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■dator de onoare la finale, soarele 
acut, totuși, simțită absența de 
ămele antrenamente ale crosiști- 
Cu tot timpul frumos, traseul a 

aproape în întregime desfundat 
>porit evident (specialiștii indicau 
rocent de 30%) dificultatea pro- 

Dar, la urma-urmei, așa e la 
și, chiar dacă a încurcat socote- 
nor atleți sau... antrenori, această 
.îiere a traseului s-a dovedit 
■ utilă pentru concluziile de an- 
lu privind pregătirea finaliștilor 

mod ^special, a sportivilor frun-

inele care s-au convins că și un 
ți cu mai puține denivelări de te- 

- pere o temeinică pregătire au 
unioarele prezente la startul pro- 

. ^1.000 m. Din cele aproape 80 
-pncurente se detașau prin rezul- 

: anterioare cîteva tinere atlete, 
.șonente ale lotului balcanic. Și, 
țdevăr, ele și-au disputat titlul 
jampioană republicană. învingă- 

— intr-un final entuziasmant — 
i Ionescu, elevă la școala profe- 
lă de mase plastice „Dîmbovița" 
■București. Eleva antrenorului E. 
lian a confirmat astfel șansele cu 
era creditată în întrecerea celor 

pune junioare. Descoperită în 1963 
incursurile raionale școlare, Elena 
Seu s-a specializat pentru proba 
00 m, dar — după cum s-a văzut 
atrunește toate calitățile pentru a 

se consacra și în alergările de cros. 
Felicitările pentru primul ei titlu de 
campioană a țării sînt pe deplin me
ritate.

Elisabeta Baciu, campioana de anul 
trecut la junioare mici, a ocupat locul 
secund, după ce lăsase impresia că va 
reuși să-și înscrie numele și pe lista 
campioanelor la junioare I. Dintre ce
lelalte concurente, surprinzătoare ni 
se pare doar neclasarea Leontinei 
Frunză în primele... 10 alergătoare I

Rezultate: 1. ELENA. IONESCU 
(Constructorul) — campioană repu
blicană; 2. Elisabeta Baciu (Șc. Sp. 
UCFS Roman) ; 3. Claudia Iacob (Pro
gresul București) ; 4. Gherghina Mol- 
doveanu (Mureșul Tg. Mureș) ; 5. 
Georgeta Drăghici (Constructorul) ; 6. 
Niculina Onică (Constructorul). ECHI
PE :1. ȘjC. SP. UCFS ROMAN — cam
pioană republicană 28; 2. Constructo
rul 35: 3. Dinamo 43 ; 4. Rapid 59 ’ 
5. Farul 61 ; 6. CSM Cluj 62.

O sosi/e dominată de timișoreanul 
Dan Săvescu, a încheiat și proba ju
niorilor al cărei traseu a măsurat 3.000 
m. Dublul campion de juniori de anul 
trecut (800 și 1.500 m), recomandat 
de cîteva rezultate excelente- (8:42,0 pe 
3.000 m ; 1:57,0 pe 800 m și 3:57,8 
pe 1.500 m) a confirmat toate aștep
tările și, făcînd tactic o cursă exce-

DAN GIRLEȘTEANU

(Continuare în pag,, a 3-a)
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A început returul categoriei A!

Moinea înscrie primul gol al echipei Steaua (fază din meciul Steaua—Știința Craiova 2—0). Citiți în pag. 2—3 
cronicile trimișilor noștri la meciurile din țară

Foto : St. Ciotlos

ngătorii finalelor, de la stingă la dreapta : Elena Ionescu (junioare), Dan 
■■seu (juniori), Irina Micloș-Zegreanu (senioare), Nicolae Mustață (seniori)

inamo București — neînvinsă in retur:
88-82 cu Știința Timișoara

NAMO BUCUREȘTI — ȘTIINȚA 
-tȘOARA 88—85c (50—40). După 
mute de joc dinahioviștii conducea 

’,|3—12, ca urmare a unor combi- 
rapide, de mare efect, mult a- 

date. La pauză, bucureștenii în- 
eseră deja 50 de puncte și se pă

zea după reluare meciul nu va moi 
nici un istoric. Dar studenții ti

rani au dovedit o dată în plus o 
citate demnă de admirație și, pro
ci de unele momente de relaxare 
dinamoviștiior, au ajuns chiar Ia 
Punct diferență (70—71), dînd ști
ute emoții liderului. In final, însă, 
t, Visner și Spiridon au concreti- 

’ o serie de acțiuni individuale, ast
ea formația dinamovistă a reușit și 
de a 11-a victorie consecutivă, în- 

ind returul neînvinsă. Timișorenii au 
■t o partidă bună, care le justifică 
.1 fruntaș din clasament.
DINȚA BUCUREȘTI — STEAUA 

-71 (33—38). Partidă pasionantă, 
spectaculoase răsturnări de situații, 

. ieiată cu victoria meritată a studen- 
La început a condus Știința cit 

13 (min. 10), 22—15 (min. 11) și 
-19 (miri. 14), dar sfârșitul reprizei 
este în avantaj (38—33) formația 
ma, din rtndurile căreia se remarcă 
acek și Nedef. Partea a doua a în- 

irii este și mat disputată. Pe de o 
e Costescu își conduce cu multă 
âcie partenerii, iar A- Savu și Pa- 
chivescu punctează cu precizie. Ju- 
. ii de la Steaua însă preferă un 
pozițional, tînărul Dikai (revelația 

țiului) înscriind coș după coș. 
limbarea sa ni s-a părut total ne- 
tificată, mai ales că ea a coincis cu 
enirea studenților, care luptând cu 
i multă dîrzenie, au obținut o vio
le extrem de prețioasă și calificarea 
turneul final.
sTIINȚA TG. MURES — STEAGUL 
rȘU BRAȘOV 83—71 (40—33). A- 
,d în Țedula (42) un excelent rea- I 
i tor, Știința a repurtat o victorie j

Campionatul masculin de baschet

muncită, care o salvează de la retro
gradare. Mureșenii au condus în per
manență datorită unui plus de vigoare 
și precizie în iatac. (I. Păus — coresp.).

FARUL CONSTANȚA — ȘTIINȚA 
CLUJ 74—54 (43—32). După 13 mi
nute de joc egal (18—18), Farul a 
luat conducerea și nu a mai ceda-t-o 
pînâ Ia sfârșit. Victoria localnicilor 
este perfect meritată. (E. Petre —co- 
resp.).

POLITEHNICA CLUJ — RAPID 
BUCUREȘTI 76—68 (44—33). Timp de

(Continuare în pag. a 4-a)

Atacul Liei Manea (dublată de la stingă la dreapta, de Lucia Manea, Alexan
drina Chezan și Helga Bogdan) este respins de blocajul echipei Ujpesti Dozsa 

Budapesta : Ferenczne Blaumann, Gyorgyne luni șt Gydngyi Schlegl
Foto : P, Romoșau

REZULTATELE DE IERI

Crișul—Dinamo București 0—0
C.S.M.S.—Rapid 0—0
Știința Cluj—Petrolul 1—0 (1—0)
Dinamo Pitești—Farul 4—0 (1—0)
U.T.A.—Steagul roșu 1—0 (1—0) 
Progresul—Minerul 2—0 (1—0)
Steaua—Știința Craiova 2—0 (1—0)

ETAPA VIITOARE

Petrolul—Progresul
Știința Craiova—Crișul
Dinamo. București—U.T.A.
Minerul—Steaua
Farul—Știința Cluj 
Rapid—Dinamo Pitești 
Steagul roșu—C.S.M.S.

Aseară la Dinamo, In „C. 0. E.“ la volei feminin:

Dinamo București a învins cu 3-0 
pe Ujpesti Dozsa Budapesta

Sala Dinamo a găzduit iert seară 
prima partidă dintre echipele cam
pioane feminine de volei ale Romî- 
niei și Ungariei, care luptă pentru 
calificarea în etapa a treia a „Cupei 
campionilor europeni". Ca urmare a 
unui joc superior, Dinamo București 
a învins pe Ujpesti Dozsa Budapesta 
cu ,3—0, rezultatele parțiale ale par
tidei fiind 15—4, 15—13 și 15—10. 
Acest succes, viu aplaudat de specta
tori, reflectă o creștere a foimei cam
pioanei noastre și ne dă speranța unei

CLASAMENT

1. Dinamo Buc. 14 10 1 3 28:12 21
2. Steaua 14 8 4 2 23: 8 20
3. Rapid 14 7 4 3 18:10 18
4. C.S.M.S. 14 0 3 5 17:18 15
5. Steagul roșu 14 5 4 5 15: 9 14
6. Știința Cluj 14 5 4 5 22:18 14
7. U.T.A. 14 5 4 5 17:21 14
8. Petrolul 14 5 3 6 16:14 13
9. Dinamo Pitești 14 5 3 6 20:20 13

10. Crișul 14 3 7 4 11:12 13
11. Farul 14 5 3 6 14:21 13
12. Știința Craiova 14 4 3 7 11:24 11
13. Progresul 14 2 5 7 8:20 9
14. Min. B. Mare 14 3 2 9 13:26 8

comportări și mai bune în continuare.
Iată evoluția scorului pe parcursul 

celor trei seturi ale meciului, (care a 
durat 55 de minute) : 8—0, 8—3, 10— 
3, 10—4, 15—4; 0—3, 1—3, 1—5,
8—5» 8—8, 9—8, 9—9, 10—9, 10—10, 
14—10, 14—13, 15—13; 2—0, 2—5,
5—5, 5—6, 12—6, 15—10.

Răsturnările de situații în seturile 
doi și trei ilustrează pe de o parte 
riposta energică dată campioanelor 
noastre de voleibalistele maghiare, iar 
pe de altă parte — prin seriile de re
montare realizate de dinamoviste — 
potențialul superior al acestora.

învingătoarele au prezentat un joc 
simțitor îmbunătățit în linia a doua, 
la dublarea atacului și blocajului, iar 
în ofensivă au încheiat acțiunile în 
genere cu hotărîre, dar cu insuficientă 
varietate. Cît privește blocajul dina- 
movistelor, și el în progres, mai soli
cită totuși ameliorări, îndeosebi, mai 
multă agresivitate, un mai îndrăzneț 
apel la avantajele acordate de noile 
reguli.

Oaspetele s-au impus prin varietatea 
atacului și promptitudinea blocaje
lor. Ele s-au comportat, în schimb, 
mai slab și uneori chiar foarte slab 
la organizarea dublajelor, I

Cele două echipe au jucat în urmă
toarele formații: DINAMO BUCU
REȘTI — ȘTEFĂNESCU, VANEA 
LUCIA (Herișanu), VANEA LIA 
(Șorban, Nodea), Bogdan, CHEZAN, 
Ivănescu.

UJPESTI DOZSA BUDAPESTA -- 
PERETE, ADAM, Schlegl, JUNI, 
Blaumann, Csaszar.

A arbitrat bine Liubomir Acimovici 
(Iugoslavia), secondat atent și corect 
de Mircea Albuț (Ramînia).CONSTANTIN FAUR

Ineepînd cu prima etapă a returului, 
cronicarii noștri acordă note jucători
lor din categoria A, trecute în paran
teze, la formații.

Turneul de selecție 

pe categorii Ia box

La Constanța s-au încheiat 
întrecerile

Sîmbătă seara, în sala sporturilor 
de la Constanța a avut loc ultima 
reuniune din cadrul turneului de se
lecție, fiind desemnați participant!! 
la turneul final ce se va disputa la 
București la sfîrșitul lunii aprilie. La 
Constanța au avut loc întrecerile în ca
drul categoriilor cocoș, mijlocie mică 
și o parte din categoria semigrea. La 
sfîrșitul celor trei zile de întreceri au 
obținut calificarea, la categoria cocoș: 
N. Puiu, P. Covaliov, N. Gîju, D. Ră- 
gălie; cat. mijlocie mică: V. Dobre, 
V. Mîrza, V. Badea, C. Niculesctt; cat. 
semigrea ; Șt. Cojan.

Și acum cîteva aspecte de la ulti
ma reuniune. Deși sîmbătă erau pro
gramate 17 meciuri, din cauza unor 
accidente suferite în reuniunile ante
rioare, 8 participant! au fost opriți de 
tnedic să boxeze, așa Incit s-au dis
putat numai 9 partide oficiale.

In primul meci — cel mai disputat 
al reuniunii — s-au întîlnit „cocoșii" 
P. Covaliov (Brăila) și C. Șoșoiu 
(Constanța). Din primele clipe, cei doi 
combatanți s-au angajat în schimburi 
prelungite de lovituri. Acest aspect a 
caracterizat partida de-a lungul celor 
9 minute de luptă. în cele din urmă, 
datorită unui plus de claritate în ac
țiuni, Covaliov a obținut victoria la 
puncte. Așteptată cu mult interes a 
fost și disputa dintre cei doi bucu- 
reșteni, V. .Mîrza și I. Pițigoi, din ca
drul categoriei mijlocie mică. Mîrza, 
în progres evident fața de primele 
meciuri, a cîștîgat la puncte. O fru
moasă impresie a lăsat tînărul V. Do
bre (Buc.) care l-a scos din luptă în 
prima repriză pe combativul Al. Tar- 
pai (Cluj).

Celelalte rezultate la cat. cocoși 
C. Popa (Buc.) b. p. E. Gale (Timiș.),
I. Lungu (Oradea) b. p. I. Grăjdeanu 

; (Buc.), O. Gorea (Reghin) b. p. D. 
Miron (Buc.); cat. mijlocie mică: Gr. 
Enache (Brăila) b. ab. III Al. Ciurea 
(Buc.), C. Nieulescu (Buc.) b. p. N. 
Picior (Timiș); cat. semigrea: Șt. Co
jan (Galați) b. ab. II Șt. Pandurii 
(Craiova), M. Constantinescu (Tg. 
Mureș) b. p. E. Schnap (Buc.)., 

I (M. ȚR.).
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LA ORADEA

MECI FRUMOS, DAR FĂRĂ GOLURI
ORADEA, 14 (prin telex de la trimi

sul nostru). Orașul de pe Criș n-a făcut 
excepție de la freamătul primăvăratic 
care a cuprins în această duminică tri
bunele stadioanelor de fotbal. Un public 
numeros, cifrat la peste 12 000 de spec
tatori, a semnat „condica de prezență" 
a stadionului Crișana, pentru a urmări 
partida inaugurală a returului, Crișul — 
Dinamo București.

Și acest meci, dintre Crișul și Dinamo 
București, s-a consumat în nota unui 
echilibru valoric, oglindit pînă la urmă 
și de tabela de marcaj: 0—0. Ce ar putea 
reflecta acest rezultat? Jocul bun al 
apărărilor sau ineficacitatea liniilor de 
atac ? Și una și cealaltă. Meciul a fost 
de un bun nivel tehnic, s-au creat multe 
acțiuni — la ambele porți — dar, ce 
păcat, cînd se impunea un ritm sporit, 
adică în fața porților, atacanții ambe
lor echipe, înțeleși parcă, acționau cu 
încetinitorul, dînd posibilitate apărări
lor să intervină cu... succes.

Așa se explică de altfel scorul alb...
Rezultatul în sine satisface, cred, 

ambele „tabere". Dinamoviștii au con
trolat jocul în prima repriză, cînd au 
practicat un joc de ansamblu superior 
celui al Crișului, și au ratat cîteva 
ocazii favorabile, îndeosebi prin Ene 
și Haidu.

La reluare, localnicii par hotărîți să 
tranșeze în favoarea lor partida, sur- 
prinzîndu-i pe oaspeți prin atacuri vi
guroase și repetate, care se succed cînd 
pe o aripă cînd pe cealaltă, dar Sakaci 
III, Bakoș, și — mai ales — Szucs, 
frînează multe acțiuni.

Iureșul localnicilor a durat doar 15 
minute, pentru că dinamoviștii, cu re
surse tehnice și tactice superioare, echi
librează jocul și apoi — în final — sînt 
din nou superiori adversarilor lor. Nun
weiller III și Ștefan, în dorința de a 
contribui direct la deschiderea scorului, 
trag și ei la poartă, fără succes însă. 
Perspectiva încheierii celor 90 de minute 
face pe cei 22 de jucători să se declare 
mulțumiți de acest 0—0, ambele echipe 
— la capătul puterilor fizice — tem- 
perînd jocul pentru menținerea rezulta
tului.

■ în ciuda scorului alb, să reținem to
tuși cîteva faze mai importante din 
această partidă. în min. 4, din colțul 
careului mic, Ene ratează o mare ocazie 
extrem de favorabilă, Duca reușind să 
trimită balonul în corner. în min. 19 
consemnăm o fază dramatică în careul 
echipei Crișul: Ghergheli trimite o 
minge „lungă" pe extrema dreaptă, lui 
Ene, care prelungește imediat la Haidu, 
însă exact în clipa cînd acesta se pre
gătea să înscrie apare piciorul salvator 
al lui Sakaci II. Corner! în min. 58,

Damian trimite puternic spre poartă, 
dar mingea va trece pe lingă bară. 
Patru minute mai tîrziu, se execută o 
lovitură liberă din marginea careului 
de 16 m, dar șutul puternic al lui Iacob 
va întîlni zidul apărării dinamoviste. 
La o acțiune similară (min. 65) Sakaci 
III îl obligă pe Datcu să rețină cu 
dificultate. Cu 20 minute înainte de 
sfîrșit, Crișul are cea mai mare ocazie 
de a marca: Bacoș îl vede bine plasat 
în careu pe Damian și îi trimite mingea, 
acesta reia dintr-o bucată, dar Datcu e 
pe... direcția balonului. Acțiunile din 
ultimele minute ale dinamoviștilor, în
cheiate de Nunweiller III, Ștefan și 
Frățilă rămîn și ele fără rezultate.

Partida s-a desfășurat într-o notă de 
deplină sportivitate și a fost excelent 
condusă de M. Rotaru, ajutat de 
V. Popa, N. Rainea — toți din Iași.

CRIȘUL ORADEA (antrenorii L’. 
Zilaghi și I. Buda) : Duca (7) —
Sakaci II (7), Solomon (8), Mihai (6), 
Balog (7) — Damian (7), Iacob (7) — 
Szucs (5), Bacoș (6), Mureșan (6), 
Sakaci III (6).

DINAMO BUCUREȘTI (antrenori: 
A. Niculescu, D. Nfculae) i Datcu (7) 
— Popa (7),. Nunweiller III (8), Ivan 
(7), Ștefan (8) — Ghergheli (5), Oc
tavian Popescu (7) — Nunweiller VI 
(7), Frățilă (8), Ene (7), Haidu (6).

C. MACOVEI

Progresul
Stadion „23 August*, timp frumos, 

teren alunecos.
Spectatori 45 000 (la ora 14).
Echipele ; PROGRESUL (antrenori 

T. Ozon și E. Iordache) : Mîndru 
(8) din min. 85 Cosma — Ad. Con
stantinescu (7), loniță (8), Peteanu (8), 
I. Popescu (5) — D. Popescu (7), 
lancu (7) — Stanciu (7), Mateianu (7),
l. Constantin (5) din min. 61 Maf- 
teuță (6), Udroaica (7). MINERUL BAIA 
MARE (antrenori St. Onisie și P. Ga
liș) : Bay (5) — Cromeli (5), Colceriu
(7) , Secheli (7), Donca (6) — Rojnai
(8) , Staicu (6) — Drăgan (5), Sasu 
(7), Soo (8). Czako (6) din min. 61 
Cacoveanu (5). Au marcat : Mateianu
m. 45 și Udroaica m. 46.

A arbitrat bine Alexander Ivanov 
Sterev din R. P. Bulgaria, ajutat la 
tușă de Biriescu Ștefan și F. Ladis- 
lau.

Partida inaugurală a returului cam
pionatului pe țară a început la ora 
14,10 și s-a bucurat de o asistență 
numeroasă, care populase tribunele 
in așteptarea jocului dintre cele două 
echipe clasate pe ultimele locuri.

Băimăreni i au avut un excelent în
ceput de joc. Ei s-au instalat din pri
mele minute in terenul gazdelor, au 
desfăcut jocul pe aripi și s-au apropiat 
cu mai multă ușurință de poarta lui 
Mindru. O bună impresie a lăsat 
Rojnai, care a deschis seria șuturilor 
pe poartă in min. 4, cu o „bombă" de 
la 18 metri. Cu multă dezinvoltură au 
început jocul și au acționat și cele 
două vîrfuri de atac. Soo și Sasu, ale 
căror acțiuni au derutat de nenumărate 
ori apărarea bucureșteană. In general, 
s-a văzut în jocul de ansamblu al e- 
chipei din Baia Mare o oarecare matu-

Farul Constanța 4-0
La Pitești, scorul eta

Dinamo
PITEȘTI, 14 (prin telefon, de la tri

misul nostru). Cu cîteva ore înainte 
de joc, observatorul federal Dirică 
Schileru, care a urmărit ultimele an
trenamente ale echipei Dlnamo, ne 
spunea că piteștenii se află intr-un 
stadiu de pregătire avansat și că sînt 
capabili să realizeze un joc superior 
celui prestat în toamnă. La sfîrșitul 
celor 90 de minute, cele spuse de ob
servatorul federal 6-au adeverit (ne 
referim la jocul din a doua repriză).

In primele 45 de minute, inițiativa 
a aparținut oaspeților. Farul a avut 
o ușoară superioritate de ansamblu și 
a dat tonul în joc. Oaspeții, au ară
tat unele lucruri bune. în primul rînd, 
claritate în acțiunile construite la mij
locul terenului și o judicioasă folosire

învingând pe Minerul eu 2-0,

a predat „lanterna

Primul gol al sezonului a fost înscris de Mateianu (min. 45) în poarta lui Bay
Foto : St. Ciotlos

ritate și puțini din cei prezenți în tri
bune au crezut în prima repriză intr-o 
victorie a formației Progresul. Aceasta 
cu atît mai mult, cu cit oaspeții au 
dominat copios și au ratat ocazii peste 
ocazii din cele mai favorabile. Amin
tim pe cele din min. 9, cind Czako 
trage afară, de la 3 m, mingea șutată 
în bară de Rojnai min. 10, ocaziile lui 
Sasu min. 12, Drăgan min. 14, Soo 
min. 22, 31, și 33 și cite altele, care 
ar fi putut să însemne tot atitea punc
te. Curios, insă, oaspeții nu se impa-

Un meci de mare luptă
va

C. 5. M.
IAȘI 14 (prin telefon de la trimisul 

nostru). Dealul Copoului a îmbrăcat 
veșminte de primăvară pentru returul 
categoriei A: soare de... mai, cald, ga
zon încolțit în dreptunghiul de joc. In 
tribune, la ora începerii meciului, mii 
de ieșeni, suceveni și chiar gălățeni, 
precum și aproape 500 de reprezentanți 
ai faimoasei galerii giuleștene.

Dacă meciul in sine n-a strălucit 
prin execuții tehnice, prin acțiuni tac
tice de subtilitate, prin construcții de 
faze, în schimb el a avut celălalt atu 
care face savoarea acestui sport: o în
cleștare extraordinară de forțe, un ritm 
infernal pe toată desfășurarea sa. 
„Statu-quo"-ul de pe tabela de marcaj 
a făcut ca această luptă să capete ac
cente din ce in ce mai dramatice, o 
dată cu scurgerea timpului. Unii din-

S. Iași — Rapid București 0-0

PRONOSPORT
ASA ARATA O VARIANTA CU 12 

REZULTATE EXACTE

Concursul nr. 11 din 14 martie 1965
I. Crișul — Dlnamo București x

II. C.S.M.S. Iași — Rapid x
III. Știința Cluj — Petrolul 1
IV. Dinamo Pitești — Farul 1
V. U.T.A. — Steagul roșu 1

VI. Progresul — Minerul Baia Mare 1 
VII. Steaua — Știința Craiova 1

VMI. Alessandria — Palermo 2
IX. Bari — Livorno 2
X. Brescia — Modena 1

XI. Napoli — Padova 2
JKU. Venezia — Spal x

Fond de premii 293 795 lei

tre jucători (I. lonescu, Dan Coe, 
Matei) au depășit uneori limitele regu
lamentului și ale sportivității. Cel mai 
regretabil dintre gesturi a fost cel co
mis de I. lonescu în min. 65, cind l-a 
lovit pe Deleanu.

Primul sfert de oră este emoționant 
pentru suporterii și jucătorii ambelor 
formații. Milea ratează o mare ocazie, 
pierzînd la... viteză un duel cu apără
torii oaspeți. El este imitat de Năstu- 
rescu (min. 5), care rămîne singur cu 
portarul Constantinescu, dar nu reu
șește să stăpinească mingea și iese cu 
ea afară din teren. După 15 minute, 
încep să se limpezească lucrurile. Devi
ne evident faptul că apărarea Rapidu
lui va avea o zi grea. Gazdele atacă 
pe tot terenul, din toate situațiile. Pe
rechea de mijlocași Jamaischi — Geor
gescu este dominată (primul jucînd 
slab, al doilea accidentlndu-se), ieșenii 
stăplneso mijlocul terenului. De aici el 
organizează numeroase atacuri. Matei 
are sarcina să sprijine permanent pe 
jucătorul cu mingea, să construiască 
sau să reconstruiască acțiunile ofensive 
ale echipei sale. Dar, intre viteza sa 
de reacție și cea a coechipierilor (mai 
puțin Cuperman și, in repriza a doua, 
Stoicescu) există o diferență care face 
ca aceste acțiuni, în marea lor majori
tate, să nu se sincronizeze și să nu 
ducă la înscrierea de goluri. Pe de 
altă parte, chiar acțiunile reușite in 
prima fază se lovesc de zidul ne
trecut al oaspeților, printre care Dan 
Coe, cu vitalitatea-i recunoscută, rezol
vă totul. Mingea este retrimisă în teren 
sau in afara lui. Una din degajările lui 
Dan Coe a trecut peste tribuna a 11-a...

Situajia dificilă în care s-a găsit Ra
pidul în repriza a doua mai ales, a fost

determinată și de aportul scăzut al ata- 
canților săi, care in acest meci au 
stat în espectativă. Capacitatea lor de 
joc nu s-a văzut decît în trei faze, în 
care — prin execuții tehnice și tactice 
de valoare — au creat ocazii de gol 
mai clare chiar decît ale gazdelor 
(lonescu min. 26, Codreanu min, 33 
și Kraus min. 75).

Ultimul sfert de oră al partidei s-a 
caracterizat prin atacurile dezlănțuite 
ale ieșenilor. In aceste ultime minute, 
Humă, Matei, Deleanu, Vornicu, Stoi- 
cescu au șutat din poziții favorabila 
spre poarta Rapidului. Andrei, insă, a 
apărat tot.

Cîteva cuvinte despre un gol înscris 
de Milea în min. 30 și anulat de arbi
tru. Aripa stingă « ieșenilor se afla 
in poziție de ofsaid și arbitrul fluierase 
înainte ca Milea să tragă la poartă. 
Facem această subliniere pentru acei 
spectatori care au protestat la decizia 
arbitrului.

Arbitrul R. Pop a condus corect, dar 
considerăm că a fost prea îngăduitor 
față de jocul tare ale echipelor.

C.S.M.S. (antrenori: C. Teașcă și M. 
Beraru) : Constantinescu — V. Popes
cu, POP, VORNICU, Deleanu —HU
MA, ȘTEFANESCU — MATEI, Dani- 
leț, CUPERMAN, Milea (STOICESCU)

RAPID (antrenori: V. Stănescu si 
V. Stănculescu) i URZICEANU (AN
DREI) - LUPESCU, MOTROC, DAN 
COE, GREAVU — Jamaischi, Geor
gescu (Codreanu) — Năsturescu (Geor
gescu), Dumitriu II, I. lonescu, CO
DREANU (Kraus).

VALENTIN PĂUNESCU

cieniau de loc de trecerea timpului, 
priveau cu seninătate toate aceste ac
țiuni... rebutate. Singurul om neli
niștit din tabăra băimăreană era 
antrenorul Onisie, care a cerut îna
intașilor săi mai multă incisivitate în 
fața porții. Sfaturile n-au fost însă as
cultate, înaintașii băimăreni înghesu- 
ind jocul pe centru, acolo unde loniță 
și Peieanu au făcut un zid de netre
cut.

Progresul s-a evidențiat in această 
parte' a meciului prin eforturile apă
rătorilor. înaintașii n-au tras timp de 
45 de minute decît un singur șut pe 
spațiul porții, un șut care, insă,
rămine multă vreme in amintirea su
porterilor echipei și bineînțeles a... 
fotbaliștilor băimăreni. El s-a petrecut 
cu 25 de secunde înaintea finalului 
primei reprize, cînd. Mateianu a șutat 
imparabil de la 20 de hr. 1-0 pentru 
Progresul. Emoționant și neașteptat 
final de repriză I Dar, nu in acest mi
nut se termină surprizele, ci... în 
46, adică in primul de la reluare, 
la o lovitură liberă executată de 
teianu în fața porții, Udroaica 
nește înaintea portarului Bag și 
scrie al doilea gol. La 2-0 orice 
ranță băimăreană a fost spulberată. 
Echipa și-a pierdut moralul, iar din 
conducători autoritari ai jocului fotba
liștii oaspeți devin adevărate umbre 
ale celor din prima repriză. Și ială-i 
parcă renăscuți pe bucureșteni, stă- 
pini pe joc care încearcă să se revan
șeze in fața publicului, atît piin acți
uni dese la poarta băimăreană cit și 
prin ocazii... ratate. Numai lancu a 
fost de patru ori singur cu portarul 
și a greșit de puțin ținta. Intr-un cu- 
vînt, schimbare de roluri și în final 
schimbare de locuri în
Progresul predind ieri 
echipei Minerul Baia Mare.

a extremelor. Alternînd a 
parte și pe alta, constăn 
losit foarte bine pe Olog 
care au și cîștigat duelur 
torit nehotărîți ai dinair 
regularitate, Valcan și Br 
pășiți de cei doi „spiridt 
puneau în poziție favorab 
Biikossi și Balint. Numa 
recunoscuți ca buni șutei 
cretizat ieri nimic. Le-a 1 
și 4—5 ocazii clare au fo: 
data, în min. 4, Barbu . 
pe linia porții). Munca 
echipei constănțene în cî 
concretizată. Această ir 
lor avea să-i coste... dup

Speriați de nesiguranța 
ții a Iui Badea, Barbu ș 
Stelian, mijlocașii Țîrcovr 
nescu au fost nevoiți să s 
în apărare. Astfel jn zon; 
tre ei și înaintare; Neacș 
„operau" în liniște. In aii 
vist, Dobrin ținea prea 1 
și intra prea mult în c< 
să se simtă lipsa lui D« 
Totuși, în această repriză 
dele. în min. 26, Varg 
boltă o lovitură liberă 
Stoenescu (la prima lui ve 
sare și înscrie cu capul 
apărătorilor. Acest gol a. 
chiltbru în joc, dinamoviș 
acum mai mult.

După pauză Dinamo a| 
altă echipă, construind I 
ofensive. Țîrcovnicu și St 
acum ei stăpînii mijloculu 
In min. 51 Dobrin trage 
după 5 minute Neacșu îl 
regulamentar pe lonescu. 
beră este transformată ex 
Stoenescu : 2—0. Dinan
acum net. In min. 60, Io 
tează, pasează spre careu 
ou înscrie din nou, cu un 
șadar, un mijlocaș a mar 
Iuri 1 în min. 77 Balint 
mare ocazie, iar puțin d 
fază, cînd oaspeții erau i 
nescu primește o pasă de 
„pierde pe drum" pe Gref 
și înscrie pe lingă Ghibt" 
ceasta, meciul era jucat,' 
marcaj înregistrînd cel ma 
realizat de piteșteni în 
pionat.

A fost un meci bun, f 
și care s-a bucurat de un 
calitate, prestat de N. Mi 
centru), M. Niță și I. I 
tușe).

DINAMO (antrenori: V 
cu și Șt. Vasile): Matache 
can (5), Barbu (5), Stelh 
dea (4), — Țîrcovnicu (7) 
(9) — lonescu (7), Varga 
(6), Dobrin (6).

FARUL (antrenori: I 
cu și P. Comăniță): Manei 
bănescu din min. 61) — 
Stancu (6), Tîlvescu (7), 
— Zamfir (8), Neacșu (7 
(8), Balint (6), Biikossi 
dan din mia. 78), Tănase

CONSTANTic

. •

min. 
cind 
Ma- 
t‘S- 
in-

spe-

clasament, 
„lanterna".

C. MANTU

Farul Constanța

evoluează azi in Capitală

ora 
ren 
de 
nă
stanța.

Azi după-amiază, cu începere de la 
16, în parcul sportiv Dinamo (te- 
III) se va disputa partida amicală 
fotbal dintre formația bucureștea- 
Viitorul Electronica și Farul Con-

Multe
U. T. A.

Timp : frumos.
Spectatori : peste 12 000.
Arbitru : Andrei Rădulesci 

rești.
A marcat : Donciu (min.
U.T.A. (antrenori : N. Di 

I. Reinhardt) : Weichelt (7) 
(8), Bacoș (8), Mefcaș (8),
— Comisar (7), Chivu (7) . 
(8), Donciu (6), Țîrlea (6), » 
(7).

STEAGUL ROȘU (antrc 
Ploieșteanu, N. Proca) : Lei
— Ivăncescu (6), Jenei (6), c 
Naghi (5) — Năftănăilă (8 
(6) — Hașoti (6), Gane (6), < 
Selimesi (4), min. 46 : Neci-

ARAD, 14 (prin telefon de 
nostru). In min. 7, după cît< 
ale gazdelor, Donciu a luat 
pe cont propriu. A driblat și 
Ia careul de 16 m, a șutat pi 
bară. Liebhardt s-a aruncat, 
nic : 1—0 pentru U.T.A. In 
acțiunile ofensive au în i 
timpului o singură direcție: 
șovenilor. înaintarea textili: 
tată de Comisar și Chivu, t 
multe acțiuni, a creat numer 
în apărarea adversă, dar nit 
a fost finalizată. Iată cîteva d 
ratate: în min 18 Țîrlea și 
nu intervin la o centrare a li 
în min. 27, Drăgulete, singui 
șutează în bară; în min. 42, 
la cîțiva metri de poartă, trir

După pauză, în primele mi



PLINE! • 
GOLURI IN

CEL MAI MARE SCOR-LA PITEȘTI • LIDERUL A LĂSAT 
7 MECIURI • 9 ECHIPE N-AU MARCAT NICI UN GOL!

Prin golurile lui Voinea
START BI V

STEAUA A ÎNTRECUT ȘTIINȚA CR110VA Cil 2-0 (1-0)
nu poți bate peNumai cu elanul ,

Steaua la București 1 Mai ales cînd 
nici la capitolul „pregătire fizică" nu 
prea te țin curelele... Și atunci, te re
semnezi ' ou aprecierea publicului 
pentru felul cum „ți-ai vîndut pielea", 
cu faptul că — oricum — un * 
la București e mai bun decît 
0—4 de ta Craiova.

Cam așa gîndea un suporter

0—2 
acel

Cam așa gîndea un suporter al 
Științei, unul din cei care au desfășu
rat ieri, pe stadionul „23 August", mai 
multe panouri cu „Haide Știința" de
cît am văzut chiar la jocurile inter
naționale. Este adevărat, craiovenii 
s-au prezentat mai bine decît ne aș
teptam, în special în prima repriză, 
pe care au abordat-o cu un elan deo
sebit.

In linii mari, Știința Craiova a dat 
o replică bună puternicului său adver
sar uin jocul de ieri. Apărarea a fost 
punctul său forte, în timp ce atacul 
a fost compartimentul său deficitar. 
Pentru că, deși au apărut pe teren 
cu o adevărată revelație, extremul 
.dreapta Plugaru, oaspeții n-au contat, 
nn ofensivă, decît pe acesta. Vîrfurile 
de atac craiovene (Eftimie și Sfîrlo- 
gea) au jucat atât de retrase, îneît 
le-am putea numi mai curînd „vîrfuri 
ale apărării", aproape pe nici unul 
dintre ei nevăzîndu-i, de-a lungul ce
lor 90 de minute, prin apropierea lui 
Haidu.

Steaua, care a jucat numai atît cît 
a avut nevoie pentru a cîștiga, n-a 
făcut nici ea un meci prea strălucit 
Rucure.ștenii, aproape fiecare în parte 
mai bun, ca valoare generală, de-

cît jucătorul cu același număr din 
echipa adversă, au câștigat în _ virtu
tea acestei superiorități care — intr-un 
meci de regularitate — și-a spus cu- 
vîntul. Apărarea formației militare n-a 
prea fost pusă la încercare, iar atacul 
și-a permis să lase treaba golurilor 
aproape exclusiv pe seama lui Voinea. 
Răsfoim carnetul nostru de notițe și
— cu excepția unor șuturi răzlețe ale 
lui Raksi și Crăiniceanu, și a unei 
mari ocazii ratate de Constantin — 
nu-1 găsim decît pe Voinea pe lista 
celor care au avut ieri „apetitul golu
lui". Voinea a ratat de două-trei ori, 
a fost oprit de mai multe ori de re
gula neiertătoare a ofsaidului (o dată 
insă și de neatenția arbitrului de linie 
Geană 1) dar tot a scuturat de două 
ori plasa, performanță care îi răsplă
tește efortul depus ieri, jocul în miș
care, demarcările. Ce părere au însă 
ceilalți atacanți militari despre slaba 
frecvență a șuturilor lor la poartă, 
despre imprecizia lor? Raksi a făcut 
unele lucruri bune, dar a jucat cu 
„pauze" mari; Constantin s-a com
plăcut în anonimat și pare a fi 
uitat că odată era golgeter; Crăini
ceanu s-a străduit parcă (și a reușit) 
să arate... cum nu trebuie să joace o 
extremă în fotbalul modern. Părerea 
noastră este că dacă jucătorii de la 
Steaua insistau mai mult în joc vic
toria lor ar fi fost mult mai netă și
— mai ales — riu s-ar fi decis de-a- 
bia în min. 79 cînd au marcat al 
doilea gol.

Debut surpi inzător de viguros al ol
tenilor. In min. 12, raport de cornere

ei! Voinea scapă o dată 
e blocat de Vasilescu. In 
însă cursa lui se încheie 

cu gol: 1—0. Joc echilibrat. Știința 
pasează bine dar joacă de parcă ar 
avea — pe linia de 16 adversă — o 
tabelă ou „sens interzis". După pau
ză, Crișan țîșnește din mijlocul tere
nului, intră singur în careu dar Va- 
silescu, în cădere, respinge cu picio
rul. Craiovenii împing jocul înainte, 
dar nimeni nu trage la poartă. Din 
nou Voinea în fază de gol ridică ba
lonul peste Vasilescu, dar craioveanul 
respinge din hiper-extensie. O nouă 
fază de gol, bineînțeles tot a lui Voi
nea : șutul lui cu capul este respins 
de pe linie de Bărbulescu. In min. 77, 
mare ocazie pierdută de Constantin, 
care primește balonul de la Crăini
ceanu dar, de la 4 metri, trage slab 
și Vasilescu reține. După două minu
te, Raksi centrează pe jos și Voinea 
împinge singur balonul în plasă: 2—0.

Arbitrul brașovean, G. Pop, care a 
fluierat începutul jocului în fața a a- 
proape 60 000 de spectatori a condus 
bine echipele:

3—0 pentru 
pe mijloc și 
minutul 18

STEAUA (antrenori: I. Savu și Fr. 
j : Haidu (7) — GeorgescuZavoda) : Haidu (7) — ('

(6), Jenei (7), D. Nicolae (7), Dum
bravă (5) — Crișan (7), Koszka (7) 
— Raksi (7), Constantin (5), Voinea 
(9), Crăiniceanu (6).

Victorie la limită, dar superioritate evidentă

ȘTIINȚA (antrenori: N. Oțeleanu și 
D. Teodorescu): Vasilescu (7) — Gele- 
riu (6), Deliu (6), Marin Marcel (6), Du
mitrescu (5) — Bărbulescu (6), Bît- 
lan (7) — Plugaru (8), Sfîrlogea (6), 
Eftimie (5), C. Popescu (5) (din 
min. 85 Vasilescu).

RADU URZICEANU

Pe agenda iubitorilor 
de sport figurează de 
sîmbătă campionatele re
publicane de lupte cla
sice și libere seria A. Din 
notările noastre făcute în 
sala Dinamo din Capi
tală, ca și din relatările 
corespondenților ziarului, 
se desprinde o concluzie 
îmbucurătoare: toate echi
pele au ținut să ia star
tul bine pregătite, atît 
din punct de vedere teh
nic cît și fizic. Această 
nota bună, unanim înscri
să în „catalogul" primei 
etape a campionatului 
este neîndoios și rodul 
cursului de pregătire și 
perfecționare organizat de 
federația de specialitate, 
în luna februarie. A fost 
o plăcere să vedem pe 
cei mai buni luptători de 
„clasice" sau „libere" 
folosind o bogată gamă 
de’ procedee tehnice și, 
lucru tot atît de semnifi
cativ, părăsind salteaua 
fără broboane de sudoare, 
care dovedeau in edițiile 
trecute o pregătire fizică 
nu tocmai corespunzătoa
re. Părerea specialiștilor 
pe care i-am consultai 
(prof. V. Dona, antrenorul 
maestrul emerit al sportului I. Cernea, 
arbitrul principal L. Bandi, antrenorul 
Și. Babin și alții) a fost aceea că tine
retul, care predomină în majoritatea 
formațiilor a dat dinamism întîinirilor. 
Au fost meciuri în care nu s-a... tras de 
timp, s-a luptat cu dîrzenie, a. fost folo
sită o bogată gamă de procedee. Au 
mai fost — ce-i drept — și partide mai 
puțin spectaculoase, care au fost furni
zate de unii din cei mai „bătrîni".

La lupte libere, se observă de aseme
nea un progres, o maturizare, față de

Unul din meciurile frumoase, apreciate de spec
tatori a fost cel dintre P. Poalelungi (C.S.O. Galați) 
și I. Radu (Dinamo). In clișeu fază din acest meci.

Foto : I. Mihăică

ȘTIINȚA CLUJ — PETROLUL 1-0 (1-0)
CLUJ (prin telefon de la trimisul 

nostru).
A înscris Neșu minutul 30.
ȘTIINȚA CLUJ (antrenori : A. Șepci 

și R. Cosmoc) : Ringheanu (6) — 
Marcu (7), Georgescu (7), Szoke (7) 
Cimpeanu (7) — V. Alexandru (6) 
(din min. 73 Neșu), Suciu (6) — Ivan
suc (8) (min. 73 Szabo), Neșu (8), min. 
73 Ivansuc), Adam (6), Szabo (6) (min. 
73 Pîrvuleț).

PETROLUL (antrenori I. Oană și 
C. Cernăianu) : lonescu (9) — Pahon
țu (7), Hălmăgeanu (8), Boc («), Flo- 
rea (6) — Dragomir (6), D. Munteanu 
(7) — Oprișan (6), Gavrilă (5) (min. 
73 luhas 5), Moldoveanu (5) (min. 46 
Mocanu), Mocanu (5) (min. 46 Moldo
veanu).

„ Este pentru a treia oară consecutiv 
cînd tabela de marcaj a stadionului 
din localitate înregistrează, în întîlni- 
rile dintre formațiile mai sus amintite, 
acest scor. Firește, este o simplă coinci
dență. In meciul de ieri, formația stu
dențească a manifestat o evidentă su
perioritate, controlînd jocul în majori
tatea timpului. Clujenii au alcătuit un 
„11“ mai 
nile spre

oriJ^gen, orientîndu-și acțiu- 
un joc constructiv, ofensiv.

ZII
1-0 (1-0)ui roșu

gul roșu a încercat să echilibreze jocul 
dar n-a reușit. Acțiunile brașovenilor au 
fost respinse cu ușurință de apărarea 
arădeană. Apoi am asistat, ca și în 
prima parte a partidei, la o luptă 
aproape continuă între înaintarea echipei 
gazdă și apărarea Steagului roșu. Din 
nou U.T.A. a ratat multe ocazii: Dră- 
gulete (min. 55), Pantea (min. 72). 
Amintim și faza din min. 79 (Liebhardt 
nu era în poartă) cînd Țîrlea, Drăgulete 
și Pantea și-au încercat norocul...

Textiliștii au meritat victoria, au aler
gat mai mult, au tost mai bine pre
gătiți din punct de vedere fizic. Cei 
doi mijlocași au acționat ca două pis
toane, iar atacul a construit bine unele 
acțiuni dar finalizarea a lăsat de dorit. 
Lipsa de experiență a unora dintre ju
cători (Drăgulete, Pantea) ca și forma 
încă modestă a altora (Țîrlea, Donciu) 
fac ca randamentul înaintării să fie 
scăzut.

Steagul roșu n-a jucat la valoarea 
. cunoscută. Punctul nevralgic în partida 

de duminică a fost înaintarea. In cele 
90 de minute de joc, brașovenii au avut 
doar 4—5 acțiuni ofensive colective 1 
In rest, acțiuni individuale care, bine
înțeles, au fost ușor destrămate.

In concluzie — un meci al ocaziilor 
ratate (în special de echipa gazdă), s-a 
jucat cu elan, însă latura spectaculară 
nu s-a ridicat la nivelul așteptat.

Tn acest scop fundașii și chiar ultimul 
apărător și-au servit cu operativitate 
coechipierii de la mijlocul terenului, 
care, la rîndul lor, au alimentat pe 
înaintași cu numeroase baloane utili
zabile.

Și totuși suporterii clujeni au stat... 
cu frica-n sin timp de 90 de minute. 
De ce ? Din cauza proverbialei inefica
cități manifestată de atacanți (în spe
cial de Adam) care au ratat ocazii 
dintre cele mai clare. Desigur, cea mai 
mare ocazie a irosit-o V. Alexandru, 
care cu cinci minute înainte de sfîr- 
șitul primei reprize a avut de trans
format o lovitură de la 11 m. ca ur
mare a faultului comis in careu de 
Boc asupra Iui Szabo. Faza merită a 
fi relatată : mijlocașul clujean a trimis 
destul de puternic în dreapta lui lo- 
nescu, portarul oaspeților a respins 
(printr-un plonjon) în picioarele ace
luiași V. Alexandru, care, acum de Ia 
numai 5 metri, a reluat în 
ieșit să-i micșoreze unghiul.

Ploieștenii au luptat mult 
rezultat onorabil. Apărarea 
datoria (în special lonescu — cel mai 
bun de pe teren — Pahonțu și Hălmă- 
geanu) fiind foarte des solicitată. Ea 
a dus tot greul jocului deoarece atacul 
(lipsit de Badea și Dridea I, bolnavi) 
n-a constituit nici un moment un peri
col pentru poarta adversă. S-a mizat 
mult pe forța de pătrundere și pe șutul 
lui Moldoveanu (folosit în prima re
priză ca înaintaș central) în dauna 
jocului colectiv, desfășurat pe un spa
țiu mai larg.

Iată un scurt film al jocului:
Gazdele au inițiativa de la început. 

Neșu, folosit înaintaș central, desfă
șoară o activitate laborioasă punîndu-și 
partenerii in poziție de șut. In min. 16 
și 17 Hălmăgeanu are intervenții de 
ultim moment, deposedînd de balon pe 
Ivansuc și, respectiv, pe Adam. Știința 
continuă să aibă inițiativa și în min. 
30 înscrie unicul gol al partidei: Ivan
suc are de executat o lovitură de colț, 
trimite înalt spre careul mic, Neșu 
reia cu capul la colț. Pînă la sfîrșitul 
primei reprize mai notăm penaltiul ra
tat de V. Alexandru și un corner (min 
44) la poarta formației gazdă. In min. 
62, la un contraatac, Moldoveanu tri
mite puternic balonul în... bara trans
versală. în continuare, 
din nou
66, 68 și 
lexandru, 
tează cu 
tăm două cornere 
lor (min. 81 și 88) și unul la poarta 
gazdelor (min. 84).

Arbitrul Petre Sotir (Mediaș), ajutat 
la tușă de George N. Gherghe și Gr. 
Bîrsan a condus mulțumitor.

portarul

pentru un 
și-a tăcut

oaspeții trec 
prin emoții, în min. 64, 65, 
71, dar, rînd pe rind, V. A- 
Adam, Ivansuc și Neșu ra- 

seninătate. Spre sfîrșit, no- 
la poarta oaspeți-

V. POMP1L1U G, N1COLAESCU

Schiorii dinamoviști au cucerit toate titlurile 
de campioni republicani la fond

BRAȘOV, 14 (prin 
mele probe ale ediției 
natelor republicane de 
desfășurat la Poiana 
vreme foarte frumoasă 
favorabilă. Cele trei 
sîmbătă și duminică s-au încheiat cu 
victoria schiorilor dinamoviști, care au 
cucerit astfel toate titlurile puse în 
joc. De menționat că proba de 3x5 
km senioare nu s-a desfășurat deoarece, 
din cele trei echipe înscrise una, res
pectiv A.S.A. Brașov, s-a retras în ul
timul moment (Maria Drăghici s-a ac
cidentat cu cîteva minute înaintea 
cursei), astfel că nu a mai fost întrunit 
numărul de participante impus de re
gulament. Ca o remarcă negativă sem
nalăm că la întreceri nu au fost pre- 
zenți decît schiori din Brașov și de pe 
Valea Prahovei și doar doi concurenți 
din regiunea Hunedoara. Au absentat 
în mod nejustificat reprezentanții re
giunilor Maramureș. Suceava și Mureș- 
Autonomă Maghiară.

Rezultate: 15 km seniori: 1. DINU 
PETRE (DINAMO BRAȘOV) 53:10.0; 
2. Gh. Vilmoș (Dinamo) 53:35,0; 3.

telefon). Ulti- 
1965 a campio- 
schi-fond s-au 

Brașov pe o 
și cu zăpadă 
curse disputate

Gh. Bădescu (Dinamo) 54:05,0; 4.
St. Drăgus (A.S.A. Brasov) 54:43,0; 5. 
Gh. Cincu (A.S.A) 55:18,0; 6. N. Sfe- 
tea (Dinamo) 55:51,0; 7. N. Bărbă- 
șescu (A.S.A.) 56:27,0; 8. C. Carabela 
(A.S.A.) 57:59,0; 15 km tineret: 1. M. 
Cojan (Tractorul) 55:56,0; 2. I. Țe- 
posu (Dinamo) 56:56,0; 3. V. Alexan- 
drescu (A.S.A.) 57:25,0; 4. M. Stoian 
(A.S.A.) 58:14,0; 5. N. Cristoloveanu 
(Dinamo) 59:19,0; 6. Gh. Cercel 
(A.S.A.) 59:23,0; 7. I. Mălușel (Trac
torul) 59:27,0; 5 km senioare: 1.
MARCELA LEAMPA (Dinamo) 20:39,0; 
2. Iuliana Bcigdzi (Dinamo) 21:44,0; 3. 
Iuliana 
Doina 
Rodica 
Maria 
ștateta
BRAȘOV (Vilmoș, Dinu, Bădescu) 1 h 
47:31,0; 2. A.S.Ă. I (Cincu, Bărbă- 
șescu, Drăgus) 1 h 51:12,0; 3. Dinamo 
II lh 53:12,0; 4. A.S.A. II Ih 55:29,0; 
5. Tractorul lh 57:30,0; 6. Steagul roșu 
Brașov 2h 05,12,0.

edițiile precedente ale campionatului. 
Totuși, sportivii sînt încă deficitari la 
acest stil în privința procedeelor de 
dezechilibrare a adversarului. La lupte 
clasice s-au utilizat cu precădere arun
cările peste piept și șold, observîndu-se 
carențe în legătură cu executarea pro 
cedeelor în lupta de la parter. S-au 
executat puține procedee de simplu și 
dublu Neisson, ridicări ale brațului, ae- 
țiuni care sporesc eficacitatea proce
deelor, duc la finalizarea lor.

Spectatorilor prezenți în sala Dinamo 
le-au plăcut în mod deosebit partidele 
furnizate de Al. Radu (Dinamo), P. 
Poalelungi (C.S.O. Galați), FI. Ciorcilă 
(Dinamo), I. Țăranu și I. Cernea- 
(Dinamo), Gh. Tincea (Metalul), V. 
Hrehoreț (C.S.O. Galați) și C. Florian 
(Metalul).

La întrecerile de la București nu au 
lipsit nici surprizele. Formația de „li
bere" din Galați a învins la scor echipa 
Rapid. De menționat că formația din 
Giulești nu a avut nici un antrenor la 
această etapă. Bine s-a prezentat la 
„libere" echipa dinamovistă. Alai multă 
atenție trebuie acordată în viitor cate
goriei sportivilor. (La reuniunea de la 
București, doi sportivi nu au făcut „cîn- 
tarul").

fată rezultatele: grupa I: —„clasice"
— Dinamo cu C.S.O. Galați 12—2 și 
cu Aletalul București 16—0. Metalul
— C.S.O. Galați 10—6; grupa I „libe
re" — “ 
C.S.O.
Rapid

... ”
Dinamo cu Rapid 16—0 și cu

Galați 12 —2. C.S.O. Galați -- 
16—0

V. GODESCU

Matei (Dinamo) 22:18,0; 4. 
Boboc (Tractorul) 22:26,0; 5. 
Cimpoia (A.S.A.) 23:28,0; 6.
Țeposu (Tractorul) 24:36.0; 
3x10 km seniori: 1. DINAMO

C. GRUIA coresp. reg.

„libere" — Steagul 
Rulmentul Brașov 

și cu Prahova Ploiești 10—4.
Prahova 8—8. Dinamo

Alte 
roșu 
12—0 
Rulmentul 
cu A. S. M. Lugoj 10—2 șt cu Vago
nul Arad 9—5. A.S.M. Lugoj — Va
gonul Arad 8—6. „Clasice" — Stea
gul roșu Brașov cu Rapid 12—4 și 
cu Rulmentul 13—3. Rulmentul — Ra
pid 4—12. Steaua cu C.S.M. Reșița 
10—4 și cu C.F.R. Timișoara 12—2. 
C.S.M. ’ Reșița — C.F.R. Timișoara 
10—4. Viitorul Buc. cu Chimistul Ba
ia Mare 10—6 și cu Unio Satu Mare 
8—8. Chimistul Baia Mare — Unio 
Satu Mare 4—12.

rezultate: 
Brașov cu

Finalele campionatelor republicane de cros-o sărbătoare a
(Urmare din pag. 1)

într-un final specta- 
candidați la titlu.
tost evoluția lui Ion

lentă, a întrecut 
culos pe ceilalți

Remarcabilă a 
lordache, un talent autentic. Rezultate: 
1. DAN SAVESCU (Banatul Timișoa
ra) — campion republican ; 2. Ion lor- 
dache (Dinamo Brașov) ; 3. Ion Că- 
praru (CSM Cluj); 4. llie Cioca (Șc. 
Sp. UCFS Hunedoara); 5. Al. Dîndă- 
reanu (Metalul) ; 6. V. Pătrăscanu 
(Viitorul). ECHIPE: 1. METALUL — 
campioană republicană 55; 2. Viitorul 
56; 3. CSM Cluj 61; 4- Dinamo Brașov 
72; 5. Banatul Timișoara 99; 6. Șc. 
Sp. UCFS Hunedoara 114.

In proba de semifond — disputată 
în cadrul concursului republican — 
victoria a revenit la individual lui C. 
BLOȚIU, care a „zburdat" pur și sim
plu pe traseul de 4.000 m, extrem de 
convenabil pentru pregătirea sa, iar pe 
echipe, Rapidului.

Cei 1.800 m, cît a măsurat traseul 
senioarelor, au cerut concurentelor nu 
numai un efort deosebit ci și o bună 
gîndire tactică. Astfel, deși conducea

plutonul fruntaș pînă aproape cu 200 
m înainte de sosire, Viorica Gabor a 
forțat prea devreme și tocmai pe o por
țiune complet desfundată. Eforturile 
depuse au împiedicat-o nu numai să 
cîștige ci chiar să păstreze locul II, 
pe care l-a cedat Elisabetei Teodorof. 
Victoria a revenit, ca și anul trecut la 
finalele de la Călimănești, atletei Irina 
Micloș — Zegreanu din Baia Mare 
care a făcut, tactic, 
foarte bună și a dovedit o pregătiră 
remarcabilă. Florentina Stancu nu nu-* 
mai că nu a ocupat un loc fruntaș, dar 
nici nu a terminat proba. La între
cerea pe echipe, o surpriză: victoria 
formației Olimpia 1

Rezultate: 1. IRINA MICLOS-ZE- 
GREANU (CSO Baia Mare) — cam
pioană republicană; 2. Elisabeta Teo
dorof (Dinamo); 3. Viorica Gabor (Di
namo Brașov) ; 4. Elisabeta Bucur
(Olimpia): 5. Georgeta Dumitrescu
(Metalul); 6 Zamfira Antonescu (Me
talul). ECHIPE: 1. Olimpia — cam
pioană republicană 17; 2. Metalul 19; 
3. Dinamo 20; 4. CSM Cluj 28; 5. Ba
natul Timișoara 36-

o cursă

Cea mai mult așteptată — și cea mai 
frumoasă — a fost iară îndoială între
cerea seniorilor, la startul căreia au 
fost prezenti cei mai valoroși alergă
tori de fond din țara noastră. După ce 
a condus 3 ture, secondat de Mustață, 
Lupu, Barabaș și apoi — tot mai insis
tent — de Grecescu și, mai ales, de 
Rusnac — Zoltan Vamoș a slăbit ritmul 
de alergare și a fost nevoit să-i lase 
întîietatea lui N. Mustață oare a do
vedit ieri, o excelentă pregătire și o 
remarcabilă dîrzenie și voință de lup
tă. Victoria sa este pe deplin meritată 
și reține atenția mai ales prin maniera 
în care a fost obținută. Foarte bună 
evoluția lui Ion Rusnac.

Rezultate: 1. N. MUSTAȚA (Dina
mo) — campion republican, 2. Ion 
Rusnac (Steaua); 3. Zoltan Vamoș 
(Dinamo); 4. O. Grecescu (Metalul); 
5. A. Barabaș (Dinamo); 6. O. Lupu 
(Steaua); ECHIPE: 1. Dinamo — 
campioană republicană 19; 2. Steaua 
26 ; 3. Metalul 55 ; 4. Farul Constanța 
63; 5. Banatul Timișoara 68; 6. Pra
hova Ploiești 68; 7. CSMS lași 97.



PRIMA ETAPĂ A RETORULUI ÎN „Ă“ IA VOLEI
Tractorul Brașov învins cu 3-0 la Galați

Rapid—Progresul (f) 3—O (10, 8, 
13) .ji Steaua—Petrolul (m) 3—0 (7, 
13, 11). — Cuplajul de volei desfă
șurat duminică dimineața în sala Giu- 
leșii s-a încheiat cu victoria — la a- 
celași scor de 3—0 — a echipelor 
bucureștene Rapid și Steaua. Aceste 
rezultate par să indice o netă dife
rență de valoare între echipele care 
s-au întâlnit. în realitate însă, învin
sele au dat o replică dîrză, iar pe 
alocuri s-au arătat de aceeași va
loare cu învingătoarele, ceea ce a con
stituit trăsătura comună a ambelor 
partide.

în setul I al meciului feminin, Pro
gresul a ținut pasul cu Rapid multă 
vrc-me. Tabela de marcaj indica 3—3 
și feroviarelor le-au trebuit 15 schim
bări de serviciu pentru a realiza cel 
de al patrulea punct. Pe următoarele 
însă le-au obținut mult mai ușor, vo
leibalistele de la Progresul nemaiju- 
cînd cu aceeași convingere în continu
area primului set. în cel de al doilea, 
Progresul a condus cu 5—0 și a jucat 
bine pînă cînd Rapid a realizat primul 
punct : 5—1. Au urmat &—1.... 6—6...
7— 7... 7—11 și în cele din urmă
8— 15 1 Lăsînd la o parte greșehle fă
cute de Progresul la primirea balonu
lui, putem spune însă că, după pă
rerea noastră, ceea ce a contribuit 
foarte mult la înfrîngerea cu 3—0 a

Alin Sațiu înscrie prin.tr un „cîrlig" 
spectaculos. Fază din meciul de bas

chet Știinfa Buc.—Steaua
Foto : P. Romoșan

Dinamo București — 
neînvinsă in retur

(Urmare din pag. 1)

5 minute jocul a fost echilibrat. Apoi 
localnicii s-au detașat obținînd o vic
torie perfect meritata. Principalii rea
lizatori: Kun 19, Till 18 de la Poli
tehnica și Cr. Popescu 25 de la Rapid. 
(P. Radvany și I. Brătan — ^oresp.).

DINAMO ORADEA — GS.M.S. 
lAbl 81—57 (36—23).

CLASAMENT

1. Dinamo Buc. 22 20 2 1810:1448 42
2. Steaua Buc. 22 16 6 1692:1384 38
3. Știința Timiș. 22 13 0 1553:1487 35
4. Dinamo Oradea 22 12 10 155L;1488 34
5. Știința Buc. 22 12 10 1553:1510 34
6. Rapid Buc. 22 11 11 1590:1538 33
7. St. roșu Brașov 22 11 11 1622:1649 33
8. știința Clu.j 22 10 12 1509:1436 32
9. Farul Constanta 22 8 14 1376:1634 30

10. Știința Tg. M. 22 7 15 1561:1734 29
11. Politehnica Cluj 22 6 16 1327:1582 28
1?. C.S.M.S. Iași 22 6 16 1409:1664 28

Rezultate din seria a ll-a: Olimpia 
M. I. — Știința Craiova 72—66 (30— 
27) ; Progresul București — Voința 
Satu Mare 68—57 (25— 29); Voința 
Tg. Mureș. — l.CF. 45—53 (13—22); 

fost lipsa de încredere în propriile 
forțe.

In meciul masculin, Steaua a pre
zentat o echipă tînără, viguroasă, cu 
un atac care în primele două seturi 
nu a dat ploieștenilor nici măcar un 
moment de răgaz. în cel de al treilea 
însă, elevii antrenorului Nicolae Tăr- 
chilă s-au simțit stăpîni pe situație și 
au cedat inițiativa. Ca urmare... 7—1 
în favoarea oaspeților. Pentru scurtă 
durată însă, deoarece Steaua, mult 
mai bine pregătită și avînd un blocaj 
foarte bun, a reușit să treacă peste 
aceste momente dificile și să facă 11 
puncte la rind : de la 1—7 la 12—7 !

Evidențieri : Natalia Todorovschi, 
Eugenia Rebac (Rapid), Ecaterina 
Rog, Ecaterina leucă (Progresul), 
Rauch, Chiriță, Porojnicu (Steaua), 
Zamolo (Petrolul).

MIRCEA TUDORAN

Dinamo—Progresul București (m) 
3—0 (7, 12, 10). — Deși a prez.entat 
garnitura completă, în frunte cu Che- 
rebețiu și Chezan, Progresul nu avea 
cum să realizeze mai mult. Dinamo 
și-a impus jocul încă din primul set, 
pe care-1 cîștigă comod. în setul se
cund, Progresul conduce cu 5—2 și 
apoi cu 9—7, dar nu reușește să 
treacă de blocajul dinarttovîst și nu 
poate stăvili atacurile finalizate necru
țător de Derzei, Schreiber și Tîrlici. 
în ultimul set, Progresul conduce din 
nou (cu 5—3 și 7—4), ecliipele se 
luptă pînă la egal 10, după care Di
namo punctează hotărît, consfințind 
o victorie clară și meritată.

DINU N1COLAU — coresp.

ALTE REZULTATE. Masculin: 
Știința Galați—Tractorul Brașov 3—0 
(7, 10, 13), Dinamo Bihor—Minerul 
Baia Mare 3—2 (15—6, 13—15, 15— 
9, 8—15, 15—12), Știința Timișoara— 
Știința Cluj 3—2 (15—11, 6—15, 15— 
7, 11—15, 15—8), C.S.M.S. Iași— 
Constructorul Brăila 2—3 (10—15, 15 
—7, 15—11, 7—15, 15—17).

Feminin : Știința Cluj—C.S.M. Cluj 
3—0 (2, 1, 7), Partizanul roșu Bra
șov—Știința București 3—0 (13, 5, 
14), Farul Constanța—C.S.M. Sibiu 
3—0 (8, 9, 11), Voința Craiova—C. P. 
București 0—-3 (10, 7, 10). — Amă
nunte în ziarul de mîine.

însemnări de la Congresul U.C.I.
• PRINCIPALA DISCUȚIE A FOST... AMÎNATA PENTRU SEPTEMBRIE
• NOUTĂȚI DESPRE CAMPIONATELE LUMII DE LA SAN SEBASTIAN
• VIITOAREA EDIȚIE A „MONDIALELOR" VA AVEA LOC ÎN R.F.G.

Sîmbătă 6 martie a avut loc la Ge
neva Congresul Uniunii Internaționale 
de Ciclism. Principala discuție trebu-

Siderurgistul Galati — Petrolul Plo
iești 87—53 ( 43—21); Aurul Brad — 
A.S.A. Bacău 94—69 (47—26).

La klc, o surpriza:
Progresul —Constructorul 46 45

PROGRESUL BUCUREȘTI—CON
STRUCTORUL BUCUREȘTI 46—45 
(31—26). Joc extrem de echilibrat, dar 
de factură tehnică modestă. Scorul a 
fost strîns în permanență, victoria 
Progresului fiind, pe cit de surprinză
toare, pe atît de meritată. De remarcat 
că la situația de 46—44, Cherciov a 
beneficiat de două aruncări libere din 
care a transformat doar una.

VOINȚA BUCUREȘTI — ȘTIINȚA 
CONSTANȚA 98—55 ( 49— 26). Bucu- 
reștencele au făcut o partidă foarte 
bună, obținînd o victorie la scor. Prin
cipalele realizatoare: Spiridon 32, De- 
metrescu 24 de la Voința și Șișu 20 
de la Știința.

ȘTIINȚA BUCUREȘTI — VOINȚA 
ORADEA 88—29 (37—8). Studentele 
au înregistrat o nouă victorie la scor 
într-o partidă în care adversarul nu 
ie-a ridicat niei o problemă. (Cr. Po
pescu — coresp.).

VOINȚA BRAȘOV — MUREȘUL 
TG. MUREȘ 54—42 (17—24). Dorn* 
nate ta prima repriză brașovencele au 
fost superioare după pauză, cîștigînd 
pe merit. (V. Popovici — coresp.).

SERIA A II-A: Crisul Oradea — 
Olimpia Buc. 47—30 (17—16); S.S.E 
Rm. Vîlcea — Voința Tg. Mures 59-- 
58 (22—39); A.S.A. Cluj. — I.C.F 
66—54 (29—23); C.S M.S. lăți -
Spartac Salouta 83—74 ( 27—29).

Ieri, la Moscova, In C. C. E. la volei masculin

Ț. S. K. A. - RAPID BUCUREȘTI 3-1
Ieri, la Moscova, Rapid București 

S întîlnit în a doua etapă a Cupei 
campionilor europeni pe Ț.S.K.A. — 
partidă așteptată cu mult interes, fiind 
considerată ca o adevărată finală a 
competiției masculine. Campioana 
noastră nu s-a prezentat la valoarea sa 
și gazdele au cîștigat cu 3—1 (15—1, 
15—17, 15—4, 15—6).

Echipele au început meciul în ur
mătoarele formații :

RAPID : Nicolau, Plocon, Mine ev, 
Pavel, Drăgan, Grigorovici. (A mai ju
cat Costinescu).

Ț.S.K.A. : Cesnokov, Kliger, Iakov
lev, Sininkov, Burobin, Mondzelevski.

Campioana Uniunii Sovietice a în
ceput meciul hotărâtă să cîștige la o

HOCHEIȘTII SOVIETICI CÎȘTIGĂ
PENTRU A CÎNCEA OARĂ TITLUL MONDIAL

Ultimele rezultate: Cehoslovacia — Suedia 3-2;
U. R. S. S. - Canada 4-1

Ultimele două zile ale campionatului 
mondial de hochei pe gheață au pro
gramat partide decisive în vederea 
decernării titlului de campioni ai lu
mii și ai Europei. Sîmbătă, întreaga 
atenție a iubitorilor acestui sport a fost 
îndreptată spre meciul dintre forma
țiile U.R.S.S. și . Cehoslovaciei, neîn
vinse pînă atunci și principalele pre
tendente la primul loc. Hocheiștii so
vietici au jucat și de această dată bine 
și au condus chiar din prima repriză 
cu 2—0, avantaj realizat și cu largul 
concurs al portarului cehoslovac Nadr- 
chal, în formă slabă. în continuare, 
jocul a fost foarte echilibrat și la sco
rul de 2—1, în ultimul minut, echipa 
cehoslovacă a prezentat pe gheață șase 
jucători de câmp, încercînd să atace 
supranumeric. Sovieticii au fost însă 
cei care au mai realizat un gol, cîști- i 
gînd cu 3—1 (2—0, 0—0, 1—1) acest 
meci hotăritor.

în continuare, formația Suediei a în
vins echipa Canadei cu 6—4 (1—1, 
4—1, 1—2). Duminică, însă, hochei- 
știi suedezi, surprinși în prima repriză, 
nu au putut trece de selecționata ce
hoslovacă, care a cîștigat cu 3—2 (3— 
1, 0—1, 0—0). în ultimul meci al 

ia s-o formeze organizarea ciclismu
lui internațional în două federații: a- 
matori și profesioniști. Acest lucru 
fusese cerut și de C.I.O., care a pus 
chiar problema scoaterii ciclismului de 
la J. O., pentru faptul că sportul cu 
pedale amator are un for de condu
cere comun cu cel profesionist. Dar, 
nducîndu-se ca motivare faptul că au 
lipsit unele delegații, reprezentanții 
Franței (12 voturi...), Italiei (10...), 
Belgiei (10 voturi...) au obținut amî- 
narea discuției pentru Congresul care 
va avea loc în luna septembrie la San 
Sebastian.

Datorită acestui lucru în centrul a- 
tenției au fost comunicările făcute de 
federația spaniolă, organizatoarea vi
itoarei ediții a campionatelor mondiale. 
Astfel, întrecerile de șosea vor avea 
loc după următorul program: joi 2 
septembrie la ora 10 — proba de 100 
km contra-timp pe echipe; sîmbătă 4 
septembrie ora 10 —■ proba de fond 
pentru femei (51,945 km), ora 13,00 
— proba de fond pentru amatori — 
171,900 km,, duminică 5 septembrie 
ora 10 — proba de fond pentru profe
sioniști (267,400 km). Proba pe echi
pe va avea loc pe un circuit de 50 
km (Lasarte — Andoain — Villabo- 
na—Irura — Tolosa — Alegria de O- 
ria — Tolosa — Irura — Villabona — 
Andoain — Urnieta — Hernani — 
Lasarte) pe care echipele îl vor aco
peri de două ori. Traseul are ușoare 
ondulări. Circuitul pentru concursul 
individual al amatorilor — înscris pe 
ruta Lasarte — Andoain — Urnieta 
Hernani — Lasarte — 19,100 km (de 
9 ori) are 6 „vîrfuri" cu diferențe de 
nivel pînă la 100 m.

U.C.I. a încredințat organizarea 
campionatelor mondiale de ciclism 
șosea și pistă) din anul 1'966 federa
ției de specialitate din R.F. Germană.

prof. TRAIAN DINUȚ 
secretar general al F.R.C. 

diferență cit mai mare, pentru a avea 
asigurat un bagaj suficient de puncte, 
în vederea returului de la București. 
Cesnokov și Burobin, secondați de Ia
kovlev, se dovedesc foarte eficace la 
fileu și Ț.S.K.A. cîștigă setul cu 15—1. 
în cel de al doilea, Rapid oonduce cu
6—1, Ț.S.K.A. egalează la 8 și con
duce cu 14—11, dar atacul echipei 
noastre egalează la 14 și cîștigă cu 17— 
15. în ultimele două seturi echipa so
vietică joacă foarte bine (în special 
Cesnokov și Burobin, care se remarcă 
din nou prin acțiunile lor la fileu) 
și cîștigă cu 15—6 și 15—4.

Meciul retur se va disputa la Bucu
rești, la 4 aprilie.

campionatului; echipa U.R.S.S. a în
trecut Canada cu 4—1 (0—0, 2—1, 
2—0), reușind să termine neînvinsă 
în această ediție a campionatului mon
dial. în felul acesta hocheiștii sovie
tici au cucerit — pentru a cincea oară 
— titlul de campioni ai lumii și ai 
Europei.

Alte rezultate : S.U.A.—Finlanda 
4—0, R. D. G.—Finlanda 3—2, S.U.A. 
—Norvegia 8—6. Clasamentul definitiv 
al grupei A se prezintă astfel :
1. Uniunea Sovietică 7 700 51:13 14
2. Cehoslovacia 7 601 43:10 12
3. Suedia 7 4 1 2 33:17 9
4. Canada 7 403 28:21 8
5. R. D. Germană 7 3 0 4 18:33 6
6. S.U.A. 7 205 22:44 4
7. Finlanda 7 115 14:27 3
8. Norvegia 7 007 12:56 0

Știri • Rezultate • Știri
d

LA FOTBAL;
• Egalitate in meciul

R. F. G. — Italia
• Alte rezultate 

internaționale
HAMBURG 14 (prin telex — cores

pondență specială pentru „Sportul 
popular"). — Sîmbătă s-a desfășurat, 
în fața a 70 000 de spectatori, îrrtîlni- 
rea amicală dintre reprezentativele 
R. F. Germane și Italiei. La început, 
gazdele au atacat puternic dar italienii 

‘s-au apărat organizat. Primul gol a 
fost înscris de echipa germană : Kiip- 
pers a trimis eu boltă o minge la 
poarta lui Negri și, în ultimă instanță, 
Picchi a oprit balonul cu mina. Kup-' 
pers a executat penaltiul. trimițând 
balonul în bară, dar arbitrul danez 
Mihaelsen a dictat repetarea loviturii 
pentru că Negri s-a mișcat în poartă. 
A executat apoi Sieloff, ©are a înscris.

După pauză, italienii rămân în zece 
oameni, deoarece Burgnich a fost eli
minat de [ie teren, ta urma unui fault 
asupra lui Stein man n. Cu toate acestedj 
oaspeții forțează egalarea și o obțin în 
min. 76, prin Mazzola, care l-a driblat 
pe Stelnma-nn.

Au jucat următoarele echipe: 
R.F.G.: Tilkowski (Manglitz) — Pion- 
tek, Patzke, Hottges (Steinmann), Sie
loff — Weber, Heiss — Kiippers. Brun- 
nenmeier, Konietzka, Hornig. ITALIA: 
Negri (Albertosi) — Malatrasi, Burg
nich, Picchi, Guarneri — Rosatto, Bul- 
garelli — Orlando, Mazzola, Rivera, 
Pascutti (Corso).

★
în preliminariile campionatului mon

dial : la Ciudad de Mexico, Mexic — 
SU.A 2—0 (1—0). în primul joc: 
2—2.

La Caracas : Santos — îndependierrte 
4—0 (Pele a înscris 2 goluri) ; la Mon
tevideo : Penarol — Vasas Budapesta 
4—1 (a fost ultimul joc din turneul în
treprins de Vas.as în America de Sud); 
la Sofia, în meci de juniori: Bulga
ria — Grecia 2—2 (1 — 1).

Crawford, Nera White, Doris Rogers, 
Carolyn James și Alberta Cox.

LA HANDBAL FEMININ: R. D. GER
MANA — JUGOSLAVIA 5—4

Selecționata feminină de handbal a
R. D. Germane a întîlnit vineri seara 
la Leipzig reprezentativa R.S.F. Iugo
slavia. Victoria a revenit handbalis
telor germane, cu scorul de 5—4 (1-2). 
Pentru învingătoare au marcat Schan- 
ding și Ruedrich cîte două, și Bauman 
(1), iar pentru învinse Jasici (2) și 
Vucikovici (2).

• în partida retur din cadrul sfer
turilor de finală ale „Cupei campioni
lor europeni" la volei (feminin) for
mația bulgară Levski Sofia a întrecut, 
la Saint Etienne, echipa franceză A,
S. Lyon cu scorul de 3-0 (15-10; 15-2; 
15-7).. învingătoare cu același scor și 
în prima întâlnire, voleibalistele bul
gare s-au calificat pentru semifinalele 
competiției.

TROFEUL „MARTINI" LA SPADA

Competiția internațională de spadă 
pentru trofeul „Martini", disputată la 
Londra, a fost cîștigată de sportivul 
maghiar B. Nagy, care în finală l-a 
învins cu 8—6 pe fostul campion mon
dial de floretă Allan Jay (Anglia). în 
semifinale Jay l-a întrecut cu 8—6 pe 
polonezul Neibala. iar Nagy cu 10—-9 
pe coechipierul său Gabor.

„MEMORIALUL BUD WERNER" 
LA SCHI

în împrejurimile stațiunii de sporturi 
rfe iarnă americane Vail (Colorado), se 
desfășoară concursurile de schi pentru 
„Memorialul Bud Werner". Austriaca 
Traudl Hecher a cîștigat proba de cobo- 
rîre- Pe locurile următoare s-au cla
sat Anie Farnese (Franța), Cristl 
Haas (Austria) și Marielle Goitschel 
(Franța). Proba masculină a fost do
minată de austrieci care au ocupat pri
mele 4 locuri în clasament. Victoria a 
revenit lui Heinî Messner, urmat de 
Franz Digruber, Karl Schrantz și 
Egerhard Nenning.

• Pugilistul italian Franco Brondi 
este noul campion al Europei la cate
goria ușoară. în meciul disputat la 
Cannes el l-a învins prin abandon în 
rundul trei pe francezul Leen Zadou- 
rian,

• La Copenhaga, pugilistul italian 
Bruno. Visintin șî-a păstrat titlul de 
campion al Europei la cat. semimijlo- 
eie, învingîndu-1 prin k.o. în rundul II 
pe danezul Christian Christiansen
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MED-VESCEAK (ZAGREB)IN FINALA 
„C.C.E." LA HANDBAL

La Zagreb s-a desfășurat partida re
tur din cadrul „Cupei campionilor eu
ropeni'* 1 2 la handbal masculin, dintre 
formația iugoslavă Medvesceak și 
campioana Danemarcei Ajax Copen
haga. Handbaliștii iugoslavi au obținut 
victoria cu scorul de 21-11 (11-6) și 
s-au calificat pentru finala competi
ției. în prima întâlnire victoria revenise 
sportivilor danezi cu scorul de 24-20. 
Gazdele au aliniat formația : Vukovki, 
Alervar (portari), Uremovici , (3), 
Zagmeștar (5), Bojici (2), Tomazici, 
Pavlovici, Ivicevici, Blank (2), Milko- 
vici (5) și Bogdan (4). în finala com
petiției, care se va desfășura la Lvon, 
se vor întîlni învingătoarei din jocul 
Dinamo București — Grasshoppers 
Zurich și Medvesceak Zagreb

ȚARA GALILOR A CÎȘTIGAT 
„TURNEUL CELOR 5 NAȚIUNI" 

LA RUGBI

_ Deși mai sânt de disputat două me
ciuri în „Turneul celor cinci națiuni" 
la rugbi, câștigătoarea competiției este 
deja cunoscută. Trofeul revine repre
zentativei Țării Galilor, care a învins 
sîmbătă la Cardiff cu 14—8 (5—0) 
reprezentativa Irlandei. Clasamentul:
1. Țara Galilor 3 meciuri — 6 puncte;
2. Irlanda 4 meciuri — 5 puncte; 3. 
Franța 3 meciuri — 3 puncte; 4. An
glia 3 meciuri ■— 2 puncte; 5. Scoția 
3 meciuri — 0 puncte.

AUSTRALIANUL FLETCHER ÎNVIN
GĂTOR LA CAIRO

Proba de simplu bărbați din cadrul 
turneului internațional de tenis de la 
Cairo a fost cîștigată de australianul 
Ken Fletcher, care l-a învins în finală 
cu 3—6, 6—3, 3—6, 6—1, 6—3, pe po
lonezul Gasiorek .

In semifinale Fletcher l-a învins cu
7—5; 6—4; 6—4 pe Knigt (Anglia), 
iar Gasiorek a cîștigat cu 6—2; 1—6; 
2-6; 6-2; 6-4 partida cu campionul ma
ghiar _ Gulyas. Proba de dublu mixt a 
fost, cîștigată de perechea sovietică Ana 
Dmitrieva — Tomas Leyus.. în semifi
nalele probei de dublu bărbați, Man- 
darino (Brazilia) șt Gulyas au eli
minat cu 6—1, 5—7, 6—4 perechea 
australiană Fletcher, Mulligan. Cealaltă 
finalistă este perechea Merlo (Italia), 
Shafei (R.A.U.).

• La 24 aprilie își va începe turneul 
în U.R.S.S. echipa feminină de 
baschet a S.UA. Baschetbalistele ame
ricane vor susține 5 meciuri. Din lotul 
echipei fac parte, printre altele, Joan

prin.tr
S.UA

