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Campionatele mondiale de tenis de masă de la Pratța

ECHIPA NOASTRA FEMININĂ MERGE DIN VICTORIE IN VICTORIE
Trimisul nostru special, C. Comarnischi, transmite:

[latul sporturilor din parcul „Ju- 
| Fucik” este literalmente asaltat 
[ecare zi de mii de spectatori dor- 
[șă asiste la aprigele dispute ofe- 
I de cel de al 27-lea campionat al 
[i la tenis de masă. Multe dintre 
luzeie dăruite de spectatori sînt 
[sate sportivilor noștri pentru jo- 
I lor spectaculos, pentru perfor- 
Ițele pe care le realizează în fața 
r formații redutabile. După victo- 
I obținute, în prima zi de concurs, 
le noastre au repurtat simbătă 
Huminică noi succese. Astfel ele 
întrecut formațiile Austriei, S.U.A.,
R.P. Polone. Băieții au realizat 

Li trei victorii (Brazilia, Franța și 
tralia), dar au ratat șansele de 

Ificare în etapele superioare ale 
lecerii pierzînd în fața echipelor 
LțJngare și R.F. Germane.
H^tre jucătorii care se bucură de 
tă apreciere din partea publicu- 
praghez se află și tînârul nostru 

rezentant Dorin Giurgiucă. El a 
lit pini acum un joc plin de pro- 
iuni, realizind victorii prețioase la 
mtatul jucător brazilian Da Costa
tbe, la Arndt (R.F.G.) și la cu-
fcuții sportivi maghiari Berczik și
țsa.s.
fele trei jucătoare de bază ale
jpei noastre -- Maria Alexandru,

Geta Pitică și Ella Constantinescu — 
sînt urmărite cu multă atenție de 
specialiști, de public și de către nu
meroșii ziariști acreditați la mondiale. 
Foarte mulți acordă mari șanse echi
pei noastre și, firește, acest lucru ne 
bucură. Pină acum reprezentantele 
noastre au confirmat întrutotul spe
ranțele.

Iată ,acum, pe scurt, filmul celor 
două zile de întreceri.

SÎMBĂTÂ. în după-amiaza acestei 
zile echipa noastră feminină a în- 
tilnit formația reprezentativă a Aus
triei. A fost — pentru echipa noas
tră — o îhtilnire ușoară, încheiată cu 
un scor categoric: 3—0. In primul 
meci Geta Pitică a intrecut-o cu 2—1 
pe Scliarfâger, apoi Maria Alexandru 
a depășit-o cu 2-0 pe Willi uger, iar 
in ultimul meci cuplul nostru Maria 
Alexandru — Ella Constantinescu a 
„spulberat” speranțele austrieceloc 
Willingen — Scharfăger invingindu-le 
cu 2—0. în seara aceleiași zile a fost 
programat meciul R. P. Romînă — 
S.U.A. Scor final: 3-0 pentru re
prezentativa țării noastre. Excepție 
făcînd; primul meci (cind Ella Con- 
statinescu a cîștigat mai greu, dato
rită faptului că nu a atacat suficient 
de hotărît) restul intilnirii a fost la 
discreția romîncelor. Rezultate: Con- 
stantinescu—Chotras 2—1, Alexandru—

Rubenstein 2—0, Alexandru, Pitică — 
Chotras — Kamintschi 2—0.

Tot sîmbătâ echipa noastră mas
culină a intîlnit formația Braziliei, 
pe care a in trecut-o cu 5—0. Rezul
tate tehnice : Cobirzan — Duarte 2—0, 
Giurgiucă — Biribe 2—1, Negulescu— 
Kurdoglian 2—0, Cobirzan — Biribe
2— 1, Negulescu — Duarte 2-0. în pri
mul său meci jucat la campionatele 
mondiale Dorin Giurgiucă și-a confir
mat valoarea. Cea de a doua intîlnire 
susținută sîmbătă de echipa noastră 
masculină s-a soldat cu o infrîngere :
3— 5 cu R. F. Germană. Momentul 
psihologic — dacă se poate spune așa 
— al intilnirii a fost în meciul trei 
susținut de Cobirzan împotriva lui 
Scholler. în setul IT jucătorul nostru 
a condus cu 14—12 și apoi 
dar la acest scor a avut

(Continuare in pag. a

ITRI, IN TURUL SEMiriNALELOR „C.C.E/

Voleibaliștii Rapidului învingători la Varșovia
VARȘOVIA, 7 (prin telefon). Du

minică la Varșovia, jucînd împotriva 
Legiei în primul său meci din ca
drul semifinalelor „Cupei campionilor 
europeni", campioana noastră mascu
lină de volei Rapid București 
minat biruitoare, întreeîndu-și 
labilul adversar pe propriul lui 
cu scorul de 3—2 (14—16, 
10—15, 15—11, 15—10).

O splendidă victorie, prin care ra- 
pidiștii și-au asigurat 
vantaj pentru returul 
de la București.

Partida desfășurată
loniei, condusă de cehoslovacul 
Jelinec, a durat două ore și 
sprezece minute și a fost de o 
cată factură tehnică. Cel pu)in despre

a ter- 
redu- 
teren, 
15—7,

primul set, care s-a încheiat la capă
tul a peste treizeci de minute, spe
cialiști polonezi aflafi în sală au afir
mat că a atins o valoare cu greu e- 
galabiiă chiar și de către 
reprezentativelor de țări.

Echipa Rapid s-a impus 
prin superioara calitate a 
mulțumită cărora atacul
lor noștri a putut funcționa 
rea lui normală, beneficiind 
dintre cele mai precise.

Cei mai buni din echipa
fost Drăgan, Plocon și
din formafia poloneză — Szersuldskl 
și Schlief.

întîlniril©

agbiștii de Sa Grivița Rsșie au în&haial
cu o victorie turneu! din Franța

7 (prin telefon). — Gri- 
susținut simbătă cea de

feEZÎERS, 
La Roșie a 
[treia intîlnire din cadrul turneului 

reprins in Franța. Jocul a avut loc 
Auch (formația locală ocupă locul 
în grupa în care activează in cam- 
inatul Franței) și după o partidă 
celentă victoria a revenit rugbiști- 
• romîni cu scorul de 11-0 (8-0). 
■ivița Roșie a întîlnit un adversar 
dutabil, hotărît să facă totul pentru 
obține un rezultat favorabil. Cu o 
aintare foarte bine pregătită, gaz- 
le au obligat formația noastră la 
i susținut efort colectiv, la un joc 
namic în care am reușit să ne im- 
inem superioritatea. După 9 minute 
! joc, Moraru primește o minge re
intrată de Țîbuleac, forțează și în- 
rie o încercare mult aplaudată 
iblic. Transformă Penciu și tot 
dică scorul in min. 18, după o lo- 
tură de pedeapsă de la aproape
: 8—0. înainte de pauză și în tim- 

11 celor 5 minute de odihnă plouă 
rențial, astfel incit terenul impiedi- 
i practicarea unui joc deschis 
î a doua parte a meciului se 
rizează printr-un permanent 

. înaintărilor. Echipa noastră 
i mai mult și Irimescu reușește să 
iscrie o nouă încercare (min. 56). 
ontraatacurile adversarului sînt o- 
rite și partida se încheie cu rezulta-

de 
el

40

și cea 
carac- 
„duel” 
insis-

0 palpitantă încheiere
a returului la volei

CAMPIONATUL MASCULIN.
’rogresul București — C.S.M.S. Iași 
—0 (9, 9, 11). Progresul a apărut 
>entru prima oară în acest campionat 
vîndu-1 în fruntea formației pe Mi- 
:ulescu, parțial restabilit după ope- 
ația făcută la genunchi. Prezența sa 
i adus echipei optimism, dezinvol- 
ură, precum și o însemnată doză de 
irecizie in efectuarea schemelor tac- 
ice. Cit privește oaspeții, aceștia, 
constituind aceeași echipă cu certele 
nsușiri pe care i le cunoșteam, au 

dezamăgit totuși, forma și valoarea

(Continuare in pag. a 3-a)

cu 20-17, 
o cădere

4-a)

un prefios a- 
din 21 aprilie

în capitala Po
li, 

frei- 
ridi-

în special 
preluărilor, 
voleibalițti- 

la valoa- 
de pasa

noastră au 
Nicolau, iar

Echipa de baschet Steaua, pentru
campioană republicană

N. MEADU
antrenor

a 7-a oară

CLUJ, 7 (prin telefon de la tri
misul nostru). — „Maratonul” basche
tului a continuat simbătă cu alte 
două partide din returul finalei. Pro
gramul a avut ca deschidere meciul 
Științelor. Clujenii au luat un start 
decis, profitind mai ales de 
câ echipa timișoreană, evolua 
lonescu (bolnav) și fără 
(sancționat de antrenorul său), 
plus de vitalitate in acțiuni 
Demian mai activ ca de obicei, lo
calnicii au avut inițiativa în perma
nență și, după felul cum decurgeau 
lucrurile, partida promitea clujenilor 
o frumoasă revanșă pentru infrin- 
gerea din tur.

faptul 
fără 

Vilvert 
Cu un 
și cu

timișoreni nu au fost 
părere deși pe par- 
Hoffman (din cauza 

mi-

Baschetbaliștii
de aceeași 
a ieșit și 
entorse). în ultimele cinci
ei s-au trezit din amorțeală și

insă 
curs 
unea 
nule
cu un presing atent și-au obligat ad
versarii să cedeze teren. Din învin
gătoare comodă, la un scor categoric, 
Știința Cluj și-a văzut risipit avan
tajul, iar in cele din urmă a trebuit 
să se mulțumească cu un succes la o 
diferență de numai 3 puncte : 82—79 

K ras nai și E,(44—38). Arbitrii I.

ADRIAN VASILIU
1

(Continuare in pag. a 4-a)

Scoruri strînse in etapa de ieri a categoriei A Ia fotbal

REZULTATELE DE IERI

ECHIPEREPUBLICAN BOX

Atac al lui Dinamo București la poarta dinamoviștilor băcăoani: fundașul Gross respinge cu capul.
Foto : T. Cliioreanu

tul de 11-0. Grivița Roșie a aliniat 
următoarea formație : Șerban, Stan- 
ciu, Rădulescu — Stoenescu, Mircea 
Rusu—Moraru, Demian, Iliescu—Stă- 
nescu, lVnsek—Teodorescu, Irimescu, 
Tibuleac, Balcan—Penciu. S-au remar
cat : Moraru — cel mai bun de pe te
ren, — Iliescu, Rădulescu, Stanciu, 
Mircea Rusu, Stănescu, dar trebuie 
subliniat faptul că întreaga echipă a 
jucat bine in această partidă, susținu
tă după un drum obositor de aproape 
6 ore cu mașina.

N. PADUREANU, antrenor

STEAUA — DINAMO CRAIOVA
22—18

Numeroșii spectatori prezenți sîm- 
bătă seara în sala Floreasca au fost 
dezamăgiți de calitatea întîlnirilor din 
partida Steaua — Dinamo Craiova 
(22—18). Exceptînd meciul „muștelor” 
și pe cel al „cocoșilor”, celelalte au 
fost total sub așteptări. Boxerii am
belor echipe au luptat nervos, fără 
orizont tactic, urmărind invariabil lo-

vitura decisivă. Cel mai ilustrativ 
exemplu 'în această privință l-a ofe
rit partida V. Badea (Steaua) — N. 
Moț (Crâiova). Ambii sportivi au ne
glijat toții apărarea și chiar din pri
mele mitiute s-au... aranjat bine pe 
picioare, servindu-și reciproc o ploa
ie de lovituri puternice. Rezultatul: 
meci nul. Ion Marin (Craiova) și Ovi- 
diu Baciu (Steaua) au făcut o demon
strație de felul cum... nu trebuie să 
se boxeze, oferind cel mai neplăcut

Fază din tntilnirea C. Ciucă (Steaua) — C. Buzuluc (Craiova)
Foto: P. Romoșan

meci al reuniunii, la capătul căruia 
Baciu a fost declarat învingător Ia 
puncte. CELELALTE REZULTATE : 
C. Ciucă (Steaua) b.p. C. Buzuluc 
(Craiova) ; N Mindreanu (Steaua) b.p. 
C. Dumitraștu ' (Craiova) ; M. Gdănță 
(Craiova)' b.p. E. Cișmas (Steaua) ; 
FI. Pătrașcu (Craiova) b.p. V. Czekeli 
(Steaua) ; C.
C. Anton 
(Steaua) b.p. 
Ivan (Steaua) 
M. Gheorghioni (Steaua) meci nul cu 
Șt. Pandurii’ (Craiova). (P. H.)

DINAMO — PROGRESUL 28—12
REZULTATE TEHNICE : D. Davi- 

descu (D) !b.p. A. Bariciu (P) ; C. 
Crudu (D) 8 b.p. I. Manea (P) ; C. 
Gheorghiu (D) b.p. D. Fieraru (P) ; 
— un rezultat de egalitate ar fi o- 
glindit mail bine această luptă ; St. 
Bîrsu (D) ttp. P. Anghel (P) ; I. Miha- 
lic (D) b.ab.2 Șt. Popoacă (P) ; V. Mir
za (D) b.p. A.1 Gănescu (P) ; Gh. Con
stantin (P) b.ab.l I. Pițu (D) ; I. Mo
mea (D) b.ab.l pe M: Mariuțan (P) ; D. 
Gheorghiu (D) b.p. E. Sehnap (P); 
V. Mariuțan (D) b.ab.2 D. Filip (P).

Așadar, echipa dinamovistă, pregă
tită de Constantin Nour, a 
detașat (28—12) întîlnirea cu 
sul. în general, meciurile nu 
dicat la un nivel prea bun. 
face, într-o oarecare măsură, partida 
dintre Crudu și Manea în care ambii

Stea.ua — Steagul roșu 0—1.(0—1) 
Minerul
C.S.M.S.
Dinamo

1—0 (0—0)
Petrolul
Știința Timișoara—Rapid 2—2 (1—1)
Farul — Crișana 1—0 (0—0) i

— U.Ț.A. 0—0
— Progresul 1—2 (0—2) 

București — Dinamo Bacău .

— Știința Cluj 0—0

ETAPA VIITOARE
Bogdan (Craiova) b.p. 

(Steaua) ! ; H. Leow 
P. Deca (Craiova) ; I. 
b.p. C. Bilă (Craiova) ;

Progresul — Știința Timișoara
Dinamo Bacău — C.S.M.S.
U.T.A. — Steaua
Rapid — Farul
Petrolul — Dinamo București
Steagul roșu' — Crișana
Știința Cluj — Minerul

cîștigat 
Progre- 
s-au ri- 
Excepție

(Continuare în pag. a 4-a)

CLASAMENT

1. Dinamo Buc. 18 9 7 2 29:13 25
2. Steaua 18 8 6 4 41:30 22
3. Știința Cluj 18 8 5 5 27:21 21
4, Steagul roșu 18 10 1 7 29:31 21
5. Rapid 18 7 6 5 34:28 20
G. Știința Tim. 18 8 4 6 29:25 20
7. Farul 18 8 3 7 36:30 19
8. Petrolul 17 7 4 6 35:21 18
9. C.S.M.S. 18 5 8 5 31:36 18

10. Progresul 18 6 5 7 25:30 17
11. U.T.A. 18 6 3 9 31:33 15
12. Minerul 18 4 5 9 17:37 13
13. Crișana 17 4 3 10 15:34 11
14. Dinamo Bacău 18 2 5 11 15:32 9

(Citiți cronicile in pag. 2-3). >

Stea.ua


RAPID $1 ȘT1IMA TIMIȘOARA ȘI-AU IMPARTIT PERIOADELE O victorie mai clară
DE DOMINARE ȘI...

• '•< . fti‘ > ■' £
TIMIȘOARA, 7 (prin telefon de la 

trimisul nostru). — Și la Timișoara 
a sosit primăvara. A fost o zi minu
nată pentru fotbal și timișorenii nu 
s-au lăsat prea mult invitați, um- 
plînd pină la refuz stadionul „23 Au
gust" din localitate, pentru a asista 
la întâlnirea dintre Știința și Rapid.

Dacă rezultatul îl cam nemulțu
mește pe entuziaștii suporteri ai 
Științei jocul — în ansamblul său — 
se poate spune că i-a satisfăcut. Am 
asistat, mai ales in partea a doua a 
meciului, la un fotbal de bună cali
tate, in viteză, cu execuții tehnice 
„dintr-o bucată". Ambele echipe au

PUNCTELE
lu-realizat uneori acțiuni bune și, 

cru important, încheiate cu aproape 
30 de șuturi la poartă, dintre care 
peste 60 la sută șl-a>u atins ținta.

Se poate spune că in meciul de 
la Timișoara jocul constructiv, calm 
(aici trebuie să-1 evidențiem pe Dinu) 
și aplicarea mai bună a sistemului cu 
patru fundași au adus Rapidului un 
rezultat de egalitate pe deplin meri
tat și în același timp echitabil. Am
bele formații au folosit sistemul 
l-j-4-|-2-|-4. Dar pe cînd Rapidul a 
avut in Georgescu un neobosit jucă
tor la mijlocul terenului, căruia se 
pare că acest rol îi convine de mi

Farul a cîștigat mai greu decit se aștepta
1-0 (0-0) cu Crișana

2-2 (1-1) Steagul roșu Steaui

telefon). —
au... secrete 
că se exa-

Iată cîteva faze mai importante ale 
jocului. Farul începe meciul cu vîn- 
tul în față, dar aceasta nu-1 împiedică 
pe Biikosi ca chiar în minutul 1 să 
șuteze puternic, punîndu-1 la grea în
cercare pe Marin. In min. 19 Moro- 

-ianu se infiltrează în apărarea ad
versă, Dinulescu îi trimite mingea 
dar Solomon intervine și res
pinge. In min. 21 Ciosescu trimite 
puternic cu capul pe Ungă bară. în 
min. 22, 23 și 25 
și Pugna șutează 
bănescu prinde.
deviază in corner 
Stancu, Ciosescu,
lescu ratează ocazii foarte 
min. 33, 36, 42 și 44.

în repriza a doua, Farul asaltează 
poarta lui Marin, dar șuturile lui 
Vasilescu (min. 48 și 50), Biikosi 
(min. 53) și Dinulescu (min. 55) sint 
trimise fie in brațele portarului, fie 
peste poartă. Dominarea Farului se 
concretizează de-abia in min. 65 : Mc- 
roianu primește balonul la centrul 
terenului, face o cursă pe aripă, cen
trează și Dinaiescu. atent,
zâ. Este 1—0. După acest gol Farul 
pornește un adevărat iureș la poarta 
lui Marin.

FARUL : Ghibănescu — Buzea, Tîl- 
vescu, Gref — Stancu, Neacșu — Mo
roianu, Biikosi, Ciosescu (min. 78 
Vlad), Dinulescu, Vasilescu.

CRIȘANA : Marin — Bacoș, Solo
mon, Szakacs II — Neșu, Vlad I — 
Szucs, Szakacs III, Szakacs I, Pugna 
(min. 70 David), Dulgheru.

A arbitrat bine Vasiie Dumitrescu 
(București).

Vlad de la Crișana 
la poartă, dar Ghi- 
Tn min. 28, Marin 
șutul lui Dinulescu. 
Moroianu și Dinu- 

bune în

legătură cu echipa 
sa apariție pe teren 
Farul a
Crișana,

cîștigat pe 
ca urmare 
teritoriale 

a dominat 
la poartă.

CONSTANȚA, 7 (prin 
Cine a spus câ antrenorii 
față de gazetari ? Credem 
gereazâ. Dovadă sinceritatea cu care
ne-au întîmpinat înainte de joc cei 
doi conducători tehnici ai echipelor 
Crișana și Farul.

„Am venit Ia Constanța să jucăm 
un fotbal complet, nu să facem jo« 
de apărare44 — ne-a spus Voronkovski.

„Ne interesează ca tripleta să rea
lizeze un joc în mișcare și în gene
ral echipierii să acționeze calm" — 
sublinia Augustin Botescu.

Fizionomia meciului de-a lungul 
celor 90 de minute de joc a confirmat 
că ambii antrenori și-au împărtășit 
deschis gîndurile.

Mai întîi, în 
gazdă. La a doua 
propriu în retur, 
merit partida cu
a unei nete superiorități 
în repriza a doua, cînd 
autoritar și a șutat mult 
Spectaiorii au constatat insă că vic
toria echipei lor favorite a fost ob
ținută mai greu decît s-au așteptat, 
și fără să se fi realizat un spectacol 
de calitate ci, dimpotrivă, în urma 
unui joc de scăzută valoare tehnica. 
Și aceas‘a, tocmai pentru câ jucătorii 
localnici, dornici peste măsură să se 
reabiliteze în fața suporterilor, a»i 
tos- -Ips-ți de calm, iar tripleta n-a 
rea’iza» deplin dezideratul de a juca 
în mișcare. Primul fapt l-a făcut să 
greșească destul de mult în execu
țiile ’ehnice, să nu se orienteze tactic 
întotdeauna fericit, neglijîndu-se ex
tremele și ratînd. Iar cel de al doilea 
i-a privat de forța de pătrundere și 
implicit de posibilitatea de a-și valo
rifica presiunea la poarta lui Marin.

Jucătorii orădeni au practicat un 
joc deschis, probînd adevărul că, 
„cea mai bună apărare este atacul44. 
Așa se face că în prima repriză jocul 
a fost echilibrat, cu acțiuni ofensive, 
alternînd de la o poartă la alta, 
canții oaspeți, mai ales Pugna, 
gheru și Szakacs III, au ridicat 
tule probleme apărării gazde. De
menea, în puținele momente de răgaz

marchea-

GELU RUSCANU 
E. PETRE — coresp.

nune, Știința s-a trezit de multe ori 
cu apărarea și înaintarea complet dis
parate. R. Lazăr a uitat probabil de 
sarcinile sale și ca atare lui Petescu 
i-a fost destul de greu să suplinească 
această defecțiune, semnalată și cu 
alte ocazii la Știința.

Prima repriză a aparținut Rapidu
lui. Bucureștenii au jucat în această 
perioadă direct pe poartă, au folo
sit din plin viteza extremelor, iar 
cele două vîrfuri de atac — Balint 
și Dinu (care l-a înlocuit cu succes 
pe Ionescu, indisponibil) au fost de 
fiecare dată la post, au combinat când 
a trebuit și au șutat periculos la 
poartă. Ne așteptam ca de la începu
tul meciului Știința să treacă 
la un joc ofensiv, mai ales că 
avea de 
nului și 
prelungit 
timp de 
crispat și n-a 
25 de minute 
tragă dedt un 
lui Niculescu.

Evoluția scorului a fost Interesantă, 
contribuind și ea la reușita intilnirii.

In min. 30. Manoiache, reia cu bol
tă peste Niculescu. Acest gol a fost 
un adevărat accelerator al ritmului 
jocului. Nu trec decît 5 minute și 
tabela de marcaj se schimbă. La o 
acțiune la care rapid iștii profită de 
o ezitare a lui Petescu și de neaten
ția lui Țurcan, centrul atacant Dinu 
egalează dintr-un șut de la 14 m. 
Minutul 51 aduce avantaj Rapidului. 
Balint trage dintr-un unghi dificil și 
Curcan scapă din brațe mingea pe 
care Năsturescu o trimite în poarta 
goală. Cu acest gol, Rapid conduce 
pină in min. 67 cînd Mamolache 
,.șterge" cu capul o minge centrată 
de R. Lazăr și înscrie peste Nicu
lescu, care-i ieșise în întâmpinare. 
Meciul e din ce în ce mai frumos, 
mai vioi. Păcat însă că în această 
perioadă unii jucători abuzează de 
durități (Năsturescu, Kraus — care 
l-a accidentat serios pe Petescu — 
și Turcan) sau au atitudini nespor
tive, cum a fost aceea a lui Botescu, 
care în loc să se preocupe de joc 
l-a călcat intenționat pe mină pe 
Năsturescu, cînd acesta era căzut la 
pămînt.

Arbitrul P. Sotir (Mediaș) a condus 
bine următoarele formații :

ȘTIINȚA: Curcan — Georgescu,
Turcan. Răcelescu — Petescu, Botes
cu — Igna, R. Lazăr, Manolache, De
leter, Mițaru.

RAPID : Niculescu — Greavu, Mo
toc, Dan Coe — Ștefănescu, Langa— 
Năsturescu, Balint, Dinu, Georgescu, 
Kraus.

Știința 
ofensiv, 

partea sa avantajul tere- 
incurajările publicului. Și-a 
însă

15-20
.perioada de studiu" 

a Jucat 
jocul. In 
reușit sâ 
la poarta

de minute, 
legat deloc 
Știința n-a 
singur șut

CONSTANTIN ALEXE

Ata- 
Dul- 
des- 
ase-

din repriza secundă, cînd situația le-a 
permis, orâdenii au ieșit din apărare 
și au inițiat atacuri susținute nu de 
doi sau trei jucători, ci de mai mulți.

Miercuri, etapă in „Cupa R.P.R.“
Miercuri 10 aprilie este programată 

etaja șaisprezecimilor de finală ale 
„Cupei R.P.R." la fotbal.

în această fază a competiției intră 
în întrecere și echipele de categorie 
A. Sint programate jocurile : Ceah 
lăul Piatra Neamț — C.S.M.S. Iași, 
I.M.U. Medgidia — Rapid București, 
Carpați Sinaia - Steaua București. 
Prahova Ploiești — Farul Constanța, 
Metalul București — Petrolul Ploiești. 
C.F.R. Roșiori — Dinamo București, 
Dinamo Pitești — Progresul Buc.. 
Știința Craiova - U.T.Ă., C.S.M. Re
șița — Știința Timișoara, A.S. Cugir - 
Minerul Lupeni, Gaz Metan Mediaș — 
Steagul roșu Brașov, Minerul Baia 
Mare - Crișana Oradea, A.S.M.D. 
Satu Mare - Știința Cluj, Industria 
Sirmei Cîmpia Turzii — Arieșul Tur
da, Știința Galați — Dinamo Bacău. 
Siderurgistul Galați stă.

Min. 85 : Eremia, la pămînt, nu-și mai face nici o iluzie... Dar

X- , •.vX.w.Ww

Să mai spună Silviu Ploieșteanu, an
trenorul Steagului roșu — așa cum a 
spus în repetate rânduri — că echipa 
sa „nu poate să joace la București44 ! 
Cei care l-au dezmințit ieri au fost pro
priii lui jucători, care au arătat prin 
rezultatul meciului cu Steaua și mai 
ales prin jocul prestat, că vechile ar
gumente folosite pentru a explica 
luțiile slabe ale Steagului roșu în 
pitală — diferența de... altitudine 
tre Brașov și București, „complexul 
hologic44 de care s-ar' lăsa copleșiți 
baliștii de la poalele Tîmpei cînd joacă 
pe stadioanele din București — n-aveau 
nici un fel de temei. Probabil că nici 
antrenorul Ploieșteanu n-a crezut prea 
mult în ele. Dar, cînd pierzi... trebuie 
să găsești o explicație.

Ieri, Steagul roșu, care realizase o 
„performanță** de loc faimoasă, aceea 
de a nu fi cîștigat nici imul din cele 
9 jocuri susținute în deplasare în acest 
campionat, a dat de pămînt cu această 
falsă „tradiție4*, reușind să învingă nu 
un adversar oarecare, ci una dintre e- 
chipele fruntașe ale fotbalului nostru, 
Steaua. Și dacă de obicei scorul de 1-0 
nu spune prea mult, de data aceasta 
este vorba de o victorie dară, mai con
vingătoare, poate, decit altele, obținute 
la diferențe mai mari de goluri. De alt
fel, dacă Seredai n-ar fi ratat de trei 
ori în situații fără speranță pentru for
mația bucureșteană, victoria s-ar fi pro
filat mai puternic și pe tabela de mar
caj.

Dar. ce s-a întîmplat ieri ? Vreo „mi
nune**? Nicidecum ! Dar au intervenit 
două elemente hotărî toare pentru re-

evo- 
Ca- 

din- 
psi- 
fot-

DINAMO BUCUREȘTI A CÎȘTIGAT DE ABIA 
IN ULTIMELE MINUTE: 1-0 CU DINAMO BACĂU

zultatul oricărui meci de fo 
din echipe a jucat foarte bin 
laltă i-a înlesnit în mare mă 
luci-u, printr-o replică slabj| 
joc scăzut ca valoare. ParedJH 
dar așa este. Și fără a dim irul 
aprecierile ce se pot face la <1 
peților, aplaudați pe bună dl 
sfîrșitul meciului, trebuie totul 
nem că Steaua a fost de nerl 
nereușind decît rareori să-și I 
jocul, să creeze faze la nivelul 
care ni le-a oferit în alte rîn<|

Steagul roșu, care a practici 
tehnic, cu treceri subtile de I 
avut un echilibru neașteptat îl 
partimente. N-am mai văzut I 
ruptă în două, cu o înaintare ■! 
taculoasă și o apărare nesiguri 
greșească la prima acțiune ml 
tă a înaintării adverse. Și daci 
atac, cu argintul ei viu, Ned 
apărea ca din pămînt cînd ini 
cînd în cealaltă a terenului, aii 
de a se fi „găsit44 mereu și de I 
trat astfel balonul, nu mai ipl 
aportul apărării, promptă în iii 
calmă, foarte atentă în fazele I

Ne-am fi așteptat, o dată tra 
ma repriză, în care superiorit 
peților fusese evidentă, ca S 
forțeze ritmul de joc, punînd 
ne astfel arma cea mai eficace 
s-ar fi putut contracara jocul 
tiv, destul de lent însă, al E 
lor. Dar bucureștenii n-au fă 
lucru decît la începutul reprize 
cînd au și trecut de altfel pe 
galare, dar Voinea a lăsat si 
prin față, într-un moment imj 
plină ofensivă a echipei sale, 
care ar fi putut schimba poa 
pectul jocului și soarta meciu

Pină în minutul 29 al prime 
meciul n-a „mișcat*4 tribunele, 
prea puțin la poartă, de o pa 
alta, iar jocul a fost în gene 
de dinamism, in acest minut, 
insistat la o minge în apropie 
de fund, a centrat și Meszaroș

Cine și-ar fi închipuit că Dinamo 
București, „solistă" la Pronosport, nu 
va fi scutită de emoții și va trebui 
să aștepte... minutul 80 pentru a ob
ține o victorie la limită in fața ulti
mei clasate ? Și totuși, așa s-au pe
trecut lucrurile ieri, in „deschiderea" 
de pe stadionul Republicii, într-un 
meci în care bucureștenii au dominat 
in majoritatea timpului, au ratat ocazii 
peste ocazii, au realizat un raport 
de cornere de 17—2 (!) dar erau gala- 
gata să scape un punct, sau — cine 
știe ! — poate chiar pe amîndouă.
Dinamo Bacău a intrat pe teren de
cisă să lupte din răsputeri. Oaspeții 
au atacat în primele minute și dacă 
Harșani era mai atent ar fi putut 
chiar conduce, dar centrul atacant 
băcăoan a ratat o bună ocazie în 
min. 5. După începutul viguros al bă- 
căoanilor, bucureștenii temperează e- 
lanul acestora, domină teritorial, dar... 
numai atît. Atacul echipei noastre 
campioane, în care figurează jucători 
bine cotați, de atitea ori componenți 
ai echipei sau loturilor reprezenta
tive, s-au comportat — în unele faze 
— ca niște începători, greșind pase 
simple, șutind defectuos la poartă sau 
tratînd situațiile de gol cu o ușurință 
inadmisibilă. In minutul 18 Ene II,

pronosport
Așa arată o variantă cu 12+1 rezul

tate exacte :

I. Steaua—Steagul roșu 2
n. Dinamo București—Dinamo Bacău 1
ni. Petrolul—știinîa Cluj x
IV. C.S.M.S. Iași—Progresul 2
V. Minerul—U.T.A. x
VI. Farul—Crișana 1

Vn. Poiana Cîmpina—Metalul Tîrg. 1
VIII. C.F.R. Roșiori—Dinamo Pitești 2
IX. Gaz Metan Mediaș—C.S.M. Reșița x
X. Unirea Rîm. Vîlcea—Dinamo Obor 1
XI. Unirea Dej—Minerul B. Mare 1
XII. Crișul Oradea—C.S.M. Cluj 1
Sd. știința Timișoara—Rapid x

Fond de premii : 325 724 lei.

in minutul 20 Pircălab, in minutul 24 
Țîrcovnicu, în minutul 30 David — 
pentru a nu cita decît ocaziile cele 
mai mari — au dovedit lipsuri teh
nice nepermise in controlul balonului 
în faza de finalizare și în precizia 
șutului la poartă. Așa îneît, deși re
priza s-a desfășurat începînd de prin 
minutul 10, ...în sens unic tabela de 
marcaj a continuat să, rămină ne
schimbată. Cu toate acestea, o schim
bare era să se producă îfî minutul 45, 
cînd numai o intervenție artistică a 
lui Datcu, la o minge „pusă" cu capul, 
la colț, de Harșani, i-a scutit pe 
bucureșteni de un „duș rece" care 
poate că nu le-ar fi stricat...

Și spunem acest lucru pentru că și 
după pauză ei au continuat să do
mine dar prestând același joc încîlcit, 
lent, fără orizont. întrevăzind posi
bilitatea obținerii unui meci nul 
compania liderului, băcăoanii și-Nț 
organizat și mai bine apărarea : 
fața liniei de „patru la fund" ei at? 
mai alcătuit o linie de trei, lăsîndu-i 
în față pe Harșani, Gram și una din 
cele două extreme, după partea pe 
care încercau contraatacurile. In a- 
ceste condiții, în care băcăoanii nu 
urmăreau decît respingerea acțiunilor 
adverse și... minutarul ceasului de pe 
stadion, pe teren n-a mai existat, 
practic, decît o echipă : cea bucureș
teană. care a obținut o avalanșă de 
cornere, respinse însă cu ușurință de 
apărătorii oaspeți și în special de 
Lazăr și Gros care — prin fizicul lor 
— au dominat careul. Jucind acum 
din ce în ce mai nervos, atacanții lui 
Dinamo București au mai puține si
tuații clare de gol. Și se părea că 
scorul alb de la Bacău se va reedita...

în minutul 80 însă, Varga ii lan
sează pe aripă, printr-o intoarcere

splendidă, pe Pircălab, acesta face o 
cursă impetuoasă și de la 7—8 metri 
șutează pe jos, înscriind singurul gol 
al meciului. După 5 minute, oaspeții 
au și ei o bună ocazie — singura din 
această repriză — ratată însă tot de 
Harșani, care a șutat din voie pe 
lingă poartă.

întâlnirea n-a satisfăcut din punct 
de vedere tehnic. Dinamo București 
a jucat fără vigoarea obișnuită, com
partimentul deficitar fiind atacul. 
Singurul care a jucat la valoarea sa 
a fost Varga. Interul dreapta dina- 
movist a muncit mult și a realizat 
cîteva faze de mare subtilitate. Mult 
sub așteptări, Pircălab, în prima re
priză. Din echipa învingătoare, men
țiuni pentru Nunweiller IV (care a 
preluat ieri de la fratele său — ab
sent din formație din cauza unui ac
cident — nu numai calitatea de că
pitan ci și pe aceea de „suflet" al 
echipei), Popa și Ștefan. Dinamo Ba
cău a făcut față satisfăcător cerințe
lor jocului lăsînd ieri o impresie mai 
bună decît în alte jocuri, cînd venea 
in Capitală cu „recomandarea" unor 
locuri mai bune în clasament decît 
cel pe care-1 ocupă actualmente. Cei 
mai buni : Ghiță, Lazăr, Gros, Paș- 
canu.

Arbitrul C. Denghel Ploiești a con
dus bine formațiile :

DINAMO BUCUREȘTI : Datcu — 
Popa, Constantinescu, Ivan — Ștefan, 
Nunweiller IV — Pircălab, Varga, 
Ene II (din min. 55 Frățilă), Țîrcov
nicu, David.

DINAMO BACAU : Ghiță — Gio- 
sanu, Lazăr, Gros — Vătafu, Pașcanu 
— Radulescu, Mureșan, Harșani, Ef- 
tâmie (min. 56 Gram), Publik.

RADU URZICEANU

Gazdele au 
de la Lupen

LUPENI 7 (prin telefon di 
misul nostru). înainte cu cit 
nute de începerea partidei ar 
tat cu antrenorul Petchovski 
gătură cu formația pe care 1 
nează să o trimită pe terer 
pe glnduri — ne-a răspuns 
ce privește portarul. Coman 
simte de pe urma recentului 
iar Ion Vasiie are doar 21 d 
ar fi la primul său meci in 
ria A..."

Cînd echipele au apărut p 
silueta fragilă a lui Ion V 
părut atacanților de la Mint 
pradă ușoară. Dar tocmai lor 
a fost cel care le-a zadarnic 
eforturile de a înscrie golul 
le aducă atît de mult doritele 
Pe jos sau pe sus, de la dista 
din apropiere, tânărul portar 
a prins sau a respins tot c 
tras. Este adevărat însă că în 
a avut o apărare care, în pr 
priză, a jucat fără greșeală 
cea de-a doua a făcut față 
iureșului dezordonat al gazd< 
special Koszka a jucat foart

De altfel, organizarea pre 
apărare și menținerea preiui 
balonului de către atacanți, în 
adversarilor, au fost cele două 
ale arădenilor în această î 
Fără să facă un joc strict de 
re, oaspeții au fost preocui 
primul rînd să nu primeas 
Consecvenți așezării cu patru



Seredai ratează o ocazie unică.

ternic în poartă. Steaua nu poate răs- 
nde la acest gol. fiindcă din atac nu 
atează decit Constantin, care trimite 
Ma pase „la întîlnire*4, irosite însă de 
5Wi atacanți și mai ales de Voinea 

Caoovcanu. Două învălmășeli la 
arta lui Adamache dau emoții brașo- 
lilor, care răsuflă ușurați cind sca
de pericol, dar făptui că bucureștenii 
au in această parte a jocului alte 

tzii mai favorabile, ivite in urma unor 
iuni clare, spune totul. Dimpotrivă, 
n acțiuni bine conduse din mijlocul 
enului pînă. în. careul advers, oaspe- 
ajung în situația de a înscrie, cum 

post cazul in special în min. 35 și 44, 
d Seredai a ratat goluri ca și făcute, 
epriza a doua marchează o ușoară 
ragere în apărare a Steagului roșu, 
erii se văd acum mai mult in apă- 
e și mai puțin in atac. Steaua este 
im in ofensivă, dar nu forțează to- 
i egalarea, nu luptă suficient. Acest 
tu il fac fotbaliștii din Brașov, din 
durile cărora se remarcă Adamache, 
ghi, Pescaru și Necula. Ei reușesc 
fel nu numai să păstreze avantajul 
aim de un punct luat la repriză, dar 
contraatace periculos în finalul me- 

lui, cînd Seredai, la doi metri de 
trtă, pierde cea mai mare dintre toa- 
ocaziile ivite în această partidă. 
irMțrul Faturos n-a mai „cîștigat* pu- 
cîîT, cum a făcut-o în celelalte două 
rțide arbitrate la noi. El a dat unele 
îizii greșite, care au dezavantajat in- 
nn timp pe oaspeți și apoi pe bucu- 
teni, cărora le-a refuzat in min. 70 
„11 metri* la un fault în careu co- 

s de Campo asupra lui Constantin. 
TEAGUL ROȘU î Adamache—Campo, 
iei, Naghi—Pescaru, Szigheti—Hașoti,
ftănăilă, Necula, Meszaroș, Seredai.
TEAUA : Eremia—Zavoda II, Hălmă- 
mu, staicu—jenei, Crișan—Cacoveanu,
n st an tin, Voinea (din min. 60 Tomeș), 
ksi, lătaru.

JACK BERARIU

ouă penaltiuri și 
n punct nesperat:
au reușit să închidă drumul spre 
irtă atacanților de la Minerul, 
dntarea arădeană — ușoară — a 
tonal" calitățile lui Sziklal, șutind 
la distanță, uneori destul de peri- 

os. Acțiunile echipei U.T.A. au fost 
ă lipsite de torța necesară pentru 
Jășirea adversarului in clipele de
lve.
îchipa din Lupenl avea mare ne- 
e de cele două puncte puse in 
. Lucrul acesta a determinat în 
re măsură și maniera în care ea 
rvoluat și felul în care a rezolvat 
lte situații ivite în joc. Minerii 

abordat meciul nervoși, stare 
e s-a amplificat o dată cu scurge- 

timpului. Dornici să marcheze 
orice preț, ei au împins jocul în 

enul advers dar acțiunile le-au 
■tat la intîmplare. Nici Băluțiu, 
i Ion C. Ion sau Drăgoi, jucători 

experiență, n-au reușit să iasă 
starea de nervozitate generală a 

ipei și să dea substanță inițiative- 
colegilor lor de compartiment, 

partea a doua a jocului, gazdele 
intensificat atacurile dar lipsurile 

întite au rămas. Repriza secundă 
ost bogată în faze interesante. 
Arbitrul A. Bentu-București a acor- 

localnicilor două lovituri de la 
metri (ambele discutabile) în mi- 
ele 55 și 77, dar Drăgoi și Costin 
iu ratat. In această parte a jocu- 
- fotbaliștii din Lupeni au fost 
ăjiți încă de două ori cînd balo-

[ Nu-i de ajuns să domini: 
Petrolul - Știința Cluj 0-0

PLOIEȘTI, 7 (prin telefon). Din 
nou publicul ploieștean a plecat ne
mulțumit de rezultatul obținut de 
echipa sa favorită. Dacă în urmă cu 
cîțeva zile Petrolul a cîștigat la li
mită, ratînd însă calificarea în „Cu
pa orașelor tîrguri", de data aceasta 
risipa de energie a ploieștenilor a 
fost zadarnică, ei nereușind să fruc
tifice nici una din nenumăratele oca
zii avute și terminînd nedecis cu 
Știința Cluj: 0—0. Studenții au plecat 
din Ploiești cu un punct, menținîn- 
du-Se astfel pe primul plan în lupta 
pentru șefia clasamentului. Dar jo
cul prestat de clujeni a fost de slabă 
calitate. In această privință este 
semnificativă declarația antrenorului 
N. Săbăslău : „Rezultatul mă bucură, 
dar jocul nu“.

Repriza întîi a fost caracterizată 
de un ritm lent și de numeroasele exe
cuții tehnice greșite ale jucătorilor am
belor echipe. Știința a pus accentul 
pe apărare, avînd uneori pe linia de 
fund 5—6 și chiar 8 jucători. Petru 
Emil a jucat în apărare, cu sarcina 
de a-1 ține pe Dridea I, cu toate că 
pînă nu de mult el a fost unul din 
jucătorii ofensivi ai echipei. Petro
liștii au atacat din primul minut, dar 
majoritatea acțiunilor lor au fost ini
țiate pe centrul terenului, ușurînd 
astfel sarcina apărării clujene. Cele 
două extreme, Badea și Dridea II, au 
fost rar folosite, iar centrările aces
tora au fost imprecise. Din avalanșa 
de atacuri ale petroliștilor am reți
nut ratările lui Badea (min. 26) cînd 
Ringheanu i-a plonjat la picioare, 
Ta bar cea (min. 32) care a tras ușor

Ieșenii învinși pe teren propriu: C.S.M.S.-
Progresul București 1-2 (0-2)

IAȘI 7 (prin telefon). La numai o 
săptămină după victoria cu 2-0 obți
nută asupra echipei Steagul roșu, 
C.S.M.S. a pierdut acasă (pentru pri
ma dată în acest campionat) în fața 
formației Progresul București : 1—2.

După felul cum a început jocul 
s-a văzut clar că fotbaliștii ieșeni 
nu „merg” și în consecință vor avea 
multe dificultăți în acest meci. S-au 
„încălzit" greu, au găsit de puține 
ori drumul spre poarta apărată de 
Cosma. O repriză întreagă (prima) 
au tras doar de trei ori pe spațiul 
porții adverse și dintre aceste șuturi 
doar două au fost mai periculoase. 
Apărarea a reușit cu greu să rezolve 
problemele puse de înaintarea Progre
sului, deși aceasta n-a strălucit. La 
fel, înaintarea ieșenilor (în care s-a 
resimțit absența lui Pop) n-a știut 
să lege jocul, a acționat la intimplare.

U.T.A. a plecat 
0-0 cu Minerul

nul, în loc să poposească în plasă, 
a fost respins de barele verticale.

în ciuda ocaziilor ratate de gazde, 
prin cele două penaltiuri și cele două 
bare, rezultatul este just, oglindind 
raportul de forțe de pe teren și 
echilibrul determinat de tehnica mai 
bună a arădenilor, pe de o parte și 
de cantitatea de energie aruncată în 
luptă de către gazde, pe de altă 
parte.

Minerul ar fi putut să cîștige aceas
tă partidă însă lipsurile amintite au îm
piedicat-o și o vor împiedica și în 
viitor să obțină succese, dacă condu
cerea tehnică a echipei și jucătorii 
nu se vor strădui să le elimine. 
Una din preocupările principale ale 
conducerii echipei Minerul trebuie 
să fie pregătirea unui coordonator 
de joc.

Datorită celor arătate mai sus, jo
cul nu s-a ridicat la un nivel supe
rior, neoferind prea multe faze de 
fotbal curat, acțiuni clare, eficacitate 
în finalizări etc.

MINERUL LUPENI: Sziklai-Staudt, 
Costin, Izghireanu — Szoke, Dan II 
— Cotroază, Ion C. Ion, Sima, Băluțiu, 
Drăgoi (Nicolau).

U.T.A. : Ion Vasile - Sziics, Capaș, 
Neamțu — Sîrbu, Koszka — Leac (Chi- 
vu), Sasu, ȚîHea, Floruț, Czako.

VALENTIN PAUNESCU 

de la 14 m, A. Munteanu (min. 33) 
care a ezitat să șuteze și Ringheanu
i-a  cules mingea din față și Dridea I 
(min. 38) care a trimis mingea cu 
capul peste bară. Și studenții au a- 
vut cîteva ocazii dar pripeala lui 
Adam (min. 23 și 30) a făcut ca ta
bela de marcaj să rămînă neschimba
tă.

După pauză, aspectul jocului a ră
mas același. Petrolul a dominat in
sistent, dar steril. Tabaroea și A. 
Munteanu au deschis mai des ex
tremele, însă centrările lor au fost 
de multe ori imprecise. In -plus, aglo
merarea din fața porții lui Ringhea
nu a făcut imposibilă fructificarea 
vreuneia din ocaziile avute de Ba
dea (min. 47, 50 și 70), Tabaroea (min. 
60) și Dridea II (min. 55). Studenții 
au continuat să se apere, lăstnd la 
înaintare doar trei jucători : pe 
Adam, Popescu și Ivansuo sau Matei. 
Și în această parte a întîlnirli greul 
a fost dus de apărare, în care Rin
gheanu a fost „vioara întîi", apă- 
rînd excepțional.

Arbitrajul lui V. Drug (București) a 
fost în general bun.

PETROLUL PLOIEȘTI : Sfeteu — 
Pahonțu, M. Marcel, Flore» — D. 
Munteanu, Ivan — Badea, Tabaroea, 
Dridea I, A. Munteanu, Dridea H 
(din min. 69 Moldoveana).

ȘTIINȚA CLUJ: Ringheanu — 
Marcu, Georgescu, Cîmpeanu — Pe
tru, Kromely — Ivansuc, Popescu, 
Suciu, Adam, Matei.

POMPILTU VINTILA
GH. ALEXANDRESCL’-coresp.

In asemenea condiții, bucureșteni- 
lor le-a fost ușor să preia inițiativa 
de la început și să forțeze deschide
rea scorului. Subliniem că deși a în
scris două goluri (Oaidă in min. 15 
— în urma unui schimb de pase cu 
Mateianu — și Stoicescu în min. 23), 
Progresul nu s-a ridicat cu mult 
peste valoarea gazdelor. Oaspeții au 
fost însă ceva mai hotăriți și in ge
neral au acționat mai organizat Preo
cuparea pentru calitate a lipsit insă 
și la bucureșteni ca și la ieșeni, de 
altfel. Cele două goluri, „căzute" des
tul de ușor, au făcut ca echipa Pro
gresul să nu mai insiste și treptat 
inițiativa a trecut de partea gaz
delor.

începutul reprizei secunde ne-a dat 
impresia că echipa C.S.M.S. va reuși 
să modifice rezultatul. Gazdele își 
creează o mare ocazie în min. 50, dar 
Milea, aflat la cițiva metri de poartă, 
nu insistă, lăsindu-i lui Cosma posi
bilitatea să intervină la balon. In 
continuare, asistăm la alte două oca
zii favorabile pentru ieșeni, ratate 
de V. Popescu și Voica (min. 65 și 
70). Atacurile gazdelor aduc abia în 
minutul 77 modificarea scorului : la 
o învălmășeală în careul bucurește- 
nilor, mingea ajunge la Milea, care 
marchează din apropierea porții. Tot 
Milea are din nou ocazie să înscrie 
(min. 88) dar șutul său prea slab 
este reținut de Cosma.

Spre dezamăgirea celor peste 20.000 
de spectatori, jocul a fost slab. Sin
gurii care au dat un randament mai 
bun au fost Țapu de la C.S.M.S., 
Oaidă, Știrbei de la Progresul.

Arbitrul C. Nifescu-Sibiu care, !n 
general, n-a avut o misiune prea grea, 
a condus cu insuficientă fermitate. 
El a dat multe decizii cu întîrziere.

Formațiile :
C.S.M.S.-IAȘI : Ojoc - Scarlat, 

Tapu, Dragomirescu — V. Popescu, 
Humă — Matei, Constantinescu, Co- 
mănescu (Danileț min. 27), Voica, Mi- 
lea.

PROGRESUL BUCUREȘTI: Cosma 
(Mîndru min. 89) — Nedelcu (I. Po
pescu min. 71), Caricaș, Panait — Ian- 
cu, I. Popescu (Știrbei min. 71) — 
Oaidă, Mateianu, Stoicescu, M. Voi
nea, Mafteuță.

T. STĂM A
G. VASILIU — coresp. 1

Ieri, în categoria B
SERIA I

Siderurgistul Galați — Rapid Foc
șani 1—0 (0—0)

Prahova Ploiești — Știința Galați 
2—1 (2—0)

Flacăra Moreni — Carpați Sinaia
2—1 (1—0)

Poiana C&npina — Metalul Tîrgo- 
viște 1—0 (0—0)

LM.U. Medgidia — Progresul Brăila
1—1 (0—1)

Foresta Fălticeni — C.F.R. Pașcani
3—0 (0—0)

Flamura roșie Tecuci — Ceahlăul 
P. Neamț 1—0 (1—0)

CLASAMENT
1. Siderurgistul Galați 15 9 5 1 35:16 23X. Prahova Ploiești 15 9 2 4 24:18 20
3. Metalul Tfrgoviște 15 7 4 4 32:11 18
4.
5.

Știința Galați 
Foresta Fălticeni

15
15

8
8

2
1

5
6

26:22
28:22

18
17

6. Carpați Sinaia 15 6 3 6 21:19 15
7. Progresul Brăila 15 6 2 7 25:26 14a. Flacăra Moreni 15 5 4 6 21:27 14
9. CJ.R. Pașcani 15 6 2 7 22:30 14

1«. Ceahlăul p. Neamț 15 6 1 8 19:31 13
11. LM.U. Medgidia 15 5 2 8 25:26 12
12. Poiana Clmpina 15 5 2 8 21:29 12
13. Rapid Focșani 15 5 l 9 16:23 11
14. Flamura roșie Tecuci 15 3 3 9 18:33 9

ETAPA VIITOARE : Siderurgistul 
Galați — Prahova Ploiești, Rapid 
Focșani — Știința Galați, Poiana Cîm- 
pina — Fiacăra Moreni, Metalul Tîr- 
goviște — Carpați Sinaia, Progresul 
Brăila — Foresta Fălticeni, Ceahlăul 
P. Neamț — LM.U. Medgidia, C.F.R. 
Pașcaai — M. roșie Tecuci.

SERIA A ll-A

Unirea Rm. Vilcea — Dinamo Obor 
a—i <0—«)

Gaz Metan Mediaș — C.S.M. Reșița 
a-2 w-d

Metalul București — Chimia Făgă
raș 4—0 (3—0)

Tractorul Brașov — Știința Bucu
rești 2—1 (2—1)

C.SM. Sibiu — Știința Craiova
2-0  (0-0)

C.F.R. Roșiori — Dinamo Pitești 
0-1 (0-1)

Progresul Alexandria — Metalul
Tr. Severin 2—1 (0—0)

CLASAMENT
1. Dinamo Pitești
2. C-S.M. Sibiu
3. C.SM. Reșița

15 10 3 2 33:11 23
15 10 3 2 34:17 23
15 8 4 3 40:16 20

0 PALPITANTĂ ÎNCHEIERE A RETURULUI
(Urmare din pag. 1)

neconfirmlnd mai cu nimic victoria 
asupra Științei Cluj cu 3—1. Dotată 
cu o apreciabilă forță ofensivă, for
mația ieșeană prezintă în schimb 
mari goluri in apărare. (C. FAUR).

ÎN CELELALTE MECIURI : Mine
rul Explorări B. Mare—Steaua Bucu
rești 3—2 (12—15, 11—15, 15—11,15—12, 
15—13); Știința Cluj — Știința Galați
3—2 (8—15, 15—12, 8—15, 15—12,15—9); 
Farul Constanța — Dinamo București
2— 3 (15—10, 13—15, 1—15, 15—13,
9—15); Tractorul Brașov — Petrolul 
Ploiești 3—1 (11—15, 15—0. 15—10,
15—4) ; Dinamo Oraș dr. P. Groza — 
Olimpia MJ.U. București 3—2 (15—13. 
9—15, 16—14, 9—15, 15—3) ; Fulgerul 
Suceava — Știința Timișoara 2—3 
(15—11, 12—15, 10—15, 15—10, 8—15).

CAMPIONATUL FEMININ. — 
C. P. București — Voința București
3— 0 (5, 5, S).

Metalul București — Tractorul Bra
șov 3—2 (15—10, 9—15, 15—9. 11—15, 
15—10). Metalurgistele, acționind sub 
impulsul unui amestec de emotivitate, 
nervozitate și nesiguranță în apărarea 
dSn linia a doua, le-au permis brașo- 
vencelor să-și învingă repede sfiala 
cu care au început meciul. Raportul 
acesta de forțe o dată echilibrat, le-a 
adus pe brașovence la un pas de vic
torie. O victorie de care sportivele de 
la Tractorul mai mult singure s-au 
frustat, îndeosebi prin greșelile co
mise de dublarea blocajului. (C. F.).

IN CELELALTE MECIURI : Rapid 
București—Voința M. Ciuc 3-0 (11, 7, 
I) ; Voința Craiova—Progresul Bucu
rești 3-2 (10-15. 15-8. 15-5, 2-15, 15-12); 
Partizanul roșu Brașov—Farul Con
stanța 0-3 (14, 7, 14); Știința Cluj — 
Dinamo București 3-2 (13-15, 15-12,
15-9, 8-15, 15-12); C.S.M. Cluj—C.F.R. 
Timișoara 3-1 (11-15, 15-7, 15-7, 15-10); 
C.S.M. Sibiu—Știința București 3-2 
(15-0, 15-8, 13-15, 13-15, 15-7).

4. Cbimia Făgăraș 15
5. Unirea Rm. VUcea 15
6. Metalul București 15
7. Dinamo Obor js
8. știința Craiova 15
8. C.F.R. Roșiori 15

10. Gaz Metan Mediaș 15
11. știința București . 15
12. Tractorul Brașov 15
13. Progresul Alexandria 15
14. Metalul Tr. Severin 15

016 30:28 17
654 19:19 17
726 20:14 16
546 27:25 14
465 24:24 14
5 3 7 16:30 U
447 27:28 la
3 5 7 23:34 11
5 1 9 18:32 11
3 5 7 17:40 11
2 4 9 19:29 3

ETAPA VIITOARE: Chimia Făgă- 
ra§ C.S.M. Sibiu, Știința Craiova — 
Metalul București, Știința București 
— C.F.R. Roșiori, Dinamo Pitești — 
Gaz Metan Mediaș, Dinamo Obor — 
Tractorul Brașov, Progresul Alexan
dria — Unirea Rm. Vîlcea, C.S.M. 
Reșița — Metalul Tr. Severin.

SERIA A III-A

Vagonul Arad — Ind. Sîrmei C. 
Turzil 2—1 (2—1)

Crișul Oradea — C.S.M. Cluj 1—« 
(1-0)

Arieșul Turda — C.F.R. I.R.T.A.' 
Arad 3—1 (1—1)

Mureșul Tg. Mureș — Recolta Care! 
2—0 (1—0)

A.S.M.D. Satu Mare — C.F.R. Ti
mișoara 0—0

Unirea Dej — Minerul Baia Mare 
2—0 (2—0)

A. S. Cugir — Jiul Petrila 1—0 
(0—0)

CLASAMENT
1. Crișul Oradea 15 8 5 2 24:10 21
2. C.S.M. Cluj 15 7 5 3 27:11 19
3. C.F.R. Timișoara 15 8 2 5 30:26 18
4. Jiul Petrila 15 5 6 4 18:10 16
5. Arieșul Turda 15 5 6 4 21:15 16
6. Minerul Baia Mare 15 8 0 7 28:23 16
7. Ind. Sîrmei C. Turzii 15 6 3 6 24:28 15
8. A.S.M.D. Satu Mare 15 6 3 6 10:15 15
9. Vagonul Arad 15 5 4 6 15:15 14

10. A.S. Cugir 15 5 4 6 16:22 14
11. Mureșul Tg. Mureș 15 4 4 7 15:21 12
12. Unirea Dej 15 3 6 6 17:34 12
13. C.F.R. I.R.T.A. Arad 15 4 3 8 15:18 11
14. Recolta Cărei 15 4 3 8 20:32 11

ETAPA VIITOARE : A. S. Cugir — 
Arieșul Turda, Ind. Sîrmei C. Turzii 
— A.S.M.D. Satu Mare, C.S.M. Cluj — 
Vagonul Arad, C.F.R. Timișoara — 
Jiul Petrila, Recolta Cărei — Unirea 
Dej, Crișul Oradea — Mureșul Tg. 
Mureș, C.F.R. I.R.T.A. Arad — Mi
nerul Baia Mare.

Clasamentele la încheierea returu
lui, în urma acestor rezultate :

CAMPIONATUL MASCULIN

Seria I

1. (2) Știința Cluj 14 12 2 38:21 26
2. (1) Rapid București 13 ii 2 37:11 24
3. (5) Progresul București 14 7 7 30:28 21
4. (3) C.S.M.S. Iași 13 7 6 27:24 20
5. (4) Steaua București 14 6 8 27:27 20
6. (6) Știința Galați 14 6 8 26:30 20
7. (7) Minerul Explorări

B. Mare 14 5 9 21:36 19
8. (8) C.S.M. Cluj 14 1 13 12:41 15

Ultimul meci în serie, C.S.M.S.
Iași—Rapid București se va juca vi-
neri 12 aprilie la Iași dar rezultatul
său nu mai poate schimba tabelul ca
lificatelor în turneul final 1-8.

Seria a H-a

1. (1) Dinamo București 14 12 2 40:17 26
2. (2) Tractorul Brașov 14 9 5 33:22 23
3. (3) Dinamo Oraș

dr. P. Groza 14 8 6 30:25 22
4. (5) Știința Timișoara 14 7 7 31:30 21
5. (4) Petrolul Ploiești 14 7 7 25:30 21
6. (6) Farul Constanța 14 5 9 24:32 19
7. (7) Olimpia M.I.U. Buc. 14 4 10 24:36 18
8. (8) Fulgerul Suceava 14 4 10 20:35 18

CAMPIONATUL FEMININ

Seria I

1. (1) Dinamo București
2. (2) Știința Cluj
3. (3) Farul Constanța
4. (6) C.P. București
5. (5) Voința Craiova
6. (4) Progresul București
7. (7) Partizanul r. Brașov
8. (8) Voința București

14 13 1 41: 7 27
14 12 2 37:12 26
14 11 3 34:16 25
14 5 9 23:30 19
14 5 9 23:31 19
14 5 9 22:34 19
14 4 10 15:33 18
14 1 13 8:40 15

Seria a n-a

1. (1) Rapid București 14 13 1 41! 7 27
2. (2) C.S.M. Sibiu 14 10 4 36:19 24
3. (3) Știința București 14 9 5 34:23 23
4. (4) C.S.M. Cluj 14 9 5 31:25 23
5. <5) Metalul București 14 6 8 26:32 20

6. (6) Voința M. Ciuc 14 5 9 19:34 19
7. (7) Tractorul Brașov 14 a 10 22:31 18
8. (8) C.F.R. Timișoara 14 0 14 4:42 14

Primele patru din serii participă la 
turneul final pentru locurile 1—8, ur
mătoarele două vor lupta pentru locu
rile 9—12, iar ultimele două pentru 
locurile 13—16, împotriva retrogra
dării.



f noastră feminina, merge Luptătorii rom ini victorioși
din victorie in victorie

SOFIA. 7 (prin telefon). — Sim- 
bătâ și cumrmcă s-au desfășurat pe 
pirtrile din jurul cabanei Aleko, si
tuată pe muntele Vitoșa de lingă So
fia. întrecerile celei de a V-a edi
ții a concursuluiinternațional de schi 
dotat cu .Cupa Aleko“. Timpul nefa
vorabil. cu ceață densă, a îngreuiat 
desfășurarea curselor, la care au par
ticipat schiori din Austria. R.P. Po
lonă. R. P. Bulgaria și R. P- Romină.

KM : 
Bwdi

P. P.) 
P. R.)

(Urmare din pag. 1)

Iată rezultatele: FOND 15 
L Rurali (R.P.P ) 58:51,0 ; 2.
(R.P.P.) 59:49,8; X Fygara (R. 
61:210; _7. Gh. Badescu (R.
66:59.0 N. Bărbăsescu și-a rupt unul 
din schiuri și a fast nevoit să aban
doneze. SLALOM URIAȘ (lungimea 
piruet 1500 m.
350 m. 54 porți) : 1. Stoeiger (Austria) 
1:21,6:
Gh. Bălan (R.P.R.) 1225; 
Văcaru (R. P. R.) 1:30.2; 
SPECIAL (lungimea traseului 860 m. 
diferență de nivel 200 m. 66 porții : 
1. Derjinski (RP.P) 11X5; X Piorer 
(Austria) 113.7; 3. Salamanov (R.P.B.) 
113.8: ..A Gh. Bălan 1195 (in manșa 
a doua a căzut și s-a întors la o 
poartă).

Clasamentul combinatei pe două 
probe: L Stceiger 526; 2. Piorer
8.16: 3. Aforth 822; 4. Salamanov
17,72; 5. Gh. Bălan 33.62.

TOMA HRISTOV

d: teren ță de nivel

2. Mnrth (Austria) 1:22.4; 3.
...11. Gh.
SLALOM

i-a permis adversarului să ciș-care
tige setul și partida. Cucerind aces’, 
sec Cobirzan ar fi putut ciștiga și 
partida, iar la 3—0 victoria echipei 
noastre era mai mult ca sigură. Dar... 
Iată rezultatele tehnice : Giurgiucă — 
Arndt 2—0 (jucătorul din R.F.G. dă 
efecte curioase mingii. fiind prin 
aceasta greu de întrecut), 
Michalek 2—0, Cobirzan 
0~2, Negulescu — Arndt 
giucă — Scholler (acesta 
pionul R.F.G.) 0—2.
Michalek 2—1, Negulescu — Schăller 
0—2. Cobirzan — Amdt 0—2.

DUMINICA. Echipa noastră mascu
lină a cedat formației R- P. Ungare. 
Scor: 2-5. Rezultate tehnice: Giur
giucă — Rozsas 2—0. Cobirzan — Ber- 
ezik 0-2. Negulescu — Fahazi 1-2, 
Giurgiucă — Berczik 2—1 (?), Negu
lescu — Rozsas 0-2, Cobirzan — Fa
hazi 0—2. Negulescu — Berczik 1—2. 
Băieții noștri nu mențin ritmul de 
joc la același nivel slăbind spre C- 
na! Așa s-a intim plat in meciurile 
lui Negulescu cu Rozsas și Berczik, 
pe care le putea cistiga.

ALTE REZULTATE
Fete: (grupa A) S.U.A. — Scoția 

3-0. R.S.C. - Austria 3-0, R5.C—

fiind
Negulescu—
— Schblier 
0—2, Gitrr- 
este cam- 

Cobirzan —

3—0, R.P. Chineză — Luxemburg 
Țara Galilor — R. P. Chineză 
(grupa C) Japonia — Australia 

Olanda — Japonia 0—3, Portu- 
— Japonia 0—3. Japonia — Nor-

în „triunghiularul44 de la Reși(a

A început campionatul republican 
de box pe echipe

(Urmart din prg. D să cișUge meciul cu
de 21—19.

C.S.M.. cu scorul

S.U.A. 3-0; (grupa B) R.D.G.-U.R.S.S. 
3—1, R.D.G. — Noua Zeelandă 3—0, 
Elveția — Luxemburg 3—0, R.D.G. — 
Elveția 3—0, R.D.G. — Țara Galilor 
3—0, Noua Zeelandă — Luxemburg 
3—0, U.R.S.S. — Noua Zeelandă 3—0, 
U.R.S.S. - Canada 3-0. U.R.S.S. - 
Luxemburg 3—0; R. P. Chineză — Ca
nada 
3-0.
#-3;
3-0. 
galia
vegia 3-0. R. P. Bulgaria — Japonia 
O-3 ; (grupa D) R.F.G. — Belgia 3—0, 
R.F.G. - Anglia 3-0 (!), R. P. U. - 
Franța 3—0.

Băieți: (grupa A) R.P. Chineză — 
U.R.S.S. 5—0, U.R.S.S. — Iugoslavia 
0-5 ; (grupa B) R.P.U. — Franța 5-0, 
R.F.G. — Franța 5—0, R.P.D. Coreea
nă — Brazilia 5—0; (grupa C) R.S.C.— 
Elveția 5-0, R.D.G. — Portugalia 5-0, 
R.S.C. — Țara Galilor 5-0; (grupa 
D) Japonia — Polonia 5—0, Anglia — 
India 5—0.
ASTĂZI, INTÎLNIRI IMPORTANTE

Echipele țării noastre susțin astăzi 
intilniri importante. Formația femi
nină joacă la ora 12 (ora 
Scoția și la ora 17 susține 
redutabila formație a R. 
slovace, iar băieții joacă 
Coreeană la ora 15 și cu 
la ora 20.

lu-

R.P.R.) cu 
meciul cu 
S. Ceho- 

cu R.P.D.
Indonezia

pugiliții au reușit să demoosireze 
cruri frumoase. Dinamovistul a pornii 
din colțul săa ca o furtună, reușind 
in prima repriză să-și trimită adver
sarul la podea, ca urmare a unei ra
fale de Izorjri la față. In repriza se
cundă, însă, este rtndnl Ini Crudu 
să fie numărat. Manea plasează di
recte excelente ți-1 pune pe dina- 
movist în dificultate. In final, asis
tăm Ia atacuri susținute ale dir.amo- 
vistului (multe dintre ele se termină 
insă in blocajul adversarului), care 
reușește să obțină, o victorie muncită- 
A plăcu„ de asemenea, Davidescu, 
pentru mobilitatea ți rapiditatea eu 
care a punctat, precum și D. Gneoe- 
ghij care se pare că va reintra in 
plutonul boxerilor noștri fruntași.

IONESCU-coresp
Brașov — CS.O.

L
• Casa Ofițerilor

Baia Mare 25—14. Iată cîteva rezul
tate tehnice: F. Popesc» (Bl b. p. 
Șt. Mureșan (B. M.). T. Szabo (B.M.) 
b. k. o. X L Moram (Bl. T Marea 
(B) b. p.
(B) b. k.o.
Grăjdeana
(B..M.I.

V. Hreniue (B.M.). N. lupa 
1 V. Mureșan (B. M-), L

(B) b.ab. 1 I. Kețka

ULTIMELE REZULTATE 
DE DUMINICA :

BĂIEȚI : R.P.R.—Franța 5-0 (Negules- 
cu — Cnergui 2-0. Rethi — Hellaine 2-0, 
Giurgiucă — Purckart 2-0. Negulescu — 
He!’.a.ne 2-0. Giurgiucă — Chergui 2-0); 
RP.R. — Australia 5-0 (Giurgiucă — 
Mc ponald 2-0, Rethi — Wileox 2-0 Ne
gulescu — Thompson 2-0, Giurgiucă — 
Wileox 2-0, Negulescu — Mc Donald 2-0).

FETE : R P R. - 
(Constantinescu — 
dru—Novoryta 2-0, 
Szmidi. Novoryta 
Szmidt 2-0).

In această seară
rezultate surpriza : R.P.D. Coreeană — 
R.P. Ungară 5-4 (băieți) și R.P. Polonă— 
B.S. Cehoslovacă 3-1 (lete)

- R.P. Polonă 3-1 
Sznudt 3-0. Alexan- 
AJexandru. Pitică— 
1-2, Alexandru -—

s-au înregistrat două

REȘIȚA, 7 (prin telefon de la tri
misul nostru). — Sala sporturilor din 
localitate a găzduit o importantă în- 
tilnire internațională triunghiulară de 
lupte clasice. Au asistat 4000 de spec
tatori. Luptătorii din ambele noastre 
reprezentative au avut o comportare 
bună. Menționăm pregătirea lor teh
nică și fizică precum și combativita
tea cu care și-au apărat șansele. Ex
cepție face doar Gheorghe Dumitru 
(care a participat în echipa de tine
ret) care nu a evoluat la adevărata 
sp valoare. O remarcă pentru V. Ru
larea. Spre deosebire de turneul din 
U.R.S.S., de data aceasta a luptat 
bine, intreprinzind acțiuni în viteză 
și forță din primele minute ale între
cerilor. Luptătorii noștri au făcut me-

ciuri frumoase în compania sportivi
lor bulgari, care au constituit o sur
priză plăcută în ceea ce privește pro
gresul tehnic, și a luptătorilor bel
gieni la cat 52 kg și 78 kg. De altfel 
in echipa Belgiei au evoluat doi me- 
daliați olimpici. în întîlnirea dintre 
Ștoie și Ome (Belgia), considerăm că 
decizia arbitrilor de meci nul a de
zavantajat pe luptătorul belgian.

Iată rezultatele : Bulgaria — R.P.K. 
(tineret) 7-1 ; R.P.R.—Belgia 7,5—0,5 ; 
R.P.R. — RJP.R. tineret 8—0 ; Bulga
ria 
Q
na

•ti- •

— Belgia 5.5—2,5 ; R.P.R. (tineret) 
Belgia 4,5—33 și R.P.R. — Bulga- 
5—3.

VASILE GOOESCU

MECI DRAMATIC ÎN TINAIA „C.C.f

Dinamo București a pierdut în prelungiri 
meciul cu DuKla Praga (13-15)

PARIS 7 (prin telefon). — Cea de 
V-a ediție a „Cupei campionilor eu- 

pentru echipele masculine de

SECAREANU — coresp.
• A S A. Bacău — CS.M.K laș: 

24—13. Băcăoanii, pregătiți de antreno
rul Grigore Niculae. au obtmut o fru
moasă victorie în fața pugiiișt:lor de 
la CSI! S. ea urmare a boxului mai 
tehnic ți mai combativ pe care l-au 
prestat. Rezultate tehnice: I. 
deasa (El bj>. E. Iliescu (I); L 
vram (T) eiștigă prin 
adversamlni ; I. Boroc (Bl egal 
V. Maha (1): Gh.
X Ap«si«l (B); N. 
Gh. Bardnjan (I): 
dese. 3 N. Ionesco 
Kab 2 V. Sățeanu (I); P. Mircescu (B) 
b.ab. 2 8. Sâșeanu (1): I. Păunoiu 
(B) b.ab. I Gr. Verepceann (I): M. 
Leiba (B) b. dese. P. Iavdoșin (D.

E. TEIRAU, coresp.

V.

Grăj- 
. A- 

neprezentarea 
cu 

Vieru (I) b. ab. 2 
Enache (Bl b.p. 

I. Tnrică (B) b. 
(I); Gh. Radu (B)

Echipa de baschet Steaua, pentru a 7-a oară
campioană republicană

(Urmare din pag. 1)

Dinamo 
* atenția 

final. 
79-77

Hottia au condus corect următoarele 
formații : ȘTIINȚA CLUJ : Albu <2®. 
Demm (20), Viei (17). Stroe (8), Btsg- 
noriu (10>. Bogdan (2). Cernea (2); 
ȘTIINȚA TIMIȘOARA : Puțcagu (12), 
Viciu (24). Popoeici (1®. Hoțfman (4), 
Spătoru 3)s Chirilulă (11). Leante ț®, 
Căpitan (3).

Meciul Steaua Bucureșl: — 
București a ținut încordată 
asistenților pinâ la fluierul 
Steaua, care a învins cu
(40-41). a înscris punctele victoriei în 
ultima secundă de joc!

Cu 28 de secunde inaintea înche
ierii partidei, ’ Steaua conducea cu
76- 75. în această situație. Scorțescu 
ratează două aruncări libere.., pentru 
ca in faza imediat următoare Nosie- 
■thei să beneficieze și el de„ două 
aruncări, dintre care transformă una:
77— 75. Dinamoviștiî pornesc în atac 
și din nou : Scorțescu e .fauljat. De 
astă-dată el - , nu mai greșește ținta 
și cu cinci seeunde înainte de final 
egalează : 77—77. Vom,, asistat, pentru 
prima oară in acest turneu la prelun
giri ? Nu! Fodor. pornește Jln.tr-un 
dribiine prelungit și atacul militari
lor este oprit ,prin fault. Diaconescu 
transformă precis și aduce 
echipei sale. “ ” ‘ ’’’

Bun Arbitrajul cuplului ■ 
I. Deak — A. ‘ Balaș. Au 
STEAUA:- >- J -
(1), Nedef 
leriu U5).' 
Diaconescu (IO)' ; DINAMO: Strugurii 
(9), Dudescu (17), Kiss (2), Spiridon 
(24), Giurgiu (7), Negoiță (8), Scor-

tesen (2). Vasilescu (4) și Draaomi- 
rescv (4).

în ultimul meci *1 turneului final, 
Șliaila Cluj și Steaua au oferit luptă 
pasionantă. Scorul a alternat în perma
nență, la diferențe foarte mici..Steaua 
a condus ia ultimele două secunde cu 
82—81, dar o reușită intercepție .efec
tuata de ITri și concretizată de ztlAu a 
«duș studenților victoria finală cp ?3— 
32 <39—35). In general, studenții clu
jeni au dominat ambele panouri, De- 
m:an și Cernea comporttndu-se foarte 
bine. Au marcat : Albu (25), Dcmian 
(24), J izl (8), Stroe (1), Bugnariu 
(9), Cernea (I(>). pentru Știința și Cim- 
pcanu (5), Nedef (8), A osiei ici (26), 
Valeria (4). Fodor (14), Di muncea (4), 
Cimpoiaș (5) și Diaconescu (16). Au 
condus bine 7. Deak și A. Balaf.

In deschidere, Dinamo București a 
conJus 28 de minute, după care Știința 
Timișoara și-a impus superioritatea și 
a cîștigat cu 71—53 (27—32). 7

Clasament final: 1. STEAUA BUCU
REȘTI — campioană republicană; .2. 
Știința Cluj ; 3. Știința Timișoara ; 4. 
Dinamo București.

victorie

mureșan 
marcat:

■ Cimpoiaș (4),. Niculescu 
(12), Nosievici (15), Va- 

Fodâr (20); -Cimpeanu (2),

a 
ropeni1 
handbal în 7, disputată sîmbăiă seara 
în sala Coubertin din capitala Franței, 
s-a încheiat cu victoria echipei Dukla 
Praga, care a întrecut după prelungiri 
pe Dinamo București cu scorul de 15—13 
(5—10, 13—13). Meciul a fost de un 
ridicat nivel tehnic numai în prima re
priză, cînd după cîteva ezitări (ambele 
formații jucînd foarte prudent) dina- 
moviștii și-au
După pauză s-a jucat mai 
în forță, handbaliștii cehoslovaci folo
sind bine o perioadă de „cădere* a echi
pei bucureștene.

Așa după cum spuneam, partida a 
început cu tatonări 
ții. Apoi, Dinamo 
bine acțiunile Ia 9 
loare pe Moser, a 
cerea și să-și creeze un avantaj sub-

• u

impus superioritatea, 
„tare", mai

ale ambelor forma* 
București, folosind 

m și punînd în va* 
reușit să ia condu-

Campionatul republican de rugbi
• Progresul a făcut un joc intere

sant în compania Rulmentului Bir- 
iad, dacă facem abstracție de unele 
greșeli sâvirșite de ambele părți Ju
mătatea primei reprize este caracteri
zată pr ntr-un atac continuu asupra 
buturilor birlădene, dar. Rulmentul — 
surprinzător — a găsit soluții de a- 
părare dintre cele mai potrivite, răs- 
punzînd totodată printr-un joc deschis 
și curajos. Urmează însă un moment 
de derută în echipa bîrlădeană, cînd 
P. Niculescu scapă pe lingă grămadă 
și transmite balonul lui Negulescu. 
Acesta face o cursă frumoasă și înr 
scrie prima încercare. P. Niculescu 
transformă : 5—0. Bîrlădenii, dez
orientați în urma acestui eșec, scapă 
adversarul de sub control și după un 
interval de timp relativ scurt F. Du
mitrescu inițiază o nouă străpungere 
pe care o duce pînă la capăt ridi- 

, cind scorul la 8—0. După pauză, Rul
mentul atacă mai hotărît. Progresul 
răspunde cu un ritm mai puțin con
stant, comițînd pe alocuri greșeli și 
primind 8 puncte. Au 
Georgescu (2 încercări), 
.( o lovitură de picior 
transformare). Pentru

înscris : >t V. 
P. Nicultecu 
căzută si, o 

bîrlădani :
—

SCURTE
LA 5 APRILIE au sosit la Havana 

atletele romine Iolanda Balaș și Ma
ria Diaconescu. La sosirea pe aero
portul din Havana, sportivele romîne 
au fost întîmpinate de reprezentanți 
ai federației de atletism din Cuba și 
de sportivi cubanezi. Cele două atlete 
fruntașe vor participa la mâi mb lie 
concursuri demonstrative. > >

LA BUDAPESTA, în cadrul jjnui 
concurs de haltere, sportivul ma
ghiar Gydzo Veres a stabilit la ca
tegoria mijlocie stilul aruncat ’ un 
nou record mondial : 184 kg (vechiul 
record îi aparținea cu 180,5 kg).

.t

Petrosian — Botvinnik 4-3
MOSCOVA 7 (Agerpr-es), Țigran bilități-de apărare, s-a recunoscut 

Petrosian a preluat conducerea în învins.
meciul pentru titlul 'mondial de _ ________
șah pe care îl susține ' la" Mosddva’ -voarea lui Petrosian, 
cu Mihail Botvinnik, Petrosian ' ă Astăzi se dispută partida a 8-a. 
cîștigat ieri cea de-a 7-a partidă, cu albele va juca Botvinnik. Reâ- 
mtrerupta simbata la mutarea Jl,. „- - s ■ - - , - ., . .
în avantajul său. Partida a fost muVim ca Plna la s.irșitul me- 
continuată pînâ la mutarea ' 52-â, ciuliii ău mai rămas de jucat 17 
cînd Botvinnik, nemaigăsind* posi- partide. )■

Scorul este acum de 4—3 în fa-

de pedeapsă și 
Arbitrul Cișmaș 

penalizare 
Scor

o
a 

în
final:

au urmărit

Paiu (o lovitură 
transformare), 
acordat o încercare de 
favoarea Rulmentului. 
19—8 (8—0).

e Spectatorii care
partida Gloria — Știința Petroșeni au 
părăsit terenul decepționați 
ta pe bună dreptate pentru 
mismul și fazele clare, atît 
gustate de iubitorii acestui 
lipsit cu desăvîrșire.

Scor : 9—0 (6—0). Punctele au fost 
înscrise de Chirvase (lovitură de 
pedeapsă) și Mihalcea (două încer
cări).

șt aceas- 
că dina- 

de mult 
sport, au

N. BĂRBĂUȚEAN

FARUL CONSTANȚA — ȘTIINȚA 
CLUJ 0—0

înainte

stanțial la terminarea primei reprize. A- 
tunci scorul era 10—5 pentru Dinamo 
București. După pauză, piuă în min. 39 
scorul se menține același. în acest mo
ment intervine perioada de dominare a 
echipei Dukla care realizează consecutiv 
trei goluri, scorul devenind 10—8 pentru 
Dinamo. Partida este acum foarte echi
librată, se joacă cu dîrzenie, rezultatul 
continuînd să fie favorabil handbaliști- 
lor romîni. Cu 20 de secunde
de terminarea jocului tabela de marca j 
arăta 13—12 pentru Dinamo. Echipa 
bucureșteană are mingea, insă o pierde 
pentru un fault în atac. Acțiunea ofen
sivă a jucătorilor de la Dukla este opri- 

etă, Moser blocindu-I pe Duda. Arbitrul 
fluieră fault, dar jucătorul cehoslovac 
aruncă Ia poartă mingea ajungînd m 
plasă. în primul moment francezul 
N. Paillou, care a condus cu multe 
scăpări, indică lovitură de la 9 m dar 
apoi, spre stupefacția generală, acordă 
gol. în prelungiri handbaliștii de la 
Dukla mai reușesc să înscrie de două 

. ori. In acest joc Dukla a beneficiat de
6 lovituri de la 7 m din care a trans
format 5, iar Dinamo 
singură lovitură de la 
transformat-o.

Au jucat formațiile: 
— Moser (7), Covaci, 
dea (2), Costache 11 . ..
Radulescu, Popescu (I), Coman; DU
KLA : Vicha (2) — Duda (3), Mares, 
Razek (2). Svitak, Trojan (2), Gregor 
(1), Ilavlik (2), Rada (3), Kudlak.

București de o
7 ui pe care a

DINAMO : RedI
Hnat (2), No-
(I), Ivăneseu,

La Daschct feminin, *

Franța—R. P. Romînă 54-51

CONSTANȚA, 7 (prin telefon).— 
Deși au dominat copios, localnicii — 
lipsiți de coeziune între comparti
mente — nu au putut trece de apă
rarea studenților. Rezultatul este e- 
chitabil A condus corect Jean Oh- 
cescu (Buc).

feminine 
s-a termi- 
(21—26) 
roinînă a

CORNEL POpA, coresp.

T

D1SPUTAT sîmbătă seara în orașul 
Montceau les Mines, meciul amical de 
baschet dintre selecționatele 
ale Franței și R. P. Romine 
nat cu rezultatul de 54—51 
în favoarea gazdelor. Echipa
jucat bine în prima repriză și la ince- 
putui celei de a doua, cînd a condus 
la un moment dat cu 41—29. In fina
lul partidei, echipa Franței si-a revenit, 
reușind să refacă handicapul și să cîș- 
tige la 3 puncte diferență. Cele mai 
bune jucătoare aie întîlnirii au fost 
Stephan (Franța) și lvanovici (R.P.R.).

ȘTIRI EXTERNE

ce-
1—2
Sco-

T.S.K.A Moscova a învins catego
ric pe Ț.D.N.A. Sofia în semifinalele 
C.C.E. la volei cu 3—0 (12,13,7). întâl
nirea retur va avea loc la Sofia.

SELECȚIONATA de baschet a 
R.P. Ungare a întrecut la Budapesta 
echipa masculină a Belgiei cu ,92-75 
(44-29).

ELIMINATĂ recent din „Cupa eu
ropei", echipa de fotbal a Angliei a 
pierdut și campionatul britanic, 
dîrid pe stadionul Wembley cu 
(0—2) în fața reprezentativei
ției. Clasamentul final al campiona
tului britanic : 1. Scoția 6 puncte ; 
2. Anglia 4 puncte ; 3. Țara Galilor 
2 puncte ; 4. Irlanda de Nord zero 
puncte.

PROBA de slalom uriaș din cadrul 
concursului internațional de schi de 
la Uludag (Turcia) a revenit sporti
vului francez Georges Mauduit cu 
timpul de 1:28,5. Jean Claude Killy 
(Franța) s-a clasat pe locul doi cu 
1:29,0.

LA MOSCOVA a continuat con
cursul de înot pentru premiul „Kom- 
somolskaia Pravda". Iată cîteva 
zultate înregistrate : 100 na
Leonid Kolesnikov 1:12,8; 100 
te 
ture : Boris Rujițski 1:04,1 ;

liber : 
m liber 
1:06,2 ; 
Mihinova 5:57,5 
de junioare)

INTlLNIREA 
reprezentativele 
garia, desfășurată la Paris, a revenit 
sportivilor bulgari cu scorul de 4—3.

DUPĂ 10 runde. în turneul inter
național de șah de la Sarajevo pe 
primele locuri se află Simaghin 
(U.R.S.S.) și Gligorici (Iugoslavia) cu 
cite 6 puncte fiecare. Fostul lider, 
Portisch (R. P. Ungară), ocupă locul 
trei cu 5,5 puncte și o partidă în
treruptă. In runda a 10-a, Portisch 
a pierdut la Osmanagic, Simaghin l-a 
învins pe Șamkovici, Bogdanovici pe 
Pachman, iar Gligorici a remizat cu 
Trifunovici.

ECHIPA de ciclism a U.R.S.S.. 
pentru cea de-a 16-a ediție a „Cursei 
Păcii" Praga — Varșovia — Berlin, 
va avea în frunte pe campionul olim
pic Viktor Kapitonov, care participă 
pentru a 6-a oară la marea întrecere 
ciclistă. Restul componenților echi
pei șînt rutieri tineri ca Antis Via- 
ravas, Valeri Gorkunov, Alexandr 

Alexandr

Ghenadi Androsev 4:32,9 ; 100 
femei :

400 m mixt
(nou

Natalia 
femei : 
record

Ustinova 
Tamara 
unional

de
Franței și R.P. Bul-

haltere dintre

re- 
bras : 

m spa-
Veiko Siimar 1:04.4: 100 ni flu- Pavlov, Stanislav Korj și

400 ni Raspopov.
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