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Trimisul nostru special, ROMEO VILARA, ne transmite de la C.M. de hochei:

EGALATĂ (3-3) ÎN ULTIMELE SECUNDE DE POLONIA, 
ECHIPA NOASTRĂ CONTINUĂ SĂ CONDUCĂ ÎN GRUPA R

Telefoto de la trimisul nostru Aurel Neagu ------------------ i

în concursul de sărituri de la Cluj | 

Rolf Sperling (R.D.G.) l-a învins 
la mare luptă pe Pantelimon Decuseară

• Președintele federației poloneze : „JUCĂTORII ROMAN! MERITAU VICTORIA" • Hocheiștii noștri pe 
primul loc și în „Cupa Fair-play" • în grupa A, un rezultat nemaiîntîlnit de._ 19 ani • Azi meciul 
România — Austria.

CLUJ, 26 (prin telefon, de Ia 
trimisul nostru). Ediția inaugu
rală a campionatelor internațio
nale de primăvară ale României 
la sărituri, desfășurată în loca
litate, s-a bucurat de un deplin 
succes. într-adevăr, săritori re- 
prezentînd 6 țări (Austria, Bul
garia. R.D.G., R.F.G., Polonia și 
România) au făcut din plin do
vada bunei lor pregătiri din tim
pul iernii.

Punclul forte al întrecerilor l-a 
constituit disputa dintre P. DE
CUSEARĂ și R. SPERLING 
(R.D.G.) în proba masculină. Vic
toria a revenit oaspetelui, care 
a dovedit mai multă siguranță la 
săriturile impuse, unde a luat 
un avantaj de 10 puncte. La «li
bere", Decuseară a sărit splendid 
un dublu salt jumătate înapoi 
cu dublu șurub jumătate și un 
triplu salt jumătate înainte gru
pat. recuperînd 5 puncte din 

avansul acumulat de Sperling, 
în concursul feminin, talentata 
Rita Krămer (16 ani) din R.D. 
Germană a dovedit că pășește 
cil hotărîre pe urmele surotii 
sale, Ingrid, campioană olimpică, 
dominînd cu autoritate.

CLASAMENTE — MASCULIN:
1. R. SPERLING (R.D.G.) 705,40,
2. P. Decuseară (România) 700,40, 
3.1. Ganea (România) 667,30, 4. U. 
Reff (R.F.G.) 636,10, 5. Kl. Konzor 
(R.F.G.) 631,20, 6. A. Wierniuk 
(Polonia) 618,45, 7. A. Lind (Aus
tria) 603,00, 8. Gh. Baican (Ro
mânia) 561,70; FEMININ: IN
GRID KRĂMER (R.D.G.) 668,90, 
2. Melania Treistaru (România) 
575,60, 3. Elisabeta Wierniuk (Po
lonia) 555,00, 4. Ulrike Sturm 
(Austria) 489,05, 5. Brigitte Huber 
(R.F.G.) 472,85, 6. Maria Alexan
drova (Bulgaria) 469,70.

D. STĂNCULESCU

Pericol la poarta echipei poloneze: I. Szabo, tn poziție favorabilă, ratează, sub privirile .îngrozite’ ale 
fratelui său geamăn. Din lateral A. Fonfara se pregătește să intervină. Fază din meciul România — 

Polonia (3—3)
înainte de orice altă considerație 

referitoare la meciul dintre selecțio
natele României și Poloniei — al 
cărui rezultat vă este la ora aceasta 
cunoscut — să încerc să vă redau 
ultimul minut al jocului, care a adus 

pe tabela de marcaj o nesperată ega
litate pentru adversarii noștri. Imen
sul cronometru din Donauparkhalle 
arăta scurgerea acestui ultim minut, 
iar alături tabela de marcaj indica 
scorul de 3—2 în favoarea jucătorilor 
români. Mai rămăseseră doar 30 de 
secunde pînă la consemnarea unei 

noi victorii a echipei noastre, cînâ 
Iui Czaka i s-a rupt crosa. tn dis
perare de cauză, el a cerut crosa lui 
Calamar, acesta i-a dat-o (vă ima
ginați: eîteva clipe de neatenție) și 
—gol t Aproape că nu ne venea al

(Continuare In pag. a 4-a)

SURPflIZĂ: STEAUA ÎNVINSĂ U BUCUREȘTI!
Rapid e 1
Universitatea Craiova 0

9 Farul 5
Progresul 1

® U. T. A. 0
Petrolul 0

9 Steaua 0
Steagul roșu 1

© Universitatea Cluj 0
Dinamo București 0

© Politehnica Timișoara 3
Dinamo Pitești 1

® Jiul 3
C. S. M. S. 0

„Crosul Balcanic" de la Atena

' Atlcții români de 5 ori
i pc primul loc

ATENA, 26 (prin telefon). Pe te
renurile de golf Golyfadas, în pre- 

Izcnța a peste 10 000 de spectatori, 
s-au desfășurat întrecerile celei de-a 
XII-a ediții a „Crosului Balcanic", 

I la care au participat atleți din Bul- 
* garia, Iugoslavia, România, Turcia 
Iși Grecia. Sportivii români au avut 

o comportare remarcabilă, reușind să 
cucerească primul loc tn 5 din cele 8 

I clasamente ale competiției. Iată re- 
’ zultatele înregistrate: junioare (1000 
Irn): 1. I. Sărăci (R.) 3:14.8, 2.

Fl. Grigorescu (R.) 3:17,2, 3. M. Filip 
(R.) 3:17,9, 4. M. Kovacen (I)

13:18,0, 5. J. Zivadiovici (I)
3:18,2, 6. E. Seckes (I) 3:21,5... 9. 
A. Harea (R) 3:30,0; pe echipe: 

I 1. Remania 6 p, 2. Iugoslavia 15 p, 
* .3. Bulgaria 24 p; juniori (4 000 m) : 
. I. V. Djordjevic (1) 12:02,6, 2. 
| M. Pavlovic (I) 12:03,2, 3. R. Rusa 
. (R) 12:07,8, 4. J. Neznaric (I) 
I 12:12,6, 5. P. Marimovic (I) 12:27,6,

6. S. Ghevedarov (B) 12:30,6... 8. 
I M. Popescu (R) 12:37,0, 9. D. Va-

sile (R) 12:38,0, 14. G. Pascala 
(R) 12:43,0, 16. R. Stoleru (R) 
12:45,2, 17. M. Ionesco (R) 12:47,0 ; 
pe echipe: 1. Iugoslavia 12 p, 2. Ro
mânia 30 p, 3. Turcia 46 p, 4. Bul
garia 48 p; senioare (2 000 m) : 1. 
V. Nicolici (I) 6:23,8, 2. E. Baciu 
(R) 6:26,4, 3. V. Gabor (R) 6.29,4, 
4. K. Danailova (B) 6:34,4, 5. D. 
Rajher (I) 6:37,6. 6. Fl. Stancu (R) 
6:45,6, 7. E. Bncur (R) 6:45,6; pa 
echipe 1. România 11 p, 2. Iugo
slavia 13 p, 3. Bulgaria 21 p; se
niori: (10 000 m) : 1. Z. Vamoș 
(R) 29:58,6, 2. A. Barabaș (R) 
30:02,2, 1 I. Rusnac (R) 30:08,2, 
4. M. Dalkîlîe (T) 30:23,2, 5. M. 
Stoicov (B) 30:31.6, 6. I. Peev (B) 
30:37,2... 8. O. Scheible (R) 30:52,6, 
9. N. Mustață (R) .30:54,0, 18. I. 
Iordache (R) 31:47,0; pe echipei 
1. România 14 p, 2. Bulgaria 30 p, 
3. Turcia 34 p, 4. Iugoslavia 59 
p, 5. Grecia 73 p.

FLORIAN LASLAU

CLASAMENTUL
1. RAPID 17 9 4 4 29-15 22
2. FARUL 17 8 5 4 30-23 21
3. DINAMO BUCUREȘTI 17 8 4 5 25-17 20
4. UNIVERSITATEA CRAIOVA 17 9 2 6 24-24 20
5. STEAUA 17 8 3 6 27-15 19
6. DINAMO PITEȘTI 17 9 0 8 27-26 18
7. PETROLUL 17 7 3 7 16-15 17
8. PROGRESUL 17 7 3 7 16-19 17
9. JIUL 17 7 2 8 30-23 16

10. STEAGUL ROȘU 17 6 3 8 22-25 15
11. UNIVERSITATEA CLUJ 17 4 6 7 r--!9 14
12. U.T.A. 17 3 8 6 17-23 14
13. POLITEHNICA TIMISOARA 17 4 5 8 20-27 13
14. C.S.M.S. 17 4 4 9 19-42 12

Codreanu reia in plasă centrarea lui 
Dumitriu (Rapid — Universitatea 

Craiova 1—0)

ETAPA VIITOARE (2 aprilie)

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

• la Închiderea ediției

'ANTON PONGRAT (România)- I *
I campion mondial de tineret la spadă
. TEHERAN (Agerpres). Tn cea de a treia zi a Campionatelor mon- 
I diale de scrimă pentru tineret, reprezentantul României, Anton Pon- 

graț, a realizat o frumoasă performanță, ocupînd — cu 4 victorii. »• 
I locul I în proba de spadă și cucerind astfel titlul de campion mondial 
’ de tineret pe anul 1967. In urma lui Pongraț s-au clasat Kauter (El- 
Iveția) cu 3 v„ Erdoss (Ungaria), Stricker (Elveția), Rutkowski (Polonia)-» 

toți cu cite 2 v. și Muskowski (Ungaria) cu 1 v.
Probele de floretă au fost cîștigate de reprezentanții Uniunii So- 

I vietice Romanov și Kondratieva,



Dumitriu în reprezentație Victorie, dar cu emoții!
RAPID — UNIVERSITATEA CRAIOVA 1—0 (1 — 0) JIUL —C.S.M.S. IAȘI 3 — 0 (0 — 0)

Stadion — .23 August"; specta
tori — 50 000; timp frumos,- a 
marcat Codreanu (min. 23).

RAPID: Răducanu 7 — Lupescu 
7, Motroc 7. Dan 7, Greavu 7 — 
Dinu 6, Jamaischi 6 — Năstu- 
Tescu 6, Dumitriu II 9, Neagu 7, 
Codreanu 6.

UNIVERSITATEA CRAIOVA: 
Papuc 8 — Bîtlan 8, Mincă 6, M. 
Marcel 6, Deliu 6, — Strîmbeanu 
7, Ivan 6 — Niță 6, Deselnicu 5, 
Oblemenco 5, Sfîrlogea 6.

Arbitru — N. Cursaru ★★★
Așteptat cu mare interes de 

către public și... plasament, der
biul a revenit Rapidului, după 
un joc mai puțin dinamic. în care 
beneficiarul celor două puncte 
n-a fost pus de loc la îndoială. 
Motorul victoriei feroviare 6-a 
aflat în pofta de joc a lui Dumi
triu, mai mobil, mai fantezist și 
mai insistent ca oricînd. Nu e 
mai puțin adevărat, însă, că și 
explicația acestei victorii doar 
la limită se află în pofta de joa
că a aceluiași Dumitriu care a 
ratat un 2—0 clarisim, de dragul 
unei fente pentru dezechilibrarea 
zeflemistă a lui Papuc.

...Meciul începe cu un plictisi
tor «sfert de studiu", in care fe
roviarii nu leagă nimic — Dinu 
și Jamaischi fiind mereu în con
tratimp — iar craiovenii se mișcă 
greoi, lucru foarte firesc, avînd 
în vedere tonajul „vîrfurilor" De
selnicu șl Oblemenco. In apărare 
craiovenii manifestă aceeași imo
bilitate. Tentativele lui Strîm-
beanu pentru înviorarea jocului 
foștilor lideri au o deplină „com
pensație" în jocul fad al triun
ghiului Mincă — Marin Marcel 
— Ivan. Sesizînd dificultățile apă
rării craiovene, Dumitriu tato
nează prin fente și driblinguri 
zonele mai slabe. Și astfel, în 
min. 23, prelungind o minge de 
la Năsturescu, Dumitriu dema
rează irezistibil, pivotează fulge
rător lingă linia de corner și în
toarce o centrare .la firul ierbii*, 
pe care Codreanu o transformă 
fără nici un efort: 1—0 1 Craio
venii par stupefiați. Cîteva mi
nute mai tîrziu, Ivan — nejenat 
de nimeni — trimite spre poarta 
proprie, din apropierea centrului, 
o minge perfect utilizabilă. „Să 
fie doar acestea pretențiile lide
rului ?" Feroviarii simt asta și- 
forțează. In min. 32, Neagu sprin- 
tează pe culoarul lui Dumitriu 
(din faza de gol), își imită „maes
trul" la centrare, dar Dumitriu e 
blocat de Papuc, rămînînd doar 
cu satisfacția unui plonjon ele
gant peste portarul oltean. Ne-

Manolache + Ianca = 5 goluri
FARUL — PROGRESUL 5 — 1 (X— 1)

CONSTANȚA, 26 (prin telefon, de 
la trimisul nostru). Stadionul 1 Mai; 
teren foarte bun ; timp însorit, dar 
friguros ; spectatori : 13 000; au mar
cat : Manolache (min. 1, 55 și 78), 
Iancu (min. 37 și 69), respectiv, 
Țarălungă (min. 16).

Farul a început extrem de iute 
Jocul cu Progresul. „Ca un trăznet!“, 
după cum spunea un spectator aflat 
lingă noi în tribună. Și pînă să se 
dezmeticească bine Progresul, Ma
nolache și înscrisese primul gol din 
bele trei semnate de el în acest 
meci. Abia după gol Progresul se 
regrupează, jocul său pozițional, 
specific, ajutîndu-1 să cîștige timp și 
teren și iată-i pe atacanții echipei 
lui Mateianu în apropierea porții Iul 
Uțu. Dar șuturile anemice ale aces
tora nu periclitează poarta constăn- 
țenilor. De unde pînă atunci Farul 
ataca în trombă, echipa apare acum 
dezorientată și, în min. 16, Țarălungă 
reușește egalarea j V. Popescu tri
mite o minge în adîncime la Ma
teianu, apărătorii Farului se opresc, 
crezînd că tușierul M. Bădulescu a 
ridicat steagul în semn de ofsaid. 
Dar acesta nu semnalizează . nimic, 
Mateianu centrează, Tîlvescu și Ma
re? se încurcă unul pe altul și... 
Țarălungă profită : 1—1.

-Meciul scade ca intensitate și spec
tacol. Abundă pasele greșite, preluă- 
rfle și stopurile defectuoase, jocul 
se desfășoară fără nici un orizont 
tactic. Golul marcat de Iancu în 
tnin. 37 avea să aducă din nou Fa
rului „suflul" atît de necesar și să 
dea jocului turnura așteptată de 
toți constănțenii. Dar, iată cum s-a 
îtascris : Staicu joacă mingea cu 
Toîna la marginea terenului de 16 m, 
Arbitrul semnalează lovitură liberă, 
Georgescu execută ușor, cu boltă, 
peste „zid“, și Iancu, infiltrat în dis
pozitivul apărării adverse, înscrie cu 
capul. Peste un minut constănțenii 
AR ocazia să majoreze scorul, poarta 

multumit cu atîta, Dumitriu îșl va 
crea peste mai puțin de două 
minute acea superfază de gol — 
sprint printre stoperi — și va 
rata numai și numai din dorința 
de a-1 «supune* pe Papuc. (Una 
din satisfacțiile .estetice* ale 
acestui mare talent care — din 
păcate — șarjează deseori spec
taculosul în dauna... fotbalului).

In tot acest timp, craiovenii 
s-au .chinuit' ca niciodată în 
București. Cele două frumoase 
serii de driblinguri ale lui Niță 
sau încercările de atac ale lui 
Sfîrlogea s-au izbit de opacitatea 
perechii Deselnicu — Oblemenco, 
mereu cu un pas in urma apă
rătorilor adverși.

După pauză, în chiar primul 
minut, Dumitriu îl găsește pe 
Neagu, dar acesta ratează. Deo
sebit de activ, Dumitriu uzează 
de cele mai năstrușnice procedee 
de deviere a mingii, punînd 
parcă la încercare capacitatea de 
percepție și reflexele lui Neagu. 
Tînărul .Capellini* al Giuleștiului 
răspunde cu o promptitudine re
marcabilă, dar nu poate învinge 
apărarea aglomerată.

Apoi Rapid slăbește alura. Cra
iovenii nu mai par supărat! pe 
soartă și măresc tirajul. In min. 
60 Sfîrlogea .întoarce' frumos

„Remiză" echitabilă
UNIVERSITATEA CLUJ — DINAMO BUCUREȘTI 0 — 0

Timp frumos; spectatori 15.000; 
teren bun. Arbitru — N. Rainea

UNIVERSITATEA CLUJ : Gaboraș 
7 — Marcu 7, Pexa 8, Anca 9, Cîm- 
peanu 7 — V. Alexandru 6, P. Emil 
6 — lvansuc 8, Szabo 7, Bretan 5 
(Uifăleanu min. 73), Barbu 5.

DINAMO BUCUREȘTI: Datcu 8
— Popa 7, Nunweiller III 9, Dinu 
9, Stoenescu 6 — Ghergheli 8, O. 
Popescu 6 — Nunweiller VI 8, Fră- 
țilă 7, Nuțu 5 (Ene Daniel min. 62
— 6), Haidu 6.

Dinamoviștii bucureșteni și-au rea
lizat „planul* pentru etapa a XVII-a, 
ob;inînd acest scor alb pe terenul 
din localitate, în fata unei echipe pe 
cit de săracă în puncte, pe atît de 
avidă să le acumuleze.

Desigur, multi dintre spectatorii 
acestei partide se așteptau ca ea să 
aibă altă alură, să se asemene cel 

era goală (Mindru plecat pe undeva 
prin careu), Tufan șutează și Pe- 
teanu respinge in extremis.

Sfîrșitul reprizei vine ca o țușu- 
rare pentru echipa bucureșteană.

După pauză, Farul continuă în 
același ritm și, în min. 55, Mano
lache înscrie (3—1) un gol „făcut44 de 
Iancu. Este clar că Progresul nu 
mai are acum nici o șansă și se 
pune doar problema... scorului. In 
min. 69, Kallo centrează și mingea 
se strecoară printre picioarele lui 
Peteanu pînă la Iancu. Acesta nu 
stă pe gîndurl șl... 4—1. în sfîrșit, în 
min. 78 tabela va arăta 5—1, dato
rită unui nou gol înscris de Mano
lache.

Scorul la care a pierdut Progresul 
reflectă, după părerea noastră, di
ferența de concepție tactică dintre 
cele două echipe. Așa cum am mai 
arătat, Farul a reușit — în special 
în repriza a doua — un joc bun, în 
viteză, cu demarcări simultane pe 
spațiile libere și cu centrări finali
zate. Progresul, în schimb, cu jocul 
său „specific44 la mijlocul terenului 
și doar cu un singur jucător în atac
— Mateianu (plantat între Tîlvescu 
șl Mareș) nu putea reuși mai mult.

FARUL : Uțu 7 (min. 79 Manclu)
— Georgescu 7, Tîlvescu 6, Mareș 7, 
Dumbravă 6 — Manolache 9, Koszka 
7 — Ologu 7, Iancu 9, Tufan 5 (min. 
80 Bukossi), Kallo 7.

PROGRESUL : Mindru 5 (min. 46 
Matache 5) — V. Popescu 6, Măn- 
doiu 5, Peteanu 4, Staicu 6 (min. 65 
Adrian Constantinescu) — AI. Con- 
stantinescu 6, Șoangher 6, Mafteuță 
6 — Ion Constantin 6, Mateianu 7, 
Țarălungă 6.

Arbitru — Al. Toth ★★★★

MIRCEA TUDORAN 

o minge dificilă, dar Răducanu 
prinde. Ultimul sfert de oră apar
ține Rapidului. Dumitriu izbutește 
să aprindă și călcîiele lui Năstu- 
rescu, îl pune în cursă pe Co
dreanu — la care se simte o re
venire — și vrea să demonstreze 
tribunelor că poate lua acțiuni 
pe cont propriu. în aceste mo
mente am decis să dau în titlu 
Dumitriu in reprezentație. Men
ționez, însă, că acest titlu de... 
scenă are în subtext și ideea că 
Dumitriu nu știe realmente unde 
se termină fotbalul și unde în
cepe spectaculosul gratuit, așa 
cum s-a întîmplat în min. 80 
cînd, simulînd executarea unei 
lovituri indirecte, a deplasat zidul 
oltean cu vreo 3 metri, așteptînd 
apoi refacerea obstacolului.

Derbiul Rapid — Universitatea 
Craiova a scos la iveală „limi
tele* craiovenilor și a confirmat 
încă o dată labilitatea echipei 
feroviare care continuă să-și per
mită luxul de a se juca în voie 
chiar cînd atacă pentru a 40-a 
oară titlul de campioană.

Un suporter feroviar spunea 
ieri în tribună că acesta este 
adevăratul farmec al Rapidului. 
Poate că așa e...

IOAN CHIRILA

puțin cu alte întîlniri ale dinamoviș- 
tilor bucureșteni cu studenții clujeni, 
adică să se desfășoare intr-un tem
po mai susținut, gazdele să arunce 
in focul luptei arma lor principală 
înainte vreme — elanul, vigoarea. Dar 
aceasta nu s-a întîmplat, din mai 
multe puncte de vedere : a) oaspe
ții și-au impus maniera care le con
venea cel mai mult — un joc de 
așteptare a greșelii, cu temporizare 
voită pe tot terenul, concretizată in 
multe pase de-a lungul și de-a latul 
terenului; b) Universitatea Cluj nu 
mai este echipa de elan de altă dată.

Atac la poarta dinamovișlilor

Prin telefoto 

poate și pentru simplul motiv că 
jucătorii de bază (lvansuc, Marcu, 
V. Alexandru, P. Emil etc.) numără 
și ei destui ani; c) cele două echipe 
se temeau într-atit una de cealaltă, 
incit fiecare prefera un meci egal 
unuia pierdut, un punct în clasament 
în condițiile actuale avînd o greutate 
cu totul deosebită.

Udiversitatea a atacat mai mult, 
fiind timp mai îndelungat în terenul 
advers, acțiunile aripii lvansuc—Sza
bo obligi nd apărarea oaspeților să in
tervină energic și uneori numai în 
disperare de cauză (min. 73 Nun
weiller III la o șarjă a lui lvansuc; 
min. 81, Datcu, la un șut excep
țional al aceluiași lvansuc). De altfel, 
Nunweiller III, Dinu, Datcu, Gher
gheli și Nunweiller VI au fost cei 
mai buni oameni ai formației bucu- 
reștene. Indiferent de situația în 
care s-au aflat, ei au intervenit calm, 
sobru, eficace, potolind zelul cluje
nilor, repunîndu-și echipa în atac ori 
de cite ori recuperau mingea.

Ca de obicei, Dinamo București a

PETROȘENI, 26 (prin telefon, de 
la trimisul nostru). Stadion — Jiul; 
timp: rece (aseară a nins); teren: 
desfundat; spectatori: 4 000; au
marcat: lonescu min. 50 și 72, Mar
tino viei min. 79.

Jiul a obținut o victorie clară dar, 
trebuie să spunem, cu destule emo
ții. Cînd afirmăm acest lucru nu ne 
referim, desigur, la 3—0 (scor care, 
in general, nu necesită comentarii), 
ci la aspectul jocului din repriza 
întîi cind ieșenii au dat o replică 
viguroasă gazdelor. Am putea spune 
că în această parte a înlîlnirii, oas
peții s-au dovedit superiori din punct 
de vedere tactic, au acționat mai clar 
și n-a lipsit mult ca scorul să le 
fie favorabil, chiar la o diferență de 
cel puțin două goluri, lată ce s-a 
întîmplat pe teren : Jiul s-a năpustit 
asupra adversarilor, echipierii săi 
crezînd că elanul este suficient pen
tru a tranșa în cîteva minute în fa
voarea lor soarta meciului. Gazdele 
n-au ținut însă seamă de un lucru 
esențial, de starea terenului, desfun
dat după topirea zăpezii, și că în ase
menea condiții de joc concentrarea 
acțiunilor în careu] de 16 m și pa
sele scurte sfiit total deficitare. Spre 
deosebire de localnici, ieșenii au me
ritul de a fi sesizat de la început 
acest lucru, acționînd prudent în apă
rare și contraatacînd prin pase lungi.

cedat mijlocul terenului, asigurîndu-și 
apărarea (cu libero) și acționînd pe 
contraatac. Și poate că această tac
tică ar fi dus la victorie, dacă în 
fată Haidu și Nuțu ar fi fost intr-o 
zi mai bună, dacă apărarea clujeană 
n-ar fi jucat și ea aproape fură gre
șeală. Am spus aproape, pentru că 
in primele și ultimele minute ale par
tidei s-a cam clătinat (in special 
fundașii de margine) și bucureștenii 
au avut bune ocazii de a înscrie 
(Nuțu min. 1, Nunweiller VI min. 5, 
Frățilă min. 88 — mingea o lovit 
bara ).

<le Ia trimisul nostru A. Neagu

Astfel, o „remiză* echitabilă, pen
tru care s-a cheltuit multă energie, 
mai ales sub raport psihic. Asta este 
și explicația numeroaselor erori de 
ordin tehnic ale „creatorilor* (ata
canții ): pase greșite, stopuri pre
lungite pe 3—4 metri. La jucători cu 
valoare certă (0. Popescu, P. Emil, 
Barbu, Szabo și Frățilă) aceste 
erori — pe lingă pierderile din punct 
de vedere al scorului — s-au răs- 
frînt și asupra calității jocului, în 
special în prima repriză cînd, în an
samblu, nu s-a ridicat peste nota 7.

După pauză, cele două formații au 
apăsat pe accelerator și — surprin
zător — greșelile au fost mai puține, 
nivelul jocului crescînd, apropiindu-se 
de bine și pe alocuri de foarte bine. 
Dar... fără efect pe tabela de mar
ca}. rămasă neatinsă.

înainte de a încheia, cîteva cuvinte 
pentru Szabo, cure a avut o atitu
dine nesportivă față de arbitrul jo
cului și partenerii de întrecere.

VALENTIN PAUNESCU 

Acțiunile lor s-au încheiat de regulă 
cu șuturi Ia poartă. Astfel, fiecare 
contraatac al C.S.M.S.-ului a consti
tuit un pericol la poarta lui Zamfir, 
în min. 9 acesta a ieșit din poartă, 
mingea șutată de Cuperman l-a de
pășit și doar intervenția de ultim 
moment a lui Dan, ieșit „ca din pă- 
mînt“, a evitat golul. în min. 44 
am asistat la o fază identică: de 
data aceasta șutul lui Cuperman nu 
și-a atins ținta, fiindcă Pop a sal
vat în extremis.

A trebuit să vină pauza și... îndru
mările antrenorilor Coidum și Ivă- 
nescu, pentru ca jocul Jiului să se 
schimbe radical. Mai întîi. Toia a 
fost schimbat cu un Sandu — ofen
siv — îmbunătățindu-se astfel jocul 
de la mijlocul terenului ; acțiunile 
gazdelor au pornit pe un front larg, 
iar pasele lungi s-au dovedit extrem 
de eficiente. Drept urmare, lonescu 
și Libardi (vîrfurile de atac) au fost 
mereu liberi. De ce oare aceste în
drumări au venit abia în pauză, cînd 
starea terenului le impunea de la 
începutul meciului ? Lucrurile s-au 
schimbat și iată că lonescu înscrie 
două goluri, ambele din Centrările lui 
Martinovici (al doilea dintr-un voie 
splendid) Ieșenii, epuizați în urma 
eforturilor depuse în prima repriză, 
nu mai au suficientă forță de joc și 
primesc al treilea gol în urma unei 
dominări insistente: autor Martino
vici, din pasa lui lonescu.

Arbitru — Vasile Dumitrescu
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JIUL: Zamfir 7 — Dan 7, Stoker % 

6, Pop 7, Mihai 6 — Crăciun 6, 
Toia 5 (min. 46 Sandu 6) — Mar- c 
linovici 6, lonescu 8, Libardi 6, Pe- 1 
ronescu 6. t

f
C.S.M.S. 1 AȘI : Ursache 5 — Pop i 

6 (min. 58 Mal schi 5), lanul 5, 1 
Vornicu 6, Deleanu 7 — Humă 6, 1 
Romilă 6, — Incze IV 5, Lupulescu 8, ]
Ștefănescu 6, Cuperman 7. 1

1 
ION OCHSENFELD <

Politeh
POLITEHNICA TIMI
TIMIȘOARA, 26 (prin teleîon). 

Stadion : 1 Mai ; spectatori:
6 000 ; timp : excelent; arbitru — 
Gh. Popovici

POLITEHNICA TIMIȘOARA : 
Popa 7 — Bodrojan 8, Răcelescu 
7, Lereter 7, Rotam 8 — Grizea 
6, Petrovici 8 — Colormani 8, 
Regep 8, Surdan 7, Popanică 7-

DINAMO PITEȘTI : Urziceanu 6 
(din min. 30 Coman 7) — Badea 
6, I. Popescu <5. I. Stelian 6, David 
6 — Prepurgel 7 (din min. 89 
Eflimie), Țîrcovnicu 6, Pop 6 — 
C. Radu 5. Naghi 7, Țurcan 7.

Autorii golurilor : Surdan (min. 
25), Cotormani (min. 27). Naghi 
(min. 29), Surdan (min. 60).

De la ultima partidă de cam
pionat (cu Steaua), echipa timi
șoreană a arătat o ascensiune de 
formă, confirmată prin compor
tarea de azi. Jocul a fost în ge
neral plăcut, cu multe faze pe 
poartă, dar și cu o bună circu-

Lipsă
U.T.A. — PETF

ARAD, 26 (prin telefon de la tri
misul nostru). Stadionul U.T.A., 8 000 
de spectatori, timp frumos, teren 
bun.

U.T.A. : Gornea 8 — Birău 7, Ba- 
cos 8, Mețcas 8, Igna 8, Axente 5, 
Cbivu 6 — Schiopu 7, Jac 6, Traian 
Popescu 6, Moț 6.

PETROLUL : M. lonescu 8 — Pa- 
honțu 8, Dragnea 6, Florea 8, Mo- 
canu 8 — Dincuță 6 (din min. 66 
Iuhas), Dragomir 8 — Roman 7, Dri- 
dea I 6, Badea 7, Moldoveanu 6.

Arbitru — Andrei Rădulescu 
★★★★

Cînd nu se marchează, lumea este 
nemulțumită. Și nemulțumirea e cu 
atît mai mare, cu cît se referă la 
suporterii echipei gazdă. Publicul 
arădan a așteptat altceva de la 
acest meci decît rezultatul de 0—o, 
care o face pe U.T.A. să piardă unul 
din cele două puncte... planificate, 
adueînd-o într-o situație precară în 
clasament.

Nivelul de joc nu a fost însă scă
zut. Meciul a avut multe momente 
de fotbal spectaculos, combinații 
executate cu îndemînare, faze dina-



OKTATE IN ETffi
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-STEAGUL ROȘU 0-1 (0-0) 
;ust"; spectatori 
marcat: Gyorfi

i — Z. Drăghici

Ploeșteanu au 
e calculele hir- 
București, cuce- 
Jimari‘ 
eaua, cel 
in cursa 
rezuț că 
ă, lipsită 

ce se cheamă 
muncă în teren 
1 Stegarii s-au 
ieri pe obișnui- 

Jensivă pe care 
■e. Avînd o linie 
>rmă de nota 9, 
ijlocași — Pes- 
— și in ultima 
che mai serios 
iii s-au străduit 
ileze timp de 90 
acurile bucureș- 
jchipei a fost 
dent cu spriji- 
, el a fost acela 
■ontraatacuri ra- 
cula și Gyorfi, 
n apărarea gaz-

in clasa- 
puțin 

pentru 
echipa 
de vi-

Mtnulul 84: Gyorfi înscrie punctul victoriei
Foto: V. Bageac

Agenda sâptaminii
COMPETIȚII INTERNE

orul a fost alb 
credem că tacti- 
jovenilor — un 
fi atinsă, cu atit 
ucureșMfii erau 
nent, Iasind im- 
1 partidei nici 
îi (!). Nu se ex- 
r de dirzenie in 
Departe de ex- 
din meciul cu 

le de fotbal de 
ibundat, ieri in 
iteliștii au jucat 
ingurul șut re- 
pediat de Sorin 
Deși în a doua 
și-au mai creat 

I, ca urmare a 
e ne-au amintit 
un bagaj tactic,

acestea au fost irosite cu seninăta- 
tea-i obișnuită de Voinea, sau neu
tralizate in ultima clipă de exce- 
lenții fundași adverși. N-am văzut 
la jucătorii Stelei tocmai ceea ce 
așteptam de la ei: joc în viteză, cu 
schimburi de direcții, combinații 
spontane, fente și driblinguri. Ca să 
nu mai vorbim de imprecizia șutu
rilor pe poartă ! De ce oare î Din 
simplul motiv, de neiertat — după 
părerea noastră — că și-au pierdut 
busola în fața pasiunii, a voinței de 
luptă cu care a muncit adversarul 
pentru fiecare balon. In sprijinul 
afirmației noastre stă și faza din 
min. 84, cînd, dintr-o situație favo
rabilă de a deschide scorul, Năftă
năilă salvează aproape de pe linia 
propriei porți degajind pînă la mij
locul terenului. Balonul a fost in
terceptat fără convingere de Dumi
tru Nicolae. Acesta, in luptă cu 
Gyorfi, pierde mingea dînd cale 
liberă bătăiosului extrem stingă să 
se oprească cu ea în plasa lui 
Haidu. Zadarnice au fost eforturile 
din ultimele șase minute pentru 
egalare. Și astfel, echipa bucureș- 
teană s-a trezit învinsă. ’ Singurii 
jucători care ne-au plăcut au fost 
Jenei și Pantea. Jocul prestat ieri 
de Steaua nu a corespuns. Fotba
liștii au rămas datori suporterilor 
lor. In schimb, Steagul roșu 
reciștigat simpatiile pierdute 
București, dovedind că echipa 
in plină revenire și capabilă 
rezultate care o vor îndepărta 
zona periculoasă a clasamentului, 
spre liniștea iubitorilor de fotbal 
de la poalele Timpei. Merită.

IERI, IN CATEGORIA B
SERIA I SERIA A II-A

și-a 
la 

este 
de 

din

STEAUA : Haidu 7 — Sătmărea- 
nu 6, Jenei 8, D. Niculae 6, Chiru 6
— Negrea 7, D. Popescu 5 (Soo din 
min. 63) — Pantea 8, Constantin 
Voinea 5, Sorin Avram 5.

STEAGUL ROȘU : Adamache
— Ivăncescu 9, Jenei 9, 
Campo 9 — Pescaru 8, 
10 — Selimesi 6, Necula 
Gyorfi 8.

CRISTIAN

o,

8
9,Alecu 

Năftănăilă 
7, Gane 8,

MANTU

„r e d i v i v u s“!
MAMO FITEȘTI 5—1 (2-1)

Ceahlăul P. Neamț — Flacăra 
Moreni 3—1 (1—1).

Dinamo Victoria București — 
Metrom Brașov 2—0 (0—0).

Poiana Cimpina — Oțelul Ga
lați 0—0.

C.F.R. Pașcani — Metalurgis
tul București 3—0 (1—0).

Siderurgistul Galați — Progre
sul Brăila amînat pentru 29.III. 
1967.

Politehnica București — Oltul 
Rm. Vilcea 4—0 (0—0).

Dinamo Bacău — Chimia Su
ceava 2—0 (1—0).

Dej 6—1A.S. Cugir — Unirea 
(2-0).

C.F.R. Arad — A.S.£. 
reș 0—2 (0—0).

C.S.M. Reșița — C.F.R. Timi
șoara 3—2 (1—0).

Clujeana — Minerul Lupeni 
0—0.

Crișul Oradea — Ind. sîrmei 
C. Turzii 2—0 (1—0).

Gaz metan Mediaș — Vagonul 
Arad 0—0.

C.S.M. Sibiu — Minerul 
Mare 0—1 (0—1).

Tg. Mu-

Baia

/
SERIA SUD SERIA EST

Progresul Corabia — Rapid Căi Fe- 
(1-0) 
Cons- 
(0-0)

rate București 1—0
C.F.R Roșiori — Electrica

tanfa 0—2
Metalul Tirgoviște — I.M.U.

Medgidia
S. N. Oltenița — Oltul

Sf. Gheorghe
Electrica Fieni — Dunărea

Giurgiu
Portul Constanța — Muscelul 

Cimpulung 2—0
Flacăra roșie București —

Stuful Tulcea 1—0

0—1

2—1

(0-0)

(1-0)

BASCHET: 1—2 IV jocuri în cadrul campionatului repu
blican. categoriile A și B (masculin și feminin).

BOX : 25—29 III faza de zonă a campionatului republican de 
juniori la Cluj, Bacău, Brăila și Reșița; 30 III gală de verifi
care a lotului reprezentativ în sala Floreasca.

HANDBAL: 2 IV prima etapă a returului campionatelor re
publicane.

HOCHEI: 27—30 III „Cupa Speranțelor", rezervată echipe
lor de copii.

NATAȚIE: 29 III—1 IV concurs republican de înot în ba
zinul acoperit de la Reșița.

RUGBI: 1—2 IV jocuri în cadrul campionatului republican, 
categoria A; 2 IV jocuri în cadrul seriilor I, II și III ale 
categoriei B.

SCRIMA: 1—4 IV campionatul republican pentru juniorii
mici la Constanța.

SCHI: 28—30 111 campionatul republican de juniori (probe 
alpine și de fond) în Poiana Brașov j 1—2 IV „Cupa fede
rației* (fond și biatlon) la Fundata.

TENIS DE CÎMP: 27 III—2 IV concurs de selecție (tineret) 
la București.

VOLEI: 1—2 IV jocuri în 
categoriile A și B (masculin

cadrul campionatului republican, 
și feminin).

COMPETIȚII INTERNAȚIONALE

in ter,en. Ini- 
mai mâlt echi- 

dominat, și-a 
faze de gol, a 
lorții mai mult 
□ășit adversara 
ză, Intercepție 
jni. Un rol ho- 
?a acestei vic- 
totuși îmbucu- 

vut înaintarea 
nultă eficiență 
a atacului de

„un-doi“-urile 
i Surdan-Regep 

echipa locală 
surse.
la

i și 
îului 
hiar 
s-a

nu 
țină

prin așezarea
ii ieșirea U 
*lor piteșteni 
urilor. Dar în-

Timișoara 
Vulpeanu, 
impus 
de la 
văzut 
dorea 
un punct

dt* 
în 
că 

alt-

SERIA VEST

(1—0

(1-0)

(1-0)

Unirea Focșani — Loco
motiva Iași 4—0

Victoria Roman — Ancora
Galați 1—0

Textila Buhuși — Rapid
Mizil 1—0

Foresta Fălticeni — Metalul
Rădăuți 2—1

Petrolul Moinești — FI. roșie 
Tecuci 0—1

Gloria C.F.R. Galați — 
Gloria Birlad

Minobrad V. Dornei -
Metalul Buzău

SERIA NORD

2-0

(2—0)

(0-0)

(1-1)

(0-0)

0—0

(2—0)

ales de 
au putut 
spinoasa 

mult do-

cercările solitare ale lui- Stelian, 
Naghi și Prepurgel de a calma 
ritmul impus de studenți și de 
a iniția contraatacuri nu au reu 
șit să dea echipei orientarea ne
cesară în acțiuni. Pătrunderile 
individuale, reușite mai 
Țurcan sau Naghi. nu 
nici ele să rezolve 
„problemă" a obținerii
ritului rezultat de egalitate.

Citeva cuvinte despre joc. Ia 
afara golurilor menționate ante
rior, sînt de subliniat cîteva ac
țiuni periculoase la ambele 
porti: min. 17 Țurcan a expediat 
mingea cu capul în bară. min. 40 
C. Radu a ratat din apropiere, 
min. 55 și 56 Surdan mai întii. 
și apoi Cotormani risipesc, cu 
ușurință, ocazii mari de a majora 
scorul. In general, o partidă di
namică, disputată în spiritul unei 
depline sportivități, spre meritul 
ambelor

Electroputere Craiova — 
Metalul Hunedoara 0—2 

Victoria Călan — Metalul 
Tr. Severin

Tractorul Brașov - 
Minerul Anina

Victoria Tg. Jiu — Chimia 
Făgăraș

C.F.R. Caransebeș — 
A.S.A. Sibiu

Progresul Strehaia — 
Zlatna

Mureșul Deva — Auto- 
rapid Craiova 1—0

(0-1)

1—0

5—0

2—0

1—0 
Aurul

1—0

(0—0)

(0-0)

(0—0)

(1-0)

(1-0)

(0-0)

formații.

P. ARCAN-coresp. principal

ficacitate
treat o clară su- 
i de-a lungul 
S, in prima re- 
deseori in peri- 
:u: Jac (mln. 2, 
ngur cu Ionescu 
afară !), Traian 
40), Moț (min. 
teritorială a 

ată și de rapor- 
l (8—1). Din fe- 
, acțiunile pur- 
■ tinerii de ia 
preajma careu- 

nd pe rînd. Jac, 
și Schiopu s-au 
ără adresă. Nu 
irat însă că la 
■ădan a contri- 
~a și masiva a- 
honțu, Florea,
Dragomir) care 

itudlne. Apoi, 
i avut impresia 
idanilor a înce- 
otrivă. Petrolul 
are cu vigoare, 
e acțiuni ofen-
au început jo-

cui cu oarecare timiditate, lăsîndu-se 
dominați și punind mare accent pe 
apărare, efectuată de regulă cu cite 
7—8 oameni, cînd numai Dridea, Ro- * 
man sau Moldoveanu rămineau fn 
atac. In acest timp, doar Roman 
(min. 19) și Moldoveanu (min. 44) 
au avut ocazii mai bune. După ce 
petroliștii au reușit să facă față cu 
brio presiunii gazdelor, au marcat o 
revenire și au fost chiar pe punctul 
de a înscrie : Roman, printr-un șut 
puternic (min. 60) și tot el, 16 mi
nute mai tîrziu.

Dacă din punct d? vedere spec
tacular meciul a plăcut, greșelile 
comise de înaintașii ambelor forma
ții în țintirea porților au depășit li
mitele permise unor jucători 
prima categorie. Referindu-ne 
U.T.A., se poate spune că în 
zent ea nu are nici un șuter 
adevărata accepțiune a cuvîntului. 
Nici Șchiopu. nici Jac, nici Traian 
Popescu și nici ceilalți jucători cu 
sarcini ofensive nu au arătat că sînt 
capabili să concretizeze cînd se află 
în poziții favorabile. De asemenea, 
ploieștenii s-au dovedit lipsiți de 
precizie. Fără îndoială că la acest 
capitol jucătorii și antrenorii au 
încă mult de muncit..

CONSTANTIN COMARNISCHI

(1-2)

(0-0)

(2-0)

Soda Ocna Mureș — Medi
cina Cluj ,1—3

Faianța Sighișoara — Minerul 
Bihor 1—0

Arieșul Turda — Sătmă- 
reana 3—0

Chimica Tirnăveni — Metalul
Aiud 3—0 (0—0)

Recolta Cărei — Metalul
Copșa Mică 2—0 (0—0)

Minerul Baia Sprie — Voința
Reghin 5—2 (2—1)

Steaua roșie Salonta
Olimpia Oradea 0—0

Azi și mîine, la Dinamo,

Voleibaliștii mexicani susțin 
primele două jocuri in Capitală

Ultimele meciuri amicale de 
antrenament și verificare din pro
vincie ale voleibaliștilor mexicani 
s-au desfășurat la Galați (0—3: 4, 
8, 8 cu Politehnica) și la Brăila 
(3—2: —12. 12, —6, 14, 18 cu 
Progresul!, unde, ca și în celelalte 
orașe în care au evoluat, oaspeții 
au lăsat o foarte frumoasă impre
sie prin jocul lor valoros. Tur

neul în țara noastră se încheie 
cu cîteva partide pe care le vor 
susține săptămîna aceasta în Ca
pitală. Primele două au loc as
tăzi și inîine în sala Dinamo : azi, 
cu începere de la ora 11, volei
baliștii mexicani întilnesc echipa 
STEAUA, iar mîine, începind de 
Ia ora 18, vor avea ca adversară 
echipa DINAMO.

BOX: 27 III ultima gală în cadrul turneului internațional 
de la Budapesta, la care iau parte 6 sportivi români,

LUPTE: 30 III—5 IV turneu internațional în Ungaria, la 
care iau parte și sportivi români.

BASCHET: 28 III Rapid — selecționata Havana (f) în sala 
Floreasca; 29 III Politehnica — selecționata Havana (f) în 
sala Floreasca ( 30 III România — Cuba (f) în sala Floreasca.

HANDBAL: 29—31 III turneu international feminin cu par
ticiparea echipelor leminine Progresul București, I.C.F., Textila 
Buhuși și BSG Halle (R.D.G.) pe terenul Progresul.

HOCHEI: 26—29 UI continuă jocurile din cadrul campio
natului mondial.

MOTOCICLISM :
Caen. la care iau 
și M. Dănescu.

SCRIMA : la 27 
de tineret la care iau parte 10 sportivi români.

SCHI : 27 III concurs internațional în Bulgaria la care iau 
parte 4 sportivi români; 1—2 IV concurs internațional în
Austria la care iau parte 4 sportivi români.

ȘAH: la 27 III începe turneul internațional de la Tunis 
la care participă și sportivi români f 27 III—2 IV continuă 
turneul zonal masculin de la Halle (R.D.G.) la care ia parte 
V. Ciocîltea; la 29 III începe in Anglia un turneu interna
țional la care iau parte și sportivi români; 1—5 IV meciul 
leminin pe echipe România — R.D.G., în R.D. Germană.

TENIS DE CÎMP: 27 III—2 IV turneu internațional în orașul 
Mexico la care participă și Ion Țiriac ; 28 III—2 IV turneu 
internațional la Aix en Provence (Franța) la care iau parte 
Ilie Năstase și P. Mărmureanu.

2 IV motocros international în Franța, la 
parte sportivii români Gh. Ion, Puiu Ovidiu

III încep la Teheran, campionatele mondiale

A

învingătorii în „Cupa României"

dar avantajul 
de la Cimpina

acumulat în 
a fost hotă-

lupta a fostclasa 250 cmc 
echilibrată intre O. Ștefani,

aplauze, deși a fost obligat să se 
mulțumească cu locul trei în etapă 
și același loc în final. O notă bună 
și pentru I. Sasz (St. r. Brașov) 
și AI. Ionescu (Steaua).

CLASAMENTE GENERALE : 250 
cmc : 1. M. DĂNESCU (Steaua) 
14 p, 2. O. Ștefani (St. r. Brașov) 
14 p, 3. P. Paxino (Steaua) 8 p ; 
500 cmc : 1. E. KERESTEȘ (Steaua) 
14 p, 2. Gh. Ion (Steaua) 12 p, 3. 
O. Puiu 10 p; 300 cmc : 1. P
LUCACI (St. r. Brașov) 12 p, 2. E. 
Huszar (Steaua) 10 p, 3. T. Bălă- 
noiu (Poiana Cimpina) 9 p.

I. DUMITRESCU

PRONOSPORT
din 
sînt 

de

După cum anticipam în avancro
nica noastră de sîmbătă, Mihai Dă
nescu (250 cmc) și Eugen Keresteș 
(500 cmc), ambii de la Steaua, pre
cum și brașoveanul Petre Lucaci 
(300 cmc) au ciștigat prima ediție 
a „Cupei României" la motocros. 
învingătorii n-au ocupat primul loc 
în etapa de ieri disputată la Plo
iești, 
etapa 
rîtor.

La 
foarte
M. Dănescu, Șt. Chițu și P. Pa
xino. In ambele manșe Ștefani a 
condus detașat, făcind dovada unei 
pregătiri corespunzătoare. In ur
ma sa, pentru locul doi concurau 
Dănescu, Paxino și Chițu. Cu de
osebită satisfacție consemnăm fap
tul că tinerii Paxino și Chițu dar în 
special Paxino, demonstrează 
ce în ce mai convingător că 
motocrosiști de nădejde. Nu
ajuns de combativi au fost Coman 
și Vasilescu.

întrecerea de Ia clasa 500 cmc a 
fost dominată de Gh. Ion și E. Ke
resteș (Steaua) care au condus pe 
rînd in ambele manșe — la început 
Keresteș și în final Gh. Ion. Vic
toria în etapă a lui Gh. Ion pre
cum și cucerirea „Cupei" de că
tre Keresteș sînt pe deplin me
ritate. Ei au muncit mult, făcind 
dovada excelentei lor pregătiri. In 
această companie valoroasă evolu
ția experimentatului O. Puiu (St. 
roșu Brașov) a cules binemeritate

AȘA ARATA O VARIANTA 
CU 13 REZULTATE EXACTE 

CONCURSUL PRONOSPORT NR.
ETAPA DIN 26 MARTIE 1967

— Univer. Craiova
— Progresul

12

1
1
x
2 
X
1
1

.... ________ 1
IX. C.F.R. Paș. — Metalurg. Buc. 1

_____________. 1
XII. Gaz metan — Vagonul Arad x----- ,------- ----- - -- 2

I. Rapid
II. Farul _

III. U.T. Arad — Petrolul
IV. Steaua — Steagul roșu
V. Univer. Cluj — Dinamo Buc.

VI. Politehnica — Din. Pitești 
VII. Jiul — C.S.M.S. Iași 

VIII. Ceahlăul — Flacără

X. Din. Bacău — Chimia Suc. 
XI. C.S.M. Reșița — C.F.R. Tim.

XIII. C.S.M. Sibiu — Min. B. Mare
Fond de premii 509 287 lei, din care 

158 217 lei report premiul minim.

Rubrică redactată de Administrația.
Loto-Prouosport.

■»
Azi și mâine ultimele zile
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Renrezeniativele de popice ale României 
și R. F. a Germaniei și-an împărțit victoriile i

Campionatul mondial de hochei
(Urmare din pag. 1)

că

i

Prima confruntare internațio
nală din acest an a reprezentati
velor noastre de popice, desfășu
rată sîmbătă după-amiază in com
pania selecționatelor R.F. a Ger
maniei, a produs deziluzie în rîn- 
durile spectatorilor prezenți în 
tribunele sălii Voința din Capi
tală. Este adevărat, echipa femi
nină a obținut victoria, dar 
aceasta nu ne poate mulțumi CÎ- 
tuși de puțin, deoarece adversara 
ei nu a dat o replică puternică. 
Cu excepția Corneliei Moldo- 
veanu, jucătoarele noastre s-au 
chinuit pur și simplu să găsească 
culoarul preferat pe o arenă ale 
cărei particularități le cunosc 
cu... ochii închiși! Băieții s-au 
dovedit mai nesiguri în lansarea 
bilei și tnfrîngerea lor s-a între
văzut încă de la primele schim
buri. Jucătorii din echipa R.F.G. 
au luptat de la prima și pină la 
ultima bilă pentru obținerea unui 
rezultat cit mai bun. Popicarii 
români, enervați că nu le merge 
jocul, au evoluat — în anumite 
momente — ca niște începători, 
irosind în mod inadmisibil bile 
prețioase. Explicația comportării 
nesatisfăcătoare a echipelor noas

tre trebuie căutată în faptul că I 
atit jucătoarele cit și jucătorii 
au intrat pe pistă cu o exagerată I 
doză de încredere în forțele lor, * 
co'siderîndu-și partenerii în- . 
vinși... de la început. *

Rezultatele individuale, în or
dinea intrării sportivilor pe pistă: | 
feminin — Ținea Balaban (Romă- • 
nia) — Karin Schmidt (R.F.G.) 
385—385 p.d.; Elena Lupescu — | 
Dragmar Kuhne 389 —383 ; Crista 
SzOcs — Liselotte Schumann 1 
400—379 ; Elena Trandafir — •
Maria Schwartz 395—400; Mar
gareta Szemani — Inge Stadlbauer I 
392—370 ; Cornelia Moldoveanu— 
Gisela Kurbs 415—394. SCOR FI- . 
NAL : ROMÂNIA — R.F.G. 2 376 I
— 2 311 P.D. Masculin — P. Purje
— R. Pelikan 883—917 ; Dumitru I 
C. Dumitru — R. Boch 897— ■ 
893; V. Măntoiu — D. Zieher . 
863—923; C. Rădulescu — T. | 
Holztnann 897—885 ; I. Micoroiu
— W. Gfinzel 896—892 , C. Vînă-1 
toru — A. Kăfer 900—878. SCOR 1 
FINAL : ROMÂNIA — R.F.G.
5 336—5 388 P.D. A arbitrat: F. j 
Watzinger (Austria).

TR. IOANIȚESCU

07333 După

Dinamo lider neînvins al
etapa a IIT-a

campionatului t
Bucureștiul a programat jumă

tate din partidele etapei a IlI-a 
— adică trei jocuri. Unul, sîm
bătă, pe terenul Ghencea și alte 
două, în cuplaj, pe terenul Glo
ria (Apropo, de ce se organi
zează meciurile pe un stadion 
atît de îndepărtat — avantajul 
terenului, devenind în acest caz 
dezavantajul... spectatorilor. Oare 
nu s-ar putea găsi o soluție pen
tru a se corela interesele echi
pelor cu cele ale iubitorilor ba
lonului oval ? Altfel, scopul în
trecerii : propaganda sportivă nu 
poate fi atins pe deplin. Aștep
tăm...).

Să începem cu cuplajul. în an
samblul său — modest — prea 
modest chiar față de pretențiile 
noastre, în creștere. Sclipiri ici- 
colo. dar nimic statornic și asta 
deși au evoluat valori certe.

GLORIA a întrecut pe AGRO
NOMIA CLUJ cu 6—0 (0—0), la 
capătul unei partide în care a 
atacat mai mult și a vădit — 
lucru apreciabil — o permanentă 
tendință spre atac. Din păcate, 
elementele care să finalizeze 
n-au prea existat. Studenții din 
Cluj au răspuns printr-un joc des
chis. dar lipsurile de ordin teh
nic și tactic (explicabile față de 
lipsa de experiență a lotului) 
au alirnat greu și nici o ac
țiune nu a fost, practic, prea 
periculoasă. Au înscris : Crăciu- 
nescu (o lovitură de pedeapsă) 
și Gavriș (o lovitură de picior) 
căzută). Cei mai buni: Gheorghe 
Constantin, Manole, Stănctilescu 
și lancu (Gloria), respectiv — 
Șfefu, Balint, Chirilă și Iureș (rep. 
a Il-a). A condus bine, cu auto
ritate, N. Ghiondea.

Deși în deschidere, în- 
tîlnirea campioanei GRIVIȚA 
ROSIE cu POLITEHNICA IAȘI 
poate fi considerată drept „ve
deta" cuplajului. Grivițenii, în 
continuare, lipsiți de o formă 
mulțumitoare, au întilnit un XV

ieșean în progres, pus pe... fapte • 
mari, care nu a cedat decît o I 
singură dată în minutul 66, cînd 
aripa Balcan a culcat balonul în I 
terenul de țintă, la capătul unui ’ 
olasic atac, la care au colaborat ■ 
înaintașii și treisferturile. Deci, I 
un 3—0 (0—0), scor minim, dar 
un rezultat de egalitate nu ar I 
fi putut nemulțumi nici una din ’ 
părți. Duelul înaintărilor a fost . 
echilibrat (ceva mai dîrzi ieșenii) | 
iar pe treisferturi — superiori
tate de partea bucureștenilor. în ■ 
timp ce fundașii au fost egali. I 
Arbitru : FI. Tudorache.

STEAUA — PRECIZIA SĂ-1 
CELE 17—6 (0—6). O mare sur
priză la capătul primei reprize I 
care însă pe măsura scurgerii • 
minutelor din „taimul" secund . 
s-a spulberat în această repriză | 
Popa, Băltărețu și Ciobănel au 
marcat frumoase încercări, iar I 
Durbac și Ionescu lovituri de pi- * 
clor. A arbitrat D. Dumitrescu. -

D. CALLIMACHI I
RULMENTUL BÎRLAD — DI- I 

NAMO 5—12 (5—0). După ce ’ 
gazdele au dominat în primele • 
60 de minute, ratînd două mari | 
ocazii, ele cedează în final în 
fața unei formații net superioare I 
pe plan tehnic, care a întors un • 
rezultat ce mult timp părea com- 
promis. Dinamo rămîne astfel, în I 
continuare, singur lider — ne
învins — al campionatului. Pune- ■ 
tele au fost marcate de: Miha- I 
lașcu, încercare transformată de • 
Duță (în min. 28) pentru Rul- | 
mentulNica două lovituri de 
pedeapsă (min. 59 și 80) și o în- I 
cercare (min. 71) și Dragomir în- • 
cercare (min. 68). Corect arbitra- 
jul Iui P. Niculescu (Buc.). ELIA- I 
DE SOLOMON — coresp. prin
cipal. ■

ȘTIINȚA PETROSENI — RA
PID 3—5 (0—5); FARUL — PRO- I 
GREȘUL 16—6 (5—3). ’

credem. Acclaș* cronometru arăta 
mai trebuiau jucate doar 23 de se
cunde. în acel moment, însă scorul 
devenise egal: 3—3 (1— 0 1—1, 
1—2)...

Cum s-au petrecut lucrurile pînă a- 
tnnei ? Echipa rom'nă a abordat în- 
tîlnirea cil selecționata Poloniei cil 
o ambiție și o dorință de a se im
pune cum rar am văzut la jucătorii 
noștri. Ei au atacat din primele mi
nute și au trăit bucuria de a vedea 
superioritatea aceasta concretizată și 
în goluri. Primul dintre ele a fost 
„opera* lui I. Szabo, care printr-un 
șut sec de la „treime44 a deschis sco
rul (min. 5). Replica hmhrjștilor po
lonezi nu s-a lăsat așteptată. „Sta
giul44 de un sezon în grupa A, tur
neul din Canada și buna pregătire 
din ultimul timp a reprezentativei 
Poloniei au dat roade. Și cel mai 
mult s-a văzut acest lucru în partida 
cu echipa română, cînd adversarii 
noștri au realizat combinații de atac 
rapide și foarte bine concepute tac
tic. Ei au avut două mari ocazii de 
a egala, dar A. Fonfara (min. 11) a 
tras în bară, iar Byatnirzky nu l-a 
putut depăși pe Dumitraș, deși nu-1 
mai avea decît ne el în față (min. 
23). în min. 28 fundașul polonez 
Goralczyk a încercat un dribling, G. 
Szabo i-a „suflat44 pucul, a pasat lui 
Calamar. acesta a tras, dar Tkacz 
(portarul echipei Poloniei) a respins. 
Pucul a fost reluat de Calamar, o 
nouă pasă a lui C. Szabo și... 2—0. 
După cîteva secunde, un șut al lui 
A. Fonfara a ricoșat din patina unui 
apărător în poarta lui Dumitraș și 
scorul a devenit 2—1. Ultima parte 
a jocului, dramatică prin desfășura
rea ei, a adus la început mărirea 
avantajului nostru: în min. 43 un con
traatac a fo«t splendid concretizat de 
Biro și tabela a indicat atunci 3—1 
pentru echipa României. Jucătorii po
lonezi au atacat din ce în ce mai 
insistent și în min. 57, la o învălmă
șeală în fața porții noastre, Byatniczky 
a aruncat pucul în plasă. Mai erau 
de jucat doar 3 minute. Putea să 
ne mai .,scape“ victoria ? Se părea 
că nu. Și totuși... A. Fonfara a reu
șit egal area, așa cum arătam la 
începutul relatării mele.

La cîteva minute după terminarea 
partidei ne întrebam dacă este echi
tabil acest rezultat de egalitate. Am 
solicitat și părerea, noate cea mai au
torizată. a lui TADEUSZ WASUIEW- 
SZKY, președintele federației de spe
cialitate din Polonia. Tată opinia lui: 
„7n primul rind, sincere felicitări ho- 
cheiștilor români pentru felul în care 
au jucat. în condițiile în care s-a 
desfășurat partida, rezultatul de ega
litate, smuls cînd nimeni nu 
se mai aștepta, ne avantajează. Echi
pa dv. ar fi meritat victoria, pentru 
că a jucat neașteptat de hine, în spe
cial din punct de vedere tactic, apă*

rîndu-se organizat și contraatacând 
extrem de periculos*.

Și acum, iată și celelalte rezultate 
înregistrate sîmbătă în grupa B: 
Austria—Elveția 5—2 (3—2, 1—0, 
l—0), Italia—Ungaria 4—4 (2—3, 
1—1, 1—0), Norvegia—Iugoslavia

9—2 (4—0, 2—1, 3—1). înaintea 
penultimei etape, care programează 
luni jocurile: ROMÂNIA—AUSTRIA, 
Ungaria—Norvegia, Polonia— Italia, 
Iugoslavia—Elveția, clasamentul este 
următorul:

1. ROMANȚA
2. Polonia
3. Norvegia
4. Iugoslavia
5. Italia
6.
7.
8.

5 4 1 0 23:11
5 3 2 0

3
2
2
2
0

5 0 0 5 12:31

5
5
5
5
5

2
1
2
3
3

23:11 
22:12 
23:23 
19:22
17:23 
19:27

Austria 
Ungaria 
Elveția

Echipa țării noastre conduce și în 
clasamentul „ Cupei Fair-play“ undo 
situația este următoarea : 1. B o mâ
nia 28 minute de eliminare, 2. Iugo
slavia 32 minute, 3. 
nute. 4. Elveția 46 
garia 58 minute, 6. 
nute, 7. Norvegia 64 
lia 68 minute,

în grupa A. s-au 
bătă următoarele rezultate: Uniunea 
Sovietică—Suedia 9—1 (3—0, 3—1, 
3-0), Finlanda—R.F.G. 2—2 (1—9. 
1—2, 0—0), Canada—Cehoslovacia
7—7 (0—0, 1—0. 0—1), R.D.G.— 
S.U.A. 0—0 11! Pentru amatorii de 
statistică să amintim că de Ia J.O 
din 1948 (St. Mortiz-Elveția) nu s-a 
mai consemnat la un campionat mon 
dial un ademenea scor. Atunci, Ceho
slovacia și Canada au terminat în
tâlnirea lor tot fără să înscrie nici 
un gol

Duminică în grupa A: S.U.A.—Fin
landa 2—0 (1—0, 0—0, 1—0).
în clasamentul acestei grupe conduce 
U.R.S.S. cu 10 puncte, urmată de 
Canada (9 p.), Cehoslovacia (7 p.) 
și Suedia (6 p.).

Polonia 
minute, 
Austria 
minute,

41 mi-
5. Un- 
62 mi-
8. Ita-

înregistrat sîm -

TAMPERE, 26 (prin telefon). In 
Palatul sporturilor din Tampere 
(Finlanda) s-a desfășurat cea de-a 
7-a ediție a campionatelor europe
ne masculine de gimnastică.

Simbătă a fost desemnat campio
nul european la individual com
pus. Titlul a revenit gimnastului 
sovietic Mihail Voronin cu 58.00 p. 
Pe locurile următoare : Viktor Li- 
sițki (U.R.S.S.) — 57,30 p, Franco 
Menichelli (Italia) — 57,25 p. Mi- 
rcslav Cerar (Iugoslavia) 56,90 p, 
Nikolai Kubica (Polonia) 56.40 p, 
Mathias Brehme (R.D.G.) 55,70 p. 
etc.

Concurînd într-o companie deo
sebit de valoroasă, reprezentanții 
noștri Anton Cadar și Petre Mi- 
haiuc au avut o comportare satis
făcătoare. Rezultatele obținute de 
Anton Cadar i-au adus locul 14 la 
individual compus, cu 53.95 p. Celă
lalt gimnast român, tinărul Petre 
Mihaiuc, a avut o evoluție bună la 
sol (9,20), unde s-a clasat al 7-lea, 
ratînd de puțin calificarea în finala 
pe aparate. Notele 
lelalte aparate l-au 
locul 31 cu 49,45 p.

La actuala ediție
europene au participat 40 de gim- 
naști din 20 de țări. Nivelul con
cursului a fost destul de ridicat, 
majoritatea gimnaștilor prezentînd 
exerciții grele. Trebuie să remar
căm că arbitrajul a fost deosebit 
de sever, fapt pentru care punc
tajele nu sînt prea ridicate.

Duminică după-amiază gimnaștii 
clasați pe primele 6 locuri la fie
care aparat au evoluat din nou, 
pentru stabilirea campionilor pe 
aparate.

obținute la ce- 
plasat, însă, ps

a campionatelor

NICOLAE VIERU
antrenor

Trimisul nostru special, HRISTACHE NAUM, transmite:

Daniel Gracz (Cehoslovacia) a ciștigat 
al doilea concurs de ciclism din Bulgaria

PLEVEN 26 (prin telefon). Suita 
de concursuri internaționale din 
R.P. Bulgaria la care participă 
și cicliști români a continuat 
duminică, la Pleven, cu o între
cere pe circuit, pe un traseu 
lung de 6 km, cuprinzînd aproa
pe 4 km de piatră cubică, un 
urcuș foarte lung (1 000 m) șl o 
coborîre abruptă pe o șosea în
gustă. Acest foarte dur traseu 
pe care alergătorii l-au acoperit 
de 12 ori (72 km) i-a supus pe

In „C.C.E.U la handbal Seminin

Universitatea Timisoara a ratat calificarea în finală

concurenți la eforturi mai mari 
decît le cerea pregătirea. Dintre 
sportivii prezenți la start (majo
ritatea din loturile reprezenta
tive ale României, Poloniei. Ce
hoslovaciei și Bulgariei) aproa
pe jumătate printre care și ci
cliștii noștri I. Cosma, Gh. Mol
doveana și I. Stoica, au abando
nat din cauza defecțiunilor teh
nice și a oboselii.

Reprezentanții noștri au mar
cat o evidentă ascensiune de 
formă față de concursul de la 
Gabrovo. Moiceanu, Dumitrescu. 
Ciocan. Suciu, Ardeleanu, Ciu- 
meti, Zanoni și Ziegler au sosit 
la capătul cursei în același timp 
cu învingătorul și au participat, 
pe parcursul 
cîteva dintre 
mentul final,

celor 12 ture, la 
acțiuni. în clasa- 

pe primul loc s-a

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1
Rezultate înregistrate in categoria A i

OLE!
Masculin: Rapid București — 

Politehnica Brașov 3—0 (12, 10, 
4), Steaua București — Alumina 
Oradea 3—0 (7, 2, 3), Politehnica 
Galați — Petrolul Ploiești 3—0 
(5 9. 3). Politehnica Timișoara — 
Tractorul Brașov 3—0 (12, 5, 12), 
Viitorul Bacău — Progresul 
Brăila 3—0 (7, 12 2); feminin: 
CP. București — Țesătura P. 
Neamț 3—2 (—12. 9 5 —13. 9), 
Dinamo București — Farul Con
stanța 3—0 (8. 4. 41 Penicilina 
Iași — I.C.F. București 3—0 (9, 
8, 5), Universitatea Craiova — 
C.S.M. Sibiu 2—3 (—7. 7. 10.
—14, —H), Universitatea Cluj — 
Rapid București 0—3 (—12, —13. 
-5).

BASCHET

CLUJ, 26 (prin telefon, de la 
trimisul nostru). — Sala sporturi
lor din localitate a fost duminică 
dimineața arhiplină, amatorii de 
handbal clujeni fiind dornici nu 
numai să urmărească returul jo
cului din „C.C.E.“ dintre echipele 
feminine Universitatea Timișoara 
și Jalgiris Kaunas, ci să vadă for
mația timișoreană învingătoare și 
calificată în finala competiției. 
După cum se știe, în prima par
tidă au învins handbalistele so
vietice cu 10—7. Deci, pentru a 
se putea califica. Universitatea 
Timișoara trebuia să cîștige la o 
diferență mai mare.

Timișorencele au cîștigat pînă 
la urmă, dar numai cu 5—4 (3—1), 
ratînd astfel calificarea. Ele au 
abordat partida prea încrezute și

apoi, în fața jocului la început 
viguros, iar mai tîrziu dur și 
obstructionist al adversarelor lor. 
și-au pierdut capul, actionînd 
static, fără curaj în atac. Punctele 
au fost marcate în ordine de: 
Nemetz (min. 4, din „7 m“) 1—0, 
Bilinaite (min. 5) 1—1, Franz 
(min. 8) 2—1, Franz (min. 18) 
3—1, Pelkenie (min. 24, din „7 
m“) 3—2, Lesciuskaite (min. 25)
3— 3, Nemetz (min. 28, din „7 m“)
4— 3. Ianiliaunite (min. 30) 4—4. 
Nemetz (min. 38, din „7 m“) 5—4. 
Este de menționat faptul că în 
ultimele 5 minute Universitatea 
Timișoara a beneficiat de o su
perioritate numerică, Dinaite 
fiind eliminată din joc. A arbitrat 
W. Kutsche (R.D. Germană)

PETRE HENȚ

clasat Daniel Gracz (R.S.C.), ur
mat de Marian Kegel (Polonia) și 
Hristo Savov (Bulgaria).

A. Sterner si C. Balaban> >

pe locuri fruntașe la Milano
în concursul internațional de 

înot de la Milano (peste 106 de par
ticipante din 11 țări), sportivele 
noastre Agneta Șterner s-a clasat 
pe locul doi în proba de 100 m del
fin cu timpul de 2:42,9 — nou rec. 
republican, iar Cristina Balaban lo
cul trei (1:10,2 și 2:35.7) in Probele 
de 100 m și 200 m spate.

Masculin : Academia Militară — | 
Politehnica București 53—80 
(26—29), Steaua — Universitatea I 
Timișoara 97—84 (48—31), I.C.F — 1 
Politehnica Galați 57—50(18—21), 
Rapid — Medicina Tg. Mureș | 
82—73 (38-—34), Steagul roșu Bra
șov — Dinamo București 50—70 ■ 
(26—40). Dinamo Oradea — Uni-1 
versitatea Cluj 40—50 ( 24—21) ; 
feminin : Rapid — Voința Bucu-1 
rești 65—48 (30—18), Voința
Brașov — Constructorul Bucu-1 
rești 63—37 ( 29—20), Universi- * 
tatea Iași — Politehnica Bucu
rești 52—62 (25—33). Mureșul I 
Tq. Mureș — Olimpia T.V. Bucu- * 
rești 49—35 (23—14), Crișul O- . 
radea — Universitatea Cluj | 
46—54 (18—26).

ȘTIR! 0 REZULTATE ® ȘTIRI @ REZULTATE 9 ȘTIRI
BELGRAD. — Turneul interna

țional feminin de șah de la Bel
grad a fost cîștigat de Zatulov- 
skaia (U.R.SS.) care a totalizat 
în cele 13 runde 9!/s puncte, 
urmată de Gaprindașvili (U.R.S.S.) 
cu 9 p, și de Nedelkovici (Iu
goslavia). Belamarici (Iugoslavia) 
cu cîte 8 p. Alexandra Nicolau 
(România) s-a clasat pe locul 7 
cu 7 puncte.

BUDAPESTA. — în prima reu
niune a turneului international 
de box, la cat. muscă, Happen 
(Olanda) a pierdut surprinzător la 
puncte îd fața lui Forro (Un
garia). Printre învinșii dÎD

prima reuniune figurează Nuha 
(U.R.S.S.), Chită (România) și po
lonezul KaczinSki. în cea de-a 
doua reuniune vor boxa și pu- 
giliștii români Stanev, Drăgan, 
Monea, Olteanu și Alexe.

BERLIN. — Selecționatele de 
box ale R.D. Germane și R.P. 
Bulgaria au susținut o întîlnire 
amicală la Schwerin (R.D.G.), 
Gazdele au cîștigat cu 12—10.

JOHANNESBURG. Sprinterul 
Paul Nash a parcurs distanta de 
100 yarzi în 9,2, performanță in
ferioară cu o zecime de secundă 
recordului mondial oficial deținut

de Bob Hayes (S.U.A.) și Harry 
Jerome (Canada).

MONTE CARLO. — în runda 
a doua a turneului Internațional 
masculin de șah de Ia Monte 
Carlo, Bobby Fischer (S.U.A.: a 
remizat cu Forintos lUnqaria), 
Smîslov fU.R S.S) cu Lombardy 
(S.U.A.) iar Matanovici (Iugosla
via) cu Gheller (U.R.S.S.).

JOHANNESBURG. — în finala 
turneului internațional de tenis 
de la Johannesburg: Manuel 
Santana (Spania) — Jap Leschly 
(Danemarca) 2—6, 6—2, 4—6.
6—3, 6—4.
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