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Meci internațional de gimnastică la Timișoara

In sala de sport a Liceului nr. 4 din Timișoara a avut 
loc revanșa întîlnirii de gimnastică dintre echipele de 
junioare ale Liceului nr. 4 și Partizan Zrenianin (R.S.F. 
Iugoslavia). întrecerea a fost echilibrată și de bun nivel 
tehnic. Rezultat: 175,70 p — 174,10 p pentru tinerele 
gimnaste românce. La individual compus, locul I a reve
nit timișorencei Rodica Secoșan (37,35 p). Ea a lost urmată 
de Vesna lovin (Partizan — 36,60 p). Locul III a revenit 
Ștefaniei Bacoș (35,90 p). în prima întîlnire, care a avut 
loc astă-toamnă în Iugoslavia, victoria a fost cucerită 
tot de timișorence. (P. ARCAN,— coresp. principal).

Semifinalele „C.C.E.“ la handbal feminin

Universitatea Timișoara înaintea 
primului meci cu Jalfiiris Kaunas

I Astăzi urmează să plece la Kau- 
j nas (U.R.S.S.) echipa feminină de 

handbal Universitatea Timișoara care
I va susține sîmbătă prima partidă 
< cu formația Jalgiris, campioana Uni

unii Sovietice. Meciul se desfășoară 
în cadrul semifinalelor „Cupei cam
pionilor europeni", returul fiind pro
gramat la 26 martie, la Cluj.

Reamintim că Universitatea Timi
șoara s-a calificat pentru semifina
lele competiției, în urma victoriilor 
realizate în campania echipelor Gor- 
nick Sosnica Gliwice, campioana 
Poloniei (9—8 și 12—5) și F.EF. Co
penhaga, campioana Danemarcei 
(8—2 și 10—10).

înainte de plecare, l-am rugat pe 
prof. VICTOR CHITA, antrenorul 
timișorencelor, să ne răspundă la 
cîteva întrebări •

Cînd și cum au fost reluate pre
gătirile pentru ,,C.C.E.“ ?

— Am avut un repaus de 4 zile și 
apoi timp de zece zile am făcut de 
toate, afară de... handbal. Mai pre
cis : baschet, alergări ușoare și
chiar fotbal redus ! In ultimul timp

am abordat pregătirea specifică, cu 
intensitatea corespunzătoare.

— Ați susținut și jocuri de veri
ficare ?

— Da. Cele mai multe cu... băieții 
de Ia Școala sportivă și Voința, pre
cum și cu echipa de fete a Liceu
lui nr. 4.

— Ce știți despre viitoarele ad
versare ?

— Formația din Kaunas practică 
un joc cu atacuri în forță și cu a- 
runcări extrem de puternice la poar
tă. Din cite știu, jucătoarele sovie
tice mizează în special pe asigu
rarea unui avantaj cit mai mare în 
prima repriză (5—0 în primele 10 
minute în meciul cu Spartacus Bu
dapesta ; 5—1 în primele 10 minute 
cu Rostock).

— Care este lotul Universității Ti
mișoara pentru acest meci ?

— Anca, Nlțu — Nemetz, Rigo, 
Franz, ciosescu, Kaspari, Stoian, 
Neurohr, precum și cele trei com
ponente ale reprezentativei de tineret 
care a participat la Turneul mondial 
din Olanda : Secheli, Moșu și Nea- 
goe.

0 etapă cu mari răsturnări
de situații îii clasament! \FOTRAL

Haidu prinde cu siguranță un balon „înalt", dominind întreg careul. 
(Fază din meciul Steaua — Dinamo București) Foto: V. Bageac

Învingînd pe T.S.C. Berlin cu 5-3

Echipa feminină de tenis de masă Progresul București
Fără discuție, semifinala 

I feminină a „C.C.E." de tenis 
| de masă dintre Progresul 
i București — TSC Berlin dis

putat ieri, în sala Floreasca, 
poate fi denumită o întrecere 
a surprizelor. Bucureștencele 
au început foarte tare și 
după patru partide, rezulta- 
i era de 4—0 pentru Pro
gresul. Apoi, scorul a deve
nit 4—3 pentru ca în cele 
din urmă, Maria Alexandru, 
Victoria Babiciuc și Carmen 
Crișan să cucerească o vic
torie meritată, cu 5—3. Cu 
acest succes, formația Pro
gresul s-a calificat în finala 
celei de a IV-a ediții a „Cu
pei campionilor europeni".

Revenind la întîlnirile de 
aseară, trebuie să subliniem 
faptul că Maria Alexandru 
a reușit să cîștige la toate 
adversarele: Gabriele Geis
ler, Doris Hovestadt și An- 
neliese Benninghaus. Este 
drept însă că Doris Hoves
tadt a opus o rezistență 
dîrză și, în general, Maria 
Alexandru nu a fost prea 
constantă. Victoria Babiciuc 
are meritul de a o fi în
vins pe campioana R.D. 

.Germane, Doris Hovestadt, 
dar atît ea cît și Carmen 
Crișan — cu excepția jocu
lui cu Benninghaus — au 
evoluat cu multe fluctuații.

La terminarea partidelor, 
antrenorul echipei oaspe, 
Heinz Haupt, ne-a spus ur
mătoarele: „Dacă Hovestadt 
nu ar fi pierdut la Babiciuc, 
probabil că altul ar fi fost 
rezultatul final. Noi am 
contat ca Hovestadt și Geis
ler să învingă fiecare pe 
Babiciuc și Crișan si even
tual ca Benninghaus să cîș-

s-a calificat in finala „C. C. E.“

tige la Babiciuc sau Hoves
tadt Ia Alexandru. Victoria 
româncelor este meritată'.

Rezultate tehnice : Progre
sul București — TSC Berlin 
5—8: Alexandru — Geisler 
2—0 (18, 19), Babiciuc — 
Hovestadt 2—0 (19, 20),
Crișan — Benninghaus 2—0 
(16, 11), Alexandru — Ho
vestadt 2—1 (—15, 17, 14), 
Crișan—Geisler 0—2 (—19, 
—19), Babiciuc — Benning
haus 0—2 (—16, —14), Cri
șan—Hovestadt 1—2 (—10, 
17, —15), Alexandru—Ben
ninghaus 2—0 (9, 11).

MARIA ALEXANDRU 
în aefiune

Foto : A. Neagu

C. COMARNISCHI

Azi, la Cluj, C. S. M. și Vasutas Budapesta 
in primul meci al finalei „C.C.E.“

Așadar la numai douăzeci si patru de ore. un nou eveni
ment deosebit pentru iubitorii tenisului de masă din tara noas
tră. Astăzi, la Cluj, echipa C.S.M. susține prima manșă a fina
lei celei de a șaptea ediții masculine a „Cupei campionilor eu
ropeni”. Adversară : campioana Ungariei, Vasutas Budapesta, 
cu Berczik, Rozsas si Kovacs H. Cele două formații s-au mai 
întîlnit de trei ori pînă acum : de două ori tot în finala acestei 
competiții (1963 : Budapesta : 5—4 pentru Vasutas. 1964 : Buda
pesta : 5—4 pentru C.S.M.). iar o dată, anul trecut. în semifi
nale : Cluj : 5—0 pentru C.S.M.

Antrenorul emerit F. Paneth va avea de ales pentru partida 
cu Vasutas între Giurgiucă, Negulescu. Reti si Cnbîrzan. Pro
babil că va opta pentru primii trei. Oricare din ei ar fi, 
sîntem convinși că vor depune toate eforturile pentru o com
portare cît mai bună, pentru realizarea unul scor cît mai mare, 
care să-i scutească de emoții în returul de iota viitoare de la 
Budapesta.

• Rapid București — lider • Universitatea Craiova — pe 
locul 2 — are, in sfirșit, golaveraj pozitiv! • Scorurile

zilei — la Pitești și Craiova

• Rapid 1
Progresul 0

• Dinamo București 0
Steaua 1

CLASAMENTUL

• Universitatea Craiova 4
U. T. Â. 1

® Dinamo Pitești 5
C. S. M. S. 2

• Universitatea Cluj 1
Farul 0

® Petrolul 2
Jiul 0

• Steagul roșu 2
Politehnica Timișoara 1

Scrisoare de la Ion Țiriac

1. Rapid
2. Universitatea Craiova 16
3. Steaua
4. Dinamo București
5. Farul
6. Dinamo Pitești
7. Progresul
8. Petrolul
9. Jiul

10. Universitatea Cluj
11. U.T.A.
12. Steagul roșu
13. C.S.M.S.

16 8 4 4 28-15 20
9 2 5 24-23 20

16 8 3 5 27-14 19
16 8 3 5 25-17 19
16 7 5 4 25-22 19
16 9 0 7 26-23 18
16 7 3 6 15-14 17
16 7 2 7 16-15 16
16 6 2 8 27-23 14
16 4 5 7 14-19 13
16 3 7 6 17-23 13
16 5 3 8 21-28 13
16 4 4 8 19-39 12

14. Politehnica Timișoara 16 3 5 8 17—26 11.

ETAPA VIITOARE (26 MARTIE)

Rapid - Universitatea Craiova
Farul - Progresul
U.T.A. - Petrolul
Steaua - Steagul roșu
Universitatea Cluj — Dinamo București 
Politehnica Timișoara - Dinamo Pitești 
Jiul - C.S.M.S.

— Campionul nostru l-a învins pe Manuel Santana! —
La redacție a sosit o 

scrisoare purtînd ștampila 
poștei din New York. Ex
peditorul : multiplul nos
tru campion Ion Tiriac, 
aflat înUr-un lung turneu 
peste Ocean. Iată conți
nutul acestei prime depe
șe care, sîntem siguri, in
teresează pe iubitorii spor
tului de la noi, iar pe 
pasionații „sportului alb“ 
cu «Jeosebire.

„Vă scriu aceste rtnduri 
cu gîndul la toți cei dragi 
de acasă și în speranța că 
sinteți dornici de a afla 
amănunte de la interesan
tele competiții la care iau 
parte.

Plecat din București la

9 februarie, am sosit a 
doua zi în orașul Salis
bury din 'Statele Unite ale 
America. De cum am 
ajuns, pentru... sportivul 
Tiriac au început surpri
zele. Terenul pe care tre
buia să evoluez era cu 
parchet, dar acoperit cu 
un fel de doc — de cu
loare verde — pe care 
erau imprimate obișnuite
le linii albe ale marcaju
lui. De la primul schimb 
am constatat că viteza cu 
care circulă mingea era 
mult sporită, iar cînd am 
încercat să alerg, am sim
țit cum plnza alunecă pe 
parchet. dezechillbrîndu„ 
mă. Am descris această 
situație nouă pentru mine

nu pentru a mă scuza de 
meciul pierdut în fața lui 
Orantes (component al 
echipei Spaniei pentru 
„Cupa Davis") care de 
patru luni se antrenează 
in S.U.A. astfel că e fami
liarizat cu podele de a- 
cest gen. Paralel, am fă
cut pereche cu Gulyas, 
dar am pierdut la două 
„rachete" consacrate, Ashe- 
Pasarell, care, de altfel, 
au ctștigat și proba.

De la Salisbury, a doua 
escală, Tampa, în Florida. 
Jucînd pe ciment, se înțe
lege că am avut și mal 
mult de furcă. In primul 
tur, Gulyas a fost condus 

(Continuare în pag. a 4-a)

Floretistele participă la turneul 
internațional de la Minsk

Orașul Minsk va găzdui. între 18—21 
martie,, cel mal important turneu inter
național de floretă fete din actualul 
sezon. Printre invitate se află și sportive 
fruntașe din România și anume : Eca- 
terina Iencic, Ileana Drimbă, Ana Ene, 
Suzana Tasi și Iudit Haucler.

Atletismul este una din 
ramurile sportive foarte 
agreate în cadrul Școlii 
sportive nr. 1 din Capi
tală. In fotografie: un 
antrenament susținut de 

atleții școlii

Foto : N. Tokacek



Qotbal O ETAPA CU MARI RĂSTURNA

Derbiul și-a onorat tradiția
Steaua — Dinamo București 1-0 (0-0)

Două reprize diferite <
Rapid — Progresul 1-0 (1

în sfîrșit, un joc bun prilejuit 
ieri de Dinamo și Steaua în „vede
ta" cuplajului interbucureștcan; re
confortant, am putea spune, după 
ștersele evoluții avute sîmbătă șt 
duminică și înaintea meciului de 
miercuri, cu Franța. Și de o parte 
și de cealaltă a fost vădită am
biția de a oferi un fotbal dinamic, 
acceptabil ca nivel tehnic, într-un 
cuvînt mult mai aproape de posi
bilități. Și dacă sub aspectul spec
tacular jocul nu a întrunit chiar 
toate sufragiile, aceasta s-a dato
rat — după părerea noastră — 
atît mizei mari (Dinamo a ținut 
să-și păstreze poziția de lider. 
Steaua a dorit să nu piardă con
tactul cu plutonul fruntaș), cit și 
vîntului care a stînjenit execuțiile 
tehnice.

A meritat Steaua victoria ? Iată 
o întrebare firească pentru cel care 
a absentat de la meci și la care 
— în pofida scorului minim de 
1—0 la care a fost obținută — 
noi vom răspunde cu hotărîre a- 
firmativ. într-adevăr, mobilizîndu- 
se excelent și făcînd apel la toate 
resursele, steliștii au prestat cel 
mai bun joc din actualul sezon, si- 
tuîndu-se cu mult peste evoluția 
din meciul cu Farul, cîștigat lejer 
CU 5—0.

Dorind parcă să-și facă o se
veră... autocritică, formația pregă
tită de Ilie Savu și Ștefan Onisie 
a acționat la un interval de numai 
trei zile ca o ECHIPĂ în adevă
ratul 
zînd 
care, 
atac
fiecare component al formației fi-a 
mărit raza de acțiune, în așa fel 
îneît cele două aripi. Pantea și

ințeles al cuvîntului, reali- 
un joc de permanentă miș- 
trecînd ușor din apărare în 

și... viceversa. In acest scop,

Sorin Avram, n-au pregetat să-și 
urmărească adversarii pînă în pro
priul careu, iar Sătmărcanu — de 
pildă — să „urce" de la apărare 
în atac, în dorința de a susține 
coechipierii din prima linie. La un 
nivel foarte bun s-a situat aportul 
fundașilor centrali Jenei și D. Nico
lae (la acesta din urmă, minus 
intrările dure) ambii utili în ac
țiunile de deposedare a adversari
lor direcți pe care — prin inter
cepții curajoase — i-au atacat de
parte de buturile apărate de Haidu.

Surprinzător de buni — cei doi 
mijlocași care, vrînd parcă să 
contrazică cele spuse de noi în 
avancronica meciului, s-au ridicat 
cu mult peste cele arătate în jocul 
de ieri de cuplul dinamovist 
Ghergheli — O. Popescu. în special 
Dumitru Popescu s-a aflat tot 
timpul pe fază, a dat drumul re
pede la balon, intercalînduse de
seori cu succes pentru finalizare 
într-o linie de atac derutantă, cu 
multă poftă de joc. Aici, o notă 
în plus „profesorului", același bun 
coordonator, dar cu o capacitate de 
efort sporită în repriza secundă... 
la imaginea întregii echipe.

Dinamo și-a adus și ea contri
buția la reușita partidei, în special 
în prima repriză cînd a luptat de 
la egal la egal cu partenerul de 
întrecere. Punctul forte al echipei 
a fost și de data aceasta apărarea, 
din care s-a detașat „libero“-ul 
Nunweiller III, atent la cea mai 
mică slăbiciune a fundașilor. In 
această parte a meciului am reți
nut și jocul bnn prestat de Gher
gheli și Pîrcălab, ambii încercînd 
reușite un-doi-uri cn care l-an scos 
deseori din dispozitiv pe Chiru. 
Firește, accidentarea Ini Pîrcălab

la un atac dur al lui 
a scăzut din potenția- 
echipe, antrenorii gre-

(în min. 12 
D. Nicolae) 
Iul întregii 
șind că l-au înlocuit abia în min. 
64.

De astă dată mai slab mijloca
șul Octavian Popescu, care nu și-a 
dus bine la îndeplinire nici sarcina 
specială în acest meci, aceea de 
a-1 supraveghea atent, în situațiile 
de apărare, pe Constantin. " 
cum, inexplicabilă evoluția 
slabă a i“ 
secundă, 
mari de 
riție din 
jucătorii 
Ene II și 
cat greoi, și care au ținut puțin 
balonul.

Unicul punct al partidei a fost 
înscris în min. 77: PANTEA A 
PASAT ÎN PROFUNZIME SPRE 
VOINEA, MINGEA A DEVIAT 
DIN UMĂRUL LUI NUNWEIL
LER III ȘI ÎNAINTAȘUL STE
LEI A ÎNSCRIS DE LA APRO
XIMATIV 11 METRI CU UN 
ȘUT PUTERNIC.

Ori- 
mai 

dinamoviștilor în repriza 
cînd au avut perioade 

cădere, de totală dispa- 
joc. Vinovați principali, 
din prima linie, Frățilă, 

i Haidu, care s-au demar-

Arbitrul S. Muzaffer (Tur
cia) ■*★★★.

STEAUA: Haidu 7 — Sătmă- 
reanu 7, Jenei 8, D. Nicolae 8, 
Chiru 6 — Negrea 7, D. Popescu 
9 — Pantea 6, Constantin 7, Voinea 
7, S. Avram 8.

DINAMO BUC.: Datcu 8 — 
Popa 7, Nunweiller III 9, Dinu 7, 
Stoenescu 6 — Ghergheli 6, O. 
Popescu 6 — Pîrcălab 8 (min. 64 
Dumitrache), Frățilă 5, Ene II 5, 
Haidu 5.

G. NICOLAESCU

Finișul puternic al oltenilor
Universitatea Craiova — U. T. A 4-1 (1-1)

. A • J
^4*

Golul care a tăcut din Rapid liderul campionatului: saltul Iui Mindru < 
Dumitriu va ricoșa in poartă.

CRAIOVA 15 (prin telefon de 
la trimisul nostru). —

Stadionul Tineretului;
Timpul: o zi ca de toamnă și 

puțină ploaie la începutul me
dului.

Teren: alunecos, mai ales pe 
centru ; spectatori aproape 15 000.

Au marcat: Șchiopu (min. 11) 
pentru V.T.A., Oblemenco (min. 
31 și 74), Deselnicu (min. 52) și 
Sfîrlogea (min. 88) pentru Uni
versitatea.

Așadar, prima victorie din re
tur a fostului lider. Prima victo
rie și multe speranțe, multe gîn- 
duri ce țintesc vîrful piramidei 
unde, după această etapă, este 
atîta... înghesuială. Iar bucuria 
acestei victorii a fost cu atît mai 
mare cu cât ea a fost obținută în 
final, după ce multe frunți trans
piraseră serios (în ciuda... tempe
raturii scăzute). Ca să nu mai 
vorbim de momentul acela (min. 
II) cînd Șchiopu a trimis în 
poartă pe lingă Papuo I, o min
ge ricoșată din zid, în urma unei 
lovituri libere a lui Birău. A- 
tunci, Universitatea, care pornise 
„tare" și avusese 10 minute ini
țiativa, s-a văzut condusă

Minutele se scurgeau: 15... 20... 
25... 30... U.T.A., cu trei vîrfuri de 
atac, cu Axente în mijlocul tere
nului, cu Igna lîngă Bacoș și 
Mețcaș, se bătea cu ardoare pen
tru cîștigarea balonului la mijlo
cul terenului, de unde încerca cîte 
ceva pe partea autorului golului 
(Șchiopu). Dar iată că a venit e- 
galarea, în min. 31, dintr-o fa?ă 
fixă. Niță a executat un corner 
și Oblemenco, de la 4 m, a spul
berat speranțele arădenilor. După 
egalare se joacă mai mult la cen
tru, de unde doar studenții mai 
pornesc în cîteva acțiuni ofensi
ve. Echipele par cam obosite, 
ceea ce ne făcea să credem că 
programul duminică — meci, 
miercuri — meci depășește po
tențialul fizic al celor două for
mații. Dar previziunile s-au ade
verit doar pe jumătate. Finalul 
ne-a arătat o echipă dezlănțuită 
—- Universitatea Craiova — al 
cărei joc din ultimele 20 de mi
nute a ridicat mult nota de pînă 
atunci a meciului.

Craiovenii au combinat, au fo
losit mai des extremele (în spe
cial pe Niță), au atacat irezisti
bil și au șutat. Iar unele șuturi 
au fost de-a dreptul excepționale, 
în minutul 74, de pildă, cînd O- 
blemenco a înscris puternic de la 
18 m. De partea cealaltă, U.T.A. 
a căzut complet. Tinerețea jucă
torilor, mai ales a înaintașilor, 
își pune amprenta pe evoluția 
lor. N-au putut să reziste pînă 
la sfîrșit. Iar la răsturnarea de 
situație a contribuit și un mo
ment psihologio pe care oaspeții 
n-au știut să-1 învingă. Min. 52 i 
din duelul Nlță—Czako mingea 
iese în aut de poartă, dar arbi
trul C. Prelici indică, în mod ero
nat, corner. Niță execută, porta
rul Weichelt greșește intervenția 
și scapă balonul din mînă, pe 
care Deselnicu îl împinge de la

1 m în poartă. Lucrurile sînt cla
re. Gazdele stăpînesc terenul, 
creează faze de toată frumusețea 
și înscriu prin Oblemenco (go
lul descris mai înainte) și prin 
Sfîrlogea care în min. 88 fructi
fică o centrare ideală a aceluiași 
Niță.

A arbitrat A. Bentu ★★★★
UNIVERSITATEA: Papuc I 7

— Bîtlan 7, Mincă 7, Marin Mar
cel 7, Deliu 7 — Ivan 7, Desel
nicu 7 (min. 46. Strîmbaanu 8)
— Niță 8, Sfîrlogea 5 (Deselnicu), 
Oblemenco 8, M. Popescu 5 (min 
46 Sfîrlogea).

U.T.A.: Weichelt 5 (min. 75 
Gornea) — Birău 6, Bacoș 7, Meț- 
cas 6, Czako 5 — Igna 5, Jac 5 
(min. 66. Dumitrescu 6) — Șchio- 
pu 6, Moț 5, Chivu 5, Axente 5.

CQNSTANTIN ALEXE

Stadionul „23 August".
Spectatori : circa 60 000.
Vreme rece și vînt.
Starea terenului — foarte bună 

pentru joc.
A marcat Dumitriu în min. 23.
De multă vreme, tribunele ma

relui stadion bucureștean nu au 
mai fost atît de populate ca la 
cuplajul de ieri, tn ciuda frigului 
pătrunzător, amatorii de fotbal 
au umplut aproape toate sectoa
rele încă de la începerea parti
dei din deschidere: Rapid — Pro
gresul. Cei care au intirziat, to
tuși, au avut de ce să regrete, 
deoarece fazele de fotbal curat 
s-au consumat, cu precădere, in 
prima parte a meciului.

De fapt, una dintre caracteris
ticile principale ale întâlnirii Ra
pid — Progresul a constituit-o 
tocmai fizionomia total diferită, 
ca spectacol fotbalistic, a celor 
două reprize. Prima dintre ele 
a satisfăcut intrutotul publicul 
spectator prin frumusețea și va
rietatea acțiunilor de atac, prin 
acuratețea și precizia jocului 
apărătorilor. In schimb, cea de-a 
doua repriză ne-a produs o vie 
dezamăgire prin calitatea slabă a 
jocului prestat atît de formația 
din str. Dr. Staicovici, cit și de 
aceea din Giulești.

Trăgînd unele învățăminte din 
lecția primită duminică pe sta
dionul Republicii, cînd cu greu a 
reușit să întoarcă rezultatul în 
favoarea lor, echipierii Progresu
lui au atacat dezlănțuit încă din 
primele minute ale partidei, in- 
cercind să obțină astfel avantajul 
moral și... material necesar. In a- 
ceastă perioadă, ei au avut și cele 
mai clare ocazii de a înscrie, 
printre care și pe aceea din min. 
3 cînd Șoangher și Matei s-au 
aflat singuri în fața porții rapi- 
diste, dar Răducanu, printr-un

reflex uimitor, le-a „suflat" în ul
timă instanță mingea aflată la 
picioarele lor.

Feroviarii s-au descurcat. In
să, bine in apărare și au contra
atacat periculos, îndeosebi prin 
cele două vîrfuri de atac, Dumi
triu și Neagu, acesta din urmă 
confirmind, în general, bunele 
impresii din etapa precedentă. 
La un astfel de contraatac, Nea
gu l-a deschis splendid pe Dumi
triu și acesta, deși flancat de doi 
adversari, a sprintat cîțiva metri 
cu balonul, după care a șutat cu 
sete la poartă; mingea s-a lovit 
de muchea barei laterale și a ri
coșat in plasă.

Acest gol a decis și soarta par
tidei. După înscrierea lui, înain
tarea Rapidului a jucat din ce în 
ce mai șters, mai dezlînat, greul 
jocului fiind dus de comparti
mentul defensiv, căruia deseori 
i s-au alăturat și extremele. Giu- 
leștenii au mai avut totuși o mare 
ocazie de gol 
Neagu, scăpat 
advers, a tras 
secutiv, prima 
respinsă de Mindru, iar a doua, 
oară lovind bara, după ce fusese 
ușor deviată de același Mindru. 
Replica surprinzător de slabă a 
înaintașilor rapidiști in repriza 
secundă a permis jucătorilor de 
la Progresul să se mențină intr-o 
ofensivă aproape continuă. Aceș
tia au atacat cu insistență, dar 
apărarea Rapidului a rezistat cu 
brio, luptând cu energie pentru 
păstrarea minimului avantaj luat 
în prima parte a jocului.

tn această ultimă parte a în- 
tîlnirii, jocul a luat și o accen
tuată notă de nervozitate, pe alo
curi chiar de duritate, cum a fost 
de pildă altercația dintre Motroc 
și Matei, în min. 68, care a dus 
la eliminarea lor de pe teren.

în min. 80 cînd 
singur in terenul 
de două ori con- 
dată mingea fiind

GAZDELE AU JUCAT EXCELENT
telefon de la Dinamo Pitești — C.S.M.S. 5-2 (M) cîteva ori pe punctul de

(cu excepția 
oră, cînd a

PITEȘTI, 15 (prin 
trimisul nostru).

Stadionul 1 Mai. 
Teren foarte bun 

ultimului sfert de 
început să plouă).

Au marcat: min. 13 Radu, min. 
34 Cuperman, min. 62 Naqhi, min. 
65 Naghi, min. 67 Radu, min. 
68 I. Stelian, min. 71 Ștefănescu.

Arbitrul — Zaharia Drăghici 
(Constanța) + ★ + ★

Rezultatul șl desfășurarea me
ciului au confirmat presupunerile 
că Dinamo nu va avea probleme 
în acest meet Mai puțin perioa
da dintre min. 24 și 45, cînd oas
peții au lăsat impresia că ar pu
tea face față meciului, aducînd 
la Iași un punct extrem de pre
țios. în restul timpului jocul 
a fost .controlat” de fotbaliștii 
echipei gazdă. In repriza a doua, 
în special, piteștenii au desfășu
rat un joc în viteză, cu acțiuni 
derutante de pe un plan pe al
tul care au decis soarta meciului, 
dindu-i totodată și o ridicată 
valoare spectaculară. A fost o 
repriză frumoasă, in care s-a ju
cat FOTBAL, in toată accepțiu-

nea cuvîntului, Dinamo reeditînd 
în această parte a meciului jo
cul făcut în primele partide din 
.Cupa orașelor tîrguri".

Fotbaliștii de la Dinamo au a- 
tacat de la început, realizind 
cîteva faze reușite, dintre care 
una (min. 13), avea să aducă 
deschiderea scorului. David a 
sprintat din apărare, i-a trecut 
mingea lui Naghi, acesta a .pre
lungit" la Radu care a șutat 
sec: 1—0. Alte incursiuni — îna
inte și după acest gol — ale 
înaintașilor de la Dinamo Pitești 
i-au dat serios de lucru porta
rului oaspe, Conslantinescu, in
tervențiile sale fiind de fiecare 
dată pe cît de spectaculoase, pe 
atît de eficace. Astfel, în min. 
4, portarul ieșean deviază cen
trarea 
pescu, 
pinqe 
al lui 
vează 
nar poarta echipei sale, trimițînd 
în corner balonul expediat de

periculoasă a lui I. Po- 
în minutul următor res

in corner un șut cu capul 
Țurcan, iar în min. 19 sal- 
printr-un reflex extraordi-

timp oaspețiiNaghi. In acest 
joacă timorați, mulțumindu-se să 
încerce din cînd în cînd poarta 
adversă, de Ia distanță, fără pers
pectivă. In min. 25. însă, jocul 
se echilibrează, ieșenii profită 
de faptul că localnicii nu mai 
insistă, nu se mai .bat" pentru 
fiecare minge, astfel că reușesc 
să realizeze mai multe acțiuni 
ofensive clare. Dar fac greșeala 
să folosească prea mult aripa 
stingă, Gavrilă, care joacă sim
plist, făcînd să eșueze o serie de 
atacuri bine concepute și con
duse de Cuperman și Lupulescu. 
Totuși, în min. 34, tabela de mar
caj se schimbă. Ștefănescu, în 
plină cursă, este faultat la 20 
de metri de poartă. Execută De- 
leanu, Coman respinge defectuos 
și Cuperman reia în plasă : 1- 1.

La reluare asistăm la un joc 
în sens unic. Practic, pe teren 
nu se află decît o singură echi
pă, Dinamo Pitești, care atacă, 
atacă... în primele minute din 
această parte a jocului Ieșenii

sînt de
a primi gol, dar, de fiecare dată 
șuturile ' ' - ■ •
Naghi 
C.S.M.S.
mult timp acestui iureș, mai, ales 
că de data aceasta, Constanti- 
nescu nu mai face nici una din 
„minunile" din prima repriză, ci 
are intervenții nesigure, îndeo
sebi la centrări, care nu tămîn 
fără rezultat. O primă greșeală 
o face în min. 62, respingînd în 
picioarele lui Naghi mingea trasă 
de I. Popescu. în continuare Di
namo Pitești intensifică presiu
nea, majorînd scorul.

DINAMO PITEȘTI: Coman 6 
(din min. 76 Urziceanu) — I. 
Popescu 7, Vulpeanu 7, I. Stelian 
8, David 8 — Piepurgel 8, Do
brin 8 — Pop 5 (din min. 46, 
Țîrcovnicu 
Radu 8.

C.S.M.S.
6 — Pop 
Deleanu 6 (din min. 77, 
Stoicescu) — Ștefănescu 7, Ro- 
milă 6 — Incze IV 5, Lupulescu 
6, Cuperman 6. Gavrilă -i

JACK 8ERAR1U

lui Dobrin, Țurcan, 
greșesc de puțin ținta, 

nu poate rezista însă

8), Țurcan 5, Naghi 9,

IAȘI: Constant) nescu 
5, lanul 6, Vornicu 5, 

Viorel



DE SITUAȚI! IN CLASAMENT! 18 selecționați
pentru meciul CLASAMENTELE LA ZI

T £3

pect JOC DE MARE LUPTA
cu Franța SI B

lo-

șutată dengea

Universitatea Cluj — Farul 1-0 (0-0)

Foto: A. Neagu

CLUJ, 
splendid, 
un teren 
care s-a 
clujeni victoria era mai prețioasă 
decit aerul, în lupta pentru evita
rea retrogradării. Ea a fost obți
nută pe merit, la capătul unui meci 
de mare luptă. Ambele echipe au 
aruncat în balanță toate forțele, 
dovedind — în special — o exce
lentă pregătire fizică. Tocmai prin 
această prismă, a disputei susți
nute-în ritm debordant din primul 
și pînă in ultimul minut, a plăcut 
întîlnirea. făcind să treacă neobser
vate o serie de carențe de ordin 
tehnic și tactic.

Studenții au luptat ca niciodată 
pentru victorie... Au dominat, une
ori insistent, expediind spre poar
ta lui Uțu 23 de șuturi și obligi n- 
du-i pe apărătorii constănțeni să 
acorde... 17 lovituri de colț ! în 
schimb. Farul a șutat de 11 ori și 
a beneficiat doar de trei cornere. 
De subliniat fazele din-min. 59 și

în partidalului
părerea noastră, 

irii au fost ceva 
adversarii lor in 
ire s-au dovedit

ani- 8 — Lupes- 
lan 6, Greavu 7 
schi 5 — Năstu- 
iu 9, Neagu 8, 
5 Codreanul.

Mindru 7 — Ad.
Măndoiu 7, Pe- 

5 — Neacșu 8,
61 Țarălungă) 

ianu 8, Matei 7,

X. Haginicolau 
•rat cam mult, 

■ cursivității jo- 
irile noastre, el 
ul partidei cu 
'iute mai devre-

E K'SĂNESCU

15 (prin telefon). Un timp 
de primăvară însorită și 
excelent — iată cadrul în 
disputat partida. Pentru

60, cînd 
cornere 
amintit, 
formația 
prima repriză, cînd a jucat împo
triva vîntului.

Victoria este cu 
să, eu cît a fost 
unei echipe care 
fruntaș deținut în clasament, o e- 
chipă matură, care a ieșit cu brio 
din fazele critice din propriul ca
reu și care a declanșat contra
atacuri deosebit de periculoase. Și 
nu trebuie uitat că în condițiile în 
care tabela de marcaj indica 0—0, 
Farul a avut două ocazii deosebit 
de clare de a înscrie, cea mai mare 
fiind ratată de Iancu (min. 44) a- 
flat singur în fața lui Gaboraș. 
Portarul clujean, căzut la pămint, 
a respins balonul in ultimă instan
ță. Cea de a doua a fost irosită 
de Tufan (min. 63) care, din ime
diata apropiere a porții, a reluat 
pe lingă bară.

Și clujenii au avut, la rîndul

Universitatea a obținut 5 
consecutive ! Merită a fi 

de asemenea, faptul că 
clujeană a dominat și în

atît mai prețioa- 
obținută în fața 

cinstește locul

lor, o mare ocazie 
prin Bretan (min. 
puternic al acestuia 
los deviat în corner 
gol al întilnirii 
75 : Cîmpeanu 
tușă o aruncare 
teristic, mingea 
pul de jucători masați în careul 
mic și Ivansuc a reluat din voie, 
cu stîngul, imparabil. în rest — 
multe faze 
parte și de

Arbitrul
★ ★ ★ ★ ★

UNIVERSITATEA : Gaboraș 7 — 
Marcu 7, Pexa 8, Anca 7, Cîmpca- 
nu 7 — E. Petru 7, V. Alexandru 7, 
Bretan 5 (min. 70 Uifăleanu 7) — 
Ivansuc 8, Szabo 7, Barbu 6.

FARUL : Uțu 8 — Georgescu 6, 
Tilvescu 7 (min. 80 Pleșa), Mareș 7, 
Dumbravă 6 — Antonescu 7, Kosz- 
ka 7 — Oiogu 7, Iancu 8, Tufan 6, 
Kallo 6.

de a înscrie
59) cînd șutul 
a fost miracu- 
de Uțu. Unicul

s-a înscris în min.
a executat de la 

în stilul său carac- 
a trecut peste gru-

de poartă irosite de o 
alta.

M. Niță — București

V. MOREA — coresp. principal

Tactica defensiva este (totuși) ineficace
Petrolul Jiul 2-0 (O-O)

Ieri, F.R, Fotbal a alcătuit 
tul de jucători în vederea par
tidei cu selecționata Franței. Au 
fost selecționați următorii fotba
liști :

PORTARI i 
Ionescu ;

FUNDAȘI! 
weiller III,
Dumitru Nicolae,

MIJLOCAȘI : 
brin, Năftănăilă ;

ATACANȚI: Pircălab, Frățilă 
Ion Ionescu, Iancu, Badea, Lu- 
cescu, C. Radu.

Constantinescn, M.

Sătmăreanu,
Dan

Nun-
Coe, Mocanii, 

Popa ;
Ghergheli, Do

Echipe românești
peste hotare

CATEGORIA A

MASCULIN

1. Rapid Buc.
2. Dinamo Buc.
3. Politeh. Galați
4. steaua Buc.
5. Tractorul Bv.
6. Alumina Oradea
7. Petrolul Ploiești
8. Prog. Brăila
9. Viitorul

10. Politeh.
Minerul
Politeh.

11.
12.

1.
2.
3.

Bacău
Tim.
B. Mare 
Brașov

15 13
15
14
14
15
15
15
15
13
14
14
15

13
13
13
6
5
5
4
5
4
4
2

41:11 28
42:12 28
41:11 27
39:13 27

22:35
20:34
15:37 
24:27 
16:33
14:32 
14:39

20
20
19
18
18
16
17

FEMININ

Buc.Dinamo
Rapid Buc.
Penicilina Iași

4. Farul C-ța
5. C. P. București
6. I.C.F. Buc.
7. Univer. Cluj
8. Universitatea Cv.
9. C.S.M. Sibiu

10. Țesătura P. N.

REPROGRAMĂRI

12
13
13
13
13
13
13
13
12
13

34: 7 
35:15 
32:17 
31:17 
24:26 
17:29 
15:31 
15:34 
19:27 
14:33

23
23
22
22
18
18
17
17
16
16

DE 
ÎN „A“

MECIURI

Stadion : Pelrolul ; timp exce
lent ; spectatori : 14 000 ; au mar
cat : Dridea I (min. 64) și Badea 
(min 69).

După „detronarea* liderului, 
mult și-ar fi dorit fotbaliștii din 
Valea Jiului și un rezultat ono
rabil în fata fostei campioane a 
țării, Petrolul 1 în consecință, oas
peții au abordat partida cu mul
tă precauție și au întărit evident 
compartimentul defensiv, prin a- 
plicarea unui sistem 
1-4-3-3, dînd a înțelege 
delor chiar de la început
sînt dispuși să cedeze, cu una. 
cu două. Cînd și cînd cîte un 
contraatac, doar-doar o pica ce
va. S-ar fi putut și așa ceva, 
pentru că nu o dată apărarea pe-

de certă ne- 
Dragnea și 

de atac 
marginea 
și cu 
în 90 

loviturii 
peste poartă — a 

din min,

tactic 
gaz- 

că nu

eforie muncita
j —Politehnica Timișoara 2-1 (0-0)

in telefon), 
etului

ren bun. 
tănăifă (min. 
irdan (min 90)

67),

U : Adamache 7 
nei 8, Campo 7, 
■u 7, Alecu 8 — 
îăilă 9, Gane 7, 
6 Goran 6).

TIMIȘOARA :
Si 6, Răcelescu 7,

6 — Mihăilă 6
Petrovici 7 — 

lan 7. Regep 6,

ăghici — Bucu-

it în lupta pen- 
irnei" cele două 
coada clasamen- 
cipa un joc de 
□logică și fizică, 
inului parcă nu 
început jocul la 
i și adversarii 
eni. Această in- 
rizat începutul 
nd de dorit atît 
:re tehnic cît și 
apt a ieșit în evi- 
nța paselor, din 

deficitare mai 
finalizare. Jucă- 
i au acționat cu 

în terenul ad- 
isaltat mai des 
Jăftănăilă, Gane 
filtrat în dispo- 
timișorean, dar 
n-au reușit să 

Lînărului portar, 
21. 27, 31 ocazii

,.stegarilor” remareîndu-se din li
nia ultimilor apărători Lereter și 
Răcelescu. în prima repriză atacul 
timișorean a inițiat doar citeva 
acțiuni mai periculoase, rezolvate 
însă cu promptitudine de Jenei, 
Campo și, în ultimă instanță, de 
Adamache.

Repriza a doua a decurs în a- 
ceeași notă de dominare a gazde
lor care au acționat, însă, ceva 
mai clar, ca urmare a jocului ex
celent prestat de Năftânăilă (cel 
mai bun de pe teren) care a insu
flat întregii formații încredere și 
dorință de victorie.

Insistențele gazdelor în atac se 
soldează in min. 50 cu o lovitură 
de la 11 m (fault comis de Răce
lescu asupra Iui Goran) dar... dezi
luzie în tribună: Popa respinge 
magistral șutul lui Ivăncescu, lă- 
sind să planeze, în continuare, in
certitudinea asupra rezultatului. 
Trec astfel încă 17 minute, pînă 
cînd suporterii echipei locale izbuc
nesc in aplauze : Năftânăilă, bine 
lansat de Goran, reia din voie, 
făcind inutilă intervenția lui Popa. 
Spre surprinderea generală, golul 
înscris are un efect pozitiv asupra 
echipei... timișorene care iși vede 
ratat obiectivul : meci egal. în noi
le condiții, oaspeții ies la atac mai 
curajos, obligînd pe localnici 
muncească și mai 
acum pentru a-și 
avantajul. Cu trei 
de sfîrșit, jucătorii 
deși par sleiți de efort reușesc să 
înscrie încă două goluri : Gane din 
acțiune personală — pentru gazde 
și... in ultimele secunde, Surdan — 
pentru timișoreni. Victoria Steagu
lui roșu este meritată și mai ales 
muncită.

trolistă a dat semne 
siguranță, îndeosebi 
Dincută. Dar, cu acțiuni 
purtate numai pînă la 
careului de 16 metri 
SINGUR șut pe poartă 
minute (în afara 
capul -
Libardi. din min, 16, realmente 
periculoasă) nu putea să... pice 
mare lucru.

Au „picat*, în schimb, golurile 
lui Dridea și Badea în intervalul 
a cinci minute, care au decis 
soarta partidei în favoarea gaz
delor. Victoria ploieștenilor este, 
desigur, meritată și răsplătește 
în primul rînd marele efort de
pus de ei pe întreaga durată a 
meciului, și concretizat printr-o do
minare 
atacuri 
Zamfir, 
gol, a 
poartă, 
gazde au fost necesare peste 
de minute pînă cind să vină go
lul care „plutea* în aer. Aceasta 
pentiu că dominarea din prima 
repriză — îndeosebi — a fost inefi
cientă, acțiunile și combinațiile 
gazdelor, șablonarde, ușor sesiza
bile de către oaspeți, erau de fie
care dată destrămate de petroșe- 
nenl.

Introducerea lui Roman după 
pauză pe postul de extremă 
dreapta (în locul lui Moldoveanu. 
care a încurcat mult jocul) a 
dat mai multă incisivitate acțiu
nilor de atac ploieștene, combina
țiile provocînd de fiecare dată 
derută în apărarea oaspeților. 
Hărțuită continuu, sufocată chiar 
în unele momente, în min. 61 ea 
a cedat i un șut trimis 
poartă de Dincută trece de 
dea II (luft) spre Dridea 1 
înscrie de aproape, găsind cel 
mai bun culoar în marea aglo-

un 
de 
cu 
lui

teritorială susținută, prin 
succesive la poarta lui 
Dar, în ciuda dorinței de 

numeroaselor șuturi la 
a presiunii exercitate de 

60

care

oreni au luptat 
u a opri iureșul

crease în careul 
al oaspeților. Gazdele oar 
pe fapte mari și după nu- 

4 minute înscriu al doilea 
Roman execută o lovitură

meratie ce se 
mic 
puse 
mai 
gol:
de colt de pe dreapta dar Zam
fir (deși jenat de Dridea — nor
mal ar fi fost ca arbitrul să 
nalizeze această infracțiune a 
cătorului ploieștean) acordă 
nou corner; la executarea 
tot de pe dreapta. Badea se 
marcă excelent și reușește 
trimită balonul în plasă cu capul. 
Rezultatul de 2-0 pare să mulțu
mească pe gazde, jucătorii petro
liști controlînd de acum înainte 
mingea numai la mijlocul tere
nului și ncmaiîncercînd pătrun
derile și atacurile care le asigu
raseră pînă atunci dominarea de 
care aminteam. Oaspeții par și ei 
resemnați, dar nu-și dau seama 
nici acum că tactica defensivă 
pe care și-au impus-o i-a adus în 
această situație. Ei continuă să 
atace cu 2-3 oameni și se con
solează, probabil, cu gîndul că 
în decursul partidei au reușit în 
multe momente să închege acți
uni frumoase, llustrînd evidentele 
posibilități de care dispun...

Arbitru i Gavrilă Pop (Brașov)

PETROLUL : Ionescu (fără notă 
din lipsă de activitate) — Pahon- 
tu 7, Dragnea 5. Florea 7, Mocanii 
7 — Dincuță 6, Dragomir 6 — 
Moldoveanu 5
— 8). Dridea I 
dea 11 8.

JIUL: Zamfir 
cker 7. Pop 6, 
ciun 7 (min. 73 Tonca), Toia 7
— Martinovici 6, Libardi 6, Io
nescu 6, Peronescu 6.

pe- 
ju- 
vn 

lui, 
de- 
să

(Roman, min. 46 
9, Badea 8. Dri

9 — Dan 6, Sto- 
Mihai 7 — Cră-

CONSTANTIN MACOVF1

39.828 CÎȘTIGURI
3 PREMII A CÎTE 97 620 LEI

să 
mult decît pîna 
putea menține 
minute înainte 

ambelor echipe,

C. MAN1U
C. GRUIA — coresp. principal

Noua formulă LOTO, care prevede 
extragerea a 12 numere din 90. în 
loc de 10 numere din 90. putindu-se 
ciștiga chiar cu trei numere din 
toate cele 12 extrase, iși dovedește 
avantajele săptămînă de săptămînă.

Astfel, la tragerea LOTO a MĂR
ȚIȘORULUI din 3 martie a.c. au 
fost atribuite 39.828 de ciștigurl 
dintre care trei a cite 97.620 lei 
fiecare, valoarea totală a premiilor 
ridlcîndu-se la circa 5.250.000 lei 
din care 1.834.000 lei din fondurile 
speciale LOTO-PRONOSPORT.

Tragerile care urmează oferă 
posibilități de a obține premii 
cate, noua formulă dovedind 
numărul 
derabil.

Jucati 
care va 
strada Doamnei nr.2.

Astăzi ultima zi centru cumpă
rarea biletelor.

largi 
ridi

cănoua
câștigătorilor crește consi-

la tragerea LOTO de mîine 
avea loc Ia București în

1

Succesul tragerii Loto a Mărțișorului
PRONOEXPRES NR. 11 DIN

15 MARTIE 1967
Extragerea I : 47 25 34 45 24 28—19

Fond de premii : 762 537 lei din 
care 117.434 tei report categoria I. 
Premiul de 25 000 lei de la categoria 
a n-a, concursul Pronoexpres nr. 
10 din 8 martie 1967, a revenit parti
cipantului Nan V. Gheorghe din Că
lărași. Extragerea a n-a : 11 29 25 2 
17 20 23 37. Fond de premii : 352 414 
lei, din care 24 543 lei report catego
ria I. Premiul de 25 000 lei de la 
categoria a II-a, concursul Prono
expres nr. 10 din 8 martie 1967. a 
revenit participantului Barabaș Ka- 
roly din Toplița.

Tragerea 
București.
PREMIILE

LA

următoare va avea loc la

tNTREGI ȘI SFERTURI 
TRAGEREA LOTO 

DIN
Categoria

Iei și 2 a
17 652 lei și
176 a 1 026 lei Si 259 a 256 lei
698 a 338 lei și 860 a 84 lei
1 163 j 228

10 MARTIE 1867
I : 5 variante a
5 616 lei : a II-a :
14 a 4 413 lei

22 467 
7 a 

a III-a : 
; a IV-a: 
: a V-a : 

lei si 1 832 a 57 lei.

Ruhrteă redactată de Adminis
trația de stat Loto-Pronosport,

în 
țării, 
Paris 
tlndu-se de întreruperea campionatu
lui și alte echipe românești vor evo
lua în această perioadă peste hotare.

Astfel, după cum s-a mai anun 
tat, între 19—21 martie va lua parte 
la un turneu în U.R.S.S. echipa ti
mișoreană Politehnica (așadar plea
că, totuși, Politehnica !). Formația 
studențească va întîlni la Erevan 
echipa Șirat din localitate și selec
ționata orașului Helsinki. Cea de-a 
doua echipă care va juca intre 19—21 
martie in U R.S.S. va fi o combinată 
divizionară alcătuită din : Ilaidu, 
Niculescu — portari, Lupescu, Ivăn- 
cescu, Motroc, Florea. Muică, Delea- 
nu — fundași, Dinu (Rapid), Dra- 
liomir, Jamaischi — mijlocași, Năs- 
turescu, Dumitriu II, Naghi, Moldo- 
veanu, Mate ianu — atacanti. Antre
nori sînt Duzii Marian și Valentin 
Stânescu. Combinata va juca la Taș- 
kent.

afara primei reprezentative a 
care la 22 martie va întîlni la 
selecționata Franței, și profi-

PREGĂTIRI PENTRU TURNEUL 
U.E.F.A. ...

Lotul national de juniori iși va 
verifica gradul de pregătire 1n par
tidele ce le va susține în compania 
reprezentativelor de juniori ale Tur
ciei și Bulgariei. Formația Turciei 
sosește sîmbătă în Capitală și va 
juca marți, pe stadionul Republicii, 
cu începere de la ora 16. Cel de-al 
doilea joc — joi 23 martie la Con
stanța. în sfârșit, partida cu juniorii 
bulgari se va disputa la 6 aprilie.

...Șl PENTRU TURNEUL OLIMPIC

noastră olimpică va 
de verificare în străî-

Au fost reprogramate două 
meciuri masculine restante din 
etapele a XH-a și a XIII-a ale 
întrecerii la categoria A. Ast
fel, partida Minerul B. Mare — 
Politehnica Galați se 
B. Mare, în ziua de 
iar Steaua București 
Bacău, în București, 
lie.

va
22

la

juca, la 
martie, 

Viitorul 
4 apri-

CATEGORIA B

MASCULIN

SERIA I

1. Electroputere Cv. 11 10 1 31: 9 21
2. Farul C-ța 11 10 1 32:10 21
3. înainte Tim. 11 7 4 26:15 18
4. Ind. sir mei C. T. 11 6 5 19:21 17
5. I. C. Arad 11 5 6 15:26 16
6. Prog. I.R.A. Suc. 11 4 7 19:25 15
7. A.S.A. Sibiu 11 4 7 16:23 15
8. Progresul Buc. 11 3 8 18:26 14
9. C.S.M. Cluj 11 3 8 17:27 14

10. Semănătoarea Buc. 11 3 8 17:28 14

Selecționata 
susține meciuri 
nătate în aprilie și iunie, și acasă 
în mai. Pentru toamnă trebuie nota
tă partida cu selecționata olimpică a 
Austriei (20 septembrie, la Viena). 
De asemenea, au fost prevăzute da
tele de 18 octombrie și 12 noiem
brie pentru eventualele meciuri cu 
«electionata R. D. Germane în cadru) 
turneului preolimpic, în cazul în care 
aceasta va învinge echipa olimpică • 
Greciei.

FEMININ

1 Drapelul r. Sibiu 11 ii 0 33 4 22
2. Progresul Buc. 11 9 2 29:13 20
3. Sănătatea

Tîrgoviște 11 7 4 26:16 18
4. Corvinul Deva 10 7 3 23:17 17
5. Viitorul Buc. 11 5 6 22:21 16
6. Tricotajul Bv. ii 4 7 18:25 15
7. Liceul „N. Bâlcescu

Cluj 11 4 7 17:24 15
8. Voința M. Ciuc n 4 7 14:26 15
9. Sănătatea Arad 10 2 8 13:25 12

10. Voința Botoșani 11 1 10 7:31 9

SERIA A II-A

MASCULIN

1. I.C.F. Buc. 11 11 0 33: 5 22
2. Politehnica Cluj 11 8 3 30:10 19
3. Universitatea Tim. 11 6 5 21:19 17
4. Universitatea Cv. 11 6 5 23:21 17
5. Politehnica Iași 11 6 5 22:21 17
6. Știința Petroșeni 11 5 6 25:20 16
7. Construcții Buc. 11 5 6 17:25 16
8. Universitatea Buc. 11 5 6 16:25 16
9. Pedagogic Tg. M. 11 2 9 11:29 13

10. Medicina Buc. 11 1 10 8:31 12
FEMININ

1. Universitatea Tim. 11 11 0 33: 3 22
2. Medicina Buc. 11 10 1 31: 8 21

27:12 
24:20 
21:24

6 20:27
7
8

3. Medicina Tg. M.
4. Universitatea Buc.
5. Pedagogic Pitești
6. Politehnica Bv.

Univer. Iași 
Politeh. Galați 
Științe economice 
București 
Medicina Cluj10.

sa

ii 
ii 
11 
n 
ii

2
5
6

19:23
13:28

20 
17 
16 
16 .
15
14

11 2 
ii o

9
11

12:29
7:33

13
ii

2D BOGATĂ ACTIVITATE COMPETITIONALĂ
LA PROBELE ALPINE

am anuntat, în 
concurează pes- 
schiori fruntași

• După cum 
zilele următoare 
te hotare cîțiva 
români. Astfel, în Iugoslavia, la 
Popova Sapka, lingă Skoplje, ju
niorii D Cristea, V. Brenci, Gh. 
Vulpe, I. Bobit și N. Cretoi, înso
țiți de antrenorul V. Munteanu, 
iau parte la „Cupa Sarplanina". 
in program sînt prevăzute pro
bele de coborîre (sîmbătă) _și 
slalom special (duminică), 
menționat că tinerii noștri 
prezentanti vor concura în com
pania seniorilor, probe de juniori 
nefiind prevăzute în această com
petiție. Un alt grup de specialiști 
ai probelor alpine evoluează în 
Polonia, la Zakopane, în zilele 
de 17 și 18 martie, în cadrul 
celui de-al 22-lea „Memorial Bro
nislav Czech și Helene Maru- 
sarz". Vineri se discută proba 
de slalom special, sîmbătă cea 
de uriaș (ambele contînd pentru 
combinata alpină). în zilele de 
19—21 ei concurează 
slovacia la Tatranska
, în Vvsoke Tatra) în cadrul ce-

■ lei de-a 13-a ediții a „Marelui

De 
re-

în Ceho-
Lomnica

Premiu al Slovaciei", cuprinzînd 
slalom special, coborîre și com
binata alpină. Sub conducerea an
trenorului Mircea Enache au fă
cut deplasarea Mihaela Casapu- 
Sandu, Gh. Bălan și B. Haidu.
• La sfîrșitul săptămîniî, în 

Poiana Brașov, se vor întrece 
majoritatea fondiștilor fruntași 
în competiția dotată cu „Cupa 
Tractorul*. Dar și „alpinii* au 
prilejul de a-și măsura forțele, 
de data aceasta în cadrul unor 
foarte interesante competiții de 
popularizare, „Cupa Semenic" și 
„Cupa Păltiniș*, la care au fost 
invitați o serie de truntași ai 
schiului nostru. Pînă acum și-au 
confirmat participarea la „Cupa 
Semenic* D. Munteanu. C. Tăbă
raș, M. Bucur, G. Tomori și N. 
Stinghie, urmînd ca si pentru 
cealaltă competiție să sosească 
în cursul zilei de azi confirmă
rile de participare ale altor per
formeri. Salutăm din 
această frumoasă și 
tivă a federației <ie 
dorind să mai avem
a consemna asemenea acțiuni.

toată inima 
utilă initia- 
specialitate, 
prilejul de



Scrisoare 
de la Ion Jiriac

(Urmare din pag. 1)
cZe un tânăr American cu 6—2, 2—o, 
40—0 intr-un meci după sistemul, 
„cel mai bun din trei seturi” a cîș
tigat ca prin minune, cum de altfel 
s-a întâmplat și în turul al doilea 
(pe un teren acoperit cu nisip venrde, 
bătut, numit aici „Clay") în fața u- 
nui mexican (care a avut mecibol).

■. Fină la urmă, Gulyas a cîștigat con
cursul, Eu am înregistrat la Tampa 

’ două victorii: la un american (pe 
ciment) și la El Saffey (R.A.U.) — 

i pe nisip verde. în sferturi de finală, 
am trecut la.,, zgură roșie-galbenă. 
Am avut ca adversar pe iugoslavul 
Franulovici, cel care îl eliminase cu 
o zi înainte Pe cunoscutul tenisman 

■ brazilian Mandarino. Am pierdut la 
limită, beneficiind pe parcurs de 
două meciboluri, ratate din păcate.

Se pare că jocul meu a plăcut, 
deoarece am fost invitat la New 
York și selecționat în echipa ce a 
reprezentat Europa în concursul din 

: marele oraș american. Am avut cins- 
tea să fiu preferat lui Pitici, Jauffret, 
Ar ilia, Taylor tuturor tenismanilor 

t europeni aflați în S.U.A. Faptul m-a 
stimulat. Cred că rezultatele vă sînt 

■■ cunoscute. Am jucat bine și am adus 
I un punct reprezentativei bătrînului 

continent, deși am evoluat pe un alt 
, gen de teren, acoperit cu un plastic 

verde, care imită iarba. Ce-i dxrept, 
facțiunile devin mai lente în acest 
caz, dar am constatat cu satisfacție 
că re astfel de material nu se alu
neca. Făcînd un bilanț, pot spune 
că în zece zile mi-am apărat șansele 
pe cinci terenuri cu compoziții dife
rite / în aceste condiții nu prea mai 
știi cum... stai. Un lucru este însă 
sigur, că aceste schimbări continue 
te ajută să-ți îmbunătățești tehnica, 
fiindcă ești nevoit să utilizezi mereu 
alte procedee în funcție de teren. 
Acum (N.R. este vorba de primele 
zile ale lunii martie) la New York 
are loc turneul „Vanderbilt Gold 
Cup“, care se dispută după unul din 
sistemele de organizare ale concursu
rilor jucătorilor profesioniști. Au 
fost alcătuite două grupe : A — New
combe, Santana, Froehling, Scott și 
cu mine ; B — McKinley, Mandarino, 
Gulyas, Barnes și Ashe, câștigătorii 
grupelor urmând să „tragă" finala. 
In prealabil, fiecare jucător sus
ține cu adversarii săi din grupă 
doar două seturi, el realizînd astfel, 
2, ' sau 0 puncte. Un amănunt in
teresant : dacă scorul devine intr-un 
set 6—6, se mai joacă un singur 
ghem, indiferent cine servește șl 
setul se poate deci cîștiga cu 1—6, 
iar cel care a pierdut servește „din 
oficiu" în setul următor. De pildă, 
eu am debutat în turneu împotriva 
americanului Franck Froehling. Am 
cedat primul :t cu 4—6 și mi-am 
adjudecat pe cel de-ai doilea cu 
6—1, așa că am cîștigat un punct. 
Numai după două ore (trebuie să 
curăț că am avut cel mai mic inter
val de odihnă dintre competitori) a 
trebuit să fac față valorosului austra. 
lian Newcombe. Să nu vă pară cu
rios dar, după atâta alergătură pe 
fel și fel de terenuri, abia mai căl
cam. In plus, eram și obosit. Am 
pierdut cu 2—6, 3—6. Adversarul 
meu, indiferent de inconveniente- e 
arătate, s-a dovedit un jucător de 
mare clasă. Următorul meci, cu ves
titul sportiv spaniol Manuel Santa
na. Nu știu dacă v-a parvenit ști
rea. Am reușit să obțin un succes 
care mi-a produs o mare satisfacție: 
6—2, 6—3. în această partidă nu pot 
să spun că el a strălucit, dar nici că 
a jucat rău. Pînă atunci, Santana 
terminase de două ori la egalitate 
(7—6 2—6 cu Scott și 6—1, 1—6 cu
McKinley — la echipe) și pierduse 
doar la Newcombe care, de altfel, 
a și cîștigat turneul. Fapt pozitiv că 
îmi cresc... acțiunile în clasamentul 
mondial.

în altă ordine de idei, țin să vă 
scriu că am avut ocazia să-i văd la 
„lucru” și pe unii jucători profesio
niști. Australianul Laver mi se pare 
formidabil. Greșește cam o dată la... 
cinci minute ! E strașnic să acțio
nezi cu o asemenea siguranță !

Pentru moment doar atât. Am să 
vă mai scriu la primul răgaz. Trans
miteți, vă rog, salutări la toată lu
mea. Să Știți că am mari speranțe 
pentru Cupa Davis"

1 Andrei Vîlcea: „Patru meciuri cu floretistele Italiei
I
i și tot atîtea victorii"...

După întrecerile clin cadrul ,,C.C.E.“, desfășurate la To
rino, floretistele noastre au fost invitate la Milano pen-

| tru a efectua o pregătire comună cu sportivele din lotul
■ Italiei Antrenorul Andrei Vîlcea, care a condus delegația.

I

i 
i
i

ne-a relatat cîteva amănunte în legătură cu această ini
țiativă a forului de specialitate italian.

„Fetele noastre au lucrat cot la cot cu floretistele 
Italiei, au făcut un foarte util schimb de experiență. 
Antrenorii țării gazdă apreciază mult scrima feminină 
din România și pe exponentele ei. Italiencele au fost im
presionate de comportarea Ilenei Drîmbă care a reușit 
frumoasa performanță de a termina pe locul 2 in «Cupa 
Martini» după Ragno și înaintea a nu mai puțin de 190 
(!) de floretiste din 10 țări.

Pregătirea comunăPregătirea comună a constat într-o serie de asalturi 
individuale susținute de obicei dimineața și continuate 
cu meciuri pe echipe. Astfel, în primul meci, echipa 
noastră formată din Ileana Drîmbă, Ecaterina lencic, 
Suzana Tasi și Ana Ene a tras cu selecționata secundă 
a Italiei alcătuită din Colombetti, Tarzoni, Longo și 
Sconciafino. Am cîștigat cu 12—4 (Drîmbă 4 v., lencic 
și Erie cite 3 v., Tasi 2 v.). In alte două meciuri, 
cu echipa B a Italiei, am obținut victoria cu 18—7 (Ene 
5, Drîmbă și lencic cîte 4, Tasi 3, Bejan 2, respectiv 
Tarzoni, Lorenzoni și Mancio cîte 2, Sinoppio 1) și am 
terminat la egalitate: 8—8, dar avantaj la 2 tușe dife
rență (Drîmbă și lencic cîte 3, Ene 2, respectiv Colom- 
betti 3, Lorenzoni și Berzoni cîte 2, Taldini 1). In fine, 
în ultima partidă, de data aceasta cu prima echipă a 
Italiei, o victorie mult comentată, cu 9—7: Ene 4, 
lencic 3, Drîmbă 2, Colombetti 3, Ragno 2, Tarzoni și 
Lorenzoni cîte 1.

Așadar, patru meciuri și tot atîtea victorii ...

Două dintre floretistele care s-au impus în întrece
rile cu echipele Italiei susținute la Milano: Ileana 

Drîmbă (stingă, în fandare) și Ecaterina lencic...

Foto: Vasile Bageac

LUUKAKILt UUMUUt ALt F.I.F.A.
I Șl FEDERAȚIEI MEXICANE DE FOTBAL
* CIUDAD DE MEXICO. La Ciu-I dad de Mexico au început lucră

rile primei reuniuni între repre-

Izentantii Comitetului F.I.F.A. și 
ai federației mexicane, in vede-

Irea organizării turneului olimpic 
și a campionatului mondial de 
fotbal, competiții ce vor avea

■ loc în 1968 și, respectiv, în 1970 
I în Mexic.
IDin partea F.I.F.A. participă 

Stanley Rous, președintele F.I.F.A., 
Helmut Kasser (Elveția), Mordy

1 Maduro (Antile), Juan Goni 
(Chile), Harry Cavan (Irlanda), 
Rene Courts (Luxemburg) și Va-

| lentin Granatkin (U.R.S.S.).
' Delegația mexicană este con- 
j dusă de Guillermo Canedo, pre- 
I ședințele federației mexicane de 

fotbal.
| • Prima ședință, care a durat

șapte ore, s-a ținut cu ușile în-
| chise, urmînd ca informațiile so

licitate de ziariști să fie date
| ulterior, în cadrul unei conferințe 

de presă.

Cu prilejul șederii lor în Me
xic. reprezentanții F.I.F.A. vor 
vizita stadioanele din capitala 
Mexicului și vor lua cunoștință 
de posibilitățile de organizare ale 
unor orașe de provincie ca Gua
dalajara, Puebla, Toluca și Leon.

Leeds United 
nu va juca 
la Houston

LONDRA. Federația engleză de 
fotbal a interzis echipei Leeds 
United să plece în S.U.A. pentru 
a susține în luna aprilie la 
Houston (Texas) un meci de
monstrativ cu echipa Real Ma
drid. Secretarul ligii engleze, 
Hardaker, a motivat această ho- 
tărîre, aiătînd că echipa Leeds 
ar putea să fie angajată în acea 
perioadă într-un meci în cadrul 
campionatului englez. Se pare 
însă că federația engleză ar dori 
să desemneze o altă echipă, mai 
puternică, pentru a fi opusă for
mației spaniole.

O linie de
Din toamna anului trecut, reprezen

tativa de hochei pe gheată a Elveției 
este antrenata de cehoslovacul Jan- 
cuska. El și-a început activitatea cu 
lotul elvețian în luna octombrie, cu 
ocazia unor partide pe care reprezen
tativa Elveției le-a susținut în Sue
dia. Apoi, formația din „țara can
toanelor" a jucat în compania selec
ționatei R. F. a Germaniei (în de
plasare), fiind întrecută în prima

V. Cioci’tea— 
la turneul zonal

Aseară a părăsit Capitala maestrul 
internațional Victor Ciociltea, care 
va lua parte la ultimul turneu zo
nal european al actualei ediții a 
campionatului mondial masculin de 
șah. Printre participanți se găsesc 
marii maeștri Uhlmann, Parma, Ma- 
tulovici, Hort, Portisch. Robatsch și 
o serie de puternici maeștri interna
ționali.

Turneul se dispută la Halle 
(R.D.G.), cu începere de la 18 mar
tie, primii trei urmînd să se califice 
în turneul interzonal.

Hocheîștiî sovietici 
au plecat la Viena

MOSCOVA. Echipa de hochei pe 
gheață a U.R.S.S. a plecat în 
Austria pentru a participa la 
campionatele mondiale progra
mate la Viena între 18 și 29 
martie.

Din lot fac parte printre alții : 
Konovalenko, Ragulin, Alexan
drov, Boris Maiorov, Starșinov, 
Firsov.

Hocheiștii sovietici au partici
pat pînă în prezent de 13 ori 
la campionatul mondial și au 
cucerit de șase ori titlul suprem 
— prima dată în 1954, apoi în 
1956 și de patru ori consecutiv, 
între anii 1963—1966.

Turneul internațional de tenis 
de la Alexandria

CAIRO După ce l-a eliminat 
pe spaniolul Luis Fior, jucătorul 
român Petre Mărmureanu a ob
ținut un nou succes în turneul 
internațional de la Alexandria. 
De data aceasta, Mărmureanu 
l-a întîlnit pe valorosul tenisman 
cehoslovac Jiri Javorski de care 
a dispus cu 4—6, 6—3, 6—3.

Ilie Năstase, care a intrat di
rect în turul doi, l-a învins cu 
6—2, 5—7, 6—4 pe Strobel (Ce
hoslovacia). Suedezul L. Olander 
l-a întrecut cu 6—0, 5—7, 6—4 
pe chilianul Rodriguez.

în sferturile de finală ale pro
bei de simplu femei, Ana Dmi
trieva (U.R.S.S.) a cîștigat cu 
8—6, 6—0 la B. Hoffmann (R.F.G.), 
iar Evelyne Terras (Franța) a 
dispus cu 6—3, 8—6. 6—4 de 
Olga Morozova (U.R.S.S.),

CORESPONDENȚĂ SPECIALĂ DIN ELVEȚIA PENTRU „SPORTUL POPULAR

atac a familiei Liithi...

ACADEMIA franceză s-a 
ocupat în ultimul timp de 
terminologia sportivă. Re- 
levînd faptul că o serie 
de pr.blîcații întrebuin
țează în mod excesiv ter
meni englezi în sport, s-a 
făcut apel la toate ziarele 
franceze cu profil sportiv 
să nu mai întrebuințeze 
termeni pentru care limba 
franceză are sinonime. In 
felul acesta se va elimina 
limbajul sportiv cunoscut 
sub numele de „franglais“.

CASSIUS CLAY a ho- 
tărit ca din 1968, dată 
la care intenționează să so 
retragă din activitatea 
competițională — dacă nu 
va fi pînă atunci învins — 
să se instaleze definitiv 
în-grașul Houston (Texas), 
devenind fermier. „îndată 
ce îmi termin campaniile 
pugilistice, încep campa
niile agricole care consti
tuie un mi Hoc mai sigur

decît boxul de a nu muri 
de foame* »

FRANCEZUL Andre De
von, maestru de scrimă, 
stabilit în Norvegia, con 
tinuă să dea lecții scrime- 
rilor norvegieni în ciuda 
vîrstei sale înaintate: 85 
de ani ! De curînd el a 
devenit și corespondent al 
ziarului „rEquipe".

ZlV UNELE țări vest- 
europene se încearcă lan
sarea unui dans nou, de
numit swim. în engleză, 
cuvintul „swim" înseamnă 
înot. Dansatorii execută 
toate mișcările unui îno
tător, mai puțin cele cu 
picioarele. Din fericire...

PLASÎND o cameră de luat 
vederi pe casca schiorilor, 
televiziunea a dat posibi
litate celor care nu au o- 
bisnuința de a schia să 
simtă senzațiile coboririi, 
în cadrul unei probe de sla

lom. La Innsbruck, televi
ziunea austriacă a adus o 
inovație : Kurt Pflander a

plasat o i.utnuiă de luat 
vederi între cele două schi
uri ale unui săritor de la 
trambulină. In acest fel, 
telespectatorii au putut să.,» 
sară și ei. rămînîtid însă 
în... fotoliile lor.

ÎN PROVINCIA Al
berta (Canada), golful cu
noaște o mare înflorire. In 
zilele de sărbătoare, spec
tatorii iau cu asalt tere
nurile. Motivul: cluburile 
de golf sînt singurele 
locuri din Alberta unde du
minica nu este prohibită 
vînzarea alcoolului.

FEDE RAȚIA franceză 
de fotbal a hotărît ca 
trofeul ce se oferă cîștigă- 
torului „Cupei Franței** — 
o veritabilă lucrare de artă 
— să nu mai părăsească 
sediul federației, pentru a 
nu fi deteriorată sau... fu
rată. în locul ei se va con
fecționa și se va oferi o 
cupă identică. Se pare, că 
francezii au învățat ceva 
din dispariția „Cupei Ju
les Rimet".

partidă (ca 4—1) și terminînd la fi
nalitate (4—4) în cea de a doua. 
In luna februarie au fost retunte me
ciurile de. pregătire ale lotului. La 
fleriM și la Zurich, echipa națională a 
Elveției a dispus cu 7—1 și res
pectiv cu 4—2 de cea a Amtriei, 
iar Zn începutul lunii martie., a pier
dut cu același scor (2—4) în com
pania selecționatei S.U.A., partici
pantă in grupa A. și care se pre
zintă la actuala ediție a C.M. cu o 
formație mai puternică decit anul 
trecut.

De la 4 martie, hocheiștii elvețieni 
se află în cantonament la Zurich. 
Înainte de a pleca la Yiena ei au 
participat la un turneu internațional 
la care au evoluat reprezentativele 
S.U.A., Cehoslovaciei (tineret) și e- 
chipa Spartak Moscova.

Cîțiva dintre jucătorii elvețieni 
sînt debutanți în echipa reprezenta
tivă. Formația „standard" nu a fost 
încă definitivată. In afară de o linie 
de atac în care evoluează trei Lathi: 
Uli, Peter și Heinz, celelalte linii de 
înaintare se cunosc doar cu aproxi-

mație. Interesant este faptul că a- 
cest trio de atac denumit la noi 
,,Lfithiu este ... o familie: Oii este 
tatăl, iar Peter si Ueinz sînt fiii săi! 
Este, de altfel, cea mai bună linie 
de atac elvețiană din ultimii ani. 
Cei 3 sînt din orășelul Kloten si ac
tivează în formația locală, campioa
na Elveției pe acest an.

Probabil că din echipă nu vor lipsi 
nici atacantii IValter IFittwer. Ger
hard Wittwer (frați), Daniel Pilier, 
Giroud, Turler, flenry (toți debu
tanți ).

In apărare se remarcă Gaston 
Furrer, care deși are doar 21 de ani, 
deține un record în ceea ce privește 
selecționările in echipa Elveției. 
Furrer și portarul Meier sînt jucă
torii cei mai experimentați din ac
tualul lot.

Reprezentativa Elveției, care va 
participa la actuala ediție a C.M., 
pleacă la Piena în dorința de a ob
ține calificarea pentru J.O. de la 
Grerioble.

FRIDOLIN LUCHSINGER 
redactor la ziarul „Sport”—Zurich

ȘTIRI • REZULTATE • ȘTIRI
• In sferturile de finală ale „Cupei campionilor europeni" la 

handbal masculin, Dukla Praga a întrecut pe D.H.F.K. Leipzig cu sco
rul de 21—10 (11—6).

© Cea de-a șaptea etapă a cursei cicliste Paris—Nisa, desfășurată 
pe distanța Hyeres—Antibes (168 km), a fost cîștigată de rutierul fran
cez Andre Desvages cronometrat în 4h04:06,0.

In clasamentul general continuă să conducă Tom Simpson (Anglia), 
urmat la 1:26,0 de Wolfshohl (R.F.G.) și la 2:04,0 de Aimar (Franța).

• Echipa de fotbal sovietică Daugava Riga se află în turneu în 
Bulgaria. In primul joc, disputat la Stara Zagora în compania echipei 
locale Beroe, fotbaliștii sovietici au fost învinși cu scorul de 1—0 
(0—0).
• Ieri, la Solia, în meci retur în cadrul sferturilor de finală ale 

„Cupei campionilor europeni * la fotbal. Ț.S.K.A. Sofia a întrecut for
mația Linfield Belfast cu 1-0 (0-0). în primul meci rezultatul a fost 
egal : 2-2
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