.P. Bulgaria 20 p; 4. 
Turcia 36 p; 5. Grecia 38 p.

SENIORI (10 000 M). Cum era fi
resc, întrecerea seniorilor a fost aș
teptată cu cel mai mare interes, dat 
fiind faptul că la start aveau să se 
alinieze o serie de concurențl de va
loare. Tinînd seamă de rezultatele 
anilor trecuți și mai ales de ultime
le performanțe de la crosurile de ve
rificare, pronosticurile tuturor spe
cialiștilor indicau o luptă foarte strîn- 
să între formațiile Iugoslaviei și Ro- 
miniei, în care iugoslavilor 11 se a- 
corda prima șansă. Desfășurarea în
trecerilor 
țările...

Nici nu 
de metri 
campion balcanic la 800 m 
din pluton șt... dus a fost ! Bine pre
gătit (se antrenează din toamnă pe 
acest traseu) și foarte curajos. Dal
kilic a condus cu autoritate. Băieții 
noștri, considerînd — probabil — că

n-a confirmat

se acoperise.-ă 
și atletul turc

14.
pe

M. 
e- 

2. R.P.

5:33.0;
7. G.
9. V. 

pe e-
Iugo-

însă aștep-

cîteva sute 
Dalkilic — 
—■ a țîșnit

IN CELELALTE MECIURI: Voința 
M. Oiuc — C.S.M. Cluj 0—3 (15, 13, 
12); Farul Constanța — Voința Cra
iova 3—2 (8—15, 15—10, 15—3, 11—15, 
15—8); Tractorul Brașov — Rapid 
București 0—3 (12, 7, 4); C.F.R. Ti
mișoara — C.S.M. Sibiu 0—3 (9, 13, 
10).

A treia remiză dintre
Botvinnik si Petrosian

MOSCOVA 30 (Agerpres). Cea de-a 
4-a partidă a meciului pentru titlul mon
dial de șah dintre Botvinik și Petrosian 
s-a terminat remiză la mutarea 25-a. Bot
vinik, cu piesele albe, a ales deschiderea 
engleză. La mutarea 9-a pe tablă s-a 
creat o poziție foarte ascuțită în care 
albul, prin sacrificiul unei figuri, ar 
fi putut complica jocul în favoarea sa. 
Botvinik s-a decis însă pentru o con
tinuare fără riscuri, care în cele din 
urmă a dus la rezultatul de egalitate.

Scorul meciului este de 2\/2—1V2. *n 
favoarea lui Botvinik. A cineea partidă 
se va disputa la 1 aprilie. Cu albele va 
juca Petrosian.

Rezultat favorabil (6-2
(Urmare din pag. I)

Actualități internaționale
• A 26-a EDIȚIE a crosului „L’ITu- 

manite", care a întrunit la start sportivi 
din 10 țări, s-a încheiat cu rezultatele ; 
Femei (2000 mj.'l. Babințeva (U.R.S.S.) 
6:06,0; 2. Nowakowska (R.T’.P.) 6:09,0. 
Bărbați (8000 m): 1. Zimny (R.P.P.) 
22:57,0 — mare surpriză ; 2. Bolotnikov 
(U.R.S.S.) 22:58,0; 3. Ivanov (U.R.S.S.) 
22:59,0
• TENIS DE MASĂ. La Stock

holm : Japonia — Suedia (meci mixt)

cu R. P. Bulgaria)

acesta se va
cursei, l-au neglijat pe prima parte 
și apoi cînd au forțat să-1 ajungă, 
nu l-au mai putut prinde. Se cuvine 
totuși să subliniem faptul că echipa 
noastră, reintră 
sesia titlului de 
cîștigînd cursa 
gorică.

Rezultate: 1.
(T) 29:54,4 ; 2. C-tin
30:50,6; 3. Andrei Barabaș (R) 30:58,6; 
4. Ovidiu Lupu (R) 31:10,4; 5. Zoltan 
Vamoș (R) 31:27,8; 6.
(T) 31:32,4;
31:38,4; 8.
...21. Ion 
samentul
14 p; 2.
46 p; 4. R.P. Bulgaria 50 p; 5. Gre
cia 59 p.

după trei ani în po- 
campioană balcan'că, 

de o manieră eate-

Mukharem Dalkilic
Greceseu (R)

Sukrii Saban
7. Istvan Ivanovici (I) 

Ion Dăndărău (R) 31:46,8; 
Veliciu (R) 32:22,0 etc. Cla
pe echipe: 1. R.P. Romînă 
Turcia 41 p; 3. Iugoslavia

f

jumătate din meci (2 
scorul (3-1), destul de 
ca o consecință firească 
orizont tactic.

încheie o perioadă de pregătire, dar 
scuza n-ar rezista dacă ne 
că :

1. perioada de pregătire 
pei a fost suficientă (aproape

2.
ceeași alcătuire, 
buie 
care

3. 
face 
ționatelor redutabile.

Așadar, un 
acest 6-2 — 
Pentru că ne aflăm în 
pic și trebuie 
genți chiar de

gindim

a echi- 
3 luni); 

formația aflată aproape in a- 
de mulți ani, tre

să aibă in orice timp o oare- 
omogenitate ; 
adversarul (deși 
încă parte din

în progres) nu 
categoria selec-

rezultat 
care, totuși,

fim

favorabil — 
nu satisface, 
an preolim- 
foarte exi-să

la primul examen...

R.P. BULGARIA

reprize, 
schemă 

să facă

pen- 
tac- 
„șah

finalizare adversă șl incercînd stră
pungeri pe un spațiu limitat, aglo
merat. In felul acesta și golurile se 
cam... lasă așteptate, ceea ce va con
tribui la 6tarea de nervozitate care 
pune stăpînire pe o parte dia jucă
torii noștri.

Se scurge 
reprize) și 
strîns, apare 
a lipsei de

Cum trebuia acționat ? Ne-o va 
arăta golul cinci (înscris de Zahan) 
la capătul unul contraatac rapid și 
spectaculos, cînd echipa noastră se 
afla în inferioritate numerică. A fost 
— notați bine — singurul contraatac 
în tot meciul. Am așteptat, în zadar, 
din păcate, timp de 4 
tru a vedea măcar o 
tică (de atac) menită 
mat" apărarea adversă.

S-a renunțat in acest meci cu to
tul la jocul rațional, bazat pe folo
sirea unor spații mai mari, prin care 
să se desfacă dispozitivul de apă
rare advers. Altădată ieșirile pe la
teral sau în interiorul terenului se 
sincronizau perfect, printr-o pasă la 
timp și precisă, cu intrările in zona 
de finalizare. Se va obiecta, poate, 
că sîntem prea severi, in critica 
noastră, după acest prim joc care

s-au calificat in turneul final
(Urmare din pag. I)

timișorenioară în fața studenților
(84-91). Și cu aceasta calificarea.

Simbătă partidele au fost mai cal
me. Steaua jucînd mai mult cu 
zervele, a cîștigat fără emoții la 
namo Oradea : 87-69 (43-30),

Și prof. F. Printz a „rulat” 
tregul lot timișorean în partida
Siderurgistul Galați. Știința care a 
realizat jocuri mai bune de la o 
etapă la alta a trecut de „sută" : 
106-72 (51-27). Echipa timișoreană se 
anunță de altfel 
foarte periculos în 
sfîrșit, Știința Cluj 
— în favoarea sa — 
București, în care
în min. 14 cu 40-30 (!) Superioritatea 
pivoților clujeni (Cernea a fost mai 

1 bun decît Demien) și-a spus cuvîn- 
j tul în cele din urmă. Totuși, for- 
1 mația locală a acționat mult prea

re- 
Di-

în-
cu

ca un adversar 
turneul final. In 
a decis în final 

meciul cu Știința 
a fost condusă

atac și dacă Știința Bucu- 
fi apărat mai organizat,

simplu în 
rești s-ar 
putea obține un rezultat superior.

In cel mai frumos meci al serii 
au evoluat Rapid și Dinamo Bucu
rești. Foarte activi și inventivi în 
atac, cu apărarea lor combinăta („om 
la om" cu aonă), feroviarii au ob
ținut a doua victorie în fața vice- 
campionilor, cu același scor final 
din partida retur: 84-65 (44-36). Cu 
excepția unui singur minut (16). Ra
pidul a condus continuu, cîștigînd 
fără drept de apel.

Astfel, pentru turneul final s-au 
calificat : Steaua, Dinamo București. 
Știința Cluj (primele trei clasate în 
această ordine și în campionatul tre
cut) și Știința Timișoara.

SERIA I

1. Steaua
2. Știința

Buc. 
Cluj

972 71SZ627 14
954 686:647 10

LA TINERET: .....
R.P. ROMlNĂ 1—1 (0-0, 1-1, 1-0, 0-0)

După cum arată și scorul (2—1 pen
tru oaspeți), meciul selecționatelor de ti
neret, desfășurat aseară, a fost foarte 
disputat. Punctele au fost înscrise de 
Ikonopisov șl Sotirov pentru oaspeți și 
de Țăranu pentru gazde. De notat că 
echipa bulgară a folosit prima garnitu
ră. S-au remarcat: Cekalov, Bonev, Iko
nopisov și, respectiv. Popa, Țăranu și 
Chețan. A arbitrat bine C. Cernorubașchi 
(R.P.B.).

la baschet
X
4.

1.
2.
3.
4.

Dinamo Oradea 
știința Buc.

SERIA

GH. CIORANU
corespondent

9 4 S v 845:632
9 2 f' 828:669

8
4

A n-A
știința Timiș. 
Dinamo Buc.
Rapid Buc. 
Siderurgistul Galați

9 6 1
9 5 4
9 4 5

9 3 6

751:660
700 
638:635

546:652

12
18
8
6

Și acum iată programul turneului 
final : LUNI: Steaua—Știința Timi
șoara și Dinamo—Știința Cluj; 
MARȚI : Știința Timișoara—Știința 
Cluj și Steaua—Dinamo București; 
MIERCURI : Dinamo—Știința Timi
șoara și Știința Cluj—Steaua.

In meciul pentru locurile 5—6 Ra
pid a învins Dinamo Oradea cu 
94-68 (51-31) iar în partida pentru
locurile 7—8, Știința București a în
trecut Siderurgistul Galați cu 77-66 
(38-31).

10—0. Ogimura și Kimura (J) au lăsat 
o deosebită impresie.

• BOX. La Dortmund, campionul eu
ropean la „mijlocie" L. Papp și-a apărgț 
cu succes titlul în fața lui P. Miijlcr 
(K.F.G.), pe care l-a învins prin k.o. 
tehnic în repriza a 4-a. In urma acestei 
victorii, Papp a primit dreptul dc^mL 
întîlni pe campionul lumii la „mijlocia® 
nigerianul D. Tiger. O între 4 și 7 apri
lie, Honved va organiza la Budapesta 
un turneu internațional cu participarea 
unor pugiliști din Austria, R.S. Ceho
slovacă, Iugoslavia, lî.P. Romînă și 
R.D. Germană. ® La Tokio : R.P. Polonă 
— Japonia 7—-2 (fără cat. grea).

• POLO. La Tbilisi : Dinamo — 0- 
landa 5—1 ; R.S.S. Gruzină — Olanda 
6—2.

• VOLEI. La Sofia, meci masculin: 
R.P. Bulgaria — Iugoslavia 3—0.

• TENIS. Turneul internațional de Ia 
Caracas (Venezuela) a fost cîștigat, în 
mod surprinzător, de brazilianul Koch 
(17 ani), care a învins în finală pe aus
tralianul Emerson cu 6—4, 3—6,

Beziers •—Grivița Roșii
19-3 dar...

BEZIERS 31 (prin telefon). - Rug- 
biștii de la Grivița Roșie și-au în
ceput turneul în Franța jucînd du
minică cu formația Beziărs, cîștigă- 
toarea primei ediții a „Cupei Cam
pionilor Europeni". Victoria a reve
nit gazdelor cu 19-3 (5-3). Scorul a 
fost deschis de Penciu (min. 11) 
printr-o lovitură de picior căzută. 
Francezii au egalat și au luat con
ducerea (min. 24) prin încercarea lui 
Rondi, transformată de Dedieu. Ime
diat începe o furtună puternică, cu 
o ploaie torențială. Deși rugbiștii 
noștri au inițiativa atacînd la mină 
și creînd faze spectaculoase, ei nu 
reușesc să mai modifice scorul.

După pauză, 
bine — în special frații 
prumutați pentru acest 
spre deosebire de noi, 
multe acțiuni, înscriind 
(lovitură de pedeapsă, 
picior căzută și o transformare), 
Vidai și A. Boniface (cite o trans
formare).

Antrenorul N. Pădureanu, cu care1 
am vorbit la telefon, ne-a spus : 
„Victoria Beziers-ului este pe deplin 
meritată, dar scorul este prea sever 
(Penciu a ratat 3 lovituri de pedeapsă 
din poziții convenabile, iar Morarul 
și Oblemenco cite o lovitură de pî-| 
dor căzută). Băieții noștri au vrut 
să joace frumos, la mină. In parte, 
au reușit, dar gazdele au practicai 
un joc de o brutalitate puțin comună! 
Arbitrul Calmet a fost neașteptat da 
îngăduitor față de jocul brutal al 
gazdelor. De cînd mă ocup de rugbl 
nu mi-a fost dat să văd atitea bru-4 
taZități ca in această partidă. Dd 
altfel, cei peste 15 000 de spectatori 
și-au fluierat copios echipa favoritei 
iar la sfîrșitul partidei conducătorii 
formației Beziers au venit să nl 
ceară... scuze pentru cele intimplatl 
pe teren !“ j

Grivița Roșie susține miercuri seta 
ra, în nocturnă, al doilea med ifl 
cadrul acestui turneu, jucîd La Grifl 
noble. f

gazdele joacă mai 
Boniface îm- 
meci — șl, 

finalizează 
prin Dedieu 
lovitură de
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