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Cea mai interesantă etapă I 
a categoriei A la baschet1

Etapa de sâmbătă și duminică 
a campionatelor republicane de 
baschet a fost cea mai interesan
tă dintre cele desfășurate pînă 
acum. Ne referim nu numai la 
surprizele înregistrate (înfinn- 
gerîle dinamoviștilor bucureșteni 
și a rapidistelor la Cluj, a Po
litehnicii București în meciul cu 
Dinamo Oradea), ci și la faptul 
că aproape toate partidele mas
culine au oferit jocuri echili
brate și spectaculoase.

lată rezultatele etapei și unele 
comentarii

MASCULIN

Universitatea Cluj — Dinamo 
București 70—67 (32—37). Der
biul etapei, așteptat cu deosebit 
interes de numerosul public pre
zent în Sala sporturilor, a satis
făcut pe deplin. A fost o partidă 
de mare luptă, în care jucătorii

Surpriză in primul concurs g 
de motocros

0. Ștefani l-a învins ț 
pe M. Dănescu i

Complexul sportiv Metalul din I 
șos. Pantelimon a găzduit ieri ’ 
prima etapă a concursului de ■ 
■motocros „Cupa orașului Bucu- I 
resti". Timpul frumos, traseul ex- . 
celent și ,,pofta“ de concurs a g 
alergătorilor au contribuit la reu
șita întrecerii. Duelurile palpitant 
te dintre Otto Ștefani și Cristian I 
Dovids, Mihai Dănescu și O. Ște
fani, Cicerone Coman și Ștefan > 
Chițu (250 cmc), Gheorghe Ion și | 
Ervin Seiler, Ovidlu Puiu și Gh 
Ion, Ion Sasz și Florian Ștefan I 
(500 cmc) au fost „clou“-rile con- " 
cursului. Cu această ocazie au ie- - 
șit în evidență buna pregătire a | 
unora dintre cei care vor fi che
mați, peste puțin timp, la startul | 
unor concursuri internaționale. I 
precum și carențele în ceea ce 
privește pregătirea unor mașini. |

I. DUMITRESCU
(Continuare in pag. a 2-a) ’•*

Start la clasa 500 cm A luat conducerea O. Puiu (12), urmat de Git. Ion (1), Fl. Ștefan (8) și E. Keresteș (2).

O frumoasă arun- ■ 
care din săritură I 
executată de Be- 
jan, unul din bu- I 
na jucători ai Po- ’ 
litehnicii Galați. ■ 
(Rapid București I 
— Politehnica Ga

lați 88—76) I

„Cupa" nu-și dezminte tradiția!
® Patru echipe din categoria „A" (Dinamo Pitești, Steagul roșu, Jiul Petroseni si Universi-
tatea Cluj), eliminate in „șaisprezecimi"® Faru 
® Șapte meciuri decise in prelungiri • Partida 

minutul 13, din cauza
CRAIOVA : Electropufere - Universitatea Craiova 

0-1 (0-0, 0-0)
CLUJ : Medicina - Jiul Petroșeni 3—1 (1-1) !
SUCEAVA : Chimia — Universitatea Cluj 2—1 

(1-0, 1-1)
BRĂILA : Progresul — Rapid București 0-1 (0—1) 
Mediaș : Textila - Progresul București 2-4 (1-3) 
BÎR'.AD : Gloria — Steaua București 0—1 (0—0,

0-0) !
FĂLTICENI : Foresta - Steagul roșu Brașov 1—0 

(C-0) !
BAIA MARE : Minerul - Petrolul Ploiești 0-0 (în

trerupt în min. 13)

I și C.S.M.S.- calificate „grație" regulamentului 
Minerul Baia Mare — Petrolul a fost intreruptă in. 
terenului impracticabil
PLOPENI : Metalul - C.S.M.S. lași 1-1 (0-0, 1-T) 
SIBIU : C.S.M. - Farul Constanța 0-0 I
REGHIN : Voința — Dinamo București 0-2 (0-2) 
TIMIȘOARA : C.F.R. - Dinamo Pitești 2-0 (1-0) I 
GALATI : Otelul — Politehnica Timișoara 2-3 

(1-2, 2-2)
HUNEDOARA : Metalul - U.T.A. 1-3 (0-2) 
ORADEA : Crișul - Politehnica București T-O~ 

(1-0)
LUPENI : Minerul - Metalurgistul București 1-0 

(0-0, 0-0)

(Citiți amănunte în pag. a 3-a)

au făcut o adevărată risipă de 
energie. Dinamoviștii au condus I 
majoritatea timpului, dar ner
vozitatea lor și finișul excepțio- g 
nai al studenților au făcut ca ’ 
victoria să revină pe merit clu- . 
jenilor. Cei mai buni : Riihring | 
(16). Prie (18), Demian (16) de 
la Universitatea, Albu (16) și No- g 
vac (13) de la Dinamo. Bun ar- • 
bttrajul cuplului G. Dutka (Ora
dea) sj A. Paraschiv (Suceava). I 
(MIRCEA RADU-coresp.).

Steaua — I.C.F. 70—63 126—29. . 
59—59). Studenții au fost la un | 
pas de a realiza o victorie pe 
care, după comportarea avută, g 
ar fi meritat-o. Ei au luptat cu * 
deosebită energie și, excelent „ 
coordonați în teren de maestrul | 
emerit al sportului Mihai Nedef, 
au condus permanent în primele | 
20 de minute. în repriza secun- •

(Continuare in pag. a 2-a) |

Echipele Dinamo Brasov (la seniori) 
și A. S. Armata Brașov (la juniori) învingătoare 

în campionatul de biatlon
PREDEAL, 5 (prin telefon de la 

trimisul nostru). în primele două 
zile de concurs ale campionatelor 
republicane de biatlon (seniori și 
juniori) vremea a fost potrivnică 
participanților. în schimb, dumi
nică, zi care a avut programate 
ștafeta seniorilor la biatlon și 
concursul republican pentru co
pii (probe alpine și probe de 
fond) — ea s-a dovedit deosebit 
de favorabilă. Ținînd parcă să 
fie în ton, concurentii, copiii și 
biatloniștii seniori, s-au întrecut în 
a oferi dispute spectaculoase.

Cu toate că evoluția copiilor — 
cu adevărat viitorul schiului ro
mânesc — ne-a bucurat mai mult, 
de data aceasta biatloniștii au 
fost cei ce ne-au ocazionat unul 
dintre cele mai palpitante spec
tacole sportive. într-adevăr, vic
toria dinamoviștilor brașoveni, 
de loc scontată, a fost obținută la 

capătul unei întreceri de un dra
matism rar văzut în ultimii ani. 
Tensiunea a început o dată cu... 
startul și nu a luat sfîrșit decît 
la sosirea lui Vilmoș, ultimul 
schimb în echipa cîștigătoare.

Merite pentru succesul obținut 
au însă toți cei trei componenți 
ai ștafetei dinamoviste: Bădescu, 
în primul rînd, care și-a sufocat 
adversarul (Cimpoia) de la pri
mele sute de metri; I. Țeposu, 
care nu a ratat nici un balon; în 
sfîrșit, Vilmoș, autentic campion 
atît pe pîrtie, cît și în poligon. 
Adversarii acestora, considerați 
favoriți, au pierdut datorită în 
special evoluției slabe a Iui Gh. 
Cimpoia. Acesta s-a ambiționat 
să-l urmărească îndeaproape pe

G. RUSSU-ȘIRIANU

(Continuare în pag. a 2-a)

0 ACȚIUNE 
LĂUDABILĂ!

Duminică, ora 9 dimineața... Pe 
zeci de terenuri de sport din Capi; 
tală și-au făcut apariția mii de tineri 
și tinere. După o scurtă „consfătuire 
tehnică”, toată lumea a trecut la re- 
amenajarea bazelor. S-a lucrat in
tens. cu entuziasm, sub un soare 
strălucitor de primăvară. La com
plexul sportiv „23 August® (vezi ima
ginea „prinsă” de corespondentul 
nostru N. Tokacek), în parcul He
răstrău, la baza hipică din Calea 
Plevnei și pe alte numeroase tere
nuri de sport. Această frumoasă ac
țiune de muncă patriotică a fost or
ganizată de Comitetul orășenesc 
București al U.T.C., In colaborare eu 
S.P.O.B. și Consiliul orășenesc UCFS 
București.

AGENDA SĂPTĂMÎNH
6 martie —

COMPETIȚII INTERNE
Tenis de ctmp: 5—I HL Finala sCu- 

pel 8 Martie".
Box : 7 m. Etapa regională a con

cursului republican individual de ca
lificare (In Întreaga tară); 11 IU. Fi
nala campionatului da juniori pe
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Concursul republican 
universitar de atletism

• Șl. Satmari - nou record de 
juniori la 55 mg

Ieri a luat sfîrșit în sala Steaua, 
după două zile de întreceri, primul 
concurs republican universitar de sală. 
Studenții au realizat performanțe bune, 
cîștigătorii unora dintre probe (50 m, 
55 mg și înălțime bărbați) înregistrînd 
rezultate egale sau chiar superioare ce
lor cu care, în urmă cu o săptămînă, 
s-au cucerit primele locuri la concursul 
republican al seniorilor.

Dintre concurenți evidențiem în pri
mul rînd pe Șerb an loan (Politehnica 
Buc.), care a sărit 2,03 m la înălți
me, la numai un centimetru de recor
dul republican de seniori, avînd șî o 
încercare foarte bună la 2,05 m. Apoi, 
Ștefan Satmari (Universitatea Cluj), 
clasat pe locul trei la 55 mg, a rea
lizat un nou record republican de ju
niori : 7,9 sec. La aceeași probă' am 
remarcat reintrarea fostului campion 
al țării, Viorel Suciu, care și-a întrecut 
adversarii de o manieră categorică. 
Unii concurenți și-au depășit recordu
rile personale din aer liber (P. Stă- 
nășel — 1,90 la înălțime, (3. Pop *— 
4,10 Ia prăjină), iar alții și-au fift- 
trecut adversarii cu numai 1—2 
în ultima încercare (V. Teodorescu la 
greutate B, V. Bidulcae la lungime

ADRIAN IONESCIT
(Continuare in pag.

12 martie
oraș București. Se dispută înr Bala 
clubului Dinamo.

Hochei pe gheață : 6 W. Finala 
campionatului republican de juniori.

Popice : 6 HI. Etapă în campiona
tul feminin pe echipe ; 11—12 HI. 
Etapă în campionatul masculin pe 
echipe.

Volei: 6—12 HI. Continuă campio
natul categoriei A și începe returul 
categoriei B.

Tenis de masă : 11—12 IU. Primul 
concurs din etapa finală a campio
natului republican (sala de la Sta
dionul Republicii).

Gimnastică : 11—12 HL sCupa
f.r.g." (sala Floreasca).

Motoclcllsm : 12 IH. „Cupa orașului 
București" la motocros. Se dispută 
la complexul de la Pantelimon.

COMPETIȚII INTERNAȚIONALA
Handbal: 8—12 in. Echipele de ti

neret ale României participă la cam
pionatul mondial din Olanda ; 12 HI. 
Dinamo — H.G. Copenhaga în cadrul 
„C.C.E.” (sala Floreasca).

Tenis de cimp : 6—12 HI. Ion Ti
riac participă la un turneu în S.U.A.: 
concursul International de la Cairo 
(R.A.U.) cu participarea unor spor
tivi români ; 8—12 III. Concursul in
ternațional de la Bruxelles cu par
ticiparea unor sportivi români. -

Hochei pe gheață : 8 și 10 III. Bucu
rești — Pardubice ; 10 și 12 HL Ro
mânia (tineret) — Ungaria (tineret).

Scrimă: 8 HI. Tpmeul Internațio
nal de floretă (feminin) la tineret In 
Polonia, cu participarea unor spor
tivi români.

Atletism : 11—12 HI. Concurs euro
pean de sală la Praga, cu participa
rea unor sportivi români.



„Bomba" expediată de Tîrlici (Dinamo) sparge blocajul echipei Politehnica Brașov (Bidian—
Dragoman). Foto : T. Roibu

Ieri, in etapa a lll-a a returului categoriei A,

In deplasare5 VICTORII
Dinamo București — Politeh

nica Brașov (m) 3—0 (5, 1, 9). Ex- 
ceptînd setul ultim, singurul echi
librat și în care, în afara situa
ției de la 6—6, pînă la 9—9 Po
litehnica a condus tot timpul, di- 
namoviștii au avut infime pro
bleme de rezolvat. Ei și-au domi
nat net adversarii, printir-o bună 
și deseori chiar foarte bună co
ordonare a acțiunilor (de remar
cat. în ordine, perechile Cozonici 
— Stoian, Ganciu — Papugiu), 
■printr-o excepțională varietate 
combinativă în atac (Derzei, Cor- 
beanu, Schreiber, Tîrlici, Smere- 
cinschi) și prin siguranța agresi
vității de la blocaj. Cu toată re
plica insuficient de fermă dată de 
brașoveni (dintre care i-am re
marcat cînd și cînd pe Bălan, Bi 
dian și Moloșaga), echipa Dinamo

Dinamo vistelor, 
drum bun și succes!

Ieri dimineață, Dinamo Bucu
rești, campioana noastră femi
nină de volei angrenată în dis
puta din „C.C.E.", a susținut un 
joc de 4 seturi cu o selecționa
tă masculină de tineret din Ca
pitală. întîlnirea, ultimă verifi
care pentru Dinamo în vederea 
meciului său retur cu Ț.S.K.A. 
de miercuri de la Moscova, s-a 
încheiat ou scorul de 2—2 și a 
ilustrat în genere menținerea ca
lităților tehnico-tactiee mulțu
mită cărora formația campioană 
a dispus cu 3—1 de Ț.S.K.A. la 
București, la 28 februarie. Cu 
misiunea de a-și apăra peste 
două rile în fața campioanei 
U.R.S.S. avantajul cucerit în pri
mul meci și, deci, de a se cali
fica în semifinalele „C.C.E.", di- 
namovistele pleacă astăzi după- 
amiază la Moscova. Sarcina lor 
este, desigur, dificilă, dar nu im
posibil de realizat, dacă ele vor 
lupta la fel de dîrz și de atent 
In apărare, iar în atac vor ac
ționa cu aceeași varietate ca și în 
jocul de la București. Le urăm 
campioanelor noastre drum bun 
și succesI

Concursul republican de cros

MARI SURPRIZE LA PIU ȘTI
PITEȘTI, 5 (prin telefon). Pes

te 110 atleți din întreaga țară 
s-au întrecut pe aleile frumosu
lui și pitorescului parc Trivale 
din localitate, în cadrul con
cursului republican de cros.

întrecerile au consemnat cî- 
teva surprize de mari proporții, 
care au infirmat toate pronosti
curile. La senioare, favoritele 
Viorica Gabor și Ileana Silai au 
fost întrecute, după o luptă pa- 
''fonantă, de către tînăra atletă 
din Bacău, EF.sabeta Baciu, re
cordmană republicană de ju
nioare la 800 m. De asemenea, 
la seniori, pînă în ultimul tur 
lupta a fost dîrză, pe ultimii 300 
m Ion Rusnac s-a instalat în 
frunte și a reușit să câștige îna
intea lui Barabaș, Mustață șl 
Vamoș.

Iată primii clasați în cele pa
tru probe : junioare — 1 000 m:

I. Sacaci {Tractorul Tg. Secu

a manifestat destul de clar sem
nele apropierii de forma cores
punzătoare grelelor sale confrun
tări din „C.C.E.". (C. FAUR).

Progresul Brăila — Rapid Bucu
rești (m) 0—3 (8, 12, 6). Nedescon- 
siderîndu-și nici o clipă adversa
rii, ranidiștii au luptat cu seriozi
tate pentru fiecare minge și i-au 
surclasat pe localnici prin atacu
rile decise, în forță. S-au eviden
țiat Drăqan, Pavel și Grigorovici 
de la învingători, Păunoiu și Cibu 
de la învinși. (D. CRISTACHE 
coresp.).

Tractorul Brașov — Politehnica 
Galați (m) 2—3 (—9, 4, —12, 13, 
—5). Un joc foarte frumos, care 
a durat peste două ore și jumă
tate și care a luat sfîrșit cu victo
ria echipei superioare în ceea ce 
privește coordonarea și forța 
atacurilor. (C. GRUIA-coresp. 
principal).

Minerul B. Mare — Steaua 
București (m) 0—3 (7, 5, 12), Alu
mina Oradea — Petrolul Ploiești 
(m) 3—2 (11, —13, —15, 8, 14),
Viitorul Bacău — Politehnica Ti
mișoara (m) aminat.

Rapid București — I.C.F. Bucu
rești (f) 3—1 (—11, 5, 12, 2). Star
tul furtunos al studentelor a 
prins pe picior greșit apărarea 
rapidistelor și a creat impresia că 
vom asista la o înfringere a echi
pei din Giulești. Dar, voleibalis

0. Ștefani l-a învins pe M. Dănescu
(Urmare din pag. 1)

Astfel, Ștefani, Dănescu, Dovids, 
Coman, Chițu (250), Gh. Ion, 
Puiu, Sasz și FI. Ștefan (500) au 
mers constant în ambele manșe 
și au ocupat locuri în clasament 
pe măsura posibilităților. O plă
cută surpriză ne-au furnizat 
concurenții brașoveni Puiu și 
Sasz, și îndeosebi O. Ștefani 
care a cîștigat ambele manșe, 
întrecîndu-1 de o manieră entu- 
ziasmantă pe multiplul campion 
al țării, M. Dănescu.

Mai puțin ne-au convins E. 
Seiler și E. Keresteș, care au 
avut o comportare inegală da
torită slabei pregătiri a mași
nilor. Keresteș, în manșa I, a 
abandonat în primul tur, în ur

iesc),. 2. FI. Grigorescu (Raped 
Buc.), 3. M. Filip (Șc. sp. UCFS 
Roman), 4. A. Iacob (C.S.M. 
Cluj), 5. I. Arășanu (Viitorul 
Buc.), 6. A. Pavel (Petrolul Plo
iești) ; juniori — 4 000 m: 1. 
I. Nicolae (Steaua), 2. I. Căpraru 
(C.S.M. Cluj), 3. Gh. Cefan (St. r. 
Brașov), 4. St. Marcu (Șc. sp. 
UCFS Roman), 5. M. Popescu 
(C.S.M. Cluj), 6. D. Vasile (Di
namo Brașov) ; senioare — 2 000 
m: 1. E. Baciu (Șc. sp. UCFS 
Roman), 2. V. Gabor (Rapid 
Buc.), 3. El. Bucur (Steaua), 4. 
FI. Stancu (Steaua), 5. I. SilaC 
(C.S.M. Cluj), 6. C. Berna (Me
talul Buc.) ; seniori — 10 000 m: 
1. I. Rusnac (Steaua), 2. A. Ba
rabaș (Dinamo Buc), 3. N. Mus
tață (Dinamo Buc.), 4. Z. Vamoș 
(Dinamo Buc.), 5. O. Scheider 
(St. r. Brașov), 6. I. Iordache 
(Dinamo Buc.).

ILIE FEȚEANU-coresp. 

tele de la I.C.F. au cedat apoi a- 
Vroape total inițiativa, cele de la 
Rapid redresîndu-se în întregime 
și impunîndu-și categoric supe
rioritatea în atac ca și la blocaj. 
Jucătoare remarcate: Florescu și 
Szechely de la Rapid, Rădulescu 
și Șchiopu de Ia I.C.F. (I.D.).

Universitatea Craiova — C. P. 
București (f) 0—3 (9, 12, 13). Lip
site în continuare de aportul Cor
neliei Lăzeanu, craiovencele au 
suferit o nouă înfringere. Merito
riu — jocul făcut de tipografe, 
dintre acestea evidențiindu-se 
Hălmăgeanu și Vlădeanu. De la 
gazde — Amărășteanu. (C. MA- 
RICA-coresp.).

Țesătura P. Neamț — Farul 
Constanța (f) 3—1 (10, —14, 13, 
15). Peste 400 de sțae-ctatori au 
aplaudat jocul bun și victoria me
ritată a Țesăturii, victorie dato
rată mai marii varietăți a acțiu
nilor ofensive organizate de în
vingătoare. S-au remarcat Deme
rit! și Dobrescu de la gazde, Go- 
ioșie și Anghel de la Farul. (C. 
NEMȚEANU-coresp.).

Universitatea Cluj — Penicilina 
Iași (f) 0—3 (9, 5, 8) 1 Victorie 
meritată a ieșencelor. Universita
tea a practicat un joc slab din 
toate punctele de vedere. (ȘT. 
TĂMAȘ-coresp.).

ma unei defecțiuni la sistemul 
de aprindere, iar Seiler, în man
șa a II-a, a pierdut timp prețios 
cu o depanare și astfel a „că
zut" pe locul IV în clasamentul 
final, după ce cîștigase detașat 
manșa I.

CLASAMENTE : 250 cmc — 1. 
O. ȘTEFANI (Steagul roșu Bra
șov), 2. M. Dănescu (Steaua), 3. 
Cr. Dovids (Metalul), 4. C. Co
man (Poiana Cîmpină), 5. Șt. 
Chițu (Steaua), 6. D. Vasilescu 
(Metalul) ; 500 cmc — 1. GH.
ION (Steaua), 2. O. Puiu (St. r. 
Brașov), 3. I. Sasz (St. r. Bra
șov), 4. E. Seiler (Metalul), 5. 
FI. Ștefan (Locomotiva Ploiești), 
6. M. Șanta (Steaua). Etapa a 
doua se va desfășura duminică 
12 martie.

Concursul
(Urmare din pag. 1) 

F). Iată cele mai bune rezultate ale 
concursului: Bărbafi: 50 m : I. Or- 
ghidan (Pedagogic Bacău) 5,9, Al. 
Munteanu (Construcții Buc.) 6,0, C. 
Agapie (Șt. Economice Buc.) 6,0, E. 
Tobias (Universitatea Tini.) 6,1, M. 
Mureșan (Politehnica Brașov) 6,1, A. 
Fieraru (I.C.F.) 6,2; 55 mg; V. Su- 
ciu (Pol. Iași) 7,7, A. Schueider 
(Univ. Tim. ) 7.8, Șt. Satmari (Univ. 
Cluj’) 7,9 — rec. rep. de juniori, H. 
Cemescu (I.C.F.) 8.3, D. Crama
(Univ. Cluj) 8,3 ; înălțime : Ș. loan 
(Pol. Buc ) 2,03, P. Stănășel (Pol. 
Iași) 1,90, A. Șepci (Univ. Cluj) 
l,87,Cr. Dobrescu (Univ. Buc.) 1,84,
L. Tuka (Univ. Cluj) 1,84, Gh. I)u- 
nărințu (Univ. Tim.) 1,80; prăjină: 
G. Pop (Univ Cluj) 4,10. N. Ligor 
(I.C.F.) 4,10, FI. Coman (Univ. Buc.) 
3,90, G. Piculsclii (Pol. Tini.) 3,80,
M. Mulia (Pol. lași) 3,70, Tr. Bocu 
(I.C.F.) 3,60 ; lungime: E. Pereteatcu 
(Ped. Bacău) 7,03, C. Agapie 6,83, 
V. Ersenie (Pol. Brașov) 6,72, M. 
Mulia 6,64, P. Ciupercă (Ped. Bacău)

ES3ZSE1 Steaua — locul 3
in „C.C.E.“la floretă fete
Ileana Drimbă pe locul II in „Cupa Martini41

TORINO, 5 (prin telefon). E- 
chipa feminină de floretă a clu
bului Steaua București, campioa
nă a țării, a Teeditat performan
ta de anul trecut din ,C.CE.', 
terminînd competiția pe locul 3. 
în ultimul meci, floretistele noas
tre au tras cu sportivele de la 
Scherma Torino, campioana Ita
liei. Româncele au cîștiqat cu sco- 
Titl de 9—4. Cea mai bună com
portare a avut-o Ecaterina Iencic. 
care — deși bolnavă — a reali
zat trei victorii. Celelalte compo 
nente ale echipei, Ileana Drimbă. 
Suzana Tasi și Ana Ene. au ob
ținut cîte două victorii. Pentru 
italience au punctat Giovanna 

I Masciotta si Lucia Tarzone, fie
care cu cîte două victorii. In e- 
chipa campioană a italiei au mai 
evoluat surorile Oggero.

Pentru locurile 1—2 s-au între
cut formațiile Dinamo Moscova si 
Ujpest Budapesta. Floretistele 
moscovite au cîștigat cu 9—4, 
clasîndu-se astfel pe primul loc 
în „C.C.E.".

★
în continuare, au avut loc în

trecerile din cadrul „Cupei Mar

eeegczs
Cea mai interesanta etapă

(Urmare din pag. 1)

dă, icefiștâi au fost depășiți, dar 
la diferențe miei. Cele mai pal
pitante momente ale meciului 
s-au petrecut în ultimul minut 
de joe cînd I.C.F. a reușit un 
veritabil tur de forță, refăcînd 
un handicap de 5 puncte (53—58) 
și egalînd (prin Nedef). în pre
lungiri, plusul de experiență al 
campionilor și-a spus cuvîntul, 
Despne jucătorii de la Steaua 
trebuie să spunem, fără a scădea 
cu aceasta din meritele forma
ției I.C.F., că prin comportarea 
lor nesatisfăcătoare nu au făcut 
cinste titlului pe care-1 dețin.

Academia Militară — Steagul 
roșu Brașov 79—-75 (42—30). A 
fost un meci echilibrat, în care 
bucureștenii au învins datorită 
jocului mai organizat practicat. 
„Stegarii" puteau cîștiga prin 
presingul aplicat în repriza se
cundă, dar au avut perioade în 
care au „căzut" și au permis 
adversarilor să se distanțeze.

Rapid București — Politehnica 
Galați 88—76 (44—41). Echipele 
au mers „cap la cap“ pînă în 
ultimele 10 minute, cînd rapt- 
diștii s-au detașat datorită unor 
intercepții reușite. Politehnica 
Galați a lăsat o impresie bună 
prin pregătirea sa tehnică și 
tactică, dar a vădit deficiențe la 
capitolul rezistență.

Medicina Tg. Mureș — Univer
sitatea Timișoara 78—64 (31—29).

Dinamo Oradea — Politehnica 
București 66—56 (31—31). După 
o partidă extrem de disputată, 
în care tabela de marcaj a ară
tat scor egal de 10 ori, bucureș
tenii au fost depășiți datorită 
intercepțiilor și aruncărilor de la 
semidistanță, cînd au exce
lat Strugaru, Hupoiu și Suhai. 
Finalul dramatic a dat cîștig 
de cauză gazdelor, care au ac
ționat cu mai mult calm. (ILIE 
GHIȘA-eoresp. principal).

universitar
6,57, Ad. Popescu (Pol. Buc.) 6,55 ; 
triplu : C. Corbu (Ped. Pitești) 15,51, 
Al. Miiiu (1:C.F.) 14,53, M. Dumi
trescu (Pol. Brașov) 14,07, P. Ciu
percă (Ped. Bacău) 14,05, E. Pere
teatcu 13,91, V. Tăr.ase (I.C.F.) 
13,73; greutate: V. Teodorescu
(I.C.F.) 14,00, D. Serafim (I.C.F.) 
13,98, 1. Lazăr (Ped. Oradea)) 13,71, 
Al. Tecliirdalian (I.C.F.) 13,08, G. 
Piculsclii 13,03; femei: 50 in : V. 
Enescu (I.C.F.) 7,0, A. Gheorghe 
(Ped. Pitești) 7,1, A. Vitalioș (Pol. 
Buc.) 7,1, E. Toth (Ped. Oradea) 7,2, 
V. Biduleac (I.C.F.) 7,2; 50 mg: V. 
Enescu 7,6, V. Biduleac 7,9, S. Enache 
(Univ. Iași) 7,9, 0. I’aniuc (Pol.
lași) 8,0, M. Simedru (Univ. Buc.) 
8,1, P. Păulețu (I.C.F.) 8,2 ; înălțime: 
I. Tomcsik (Ped. Oradea) 1,53, M. 
Dobre (I.C.F.) 1.50, O. I’aniuc 1,40; 
lungime S V. Biduleac 5.38, M. Dobre 
5,37, A. Gheorghe 5,20, A. Vitalioș 
5,18; greutate: El. Lefter (I.C.F.) 
13,47, El. Prodan (I.C.F.) 12.24, 
A. Macavei (Pol. lini.) 11,72, P. Cră
ciun (I.C.F.) 11,44, Șt. Pinzaru
(I.C.F.) 11,38, P. Păulefu 11,07. 

tini", competiție tradițională la 
care s-au prezentat aproape 20i 
<je floretiste din Europa. Dintre 
reprezentantele țării noastre, ce. 
mai bine s-a prezentat Ileana 
Drimbă. Ea a trecut cu multă si
guranță prin turneele din serii 
iar în eliminare directă a dispus 
de Loreuzoni (Italia) cu 4—0, de 
Herbster (Franța) cu 4—2. 4—2 
și de Schonberg (R.F.G.) cu 4—1. 
1—4, 4—2. Aceste victorii i-au 
asigurat floretistei noastre nu 
loc in iinala competiției, alături 
de cunoscutele sportive GiUina 
Gorohova. Alexandra Zabelina. 
Giovanna Masciotia. Anlonetla 
Ragno și Ilona Bobiș.

Celelalte floretiste au avut corn 
portări modeste: Iencic s-a cla
sat în primeie 16, după o infrin 
gere puțin scontată la Depetri- 
(4—1, 1—4, 3—4), în timp ce E: • 
a „căzut" în eliminare di- 
(recalificări), Tasi în turul 2 d:i> 
serii, iar Bej an în primul tur 
serii.

La ora închiderii ediției ne a 
parvenit știrea că Ileana Drimbă 
a ocupat locul doi.

FEMININ

în campionatul republican fe
minin au fost înregistrate urmă
toarele rezultate: Politehn’ea 
București — Mureșul Tg. M 
reș 64—38 (31—16). Olimpia T V. 
București — Universitatea Ias: 
42—63 (23—32), Crișul Oradea — 
Constructorul București 55—13
(21—26), Voința Brașov — Voin
ța București 49—47 (28—21).

La Cluj, Universitatea din lo
calitate a produs cea mai ma:e 
surpriză din ultimii ani, intre- 
cînd pe Rap'd București cu 53— 
50 (23—27). Studentele au avut 
o comportare remarcabilă și au 
cîștigat Pe merit după o partidă 
spectaculoasă și de bun niv 
tehnic. Cele mai bune jucă
toare : Wagner (15), Horvath (13> 
și Topor (8) de la Universitatea 
Ivanovic: si Sunman de la Ra
pid. (MIRCEA V.ADU-coresp).

Echipels Dinsmo Brașov (la seniori) 
și A. S. Armata Brașov (la juniori) 

învingătoare in campionatul 
de biatlon

(Urmare din pag. 1)

Bădescu, a obosit și. în consecin
ță, a tras defectuos. Eforturile 
coechipierilor săi. Carabela și 
Bărbășescu, excelenli și la tra
gere, s-au dovedit astfel zadar
nice... Credem că D. Zangor. din 
echipa a li-a, ar fi mers mai bine 
decît Gh. Cimpoia.

Ștafeta juniorilor n-a avut is
toric, A. S. Armata Brașov nove- 
dindu-se net superioară. Satisfac
ția pe care ne-a olerit-o insă 
cursa este aceea a revelării un' 
talente autentice. în scurte vre
me capabile de a împrospăta no
durile lotului de seniori

Un cuvînt de laudă secției de 
la Steagul roșu Brașov, ai cărei 
sportivi s-au situat în imediate 
apropiere a „corifeilor* și vădesc 
perspective foarte frumoase ma 
ales datorită muncii serioase p< 
care o depun.

Despre concursul de copii, ir 
numărul viitor al ziarului.

Iată rezultatele tehnice: ștafe
tă juniori, 3x5 km : 1. A. S. Ar 
mata Brașov (I. Andrei 4. V. Di 
hoiu 2. 1. Mîrzea 0) lh33:00 (6)
2. Steagul roșu Brașov (N. Secă 
rea 3, Gh. Varză 4. V. Fontana 0 
lh36:38 (7) ,- 3. Dinamo Brasoi 
(N. Bășa 4, V. Dudu 3, Gh. Ol 
teanu 0) lh39:20 (7)ștafetă se 
niori, 3x7,5 km : 1. Dinamo Bra 
șov (Gh. Bădescu 2, I. Țeposu 0 
Gh. Vilmoș 2) lh47;22 (4) ; 2. A. S 
Armata Brașov I (Gh. Cimpoia 4 
C. Carabela 0, N. Bărbășescu 0 
lh48:05 (4); 3. A. S. Armata B" 
șov II (D. Zangor 1. Gh. Cerce; 2 
M. Stoian 1) lh54:24 (4i 4. Stea
gul roșu Brașov (V. Nărea 3 V 
Țeposu 6, V. Fontana 2) 2iăM:l 
(11)-



[FldiiLIl „CUPA" NU-ȘI DEZMINTE TRADIȚIA!
Electroputere Craiova— 

Universitatea Craiova 
0-1 (0-0, 0-0)

CRAIOVA, 5 (prin telefon). Pes
te 8 000 de spectatori au asistat la 
o partidă echilibrată, cu toate că 
Electroputere activează în categoria 
C, iar Universitatea este lider la 
„A". Meciul a fost anost, cu nu
meroase ratări (se aștepta mai 
mult din partea studenților) și după 
90 de minute scorul a rămas alb. 
A fost nevoie de prelungiri pentru 
a fi desemnat cîștigătorul. în min. 
115, la o lovitură de colț execu
tată de Deliu, Oblemenco reia în 
plasă printr-un șut năpraznic : 1—0 
pentru Universitatea.

Arbitrajul prestat de AI. Alexe 
(Rm. Vilcea) — slab.

UNIVERSITATEA : Papuc — Mi- 
hăilescu, Mincă, M. Marcel, Deliu— 
Strimbeanu, Ivan—Plugaru (min. 50 
Deselnicu), Niță, Oblemenco, Cir- 
ciumărescu.

ELECTROPUTERE : Spinghel — 
Florescu, N. Constantin, Popa, Chi- 
lom — Stănescu, Anton — Stan- 
ciu, Resciuc, Lovin, Matei.

T. COSTIN — coresp.

C. F. R. Timișoara — 

Dinamo Pitești 
2-0 (1-0)!

TIMIȘOARA, 5 (prin telefon). — 
Stadionul C.F.R., teren foarte bun, 
timp excelent. Peste 10 000 de 
spectatori (de... 11 ani nu a existat 
o asemenea afluență de public la 
stadionul feroviarilor).). Au înscris 
Pungău (min. 33) și Seceleanu (min. 
83). Arbitru : Aurel Pop — Oradea, 
bun.

Cind în min. 2 Prepurgel a șutat 
fulgerător, cu puțin pe lingă poarta 
lui Tatar, puțini spectatori întreză
reau o victorie a timișorenilor. 
Dar atacurile din primele minute 
ale piteștenilor au fost doar un 
„foc de paie", pentru că cei care 
au avut in continuare inițiativa, 
au dominat teritorial și au încercat 
mai des poarta, au fost feroviarii, 
în prima repriză am asistat la 
faze frumoase, rapide, purtate de pe 
o parte pe alta a terenului, cu 
multe șuturi la poartă, „vioara 
întîi" fiind echipa antrenorului 
Godeanu. în min. 33, o lovitură li
beră de la aproximativ 20 de metri, 
este executată “>as'stral de Pungău 
si... 1—0 ! Dinamo >,e dezmorțește 
parcă acum, dar Naghi (min. 39, 
56, 70), Țurcan (min. 62), Prepur
gel (min. 79—bară), ratează ocazii 
favorabile. Al doilea gol „cade" 
în min. 83 : Pungău recuperează 
o minge la centrul terenului, o ex
pediază înainte și în duelul Vul- 
peanu—Seceleanu, uliimui ciștigâ și 
înscrie, stabilind scorul final. O 
victorie muncită, pe deplin meri
tată !

C.F.R. : Tatar—Florescu, Mafa, 
Muscbici, Samson—Kalinin, Pungău 
(min. 84 Lang)—Lang (min. 84 Mun
teanul, Seceleanu, Fodor, Panici.

DINAMO : Coman (min. 45 Urzi- 
ceanu) — I. Popescu, Vulpeanu, 
Ilie Stelian, Badea—Prepurgel, 
Dobrin (min. 45 Țircovnicu) — C. 
Rș.:lu, Naghi, Țurcan 'min. 45 Do- 
brin), Pop (min. 45 Țurcan).

P. ARCAN — coresp. principal

Foresta Fălticeni —

Steagul roșu Brașov

1-0 (0-0)!
FĂLTICENI, 5 (prin telefon). — 

In fața a peste 3 000 de spectatori, 
pe un teren moale, Foresta a reușit 
să elimine din „Cupa României" pe 
Steagul roșu Brașov, la capătul 
unui meci deosebit de disputat. 
Fără să se intimideze că întîlnesc o 
echipă de categoria A, localnicii au 
jucat cu multă voință, contracarînd 
astfel pregătirea tehnică superioară 
a oaspeților. Stegarii au imprimat 
jocului o alură lentă, au combinat 
prea mult, au înghesuit jocul pe 
mijlocul terenului în loc să folo
sească extremele. Și în repriza a 
doua, cind au avut avantajul vîn- 
tului, înaintașii Steagului roșu au 
dovedit o supărătoare ineficacita
te, ratînd prin Gane (min. 50), 
Gyorfi (min. 62), Necula (min. 87) 
și Alecu (min. 89). Avînd o apă
rare care a jucat aproape fără gre
șeală, Foresta a acționat cu vigoa

Tacamaș—Ioniță, Iu- 
Fodor—Oltan, Con- 
Vasilovicf, Luțac,

re. Atacanții echipei gazdă au ra
tat și ei cîteva ocazii prin Olasz, 
Oltan și Vasilovici. Unicul gol a 
fost înscris în min. 64 de Oltan, care 
a transformat un penalti la un henț 
comis de Alecu.

Arbitrul M. Rotaru (Iași) a con
dus bine următoarele formații :

STEAGUL ROȘU : Adamache — 
Ivâncescu, Jenei, Campo, Seli- 
mesi— Alecu, Năftănăilă — Necula, 
Gane, Goran (Sigheti — min. 67), 
Gyorfi.

FORESTA: 
has, Ghiimo, 
stantln II — 
Olasz, Nae.

NEGRU LAZAR—coresp.

Textila Mediaș — 

Progresul București 

2-4 (1-3)
MEDIAȘ, 5 (prin telefon). — Tex

tila, care activează in campionatul 
regional, a dat o frumoasă repli
că echipei bucureștene. Progresul 
s-a comportat doar pe alocuri la 
înălțimea unei echipe din catego
ria A.

Cele șase goluri au fost înscri
se de Oaidă (min. 16 și 17), Țară- 
lungă (min. 19) și Staicu (min. 82) 
pentru Progresul, Hcrța (min. 43) 
și Repede (min. 53) pentru Textila.

Z. RIȘNOVEANU — coresp.

Minerul Baia Mare — 
Petrolul 0-0, intrerupt 

in min. 13
BAIA MARE, 5 (prin telefon). — 

Partida programată azi în orașul 
nostru nu s-a putut disputa în în
tregime din cauza terenului im
practicabil. Timpul a fost potriv
nic la Baia Mare. Vineri și sîm- 
bătă a plouat și a nins din abun
dență. Organizatorii au încercat să 
amenajeze terenul de joc, îndepăr- 
tind zăpada și nivelîndu-1. Cu toate 
acestea, după 13 minute de la în
ceperea meciului terenul a devenit 
impracticabil și arbitrul Romulus 
Sabău—Cluj l-a întrerupt. Conform 
regulametului, meciul ar trebui 
să continue luni. Starea terenului 
fiind, însă, atît de proastă este 
puțin probabil ca acest lucru să se 
poată întimpla.

T. TOHATAN—coresp. principal

Crișul Oradea — 
Politehnica București 

1-0 (1-0)
ORADEA, 5 (prin telefon). — E- 

chipa din localitate a reușit să eli
mine din „Cupă" formația studen
ților bucureșteni. Dovedind mai 
multă putere de luptă, voință și 
elan, localnicii au rezistat cu suc
ces atacurilor inițiate de oaspeți în 
primele minute, au echilibrat si
tuația spre finalul primei reprize, 
iar după pauză au dominat o bună 
parte din timp.

Echipa studenților bucureșteni a 
venit la Oradea aureolată de jocul 
bun făcut miercurea trecută in com
pania „lotului". Exceptînd, însă, 
cele două ocazii ratate de Ciornoa- 
vă (min. 33) și Unguroiu (min. 35), 
bucureșteni i n-au reușit să creeze 
breșe in apărarea Crișului. în atac, 
gazdele au reușit acțiuni spectacu
loase, creindu-și ocazii favorabile 
de a înscrie : Cociș și Kun au ra
tat in minutele 63, 64 și 70. UniSuI 
gol al partidei a fost marcat în 
min. 44, în urma unei faze foarte 
frumoase : Tomeș a demarat pe 
partea dreaptă, a centrat în careu 
în fața portarului Râmureanu ; 
Kun a ridicat balonul cu călcîiul 
și N. Alexandru a reluat, cu capul, 
în poarta goală. S-au remarcat : 
Andrei, Lucaci, Tomeș, N. Alexan
dru (Crișul) și Angelescu, Rădules- 
cu, Rămureanu (Politehnica).

A condus bine arbitrul Gh. Ște- 
fănescu (Vișeu).

ILIE GHIȘA —coresp. principal

C.S.M. Sibiu—Farul 0-0!
SIBIU, 5 (prin telefon). — Nici 

un gol în 120 de minute ! Cele două 
echipe n-au reușit să înscrie, deși 
pe parcursul jocului au fost nume
roase ocazii la ambele porți. Con
form regulamentului, Farul Con
stanța, jucînd in deplasare, s-a 
calificat pentru etapa următoare a 
„Cupei României".

Arbitrul Tr. Cruceanu (Arad) — 
bun.

C.S.M. : Liebhardt — David, Re- 
cer, Flichiș, Onache — Gheorghe 
Gheorghe, Muțiu—Laufceag (min. 
91 Mihai), Comșa, Văcaru, Vuici.

FARUL : Uțu — M. Georgescu, 
Tîlvescu, Mareș, Dumbravă—Anto
nescu, Koszka—Ologu (min. 102 
Caraman), Zamfir, Iancu, Kalio.

ILIE IONESCU, coresp. principal

Gloria Bir Iad — 
Steaua 0-1 (0-0, 0-0)
BÎRL.AD, 5 (prin telefon). — Aș

teptată cu viu interes la Birlad, 
echipa Steaua a decepționat pe cei 
5000 de spectatori prin jocul slab 
pe care l-a prestat în întîlnirea 
cu echipa Gloria din localitate. 
N-a lipsit mult ca Steaua să se cali
fice cu... ajutorul regulamentului, 
care favorizează echipa în depla
sare. Cind spunem aceasta ne re
ferim la faptul că unicul punct al 
partidei a fost înscris abia în mi
nutul 116, cind Constantin, singu
rul om de la Steaua care a muncit 
mult și cu folos, a reluat de la 
patru metri o centrare ă lui Ma
nea. A fost unica fază de fotbal a- 
devârat creată de Steaua. In rest 
am asistat la un joc încîlcit, cu 
pase Ia... adversar și, în plus, la 
atitudinile nesportive ale lui Sorin 
Avram, care a excelat prin... lovi
rea adversarului și repetate protes
te la deciziile arbitrului.

Gloria Birlad, o echipă modestă, 
are meritul de a fi ținut în șah 
timp de 116 minute o formație de 
talia Stelei. Ar mai fi de notat un 
„11 m” acordat echipei bucureș
tene în minutul 120, pe care Chiru 
l-a ratat.

STEAUA : Haidu — Sătmăreanu, 
Hălmăgeanu, D. Nicolaie, Chiru — 
Negrea, Vigu (D. Popescu)—Sorin 
Avram, Constantin, Voinea, Manea.

GLORIA BÎRLAD : Argheșanu— 
Chebușan, Angheluță, Scupara, 
Kucla—Albu, Cara—Scînteie, Podi- 
nă, Iancu (Pirvu), Tesioiu.

A arbitrat bine Gr. Birsan — 
Galați.

ELIADE SOLOMON—cor. prin.

Voința Reghin —

Dinamo București

0-2 (0-2)

REGHIN, 5 (prin telefon). —Tim
pul a fost frumos (soare), dar te
renul greu, desfundat. Cum era și 
normal, dinamoviștii bucureșteni 
au luat conducerea „ostilităților" 
chiar din primele minute, tehnica 
lor anulînd... entuziasmul gazdelor. 
După trei ratări (Nuțu min. 5 și O. 
Popescu în min. 7 și 10), in min. 
18 Nuțu finalizează o acțiune a 
echipei sale. Tot el majorează sco
rul în min. 28. Apoi, meciul de
curge in nota de dominare a foș
tilor campioni. Spre sfîrșitul repri
zei secunde gazdele ratează două 
ocazii prin Mihai Moldovan.

A arbitrat bine Pop Gavrilă 
(Brașov).

VOINȚA REGHIN : Greab—De- 
neș.Tujon, Kanyoro, Gh. Moldo
van—Jencsi, Pop—Barat, Crișan, M. 
Moldovan, Radu.

DINAMO BUCUREȘTI : Datcu— 
Popa, Nunweiller III, Dinu, Stoe- 
nescu — Ghergheli. O. Popescu— 
Ptrcălab, Frățilă, Nuțu, Haidu.

F. PANTEA și V. MAN—coresp.

Medicina Cluj —
Jiul Petroșeni 3-1 (1-1)!

CLUJ, 5 (prin telefon). — Cluje
nii au realizat în fața Jiului un joc 
foarte bun, obținind o victorie me
ritată. Succesul lor se datorește 
elanului, voinței și dirzeniei. Fot
baliștii de la Jiul s-au comportat 
slab, reușind doar de puține ori 9ă 
se ridice la nivelul unei echipe de 
categoria A. Mai mult, unii jucă
tori ai Jiului (Crăciun, Sandu, Toia) 
au căutat să-și suplinească lipsuri
le în pregătire prin numeroase 
faulturi și proteste la deciziile ar
bitrului. Studenții clujeni au acțio
nat cu dezinvoltură, acționînd ra
pid, atacul fiind bine susținut de 
mijlocași. Mediciniștii au dominat 
in marea majoritate a timpului. Au 
marcat : Damian (min. 5), Pop (min. 
»S), Tarcu (min. 71) pentru Medi
cina, respectiv Dan (min. 42).

Arbitrul N. Barna (Tirnăveni) a 
condus bine următoarele formații :

MEDICINA : Șiv.an — Chere- 
cheș, Emerich, Rusu (min. 46 Tim- 
buș), Chira—Birsan, Coșeriu—Tarcu, 
Damian, Mărcuțiu, Pop.

JIUL : Ion Vasile (min. 7 Zam
fir) — Dan, Stocker, Pop, Mihai 
(min. 46 Tonca) — Crăciun, Sandu—• 
Martinovici, Toia, Casandra, Pero- 
nescu.

N. TODORAN — coresp.

Minerul Lupeni — 
Metalurgistul București 

1-0 (0-0, 0-0)
LUPENI, 5 (prin telefon). — Te

renul complet desfundat a pus la 
grea încercare cele două formații. 
Deși a fost obținută în prelungiri, 
victoria Minerului este pe deplin 
meritată. Unicul gol al partidei a 
fost înscris în min. 92 de către Ma- 
cavei, în urma unei acțiuni perso
nale.

Metalul Plopeni — 
C.S.M.S. lași 1-1 (0-0,1-1)

PLOPENI, 5 (prin telefon de la 
trimisul nostru). Spre lauda ei, 
echipa Metalul Plopeni, care acti
vează în campionatul regiunii Plo
iești, a folosit „Cupa României" ca 
un bun prilej de a se remarca, de 
a arăta, posibilități deosebite. Și 
în partida de azi, Metalul a dove
dit o bună pregătire tehnică, o 
dăruire excepțională pentru obține
rea victoriei și preocupări pentru 
tactica de joc. Bravo !

Anallzînd, însă, comportarea echi
pei ieșene trebuie să ne exprimăm 
amărăciunea. De la campionatul 
regional la categoria A este — 
TEORETIC — o diferență de trei 
clase. Dar echipele noastre din 
prima categorie trebuie să ne arate 
PRACTIC această diferență. 
C.S.M.S. n-a reușit... S-a comportat 
lamentabil și a obținut o calificare 
fără glorie — după 120 de minute de 
joc — printr-o clauză de regula
ment (fiindcă a jucat în deplasare).

Joc încâlcit (înghesuit o repriză 
pe stingă, o repriză pe dreapta), 
acțiuni individuale purtate cu „ca
pul în jos" (Cuperman, Ștefănescu, 
Incze IV, Stoicescu), mijlocași de- 
zordonați in materie de construire 
a atacurilor (Humă șl Romilă) și o 
apărare cu „aere" — o fi uitat lo
cul din campionat ? — cu Vornicu 
indisciplinat, cu Deleanu cam în- 
gîmfat și cu Constantinescu, ace
lași mare gafeur, care-ți poate a- 
duce înfringerea cind nu te gîn- 
dești. Iată ce ne-a arătat C.S.M.S.- 
ul...

Golurile au fost marcate de Lu- 
pulescu (min. 37) — C.S.M.S. și 
Huza (mtn. 70) — Metalul Plopeni. 
A arbitrat bine Ilie Drăghici (Buc.).

CONSTANTIN ALEXE

Progresul Brăila — 

Rapid București 0-1 (0-1)
BRĂILA, 5 (prin telefon) — Ra- 

pidiștii bucureșteni au numeroși su
porteri și in bătrinul oraș dună
rean. Este una dintre explicațiile 
prezenței, fai tribunele stadionului, 
a peste 12 060 de spectatori. Și a- 
ceasta în ciuda unui vînt puternic 
și rece. Din păcate, însă, giuleș- 
tenii și-eu dezamăgit suporterii.

Stimulați de întrecerea cu o echi
pă de categoria A, brăilenii au 
muncit foarte mult, aruncând in 
talgerul disputei tot ceea ce știau 
și reușind să domine marea majori
tate a timpului (chiar și atunci 
cind jucau împotriva vintului).

Rapid datorează victoria unei 
erori comisă de apărătorul Tudor,

PRONOSPORT
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Premiul excepțional : 1 variantă 
a 75 000 lei (un autoturism „Re
nault 16“ și 2 500 lei numerar) ; 
categoria I : 37 variante a 1 745 
lei ; categoria a n-a : 667 varian
te a 121 lei; categoria a III-a: 
4 867,5 variante a 16 lei ; catego
ria a IV-a : 18 487 variante a 10 
lei.

Report: fond premiul minim • 
9 342 lei.

Premiul excepțional a revenit 
participantului Hotinescu Radu 
din București. 

care l-a scăpat de sub supraveghere 
pe Kraus în min. 25. Kraus a cen
trat perfect și Năsturescu a înscris.

N. COSTIN — coresp. principal

Metalul Hunedoara —
U.T.A. 1-3 (0-2)

HUNEDOARA. 5 (prin telefon). 
10 000 de spectatori au asistat la 
un joc echilibrat în care expe
riența oaspeților și-a spus din plin 
cuvîntul. Golurile arădanilor au 
fost înscrise de Dumitrescu în 
min. 25 și Șchiopu min. 40 și 58. 
Pentru gazde a marcat Dobîndă 
în min. 82. A arbitrat bine N. 
Mogoroașe (Craiova).

V. ALBU — coresp. principal

Oțelul Galați — 

Politehnica Timișoara 
2-3 (1-2, 2-2)

GALAȚI, 5 (prin telefon). 
Disputată pe un vînt puternic, 
partida a avut o desfășurare dra
matică și puțin a lipsit ca Poli
tehnica să fie eliminată din Cupă. 
Acest lucru nu s-a întîmplat din 
două motive : a) golul egalizator 
al oaspeților a fost înscris dintr-o 
flagrantă poziție de ofsaid sem
nalată de arbitrul de tușă, dar 
neluată în seamă de cel de cen
tru — Aurel Bentu ; b) grava 
greșeală a portarului gălățean 
Florea, care a primit complet gra
tuit al doilea gol.

Gazdele și-au „vîndut scump* 
pielea, au jucat deschis, dar for
ma bună a portarului Vidac si 
a celor doi fundași centrali. Le- 
reter și Răcelescu, a făcut ca do
minarea să nu fie concretizată 
decît prin golurile înscrise ie 
Florescu II (min. 8) și Ionică 
(min. 68).

De la oaspeți ne așteptam la 
mai mult. Atacanții timișoreni cu 
excepția impetuosului Surdan, au 
combinat excesiv căutînd prea 
mult drumul spre poarta gălățe- 
nilor. Golurile studenților au fost 
realizate de Surdan (min. 30 și 
108) și Regep (min. 39).

T. SIRIOPOL
și

S. CONSTANTINESCU — coresp

Chimia Suceava —

Universitatea Cluj
2-1 (1-0, 1-1)!!

SUCEAVA, 5 (prin telefon). Joc 
de mare luptă și de un bun nivel 
tehnic, grație contribuției ambe
lor echipe care au avut alterna
tiv perioade de dominare. Chimia 
a dominat mai mult în prima re
priză cînd a și înscris în min. 34 
prin Borcău. Acesta a șutat prin 
surprindere, foarte puternic, de la 
aproximativ 20 m, înscriind un 
gol de toată frumusețea. în re
priza secundă, jucătorii de la 
Universitatea sînt mai incisivi și 
reușesc să egaleze în min. 62 
prin Adam. Mai hotărîti și mai 
dornici de victorie, jucătorii de 
la Chimia insistă în prelungiri și 
marchează în min. 107, prin Roșu.

Arbitrul A. Macovei — Bacău, 
a condus bine.

CHIMIA : Sidac — Nedelcu, 
Gheghe, Mărculescu, Stere — 
Anton, Borcău — Buzalu, Teodo- 
siu, Tudor (min. 91 Pavel), Roșu.

UNIVERSITATEA : Ringheanu 
— Marcu, Pexa, Costin, Cîmpea- 
nu — Mustățea, Anca. E. Petru 
(min. 45 Szabo) — Ivansuc, Adam, 
Barbu.
C. ALEXA — coresp. principal

AȘA ARATA O VARIANTA 
CU 13 REZULTATE EXACTE
Concursul Pronosport nr. 9, 

etapa din 5 martie 1967
I. Min. B. M.—Petrolul Anulat

II. C.F.R. Tim.—Din. pitești 1
III. Chimia Suceava—„U” Cluj 1
IV. Prog. Brăila—Rapid 2
V. Oțelul GL—Politeh. Tim. 2

VI. Crișul—Politeh. Buc. 1
VIL Brescia—Internazionale 2

VIII. Fiorentina—Cagliari 1
IX, Foggia—Juventus X
X. Lecco—Bologna 2

XI. Roma—Lazio X
xn. Spăl—Atalanta 1

XIII. Torino—Mantova 1
Fond de premii 321 342 lei din 

care 9 342 lei report premiul mi
nim.

Rubrică redactată de Adminis
trația de stat Loto-Pronosport.



In al doilea meci: Campionatul mondial de handbal — tineret din Olanda

Echipa de hochei a R.F. a Germaniei a cîștigat 
in fata selecționatei noastre: 

’2-1 (0-1,2-0,0-0)

Pană ratează o

Reprezentativele României învingătoare 
în primele meciuri

Spuneam că al doilea joc din
tre selecționatele de hochei pe 
gheață ale României și R. F. a 
Germaniei, programat sîmbătă, 
se anunța interesant din două 
motive : era de presupus că e- 
chipa oaspe va dori să-și ia re
vanșa. în timp ce selecționata 
noastră va căuta să confirme 
succesul obținut în prima întîl- 
nire. Dar cum nu se putea și 
una și alta, numai hocheiștii 
vest-germani și-au realizat obi
ectivul, obținînd victoria : 2—1 
(0—1. 2—0, 0—0). Și aceasta da
torită unui joc mai bun, mai a- 
tent în apărare, cu preocuparea 
principală de a „scoate" din ritm 
echipa noastră. „Tactica" a dat 
roade, în primul rînd pentru că 
jucătorii români au ratat foarte 
mult în repriza I (cînd erau mai 
proaspeți), pierzînd astfel posi
bilitatea de a aborda următoa
rele reprize cu un avantaj con
sistent de goluri și, în al doilea 
rînd, pentru că cei doi arbitri 
(Al. Gurîșev și VI. Kuznețov) 
prin maniera în care au condus 
partida au favorizat întreruperea 
ritmului de joc. In special în re
prizele a Il-a și a IlI-a ei au 
fluierat mult, fracționînd acțiu
nile și dînd întîlnirii un carac
ter static. Cei doi conducători 
de joc au dictat numeroase eli
minări (în mare majoritate ne
inspirate), ceea ce a contribuit 
ca meciul să capete treptat o

Campionii de anul trecut 
și-au reeditat victoriile 

la „mondialele" de patinaj 
artistic

Demonstrația de adio, desfășurată 
ieri după-amiază pe patinoarul de la 
„Donaupark" din capitala Austriei, a 
încheiat ediția anului 1967 a „mondia
lelor de patinaj artistic. In general, 
pronosticurile specialiștilor au fost con
firmate, marii favoriți — cîștigători ai 
ediției din 1966 de la Davos — reedi- 
lîndu-și victoriile.

Cea mai pasionantă dispută a oferit-o 
proba de simplu bărbați, în cadrul că
reia austriacul EMMERICH DANZER 
l-a depășit Ia limită pe compatriotul 
său Wolfgang Schwarz (situat în frunte 
după cele șase figuri impuse). Pe locul 
III s-a clasat Gary Visconti (S.U.A.).

Multiplii campioni olimpici, mondiali 
și europeni, sovieticii LUDMILA BE- 
lOUSOVA SI OLEG PROTOPOPOV 
au mai adăugat cite o medalie de aur 
strălucitorului lor palmares, înyingînd 
în proba de perechi pe Margot Glock- 
shuber—Wolfgang Daune (R.F.G.), cîș
tigători ai medaliilor de argint, și frații 
Cynthia—Ronald Kauffman (S.U.A.) — 
medalii de bronz.

In proba ;de dans s-a impus categoric, 
datorită perfectei sincronizări, talentatul 
cuplu englez DIANA TOWLER—BER
NARD FORD.

Sîmbătă seara. în ultima zi a întrece
rilor, tînăra PEGGY GALE FLEMING 
(S.U.A.), evoluînd cu multă dezinvoltură 
și demonstrînd aceeași virtuozitate în 
parcurgerea gamei săriturilor duble, și-a 
adjudecat titlul la simplu femei. Un 
deosebit succes a cunoscut la „libere** 
Gabriele Seyfert (R.D.G.), care a ocu
pat locul II, înaintea talentatei pa
tinatoare cehoslovace Hanna Maskova 
(medalie de bronz), a canadiencei Vale
rie Jones (după impuse — locul II), 
a japonezei Kumiko Okawa și a engle
zoaicei Sally-Ann ^tapleford.

nouă ocazie
Foto: A. Neagu 

notă de uzură, de luptă pe... lin
gă mantinele, abundînd în du
eluri corporale. Pentru a vă 
face o imagine asupra modului în 
care NU s-a jucat hochei în cea 
de a doua repriză este suficient 
să spunem că din cele 20 de mi
nute de joc efectiv echipa oaspe 
a fost penalizată cu 10 minute 
de eliminare, iar selecționata 
noastră cu 6 minute.

Un asemenea „stil" a convenit 
oaspeților care, încă din prima 
partidă, au dovedit o predilecție 
pentru jocul lent, cu aglomerări 
organizate la ambele porți, în 
rezolvarea cărora tehnica supe
rioară în mînuirea crosei le crea 
un evident avantaj. Acest lucru 
s-a văzut clar în meciul de sîm
bătă. In prima repriză, cînd s-a 
jucat mai rapid, am condus noi 
(a înscris Ștefan — min. 11), iar 
în repriza secundă — în condi
țiile arătate — oaspeții au ega
lat (Weitl, acțiune personală) și 
au luat avantaj (Stowasser, la o 
învălmășală) în același minut 
(37). Echipa română ar fi putut 
egala dacă o gravă eroare de 
arbitraj nu ar fi împiedicat a- 
cest lucru. Ce s-a întîmplat ? în 
min. 54 Florescu a fost eliminat. 
In secunda în care și-a terminat 
pedeapsa, jocul era în treimea 
noastră de apărare și UN JUCĂ
TOR GERMAN a dat un puc 
înapoi. Fundașii oaspeți nu l-au 
interceptat și Florescu, intrat pe 

gheață în zona neutră, l-a 
luat, a pornit pe contraatac 
și a înscris. Dar, stupoare: 
arbitrul Al. Gurîșev a fluie
rat „pasă peste linii". Pasă 
de la cine ? De la adversar! 
Dacă Florescu nu intercepta 
pucul n-ar fi fost nioi dega
jare interzisă !

CĂLIN ANTONESCU

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT
STOCKHOLM. — La 

Leksand (Suedia) s-a 
desfășurat întîlnirea in
ternațională amicală de 
hochei pe gheață din
tre reprezentativele Sue
diei și U.R.S.S. Confir- 
mînd forma bună din 
ultimele meciuri susți
nute, hocheiștii sovie
tici au terminat învin
gători cu scorul de 8—2 
(1—0, 5—1, 2—1).

SOFIA. Intr-un meci 
retur contînd pentru 
„Cupa cupelor" la bas
chet (masculin), echipa 
Botev Burgas a învins 
cu scorul de 87—60 e- 
chipa poloneză Wisla 
Cracovia.

ATENA. In vederea 
întîlnirii amicale de 
fotbal pe care o va sus
ține cu o selecționată 
divizionară din Româ
nia la 8 martie la A- 
tena, federația de spe
cialitate din Grecia a 
comunicat componența 
reprezentativei locale : 
Iconomopulos, Plessas, 
Zanteroglu, Surnis, So- 
fianidis, Polyhroniu, 
Domazos, Vassiliu, Yut- 
sos, Sideis, Alexiadis.

BELGRAD. Intr-u>n 
meci pentru sferturile 
de finală ale „Cupei 
campionilor europeni" 
la baschet masculin, e-

Sîmbătă a început, în Olanda, 
ediția inaugurală a campionatului 
mondial de handbal rezervat echi
pelor de tineret, competiție la care 
participă și formațiile noastre re
prezentative.

într-o convorbire telefonică cu 
antrenorul federal N. NEDEF, am 
aflat amănunte despre meciul de 
la Amersfoort, în care echipa 
masculină a României a întîlnit-o 
pe cea a Elveției :

„După un joc frumos, cu com
binații spectaculoase și, mai ales, 
eficace, handbaliștii noștri au ob
ținut o victorie clară : 22—10 
(12—4) în compania unui adver
sar destul de valoros. Evoluția e- 
chipei noastre a fost deseori aplau
dată de spectatorii olandezi. Au 
marcat : Licu 6, Gațu 5, Cosma 4, 
Papp 2, Moldovan 2, Dumitru 2, 
Bădău 1. Bun arbitrajul prestat 
de polonezul J. Pason.“

• în celelalte partide : Iugo
slavia (participantă de ultimă oră, 
în locul echipei Senegalului) — 
Suedia 16—19 (7—9) ; Polonia — 
Spania 23—16 (16—9) ; Austria — 
Olanda 13—12 (5—6).

Despre meciul susținut de echi
pa noastră feminină, la Hilver- 
sum, cu Danemarca, ne-a relatat 
telefonic antrenorul FR. SPIER :

„A fost un joc foarte greu. în 
prima repriză, jucătoarele noastre 
au tras de 4 ori în bară, dar au 
făcut și cîteva greșeli în apărare, 
permițînd adversarelor să obțină 
avantaj. La reluare, însă, echipa 
a evoluat excelent. De data a- 
ceasta jocul în apărare a fost 
bine organizat, iar finalitatea ac
țiunilor ofensive a făcut ca de la 
8—5 formația noastră să ajungă 
la 11—6, scor cu care s-a înche
iat partida. Bun arbitrajul lui A. 
Pisan (Austria). Au jucat : Buzaș

LUPTĂTORII ROMÂNI Al) CiȘTIGAT TRIUNGHIULARUL 
DE „GRECO-ROMANE"

RADOM, 5 (prin telefon) — Azi 
s-a încheiat în orașul polonez Ra
dom întîlnirea triunghiulară de 
lupte greco-romane dintre spor
tivii polonezi, români și suedezi. 
Victoria a revenit și de data a- 
ceasta reprezentanților noștri, 
care în ultima reuniune, de dumi
nică, au dispus de selecționata 
Suediei cu scorul de 7—1.

Iată rezultatele din meciul cu 
Suedia (în ordinea categoriilor): 
Gh. Stoiciu b. tuș min. 3 A Kor- 
konen; I. Baciu b. tuș min. 2 
Erohurre; S. Popescu b.p. V. Kor- 

chipa Olympia Ljublja
na a învins cu scorul 
de 101—80 (48—40) for
mația belgiană Racing 
Malines.

MOSCOVA. Proba de 
simplu bărbați din ca
drul concursului de te
nis, desfășurat pe teren 
acoperit la Moscova, a 
revenit jucătorului fran
cez Pierre Darmon, care 
l-a învins în finală eu 
4—6, 17—15, 6—2, 2—6, 
9—7 pe campionul sovi
etic Aleksandr Metre- 
veli. La feminin a cîș

tigat Anna Dmitrieva, 
învingătoare cu 9—7, 
6—4 în partida cu Ga
lina Bakseeva.

VARȘOVIA. Anul a- 
cesta, între 10 și 26 mai 
se va desfășura cea de 
a 20-a ediție a „Cursei 
Păcii" Varșovia-Berlin- 
Praga. Pînă în prezent, 
la ediția jubiliară a 
tradiționalei curse ci
cliste s-au înscris echi
pe din 15 țări: Alge
ria, Anglia, Belgia, Bul
garia, Cehoslovacia, Da
nemarca, Elveția, R.D.

Tenismanii romani 
în competiții internaționale
NEW YORK — In turneul international de tenis 

„Vanderbilt gold cud", de la New York, conduce 
australianul John Newcombe cu 6 puncte. Urmea
ză în clasament brazilianul Mandarino si ameri
canul Scott cu 5 nuncte fiecare. Tiriac (România). 
Gulyas (Ungaria) — 4 puncte. Barnes (Brazilia) și 
Froehling (S.U.A.) — 3 puncte. Santana (Spania), 
Ashe si Mackinley (ambii din S.U A.) cite 1 punct, 
tn meciul cu Scott. Jucătorul român Ion Tiriac a 
pierdut cu 4—6 primul set. dar l-a cîștigat cu 6—2 
pe al doilea.

CAIRO — Campionatele internaționale de tenis 
de la Cairo au continuat cu desfășurarea primelor 
meciuri ale probei de simplu masculin. Jucătorii 
români au obtlnut victorii, califieîndu-se pentru 
turul doi al competiției. P. Mărmureanu l-a învins 
cu 6—0, 6—1 pe Khany Khalil (R A.U.). G. Bosch 
l-a întrecut cu 6—4. 6—6 pe Mohamed Bialy 
(R.A U.). iar Ilie Năstas? a dispus cu 6—1, 6—1
de Kadry Gaafar (R.A.U.). în turul HI G. Bosch 
— L. Fior (Spania) 4—6, 7—5. 6—1, P. Carnejo 
(Chile) — P. Mărmureanu 2—6. 2—6.

— Șramko 3, Dobîrceanu 1, Băi- 
coiamu 2, Nicolae, Secheli 1, Sooa 
4, Ilie, Moșu“.

• în celelalte jocuri feminine de 
sîmbătă : R.F.G. — Ungaria 8—14 
(2—8) ; Cehoslovacia — Suedia 
12—6 (7—3) ; Polonia — Olanda 
10—10 (6—5).

★
Duminică, fetele au jucat la 

Geleen cu echipa R.F. a Germa
niei. Seara, I-am căutat telefonic 
pe antrenorul POPESCU COLI- 
BAȘI care ne-a transmis:

„Echipa noastră a obținut o 
nouă victorie, deși — ca și în 
primul meci — a fost condusă la 
pauză cu 5—7. Deficiențele jocu
lui în apărare au fost remediate 
după pauză. In atac, jucătoarele 
noastre au reușit o suită de 7 
goluri, în timp ce adversarele

Cristina Balaban învingătoare la Bremen
BREMEN 5 (prin telefon). Peste 

200 de sportivi din 23 de (ări, prin
tre care numeroși recordmani mondiali, 
campioni olimpici și europeni, au luat 
startul la întrecerile celui de al 
XI-Iea concurs internațional de înot. 
De-a lungul celor trei zile <le pasio
nante dispute s-au înregistrat o se
rie de rezultate excepționale supe
rioare actualelor recorduri mondiale. 
Cu un deosebit succes a concurat re
prezentanta noastră Cristina Balaban, 
care a cîștigat detașat proba de 100 
m spate cu timpul de 1:09,4. Me
ritorie a fost și comportarea lui An
gel Șoptereanu, care și-a învins ca
tegoric (2:32.0) adversarii din seria 
a Il-a și s-a clasat pe locul III în 
clasamentul general după sovieticii 
Prokopenko și Mihailov. în sfîrșit,

konen; M. Bolocan b.p. Per Strid; 
I. Țăranu b.p. Johansson; FI. Cior- 
cilă b.p. Andersson; N. Neguț 
b. ab. r. 1 Karlsson; Eriksson 
b.p. C. Bușoiu. Cele mai frumoase 
meciuri le-au susținut Stoiciu, Ba
ciu, Bolocan si Cioroilă, care au 
fost aplaudați de public.

Partida Polonia—Suedia a fost 
ctștigată de sportivii țării gazdă 
cu 5—3.

Clasamentul „triunghiularului** * 
1. ROMÂNIA 11 p, 2 Polonia 8 p.
3. Suedia 4 p

Germană, R. F. a Ger
maniei, Iugoslavia, Nor
vegia, Polonia, Româ
nia, Ungaria, U.R.S.S.

LONDRA. Echipa F.C. 
Liverpool conduce în 
campionatul englez de 
fotbal cu 43 de puncte 
din 31 d« jocuri, urma
tă de Manchester Uni
ted — 42 de puncte din 
30 de meciuri, Notting
ham Forest 39 puncte. 
In etapa de sîmbătă, 
Liverpool a învins cu 
2—1 pe Stoke City, iar 
Manchester United a 
terminat la egalitate 
1—1 cu Arsenal Ixsndra.

OSLO. întrecerile des
fășurate în cea de a 
doua zi a concursului 
de schi de la Holmen- 
kollen (Norvegia) s-au 
soldat cu următoarele 
rezultate — 10 kilome
tri femei: Toini Gustav- 
sson (Suedia) 42:34,0; 
15 kilometri bărbați : 
Markus Svendsen (Nor
vegia) 56:03,6 : 50 kilo
metri : Ole Ellefsaeter 
(Norvegia) 3hl5:14,2.

CAGLIART. După dis
putarea a 6 etape, în 
turul ciclist al Sardiniei, 
conduce italianul Luci
ano Armani, urmat de 
Gtlerra la 1:04,0 si olan
dezul Van der Voulten 
la 2:18,0. 

n-au mal înscris dealt un singur 
punct Scor final : 12—8. Au ju
cat , Buzaș, Velicu — Nicolae, 
Băicoianu I, Secheli I, Dobircea- 
nu 4, Soos 5, Șramko, Neagoe 1, 
Moșu, Ilie".

Băieții s-au deplasat la Middel- 
burg, unde au intilnit puternica 
formație a Cehoslovaciei. După 
Un meci extrem de disputat, jucă
torii români au obținut o prețioa
să victorie cu 13—12 (6—6). Pînă 
la Închiderea ediției nu ne-au 
parvenit alte amănunte.

Luni, echipele noastre au zi de 
odihnă.

• Alte rezultatet (F) Ceho
slovacia — Polonia 6—5 (4—2);
Suedia — Olanda 11—9 (5—4); 
Ungaria — Danemarca 13—5 
(5--3J' (M)- Belgia — Austria
8—28 (4—121

trebuie subliniat și rezultatul de 
2:31,8 (nou record republican de sală) 
cu care Cristina Balaban a ocupat 
locul III în proba de 200 m spate. 
Rezultate tehnice :

FEMEI: 100 m liber: Randall 
(S.U.A.) 60,2. Watson (S.U.A.) 61.0; 
200 m liber : Watson 2:10.2. Randall 
2:11.6; 400 m liber: Caret to (S.U.A.) 
4:35.3, Randall 4:40,5: 100 m spate : 
CR. BALABAN 1=09,4, Sikkens (O 
landa) 1:10,2, Savelieva (U.R.S.S.) 
1:10,6, Ilafner (Austria) l:ll,0, 
D’Apretto (Italia) 1:11,5; 200 m 
spate : Savelieva 2:30,6, Sikkens 
2:31,3, Balaban 2:31,8; 100 m delfin- 
A. Kok (Olanda) 1=05,1, Boss (0- 
landa) 1:08,1 ; 200 m delfin: A. Kok 
2=23,4, Caretto 2:33,8; 400 m mixt: 
Caretto 5:25.6 ;

BĂRBAȚI • 100 m liber: McGregor 
(Anglia) 52.9, Ilieev (U.R.S.S.) 53,1, 
Eriksson (Suedia) 53,4 ; 200 m liber: 
Ilieev 1:55,4, Eriksson 1:56,7 ; 400 m 
liber: Bennett (Australia) 4:14,8, 
Fassnacht (R.F.G.) 4:15.1 ; 200 m 
bras : Prokopenko (U.R.S.S.) 2:25.4, 
Mihailov (U.R.S.S.) 2:28,2, ȘOPTE
REANU 2:32,0, Ilofft (R.F.G.) 
2’32,1, Giovannini (Italia) 2:32.3. . . 
10. V. Costa 2:35.4 : 100 m bras :
Prokopenko l:06.3, Mihailov 1:08,3, 
...8. Costa 1:10.0. 11. Șoptrn-anu 
1:10,4; 100 m del lin z M. Spîtx
(S.U.A.) 57,9, Westergren (Suedia) 
59,6; 200 m delfin: Spitz 2:10.0. 
Kuzmin (U.R.S.S.) 2:10,5; 200 m
spate : Kreis (U.R.S.S.) 2:15.7, Rey
nolds (Australia) 2'15,8 ; 400 m
mixt: D. Johnson (S.U.A.) 4:51,8,
Reynolds 4=52,0.

Maria Alexandru și Eleonora 
Mihalca învingătoare 

in campionatele
internaționale ale Angliei

LONDRA 5 — Participîr.d la 
campionatele internaționale de 
tenis de masă ale Angliei (des
fășurate în localitatea Brighton), 
Maria Alexandru și Eleonora 
Mihalca au cîștigat proba de 
dublu femei învingind în finală 
cu 3—0 (21—7, 21—19. 21—18)
perechea Eva Koczian, Erszebet 
Jurik (Ungaria). în semifinale, 
sportivele românce au eliminat 
cu 3—0 (22—20. 21—18, 21—16) 
cuplul Diana Rowe Scholler, 
Agnes Simon.

Alte rezultate, simplu femei, 
turul I: Eleonora Mihalca — 
Ogus 3—0. turul al II-lea: Eleo
nora Mihalca — Diana Schâiier- 
Rowe 3—2 (—15. 20, 19, —11. 18). 
turul al III-lea: K. Smith — 
Eleonora Mihalca 3—0, sferturi 
de finală: Maria Alexandru — 
A. Simon 3—2, Luzowa — Lu- 
kacs 3—0. Wright — Jurik 3—1, 
Koczian — Smith 3—1.

Rezultatele finalelor: simplu 
femei: Mary Shannon-Wright 
(Anglia) — Eva Koczian (Unga
ria) 3—2. în semifinale Mary 
Shannon a eliminat-o cu 3—2 pe 
Maria Alexandru ; simplu băr
bați : Stanek (Cehoslovacia) — 
Korpa (Iugoslavia) 3—1 ; dublu 
bărbați: Miko, Stanek (Ceho
slovacia) — Korpa, Vecko (Iu
goslavia) 3—1 ; dublu mixt: Lu- 
zova. Miko (Cehoslovacia) — 
Shannon, Barnes (Anglia) y—1.
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