
STEAUA—CAMPIOANĂ REPUBLICANĂ LA HOCHEI
Aseară a luat Sfîrșit campionatul re

publican dc hochei pe gheață. Echipa 
STEAUA a cîștigat titlul, deplin me
ritat, fiind evident cea mai bună dintre 
.participantele la întrecere. Militarii au 
încheiat campionatul neînvinși, reușind 
să termine în avantaj și ultima întîlnire, 

I 

Y 
Lungii și Bașa iar pentru studenți Niță 
și Florescu. A fost un joc dinamic, 
echilibrat, dar ■— din păcate — presă-' 
rat cu multe neregularități.

In jocul de ieri dimineață, Știința^ 
Cluj a dispus de Steagul roșu Brașov’ 
cu 8 — 7 (2-2, 3-2, 3-3). Au înscris:

Boi
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Petre Astafeî—4,35 m
la prăjină Nu toate jocurile au satisfăcut

ș •

Un aspect din întîlnirea dintre

cea de aseară, cu principalul lor ad
versar, Voința Miercurea Ciuc.

Jocul de închidere a turneului final, 
Steaua — Voința, a luat sfîrșit cu un 
scor rar înlîlnit la hochei: 1-— 0 (1-0, 
0-0, 0-0) I Unicul punct a fost obți
nut de Ștefanov, în minutul 4 de joc : 
la o învălmășeală, pucul s-a lovit de 
picior: ' icătorului militar și a rico
șat in plasă! In continuare, am asistat 
ia o luptă foarte îndîrjită, ambele echi
pe făcind eforturi mari pentru a mai 
înscrie. Apărările au fost însă foarte 
bine inspirate și tabela de marcaj n-a 
mai putut fi modificată. Teritorial, pri
mele două' reprize au aparținut proas
peților campioni, cea de-a treia, oaspe
ților.

In deschiderea cuplajului, Dinamo 
București și Știința București au ter
minat la egalitate: 2 — 2 (1-1, 0-1, 
1-0). Pentru dinamoviști au marcat

t..

Știința Cluj și Dinamo București
Foto : T. Roibu

Cozan I (3), Cozan II (4) și Szocs 
pentru învingători, Gvorgy (2), C- An
tal (2), 1. Hollo (2) și Osvatli

• JOCURILE DE SIMBATA. — 
In prima întîlnire a zilei, Steaua a 
îndeplinit o simplă formalitate în fața 
echipei Steagul Roșu Brașov, pe care 
a întrecut-o cu 18—0 (6—0,' 3—0, 
9—0), scor record al campionatului. 
De notat că și Galamar a realizat un 
record: a marcat 8 goluri, cel mai 
mare număr de puncte înscris de un 
jucător într-un singur meci de cam
pionat. Celelalte goluri ale militari
lor: Szabo I (4), Biro (2), Varga 
(2), Zografi și Csiszer.

Un joc frumos și echilibrat ne-au 
oferit Știința Cluj și Dinamo Bucu-

RADU URZICEANU

(Continuare în pag- a 4-a)

In cadrul concursului atletic de sală 
desfășurat sîmbătă în Capitală, Petre 
Astafeî (Steaua) a realizat un nou re
cord republican pe teren acoperit sărind 
4,35 m la prăjină. Vechiul record îi 
aparținea, de cîteva săptămîni, cu 
4,31 m. In cadrul aceluiași concurs 
Mihai Georgescu (S.S.E. 1), în vîrstă 
de 14 ani, a stabilit un nou record de 
sală pentru copii sărind 1,61 m la 
înălțime.

Tur

Cicliștii romîni participă 
la Turul Tunisiei

Azi începe cel de-al cincilea
ciclist al Tunisiei,>la care participă a- 
lergălori din Austria, Algeria, Belgia, 
R.P. Bulgaria, Finlanda, Franța, Dane
marca, Olanda, Maroc, R.D. Germană, 
Norvegia, R.P. Polonă, Suedia, Iugo
slavia, Elveția, R.S. Cehoslovacă, Tu
nisia și R.P. Romînă. Echipa țării noas
tre este alcătuită din Constantin Dumi
trescu, Gabriel Moiceanu, Ion Arde- 
leanu, Walter Ziegler, Ludovic Zanoni 
și Ion Stoica.

După cum se vede, sportivii noștri 
au ca parteneri pe cei mai buni cicliști 
amatori, într-o competiție care măsoară 
1500 km împărțiți în 13 etape. Startul 
în prima eta*pă se dă din portul Bâ
ze ita.

Reprezentanții regiunii Brașov au cucerit toate titlurile 
de campioni republicani școlari la schi

Dinamo Brașov a cîștigat „Cupa R. P
POIANA BRAȘOV 22 (prin tele-

fon). 177 elevi din 13 regiuni ale țarii 
și-au disputat sîmbătă și duminică în- 
tîiet; '-vt în cadrul finalelor campiona
telor republicane școlărești. Cei mai 
bine pregătiți s-au dovedit reprezeu-

ln categoria A la fotbal

0 etapă favorabilă 
gazdelor

REZULTATELE DE IERI

U.T.A. —i Rapid 0—1 (0—0)
Din. Buc. — Șt. Cluj 2—1 (0—0) 
Crișul — Steagul roșu 2—0 (0—0) 
Șt. Tim. — Petrolul 1—0 (1—0) 
Din. Pitești — Progr. 3—2 (1—0) 
Steaua — C.S.M.S. 5—1 (1—1) 
Siderurgistul — Farul 1—0 (0—0)

CLASAMENT

fanții regiunii Brașov, care au reușit 
frumoasa performanță de a cuceri 
toate titlurile de campioni școlari. Su
perioritatea lor s-a manifestat în deo
sebi în probele de fond. O bună com
portare au avut și tinerii sportivi din 
regiunile Suceava, Mureș-Autonomă 
Maghiară și Ploiești, ai căror finaliști 
s-au clasat printre fruntași.

Trebuie să remarcăm faptul că la 
finale au fost prezenți elevi cu medii 
foarte bune la învățătură, din rîndul 
cărora au fost desemnați și unii din
tre premiații concursului de schi. 
Exemplul cel mai elocvent ni-1 
oferă Mihaela Casapu, elevă în 
clasa a Xl-a a Școlii medii din Pre
deal, care a încheiat al doilea trimes
tru cu 9 medii de 10 și 4 de 9, reu
șind să olștige și titlul de campioană 
școlară la slalom special.

Pentru felul în care s-au comportat 
elevii pe care-i pregătesc, se cuvine a 
fi evidențiată activitatea profesorilor 
de educație fizică Dedu Matei (Sinaia), 
Gh. Butiurcă (Reghin), V. Frățianu

R.“ la fond
(Vatra Dornei), Titus Toma (Predeal) 
și Gh. Piștea (Rîșnov).

Rezultate: sîmbătă, slalom special 
băieți (în Kantzer): 1. St. Manea (Șc. 
medie Predeal) 71,8. 2. C. Cișmașu 
(Șc. medie Predeal) 71,9; 3. V. Brenci 
(Șc. prof. Hidromecanica Brașov) 
73,0; 4. Gh. Vulpe (Șc. medie Sinaia) 
75,3; 5. I. Rotaru (Șc. medie Predeal) 
77,8; fete: 1. Mihaela Casapu (Șc. me
die Predeal) 80,0; 2. Elena Neagoe 
(Șc. medie Sinaia) 87,7; 3. Viorica 
Vintilă (Șc. medie Predeal) 88,0; 4. 
Mariana Andreescu (Șc. medie Vatra 
Dornei) 101,1; fond 5 km băieți (în 
Poiana Ruia): 1. I. Mîrzea (Șc. profe
sională Fabrica de scule Rîșnov) 
22:37,0; 2. D. Soiu (Șc„ prof. F. S. 
Rîșnov) 23:37,0; 3. N. Dogaru (Șc. 
medie Rîșnov) 24:15,0; 4. C. Funieru 
(Șc. medie Sinaia) 24:31,0; 5. D. Pascu 
(Șc. medie Rîșnov) 24:52,0; 3 km 
fete: 1. Elena Popa (Șo. medie Rîș
nov) 17:00,0; 2. Maria Stănilă (Șc.

PROGRESUL LA EGALI
TATE (3—3) CU GLORIA

Cu toate că ne aflăm la 
începutul campionatului, 
ne așteptam ca echipele 
huenreștene Progresul și 
Gloria să aibă —• în me
ciul disputat sîmbătă pe 
stadionul Progresul — o 
evoluție mai convingătoa
re. Este drept că jocul 
înaintărilor a plăcut prin 
combativitatea echipelor, 
dar numai cu aceasta nu 
se poate realiza un spec
tacol de calitate, de nivel 
tehnic corespunzător. Am
bele formații au manifes
tat — și este surprinzător, 
pentru că ele au fost evi
dent întinerite — o reți
nere față de jocul deschis, 
la mînă. Una sau două 
pase și apoi balonul era 
șutat cu piciorul, cu sau 
fără adresă, uneori numai 
așa pentru a scăpa de el. 
A surprins, de asemenea, 
abundența greșelilor de 
ordin tehnic (pase fără a- 
dresă sau date la adversar, 
preluări defectuoase ale 
balonului etc.) care au 
acțiuni ofensive cu șanse de finalizare.

După o repriză „albă", în care am
bele echipe și-au desfășurat jocul mai 
mult pe mijlocul terenului, metalur- 
giștii iau conducerea prin transforma
rea, de către Mir za, a unei lovituri de 
pedeapsă acordată în min. 49. Decizia 
a fost diferit comentată în tribune da
torită faptului că faza a fost destul de

Fază din jocul Unirea — Știința Petrofeni
Foto ; V. Bageao

oprit multe confuză. La sfîrșitul meciului, arbitrul 
D. Zamfir ne-a confirmat că la faza 
respectivă a 
cută asupra 
Gloria.

După cele
Mirza, jocul s-a mai înviorat oarecum. 
Progresul căritîud — firește — egala-.

sancționat 
jucătorului

obstrucția
Terna de

fă-
U

3 puncte realizate <u

(Continuare în pag. a 4-a)

Peste 400 de participant la concursul de înot 
„Cupa Sfatului popular al Capitalei"

Duminică după-amiază bazinul aco
perit Floreasca a găzduit tradiționala 
competiție de înot dotată cu trofeul 
„Cupa Sfatului popular al Capitalei*. 
Au participat peste 400 de înotători și 
înotătoare de ia școlile sportive de 
elevi din Arad, Galați, Oradea, Reșița, 
Tg. Mureș, Sibiu și București. Iată pri
mele rezultate înregistrate : FETE: 
33 m liber: 1. Mariana Stanciu (Re
șița) 24,1 ; 2. Gabriela Onuț (S.S.E. II 
Buc.) 24,2 ; 3. Eniko Dobri (Cluj) 24,3; 
33 m bras : 1. Gabriela Onuț (S.S.E. II 
Buc.) 27,5 ; 2. Dorina Mezinca (Reșița) 
28,6 ; 3. Magdalena Rău (S.S.E. II Buc.) 
33,0. 66 m spate: 1. Ruxandra Span- 
donide (S.S.E. II Buc.) 54,1 ; 2. Anca 
Andrei (Reșița) 54,3 ; 3. Anca Isbășoiu 
(S.S.E. I Buc.) 55,7. 100 m delfin: 1. 
Monica Munteann (S.S.E. I Buc.) 
1:33,0; 2. Mihaela Viz ante (S.S.E. I 
Buc.) 1:35,3; 3. Livia Martinescu (SJ5.E.

ETAPA VIITOARE

1. Dinamo Buc. 15 10 2 3 34:14 22
2. Progresul 15 8 4 3 31:25 20
3. Steaua 14 8 1 5 38:24 17
4. Rapid 15 7 3 5 24:25 17
5. Petrolul 15 6 4 5 17: 9 16
6. Farul 15 8 0 7 18:19 16
7. Crișul 15 6 3 6 15:21 15
8. Steagul r. 15 6 2 7 20:19 14
9. Din. Pitești 15 6 2 7 17:22 14

10. C.S.M.S. ’ 15 6 1 8 21:27 13
11. U.T.A. 14 5 2 7 15:18 12
12. Stiinta Cluj 15 5 1 9 19:25 11
13. Știința Tim. 15 5 1 9 18:24 11
14. Siderurgistul 15 4 2 9 12:27 10

Steagul roșu — Știința Timișoara
U.T.A. — Siderurgistul
Progresul ■— Dinatno București
Steaua — Rapid
Știința Cluj — C.S.M.SS
Dinamo Pitești — Farul»
Petrolul — Crișul

(Citiți în pag. 2—3 ariuiicile me
ciurilor de ieri).

(Continuare în pag. a 3-a)

Apărurea diimmovîstu face față cu greu atacurilor inițiate de fotbaliștii clujeni. (In, fotografiez fază la poarta Ixia
Datcu)

Eoțo; fihiureanu ,

II Buc.) 1:42,8. BĂIEȚI: 33 m delfini 
1. Ion Miclăuș (Sibiu) 22,7 ; 2. Mircea 
Hohohl (Reșița) 24,6 ; 3. Alexandru 
Preda (S.S_E. I Buc.) 24,8. 66 m spate: 
1. Mircea Popeam (Reșița) 49,2; 2. 
Iosif Mărgean (Reșița) 50,0 ; 3. Ladia- 
lau Oravetz (Arad) 51,0. 100 m liber: 
1. Zeno Giurasa (Reșița) 1:07,1 ; 2. 
Andrei Moraru (S.S.E. I Buc.) 1:09,0 ; 
3. Dan Boerescu (Sibiu) 1:09,2. 100 m 
bras : 1. Eugen Ionel (S.S.E. I Buc.) 
1:21,6; 2. Radu Petrescu (S.S.E. II 
Buc.) 1:22,6; 3. loan Biaz (Arad)
1:23,6.

întrecerile continuă astăzi de la ora 
10 și de la ora 17.

G. CIORANU-cor-esp.

Steaua-Dinamo 6-1
la haltere

Sîmbătă seara, în sala Dinamo n. 
s-a desfășurat a doua etapă a campiona
tului de haltere al orașului Bucureștii 
în prima întîlnire, în cadrul categoriei 
B, Mătasea Populară a întrecut GrU 
vița Roșie cu 5—1. în întîlnirea prin
cipală disputată în cadrul categoriei A» 
Steaua a dispus de Dinamo cu 6—•!<

Iată rezultatele înregistrate : categ. 
cocoș — Petru Fiat (S) 237,5 kg, T» 
Georgescu (D) 220 kg ; cat. pană — 
Alex. Toma (Steaua) 305 kg ; D. Mica 
(D) 225 kg ; cat. ușoară — Fiți Balaș 
(S) 360 kg (115—105—140) ; P. Roșea 
(D) a ieșit din concurs ratînd de trei 
ori 90 kg la împins ; cat. semmujlocie s 
A. Brana (S) 320 kg, D. Tiboldi (D) 
300 kg ; cat. mijlocie : M. Cristea (S) 
320 kg, S. Gușă (D) 317,5 kg; cat. 
semigrea: C. Chelemen (D) 370 kg, 
D. Dolofan (S) 355 kg ; cat. grea : 
Cazan (S) 435 kg. Dinamo nu a prțfli 
zenti&t adversar.



STEAUA—C.S.M.S. 5-1 (1-1) Învin^înd cu 3-2 (1-0), Dinamo Pitcst
Un meci bun „deschiderea" de ieri 

de pe stadionul „23 August", în pofida 
terenului devenit alunecos din cauza 
ploii. S-ar brodi aici și termenul de 
încurajator, mai ales, dacă am aprecia 
lucrurile comparativ cn ceea ce ne-au 
arătat unele echipe fruntașe miercurea 
trecută pe același gazon. Atît formația 
învingătoare (Steaua), cît și cea în
vinsă (CSM.S.) au demonstrat ieri o 
idee și personalitate în jocul fiecăreia 
dintre ele.

Așa. de pildă, la gazde s-a „reabi
litat" o tripletă — Constantin — Voinea 
(Pavlovici) — Raksi — și o dată cu 
ea și ideia jocului ofensiv, singurul 
care poate aduce echipei victorii de 
proporțiile aceleia de ieri. Este drept, 
pînă în min. 69 al partidei, tabela 
arăta doar 1—1. dar atacul militar își 
crease suficiente ocazii la poarta lui 
Faur, pe care le-a ratat copilărește; 
ocupind poziții mai avansate. Constan
tin a putut fi pe fază la primul gol 
(min. 2), a putut — printr-o mai ra
țională dozare a efortului — să-și ser
vească coechipierii cu baloane utiliza
bile (vezi, printre altele, golul S. în
scris de Sorin Avram). La această 
idee de joc ofensiv, un aport prețios 
a fost adus și de Jenei (nu întîmplă- 
tor autorul golului 4) și, în repriza a 
doua, de netă superioritate bucureș- 
teană. chiar și de Koszka. care și-a 
părăsit postul, venind să acopere o zonă 
de la mijlocul terenului.

Spuneam că și oaspeții și-au dat 
partea de contribuție. Mai pregnant 
în prima repriză, cînd au reușit deseori 
să se ridice ta valoarea parteneruliii 
de întrecere. Ne-a plăcut jocul econo
micos al liniei de fund, ușurința cit 
care își punea echipa în atac prin 
pase trimise rapid, direct la aripi, 
care veneau înapoi în momentele cînd 
echipa se afla în apărare.

Lucruri frumoase au demonstrat șl 
coiiiponetiții atacului, care au încercat 
reușite 
pa rtea
replica ieșariă a slăbit treptat; soli
citată din ce în ce mai mult, apărarea 
a acționat numai distructiv, restituind 
mingile cu regularitate adversarului; 
contraatacurile, încercate numai pe 
aripa stingă, au fost acum lipsite de 
consistență și deci ușor de anihilat.

„un-doi“-uri, în special pe 
Iui Milea. După pauză însă

Deși flancat de 2 adversari, Constantin șutează puternic spre poarta lui Faur

Foto : C. Tudor

Cînd a căzut golul 3 (min. 82), spe
ranțele ieșenilor intr-un rezultat strîns 
s-ati prăbușit și în următoarele două 
minute tabela de marcaj a arătat 5—1.

Cum s-au marcat golurile ? Primul 
a venit foarte repede : în min. 2, Crei
niceanu a executat o lovitură de colț, 
Constantin a sărit dintr-un buchet de 
jucători. în care se afla și portarul 
Faur, și a împins mingea în plasă. 
Apoi, oaspeții au reușit să egaleze în 
min. 27: Milea, servit în adîncime. a 
șutat puternic și precis. In min. 69, 
la o centrare a Iui S. Avram,
a introdus mingea cu capul în plasă 
și tot el a mărit scorul (min. 82), tre- 
cînd, rînd pe rînd — printr-o frumoasă 
acțiune personală — de Comănescu, 
Țapu și Faur. Un minut mai tîrziu (83) 
a fost rindul lui Jenei să înscrie prin- 
tr-un șut puternic, care a trimis balonul 
sub bară, iar după alt minut (84), a 
marcat S. Avram, văzut liber, de pe 
partea opusă, de Constantin.

Al. Toth (Oradea) a condus bine for
mațiile :

STEAUA: Eremia — M. Georgescu, 
Petescu, Koszka, Cojocaru, Jenei, Raksi, 
S. Avram, Constantin, Voinea (min. 65 
Pavlovici), Creiniceanu.

C.S.M.S.: Faur — V. Popescti, Țaptt, 
Vornicu, Zamfir, Ștefănescu (min. 74 
Comănescu), Humă, Pop, C. Popescu, 
Danileț, Milea.

G. MCOLAESCU

Pavlovici

Victorie la limită, dar pe deplin meritată

Știința Timișoara—Petrolul 1-0 (1-0)
TIMIȘOARA, 22 (prin telefon de la 

trimisul nostru). In ciuda previziu
nilor puțin optimiste ale unora dintre 
suporterii Științei, echipa locală a reu
șit să tranșeze în favoarea ei disputa 
cu Peirolui. Mai mult chiar, scorul 
final (1—G) nti oglindește suficient 
Superioritatea echipei studențești care. 
Îndeosebi în prima repriză, s-a impus 
și în cîmp și în acțiunile din careul 
de pedeapsă. Scepticismul de care a- 
minteam era oarecum motivat. Știința 
avea să apară pe teren fără doi titu
lari : Manolache șt Mihăilă. Echipa, în 
ansamblul ei. a reușit să suplinească 
bine lipsa motivată a acestor doi ju
cători și să facă o partidă frumoasă. 
Linia de atac a căutat să creeze în 
repetate rînduri breșe în dispo
zitivul de apărare advers. Apărarea 
a avut și ea o... zi bună, acționînd 
bine, mai ales prin Stirdan, Turcan și 
Curcan. Știința a făcut un joc mai 
„aerisit" decît Petrolul. Sistemul cu 
patru fundași a fost folosit în mod 
pozitiv, adică orientat pe acțiunile de

e fonosport
Așa arată o variantă cu 12 rezultate 

fexacte la concursul nr. 12 etapa din 
122 martie 1964.

\ I. U.T.A. — Rapid 2
' II. Steaua — C.S.M.S. Iași 1

III. Dinamo Pitești -— Progresul 1
IV. Crișuî — Steagul roșu 1

V. Siderurgistul — Farul 1
VI. Dfaanw B-uc. — Știința Cluj 1

VII. Știința Timișoara — Petrolul 1
JVIII. Poiana — Metalul Tîrg. 1

IX. Milan — Irrternazionaie x
i X. Ronna — Bologna 2

XL Bari — Torino 2
MU. Juventus — Lazi-o 2

Fond de premii : 300.158 lei. Termen 
4»i contestație 13.1V.1964.

atac, cu replieri rapide în apărare, 
cînd a fost cazul.

Deși învinsă, echipa Petrolul n-a 
făcut un joc slab. Ea s-a impus prin 
tehnică și printr-nn joc ceva mai subtil 
în cîmp. Jucătorii ploieșteni au șutat 
insă rar la poartă (primul șut abia 
în mm. 37, prin Badea) și in general 
imprecis

Iată crteva acțiuni mai importante. 
Prima es.te inițiată de Igna (min. 3). 
El a șutat sec de la 15 m, dar pe 
lingă poarta lui Sfetctr. în min. 12 
Ciosescu, bine servit de Mițaru, nu-și 
creează unghiul cel mai bun și de la 
10 m trage puțin peste bară. O mare 
ocazie o au studenții în min. 17: R. 
Lazăr îl deschide pe Ciosescu, care 
reia cu capul pe spațiul porții și nu
mai intervenția de ultimă clipă a lui 
Florea face ca scorul să rămînă alb. 
Peste 10 minute „cade“ și golul: Sur- 
dan șutează prin surprindere de Ia 
circa 20 m, peste toți apărătorii ad- 
verși masați în careu, iar Sfetcu nu 
mai poate interveni. Reacția petro
liștilor se face simțită prin șutul pu
ternic al Iui Badea (min. 37) pe care 
Curcan, atent, 11 reține. In min. 51 
A. Munteanu trage puternic prin sur
prindere, dar portarul timișorean este 
din nou la post. O ocazie mare a Pe
trolului în min. 54: Badea îl des
chide pe Ghiță, aflat în careu, dar în 
ultima clipă apare Stirdan, care scoate 
în corner. în min. 61 Th. Matei tri
mite o minge „telefonată" pe care 
Sfetcu o respinge peste poartă. în min. 
70 o acțiune frumoasă a Petrolului 
este ratată de Dridea I, care trimite 
cu capul peste poartă.

Brigada V. Pădureamt (Ia centru), 
V. Drug și M. Cițtt a condus cu 
multă competență-,

ȘTIINȚA: Curcan — Bot*scu, Țur- 
can. Hîrșova, Surdan, R. Lazuri Igna, 
Th. Matei. Ciosescu (min. 55 Bitlan), 
Lereter, Mițaru.

PETROLUL: Sfetcu — Palionțu. 
Hălm:”.i»eanu, Florea, Fronea, M. Mar
cel. GhȚă (min. 67 Halagian), Dridea 
I, Badea, A Muntean». Mocanii.

T1BER1U STAMA

a întrerupt șirul victoriilor Progresul
PITEȘTI 22 (prin telefon de la tri

misul nostru). O ploaie măruntă și 
deasă a făcut ca întilnirea Dinamo— 
Progresul să se desfășoare pe un te
ren desfundat, în care jucătorii intrau 
pînă la glezne. In aceste condiții era 
de așteptat ca întilnirea să se caracte
rizeze printr-nn joc de luptă, în care 
pregătirea fizică să-și spună ctivîntul. 
Și așa a fost.

Timp de 55 de minute gazdele an 
luptat mult, reușind să suplinească su
perioritatea tehnică a oaspeților prin- 
tr-rrn joc în mișcare (in care fiecare 
jucător era dublat de un coechipier) și 
să realizeze unele acțiuni destul de 
clare. In min. 54, gazdele conduceau cu 
3—0 și se părea că vor obține o vic
torie de proporții. Eforturile depuse in 
această parte a meciului s-au făcut 
însă simțite. Piteștenii nu mai atacă 
cu aceeași hotărire și, treptat, cedează 
în fața oaspeților, care sînt la un pas 
de egalare.

Progresul n-a jucat cu adevărat 
bine, decît în ultimul sfert de oră, cînd 
a fost însă prea tîrziu.

Meciul a început promițător. Dina- 
moviștii pornesc la atac hotărîți să 
„smulgă" cefe două puncte. Joc simplu, 
cu acțiuni pe poartă, ctim se reco
mandă pe orice teren și mai ales pe 
unul ca acela de ieri. In min. 16, Con- 
stantinescu, în luptă cu 3 apărători de 
la Progresul, cîștîgă o minge și pa-

sează lui Naghi. care înscrie de : 
pe : I—0.

Un minut mai tîrziu, M. Voinea 
să șuteze și Matache (care a : 
foarte bine) blochează la picioare 
Iași lucru îl face portarul dinar 
și în min. 18 și 19, cînd sa' 
goluri ca și sigure. Progresul ;

a
de \ 
bună 
este 
a tras

U. T. A. a fost întrecută
9 acasă: 0-1

ARAD, 22 (prin telefon de la 
mistil nostru). — Fără îndoială 
rnulți dintre cei care n-au asistat ta 
desfășurarea acestei partide vor so
coti rezultatul obținut de echipa bucu- 
reșteană, aici la Arad, ca o surpriză. 
Dar pentru cei peste 10 000 de spec
tatori, acest rezultat nu este decît ur
marea firească a jocului bun, și pe 
alocuri foarte bun. al rapidiștilor. care 
s-au prezentat peste orice așteptări.

Pe parcursul celor 90 de minute am 
avut deseori impresia că nu bucureș- 
tenii joacă în deplasare, ci arădenii.. 
Ieșind, la joc deschis încă din primele 
minute. Rapid a păstrat inițiativa pînă 
la fluierul final al arbitrului. Accentul 
n-a mai căzut pe apărare ci pe atac, 
unde Năsturescu. Dumitriu II și Io
nescu, sprijiniți consecvent și bine de 
N. Georgescu și Jamaisthi, au făcut 
multe clipe grele apărării gazdelor. 
Dacă în blocnotesul nostru n-am no
tat decît golul înscris de Dumitrul H, 
in. min. 52. în urma unei pase a lui 
Ion Ionescu. faptul se daiorește și unor 
intervenții excepționale ale lui Coman. 
ca și cîtorva erori copilărești cernise 
de înaintașii bucure steni în fata podii 
arădene.

La capitolul „bune* în legă'ură cu 
jocul practicat de învingători mai este 
necesar să consemnăm mișcarea con
tinuă a tuturor jucătorilor pe teren, 
trecerea rapidă din apărare în atac și 
invers (apărare în 6—& oameni. atac 
în 6—8 oameni).

La polul opus s-au situai învinșii.

fri
că

nuDacă în primele 45 de minute ei 
dat a replică mai dînză, după pauză 
„au căzut" încet-încet. lăsînd pe oas
peți să stăpînească terenul și să deter
mine soarta partidei. Unele eforturi 
individuale ale tui Capaș, Neanțtt, 
Steiner sau Flomț s-au „topit* înmiite 
de a deveni periculoase pentru poarta 
lui Andrei. In ultimele 30 de minute 
ale întîlrurii, formația gazdă n-a mai 
avut decit o singură zoîcnire, în jurat 
minutului 80, cînd a obținut două cor- 
nere consecutive și o situație favora
bilă de a înscrie, Puțin, foarte puțin I 
De altfel. în anvndouă reprizele ară
denii au șutat doar de 7 ori în di
recția porții spre deosebire de răpi
ri iști. care au realizat 22 de șuturi 
la poartă. Surprinzător de slabi Țirlea, 
Mețeas, Selimesi.

Cit ev a cuvinte despre meci. în ge
neral: prima repriză — interesantă și 
de o bună valoare tehnică, iar a dana 
— slabă, fapt determinat in special 
de comportarea gazdelor, care n-au 
mai contat, jocul desfășurmlu-se în... 
sens unic spre poarta iui Contam

A arbitrat bine Stelian Mataizcr 
(C raiaua). Formații:

U.T.A. : Coman—Bacoș, Capaș, 
Neamțu, Cliivit, Mețeas, Steiner, To
mes, Țîrlea, Floruț, Selimeși (Farcaș).

RAPID : Andrei—Lupescu, Motroc, 
C. Dan, Greavu, Ja-maisehi, N. Geor
gescu. Năsturescu, Dumitrîu II, I. Io
nescu, Codreanu.

VALENTIN PAUNESCU

avut o mare ocazie de 
Stoicescu este ținut 
și arbitrul acordă, pe 
tate, 11 m. Lovitul a 
însă de Matcianu, care
dindtt-i lui Matache posibilitate 
rețină.

In min. 47 C Ionescu îl dtible; 
Cosma și șutează spre poarta 
Știrbei oprește mingea cu mi 
Naghi transformă lovitura de la 
înscriind cel de-al doilea gol.

In min. 54, Cacoveanu derr.arer 
tușă, ajunge pe linta de fund, 
trează precis și C. Ionescu înscr, 
apropieie. La 3—0 gazdele gr 
considerînd jocul ca și cîștigat ș 
mit Progresului să „iasă" la j< 
trimită înainte pe Mafteuță (cart 
retras) și să realizeze acțiuni c 
în ce mai periculoase. Astfel, în 
65, Oaidă înscrie din lovitură 
de la 25 ni. iar în mm. 80 AR 
reduce scorul la 3—° T_j cont 
oaspeții hărțuiesc apărarea gazd. 
nu mai reușesc să înscrie.

Arbitrul Ianis Canetopoulos-C 
a condus bine următoarele fori

DINAMO PITEȘTI r.. MAT ACI 
Vulcan, Ilie Stelian, Corneartu, R 
Barbu, Dumitrescu, CACOVE 
Constantinescu (min. 60 Dobrin} 
ghi, C. Ionescu.

PROGRESUL BUCUREȘTI: ( 
— ti'edelcu, Ivănescu. ȘTIRBEI 
ceriu, IANCU, Mafteuță, ( 
MATEtANU, Af. Voinea, Storcesc

CONSTANTIN ALE

CRIME ORADEA-STE^
telefonORADEA. 22 (prin 

trimisul nostru). Au asistat 
8000 spectatori. Timp ploios 
ren alunecos. Brigada jjc 
bucureștens (E. Martin : - la 
tru, ajutat la tușe de A Bei 
S. Mîndreș) a condus bine f 
țiile: CRt.ȘUL : Weichelt (Du 
Al. Georgescu, Solomon, Sac; 
Balogh, Cuncuti, Vlad, Sandi 
coș. Done iu (Sacaci III din 
80), Iacob.

STEAGUL ROȘU : Haidu - 
harta. Jenei, Seredai, Naghi, C 
Siglicti, Ciripoi (Năftănăilă 
trffn. 72), Hașoti, Mesaroș, Sel

Luptă acerbă pentru balon, jrx 
tășur^t în majoritatea timpului 
singură jumătate de teren (cea a 
guîui roșu), puține șuturi preci 
poartă — iată principalele ca 
ristiei ale meeiului desfășurat la 
dea și crștigaf de gazde, care a 
neficiat îndeosebi de o mai bun:

SiderurgishilGalafi-Farul Constanța 1-0 (0-C
GALAȚI, 22 (prin telefon). Cei 

15 000 de iubitori ai sportului au aplau
dat la sfîrșitul meciului victoria obți
nută destul de greu de gazde. După 
înfringerea suferită pe teren propriu, 
Farul a venit la Galați cu intenția 
vădită de a obține cel puțin un meci 
egal, pentru care a adoptat un sistem 
de joc defensiv. In general, inițiativa 
a fost de partea Siderurgistului, care 
a dominat mai ales datorită pregătirii 
fizice excelente.

Cîteva faze mai importante ale în- 
tîlnirii:

Chiar din primele minute ambele 
echipe construiesc atacuri periculoase 
Ia cele două porți. In minutul 2 C. 
Matei trece de Tilvescu și Gref și șu
tează la poartă, dar Manciu, atent, 
reține, in minutul următor este rindul

oaspeților să pună la încercare apă
rarea gălățeană: Ologu se strecoară 
printre adversari, dar trage peste bara 
transversală. Treptat-treptat, localnicii 
intensifică ofensiva. Extrema dreaptă, 
Banu, produce deseori panică in tere
nul constănțenilor însă Hulea (venit 
în atac), C. Matei și Dragomir ratează 
copilărește situațiile favorabile create. 
Cu 9 minute înainte de sfîrșitul pri
mei reprize Zamfir trece de întreaga 
apărare gălățeană, dar Niculescu se 
remarcă reținind șutul periculos al 
atacantului constănțean.

La reluare, m'nute în șir se joacă 
steril, la mijlocul terenului, fără taze 
care să rețină atenția publicului. In 
min. 55, se produce faza care aduce 
victoria Siderurgistului: Banu primește

o pasă de la... Tîivesctr, pătrun 
careu și înscrie pe lingă Manciu 
îi ieșise în întîmpinare. S-au r 
cat: Niculescu, Banu, Floresc 
Gherghina (Siderurgistul), M 
Costin, Tufan (Farul).

Arbitrul Cornel Nițescu (Sibi 
condus bine următoarele formați

SIDERURGISTUL: Niculcsct 
Tomescu, Hulea, Florescu, ) 
Gherghina, Gh. Ion, Banu. C. 
(min 72 Pătrășcu), Dragomir. 
tescu.

FARUL : .Manciu — Costm, St 
Tilvescu, Gref, Bibere, Neacșu, 
roianu (min. 70 Biikosi), TufanȚ 
fir, Ologu.

S. CONSTANTINESCtr-corc



Dinamo București-Știința Cluj 2-1 (0-0)
~i, la meciul dintre echipele Di- 
9 București — Știința Cluj, cei mai 
au părăsit terenul învinși. Păcat! 

iceea, contrar obișnuinței, vom a- 
i în cronica noastră primele rin- 
echipei oaspe, aceasta pentru jocul 
at de-a lungul celor 90 de minute 
ire fotbaliștii clujeni s-au străduit 
fere publicului — și au reușit — 
oc avîntat, tineresc, în continuă 
ire, cu inteligente schimbări de 
i, în ciuda terenului care a cerut 
dor echipe un efort în plus. Clu- 
s-au prezentat în forma bună, de 

'ntimidați de valoarea aduersaru- 
î din primul pînă în ultimul minut 
irtidei au pus pe campioni în si- 
j care mai de care mai di Utile, 
tția lor — prima din ace-st an la 
r&ști — a constituit o adevărată 
iză. Spectatorii și... telespectatorii 
ist martorii a nenumărate faze de 
n care clujenii și-au depășit net 
■saFul, prin cursele lui Ivansuc și 
nfi, prin desele atacuri inițiate de 
> și Adam, susținute cu succes de 
eașii Al. Vasile și Sueiu și care au 
it uit un permanent pericol pentru 
a lui Da ten. Pentru toate acestea, 
pentru culmul cu care reușeau să 

ve atacurile- gazdelor și ieșeau din 
în atac (cuvinte bune funda- 

Ma-jrcw și Ge&rgeseu),. fot huli știi 
ii au fast răsplătiți cu aplauze la 
ă deschisă1".
'baliștii bueureșteni au încercat 
i sporadic să ridice jocul lor la 
rea celui practicat de echipa Ști- 
Rezultoitul a rămas alb piuă în 

tul 61... O acțiune ofensivă a dina
rilor^ o centrare în fața porții lui 
veamt și fostitl jucător al Științei, 
.Afinif. print ir-a reușită întoarcere 
ItTce mingea în poartă, asigurind 
ei sale Dinamo București sitperio- 
tt... pe tabela de marcaj.. Aceasta 
numai pentru patru minute, pen
ii departe de a depune armele9 
di î și continuă atacurile și reu- 
fhegateze în min- 65.. Ivansuc exe- 
w lovitură liberă trimițând mingea 
Ja porții bucureștene. Al. Vasile, 

jucător.^, dinctmenuis-t, a- urmărit, 
truect&rria și cit capul trimite 

a cu putere, din apropiere în 
: /—7. în continuare, jocul ca
lin dinamism deosebit. Se mun
ții n răsputeri pentru fiecare ba- 

rlei care, domină sînt tot fotba- 
de la Știința, dar ei nu reușesc 
tacă peste masiva apărare dina- 
tă în care din nou s-au remarcat

BRAȘOV 2-0 (0-0)
fizică. Steagul roșu a vrut să 
un punct, dar pînă la urmă a 

.. să le piardă pe amîndetiă 1 
-Oradea a obținut o victorie 
tă, la baza căreia a stat efer- 
leeliv al jucătorilor săi. Se poate 
că mijlocașii și înaintașii ©ră

ni dus tot grettî meciului. Vtad 
reuti au alergat rmilt și au aii- 
1 în permanență înaintarea cu 

utile. Deși- a făeut subtile 
mri de lacuri și a luptat din 
;ri cvartetul ofensiv orădean nu 
t să-și creeze totdeauna breșe 
pozitivul supraaglomerat ai bra- 
tor, iar c'nd a avut poziții fa- 
e de șut la poartă a tras afară 
!e mai multe- ori.
uția formației Steagul- roșu a 
onat. Echipa din Brașov a pre- 
n joc înefiis, fără speranțe în 
rrțȚura preocupare, a fost apă- 
în cefe 90 de minute de joc 
apărători- brașoveni s-att.._ avitt- 
-eori din colo de linia propriu- 
cu de 16 m, în timp ce mijto- 
„fhtârfțf* cu cite un înaintaș, 
t parte doar de cîteva ori la 
e ofensive ale echipei tor. îna-
Steagutai roșu a existat doar 

urnele. îrr prima repriză bra
il-au ajuns în careul loeal- 

decît de cîteva ori și au tras 
singură dată la poartă, dînd 

:afe gazdelor să domirre co-

pauză aspectul jocului a ră- 
elași, Crișul reușind să înscrie 
oluri. In min. 69 Haidu, care 
erai a apărat foarte bine, a 
B poartă, a boxat balonul în 
arcului, iar lacob a expediat 
J. Cel de af doilea gol a fost 
le Bacoș (min. 81), care a fruc- 
i centrare primită de la Iacob.

P. VENTILA 

frații Nunweiller. Nici șuturile expe
diate de la distanță n-au reușit să în
șele vigilența lui Datcu (ieri bine in
spirat). Mai erau 9 minute de joc și 
după aspectul general, partida, dacă 
trebuia să dea un învingător, acesta nu 
putea fi decît echipa oaspe. Dar... 
Invariabilul „dar*. Dinainoviștii for
țează, se apropie de poartă și Prreălab, 
printr-un șut plasat, înscrie al doilea 
gol pentru eelirprt sa : 2—1. Pînă în 
ultimul Tninut asistăm la n nouă suită 
de atacuri inițiate de clujeni, rămase 
toate fără rezultat.

— Dinamo a rîștigat îrtcă două pre
țioase puncte în clasament. Campionii 
ou rămas însă datori publicului și... fot
balului, eu un fne de calitate, pe măsura 
posibili taților de care dispune această 
garnitură. Ca și în meciul cu Rapid, 
disputat miercuri, dinam oviștii au prac
ticat m fotbal confuz, înghesuit, lipsit

Liderii au pierdut puncte 
în prima etapă a returului categoriei B

SERIA I

REZULTATELE RE IERI
Poiana Cîir.pina — Metalul Tirgo- 

viște 4—1 (2—1)
Flacăra Marerti — Ștrrnfa Gala fi

2—0 (1—0)
Foresta Făticeni — Știința București 

(aromat din cauza timpului nefavorabil)
Unirea R. Vileea -- Chirnia Făgaraș

2—2 (0—1)
Metalul București. — Știi'nț a Craio'va

2—1 (0—0)
Tractorul Brașov — Cea lîlătil P.

Neamț 0—1 (0—1)
Dinamo Bacău — CKR. Rașcani

3—0 (1-0)
CL.ASA3LENT

1. Metalul Tîrgoviște 14 a 1 4 25:20 19
2. Poiana Cîni’pina 14 8 2 4 24:14 19
3. C.F.ft. Pașcani 14 6 4 4 16:14 16
4. Dinamo Bacău 14 5 5 4 2tt:14 15
5. Unirea Hm. VTTcea 14 5- 5 4 22:2fl 15
6. Flacăia Moreni 1'4 7 0 7 Iff: 16 14
7. Cecriilaul P. Neamț 14 5 4 5 24:27 14
8. Chimia Făgăraș 14 6 2 6 22:26 14
9. Tractorul Brașov T4 5 3 6 22:16 13

10. Știin'ța București 13 & l 6 21:19 13
11. Știința Cxctio-va 14 4 5 5 17:19 13
12. Metaiuili B.ua., 14 6 1 7 13:15 13.
13. Foresta Fălticeni 13 3 4 6 9:26. 10
14. St-iiuta Gala ți 14 Z 3 9 14:21 7

ETAPA VIITOARE t Știința Craiova
— Foresta Fălticeni, Metalul Tîrgoviște
— Metalul București, C.F.R. Pașcani
— Unirea R. V'tivea. Știința București
— Flacăra Moreni, Chimia Făgăraș — 
Tractorul Brașov, Știința Galați — Di
namo Bacău. Cealilaul P. Neamț — 
Poiana Cimpina.

SI-AU RELUAT ÎNTRECEREA SI
SERIA EST

REZULTATELE DE IERI
FI. roșie Tecuci — RuLmeatuI Bklad. 

6—0 (2—0)
Moldova Iași — LantirEO-rul Brăila 3—1

Textila B'uhuși — Chimia Oneș-ti 2—0 
(0-0)

Metalosport Garați — Rapid MiziT 2—0 
(I—0)-

Rapid Focșani — Petrolul. Moine ști 1—0, 
(1-0)

Dinamo Suceava — Unirea Botoșani 1—0 
(I-fr)

CLASAMENT

ETAPA VIITOARE : Laminarul Brăila — 
Dinamo Suceava, Unirea Boloșani — FI. 
Foșie Tecuci, Rulmentul Bîrlad — MoMova 
lași, Petrolul Maimești — Textila: Buhuși,.
Chimia Onești — Metalosport Galați* Ra
pid Mizil — Rapid Focșani.

1. L amin o iul Bl ăiila 12 7 2 3 34:13 16
2. Dinamo Suceava 12 6 4 2 21:13 16
3. Fl. ro'șfe Tecuci 12 5 3 4 24:18 13
4. Textila Buhuși 12 5 3 4 18:16 13
5. Moldova Iași 12 & 1 5- L7:l& 13
6. Chimia Qn&ști 12 5 2 5 14:12 12
7. Rapid’ Mizil 12 6 6 6 16:21 12
8. Rapid Focșani 1’2 4 3 5 17:1T 11
9. Unirea Botoșani 12 5 1 6 15:17 11

ro. Metalosport Galați 12. 4 3 5 17:22 11
11. Petrolul' M-oinești 12- 3 2 7 17:24 8
12. Rulmentul. Bîrlad 12 2 4 6 14:35 8

SERIA VEST

REZULTATELE DE FERI
Electraputere Craiova — C.F.R. Arad 

4—0 (1—0)
Victoria- Câlan — Teba. Arad 3—1 (Ct—1) 
Sid-erurgietul Hunedoara — Panduriii Tg. 

Jiu 4 1 (2—1)
Minerul Deva — Electromotor Timișoara 

I—1 (Q—0)
Metalul T. Severin — Tractorul Corabia 

1—0 (0—0)
Vagonul' Arad — Steaua roșie Salonta 

4—1 (2-1).
CLASAMENT

ETAPA VIITOARE : Electro mo tar Timișoara 
— Vagonul Arad,. C.F.R. Arad- — Sidexux- 
gistul Hunedoara, Teba Arad — Electro- 
putere- Craiova,. Trac tarul Carabiia — Vic
toria Câlan, Steaua roșie Salonta — Mine
rul Deva, Pandurii Tg.. Jiu. — Metalul T. 
Severin.

1. Metalul T.. Severin 1:2 8 0 4 22:22 16
2. Vagonul Arad 12 7 1 4 33:14 15
3. Ptxndurii Tg. Jiu 12 6 2 4 22:12 14.
4. Electromotor Timișoara 12 5 3 4 17:17 13
5. Tractorul Corabia 12 6 0 6 22:18 12
6. C.F.R. Arad ia 4 4 4 13:13 12
7. Minerul Deva 12 5 2 5 16:1.8 12
8. Vrctori-a Câlan 12 5 2 5 1'3:15 12
9. Steaua roșie Satanta 12 5 1 6 17:21 11

ro. Electroputere Craiova 12 5 1 6 14:18 II
ii. Siderurgistul HuH.edoa.ra 12 5 1 6 1.6:27 11
12. Teba Arad 12 1 3 8 13:23 5

de orizont. înaintarea, în special, s-a 
comportat sub posibilități, Pîrcălab, 
line II, Frățilă șs ceilalți nereușind de
cît rareori să evolueze la valoarea lor. 
Pe cînd un reviriment în tabăra dina- 
movistă ? Pentru că în fotbal nu-i totul 
să cîștîgi două puncte, ci și felul în 
care obții victoria...

Au jucat formațiileDinamo Bucu
rești : Datcu — Popa, Amur oilier III, 
A’unueiller IV, Ștefan — Petru Emil, 
Țîrcovnicu -r- Pîrcălab. Ene II, Frățilă 
(din min. ~>(t Gherțțheli), Haidu. Știința 
Cluj : Ringheami — Mar cu, Georgescu, 
lirujdi'iin. Gîmpemu — Al. .Vusiie, Sa- 
ciu, Ivassue, Szabo. Adam, Simenii 
(din min. SI Matei), .4 arbitrat Traian 
Crucemu, El a avut unele scăpări ia 
darea deciziilor, colaborarea su cu ar
bitrii de , margine, fiind uneori defec
tuoasă.

C. MANTU

SERIA A H-A

REZULTATELE DE IERI
A.S.M.D. iSatu Atare -— Tnd. Sirmei

C. Turzii 2—0 (I—®) - , &
Mureșul Tg. Mureș — Fltfnwa--roșie

Oradea â—® (1—0) '
A. S. <Ci>frir — Jiul Petrila 2—1 

(1-1)
C.S.M. Sibiu — C.F.R. Timișoara 

0—0
Minerul Lupeni — C.S.M. Reșița

2—0 (2—0)
C.S.M. Cluj — Minerul Baia Mare 

0—2 (0—1)
Ariesal Turda — Gaz Metan Medias

0—f>
CLASAMENT

1. C.F.R. Timișoara M 7 6 1 20:11 20
2. Minerul Baia Mare 14 9 1 4 21:11 19
3. C.S.M. Reșița 14 7 2 5 23:13 16
4. A.S.. Cu gir 14 6 4 4 14:21 16
5. Minerul: Liipeni 14 6 3 5 17:18 It5
6. Jiul Petrilă 14 4 S 4 14:18 U
7. Tnd. Sirmei C. Turzif. 14 6 17 28:22 13
a. A.S..M.D. Satu-MaTe 14 6 1 7 20:25 13
a. Gaz Metan Mediaș 14 4 4 6 18:14 12

10. C.S.M. Sibiu 14 5 2 7 14:14 12
n. Mureșul Tg. Mureș 14 3 6 5 21.Z4 12
12. Arieșul Turda 14 4 4 6 14:19 12
13. C.S.M. Cluj 14 4 3 7 11:15 11
14. Fl. roșie Oradea 14 4 3 7 IZ: 22 II

F.TAPA VIITOARE: Jiul Pc+rita — 
Arfeștil Turda, C.FJ?. Timișoara — 
A.S. Cugfr, Itrd. Sîrmer C. Turzfr — 
C.S.M. Cluj; Minerul Baia- Aîare — 
Mureșul Tg. Mureș, Gaz Metan Me
diaș — C.S.M. Sîbftr, C.S.M. Reșița —■ 
A.S.M.D. Saftr Mare, FI. roșie Oradea 
— Ațineri»! Lupeni.

ECHIPELE DE CATEGORIA C
SERIA NORD

REZULTATELE DE IERT
Unirea Dej — Faianța Sighișoara 1—1 

(1-1)
Chimica Tirnâiveni — Rapid Tg. Mureș 

0—1 (0—0}
Recolta Care ii — Soda Ocna Mureș 1—2 

(0-1).
Metalurgistul Baia Mare — Minerul Baia 

Spâe 0—2 (&—2)
Minerul Bihor — G.l©iiai Bistrița 1—3t (4—1}
Metrom Brașov — Textila Sf. Gheorghe 

3—1 (0-1).
CLASAMENT

1. Recolta Cărei 12 8 I 3 27:13 17
2. Unirea Dej 12 6 3 3 29:15 15
3. Minerul Bara Sprie 12 7 1 4 16:13 15
4. Metrom Brașov 12 6 2 4 23:15 14
5. Gloria Bistrița 12 7 0 5 24:19 14
6. Soda Ocna Mureș 12 6 0 6 22:20 12
7. Minerul. Bihor 12 5 2 5> 17:2® 12
8. Chimica: Ti mă veni 12 4. 3 5 14:2Q 11
9. F’aiania Sighișoara 12 4 2 6 12:17 Iff

10. Rapid Tg. Mureș 12 5 0 7 19:27 1&
11. Textila Sf. Gheosghe 12 4 1 7 12:17 9
12. Metalurgistul Baia Mare 12 2 1 S 9:28 5

ETAPA VIITOARE : Textila St. Gheorghe
— MetaLurgistnl Bcri-a Mar®,. Faianța Sigh> 
șoara — Recolta Cărei, Rapid Tg.. Mureș
— Unirea Dej, Gloria Bistrița — Metrom 
Brașov, Soda Ocna Mureș — CTrimica Tîr- 
năveni. Minerul Baia Spxie — Minerul 
Bihor.

SERIA SUD

REZULTATELE DE IERI
C.F.R. Roșiori — Flacăra roșie București 

0—fl
Electrica Constanța — Tehnometal. Bucu

rești 5—1 (0—0)
Muscelul CîmpuT-ung — Victoria Giurgiu

1— 1 (>L—0).
Metalul Pitești — Unirea R acari 1—0'

(0-0)
Electrica Fieni- — Portul Constanța 4—1 

(2-1)
Dinamo Victoria — Progresul Alexandria

2— 1 (1— 0)
CLASAMENT

1. C.F.R. Roșiori 12 8 2 2 18: 2 18
2. Dinamo Victoria 12 7 2 3 26:13 16
3. Victoria Giurgiu 12 5 4 3 24:18 14
4. Metalul Pitești 12 6 2 4 16:23 14
5. Flacăra roșie Buc. 12 4 5 3 17:12 13
6. Progresul Alexandria 12 3 6 3 13:16 12;
7. Portul Constanța 12 5 1 6 19:16 11
8. Tehnometal București 12 5 1 6 17:28 11
9. Muscelul Cîmpulung 12 4 2 6 18:22 ia

10. Unirea Răcari 12 3 3 6 15:17 9
11. Electrica Fieni 12. 4 I 7 18:28 9
12. Electrica C-ța 12 2 3 7 17:23 7

ETAPA VIITOARE: Portul Constarrța — 
Dinamo Victoria București, Utaireet Răcani 
— Muscelul' Cî'mpulung, Flacăra roșie Bucu
rești — Electrica Constanța, Tehnometal 
București — Electrica Fieni, Progresul
Alexandria — Metalul Pitești, Victoria 
Giurgiu — C.F.R. Roșiori.

A început campionatul republican 
de lupte libere pe echipe —seria A

începutul noului campionat republi
can de lupte libere pe echipe, seria A, 
a marcat un series progres, îndeosebi 
fa capitolul pregătirii fizice. Luptă
torii celor șase echipe care s-au în
trecut ieri în sala Dinamo din Capitală 
au oferit publicului muîte întîlniri spec
taculoase, dinamice și de un ridicat 
nivel tehnic. Ne-au plăcut în mod deo
sebit meciunTe susținute de P. Cernău 
jf I. Popescu (Steaua), I. Tobă (Pro
gresul), K. Ladislau (Dinamo), T. 
Baloș (Rulmentul Brașov), A, Vlad 
(Siderurgistul Galați) etc. Sub posi- 
biirtăți s-au prezentat, în sdiinib, cu- 
noscuții luptători I. Radu (Dinamo) și 
P. Poatelungi (Siderurgistul). Cu o 
pregătire superioară din toate punctele 
de vedere, echipele Steaua (în grupa 
1) și Dinamo (în grupa a Ilf-a) au 
cîștigat detașat la Progresul și C.S.M. 
Reșița șt, respectiv, la Rulmentul Bra
șov și Siderurgistul Galați

Deoarece ne găsim la început de 
campionat, se cuvine să scoatem în 
evidență șî deficiențele care au fost 
semnalate eu acest prilej, în așa fel 
ca. pe parcurs, antrenorii să ia cele 
mai corespunzătoare măsuri pentru li
chidarea lor. Principala lipsă manifes
tată de majoritatea luptătorilor a fost

Reprezentanții regiunii Brașov au cucerit toate 
titlurile de campioni republicani școlari la schi

(Urmare din pag. I)

medie Rî.șnov) 17:30,0; 3. Marra Sa- 
moifâ (Șc. medie Rîșnov) 17:52,0; 4. 
Rozalia Golosi (Șc. medie Gheor- 
ghieni) 18:04,0; 5. Elena Băncilă (Șc. 
profesională! Partiaarkui roșu Brașov) 
18:37,0, Duminică, eoborîre băieți (pe 
Seriinar, de la cabana Cristianul Mare 
pînă la Drumul lui Lehman): 1. V. 
Brenci 54,5; 2. Gh. Vulpe 55,4; 3. C. 
Cișmașu 56.0; 4. P. Brînzei (Șc. me
die Piatra Neamț) 565; 5. I. Juncu 
(Șc. medie Sinaia) 56,7; fete (de la 
cabana Cristianul Mare pînă la „zidul 
mare“): 1. Gizela Mores (Șc. medie 
nr. 1 Brașov) 37,9; 2. Mariana An- 
dreescu 38.5; 3. Mihaela Casapu 38,6; 
4. Elena Neagoe 39,3; 5.. Viorica Vin- 
tilă 43,0; 3x5 km băieți: 1. Brașov (I. 
Mîrza, D. Soiu, N. Dogaru) 1 h 
05:56,0; 2. M-ures-Aiitonomă Maghiară 
I h 13;44.0; 3. Cluj 1 h 15:52,0. 4. 
Suceava 1 h 19:55,0; 3x3 km fete: 1. 
Brașov (Maria Stănilă, Maria Samoilă, 
Elena Popa) 45:26,0; 2. Mureș-Auto- 
nomă Maghiară 54:35,0; 3. Sueeava 
56:00,0; 4. Banat 1 li 07:50,0; 5. Ma
ramureș 1 h 10:09,0.

CAROL GRUIA-eoresp. regional
FONDISTII DE LA DINAMO 
AU DOMINAT ETAPA A H-A 

A „CUPEI R.P.R." SI AU CUCERIT 
TROFEUL

POIANA BRAȘOV 22 (prin telefon). 
A IF-a etapă a „Cupei R.P.R." la fond 
a supus partfcipanții la eforturi deose
bite din cauza zăpezii dificile (grea, 
umedă). De altfel, aceasta a determi
nat ca duminică probele să se des
fășoare în Poiana Ruia, care a oferit 

„sărăcia" acțiunilor tehnice. Eu &-aâ 
limitat la procedeele de prindere a 
brațelor și la „cheia" de picior. Ară 
fost neglijate acțiunile cele mai eficace; 
cum sînt piedica, turul de eap și arun-< 
cările peste centură.

Se cuvine să spunem cîteva cuvinte 
și despre echipa C.S.M. Reșița. Consi
derăm că deplasarea Ia București a 
acestei echipe a fost o simplă forma
litate. Reșițenii au fost învinși La sco
ruri categorice în ambele meciuri. 
Cum justifică acest lucru antrenorii 
de la C.S.M. Reșița și mai ales condu
cerea clubului ?

Rezultate: Steaua cu Progres..1 
14—2 șî cu C.S.M. Reșița 14—2. Pro
gresul — C.S.M. Reșița 14—2. Dinamc 
cu Rulmentul Brașov 12—4 și cu Sidc- 
rurgistut Galați II—5. Rulmentul — 
Siderurgistul 10—6

V. GODESCL

Steagul roșu Brașov cu A.SM. Lu
goj 14—2 și cu C.F.R. Timișoara 
16—0, A.S.M. Lugoj—C.F.R. Timișoara 
12—4. Mureșul Tg. Mureș eu Vagonul 
Arad 10—6 și cu Rapid București 7—0. 
Vagonul Arad—Rapid 8—&.

C. OLARU și I. PAUȘ-eoresp.

condlițM ceva mai bune. Dintre cort-. 
curenți remarcăm comportarea Fui Gh. 
Bădescu. Pe lingă faptul‘ că a invinsi 
la 15 km, el a avut o contribuție esen-. 
trată la cîștigarea ștafetei 3x40
Cu această etapă s-a încheiat și în
trecerea pentru „Cupa- R.P.R." care a 
revenit fondiștilor de la Dinamc Bra
șov.

Rezultate: 15 km seniori: 1. Gh. Să- 
descu (Dinamo) 53:23',0; 2. Gh. Vil- 
moș (Dfnanio) 54:14.0; 3. St. Drăguș 
(A. S. Armata) 56:23.0; 5. km seni
oarei 1. Marcela Lcampă (Diiwimo) 
21:09,0; 2. Doina Boboc (Tractorul) 
21:50,0; 3. Ecaterina Șupeală (Carai- 
manul) 26:20,0; 5 km jttnieri: 1. M. 
Cojan (Tractorul) 18:55.0; 2. C. Arglii- 
ropol (Dinamo) 19:46,0; 3. Gh, Dilioi 
(Dinamo) 20:09,0; 3 km junioare: 1. 
Rodica Stoian (Tractorul) 13-:08,0; 2. 
Rodica Cimpoia (A S. Arwa-ta) 
13:42,0; 3i Eugenia Vișan (A.S. Armata) 
14:34,0;. 3x10 km seniori: 1. Dinamo 
(Dinu, Vilmoș, Bădescu) 1 h 58:C4.0; 
2. A. S. Armata 2 h 01:03,0; 3. Ca- 
raimanul 2 h 11:11,0; 3x3 km fete (2 
junioare șl 1 senioară) : 1. Tractorul 
(Rodica Stoi-an, Maria Țeposu., Doina 
Boboc) 40:55^0; 2. A. S. Armata
43:32,0; 3x5 km juniori: 1. Tractorul 
(I. Măiusel, l. Terci,. M. Cajau) 1 h 
04:0649; 2. Dinamo 1 h 04:38,0; 3. Ca- 
rairnanul 1 h 06:17,0.

Clasamentul final al „Cupei R.P.R." 
fa fond: 1. Dinamo Brașov 1'17 o; 2. 
Tractorul Brașov 144 p.; 3. A. S. Ar-< 
mata Brașov 194 p.; 4. Caraîmantd' 
Bușteni 282 p.; 5. Steagul roșu Bra
șov 318 p.

V. SECAREANU, eoresp.

B.ua


Ieri in „Cupa R.P.R.“ După etapa de ieri

Progresai București învingător la Timișoara Situație neschimbată in fruntea clasamentelor seriei i
TRACTORUL BRASOV — DINAMO 

BUCUREȘTI (masculin) 3—1 (15—7, 
15—12, 7—15, 15—8). Meci frumos, 
victorie clară. Tractorul a jucat fără 
.Bărbuță, iar Dinamo fără Derzei în 
setul ultim. S-au remarcat: Fieraru, 
Chinzeriuc, Szocs și Bartha de la 
gazde, Păunoiu, Schreiber și Ganciu 
de la Dinamo. (V. POPOVIC1 și M. 
TIBERIU-coresp.).

STIINTA TIMISOARA — PROGRE
SUL BUCUREȘTI (masculin) 2—3 
(15—11, 6—15, 10—15, 15—9, 6—15). 
După aproape două ore de joc, a în
vins echipa mai calmă și mai omo
genă. Cei mai buni: Miculescu, Che- 
rebetiu (Progresul) și Coste de La 
Știinta. (P. ARCAN — coresp.).

STIINTA GALAȚI — STEAUA 
BUCUREȘTI (masculin) 3—1 (13— 
15. 15—5, 15—12, 16—14).

PETROLUL PLOIEȘTI — RAPID 
BUCUREȘTI (masculin) 1—3 (12— 
15. 18—16, 11—15, 6—15).

FARUL CONSTANȚA — MINERUL 
BIHOR (masculin) 3—2 (13—15, 15— 
12, 12-15, 15-11, 15-12).

ȘTIINȚA CLUJ — C.S.M.S. 
(masculin) 3—2 (14—16, 15—9, 19— 
17. 10—15, 15—8).

FARUL CONSTANȚA — C.S.M. 
CLUJ (feminin) 3—0 (10, 0, 12).

C.S.M. SIBIU — VOINȚA CRAIOVA 
(feminin) 3—0 (8. 5, 7).

STIINTA BUCUREȘTI — ȘTIINȚA 
CLUJ (feminin) 1-3 (5-15, 15-9, 
6—15, 7—15). .

C.P. BUCUREȘTI — PROGRESUL 
BUCUREȘTI (feminin) 3—0 (14. 12, 
12). Scorul final este normal. Calculul 
hîrtiei îi era favorabil echipei C.P.B., 
chiar cu un punctaveraj mai sever, 
rezultatele parțiale și durata de 63 de 
minute a meciului constituind ele
mente de surpriză față de ansamblul 
previziunilor. Explicația stă în ambiția 
și dîrzenia cu care au început partida 
și cu care au acționat — din păcate 
numai sporadic — voleibalistele de la 

•Progresul. Urmarea apărării prompte, 
atenției și varietății atacurilor lor la 
începutul primului set: 2—0. 7—3 și 
10—5, după care însă o serie de gre
șeli copilărești, în defensivă, în linia 
a doua și mai cu seamă la dublaje.

IAȘI

precum și dispariția blocajului de la 
Progresul îngăduie atacului C.P.B. să 
egaleze la 10 și să avanseze neoprit 
pînă la 13—10, făcînd 11—10 și 13—10 
direct din serviciu. Progresul își re
vine, reușește să egaleze la 13 și, 
cîștigînd un punct din serviciu, să și 
conducă cu 14—13, dar este ajunsă 
(14—14), pierde punctul următor din 
serviciu (15—14), iar 16—14, pentru 
C.P.B. îl face atacul... Progresului, tră- 
gînd afară. Desfășurare similară în 
setul al doilea, 
duce inițial cu 
De aici încolo, 
fără a străluci, 
ximum fiecare 
adversarelor și 
acestora, recuperează și nu mai pierde 
nici un punct pînă la capăt. C.P.B. 
conduce apoi autoritar în setul ultim, 
cu 7—1 și 10—5, Progresul se apropie 
totuși pînă la 10—9, însă aceleași ne- 
permise bîlbîieli în jocul său defensiv 
din linia de fund îi permit C.P.B.-ului 
să se distanțeze (13—9) și, cu tot. 
scorul de 13—12 ulterior, să cîștige 
fără emoții ultimele puncte ale acestei 
întîlniri cu multe răsturnări 
tuații. De-a lungul partidei — 
corect de arbitrul R. Farmuș 
evidențiat Ecaterina Crăciun
Zabara (C.P.B.), Eugenia Metopadov și 
Georgeta Ozum (Progresul).

în care Progresul con- 
7—0, 10—3 și 12—5. 
echipa învingătoarelor, 
dar exploatînd la ma- 

scădere din apărare a 
ritmul inconsecvent al

de si- 
conduse
— s-au
și Ana

CONSTANTIN FAUR

Y

încă un punct pentru C.P.B. Atacul 
Anei Zabara n-a putut fi stăvilit de 

Ecaterina Rog (Progresul) 
Foto ; T. Roibu

campioană republicană
(Urmare din pag. 1)

rești. Clujenii au fost mai deciși în 
fazele de poartă și au condus după 
23 de minute de joc cu 4—0, prin 
golurile marcate de Szocs, Isz'.ai, Co- 
zan II și Cozan I, fără ca acest re
zultat să reflecte însă raportul rea.l

Etapa a doua a campionatului republican
(Urmare din pag. 1)

după cîteva
reușește s-o

încercări rămase 
obțină în

rea. Și,
fără rezultat,
ultimul minut <le joc. La un balon tri
mis spre buturile Gloriei, fundașul Ma
rinescu — care de altfel a făcut o par
tidă foarte bună — comite un „înainte"

1 și după grămada ordonată de arbitru, 
'Alexandrescu recepționează mingea și 
reușește o lovitură de picior căzută. 
Scor final : 3—3. (D. G.).

ohei-at cu victoria • Grîviței Roșii —- 
12—6 (9—3) — a cărei maturitate și-a 
spus în cele din urmă cuvîntul. Au 
marcat Grigoriu și Oblomenco cite o 
încercare, Moraru, lovitură de picior 
căzută, și Țîbuleac, lovitură de pedeap
să — pentru învingători, Rozcnberg — 
două lovituri de pedeapsă pentru CSMS 
Iași.

N. BARBAUȚEANU

MASCULIN, SERIA I FEMININ, SERIA 1

DINAMO. GRIVIȚA ROȘIE ,i UNIREA
— ÎNVINGĂTOARE DUMINICĂ

Cele trei partide găzduite duminică 
ide terenurile Unirea și Parcul Copilu
lui au fost urmărite, așa cum era de 
așteptat, de numeroși spectatori. în 
primul meci al cuplajului. Unirea a 
obținut o meritată victorie în fața sbu- 
idenților din Petroșeni, arătînd o mai 
bună concepție de joc. Faptul că nici 
rina din echipe n-a reușit să înscrie 
vreo încercare ’•eflectă însă faptul că 

'tumbele formații manifestă lipsuri la 
capitolul pregătire. în special studenții 
ar trebui să renunțe'la jocul lor static, 
lipsit nu numai de spectaculozitate, ci 

T ți de eficacitate.
Au înscris Antimoianu (două lovituri 

ide pedeapsă) și Cochia (lovitură de 
picior căzută) pentru Unirea și Iliescu 
Klovitură de picior căzută) pentru Ști
ința. Scor 9—3 (9—0).

Cea de a doua partidă : Dinamo — 
Știința Cluj a decepționat pe specta
tori. Studenții n-au încercat să lupte 
Îdeeît 10—15 minute, apoi jocul a în
ceput să semene cin o „miuță" Ia butu
rile clujenilor. Dinamoviștii au realizat 
scorul etapei : 43—0 (19—0), desfășu- 
rînd un joc valoros.

, Partida a fost presărată de multe 
idurități inițiate de rugbiștii clujeni. 
Din păcate, dinamoviștii s-au grăbit să 
răspundă la fel, ceea ce a făcut ca 5 
'din jucătorii celor două formații să... 
părăsească terenul fiind eliminați !

în schimb, spectatorii au fost pe 
deplin satisfăcuți de partida Grivița 
(Roșie — CSMS Iași care s-a caracteri
zat prin nenumărate atacuri ale liniei 
'de trei sferturi de Ia Grivița, prin 
multe grămezi spectaculoase și o apă
rare îndrăzneață a ieșenilor, cu multe 
ieșiri pe contraatac. Partida s-a în-

• Rulmentul Bîrlăd — Steaua 0—3 
(0—0) • Știința Timișoara — Ancora 
Galați 15—6 (9—3).

de forțe de pe teren. Plină la încheie
rea celor 60 de minute de joc, Știința 
nu mai înscrie. Dinamoviștii atacă 
mai mult, domină — mai ales în ul
tima repriză — dar fructifică o sin
gură ocazie, prin Ciobotaru (m-in. 48). 
Scor final: 4—1 (3—0, 1—0, 0—1) 
pentru Știința.

Cea mai disputată întîlnire a pe
nultimei etape a fost cea dintre Voința 
și Știința București. Rezultatul din 
tur (8:—1) îi instala pe cei din Miercu
rea Ciuc net favoriți. Pe teren lucru
rile s-au petrecut însă altfel și e su
ficient să amintim că doar cu cîteva 
minute înainte de fluierul final scorul 
era doar 5—4 pentru Voința, pentru 
a ne da seama că echipa antrenată 
de P. Sprencz a trecut -sîmbătă prin 
destule emoții. Scor final: 6—4 (2— 
1, 2—1, 2—2) pentru Voința. Pen
tru învingători au înscris Szabo II 
(2), Andrei (2), Tacaci II și Kedves 
iar pentru Știința : Niță (2) și L. Va- 
car (2).

• ASTA-SEARA un meci așteptat 
cu interes. De la ora 19, București- 
Provincia (echipe de foști internațio
nali). In cele două formații îi vom 
revedea pe Dron, Flamaropol, Fl. Ma
rinescu, Dlugoș, Tiron, L. Vacar-se- 
nior, Cosman, Țico, Petrovici, Flue- 
raș, Sîngeorzan, Raduch, etc.

DINAMO BUCUREȘTI — RAPID 
BUCUREȘTI 61—65 (34—33). Intilni- 
rea'a avut — pe parcursul celor 40 
de minute — două .aspecte totaf dife
rite. Dinamoviștii, datorită unei mai 
bune precizii în aruncările de la semi- 
distanță, au dominat prima repriză. 
După pauză însă, feroviarii — deși lip
siți de aportul lui Cristian Popescu — 
s-au apărat într-o „zonă" foarte activă, 
care a incomodat vădit atacul dinamo- 
vist. In plus, tînărul Haneș, împreună 
cu Tursugian și Predulea au fost 
aproape inepuizabili în majoritatea ac
țiunilor, decizînd astfel partida în fa
voarea echipei lor. Rapid a egalat destul 
de repede și a luat un avans de 8—10 
puncte, care nu a mai putut fi recu
perat în întregime, în ciuda eforturi
lor depuse de formația dinamovistă în 
ultimeîe minute.

Victoria baschetbaliștilor feroviari 
este pe-deplin meritată. In jocul lor s-a 
văzut clar un fir tactic bun, care ur
mărit eu perseverență a dus la obți
nerea succesului. Dinamoviștii, în 
schimb, au acționat — în special în 
partea a doua a jocului •— dezorganizat, 
bazîndu-se mai mult pe pătrunderile 
individuale ale lui Spiridon și Albu, 
care de altfel nici nu au strălucit. Co
rect arbitrajul prestat de V. Bordeianu 
și Șt. Roșu (Buc.).

ȘTIINȚA TG. MUREȘ — STEAUA 
58—85 (25—39). Bucureștenii au luat 
un avantaj substanțial încă din prima 
repriză, pe care l-au mărit continuu 
după pauză. In lipsa arbitrilor delegați 
au condus corect C. Szasz și Al. Rigo 
din Tg. Mureș. (D. Ghitescu-coresp.).

STEAGUL ROȘU BRAȘOV — PO
LITEHNICA CLUJ 96—62 (40—21). 
Deși au cîștigat la scor, brașovenii nu 
au satisfăcut pe deplin. Brașovenii au 
greșit angrenîndu-se în jocul încîlcit al 
clujenilor și au comis adesea greșeli 
în apărare. (Gh. Corcodel-coresp.).

ȘTIINȚA BUCUREȘTI — ȘTIINȚA 
CLUJ 59—68 (29—30). Conduși
aproape în permanență în prima re
priză, studenții clujeni și-au organizat 
mai bine jocul în partea a doua a în- 
tîlnirii și, speculînd cu promptitudine 
greșelile de apărare comise de gazde, 
au obținut în cele din urmă O victorie 
meritată. Au condus eu mici scăpări, 
care nu au influențat rezultatul, C. 
Armășescu (Buc.) și B. Koos (Tg. 
Mureș).

DINAMO ORADEA — ȘTIINȚA 
CRAIOVA 108—51 (46—24) ; SIDE- 
RURG1STUL GALAȚI — ȘTIINȚA 
TIMIȘOARA 56-65 (22-24).

ȘTIINȚA CLUJ — VOINȚA BRA
ȘOV 58—55 ( 31—31). .Meci foarte
echilibrat, de un bun nivel tehnic. 
Voința a condus în majoritatea timpu
lui, dar Știința a avut un finiș mai 
puternic, învingînd pe merit, 
palele realizatoare : '
10, Horvath 10 de 
ridon 21, Pitrop 12, Lupan 16. Au con
dus cu mici scăpări Gh. Dutka și I. 
Krasznav (Oradea). (I. Brătan-coresp.).

CRIȘUL ORADEA — UNIREA 
BUCUREȘTI 54—53 (27—36). Bucu- 
reștencele au condus timp de 35 de 
minute, uneori chiar la 8—10 puncte 
diferență. Săvîrșind însă o serie de 
greșeli în apărare, jucătoarele de la 
Unirea au fost egalate (47—47) în 
min. 35. In final, puternic încurajate 
de publicul spectator, baschetbalistele 
de la Crișul au luptat cu multă însu
flețire, obținînd o victorie neașteptată 
— e drept — dar pe deplin meritată. 
(Paul si Gh. Lorincz-coresp.).

VOINȚA BRAȘOV — VOINȚA TG. 
MUREȘ 55—40 ( 23—16). Jocul a fost 
de factură tehnică slabă. Echipa locală 
a jucat destul de nesigur în prima re
priză, pentru ca după reluare, să se 
impună categoric printr-o serie de ac
țiuni bine organizate și dinamice. Prin
cipalele realizatoare: E. Vogel 12, O. 
Simon 10, A. Vogel 10 de la Voința 
Brașov și E. Demeter 30 de la Voința 
Tg. Mures (P. Dumitrescu-coresp.).

ȘTIINȚĂ BUCUREȘTI — MURE
ȘUL TG. MUREȘ 82—53 (44—23) 
Știința a fost net superioară, mai ales 
în prima parte a meciului. După pauză, 
cînd antrenorul I. Dinescu a „rulat" 
în teren și rezervele echipei campioane, 
întrecerea a fost mai echilibrată. Bun 
arbitrajul prestat de dr. Dan Chiriac 
si V Ponescu

RAPID BUCUREȘTI — VOINȚA 
ORADEA 101—41 (48—24). Diferența 
de 60 de puncte realizată de bucureș- 
tence ne scutește de orice comentarii. 
Principalele realizatoare din echipa în
vingătoare : Racoviță 31, Ferencz 20 și 
Zăvădescu 18

Princi-
Godri 27, Vagner 
la Știința și Spi-
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FARUL CONSTANȚA — AURUL 
BRAD 50—49 (26—17). Derbiul seriei 
nu a corespuns. Ambele formații au 
jucat crispat, cu mult sub valoarea lor. 
(M. Săuleanu-coresp.).

CONSTRUCTORUL IAȘI — PRO
GRESUL BUCUREȘTI 56—65 ( 22— 
39) ; VOINȚA SATU MARE — 
C.S.M.S. IAȘI 61—52 ( 27—25).

MĂTASEA DUDESTI — C.S.M.S. 
IAȘI 60—63 ( 32—21, 50—50). Bucu- 
reștencele au condus mult timp, une 
ori la diferențe apreciabile (28—14). 
în repriza secundă însă, gazdele nu 
s-au mai apărat cu atenție, iar condu
cătorul tehnic al formației a făcut o 
serie de schimbări greșite. Echipa ie- 
șană a profitat de aceste lucruri, reu
șind să egaleze și, pînă la urmă, să 
cîștige în prelungiri în fața unei for
mații rămase în teren doar cu trei 
jucătoare (celelalte 7 au fost eliminate 
pentru 5 greșeli personale). (Cr. Po 
pescu-coresp.).

S.S.E. CONSTANȚA — PROGRE
SUL BUCUREȘTI 43—38 (19—17) 
I.C.F. — A.S.A. CLUJ 69—41 (30- 
20) ; ȘTIINȚA TIMIȘOARA — OLIM 
PI A BUCUREȘTI 54—37 ( 25—11).

SCURTE ȘTIRI EXTERNE • SCURTE ȘTIRI EXTERNE
RUGBI. Două noi întilnirj contînd 

pentru competiția de rngbi „Turneul , 
celor 5 națiuni" s-au desfășurat sîm- , 
bătă. La Cardiff, echipele Țării Galilor . 
și Franței au terminat la egalitate: . 
11 —11. după ce la pauză rugbiștii ; 
francezi au condus cu 11 — 3. Pe sta
dionul din „Murrayfield", reprezenta
tiva Scoției, în mare formă, a dispus 
cu 15 — 6 (10 — 0) de echipa Angliei- 
După disputarea acestor jocuri, pe pri
mul loc în clasament se află Scoția și 
Țara Galilor cu citc 6 puncte, urmate 
de Anglia cu 3 puncte, Irlanda — 2 
puncte și Franța — 1 punct. A mai 
rămas de 'disputat un singur meci. 
Franța — Irlanda, care nu mai poate ■ 
influența primul loc în clasament. Con
form regulamentului, competiția a fost 
cîștigată la egalitate de puncte de e- 
chipele Scoției și Țării Galilor. Este, 
pentru prima oară după 26 de ani cind 
echipa Scoției termină din nou îhvin- 1 
gătoare în tradiționalul turneu. Țara ' 
Galilor a mai cîștigat turneul acum 
8 ani.

SCHI. Sezonul internațional de schi 
a continuat cu desfășurarea concursului ‘ 
de la Meribel les All ties'. Probele de 
slalom, care au figurat in programul i 
din prima zi, au fost dominate de , 
schiorii francezi. Slalomul uriaș a re
venit lui Michel Arpin cu timpul de ' 
1:41.55/100, urmat de Franz Digruber 
(Austria) cu 1:42,12/100 și italianul .

Ivo Mahlnecht — 1:42,19/100. Victoria 
în proba de slalom special rezervată 
femeilor a fost ciștigată de campioana 
olimpică Marielle Qoitschel. Ea a rea
lizat in cele două manșe timpul to
tal de 89.10/100. Au urmat în clasa
ment Heidi Biebl (R.FG.) — 93,821100 
si Hiltrud Rohrbach (Austria) 
cu 96,21/100.

• Proba feminină de slalom uriaș 
(lungimea pirtiei — 1 100 m — 255 m 
diferență de nivel) a fost ciștigată de 
campioana olimpică Marielle Goitschel 
(Franța) cronometrată in 59:35/100.

• Pe pirtiile stațiunii de sporturi 
de’iarnă de la Zakopane s-au disputat 
întrecerile de schi din cadrul Memo
rialului „B. Czeh și I. Mărusaj". Pro
bă de sărituri de la trambulină a reve
nit polonezului Iosef Preszbila cu 224 
puncte. Cea mai lungă săritură a sa 
a măsurat 
s-a clasat 
urmat de 
puncte.

• In localitatea Ounasvaara (nor
dul Finlandei), s-a disputat un con
curs internațional de schi pe distanța 
de 50 km. Primul a terminat finlande
zul Arto Tiainen, cu timpul de 
2h 38:24,4. Au urmat apoi Eero Maen-

98.5 m. Vitke (R P. Polonă) 
pe locul doi cu 221,4 puncte, 
austriacul Prejml cu 217

tyranta, campion olimpic la Innsbruck, 
care a realizat timpul de 2h 39:33,4, și 
suedezul Jaime St efens son —
2h 42:07,5.

FOTBAL. Intr-un meci internațional 
de fotbal desfășuiat la Cairo, echipa 
Republicii Arabe Unite a învins cu 
scorul de 1 -—0 echipa Algeriei. Unicul 
punct a fost marcat în minutul 23 de 
Alustaplia Riad.

• Turneul preolimpic de fotbal de 
la Mexico s-a terminat cu victoria echi
pei Mexicului, care a învins în ultimul 
meci cu 2—-1 (1—0) reprezentativa 
S.U.A., calificîndu-se astfel pentru jocu
rile de la Tokio. înti.-un alt 
turneului, Surinam a învins 
cu 6—1 (3—1).

HALTERE. In cadrul unei 
internaționale de haltere desfășurată 
la Szombathely, au fost stabilite trei 
noi recorduri mondiale de juniori. La 
cat. mijlocie, polonezul Czimek a obți
nut la stilul „smuls" 133 kg, iar la 
„aruncat" 163 kg. La semigrea, Ne- 
messany (R.P.IJ.) a „aruncat" 142 kg.

VOLEI. în prezența unui numeros 
public, la Tokio s-a disputat meciul 
internațional feminin de volei dintre 
echipele feminine ale Japoniei și R.P. 
Chineze. Voleibalistele japoneze, care 
dețin titlul de campioane mondiale, ău

meci al 
Panama

reuniuni

obținut victoria cu scorul de 3 — ( 
(15—-1, 15—1, 15—6)- La masculin 
selecționata R.P. Chineze a învins ci 
3 — 2 reprezentativa Japoniei.

TENIS. La Neapole a continuat în 
tîltiirea de tenis dintre echipele dt 
tineret ale R.S. Cehoslovace și Italici 
Scorul a devenit acum 3 — 0 în fa 
voarea jucătorilor cehoslovaci învingă 
tori și in proba de dublu (llolecek 
Koudelka — Di Masso, De Cesaris 6—4 
6—2, 6—2). In meciul de juniori, echi 
pa Italiei conduce cu 2—1 in fața Iu 
goslaviei-

In semifinalele probei de simplu dh 
cadrul turneului internațional de terii 
de la Mexico City, Barnes l-a învins ci 
6—3, 6—3, 6—4 pe iugoslavul Iova 
novici, iar Koch a ci ști gat după trc 
ore în fata italianului Pietrangelli c. 
3—6, 2—6, 6—3, 8—6. 6—4. In final 
feminină, se vor intilni jucătoarei 
Durr (Franța) și Ramirez (Mexico).

CROS, tradiționalul etos interna 
țional de la Dublin a fost cîștigat 1 
această ediție de 
cisco Artirr.endi, 
12 km în 40:33,0. 
s-au clasat Hill (Anglia) 
Cock (Anglia) — 40:46,0, North (Ar 
glia) — 40:49,0, Hogan (Irlanda) - 
40:56,0. Primul loc pe echipe a reve 
nit Angliei.

atletul spaniol Frart 
care a parcurs e< 

Pe locutile următoar 
40:42,(

(Agerpres)
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