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Dinamo București — 
noul lider

De la stingă la dreapta — sus : Ft. Spier, antrenor, Maria Nicolae, 
căpitanul echipei, D. Popescu-Colibași, antrenor ■, jos E. Trofin, antre

nor, Cr. Gatu, căpitanul echipei, M. Pintea, antrenor

DRUMUL VICTORIILOR I
I
i

în „C.C.E.“ la handbal masculin

Succes de prestigiu,
ROTTERDAM, 12 (prin telefon). — Ieri, handbalul românesc a 

obținut două strălucite succese. Participînd în finalele Turneului 
mondial de handbal-lineret din Olanda, echipa noastră feminină (antre
nori : Fr. Spier și Popescu-Colibași) a învins formația Ungariei, iar 
reprezentativa noastră masculină (antrenori: E. Trofin și M. Pintea) 
a cîștigat partida cu echipa Poloniei. Neînvinse în această importantă 
competiție — un adevărat campionat mondial neoficial pentru forma
țiile de tineret — echipele ROMÂNIEI au cucerit astfel primul loc 
și medaliile de aur.

O comportare pentru care jucătorii, jucătoarele și antrenorii 
celor două echipe reprezentative merită toate felicitările 1

Iată, acum, ultimele „etape" ale drumului spre titlurile de cîști- 
gători ai Turneului mondial din Olanda.

După victoriile din „serii", echi
pa feminină a întîlnit în semifi
nale formația Suediei de care a dis
pus, așa cum am anunțat, cu 

14—4 (4—1). Ora tîrzie la care s-a 
terminat meciul ne-a împiedicat 
să relatăm aiftănunte de la această 
partidă. Redăm acum, sumar, con
vorbirea telefonică avută cu antre
norul Popescu-Colibași : „In ciuda 
diferenței de scor, meciul a fost 
destul de greu. Mai ales pentru că 
fetele noastre au abordat partida 
foarte prudent. Apoi, ele au prac
ticat un joc extrem de bun și au 
dominat autoritar. Au jucat : Bu- 
zaș — Secheli 3, Băicoianu, Nico- I 
lae 1, Neagoe, Dobirceanu 1, Sram
ko 5, Soos 4, Papa".

• In celelalte jocuri feminine : 
Cehoslovacia — Suedia 13—5 (7-3) ; 
Danemarca — Olanda 16—9 (6-4) ; 
Polonia — R.F.G. 17—14 (7-6). In 
urma acestor rezultate, clasamen
tul feminin este următorul :

1. ROMANIA, 2. Ungaria, 3. 
Cehoslovacia, 4. Suedia, 5. Da
nemarca, 6. Olanda, 7. Polonia, 
8. R.F.G.

încă necunoscut la închiderea 
ediției de sîmbătă, rezultatul me
ciului de băieți România — R.F.G.,

disputat în semifinalele competi
ției, ne-a fost ulterior comentat de 
antrenorul federal N. Nedef : „Am 
cîștigat cu 22—17 (13-7) în fața unei 
echipe care a făcut toiul pentru a 
obține calificarea în finală. Repre
zentativa noastră a avut insă in 
permanență inițiativa și a condus 
tot timpul, la un moment dat cu o 
diferență de 12 puncte ! Au jucat : 
Penu, Dincă. Gațu 2, Moldovan 1; 
Papp 3, Coasă 1, Speck, Cosma 2, 
Bădău 3, Licu 10. Foarte buni : 
Penu, Licu și Gațu.”

Cu această victorie, echipa mas
culină s-a calificat în finală, urmînd 
să întîlnească formația Poloniei, 
învingătoare- în meciul cu Ceho
slovacia : 20—11 (8-7).

• In așteptarea celei de a doua 
convorbiri cu Rotterdam, am notat 
rezultatele meciurilor masculine 
pentru ocuparea locurilor 3—12 : 
R.F.G. — Cehoslovacia 17—16 
(11-10) ; Iugoslavia — Suedia 
23—14 (11-5) ; Olanda — Austria 
13—8 (6-3); Spania — Ungaria

(Continuare in pag. a 4-a)

ROMANIA — UNGARIA (f)
10—7 (4—2) "

Și astfel, duminică, la 
dam, echipa română și-a 
finala turneului mondial 
pania reprezentativei 
formație redutabilă, cu 
bună valoare. A fost o 
finală ! Spectatorii au

Rotter- 
disputat 
în com- 

Ungariei, 
o foarte 

adevărată 
aplaudat

excelenta pregătire a celor două 
echipe care au furnizat un specta- | 
col de bună calitate. Jucătoarele 
noastre au luptat cu dîrzenie deo
sebită și au obținut o victorie pe 
deplin meritată : 10—7 (4—2), cuce
rind astfel medalia de aur și primul 
loc în clasamentul turneului fe
minin. Au jucat: Buzaș — Băico- 
ianu, Secheli 3, Nicolae 1, Dobîr- 
ceanu 1, Neagoe, Sramko 1, Soos 4, 
Ilie.

dar atenție la retur!i
| Dinamo —București — H.G. Copenhaga 24-16 (12-9)

Dinamoviștii bucureșteni au cîștigat 
| ieri prima „manșă*  a meciului din 

sferturile de finală ale „C.C.E.", în- 
Ivingînd cu 24—16 (12—9) formația 

H. G. Copenhaga, campioana Dane
marcei. O victorie meritată, obținută 
după un joc de tensiune și de mare 
luptă și răsplătită cu căldură 
numeroșii spectatori prezenți în 
bunele sălii Floreasca.

Partida a prilejuit, o întrecere 
trem de echilibrată din care, la

i

I

I
I
I

de 
tri-

ex-
un

moment dat, n-au lipsit nici... emo
țiile și incertitudinile. Echipa dane
za, în substanțial progres tehnic și 
tactic, cu o serie de individualități 
remarcabile (Petersen — mai ales 
— Lund, Gaard și Jurgens) a oferit 
formației noastre o replică puternică.

Scorul a fost deschis în primul

DAN GÂRLEȘTEANU

(Continuare in pag. a 4-a)

Rodica Apăteana și Anton Cadar
an cîștigat „Cupa F.R.G."

După aproape patru luni, frun
tașii gimnasticii noastre și-au re
luat activitatea competițională. 
Sîmbătă și duminică sala Floreasca 
a găzduit întrecerea dotată cu 
„Cupa F.R.G.", la care au partici

pat peste 50 de sportivi și sportive,

liber alese, de nivelul

Aspect din concurs; Cristina lonifă la sărituri Foto: A. Neagtț

cu exerciții 
maeștrilor.

Startul in 
nai n-a fost dintre cele mai stră
lucite, mai ales dacă facem o com
parație a evoluției sportivilor noș
tri cu cea a gimnaștilor sovietici 
care .au făcut cîteva demonstrații 
de înaltă măiestrie în cadrul com
petiției de la Floreasca. Fără a-și 
etala toate cunoștințele, ca într-un 
concurs (gimnastele se află abia in 
perioada pregătitoare), Natalia Ku- 
cinskaia, Mihail Voronin, Larissa 
Petrik, Roza Berikașvili, Serghet 
Diamidov, Valeri Karasiov și cei
lalți au îneîntat spectatorii cu exer
cițiile prezentate. o

Nivelul de pregătire a gimnaști
lor noștri nu a trecut peste linia 
mediocrității, în afară de cîteva 
excepții. Sincere felicitări celor 

trei revelații ale concursului, mi
cuțelor Felicia Dornea (Dinamo 
Bacău — antrenor Miroea Bibire), 
Sinziana Paraschiv (Flacărat Ora
șul Gheorghe Gheorghiu-Dej — 
antrenori Maria Ionescu și Mar
cel Duncan) și Doina Păltineanu 
(Viitorul București — antrenoare

noul sezon competițio-

ILDICO RUSSU-ȘIRIANU

(Continuare in pag. a 4-a)



Gotbal DINAMO BUCUREȘTI-NOUL LI
DEZAMĂGIRE Progresul a ciștigat meciul cu Universitatea Cluj in 3 minute!

Stadionul Dinamo ; timp — ex
celent ; spectatori — 15 000 ; au 
marcat: Dumitrache — min. 61

Pîrcălab — 90.
Un meci în care evoluează 

prezumtivul lider al primei cate
gorii a campionatului stîrnește 
Întotdeauna un interes major. Iar 
cind ca adversar figurează o altă

Dinamo București 2
Dinamo Pitești 0

echipă fruntașă îți apare cu totul 
firească afluența iubitorilor de 
fotbal din Capitală la partida de 
sîmbătă, dintre Dinamo Bucu
rești șl Dlnamo Pitești. Nume
roșii doritori de fotbal de bună 
calitate n-aveau însă de unde ști 
<că vor fi DEZAMĂGIȚI...

...Dezamăgiți pentru că oaspe
ții (despre care antrenorul lor ne 
spunea înainte de meci că joacă 
mai bine în deplasare decît aca
să) au aplicat și ei o tactică 
devenită tabu pentru echipele în 
deplasare, cea a... exasperării ad
versarului, a jocului cu accent 
evident de apărare, a renunțării 
la combinațiile de atac, la șu
turile pe poartă (așa se și ex
plică că primul șut al piteșteni- 
lor pe poartă l-am înregistrat în 
ipin. 40, expediat de mijlocașul 
Olteanu). N-am înțeles de ce nu 
1 s-a recomandat lui Ioachim Po
pescu să-și canalizeze calitățile 
și eforturile în folosul echipei și 
de ce 1 s-a permis ca în decursul 
unui MECI ÎNTREG să abuzeze 
de driblinguri inutile, să persi
fleze pe jucătorii adverși și chiar 
pe colegii săi, să Irosească foar
te multe din eforturile comune 
ale echipei,

...Dezamăgiți pentru că au aș
teptat 10, 20, 60, 45 apoi 60, 80 
și, în sfîrșit, 90 de minute să 
vadă ceva fotbal, au cerut-o in
sistent i „Vrem fotbal de bună 
calitate', „Jucați bine, am plă
tit bilet să vedem spectacol" — 
dar chemările lor au rămas fără 
ecou.

...Dezamăgiți pentru multele și 
exasperantele ratări ale bucureș- 
tenilor (Frățilă — min 17, la o 
combinație a lui Octavian Po
pescu și Pîrcălab ■, Nuțu — min.

0 dublă greșeală
IAȘI 12 (prin telefon, de Ia tri

misul nostru). — Stadion „23 Au
gust" ; teren alunecos; spectatori 
8 006; timp închis, cu rafale de 
ploaie; a Înscris Cuperman în min. 
30.

C. S. M. S. 1
Petrolul O 

28, David salvînd de pe linia 
porții; Haidu — min. 30, lovi
tură cu capul peste poartă; Fră
țilă — min. 37, de la 6 m — 
cea mai mare ocazie a meciului ; 
Pîrcălab —' min. 70, singur cn 
portarul ; din nou Pîrcălab — 
min. 80 și din nou singur cu 
portarul).

...Dezamăgiți de slabul randa
ment al lui Frățilă, lent, greoi, 
care mai mult a încurcat jocul 
colegilor săi de atac (unde s-a 
pierdut oare vestitul său „simț 
al porții"?). Și nu înțelegem de 
ce Nuțu și nu Frățilă a fost 
înlocuit în cea de-a doua re
priză.

...Dezamăgiți și de arbitrajul 
lui Mircea Rotaru (lași), prea 
de multe ori în... calea balonu
lui, cu decizii compensatorii.

Firește, succesul dinamoviști- 
lor bucureșteni, obținut cu 2—0 
(0—0) prin golurile realizate de 
Dumitrache (min. 61) și Pîrcălab 
(min. 90) este cu totul meritat 
și el putea fi obținut la o dife
rență și mai mare (dominarea 
bucureștenilor fiind ilustrată între 
altele și de raportul de cornere, 
net favorabil lor : 11—1). Dar,
nici pe jucătorii și antrenorii 
bucureșteni și nici pe noi nu ne 
poate satisface doar atît. Dorind 
progresul fotbalului nostru, nu 
ne putem mulțumi cu spectacole 
de genul celui oferit sîmbătă de 
două echipe fruntașe, Dinamo 
București și Dinamo Pitești. A re
tine dintr-o partidă doar cîteva 
intervenții spectaculoase ale unui 
portar (în cazul nostru Urzicea- 
nu, de la Dinamo Pitești) și fap
tul că tînărului Dumitrache i se 
poarte acorda credit deplin re
prezintă mult prea puțin.

DINAMO BUCUREȘTI : Datcu 6 
— Popa 7, Nunweilier III 7, Di
nu 6, Stoenescu 6 — Ghergheli 
7, Octavian Popescu 7 — Pîrcălab 
6, Frățilă 5, Nuțu 6 (min. 57 Du
mitrache 7), Haidu 5.

DINAMO PITEȘTI : Urziceanu 
8 — 1. Popescu 5, Vulpeanu 5, 
Ilie Stelian 6. David 6 — Țîrcov- 
nicu 6, Olteanu 6 — Eftimie 5, 
Nagbi 6, Țurcan 5, Pop 7. în min 
65 în locul lui David a intrat 
Radu (6), care a jucat pe post 
de extremă stingă.

Arbitru : Mircea Rotaru — 
★ ★★.

CONSTANTIN MACOVEI

a lui Sfetcu si...
Și iată cum : la început, purtați 
de încurajările publicului, ieșenii 
au asaltat (de preferință pe par
tea stingă, unde masivul Stoices- 
cu s-a descurcat mai greu pe un 
teren moale) poarta lui Sfetcu. 
însă Petrolul, cu Dragomir retras 
pe linia celor patru fundași și cu 
Dridea II operind ca un veritabil 
half, a respins calm și fără gre
șeală repetatele iureșuri ale local
nicilor. Se întrezărea parcă o per
petuare a acestei situații, mulți o- 
pinînd că scorul va rămîne alb. 
Dar, a venit dubla și fatala gre
șeală a lui Sfetcu : Ștefănescu a 
șutat puternic, portarul a scăpat 
balonul, s-a ridicat greu, Cuper
man a reluat și Sfetcu a scăpat 
a doua oară balonul, în plasă. Era 
1—0 și imediat aspectul jocului 
s-a schimbat, oaspeții reconside- 
rind atacul prin așezarea celor pa
tru atacanți pe posturile lor.

Cele 10 minute de pauză nu au 
temperat nici una din tabere, ast
fel că repriza secundă a fost foar
te frumoasă, spectatorii beneficiind 
de plăcerea de a urmări un joc 
deschis, ofensiv, cu combinații ra
pide. Rolul major în această re
priză de fotbal adevărat l-a avut 
Petrolul, care ar fi putut egala, ți- 
nînd seama de multele și marile 
ocazii irosite de înaintașii săi. Dar, 
cum spunea cu oarecare necaz 
după meci antrenorul oaspeților, C. 
Cernăianu : „mingea nu intră sin
gură în poartă !“, ce folos că Din
cuță (min. 63), Badea (min. 66 și 
74), Pahonțu (min. 76) au avut po
sibilitatea să egaleze... Lipsa lor 
de calm și inspirația lui Constan- 
tinescu, portarul ieșean, excelent 
în acest meci, au făcut ca golul lui 
Cuperman (sau al lui Sfetcu, dacă 
vreți...) să rămînă singura realitate 
a acestor 90 de minute de joc.

CALIN ANTONESCU

Stadionul Repabăcîi; 8000 de spec
tatori; timp fntmo», at vini; teren 
bun.

Au înscris Bară. tn min, 26 — 
pontru Univzrritatvu Cluj, Peteanu 
(cu capul) U mAju F7 Țarălungă 
in min. 79 — pentru Progresul
București,

Ho țări t lucru, buclucaș meci ! Atît 
ca fizionomie, eoolufie a scorului, 
dt și in ce privește • serie de ma
nifestări reprobabile ale unor ju
cători și spectatori.

Cele două reprize «m avut aspec
te diferite. In prima, este adevărat 
că Progresul • finati mai mult min
gea — mai ales la mijlocul tere
nului — dar combinațiile (prin pase 
scurte și deseori imprecise) nu au 
pus probleme formației oaspe, venită 
în Capitală să so apere și să încerce 
cite ceva prin contraatacuri. Și, într-a- 
devăr, Barbu, Adam (dar mai ales 
primul) creează — prin incursiuni 
vijelioase — serioase dificultăți li
niei defensive bucureștene. La o ast
fel de acțiune, dintr-o poziție du
bioasă de ofsaid, Barbu, scăpat sin
gur, șutează necruțător, deschizînd 
scorul partidei. Fotbaliștii de la Pro
gresul continuă să domine centrul 
terenului, dar în apropierea careului 
advers luftează, se invită unii pe 
alții să tragă și nu obțin decît cîte
va cornere, rămase nefructificate. Abia 
în minutul 41 Progresul trimite pri
mul șut la poarta lui Gaboraș — 
prin Matei, imitat apoi de Țarălungă 
(min. 43). în total, două lovituri 
în 45 de minute !

Repriza a doua aduce în teren 
parcă o altă echipă Progresul: mai 
insistentă, cu acțiuni mai bine le
gate, cu adresă în pase. Trecerea lui 
Oaidă în centrul liniei de înaintare 
produce mai multă efervescență, 
bucureștenii devin mai incisivi. Și 
toată această înviorare apare și mai 
evidentă din min. 65 cînd forma
ția din str. dr. Staicovici — condusă 
cu 1—0, rămîne și în 10 oameni, 
în urma eliminării juste a lui Al. 
Constantinescu (care își lovise cu 
pumnul adversarul fără minge). Cu 
o vervă deosebită, ataci nd dezlăn
țuit, Progresul reușește să răstoarne 
scorul în trei minute: Peteanu înscrie 
cu capul (min. 77), iar Țarălungă

0 primă repriză foarte bună și multă
PETROȘENI, 12 (prin telefon, de 

la trimisul nostru). Stadionul 
„Jiul"; timp frumos, dar pină la 
ora 11 a plouat; teren: moale, cle
ios ; spectatori : peste 10 000 ; au 
marcat: Ionescu (min. 21) și Pero- 
neseu (min. 48) pentru Jiul și Deliu 
(min. 26) pentru Universitatea Cra
iova.

La Petroșeni e greu să cîștigi ! 
Chiar dacă ești lider, cum era ca
zul Universității Craiova. Aici, pe 
stadionul din Valea Jiului, Pero- 
nescu, Ionescu, și mai ales, Mar- 
tinovici îți scot... sufletul, chiar 
dacă vii cu lecția bine învățată : 
SA TE APERI. în acest meci, 
antrenorul Cosmoc l-a „înfipt" pe 
Deselnicu intre mijlocași și apără
tori, cu intenția de a ține mingea 
la mijlocul terenului, de a scoate 
un meci egal și... poate o ieși ceva 
pe c ontraatac! Dar, nu prea a 
ieșit...

O primă repriză excelentă. Se 
joacă într-un ritm viu, mingea e 
purtată cu repeziciune, gazdele a- 
tacă în trombă, oaspeții excelea
ză prin pase la centrul terenului. E 
greu să descriu ce a fost in totali
tate în aceste 45 de minute. Să a- 
mintesc, totuși, că în min. 3 Mar- 
tinovici a fost pe punctul de a îns- 
scrie, dar mingea șutată de el a 
fost deviată în corner de Deliu, 
în min. 9, Peronescu încheie o 
combinație cu Ionescu printr-un 
șut bombă de la 16 m, milimetric 
cu bara. în min. 20, Crăciun a 
șutat formidabil, dar Papuc a re
ținut sigur. Gazdele, care presau 
insistent, n-au putut fi împiedicate 
să concretizeze decît pină în min. 
21. Atunci, Martinovici a executat 
o lovitură liberă din colțul careu
lui, Ionescu a „șters" balonul cu 
capul, i-a imprimat o traiectorie 
suficient de derutantă pentru a-1 
depăși pe Papuc, rămas pe linia 
porții. Deci 1—0. în ciuda nume
roaselor ocazii, localnicii aveau să 
trăiască peste dteva minute o 
mică dramă. Așa e fotbalul ! Min. 
26 : Dan îl faultează (nu era deloc 
cazul) pe Strimbeanu în apropie
rea centrului. Deliu execută cu 
boltă, mingea „pică" la 4—5 m de 
poartă, șterge Iarba udă și țîșnește 
In plasă pe lingă neatentul Ion Va- 
sile care, în toată repriza, n-a mai 

asigură victoria — meritată a echi
pei sale în min. 79. Studenții clu
jeni sînt dezorientați, Anca și Mus- 
tețea parcă au dispărut de pe teren 
și numai pripeala jucătorilor bucu
reșteni a făcut ca scorul să nu se 
majoreze. De menționat că din min. 
49, cînd Anca a tras involuntar în

Progresul 2
Universitatea Cluj 1
Matache (ceea ce a dus apoi la în
locuirea acestuia cu Mindru), clu
jenii nu au mai avut nici o lovitură 
la poarta Progresului.

Vorbeam mai sus despre eliminarea 
lui Al. Constantinescu de către arbi
trul I. Ritter. Decizie perfect în
dreptățită. Vinovați de abateri (lo
virea adversarilor) s-au făcut și 
Anca, Cîmpeanu, Matei. Așteptăm 
măsurile cuvenite. La fel, așteptăm 
și măsurile de rigoare împotriva ce
lor care nu respectă hotărîrile fede
rației de specialitate privind accesul C. COMARNISCHI

Faza premergătoare înscrierii golului lui Peteanu.
Foto: A. Neagu

avut nici un șut de apărat. Așa
dar, un 1-1 neașteptat. Ce să-i faci, 
Ion Vasile ? Greșelile se plătesc ! 
Pentru a fi reparate ele cer însă 
eforturi în plus din partea celor
lalți jucători, mai ales că la îna
intare Libardi se „joacă" și el cu 
cîteva ocazii (vezi min. 45...)

Universitatea Craiova 1

A trebuit să vină situația din min. 
48, în urma căreia Jiul să reia con
ducerea, deși aspectul jocului îi 
dădea dreptul s-o obțină mai îna
inte. în acest minut, Crăciun a 
executat o lovitură de la 25 m la
teral. în careul craiovenilor s-a 
produs învălmășeală. Era o pădure 
de picioare. Peronescu a reluat cu 
capul, Deliu a degajat din poartă 
în ultimă instanță. Dar arbitrul de 
tușă a ridicat fanionul. Gol du
bios. Deci, să le dăm cuvîntul ar
bitrilor.

EMIL MARTIN : „Faza m-a 
prins intr-o poziție dificilă. N-am 
văzut semnalizarea (ușierului, dar 
consultindu-mă cu el am acordat 
golul".

GH. GHEMINGEAN : „Arbitrul 
de centru nu a sesizat semnaliza
rea mea. Mingea trecuse de linia 
porții cind a scos-o Deliu !“

E clar ! Acesta este deznodămîn- 
tul unui meci care s-a caracterizat 
apoi printr-o luptă dirză, printr-o 
adevărată risipă de energie. In a- 
eeastă parte, fazele de gol au fost 
mai rare, fiindcă localnicii au cău
tat să forțeze, să înscrie cu orice 
preț. Mijlocași; au trimis mingi 
prea înainte și din duelul înainta
șilor localnici cu apărătorii oas
peți ultimii au ieșit învingători. 
Doar Martinovici a rămas același 
clarvăzător care a sprintat, a dri
blat și a centrat. Dar, degeaba I 
Ceilalți n-au finalizat. Libardi a 
comis și multe faulturi care au 
fragmentat jocul. în ultimele mi
nute oaspeții au forțat egalarea, 
dar era prea tirziu, chiar dacă l-au 
introdus în teren pe tînărul M. 
Popescu, cu sarcini mai mult ofen- 

în imediata apropiere a terenului de 
joc. Prea multe persoane „cu tre
buri* * au fost ieri prezente pe băn
cile instalate lingă pista de atle
tism. Mai mult chiar, unii jucători 
rezervă (Matache, Neacșu, Colceriu) 
au intrat pe teren (!) la o întreru
pere de joc. De asemenea, a lăsat o 
impresie neplăcută faptul că unii din
tre spectatori, nemulțumiți cu hotă- 
rîrile arbitrilor, au aruncat cu pietre 
și sticle pe teren, periclitînd inte
gritatea corporală a sportivilor și ar
bitrilor.

C.S.M.S.: Constantinescu 9 — 
Pop 6, lanul 7, Vornicu 6, Delea- 
nu > — Ștefănescu 6 (min. 70 — 
Hrițcu), Romiiă 8 — Incze IV 8, 
Cuperman 8, Lupulescu 9, Stoi- 
cescu 7.

PETROLUL : Sfetcu 6 — Pahon-
*n 7, Dragnea 7, Florea 6, Mocanu 
7 — Dincuță 6, Dragomir 7 — Mol
doveana 7, Badea 6, Dridea I 6> 
Dridea H 5 (min. 81 Roman),

Arbitru: V. Pădureanu — Bucu
rești ★ ★★★.

în ultimele zile amatorii de fot
bal din Iași au renunțat să mai 
caute formule de echipe și nu au 
mai comentat dacă pregătirile mai 
pot aduce îmbunătățiri de ultim 
«noment în general, nu s-a făcut 
adtceva decît s-a sperat. Ce ? Că 
echipa orașului va reuși să-și re
găsească personalitatea și că cele 
două puncte vor rămîne la Iași, a- 
aneliorind întrucîtva situația pre
cară a acestei formații în clasa- 
gaent. Speranțele s-au împlinit.

Și, totuși, qt de puțin a lipsit 
ea aceiași oameni să aibă frunțile 
încruntate. Foarte puțin... Dacă 
Sfetcu nu scăpa de două ori con
secutiv mingea din mină, C.S.M.S. 
MU înscria, poate alta era desfă
șurarea ulterioară a jocului.

Dar galul s-a marcat și schim- 
fcarea de pe tabela de marcaj nu 
* xămas fără consecințe pe teren. 

A condus 1. •Ritter (Timișoara)
★★★★

PROGRESUL: Matache 8 (Min
dru din min. 52)—Ad. Constanti
nescu 7, Măndoiu 8, Peteanu 7, Stai- 
cu 7-—Al. Constantinescu 6, Maf- 
teufă 7 (Șoangher din min. 58)— 
Oaidă 7, Matei 7, Mateianu 7, Ța
rălungă 6.

UNIVERSITATEA CLUJ: Gabo- 
ras 8—Marcu 7, Pexa 6, Costin 7, 
Cîmpeanu 7—Mustețea 6, Anca 6— 
Ivansuc 5, Szabo 6, Adam 6 (Brelan 
din min. 65), Barbu 9.

d< 
,1 

Si 
bl

$i

cl

B
8, 
ti 
7, 
n

r< 
c 
5 
n

îi 
a 
c 
fi 
d 
îi 
r 
c 
li 
P 
r 
d 
li 
f 
P 
n 
n 
F 
r

t 
c 
t 
r

i
R

(

r

energie consumată, ;
f 

sive, și chiar dacă Adrian Popescu 
și Oblemenco au încercat să se a- 
propie de poartă.

A arbitrat Emil Martin ★ ★ (a- 
jutat bine de C. Caramitu și Gh. ( 
Ghemingean). 1

JIUL PETROȘENI : Ion Vasile 3 <
(și aceasta pentru că doar s-a... ‘
echipat și a apărut pe teren), din 1 
min. 46 Zamfir 6 — Dan 5, Stoc- 1 
ker 7, Pop 6, Mihai 8 — Crăciun 
7, Toia 6 — Martinovici 8, Libardi < 
5, Ionescu 7, Peronescu 7 ; I

UNIVERSITATEA CRAIOVA : 1
Papuc 16 — Bîtlan 6, Mincă 7, I 
Marin Marcel 7, Deliu 7 — Strîm- < 
beanu 5 (min. 70, M. Popescu), ‘ 
Ivan 6 — A. Popescu 6, Sfirlogea ț 
5, Oblemenco 6, Deselnicu 8 (a 1 
jucat mijlocaș). <

CONSTANTIN ALEXE <

TACI
CONSTANȚA 12 (prin telefon 

de la trimisul nostru). — Stadio
nul „1 Mai" : bun. Spectatori : 
10 000. Timp friguros, ceață, vînt. 
Au marcat : Ologu (min. 13 și 
48) și Ivăncescu (min. 47, auto
gol).

Cu toate că a pornit cu dorin
ța categorică de a iniirma vic
toria reușită de Farul în toamnă 
la Brașov (cu 3—1), Steagul roșu ( 
nu a reușit nici de data aceasta 
să-și impună jocul și, mai ales, 
să se întoarcă acasă cu un re
zultat favorabil. Dacă facem însă i 
abstracție de scorul final, trebuie 
să spunem că echipa care s-a 
arătat mai bine pregătită din 
punct de vedere tehnic, care a 
controlat mai bine jocul, a fost 
formația brașoveană. Si totuși, 
ea a pierdut și încă la o dife
rență clară.

Care au fost cauzele acestui 
insucces ?

După părerea noastră, Steagului 
roșu, ca să folosim o expresie 
intrebuințată mai mult în cro
nicile de tenis de masă, îi lip
sește lovitura decisivă. Echipa 
combină bine, jucătorii știu ce 
să facă cu mingea, dar toate



! AL CATEGORIEI A RUGBI Campionatul a început sub bune auspicii:

Dinamo-Farul 11-5 (3-5), un joc de excelentă factură
; modest, rezultat echitabil
2 (prin telefon 
ostru). Stadion 

însorit; vînt. 
Teren foarte

>inea (min. 56) 
1. 68).
î Macovei (Ba-

: F. Popa 6 — 
lescu 7, Lereter 
Mihăilă 6, Pe
ruani 6, Surdan 
mică 5 (din 
)•
Iu 7 — Sătmă- 
, D. Nicolae 7, 
a 6, D. Popescu 
nstantin 6, Voi- 
7.
tatori, suporteri 
mației favorite 
ți tribunele co- 

din localitate, 
icăzut al parti

de semieșecul 
Lidenții timișo- 
r tentativă „a- 
tur al spenanțe- 

ambele puncte 
hipierii lui Le- 
azi pentru cel 
jb culorile ace- 
>rit din tot su- 
că evenimentul 
dar numai ela- 
abordat meciul 
ie balanța. Mai 
ați deeît bucu- 
timișoreni s-au 

vîntu) puternic,

năpustindu-se peste adversari 
într-o dominare haotică, cu ma
joritatea baloanelor trimise înalt 
— în fața porții oaspeților — 
ușor de respins.

Nici Steaua n-a oferit un fot
bal pe măsura valorilor care îi 
alcătuiesc „ll“-le. întreaga re-

Politehniea Tim. 1
Steaua 1

priză formația bucureșteană a 
așteptat parcă să se potolească 
rafalele vîntului. Echipa pregăti
tă de antrenorii Ilie Savu și 
Ștefan Onisie și-a organizat jo
cul după sistemul 4—3—3, retră- 
gîndu-1 pe Constantin între cei 
doi mijlocași și lăsîndu-i în față 
(prea mult izolați) pe Pantea, 
Voinea și Sorin Avram. „Profe
sorul" a încercat de cîteva ori 
să-și lanseze aripile sau să-l ser
vească în profunzime pe Voinea, 
dar preocuparea centrală a a- 
oestui coordonator a fost să 
„taie" ritmul jocului impus de 
formația timișoreană.

Nici reluarea de astă dată cu 
avantajul vîntului de partea e- 
chipei vizitatoare, n-a schimbat 
prea mult în bine fizionomia jo
cului prestat de bucureșteni. 
Abia în min. 56 înregistrăm pri
ma acțiune periculoasă la poar
ta apărată de P. Popa : mijloca
șul Negrea expediază o „bombă"

*DIÎĂ
i telefon, de la 
■Stadion „30 De- 
ori — 12 000 ; 
a marcat : Du- 
Neagu (min. 35) 
4).

5 (Weichelt 
Birău 6, Bacoș 

na 7 — Jac 6 
80), Chivu 6 

'r. Popescu 6, 

mu 8 — Lupes- 
5, C. Dan 9, 
u 8, Jamaischi 
7, Bwmitriu II 

s 7.
lainea (Bîrlad)

producînd a 
iporterilor săi : 
are (după acel 

fața Farului) 
lasare la Arad, 
ani giuleștenii 

fericiți.
re, U.T.A. este 
de simpatizată, 
ioasă. Oscilații- 

(puse obișnuit 
mței) sînt însă 
serie de cauze 

dintre care, 
lastră, cea mai 

de experiență 
ăi, îndeosebi a 
“ciul de azi a- 
în evidență și

RAPIDISTĂ
mai mult, în contrast cu expe
riența „bătrînilor lupi" din dis
pozitivul defensiv al bueurește- 
nilor, din rîndul cărora s-au 
detașat C. Dan și Motroc. „Sfîr- 
lezele" din atacul arădenilor, 
Șchiopu, Axente, Moț și Tr. Po

li. T. A. 1
Rapid 2

pescu, au încercat tot ceea ce 
știau dar n-au reușit niciodată 
să depășească în abilitate tehni
că și tactică pe fundașii oaspe
ților, iar cînd prin jocul întîm- 
piării Moț sau Tr. Popescu au 
fost în posibilitatea de a marca, 
Răducanu le-a „blocat" intenții
le, apărind tot. O singură dată 
a fost „bătut" (min. 64) cind 
Mețcaș a șutat senzațional de la 
35 metri, iar Jamaischi a inter
venit cu capul, fără speranță și 
eficacitate, pe traiectoria balonu
lui care a scuturat plasa porții. 
Acest gol neobișnuit n-a avut 
darul să însemne ceva pentru 
soarta partidei din motivele de 
mai sus, intențiile, entuziasmul 
neputînd șterge diferența de va
loare despre care vorbeam.

în ce a constat această dife
rență, totuși ? Rapidiștii au vrut 

3I-A SPUS CUVÎNTUL
în fața careu- 

dă, azi, cei mai 
au fost... fun- 

Naghi). în me- 
asistat, acestei 
igat și una de 
re Farul a știut 
spre ce a fost 
să-și betoneze

au depășit greutatea normală!) 
dar aceștia au făcut și greșeala 
că au pornit la contraatac cu 
pase scurte, la mijlocul terenu
lui clnd apărea evidentă necesi
tatea unui joc cu mingi lungi.

Sesizînd orientarea greșită a 
oaspeților, care aglomerau mijlo
cul terenului, antrenorul Măr- 

teagul roșu Brașov: 3-0

același timp să 
la mijlocul te- 

ea declanșării 
îrsul betonului) 
sanu a chemat 
xtreme, iar pe 

joace în fața 
rndași, ca „mă- 
■ fi fost bune, 
joveană ar fi 
ă din apărare, 
ă tactică nece- 
te rapizi. Dar 
numai că nu-i 
ut impresia că 
re jucătorii săi

cu stîngul (de Ia aproximativ 
25 m) și numai reflexul extra
ordinar al portarului timișorean 
— care scoate de sub bară în 
corner -— mai întîrzie modifica
rea tabelei. Numai cu 5—6 se
cunde însă, întrucît Pantea exe
cută lovitura de colț în fața ca
reului mic, de unde Voinea reia 
cu capul, trimițînd mingea la 
păianjen.

După gol, gazdele ripostează pu
ternic. forțînd acum măcar obține
rea unui punct. Surdan încearcă 
pătrunderi frontale de unul sin
gur. La o asemenea tentativă 
(min. 68), înaintașul timișorean 
se infiltrează în careul de 16 m 
și, deși dezechilibrat din contac
tul cu apărătorii adverși, mai 
are timp să-i paseze balonul lui 
Cotormani, aflat în apropiere ; 
un pas, doi pași și... „fiul fachi
rului", în bună poziție de șut, 
expediază mingea pe lingă Haidu 
ieșit nedecis în întimpinare. Este 
1—1 și pînă la ultimul fluier de 
arbitru doar două „evenimente" 
scot jocul din anonimat : în min. 
77, Chiru comite benț la margi
nea careului de 16 m (mult late
ral dreapta). Timișorenii reclamă 
penalti pe motiv că acțiunea fu
sese comisă în interiorul careu
lui. Arbitrul acordă lovitură li
beră de la 16 m. în min. 83, 
Voinea este eliminat pentru ati
tudine necuviincioasă față de ar
bitru.

G. NICOLAESCU

LA ARAD
să cîștige neapărat acest joc pen
tru a nu pierde contactul cu pri
mele locuri ale clasamentului și 
au acționat în consecință : valoa
rea tehnică au folosit-o pentru 
temporizarea jocului (multe pa
se), pentru impunerea unei vite
ze (în fazele de finalizare) și 
chiar pentru subordonarea lor 
din punct de vedere psihologic 
(o serie de „fitiluri" ale lui Du
mitriu, Neagu sau Năsturescu a- 
parent inutile, dar care au cîn- 
tărit greu în enervarea apărăto
rilor adverși). Un alt atu a fost 
maturitatea tehnică : cedînd mij
locul terenului, rapidiștii și-au 
creat spații largi de manevră în 
cîmpul adversarilor și printr-un 
demarcaj bine făcut Dumitriu, 
Neagu, Năsturescu au reușit ac
țiuni consistente, două dintre ele 
finalizate (Dumitriu în min. 21 
și Neagu în min. 35).

Mai puțin -preocupați de spec
tacol, rapidiștii au mers pe 
„cartea" eficienței și au obți
nut ceea ce doreau după 90 de 
minute de joc vioi, de un bun 
nivel tehnic. Exceptînd reprizele 
de lupte „greco-romane" ale pe
rechii Birău-Kraus (primul fiind 
cu ideea) și unele „numere" de 
indisciplină ale lui Tr. Popescu, 
partida s-a desfășurat în limite
le regulamentului.

VALENTIN PAUNESCU

Ivăncescu intervine în traiectoria 
balonului, dar acesta, purtat și 
de vînt, lovește bara din stingă 
lui Adamache și ricoșează în 
gol : 2—0. Prăbușită din punct
de vedere psihic, apărarea Stea
gului roșu cedează încă o dată, 
în minutul următor, cînd Ologu 
fructifică o centrare venită tot 
de pe stînga : 3—0.

O victorie fără drept de apel, 
facilitată într-o oarecare măsură 
și de autogolul lui Ivăncescu. 
Farul a meritat-o pe deplin, ea 
fiind echipa care a imprimat tot 
timpul jocului un dinamism rar 
întîlnit.

Arbitru N. Cursaru — Ploiești 
★ ★★ ★.

FARUL : Uțu 8 — Georgescu 8, 
Mareș 7. Tîlvescu 7, Dumbravă 6
— Antonescu 4 (din min. 46Mano- 
lache 6), Koszka 7 — Ologu 7, 
Tufan 8, Iancu 8, Kallo 9.

STEAGUL ROȘU: Adamache 7 — 
Ivăncescu 6 (fără autogol ar fi 
meritat 8), Jenei 6, Campo 
5, Naghi 5 — Pescaru 6, Alecu 6
— Seiimesi 5, Năitănăilă 8, Gane 
4, Gydrfi (din min. 6 Necula 6).

MIRCEA TUDORAN

Punctul forte al etapei inaugu
rale a_ campionatului l-a consti
tuit, fără doar și poate, partida 
dintre Dinamo și Farul Con
stanța. Se înfruntau dezinvoltu
ra treisferturilor și presupusa 
superioritate tehnică a dinamo- 
viștilor, cu forța pachetului de 
înaintași constănțeni, dublată de 
o aprigă dorință de afirmare și 
în deplasare. Din această „ciocni
re" rugbiul a avut de cîștigat, 
pentru că a rezultat un excelent 
spectacol, un joc de factură înal
tă, care face cinste celor două 
formații ele ținînd să onoreze, 
așa cum se cuvine, evenimen
tul principal al debutului rug- 
bistic.

Mărturisim că, inițial, antici
pam o mai netă victorie dinamo- 
vistă, scontînd pe diferența de 
pregătire (atît de importantă în 
orice început de competiție), 
care-i favoriza pe câștigătorii me
rituoși ai „Cupei de iarnă". Am 
greșit oare în calculele noastre ? 
Și nu, și da i Nu — pentru că 
bucureștenii au învins cu 11—5 
(în aparență, deci, destul de co
mod). Da — fiindcă constănțe- 
nii nu au fost mai prejos- deeît 
învingătorii lor, jucînd de la 
egal, cu multe perioade favora
bile și prezentîndu-se excelent 
pregătiți. Nu credem că exage
răm dacă afirmăm că ei au evo
luat la cel mai înalt grad, făcînd 
cea mai bună, cea mai comple
tă partidă prestată vreodată în 
Capitală. Impresia bună ne-a în
tărit convingerea că „XV“-le Fa
rului e pe drumul cel bun, că 
are mari posibilități. îi lipsește, 
poate, doar încă înțelegerea de
plină a acestui fapt...

Cum au jucat cei doi parte
neri ? Bucureștenii — bine, ca 
de obicei, ou multe atacuri („pă- 
t.runderile-șurub" însă, să recu
noaștem, sînt cam șablonizate, 
și nu dau randament deeît dacă 
sînt alternate cu... altceva). Trei- 
sferturile dinamoviste au cam 
„șomat" (doar în repriza a doua 
au avut mingi și atunci au fost 
periculoase), și asta pentru eă 
înaintarea a pierdut prea multe 
baloane. Atenție, deci, la randa
mentul grămezii ! Succesul dina- 
moviștilor e meritat și el confir
mă părerea de putere, pe care 
ei ne-au lăsat-o și în „Cupa de 
iarnă". Constănțenii — așa cum 
arătam — au fost la înălțime, 
nu s-au intimidat ca altă dată 
(începe să vină maturitatea !), au 
deschis scorul printr-o specta
culoasă încercare la centru (5—0), 
au condus la pauză (5—3), au 
alternat jocul „strîns" eu cel 
„deschis". Pentru ca succesul lor 
să fie deplin, ei trebuie acum să 
îndrăznească mai mult...

Au marcat: Caragea, o încer
care, pe care Zamfirescu a 
transformat-o și Pilă (o lovitu
ră de pedeapsă), Baeiu (încer
care), Niea (transformare) și Co- 
ravu (încercare).

Agenda săptămînii
COMPETIȚII INTERNE — 13—19 MARTIE

BASCHET: 18 și 19.III — Etapă în cadrul campionatelor repu
blicane.

RUGBI : 18 și 19.III — Etapă în cadrul campionatului repu
blican.

ȘAH: 13—16.III — Turneu de selecție masculin, în Capitală. 
VOLEI : 19.III — Etapă în cadrul campionatelor republicane. 
BOX: 18 și 19.III — La Cluj și Galați, turnee de verificare 

a lotului republican.
CICLISM : 19. III — Deschiderea sezonului oficial cu o cursă 

pe șoseaua Oltenița.
MOTO: 19.III — La Cîmpina, etapa I a „Cupei României" ia 

motocros.
NATAȚIE: 18—19.III — La Cluj, concursul republican de

primăvară Ia sărituri.
SCRIMĂ : 18—19.III — La Oradea, campionatul republican

pe echipe.
COMPETIȚII INTERNAȚIONALE

HANDBAL : 18.111 — La Kaunas, Jalgiris — Universitatea 
Timișoara în „C.C.E." (f) ; 19.III — La Copenhaga, H. G. Copen
haga — Dinamo București în „C.C.E." (m).

PATINAJ : 17—19.III — La București, concurs internațional de 
patinaj artistic ; 17—19.III — Participare Ia concursul internațional 
de patinaj artistic de la Sofia.

HOCHEI: 18—19.III — La Viena, meciuri ale echipei reprezen
tative în cadrul campionatului mondial (grupa B).

TENIS DE CÎMP: 13—19.111 — Ion Țiriac participă la con- 
cursul internațional de la Caracas ; 13—19.III — I. Năstase, P. Măr- 
mureanu și G. Bosch participă la concursul internațional de la 
Alexandria.

TENIS DE MASA : 15.III — La București, Progresul — T.S.C. 
Berlin în ,.C.C.E." (î) ; 16.III — La Cluj, C.S.M. — Vasutas Buda
pesta în „C.C.E." (m).

BOX : 17—19.111 — La Reșița și Timișoara, meciuri de juniori 
între selecționate ale Banatului și o formație iugoslavă.

LUPTE : 17—19.111 — Participare la un turneu în U.R.S.S. („Me
morialul Podubnîi").

SCRIMA: 16—21.111 — Participare la un concurs internațional 
la Minsk.

ȘCHI : 18—19.111 — Participări la concursuri în Polonia, Ceho
slovacia și Iugoslavia.

Arbitrul B. Declesis a condus 
bine un joc dificil. Poate că ar 
fi trebuit să fie mai atent (pen
tru că încercarea lui Baciu a 
plecat dintr-un ofsaid nesancțio
nat).

DINAMO : Dăiciuleseu-DRA-
GOMIR, DRAGOMIRESCU, Niea, 
Coravu-Giugiuc, PILA, ZLA*TO-  
IANU, FUGIG1, RAȘCANU (cel 
mai bun de pe teren)—Țuțuianu, 
Ene-BACIU, Iorgulesou, Stoica.

dărescu a cerut jucătorilor săi 
să joace simplu, cu mingi înalte, 
trimise de pe o parte pe alta, 
deci peste mijlocul aglomerat al 
terenului. Si așa s-au marcat 
cele trei goluri...

în min. 13 Iancu, după ce s-a 
„bătut" cu toată apărarea Steagu
lui roșu a trimis balonul lui 
Kallo, iar acesta l-a expediat pe 
dreapta lui Ologu. Un „cap" bine 
plasat și Adamache, care a atins 
mingea, nu a putut să împiedice 
balonul să intre în poartă : 1—0.

în min. 47 Kosz.ka împinge 
minoea înainte. către Kallo;

FARUL : Vătafu-ZAMFIRES- 
CU, Constantin, TOMESCU, CA- 
RAGEA-CRISTEA, BERCU-Stan- 
ciu, CELEA, BEIANU-Tănase 
(Trifu), Ionescu-Doiciu, Pîrvan, 
Giugiea.

PROGRESUL — ȘTIINTA PE- 
TROȘENI 6—8 (3—5). Studenții 
au învins datorită unui joc mai 
organizat și unui minus de gre
șeli. Petroșenenii trebuie să in
siste ou mai mult curaj în ac
țiunile de atac pentru că echipa 
lor posedă forțe și valori sufi
ciente. Progresul s-a prezentat 
mai slab ca de obicei. Au în
scris Emil Dumitrescu (încerca
re) și Craioveanu (lovitură de 
pedeapsă) pentru bucureșteni, 
respectiv Sabău (încercare) și 
Iliescu (o transformare și o lo
vitură de pedeapsă). Arbitrul G. 
Eftimescu a fluierat cu greșeli, 
dînd decizii surprinzătoare

RAPID — RULMENTUL BÎR
LAD 0—3 (0—3). Pe „Giulești", 
bîrlădenii, cu echipa lor solidă, 
au obținut o victorie la limită, 
realizată prin Duță (lovitură de 
pedeapsă). A condus bine D. Du
mitrescu.

D. CALLIMACH1

Iată celelalte rezultate : POLI
TEHNICA IAȘI — STEAUA 
3—3 (0—0); AGRONOMIA CLUJ 
— GRIVITA ROȘIE 3—5 (3—0): 
PRECIZIA SACELE — GLORIA 
6—3 (3—0).

atletism
Șerban loan: 2,06 m 

la inălțime, nou record de sală
In cadrul competiției de atle

tism dotată cu „Cupa orașului 
București" desfășurată in sal» 
Steaua, ȘERBAN IOAN (Poli
tehnica) a îmbunătățit recordul 
republican Pe teren acoperit ia 
inălțime, realizînd rezultatul da 
2,06 m. Alte două recorduri de 
sală au fost realizate de Dorin 
Rădulescu (Metalul) 13,06 m I» 
greutate juniori mari și Viorica 
Brad (Progresul) 12,37 m la 
greutate junioare mici.

Pronosport
CONCURSUL PRONOSPORT

NR. 10

ETAPA DIN 12 MARTIE 1967

80.442 lei.

I. Politehnica — Steaua X
II. Jiul — Univ. Craiova 1

III. U.T.A. — Rapid 2
IV. Progresul — Univ. Cluj 1
V. Farul — St. Roșu 1

VI. C.S.M.S. Iași — Petrolul 1
VII. Atalanta — Lecco 1

VIII. Bologna — Roma 1
IX. Foggia —■ Milan 2
X. Lanerossi — Fiorentina 1

XI. Lazio — Napoli X
XII. Mantova — Brescia X

XIII. Venezia -— Cagliari X

Fond de premii 439.834 lei din
care report premiul minim

PREMIILE ÎNTREGI ȘI SFERTURI 
LA TRAGEREA „MĂRȚIȘORULUI* 

LOTO DIN 3 MARTIE 1967
PREMIILE EXTRAGERII 
OBIȘNUITE :
Cat. 1 3 variante a 97.620 lei H 

2 x 24.405 lei; a Il-a: 20 x 17.083 
lei și 40 x 4.270 lei; a 111-a 1 
469 x 960 lei și 970 X 240 lei; 
a IV-a: 1480 x 382 lei și 3.024 x 
95 lei; a V-a 2.504 x 260 lei *> 
5.725 x 65 lei;

PREM111.E EXTRAGER1 LOR 
SUPLIMENTARE:
Cat. I 4 variante întregi și 6 sfer

turi; a II—a: 11 variante întregi 
și 29 sferturi; a Ill-a: 289 x 400 
lei și 784 x 100 lei; a IV-a: 
1.125 X 100 lei Și 2.626 x 25 Iei; 
a V-a: 2.665 x 40 lei și 6.008 x 
10 lei; A 4012 a 50 lei și 8032 
a 12,50 Iei.

Rubrică redactată de Administrații 
de stat Loto-Pronosport.

De la I. E. B. S.
• Pentru cuplajul interbucu- 

reștean de miercuri : RAPID— 
PROGRESUL și DINAMO — 
STEAUA de pe stadionul „23 
August", biletele se găsesc de 
vînzare la casele obișnuite.

• Săptămina aceasta patinoa
rul „23 August" este deschis 
pentru patinaj public ZILNIC 

I între orele 11—13 și 16—19.



VOLEI. — CATEGORIA A, 
masculin: Rapid București — 

Tractorul Brașov 3—1 (13, 5
—10, 10), Steaua București — 
Progres ul Brăila 3—0 (3. 3, 11), 
Viitorul Bacâu — Dinamo Bucu
rești 1—3 (—8. —4, 8, —11). 
Petrolul Ploiești — Politehnica 
Brașov 3—O (10. 8, 12), Poli
tehnica Timișoara — Minerul B. 
Mare 3—0 (9, 6. 4), Politehni
ca Galați — Alumina Oradea 3—0 
(8, 5, 10); feminin: C.P. Bucu
rești — Universitatea Cluj 3—0 
(5, 10, 4), Dinamo București— 
Țesătura P. Neamț 3—1 (7, 9, 
—4, 3), Universitatea Craiova — 
Rapid București 0—3 (—5. —6, 
—5), Farul Conslanța — l.C.F. 
București 3—0 (10, 10, 10), Pe
nicilina lași — C.S.M. Sibiu 

3_] (10, 3, —6, 4).
BASCHET: — Categoria A

masculin: Politehnica București— 
Universitatea Timișoara 80—53 
(43—25). Dinamo București — 
Academia Militară București 
96—56 (47—29), Universitatea 
Cluj—l.C.F. 59—62 ( 36—29)11, 
Medicina Tg. Mureș — Steaua 
63—88 (28—48), Dinamo Ora
dea — Rapid București 71—61 
(40—34), Steagul roșu Brașov— 
Politehnica Galați 80 -— 64 
(45—34); feminin: Voința Bucu
rești — Politehnica Bucu
rești 45—71 (14—41), Rapid
București — Olimpia T.V. Bucu
rești 71—33 (26—20), Univer
sitatea lași — Voința Brașov 
59—64 ( 31—34). Mureșul Tg.
Mureș — Crișul Oradea 66—47 
(24 —29), Constructorul Bucu
rești — Universitatea Cluj 37—43 
(18—20).

Dorin Munteanu și Gîzela Mores- 
campioni la coborîre și combinata alpină

POIANA BRAȘOV, 12 (prin 
telefon, de Ia trimisul nostru). In 
cursa de coborîre desfășurată 
sîmbătă pe Sulinar, în cadrul 
campionatelor republicane, Gize- 
la Mores a ținut să infirme pro
nosticurile, cucerind primul loo 
și o dată cu aceasta titlul la com
binata alpină

Tînărul Dorin Munteanu a eu- 
cerit titlul de campion și, între- 
cîndu-1 pe Cornel Tăbăraș (că
zut) la diferență mare, a cîști- 
gat și combinata.

Clasamente : coborîre senioa
re : 1. Gîzela Mores (l.C.F.)

Cîștigătorii „Cupei F.R.G.“
(Urmare din pag. 1)

Georgeta Dumitrescu). în rest, mai 
așteptăm... Și de la componenții 
lotului, și de la „speranțe".

„Cupa F.R.G." a fost cîștigată 
de Rodica Apăleanu la fete — mai 
constantă și mai sigură la toate 
aparatele decît principalele ei ad
versare — și de Anton Cadar la 
băieți, ambii de la Dinamo Bucu
rești.

REZULTATE, INDIVIDUAL 
COMPUS, feminin : 1. Rodica Apă- 
teanu (Dinamo Buc.) 36,55 p, 2. 
Cristina Ioniță (Dinamo Buc.) 
36,40 p, 3. Rozalia Filipescu (Dina
mo Buc.) 36,30 p, 4. Elena Ceampe- 
lea (Petrolul Ploiești) 35,75 p, 5. 
Cornelia Sav (l.C.F.) 32,70 p. 6. Fe
licia Dornea (Dinamo Bacău) 32,30 
p ; masculin : 1. A Cadar (Dinamo 
Buc.) 55,45 p, 2. Gh. Tohăneanu 
(Dinamo Buc.) 55,40 p, 3. I. Zam
fir (Dinamo Buc.) 54,45 p, 4. V. Co-

DRUMUL VICTORIILOR

Echipele României și Ungariei, 
alcătuite din tinerii jucători care 
vor evolua săptămîna viitoare la 
Iaroslav, in cadrul „Jocurilor inter
naționale de hochei pe gheață" s-au 
intîlnit pe patinoarul „23 August" 
în două partide de verificare. De 
fiecare dată victoria a fost de par
tea reprezentanților noștri care 
sîmbătă au învins cu 7—1 (4—1; 
3—0, 0—0), iar aseară au realizat 
10—0 (5—0, 2—0, 3—0).

Punctele au fost marcate de: 
Boldescu și Gheorghiu (cîte 2), 
Jere, Constantinescu și Mihăilescu, 
respectiv Galambos în prima parti
dă, Boldescu (3), Mihăilescu și 
Gheorghiu (cîte 2), FI. Sgincă, Con
stantinescu și Iordan în cea de-a 
doua.

După cum arată și scorurile ce
lor două întilniri. jocurile au fost 
la discreția tinerilor noștri ho
cheiști pe care-i așteaptă însă par
tide cu mult mai dificile în com
petiția din Uniunea Sovietică.

Arbitrii cehoslovaci Fr. Planka 
și Z. Rohs au condus formațiile: 

ROMANIA : Stoiculescu, Talma- 
zan ; Schiau, Tudor, FI. Sgincă, 
Kolo, Ioniță ; Gheorghiu, Boldescu, 
Constantinescu, Trăușan, Iordan, 
Jere, Mihăilescu, Marian, P, Sgin
că, Huțanu ; UNGARIA : Molnar ; 
Gogolak, Scocs, Zavory, Kovacs- 
hegy; Szilassy, Galambos, Molets, 
Petyerak, Meszoly, Palia, Godor, 
Menhart, Mandies, Borbely, Koma- 
roni.

1:21,2 ; 2. Ilona Micloș (A.S.A. 
Brașov) 1:23.0 ; 3. Gunde] Mores 
(Politehnica Brașov) 1:24,5; se
niori : 1. D. Munteanu (A.S.A. 
Brașov) 2:01,6; 2. Gh. Bălan
(A.S.A. Brașov) 2:03,9; 3. K. Gohn 
(Dinamo Brașov) 2:06,6. Combi
nata alpină — senioare: 1. Gi- 
zela Mores 29,66 p; 2. Ioana Bedu 
(l.C.F.) 119,58 p; 3. Gundel Mores 
226,53 p; seniori: 1. D. Muntea
nu 50,44 p; 2. C. Tăbăraș (Car- 
pați Sinaia) 62,94 p; 3. M. Ene 
(Steagul roșu Brașov) 162,60 p.

G. BUSSU-ȘIRIANU

șariu (Universitatea Buc.) 53,80 p,
5. L. Buh (Dinamo Buc.) 53.25 p.

6. P. Mihaiuc (Steaua) 53,00 p.
PE APARATE, FEMININ, sări

turi : 1. Apăteanu 18,95, 2. Ceam- 
pelea 18,80, 3. Sav 18,60 ; paralele : 
1. Apăteanu 18,75, 2. Filipescu
18,70, 3. Ceampelea 18,45; birnă: 
1—2. Apăteanu și Filipescu 17,65, 
3. Sînziana Paraschiv (Flacăra Ora
șul Gh. Gheorghiu-Dej) 16,70; sol : 
1. Ceampelea 19,30, 2. Filipescu
19.05, 3. Ioniță 18,70; MASCULIN 
sol : 1. Mihaiuc 19,25, 2—3. Bunes- 
cu (Șc. sp. 2 Buc.) și Mutu (Elec- 
troputere Craiova) 18,60 ; cal : 1—2. 
Cadar și Simion (Steaua) 18,70, 3. 
Lisovschi (I.C.F.) 18.05; inele: 1. 
Cadar 18,80, 2. C. Bălan (Steaua)
18.50. 3. Tohăneanu 18,35 ; sărituri :
1. Mihaiuc 18.85, 2—3. Berea (Di
namo Buc.) și Buh 18,65; para
lele : 1. Cadar 18,75, 2. Zamfir
18.50, 3. Tohăneanu 18,20; bară: 
1.Tohăneanu 18,85, 2. Zamfir 18,40, 
3. Buh 18,20.

meciul anterior. Evoluția scorului 
ne-a fost favorabilă tot timpuli 
1—0; 2—1; 3—1; 4—2; 5—2; 6—5; 
7—5; 8—5; 9—5; 10—5; 11—5; 
12—6; 13—6; 14—7; 15—7; 16—7; 
]7—7; 18—7; 19—8; 20—8; 21—8; 
22—8. Au jucat : Penu, Dincă— 
Moldovan 5. Coasă. Papp 5, Bosnia 
3, Gațu 5, Dan Marin, Dinea, Bă- 
dău, Licu 4. Victorioși in finală, 
băieții noștri au urcat — aseme
nea fetelor — pe cea mai tnaltă 
treaptă a podiumului din sala spor
turilor din Rotterdam, pentru a 
primi medaliile de aur cuvenite în
vingătorilor.

Clasamentul final al turneului mas
culin arată astfel: 1. ROMÂNIA, 2. 
Polonia 3. R.F.O. 4. Cehoslovacia 
5. Iugoslavia 6. Suedia 7. Olanda 
8. Austria 9. Spania 10. Ungaria 
11. Elveția 12. Belgia.

la „mondialele**  
de la Viena

(Urmare din pag. 1)

20—20 (11-9) ; Belgia — Elveția
8—19 (5-9).

ROMÂNIA — POLONIA 22—8 
(7-5)

Din nou victorie 1 După o repri
ză echilibrată, jucătorii români au 
făcut o adevărată demonstrație în 
partida finală cu echipa Poloniei, 
pe care au întrecut-o categoric, cu 
scorul de 22—8. A fost un meci 
de ridicat nivel tehnic, în care ti
nerii noștri, handbaliști — in spe
cial — au cucerit aplauze la scenă 
deschisă. De subliniat faptul că in 
acest important joc unii dintre ti
nerii noștri reprezentanți — Gațu, 
Penu, Moldovan. Papp — au jucat 
excelent, deși se accidentaseră ia

Astăzi dimineață urmează să 
părăsească țara echipa reprezen
tativă de hochei pe gheață care 
va lua parte la întrecerile grupei 
B a campionatului mondial de 
la Viena. Mai înainte de a evo
lua pe patinoarele Donaupark și 
Stadhalle din capitala Austriei, 
hocheiștii noștri vor mai susți
ne două meciuri de antrenament 
în K.F. a Germaniei.

Vor face deplasarea următorii 
jucători: Dumitraș, Sofian (por
tari), Czaka, Iortescu, Varga, Fă
găraș, Pop (fundași), I. Szabo, 
Calamar, G. Szabo, Pană, Fio— 
rescu, Stefanov, Ștefan, Biro, 

I Bașa și Moiș (înaintași).

Formația noastră urmează să 
plece marți spre Moscova și de 
acolo la Iaroslav.

ROMEO VILARA

La Barranquilla (Columbia):

Ion Tiriac in finală 
la dublu mixt

BOGOTA (Agerpres). — In tur
neul internațional de tenis de la 
Barranquilla (Columbia), Ion Ti
riac și olandeza Trudy Groenman 
s-au calificat in finala probei de 
dublu mixt, invingind cu 6—2. 6—2 
perechea Virginia Wade, Taylor 
(Anglia). La dublu bărbați, Gulyas 
și Țiriac au pierdut (in sferturile 
de finală) cu 8—6, 2—6, 4—6 in fața 
francezilor Contet și Beust.

Programul turneului
ZURICH. A fost dat publicității 

programul turneului internațional 
de fotbal UEFA, rezervat echipelor 
de juniori, care se va desfășura 
anul acesta in Turcia, intre 5 și 13 
mai. Echipa României, participantă 
în grupa C a preliminariilor, va 
susține primul joc la 5 mai, la An
kara, cu selecționata R.D. Germane. 
Apoi va juca la 7 mai la Konya 
cu echipa Suediei și Ia 9 mai, la 
Ankara, cu formația U.R.S.S.

Intilnirile celorlalte grupe vor 
avea loc la Istanbul. Eskisebir, 
Bursa, Izmir și Manisa. Semifina
lele între cîștigătoarele de grupe 
se vor disputa la 11 mai la Istan
bul, iar finala, in același oraș, ia 
13 mai.

★
ROMA. In campionatul italian de 

fotbal Internazionale a fost învinsă 
pe teren propriu cu 2—1 de Torino 1 
Iată celelalte rezultate : Juventus

Succes de 
dar atenție 

(Urmare din pag. 1)

minut de Nica. In min. 6 conduceam 
cu 4—2 (Moser, Tvănescu —2). Aș
teptam ca dinamoviștii să se „des
prindă” și mai mult de adversari 
dar, surprinzător, în min. .10 danezii 
conduceau cu 7—4 I Ce a determinat 
această răsturnare de scor ? Cîteva 
cauze — nesiguranța dinamoviștilor 
în apărare, insuficienta pregătire a 
acțiunilor ofensive și o anumită stare 
de nervozitate a jucătorilor noștri. 
Ce lungi ni s-au părut aceste cîte
va minute ! Dar, în sfîrșit. Dinamo 
a redevenit... Dinamo și apoi, ju
cînd mai atent în apărare, echilibrea
ză situația: 7—7 în min. 17. Pre
luăm conducerea (Costache II) și o 
păstrăm pînă la sfîrșitul reprizei 
(12-9).

După pauză, dinamoviștii ioacă 
incomparabil mai bine decît în pri
ma parte a meciului și domină auto
ritar, în ciuda dîrzeniei cu care își 
apără șansele — din păcate, de multe 
ori prin practicarea unui joc dur — 
handbaliștii danezi. Din formația 
noastră continuă să se remarce Mo
ser, Ivănescu și, în mod deosebit, 
Mureșan (introdus în echipă abia 
la reluarea meciului) care dă deplină 
satisfacție, realizînd o prețioasă „se-

A DOUA EDIȚIE A CRITERIULUI EUROPEAN DE ATLETISM
Viorica Viscopoleanu pe locul III, cu 6,40 m- 

nou record republican de sală
PRAGA. După ce sîmbătă s-au 

desfășurat calificările pentru „Crite
riul european de atletism”, duminică, 
în Palatul sporturilor din Praga au avut 
loc finalele. O frumoasă comportare 
a avut reprezentanta țării noastre 
Viorica Viscopoleanu, care a reușit 
o performanță de 6,40 m (nou re
cord republican de sală) la lungime, 
clasîndu-se pe locul al treilea, lată 
cîteva rezultate: BÂRBAȚ1: 50 m 
plat: Gianatasio (Italia) 5.7; 50 mg: 
Ol loz (Italia) 6,4; înălțime: Moroz 
(U.R.S.S.) 2,14 m; triplusalt: Nem- 
covski (Cehoslovacia) 16,57 m (Șer- 
ban Ciochină nu s-a clasat printre 
primii trei); 400 m: Kinder (R.F.G.) 
48,4; 800 m: Carroll (Irlanda) 1:49,6; 
lungime: Davies (Anglia) 7,85 m; 
greutate: Karașev (U.R.S.S.) 19,26

de fotbal U.E.F.A.
— Spăl 2—1, Alalanta — Lecco 
1—0, Bologna — A.S. Roma 2—0. 
Foggia — A.C. Milan 0—1, Lanerossi
— Fiorentina 3—1, Lazio — Napoli 
0—0, Mantova — Brescia 0—0, 
Venezia — Cagliari 1—1. Clasa
ment : Internazionale 37 p, Juven
tus 35 p, Napoli 32 p etc.

★
BERNA. La Berna a avut loc 

tragerea ia sorți a primului meci 
a! noii competiții de fotbal create 
dc UEFA pentru echipele de tine
ret (jucători sub 23 de ani). Sor(ii 
au hotărit ca echipele Bulgariei și 
R.D. Germane să-și dispute in me
ciuri tur-retur (pină la 15 iunie) 
Cupa Challange. In continuare, ce
lelalte echipe înscrise in competi
ție (printre care și România), au 
dreptul să provoace pe deținătoa
rea cupei, respectiv cîștigăloarca 
intilnirilor Bulgaria — R.D. Ger
mană.

prestigiu, 
la retur!

rie” de cinci goluri. După un final 
excelent Dinamo obține victoria cu 
24—16.

Arbitrul sovietic N. Kovaliov a 
condus uneori cu scăpări care au 
nemulțumit atlt publicul cît și ju
cătorii celor două formalii Au ju
cat: DINAMO BUCUREȘTI: Redl, 
Bogolea—Ivănescu 6, Costache 1, 
Costache II 2, Nica 1. Popescu 2, 
Ionescu 1, Moser 6. Mureșan 5, Co- 
man 1: II. G. COPENHAGA: Soren
sen, Norke—Nielsen, Gaard 2, An
dersen 2, Petersen 6, Jurgens 2, 
Graversen 1, Lund 3, Madsen, Thom
sen.

Returul acestei partide este pro
gramat la 19 martie, la Copenhaga. 
La această oră Dinamo București 
are un avans de 8 puncte Meciul de 
ieri ne-a arătat însă, pe de o parte, 
că jucătorii danezi alcătuiesc o echi
pă foarte valoroasă, capabilă să re
facă un asemenea handicap, iar pe 
de altă parte că în evoluția handba- 
liștilor de la Dinamo au existat cîte
va carențe, manifestate — mai ales 
— în apărare. Ni se pare, deci, util 
sâ consemnăm o dată cu această 
prețioasă victorie și necesitatea ca 
deficiențele semnalate să fie grabnic 
lichidate pentru ca Dinamo să obțină 
calificarea în semifinalele competiției. 

in; prăjină: Feld (U.R.S.S.) 5,00 m.
FEMEI : 50 m plat: Nenieșhazi 

(Ungaria) 6,3; 50 mg: Balzer
(R.D.G.) 6,9 (cea mai bună perfor
manță mondială pe teren acoperit); 
800 m: Kohler (R.F.G.) 2:08.2; 
400 m: Wallgren (Suedia) 55,7; 
greutate: Cijova (U.R.S.S.) 17.44;
înălțime: Cencik (U.R.S.S.) 1,76 m 
(Alexandrina Stoencscu nu a obținut 
calificarea în finală); lungime: Bert- 
helsen (Norvegia) 6,51 m, Rosendhal 
(R.F.G.) 6,41 in. Viorica Viscopoleanu 
(România) 6,40 m.

La a doua ediție a „Criterului eu
ropean" au participat peste 800 de 
atieți și atlete din 24 de țări.

Alexandra Nicolau 
continuă să conducă 
în turneul de șah 

de la Belgrad
BELGRAD (Agerpres). — După 

trei runde, in turneul internațio
nal feminin de șah de la Belgrad 
conduce maestra Alexandra Nico- 
lau cu 3 puncte, urmată de Iova- 
novici (Iugoslavia), Eretova (Ceho
slovacia), Novara (R.D.G.) etc. cu 
cîte 2 puncte.

In runda a treia, jucînd cu pie
sele negre, Alexandra Nicolau a 
învins-o (intr-o variantă a partidei 
spaniole), in 36 de mutări, pe Nova
ra (R.D. Germană) cu care, înaintea 
acestei partide, împărțea primul 
loc în clasament.

în runda a 4-a, Nicolau va juca 
cu albele împotriva iugoslavei Be- 
lamarici.

PE SCURT
P.ARIS. Cea de a patra etapă a 

competiției cicliste internaționale 
Paris — Nisa desfășurată pe dis
tanța Bollene—St. Etienne (183 km) 
a fost ciștigată de belgianul Rik 
van Looy. în clasamentul general 
conduce Rolf Wolfshohl (R. F. a 
Germaniei) urmat de Tommy 
Simpson (Anglia) și Bernard Guyot 
(Franța), ambii in același timp cu 
Wolfshohl.

• Concursul internațional uni
versitar de scrimă de la Paris a 
fost cîștigat de sportivii polonezi, 
care au acumulat cele mai multe 
puncte în cadrul probelor de flo
retă, spadă și sabie. Pe locurile 
următoare s-au clasat Franța, R.F. 
a Germaniei și Anglia.

CARDIFF. Peste 50 000 de spec
tatori au urmărit la Cardiff meciul 
internațional de rugbi dintre echi
pele Irlandei și Țării Galilor, con
țină pentru „Turneul celor 5 na
țiuni". Rugbiștii irlandezi au obți
nut victoria cu scorul de 3—0 (0—0).

NEW YORK. La Franconia au 
început campionatele internaționale 
de schi alpin ale Americii de Nord. 
Proba de coborîre femei a fost cîș- 
tigată de Isabelle Mir (Franța), iar 
proba de coborîre bărbați a re
venit' cunoscutului schior francez 
Jean Claude Killy.
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