
Încheierea lucrărilor 
Congresului al Vlll-lea 
Uniunii Tineretului Comunist

ORGAN AL UNim DE CULTURĂ FIZICĂ Șl SPORT DIN REPUBLICA SOCIALISTĂ ROMÂNIA
Sîmbătă la amiază s-aa încheiat lu
ările celui de-al VIII-lea Congres al 
îiunii Tineretului Comunist.
La începutul ultimei ședințe, delegații 
invitații au salutat cu aplauze și 

ale sosirea în mijlocul lor a conducerii 
partid și de stat.

în loja din dreapta prezidiului au 
it loc tovarășii Nicolae Ceaușescu, 
ivu Stoica, Ion Gbeorghe Maurer, 
eorghe Apostol, Alexandru Bîriădea- 
, Emil Bodnâraș, Petre Borilă. Con- 
intin Drăgan, Alexandru Drăghici, 
ul NîculesCTi-Mizil, Leoute Răutu, 
mtin Sălăjan. Ștefan Voitec. membri 
pleanți. ai Comitetului Executiv, secre- 
i ai C.G. al P.C.R., vicepreședinți ai 
nsiliului de Stat și ai Consiliului de 
niștri.
In loja din stînga prezidiului au luat 

conducătorii delegațiilor organiza- 
or de tineret de peste hotare.
n sală se aflau numeroși invitați — 
jjbri ai C.C. al P.C.R., ai Consiliului 
ți&t și ai guvernului, conducători de 
tituții centrale și organizații obștești, 
hi militanți ai partidului, activiști 
partid și de stat, oameni de știință, 
ură și artă, tineri din toate sectoa- 

de activitate, ziariști români și 
ini.
ovarășul Alexandru Ignat a anunțat 
în prima parte a ședinței de dimi- 
ă a fost ales prin vot secret noul 
itet Central al Uniunii Tineretului 
unist, din care fac parte 155 de 
ib?T și 70 de membri supleanțî, și 
isia Centrală de Revizie, alcătuită 
23 de membri.
poi, tovarășul Gheorghe Stoica a 
» la cunoștință că în prima ședință 
ară G.C. al U.T.G. a ales Biroul său 
lat din 21 de membri și 7 menlbri 
eanți, precum și Secretariatul. Prim- 

al C.C. al U.T.G. a fost ales 
rășul Petru Enache. Au fost, de a- 
mea, aleși 6 secretari ai C.G. al 
G. Ca președinte al Comisiei Gen* 

i de Revizie a fost aleasă tov. Silvia 
m.
riegații și invitații la Congres au 
itat apoi o moțiune de solidaritate 
upta eroică a poporului și tineretu 

Ionescu a rămas singur, cu mingea și cu poarta goală. Aceasta este scurta istorie a golului doi 
Foto : V. Bageac

tbal: Petrolul și Rapid, „piept la picpt“ 
înaintea meciului de joi

tapa de ieri a campionatului - a XV-a - a fost 
dominată de lupta — indirectă - pentru șefia 
clasamentului dintre Rapid și Petrolul. Cu patru 

înainte de sfîrșitul partidei de (a Galati Rapid 
i conducea la București cu 3-0 în meciul cu Farul 
din nou lider... Dar, Siderurgistul □ pierdut și Pe- 
continuă să conducă, avînd un golaveraj superior, 
devine, așadar,, și mai pasionantă între cele două 
ioniste care aspiră la cucerirea titlului. Ce va fi joi 
iești ? Greu de prevăzut...
insamblu, etapa de ieri s-a caracterizat prin jocuri 
i, cîștigafe în marea lor majoritate de gazde. Sin- 

victorioase în deplasare - Petrolul și Dinamo 
iști. în urma victoriei pe tererf propriu asupra 
•ei, C.S.M.S. lași define cu autoritate locul 3, pe 
Jupă toate aparentele) nu-l va părăsi încă o bucată 
me. Ieșenii au patru puncte avans fată de echipele 

> urmăresc și tatonează în continuare lupta dintre 
j| și Rapid, de care o despart tot patru puncte.

Luîndu-și revanșa asupra studenților timișoreni, dina- 
moviștii bucureșteni au realizat ieri un nou salt specta
culos, ajungînd pe locul 4 și deci printre fruntașele cla
samentului. în urma victoriei obfinute în fața Crișului, 
formația bucureșteană Steaua, a intrat, începînd de 
ieri, în plutonul primelor șapte echipe, avînd în eta
pele viitoare șanse de... avansare.

Ultimele două clasate, Crișul și Siderurgistul, și-au 
„consolidat' si ele pozițiile. Cel puțin două etape de 
aici înainte, Crișul nu va putea părăsi locul 13, iar în 
ce-i privește pe gălăteni, aceștia vor trebui să mai aș
tepte.

Desigur, pe marginea clasamentului se pot face multe 
calcule. Și noi nu vrem să răpim această plăcere citito
rilor.

C. M.

lui vietnamez pentru apărarea libertății 
și independenței patriei lor.

Delegații au aprobat moțiunea eu 
puternice și îndelungate aplauze.

într-o atmosferă de mare însuflețire 
și entuziasm tineresc, Congresul a 
hotă rit să adreseze o scrisoare Comite
tului Central al Partidului Comunul 
Român, secretarului său general, tova
rășul Nicolae Ceaușescu. Textul scrisorii 
a fost aprobat prin puternice și irce- 
lungate aplauze și orale.
. Cuvîntul de închidere a fost rostit 
de tovarășul Fetru Enache. Timp de 
patru zile —- a spus, printre altele, vor- 
bitorul — Congresul a dezbătut pe larg 
probleme deosebit de importante pentru 
munca și viața tineretului, pentru acti
vitatea organizației noastre. Tinerii care 
au luat cuvîntul la Con eres au redat 
bogata experiență acumulată de orga 
nizațiile U.T.G. din diferite sectoare de 
activitate, au făcut propuneri importante 
pentru continua îmbunătățire a muncii 
organizațiilor de tineret. Congresul a 
constituit o puternică demonstrație a 
creșterii conștiinței politice a tineretu
lui patriei noastre, o manifestare entu
ziastă a unității de neclintit a tinere
tului în jurul conducătorului încercat al 
poporului nostru — Partidul Comunist 
Român — a Comitetului său Central, 
o mărturie a dragostei fierbinți față de 
scumpa noastră patria — Republica 
Socialistă România — o expresie deose
bit de vie a hotăririî tuturor uteciștilor, 
a întregului tineret de a participa activ 
la înfăptuirea operei de desăvîrșire a 
construcției socialiste în țara noastră, 
de a munci împreună cu întregul popor 
pentru realizarea mărețului program de 
dezvoltare a economiei, științei și cul
turii, de ridicare a patriei noastre spre 
noi culmi ale progresului și civilizației.

Congresul s-a încheiat într-o atmosferă 
emoționantă, de puternic entuziasm. 
Minute în șir delegații și invitații la 
Congres au ovaționat pentru Partidul Co
munist Român, conducătorul încercat al 
poporului nostru, pentru patria noastră 
socialistă. Intr-un cor impresionant se 
intonează Internaționala.

(Agerpres)
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ȘERBAN CIOCHINA

Nou record republican 
la tir

Virgil Atanasiu (Steaua) a realizat 
ieri un rezultat excepțional în proba 
de pistol calibru mare: 587 p., nou 
record republican.

Lnnl 28 urtie 1966

lolanda Balaș și Șerban Ciochină 
victorioși in criteriul atletic european de sală
DORTMVND 27 (prin telefon). — 

Peste 10 000 de spectatori prezetiți 
în tribunele lui „ Westfalen ha! !e~ au 
fost martorii primului criteriu eu
ropean de atletism pe teren aco
perit, încheiat cu un deplin succes. 
La cele 31 de probe ale întrecerilor 
au participat peste 250 de atleți și 
atlete din 22 de țări. La majorita
tea acestor probe au fost înregi
strate performanțe de o valoare 
deosebită, ceea ce va determina, 
credem, forul atletic internațional 
să-și însușească propunerea de a se 
organiza campionate europene și în 
sală.

In această ambianță foarte va
loroasă, reprezentanții țării noastre 
au avut o evoluție remarcabilă. 
Dacă nimeni nu se îndoia de vic
toria /olandei Balaș, în schimb prea 
puțini scontau că Șerban Ciochină 
s-ar putea clasa pe primul loc. Cam
pionul nostru s-a comportat însă 
excepțional și a învins în proba 
de triplusalt, cu un rezultat de 16,43 
m—superior cu 13 cm celei mai bune 
performanțe europene de sală (Oleg 
Fedoseev-URSS) și cu 15 cm re
cordului său în aer liber.

Iată cîteva dintre rezultatele în
registrate : BĂRBAȚI: 60 m : Kelly 
(Anglia) 6,6, Erbstroser (R.D.G.) 6,6, 
Kasatkin (U.R.S.S.) 6,6 ; 800 m: Ka- 
roll (Irlanda) 1:49,7, Jungwirth 
(R.S.C.) 1:50,8, Missala (R.F.G.)
1:51,2; 3000 m: Norporth (R.F.G.) 
7:56,0, Hermann (R.D.G.) 7:57,0; 
lungime: Ter-Ovanesian (U.R.S.S.) 
8,23; înălțime: Skvorțov (U.R.S.S.) 
2,17, Tilkowski (R.F.G.) 2,11, Nilsson 
(Sued,) 2,08 ; triplu: CIOCHINA 
(ROMANIA) 16,43, Sauer (R.F.G.) 
16,35, Nemcovschi (R.S.C.) 16,28,
Gentile (Ital.) 16,25, R'ickborn 
(R.D.G.) 15,96, Kalocsai (R.P.U.)

REZULTATE

Rapid - Farul 3—0 (î —0)
Steaua - Crișul 1-0 (1-0)
Dinamo Pitești - Steagul roșu 2-1 

(1-0)
Siderurgistul - Petrolul 0-1 (0-0)
Politehnica Timișoara - Dinamo 

București 0-1 (0-1)
Universitatea Cluj - Știinfa Craiova

1-0 (1-0)
C.S.M.S. - U. T. A. 2-1 (0-0)

CLASAMENT

1. Petrolul
2. Rapid
3. C.S.M.S.
4. Dinamo Buc.
5. U.T.A.
6. Univ. Cluj
7. Steaua
8. Steagul roșu
9. Dinamo Pitești

10. Șt. Craiova
11. Politehnica-

Timișoara
12. Farul
13. Crișul
14. Siderurgistul

15 10 3 2 35:13 23
15 11 1 3 31:14 23
15 8 3 4 22:16 19
15 6 3 6 25:22 15
15 5 5 5 21:26 15
15 4 7 4 13:19 15
15 3 8 4 20:14 14
15 6 2 7 25:22 14
15 6 2 7 27:25 14
15 5 4 6 15:19 14

15 5 3 7 14:22 13
15 5 3 7 14:23 13
15 3 4 8 16:27 10
15 2 4 9 18:34 8

ETAPA VIITOARE, JOI 31 MARTIE

Dinamo Pitești - Farul
Dinamo București - Steagul roșu
Petrolul - Rapid
U. T. A. - Crișul
Steaua — Universitatea-Cluj
Siderurgistul - C.S.M.S.

Știința Craiova — Politehnica Ti
mișoara,
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15.84 ; FEMEI: 60 m: Nemeszhazi 
CLP.U.) 7,3, Mitrohina (URB.S.) 
7A, Rând (Anglia) 7,4 ; 800 m: Sza
bo (R.P.U.) 2:07,0 : 60 mg: L Press 
(UJLSS.) 8,1, Diel (R.D.G.) 8,4, Schel 
(R.D.G.) 8,4 ; lungime: Scelkanova 
(U.RSS.) 6,73, Rând 6.53, Rozentahl 
(RT.G.) 6,49, VISCOPOLEANU (RO
MANIA) 6,01, Hogland (Norv.) 5,93; 
înălțime: BALAȘ (ROMANIA) 1,76, 
Gere (R5.FJ.) 1,73, Rand 1,65)
greutate: Gummel (R.D.G.) 17,30, T. 
Press (U.R.S.S.) 17,30, Cijova
(UJLSS.) 16,95, L Press 16,38.

GH. ZIMBREȘTEANU 
antrenor federal

Un nou succes al campionului 
de tenis al României

Ion Tiriac învingător 
in turneul internațional 
de tenis de Ia Bruxelles

(Citiți amănunte in pag. a 4-a)

SImbătă. In concursul de loot de la Milano

Cristina Balaban 
pe podium 

la „Troleo dei navigli"
MILANO 27 (prin telefon). înotă

toare de valoare din 13 țări au luat 
parte sîmbătă și duminică la con
cursul international dotat cu „Trofeo 
dei navigli“ (bazin de 33 m). într-una 
din cele mai atractive probe (100 m 
spate), reprezentanta noastră Cristina 
Balaban a întîlnit pe noua recordma
nă a lumii, Karen Muir. Cursa a fost 
interesantă și s-a încheiat cu victoria 
lui Muir în timpul ele 1:08,2. Sportiva 
noastră, deși a ratat o întoarcere, a 
ocupat locul doi cu 1:10,8, fiind ur
mată de: 3. Mihailova (U.R.S.S.) 
1:10,9, 4. Savelieva (U.R.S.S.) 1:110,
5. Dusseau (Franța) 1:12,6, 6. Koreny 
(Ungaria) 1:13,2. Alte rezultate:

100 m liber: Daniela Beneck (Ita
lia) 1:04,1; 400 m liber: Tamara Sos
nova (U.R.S.S.) 5:01,0; 100 m bras.*
1. Prozumenscikova (U.R.S.S.) 1:18.0,
2. Babanina (U.R.S.S.) 1:18,2; 200 m 
bras: 1. Prozumenscikova 2:46,0, 2. 
Pozniakova (U.R.S.S.) 2:53,0, 3. Cas
tane (Spania) 2:54,0; 200 m spate:
1. Muir 2:27,5, 2. Mihailova 2:32,3,
3. Savelieva 2:33,1, 4. D’Apresto
(Italia) 2:38,2, 5. C. Balaban 2:40,2; 
100 m fluture: 1. Deviatova (U.R.S.S.) 
1:11,4, 2. Butter (Olanda) 1:11,7; 200 
m fluture: Deviatova 2:40,4; 400 m
mixt: 1. Hazieva 5:35,8, 2. Dorlean» 
(Franța) 5:44,3,



Ion lonescu a înscris trei goluri și Petrolul a cîștigat pe merit la Galați:
Rapid —Farul 3-0 (1-0) 1-0 (0-0) cu

3—0 e un scor care pare să nu 
aibă nevoie de prea multe expli
cații. Dincolo de faptul că separă 
net pe învingători de învinși, pre
supune și o anume ușurință, pen
tru primii, în realizarea Iui. Da, 
este adevărat, Rapid a învins cu 
3—0 (1—0) pe Farul, prin golurile 
marcate de Ion lonescu în minutele 
39, 59 și 68. dar lucrurile n-au fost 
așa de simple. Cel puțin pînă în 
clipa înscrierii primului gol I

Și iată de ce: Farul a venit la 
București decisă să joace o „carte 
mare": să încerce o victorie sau 
măcar un „nul" Și aspirațiile con- 
stânțenilor aveau la bază cel puțin 
trei elemente : comportarea sub aș
teptări, de pînă acum, a fostului li
der : o situație proprie, în clasa
ment, oarecum rezolvată ; forma 
destul de bună a majorității com- 
ponenților săi, manifestată în ul
timele partide. Intențiile oaspeților 
s-au concretizat printr-o apărare 
fermă și contraatacuri judicios or
ganizate : în primul sfert -de oră 
al parlidei constănțenii au avut o 
bună ocazie de a înscrie: Ologu— 
min. 8.

Formația giuleșteană pare oare
cum surprinsă de replica adversari
lor săi. Cel mai mult o incomo
dează pressingul pe care aceștia îl 
fac pe tot terenul și nu reușește, 
minute în șir, să dea o linie clară 
jocului său. Cele 7—8 acțiuni ofen
sive, organizate în prima jumătate 
de oră, reușesc îndeosebi datorită 
modului defectuos în care se pla
sează în teren fundașii de margine 
ai Farului : Pleșa și Dumbravă stau 
departe de adversari, îi lasă să-și 
preia mingile, să centreze. De alt
fel, tocmai această defecțiune a si
stemului defensiv al oaspeților va 
duce pînă la urmă la răsturnarea 
întregii apărări constânțene. Deo
camdată. Georgescu (min. 14) și Co
dreanu (min 37) șutează destul de 
puternic, dar Pilcă apără extraor-

dinar, culegînd o dată cu mingea 
și aplauzele publicului.

în min. 39, Icnescu pleacă din- 
tr-o poziție dubioasă. Costin, de
vansat, nu-1 poate prinde și Iones
cu înscrie pe lîngâ portar, care 
plonjase greșit Oaspeții acuză of
said, se enervează și din această 
clipă „fisurile" echipei se adîncesc. 
înscriind primul gol din retur. Ra
pid se „deconectează", profită de 
lipsa de calm și. mai ales, de or
ganizare a adversarului și începe 
să-și impună stilul. Ca de obicei 
(după 1—0), cuplul lonescu—Du- 
mitriu începe să se joace (da, să se 
joace) și reușește cîteva combinații 
de mare efect, una dintre ele în- 
cheindu-se cu gol-ultimul. E drept 
că „arta" lor este facilitată și de 
gravele erori pe care le comit cei 
doi fundași centrali ai Farului — 
Costin și Tîlvescu — precum și de 
randamentul din ce în ce mai scă
zut al mijlocașilor Koszka și Ma- 
reș. Degringolada din apărare obli
gă înaintașii oaspeți să se retragă 
pînă aproape de propriul careu, 
unde luptă din greu pentru a stă
vili valurile de atac ale rapidiștilor. 
Gazdele domină cu insistență în ul
tima jumătate de oră a partidei.

Comportarea contradictorie a Fa
rului, în această partidă, ne îm
piedică să tragem o concluzie gene
rală asupra jocului feroviarilor Să 
așteptăm jocul de Ia Ploiești. Două 
cuvinte despre echipa Farul : Mai 
bine ca-n toamnă dar.„ prea slabă 
de înger 1

Arbitrajul Iui P. Sotir (Mediaș) 
— nesatisfăcâtor.

RAPID : Andrei 7-Lupescu 7, Mo- 
troc 7, Dan 7, Greavu 7-Dinu 6, 
Georgescu 8-Năsturescu 7, Dumi- 
triu 8, lonescu 9, Codreanu 7.

FARUL: Pilea 6-Pleșa 6, Costin 
4, Tîlvescu 4, Dumbravă 6-Mareș 5, 
Koszka 5-Kalo 7, Manolache 8, Tu- 
fan 8, Ologu 7.

VALENTIN PAUNESCU

se 
Ei 
de 
un 
în

GALAȚI 27 (prin telefon, de la tri
misul nostru). Mai erau doar cinci 
minute de pa și suporterii Petrolu
lui, prezenți în număr mare în tribu
nele stadionului, începuseră să se 
consoleze cu gîndul că — cel puțin 
pentru câteva zile — echipa lor 
va afla pe locul 2 în clasament 
— ca de altfel și cei 11 ploieșteni 
pe teren — păreau mulțumiți cu 
rezultat de egalitate, mai ales că
min. 84 Siderurgistul a ratat cea mai 
mare ocazie de gol a meciului. Ciocă- 
naru s-a găsit singur cu portarul în 
colțul careului de 6 m. a șutat puter
nic peste Ionescu, dar mingea a tre
cut și peste acesta și peste bară I 
Atacul următor a pecetluit soarta me
ciului. Moldoveanu, ajuns pe aripa 
stingă, a centrat la Iuhas, acesta a 
șutat într-un adversar, tot el a câști
gat mingea și a pasat-o subtil lui 
Badea, aflat pe aripa dreaptă; a ur
mat un șut bine plasat al acestuia 
din urmă (de la circa 10 m) și min
gea s-a oprit în plasă: 1—0 pentru 
oaspeți I Petrolul a rămas lider în 
continuare.

Tensiunea în care s-a desfășurat 
meciul și-a pus amprenta pe calita
tea jocului. N-a fost o partidă de 
nivel ridicat, dar am văzut o între
cere dîrză. dinamică, și, lucru demn 
de subliniat, desfășurată într-o notă 
de deplină sportivitate.

Primul sfert de oră ne-a lăsat im
presia că gazdele vor cîștiga. Neagu, 
Stătescu, Voinea, Adam și Bretan au 
încercat poarta ploieștenilor, în timp 
ce aceștia puneau accent pe apărare 
(compartiment în care au excelat Boc 
și Florea) și își tatonau adversarul 
prin acțiuni în care accentul cădea 
pe jocul mobil al celor doi atacanți 
centrali. Lipsa de coeziune a atacu
lui gălățean a făcut, însă, ca superio
ritatea teritorială a gazdelor să nu 
mai dea în continuare emoții oaspe
ților. Mai buni tehnicieni, avînd un 
plus de experiență, ploieștenii

Siderurgistul
echilibrat jocul în a doua parte a 
reprizei și a fost rîndul lor să peri
cliteze poarta lut Florea. In min. 23 
acesta a apărat un șut periculos, di
rect din corner, al lui Dridea II, după 
5 minute Florea a boxat balonul la 
un nou ataa al oaspeților, iar în 
min. 44 Pal a respins de pe linia 
porții o minge trimisă de Dridea I 
și căreia părea 
poate opune.

. In repriza a 
fel de dinamic, 
au avut multe 
în min. 47 Ionescu a cules specta
culos balonul la o centrare a lui Voi
nea (singurul mai activ din atacul 
gazdelor), după 10 minute, Badea a ra
tat de puțin intervenția la o centrare a 
lui Dridea II. în min. 65 Adam a reluat 
cu capul, afară,, la o lovitură liberă, 
pentru ca după puțin timp Dridea I 
6ă reia cu capul, dîndu-i ocazia lui 
Florea să se remarce.

Notînd accidentarea lui Pal, care a 
părăsit terenul în min. 75, și reci
tind cele două faze redate la începu-

că nimeni nu i se mai

doua jocul a fost la 
dar cele două atacuri 
carenfe în finalizare.

tul cronicii, avem filmul complet! 
unui meci în care Petrolul a o] 
nut pe merit o victorie deosebit 
prețioasă.

Punctul forte al învingătorilor 
constituit, de data aceasta, apărai 
Mijlocașii au dat un bun randamJ 
Atacul ne-a plăcut prin jocul 
mișcare (Badea a fost cel care a I 
tonul), dar nu și-a creat un nu] 
de ocazii de gol care să-i dea 
notă mai bună Siderurgistul s-a c| 
portat, în ansamblu, slab. Deficia 
principală a echipei: nu știe să I 
seze. Compartimentul cel mai slal 
tacul, azi — cel puțin — sub nivl 
pretins în categoria A.

Arbitrul Ilie Drăghici, ajutat la I 
de M. Cîtu și M. Bică (toți din Bl 
a condus foarte bine echipele: I

PETROLUL: Ionescu 7 — Pahl 
7, Boc 9. Florea 8, Mocanu 7 — Iuha 
Dragomir 7 — Moldoveanu 6, I 
dea I 7. Badea 8, Dridea II 6.

SIDERURGISTUL: Florea 7—1 
7, Costache 7, Voicu 7, Velea sl 
Ioniță 6, Adam 6 — Bretan 4, I 
nea 6, Neagu 5 (min. 70 Ciocăni 
Stătescu 4.

RADU URZIC F AM

O VICTORIE NESE
S^aua—Crișul 1-0 (1-0)

Stadion : 23 August Decor și
gazon de premieră. Spectatori 35 000.

A marcat: Raksi (min. 16), în urma 
unei excelente acțiuni individuale a 
lui D. Popescu.

STEAUA : Haidu 7 — Petescu 6, 
Hălmăgeanu 7, D. Nicolae 7, Sătmă- 
rcanu 6 — Jenei 6, D. Popescu 8 — 
S. Avram 5, Raksi 6 (min. 70 Pavlo- 
vici), Negrea 5, Creiniceanu 5.

VICTORIE NOROCOASĂ

U.T.A. 2-1 (0-0)

menințată, impresia produsă 
de loc strălucită. în jocul 
lipsa lui Constantin (bolnav) 
Voinea (accidentat) și-a spus 
Steaua nu a avut 
prelucreze mingile 
apărare și nici un

n-a 
de
Ș> I 

cuv
un om cai 
brute venite 
altul care s 

startul decisiv spre poarta adj 
în acest din urmă post, Negi^t -1 
locuitorul lui Voinea — a excelat

IAȘI 27 (prin telefon). — Aproape 
15 000 de spectatori au asistat la pri
mul joc din retur disputat „acasă" de 
echipa ieșeană, a cărei evoluție avea 
însă să-i deziluzioneze.

Meciul a început cu atacuri ane
mice ale gazdelor, dar după 10 minute 
U.T.A. echilibrează jocul, acționînd 
uneori destul de periculos. Din cauza 
așezării retrase a mijlocașilor ieșeni, 
atacul a fost lipsit de baloane utile 
și, în plus, a trebuit să acționeze pe 
o zonă prea mare ; de aici — pase 
greșite, finalizări defectuoase și... in
tercepții reușite ale apărătorilor ară
deni. Probabil că lipsa lui Vornicu din 
apărarea C.S.M.S.-ului a contribuit la 
nesiguranța liniei mediane. După 
pauză, cînd mijlocașii au ocupat pozi
ții mai avansate, înaintarea a căpătat

PgONO
3WKT

REZULTATELE CONCURSURILOR 
PRONOSPORT B—13 ȘI A—13 
ETAPA DIN 27 MARTIE 1966

I Pollt. Tim—Dinamo Buc.
II. Rapid — Farul

IH. Steaua — Crișul
IV. Univ. Cluj — șt. Craiova
V. C.S M.S. Iași — U.T. Arad

VI. Dinamo Pitești—Steagul roșu 
VII. Siderurgistul — Petrolul 

Vin. Fiorentina — Juventus
IX. Internazionale — Cagliari
X. Roma — Bologna

XI. Spa) — Lazio 
XII. Torino — Napoli 

XIII. Varese — Milan

Fond de premii: Pronosport B .........  ...
din care 19.140 lei report la fond excep
țional.

Pronosport A 206.982 lei.

PRONOEXPRES

La trag“rea concursului special PRO
NOEXPRES din 27 martie 1966 au fost 

următoarele numere :

28 9 — 17 24

suplimentare

20 27 36
10 28 40

3 253 175 lei din

extrase din urnă

3C 3 6 30

Extrageri

1: 7 39 11 10
II : 44 22 1 16
Fond de premii

U.T.

(0—1) 
(3—0) 
(1-0) 
(1—0) 
(2—1) 
(2-1) 
(0—1) 
(0—1) 
(2-0) 
(3—1) 
(2—0)

2
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1

(1-D X 
(0—0) X

85.601 lei

care
209 862 lej report cat. I,

Tragerea următoare va avea loc 
miercuri 30 martie a.c orele 18,30 la 
București.

Rubrlcâ redactată de Loto-Pronosport.

un plus de incisivitate, care spre sfîr- 
șitul întîlnirii le-a adus ieșenilor avan
tajul minim pentru a cîștiga.

U.T.A. a venit să facă un joc fru
mos. A acționat deschis, cu pase în 
adîncime, care au surprins apărarea 
aglomerată a C.S.M.S., cu șuturi ex
trem de puternice din afara careului, 
expediate precis de Tîrlea, Floruț și 
chiar Chivu care a fost un adevărat 
motor la mijlocul terenului. Ca ur
mare, arădenii deschid scorul (min. 55) 
la capătul unei acțiuni simple a îna
intării : Donciu a șutat din afara 
careului în bara transversală, balonul 
revine în careu și Pantea îl plasează 
la colț. După un iureș ieșean la goarta 
lui Weichelt, cînd rînd pe ’ ’ _
man, Stoicescu și Deleanu trag pe 
spațiul porții, survine egalarea ; în 
min. 69 Humă se trezește cu balonul 
la 10 m de poartă, Bacoș nu-1 atacă 
și jucătorul ieșean are timp să-și 
potrivească mingea și să șuteze la 
colț fără ca Weichelt să poată inter
veni. La scor egal, fazele se succed 
mai rapid, viteza se mărește la margi-

m la poarta 
rînd Cuper-

nea careului de 16 m, atît la o poarta 
cît și la cealaltă. Ieșenii manifestă tm 
plus de dorință de a cîștiga și în 
min. 75 Matei trage la poartă, dar 
cînd Weichelt se pregătea să primeas
că balonul, Stoicescn, venit în viteză, 
îi schimbă traiectoria, aducînd victoria 
C.S.M.S.-ului.

Finalul îi găsește pe arădeni în 
ofensivă, dar aceștia nu mai pot 
schimba rezultatul care, după aspectul 
general al jocului, putea fi egal. A 
arbitrat bine brigada constănțeană 
Stavru Nicolau (la centru), V. Dăs- 
călescu și C. Ridvan.

C.S.M.S.: Constantinescu 6 
Popescu 6, Gheghi 6, Pop 8, 
8 — Ștefănescu 6, Romilă 5 
tei 6, Humă 6, Cuperman 
cescu 7.

U.T.A.: Weichelt 8 — _o_
Bacoș 5, Mețcas 6, Iacolz 6 — Chivu 
8, Floruț 6 — Pantea 6, Donciu 6, 
Țîrlea 7, Axente 6.

z

— V.
Deleanu 
— Ma- 

6, Stoi-

Igna 7,

D. DIACONESCU — coresp. reg.

STEAUA—CRIȘUB 1—0. Golul victoriei. Raksi (in stingă) va relit 
in plasă „bara“ lui D. Popescu
CRIȘUL : Marin 7 — Szakacs II 6, 

Solomon 7, Naghi 5, Balogh 6 — Ale
xandru (min. 24 Mureșan III 6), Ser- 
fozo 5 — Bacoș 7, Harșani 5, Iacob 7, 
Mureșan II 6.

Arbitru : Cornel Nițescu (Sibiu), 
bun.

După avanpremiera de frumoase pro
misiuni în compania dinamoviștilor 
(2—1 pe Dinamo), după rezultatul 
bun de la Arad (1—1), Steaua ame
nința să surclaseze echipa orădeană, 
care pierduse acasă un punct în fața 
clujenilor. în cele din urmă însă 
bucureștenii au cîștigat la limită, și 
cu toate că victoria nu le-a fost a-

Foto : Aurelie; 
prin imprecizia șutului, care a 
nat cu penaltiul ratat în min. ‘ 
jocul de ieri, singurul care a c 
la valoarea lui a fost D. Popesc 
și acesta și-a admirat prea mu 
cîteva acțiuni individuale, nejucj 
timpul. Pe de altă parte, ext 
au fost „ținute" cu o surprind 
ușurință de fundașii orădeni. 
„surpriză" ne-au rezervat f 
bucureșteni Petescu și Sătmj 
vizibil incomodați de vioiciușa 
Bacoș și Mureșan II. în sfîrșia 
observație generală, apărarea bl 
teană a rămas „cuminte" în fața 
sale, chiar în situațiile cînd ar 3

Gaboraș a salvat 5 goluri

UNIVERSITATEA CLUJ-ȘTIINȚA CRAIOVA 1-0 (1
CLUJ 27 (prin telefon, de la tri

misul nostru). — Clujenii au ținut 
să ofere primului meci oficial dis
putat în acest sezon în orașul lor 
un cadru sărbătoresc: s-a cîntat 
„Gaudeamus Igitur" la apariția 
echipelor și fiecărui jucător i-a fost 
înmînat cite un buchet de flori.

încurajați frenetic de tribune — 
„Haide „U“! — clujenii au lansat 
de la început atacuri puternice pe 
partea dreaptă. Mai întîi V. Ale
xandru și apoi Oprea încearcă vi
gilența lui Papuc. Dar el este la 
post. De cealaltă parte, Strîmbeanu 
și Sfîrlogea se iau la întrecere cu 
Gaboraș. dar portarul clujean — 
așa cum va face tot timpul cîștigă 
acest „meci" personal.

Inițiativa este mai mult de par
tea clujenilor. împinși — la pro
priu și Ia figurat — de elanul și 
activitatea neîntreruptă ale lui V. 
Alexandru, ei construiesc acțiuni 
pe un front larg, încheiate cu șu
turi care de zece ori nimeresc spa-

țiul porții. Dominarea clujenilor 
este atît de insistentă încât, în min. 
32, îl vedem pe Sfîrlogea degajînd 
ca un fundaș. în schimb, privind 
cît de ușor pierd mingea studenții 
craioveni, ne gîndim că cele decla
rate înainte de meci de antrenorul 
Teodorescu, („vrem să facem o sur
priză !“), nu au acoperire. în acea
stă repriză clujenii domină copios. 
Orice aut pe partea stingă în favoa
rea Universității e transformat de 
Cîmpeanu într-un fel de corner, 
care iscă învălmășeală în careul 
oaspeților și dă de furcă lui Papuc.

în min. 44, Marcu execută o lo
vitură liberă din apropierea liniei 
de centru Trimite balonul lung în 
fața porții craiovene, Ivan și Adam 
sar împreună la minge, fundașul 
craiovean lovește balonul greșit și... 
autogol. 1—0 pentru Universitatea.

„Dezmeticiți", oaspeții ies de la 
„cutie", meciul se animă și mai 
mult. Sfîrlogea și Ionescu — cre- 
indu-și poziții bune de șut, — pun

în pericol poarta Iui Gaboraș. Și 
începe repriza a doua, „repriza lui 
Gaboraș", în care Știința Craiova 
arată calități nebănuite pînă acum 
și este foarte aproape de surpriza 
de care vorbea antrenorul Teodo- 
rescu. Astfel, în min. 52, după un 
schimb de pase scurte cu Eftimie, 
Sfîrlogea trece de apărarea în linie 
a Universității, șutează de la nu
mai 6 metri, dar Gaboraș prinde 
excepțional. Peste 7 minute Sfirlo- 
gea scapă iarăși, șutează de la cîțiva 
metri (gol ?), dar Gaboraș boxează 
la Sfîrlogea, alt șut al acestuia în 
partea opusă a porții, dar fundașul 
Szoke intervine — fericit — cu ca
pul. în min. 82, lansat de Strîm- 
beanu, Plugaru trece de Cîmpea- 
nu, șutează din apropiere, dar 
boraș este din nou la post. în 
șît, în min. 87, Sfîrlogea e din 
în apropierea luî Gaboraș, dar 
sta iese
tor,

Ga 
sfîr-
nou 
ace- 

a cîta oară? — învingă-

Din relatarea acestor faze, 
se creadă că în repriza a q 
teren a fost numai Știința d 
Nu. Universitatea a atacat 
la fel de viu. în această □ 
meciului am notat de parul 
jenilor șuturile lui Szabo, 
peanu, V. Alexandru, Marcu.l

Și astfel s-a încheiat acel 
resant med, răsplătit cu d 
aplauze de către publicul I

UNIVERSITATEA CLUJ:] 
raț 10 — Marcu 6, Pexa 7J 
7, Cîmpeanu 7 — V. Alexal 
Oprea 7 — Barbu 7, M. Br| 
Adam 7, Szabo 6.

ȘTIINȚA CRAIOVA: Papi 
Mihăilescu 7, Mincă 8, Ivanl 
liu 7 — Strîmbeanu 7, Bit iJ 
Sfîrlogea 7, Eftimie 7, lori 
(min. 63 — Cîrciumărescu (| 
garu 7.

Arbitrul 
condus în

V. Pădureanu 
general bine.

MIRCEA TU)



BOX

O victorie pe deplin meritată:
Pastide interesante și de un bun nivel tehnic 

in finala turneului pe categorii
NAMO BUCUREȘTI—POLITEHNICA TIMIȘOARA

1-0 (1-0)
riMIȘOARA 27 (prin telefon, de 
[trimisul nostru). 20 000 de timișo- 
i au plecat dezamăgiți de pe sta
nul .1 Mai". Motivul este lesne 
înțeles : echipa lor favorită a fost 
insă fără drept de apel, cu 1—0 

L-O), de Dinamo București. Dar, 
iorterii echipei studențești și-au ma- 
testat nemulțumirea nu numai pentru 
rîngerea suferită azi de Politehnica, 
ti pentru jocul demodat pe care l-a 
[fășurat, pentru ineficacitatea în
fiorătoare de care a dat dovadă, 
locul a avut unele momente pasio- 
hte. Pe de o parte, am văzut o for- 
ție care a făcut multă risipă de 
Irgie (cea a gazdelor), iar pe de 
k parte o echipă matură, solidă, 
le a știut în orice moment ce are 
făcut: DINAMO BUCUREȘTI,

(bună dreptate un spectator spunea: 
iul Politehnicii se poate asemăna cu 
tunile unui boxer care atacă dez- 

frCATIVĂ
Insa în bloc. Deseori Harșani a fost 
lit de întregul cvartet defensiv al 
I Haidu.
brădenii și-au structurat echipa pen- 
I un punct. Ei au aplicat, teoretic, 
I 1—4—g—3 cu Jacob retras dar, 
I fapt, au jucat un veritabil 
14—5—1, cu extremele „du-te-vino“ 
leu Harșani în față, rupt complet
■ restul echipei, în voia... soartei și 
I spy anta unui... luft. Echipa lui 
Lhia muncit mult, a demonstrat 
lună tehnică pe spații mici, a în- 
lut cu un pressing remarcabil am
is reprize, dar contraatacurile au 
I sortite eșecului, pentru că incursiu- 
| de -pe flancuri nu au avut exe- 
linți în fața porții.
lucureștenii au avut numeroase oca- 
Ide a înscrie (12—2 pentru Steaua),
■ _cele mai multe n-au fost rodul 
K combinații gîndite. ci al fisurilor 
■ști provocate în zidul unei apărări 
Ițuite. De-a lungul întregului meci, 
Intralii" Negrea — Raksi (formulă 
■lită) nu s-au găsit, iar extremele 
Iu izbutit învăluirile așteptate. Crei- 
fcanu a confirmat încă o dată că 
[simte mai bine pe dreapta. Pro- 
lil că deprinderile neformate îl 
■gă să joace mai simplu.
[ocul de ieri a demonstrat, prin 
liua, că o idee de joc o dată adop-
■ (vezi meciul cu Dinamo) trebuie 
mectată, înlocuindu-i pe indisponi- 
[ cu jucători apropiați ca stil.
■ si în locul lui Constantin și Pavlo- 
| îiifc.față de la început (chiar cu 
■țrea) ar fi fost, poate, o soluție 
I bună. Orădenilor nu li se poate 
■roșa aproape nimic. în momentul
■ față, echipa atît poate—

IOAN CHIRILĂ

Joc frumos, victorie dificilă

iînamo Pitești-Steagul roșu 2-1 (1-0)
1TEȘTI, 27 (prin telefon; de la tri

lul nostru). — Pe un timp excelent 
iru fotbal, publicul piteștean a urmă- 
un meci spectaculos, cu faze purtate 
mare repeziciune de la o poartă la 

|rima repriză s-a caracterizat printr-un 
| echilibrat, cu incursiuni mai perieri
le din partea gazdelor, ta timp ce 
tovenii au încercat poarta lui Nicu- 
|u cu șuturi de la distantă, ta în
otul reprizei secunde aspectul jocului 
| păstrat, dar pînă in min. 65, cînd 
jamo a majorat scorul la 2—0. A 
lat o perioadă în care gazdele au 
lat cu autoritate, dar fără rezultat, 
li, din min. 74. cînd Dinu Badea 
I accidentat devenind un simplu figu- 
I, Dinamo s-a repliat în jumătatea 
Ide teren, ceea ce a permis Steagu- 
Iroțu să preia inițiativa și să domine 
lori al.
■ acum, cîteva faze mai Importante. 
Iul e deschis de Dinamo (în min. 
I prin Naghi care înscrie cu capul, 
li, tot dinamoviștîi sînt cei care 
Ichează. In min. 65. O. Radu trimite 
lasă scurtă lui Țurcan, acesta înain 
lă cîțiva pași și, din plină viteză, 
lază fulgerător pe jos, în colțul 
Ig, făcînd inutil plonjonul lui Ada- 
Ihe. Abia pornită mingea de la cen 
[și Hașoti demarează puternic, a- 
l»e la 7 m în careul advers, dar... 
[e peste poartă. In min. 67 apărarea 
pe trece prin clipe grele: Țuican 

lănțuit, dar lovește mereu în garda 
adversarului său și este în perma
nență... fentat.

Singurul care a corespuns din ata
cul echipei timișorene a fost Lereter. 
El a condus bine linia de înaintare, 
dar ce folos ! ? R. Lazăr a stricat 
mai mult decît să ajute la finalizarea 
unor acțiuni, iar Regep și Mițaru 
n-au știut să se demarce sau să fructi
fice ocazii favorabile. Studenții au 
fost deficitari și în jocul de la mij
locul terenului, abuzînd de pase inu
tile (la o acțiune pornită de la mijlo
cul terenului, balonul a fost pasat de 
4—5 ori pînă să ajungă în marginea 
careului de 16 m. !).

Desigur, în asemenea condiții, ba
lanța a atîrnat net în favoarea dina- 
moviștilor bucureșteni. Oaspeții au 
jucat calm, au plimbat util balonul în 
fazele de la centrul terenului, de unde 
prin cel mult una, două pase în adîn- 
cime au pus în pericol poarta forma
ției gazdă. Dinamo a jucat, într-ade- 
văr, modern : cu un „beton â la Inter* 
în care toți cei de pe linia de fund, 
plus Ghergheli, Ștefan și uneori și 
Radu Nunweiller au fost de netrecut 
Din atac ne-a plăcut Pîrcălab, cînd 
pe dreapta, cînd pe stînga, cînd pe 
centru — o adevărată săgeată printre 
înaintași ! Golul marcat de Ene (min. 
31) este, în fond, opera lui Pîrcălab. 
El a demarat, a centrat în stilul său 
caracteristic și Ene, atent, a împins 
balonul în poarta lui Sidai.

Din noianul de ocazii vom consemna 
cîteva... în min. 7 Ene trimite printr-o 
„foarfecă", dar Siclai respinge în cor
ner. Apoi Lereter și Grizea ratează 
ocazii favorabile (min. 18, 24). După 
golul lui Ene, jocul se echilibrează, 
în partea a doua a meciului Regep 
(47) și Lereter (56) ratează cu poarta 
goală, pentru ca în min. 57 Ene să-u
imite. Condamnabil este faultul inten
ționat comis de Mițaru asupra lui 
Popa (58), fault care ar fi putut avea 
urmări grave. în continuare inițiativa 
aparține mai mult Politehnicii, dar 
Dinamo știe să mențină rezultatul, ob- 
ținînd o victorie la limită pe deplin 
meritată.

Arbitrul Mircea Rotaru (lași) a con
dus foarte bine formațiile :

POLITEHNICA Timișoara : Siclai 
7 — Surdan 7, Petrovici 7, Răceles- 
cu 7, Speriosu 6 — Grizea 5, Mihăilă 
6 — R. Lazăr 3, Regep 4, Lereter 6, 
Mițaru 4.

DINAMO București : Datcu 8 — 
Popa 8. Nunweiller III 8, Nunweil
ler IV 7, Ivan 7 — Ghergheli 7, Ște
fan 6 — Pîrcălab 8, Nunweiller VI 7, 
Ene 7, Varga 6.

IOAN OCHSENFELD

centrează, Adamache boxează balonul Ia 
C. lonescu. care insă 11 trimite ta
bără ; mingea revine la C. Radu și a- 
cesta de Ia numai 3 m o înalță mult 
peste poartă' Nu trec decît 3 minute, 
cînd C. Radu pierde pe drum cîțiva ad
versari. El trimite balonul ta careu) ste 
gărilor și G. lonescu, venit ca un bolid, 
șutează puternic, dar Adamache respinge 
în ultimă instanță, cu piciorul Ur
mează o acțiune a oaspeților și Dinu 
Badea, accidentîndu-se, părăsește terenul 
pentru cîteva momente. Gazdele se apără 
destul de bine, totuși, ta min. 75, ta 
urma unei combinații Hașoti — Necula 
— Năftănâilă, ultimul reușește să mar 
cheze. Peste patru minute însă același 
Năftănâilă ratează o mare ocazie de 
a egala, trăgînd de Ia 10 m în Nieu 
lescu 1

A condus bine brigada bucnreșteană 
de arbitri, cu A. Bentu la centru, I) 
Israel și T. Vasile la tușe.

DINAMO PITEȘTI : Niculescu 8 — 
I. Popescu 7, Barbu 8, I. Stelian 7, 
Badea 7 — Țîrcovnicu 8, David 7 (din 
min. 58 Timer 5) — C. Radu 8. fur 
can 7, Naghi 8, C. lonescu 7.

STEAGUL ROȘU : Adamache 8 — 
lvăncescu 8, Jenei 7, Alecu 8 (din min. 
46, Hașoti 7), Naghi 7 — Zaharia 7, 
Sigheti 6 — Necula 7, Năftănăilâ 8, 
Goran 6, Pescaru 7,

CONSTANTIN COMABNISCHI

Sîmbătă seara, cu mult timp înaintea 
primului sunet de gong, sala Floreasca 
din Capitală era plină, iar Ia intrare 
sute de iubitori ai boxului așteptau, 
sfidînd ploaia, providențialul „bilet în 
plus“. Interesul stîrnit de finala tur
neului de box pe categorii dotat cu 
„Gupa primăverii** era pe deplin justi
ficat. Prin... sita deasă a „grupelor** de 
la București și Constanța reușiseră să 
treacă cei mai buni „20“ din 80 de 
boxeri care s-au prezentat Ia start. Sur
prinzător, printre finaliști au fost pre- 
zenți numai patru din cei zece campioni 
ai țării: Vasile Antoniu, Ion Dinu, 
Gheorghe Chivâr și Vasile Mariutan.

La categoria muscă, C. Gruescu 
(Steaua) l-a întîlnit pe dinamovistul 
craiovean C. Pop. în primele două re
prize ei și-au împărțit perioadele de 
dominare. In ultimul rund, Pop — 
prea încrezător în forța loviturilor sale 
— a așteptat un prilej favorabil să lo
vească decisiv. In acest tinip Gruescu, 
mai activ, a reușit să acumuleze avan
tajul necesar victoriei.

Absența „cocoșului** «V. Gîiu (Steaua) 
a prelungit (oare pînă cînd ?) dorința 
tuturor de a-I vedea boxînd și cu iV. 
Puiu (Progresul), care a cîștigat finala, 
făcînd doar... act de prezență.

In meciul „penelor*, o surpriză: C. 
Stanef (Dinamo București) a fost în

VOLEf

în categoria A,
6 echipe învinse acasă

în campionatul feminin

Rapid învinsă de Constructorul
FEMININ, SERIA I

Constructorul București — Rapid București 67—60 
(32—26). Campioanele nu au făcut cinste titluiut pe 
care-1 dețin și, după un joc de nivel tehnic extrem de 
scăzut, și lipsit de combativitate, au pierdut în fața for
mației Constructorul, care nici ea nu a strălucit. Meciul 
a fost mai mult decît anost șl prin numeroasele greșeli 
de tehnică și ratările exasperante, a constituit o proastă 
propagandă pentru baschet.

Voința Brașov — Progresul București 43—34 (23—10). 
Brașovencele și-au impus superioritatea din primul minut 
și au condus în permanență, cîșligînd fără emoții. 
(L HÎRȘU - coresp.).

Politehnica București — Mureșul Tg. Mureș 79—49 
(38—20), Voința București — LC.F. 71—61 (35—29), 
Universitatea Cluj — Crișut Oradea 57—47 (35—11).

Caracteristica etapei de sîmbătă și duminică a cam
pionatelor categoriei A a fost echilibrul înregistrat în 
multe partide și laptul că, în continuare, avantajul tere
nului propriu pierde... teren : șase echipe au ieșit învin
gătoare în deplasare. Iată rezultatele :

Farul Constanța — Dinamo București (F. I.) 1—3 
(6-15, 15-10, 7-15, 14-16). Farul a jucat foarte slab, totuși 
putea să cîștige, întrucît nici Dinamo n-a strălucit, iar, 
pe de altă parte, arbitrajul prestat de Șt Dedinschi—V. 
Ranqhel (Ploiești) le-a dezavantajat pe localnice prin
tr-o decizie greșită în setul ultim, la scorul de 14—12. 
Jucătoare evidențiate: Ivănescu, Bogdan, Nodea (Di
namo), Hubalek și Goloșie de la Farul. (CH. GOLDEN
BERG - coresp.).

Știința Craiova — Metalul București (F. I.) 3—0 (7,9, 
13), rezultat obținut de Știința fără emoții. (V. ȘTEFĂ- 
NESCU - coresp.).

C.S.M. Sibiu — Universitatea Cluj (F.I) 3—1 (10,-9, 
8, 15). Sibi'encele au desfășurat un joc excelent, bazat 
pe preluări foarte bune. Cele mai eficace: Vamoșiu, 
Welther, Bittay de la învingătoare, Popa și Mocanu de 
la învinse. (GH. TOPÎRCEANU - coresp.).

Penicilina Iași — Rapid București (F. I) 1—3 (11—15, 
10—15, 15—12, 11—15). Penicilina a început bine, dar a 
slăbit pe parcurs. S-au remarcat Cbezan de la Rapid șl 
Nan de la Penicilina. (L DAVID și L DIAC - coresp.).

C. P. București — Partizanul roșu Brașov (F. I) 3—0 
(4, 7, 5). Mai mult o formalitate pentru gazde care, 
deși departe de a străluci și-au adjudecat victoria în 
numai 45 de minute de joc. Nivelul scăzut al partidei și 
comportarea slabă a oaspetelor sînt ilustrate, pe de o 
parte de numărul serviciilor greșite (Partizanul roșu 7, 
GP.B. 6), iar pe de altă parte de faptul că învinselor 
li s-au înscris aproape o treime din puncte (18), direct 
din serviciu I

Rapid București — Petrolul Ploiești (M. I) 3—0 (9, 8, 
13), după 65 de minute de joc modest în care campionii 
s-au menajat si... au fost menajați de adversar. Rapid a 
acționat relaxat, situație de care Petrolul n-a știut să 
profite. Nici în setul întîi (7-2, 7-9, —15-9), nici, mai cu 
seamă, în ultimul i 7-6, 8-8, 9-8, 9-9, 13-9, -.13-13,
...15-13 I

Steaua București — Știința Galați (M. I) 3—0 (8, 11, 
2), după două seturi de volei spectaculos, de ridicată 
valoare și unul fără istoric și frumusețe. Victoria neaș
teptat de ușoară a militarilor, se explică în primul rînd 
prin faptul că Steaua, cu un joc de ansamblu foarte bun, 
ferm la blocaj, iute și variat in atac, s-a prezentat ca o 
eebipă în întreaga accepție a cuvîntului. Deopotrivă 
însă, acest categoric 3—0 se explică și prin aceea că 
Știința n-a ripostat de astă dată cu obișnuita sa tena
citate, în ofensivă și, mai ales, în defensivă, capitolele 
îndeosebi deficitare fiind blocajul și dublarea atacului. 
S-au remarcat: toată echipa învingătorilor, cu o men
țiune specială pentru Cristiani, iar de la găiățenl — 
Brandenburg ICONSTANHN FAUR).

Farul Constanța — Progresul Brăila (M. I) 1—3 (15-13, 
3-15, 10-15, 8-15). Gazdele s-au comportat lamentabil, 
ușurînd mult sarcina brăilenilor. Cei mai buni de pe 
teren s Ruja și Gheitinișan de la Progresul. (EM. IENCEC 
coresp.).

Politehnica Brașov — Dinamo București (M. I) 0—3 
(3,7,4) în 36 de minute de joc I Cei mai buni de la Dinamo, 
care a fost mult aplaudată pentru jocul desfășurat i 
Densei, Stoian, Schreiber, (L STANCA - coresp. p

Tractorul Brașov — Politehnica Cluj (M. I) 3—1 (11, 
4, —11, 3). Gazdele au cîștigat clar, în 75 de minute, ca 
urmare a unei categorice superiorități tehnice. S-au evi
dențiat Szocs, Pruneș (Tractorul), respectiv Rednic și 
lonescu. (T. MANIU - coresp.).

REZULTATELE ÎNREGISTRATE ÎN SERIA A O-A 
(masculin): Progresul București — Știința București 3—1 
(—10, 11, 12, 10), înainte Timișoara — Știința Petroșeni 
3—0 (8, 11, 5), Alumina Oradea — C.S.M.S. Iași 3—1 
(10, 15, —17, 10), Știința Tg. Mureș — Viitorul Bacău 
0-—3 (8, 5, 14). Industria sîrmei C. Turzii—Electroputere 
Craiova 2—3 (15-ti, 15—2. 9—15, 14—16, 13—15). Amă
nunte în ziarul nostru de miine.

SERIA A Il-A

Olimpia București — Voința Oradea 50—49 (17—21), 
S.S.E Craiova — Politehnica Timișoara 68—47 ( 31—14), 
A^S.A. Cluj — S.S.E Satu Mare 84—64 ( 37—27),
C.SA4.S. Iași — Știința Constanța 80—72 (43—18),
Voința Tg. Mureș — Spartac Salonta — amînat pentru 
30 martie

MASCULIN. SERIA I

Rapid București — Universitatea Cluj 85—68 (39—27). 
Derbiul etapei nu a satisfăcut nici ca valoare tehnică și 
nici ca spectacol. Rapidiștii au cîștigat fără emoții, dar 
atacul lor s-a bazat pe acțiuni individuale și nu a avut 
organizarea și claritatea din alte partide. La Universitatea 
Cluj s-a vădit lipsa de pregătirea atacului. Demian a în
scris 29 de puncte, dar, prin faptul că în țurul lui „flotau” 
în permanentă doi-trel apărători adverși, coechipierii 
puteau înscrie mult mai mult. Slabele cunoștințe de 
tactică individuală și imprecizia în aruncările la coș de 
la 3—4 m, i-au împiedicat însă să fructifice numeroasele 
momente favorabile pe care le-au avut.

Steagul roșu Brașov—Farul Constanța 56—48 (24—16). 
în unul din meciurile decisive pentru evitarea retro
gradării, „stegarii” s-au detașat de la început șt, dato
rită acțiunilor tactice mai bine închegate au cîștigat mai 
clar decît arată scorul. (E BOGDAN - coresp.).

Știința Galați —Dinamo București 57—66 (26—33). 
După un meci extrem de disputai, in care ambele echipe 
au luptat cu multă energie, dinamoviștîi au cîștigat în 
final. De menționat că în min. 29, bucureștenii erau con
duși cu 43—41. (ST. CONSTANT1NESCU - coresp.).

Steaua — Aurul Brad 101—52 (55—31), Dinamo Oradea 
— Știința Tq. Mureș 75—53 ( 34—16), Politehnica Timi
șoara — Politehnica București 67—61 (35—33).

SERIA A O-A

I.C.F. — Olimpia M. L București 69—60 ( 34—37). A 
fost ce) mai frumos și, în același timp, cel mai bun 
ca nivel tehnic dintre toate meciurile desfășurate în Ca
pitală. Olimpia M. I. a avut inițiativa pînă în min. 13, 
scorul arătînd atunci 28—20. Bine conduși de prof. Mihai 
Nedef, studenții au trecut însă la aplicarea strictă a 
apărării agresive șt, treptat, au refăcut handicapul iar 
în min. 22 au luat conducerea :38—37. în continuare, 
ambele formații luptă cu multă energie, și, alternînd 
atacurile poziționale cu contraatacurile fulgerătoare, 
creează un spectacol foarte plăcut. în final „icefiștii* do
vedesc o mai bună pregătire fizică, insistă în aplicarea 
presingului și își obligă adversarii să comită cîteva gre
șeli de tehnică pe care le fructifică cu promptitudine. 
Au înscris: Nicolau 11, Chiciu 18, Baltag 10, Satmari 4, 
Gal 12, Mălușel 8, Hondrilă 6 pentru I.C.F., respectiv, 
Ivanov 5, Sterescu 3, Rusu 6, Baciu 5, Anastasiu 2, Ni
culescu 21, Seuca 10, Tarău 8. Au condus bine arbitrii 
L Vasilescu și Gh. Dinescu.

Progresul București — Unio Satu Mare 86—72 
(43—34), Academia militară — Politehnica Brașov 82—63 
(35—27), C.S.M.S. Iași — A.S.A, Bacău 89—53 (43—20), 
Politehnica Cluj — Știința Craiova 63—46 (35—20).

vins de colegul său de club, N. Mol
dovan. Agresiv, ca de obicei, Stanef a 
plecat la atac chiar din primul minut 
grăbindu-se să termine partida înainte 
de limită. Dar atacurile sale nu au fost 
bine construite, fapt care i-a facilitat 
lui Moldovan expedierea multor directe 
de întîmpinare pe care Stanef Ie-a re
cepționat cu promptitudine. Deși a avut 
un final mai bun, Stanef nu a putut 
recupera terenul pierdut în primele două 
reprize și a fost învins. Intr-un fel, a 
învins modestia.

La categoria semi ușoară, o nouă sur
priză : campionul Vasile Antoniu (Di
namo) a fost învins de tînărul boxer 
militar Alexandru Murg. Meciul a fost 
foarte echilibrat pînă în nltimul rund, 
cînd Murg — deși dezavantajat de a- 
lonja adversarului — a reușit totuși, 
prin eschive și un joc de picioare de
rutant să se apropie de Antoniu și să 
obțină victoria.

După felul în care a început confrun
tarea dintre „ușorii* I. Dinu (Farul) 
și V. Tudose (Steaua), victoria constăn- 
țeanului nu putea fi pusă sub semnul 
întrebării. Intr-adevăr, Dinu — foarte 
bine pregătit — a condus lupta din 
primul și pînă în ultimul minut, cîști- 
gînd detașat în fața unui adversar care 
s-a apărat curajos.

O impresie deosebită a făcut craio- 

EEsazai

veanuî T. Hodoșan care, în limitele ca
tegoriei seminiijlocH. l-a întîlnit pe 6. 
Ghițâ (Dinamo). Hodosan, cu un box 
curat, în linie, cu lovituri variate la 
față și la corp, a dat mult de lucru spor
tivului bucureștean, la rîndu-î foarte 
bine pregătit. La capătul unui meci fru
mos și echilibrat, arbitrii l-au preferat 
pe C. Ghițâ care a obținut astfel o 
muncită dar meritată victorie la puncte.

Revelația turneului pe categorii, mij
lociul mic M. Anghel (Metalul), a cîș
tigat și finala, întrecîndu-1 la puncte 
pe constănțeanul T. Pintilie. Anghel nu 
s-a lăsat ademenit de „cursele** întinse 
de Pintilîe și a cîștigat detașat la 
puncte.

Campionul Gh. Chivâr (Steaua) și-a 
justificat din plin titlul, întrecîndu-1 
la „mijlocie** pe dinamovistul /. Oltea- 
nu. După prima repriză, în care a fost 
dominat. Chivâr a trecut la un atac sus
ținut reușind o victorie pe cît de valo
roasă pe atît de clară.

„Semigreul** Gh. Preda (Farul) a ob
ținut victoria în fața lui V. Trandafir 
(Steaua), iar la categoria grea, V. Ma
riutan l-a învins din nou pe vechiul și 
nehotăritul său rival M. Gheorghioni 
(Steaua).

PETRE HENȚ
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Noi surprize in ultimele două zile

ale concursului de primăvară
înotătorii reșițeni au lăsat o frumoasă impresie

A luat sfîrșit, după patru zile 
de pasionante întreceri, concursul 
republican de primăvară găzduit 
de piscina acoperită de la Floreas- 
ca. Dintre fruntașii probelor des
fășurate sîmbâtă și duminică se de
tașează Ingrid Ungur șl Vladimir 
Moraru, victorioși în toate cursele 
la care au participat. în lipsa Cris- 
tinei Balaban, înotătoarea Ingrid 
Ungur și-a întrecut adversarele la 
400 m liber (5:33,0), 400 m mixt 
(5:57.5) și 133 m mixt (1:43,9), lă- 
sîndu-ne să apreciem că în condi-

Si-NU 1:16,4, 2. I. Miclăuș (SSE 
biu) 1:23,4, 3. E. Aimer (SSE Re
șița) 1:23,4; 400 m liber: 1. GH. 
DUMITRU 5:17,9, 2. S. Cosmescu 
(Steaua) 5:41,5, 3. Ad. Spinea ♦Di
namo) 5:46,6.

SENIOARE — 400 m liber: 1. 
INGRID UNGUR (STEAUA) 5:33,0, 
2. Agneta Șterner (CSȘ) 5:40,0, 3. 
Viorica Petcu (SSE 2) 5:42,0; 133 
m mixt: 1. I. UNGUR 1:43,9, 2. 
Anca Andrei <SSE Reșița) 1:47,0, 3. 
Gabriela Tărnăuceanu (CSS) 1:50,6; 
4X200 m liber: 1. G. S. ȘCOLAR

In revenire de formă, campioana țării, Nicoleta Bărbulescu, a 
in j—*■- -- z-----" ' ' - ’

i „mers" 
proba sa favorită (100 m fluture) 1:13,6 — la 0,2 sec. de recordul 

țării
Foto : Aurel Neagu

de „concurență" timpii realizați 
ea vor suferi ameliorări.

ții 
de 
ce-1 privește pe Vladimir 
timpii înregistrați de el în 
cîștigate (4:37,7 la 400 m 
5:13,7 la 400 m mixt), sînt 
sibilitățile sale, dar elevul antre
norului Gheorghe Dimeca are cir
cumstanțe, întrucît a resimțit obo
seala acumulată în cele 4 zile de 
concurs.

înotătorii reșițeni ne-au rezervat 
noi surprize plăcute. Astfel, Her
man Schier i-a întrecut pe toți spe
cialiștii probei 133 m mixt, deta- 
șîndu-se pe ultima lungime de ba
zin (la craul) de Șoptereanu și de 
colegul său Giurasa. Campionul 
probei, Deneș Naghi (Mureșul), a 
resimțit lipsa pregătirii specifice 
în apă, clasîndu-se abia pe locul 8. 
O cursă pasionantă, încheiată cu o 
surpriză, a furnizat-o finala la 100 
m fluture seniori; reșițeanul Zeno 
Giurasa a acoperit distanța în 1:05,7, 
întrecînd pe Ad. Covaci și Herman 
Schier, creditați amîndoi cu același 
timpt 1:05,9. Dar victoriile obținute 
de înotătorii reșițeni nu se opresc 
aici t Dorina Mezinca (la 133 m mîxt 
fete), Daniela Coroiu (400 m liber 
fete) s-au dovedit mai bune decît 
toate adversarele lor. vrînd parcă să 
demonstreze și să convingă (dacă 
mai era nevoie) cit de mult și cît de 
bine se muncește la Reșița. în pro
ba de 100 m fluture senioare Ni
coleta Bărbulescu a întrecut-o din 
nou pe Agneta Sterner, obținînd 
un timp (1:13,6) la numai 0,2 sec.de 
recordul republican în bazin de 50 
m. înainte de a 
buie evidențiați 
Dan Ungur eanu 
Carmen Cehanzuc 
cum și echipa de 
mîxt Dinamo București.

Iată rezultatele din ultimele două 
zile de concurs:

FETE—733 m mixt: 1. DORINA 
MEZINCA (SSE REȘIȚA) 1:52,9, 2. 
Daniela Coroiu (SSE Reșița) 
3 Ruth Hoher (SSE Reșița) 
4X100 m mixt: 1. RAPID 
2. SSE 2 5:56,0, 3. Viitorul 
100 m fluture: 1.
1:309, 2. Mihaela 
1:32,0, 3. Cornelia 
pid) 1:35,6 ; 400 m 
ROIU 5:32,8, 2. R. 
Ruxandra Gheorghe (Dinamo) 6:12,2.

BĂIEȚI — 133 m mixt: 1. D. UN- 
GUREANU (SSE GALAȚI) 1:48,0,2 
Gh. Dumitru (CSS) 1:50,8, 3. Cr. 
Ene ♦SSE 2) 1:50,9; 4X100 m mixt: 
1. STEAUA 5:34,8, 2. Dinamo 5:40,2- 
rec. republican copii cat. B, 3. Vii
torul 6:09,9.

100 m fluture! 1. D. UNGUREA-

In ceea 
Moraru, 
probele 
liber și 
sub po-

2. SSE 2
100 m fiu-

10:55,2-rec. republican, 
11:03,6-rec. junioare I;
ture: 1. NICOLETA BĂRBULESCU 
♦RAPID) 1:13,6, 2. A. Șterner 1:18,1; 
400 m mixt: 1. I. UNGUR 5:57,5, 2. 
Anca Mitrofan (CSȘ) 6:16,5, 3. Cr. 
Hohoiu (SSE Reșița) 6:20,8; 4X100 
m mixt : C. S. ȘCOLAR 5:19,2, 2. 
SSE 2 5:25,4, 3. SSE Reșița 2:25,5.

SENIORI — 400 m liber l 1. VL. 
MORARU (STEAUA) 4:37,7, 2. G. 
Gotter (Steaua) 4:39.6, 3. N. Tat 
(Olimpia Reșița) 4:44,3 ; 135 m mixt: 
1. H.
1:32,0, 
1:33,7, 
1:33,8;
9:13,8;
1:05.7, 
1:05.9, 
mixt:
N. Tat 5:17,1, 3. D. Naghi «Mure
șul) 5:19,1; 4X100 m mixt; 1.
STEAUA 4:34,6.

SCHIER (OLIMPIA REȘTȚA)
2. A. Șoptereanu (S’eaua)
3. Z. Giurasa jSSE Reșița) 
4X200 m liberi 1. STEAUA 
100 m fluture; 1. Z. GIURASA

2.
3.
1.

Ad. Covaci (Mureșul) 
H. Schier 1:05,9 ; 400 m 
VL. MORARU 5:13,7, 2.

1.2

încheia mai tre- 
și foarte tinerii

♦S.S.E.
(S.S.E. 

ștafetă

Galați),
2), pre- 

4X100 m

1:55,0, 
1:58,3 ;
5:55.5, 

6:10,0 ;
D. MEZINCA 

Petre (Steaua) 
Pieptănatu (Ra- 
liber l 1. D. CO- 
Hoher 6:00,4, 3.

Ion Țiriac învingător și in turneul international 
de tenis de la Bruxelles!

La numai o săptămînă după obți
nerea victoriei în turneul de tenis de 
la Alexandria, maestrul sportului Ion 
Țiriac a repurtat un nou succes, eîș- 
tigînd proba de simplu a campiona
telor internaționale de la Bruxelles. 
Printre jucătorii întrecuți de Țiriac 
în acest turneu a lost și suedezul 
Jan Erik Lundquist, unul dintre cei 
mai buni tenismeni europeni, recen
tul învingător de Ia Cairo. Iată te
legrama primită din sapitala Belgiei:

BRUXELLES 27 (Agerpres). — In 
finala turneului internațional organi
zat de «European Club' din Bruxel-

Ies, tenismanul român Ion Țiriaa a 
obținut o frumoasă victorie, dispu
nând în două seturi de Bob Carmi
chael (Australia): 6—1, 8—6. în semi
finale, campionul român eliminase pe 
primul cap de serie al turneului, sue
dezul Lundquist, cu 1—6, 6—1, 6—2. 
Carmichael l-a învins pe olandezul 
Okker cu 11—9, 6—2. La dublu mas
culin, în finală: Contet, Beust (Fran
ța) — Okker, Carmichael 7—5, 6—3. 
Francezii întrecuseră, în semifinale, 
cuplul Errosagt (Belgia), Țiriac cu 
8—6, 6—2.

Nicolae Mustață pe locul 6 
la crosul „l’Humanite64

PARIS 27 (prin telefon). Pe o vre- (U.R.S.S.) 25:54,0, Alexeienas (U.R.S.S.) 
me nefavorabilă (ploaie torențială și 25:57,0, VAMOȘ 26:00,0... 16. Rusnac... 
vînt puternic) s-a desfășurat duminică' 22. Caramihai. 
tradiționala competiție internațională 
de cros organizată de ziarul „l'Huma- 
nite“. în principala cursă, al cărei 
traseu a măsurat 8 000 m, spectatorii 
parizieni au putut urmări o dispută 
extrem de interesantă.

După 3 km de la plecare, în frun
tea plutonului fruntaș se afla alergă
torul sovietic Kuzin care a imprimat 
cursei o alură vie. După un kilometru, 
pe primul plan au trecut reprezen
tanții noștri Vamoș și Mustață, ulti
mul luînd efectiv conducerea la km 
6,5. în tot acest timp plutonul a aler
gat compact, astfel că la finiș s-au 
prezentat 14 concurenți. Victoria a 
revenit fondistului maghiar Mecser, 
cu timpul de 25:42,4. Pe locurile ur
mătoare s-au clasat : Joni (Ungaria) 
25:43,6, Zimny (Polonia) 
Morozov (U.R.S.S.) 25:46,0,
(Ceh.) 25:48,0, MUSTAȚĂ 
Kuzin (U.R.S.S.) 25:53,0,

GH. RUGINĂ — antrenor

BRUXELLES. Competiția de cros 
dotată cu „Cupa Martini', desfășurată 
sîmbătă pe un traseu de 10,5 km s-a 
încheiat cu victoria fondistului sovie
tic Kilstov (33:59,0) Pe locul doi Dal- 
kîlic (Turcia) 34:06,0 iar pe locul trei 
Tagg (Anglia) 34:07,0. Andrei Bara- 
baș a fost al 12-lea, cu 34:53,0.

„Cupa Gaudini" la floretă băieți

Echipa României

ĂIX EN PROVENGE (prin telefon). 
Concursul internațional de floretă băieți 
dintre reprezentativele Franței, Italiei, 
României și Ungariei, dotat cu „Gupa 
Gaudini®, desfășurat sîmbătă și dumi
nică în localitate, s fost cîștigat de tră
gătorii francezi. Ei au întrecut pe cei 
italieni cu 11—5 și apoi au cucerit vic
toria la tușe în meciul cu cei maghiari 3 
8—8 (54—57). In meciul cu reprezen
tanții țării noastre, francezii au termi- 
niinat, de asemenea, victorioși: 10—6 
(Revenu 3, Magnan 3, Berolatî și 
Rodocanachi cîte 2, respectiv Drî'mbă 
Falb, Mureșanu și Haukler cîte 1).

Floretiștii noștri s-au clasat pe 
cui 3. în afara meciului pierdut 
Franța, ei au terminat la egalitate 
Ungaria, 8—8, dar au avut o situație 
mai slabă la tușe (56—62). Scorul a 
fost stabilit după cum urmează: Falb, 
Drîmbă cîte 3,-Mureșanu 2, ~ ’
icspectiv Szabo 3, J. Kamuty 
rnuty cîte 2, Niomarkay 1.

Singura victorie realizată 
torii noștri a fost cea la 
Italiei, cu 9—6: Falb 3, Drîmbă, Mu
reșanu și Csipler cîte 2, respectiv Gra- 
nieri 4, La ~

Clasament
2. Ungaria 
4. Italia 0

Floretiștii 
scara în Capitală.

P.
3,

Io
la 
cu

Csipler 0, 
și L. Ka-

de trăgă- 
floretiștii

Râgione și Spinelli cîte 1. 
general: 1. Franța 6 p,

4 p, 3. ROMÂNIA 2 p, 
P-
români se întorc miercuri

In cel de al doilea meci

25:45,0, 
Tomas

25:52,0, 
Vilte

DIN FOTBALUL 
INTERNATIONAL 

«i

• Federația de fotbal din U.R.S.S. 
a confirmat oficial participarea echi
pei Torpedo Moscova la ediția vii
toare a „Cupei campionilor euro
peni*. în „Cupa cupelor", U.R.S.S. 
va fi reprezentată de formația Spar
tak Moscova.

• Au fost 
nalele „Cupei 
Barcelona va 
dintre Chelsea și Munchen, iar Dun- 
ferline cu învingătoarea dintre Real 
Saragossa și Leeds United Meciurile 
semifinale din „Cupa cupelor* între 
Borussia Dortmund și West Ham Uni
ted se vor desfășura la 5 (Londra) 
și 13 aprilie (Dortmund).

trase la sorti semifi- 
orașelor tîrguri': F.C. 
juca cu învingătoarea

In etapa a IlI-a a categoriei A

Gloria învinsă la Săcele
Etapa de ieri a campionatului pare 
maroa o tendință de activizare a a-a

tacului. S-au înscris 16 încercări din
tre care 8 au fost transformate. De 
semnalat victoria săcelenilor, scorul 
realizat de Progresul în dauna stu
denților timișoreni și eclipsa de formă 
a campionilor. Iată, mai jos, unele a- 
mănunte de la meciuri.

GRÎV1ȚA ROȘIE — ȘTIINȚA PE- 
TROȘENI 23—0 (5—0). Deși n-au mul
țumit pe deplin, grivițenii au realizat 
o victorie la scor, meritată și direct 
proporțională eu superioritatea mani
festată în teren. De evidențiat incisi
vitatea atacului gazdelor: 5 încercări, 
dintre care 4 transformate. Cu mici 
scăpări — arbitrajul lui FI. Tudo- 
rache-Bucureștt

DINAMO — C.S.M.S. IAȘI 14—3 
(6—0). Maniera în care a fost obținută 
victoria demonstrează că echipa cam
pioană nu „merge*. Cu exeepția a 
două-trei faze (merită să fie mențio
nată splendida încercare a lui Giugiuc), 
învingătorii n-au făcut decît să ri
dice semne de întrebare. Dinamo a 
înscris trei încercări (una transfor
mată) și o lovitură de picior căzută, 
iar C.S.M.S. o încercare. Arbitrul D. 
Lucescu-BucureștI, a condus în ge
neral bine, dar a dat și cîteva de
cizii discutabile."

G.R.Ș.

România (tineret)—U.R.S.S. 3v»-4ft' 
la lupte greco-romane

Nici în cel de-al doilea meci reprezen
tativa noastră de tineret ta „greco-ro- 
raane“ n-a reușit să treacă de formația 
U.R.S.S., deși cei mai mulți dintre re
prezentanții noștri au avut o comportare 
bună. în mod deosebit s-au evidențiat 
I. Bacin și FI. Ciorcilă. Mențiuni se 
cuvin și lui C. Corneanu, I. Gabor, N. 
Negnț și G. Bușoiu.

Deși oaspeții au prezentat o garnitură 
foarte puternică, omogenă, reprezenta
tiva noastră putea totuși cîștiga. A 
pierdut însă din cauza comportării slabe 
a lui L. Buha și chiar a lui Gh. Stoiciu. 
Intîlnirea s-a încheiat cu rezultatul de 
4*/2-—3% pentru selecționata U.R.S.S.

Iată scurte caracterizări ale meciuri
lor. în ordinea categoriilor: Gh. Stoiciu 
a fost de nerecunoscut; și-a subapreciat 
adversarul, crezînd că se „joacă" cu el I

Dar lucrurile s-au petrecut invers I Ba- 
ranik a cîștigat ta puncte. I. Baciu a. 
avut ca partener pe R. Kazakov. Spor
tivul român a fost declarat învingător 
1a puncte. Satisfăcător a evoluat și G. 
Comeanu în compania Iui Zaharian, un 
luptător cu o tehnică avansată. Decizia 
de meci nul a fost justă, b. Buha a 
pierdut 1a puncte meciul cu Doțenko. 
Au urmat un șir de meciuri nule: Ga,bor 
cu Galkin, FI. Ciorcilă cu Mironov, N. 
Negnț cu Feodotov și G. Bușoiu cu Ciu- 
burdanițe.

Intîln irea a fost utilă, a scos în evi
dență valoarea „schimbului® nostru de 
mîine, chiar dacă rezultatul nu a fost 
favorabil luptătorilor noștri.

V. GODESCU

Elemente noi în ancheta furtului
„Cupei Jules Rimet

CONSTRUCTORUL — RULMEN
TUL BÎRLAD 6—5 (0—5). Deși au 
condus, (încercare transformată), 
bîrlădenil n-au putut menține rezul
tatul. Construstorul reușind să trans
forme două lovituri de pedeapsă. 
Foarte bun arbitrajul Iui ȘL Cristea 
București (N. Tokacek-coresp.).

PRECIZIA SĂCELE—GLORIA 6—0 
(0—0). Pe un teren noroios, săcelenii 
au realizat o victorie prețioasă (dato
rită jocului mai grupat pe înaintare), 
înscriind două încercări. A arbitral 
excelent V. Vardella-București (V. 
Secăreanu-«oresp.).

FARUL CONSTANȚA — STEAUA 
0—3 (0—3). în prima parte, «u vîn 
tul în față, localnicii s-au apărat bine, 
dar într-a doua n-au înscris, deși au 
dominat eategoric. Intîlnirea s-a dis
putat cu ardoare, dar în limitele spor
tivității. A înscris Penciu o lovitură 
de pedeapsă. A arbitrat bine P. Ni- 
cuIescu-București (E. Petre-coresp.).

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA — 
PROGRESUL 0—19 (0—0). După o re
priză în care au avut superioritatea 
teritorială, timișorenii au cedat total, 
permițînd oaspeților să revină în a- 
tac și să cîștige pe merit prin înssrie- 
rea a 5 încercări, dintre care 2 au 
fost transformate (A. Arnăutu-coresp.).

LONDRA 27 (Agerpres). — 
ția londoneză a confirmat că o 
a cupei ,Jules Rimet' a fost trimisă 
prin poștă președintelui federației en
gleze de fotbal, Joe Mears. După 
felul cum este desprinsă această par
te, polițiștii și-au exprimat speranța 
că trofeul nu a fost distrus. Ziarul 
.Sunday Mirror" relatează că poliția

Poli- 
parte

speră să regăsească cupa în scurt», 
timp și efectuează în acest sens per
cheziții în diferite case abandonate 
în sudul Londrei, însoțite de cerce
tări în. grădini. Edward Walter Blet
chley, care a fost arestat sub acu
zația de a fi furat cupa, va fi jude
cat la 4 aprilie.

ȘTIRI, REZULTATE
LEIPZIG. — într-un meci de tenis 

de masă (masculin), contînd pentru 
sferturile de finală ale „G.G.E.", S. K. 
Leipzig a învins cu 5—1 pe Sparta Var
șovia. în semifinale, jucătorii din Leip
zig vor întîlni formația Sparta Bmo. în
vingătoarea din această semifinală va 
avea ca adversară, în finală, într-un 
meci tur-retur, echipa CSM Cluj, dețină
toarea trofeulni.

FLANICA. — în concursul interna
tional de sărituri cu schiurile de ta 
trambulină, după două zile în care s-au 
efectuat 5 manșe, conduce cehoslovacul 
Raska cu 432,5 puncte, urmat de Ver- 
tenikov (U.R.S.S.) 419 puncte și Lesser 
(R.D. Germană) cu 405,5 puncte.

BUDAPESTA. — în meci retur con
tînd pentru semifinalele „G.G.E." ta 
handbal feminin, echipa Spartacus-Bu- 
dapesta a terminat 1a egalitate 5—5 
(3-2) cu S. K. Leipzig. învingătoare 
în primul joc cu 10—4, handbalistele 
din Leipzig s-au calificat pentru finală.

SUN VALLEY. — Proba de slalom 
uriaș din cadrul concursului internațio
nal de schi „Memorialul Bud Werner®,, £ 
revenit austriacului Karl Schranz, urmat 
de francezii Killy și Perillat. Proba de 
slalom uriaș rezervată femeilor, cu care 
Sj-a încheiat competiția de la Sun Val
ley, a fost dominată de Marielle Goits- 
chel (Franța). Pe local doi s-a clasat

Nancy Greene (Canada), urmată de An
nie Famose (Franța). Probele de coho- 
rîre au revenit reprezentanților Austriei: 
Erika Schinegger (feminin) și Helni 
Messner (masculin).

CARDIFF. — în ultimul meci al com
petiției internaționale de rugbi „Cupa 
celor 5 națiuni", reprezentativa Țării 
Galilor a intrat în posesia trofeului, în- 
vingînd cu scorul de 9—8 echipa Fran
ței. Jocul, care a fost urmărit de peste 
65 000 de spectatori, s-a desfășurat pe 
un teren desfundat din cauza ploii. De 
notat că în minutul 13, echipa Franței 
conducea cu 8—0. Clasamentul final 
al turneului: 1. Țara Galilor 6 p; 2-3 
Franța și Scoția cite 5 p; 4. Irlanda 
3 p. 5. Anglia 1 p.

M0NCHEN. — în primul meci al fi
nalei „G.C.E." ta tenis de masă (fe
minin) s-au întîlnit echipele D.T.G. 
Duisburg-Kaiserberg (R. F. Germană) 
și Voros Meteor Budapesta. Sportivele 
vest-germane au terminat învingătoare cu 
scorul de 5—2. Meciul retur se va des
fășura ta 5 aprilie la Budapesta.

MELBOURNE. — La Adelaida s-au 
încheiat întrecerile campionatului mon
dial de iahting — clasa 5,5 m. Titlul 
de campion a revenit sportivului aus
tralian Jim Hardy. Pe locurile urmă
toare s-au clasat Paul Elvestrom (Da
nemarca) și John Cuneo (Australia).
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