
TOVARĂȘII NICOLAE CEAUȘESCU,
ION GHEORGHE MAURER,

PAUL NICULESCU-MIZIL
S-AU ÎNAPOIAT DE LA MOSCOVA

Sîmbătă seara s-au înapoiat în Capi
tală, venind de Ia Moscova, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu, secretar general al 
Comitetului Central al Partidului Co
munist Român, Ion Gbeorghe Maurer, 
membru al Comitetului Executiv, 
Prezidiului Permanent al C. C. 
P.C.R., președintele Consiliului de 
niștri al Republicii Socialiste România, 
Paul Niculescu-Mizil, membru al Comi
tetului Executiv, al Prezidiului Perma
nent, secretar al C.C. al P.C.R., care 
la invitația Comitetului Central al 
Partidului Comunist al Uniunii Sovie
tice și a Consiliului de 
U.R.S.S., au făcut o vizită 
ta Uniunea Sovietică.

La sosire, pe aeroportul 
fost prezenți tovarășii Chivu 
Gheorghe Apostol, Alexandru 
deanti. Emil Bodnaraș, 
Drăghicl, Ilie Verdeț, membri și mem
bri supleanți ai Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R., secretari ai C.C. al

al 
al 

Mi-

Miniștri al 
de prietenie

Băneasa, au 
Stoica, 
Birlă-

Alexandru

P.C.R., vicepreședinți ai Consiliului 
Miniștri, membri ai C.C. al P.C.R. 
ai guvernului.

Au fost de față, de asemenea, A.

de

v, 
Basov, ambasadorul Uniunii Sovietice la 
București, și membri ai ambasadei.

La plecarea din Moscova, pe aero
portul Vnukovo, oaspeții români au
fost conduși de tovarășii Leonid Brej- 
nev, secretar general al C.C. al P.C.U.S„ 
Alexei Kosîghin, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.C.U.S., președintele 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., Iurl 
Andropov, secretar al C.C. al P.C.U.S„ 
Andrei Gromîko, membru al C.C. al 
P.C.U.S., ministrul afacerilor externe al 
U.R.S.S., șl de alte persoane oficiale.

Au fost prezenți, de asemenea, Teodor 
Marinescu, ambasadorul Republicii So
cialiste România în Uniunea Sovietică, 
și membri ai ambasadei române.

(Agerpres)

C. Grigore-învingător 
Cupa primăverii" la ciclism

Start în prima competiție ciclistă a anului, „Cupa primăverii"
Foto : V. Bageac

Competiția de debut a sezonului 
ciclist 1967 a fost excelent organi
zată de către clubul sportiv Olimpia. 
Rareori am văzut în anii trecuți Ia 
organizatorii de curse cicliste alîta 
grijă și atenție pentru deplina reu
șită a întrecerilor. Cicliștii au „sim
țit* acest lucru și s-au străduit să-i 
onoreze pe organizatori, oferindu-le 
— lor și celorlalți membri ai cara
vanei — o întrecere disputată, cu 
faze palpitante și cu o medie orară 
finală ■— 42 km — foarte bună. 
Așadar, „Cupa primăverii" a cons
tituit un debut promițător.

Pe șoseaua Olteniței, în apropierea 
km 6, au fost prezenți duminică di
mineața aproape 100 de alergători. 
Dintre ei, 52 au luat startul în 
cursa avansaților, desfășurată pe un 
traseu de 63 km. Acrul, mai ales pe 
prima parte a cursei, a fost foarte 
tare. A bătut și vîntul, astfel încît 
nu se poate spune că 
beneficiat de cele mai 
atmosferice. Cu toate 
mul de alergare a fost 
rapid. După numai 6 
format din 14 alergători a fost obli
gat să cedeze pasul și să-și facă 
mai departe cursa într-un tempo ceva 
mai convenabil. Trei alergători se do
vedesc în mare vervă: C. Dumitrescu 
(a dus uneori trene cu 48—50 km 
la oră care au spulberat de la pe
riferia plutonului multi rutieri), 
Ștefan Suciu (excelent în toate curse
le din această primăvară) și Alex. 
Sofronie (un alergător cu o vitali
tate uluitoare). Ea km 11 sparge 
Rîndașu, apoi, după 5 km, și Tu
dor Vasile. Pe prima parte a cursei 
(31,5 km) media orară se ridică cu 
puțin peste 40 km.

In partea a doua a întrecerii asis
tăm la o cursă atît de dinamică, 
încît, dacă n-am simți aerul rece 
și n-am vedea pomii 
ne-am crede în plin sezon, 
mitrescu — un

trece din nou în capul plutonului și 
media orară crește văzînd cu ochii. 
Un grup format din L. Zanoni, I. 
Stoica, I. Cosma, Gh. Suciu, N. Ciu-

HRISTACHE NAUM
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alergătorii au 
bune condiții 
acestea, rit- 

de la început 
km un grup

fără frunze,
C. Du-

adevărat „Diesel"—

ECHIPA ROMANII! VICTORIOASA
Trimisul nostru

special la C. M
de hochei,

ROMEO VILARA,
transmite <

Handbalistii9

de la Dinamo București9

s-au calificat
f J

Ieri la Copenhaga în meci 
retur din cadrul sferturilor de 
finală ale „C.C.E.* la handbal 
masculin, L± £j. Copenhaga a 
învins Dinamo București cu 
21-16 (13-6). Cîștigînd primul 
joc la o diferență mai mare 
(24-16), dinamoviștii bucureș- 
teni s-au calificat în semifi
nale.

IN MECIUL CU ELVEȚIA
Grupa „A" a început

Selecționata țării noastre a de
butat cu succes în grupa B a Cam
pionatului mondial, dispunind ta 
primul joc de reprezentativa El
veției cu scorul de 7—2 (4—0, 1—0, 
2—2). Este un rezultat valoros, ți- 
ntad seama de bunul renume al 
hocheiului elvețian, cu atit mai 
mult cu cit, de această dată, di
ferența de scor este netă. Reamin
tesc cititorilor că ultimele confrun
tări dintre aceste două echipe s-au 
încheiat cu următoarele rezultate: 
4—4 la Stockholm (1963) și 4—3 la 
Zagreb (1966).

Jocul echipei române a purtat ta 
primele minute amprenta emoției. 
Deși reprezentanții noștri și-au în
ghesuit adversarii in propria trei-

sub semnul surprizelor

go- 
lip- 
una
lo
in—

me (timp de 7 minute elvețienii 
n-au reușit să treacă decât de 5 ori 
de mijlocul terenului !), totuși 
Iul a întîrziat. Ocaziile n-au 
sit, dar ele au fost risipite 
câte una pînă în min. 9, cînd 
nescu, la capătul unei acțiuni
dividuale, a deschis seria celor 9 
goluri ale acestei partide. în acest 
moment echipa noastră și-a regăsit 
„limpezimea tactică", cele trei li
nii de atac acționînd, în continua
re, mai calm și mai sigur. După 
4 minute, Biro s-a descurcat bine 
la o învălmășeală, trimițînd pucul 
ta plasa porții 
finalul reprizei

lui Meyer, iar în 
frații Szabo și-au

(Continuare în pag. a 4-a)

In campionatul de rugbi

Progresul s-a reabilitat:
50’ Așadar, n-am greșit anticipînd 

un echilibru de forțe în partida 
Progresul—Grivifa Rosie. Echipa an
trenată de Eduard Denischi a con
dus mai bine de 60 de minute și 
fără finișul de un sfert de oră al 
Griviței Roșii am fi putut înregistra 
surpriza etapei. Mai ales că Progresul 
a fost la un pas de a obține un 
avantaj net, dacă Alexandrescu — 
în primele minute — n-ar fi ratat 
un „ droop" ca și făcut de pe linia 
de 22 m.

Fără a fi furnizat un mare spec
tacol, cum ne-am fi așteptat după

3-3 cu Grivita Rosie
„cartea de vizită" a celor două e- 
cliipe, jocul a plăcut datorită dîrze- 
riiei cu care Progresul a căutat să-și 
mențină avantajul luat în min. 13, 
prin „droop“-ul realizat de Marian 
Ghețu. Minute în șir Progresul a 
atacat în jumătatea de teren adversă. 
Grivița Roșie a contraatacat rar, |»e 
partea lui Balcan, mai ales, ratînd 
cel puțin o ocazie clară de „essai" 
(min. T9) și o lovitură de pedeapsă 
(min. 23) prin Irimescu.

TIBERIU STAMA
(Continuare în pag, a 3-a)

După 35 de am

ROMÂNIA INTILNESTE FRANȚA LA FOTBAL
De vorbă cu antrenorii lotului

ai fotba- 
manifestă

Nentimărații prieteni 
lului din țara noastră 
un deosebit interes pentru partida 
internațională amicală pe

echipa națională o va susține 
miercuri, la Paris, in compania 
reprezentativei Franței. Credem 
că și aici trebuie căutată expli-

echipei franceze.Pe Turnui Eiffel, Just stînga, rîndul de sus iPe Turnul Eiffel, Just Fontaine, antrenorul ----------------------- .
M. Ionescu, Datcu, Nunweiller 111, Mocanu, Sătmăreanu, Dridea, Badea, Dobrin, Frățilă, Ghergheli, Dumitru 
Niculae, C. Radu, C. Dan, și Sorin Avram.

Rîndul de jos : Popa, antrenorii Covaci și Oană, Iancu, Năftănăilă și Lucescu.
Văzuți de Neaga Radulescu

cația tribunelor mai populate ca 
oricînd care au caracterizat ul
tima etapă de campionat, ca șl 
strădania majorității jucătorilor 
și, cu precădere, a celor din evi
dența „lotului*, de a se impune 
atenției antrenorilor Ilie Oană și 
Ștefan Covaci.

In dorința de a informa pe ci
titorii noștri care este părerea 
antrenorilor echipei naționale a- 
supra potențialului acesteia și 
perspectivelor meciului cu Franța, 
am adresat tovarășilor Oană și 
Covaci Cîteva întrebări.

O AN A : In.tr-o oarecare
da. Vă imaginați că nu 

ușor să înlocuiești o „ari- 
viteza lui Pircălab și un 
central de valoarea din 

vreme a lui Ion Ionescut 
un meci 
cel din 
in linii

i— Indisponibilitățile de ultim 
moment, și ne referim mai ales 
la Ion Ionescu și Pircălab — 
— afectează, după părerea dv. 
valoarea scontată a echipei ?
ILIE 

măsură, 
e lucru 
pă” cu 
atacant 
ultima
mai ales după ce ai făcut 
de verificare, cum a fost 
Grecia, și te-ai stabilit 
mari la o formulă de echipă.

~ Și, totuși ?
I. O.: Fără să minimalizăm si

tuația, nu facem din asta o... tra
gedie. Dispunem, după părerea 
mea și a lui Covaci, de alți jucă
tori valoroși, ca Dridea I, Badea, 
Sorin Avram și, în poartă, de

M. KAHOVEANU

(Continuare în pag. a 3-a)



Principala partidă masculină din 
etapa a XVI-a a întrecerii de volei 
la categoria A s-a disputat la Bra
șov, unde Steaua București a întîlnit 
echipa locală Tractorul. Bucureșlenii 
au învins, conform așteptărilor, dar 
mai ușor decît era prevăzut: 3—0 
(3, 10, 6). Tractorul a opus o oare
care rezistență doar în setul al doilea, 
în rest acționînd cu timorare și 
fiind astfel depășit net. (EUG, 
BOGDAN-corespondent).

Un alt meci important al etapei 
Jucat la Brașov, de asemenea mas
culin, i-a opus echipei gazde, Poli- 
tehnica, formația Politehnica Galati. 
Și această dispută a luat sfîrșit cu 
victoria oaspeților: Politehnicii Bra
șov—Politehnica Galați 1—3 (9, —9, 
^5, _5;. (V. POPOVICI-coresp.).

La Brăila, Progresul (ni) a dispus 
cu 3—0 (6, 14, 11) de Politehnica 
Timișoara, datorită in egală măsură 
atacului mai bun și plusului de ex
periență. In setul al doilea oaspeții 
au condus cu 14' 10, cedînd în final. 
(GR. RIZU-coresp.).

La Baia Mare, Minerul (m), Ia 
capătul unui meci de mare luptă 
și foarte spectaculos, a întrecut cu 
5—0 (11, 14, 11) formația Viitorul 
Bacău, făcînd cel mai bun Joc al 
său din actualul campionat. (T. 
TOHĂTAN-coresp. principal).

MOTO

Curse de ridicat nivel
tehnic in prima etapă

a „Cupei României"
Prima etapă a „Cupei Româ

niei", desfășurată ieri pe traseul 
din dealul Muscelului de la Cîm- 
pina, a relevat buna pregătire teh
nică a majorității competitorilor 
cu care aceștia se prezintă la în
ceput de sezon. Timpul foarte fru
mos și traseul bine amenajat au 
contribuit din plin la realizarea 
acestui agreabil spectacol motoci- 
clist. Vorbind despre amenajarea 
traseului și despre organizarea e- 
tapei, se cuvine să evidențiem pe 
activiștii asociației sportive Poiana 
Cîmpina pentru prețiosul lor aport 
Ia reușita concursului. Foarte 
mulți dintre cei prezenți la antre
namentul oficial erau sceptici cu 
privire la posibilitățile concuren- 
ților de a parcurge traseul, avînd 
în vedere duritatea excesivă a a- 
Cestuia. Dar, parcă pentru a in
firma temerile lor, motocicliștii, 
făcând o adevărată risipă de ener
gie, au demonstrat că atunci cind 
șa vrea, se poate ! Pantele și con- 
trapantele, deși au constituit o 
adevărată piatră de încercare a ta
lantului și — mai ales — a forței, 
au fost abordate cu mult curaj de 
Către majoritatea sportivilor. Dacă 
do la favoriți ne-am așteptat la 
asemenea comportare, îmbucură
toare a fost mai ales constatarea 
că și din rîndul „bobocilor" s-au 
detașat cîțiva alergători cu reale 
calități pentru acest gen de curse 
motocicliste. Printre ei : I. Bobîl- 
neanu și Aurei Ionescu (500 cmc). 
Fl. Davidescu, V. Savin, Tr. Moașa 
Și C. Goran (250 cmc).

Dintre consacrați au fost notați 
cu foarte bine Mihai Dănescu, 
Otto Ștefani, Cristian Dovids, 
Petre Paxino și Cicerone Coman 
(250 cmc), Eugen Keresteș, Ovidiu 
Puiu și Gheorghe Ion (500 cmc) 
pentru acuratețea cu care au par- 
CUrs traseul și pentru hotărîrea 
cu care și-au apărat șansele. Dea
supra tuturor s-a situat campionul 
M. Dănescu. El a dat un adevărat 
/.recital" de motocros. A condus 
detașat în ambele manșe, cîștigînd 
dar.

CLASAMENTE : 250 cmc : 1. M. 
DĂNESCU (Steaua) 8 p, 2. O. Ște
fani (Steagul roșu Brașov) 6 p, 
3. P. Paxino (Steaua) 4 p; 500 
cmo: 1. E. KERESTEȘ (Steaua) 
8 P, 2. O. Puiu (St. r. Brașov) 6 p, 
3. Gh. Ion (Steaua) 4 p ; 300 cmc 
(tineret) : 1. PETRE LUCACI (St. 
r. Brașov) 8 p, 2. Teodor Bălănoiu 
(Poiana Cimpina) 6 p, 3. Aurel 
Crican (Poiana Cîmpina) 4. p.

ION DUMITRESCU

Marea majoritate a favoriților-învingători
In cea de-a XlV-a etapă a con

fruntării feminine Ia categoria A, 
echipa bucureșleană C.P.B. a reali
zat o deosebit de valoroasă victorie 
la Sibiu, înviugînd formația locală 
C.S.M. cu 3—1 (8, 11, —11, 12), 
la capătul unei dispute de bună cali
tate tehnică, în care cîștigătoarele 
au jucat fără greșeală. (D. SOLO- 
MEI-coresp.).

Țesătura P. Neamț—Penicilina 
Iași (f) 0—3 (4, 11, 16). Localni
cele au suferit o tnfrîngere catego
rică din cauza jocului nesigur pe 
care î-au practicat, dar și ca ur
mare a comportării de ridicată ținută 
tehnică a ieșencelor. (C. NEM- 
ȚEANU-coresp.).

Universitatea Cin j—Universitatea 
Craiova (f) 3—2 (7, 11, —8, —14, 
7). lin joc de scăzut nivel tehnic, 
terminat cu victoria, meritată, a e- 
chipei care a greșit mai puțin. 
(ȘT. TAMAȘ-coresp.).

Partidele feminine de categoria A 
programate în Capitală s-au încheiat 
cu rezultatele: Dinamo—I.C.F. Bucu
rești 3—0 (2, 7, 12) și Rapid— 
Farul Constanta 3—0 (9, 7, 5), 
Dinamovistele au avut o sarcină mai 
ușoară decit se așteptau. Fără a 
străluci, ele au cîștigat, cu tot pe
ricolul de a pierde setul al treilea. 
Dacă replica „nefavoritelor" din par
tida Dinamo—I.C.F. s-a indîrjil spre 
sfîrșit, în celălalt meci constănțen- 
cele au mers în permanent descres-

C. S. M. Reșița—
Voivodina Novisad 13-9, la box

Sîmbătă seara, la Reșița, în pre
zența a peste 2000 de specta
tori, s-a disputat meciul de box 
dintre echipele C.S.M. Reșița și 
Voivodina Novisad (Iugoslavia). 
Partidele au fost de bun nivel 
tehnic. Gazdele au cîștigat cu 
13-9. Reșitenii au cîștigat prin C. 
Muscă, V. Bratie, M. Morărescu, 
S. Stoica și D. Bucur.

L PLAVIȚU - coresp. princip si

3ASCHE T\

La băieți, I.C.F. a dispus

Jocurile desfășurate sîmbătă și 
duminică în cadrul campionatelor 
republicane de baschet au adus 
cîteva însemnate clarificări în lup
ta ce se dă pentru pozițiile „cheie" 
în clasamente. Rezultatul cu cele 
mai importante urmări a fost înre
gistrat la Brașov, unde formația 
locală Voința a învins pe Rapid 
București. Prin această înfrângere, 
rapidistele (acum cu 3 meciuri 
pierdute) au ieșit, practic, din lup
ta pentru titlu, care în mod nor
mal nu mai poate „scăpa" Poli
tehnicii București. în întrecerea 
echipelor masculine, se remarcă 
victoria I.C.F.-ului asupra Politeh
nicii București.

Iată rezultatele categoriei A șl 
unele comentarii :

MASCULIN

I.C.F.  București — Politehnica 
București 57—54 (23—30). Echipa 
studenților de la I.C.F., revelația 
returului, a realizat o meritorie 
victorie care, după rezultatele 
etapelor precedente, nu mai con
stituie o surpriză. I.C.F. a obținut 
succesul datorită în special apă
rării extrem de combative în care 
maestrul emerit al sportului Mihai 
Nedef a excelat. Ca evoluție a sco
rului, în prima repriză, avantajul 
a fost de partea Politehnicii (min 
17 scor 26—16), iar în cea de a 
doua parte I.C.F.-ului care a re
făcut handicapul și din min. 30 a 
luat conducerea. Fără a se ridica 
la o valoare deosebită, meciul a 
plăcut datorită combativității ju
cătorilor și vitezei în care s-a ac
ționat. Au înscris : Nedef 6, Ni- 
colau 1, Baltag 8, Eremia 11, Mă- 
lușel 10, Scorțescu 4, Tarău 17 
pentru I.C.F., Diaconescu 6, Czell 
4, Purcăreanu 12, Popa 2, Iecheli 
20, Molin 2, Haneș 8 pentru Poli
tehnica. Au condus bine, un meci 
dificil, arbitrii Gh. Dinescu și P. 
Spi.ru.

Politehnica Galați — Universi
tatea Cluj 59—45 (24—17). După o 
partidă de slab nivel tehnic, gaz
dele au obținut o victorie netă. 
De menționat că din formația Uni
versității Cluj a lipsit principalul 

cendo, ca scor și valoric, pînă la fi
nal, infirniînd speranțele oferite prin 
jocul bun cu care au început întîl- 
nirea. Sub raport tehnic, meciul nu 
a corespuns și pentru că rapidistele, 
deși învingătoare, s-au prezentat de 
asemenea nesatisfăcător. (A. BRE- 
BEANU).

REZULTATELE ÎNREGISTRATE 
IN CATEGORIA B, masculin : Semă
nătoarea București—I. G. Arad 3—1 
(10, 4, —15, 11), Progresul Bucu
rești-—Progresul I.R.A. Suceava 3—1 
(2, 15, —6, 11), înainte Timișoara— 
C.S.M. Cluj 3—0 (11, 10, 6), Fa
rul Constanța—A.S.A. Sibiu 3—0 
(4, 4, 7), Ind. sîrmei G. Turzii—- 
Electroputere Craiova 1—3 (—12, 5, 
—6, —6), I.C.F. București—Univer
sitatea București 3—0 (12, 3, 7), 
Politehnica Iași—Construcții Bucu
rești 3—1 (9, —11, 13, 8), Pe
dagogic Tg. Mureș—Medicina Bucu
rești 3—0 (15, 14. 10), Politehnica 
Cluj—Universitatea Timișoara 3—0 
(10, 9, 14), Știința Petroșeni—U- 
niversitatea Craiova 3—0 (4, 3, 6): 
feminin.' Viitorul București—Corvinul 
Deva 5—1 (7, 7, —12, 11), Sănă
tatea Tîrgoviște—Liceul „N. Bălces- 
cu“ Cluj 2—3 (12, 13, —9, —15, 
—14), Sănătatea Arad—Drapelul roșu 
Sibiu 0—3 (—6, —2, —6), Voința 
M. Ciuc—Tricotajul Brașov 3—1 
(—12, 5, 7, 13), Medicina Bucu
rești—Medicina Cluj 3—0 (5, 5, 8), 
Universitatea București—Medicina 
Tg. Mureș 3—0 (8, 14, 10), Poli
tehnica Galați—Științe economice 
București 3—2 (—8, —12, 4, 10, 
7), Politehnica Brașov—Pedagogic 
Pitești 3—1 (13, —10, 6, 7), Uni-

Echipa Mexicului învingătoare la Oradea și ia Cluj
Turneul voleibaliștilor mexicani 

a continuat cu partidele amicale 
jucate la Oradea și la Cluj. La 
Oradea ei au întîlnit echipa de 
categorie A Alumina, pe care 
au învins-o cu 3-2 (15-8, 2-15,
15-2, 9-15, 15-12).

1LIE GHIȘA 
coresp. principal

La Cluj, voleibaliștii mexicani 
au jucat cu C.S.M. Cluj, de care

Echipa feminină Rapid invlnsă la Brașov de Voința!
de Politehnica București

realizator, Demian. Au înscris: 
Chivulescu 17, Ioneci 14, Moraru 
12, Samson 6, Debreczi 6, Comă- 
niță 4 pentru Politehnica, Riihring 
16, Bogdan 9, Stăvariu 4, Ionescu 
4, Dăianu 2, Moldovan 2, Geomo- 
leanu 2, Prie 6 pentru Universita
tea. (T. SIRIOPOL — coresp.).

Universitatea Timișoara — Di
namo București 56—87 (25—46). Ti
mișorenii au făcut cea mai slabă 
partidă din ultimii ani pe teren 
propriu. Ei au greșit nepermis de 
mult în executarea aruncărilor li
bere. Dinamoviștii au condus de 
la început și au învins fără emoții. 
Au arbitrat corect clujenii Gh. 
Rusu și V. Chioreanu. (P. AR
CAN — coresp. principal).

Rapid București — Steagul roșu 
Brașov 99—82 (56—42). Am aștep
tat cu interes această partidă în 
care Steagul roșu își încerca ulti
ma șansă. Din păcate, jucătorii au 
intrat pe teren resemnați și acest 
lucru s-a făcut simțit. în vervă 
deosebită, Cristian Popescu a făcut 
adevărate demonstrații de virtuo
zitate și eficacitate, înscriind nu 
mai puțin de 43 de puncte. Au 
marcat : Tursugian 6, Popescu 43, 
Predulea 12, Stănescu 12, Vasiles- 
cu 12, Popovici 11, Coman 2, Far- 
caș 1 pentru Rapid, Dumitrescu 
14, Dikay 16, Bîrsan 14, Frantz 10, 
Zereles 13, Deaki 9, Iacobi 2, Damo 
4 pentru Steagul roșu. Au arbi
trat bine C. Armășescu și P. Marin.

Steaua — Dinamo Oradea 85— 
58 (36—26).

Academia Militară — Medicina 
Tg. Mureș 68—76 (35—40).

FEMININ

Voința Brașov — Rapid Bucu
rești 63—58 (32—20). Gazdele au 
realizat o partidă excelentă, acțio
nînd deosebit de spectaculos. Ele 
s-au impus datorită în special a- 
runcărilor de la distanță și semi- 
distanță. Rapidistele au contribuit 
din plin la reușita meciului, dar 
au trebuit să cedeze în fața com
bativității brasovencelor. îp plus, 
absența din formație a maestre! 
sportului Anca Racoviță s-a făcut 

versitatea Iași,—Universitatea Timi
șoara 1—3 (14, —14, —12, —10). 
Rezultatele meciurilor de categoria B 
din provincie ne-au fost comunicate 
de corespondenții noștri: C. ALBU- 
Tg. Mureș, EM. DUMITRESCU- 
Constanța, A. ARNÂUTU-Timișoara, 
B. SEBOK-M. Ciuc, T. SIRIOPOL- 
Galati, I. LEIZERUC-Iași, P. ȚO- 
NEA-C. Turzii, T. MANIU-Brașov, 
GH. NICOLĂIȚĂ-Xtad și T. COR- 
NEA-Petroșeni.

Clasamentele la zi In categoria A
MASCULIN

1. Politehnica Galați 15 14 1 44:12 29

2. Steaua București 15 14 1 42:13 29
3. Rapid București 15 13 2 41:11 28
4. Dinamo București 15 13 2 42:12 28
5. Tractorul Brașov 16 6 10 26:33 22
6. Progresul Brăila 16 5 11 18:37 21
7. Alumina Oradea 15 5 10 22:35 20
8. Petrolul Ploiești 15 5 10 20:34 20
9. Minerul B. Mare 15 5 10 17:32 20

10. Viitorul Bacău 14 5 9 24:30 19
11. Politehnica Tim. 15 4 11 16:36 19
12. Politehnica Brașov 16 2 14 15:42 18

FEMININ
1. Dinamo București 13 12 1 37: 7 25
2. Rapid București 14 11 3 38:15 25
3. Penicilina Iași 14 10 4 35:17 24
4. Farul Constanța 14 9 5 31:20 23
5. C. P. București 14 6 8 27:27 20
6. Universitatea Cluj 14 5 9 18:33 19
7. I.C.F. București 14 5 9 17:32 19
8. Universitatea Cr. 14 4 10 17:37 18
9. C.S.M. Sibiu 13 4 9 20:30 17

10. Țesătura P. Neamț 14 3 11 14:36 17

au dispus cu 3-1 (15-4, 14-16,
16-14, 15-13) și cu Politehnica
Cluj, pe care au învins-o tot cu 
3-1, (15-9, 15-4, 12-15, 15-1»), A- 
ceste jocuri amicale au scos în 
evidență calitățile echipei mexi
cane, purtînd amprenta stilului 
de joc „Cherebețiu*, o bună pre
gătire și importante posibilități 
de progres. S-au remarcat, de la 
oaspeți, Rodina și Gonzalles.

ȘT. TĂMAȘ - coresp.

Iecheli (Politehnica) a sărit și, deși este jenat de Eremia, aruncă Ia 
coș. (I.C.F. — Politehnica București: 57-54).

resimțită în organizarea și efica
citatea acțiunilor. Au înscris: Si
mon 23, A. Vogel 12, Hergetz 4, 
Popa 6, Horacek 5, Essigman 5, 
Salla 4, Constantin 4 pentru Voin
ța, Ivanovici 13, Suliman 21, Dia- 
conescu 8, Vasilescu 6, Chiraleu 4, 
Ferencz 4, Schreiber 2 pentru 
Rapid. Au arbitrat bine I. Știrbu 
(Cluj) și M. Aldea (Ploiești). (E. 
BOGDAN — coresp.).

Voința București — Universita
tea Iași 71—54 (37—30). Deși au 
învins la o diferență apreciabilă, 
bucureștencele au trecut prin 
multe emoții. Ele au condus cu 
27—14 (min. 13), dar au slăbit alura 
și au permis ieșencelor (de la care 
a excelat Antoniu) să egaleze în 
min. 25 (scor 40—40). După cîteva 
minute de joc echilibrat, Voința

CICLISM

C. Grigore—învingător 
în „Cupa primăverii" 

(Urmare din pag. 1) 

meti și alții nu rezistă — surprin
zător ! — și rămîne. Cîțiva dintre ei 
fac eforturi și revin pe primul plan, 
dar Zanoui și Cosma nu reușesc nici 
acest lucru. Ne apropiem de sosire 
și atacurile se succed cu repeziciune. 
Cuplul St. Suciu — Gh. Răceanu își 
încearcă șansele. Plutonul ripostează. 
Are mai mult succes Gh. Moldoveanu, 
pornit ca o... rachetă. După el se 
duc Alex. Sofronie, C. Grigore și N. 
Ciumeti. Cvartetul se detașează sim
țitor. Semnal de alarmă în pluton! 
Fuge C. Dumitrescu. II urmează G. 
Moiceanu, G. Ciocan și, la mică 
distanță. St. Suciu. Grupul doi este 
foarte aproape de fruntași, dar... li
nia de sosire nu le mai permite să 
facă joncțiunea. Tinărul rutier G. 
Grigore, eu mai multe resurse, cîș- 
tigă clar sprintul final și cu aceasta 
prima victorie cielistă din sezonul 
competițional 1967. O cursă pasionan
tă cu un final electrizant.

Iată rezultatele tehnice:
1. 0. GRIGORE — a parcurs 63 

km în lh. 30:09; 2. N. Ciumeti; 3. 
Alex. Sofronie; 4. Gh. Moldoveanu — 
același timp; 5. G. Dumitrescu 1 h. 
30:12; 6. G. Moiceanu: 7. C. Cio
can — același timp; 8. Șt. Suciu 1 h. 
30:16; 9. Șt. Cernea; 10. I. Stoica
— același timp.

In celelalte curse s-au înregistrat 
următoarele rezultate :

Juniori mari (23 de eoncurenți — 
25 km): 1. Ion Florea (Olimpia) 
47:32; 2. A. Ticleanu (Olimpia); 3. 
St. Leibner (CPB); 4. P. Ivănescu 
(Sc. sp. 1) — același timp; 5. D. 
Crișan (CPB) 47:33; 6. P. Tudo- 
rică (Dinamo) — același timp.

Juniori mici (7 eoncurenți — 15 
km): 1. N. Gavrilă (Steaua) 32:00;
2. T. Adrian (Sc. sp. 1) 34:54; 3. 
T. Diaconescu (Sc. sp. 1) — același 
timp.

Semicurse (15 eoncurenți — 15
km) : 1. Șt. Ștefan (Steaua) 34:48;
2. G. Cornel (Dinamo) 34:54; 3. 
AL Nichifor (Steaua) — același 
timp.

Biciclete, de turism (4 eoncurenți
— 5 km): 1. Hie Filip (Sc. sp 2) 
13:20.

Următoarea competiție de fond va 
avea Ioc duminică în organizarea 
clubului sportiv Flacăra.

Foto: A. Neagu

a reușit să-și organizeze din nou 
jocul și să se distanțeze. Au în
scris Spiridon 25, Magdin 8, Tu
dor 17, Florescu 10, Pitrop 11 pen
tru Voința, Antoniu 23, Idriceanu 
9, Voica 7, Gumeniuc 11, Totan 4 
pentru Universitatea. Au condus 
cU greșeli V. Kadar și P. Pasăre.

Universitatea Cluj — Mureșul 
Tg. Mureș 57—44 (28—17). A fost 
un joc frumos în care ambele echi
pe au depus toate eforturile pen
tru realizarea unui spectacol a- 
greabil și, bineînțeles, pentru vic
torie. Mai sigure la panou, clu- 
jencele au învins pe merit. (N. 
TODORAN — coresp.).

Politehnica București — Crișul 
Oradea 78—52 (39—23).

Constructorul București — Olim
pia T. V. București 57—33 (26—18).

Spi.ru


A

ROMÂNIA iNTlLNESTE FRANȚA LA FOTBAL
(Urmare din pag. 1)

Datcu, „rodați" in intilnirile inter
naționale din ultimii doi ani. Spre 
bucuria noastră, aceștia s-au pre
gătit conștiincios in ultima vreme 
și s-au impus atenției. In treacăt 
fie-zis, credem că aceasta se dato- 
rește și apariției in lot a unor ju
cători noi, ca Radu, M. Constan- 
tinescu și chiar Lucescu și Frățilâ. 
Ceea ce, să recunoaștem, e bine.

I. O.: Fără îndoială, vom lua 
măsuri pentru întărirea apărării 
dar — ca să zic așa — in.,. limi
tele admise, care nu afectează 
spectacolul și, bineînțeles rezulta- 

urma-urmei, nu poți marca 
din propria jumătate

tul. La 
goluri 
teren 1

— în ce au constat ultimele 
pregătiri ?

Cum priviți meciul cu Franța?

I. O. .* Deși e vorba de un meci 
imical și noi șt sportivii îl privim 
:a pe un joc oficial. Vrem ca echi- 
oa noastră de fotbal să confirme 
impresia bună lăsată in ultimele 
'ocuri prestate peste hotare. Mai 
ties că ne intilnim cu fotbaliștii 
râncezi după 35 de ani. Meciul 
iu va fi ușor. Avem un adversar 
le valoare, cu multă ambiție. O 
tună parte din fotbaliștii francezi 
>or să confirme promovarea în 
.națională" și însuși antrenorul lor 
,Justo“ e la... primul examen. Dar, 
lupă cum știți, avem și noi am- 
'iția noastră, iar jucătorii noștri 
loresc să facă totul pentru a se 
mpune. Ne punem mari speranțe 
n ei.

— Mergeți pe ideea apărării, 
obișnuită cel mai adesea în jocu
rile din deplasare ? Cei doi an
trenori scutură din cap.

ST, C.: După „maratonul" de 
trei meciuri în 7 zile, în care băie
ții au susținut partide deosebit de 
importante in campionat și meciul 
din Grecia — ușoare antrenamente 
de revenire, cristalizarea noii for
mule de echipă, apoi antrenamen
te mai tari și două jocuri. Pentru 
că veni vorba, ar fi bine dacă 
toate echipele noastre fruntașe ar 
intensifica lucrul la antrenamente, 
încercînd — în plus — să facă și 
la mijlocul săptăminii jocuri care 
să solicite serios pe fotbaliști. Asta 
ar stimula pregătirea și multe al
tele. Echipele mari din Europa și 
din alte părți așa fac. In ce ne 
privește, nu o dată trebuie să... re
ducem „motoarele" la lot, la an
trenamentele din cursul săptămî
nii, întrucît majoritatea oamenilor 
vin obosiți, pentru ca apoi, intor- 
cîndu-se la echipă, să se plingă 
de oboseală.

I. O.: Luni dimineață plecăm, 
iar seara avem in program un an
trenament de acomodare pe tere
nul din „Parc des Princes"
vom juca miercuri seara, cu 
cepere de la ora 20,30 (21,30 
Bucure știului).

Haidu. produce panică la poarta apărată de Niculescu. Fază din meciul 
amical de ieri, Dinamo București — Metalurgistul.

Agenda săptămînii
COMPETIȚII INTERNE

Foto: A Neagu

Iri, pe stadioane
IN CUPA BALCANICA: U.T.A. 

— CERNO MORE VARNA 
0—2 (0—0)

MECIURI AMICALE

BOX : 20 III, la Brăila șl 21
III, la Cluj, turneul lotului repu
blican ; 24—29 III, la Bacău, Cluj 
și BrăUa, etapa de zonă a cam
pionatului republican individual 
de juniori.

GIMNAȘTICA : 23—24 III, la 
Bacău, finala campionatelor 
școlare.

HALTERE : 25—26 HI, etapa re
gională a campionatului repu
blican de juniori.

MOTO : 26 HI, la Ploiești, eta
pa a doua a Cupei României.

NATAȚIE : 21—26 HI, la Cluj, 
Cupa Federației la polo.

SCHI : 25—26 IH, la Poiana 
Brașov, finala campionatului re
publican școlar.

SCRIMA : 25—26 HI, la 
etapa 
tului 
dă și

TIR 
Cupa __ _____

BASCHET : 25—26 IU, etapă în 
cadrul campionatelor republi
cane.

HANDBAL : 24—26 HI. la Re
șița, Timișoara și București, eta
pa de zonă a concursului repu
blican al școlilor sportive.

PATINAJ : 23—26 III, la Bucu
rești, concurs republican de pa
tinaj artistic.

RUGBI : 26 HI, etapa a treia 
a campionatului republican.

VOLEI : 26 m. etapă în ca
drul campionatului republican.

Iași, 
I faza a Il-a a campiona- 
republican pe echipe, spa- 
sabie.

: 23—26 III, la București, 
României.

I. O.; Nici nu ne gîndim. După 
um știți, desigur, ultimele jocuri 
n deplasare, chiar oficiale, le-am 
bordat avind ca idee dominantă 
tacul. Jocul cu Italia, de pildă, 
apărarea „specializată” a lui „In- 

ne e martoră.' Este vorba des- 
>re orientarea generală dată de 
tderație, ținînd seama de caracte- 
istica de temperament a sportivi- 

noștri, și căreia
?l mai bine jocul

De ce așa tîrziu ?

i se potrivește 
ofensiv.

Italia am pier-— Bine, dar în 
dut...
I. O. : După părerea mea, numai 

de cîteva greșeli personale regre- 
bile ale unor jucători au stat la 
iza acestui rezultat.
ST. C.: împotriva echipelor

.F.G pi Portugaliei, jucate tot in 
^plasare, am atacat, de asemenea.

unde 
în- 
ora

ST. C.: Jucindu-se în cursul săp
tămînii, în zi de lucru, pe un teren 
la circa 30 km de ~ 
geți...

— Așadar, în 
încă ce nocturnă !
babilă ?
ȘT. C. : Ionescu — Sătmăreanu, 

Nunweiller III, D. Nicolae, Mo- 
canu — Ghergheli, Dobrin — Lu
cescu, Dridea I, Frățilă, S. Avram.

— Un pronostic ?
1.0.: Uf! Dacă

întrebarea asta...
Am urat succes 

fotbaliștilor noștri 
de miercuri seara.

Paris, ințele-

nocturnă, și 
Echipa pro-

n-ar mai fi și

antrenorilor și 
pentru meciul

Echipa de juniori a

DINAMO BUCUREȘTI — META
LURGISTUL BUCUREȘTI 4—0 
(2—0). Diferența de categorie și-a 
spus cuvîntul.’ Mai maturi și cu o 
mai bună pregătire fizică dinamo- 
viștii au cîștigat comod prin punc
tele înscrise de Nuțu (min. 45 și 
58), D. Ene (min. 32) și Haidu 
(min. 75).

DINAMO VICTORIA BUC. ~ FLA
CARA MORENI 2—3 (1—0). Oaspeții 
au lăsat o frumoasă impresie, ac
ționând cu multă clarviziune. Au 
marcat : Bocin (min. 54), Drăgan 
(min. 56), Dănilă (min. 78) pentru 
Flacăra Moreni și Jercan (min. 35), 
Maghiar (min. 83) pentru Dinamo 
Victoria. (NICOLAE TOKACEK-co- 
resp.).

RAPID — PROGRESUL 
1—0 (1—0). Meci frumos în 
pidiștii au folosit 7 Juniori 
de talentați.

PETROLUL — DINAMO
1— 0 (0—0). METALUL TlRGOVIȘTE
— STEAUA 2—3 (1—3). C.S.M.S. IAȘI
— POLITEHNICA GALATI 0—2 (0—0). 
FARUL — POLITEHNICA BUCU
REȘTI 4—1 (3—0). UNIVERSITATEA 
CLUJ — JIUL 2—2 (2—0). OTELUL 
GALATI -? PROGRESUL BUCU
REȘTI 1—1 (1—1). C.S.M. SIBIU — 
TRACTORUL BRAȘOV 0—0. C.F.R. 
PAȘCANI — LOCOMOTIVA IAȘI
2— 0 (0—0). MUREȘUL DEVA — ME
TALUL AIUD 3—2 (1—1). CRIȘUI» 
ORADEA — VAGONUL ARAD 0—1 
(0—1). OLIMPIA ORADEA — RE
COLTA CĂREI 1—1 (1—0). A.S.A.
TG. MUREȘ — CLUJEANA 1—1 
(0—1). A. S. CUGIR — MINERUL 
LUPENI 3—0 (3—0). INDUSTRIA SÎR- 
MEI C. TURZII — MEDICINA CLUJ 
5—1 (2—0). UNIREA FOCȘANI —
DINAMO BACAU 0—0. GAZ ME
TAN MEDIAȘ — METROM BRAȘOV 
2—1 (2—0). C.F.R. ARAD — C.F.R. 
TIMIȘOARA 4—3 (1—2).

COMPETIȚII INTERNATIO
NALE

i ooo de 
meciul 
cadrul 

opus 
> More 
c u au-

ARAD, 19 (prin telefon), 
spectatori au urmărit azi 
internațional disputat in 
„Cupei balcanice’* și care 
echipele U.T.A. și 
Varna. Arădanii au dominat 
toritate timp de 75 de minute, dar 
Traian Popescu (mln. 13, 51, 64, 68), 
Axente (min. 57. 63), Mețcas 
34) și Șchiopu (min. 40) au 
de fiecare dată. Spre sfîrșitul 
tidei, oaspeții au profitat de 
greșeli comise de apărătorii

a
Cemo

(min. 
ratat 
par- 

două 
„ . - formației gazdă și au înscris prin Bo- 

gomilov în min. 85 si 89.
A arbitrat foarte bine S. Muzzaf- 

fer (Turcia).
ȘT. IACOB

IN CATEGORIA C
coresp.

BRAILA 
care ra- 
deosebit

anunțat în 
C trei jocuri 
Ele s-au des- 
Roșiori și Ol- 
relatările co-

PITEȘTI
După cum am mai 

campionatul categoriei 
au fost reprogramate. 
fășurat ieri la Zlatna, 
tenița. Iată pe scurt 
respondenților noștri :

AURUL ZLATNA — MINERUL 
ANINA 0—1 (0—0). Mai bine pregă
tiți din punct de vedere tehnic, 
oaspeții au reușit să cîștige prin 
punctul înscris de Leac, în min. 63. 
Aurul Zlatna a acționat fără vervă 
și dezorganizat. (N. BÂIȘAN).

C.F.R. ROȘIORI — FLACARA 
ȘIE BUC. 3—0 (1—0). Aliniind o 
mațîe tînără gazdele au dominat 
joritatea timpului, înscriind de 
ori prin Capatos (min. 11, din II 
Duță (min. 46) și Nițu (min. 
(TRAIAN NEGULESCU).

S. N. OLTENIȚA — TEHNOMETAL 
BUC. 2—0 (2—0). Victorie clară, la 
capătul unui joc de bun nivel teh
nic. Golurile învingătorilor au fost 
înscrise de Eftimescu în min. 31 si 
36 — ultimul din 11 m. (ION PRE- 
DESCU).

RO- 
for- 
ma- 
trei 
m), 
89).

ÎN CAMPIONATUL REPUBLICAN 
DE JUNIORI — SERIA A X-A

a sosit în Capitală
• OASPEȚII ALINIAZĂ O FORMAȚIE PUTERNICA, CU MULTI 

JUCĂTORI “ ‘ '-------DIN LIGA I

Așadar, mîine, pe stadionul Re- 
iblicii, cea de-a 11-a partidă din 
lmaresul întâlnirilor dintre re- 
ezentativele de juniori ale Româ- 
ei și Turciei.
‘n vederea acestei întîlniri, tinerii 
tbaliști turci au sosit sîmbătă 
pă-amiază, cu avionul, iar ieri 
făcut un scurt antrenament — 
minute — pe ,,23 August4* : în- 

Izire. sprinturi și un joc la două 
rți între două echipe alcătuite 
1 cadrul lotului.
Cîteva amănunte asupra forma- 
i oaspe ne-a oferit antrenorul 
lipei, NAZIM KOKA :
- De la bun început trebuie să 
ți că 

în
nala 
•rsin
favoarea sportivilor turci) au 

nas doar patru jucători : Yavuz, 
ngiz, Dogan și Hayrettin. Va- 
rea echipei nu a scăzut însă ci, 
ipotrivă, pot spune că a eres- 
. în cursul iernii s-au făcut des- 
î pregătiri, au fost aduși în lot 
ători noi, remarcați cu prilejul

din echipa care anul tre- 
deccmbric, a întîlnit na

de juniori a României la 
și Antalya (n.r. 1—1 și 1—0

. ARATA O VARIANTA CU 13
REZULTATE EXACTE

kTCURSUL PRONOSPORT Nr. 11
ITAPA DIN 19 MARTIE 1967
E. Atalanta — Lanerossi X
E. Cagliari — J uventus X
[. Florentina — Foggia 2
. Mantova — Venezia 1
r. Milan —• Brescia 2
L Napoli -— Bologna 1
i. Roma —■ Internazionale X
. Spăl — Lazio 1
. Torino -- Lecco X
X. Pisa — Potenza X

Palermo — Motfena X
. Arezzo -— Padova X
L Catania — Livorno 1
>nd de premii 353.059 lei din care
>r_ț premiul minim 60.165 lei.

diferitele campio- 
participat. Doi din- 
(Istanbul Spor) și

și alți jucători din

portarul Yavuz joa- 
Ankara, Cengiz la

partidelor din 
nate la care an 
tre ei, Ender 
Metin (Altai Izmir) nu au putut
veni Ia București pentru că echi
pele lor, participante în campio
natul primei ligi, au jocuri foarte 
importante.

— Mai sint 
liga I ?

— Desigur : 
că Ia P.T.T.
Fenerbahce Istanbul. Hayrettin la 
Genchler Birligi, Hikmet Ia Istan
bul Spor, Dogan Ia Angara Gucu, 
Zckeriya la Ferikoy Istanbul, Ne- 
dim ta Vefa Istanbul. Toți vor 
juca marți- Alături de ei, în echi
pă sint cîțîva 
a n-a.

— Ce părere 
ciul de marți ?

— Pină acum

jucători din

aveți despre

liga

me-

nici-reușit 
în fața ju- 

lor.

nu am 
odată să ne impunem 
niorîlor români pe terenul 
Vom încerca s-o facem marți !

în încheiere, iată formația anun- 
. țață de antrenorul Nazim Koka 
pentru partida de mîine : YAVUZ 
— ESENALI, CENGIZ, HAYRET-

PREMIILE CONCURSULUI PRONO
SPORT Nr. 10 DIN 12 MARTIE 1967 :

Premiul excepțional : 1 variantă a 
75.000 lei (1 „RENAULT DAUPHINE" 
și 31.700 lei numerar).

Categoria I : 11 variante a 5.170 
lei, categoria a II-a : 233,5 variante 
a 304 Iei, categoria a III-a : 2.127,5 
variante a 33 Iei, categoria a IV-a : 
10.559,5 variante a 10 lei.

Report fondul premiului minim : 
60.165 Iei.

Premiul excepțional a revenit par
ticipantului MALI DĂNILĂ din Mol
dova Veche.

(Rubrică redactată de Adminis
trația de stat Loto-Pronosport).

TIN, HIKMET — DOGAN, ZEKE- 
RIYA — NEEATI, NEDIM, OR
HAN, ILHAN.

Metalul Copșa Mică — Gaz 
tan Mediaș 4—3 (2—2) ; C.S.M.
biu — Steagul roșu Brașov 
(0—0) ; A.S.A. Sibiu — Chimia 
gâraș 2—2 (1—0) ; Metrom 
— Faianța Sighișoara 4—1

me- 
Si- 

0—1 
Fă-

Brașov 
(1-0) ; 

Tractorul Brașov — Oltul Sf. Gheor- 
ghe 2—1 (1—0).

ATLETISM : 26 III, la Atena, 
Crosul Balcanic.

BOX : 23—27 IIL participare la 
turneul internațional de Ia Buda
pesta.

CICLISM : 22—28 III, partici
pare la un concurs internațional 
în Bulgaria.

GIMNASTICA : 25—26 III, la 
Tampere (Finlanda), campiona
tele europene.
LUPTE : 21 III, la București și 
23 III, la Ploiești. România — 
Bulgaria la lupte libere juniori.

NATAȚIE : —
pare la 
de înot 
concurs 
la Cluj.

SCHI :
Marele Premiu al Slovaciei, pro
be alpine.

SCRIMA : 22—29 UI, la Tehe
ran, campionatul mondial de 
tineret.

HANDBAL : 26 IU, ta Cluj, 
Universitatea Timișoara — Jat- 
giris Kaunas, în semifinala 
” HOCHEI : 20—26 in, ta Viena, 
meciuri ale echipei reprezenta
tive în cadrul campionatului 
mondial, grupa B.

POPICE : 25 III. la București, 
România — R.F. a Germaniei.

TENIS DE MASA : 23 III. la 
Budapesta, Vasutas Budapesta — 
C.S.M. Cluj, în finala „Z "

TENTS DE C1MP : 20—26 
Ion Tiriac își continuă 
în America ; 20—26 HI, 
pare la campionatele 
ționale ale Franței, pe 
de Azur.

ȘAH : 20—26 III, participare la 
turneele internaționale din Iugo
slavia (Alexandra Nieolau), R. D. 
Germană (Victor Ciocîltea) și 
Tunisia (Octav Troianescu).

VOLEI : 23 III, la Praga. Ruda 
Hvezda — Rapid București, în 
cadrul „C.C.E.- ; 21 III, la Bar
celona, Hispano Frances — Di
namo București. în cadrul 
„C.C.E.- ; 20—26 m, turneul e-
chipei naționale a Mexicului la 
Brașov, Bacău, Galați, Brăila, 
București.

25—26 III, partici- 
concursul internațional 
de la Milano ; 25—26 HI, 
internațional de sărituri
21 III, participare la

„C.C.E.".
LII, 

turneul 
parti ci- 

interna- 
Coasta

Progresul s-a reabilitat
3-3 cu Grivița Rosie

(Urmare din pag. 1)

La reluare am avut impresia că 
Crivîja Roșie va întoarce rezultatul 
în favoarea ei, dar Țîbuleac a ratat 
o lovitura de pedeapsă (min. 51). 
Abia 11 minute mai tîrziu s-a produs 
egalarea. Același Țîbuleac a reușit 
o splendidă încercare, cu concursul 
coechipierilor săi din linia de trei- 
sferturi. A fost o acțiune care a a- 
mintit dc Grivița Roșie din zilele eî 
de glorie... Campionii au presat în 
continuare hotărîțî — în sfîrșit — 
să-și arate adevărata lor valoare, 
dar Dumitru Nicolae a ratat o fru
moasă ocazie de a înscrie, un „droop“f 
în min. 73.

Scorul a îămas egal pînă Ia fluie
rul final. Prilej de satisfacție pentru 
jucătorii Progresului care au mun
cit pentru acest rezultat și de amă
răciune pentru cei ai Griviței Roșii 
care au pierdut un punct prețios. 
„Am jucat slab 
timentele, 
echipei, fzig. K. Moraru. Mai mult, 
ne-arn subestimat adversarul, mizind 
prea mult pe faima de care ne bu
curăm. N-am făcut decît să repetăm 
greșeala de la Cluj, cînd. de ase
menea, era cit pe-aci să pierdem me
ciul cu Agronomia. Trebuie să facem 
ceva pentru a depăși punctul nevral
gic în care ne aflăm*.

• După o espectativă prelungită 
Dinamo a surclasat formația Gloriei 
stabilind scorul etapei: 24—3 
(8—0). Intr-adevăr, rugbi știi dîna- 
moviști, după ce au înscris o încer
care în min. 15 prin Dragomir, s-au 
desprins net de adversarii lor abia 
în finalul reprizei (min. 39), cînd

pe toate compar- 
ne-a declarat antrenorul

Foto î A. Neagu

nivelul 
specta- 

Și aceasta 
datorită, mai ales, 
echipei noastre 
campioane care a 
evoluat slab. In 
fotografie, una 
din pufinele acți
uni ale rugbișlilor 
de la Grivifa Ro
șie..

Deși așteptat cu 
mult interes, me
ciul dintre Progre
sul și Grivița 
șie, de fapt 
mai important 
al etapei, nu 
ridicat la 
dorit de 
tori.

Rășcanu a realizat o 
centru transformată 
8—0 pentru Dinamo.

După pauză Crăciunescu a trans
format o lovitură de pedeapsă (min. 
54), dar Dragomir a înscris o nouă 
încercare (min. 57), urmată de alte 
trei, autori Nica (min. 60), Baciu 
(62) și din nou Nica (68), d intre 
care două au fost transformate de 
Pilă... Dinamo a luat jocul pe cont 
propriu mai bine de 70 de minute, 
în timp ce Gloria 'a avut doar cîteva 
momente de rugbi valoros care arată 
(totuși) că noul antrenor, Ion Bu- 
zoîanu, face eforturi pentru a scoa
te echipa din impas.

încercare la 
de Nica. Era

® Steaua a trecut destul de greu 
de Rapid. Scorul 13—0 (8—0) nu 
reflectă în suficientă măsură difi
cultățile întîmpinate de învingători. 
Meritul învinșilor este că s-au „bă
tut* permanent, fără a ține seama 
ce adversar redutabil au în față 
Realizatori: Durbac (două încercări 
și o transformare), Băltăretu (în
cercare) și Mateescu (transformare).

• La Săcele, Precizia a terminat 
la egalitate cu Politehnica Iași 3—3 
(3-0).

• Știința Petroșeni—Agronomia 
Cluj: 9—0 (6—0).

9 La Bîrlad : Rulmentul—Farul 
Constanța: 6—3 (3—0).



Echipa României victorioasă în meciul cu Elveția Cupa București" la patinaj artistic
(Urmate din pag. t)

„semnat" prezența pe gheață prin 
două goluri de toată frumusețea. 
Primul dintre ele (min. 18) a fost 
urmarea unei pase ideale dată de 
Geza Iui Iuliu, care a „țîșnit" sin
gur spre poartă și a înscris, iar 
cel de al doilea a fost realizat de 
Geza, după o spectaculoasă combi
nație cu fratele său.

în repriza secundă jocul a lost 
mai puțin dinamic, mai puțin 
curgător. Ambele echipe s-au an
gajat într-o luptă mai mult de for
ță, purtată pe lingă mantinele și 
în mijlocul terenului. Dețele între
ruperi au avantajat formația elve-

Programul jocurilor de 
GRUPA A : Cehoslovacia
R. D. Germană ; Suedia — 
a Germaniei ; GRUPA B : Iugo
slavia — Polonia, Austria — Un
garia, Elveția — Norvegia, Ro
mânia — Italia (ora 17, ora lo
cală la Donaupark) ; GRUPA C : 
Franța — Bulgaria.

țiană, care a dorit să evite un joc 
rapid și cursiv, pentru a limita 
proporțiile scorului. Totuși în min. 
27 o combinație a lui Florescu cu 
Pană l-a pus pe primul în poziție 
bună și scorul a devenit 5—0. 
Sfîrșitul acestei reprize și începu
tul ultimei părți a jocului nu au 
fost favorabile echipei noastre. 
Rămasă doar în trei jucători (Flo
rescu și I. Szabo fuseseră elimi
nați), selecționata română a re
zistat bine, dar imediat după re
intrarea lui I. Szabo a primit un 
gol (min. 42, U. Liithi). în conți- 
uare însă, hocheiștii români joa

că mai bine și realizează două go
luri frumoase: min. 49 prin Biro 
și min. 51 prin Florescu. Cu două 
minute înainte de sfîrșit, același 
U. Liithi pecetluiește scorul final : 
7—2.

Arbitrii H. Valentin și J. Moser 
— ambii din Austria — au condus 
formațiile :

ROMANIA : Dumitra? — Varga, 
Făgăraș; Ionescu, Czaka (Pop) — 
G. Szabo, Calamar, I. Szabo ; Pană, 
Florescu, Ștefanov; Ștefan, Biro, 
Bașa ; Moiș.

„BALET PE GHEAȚA” !
Așa intitulează fotoreporterul agenției U.P.I. această spectaculoasă 
intervenție a portarului nostru C. Dumitraș în timpul partidei 
România — Elveția. Telefoto UPI/Agerpres

(2—0, 3—1, 3—1); Cehoslovacia—
R. F.G. 6—2 (3—0, 1—2. 2—0),
Canada—R.D.G. 6—3 (2—1, 2—0, 
2—2).

In cadrul grupei B, cu excepția 
victoriei clare a echipei noastre, în 
rest rezultate foarte strînse, unul 
dintre ele constituind o surpriză de 
mari proporții: Italia—Austria 4—2 
(2—2, 2—0 0—0)! lată și celelalte 
rezultate: Ungaria — Iugoslavia 6—6 
(1—2, 0—3, 5—1), Polonia—Nor
vegia 3—1 (0—0, 2—0, 1—1).

Duminică, în grupa A: U.R.S.S.—
S. U.A. 7—2 (3—0, 2-0, 2—2),
Canada—Finlanda 5—1 (2—1, 1—0, 
2—0).

In grupa B duminică nu s-a dis
putat nici lin joc.

Timp de 
August" a 
„Cupei București”; competiție in
ternațională rezervată patinatori
lor artistici (sub 12 ani), reprezen- 
tînd Cehoslovacia. R. D. Germană, 
Ungaria și România.

Vineri au avut loc întrecerile la 
figuri obligatorii, băieți și fete. De 
la primele trei figuri de „școală" 
(desen pe gheață) în proba mas
culină s-au detașat Ralf Richter 
(R.D.G.) și Pavel Cekmanek (Ceh.), 
intre care s-a dat pînă la sfîrșit 
lupta pentru primul loc, decisă la 
o diferență minimă în favoarea 
celui dinții. Dintre concurenții ro
mâni, cel mai bine s-a comportat 
tînărul Octavian Goga. El și-a a- 
meliorat sensibil punctajul la ulti
mele trei figuri impuse (sărituri 
și piruete) iar sîmbătă seara, prin- 
tr-o bună evoluție la „libere", și-a 
asigurat cel mai bun clasament in 
rîndul gazdelor.

Și în întrecerea fetelor repre
zentantele noastre n-au avut acces

C.C.E." la floretă
bărbați

® STEAUA - PE LOCUL 5
PARIS 1.9 (prin telefon). — Sîm- 

’ * ,,Pierrehătă au luat sfîrșit în sala 
de Coubertin" din localitate întrece
rile de floretă băieți din 
„Cupei campionilor europeni". In fi
nala competiției, campioana Uniunii 
Sovietice, T.S.K. Moscova, a reeditat 
succesul de anul trecut, terminînd și 
de data aceasta în avantaj la campi
oana Ungariei, Ujpest Dozsa Buda
pesta, cu scorul de 9—3. Pe locul 
3 s-a clasat echipa Olympia Bonn 
(R.F.G.) iar pe locul 4 Cercole Nau
tica Neapole (Italia).

Campioana României, echipa 
Steaua București a ocupat locul 
5—8 împreună cu Racing Paris, 
Wisla Varșovia și Melun (a doua e- 
chipă a Franței).

După victoria la campioana Luxem
burgului, formația Steaua a evoluat 
In compania echipei Ujpest Dozsa 
Budapesta. Meciul a avut o desfă
șurate foarte inteiesantă, cu un în
ceput și. mai ales, cu un final ne
așteptat. Astfel, la un moment dat, 
floretiștii unguri conduceau cu scorul 
de 6—1 și existau puține speranțe 
ca trăgătorii români să mai poată 
reface handicapul. Totuși, cu o mare 
voință (manifestată mai ales de fio— 
retișlii Tonei Drîmbă și Ștefan tFeiss- 
bock) Steaua a reușit să egaleze, 
mai mult chiar să preia conducerea, 
cu 8—6.

Iii această situație n-ar mai fi 
fost nevoie decît de un asalt pentru 
ca Steaua să cîștige acest meci im- 
portant care ar fi adus-o în finala 
competiției. Dar nici Haucler (la 
Gy armați) și nici Falb (la Szabo) 
n-au reușit să obțină victoria; am
ilii au pierdut cu același scor, 3—5.

Scor final 8—8, dar victorie la tușe 
a floretiștilor de la Ujpest Dozsa

ca drul

Turneul de șah
BELGRAD. în runda a opta a 

turneului internațional feminin de 
șah de la Belgrad, Alexandra Ni- 
colau a intîlnit-o pe șahista olan
deză Heemskerk. Alexandra Nico- 
lau (jucind cu albele) a atacat de 
la început pozițiile adversarei sale 
si in urma unor reușite manevre 
tactice a cîștigat un turn. La mu
tarea 37, Heemskerk s-a recunos-

trei zile, patinoarul ,,23 
găzduit prima ediție a

mal ales datorit. 
Cel mai bine i 
figurilor impus.

de puncte și după pro 
libere, cu toată reveni 
Caimacan (mai bună 1 
piruete, unde a fost i

la primele locuri, 
inconstanței lor. 
trecut examenul 
Anca Tănase. Ea și-a păstrat ui 
mic avans 
gramul de 
rea Adinei 
sărituri — 
doua).

Clasamente finale: BĂIEȚI
1. R. Richter (R.D.G.) 7 — 468,7 F 

Cekmanek (Cehoslovacia) 9 - 
p; 3. J. Hoffman (R.D.G 
p; 4. I. Simon (Ungarii 

p; 5. O. Goga (România) 351.
; 7. L. Ci

2. r.
470,9 
457,8
391.6
p ; 6. D. Morariu 325,1 p 
zia 305,9 p; 8. D. Panait 295,5 I 
9. A. Rulete 287,6 p ; 10. M. Io
256.6 p. FETE: 1. Bianca Kiirs
biichler (Cehosl.)464,l p; 2. Bărbi 
Baier (R.D.G.) 452,2 p; 3. Christir 
Errath (R.D.G.) 441,0 p; 4. IldiU 
Halasz (Ung.) 396,8 p; 5. Marii 
Nemeth (Ung.) 390,6 p; 6. An» 
Tănase (România) 373,6 p; 7. Adii 
Caimacan 372,7 p; 8. Adriana Fre<
371.6 p; 9. Doina Mitricică 320,0

ELVEȚIA : Meyer (Berthoud) — 
Kradorfer, Huguenin ; Aeschilman, 
Furer — U. Liithi, P. Liithi, H. 
Liithi; Jiroux, Furier, Henri; 
Piller, Weber,

U. Liithi, P. 
Jiroux, Furier, 

Keller.
★
au fost confirmate! 
zi a campionatului 
înregistrat rezultate 

în grupa A,

Pronosticurile 
încă din prima 
(sîmbătâ) s-au 
surprinzătoare. Astfel, 
echipa S.U.A. a întrecut selecționata 
Suediei cu scorul de 4—3 (2—2, 
1—1, 1—0), la capătul unui meci
extrem de echilibrat și foarte dur 
(s-au dictat nu mai puțin de 38 de 
minute de eliminare!). Alte rezultate 
din această grupă obținute în prima 
zi: Uniunea Sovietică—Finlanda 8—2

IAROSLAV 19 (prin telefon). — 
Sîmbătă și duminică au continuat 
în localitate jocurile din cadrul „Tur
neului internațional de hochei pen
tru echipele de tineret".

Selecționata țării noastre a întîl- 
nit reprezentativa Finlandei, de care 
a fost întrecută cu scorul de 14—1 
(5—1, 4—0, 5—0). Cu o zi înainte; 
hocheiștii finlandezi au învins echi
pa Cehoslovaciei cu 6—4, clasîn- 
du-se în acest fel pe primul loc în 
serie. Ca urmare a rezultatelor de

piuă acum, 
locurile 1—4 s-au calificat 
zentativele Uniunii Sovietice, 
Finlandei și Cehoslovaciei, 
țării noastre va participa la 
pentru locurile 5—8, alături de for
mațiile Poloniei, Ungariei și R. D. 
Germane și va mai avea de susținut 
doar două partide (cu Polonia și 
Ungaria), deoarece rezultatul din 

preliminarii cu R.D.G. (2—6) con
tează și in această ultimă fază a 
competiției.

în turneul final pentru 
repre-

Suediei, 
Echipa 
turneul

Patinatorii români s-au comportai
remarcabil la Sofia

SOFIA 19 (prin telefon de la re
dacția ziarultii ,.Naroden Sport"). 
Pe patinoarul „Drujba", din ca
pitala Bulgariei, au luat sfîrșit în
trecerile din cadrul concursului in
ternațional de patinaj artistic. Pri
mul loc, la individual feminin, a 
revenit patinatoarei cehoslovace 
Zdenka Rehakova cu 787,6 p., ur
mată de campioana României. Ele
na Moiș, cu 747,3 p. Pe locul trei 
s-a clasat micuța patinatoare ro
mâncă Beatrice Huștiu cu 732,2 p. 
Urmează în clasament două repre-

zentante ale Iugoslaviei — Krist, 
716,6 p. și Ciubrikovici 624,1 p. 
urcat pe podiumul de premiere 
campionul român, tînărul Mii 
Stoenescu, clasat pe locul trei 
proba masculină, cu 615,9 p, 
urma lui Petr Starec (Cehoslov 
cia) 754,8 p. și Zoran Matas (Jug 
slavia) 664,5 p. Pe locul patru 
Sandu Dragoș (România) cu 597,1 
Duminică, premiații concursu 
au luat parte la o reușită demt 
strație de închidere.

I. Baciu și S. Popescu-pe locul II
la „Memorialul Podubnîi“

19 (prin telefon), 
duminică au conti- 
de sport „Aripile 

întrecerile concursu-

MOSCOVA,
— Simbălă și 
nuat în sala 
Sovietelor 
lui internațional de lupte greco-
romane, „Memorialul Podubnîi". 
în reuniunile din aceste zile am 
asistat la surprize de mari pro-

DE PE TERENURILE DE FOTBAL
• POLITEHNICA TIMIȘOARA, ÎN

TAȘKENT. Pe stadionul din 
Tașkent s-a disputat meciul inter
național de fotbal între formația 
locală ,,Pahtakor“ și o combinată 
divizionară din România. întilni- 
rea s-a terminat la egalitate: 0—0. 
După cum transmite coresponden
tul agenției TASS, fotbaliștii ro
mâni au dominat insistent în re
priza secundă, dar portarul gaz
delor, Pșenicnikov (care este și 
portarul echipei olimpice sovietice) 
a apărat excepțional. Din echipa 
română s-au remarcat Dumitriu, 
Hai du și Mateianu.

MOSCOVA. La Erevan a început 
un turneu internațional de fotbal, 
la care participă echipele Upon- 
pallo din Lahti (Finlanda), Politeh
nica Timișoara, Șirak din Lenina
kan și selecționata R.S.S. Armene.

în primul joc, echipa finlandeză 
Uponpallo a învins selecționata 
Armeniei cu scorul de 2—0 (1—0).

în ziua a doua a turneului, echi
pa Politehnica Timișoara a învins 
cu scorul de 5—1 (2—0) formația 
i,Șirak" din Leninakan. Fotbaliștii 
români au jucat excelent, scrie 
corespondentul agenției TASS. Go
lurile învingătorilor au fost mar
cate de Surdan (2), Regep (2) și 
Petrovici.

Finala turneului se va disputa 
la 21 martie între echipa Politeh-

de la Belgrad
cut învinsă. în runda a noua, Ale
xandra Nicolau (cu negrele) a 
pierdut la șahista poloneză Konar- 
kovska;

în clasament conduce Zatulovskaia 
Cu 6 puncte (1), urmată de Iova- 
novici și Belamarici cu cite 6 
puncte, Gaprindașvili 5,5 'puncte, 
Nicolau 5 puncte ctc.

FINALA TURNEULUI DE LA EREVAN

formația finlan- 
din Lahti.

nica Timișoara și 
deză „Uponpallo"

ROMA.— In etapa a 25-a a cam
pionatului italian de fotbal frunta
șele clasamentului, Internazionale și 
Juventus, au jucat în deplasare cu 
formații puternice: Roma și Cagliari.

Ambele pretendente Ia titlu au obținut 
meciuri egale (0—0). Alte rezultate : 
Napoli—Bologna 2—1, Torino—Lecco 
1—1, Milan—Brescia 0—1, Fioren
tina—Foggia 0—1. In clasament con
duce în continuare Internazionale cu 
38 puncte, urmată de Juventus cu 
36 p și Napoli cu 34 p.

ȘTIRI • REZULTATE • ȘTIRI
CAIRO 19 (Jgerpres). — Tenis- 

manul român 11 ie Năstase a fost în
vins într-o finală de mare luptă, în 
cadrul probei de simplu bărbați a tur
neului internațional 
Alexandria. El a 
Pinto Bravo după 
9—7. 2—6, 6—8,

de tenis de Ia 
cedat chilianului 
3 ore de joc: 
6—3, 7—5.

BUDAPESTA. — In meci retur din 
cadrul sferturilor de finală ale „Cupei 
campionilor europeni" la handbal 
masculin, Trud Moscova—Ilonved 
Budapesta 21—19 (9—11), handba- 
liștii sovietici s-au calificat pentru 
semifinalele competiției.

KOLN. — în „C.C.E." la handbal 
masculin, V.F.L. Gummersbach— 
Medvesceak Zagreb 19—10 (10—6). 
Datorită unui golaveraj superior, e- 
chipa Gummersbach s-a calificat în 
semifinale.

BERLIN. -— La Leipzig s-a dis
putat primul meci dintre formațiile 
feminine de handbal S. G. Leipzig 
și Bohemians Praga din cadrul se
mifinalelor „Gupei campionilor euro
peni". Handbalistele din R. D. Ger
mană au terminat învingătoare cu 
scorul de 13—3 (5—2). Returul se 
va desfășura la Praga. Cîștigătoarea 
acestei semifinale își va disputa tro
feul cu învingătoarea partidei Uni
versitatea Timișoara—Jalgiris Kau
nas.

LOS ANGELES. — 6u prilejul 
unui concurs feminin de natație, des
fășurat la Eos Angeles, tînăra Deb
bie Meyers, în vîrstă de 14 ani, a

realizat, într-un bazin **de 25 yarzi, 
timpul de 17:41,8, în proba de 1 650 
yarzi. Această performanță consti
tuie un nou record al S.U.A. Ve
chiul record era de 18:03,6 și apar
ținea înotătoarei Patty Caretlo.

BARRY. — Cea de-a 54-a ediție 
a „Crosului Națiunilor", desfășurat 
la Barry (Țara Galilor), s-a încheiat 
cu victoria cunoscutului atlet belgian 
Gaston Roelants. învingătorul a stră
bătut cei 12 km ai traseului în 
36:03,0.

porții. Astfel, campionii olimj 
B. Simic (Iugoslavia) și I. Koz 
(Ungaria), medaliații ultime 
ediții ale campionatelor m 
diale Roscin și Saiadov (U.R.S. 
Nettekoven (R.F.G.) ș.a. 
eliminați.

Sportivii noștri au avut 
portare mulțumitoare în 
concurs, mai ales că ei 
la începutul sezonului co t ' p 
țional, I. Baciu și f~ 
clasat pe locul 3 
respective.

Iată rezultatele 
luptătorii români : 
(cat. 52 kg) a pierdut la pui 
în fața bulgarului Kirov și a 
minat la egalitate cu Haiduc l 
loniâ) și Marinko (Iugoslav 
I. Baciu (cat. 57 kg) a real 
meciuri egale cu Saiadov, T 
tianski și cu Zaharian (toți 
U.R.S.S.); S. Popescu (cat. 63 
a învins la 
lonia) și a 
la Kneajev 
(Finlanda) ; FI. Ciorcilă (cat. 
kg) a pierdut la tuș în fața 
garului Alexandrov. Fiind gi 
s-a retras din concurs. N. N 
(cat. 87 kg) cu toate că a oc 
numai locul 4 a luptat bine, 
încheiat ia egalitate meciul 
Maciavariani, campionul U.F 
și a pierdut la un punct 
rentă în fața sovieticului Ju 
viei și a bulgarului Krumov.

au j

o c<
a< 

se <

S. Popescu « 
la categoi

înregistrate
Gh. Sto

puncte pe Cojen 
pierdut tot la pu 
(U.R.S.S.) și La<

ION CORNEAT 
antrenor fe

în „C.C.E.“ la handbal fem

Universitatea Timișoara a pierdut primul mi 
cu Jalgiris Kaunas la o diferență... recuperabi

Sîmbătă seara s-a disputat la 
Kaunas prima din cele două par
tide ale semifinalelor „C.C.E." 
dintre formațiile feminine de 
handbal Universitatea Timișoara 
și Jalgiris Kaunas. întîlnirea, ur
mărită de peste 6 000 de specta
tori, a furnizat un joc echilibrat, 
în care formația gazdă (în com
ponența căreia au Intrat 
handbaliste din 
Uniunii Sovietice i Petkene, Da- 
nute, Lașițkaite) s-a impus prin- 
tr-0 mai mare forță de șut. Vie-

cîteva
reprezentativa

toria a revenit sportivelor 
niene cu scorul de 10-7 (6-3 
echipa Universitatea Timi 
s-a remarcat Ana Nemet, c 
înscris 6 din cele 7 puncte 
zate de formația noastră.

Meciul retur va avea 
data de 26 martie 
și noi sperăm 
terea de luptă 
timișoreuce — 
puncte cu care
primul joc va fi refăcută.

a 
că

1
în orașul 
cunoscîn 
handbali 

diferența
ele au p
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