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ATLEȚII AU PĂȘIT PROMIȚĂTOR ÎN NOUL SEZON
P. Ciobanu (Din.) 10,7; V. Raîca 
(Din.) 10,9; C. Grigorescu (Din.) 11,0; 
A. Deak (C.S.O. Oradea) și I. Scha- 
pira (Din.) 11.1; 300 m.: V. Raîca 
37,5; JUNIORI II: 80 m.: Al. Mihu- 
lescu (Din.) 9,5; G. Vasilescu (Din.) 
și D. Croitoru (Din.) 9.8; SENIORI: 
100 m.: V. Jurcă (Din.) 10.6; I. O- 
soîanu (Din.) 10,9; V. Vasilache (Din.) 
11,0; St. Nițu (Din.) 11.1; 200 ni.: 
I. Osoianu 22,7; M. Corciova (Din.) 
23,2; 6 km marș: L. Caraiosifoght 
(Din.) 29:40,0; V. Avram (Din ) 
29:40,2; JUNIOARE: 100 m: V. Măr- 
culescu (Din.) 12,6; M. Bolea (Din) 
12,8; M. Costin (C.S.O. Oradea) 12,9; 
V. Ticu (Din.) 13,0; 500 m: D. Bîr- 
san 1:18.4.

Cursa seniorilor pe 100 m.
Foto : V. Bageac

In locul gongului, ca la teatru, a 
răsunat pocnetul pLtoluiui starterului I 
S-a ridicat cortina pe... stadionul Di
namo. Primul concurs al anului 196! 
a avut caracterul unei verificări a 
dinamoviștiior. Rezultatele înregistra
te sînt mai mult decît promițătoare și 
le așteptăm reconfirmate- și depășite 
in competițiile oficiale.

Valerin Jurcă. fără să fie intr-un 
stadiu perfect de sănătate, a încheiat

cursa de 100 m în 10,6 sec. Notați 
vă rog : la prima ieșire pe pista sta
dionului. Jurcă și-a egalat recordul per
sonal.

Tinărul Petre Ciobanii pînă mai ieri, 
„junior mic", a alergat 100 m in 10,7 
sec. Performanța sa este egală recor
dului republican al juniorilor de cate
goria 1.

Dar. iată rezultatele complete al 
acestei verificări: JUNIORI I: 100 m:

Reprezentanta R. P. Romine, Ileana Ghiulai, 
pe locul II la floretă

BUDAPESTA (prin telefon de la 
trimisul nostru special). — Sîmbătă 
seara, în finala probei feminine de 
floretă a Campionatului mondial de 
scrimă pentru tineret, scrimerei noa
stre Ileana Ghiulai nu i-a lipsit decît 
o tușă pentru a cîștiga titlul mondial! 
Proba a fost, așa cum sublinia și dl. 
Miguel de Capriles, președintele Fede
rației Internaționale de Scrimă, „cea 
mai valoroasă și cea mai disputată 
din cite a cunoscut tradiționala com
petiție". La această declarație,: mi-aș 
permite să adaug că a fost și proba 
cu cele mai mari surprize, fiind pe 
rînd eliminate de pe planșă trăgătoa
rele „numărul 1“ ale Ungariei (Bo- 
bis), Italiei (Oggero), Franței (Re
venii), R. F. Germane (Duront) și 
Uniunii Sovietice (Miheeva).

Fetele noastre debutează bine, reu
șind să treacă primul tur din serii 
pe locuri fruntașe. „Recordmenă" a 
fost Ecaterina Iencic, neînvinsă în a- 
ceastă fază a concursului. Apoi, în 
turul doi din serii, scrimerele noastre 
își fac din nou simțită prezența. Se
ria cea mai grea o are Marina Stanca 
(cu maghiara Tamasdi, sovietica Mi
heeva, franțuzoaica Gapais și vestger- 
mana Duront). Deși accidentată (la 
un asalt, și-a agățat pantoful de mar
ginea metalică a planșei, făcînd o en
torsă), Marina Stanca a trecut to
tuși mai departe.

Faza finală (eliminările directe) ne

găsește pe planșă cu toate cele trei 
concurente. Sîntem singura țară care 
realizează acest lucru.

Aproape 3000 de spectatori urmă-, 
resc asaltul dintre Stanca și Gapais 
(Franța), care avea să cîștige mai 
tîrziu titlul mondial. Sportiva noastră 
conduce cu 3—1, 5—2 și 6—4, dar 
pierde cu 8—5. Ecaterina Iencic o în
vinge pe „speranța" franceză Reve
nit cu 8—7, după un meci dîrz în care 
Iencic a arătat multă combativitate. Iu 
fine, Ileana Ghiulai o elimină pe Si- 
monfy (R.P.U.) cu 8—7, după ce a 
condus tot timpul.

Urmează turul II eliminatoriu. Eca- 
terina_ Iencic și sovietica Kekelia oferă 
o întîlnire de toată frumusețea. Cine 
învinge, ocupă locul IV. Fiecare seri- 
meră conduce pe rînd și în final Ke
kelia cîștiga cu 8—7 I In schimb, Ilea
na Ghiulai își continuă seria succese
lor, învingînd-o clar, cu 8—5 pe Mi
heeva.

In turneul final de 4 concurente, 
sportiva noastră le învinge pe Kekelia 
și pe suedeza Palm cu același scor t 
4—2. Urmează ultimul asalt al cam
pionatelor, decisiv pentru medalia de 
aur : Gapais (Franța) — Ileana Ghiu
lai (R. P. Romînă). Gapais conduce 
cu 1—0, Ghiulai egalează. La acest

TIBERIU STAMA

(Continuare in pag. a 4-a)

in derbiul danci campionatului dc bascheți
Stcaua-Dinamo T8-T6

Gala de verificare
Atrași de prima reuniune oficială cu 

participarea boxerilor din lotul nostru 
limpic, numeroși iubitori ai sportului 

cu mănuși au umplut pînă la refuz 
sîmbătă seară, sala Floreasca.

Așteptările spectatorilor au fost sa
tisfăcute insă, numai parțial. Din cei 
opt componenți ai lotului care au sus
ținut meciuri cu decizii, numai patru 
au avut adversari dificili în compania 
cărora și-au putut verifica stadiul de 
pregătire Este vorba de C. Buzuliuc. 
1. Mihalic. FI. Pătrașcu și H. Low.

Primul care a urcat pe ring, sîmbătă 
seară, a fost Gheorghe Negrea. El a 
făcut două reprize demonstrative in 
compania „greilor" T. Basarab și M. 
Georgeoni. Mult mai rapid in acțiuni 
decît adversarii săi. Negrea a practi
cat un box spectaculos și eficace fiind 
aplaudat în repetate rinduri. Tot de
monstrativ. și tot în compania lui Ba
sarab și Georgeoni, a boxat și Vasile 
Mariuțan.

La categoria mijlocie ușoară, Gh. 
Maidan (C. Lung Muscel) l-a între
cut la puncte pe H. Low (Iot olimpic). 
Cunoscînd lovitura năpraznică a adver
sarului său. Maidan a evitat lupta de 
aproape, punctînd de Ia distanță cu 
directe de stînga. Low care s-a depla
sat greoi în ring, riu s-a putut apro
pia de muscelean decît o singură dată, 
în prima repriză, cînd, cu un puternic 
croșeu de dreapta l-a trimis la podea. 
Pentru această singură „ispravă" ar
bitrii nu i-au putut acorda victoria. 
losif Mihalic, la categoria ușoară, ni 
s-a părut boxerul cel mai bine pre
gătit din întregul lot. In compania lui 
Roman Dinu (Brăila) el a făcut o a- 
devărată demonstrație de scrimă pu- 
gilistică punînd în aplicare întregul 
arsenal de cunoștințe tehnice și tacti
ce dobîndite la antrenamente. Victoria 
i-a fost acordată în unanimitate. Cam-

a lotului olimpic
pionul de anul trecut la categoria 
muscă, 0. Buzuliuc, a devenit, după 
cum am putut vedea, o „pană" valo
roasă. Cu două directe de dreapta la 
bărbie, magistral executate, el l-a fă
cut K.O. pe D. Enache (Buc.) la în
ceputul celui de al doilea rund. In 
fața tînărului N. Deicu (Brăila), El. 
Pătrașcu (lot olimpic) a FeDuit să 
se întrebuințeze extrem de serios pentru 
a obține un rezultat egal.

Iată celelalte rezultate: C. Ciucă 
(lot olimpic) b.p. C. Pop (Timișoara), 
N. Puiu (lot olimpic) b. ab. Iii D. 
Aliron (Buc), C. Niculescu (lot olim
pic) b.p. Gh. Popa (Mediaș), I. Mo- 
nea (lot olimpic) b.p. N. Traian (C. 
Lung Muscel).

MASCULIN, SERIA I

STEAUA—DINAMO BUCUREȘTI 78- 
76 (41—39). Campionii țării au avut 
inițiativa majoritatea timpului, au con
clus în permanență și au dat impresia 
că vor cîștiga fără emoții. Dar, reu
șitele acțiuni de atac și precizia arun
cărilor la coș (la aruncări libere Steaua 
a obținut un procentaj excelent : 83,30 
la sută) au fost diminuate de lipsa de 
concentrare în apărare, fapt care a 
împiedicat distanțarea, iar în final a 
dus chiar Ia egalare ! Rezultatul a fost 
decis în ultima secundă, cînd Novacek 
a transformat două aruncări libere. 
Dinamo a luptat cu multă ambiție și 
are meritul că a refăcut mereu handi
capul. Iar în final a fost la un pas 
de victorie, dar. eforturile tuturor ju
cătorilor au fost anulate de nepăsarea 
cu care Kiss a executat patru aruncări 
libere la scorul de 76—74 pentru 
Steaua (min. 39 și 40). Kiss a ratat 
aceste aruncări nu din cauza emoției, 
ci pentru că nu a respectat nici cele 
mai elementare reguli de execuție a 
loviturilor libere. Au înscris : Novacek 
28. Nedef 22, Gheorghe 10, Niculescu 
8, Barau 6, Folbert 2, Cîmpeanu 2 
pentru Steaua, Albu 28, Kiss 16, Spiri
don 10, Scorțescu 9, Giurgiu 9, Vasi
lescu 2, Negoiță 2 pentru Dinamo. 
S-au remarcat : Nedef, Novacek, Nicu
lescu, Barau, Spiridon, Albu, Scorțescu. 
Arbitrii S. Ferencz și A. Berger au 
condus corect, iar greșelile inerente 
unei partide viu disputate nu au in
fluențat desfășurarea meciului. (D. ST.)

RAPID—DINAMO ORADEA 71—69 
(33—29). Orădenii au făcut un joc bun

și, fără să se intimideze 
de rezultatele obținute de 
rapidiști în etapele ante
rioare, au luptat de la 
egal. Ei au fost chiar la 
un pas de a egala, dar în 
ultimele secunde Hupoiu 
a preferat să paseze, deși 
situația îi impunea să în- 

Ia coș 
Echipa 
va cîș- 
această

cerce o aruncare 
prin pătrundere. 
Rapid a crezut că 
tiga ușor, dar 
convingere a scăzut pu
terea de luptă și atenția 
jucătorilor. Cele mai mul
te puncte au fost înscrise 
de : Tursugian 15, Stă- 
nescu 14, Dinescu și Pre- 
dulea cîte 12 de la Rapid, 
Naghi și Sebestien cîte 20, 
Dolhan 14 pentru Dinamo 
Oradea.

ȘTIINȚA TIMIȘOARA- 
ȘTIINȚA BUCUREȘTI 
60—62 (31—34). Deși por
nea mare favorită, Știința 
Timișoara a trebuit să 
cedeze în fața studenților 
bucureșteni care au luptat 
cu multă ambiție, reali- 
zînd surpriza etapei. Par
tida a fost echilibrată și 
victoria a fost decisă în
mai multe puncte le-au înscris : Para- 
schivescu 14, Niculescu 12, Costescu 
10, Baltag 10 pentru bucureșteni ; Vi
ciu 22, H of man 11, Ionescu 8 pentru 
timișoreni, (A. ARNĂUTU — coresp.).

final. Cele

In meciul de ieri. Novacek a făcut o partidă ■ 
bună. Iată-l intr-o acțiune ofensivă

Ieri, în campionatul

(Continuare în pag. a 3-a)
categoriei A, de fotbal

BEZULTATELE

METALUL—RAPID LA BOX

Astă seară, începînd de la ora 19, 
sala Giulești va găzdui întîlnirea ami
cală de box dintre echipele bucurește- 
ne Metalul și Rapid. Din cele 12 me
ciuri ale reuniunii capul de afiș îl de
ține, fără îndoială, partida Dumitru 
Minea (Metalul)—Ion Pătruț (Rapid).

PETRE HENȚ

Ion lortescu a șutai puternic și Erenua n-a putut reține balonul care se odih nește în plasă (Rapid—Steaua 2—0)
Foto i St £etr§

Steagul roșu — Știința Tim. 
U.T.A. — Siderurgistul 
Progresul — Dinamo Buc. 
Știința Cluj — C.S.M.S. 
Steaua — Rapid 
Dinamo Pitești — Farul 
Petrolul — Crlșul

o-o
3— 1 
0—2
4- 1 
0—2 
2—1 
•*1

(0-1) 
(0-0) 
(2-1) 
(0-1) 
(1-0) 
(1-0)

CLASAMENT
1. Dlnamo Buc. 18 11 2 8 36:14
2. Pxogxeesl 18 8 4 4 31:27
3. Rapid 18 • 3 5 26:25
4. Petrolul 18 7 4 5 20:10
5. Steaua 18 8 1 8 38:26
3. Farul 18 • 8 8 19:21
7. Dinamo 16 7 2 7 19:23
8. Steagul 18 8 3 1 20:19
9. Crlșul 18 8 3 7 16:24

10. U.T.A. 15 8 2 7 18:19
11. Știința cm 18 8 1 9 23:20
12. C.S.M.S. 18 8 1 9 22:31
13. Știința Tlmlșoaxa W S 2 8 18:24
14. Siderurgistai 18 4 2 18 13:30

24
20
19
18
17
16
16
15
15
14
13
13
12
10

(Citiți in paginile 2—3, cronicile
meciurilor de ieri).

MIERCURI PE STADIONUL 
„23 AUGUST" : 

SELECȚIONATA CATEGORIEI 
' A-SARAJEVO

Miercuri, 1 aprilie, stadionul 23 
August din Capitală găzduiește 
prima întîlnire fotbalistică interna
țională din acest sezon. Este vor
ba de jocul care va opune unei 
selecționate alcătuită din jucători 
din categoria A, formația iugosla
vă Sarajevo.

Meciul va începe la ora 16.



r*

învingind cu 2-0 pe Progresul, 
Dinamo București și-a consolidat

Rapid, un învingător

Timp frumos 
Spectator! : 60 000 
ArbHru î M. Kocxn&r 

*xcele<nt
DINAMO BUCUREȘTI :

Repriza a
(B. P. Poloni) —

_ _______ __________ _ DATCU — Popa. 
NUNWE1LLER ni, Ivan — Potru EmU (Ște- 
tan, din min. S2). NUNWEILLEB IV — Ptll- 
CALAB. TIBCOVNICU, FiațHd. O. POPESCU. 
Haidu

PROGRESUL : MÎNDBU — lonlțfi, Ivâne-scu, 
Colceriu — IANCU, ȘTIRBEI — Oaidâ. MA« 
TEIANU, Voința, MafUuțâ, Stolc««cu (Ba- 
lx>ie din min. 75)

După surpriza pe care a oferit-o 
primul meci al cuplajului de ieri, in 
care Rapidul a întrecut pe Steaua sub 
toate aspectele, spectatorii au așteptat 
cu viu interes meciul-vedetă. în care 
primele două clasate. Dinamo București 
și Progresul, Iți disputau în luptă 
directă șansele la titlu. Miile de iubi
tori ai fotbalului aflați pe stadionul 
,23 August" se întrebau, după primele 
schimburi de mingi, dacă „albaștrii" vor 
călca pe... urmele Rapidului, provocind 
o nouă surpriză a zilei. Și multă vre
me a fost greu de răspuns „da" sau 
„nu", pentru că ambele echipe jucau 
prudent, se tatonau reciproc, au în
cercau acțiuni decisive în atac. De 
aceea, repriza întîi a fost lipsită de 
dinamism, a plictisit uneori spectato 
rii, iar în alte momente i-a lăsat in 
difereați.

Ce a fost totuși de reținut in această 
rep iză ? Ocazia lui Frățilă din min. 
38 care s-a pripit si a trimis mingea 
cu capul peste bară, in timp ce Min
dru era la pămînt și mai ales goM 
ca și făcut din min. 43 al lui Voinea. 
care Insă s-a încheiat cu o surprinzătoare 
ratare de la cîțiva metri de poartă 11 
Chiar și aceste faze, după cum se vede, 
s-au petrecut la sfîrșitul reprizei, pină 
atunci jocul desfășurîndu-se anonim 
plat, fără vreo fază interesantă, cu 
greșeli tactice și tehnice de o parte 
și de alta.

Repriza a Il-a a fost, în general, 
plăcută și aceasta datorită jucătorilor 
dinamozuști, car» după ce au rezolvat 
toate problemele de apărare, lămurindu- 
se în același timp și asupra potenția
lului adversarilor, au început să ac
ționeze mult mai hotărît in atac, să-și 
regleze tirul (18 șuturi pe spațiul por
ții). să se „apropie" deci de victorie. 
Ceea ce le-a și reușit pină la urmă.

poziția de lider
solicitat și deznodămîntul s-a produs. 
In min. 61. Frățilă a tras puternic din 
afara careului. Mindru respinge de 
fectuos și ȚîrcovnicU, care urmărise 
faza, înscrie nestingherit cu capul. 
Deși tabela de marcaj nu arăta decit 
1—0, iar pină la sfîrșitul meciului 
mai era o bună bucată de vreme, to
tuși era evident că întilnirea este 
„jucată". Dinamo „ocupase" jumătatea

-O (1-0) cu Ste

înscrîe cel de-al doilea 
(Dinamo—Progresul 2—0)

Mai lnină în toate compartimentele, 
echipa Rapid a obținut ieri, în deschi
derea cuplajului de pe „23 Avgust*', o 
victorie clară ți deplin meritată în fața 
formației Steaua. Echipa ceferiștilor a 
avut o apărare mai bine organizată 
decit a adversarului său de ieri (de 
altfel superioritatea în organizarea jo
cului, în ansamblul său, a fost arma 
principală eu care feroviarii i-au de
pășit ieri pe militari), cei doi „jucă- 
tori-cheie** de la mijlocul terenului. Ja- 
maisehi ți Georgescu, și-au îndeplinit 
sarcinile cu calm și luciditate iar ata- 
canții formației din Giulețti au știut 
ce vor în fazele de finalizare, creîn- 
du-și mult mai multe ocazii de gol de
cit adversarii. Ei au fructificat de două 
ori (meciul s-a încheiat cu scorul de 
2—0 pentru Rapid), dar la argumen
tele în favoarea justeții victoriei obți
nute de giuleșteni se adaugă încă trei 
..bare" și alte situații limpezi de gol, 
create de ei în repriza întîi, care — 
de altfel -— le-a aparținut. In conclu
zie, victoria a revenit ieri echipei care 
a fost mai bună, care a luptat mai 
mult, care a gîndit mai bine pe terc.n, 
dînd — prin jocul său — mai multe 
satisfacții fotbalistice publicului spec
tator.

Ața cum s-a prezentat ieri, Steaua 
u putea emite pretenții la victorie.

jucat încîlcit, dezorganizat, avînd 
și un al 

întîi 
în repriza a doua -— ca

A . .
apărare ușor penetrabilă 
lent, care construia acțiuni la 
plare. Chiar
le-a aparținut net ca dominare terii 
rială —■ militarii nu și-au creat situa 
de gol, din cauză că acțiunilor 1 
ofensive le-a lipsit claritatea, forța 
pătrundere. Steaua ataca mai mult, d 
în locul paselor lungi, al lansărilor 
extremă, al încercărilor de „învăluit 
a apărării adverse, militarii plimb 
mingea lateral și pe distanțe scur 
de parcă mișcau c« economie piese 
pe o tablă de șah ! Imprimarea lir 
mai bune organizări a jocului, ia 
obiectivul principal care credem că ti 
linie să stea în atenția antrenorii 
echipei Steaua. Fără aceasta, efortur 
jucătorilor nu vor da roade.

Rapidiștii atacă mai mult, de la i 
ceputul jocului. Prima ocazie de j 
o are însă Steaua (min. 10) : Ral 
șutează puternic, 1a colț, dar Andr 
care a avut o „zi bună", reține sig 
Feroviarii acționează mai „legat**, ( 
sese mai ușor drumul spre poartă 
după o ocazie a lui Codreanu. tot < 
treimii stingă rapidist deschide scor 
în min. 24 : Năsturescu (oare a făt 
o partidă excelentă) îl depășește 
Cojocarii, centrează pe jos și după 
se plimbă pe la cîțiva rapidiști halo

Progresul a slăbit pas cu pas, a incepat 
să se poticnească și în apărare, iar in 
atac n-a putut conta decit pe Mateia 
nu, ceilalți înaintași -pierzînd cu regu
laritate mingile pe care le primeau 
din spate (Voinea și in special Oa'dă). 
încet, încet, presiunea dinamovistă a 
crescut. Mindru a fost tot mai des

Știința Cluj-C. S. M. S. lași 4-1 (2-1)
CU'J 29 (prin telefon de la trimisul 

nostru). In minutul 88, cind Adam a 
țîșnit ca Moina, înscriind cel de al 
patrulea gol al meciului, galeria știin
ței a aplaudat cu entuziasm cel de 
al zecelea gol al returului. Desigur 
că bucuria din tribune e pe deplin ex
plicabilă după necazurile din tur. To
tuși ieri, instalați în postura de favo- 
riți, studenții clujeni au început jo
cul superficial, permițindu-i lui Dani
leț să rateze o trate ocazie în min. 4. 
.Replica atacului clujean nu arc clari
tate, astfel că Adam, Ivansuc și Sabo 
ratează bune ocazii, intre minutele 6— 
15. Golul „cade“ abia în min. 24, cind 
V. Alexandru, ajuns în careu primește o 
pasă precisă de la partenerul sân de 
linie (Suciu) și înscrie plasat. Ime
diat după gol, gazdele savurează timp 
de patru minute, deschiderea scorului. 
De această relaxare negativă profită 
Voica. Grăjdeanu greșește elementar 
«degajarea, Moguf intîrzie intervenția și 
astfel, in min. 29 e 1 — 1 I Surprinși, 
clujenii împing jocul spre poarta lui 
Faur, dar Ivansuc face abuz de fan
tezie, Adam 
piept, Sabo 
iar Sitr.onfi
V. Popescu, 
acțiunile irosite crește, perechea V. Ale
xandru — Suciu joacă mult înainte și 
astfel, in miri. 37, Voica e d:n nou 
pe punctul de a înscrie. In min. 45 
Știința preia, însă, conducerea. Mareu 
execută pe sus o lovitură liberă de ia 
35 m, mai mulți jucători sar la balon,- 
idar mingea cade nestingherită în careu 
fi sare la fel de nestingherită în poartă, 

vreun gest

a * *

La reluare gazdele pun stăpinire, pe 
jix-, dar Sabo mai trage o dată iu 
portar, in min. 49. După patru minute 
același Sabo, deosebit de activ, sprin- 
tează spre poartă, trage, (din nou!) 
în Faur, acesta respinge și Aclam, ve
nit din urma, reia in gol: 3—1. Prac
tic joeul pare încheiat. Clujenii 
tează mult, deși culoarele libere 
bundă, dar ocazia cea mai u are 

singur la 4 
Spre sfîrșitul 
in șase, în timp 
doar prin Voica. 
tabelei de mâr

ra
a-
o 

m 
j'>- -

e mereu eu bărbia in 
șutează numai în portar, 
nti izbutește să treacă de 
Enervarea pricinuită de

pierde Danileț. aflat 
de poartă (min. 61). 
cuini clujenii atacă 
ce ieșenii contraatacă 
Adam fixează cifrele 
caj in minutul 88: 1—1 pentru Știința 
Cluj.

Ambele echipe au jucat mai slab 
decit la București. La Știința cuplul 
Georgescu—Grăjdeanu a jucat confuz, 
mijlocașii au excelat doar în partea a 
doua, iar înaintașii centrali au ratat 
mult. Un fundaș (Mareu) și un mij
locaș (V. Alexandru) au marcat două 
din cele patru goluri. Ieșenii 
cercat să se in pună doar în 
45 de minute, dar 3u căzut 
Lipsa sprijinului reciproc in 
(Motoc—Vornicii) și timiditatea ne- 
permisâ a extremelor în fața lui Măr
cii și Cimpeanu nu puteau să le dea 
mai multe speranțe in această partidă.

Arbitrul Alex. Pirvu (București) a 
condus bine următoarele formații :

ȘTIINȚA: Moguț—Mareu, Georgescu. 
Grăjdeanu, Cimpeunu, V. Alexandru. 
Suciu, Ivansue, Sabo, Adam, Simoofi 
(min. 60 Tonta).

C.S.M.S. : Faur—V. Popescu, Moțoc, 
VTriticu, Țapu. 
peseu (min. 57 
Voica, Milea.

Foto: V. Bageac 
de teren a Progresului, ataca din ce 
în ce mai insistent, uneori chiar cu 
apărătorii (Popa). în vreme ce Pro 
greșul nu mai avea forță să răspun 
dă. Cum se spune, „terminase benzi
na". Aproape tot ceea ce vom nota 
în carnet de-aici încolo se va petrece 
la poarta sau în apropierea porții lui 
Mindru. care va mai trebui, de altfel, 
să mai scoată mingea din plasă tn 
min. 77. In acest moment. Pircălab 
întreprinde o acțiune personală, și, din 
colțul careului, trage puternic și ne 
așteptat cm. st bigul. Mingea a lovit 
bara, a ricoșat in pămînt și lui Ntm- 
weiller IV nu i-a mai rămas decit 
s-o împingă în poartă; Dinatr.o-Pro- 
gresul 2—0 f Pină la sfirșit ul reprizei 
mai consemnăm o ocazie pierdută de 
Voinea și multe altele de dinamooiști. 
in bună parte și clin cauza interven
țiilor inspirate ale lui Mindru.

Dinamo a meritat pe deplin victoria, 
ca urmare a jocuiui bun din partea a 
doua a meciului, a calmului și a ma
turității cu care a acționat. Echipa 
marchează o schimbare in bine față 
de primele evoluții din acest sezon, 
dar ea nu joacă incă la nivelul posi
bilităților, a leu ului pe care îl ocupă 
in prezent în clasament și a cerințe
lor iubitorilor de

Petrolul—Crișul 3-1 (1-0)

fotbal.

V. GRADINARU

PLOIEȘTI, 29 (prin telefon). In- 
tîlnirea dintre echipele Petrolul Plo
iești și Crișul Oradea s-a desfășurat 
pe un timp frumos. Partida a fost viu 
disputată ridicîndu-se la un bun nivel 
tehnic. In sfirșit, putem să consemnăm 
și noi că spectatorii ploîeșteni au ple
cat satisfăcuți atit de rezultat, cit și 
de evoluția celor două echipe. Forma
ția petroliștilor a practicat ieri un joc 
la nivelul posibilităților ei. S-a ob
servat îmbunătățirea organizării jocu
lui in general, căutîndu-se drumul 
cel mai scurt spre poarta adversă. Ro
lul de coordonator a fost bine înde
plinit de Halagian. O evoluție bună a 
avut și Dridea I care a fost ce! mai 
bun de pe teren. Totodată, evidențiem 
faptul că in echipa gazdă și-a făcui 
debutul juniorul Oprișan (16 ani) care 
s-a dovedit un element de perspecti
vă. Pozitiv și faptul că înaintarea 
ploieștenilor a renunțat să caute „po
ziția ideală** de șut, trăgînd mult 
poartă și chiar de la distanță.

Crișul s-a ridicat tot timpul la 
velul învingătorilor, practicînd un 
deschis chiar cind a fost condusă 
2—0. Jucătorii nu s-au resemnat 
au forțat egalarea. iar după înscrierea 
golului din min. 69 a avut o domina
re netă de 15 minute, dovedind o bună 
pregătire fizică. Cu toate că a primit

la

ni 
joc 
cu
si

orădean a lăsat3 goluri, portarul 
bună impresie.

lată cum s-au marcat golurile: 
min. 15 Dridea I, cu trei 
după el, pasează 
Halagian, venit 
min. 52 Dridea t 
lui Badea ; min. 
de o greșeală a 
lui expediat de I 
prinde pe lonescu ; 
nu stabilește scorul final.

La buna desfășurare a partidei ș 
adus aportul brigada de arbitri c< 
dusă de V. Dumitrescu (Bucureștii.

PETROLUL : lonescu—Pal, Hăln 
geanu, M. Marcel, Florea, Fron 
Halagian (din min. 76 A. Muntean 
Oprișan, Badea, Dridea I, Dridea

CRIȘUL : 
lomon, Szakacs II, 
Vlad (din min. 56 
Sandu, Bakos. Donciu,

apărat 
porții 
inscri

în fața 
din urmă, 
marchează din p< 
69: Sandu prof 
lui Florea și șu 
la distanță îl s 

; min. 85 A. Munt

Mei.helt—Georgescu. ! 
Balogh, Kunki 

Szakacs II 
lacob.

A.
și GH. ALEXANDRELE

corespondenți

VL ASCE V . - . - • - O •

rezul:
SERIA EST

fără ca Faur să schițeze

âit în- 
primele 
treptat, 
apărare 

și timiditatea

Mate, Flimâ, C. Po- 
Cotnănescu), Danileț,

IOAN CHIRILA

U. T. A. Siderurgistul
ARAD, 29 (prin telefon). După în- 

frîngerea suferită, cu o săptămînă in 
urmă, de la Rapid, textiliștii arădeni 
6-au reabilitat în fața inimoșilor lor 
suporteri învingind pe Siderurgistul cu 
3—1.

Scorul primei reprize a fost favora
bil oaspeților (0—1) 
partida neașteptat de 
parat organizat și au 
riculos prin C. Matei 
gol a fost înscris în 
fault comis de Bacoș 
reului de 16 m, lateral) mingea trimi
să de Stătescu a fost reluată, cu capul 
de C. Matei. Textiliștii deși au ata
cat mai mult, n-au dat totuși satiș-

care au început 
bine. Ei s-au a- 
contraatacat pe- 
și Banu. Primul 
min. 33. La un 
(în dreptul ca-

facție, dovedind lipsuri in fazele de fi
nalizare.

La reluare lupta a devenit și mai 
interesantă.

Practicînd un joc mai hotărît, U.T.A. 
a imprimat întrecerii un ritm susținut. 
In această parte a jocului am asistat 
la numeroase acțiuni clare, încheiate cu 
șuturi puternice la poartă. Incursiunile 
reușite ale lui Tomeș și Țîrlea (autorul 
celor trei goluri) au cucerit aplauze

Egalarea s-a produs în min. 55. Țir- 
lea a ajuns la 20 de m de poartă și a 
șutat în colțul sting: 1—1. După două 
minute același Țîrlea a ridicat scorul 
la 2—1 printr-un șut identic, in min 
74 a fost înscris ultimul gol al parii-

Steagul roșu-Știința Timișoara 0-0
BRAȘOV' 29 (prin telefon de ia tri

misul nostru). — Tabela de 
de pe stadionul Tractorul din Brașov 
a rămas neatinsă. ..Stegarii*' și stu
denții timișoreni au terminat inttlni- 
rea fără să fi marcat un gol : 0—0. 
Desigur, rezultatul reprezintă un suc
ces pentru oaspeți, care pleacă de la 
Br.rșov eu un punct prețios. După as
pectul jocului, rezultatul este echita
bil. Dar. brașovenii care in al treilea 
meci consecutiv :hi reușesc să în
scrie. trebuie să tfe pe bună dreptate 
nemulțumiți. Și aceasta datorită lip
sei de et’cacitate a atacanților eu 
care antreu*rii Ploieșteanu și Proca 
vor trebui să lucreze mult, fiindcă 
llașoti, Ciripoi și colegii lor parcă nu 
mai știu... decit să... paseze.

marcaj

REZULTATELE DE IERI

clei. Tomeș 
frumusețea 
lea care a

U.T.A. a

a
ȘÎ 
reluat în plasă, 
jucat, mai ales în repriza 

a doua, incomparabil mai bine decit 
Siderurgistul.

Arbitrul C. Geană (Brașov) a con
dus corect formațiile : U T.A.: Coman 
— Bacoș, Capaș. Mețcas, Neamțu, Co
misar, Chivu. Tomeș, Țîrlea, Floruț, 
Selvmesi. SIDERURGISTUL: Nicu- 
lescu — TomesciL Hulea, Florescu, 
Voicu (din min. 46 Militaru), Drago- 
mir. Gherghina, Banu, Gh. Ion, C. 
Matei, Stătescu.

făcut o cursă de toată 
a centrat precis la Țit-

Pentru a explica mai bine acest 
am găsit cu cale sa dăm cîteva 
semnificative. Studenții au venit 
tru un îneci nul și ca atare. Curcan 
(expert in materie) a tras cit a put'ut 
de timp, fără ca arbitrul să fi pre
lungit . (cum era și firesc) îttiilnirea. 
S-au tras 27 de șuturi la poartă (14 
Știința. 13 Steagul roșu) dintre care 
doar 9 pe spațiul porții (5 Știința și 
4 Steagul roșul). .10—5 (5—0) pen
tru Steagul roșu la eornere și o au
tobază a lui Igna. Așa stînd lucruri
le. nici nu e de 
marcat, mai ales 
fost foarte slabe, 
la un meel destul 
jucătorii au
Echipele au beneficiat pe rînd de a- 
vantajul \ ntului. Dar, acest avantaj 
n-a fost folosit cum trebuie, decit jn 
mică măsură de către oaspeți, care âu 
jucat mingea pe jos și uneori au șp- 
tat de la distanță, dar așa cuin spu
neam — imprecis.

Ca aspecte pozitive trebuie să se-“ 
marcăm jocul bun al cuplurilor din 
apărare: Țurcan—Igna .și Jenei— 
Sigheti. O surpriză plăcută — tînărul

Cu o 
multe

0-0 
ci're 
pen-

mirare ca nu s-a 
că unele șuturi au 
In rest, am asistat 
de disputat în care 

alergat mult pe teren.

Țurcan—Igna și
Sigheti. O surpriză plăcută — 
atacant timișorean Th. Matei, 
viteză remarcabilă, el a făcut 
cline grele lui Naghi.

Arbitrul I. Dobr'n—Petroșeni 
dus bine echipele :

STEAGUL ROȘU: Haidu—Zaharia, 
Jenei. Sigheti. Naghi—Campo, Ciri
pii— Ilașoti, Năftănăilă, Seredai, Se- 
limesi.

ȘTIINȚA TIMIȘOARA: Curcani- 
Botescu, Igna, Țurcan, Hîr.șova—Ță- 
nase, Surdan—Th. Matei. Lereter. Re
mus Lazăr (min. 88 M. Popa), AVițaru.

a con-

ȘTEFAN IACOB — coresp. CONSTANTIN ALEXE

Laminorul Brăila — Dinamo Sticet 
(nu s-a disputat)

Unirea Botoșani — FI. roșie Tec 
1-1 (0-1)

Rulmentul Birlad — Moldova lași 0
Petrolul Moinești — Textila Bull 

1-1 (1-0) '
Chimia Onești — Metalosport Ga1 

0—0
Rapid Mizil

1—0 (1—0)
Fructexport Focș

CLASAMENT

1. Laminorul Brăila 12 7 2 3 3<:K
2. Dinamo Suceava 12 6 4 2 21:lî
3.’ Fi. roșie Tecuci 13 5 4 4 25:E
4. Textila Buhuși 13 5 4 4 19 :E
5. Moldova Iași 13 6 2 5 17.H
6. Rapid Mizil 13 7 0 6 17:2!
7. Chimia OneȘti 13 5 3 5 14:11
8. Unirea Botoșani 13 5 2 6 16:11
9. Metalosport Galați 13 4 4 5 17:21

10. Fructexport .Focșani 13 4 3 6 17:11
ii. Petrolul Moinești 13 3 3 7 18:2i
12. Rulmentul Bîtlad 13 2 5 6 14:3!

ZI, ETAPA V IITOARE .: Fructexp 
Focșani —: Unirea Botoșani, Dina 
Suceava — Textila Buhuși, Famine 
Brăila — Rapid Mizil, Metalosport ( 
lăți — Rulmentul Bîrlad, FI. roșie 
cuci — Moldova lași, Petrolul Moini 
— Chimia Onești.

SERIA SUD

REZULTATELE DE IER!

Portul Constanta — Dinamo Vick 
Buc. 2—0 (1—0)

Unirea Răcari — Muscelul Cîmpult 
5—0 (2—0)

Flacăra roșie Buc. - 
stanfa 2—1 (1 — 1)

Tehnometal Buc. — Electrica Fi 
0—0

Electrica C



EgrmH:IM
rituos

1 Codreanu care marchează eu 
«ec : 1—0. Dominarea Rapidu- 
inuă și în răstimp de cîteva 
tacanții feroviari trec pe lîngă 
tzii de a urca scorul. în min.
servit de Ionescu, Dumitriu 
copilărește, în poziție clară 

după două minute, Năsturescu 
t singur în careu — trage pri- 
ortar ; în min. 35 Ionescu tri- 
ectaculos cu capul pe lîngă 
ar în min. 39 Dumitriu II șu- 
tern ic în bară, de unde mingea
i Ionescu, care ratează și el. 
ui minut al reprizei, Eremia 
peste bară, la o „bombă'1 din 
reului, a lui Georgescu. Pentru 
45 de minute, carnetul nostru 
î ne arată : Rapid 13 șuturi la 
(6 în cadrul porții) ; Steaua
din care doar două pe poartă, 

uă rai nule după pauză. Năstu- 
mite o minge în adînci-me lui 
acesta face o cursă impetu- 

ijuns în careu șutează pe jos ; 
atinge mingea, dar n-o poate 
a să intre în plasă : 2—0 pen- 
id. Din acest moment, Steaua 

■ roape continuu dar înaintașii 
reglează deloc șutul. Cel care

ii rapidiștilor este... Jenei : în 
la un corner, el reia cu capul, 
rei reținr în ultima clipă 
•are ajunși., aproape sub bară.
70, la un contraatac rapidist 
centrează periculos dar ac-

e încheie cu o nouă „bară“. 
lomină însă Rapid se apără 
șur și contraatacă cu atît mai 
5 cu cît apărătorii de la Steaua 
adă de nervozitate și nesigu- 
i această pcN«oadă de dominare 
i lor, fundașii militari sînt cei 
mit de mai multe ori mingea 
r. Spre sfîrșitul partidei. Rapid 

nou la atac și în min. 87 
i Codreanu este din nou oprit 

! în repriza a doua, șuturi Ia 
Steaua 8 (4 pe poartă), Rapid 
pe poartă). La capitolul re- 

,ar putea figura toată echipa 
i, care a făcut cel mai bun 
au din acest sezon. Menționăm 
Năsturescu, Andrei, Jamaischi 

■îmu. Arbitrul J. Marcinkowski 
olonă). a condus bine echipele ;
• Andrei — Lupescu, Motroc, 
— Jamaischi, C. Dan — Năs- 
Dumitriu II, I. Ionesoi, N. 

>u, Cod rea*' 
t : Eremia — M. G eorgescu, Pe- 
ojocaru — Jenei, Crișan — S. 
min. 51 Raksi), Constantin. FI. 
Raksi (min.

anti.
t de cornere .
Ma.

—6 (2—3) pen*

RADU URZICEANU

Farul din nou învins 8-3 de puncte in cele trei jocuri din București!

Dinamo Pitești—Farul 2-1 (1-0)
telefon de la

10 000 de spec-
PITEȘTI 29 (prin 

trimisul nostru). Peste 
latori au ținut să asiste azi la meciul 
dintre echipa locală și Farul Constan
ța, sperind într-o revanșă a dinanto- 

................ " 2—1, 
ciști-

vișlilor. Și ea s-a realizat cu 
exact cu același scor cu care a 
gat Farul la Constanța.

Combativitatea a fost de 
caracteristica întregului meci. Pe 
parte Dinamo a dorit cti orice 
cele două puncte (in limitele unui joc 
plin de sportivitate), iar pe de altă 
parte Farul care venea după două 
infringed a sperat- să plece de la 
Pitești cu cel puțin unul. Planificare 
nerealizată. Cei care au asistat insă, 
duminică de duminică, la meciul for
mației locale sint totuși nemulțumiți de 
Dinamo care, spun ei, s-a comportat 
mai slab decît în meciurile cu Steaua 
sau mai recent cu Progresul.

Părerea noastră este că Dinamo cit 
toate că a cucerit victoria a greșit 
din punct de vedere tactic. Și anume 
a folosit foarte static sistemul 4-2-4, 
att fost unele momente (la mai multe 
cornere) în care cei patru atacanți 
nu erau sprijiniți de nici un mijlo
caș, după cum nimeni din linia de 
fund nu mergea înainte chiar dacă 
faza o cerea. In schimb Farul a jucat 
mult mai elastic. Cele două vîrfuri 
de atac Tufan și Zamfir, au realizat 
împreună cu Ologii 
riculpase. De aceea

eri,

o serie de 
un rezultat

SERIA
REZULTATELE

altfel 
de o 
preț

litate ar fi fost mai echitabil. Spu
nem aceasta avînd in vedere și bara 
trasă de O.bgu in minutul 59 și făptui 
că arbitrul N. Mihăilescu nu a acordat 
constănțenilor o lovitura de la 11 
metri în minutul 73 cind Tufan a 
fost ținut de picior de Matache și 
împiedicat să șuteze ta poartă. Porta
rul dinarrovist l-a ținut atit de bine 
pe Tufan incit... 
picior 1?

Iată cum s-au 
min. 30 după o 
cu-Constantinescu, Naghi șutează 
boltă și... Manciu scoate mingea __
plasă : 1—0. In primul minut după re
luare, Neacșu îl pune in poziție 
șut pe Tufan care înscrie (1—1), pro- 
fitînd de faptul că Matache iese ino
portun din poartă. Golul victoriei di- 
namoviste este înscris în minutul 52: 
Naghi care a jucat bine în acest meci 
șutează la poartă. Mingea se îndreaptă 
spre gol. Tîlvescu, 
vrea 
plasă :

Au jucat formațiile:
tești :
Corneanu (min. 81 Stănoaie), Radu— 
Barbu, C. Dumitrescu—Cacoveanu, 
Constantinescu, Naghi, C. Ionescu. 
Farul: Manciu—Costin. Stancu, Tîl
vescu, Gref—Neacșu, Bibere—Moroia- 
nu, Tufan, Zamfir, Ologu.

i-a scos gheata din

marcat golurile : în 
combinație Dumitres

cu 
din

s-o devieze dar
2—1.

de

venit din urmă 
o împinge in

Matache—Valcan,
Dinamo Pi-
Ilie Stelian,

Cu unele observații critice — asu
pra cărora vom reveni ulterior — cele 
trei partide programate de etapa a 
Ill -a a campionatului în București, au 
satisfăcut pe numeroșii spectatori pre- 
zenți sîmbălă în tribunele stadionului 
Unirea și duminică la „cuplajul44 din 
„Parcul Copilului“.

în primul joc, Unirea — în revenire 
de formă — a obținut victoria în dau
na metalurgiștilor : 15—8 (9—8). De 
subliniat faptul că după 10 minute 
de joc, seoiul arăta 8—0 pentru... 
Gloria. Ceie trei lovituri de pedeapsă, 
transformare impecabil de Antimoianu. 
au adus însă avantajul de partea jucă
torilor de la Unirea care, după pauză, 
au reușit să mai înscrie două încercări 
— prin Saca și Leați.

Evoluția studenților clujeni. în com
pania formației campioane a înseninat, 
în parte, o reabilitare după jocul pres
tat de aceștia duminica trecută în fața 
dinamoviștilor. Clujenii n-au mai abau 
donat — așa cum au făcut atunci — 
întrecerea și cu toate că au introdus 
în formație cîțiva jucători tineri, ei au 
încercat să dea o replică mai consis
tentă militarilor. Steaua și-a impus, 
însă, lot timpul superioritatea în toate 
compartimentele și, deși în cea de a 
doua repriză a slăbit oarecum ritmul 
de joc, a eîștigat categoric 20—0 (14-0) 
prin încercările realizate de Ciobănel 
(2), Șerbati, Ni ca, Penciu și Vasilescu 
(una transformată de Penciu)

După plăcuta partidă din
dere44 a urmat jocul, lot alît de fru
mos, dintre Grivița Roșie și Știința 
Timișoara. Din min. 12, cînd Boleau 
,a înscris primele trei puncte (printr-o 
spectaculoasă încercare la colț) și pînă 
în ultimul minut, cînd Stănescu a reu-

(leschi-

șit transformarea, după încercarea mar
cată de Demian și tabela de marcaj 
s-a modificat pentru ultima oară : 
42—3 (18—3), jucătorii Griviței Rușii 
au făcut o frumoasă demonstrație de 
rugbi, de joc deschis, la mînă, des fă-: 
șurat într-un ritm rapid, cu multă fan-j 
lezie. Timișorenii au manifestat, ea șir 
colegii lor din Cluj, serioase rămîneri, 
in urmă în ceea ce privește pregătire» 
— sub toate aspectele. Foarte rar — 
poate doar de 4-5 ori — ei au reușit 
să ajungă în „22-uI“ adversarului și 
alunei baloanele erau culese de... bucu- 
reșteni. După aceea, studenții șe retră
geau din nou în apărare, încercînd za
darnic să stăvilească repetatele acțiuni 
ofensive construite de Moraru, De mi tin, 
Stănescu — într-o formă excelentă —•« 
Iliescu, Bttlcan și... ceilalți jucători ai 
Griviței.

Așadar, cuplajul a dat eîști-g de cauză 
în modul cel mai categoric celor două 
formații fruntașe Steaua și Grivița Ro
șie care au practicat un joc bun, de 
nivel tehnic ridicat. Dar, să reținem 
1 aptul că replica adversarilor — Știi 
ința Cluj și Știința Timișoara — n-9 
fost. în nici un caz de o asemenea va
loare îneît să creeze dificultăți for»- 
mațiilor bucureștene. Este un motiv îrt 
plus pentru ca jucătorii de la Steaua 
și Grivița Roșie să nu privească «1«^ 
acum cu ușurință viitoarele partide.

DAN GIRLEȘTEANU ’

ALTE REZULTATE : Ancora Calați- 
Rulmentul Bîrlad 3—3 (0—3) ; CSMS 
Iași—Progresul 3—9 (0—0) ; Știința 
Petroșeni—Dinamo 3—6 (3—6).

în categoria
I
DE IERI

— Foresta FălticeniȘtiința Craiova
7—0 (2—0)

Metalul Tîrgoviște
resti “ ' ‘

C.F.R.
3—1

Știința
5—1

Chimia
0—1

Știința
(1-1)

Ceahlăul P. Neamț — Poiana
2—3 (0-1)

Atetalul Bucu-
0.—1 (0—0) 
Pașcani — Unirea Rm.
(2-1) 
București 
(5-1) 
Fag. ras
(0-0)
Galați — Dinamo Bacău 2-—1

Flacăra

Tractorul

CLASAMENT

1. Poiana Cîmpina
2 Metalul Tîrgoviște
3. C.F.R. Pașcani
4. Tractorul Brașov

CATEGORIA

Vîlcea

AÂoreni

Brașov

Cîmpina

15 9 2 4 27:16 20
15 9 1 5 25:21 19
15 7 4 4 19:15 18
15 6 3 6 23:16 15

d Alexandria —
-1 (0-1) 
Giurgiu — C.F.R. Roșiori 2—O

Metalul Pi- 8. Minerul Deva 13 5 3 5 16:18 13
9. Steaua roșie Salonta 13 5 2 6 17:21 12

10. Vicicria Că’an 13 5 2 6 14:18 12
11. Siderurgistul Hunedoara 13 5 1 7 16:29 11
12. Teba Arad 13 1 3 9 13:27 5

5. Dinamo Bacău 15 5 5 5 21:16 15
6. Știința București 14 7 1 6 26:20 15
7. Știința Craiova 15 5 5 5 24:19 15
8. Unirea Rm. Vîlcea 15 5 5 5 23:23 15
9. Metalul București IS 7 1 7 14:15 15

10. Flacăra Moreni 15 7 0 8 19:21 14
11. Ceahlăul P. Neamț 15 5 4 6 26:30 14
12. Chimia Făgăraș 15 6 2 7 22:27 14
13. Foresta Fălticeni 14 3 4 7 9:33 10
14. Știința Galați 15 3 3 9 16:22 9

ETAPA VIITOARE : C.F.R. Pașcani

CLASAMENT

Roșiori 13 8 2 3 18: 4 16
o Victoria 13 7 2 4 26:15 ÎS
ia Giurgiu 13 6 4 3 2G:18 16
a roșie Buc. 13 5 5 3 19:13 15
»1 Pitești 13 6 3 4 17:24 15

Constanța 13 6 1 6 21:16 13
•sul Alexandria 13 3 7 3 14:17 13
metal Buc. 13 5 2 6 17:28 12

Răcari 13 4 3 6 20:17 11
Iul Cîmpulung 13 4 2 7 18:27 13
ca Fieni 13 4 2 7 18:28 10
ca Conștiința 13 2 3 8 18:25 7

Electroputere
Corabia. Teba

ETAPA VIITOARE :
Craiova — Tractorul
Arad — Electromotor Timișoara. Meta
lul T Severin — Minerul Deva, Vago
nul Arad — C.F.R. Arad, Victoria Ca
lau — Pandurii Ta. Jiu. Steaua rașie 
Salonta — Siderurgistul Hunedoara^

SERIA NORD

REZULTATELE DE IERI

M. TUDORANI

Turda 3—0

Cugir 2—0

Mureșul Tg.

In derbiul etapei: Steaua

ragăraș— .Metalul București, Chimia
— Știinja Craiova, Știința București — 
Poiana Cîmpina. Tractorul Brașov — 
Știința Galați, Dinamo Bacău — Ceah
lăul P. Neamț. Flacăra Moreni — Me
talul Tîrgoviște. Unirea Rm. Vîlcea — 
Foresta Fălticeni.

SERIA A ll-A
REZULTATELE DE

Jiul Petrila — Ariesul 
(1-0)

C.F.R. Timișoara — A.S.
(0—0)

Ind. Sîrmei C. Turzii —■ C.S.M. Cluj 
1—0 (0—0)

.Minerul Baia .Mare
Mureș 2—1 (1 — 1)

Gaz Metan Mediaș — C.S.M. Sibiu 
1-0 (1—0)

C.S.M. Reșița — A.S.M.D. Satu .Mare
1—1 (0—1)

Un nou atac al militarilor. Fază din jocul Steaua—Știința Cluj
Fota: C. Tudor

FI. roșie Oradea — Aiinerul Lupeni
1—0 (0—0)

CLASAMENT
1. C.F.R. Timișoara 15 8 6 1 22:11 22
2. Minerul Baia Maia 15 10 1 4 23:12 21
3. C.S.M. Reșița. 15 7 3 5 24:14 17
4. Jiul Petrila 15 5 6 4 17:18 16
5. A. S. Cugir 15 6 4 5 14:23 16
6. Ind. Sîrmei C. Turzii 15 7 1 7 29:22 15
7. Minerul Lupeni 15 6 3 6 17:19 15
8. Gaz Metan Mediaș 15 5 4 6 19:14 14
9. A.S.M.D. Satu-Mare 15 6 2 7 21:26 14

10. Flamura r. Oradaa 15 5 3 7 13:22 13
11. CflS.M. Sibiu 15 5 2 8 14:15 12
12. Mureșul Tg. Mureș 15 3 6 6 22:26 12
13. Arieșul Turda 15 4 4 7 14:22 12
14. C.S.M.. Cluj 15 4 3 8 11:16 11

ETAPA VIITOARE : C.S.M. Cili i —.
C.F.R. Timișoara, Mureșul Tg. Mureș
— C.S.M. Reșița, C.S.M. Sibiu — FI.
roșie Oradea. Minerul Lupeni — Ind.

Știința Craiova—Steagul roșu Brașov 
68—86 (35—57) ; Politehnica Cluj — 
Siderurgistul Calați 62—59 (24—36) ; 
.Știinta Cluj—Știința Tg. Mureș 102— 
60 (46—201

comodă a formației feroviare. Timp
10 minute, întrecerea a fost ec-liilw ' 
brată, scorul fiind foarte strîns. Apoi** 
baschetbalistele de la Rapid au dceian- „ 
șat o serie de contraatacuri bine di«:J 
rijate, luînd un avantaj de 10—12 •
puncte, pe care l-au mărit după panză.l 
Voința a acționat nesigur în atac, iar - 
apărarea ei s-a dovedit, mai ales m 
repriza secundă, ușor penetrabilă. Prin
cipalele realizatoare : Ivanovici 13,* 
\ anii eseu 13, Ferencz 10, Zâvâdescw 1G- 
de la Rapid
V oința. Bun arbitrajul prestat de dr. 
Dan Cltiriac și St. Greeu.

Voința Tg. Mureș—In ir ea București 
53—57 (24—28). Meciul a fost de nivel 
tehnic slab. Gazdele au ratat foarte 
mult din poziții favorabile. Formația 
bucure șteană și-a impus superioritate-a 
în momentele decisive, succesul ei 
iii nd meritat. (I, Păuș — coresp. re
gional).

Voința Oradea—Voința Brașov 48— 
51 (20—35). Echipa oaspe a hiat un 
avantaj consistent în prima repriză» 
cînd gazdele au jucat foarte slab. După 
pauză, formația orădeană a atacat mai 
decis, dar nu a mai putut recupera în
tregul handicap. (Gh. Lorincz — co- 
resp.).

Știința București—Crișul Oradea
66—50 (34—22).

Mureșul
50—31 (28-

SERIA A II-A
Progresul București—Farul Constanța 

41—62 (20—27); Olimpia M. l.— \o- 
in fa Satu Mare 65—54 (36—24) : V «• 
ința Tg. Mureș—Constructorul lași 61- 
40 (28- 17)

și Spiridon 17 de la

TehnometalVIITOARE
- Victoria Giurgiu, C.F.R. 
Portul Constanța, Metalul 
.Muscelul Cîmpulung. Pro- 

Mexandria — Unirea Răcari, 
Victoria București — Flacăra 
curești, Electrica Constanța — 
Fieni.

i
B.

SERIA VEST
.ZULTATELE DE IERI

Vagonulotor Timisoara
0—2 (0—1)
.rad — Siderurgistul I lunedoa- 
0 (0—0)

*ad — Electroputere Craiova 
0—2)

I Corabia
’O—0)
•osie Salonta — Minerul

Victoria

s

Călări

Tg. Jiu — Metalul T.
•0 (1—0)

Seve-

CLASAMENT

ui Arad 13 8 1 4 35:14 17
rii Tg. Jiu 13 7 2 4 24:12 16
il Tr. Severin 13 8 0 5 22:24 16
rul Corabia 13 7 0 6 25:19 14

Arad 13 5 4 4 15:13 14
>putere Craiova 13 6 1 6 18:18 13
‘motor Timișoara 13 5 3 5 17:19 13

Textila Sf. Gheorghe — Metalul 
.Mare 3—0 (1—0)

Faianța Sighișoara — Recolta Cărei 
1 — 1 (0-0)

Rapid Tg. Mures — Unirea Dej 1—2
■ (0-1)
Gloria Bistrița — Metrom Brasov 2—0 

(2-0)
Soda Ocna Mureș -y Chimica Tîrnă- 

veni .3—2 (2—1)
Minerul Baia Sprie — Minerul Bihor 

2-0 (1—0)
CLASAMENT

1. Recolta Cărei
2. Unirea Dej
3. Minerul Baia Sprie 

Gloria Bistrița 
Metrom Brașov

6. Soda Ocna Mureș 
" Minerul Bihor
8. Textila SI. Gheorghe 

Faianța Sighișoara 
Chimica Tîrnâvenl 
Rapid Tg. Mureș

12. Metalurgistul B. Mare

4.
5.

7.

9.
10.
11.

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

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

2
3
1
0
2 
0
2
1
3
3 
0
1

28:14 
31:16 
18:13 
26:19 
23:17 
25:22 
17:22 
15:17 
13:18 
1S:23 
20:29

9:31

18
17
17
16
14
14
12
11
11
11
10

5

G lor ia Bistriță

FEMININ, SERIA 1
Sîrmei C. Turzii, Arieșul Turda -— 
A.S.M.D. Satu Mare, .Minerul Baia 
.Mare —■ Jiul Petrjla, A. S. Cugir —- 
Gaz Metan Mediaș.,

Voința București—Rapid București 
39—59 (29—34). Cel mai important 
meci al etapei s-a încheiat eu victoria

PRONOSPORT
Așa arată o variantă cu 12 rezultate 

exacte la concursul PRONOSPORT 
din 29 martie :

I. Progresul — Dinamo Buc. 
'TI. Steaua — Ranid 
III. Dinamo Pitești — Farul 
IV- St, roșu — Șt. Timișoara

V. Șt. Galați — Dinamo Bacău 
Ceahlăul P. Neamț — Poiana 
pi-na
Ind. S. C. Turzii — CSM Cluj 
Gaz Met, Mediaș — CSM Sibiu 
Bologna — Internazionale

Juventus

vi.

nr.

Cîm-

2
2
1
x
1

13
V. R.S.C. — R.P.B. 1

VI. Suedia —- R.F.G 2
VII. R.D.G. — Elveția anulat

VIII. R.P.P. — Anglia X
IX. Rapid — Steaua 1
X. Din. Buc. — Progresul 1

XI. U.T.A. — Siderurgistul 1
XII. St. roșu -— Șt. Tim. X

PRONO-
Fond de premii 69 066 lei.
Programul concursului special 

SPORT de duminică 5 aprilie a fost modifi
cat după cum urmează :

— Met. Tîrgoviște
CFR Timișoara 

Tg. Mureș — CSM Reșița 
Lupeni — Ind. S. C. Turzii 
Sampdoria
—. Lazio

— Mantova

ETAPA VIITOARE :
— Unirea Dej, Soda Ocna Mureș —. 
Metalurgistul Bq.a Mare, Chimica Tîr- 
naiveni — Faianța . Sighișoara, Textila 
Sf. Gheorghe — Minerul Baia Sprie, 
Metrom Brașov — Minerul Bihor, Re
colta Cărei — Rapid Tg. Mureș.

VII.
VIII.

IX.
X. Manto va

XI. Sampdoria — Spăl 
XII. Torino — Rome*

2
1
1
2
x
1

Fond de premii 249 648 lei.
lata șd rezultatele complete alo concursu

lui suplimentar PP.ONOSPORT UEFA ;

I. R. P. Romînâ — Austria
II. Spania ■— Belgia

III. Luxemburg — Turcia
IV. Portugalia — Italia

x
1
2
1

I. Flac. Moreni
II. CSM Clu^ —

III. Mureșul
IV. Minerul

V. Bari —
VI. Catani-a 

VII. Genoa -
VIII. Juventus — Milan

IX. Lanerossi — Bologna 
X. Modena — Atalanta

XI. Roma — Fiorentina 
XII. Spăl — Torino

Tg, Mureș—Știința Cluj 
-13).

SERIA A II-A
Dutleșvi—S.S.E. Constanța

52 (16-—32) ; I.C.F..—Știința Timi-t
Mătasea

35-
șoara 57—41 (38—26) ; C.S.M.S. Iași-a 
Olimpia București 72—76 (28—31)-^
A.S.A. Cluj—Progresul București 31—o 
55 (11—32),



Notă bună primei etape a campionatului de „clasice"
„Turul ciclistal Tunisiei44 Turneul internațional de

FLORIN GHEORGHIU CONDUCH 
IN CLASAMENT

șah de la Bordeaux

Iubitorii sportului luptelor care 
n-au venit ieri după masă în sala 
Dinamo au de ce regreta. Ei au pier
dut meciuri care nu se pot vedea în 
fiecare zi. Etapa inaugurală a cam
pionatului republican de lupte clasice 
pe echipe, a furnizat întîlniri deosebit 
de spectaculoase. în care S-au folosit

ia exempiu de la I. Cernea, 1. Alionescu, 
C. Turturea și N. Martinescu care s-au 
„bătut" pentru rezultat. Turturea și 
Stoiciu au făcut meciuri foarte apre
ciate. De asemenea, mă gindesc foar
te mult pentru categoria 70 kg, unde 
Gabor poate să-l înlocuiască pe Bu- 
larca. De altfel, lotul nostru este des-

tuș

Sîmbătă a avut loc pe ruta Bone— 
Le Keff (201 km) cea de a Vl-a etapă 
a „Turului ciclist al Tunisiei". Pe pri
mul loc s-a clasat cunoscutul alergă
tor belgian Vvncke care a realizat 
timpul de 5h.44:41. In același timp 
cu învingătorul au mai sosit france
zul Aimar, iugoslavul Boltezar, sue
dezul Gosta Peterson și alții. Gabriel 
Moiceanu s-a clasat pe locul 9 cu 
timpul de 5h.48:47, Ludovic Zanoni 
pe locul 13 cu timpul de 5h.49:26, iar 
Walter Ziegler a fost înregistrat in
tr-un pluton cronometrat cu timpul 
de 5h.4Ș:36. După această etapă tri
coul alb al liderului în clasamentul 
general individual a fost recîștigat de 
suedezul Gosta Peterson care totali
zează timpul de 18h.35:06. Un salt 
vizibil a realizat alergătorul nostru 
Gabriel Moiceanu care se află acum 
pe locul 9 la 10:42 de lider. Walter 
Ziegler a urcat de asemenea multe 
locuri situîndu-se după 6 etape pe 
locul 16 la 20:36 de primul. In clasa
mentul general pe echipe 
prezentativa Franței cu 
54h.09:14. Formația țării 
află pe locul 7 la 48:20.

Duminică a avut loc etapa 
cea mai lungă din actuala 
„Turului ciclist al Tunisului": 
— Gafsa, 243 km. Pe primul 
clasat belgianul van 
Godefroot 
a ocupat 
ediției nu 
mentare.

La Bordeaux (Franța) a început tur
neul internațional de șah la care par
ticipă și reprezentantul țării noastre, 
campionul mondial de juniori Florin 
Gheorghiu. Turneul se dispută după 
sistemul „elvețian" (semieliminatoriu), 
care permite ca un număr mare de ju
cători să se întilnească pe o distanță 
redusă de runde. înaintea fiecărei zile 
de joc se face o tragere la sorți în or
dinea clasamentului, stabilindu-se pe
rechile de adversari.

In prima rundă a turneului, Florin 
Gheorghiu a jucat cu cunoscuta șahistă 
franceză Chaude de Silans, pe care a 
învins-o după o frumoasă partidă de 
atac. In general, jucătorii francezi au 
fost întrecuți de oaspeți. Iugoslavii Ma- 
tanovici și Măriei i-au învins pe Maz- 
zoni și, respectiv, Saner, bulgarul Trin
gov pe Bergrasser, iar maghiarul Bilek 
pe Thiellement.

In runda a doua reprezentantul țării 
noastre l-a învins pe belgianul Lindos. 
Forintos a cîștigat la Durao, iar Ma-

rici la Bouteville. Partidele Matanovii 
Darga, Tringov-O'Kelly și Clarke-Bil 
au fost remize.

In clasament conduc cu 2 pune 
(din două posibile) FLORIN GHEO 
GHIU, Măriei și Forintos, în runda 
treia Gheorghiu se va întîlni (pi 
tragere la sorți) ou unul din cei c 
jucători din fruntea clasamentului.

TURNEUL OE ȘAH DE LA SARAJEVI
După 5 runde în turneul de șah < 

la Sarajevo conduce marele maest 
Polugaevski, care totalizează 4 puncl 
In runda a 5-a liderul l-a învins i 
albele pe Kozomara. El este urmat i 
Gufeld, Uhlman și Ivkov cu cite 
puncte fiecare. Reprezentantul nostr 
VICTOR CIOCÎLTEA a remizat par 
da întreruptă cu Gojak și a întreru 
în runda a 5-a, în poziție egală < 
Hort. Ciocîltea are 2’/2 
fost zi liberă. Aseară, 
ediției Ciocîltea susținea 
tida sa cu Damianovici.

P- 
la
eu

Sîmbătă 
închideri 

albele pa

1. Cernea a avut un adversar incomod in David. Totuși, el a cîștigat prin 
Foto : I. Mihăică

toate genurile de procedee tehnice. Cu 
acest prilej au evoluat și o serie din
tre componență lotului olimpic, l-am 
văzut la „lucru" pe 1. Cernea. I. Ță- 
ranu, C. Turturea. N. Martinescu și 
alții, care au oferit spectatorilor me
ciuri de mare frumusețe. Față .de eta
pa . corespunzătoare a anului trecut, 
luptătorii din prima categorie au dat 
dovadă de o pregătire corespunzătoa
re. Avem în vedere in primul rînd evo
luția lui I. Cernea, care a învins prin 
tuș pe primul adversar și considerăm 
că l-a învins, și pe cel de al 
tot prin tuș, dar din lipsa de 
a arbitrului de centru această 
nu a fost acordată. Antrenorul
I. Corneanu, cu care am stat de vor
bă la sfîrșitul reuniunii din sala Dina
mo, a declarat : „S'mt satisfăcut de 
comportarea luptătorilor celor șase e- 
chipe care s-au întrecut în sala Dina
mo. S-au folosit foarte multe procedee 
în lupta de la parter, și s-a. pus accent 
în pregătire pe contra-procedee. Mi-a- 
plăcut evoluția lui Stoiciu (Steaua), 
Laca (Progresul) și alții. Din păcate 
însă nu toți sportivii pun accent pe finali
zarea procedeelor încercate. Și trebuie 
să spun că nu sînt mulțumit de felul 
cum a luptat I. Țăranii. El trebuie să

doilea 
atenție 
decizie 
emerit

ajir-chis tuturor luptătorilor care se 
mă".

Arbitrajele au corespuns.
Cei prezenți în sala Dinamo au ur

mărit apriga dispută dintre echipele 
Siderurgistul Galați—Metalul Buc. și 
C.F.R. Timișoara—Progresul Bucureșri. 
Surprinzător a fost faptul că C.F.R. 
a învins pe Progresul acasă, iar Meta
lul a obținut o victorie la limită în 
fața Siderurgistului.

Prima etapă a campionatului re
publican de lupte clasice pe echipe a 
început într-o notă bună și sîntem În
credințați că o să urmărim pe parcurs 
meciuri și mai interesante.

Iată rezultatele: Steaua cu Metaiul 
11—3 și cu Siderurgistul Galați 8—4. 
Metalul Buc.—Siderurgistul 8—6. Dina
mo cu Progresul 
Timișoara 16—0.
Progresul 8—4.

14—2
C.F.R.

V.

și cu C.F.R.
Timișoara —

GODESCU

țară: Steagul roșu
Satu Mare 10—4 și
Unio Satu Mare —

Rezultate din
Brașov cu Unio 
cu Rapid 14—2.
Rapid 8—6. C.S.M. Reșița cu Chimia
Baia Mare 10—4 și cu A.S.M. Lugoj 
9—5. Chimistul Baia Mare — A.S.M. 
Lugoj 8—6.

conduce re-
timpul de
noastre se

a VH-a. 
ediție a 
Le Keff 
loc s-a

Roy, urmat de 
și Aimar. Gabriel Moiceanu 
locul 7. Pînă la închiderea 
am primit amănunte supli-

CAMPIONATUL MONDIAL DE SCRIMĂ AL TINERETUL
i

(Urmare din pag. 1) 
scor, reprezentanta noastră dă o tușe 
perfect valabilă dar arbitrul italian 
Filogano n-o recunoaște. In schimb, 
acordă imediat o tușă concurentei fran
ceze, deși aceasta lovise după oprirea 
luptei, astfel că acum este 2—1 pentru 
Gapais. Sportiva noastră reușește din 
nou să egaleze : 2—2. Apoi 3—2 pen
tru Gapais și 3—3. La acest scor. îna
intea momentului decisiv, concurenta 
franceză acuză o defecțiune la rolă,

Turneul de fotbal U. E. F. A
OMMEN 29 (prin 

bătă după-amiază s-a 
Emmen întîlnirea dintre echipele de 
juniori ale R. P. Romine și Irlandei 
de Nord, contind pentru prelimina
riile turneului U.E.F.A., seria a 
VIII a.

In prima repriză

telefon). Sim- 
desfășurat la

In prima repriză inițiativa a fost 
în permanență de partea fotbaliști
lor romîni, dar Necula, Nunweiiler 
VI. Pescaru și Dinu au ratat nume- 

ocazii. Jucătorii irlandezi s-au 
timpul supranumeric, dind 
urmăresc un rezultat de

roase 
apărat tot 
impresia că 
egalitate.

Presiunea
mini a continuat și după reluare. In 
minutul 65, la un atac al fotbaliști
lor . romîni purtat pe aripa stingă. 
Negrea pierde mingea și mijlocașul 
dreapta irlandez Todd degajează lung 
și înalt spre extrema stingă. Mc. 
Kinney. La această centrare se an
gajează Popa. Constantinescu și Ms. 
Kinney; din ciocnirea produsă Con
stantinescu, ieșit inoportun din poar
tă, și Popa cad la pămînt, iar Mc. 
Kinney introduce balonul în plasă. 
După acest gol juniorii romîni domi
nă, au ocazii clare dar Negrea, Plu-

rezultat de

exercitată de juniorii ro-

FARUL CONSTANTA (F) ȘI TRACTORUL BRAȘOV (M) 
ÎNVINGĂTOARE LA BUCUREȘTI

Dinamo București—Știința Cluj (m) 
3—0 (9, 13, 6). Dinamo, deși fără 
Derzei, Corbeanu și Schreiber, a ob
ținut o victorie ușoară, oaspeții amin
tind doar palid de valoarea Științei 
Cluj din anii trecuți.

Steaua—Știința Timișoara (m) 3—2 
(15—1, 6—15, 15—11, 5—15, 15—9). 
Perfect echilibru de forțe și cu notă 
pozitivă pentru ambele formații în pri
vința paselor, finalizării ofensivei și 
blocajelor. Cu toate acestea, echipele 
•l-au oferit decît o partidă slabă, mai 
K>u seamă din cauza modului defectuos 
în care a fost efectuată dublarea atacu
rilor și blocajelor. în mai mică mă
sură la Steaua, care din acest punct 
■de vedere a manifestat un oarecare 
progres. Cei mai buni de pe teren : 
Porojnicu, Papugiu, Pavel (Steaua), 
Coste, Mușat, Costea (Știința). A 
arbitrat bine, cu cîteva mici scăpări în 
setul al V-lea, Em. Costoiu.

Progresul București—Tractorul Bra
șov (m) 2—3 (11,-15, 13—15, 15—9, 
A5—11, 13—15). Un meci frumos, 
Caracterizat prin acurateța majorității 
Execuțiilor tehnice, prin preluări bune 
șt prin lăudabila varietate a atacurilor, 
He o parte și de cealaltă a fileului. Ra-

portul de forțe la fiecare dintre aceste 
capitole a fost totuși net favorabil în
vingătorilor care, dacă ar fi luat un 
start mai energie în setul al IlI-Iea, 
poate că ar fi plecat la Brașov chiar 
cu un 3—0. Remarcabilă, așadar, re
plica dată lor de Progresul, care s-a 
comportat pe linia ascendentă din ul
tima vreme. S-au evidențiat în ordine : 
Fierarii, Bărbuță, ~ 
și Bartha de la Tractorul, 
Ozum, Cherebețiu, Chezan 
lescu de la gazde. Bun 
prestat de I. Niculescu, ale 
ține scăpări n-au influențat 1 
și nici rezultatul.

Cristian, Chinzeriuc 
, Vuși/iu, 
și Mi cu-
arbitrajul 
cărui pu
nici jocul

(f) 1—3 (15—1, 10—15, 13—15, 11— 
15). Surpriza etapei, înregistrată da
torită jocului avîntat în defensivă și 
hotărît în ofensivă al eonstănțencelor, 
dar mai cu seamă lipsei de omogenitate 
a campioanelor și... înșelătorului 15—1 
din primul set. De la învingătoare, 
cele mai bune au fost Ada Hubalek, 
Maria Pintea, Maria Danilescu și EU- 
sabeta Goloșie. De la Dinamo — Helga 
Schreiber. A arbitrat — în linii 
mari bine, doar cu oîteva inegalități — 
Ern. Iliescu.

CONSTANTIN FA'JR

★

garu. Nunweiiler VI și Ne.u'a conti
nuă să dea dovadă de o ineficacitate 
exasperantă. Și astfel meciul,ia sfîrșit 
cu rezultatul de l—0 (0—0) în fa
voarea Irlandei de Nord.

Pierzind întîlnirea cu Irlanda de
Nord, echipa de juniori a țării 
tre n-a reușit să se califice în 
finalele turneului U.E.F.A.

noas- 
semi-

ION ALEXANDRESCU
secretar general adjunct al F.R.F.

★
Iată celelalte rezullate 

în grupe; Belgia—R. •
2— 1 (0—0) ; Iugoslavia—Luxemburg
3— 0 (l—0) ; Italia—Grecia 2—0 
(1—0) ; Franța—R. P. Bulgaria 
2—0 (0—0); Suedia—Olanda. 2—0 
(0—0) ; R. P. Polonă—Irlanda de 
sud 1—0 (0—0).

înregistrate
P. Ungară

asaltul se întrerupe aproape 10 minu 
și la reluare Gapais cîștigă cu 4—

In încheiere, două declarații :
A. Gerevich (fost campion mondial' 

„Cu un arbitraj mai atent, sporii' 
romînă putea să cîștige".

Bela Bav (membru ir- prezidium 
campionatelor) : „Ileana '"•iulai s 
luptat nu numai cu Gapu.v ci și i 
arbitrajul".

Clasamentul final al probei : 1 G 
pais (Franța) 3 v. ; 2. GHIULAI (R 
Romînă) 2 v. ; 3. Palm (Suedia) 1 v 
4. Kekelia (U.R.S.S.) 0 v. ; 5 T 
masdi (R P. Unaară). 6 IENC 
(R. P. Romînă), 7 Mihe? (U.R.SS. 
8. Martegani (Italia). W STANC 
(R. P. Romînă).

★
Proba de spadă desfășurată dun 

nică nu a fost lipsită de surpri; 
Cea mai mare o constituie eliminar 
lui Losert (Austria) in turul II. Me 
tionărri încă 
Franca Villa. 
Lisevschi 
Zaițki. In 
singur reprezentant, 
care s-a clasat în optimile de fina 
unde a fost eliminat de Losert.

La ora eind telefonez, în finala 
patru își dispută întâietatea suede 
t.arsen și Becker și frrv iezii Boissi 
și Brod.in. Pînă în preze,.. Becker 
Brodin sînt neinvinși.

Luni iau sfîrșit campionatele mo 
diale de scrimă pentru tineret cu pr 
ba de sabie.

--------------------------- •------------------------------<fi—————

eliminarea italianul 
a polonezilor Deca 

și a sovieticilor Donin 
această probă am avut ' 

pe L. lonesc

ȘTIRI EXTERNE

C. P. București—Știința
(f) 3—1 (15—5,10—15,15—10,15—2). 
Meți de factură tehnică inferioară, cu 
numeroase puncte realizate direct din 
repunerea mingii în joc și totodată cu 
multe servicii greșite : 8 de către
Știința, 5 de către C.P.B. Jucătoare 
evidențiate : Eugenia Alexandreșcu, Ana 
Zabara (C.P.B.) și Elena 
(Știința). A condus, ou 
pari, N. Mateescu.

Dinamo București—Farul

București

Florescu 
unele scă-

Constanța

1
MECIURILOR: Rapid— 
(m) 3—0 (6, 15, 9) ;

ÎN RESTUL
Știința Galați
Minerul Bihor—Petrolul Ploiești (m) 
3—0 (9, 12, 12) ; C.S.M.S. Iași—Farul 
Constanța (m) 3—0 (5, 13, 7) ; Voința 
Craiova—Progresul București (f) 3—1 
(15—5, 12—15, 15—13, 17—15) ; Ști
ința Cluj—Rapid București 
(14—16, 15—10. ■■ ■■
C.S.M. Cluj—C.S.M.

. (15—12, 14—16,

10—15,
Sibiu

13—15, 
Amănunte în numărul de mîine.

(f) 1-3 
12—15) ;

(f) 1-3 
14—16).

atle- 
spor- 

tivul negru Mahamat Idriss a obținut 
la săritura în înălțime rezultatul de 
2,16 m — cea mai bună performanță 
mondială în aer liber a anului. Idriss 
și-a îmbunătățit cu 5 cm fostul său 
record.

9 în meci retur pentru prelimina
riile turneului preolimpic de fotbal, 
sîmbătă Ia Rostock echipa R. D. Ger
mane a învins cu scorul de 3—1 (3 — 1) 
echipa Olandei. Primul meci revenise 
de asemenea echipei germane (1—0). 
care s-a calificat pentru turul următor 
al competiției, urmînd să întilnească 
reprezentativa olimpică a U.R.S.S.

9 Selecționatele de handbal în 7 ale 
clubului S. D. Copenhaga întreprind 
actualmente un turneu în U.R.S.S. 
Primele meciuri au avut loc la Odessa. 
La masculin echipa daneză a învins 
cu 23—21 formația Vodnik. iar la fe
minin echipa sovietică Svetofor a cîști- 
gat cu. scorul de 12—4.

9 Campionatul de șah al R. P. Bul
garia a luat sfîrșit cu doi cîștigători: 
Pidevski și Kolarov, care au totalizat 
fiecare cite 13,5 puncte și vor susține 
intre ei un meci de baraj pentru de
semnarea campionului. Pe locul trei s-a 
clasat tînărul Spiridonov cu 12 puncte.

9 Pe stadionul central al orașului 
Parma s-a disputat duminică meciul 
internațional de rugbi dintre echipele 
Italiei și Franței. Rugbiștii francezi au 
terminat învingători cu scorul de 12—3 
(6-0).

9 In zona africană a turneului pre
olimpic de fotbal, la Cairo, s-a desfă
șurat meciul dintre selecționatele Re
publicii Arabe Unite și Sudanului. Au 
cîștigat gazdele cu scorul de 4—1 
(2—1). Returul va avea loc la 17 a- 
prilie în orașul Khartum.

9 Pe apele Tamisei s-a disputat a 
110-a ediție a cursei de canotaj acade
mic dintre echipele universităților Ox-

9 Cu prilejul campionatelor de 
tism ale Republicii Ciad (Africa)

ford și Cambridge. Desfășurată pe 
distanță de 7000 m între punctele Pi 
ney și Mortlake cursa a prilejuit o î 
trecere pasionantă încheiată cu victor 
echipei Cambridge. Studenții 
la Cambridge au întrecut pe cei de 
Oxford cu 6 lungimi de barcă. Pînă 
prezent universitatea Cambridge a o 
ținut 61 de victorii în această întîlnii 
De 48 ori au terminat victorioși cei i 
la Oxford, o singură egalitate fiii 
înregistrată în 1877 I

9 In cadrul unei reuniuni de halte 
disputată la Kazan semimijlociul Al 
xandr Kurinov a stabilit un nou r 
cord mondial ia cele trei stiluri cu i 
total de 442.500 kg. Vechiul record e 
de 440 kg și aparținea aceluiași spo 
tiv. La stilul împins Kurînov a ridic 
o halteră de 147 kg (nou record 
lumii). Recordul anterior era de I 
kg și aparținea lui Vereș (R.P.U.

e In turneul internațional de fotb 
(juniori) de la Cannes, Chelsea a di 
pus cu 1—0 de formația poloneză O 
Iiki-Varșovia, iar reprezentativele or 
șelor Budapesta și Barcelona au tern 
nat la egalitate : 1 — 1.

9 Echipele selecționate de volei a 
R. P. Chineze și-au continuat turne 
in Japonia evoluînd din nou la Toki 
Victoriile au fost împărțite : la mase 
lin echipa R. P. Chineze a întrecut < 
3—2 echipa Japoniei, iar la femini 
gazdele, care dețin titlul de campioai 
mondiale, au terminat victorioase < 
3—0 (15-4; 15-2; 15-5).

9 Meciurile disputate în prima zi 
turneului internațional de baschet ma 
culin de la Antibes s-au soldat cu u 
mătoarele rezultate : O.F.K. Beograd- 
Antibes 83—57 (52—31); Ignis V: 
rese (Italia)—Picadoro Barcelona 76- 
68 (34—28).
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