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Trimisul nostru special, RADU LRZICEANU, transmite:

Echipa de hochei a României- locul 2 în grupa B
Reprezentativa U. R. S. S. — campioană mondială și europeană

Sâmbătă: Români a*-* An glia 4-1 (1-1, 3-0, 0-0)
Amatorii de hochei din Zagreb — 

mi puțini la număr — au luat sîm- 
bătă drumul patinoarului „Șalata" 
pentru ultima oară în acest sezon, 
pentru a asista la partidele de înche
iere a grupei B a campionatului mon
dial. Din păcate, atît spectatorii, dar 
— mai ales — echipele de hochei au 
„ratat“ partidele de... adio din cauza 
vremii care, capricioasă ca în orice 
primăvară „S-a schimbat brusc în ulti
ma zi, înrăutățindu-se, astfel că a in
fluențat în mod negativ buna desfă
șurare a celor patru meciuri. încă din 
primele ore ale dimineții a început să 
cadă o puternică ploaie, care nu a 
contenit pînă seara tîrziu.

In aceste condiții, meciurile nu au 
avut un nivel spectacular prea ri
dicat, execuțiile tehnice și — în con

secință — combinațiile tactice fiind 
mult îngreuiate de starea gheții. Fi
rește că mai mult dezavantajate au 
fost echipele cu o pregătire tehnică 
și tactică superioară. Acest lucru s-a 
văzut clar și in meciul România — 
Anglia, în care reprezentativa țării 
noastre — deși vădit incomodată de 
starea gheții — a cîștigat totuși clar 
4—1 (1—1, 3—0, 0—0).

Hocheiștii români au fost superiori 
tot timpul, au stăpînit jocul, însă — 
mulțumiți de rezultat — nu au 
insistat în fazele de atac, me- 
najîndu-și în mod evident for
țele <ei urmează ca de la Zagreb să 
plece într-un turneu în Italia). Tre
buie să precizez însă că și replica 
formației engleze a fost mult mai bună 
față de evoluțiile ei anterioare. Echipa

„16"-IMILE „CUPEI ROMÂNIEI" 

LA FOTBAL
• Dinamo Pitești, Știința Timișoara și Știința Craiova eliminate 

de Rapid Plopeni, Cimentul Medgidia și A. S. Aiud
© Rapid și Petrolul, fruntașele categoriei A, s-au calificat cu 

aiutorui... regulamentului!
lată rezultatele înregistrate ieri :
Dinamo Bacău - C.S.M.S. lași 0-1
Cimentul Medgidia - Știința Timi

șoara 3-1
VagtrAuî Arad — Dinamo București

1-2
Minerul Baia Mare - Petrolul Plo

iești 2-2
C.S.M. Sibiu - U.T. Arad 0-2
Foresta Fălticeni - Farul Constanta

J-3
Jiul Petrila - Rapid București 1-1

Citiți în pag. 2-3 relatările de la aceste partide.

Metalurgistul București - Steagul 
roșu Brașov 1-2

Ă.S. Aiud - Știința Craiova 3-1
Fructexport Focșani - Siderurgistul 

Galați 0—4
Rapid Plopeni - Dinamo Pitești 1-0 
Dunărea Calafat — Știința Cluj 0—4 
Stiinta Tg. Mures - Crisul Oradea 

1-3
Clujeana - Progresul București 3-1
Petrolul Moinești - Soda Ocna 

Mureș 0-1

Au fost desemnați campionii 
republicani ia cros

Elisabeta Baciu, Radu

Viorica Gabor și

pe podiumul
Zi de primăvară in toată accepțiunea 

cavîntnlui, cu cer senin, o atmosferă li
niștită, cu soare cald și prietenos care 
i-a făcut pe mulți bocoreșteni să-și 
scoată paltoanele și chiar pardesiile. 
Un decor minunat — în parcul sportiv 
„23 August- — cu pomii înmuguriți sau 
înverziți, cu fața lacului ca o veritabilă 
oglindi. O organizare impecabilă din 
toate punctele de vedere, de la marcajul 
traseelor și pînă la_ cana cu ceai cald
oferită concurenților după cursă.

Acestea au fost, pe scurt, caracteris
ticile primnlui campionat republican de

Rusu, Constantin Bloțiu,
Andrei Barabaș —

învingătorilor
dintre cele mai reușite, dacă nu chiar 
cea mai reușită din ultimii ani.

Prof. CHEORCHE RUGINĂ, unul din 
antrenorii lotului republican, se arăta 
mulțumit de evoluția celor mai mulți 
dintre concurenți și în special a unora 
dintre atleții fruntași.

— Am remarcat la cei mai mulfi din-1 
tre participanfi multă poftă de concurs 
și o pregătire destul de bună. Mi-a 
plăcut felul in care au evoluat Andrei 
Barabaș și Zoltan Vamoș. Mustață mi 
s-a părut însă puțin obosit și — dacă 
am dreptate — va trebui să țină seama

Angliei nu are mari posibilități teh
nice, dar se prezintă bine pregătită 
tactic, jucind foarte organizat in apă
rare. Acest fapt, ca si cele arătate 
mai înainte, explică de ce în final 
diferența de scor nu a fost mai mare-

Metiul a început cu o serie de a- 
tacuri succesive ale echipei noastre, 
care deschide scorul ia secunda 3® prin 
Szabo I : I—0. Acest gol determină 
o oarecare relaxare ți in snin. 4 fun
dații noștri sînt surprinși prea in 
față, așa că contraatacul declanșat 
de Mathews aduce egal area : 1—1. 
Pînă la sfîrșitul reprizei jucătorii ro
mâni au o serie de ocazii, pe care le 
irosesc. In repriza secundă echipa 
noastră este hotărită să forțeze vic
toria și chiar în min. 21 o combinație 
a primei linii de atac se încheie cu 
un gol înscris de Szabo 1: 2—1
După 4 minute Bața îi pasează precis 
lui Făgăraș și acesta, din apropiere, 
majorează scorul: 3—1. Puțin mai
tirziu (min. 32), Czaka șutează de la 
distanță imparabil, și marchează un 
nou gol: 4—1. In ultima parte a în- 
tîlnirii, englezii se avîntă rar peste 
linia de centru și Tarciu. introdus la 
jumătatea reprizei secunde, încearcă

(Continuare in pag. a 4-a)

Aspect din cursa de 4 000 m a semilondiștilor — campionul — C-tin Bloțiu 
se ailă pe locul doi

atletism din acest an, de fapt o restanță 
a sezonului competițional 1965. Ținînd 
seama de aceste caracteristici, cărora 
trebuie să le adăugăm, neapărat, apre
cierea generală că întrecerile au fost 
foarte interesante și de o bună valoare 
tehnică, putem conchide că această edi
ție a campionatelor de cros a fost una

de acest fapt la viitoarele antrenamente. 
Clasamentele întrecerilor: JUNIOARE

— 1000 m: El. Batiu (Sc. Sp. UCI S 
Roman), CI. Iacob (Progresul), El. 1 >- 
nescu (Constructorul), D. Bîrsan (Di

li. VILARA

(Continuare în pag. a 4-a)

M. BUCUR, C. TĂBĂRAȘ, K. GOHN ȘI ILONA MICLOȘ, 
NOII CAMPIONI LA SCHI—PROBE ALPINE

POIANA BRAȘOV, 13 (prin tele
fon, de la trimisul nostru). In ulti
mele două zile ale finalelor campio
natelor republicane de schi pentru 
seniori și senioare vremea frumoasă 
și zăpadă bună au permis desfășu
rarea in condiții bune a probelor de

Concursul internațional de spadă din Capitală
Echipa României victorioasă în meciurile cu Italia și Polonia

Concursul internațional de 
.padă de la București a fost 
naugurat sîmbătă dimineața, 
a „Politehnica", sub cele mai 
promițătoare auspicii : trăgă- 
ori bine nregătiti. spectatori 
:are au umplut pînă la refuz 
ala și condiții ireproșabile de 
organizare.

Prima zi a fost rezervată în- 
recerilor individuale. De la înce
put disputa — desfășurată con- 
omitent pe 6 planșe — s-a de- 
lanșat cu toată ardoarea. In 
:adiul inițial al întrecerilor s-au 
îmarcat reprezentanții noștri 
.1. Istrate și Pongraț, Schultze 
R.D.G.). Ceilalți spadasini ro- 
lâni și în special Marinescu, 
inco și Husaru s-au... încălzit 
:va mai greu. Ei aveau să se 
vadă" abia în finală, alături 
e italianul Musumecci, polone- 
11 Rutkowsky și Dumke (R. 
'. G.). Ultimul trăgător a fă- 
ît un veritabil tur de forță :
reapărut în... actualitate după 
serie de asalturi viu disputate 
i de victorii destul de incerte) 
1 recalificări...
Finala de 6 a lăsat la început 

ipresia că cei trei reprezen- 
nți ai țării noastre vor face o 
nșită „morișcă", din care unul 
n ei să se detașeze în învin- 
itorul concursului. Din păcate 
nco. victorios la Marinescu 
—2) și Husaru (5—4) a pier
it la Dumke (4—5), apoi la 
Itkowsky (3—5). El nu avea 

mai realizeze pînă la urmă 
cit o a treia victorie, la Mu-

sumecci, cu 5—3. Cel mai bun 
dintre finailiști a fost Dumke 
care, după un prim asalt pier
dut <la Musumecci cu 2—5), a 
realizat patru victorii consecuti
ve ! Clasament : 1. Klaus Dum
ke (R.D,G.) 4 v, 2. Ryazard 
Rutkowsky (Pol.) 3 v, 3. Greco 
Musumecci (Italia) 3 v, 4. Ște
fan Sinco (ROMÂNIA) 3 v, 5. 
E. Husaru (ROMÂNIA) 1 v. 6. 
N. Marinescu (ROMÂNIA) 0 v.

Ziua de duminică a fost con
sacrată întrecerilor pe echipe, în 
care țara noastră a participat cu 
două formații. Prima noastră 
garnitură a debutat printr-o vic
torie, la echipa secundă a țării, 
cu 12—4. Apoi într-un meci 
care a polarizat atenția întregii 
asistențe, România A a întîl- 
nit Italia. Oaspeții au punctat 
primii (Guala—Moildanschi 5-2), 
dar am egalat în asaltul urmă
tor : Pongraț — Musumecci 5-3. 
Primul tur s-a încheiat nedecis : 
2—2. După aceea, italienii for
țează ritmul și se detașează : 
5—3 după turul II și 7—5 după 
turul III. Se părea că meciul 
s-a încheiat... Dar iată că, cu 
un efort suprem de voință, spa
dasinii români au egalat din 
nou : Husaru — Francescone 5-1 
și Pongraț — Pavia 5—4. Mai 
mult, reprezentanții noștrii au 
preluat și conducerea, prin Mari
nescu, învingător ia Guala, cu

TIBERIU STAMA

(Continuare în pag. a 4-a)

Un asalt mult apreciat: Marinescu ■— Rutkowsky 
(meciul România A — Polonia 9—7)

Foto : A. Negru

■. H
iii B

slalom special și coborîre. La slalom 
special, victoria în întrecerea mascu
lină a revenit pe merit lui Mihai 
Bucur care își vede astfel răsplătite 
străduința și seriozitatea exemplare 
dovedite de-a lungul anilor. Lăuda
bilă și comportarea Iui Niculae lo
viri, clasat pe locul secund. Dintre 
cei doi principali favoriți, K. Gohn 

a i
caracter 
în ambi 
din aces 
lui) a : 
lucid $i 
4 porți 
celelalte 
•trînsă. 
șase d 
candă.

La fete, 
la prudența 
titlul la 
primul loc la

Rezultate : SLALOM SPECIAL se
niori (lungimea pirtiei 450 m, dife
rență de nivel 150 m, 54 porți manșa 
L 53 manșa a Il-a) : 1. MIHAI 
BUCUR (Carpați Sinaia) 82,50 —
campion republican ; 2. N. Iovici (St 
roșu Brașov) 83,40 ; 3. K. Gohn (Di
namo Brașov) 84,10 ; 4. Gh. Bălan 
(A.S. Armata Brașov) 84,20 ; 5. I.

5. Dan Cris- 
tea (Garaimanul Bușteni) 87,25 ; 7. 
Gh. Cristoloveanu (St roșu) 87,30 ; 
8. M. Ene (St roșu) 88,00 ; senioare

nu manifestat cursivitatea care-1 
zează, iar C. Tăbăraș a căzut 
ie manșe. Coborîrea (prima 
t an disputată pe pîrtia Lupu- 
revenit lui C.
mai eficace în 
de la „S“-ul 
locuri lupta 

dovadă faptul 
asați 311 intrat*

Tăbăraș, mai 
atacarea celor 
mare. Pentru 

a fost foarte 
că următorii 
în aceeași se-

Ilona Midoș a renunțat 
care a făcut-o să piardă 

.uriaș* și a cucerit detașat 
.special* și la coborîre.

(350 m 
porți) : 
Brașov) 
blicană ; 2. Edit Șuteu (A.S. Armata 
Brașov) 81,70 ; 3. Constanța Măzgă- 
reanu (Știința Brașov) 95,60; CO 30- 
RÎRE seniori (pîrtia Lupului — 2020 
m — 580 m) : 1. CORNEL TĂBĂ
RAȘ (Carpați Sinaia) 1:35,2 — cam
pion republican ; 2. H. Hannich (Dina
mo) 1:39.1 ; 3. D. Munteanu (A.S.A.) 
1:39.2; 4. A. Gorog (Baia Mare) 
1:39.4; 5. C. Bălan (A.S.A.) 1:39,6; 
6. K. Gohn (Dinamo) 1:39,7 ; 7. I. 
Zangor (A.S.A.) 1:39,8; 8. M. Foc- 
șeneanu (A.S.A.) 1:41,8; 9. G. To- 
mori (Știința Brașov) 1:42,7 ; 10. Dan 
Focșeneanu (Carpați) 1:44,3; senioare 
(pîrtia Sulinarului — 1600 m —
430 m) : 1. ILONA MICLOȘ (Dinamo 
Brașov) 1:33,0 — campioană repu
blicană; 2. Edit Șuteu (A.S.A.) 1:36.1; 
3. Liana Blebea (A.S.A.) 1:36,3 ; 4. 
Mihaela Casapu (Dinamo) 1:38,0 ; 5. 
Gizela Mores (St. roșu) 1:39,5 ; 6. Li
liana Focșeneanu (Carpați) 1:39.9; 
COMBINATA DE TREI PROBE se
niori : 1. KURT GOHN (Dinamo Bra
șov) 59,28 p — campion republican ; 
2. C. Tăbăraș (Carpați) 68,75 p ; 3. 
I. Zangor (A.S.A.) 87,42 p ; senioare s 
1. 1LONA MICLOȘ (Dinamo Brașov) 
4,16 p — campioană republicană ; 2. 
Edit Șuteu (A.S.A.) 42,11 p ; 3. Liana 
Blebea (A.S.A.) 198,29 p.

— 120 m — 40 porți -ț- 41 
1. ILONA MICLOȘ (Dinamo

78,80, — campioană repa-

D. STANCULESCU

începe turneul final al campionatului 
de juniori la hochei

Astăzi dimineață pe patinoarul ar
tificial începe turneul final al campio
natului republican de hochei rezer
vat echipelor de juniori. Competiția 
este așteptată cu interes nu numai 
pentru că la fiecare ediție partidele 
dintre tinerii hocheiști au furnizat în
treceri viu disputate și de un bun 
nivel tehnic, ci și pentru că vom avea 
astfel prilejul de a vedea la lucru 
noua generație de jucători.

La întrecere participă 7 echipe, cîș- 
tigătoare ale campionatelor regionale :

Constructorul și Șc. sportivă de elevi 
nr. 2 (București), Avîntul M. Ciuc și 
înfrățirea Gheorghieni (Mureș-A. M.), 
Flacăra Brașov (Brașov), Metalul Ră
dăuți (Suceava) și Șurianul Sebeș 
(Hunedoara). Competiția începe azi și 
durează pînă duminică 20 martie, cînd 
va fi cunoscută echipa campioană. în 
prima etapă se dispută jocurile : ORA 
8 : Avîntul M. Ciuc—Flacăra Brașov ; 
ORA 17 : Ș.S.E. nr. 2—Metalul Ră
dăuți ; ORA 19 : Constructorul— 
frățirea Gheorghieni.



,, 16“-imile „Cupei Românii
Jiul Petrila — Rapid 1-1 (1-1, 1-1) Rapid Plopeni — Dinamo Pitești
PETROȘENI 13 (prin telefon de la 

trimisul nostru). — Mii de specta
tori au ținut să asiste la meciul dintre 
Jiul și liderul campionatului, Rapid. 
Ei n-au putut să aplaude calificarea 
echipei favorite, dar au avut satis
facția rezultatului de egalitate rea
lizat de localnici, după 120 de mi
nute de joc. Conform regulamentului, 
s-a calificat echipa în deplasare, 
Rapid. Rezultatul de 1—1 a fost 
obținut cu eforturi deosebite, fruntașa 
seriei a Il-a a categoriei B jucînd 
foarte bine.

Se părea că Rapid se va apăra, 
pentru că pe teren a apărut cu Geor
gescu în locul lui Dumitriu și se con
tura o așezare 1—4—3—3. Dar lu
crurile nu s-au petrecut așa : Geor
gescu a fost tot timpul „vîrf“ iar spre 
sfîrșit rămăsese doar el cu Ionescu 
în linia de atac.

Jiul atacă în iureș de la început 
și este temperat cu greu de apărarea 
feroviarilor. Mai bine de un sfert de 
oră Rapid — surprinsă, probabil, de 
jocul neașteptat de bun al formației 
locale — „nu se vede*. Crăciun și 
Stocer, doi mijlocași cu gabarit im
presionant, stăpînesc mijlocul terenu
lui de unde trimit atacului baloane 
utilizabile. In min. 5 „bara* i! sal
vează pe Andrei de la un gol sigur, 
iar în min. 10, la o fază al cărui 
punct de plecare a fost Crăciun, Li- 
bardi schimbă spectaculos cu Marti- 
novici, de Ia acesta mingea ajunge

la Peronescu care, driblîndu-1 pe Andrei 
— ieșit din poartă — înscrie : 1—0 
pentru Jiul. Rapid iese pentru scurtă 
vreme la atac, dar Ivănescu, foarte 
bun la intercepție, lămurește citeva 
situații dificile. în min. 17 formația 
bucureșteană contraatacă pe dreapta 
(fundașul Farcaș întîrziase să se re
plieze), Ionescu centrează, Codreanu 
lasă mingea să „curgă* și Georgescu 
aduce egalarea.

Și în continuare meciul este fru
mos. Jiul — o echipă bine pregătită 
și ambițioasă — atacă puternic, dar 
nu poate trece de apărarea fermă a 
oaspeților. în acest timp Rapid com
bină frumos, dar numai pe partea 
dreaptă, pentru că Oblemenco nu s-a 
încadrat în jocul colegilor săi de li
nie. Pînă la sfîrșit mai notăm o 
schimbare neinspirată la Jiul (Cră
ciun înlocuit în min. 77 cu tinărul 
Foca), o ocazie ratată de Libardi în 
min. 100 și alta de Georgescu (min. 
110).

Arbitrului C. Nițescu (Sibiu) i s-au 
aliniat următoarele formații: JIUL : 
I. Vasile — Șerban. Ivănescu, Pop, 
Farcaș — Stocer, Crăciun (Foca) — 
Martinovici, Libardi, Peronescu, 
Sandu.

RAPID : Andrei — Lupescu, Mo- 
troc, D. Coe, Greavu — Dinu, Ja- 
maiscbi — Codreanu (Neagu din min. 
61), Georgescu, Ionescu, Oblemenco 
(Codreanu din min 61).

MIRCEA TUDORAN

1-0
„Povestea" cu C. I. L. Blaj s-a re

petat. Ieri, la Plopeni, o echipă de 
categoria A a capotat In fața unei 
formații din campionatul regiunii 
Ploiești. Dinamo Pitești, finalista de 
anul trecut, a părăsit competiția.

Se pare că succesul din ediția pre
cedentă a Cupei ie-a dat jucătorilor 
antrenorului Ștefan Vasile prea mul
tă Încredere In forțele lor. Aceștia, 
s-au glndit, probabil, că Rapid, o 
echipă de regiune, se va speria de 
„cartea de vizită" a adversarilor și 
nu va spera la victorie. Dar aceste 
calcule au fost cu totul greșite. După 
ce in primele zece minute piteștenii 
și-au dominat cu autoritate adversarul, 
vrind parcă să arate de la Început 
că „n-au probleme", au scăzut rit
mul, n-au insistat In atac, au jucat 
dezilnat. Scăpate din aceste „clipe 
grele" gazdele au Început să acțio
neze periculos și să șuteze mai mult 
la poartă. La pauză 0—0. Un prim 
insucces pentru Dinamo. Dar nici ur
mătoarele 45 de minute n-au adus o 
schimbare In jocul formației din ca
tegoria A. In această perioadă gazdele 
s-au impus prin dorința de victorie,

(0-0)1
prin incisivitate, printr-un joc mai 
simplu. Portarul Niculescu a avut 
mult de lucru. In min. 69 doar bara 
l-a salvat de Ia un gol, la șuiul Iui 
Drag nea. 0—0 și In min 85. Prelun
girile păreau inevitabile, mai ales 
că Dinamo se arăta mulțumită și cu 
... un meci egal. In acest minut, însă, 
Gh. Marin execută o lovitură liberă 
de la 25—30 m, în urma unui fault 
comis de I. Popescu. El șutează ful
gerător sub bară, la păianjen, și 1—0! 
Atacurile dinamoviste sînt tardive I 
Echipa de regiune se caliiică mai 
departe, iar finalista de anul trecut 
părăsește... prematur competiția, după 
o comportare slabă.

Arbitrul Em. Martin (Buc.) o con
dus corect formațiile : RAPID (an
trenor E. Avasilichioaie): TORZ — 
Podoreanu, Giurgiuveanu, CEPOL- 
SCHI, JINGA — PANAITESCU, Dra
gan — Gheorghiță tmin. 85 Giurea), 
Dragnea, BABONE, Gh. Marin.

DINAMO: NICULESCU — I. Po
pescu, BARBU, I. Stelian, Badea — 
DOBRIN, Țlrcovnicu — C. Ionescu, 
Țurcan, Naghi, David (min. 80 Pop).

CONSTANTIN ALEXE

Vagonul Ara
1

A.S. Aiud —Știința Craiova 3-1 (1-0)!

Metalurgistul București — Steagul 
roșu Brașov 1-2 (0-1)

ARAD, 13 (prin telefon, de 
niisul nostru). — Dinamo Bu 
s-a calificat pentru „optimi* < 
puține emoții decît lasă să se 
vadă scorul (cu 2 minute înai 
final tabela de marcaj t arăta 
pentru bucureșteni), dar cu oar 
șansă, dacă ținem cont dc d 
rarea generală a jocului.

Cum a decurs partida ? Ni 
început bine — min. 3 — și 1 
deschis scorul, la o greșeală 
Mâlhroth, care a degajat de 
balonul în picioarele lui Pîr 
învălmășeală, un șut după al 
poarta lui Becker, ultimul sub 
al lui Ene. Dinamo și-a creat 
„climatul psihologic" necesar pc 
putea desfășura în continuare 
economicos, de înțeles într-o : 
în condițiile unui meci de Cuc 
minatoriu, jucat în deplasare, d 
parte de ceea ce aștepta publia 
dean (și noi 1) de la formați 
învinsese acum cîtva timp pe 
nazionale.

In cea mai mare parte a n 
(chiar la 2—0) Dinamo a pus 
tul pe forța sa defensivă, iar 
ritatea în joc i-a^ajutat pe 
reșteni să facă față presiunii 
citate de gazde. Localnicii au 
mai mult, au jucat destul de I 
cîmp, dar s-au izbit de o 1

AIUD 13 (prin telefon, de la tri
misul nostru). Trebuie să spun de la 
Început că victoria localnicilor (lo
cul 8 In seria Nord a cat. C) a fost 
facilitată IN PRIMUL RIND de jocul 
necorespunzător al craiovenilor. In 
prima repriză Știința a jucat lent, 
cu pujine atacuri și șuturi pe poartă, 
In timp ce aiudenii au luptat din 
răsputeri, au dominat mai mult și au 
Încercat poarta din diferite poziții. 
In min. 45 Pai s-a ciocnit cu Gavrilă 
la marginea careului de 16 m și ar
bitrul Soos acordă 11 m, deși la o 
fază asemănătoare in careul gazdelor 
nu acordase nimic 1 Craiovenii pro
testează, In timp ce Gavrilă pără
sește, accidentat, terenul, Lichtenstein 
transformă lovitura de la 11 m și... 
1—0. In cabină arbitrul anunță eli
minarea lui Bltlan pentru in/urii, așa 
că Știința revine după pauză In nu
mai 9 oameni (Gavrilă va reintra 
peste 5 minute). începutul reprizei se
cunde nu diferă de jocul din prima 
repriză.

In min. 53, la poarta lui Papuc 
s-a produs o Învălmășeală de care 
a profitat Tiuțiu, care a majorat 
scorul la 2—0. Din atest moment, 
studenții s-au trezit la realitate și 
au Început să construiască atacuri

după atacuri. In min. 63, Covaci 
(Aiud) oprește balonul cu mina In 
careu, dar arbitrul lasă jocul să con
tinue. După două minute, la un atac 
al oaspeților. Eftimie trage la poar
tă, balonul depășește linia porții, de 
unde un fundaș 11 respinge în teren. 
Mingea ajunge la Sfitlogea care, 
vrlnd s-o trimită in plasă, o lovește 
cu mina și arbitrul II sancționează 
pentru henț... Cei care Înscriu slnt 
tot jucătorii localnici. In min. 67, 
la un contraatac, Crăciun — ajuns 
în careu — pasează lateral la Tiu- 
tiu care Înscrie : 3—0. Spre sflrșitul 
partidei, Știința a avut inițiat ir a. dar 
n-a reușit decît să reducă din han
dicap prin Sfîrlogea (min. 81).

Arbitrul I. SOOS (Tg. Mureș) a 
condus cu greșeli care au influenta! 
rezultatul.

A. S. AIUD: Niarla — Covaci. La- 
zăr, Florea, Pascui — Apahidean. 
Vegh — Lichtenstein, Pal, Tiufiu, 
Crăciun.

ȘTIINȚA: Papuc — Deliu, Gavrilă, 
Mincă, Mihăi’escu — Bărbulescu 
(min. 43 Anton), Bltlan -— Silrlogea, 
Eftimie, Ionescu, Clrciumărescu.

POMPILIU VINTILĂ

Meciul disputat în Capitală între 
echipele Metalurgistul București (ca
tegoria B) și Steagul roșu Brașov a 
atras ieri pe stadionul Republicii peste 
10 000 de spectatori.

Scorul strîns cu care s-a încheiat 
partida reflectă raportul de forte de 
pe teren (egal în marea majorii ate a 
timpului, deși echipele fac parte din 
categorii diferite), dîrzenia cu care 
formațiile -au căutat să-și adjudece 
victoria. Cu un plus de experiență, 
brașovenii au reușit să-și depășească 
adversarul în fazele de finalizare și 
să înscrie două goluri prin Năftă- 
năilă, în minutele 40 și 57. Steagul 
roșu n-a lăsat o impresie deosebită, 
în jocul formației continuînd să se 
manifeste o serie de lipsuri. Atacul, 
în special, a acționat confuz, a irosit 
multe ocazii favorabile. De nenumă
rate ori Goran și Necula s-au pripit, 
au ratat din apropiere goluri ca și 
realizate, sau au șutat imprecis, mult 
peste poartă. Fără să se lase intimidați, 
tinerii fotbaliști de la Metalurgistul 
au acționat curajos pe întreg par
cursul meciului, jucînd de la egal 
la egal cu adversarul și contribuind 
deopotrivă la realizarea fazelor aplau
date de public.

Conduși cu 1—0 în min. 40, meta-

lurgiștii au beneficiat după numai un 
minut de joc de o îovitură de la 
11 m. Emoționat de rapida perspec
tivă a egalării. Antonică a ratat. Dar 
metalurgiștii n-au încetat să lupte 
nici chiar cînd tabela de marcaj a 
arătat 2—0 pentru oaspeți și, în 
min. 70, au reușit să reducă din han
dicap printr-un șut puternic tras de 
Pantelimon.

Ultimele minute de joc au aparți
nut bucureștenilor, care au atacat în 
trombă, dorind să obțină egalarea. 
Aceasta, însă, nu a survenit, meta
lurgiștii nereușind pînă la fluierul 
final să străpungă masiva apărare bra- 
șoveană. Rezultat final: 2—1 pentru 
Steagul roșu.

Au jucat formațiile :
STEAGUL ROȘU: Adamache — 

Ivăncescu, Jenei, Alecu, Naghi — Za- 
haria, Sigheti — Necula, Năftănăilă, 
Goran, Pescaru.

METALURGISTUL BUCUREȘTI : 
Petre — Szabi, Badea, Tudor, Marin 
— Antonică, Chiru — Buzatu (din 
min. 77 Niculescu II), Georgescu, Pan
telimon, Roman.

Foarte bun arbitrajul prestat de 
M. Rotaru — Iași.

C. MANTU

Foresta Făltic

FĂLTICENI 13 (prin teleil 
Despre interesul cu care a f 
tcptată evoluția Farului In 
vorbește de la sine faptul 
ora 12 stadionul era arhipli 
cei 4000 de spectatori au piei 
mulțumiți de la meci, ăeoarel 
una dintre formații n-a reușii 
ofere un fotbal de bună d 
Conslănțenii au ciștigat datori 
sului de experiență pe care d 
mai ales, datorită slăbiciunilol 
festate de echipa locală, cărei 
ma repriză a jucat timorat. Lol 
n-au reușit să dea o replici 
adversarilor lor, con^o'scîndu-l 
combinații inutile la mijlocii 
nulul, dlnd astfel posibilități 
tănțenilor să se regrupeze In I 
și să atace cu mai multă efid

Clujeana—

Fructexport Focsani — Siderurgistul 
Galați 6-4 (0-2)

FOCȘANI, 13 (prin telefon). Echipa 
oaspe a reușit să cîștige la un scor 
sever, concretizind prin Ciocănaru 
(min. 2), Voinea (min. 20) și Stătescu 
(min. 55 — din 11 m și min. 80 din 
lovitură liberă de la 35 m).

Atacanții echipei locale n-au putut 
fructifica nici o ocazie. în min. 56 
Valcan (Siderurgistul) a fost eliminat 
pentru lovirea adversarului.

A arbitrat bine N. Rainea — Bîrlad.

SIDERURGISTUL: Enache (min. 85 
Florea) —- Pal, Costache, Voicu, Val
can — Ionită, Adam — Stătescu, 
Voinea, Cojocaru (min. 85 Coman), 
Ciocănaru.

FRUCTEXPORT: Lazar — Mari
nescu, Dailingher, Isac, Voicu — Ar- 
tenie, Negustoru — Tîlvăr (min. 68 
Broască), Popescu, Răducanu, Dragu.

S. SOLOMOVICI-coresp.

Dinamo Bacău—C.S.M.S. Iași 0-1 (0-0)
BACĂU, 13 (prin telefon, de la tri

misul nostru). Dinamo Bacău a trecut 
ieri pe lingă o victorie pe care, după 
jocul prestat, mai ales în repriza 
a doua, o merita cu prisosință. Domi- 
nînd cea mai mare parte a timpului, 
dinamoviștii și-au creat numeroase 
ocazii de gol, dar nici una dintre 
ele n-a fost fructificată.

Ieșenii, în schimb, care au stat 80 
de minute din joc la „cutie", au fruc
tificat una dintre cele două situații 
favorabile avute în tot cursul meciu
lui. Golul a căzut în min 85. Autor 
a fost Cuperman (șut de Ia 20 m prin 
surprindere) iar... coautor portarul 
băcăoan Ghiță, spectator uluit in
tr-un colț al porții, în vreme ce 
mingea a intrat sub bara transver
sală exact la mijlocul porții. Pînă 
atunci Dinamo avusese trei ocazii 
.de aur' (min. 73, 75 și 81) ratate 
mai mult decît copilărește, la limita 
careului mic, de către Rugiubei, Matei 
și Țuțuianu (șutul ultimului a nimerit 
ST**

Repetăm, raportată la fizionomia 
generală a jocului, victoria ieșenilor 
poate fi considerată, sentimental vor
bind, o inechitate. Pentru că ieri a 
învins echipa mai slabă, dar care s-a 
apărat cu înverșunare (o înverșunare 
care a ignorat uneori limitele spor
tivității), beneficiind în cele din urmă 
de o rarisimă șansă.

Partida nu s-a ridicat la nivelul 
așteptat, spectacolul fotbalistic avînd 
de suferit de pe urma goanei după 
calificare cu orice preț.

A arbitrat V. Dumitrescu (Buc.).
Dinamo Bacău: Ghiță — Chiș, 

Panait, Nedelcu, Mateescu — Radu
lescu, Duțan — Rednic, Țuțuianu, 
Rugiubei, Sdrobiș (min. 60 Matei).

C.S.M.S.: Constantinescu — V. Po
pescu, Gheghi, Vornicu, Deleanu — 
Ștefănescu, Romilă — Stoicescu, 
Humă, Cuperman, Incze IV.

MARIUS POPESCU

In minutul 57. la un contraatac al echipei brașovene, Năitănăilă a urmărit 
balonul și l-a împins pe sub portarul Petre : 2—0 pentru Steagul roșu 

Foto t B. Vasile

Dunărea Calafat — Știința Cluj
0-4

CALAFAT, ÎS (prin telefon). — 
Cei peste 3 000 de spectatori au asis
tat la un meci de bun nivel tehnic. 
La reușita jocului au contribuit și 
oaspeții și gazdele, desfășurînd un 
fotbal plăcut. Gazdele nu au reușit 
însă să străpungă apărarea echipei 
clujene. Mai buni în jocul de cîmp 
și cu mai multă eficacitate, studenții 
au obținut o victorie meritată.

Au marcat : Adam (min. 32 și 80),

(0-2)
Al. Vasile (min. 28). Oprea (min. 87), 

ȘTIINȚA : Gaboraș — Szoke (Bar
bu), Pexa. Anca, Cîmpeanu — Al. 
Vasile, Oprea — Marcu, Szabo, Adam, 
Pîrvuleț.

DUNĂREA : S. Victor — Paliu, 
Trăistaru, Bălti. Dumitrașcu — Mirea 
II, Turcu — Tîra, Baroga, Marinaș, 
Mirea I.

A condus bine M. Niță-București.
I. ZAHARIA -coresp.

CLUJ 13 (prin telefon). Cli 
Jucat foarte bine și a ciștigat j 
cu echipa Progresul, prin golurîM 
se de Stanciu (2) . și Soos (din 
de la 11 metri). Pentru bucuri 
marcat Mafteuță.

Înfrîngerea echipei Progresu 
rești, liderul categoriei B, serial 
urmarea comportării nesatisfăca

Știința Tg. M
Oradea 1

TG. MUREȘ, 13 (prin lele] 
tatori au urmărit acest joc I 
campionatul regional, a dat I 
lor orădeni. Din capul locul 
partida nu s-a ridicat la nivel 
dar în special Crișul, au pre] 
au reușit, pe alocuri, să erei 
rării oaspe.

După un sfert de oră de I 
de o ezitare a apărării local 
(în min. 22). După gol, studel 
două minute scorul devine I 
Vigu. După pauză mureșenii I 
și să reducă scorul prin Lupi 
spectaculos. Cu zece minuta 
tidei, la un contraatac al I 
avantajul echipei sale, insei 
distanță. Scor final 1—3. I

A arbitrat bine G. POP (Bl 
ȘTIINȚA: Suciu — Bend 

toni, Ceroș, Kim — Galanibfl 
carian (Benyovski), Lupu, Ml

CRIȘUL: Eremia — Naghi 
— Vigu, Iacob — Suciu, bl 
reșan II (Alexandru).

i. pâI



namo București Cimentul Medgidia — Știința
1)

ermă. Spre finalul reprizei întîi, 
rădenii au reușit totuși să străpungă 
e cîteva ori apărarea adversă, fără 
putea însă să marcheze (în min. 43 

i au înscris dintr-o poziție de ofsaid, 
ancționată just de arbitru, dar cu... 
itîrziere, ceea ce a creat tensiune 
e teren și mai ales în tribune .
Și iată, „lovitura de teatru* de la 

îceputul reprizei a doua. Tot în m:- 
utul... 3 (48) Pîcălab recupetează o 
linge „pierdută* pe aripa stingă, 
sntrează și Matușinca trimite balonul 
t propria-i poartă. La 2—0 jocul 
:ade din intensitate, inițiativa : 
nînd, însă, în continuare gazdelor, 
cestea șatează în min. 62 un 11 m 
firma execută slab și Da-.cj ■
.vitura de pedeapsă, evident compen- 
itorie acordată de arbitru), iar în 
in. 88 reduce scorul prin același 
Mia.
■Fktre Sotir (Mediaș) a condus for- 
ațiile :
DINAMO BUCUREȘTI : Datcu — 

opa, Nunweiller III. Ghergbeli, 
'an — Ștefan. O. Popescu — Pir- 
ilab, Nunweiller VI. Ene. Frați.ă.
VAGONUL ARAD : Becker — Le- 
trt/ Mâlhroth, Boroș. Mat.Vr.ca 
hweillingher, Dani'eț — S 
iteanu (Dombrovschi min. 70), Ti 
acavei.

moaie,

JACK BERARIU

'arul Constanta
2)

In 
pe

JX.Î-
1-a
34, 

. In

ă cum s-au marcat golurile: 
nutul 20 Kalo ia o oc’iur.e 
Ej propriu și Înscrie de la apro 
aiv 18 metri. Al do .'ea go 
ireal Manolache In minutul 
itr-o pasă primită de la Tufan. 
n. 70 fundașul Nedefcu (Fores, 
icrie in propria poartă. De semna- 
că In min. 74 Constantin I (Fores- 

a ratat o lovitură de la 11 m 
rdată în urma unui hen{ In careu 
nis de Dumbravă.
OREST A : Boniș (T acomaș) — Io- 
l, Nedelcu, Radu, Pave! — Bodo 
nstanlin II), Fălea (eseu — Cons- 
kn I, Naie, Sercău, Borbe :. 
ARUL: Plică — Pieșa, Stancu, 
■tin. Dumbravă — Mareș, Koszka 
Kalo, Tufan, Manolache, Ologu.

N. LAZĂR-coresp.

ul București
0)
4 de atac, care în această partidă 
at dovadă de o ineficacitate exaspe- 
5. Pe întreg parcursul meciului ju
rii bucureșieni și-au creat numeroase 
.ii de gol, dar rind pe rind Mateia- 
Unguroiu și Țarălungă au ratat.

ictora echipei locale este pe deplin 
itată. Fotbaliștii clujeni au muncit 
t pentru calificarea în „optimile"1 
anală ale acestei

în 
competiții.

risul
)

>0 de spec- 
echipa din 

i fotbaliști- 
spunem că 
•ele echipe, 
>. Studenții 
rnltăți apă-

mii profită 
in Harșani 
;i la numai 
îlului fiind 
a inițiativa 
e a înscris 
irșilul par
ai mărește 
șut de la
/

Szent mar
catei, Mar-

mi, Balogh 
rșani, Mu-

l-coresp.

Timisoara
MEDGIDIA 13 (prin telefon). — 
Azi s-a înregistrat în localitate o 

surpriză de mari proporții- Echipa Ci
mentul Medgidia, care activează în 
campionatul regional, a învins pe me
rit cu 3—1 (3—0) pe Știința Timișoa
ra, demonstrînd că victoriile obținute 
în celelalte meciuri de cupă cu Dina
mo Victoria și Știința București, bu 
au fost întimplătoare. Gazdele au jucat 
cu multă însuflețire, oferind celor 
7 000 de spectatori o demonstrație 
de fotbal de bună calitate.

Timișoara nu se 
prea bune. Stnden- 
slabâ pregătire fi- 

o insuficientă orien
tare tactică. Am fost mirați de faptul 
că fundașii formației studențești au 
fost depășiți cu regularitate in due
lurile aeriene, de*i înălțimea a ta can- 
ților echipei gazdă este cu mult mai 
mică. De altfel- toate cele trei gG.uri 
ale gazdelor au fost marcate cu 
capul ! Gmentui a atacat mai mult 
și a avut un procentaj mar bun îa 
Suturile la poiru : din 9. 6 au tosz RADU AVEAM

Minerul Baia
2-2 (0-0, 1-1)

in fazele de finalizare, 
i au obținu t victoria cu 
3—1, 1—2, 2—1). Foarte 
a fost evoluția scorului. 

:Da iugoslavă a condus cu 1—0,
si 3—2. pentru ca apoi avanta- 

să treacă de partea bucureșteni-

Despre Știința 
pot spune lucruri 
ții au dovedit o 
zică și tehnică și

mirat

aria
3—2 
leul: 
Mir ea 
întreg 
;ub no

Jrpoci I

i«rutsâ la ei
Feirtiiul a fos 

înscris — Badeo \pa o ese-
cuîia tehnici insă cu 3
minute înainte de sfirșitul celei de a 
doua reprize, Col ceriu, prezent în ca
reul oaspeților la executarea unei lovi
turi de coif, a plonjat. înscriind cu ca- 
P*l - 1—1, după 90 de minute. Deci, 
prelungiri.

Se păm câ prelungirile vor da ciștig 
de cauză gazdelor. Argumentul: din e~ 
chipa ploieșteanâ ieși se. accidentat de 
Lkmca. Badea (min. BO), animatorul nr. 
I al atacului oaspeților. El mai înscri
sese, de alt’el. încă un gol. in min. 76 
(după părerea noastră perfect valabil), 
dar arbitrul Ritter îl anulase la semna
lizarea tu și end ui Birăescu. înlocuito
rul lui Baden: tin arul Drugan. Deci, 
slabă speranță— Insă, tocmai Drâgan 
înscrie in primul minut al prelungirilor: 
2— l pentru Petrolul. Meciul pare Jucat. 
Ploieștenii. remontați moral, stâpînesc 
soarta partidei. Dar... din nou dar, Drt9~ 
gomir, la marginea careului său, îl pune 
in poziție ideală de șut pe Sasu și a-

C.S.M. Sibiu U.T.A. 0-2 (0-1)
SIGHIȘOARA 13 (prin telefon). — 

Jocul din cadrul .Cupei României* 
nu a satisfăcut întrutotul pe amatorii 
de fotbal din localitate. Ambele for
mații au 
factură 
victoria 
Pantea 
48).

practicat un joc de slabă 
tehnică. U.T.A. și-a asigurat 
prin golurile înscrise de 

(min. 10) și Donciu (min.

Petrolul Moinesti — Soda
Ocna Mureș 0-1 (0-0)

MOINEȘTI, 13 (prin telefon, de la trimisul nostru). 
„Due/u/" celor două formații din „C“ s-a încheiat cu 
victoria meritată a oaspeților. Ei au desfășurat un joc 
mai clar, mai tehnic și au știut să-și mențină pină ia 
sfirsit avantajul cucerit in min. 58. Nu e mai pufin 
adevărat că jucătorii de la Moinești au ratat cîteva 
ocazii favorabile : in min. 42 Voinea, Marqasoiu și 
Drosu, aflați in careul oaspeților, au șutat pe 
adversar, deși poarta era goală, iar in min. 80 
a nimerit bara.

Numeroșii spectatori prezenți in tribune au 
la un joc lent și confuz în repriza 1, și abia după 
pauză au avut prilejul să vadă combinații și faze fru
moase. De altfel. în această repriză s-a înscris și unicul 
gol al partidei: portarul de Ia Petrolul (min. 58) a 
„cules" o minge care a depășit careul de 16 m, pentru 
a nu fi interceptată de un adversar și arbitrul V. Pa- 
ladescu — Ga/afi a acordat henj. Lovitura libeiă a 
fost transformată de Podar 11.

Arbitrajul a fost corect.
PETROLUL MOINEȘTI: Cristescu — Chirilă, Ene, 

1. Vasile. Duțu — Coșa, Sdrobici (Juja din min. 55) — 
Dumitrică, Voinea, Margasoiu, Drosu.

SODA OCNA MUREȘ: Spaniol — Mureșan, Giur- 
cuț, Duca, Podar l — Pap, Vance — Hișu (Metea 
min. 4t>), Podar II, Popa, Crișan.

COSTIN CHIRIAC

rind în 
Chirilă

asistat

3-1 (3-0)!

mingea expediata
Șerbaa 
dintr-o 
primul

pe spațiul porții, în timp ce timișo
renii au tras de 5 ori la poartă și 
numai de două ori pe spațiul por
ții. Și raportul de cornere a fost în 
favoarea formației 
Golurile gazdelor 
ordine de Bucur 
reluat cu capul 
din corner de Voicu.
35) și Bucur 'min. 42) 
asemenea celeia de La 
Punctul echipe: Știința 
de Mihii'ă min. 66 
liberă de la 20 m.

Arbstrul A- Beurs 
condus bine tarmătnar

CIMENTUL M«gUn — ’ 
Tasin. Adamexu, Țăran - 
Badea — Stchirimschi. Voicu 
Roșa)- Șerbaa. VîIuul

ȘTIINȚA TIMIȘOARA :
Surda*. Petra viei. Răcelescu. 
sa — Mihăilă. Lereter — ( 
■i- Re?ep. HiBelaiit, Mi țara.

ViileaBB. 
— Btcir. 
i mia. M

Mare — Petrolul

one incredibilă, aruncind-o 
pe*te bura transversală!! Și astfel Pe
trolul se califică, rezultatul răminind 
2—2. la capătul unui Joc plăcut, datorită 
dirzeniei cu care și-au apărat șansele 
ambele echipe. S-au remarcat: Staicu, 
Bohoni, Col ceriu, Miculaș (totuși) și 
Sasu de Li gazde; Badea. Mncanu, Dri- 
den I. Dridea II și Moldoveanu de la 
oaspeți. Foarte bun arbitrajul lui I. Rit 
ter (Timișoara). Tușierul său, Rirăescu 
(tot din Timișoara), a fost insă inco
rect Ia faza din min. 76, inducindu-l pe 
Ritter in eroare.

MINERUL: Moritz — Cromeli, Col- 
ceriu, Dorica. Vaida — Staicu (Bohoni), 
Sasu — Miculaș, Bolioni (Csako), Soo, 
Dragon.

PETROLUL: lonescu — Pahonțu, 
Boc, Florea, Mocanu — luliasz, Drago- 
tnir — Moldoveanu. Dridea I, Badea 
(Drăgan), Dridea II.

VALENTIN PĂUNESCU

In prima parte a meciului, C.S.M. 
Sibiu a dominat mai mult în cîmp 
dar a manifestat o serioasă lipsă de 
finalizare, ca și multă imprecizie în 
șuturile la poartă, ratind cîteva ocazii 
clare (în min. 24 Popa a tras alături 
de poarta goală).

In repriza a doua U.T.A. desfășoară 
un joc ceva mai clar. însă fotbaliștii 
arădeni au lăsat tot timpul impre
sia că se menajează. Foarte bun 
arbitrajul lui P. Romulus-Oradea.

U.T.A. : Coman — Igna, Bacoș, 
Mețcas, Szako II —■ Chivu, Floruț — 
Pantea, Donciu (din min. 63 Schiopu), 
firlea, Axcnte.

C.S.M. SIBIU : Coman — David, 
Retscher, Fischer, Seleriu — Gheor- 
ghe, Văcaru — Popa. Tomșa, Cris- 
tea, Vuici.

I. TURJAN -coresp

PRONOSPORT
REZULTATELE CONCURSURILOR 

PRONOSPORT B—11 și A—11 
Etapa din 13 martie 1JMJ6

I 
II 

iii’
Jiul Petrila — Rapid 
Minerul B. M. — Petrolul 
Dinamo Bacău — C.S.M.S. Iași 

IV Metalurgistul Buc. — Steagul
V. Vagonul Arad — Din. Buc.

VI Clujeana — Progresul Buc. 
Vii; Cagliari — Milan

VIII. Foggia — Torino
IX. Juventus — Spăl
X. Lanerossi — Varese

XI. Lazio —- Atalanta
XII. Sampdoria — Fiorentina

XIII. Napoli — Roma

r.

Fond de premii Pronosport B. 40 Ș06 
Pronosport A. 174 98S lei.

x
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2
2
2
1
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X
1
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2
2
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ALTE DOUĂ VICTORII ALE POLIȘTILOR BUCUREȘTENI

Simbătă: Steaua -Medvesciak Zagreb 3-2
Duminică: București (tineret)-Me dvesciak Zagreb 7-6

»5

Ultimele meciuri susținute în Ca
pitală de poliștii de la Medvesciak 
Zagreb, clasați pe locul IV în cam
pionatul de sală al Iugoslaviei, au 
prilejuit altor două formații bucu- 
reștene frumoase victorii internațio
nale.

Simbătă. Medvesciak a avut ca 
parteneră de întrecere pe vicecam- 
pioana țări Steaua. Partida a fost 

i s-a încheiat 
sportivilor ro- 

0—0). 
olosî 
sâo- 

711 
du-se

ipia pentru mmț
i spectaculos sî

cîdk a si condus, d
dar corni ți ud cîtevd
rare a permis echip
*oar<ră rezuxtauil în

dove- 
precedent 

ombinind de- 
ace. Medves- 

altfel. cu 1—0. 
greșeli in apă- 

ei Steaua să în- 
epriza secundă 
sfirșit — ci nd 

doar 3 perechi 
itaj minim. Ar- 

Gh. Dumitru (Buc.) a condus 
■orele formații -. STEAUA : Che- 

Firoiu. (1), Bădiță. Szabo (1). Culi- 
neac. Kari. Covaci (1); MEDVESCIAK: 
J. Matosici—Pavesici. Mikac; Dvorzak 
(1), Lutilski, A. Matosici (1), Gojano- 
vici. Borici.

J. Malosici șiFiroiu a reluat fulgerător, fact nd inutilă intervenția lui J. Malosici și 
Steaua conduce cu 2—1 în partida cu Medvesciak

Foto : N. Aurel

HU6B!

Campionii ținuți In

GLORIA — ȘTIINȚA TIMIȘOARA 
11—3 (0—3). „La un pas...'. Da, da, 
ti-a lipsit mult ca gazdele, net favo
rite, să plece steagul. Timișorenii au 
dominat clar, în special datorită măi 
bunei organizări, conducînd cu 3—0 
pină în min 65, in urma transformării 
unei lovituri de pedeapsă. Timișorenii 
au cedat apoi psihic, speriați parcă 
de propria îndrăzneală de a conduce, 
în deplasare, o formație ca Gloria. 
Revenindu-și în final, gazdele au în
scris trei încercări, dinlre care una 
a fost transformată. Bun arbitrajul 
dr. G. Eftimescu — București.

PROGRESUL — FARUL CON
STANȚA 3—0 (0—0). învingătorii,
care au meritul de a fi jucat mai 
grupat pe înaintare, și a fi atacat mai 
mult, au înscris o încercare în ulti
mul minut de joc. Constăntemi au 
inițiat foarte rar acțiuni realmente 
colective. D. Manoileanu — București 
a arbitrat bine.

STEAUA — PRECIZIA SÂCELE 
28—0 (3—0). Alt meci în care timp

CONCURSUL SUPLIMENTAR 
PRONOSPORT — HOCHEI

I. România — Norvegia
II. U.R.S.S. — R. D. Germană

III. România — Ungaria
IV. Polonia — Suedia
V. România — Austria

VI. Suedia — U.R.S.S.
VII. Canada — Cehoslovacia

Vin. U.R.S.S. — Canada
IX. Cehoslovacia — Suedia
X. România — Iugoslavia

XI. UR.S.S. — Cehoslovacia
XII. Suedia — Canada

XIII. România — Anglia
Fond de premii 63 038 lei.

1
1
1
2
1

X
2
1
1

X
1
2
1

Rubrică redactată de Loto-Pronosport.

Mult mai spectaculoasă și pasionan
tă prin evoluția scorului, a fost par
tida de duminică, dintre lotul de tine
ret al Capitalei și Medvesciak. S-a 
jucat deschis, cu multe acțiuni ra
pide și — spre satisfacția spectatori
lor — cu numeroase goluri. Oaspeții 
au mizat mult pe internaționalul Ante 
Masovici (ieri în excelentă formă de 
șut), omniprezent în tot bazinul, în 
timp ce selecționata noastră a acțio
na: curajos, cu combinații subtile și 
pătrunderi decise. Avind un plus de 
incisivitate 
bucureșieni 
7—6 (1—2. 
interesantă

2— 
ju 
lor: 5—3. Oaspeții au egalat în re
priza a treia, preiuînd din nou con
ducerea în ultimele 5 minute (6—5). 
în sfirșit, două goluri frumoase e’e 
lui Covaci au pecetluit rezultatul fi
nal al întiinirli. H. Iacobini a condus 
următoarele formații: BUCUREȘTI 
(TINERET): Racoveanu (Bogdan) — 
Zamiirescu (1), Popa (1), Rusu (2), 
Covaci (2), Novac (1), Kari, Lăzăres- 
cn, Bâjenaru, Fleșeriu; MEDVES
CIAK : J. Matosici (Hranveli) — Pa- 
vesici (1), Mikac, Dvorzak, Lutilski, 
A. Matosici (5), Gojanovid, Borici, 
Cerni, (A. V.).

șah la Petroșeni

minute, oaspeții 
furcă favoriților 

însă, forța

de 60 de 
mult de 
Pină la urmă, 
placajului echipei Precizia nu au.putut 
compensa diferența mare de ordin 
tehnico-tactic. în ce privește învin
gătorii, chiar dacă scorul pare mul
țumitor, nu trebuie uitat că el a fost 
realizat de-abia după ce oaspeții au 
cedat aproape total în apărare, adică 
din ntin. 55—60. Steaua a înscris 6 
încercări, 2 transformări, o lovitură 
de . pedeapsă și o lovitură de picior 
Căzută. Bun arbitrajul T. Dumitrescu 
— București.

G. RUSSU-ȘIRIANU

le-au dat 
absoluți. 

și decizia

C.S.M.S. IAȘI — CONSTRUCTORUL 
BUCUREȘTI 15—6 (12—0). Localnicii 
au jucat mai variat si au cîștigat pe 
merit în fața unei echipe căreia nu
i-a  „mers" jocul (bucureștenii au ratat 
7 lovituri de pedeapsă). C.S.M.S. a 
înscris trei încercări, toate transfor
mate, iar Constructorul —■ o lovitură 
de pedeapsă și o lovitură de picior 
căzută. Bun arbitrajul lui T. Witting 
— București. (D. Diaconescu, coresp. 
regionai).

ȘTIINȚA PETROȘENI — DINAMO 
BUCUREȘTI 5—5 (0—0) ! După as
pectul partidei, rezultatul este echi
tabil. Oaspeții au fost conduși cu 
5—0 pină în min. 77 (Sabău — o în
cercare transformată de Ureche). Pen
tru campioni a înscris Fugigi o în
cercare pe care a transformat-o Nica. 
Corect arbitrajul lui FI. Tudorache — 
București. (Staicu Băloi și Ion Zamora, 
coresp.).

RULMENTUL BÎRIAD — GRIVIȚA 
ROȘIE BUCUREȘTI 0—6 (0—0).
Oaspeții au știut mai bine să fruc
tifice greșelile gazdelor și au cîști
gat prin punctele înscrise de Wusek 
(două lovituri de picior căzute). A 
condus corect P. Niculescu — Bucu
rești. (Eliade Solomon, coresp.).



Juniorii Capitalei și-au desemnat campionii în cea de a doua întîlnire

Duminică dimineața, sala Floreasca a 
cunoscut din nou atmosfera sărbătorească 
a marilor competiții. Înainte de ora 9, 
sute de elevi, hotărîți ca prin entuzias
mul lor să-i încurajeze pe finaliștii cam
pionatului de juniori al orașului Bucu
rești, și-au ocupat locurile în tribune. 
Și regretele au fost numai de partea 
celor... absenți. Boxerii juniori ai Capi
talei au oferit un spectacol pugilistic 
de bună calitate, fapt care ne îndeamnă 
să privim cu optimism „schimbul de 
inline". De la „minimă" la „grea", ju
niorii I și II care au boxat ieri au do
vedit — cu foarte, puține excepții — 
o bună pregătire tehnică și, ceea ce ne 
bucură în mod deosebit, mult talent, 
fapt care atestă că antrenorii bucureș- 
teni acordă (în sfîrșit !) mai multă aten
ție selecției.

Care dintre finaliști au boxat cel mai 
bine ? Iată o întrebare la care ne este 
foarte greu să răspundem. Din această 
cauză am ales cîteva viitoare „nume“ 
atît din rîndurile campionilor cît și ale 
„vicecampionilor". Iată-le : FI. Cuculescu 
(Metalul), C. Lică (Voința), A. Iacob, 
(Viitorul), N. Roșu (Metalurgistul), T. 
Miron (Voinfa), I. Mageri (Rapid), V. 
Prodan (Metalurgistul), T. Ivan (Pro
gresul), Gh. Ene (Dinamo). Sincere fe
licitări antrenorilor Eugen Furezs (Dina
mo), Gheorghe Preda și Teodor Nica- 
lescu (Voința) ai căror elevi au cîștigat 
cele mai multe titluri.

REZULTATE TEHNICE. Juniori II: 
V. Ivan (SPC) b.p. D. Giugea (Dina
mo) ; Gh. Andrei (Dinamo) b.p. I. Ba- 
diu (Steaua) ; FI. Cuculescu (Metalul)

URI, ÎN CAMPIONATELE REPUBLICANE
DE VOLEI Șl BASCHET

• VOLEI
MASCULIN (etapa a XV-a) : Rapid 

București—Știința Timișoara 3—1 (—12 
3, 8, 8) ; Steaua București—Știința Bra
șov 3—1 (—14, 10, 10, 12) ; Tractorul 
Brașov—Petrolul Ploiești 3—1 (1, 5, 
—13, 8) ; Știința Cluj—Progresul Brăi
la 3—1 (9, 5, —14, 12) ; Farul Con
stanța—Știința Galați 1—3 (7—15, 15— 
9, 4—15, 11—15). FEMININ (etapa a 
XII-a) : C. P. București—Metalul Bucu
rești 3—0 (4, 2, 3) ; Partizanul roșu 
Brașov—Rapid București 0—3 (13, 8,

Au fost desemnați campionii 
republicani la cros

(Urmare din pag. 1)

namo), A. Pavel (Petrolul Pl.), G. 
Moldovan (Tg. Mureș), A. Iacob (CSM 
Cluj), N. Onică (Conslr.), FI. Grigo- 
rescu (SSE 11), F. Negru (Lie. 4 Ti
miș.) ; pe echipe : L Constructorul Buc. 
22 p, 2. Liceul nr. 4 Timișoara 24 p, 
3. CSM Cluj 29 p, 4. SSE II Buc. 35 
p, 5. Sc. Sp. UCFS Roman 56 p, 6. 
Dinamo 59 p; JUNIORI — 3000 m: R. 
Rusu (CSM Cluj), D. Săvescu (Banatul 
Timiș.), I. Dima (Metalul), AL Dîndă- 
reanu (Met.), N. Brînzan (Met.), Gh. 
Cefan (St. roșu Brașov), Em. Botez 
(SSE I), Em. Pană (SSE Giurgiu), Gh. 
Barbu (Farul C-ța), 1. Damascliin (Ba
natul) ; pe echipe: 1. Metalul Buc. 27 
p, 2. CSM Cluj 31 p, 3. Banatul Timiș. 
64 p, 4. Viitorul Buc. 72 p, 5. Steagul 
roșu Br. 97 p. 6. Progresul Buc. 100 
p; SENIORI SEMIFONDIȘTI — 4000 
m: C. Bloțiu (Rapid), I. Căpraru 
(Steaua), Gh. Flăcintaru (Steaua). O. 
Scheible (St. roșu Br.), C. Perju 
(Steaua), Gh. Ene (Steaua), Gh. Cor- 
șatea (Steaua), Fr. Barbu (CSO B. 
Mare), H. Schmidt (St. roșu Br.), Gh. 
Sgîrie (Steaua), N. Gagiu (Dinamo) ; 
pe echipe: 1. Steaua 10 p, 2. Știința 
Buc. 31 p, 3. Banatul Timișoara 37 p ; 
SENIOARE — 1800 m: V. Gabor (Di
namo Br.), EL Teodorof (Dinamo), FI. 
Stan-cu (Steaua), El. Bucur (Steaua), I. 
Silai (CSM Cluj), EL Silaghi (Banatul), 
Ec. Iliescu (Știința Buc.), C. Berna 
(Metalul), I. Buzescu (CSM Cluj). I. 
Șerban (Olimpia); pe echipe: 1. CSM 
Cluj 8 p, 2. Banatul Timișoara 13 p ; 
SENIORI — 8000 m: A. Barabaș (Di
namo), Z. Vamoș (Dinamo), N. Mus
tață (Dinamo), I. Rusnac (Steaua), D. 
Buiac (Steaua), Ov. Lupu (Steaua), T. 
Voicu (Rapid), N. Siminoiu (Rapid), 
V. Caramihai (Steaua), I. Iordache 
(Dinamo): pe echipe: 1 .Dinamo Buc. 
14 p; 2. Steaua 22 p, 3. Metalul Hu
nedoara 42 p, 4. Metalul Buc. 68 p, 
5. Banatul Timișoara 69 p, 6. Lamino
rul Roman 85 p, 7. Bumbacul Cisnădie 
106 p.

Metalurgistul N. Roșu evită in ultimă instanță directa expediată de 
A. Iacob (Viitorul) cate numai datorită unei erori de arbitraj nu este 

acum campion al orașului București
Foto : V. Bageac

b.p. Gh. Manea (Voința); C. Lică 
(Voința) b.p. N. Păpălău (Dinamo) ; N. 
Roșu (Metalurgistul) b.p. A. Iacob (Vi
itorul) ; M. Budu (Dinamo) b.p. T. 
Andrei (Dinamo) ; I. Gyorfi (Central 
școlar) b.p. M. Ursu (Viitorul) ; D. Mi- 
halcea (Dinamo) b.ab. I C. Păună (Me
talul) ; V. Dracinschi (Dinamo) b ne
prezentare D. Mocanu (Rapid) ; I. Das- 
călu (Dinamo) căștigă fără adversar.

8) ; Penicilina Iași—Dinamo București 
1—3 (3—15, 15—13, 12—15, 14—16) ; 
C.S.M. Sibiu—Farul Constanța 3—2 
(13, 10, —10, —9, 10) ; Știința Craio
va—Știința Cluj 3—2 (—12, 14, —16, 
6, 12).

• BASCHET
MASCULIN — SERIA I: Rapid 

București—Știinta Timișoara 77—54 
(31—16) ; Steaua—Știința Tg. Mureș 
115—60 (63—33) ; Steagul roșu Brașov- 
Știința București 60—65 (27—25) ; Au
rul Brad—Dinamo București 59—95 
(24—46) ; Farul Constanța—Știința Ga
lați 72—64 (37—35) ; Știința Cluj—Di
namo Oradea 84—56 (43—28) ; SERIA 
A II-A : I.C.F.—UNTO Stttu Mare 84—
50 (39—25) ; Olimpia M. I.—Știința 
Brașov 85—71 (48—24) ; Academia mi
litară—Politehnica Cluj 80—64 ( 38— 
21) ; C.S.M.S. Iași—Știința Craiova 65—
51 (36—26) ; Prosresul București—A. 
S.A. Bacău 93—56 (41—28).

FEMININ — SERIA I: Crișul Ora
dea—Constructorul București 58—11 
(22—19) ; Voința Brașov—Rapid Bucu
rești 44—48 (26—25) ; l.C.F.—Știința 
Cluj 54—67 (28—32) ; Știinta Bucu
rești—Voința București 51—30 (28— 
18) ; Progresul București—Mureșul Tg. 
Mureș 42—29 (25—10); SERIA A

• ÎI-A : Olimpia București—Știința Timi- 
' «oara 66—52 (32—26) : A.S.A. Cluj— 

S.S.E. Craiova 51—45 (31—16) ; Voința 
Tg. Mureș—S.S.E. Satu Mare 63—49 
(34—19): C.S.M.S. Iași—Voința Ora
dea 75—69 (42—25).

Amănunte în ziarul de mîine.

ȘTIRI, REZULTATE • ȘTIRI, REZULTATE • ȘTIRI
ATLETISM
• La Praga au fost stabilite două 

, recorduri ale R.S.C. pe teren acoperit,
la săritura în înălțime : femei — Ale- 

j na Proskova 1,66 m ; bărbați — Hub- 
1 ner 2,12 m.

O !n concursul de sală de la De
troit (S.U.A.). finlandezul Stenius a 
sărit 7,80 m la lungime. Alte rezul
tate : 440 yarzi — Don Payne și Bill 
Calhoun, ambii cu 48,9 ; 880 yarzi — 
Ricardo Urbina 1:51,9 ; greutate — 
Patera 18,68 m.

• Reprezentativa orașului Melbour
ne a întrecut cu 122—103 selecțio
nata orașului Sydney. Două rezul
tate : 400 m.g. — Gary Knoke 50,7 ; 
înălțime — Peckham 2,13 m.

• în localitatea Lahore (Pakistan)
a avut loc un concurs cu participa
rea unor sportivi din Turcia, S.U.A., 
Iran, Indonezia și Pakistan. Cîteva 
rezultate : 10 000 m — Dalkîlici (Tur
cia) 31:46,1 ; 200 m — Steward 
(S.U.A.) 21,5 ; 400 m — Timeo
(S.U.A.) 49,1.

Juniori I: V. Bontaș (Viitorul) b.p. 
N. Scariat (Dinamo) ; I. Rada (SPC) 
b.p. T. Ștefănesca (Voința) ; G. Fometcu 1 
(Voința) b.p. I. Petre (Voința) ; T. Mi
ron (Voința) b.p. I. Mageri (Rapid); ' 
V. Prodan (Metalurgistul) b.p. N. Sul- I 
ger (Olimpia) ; Gh. Ene (Dinamo) b.p. 
A. Balei (Metalul); V. Sielberman ! 
(Voința) b.p. M. Ciocan (Progresul); '
S. Dumitrescu (Semănătoarea) b.p. A. i 
Popa ( Viitorul) : Gh. Drăgan (Dinamo) I 
b. ab. III I. Rația (Dinamo) : T. Ivan I 
(Progresul) b.p- N. Stanca (Cr. Roșie) ; ! 
I. Mike (Gr. Roșie) b. ab. HI I. Lică 
(Voința); M. Niculesco (Voința) b. ab 
II M. Gorea (Dinatno).

PETRE HENT

Echipa de hochei a României— 
locul 2 în grupa B

(L rmare din paf. 1)

să înscrie (este singurul atacant din 
echipa noastră care nu a marcat nici 

j un gol în acest campionat). Dar 
ț șuturile lui nimeresc de trei ori la 
| rînd bara (min. 44, 45 și 51) 1

Așadar, echipa noastră se claseaeâ 
pe locul 2 al grupei B, realizind cea 
mai bună comportare a sa ia campio
natele mondiale.

Arbitrii ISOTALO (Finlanda) și 
NORDLIE (Norvegia) au condus for-

ROMÂNIA : Dumitraș — Czaka. 
Ionescu (Ferenczi). Varga. Făgăraș — 
Szabo II. Ca! am ar. Szabo I : Pană. 
Florescu. Ștefanov ; Bașa Ferenczi 
(Tarcin). Ștefan.

ANGLIA : Oark — Brennan. Mc 
Intosh ; Williams, Crawford — Miller, 
McDonald. Tindale; Mathews, Ste
venson. Baxter ; Imrie, Lowell I, Lo
well IL

Alte rezultate din grupa B : R.F.G. 
— Norvegia ?—- —1- 1 — 1, 2—0),
golul victoriei a fost înscris în ulti
ma secundă de joc! Elveția — 
Ungaria 6—1 (3—1, 2—0, 1—0) : Iu
goslavia — Austria 4—2 (1—0, 2—1, 

I 1-1).

BASCHET
• în „C.C.E." la baschet feminin :

T.T.T. Riga — Slovan Orbis Praga 
62—39 (26—24) — primul joc al fi
nalei.

• La Santiago de Cuba : Cuba — 
R.D. Germană 52—54 (21—-27). în 
primele două întîlniri victoriile au 
fost împărțite.

FOTBAL
• în etapa a 25-a din campiona

tul italian echipele fruntașe au obți
nut noi victorii : Lntemazionale — 
Brescia 7—0 ! (au marcat Mazzola 3, 
Domenghini 2, Jair și Facchetti), Ca
gliari — Milan 1—2 (au înscris Ri
vera și Lodetti, respectiv Longoni), 
Sampdoria — Fiorentina 0—3, Bo
logna — Catania 2—0, Napoli — 
Roma 1—0 (a înscris Cane în min. 
82). în clasament : lntemazionale 
38 p, Napoli și Bologna cîte 34 p, 
Milan 32 p;

© Surprize în campionatul iugoslav 
(etapa de ieri, a 17-a) : Treșnevka — 
Partizan 3—0, Sarajevo — Vojvodina 
2—1, Steaua roșie —• Haiduk Split

BUCUREȘTI—SOFIA 4-4
BRAȘOV 13 (prin telefon). Un nu

meros public a urmărit evoluția se
lecționatelor de lupte libere ale ora
șelor București și Sofia, care au sus
ținut cea de a doua întîlnire la Zăr- 
nești. Sportivii celor două formații 
au oferit meciuri atractive și de un 
nivel tehnic satisfăcător. Ga și în 
urmă cu o săptămînă, întîlnirea s-a 
încheiat cu un rezultat de egalitate : 
4—4. Se cuvine să remarcăm meciul 
Cristea-Șabov (cat. 57 kg) în care 
bucureșteanul a fost deosebit de com

Pernik — Dinamo
PERNIK, 12 (prin telefon, de Ia co

respondentul nostru). — Sîmbătă, for
mația locală Pernik (actualul nume 
al fostei echipe Minior), campioana 
masculină de volei a Bulgariei, a în- 
tîlnit în sferturile de finală ale 
«C.C.E.* echipa română Dinamo Bucu
rești. Formația gazdă a cîștigat cu
3—1 (10, —11, 11, 9) după 90 de mi
nute de joc. Înfrîngerea jucătorilor 
români nu se datorește atît superio
rității echipei Pernik, cît — mai ales 
— condițiilor neprielnice în care s-a 
desfășurat partida, cauzate de mai 
multe greșeli comise de arbitrul se
cund Tasev (Bulgaria) în defavoarea 
dinamoviștilor, ceea ce a frînat elanul 
acestora și le-a produs o stare de ner
vozitate.

Meciul nu s-a ridicat la un nivel 
tehnic superior, înregistrîndu-se — 
ca în majoritatea jocurilor cu „miză" 
mare — numeroase greșeli de ambele

CLASAMENTUL FINAL
1. R F. Germană 7 7 0 0 34:12 14
2. ROMÂNIA 7 5 1 1 29:16 11
3. Iugoslavia 7 4 2 1 25:23 10
4. Norvegia 7 4 0 3 28:17 8
5. Austria 7 3 0 4 25:30 6
6. Elveția 7 2 0 5 24:26 4
7. Ungaria 7 1 0 6 19:30 2
8. Anglia 7 0 1 6 15:45 1

în grupa A, sîmbătă S-.au înregis-
trai următoarele rezultate : S.U.A. —
Polonia 6—4 (2—0, 3—1, 1—3); R.D. 
Germană — Finlanda 4—3 (2—3, 
1—0, 1—0). Duminică, în cele mai im
portante jocuri: Canada a învins 
Suedia cu 4—2 (0—1, 3—0, 1—1).

U.R.S.S. a întrecut categoric Ce
hoslovacia cu 7—1 (4—0, 2—1, 1—0), 
la capătul unui meci în care a domi
nat clar, în special în prima repriză. 
In felul acesta formația sovietică de
vine pentru a patra oară consecutiv 
campioană a lumii, cucerind în ace
lași timp și titlul de campioană a 
Europei.

CLASAMENTUL FINAL
1. U.R.S.S. 7 6 1 0 55: 7 13
2. Cehoslovacia 7 6 0 1 32:15 12
3. Canada 7 5 0 2 33:10 10
4. Suedia 7 3 1 3 26:17 7
5. R.D. Germană 7 3 0 4 12:30 6
6. S.U.A. 7. 2 0 5 18:38 4
7. Finlanda 7 2 0 5 18:43 4
8. Polonia 7 0 0 7 10:44 0

2—2. în clasament conduce Vojvo
dina cu 25 p, urmată de Sarajevo 
cu 20 p.

HANDBAL
© în orașul Wroclav s-a disputat 

meciul internațional de handbal (mas
culin) dintre selecționatele Poloniei 
și Suediei. Scor : 15—15.

SCHI
• în competiția internațională de 

schi dotată cu premiul „Ariberg-Kan- 
dahar“ slalomul special a revenit aus
triacului G. Nenning, urmat de K. 
Schrantz și Leo Lacroix. Proba fe
minină a fost cîștigată de schioara 
austriacă Christi Haas.

• Proba de ștafetă 4x5 km femei 
din cadrul Spartachiadei de iarnă a
U.R.S.S. a revenit selecționatei ora
șului Leningrad (Zaițeva, Mekșilo, 
Kaaliste și Gusakova) cu timpuil de 
1 h 30:02.

SCRIMĂ
• Competiția internațională de spa

dă „Trofeul Martini” desfășurată la 
Londra, a fost cîștigată la actuala 

bativ, dominîndu-și adversarul în lupta 
de aproape și reușind astfel să-și asi
gure o victorie meritată. Iată celelalte 
rezultate : cat. 52 kg : N. Dumitru 
pierde prin tuș la Azisov ; cat. 63 kg : 
P. Coman pierde la puncte la Todo
rov ; cat. 78 kg : I. Popescu termină 
la egalitate cu Gheorghiev ; cat. 87 kg: 
Fr. Boia meci nul cu Delcev ; cat. 
grea : St. Stîngu pierde prin abandon 
la Ahmedov. P. Poalelungi și A. 
Meindt au cîștigat prin neprezentare.

C. GRUIA — coresp. reg.

ÎN „C. C. E.“ LA VOLEI: 

București (m) 3-1 
părți. Pernik s-a comportat mai bine 
în apărare, iar Dinamo în atac, unde 
a acționat cu mai multă varietate. 
Oaspeții puteau obține un rezulte’, 
mai bun, dacă ar fi folosit în moi 
corespunzător momentul psihologic 
din setul al treilea cînd, după 2—0, 
3—1, 8—8, 9—9 și 10—10 la 11—11, 
voleibaliștii bulgari păreau epuizați 
din punct de vedere fizic și chiar re
semnați să piardă această parte a 
meciului. Dinamoviștii, însă, în loc să 
forțeze, au scăzut alura, pierzînd ast
fel un set pe care-I puteau cîștiga.

în echipa PERNIK au jucat B. 
Ghiuderov, Dimitrov, Koritarov, Kal- 
cev, Jivkov, Velev, Ceaușev și Stoia- 
nov, iar la DINAMO — Derzei, Co- 
zonid., Ganciu, Schreiber, Tîrlid, 
Smerecinschi, Stoian și Corbeanu, 
S-au remarcat: Koritarov, Ghiuderov, 
Dimitrov și Kalcev de la gazde, Der
zei, Corbeanu și Schreiber de la 
oaspeți.

Arbitrul principal al întîlnirii, Pali 
Bogyo (Ungaria), a condus corect.

Returul va avea loc la 19 martie, la 
București.

TOMA HRISTOV

Concursul internațional 
de spadă din Capitală

(Urmare din pag. 1)

5—3. In ultimul asalt, Moldanschi a 
întrecut și el pe Musumecci, cu 5—3, 
stabilind scorul final : 9—7 pentru Ro-4 
mânia A. O frumoasă și meritată vic
torie. rod al spiritului colectiv de 
luptă, dar în care greul l-a dus, totuși, tî- 
nărul Anton Pongraț (elev în clasa a 
XI-a...).

Efortul din meciul cu Italia își va 
spune cuvîntul în partida cu R.D.G. 
pe care trăgătorii noștri o pierd la 
mare luptă, cu 7—9. In schimb, în ul
tima întîlnire, din nou victorie a culori
lor țării noastre : 9—7 în fața P°|°' 
niei (Pongfaț, Marinescu și Sinco cîte 
3 victorii, respectiv, Rutkowsky, Dotka 
și Joswiak cîte 2, Kutlinsky 1).

In clasamentul pe echipe locul I l-a 
ocupat formația R.D.G., victorioasă^ 
într-o partidă decisivă cu 13—3 asu
pra Italiei. Clasament: 1. R.D.Germa
nă 8 p (46 v), 2. ROMÂNIA A 6 p 
(37 v), 3. Italia 2 p (27 v), 4. Polonia 
2 p (25 v), 5. ROMÂNIA B 2p(25v).

ediție de Dieter Jung (R.F. Germană), 
învingător în finală-asupra compatrio
tului său Kilbert.

ȘAH
® Partidele din cea de-a 4-a rundă 

a turneului internațional feminin de 
la Belgrad s-au încheiat cu următoa-l 
rele rezultate : Nico-lau—Nedelkovici 
0—1, Vreeken—Lazarevici 0—1, K. 
Jovanovici—Gaprindașvili 0—1. Res
tul partidelor s-au întrerupt. în cla
sament conduc Nona Gaprindașvili și 
Vera Nedelkovici cu cîte 3 puncte, 
urmate de Alexandra Nicolau 2 ‘/2 p.

TENIS
• Iată primele rezultate ale fina

lelor turneului internațional de laJ 
Cairo : la simplu feminin, Helga Nieș-I 
sen (R.F. Germană) a învins-o p; 
Prossens (S.U.A.) cu 6—2, 6—0 : 
masculin, Lundquist (Suedia) — Fi ; 
cher (Australia) 6—3, 6—3, 6—2 I J 
semifinală, Lundquist eliminase pe 
vieticul Metreveli cu 7—5, 6—1, 6—î
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