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Luni dimineața s-au deschis lucrările 
Plenarei Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român. Plenara va dez
bate măsurile privind îmbunătățirea or
ganizării și conducerii activității eco- 
nomice-financiare a gospodăriilor agri
cole de stat, dezvoltarea cooperării 
economice și tehnico-științifice a Re
publicii Socialiste România cu alte țări, 
precum și unele probleme ale activi
tății externe a partidului și guvernului.

La lucrările Plenarei participă, ca in
vitați, șefi ai secțiilor C.C. al P.C.R, 
membrii Colegiului central de partid, 
primi secretari ai comitetelor regionale 
de partid, miniștri, cadre cu munci de 
răspundere din Instituții centrale de 
stat, președinți ai comitetelor executive 
ale sfaturilor populare regionale, re
dactori șefi ai ziarelor centrale.

școlarii schiori DRĂGAN Șl MONEA ÎNVINGĂTORI NOU RECORD DE JUNIORI U HALTERE

în intrcccrc
Timp de două zile, pe o 

vreme defavorabilă, s-au 
disputat la Poiana Brașov 
campionatele republicane 
școlare de schi. Titlurile 
au fost cucerite de urmă
torii elevt i slalom uriaș, 
fete — Geta Băncilă (Bra
șov), băieți — N. Crețoi 
(Brașov),- slalom special, 
lele — Geta Băncilă, 
băieți — N. Crețoi; 3 km 
fond fete — Georgeta Bă- 
răscu (Rișnov), 5 km băieți 
— Ad. Gyulay (Gheorghie- 
ni). 3x3 km fete — Su
ceava, 3x5 km băieți — 
Brașov,

Marți, miercuri și joi se 
dispută campionatele re
publicane de juniori
probe alpine șl probe de 
fond (C GRUIA — coresp. 
principal).

la

în turneul internațional de box de la Budapesta
BUDAPESTA. — Duminică seara s-au încheiat întrecerile turneului internațional de 

box de la Budapesta. Boxerii români au obținut două victorii in finale prin DRAGAN 
(cat hîrtie) și MONEA (cat. semigrea). Dintre ceilalți învingători s-au remarcat 
Junghaus, Papp, Cula, Harcsa, Caii (Ungaria), Czapko (Polonia).

La Oradea s-a desfășurat întîlnlrea de haltere din
tre reprezentativele orașelor Oradea șl Cluj. Victo
ria a revenit clujenilor cu 5—2. In afară de con
curs, A. Parnavelas (Oradea) a realizat un nou 
record republican de juniori la categoria cocoș, pro
ba împins: 92,s kg (v.r. 90 kg).

P. LORINCZ—coresp.

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

• De la floretă 
la... spadă ! •
Viena și Berlin, 
două etape im
portante în dru
mul spre consa
crare • Un elev 
a| „școlii modes
tiei și muncii per
severente" condu
să de antrenorul 

Andrei Cacuci

PORTRET

ANTON PONGRAȚ
blicane de juniori de la 
reștl, unde ocupă locul 
noștlnța sa cu spada se ___
ce abia în 1965 cînd participă 
la această probă în meciul bi
lateral România — Ungaria (ti
neret). A fost marea surpriză 
a meciului : Pongraț s-a cla
sat pe locul I la „individuale". 
De atunci el a rămas credin
cios probei de spadă care îi 
aduce noi satisfacții : finalist 
la ediția a ITt-a a C.M. de ti
neret de la Viena (1966) șl lo
cul I în concursul „speranțe
lor olimpice" de la Berlin, 
din toamna anului trecut. Șl 
Iată că, la numai cîteva luni, 
Anton Pongraț, la 19 ani, se 
afirma din plin. Anton Pon
graț este șl un student foarte 
conștiincios al Institutului 
medlco-farmaceutlc din Tg. 
Mureș, avînd toate examenele 
la zi, luate cu note de la 8 
în sus.

Felicitări proaspătului cam
pion mondial de tineret șl an
trenorului Andrei Cacuci...

La Teheran, în capitala 
nulul, un tînăr spadasin .. 
mân. Anton Pongraț, a făcut 
să se audă acordurile Imnului 
de Stat al Republicii Socia
liste România. O sală arhi
plină l-a aplaudat îndelung pe 
reprezentantul țării noastre la 
Campionatele mondiale de 
scrimă pentru tineret, pentru 
medalia de aur cucerită, foar
te mulțl au venit să-1 felicite 
sau să-i solicite un autograf. 
O emisiune a postului de ra
dio Teheran a fost dedicată 
prezentării scrimerulul român.

Cine este Anton Pongraț șl 
care sînt explicațiile remarca
bilei sale performanțe 7 L-am 
cunoscut în perioada primelor 
sale contacte cu sportul arme
lor albe, în 1960. In sala de 
sport a I.M.F. din Tg. Mureș, 
antrenorul Andrei Cacuci fă
cea tocmai selecția pentru o 
secție de copil la floretă, prin
tre ei și Anton Pongraț. Mi
cul floretist a trecut cu bine 
primele examene și, 4 ani 
mal tîrziu, îl reîntîlnesc la 
finalele campionatelor repu-

Ira- 
ro- Bucu-

7. Cu 
petre-

TIBEKIU STAMA

ECHIPA ROMANA DIN NOU EGALATA
IN ULTIMELE SECUNDE

• România Austria 4-4!
DE JOC

bazinul Floreasca a 
avut loc o întV-nlre amica
lă de natație între tinerii 
înotători bucureșlenl și cei 
de la Școala sportivă din 
orașul Dresda (R.D.G.). 
Cristina Stănescu a ctștigat 

proba de 100 m bras 
Foto : T. Rolbu

Turneu Internațional feminin 
de handbal pe terenul Progresul
Mîine, pe terenul central din par

cul sportiv Progresul, se vor des
fășura primele partide din cadrul 
turneului internațional feminin de 
handbal, organizat de clubul Pro
gresul. Iată programul de mîine : 
ORA 16,30 : Progresul — Textila Bu- 
hușl ; ORA 17.30 : B.S.G. Halle
(R.D.G.) — I.C.F. București.

Spectatori multi și
O nouă etapă — a 

XVII-a — a fost consu
mată duminică in cam
pionatul primei categorii. 
Iubitorul de fotbal, satis
făcut In amorul său pro
priu de comportarea tri
colorilor noștri la Paris; 
a asaltat cu mai mult op
timism tribunele stadioa
nelor; dar nu peste tot a 
fost răsplătit pe măsura... 
entuziasmului. Și clnd fa
cem această afirmație, ne 
gindim atit la publicul 
bucureștean; venit să-și 
încurajeze echipele favo
rite; cit și ta numeroșii 
turiști din regiunea Olte
nia, trup și suflet alături

de „idolii" lor in marele 
derbi.

La sfirșit, mii de supor
teri al Universității Cra
iova au alcătuit Un „tren 
aL.; tristeții"; susținăto
rii echipei lui Constantin 
au trăit cea mai neagră 
duminică a sezonului și 
nici rapidiștii nu s-au pu
tut declara pe deplin 
mulțumiți de evoluția li
derului. Aceleași echipe; 
aflate in aceeași compo
nență (ne referim; în
deosebi, la Steaua și ia 
Universitatea Craiova), 
s-an situat departe de ul
timele lor comportări; 
oferind cea mai veritabilă

Ceea ce n-ar fi îndrăznit 
să prevadă chiar și cel mal 
optimist dintre susțină
torii reprezentativei Aus
triei, s-a întîmplat 
totuși luni după amiază pe 
gheata patinoarului de Ia 
„Wiener Stadthalle' i selec
ționata României n-a putut 
învinge echipa tării gazdă 
a actualei ediții a campio
natului mondial, diminuîn- 
du-șl în acest fel serios 
șansele de a mal ocupa 
primul loc în grupa B. 
La capătul celor 60 de mi
nute ale partidei România 
— Austria scorul a fost 
egal î 4—4 (1-0, 0-0, 0-4).

Fără ca prin aceasta să 
scădem meritele hocheiș- 
tilor austrieci, care șl-au a-

mai 
noas- 
Care 
com- 
rînd, 
obo-

părat șansele cu multă 
dîrzenie, trebuie totuși să 
spunem că am asistat, cu 
acest prilej. Ia cel 
slab joc al formației 
tre din campionat, 
sînt cauzele acestei 
portări ? In primul 
apariția unei evidente
seli la întregul lot de ju
cători, ceea ce a determi
nat o lipsă de concentrare, 
o nesiguranță în manevra
rea pucului, manifestată 
chiar de la începutul parti
dei. Concludent în această 
direcție este faptul că ho- 
cheiștii români au avut nu
mai 6 minute de eliminare, 
iar cei austrieci 12. Deci, 
timp de 6 minute repre
zentanții noștri au fost su

periori numerla fără ca a- 
cest lucru să se concreti
zeze șl pe tabela de marcaj. 
In plus, este de menționat 
că si Ia acest joc, ca șl Ia 
întîlnlrile cu Norvegia șt 
Polonia, echipa română a 
fost greșit îndrumată de pe 
margine, In sensul că în 
ultimele minute în Ioc să 
fie trimiși pe gheată 3 sau 
chiar 4 fundași s-au păs
trat liniile de atac, cu 
toate că era clar că forma
ția lupta să apere un re
zultat și nu să-l majoreze.

Ga și în meciul ante
rior, „soarta' rezultatului 
a fost decisă în ultimele 
secunde, cînd austriecii 
au reușit egalarea. Așa- 
(Qontinuaie în pag. a 4-a)

ASTĂZI, CU DINAMO,

Voleibaliștii mexicani joacă
a doua partidă in Capitală

Comentariul nostru

multă inconstantă!
A 

prestat de-a lungul 
90 de minute.

★
Or, ce a arătat, cu două 

zile în urmă, formația 
craioveană 1 — multă vre
me la cîrma plutonului în 
cea mal importantă com
petiție fotbalistică. Nimic 
în afară de... bunăvoință, 
căci Jocul „demonstrat" pe 
teren a purtat pecetea IM
PROVIZAȚIEI, dovedin- 
du-se vulnerabil în toate 
liniile. Cel puțin, ideea fo
losirii lut Deselnicu ca 
înaintaș central, alături de 
Oblemenco, ni s-a părut a 
fi de domeniul IMITAȚIEI 
NEFONDATE. Cine nu-și 
dorește, intr-adevăr, o pe
reche de „vir furie de va-

G. NICOLAESCU
(Continuare In pag. a S-a)

mostră de INCONSTAN
TA, greu de acceptat și; 
mai ales, de infeles de 
către toți cel care le ur
măresc cu atenție. Ni se 
va obiecta, poate — In ca
zul studenților craioveni 
— că aceștia au Intilnit 
In Rapid un adversar in
comparabil mai bun in 
momentul de față decit 
U.T.A. Just, foarte just 
acest punct de vedere; 
insă numai intr-o oareca
re măsură, intrucit in a- 
precierlle noastre legate 
de evoluția oricărei echi
pe ne orientăm mai puțin 
după rezultatul fixat pe 
tabelă, șl mai mult după 
CALITATEA JOCULUI

celor

Un atac al Iul Bartha (Steaua) blocat prompt de voleibaliștii mexicani 
Sixtos și Ponce Foto i V. Bageac

Ieri, oaspeții au cedat echipei Steaua 
dupâ un meci frumos și echilibrat

Ieri, in șala Dlnamo, voleibaliștii 
din lotul olimpic al Mexicului au 
evoluat pentru inttia oară în fața 
publicului bucureștean. In acest prim 
meci amical de antrenament și veri
ficare susținut în Capitală, ei au avut 
ca adversară echipa de categorie A 
Steaua, care a ctștigat cu 3—9 (13, 12, 
11). Am asistat la o partidă cu nume
roase faze de ridicat nivel tehnic și. 
astfel, de reușit spectacol, de-a lun
gul căreia oaspeții au confirmat jus
tețea bunelor calificative acordate 
pînd acum. Mulțumită tn larga mă
sură frumoaselor calități demonstrate 
de ei, întrecerea a fost, aproape tn 
permanență, echilibrată, voleibaliștii 
mexicani conductnd de cîteva ari In 
toate seturile și puntndu-i adesea 
echipei Steaua probleme dificile sub 
raport tactic. Disputa a plăcut îndeo
sebi prin sincronizarea si viteza de 
execuție a blocajului formației me
xicane șl prin varietatea superioară

din atac a echipei Steaua, varietate 
datorită căreia a șl învins, specullnd 
— cu mingi plasate între centrii ad- 
verși — unele scăderi din apărare, la 
dublaj, ale oaspeților.

Din rîndurile jucătorilor bucureș- 
tenl s-au evidențiat Poroșntcu, Bar
tha, Crețu și Stamate, dintre volei
baliștii Selecționatei Mexicului rețl- 
nîndu-ne atenția mai ales Medina, 
Aguirre, Reyna și Sixtos. Meciul a 
fost arbitrat bine de M. Albuț, ajutat 
de Eug. Vlntllescu.

Astăzi, tot în sala Dlnamo, cu În
cepere de la ora 18, formația volei
baliștilor mexicani tntttnește echipa 
Dlnamo. pentru cxre partida repre
zintă un prilej de verificare înaintea 
aproptatei semifinale a „C.C.E*. îm
potriva campioanei RD. Germane, 
S.K. Leipzig.

-C.P.



CATEGORIA A
MASCULIN

J. Politeh. Galați 16 15 1 47:12 31
2. Steaua Buc. 16 15 1 45:13 31
3. Rapid Buc. 16 14 2 44:11 30
4. Dinamo Buc. 15 13 2 42:12 28
5. Tractorul Brașov 17 6 11 26:36 23
6. Prog. Brăila 17 5 12 18:40 22
7. Viitorul Bacău 15 6 9 27:30 21
8. Alumina Oradea 16 5 11 22:38 21
9. Petrolul Ploiești 16 5 11 20:37 21

10. Polit. Timișoara 16 5 11 19:36 21
11. Minerul B. Mare 15 5 10 17:32 20
12. Polit. Brașov 17 2 15 15:45 19

FEMININ

1. Dinamo Buc. 14 13 1 40: 7 27
2. Rapid Buc. 15 12 3 41:15 27

Rezultatele

CLASAMENTELE LA ZI
3. Penicilina Iași 15 11 4 38:17 26 FEMININ
4. Farul Constanța 15 9 6 31:23 24
5. C.P. București 15 7 8 30:29 22 1. Drapelul r. Sibiu 13 13 0 39: 4 26
6. Univ. Cluj 15 5 10 18:36 20 2. Prog. București 13 11 2 35:15 24
7. I.C.F. Buc. 15 5 10 17:35 20 3. Cor vi nul Deva 12 8 4 27:20 20
8. C.S.M. Sibiu 14 5 9 23:32 19 4. Sănătatea Tgv. 13 7 6 28:22 20
9. Univ. Craiova 15 4 11 19:40 19 5. Viitorul Buc. 13 7 6 28:24 20

10. Țesătura P. Neamț 15 3 12 16:39 18 6-7. Liceul „N. Bălcescu*
Cluj 13 5 8 22:29 18

CATEGORIA 13 6-7. Tricotajul Brașov 13 5 8 22:29 18
8. Voința M. Ciuc 13 5 8 19:30 18

SERIA I 9. Sănătatea Arad 12 2 10 14:31 14
MASCULIN 10. Voința Botoșani 13 1 12 7:37 9

1. Electroputere Cv. 13 12 1 37:11 25 SERIA A II-A
2. Farul Constanța 13 11 2 36:13 24 MASCULIN
3. înainte Tim.
4. Ind. s. C. Turzii
5. Progresul Buc.
6. Prog. IRA Suceava
7. A.S.A Sibiu
8. I.C. Arad
9. Semănătoarea

10. C.S.M. Cluj
Buc.

13
13
13
13
13
13
13
13

8
7
5
5
5
5
4
3

31:18 
23:24 
24:28 
23:28 
19:28 
16:32 
20:32 
18:33

21
20
18
18
18 
ÎS
16
16

I.C.F. București 
Politehnica Cluj 
Politehnica Iași 
Univ. Timișoara 
Știința Petroșeni 
Univ. Craiova 
Construcții Buc. 
Univ. București 
Pedagogic Tg. M. 
Medicina Buc.

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

26
23
21
20
19
19
19
18
16
14

TIN Ad

S-a încheiat concursul speranțelor

înregistrate in categoria B FEMININ

(etapa a Xlll-a)
SERIA I, masculin : C.S.M. Cluj 

— Progresul București 1—3 (-8, -16, 
7, -17), Electroputere Craiova — Fa
rul Constanța 3—1 (-16, 10, 6, 6), A. 
S. A. Sibiu — înainte Timișoara 
3—2 (14, -8, 13, -9, 13), Progresul I. 
R. A. Suceava — I. C. Arad 3—0 
(S. 6. 4); feminin : Voința M. Ciuc— 
Progresul București 2—3 (-11, 2, -5, 
1. -12), Liceul „N. Bălcescu" Cluj— 
Viitorul București 2—3 (11, -10, -14, 
12, -14), Tricotajul Brașov — Sănă
tatea Arad 3—1 <4, 7, -5, 13), Drape
lul roșu Sibiu — Sănătatea Tîrgo- 
viște 3—-0 (7, 4, 3).

SERIA A II-A, masculin: Cons
trucții București — Universitatea 
București 3—2 (11, -9, -13, 12, 16), 
Medicina București — Politehnica 
Cluj 1—3 (13, -7, -12, -14), Universi
tatea Craiova — I.C.F. București 
1—3 (-5, 13, -14, -10), Pedagogic 
Tg. Mureș — Politehnica Iași 2—3 
(-12. 10, -14, 13, -11), Universitatea 
Timișoara — Știința Petroșeni 3—1 
(11, 8. -12, 3) ; feminin : Medicina 
Tg. 
rești 
Cluj 
3—0
Politehnica Galați 3—0 (8, 6, 
Universitatea Timișoara — Politeh
nica Brașov 3—0 (5, 3, 7), Pedagogic 
Pitești — Universitatea București 
1—3.

REZULTATELE MECIURILOR 
DE VOLEI JUCATE DUMINICA 
ÎN PROVINCIE NE-AU FOST CO-

MUNICATE TELEFONIC DE 
RESPONDENȚII NOȘTRI : D. 
conescu (Iași), C. Alexa (Suceava), 
Șt. Constantinescu (Galați), I. Păuș 
și A. Szabo (Tg. Mureș), Șt. Tămaș 
(Cluj), V. Neniță (Bacău). Gh. Topir- 
ceanu (Sibiu), Șt. Gurgui, C. Marica 
și N. Pastramagiu (Craiova), A. Ar- 
năutu, C. Crețu și Em. Grozescu 
(Timișoara) B. Sebok (M. Ciuc), V. 
Popovici (Brașov) și F. Tonea (C. 
Târzii).

TfR

CO- 
Dia-

Univ. Timișoara 
Medicina Buc.
Medicina Tg. M. 
Univ. București 
Politehnica Brașov 
Univ. Iași 
Pedagogic Pitești 
Politehnica Galați 
Științe econ. Buc.
Medicina Cluj

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

39: 4
37: 8 
27:18 
30:21 
23:31 
23:26 
23:30 
16:33 
14:35 
10:36

26
25
22
21
19
18
18
17
15
14

în clasament e calculat, pentru 
meciul Ind. sîrmei C. Turzii — 
Semănătoarea Buc., rezultatul 
de 3-0 (neprezentare), consemnat 
pe foaie de arbitrul Fl. Borz (B. 
Mare), pe motiv că bucureșteni- 
lor le-ar fi expirat viza contro
lului medical.

F. R. V. urmează a verifica și a 
decide.

PRIMUL PAS CU... DREPTUL

Mureș — Medicina Bucu- 
0—3 (-5, -13, -8), Medicina 

— Științe economice București 
(8. 6, 14), Universitatea Iași — 

7),

Trăgătorii fruntași din Capitală au 
inaugurat cu brio' noul sezon com- 
petițional, participînd în aceste zile 
la tradiționalul concurs dotat cu 
„Cupa primăverii”. Prima „ieșire” o- 
ficială pe poligonul Tunari ne-a pri
lejuit înregistrarea unor aspecte re
marcabile : participare numeroasă
(peste 200 de concurenți) ; întreceri 
la toate genurile de armă (mai pu
țin calibru mare) ; organizare irepro
șabilă (Comisia orășenească de tir); 
rezultate bune la o serie de probe.

Vorbind despre rezultate, trebuie să 
arătăm că, deși ne aflăm la primul 
concurs de amploare și cu tot timpul 
neprielnic în zilele de 
și vînt), unii dintre 
obținut cifre ridicate, 
să evidențiem pe M. 
la dificila probă de 
mare a egalat recordul țării.- pe G. 
Maghiar (pistol precizie), I. Tripșa 
(pistol viteză), Gh. Florescu (talere), 
L. Giușcă (la toate probele de pis-

întreceri (frig 
concurenți au 
Astfel, trebuie 
Dumitriu care 
pistol calibru

ÎNSEMNĂRI pe marginea
UNEI DUMINICI BOGATE ÎN COMPETIȚII
• Patru meciuri și patru... titluri
® Concursul republican al liceelor cu program de educație fizică

Cu ochii pe termometrul care, 
parcă, ne promite încă zile de pati
naj, am urmărit concursul dinaintea 
lăsării „cortinei", în acest finiș de 
sezon competițional. Concursul spe
ranțelor patinajului nostru artistic, 
dotat cu „Cupa Scînteii pionieru
lui", a însemnat un succes pe pla
nul calității, mulți dintre tinerii 
concurenți — chiar cei din provin
cie — prczentîndu-se în ascensiune 
de formă. Ne-au plăcut, în special, 
evoluțiile la figuri libere ale primi
lor clasați, notind pe Beatrice Huș
tiu, Adina Caimacan, Anca Tănase, 
Adriana Preda, Lucian Gheorghe- 
vici, Sandu Dragoș.
Spicuim din clasamente: JUNIORI 
MICI Băieți: 1. A. Bulete (Școala 
sportivă 
Popescu 
p. Fele: 
299,0 p ;
289,9 p ;
284,8 p. JUNIORI Băieți: 1. E. Tău- 
jan (Dinamo Buc.) 393,3 p; 2. L. 
Gheorghevici (Olimpia Cluj) 351,9 p; 
3.
1.
2.

1. Beatrice Huștiu (Din.) 612,9 p; 2. 
Rodica Dîdă (Constr.) 558,3 p. PE
RECHI : 1. Daniela Popescu — Ma
rian Chiosea (Din.) 36,1 p. Pe echi
pe: Constructorul 40 p., Dinamo 23 
p., Școala sportivă nr. 2 19 p.} O-' 
limpia Cluj 7 p., Petroled Brașov 
2 p.

Duminică după amiază, la pati
noarul „23 August", în cadrul unui 
program demonstrativ, participanții 
au primit frumoase premii oferite 
de organizatorii concursului după 
care a urmat un Carnaval pe ghea
ță. (RD. V.).

nr. 2 Buc.) 293,7 p; 2. M. 
(Constructorul Buc,) 285,3
1. Anca Tănase (Șc. sp. 2)
2. Adriana Preda (Constr.)

3. Mariana Ionel (Șc. sp. 2)

D. Morariu (Din.) 348,3 p. Fete : 
Adina Caimacan (Constr.) 440,5 p; 
Constanța Ionescu (Constr.) 413.3
3. Adriana Turcu (Constr.) 374,3 

; 4. Mariane Klockner (Petrolul 
Brașov) 371,2 p. SENIORI Băieți : 
1. D. Sandu (Constr.) 515,4 p. Fete:

p: 
p;

NAT AX IE

Petre Teodorescu
(15 ani)

1:12,4 la 100 m bras
într-un concurs amical de înot 

desfășurat în Capitală, în care tine
rii sportivi bucureșteni s-au întil- 
nit cu reprezentanții Școlii sportive 
din Dresda, Petre Teodorescu a 
parcurs distanța de 100 m bras In 
1:12,4 — nou record republican's 
sală, la juniori mici. Alte rezultate: 
VI. Belea 1:05,1 la 100 m delfin și 
1:07,2 la 100 m spate; Cristina Stă- 
nescu 1:23,7 la 100 m bras; D. 
Gheorghe 1:00,8 la 100 m liber; S. 
Hahne (Dresda) 5:18,4 
ber (f), S. Hahne 
Cerbeanu 1:14,9 la 100 
VI. Belea 2:30,7 la 200

1 L-
a

victoria sa
o recomandă căld. 

confruntarea de

la 400 m li-
1:13,0 și G. 

m delfin (f); 
m spate.

„Un meci al ratărilor* — iată cel 
mai potrivit titlu pentru o cronică a 
jocului masculin de categoria A (nu
mai cu numele..., I.C.F. — Politeh
nica Galați. Iar ca să vă dați seama 
de nivelul tehnic al meciului vă dăm 
„citate* din evoluția scorului. în 

min. 12: I.C.F. — Politehnica Galați 
10—9 (î), min. 30: 37—33 1 Un scor de 
echipe feminine, în nici un caz de 
întîinire intre formații care luptă 
pentru evitarea retrogradării (I.C.F). 
și, respectiv, calificarea in turneul 
final (Politehnica Galați).

Cit despre meciul Steaua — Uni
versitatea Timișoara (aceeași catego
rie ca cel citat anterior), titlul ar 
fi „Contradicții...* Contradicții între 
comportamentul de la un minut la 
altul, îngrijorătoare pentru campioni. 
In fața unei echipe fără pretenții de 
victorie și evident sub valoarea gaz
delor. Steaua a manifestat vechi, dar 
acute carențe, de ordinul concen
trării. De la un avantaj de 18 puncte 
la unul precar de 4 puncte în puține 
minute de joc — iată o „performanță* 
care nu poate decît să scoată în e- 
vidență „problemele” serioase ale a- 
cestei formații. Peste mai puțin de 
doua săptămîni urmează confrunta
rea decisivă pentru titlul cu Dina
mo București, fără a mai vorbi de 
„hopul” care trebuie trecut pînă a- 
tunci la Galați (cu Politehnica). Se 
pare că învățămintele meciului cu 
I.C.F., ciștigat în prelungiri, au fost 
uitate.

„încă un pas spre retrogradare* 
— iată un ai treilea titlu de ...meci, 
de data aceasta raportat la întilni- 
rea Academia Militară — Politehnica 
București. Autoarea „pasului* — A- 
cademia Militară. După înfrîngerea 
din fața Medicinei Tg. Mureș era de 
așteptat un reviriment, sau în orice 
caz... ceva îmbunătățiri. Dar ele 
n-au apărut și, cu toate că a rezis
tat o repriză, formația antrenată și 
condusă (și) din teren de Folbert 
nu a putut emite pretenții.

Tn sfirșit. un al patrulea titlu de 
cronică pentru un meci : -Fără is- 

>id — Vottta București), 
ire». nu se aștepta nimeni la un 

echi.ibru de forțe in această intîl- 
Bire. In schimb era de așteptat o 
„rărire a nordului* de către rapi- 
d:ste. care acuză. în continuare, ab
senta Ancăî Racoviță și par a nu 
mai avea... busolă.

Rezultate înregistrat? în categoria 
B : masculin, seria I : Uni o Satu
*Yare “ Voința 3ucureștj 50—60 

—26), A.S.A. sibiu — Progresul

București 57—55 (32—27), Petro
lul Ploiești — Comerțul Tg. Mu
reș 74—65 ’ (29—28), A.S.A. Bacău — 
Farul Constanța 48—70 (16—38) ; se
ria a Il-a : Politehnica II București
— Medicina Timișoara 69—58 (35—32),
Politehnica Brașov — Construcții 
București 64—61 (31—30), Univer
sitatea Craiova — Politehnica Iași 
56—64 (19—30), Pedagogic Oradea
— Știința Petroșeni 59—47 (30—19);
feminin, seria I : Clubul spor
tiv școlar București — V oința Tg. 
Mureș 46—40 (25—22), Viitorul Do-
rohoi — Școala sportivă Brașov 
53—47 (21—29). Școala sportivă
Craiova — Spartac Salonta 43—41 
(17—16), Voința Oradea — Pro
gresul București 31—46 (16—15) ; seria 
a Il-a : Universitatea București — 
Politehnica Brașov <1—53 (27—28),
Construcții București — Medicina 
Cluj 47—58 (17—32), Medicina Tg.
Mureș — Arhitectura București 27—35 
(17—13), Universitatea Timișoara — 
I.C.F. 52—66 (19—38), Medicina Iași — 
Pedagogic Constanța 73—78 (24—35).

• Timp de cinci zile, s-a desfă
șurat la Oradea finala pe țară a con
cursului republican al liceelor cu 
program de educație fizică. Au par
ticipat cinci echipe feminine și cinci 
masculine din București, Tg. Mureș, 
Galați, Craiova și Oradea. După dis
pute de un bun nivel tehnic și dîrze, 
victoria le-a revenit reprezentanți
lor și reprezentantelor Liceului nr. 35 
București. Iată clasamentele finale : 
băieți : 1. Liceul nr. 35 București 8 
puncte, 2. Liceul nr. 4 Oradea 7 p., 
3. Liceul nr. 2 Tg. Mureș 6 p., 4. 
Liceul „N. Bălcescu* Craiova 5 p., 
5. Liceul nr. 4 Galați 4 p. ; fete : 
1. Liceul nr. 35 București 8 p., 2. Li
ceul nr. 4 Oradea 6 p., 3. Liceul nr. 2 
Tg. Mureș 6 p., 4. Liceul nr. 4 Ga
lați 6 p., 5. Liceul „N. Bălcescu* Cra
iova 4 p. (P. Lorincz — coresp.).

Rezultatele meciurilor din categoria 
A și categoria B ne-au fost comuni
cate de corespondenții noștri : A. 
Verba — Satu Mare, C. Alexa — 
Suceava, Șt. Ionescu — Ploiești, V. 
Neniță — Bacău, P. Lorincz și I. 
Boitoș — Oradea, D. Diaconescu — 
Iași, D. Solomei — Sibiu, Șt. Marton 
— Timișoara, St. Gurgu — Craiova, 
T. Maniu și I. Hîrșu — Brașov, I. 
Păuș și A. Szabo — Tg. Mureș. I

1. A.

Mihai Dumitriu (Steaua) a egalat recordul țării 
la proba de

țoale), M. Ferecatu 
(armă liberă calibru 
redus 3x40) etc Din
tre juniori, rezultate 
bune au obținut V. 
Savin (la armă stan
dard și sport), Ve
ronica Stroe, Maria
na Vasillu și alții.

Iată primii clasați: 
Pistol viteză : 1. I.
Tripșa (Dinamo) 
591 p (295+296), 2.
L. Giușcă (Construc
ții) 586 p. 3. M. Du
mitriu (Steaua) 584 
p. Pistol calibru ma
re : 1. M. Dumitriu 
587 P (record ega
lat), 2. L. Giușcă 
586 p. 3. N. Flama- 
ropol (Olimpia) 579 
p. Pistol precizie : 
1. G. Maghiar (Di
namo) 553 P, 2. L. 
Giușcă 547 p, 3. M. 
Dumitriu 538 p. Ar
mă standard 3x20 
tocuri — seniori : 1. 
P. Șandor (Steaua) 
559 p, 2. G. Vasiles- 
cu (Olimpia) 556 p, 
3. M. Ferecatu (Di
namo) 554 p ; se
nioare : 1. Marga
reta Enache (Steaua) 
551 p, 2. Edda Baia 
(Arhitectura) 545 p, 
3. Ana Goreti (Olim
pia) 545 p ; juniori :

Streldfelder
(Șc. sp. nr. 1) 550 p,
2. L. Marinescu (Șc. sp.
— Dima (Dinamo) 537 p ; junioare :
1. Magda Borcea (Arhitectura) 526 p,
2. Melania Radu (Steaua) 516 p, 3. 
Rodica Gorgoi (Steaua) 516 p. Armă 
standard 60 focuri poz. culcat — 
juniori : 1. V. Savin (Dinamo) 581 p, 
2. N. Vlad (Steaua) 579 p, 3. I Orhei 
(Metalul) 578 p ; junioare : 1. Vero
nica Stroe (Dinamo) 580 p, 2. Ma
riana Vasiliu (Dinamo) 580 p; 3. Gra- 
țiela Dragomirescu (Metalul) 578 p; 
senioare : 1. Edda Baia 579 p, 2. Ana 
Goreti 576 p ,3. Rodica Hnat (Dina
mo) 574 p. Armă liberă calibru redus 
3x40 focuri: 1. M. “ 
poziții — culcat 
picioare 366), 2. 
(391 — 371 — 360), 
namo) 1109 (383 — 377 — 349). Armă 
liberă calibru redus 60 focuri culcat: 
1. P. Șandor 588 P, 2. Gh. Vasilescu 
584 p, 3. M. Antal (Arhitectura) 583 p. 
Armă sport 3x20 focuri — senioare : 
1. Margareta Enache 487 p, 2. Ioana

pistol ealibru mare (587 puncte)
Foto : Șt. Ciotlcș

C.
nr. 1) 538 p, 3.

Ferecatu 1134 p (pe 
392, genunchi 376, 
P. Șandor 1122 p 
3. G. Sicorschi (Di-

2.

Petrovici (Steaua) 476 p, 3. Mariana 
Balaban (Arhitectura) 459 p ; juniori:
1. V. Savin 512 p, 2. G. Vlădan (Me
talul) 506 p, 3. C. Gavaliugov (Șc. 
sp. nr. 1) 506 p ; Pistol sport — ju
niori : 1. N. Vlad (Olimpia) 557 p,
2. N. Ciotloș (Steaua) 555 p, 3. M.
Teodor (Steaua) 549 p. Talere arun
cate din șanț (100 buc.) : i. Gh. Flo
rescu (Steaua) 99 t, 2. Gh. Enache 
(Steaua) 98 t, 3. St. Popovlci (Dina
mo Obor) 93 t ; juniori (50 talere) : 1. 
Bodnărescu (Din. Obor) 44 t, 2. G. 
Suditu (Steaua) 40 t, 3. G. Petre (Vi
itorul) 37 t. Skeet (100 buc.): 1. G. 
Sencovici (Șc. sp. nr. 1) ‘
Albescu (Steaua) 94 t,
(Din.
1. I.
doiu
(Steaua) 37 t.

3. 
Obor) 92 t ; juniori 
Puiu (Steaua) 44 t, 
(Steaua) 41 t, 3.

95 t, 2. I. 
D. Danciu 
(50 talere): 
2. N. Vlă-
M. Stoica

T. R.

ATLETISM,

• În Capitală a avut loc pri
mul concurs în aer liber din 
acest sezon, „Cupa Viitorul". 
Competiția a fost marcată de o 
numeroasă participare, la start 
fiind prezenți peste 550 de atleți! 
Iată cîteva rezultate : JUNIORI
I : băieți: 100 ni : D. Cristu
(Progr.) 11,4; 200 m: D. Cristu 
23,3 ; 400 m: C. Enăchescu (Viit.) 
53,1 ; 1 500 m : N. Mucea (Viit.) 
4:12,9; lungime: M. Ling (Viit.) 
6,63 m; ciocan: D. Popescu 
(Constr.) 50,70, V. Popescu 
(Steaua) 50,28; fete: 100 m : R. 
Marinescu (Din.) 13,2; 400 m: 
A. Lăzărescu (Viit.) 62,9; 80 m g : 
D. Gorescu (Șc. sp. 2) 13,8; 4x 
100 m : Viitorul 53,7; JUNIORI
II : băieți : 80 m : A. Popa (Șc. 
sp. 2) 9,6; 300 m : M. Prebei 
(Viit.) 36,7, C. Vasile (Viit.) 37,4;

un puc 
dată, 
mă; 
ales, 
doar
cu Grivița Roșie (camc.oana anu
lui trecut) ne va edifica. Senna- 
luăm, în continuare, .surpriza" plă
cută a Rapidului care așa după 
cum ne anunță corespondentul 
nostru SIAJ CU BĂLOI a surmon- 
tat momentele grele si a reușit 
să însene prin Georgescu o în
cercare (min. 14), pe care Mari
nescu a transformat-o, obtinind o 
prețioasă iiciorie. Pentru gazde a 
realizat Manoiache dinlr-o lovi
tură de pedeapsă (min. 44). De 
subliniat si victoria relativ con
fortabilă a Farului asupra Progre
sului (16—61 care confirmă ast
fel valoarea sa

CLASAMENTUL
Dinamo
Stea sa 
Grivița Roșie 
Șt. Petroșeni 
Rulm. Biriad 
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Primele întreceri în aer liber
1 000 m : I. Popa (Șc. sp. 2) 
2:49,5 , 4 x 100 m : Viitorul 47,3 ; 
lungime: D. Tihărău (Șc. sp. 2) 
6,08 ; suliță : H. Arghir (Șc. sp. 
2) 53,10; ciocan: G.( Ghelmegea- 
nu (Șc. sp. 1) 47,68; fete: 60 m: 
Cr. Damian (Pal. pion.) și G. 
Sîrbu (Șc. sp, 2) 8,4; 60 m g: 
M. Coconu (Șc. sp. 2) 9,9; lun
gime: Cr. Damian 5,03, C.- Ene 
(Rapid) 5,03; suliță: M. Panduru 
(Rapid; 32,96, E. Dumitrescu (Șc. 
sp. 2) 32,44; COPII: băieți:
60 m : S. Zbarcea (Progr.) 8,0 ; 
lungime: D.. Neguț (Pal. pion.) 
5,43; fete: 60 m: G. Plămă
deală (Rapid) 8,6 ; 300 m : D. Că- 
tineanu (Met.) 46.9. (Z. Ignișca — 
antrenor).

® Pe aleea Circului de Stat 
a avut loc duminică prima eta
pă a „Cupei primăverii" la marș.

Rezultate: seniori: 1. M. Perșl- 
naru (Telefoane), 2. I. Bogdan 
(Met.), 3. I. Urse (Telef.); 4. V. 
Such (Din.), 5. V. Farcaș (Met.) ; 
juniori J: 1. C. Dinu (Șc. sp. 2), 
2. C. Staicu (Telef.), 3. D. Un- 
gureanu (Șc. sp. 2); juniori H: 
1. P. Ene (Met.). 2. Al. Rodna 
(Telef.), 3. T. Păun (Telef.). (Cr. 
Crăciun — coresp.).

® Rezultatele concursului de 
triplusalt rezervat săritorilor de 
perspectivă : seniori : M Zaha- 
ria (Rapid Buc.) 15,34 — record 
personal, Al. Mihu (I.CT 1473, 
M. Dumitrescu (Pol.
14,51 — rec. pers. ; jmiori: NL 
Delcă (Din. Brașov) 1<42 — rec-, 
pers., P. Ciupercă (Pedag. Ba-' 
cău) 14,06. Purecei (Știința 
Alexandrie 13,72.



categoriei B Dinamo Bacău a preluat conducerea în seria I,
Spectatori mulți 
și multă
inconstanță!

(Urtnare din pag. 1)

loarea cuplului Hurst Și Hunt : o ta
lie dincolo de 1,80 m, amîndoi bine 
infipți pe picioare, cu o mare viteza 
de reacție și cu un șut care nu iartă. 
Ei birie, dintre toate acestea Desel- 
nicu n-a probat decît. . . talia. Fi
rește, mult prea puțin și aceasta în 
detrimentul EFICACITĂȚII atacului 
craiovean, care — nota bene ! — n-a 
construit măcar o fază ae gol la 
poarta lui Răducanu. Și ideea antre
norilor craioveni o socotesc nefon
dată nu numai din punctul de vedere 
al inadaptabilității tînărului Desel- 
nicu (fost. . . fundaș în echipa de 
juniori) ia pretențioasa postură de 
realizator- în cea mai aglomerată 
zonă a terenului. Se pare cd Robert 
Cosmoc și Gh. Nuțescu au omis prea 
ușor faptul că „perechea tui Ramsey" 
era reglată în permanență de „ochiul 
magic” al lui Bobby Charlton. Alt
fel, Sfîrlogea, coordonatorul ideal 
la dimensiunile potențialului craio
vean, n-ar fi fost izolat undeva pe 
aripa stingă.

it
Ce se întîmplă cu Steaua ? Greu, 

foarte greu de înțeles, mai ales câ. 
în pofida unei evoluții satisfăcă
toare, Steagul roșu n-a constituit, 
în ansamblu, un adversar mai redu
tabil decît Dinamo București, învin
sa steliștilor în etapa anterioară. 
Și, cu toate acestea, Jenei și Dumi
tru Nicolae n-au mai dovedit 
promptitudine in încercările de de
posedare, Dumitru Popescu, notat 
cu 9 de subsemnatul la ultima-i 
evoluție, a jucat șters in adevăratul 
înțeles al cuvintuiui. in sfirșii Con
stantin n-a mai fost— Constantin. 
Iată fisuri dintre cele mai impor- ! 
tante (aflate pe întreaga ..coloană 
vertebrală” a acestei echipe) care 
explică lipsa de randament a între
gului bloc. Cum explică, la rîndul 
lor. jucătorii în cauză cotitura de 
180 de grade în evoluția lor într-un 
interval de timp atît de redus ? 
Prmtr-o lipsă de mobilizare ? Prin- 
tr-o desconsiderare a partenerului 
de întrecere ? Ar fi foarte impor
tant de aflat. în orice caz, factorii 
cei mai interesați, antrenorii și con-- 
ducerea clubului, cred că se și află 
de acum în posesia adevărului...

★
Progresul și Dinamo Pitești, două 

echipe cu vădite posibilități, au fost 
din nou învinse în deplasare la 
scoruri fără drept de apel. Cauza 
principală : abordarea partidelor de 
pe poziția „dacă plec cu un punct, 
e perfect !” in care scop echipele 
mai sus amintite iși axează jocul 
pe defensivă, limitîndu-și, cu bună 
știință, pretențiile.

Așa s-a născut „micro-fotbalul" 
care — în cazul echipelor Progre
sul și Dinamo Pitești — vine să se 
adauge ca un nou element-bume- 
rang la factorul obiectiv constituit 
de dezavantajul terenului.

ȘTIRI...
MIERCURI, LA BAIA MARE
Meciul Minerul Baia Mare — 

Petrolul Ploiești, din cadrul 16- 
imilor „Cupei României', între
rupt în minutul 13. se va dis
puta miercuri, la Baia Mare.
RELUAREA CAMPIONATULUI 

REPUBLICAN DE JUNIORI
Duminică 2 aprilie începe și 

returul campionatului republican 
de juniori, seriile I—IX. Toate 
jocurile vor începe la ora 13. 
Fac excepție partidele unde echi
pele de seniori (de categorie A. 
B sau C) vor juca dupâ-amiază.

SIDERURG1STUL - SEL. UNIVERSITARĂ FRANCEZĂ

SERIA I
DINAMO BACAU — CHIMIA 

SUCEAVA 2—0 (1—0)
Moinești, 26 (prin telefon de la 

trimisul nostru). — Peste 6.000 de 
spectatori au asistat la derbiul se
riei I, programat pe stadionul Petro
lul din localitate (terenul din Bacău 
fiind suspendat). S-au întîlnit echi
pele Dinamo Bacău și Chimia Su
ceava. Am asistat la o partidă spe
cifică de campionat, la capătul că
reia victoria a revenit Pe merit bă- 
căoanilor, datorită superiorității 
tehnice și tactice manifestate de-a 
lungul celor 90 de minute de joc. 
Chimia Suceava a evoluat șters, ne- 
confirmind poziția de lider pe care 
o deținea. Sucevenii au părut vlâ- 
guiți de forțe, lipsiți de o pregătire 
fizică corespunzătoare. Fapt semni
ficativ : Chimia a tras doar de 
două ori la poartă, în Întregul meci, 
și acestea au fost lovituri libere e- 
xecutate de... fundașul central Ghe- 
ghe (!).

Jocul începe în nota de dominare 
a bâcăoanilor, care chiar in prime
le minute au ocazia de a deschide 
scorul. In continuare, desfășurînd 
un joc în viteză cu reușite schim
buri de locuri, înaintașii dinamo- 
viști se infiltrează in dispozitivul 
de apărare advers, dar din cauza 
pripelii ei nu reușesc să concretize
ze (Nedelcu min, 9, Rugiubei min. 
11, Rednic min. 29 — ratează... clar). 
Totuși, in ciuda apărării aglomerate 
a sucevenilor, presiunea dinamoviș- 
tilor iși spune cuvintul : in min. 33 
Rugiubei este lansat în adincime și. 
deși flancat de apărătorii adverși, 
șutează puternic in plasă, pe lingă 
Sidac. Deși sucevenii acuză ofsaid 
(protestind vehement), arbitrul Oc
tavian Com.șa, atent pe fază, isi 
menține hotărît decizia de gol și 
astfel jocul se reia după o întreru
pere de 5 minute. Urmează o serie 
de alte ratări ale băcăoanilor, dar 
după pauză, in min. 54, „cade" și 
al doilea gol ; Bascacov execută o 
lovitură liberă de la 25 m direct 
în poartă. Pină la sfirșit nu se mai 
produce nimic deosebit, sucevenii 
parcă resemnindu-se cu înfrîngerea.

DINAMO : Ghiță - Kiss, Panait, 
Vătafu, Bascacov-Ncdeleu. Duțan- 
Comăncscu (min. 80, Băluță), Dem- 
brovschi, Rugiubei, Rednic.

CHIMIA : Sidac (min 60, Petcu) 
— Nedelcu, Gheghe, Stere. Anton — 
Mărculescu, Buzatu — Teodosiu, 
Pavel fmin. 52. Nicolau). Borcău, 
Roșu.

Bun arbitrajul lui O. Comșa 
(Craiova).

GHEORGHE CIORANU
CEAHLĂUL P. NEAMȚ — 

FLACARA MORENI 3—1 (1—1)
Au înscris: Olteanu (min. 19), 

Meder (min. 46), Negustoru (min.

ȘTIRI...
In localitățile respective, meciu
rile de juniori vor fi programate 
in -deschiderea celor de seniori.

MECIUL SIDERURGISTUL — 
PROGRESUL BRĂILA

...se va disputa miercuri, 29 
martie, la Galați. Jocul a fost 
aminat deoarece formația din 
Galati a jucat simbătă cu Selec
ționata universitară a Franței.

PARTIDA AMINATĂ
Meciul Flacăra Moreni — Po

litehnica București, din categoria 
B — seria I. din 2 aprilie a fost 
aminat pentru data de 5 aprilie.

Ciornoavă, intrat în careul Oltului Rm. Vîlcea, centrează și Păiș va 
înscrie cel de al patrulea gol pentru Politehnica Foto : V. Bageac

57) pentru Ceahlăul» respectiv, Fră- 
țilă (min. 14).

A arbitrat foarte bine G. Gher- 
ghe (București).

CEAHLĂUL : Argeșeanu (min. 79, 
Bogza) — Olteanu, Constantin, 
Gheorghe, Iatan — Bibu (min. 80 
Ghegheșan), Mungiu — Ovezea, Pă- 
trașcu, Meder, Negustoru.

FLACARA : Șerbănoiu — Iofciu- 
lescu, Albină, Dumitrana, Bocin — 
Toma, Frățiiă — Frîncu (min. 37 
Stan), Dănilă, Postolache. Drăgan. 
(C. NEMȚEANU-corcsp.).

DINAMO VICTORIA BUC. — ME- 
TROM BRAȘOV 2—0 (0—0)

Au înscris : Feodot (min. 55) și 
Jercan (min. 70).

A arbitrat foarte bine Alexandru 
Alexe (Rm. Vilcea).

DINAMO VICTORIA: Ghibănes- 
cu (min. 87 — Stan) — Maghiar, 
Crăciunescu, Constantinescu, Velicu 
— Feodot. Ciuleanu—Popa. Ion Ste
fan (min. 71 — Gligor), Dumitres
cu. Jercan.

METROM : Berechet — Bîrsan, 
Gros, Petrescu, Ochea — Lazaro- 
vici. Aescht — Ardeleanu, Gabor, 
Budai (min. 70 — Sima), Rusu.

C.F.R. PAȘCANI—METALURGIS
TUL BUCUREȘTI 3—0 (1—0)

Au înscris : Birgăoanu (min. 2), 
Brîndușescu (min. 60) și Atanasiu 
(min. 90).

A arbitrat bine M. Vasiliu (Plo
iești).

C.F.R. : Cristache — Rusu, Simi
na, Teciu, Rozorea-Sălceanu. Con- 
tardo — Birgăoanu, Brîndușescu, 
Atanasiu. Dascălu.

METALURGISTUL: Niculescu
(min. 63, Petre) — Marin, Tudor, Vi
ciu, Mateescu — Cojocaru, Floruț 
— Chiru, Voinea, Pantelimon, Ba- 
boie (min. 75, Dobre). (C. ENEA — 
corespondent).
POLITEHNICA BUCUREȘTI — 
OLTUL RM. VILCEA 4—6 (0—0)
Au înscris: Lucescu (min. 53), Ha- 

lagian (min. 56) și Păiș (min. 65, 69).
A arbitrat bine R. Cocoi (Cons

tanța).
POLITEHNICA : Manta — Anton, 

Grecea, Cicu, Rădulescu — Ange- 
lescu, Halagian — Lucescu, Pigulea, 
Păiș, Ciornoavă.

OLTUL : Vișan (min. 69. Mărcu- 
lescu) — Motrescu, Păciulete, 
Roma, Sirbu — Bratu. Filimon — 
Tăbircă, Fătu. Zdrenghea (min. 72, 
Bugheanu). Tifirel.

POIANA CIMPINA — OȚELUL 
GALATI 0—0
CLASAMENT

1. Dinamo Bacău
2. Dinamo Vict.
3. Chimia Suceava
4. Siderurgistul
5. C.F.R Pașcani
6. Politehnica Buc.
1. Metalurgistul B.
8. Poiana Cimpina
9. Ceahlăul

14 7 4 3 32—11 18
14 6 5 3 24—13 17
14 6 5 3 10— 9 17
13 6 4 3 18—11 16
14 6 4 4 21—14 16
14 7 2 5 24—13 16
14 6 2 6 19—16 14
14 5 2 7 16—13 12
14 4 4 6 17—ZI 12

10. Oțelul Galați
11. Flacăra Moreni
12. Metrom Brașov
13. Oltul Rm. Vîlcea
14. Progresul Brăila

14 4 4 6 9—13 12
14 6 0 8 12—24 12
14 2 7 5 11—16 11
14 4 3 7 11—28 11
13 3 4 6 10—17 10

ETAPA VIITOARE: Oțelul Ga
lați — Dinamo Victoria București, 
Flacăra Moreni—Politehnica Bucu
rești, Metalurgistul București — Si
derurgistul Galați, Metrom Brașov 
— Ceahlăul P. Neamț, Oltul Rm. 
Vîlcea — Dinamo Bacău, Chimia 
Suceava — C.F.R. Pașcani, Progre
sul Brăila — Poiana Cimpina.

SERIA A ll-a
C.F.R. ARAD — A.S.A. TG. MUREȘ 

0—2 (0—0)
ARAD, 26 (prin telefon). Specta

col fotbalistic de factură modestă. 
Oaspeții au practicat un joc mai 
clar, mai tehnic, obținînd pe merit 
victoria. Localnicii, cu excepția 
primelor 15 minute, au jucat dez
ordonat, dovedind lipsă de efica
citate. La capitolul disciplină am
bele echipe au rămas datoare, jo
cul lor fiind umbrit de unele ieșiri 
nesportive. Miza jocului a pus stă- 
pîrure pe nervii componenților ce
lor două formații (Curuțiu, Horgea, 
Korosi, Cuteanu de la C.F.R. și Du
mitriu, Dragomir și Solyom de la 
A.S.A. s-au dedat la brutalități). 
Este cazul unei serioase intervenții 
din partea comisiei de disciplină.

Au înscris : Dumitriu (min. 52) și 
Lungu (min. 77).

A arbitrat satisfăcător P. Badea 
(Brașov).

C.F.R. : Kiss — Curuțiu, Arm- 
tu, Horgea, Cociuban — Damian, 
Vlad .— Beșcuca (Bacoș), Korosi. 
Cuteanu, Toma.
A.S.A. : Solyom — Bartok, Ba
lazs, Timpănaru. Czako — Ciutac, 
Siho — Lungu, Dumitriu. Pavlovici. 
Dragomir.

ȘT. IACOB — coresp. principal
A.S.CUGIR — UNIREA DEJ

6—1 (2—0)
Au înscris : Smadia (min. 13, 70), 

Ivan (min. 31, 50), Remus Lazăr 
(min. 73) și Ghergheli (min. 74) 
pentru A.S. Cugir, respectiv. Neagu 
(min. 85).

A arbitrat bine Traian Cruceanu 
(Arad).

A.S. CUGIR : Forgaci — Botescu 
(Stoicescu). Neamțu. Boroș. Dinea 
— Ion Gheorghe. Ivan — Gherghe- 
li. R. Lazăr, Smadia, Mureșan.

UNIREA : Presez — Duca, Ger
man. Covaci, Maglaș — Butuza, 
Mardan — Gali. Bandi, Sabăslău, 
Neaou. (M. Vilceanu — coresp).

C.S.M. REȘIȚA — C.F.R.
TIMIȘOARA 3—2 (1—0)

Au înscris : Nestororici (min. 40, 
50), Foaie (min. 47) pentru C.S.M., 
respectiv-, Panici (min. 58, din 11 m) 
și Prrvan (autogol).

A arbitrat: N. Mihăilescu (Bucu
rești).

C.S.M. : Budai — Talpai, Oșan, 

Pîrvan, Niculescu — Guțuri, Foaie 
— Mioc, Arnoțchi, Nestorovlci, Spă- 
lățelu (Kafka).

C.F.R. : Tătar (Mureșan) — Sam
son, Kalinin, Mafa, Muschici — 
Bungău (Popescu), Lang — fancu, 
Seceleanu, Fodor, Panici. (I. Plăvi- 
♦iu — coresp. principal).
CLUJEANA — MINERUL LUPENI 

0—0
A arbitrat foarte bine Vasile 

Popa (lași).
CLUJEANA : Bodiș — Fulop, 

Solomon, Soos, Nedelcu — loja 
(Alexiu), Bacoș, Stanciu — Ene, 
Alexiu (Mazurachis), Roman.

MINERUL: Hlotețchi — Pralea, 
Popescu, Pall, Amtrruș — Toca, 
Vlad — Cotroază, Sima, Cărare 
(Basarab), Șoptereanu. (N. Todo- 
ran, coresp.).
CRIȘUL ORADEA —IND. SIRMEI 

C TURZII 2—0 (1—0)
Au înscris : Kun II (min. 15) și 

Cociș (min. 64).
A arbitrat bine M. Ostafciuc 

(Deva).
CRIȘUL: Andrei — Balogh, 

Serfozo, Lucaci, E. Naghi — Tomeș, 
Iacob (Cojocaru) — Suciu, N. Ale
xandru, Kun II, Cociș.

IND. SIRMEI: Duca I — Gaci, 
Duca 11, Chiorean, Bindean — Ba- 
laban, Chețan — Simonfi, Pîrvu, 
Rădulescu, Mureșan II. (I. Ghișa — 
coresp. principal).

GAZ METAN MEDIAȘ — 
VAGONUL ARAD 0—0

A arbitrat bine C. Bărbulescu 
(București).

GAZ METAN : Cerneanu — Sza
bo, Cezdi, Lepădan, Staudt — Ma
rinescu, Panaitescu— Matei. Zanca, 
Barna, Gertner.

VAGONUL: Gherghel — Len
hart, Boroș. Sinea, Miiller — Mihai, 
Dvorsac — Selinger, Stănoaie, Toma 
(min. 73, Petschowschi). Macovei. 
(M. Risnoveanu — coresp.).

C.S.M. SIBIU — MINERUL 
BAIA MARE 0—1 (0—1)

A înscris : Sasu (min. 39).
A arbitrat bine Gh. Limona 

(București).
C.S.M. . Liebhardt — David, Fli- 

chiș, Recer, Onachi — Gh. Gher- 
ghe, Vacant — Vuici (min. 18, Mi
hai), Comșa, Laufceag (min. 18. 
Vuici). Ceacir.

MINERUL : Bai — Vaida, Donca, 
Uirari, Czako — Cromeli, Cosma — 
Drăgan. Stencovschi, Sasu, Silaghi. 
(1. Ioncscu — coresp. principal).

CLASAMENT
1. A.S.A. Tg. M. 14 10 1 3 28— 8 21
2. Minerul B. Mare 14 9 2 3 26—14 20
3. C.S.M. Reșița 14 9 0 5 27—17 18
4. Vagonul Arad 14 8 1 5 33—14 17
5. A.S. Cugir 14 7 3 4 28—22 17
6 C.F.R. Tim. 14 6 4 4 21—16 16
7. Crișul Oradea 14 7 1 6 29—14 15
8. Clujeana 14 5 4 5 15—17 14
S. Ind. sirmei 14 5 3 6 15—20 13

J0. Minerul Lupeni 14 5 2 7 17—29 12
11. C.S.M. Sibiu 14 5 1 8 23—26 11
12. Gaz metan 14 4 2 8 16—31 10
13. C.F.R Arad 14 3 2 9 11—25 8
14. Unirea Dej 14 1 2 11 12—48 4

ETAPA VIITOARE Vagonul
Arad — Clujeana, Minerul Lupeni
— C.S.M. Sibiu, A.S.A. Tg. Mureș
— A.S. Cugir, C.F.R. Timișoara — 
C.F.R. Arad, Minerul Baia Mare — 
C.S.M. Reșița, Unirea Dej — Crișul 
Oradea. Ind. sirmei C. Turzii — Gaz 
metan Mediaș.

De la I. E. B. S.
• Pentru jocurile pe care baschet

balistele cubaneze le susțin în sal?» 
Floreasca în zilele de 28. 29 și 30 
martie. în compania echipelor Ra
pid. Politehnica și a reprezentativei 
țării, biletele se găsesc de vînzare 
la agenția din str. Ion Vidu.
• Săptâmîna aceasta patinoarul ^23 

August- este deschis pentru public 
ZILNIC între orele 11—13 și 16—18, 
iar duminica între orele 10—13 Și 
16—18.
• La bazinul acoperit Floreasca 

funcționează un curs de inițiere la 
înot pentru copii. înscrieri la ba
zin.
• Pentru GALA DE BOX de vi

neri seara din sala Floreasca la 
care iau parte pugiliști din lotul re
publican. biletele se găsesc de vîn
zare la agenția din str. Ion Vidu.

3-1
GALAȚI. Simbătă după-amiază, 

Siderurgistul a susținut cei de-al 
doilea meci internațional din a- 
cest shzon, avînd ca adversară 
Selecționata universitară fran
ceză, de care a dispus cu scorul 
de 3—1 (1—1). Spectacolul a fost 
frumos, ambele echipe oferind 
faze interesante, viu disputate, 
un fotbal de ridicat nivel tehnic. 
Localnicii au lăsat o bună im
presie, în special în repriza se
cundă, cînd combinațiile subtile 
executate într-un tempo rapid 
de cele două extreme, Stătescu 
și Cretan, au provocat situații 
periculoase in fața porții ad-

(1-1)
verse. Oaspeții au jucat bine în 
cîmp, s-au evidențiat prin cîteva 
individualități (Merele, Graillot și 
Guimbault), dar au atacat in ge
neral steril, fără forță. Au în
scris: Leroux (autogol în min. 8), 
Graillot (min. 42), Stătescu (min. 
53) și Velea (min. 80).

ST. CONSTANTINESCU 
coresp. principal

în continuarea turneului. Se
lecționata universitară franceză 
va întîlni miercuri la Craiova 
formația de categoria A, Uni
versitatea Craiova.

Azi uKima zi pentru concursul special Pronocxprcs
PREMIILE CONCURSULUI 

PRONOEXPRES Nr. 12 DIN 
22 MARTIE 1967

Extragerea 1 : Categoria a IT-a : l 
variantă a 57.6':7 lei și 1.5 a 3.2.687 
lei, a IlI-a; 33.5 a 2.627 lei. a 
lV-a : 178 a 635 lei; a V-a : 915,5 
a 123 lei, a Vl-a : 4578,5 a 34 lei.

Report : 220.280 lei.
Extragerea a Ii-a : categoria a 

Il-a : 1 variantă a 28.097 lei și 15 
a 3.097 Iei, a 111-a : 821 a 80 lei, 
a IV-a : 7.955 a 20 lei.

Report: 73.285 lei.

9 Programul concursului Prono
sport clin această săptămînă cuprinde 
meciuri foarte atractive. Este vorba, 
în primul rînd. de întreaga etapă 
a campionatului categoriei A. In rest, 
2 întîlniri din categoria B și 4 par
tide din campionatul italian în frun
te cu derbiul Internaționale—Milan.

Dar să facem cunoștința cu cele 13 
meciuri : I : Unirea Dej—Crișul Ora
dea ; II : Dinamo București—Petrolul; 
III: C.S.M.S. Iași—Rapid; IV: Dina
mo Pitești—Farul; V: Jiul—Steaua; 
VI: Steagul roșu—Universitatea Cluj; 
VII: Universitatea Craiova—Politeh
nica Timișoara; VIII: Chimia Su

ceava—C.F.R. Pașcani; IX: Industria 
sirmei—Caz metan; X: Fiorentina— 
Bologna; XI: Intcrnazionale—Milan; 
XII: Juventus—Napoli; XIII: Lecco— 
Roma.

© Numai astăzi vă mai puteți de
pune buletinele la concursul special 
Pronoexpres de mîinc.

Sc efectuează două extrageri pentru 
premiile obișnuite în bani și 4 ex
trageri pentru premiile suplimentare. 
In toal 0 extrageri însumînd 44 
numere

Rubrică redactată de Administrația 
de stat Loto-Rjonosport.



Trimisul nostru special HRISTACHE NAUM, transmite:

CICLIȘTII POLONEZI AU ClSTIGAT ULTIMELE
DOUĂ CURSE DE LA PLEVEN

PLEVEN, 27 (prin telefon). — 
tuni au avut loc ultimele doua con
cursuri care i-au reunit la start pe 
cei mai buni cicliști din România, 
Polonia, Cehoslovacia și Bulgaria. 
Dimineața s-a desfășurat cursa con
tratimp individual pe distanța de 
30 km.

CLASAMENT: 1. Jan Magiera 
(Polonia) 45:32, 2. A. Blawdzin
(Polonia) 46:00, 3. Jan Smolik
(Cehoslovacia) 46:11,... 7. G. Dumi
trescu (România) 47:35, ...23. I.
Ardeleanti 49:05, ... 35. 6. Moiceanu 
50:09, 36. Oh. Suciu 50:18. 37. I. 
Gosma 50:26, ... 43. N. Ciumeti 
51:17, 44. Gh. Moldoveanu 51:18, 
45. W. Ziegler 51:42, 46. L, Zanoni 
51:44, 47. I. Stoica 52:17.

După amiază s-a desfășurat „Cupa 
Rodope", întrecere de fond pe ruta 
Pleven—Nicopole—Pleven 110 km. 
La start au fost prezenți 83 de aler
gători. Vreme frumoasă. Pe prima 
parte — cînd s-a coborît pe pante

Echipa română din nou egalată în ultimele secunde de joc
(Urmare din pag. 1) 

dar din nou am ratat de puțin 
un rezultat favorabil, situație de 
neadmis, totuși, cînd ea se re
petă la un interval atît de scurt 
Iată de ce apreciam că în aceste 
ultime minute era neapărat ne
cesară pe gheată prezenta funda
șilor. oricum mal acomodați cu 
jocul în propria treime.

Partida, urmărită de peste 4 000 
de spectatori, care și-au încura
jat frenetic reprezentanții, a 
Început In nota noastră de 
dominare. Scorul l-a deschis 
Pană (min. 15), care a concreti
zat o reușită combinație a lui 
Florescu și Stefanov. După două 
minute echipa română a dat însă 
primele semne de slăbiciune în 
apărare și la o elementară gre
șeală a iucătorilor noștri, Kirsch- 
baumer s-a... trezit singur cu Du
mitra?. dar a ratat. In repriza se
cundă, hocheiștii români au reali
zat două goluri într-un minut 
(24). primul prin Ionescu, care 
a șutat puternic de la treime, și

VEȘTI DIN FOTBAL
• In campionatul Franței, după 

29 de etape, conduce St. Etienne cu 
39 de puncte. Urmează In clasament 
Nantes cu 37 puncte și Bordeaux cu
35 puncte. Cîteva rezultate mai im
portante din etapa a 29-a: Bor
deaux— Reims 1—0; Nantes—St. 
Etienne 4—1; Lyon—Angers 1—1; 
Lens—Nimes 2—1; Sedan—Lille 
4-1.

• După etapa de slmbătă, în cam
pionatul Angliei continuă să con
ducă Manchester United cu 46 de 
puncte, urmată de Liverpool cu 44 
puncte și Nottingham Forest cu 43 
puncte. Cîteva rezultate din etapa de 
sîmbătă: Arsenal—Sheffield United 
2—0; Aston Villa—Stoke City 2—1; 
Leeds United—Balckpool 2—0;
Chelsea—Newcastle 2—1; Liverpool— 
Manchester United 0—0.
• Gea de-a 26-a etapă a campio

natului spaniol s-a încheiat cu ur
mătoarele rezultate-.Pontevedra — Elche 
1—1: Hercules—Barcelona 1—1? 
Saragossa—Gordua 3—0; Grenada— 
Atletico Madrid 2—1: Real Madrid— 
Deportivo Coruna 2—0; Atletico 
Bilbao—fas Palmas 3—0. In cla
sament conduce Real Madrid cu 41 
de puncte, urmată de Barcelona eu
36 de puncte, Espanol șt Atletico 
Madrid cu cite 30 de puncte.

• Totaliztnd 8 puncte. Ferenc- 
varos Budapesta conduce tn campio
natul Ungariei. Pe locurile urmă
toare se află Ujpest Dozsa și Vasas 
Budapesta eu cita 6 puncte.

• Turneul international pentru e- 
chipelo do Juniori de ta Torino 1 
fost cîștigat de echipa Bulgariei.

• La Praja, în meci retur pen
tru calificarea tn turneul final 
U.E.F.A.. s-ao tntlluit echipele de 
juniori ale Ungariei și Cehoslovaciei. 
Fotbaliștii maghiari au clștigat eu 
scorul de 3—0. Învingătoare și în pri
mo! meci (2—0). echipa Ungariei 
a obținui calificarea. 

largi — plutonul s-a menținut com
pact. I.a înapoiere, pe urcuș, Dumi
trescu și Smolik au inițiat o evadare. 
Ei au fost urmați de cehoslovacul 
Vencel și polonezii Kegel, Goscinski, 
Forma și Poleviak. La sosire, primii 
cicliști au fost îndreptați greșit pe 
alte străzi și distanța față de plu
ton s-a micșorat.

Clasament: 1. Marian Kegel (Po
lonia) 2h 36:45. 2. Jan Smolik
(Cehoslovacia), 3. V. Goscinski (Po
lonia). 4. M. Forma (PoL), 5. G. 
DUMITRESCU, 6. Jan Vencel (Ceho
slovacia). 7. 6. Poleviak (Polonia) 
același timp cu învingătorul. Cu pri
mul pluton, cronometrat cu 2 h 37:20, 
au sosit: Cosma, Ciumeti și Ziegler 
iar cu cel de al doilea pluton, crono
metrat cu 2 h 37:35, au sosit: Moi
ceanu, Moldoveanu, Ciocan, Suciu și 
Stoica. Ardeleanu a fost cronometrat 
cu timpul de 2 h 40:50 iar L. Zanoni 
a abandonat din cauza unei defec
țiuni mecanice.

al doilea prin Biro, care a fructi
ficat o pasă a lui Bașa. Cu toate 
că în această perioadă selecțio
nata română conducea cu 3-0. 
echipa austriacă a atacat mereu 
și doar forma bună a portarului 
Dumitraș a făcut ca tabela de 
marcaj să rămînă în partea noas
tră.. Imaculată. Către sfîrșitul re
prizei (min. 34) un șut al lui 
Florescu l-a surprins pe porta
rul austriac Schilcher și avanta
jul echipei române s-a mărit t 
4-0. Abta în ultima repriză aus
triecii au început să-și concreti
zeze situațiile de gol: Feldîerning 
(min. 45) șl Kalt de două ori în 
min. 57 (la un interval de 40 de 
secunde I). Deci, aveam un avan
taj de un gol și mai erau de 
jucat doar 3 minute. Austriecii 
renunță la portar, pentru a avea 
6 jucători de cîmp șl pentru a 
forța egalarea. Timp de 2 minute 
șl 37 de secunde, poarta echipei 
Austriei nu este apărată de ni
meni și hocheiștii noștri nu pot 
înscrie. în schimb, cu 23 de se
cunde înainte de fluierul final, 
marchează austriecii prin Feld- 
ferning. Și astfel s-a risipit o 
bună parte din șansele echipei 
române de a ocupa primul loc în 
grupa B..

Fază din meciul România — Austria.
Telefoto: Agerpres

Urmărind evoluțiile tenismanilor români 
la Cairo și Alexandria

Intre 1 și 20 martie, trei dintre 
tenismanii noștri fruntași: llie Năs
tase, Petre Mârmureanu și Gunter 
Bosch — care împreună cu Ion Ți- 
riac formează lotul reprezentativ al 
României pentru „Cupa Davis* — 
au participat la tradiționalele con
cursuri internaționale din R.A.U., la 
Cairo și Alexandria.

Ca și tn anii trecu li, tn cele două 
orașe au fost prezenți jucători de 
valoare, multi dintre ei făctnd parte 
din echipele cu care țările lor vor 
participa la „Cupa Davis*. Mențio
năm dintre aceștia pe: suedezii 
Lundquist și Olanders, englezul M. 
Sangster, spaniolul Orantes, ceho
slovacul Javorski, chilienii Rodriguez 
și Pinto Bravo, francezul Montre- 
naud, sovieticii V. Korotkov și V.

ȘTIRI • REZULTATE • ȘTIRI • REZULTATE • ȘTIRI • REZULTATE
ROMA. — Pe stadionul ellmplo, s-a dispu

tat Ieri meciul de fotbal Italia — Portugalia. 
Scor i 1—1. Au marcat i Eusebio (min. 24) șl 
Gappelllni (min. 73).

HALLE. — După 7 runde în turneul zonal 
de șah conduce Portlsch (67, P) urmat de 
Hort (5 <7j P) sl Uhlmann. Giocîltea se află 
pe locul 7 cu 8'7, p (1).

GIUDAD DE MEXIG®. Un nou turneu In
ternational de tenis reunește pe eunoscuțil 
jucători Reche, Newcombe (Australia), Pllicl 
(Iugoslavia), Pasarell (Porto Rfco), Graebner, 
Rlessen, Richey (S.W.A.), Gulyas (QJngarla), 
ȚIrtao (România) șl alții.

NEW YORK. A doua manșă a slalomului

uriaș, la Jackson Hole, a fost etștlgată sur
prinzător de francezul Georges Maudult, sare 
a întrecut în ordine pe Karl Schranz (Aus
tria) șl 3. <3. Kllly (Franța). In clasamentul 
general al probei primul Ioc a fost ocupat 
de Kllly, urmat de Heuga (S.O.A.). Șl cea de 
a doua manșă a slalomului uriaș rezervat 
femeilor a fost cîștlgată de canadiana Nancy 
Greene.

DUBLIN. Sportiva irlandeză Ann ®’Brlen 
a corectat cea mal bună performantă mon
dială pe distanta de 10 000 m. Ea a realizat 
timpul de 88:06,4. Vechea performantă era 
de 89:10,0, și aparținea atletei Hannelore 
Suppe (R.D.G.).

MOSCOVA. In meciul International de bas
chet dintre echipele feminine ale U.R.S.S. șt 
R.D. Germane, disputat sîmbătă. baschetba
listele sovietice au obtinut victoria «u scorul 
de 86—55 (87—28). Duminică, în al doilea 
joc, echipa sovietică a «îșttgat ou 74—59 
(36—29).

RABAT. Suedezul Gosta Petterson sontlnuă 
să poarte tricoul galben In Turul ciclist al 
Marocului. El are 8 see. avans asupra Iugo
slavului Ker) Franc. Etapa a 8-a a competi
ției (Khenlfra-Benf Mellal. ÎB2 km) a revenit 
elvețianului Aebln, în 8h20il5.

TOULON. La rugbl, Franța — Italia t 60—1» 
(34—3) I

Scrimerii români învingători la Havana
Tsrneul international de scrimă 

de la Havana s-a încheiat cu 
trei victorii românești. După ce 
au cîștigat proba de sabie, prin 
Octavian Vintiiă, scrimerii țării 
noastre au terminat pe locul I 
și în probele de floretă fete și 
spadă.

La floretă fete, MARINA 
STANCA, cu 6 victorii, s-a do
vedit mai bună decît Mărgărit 
Dirnhofer, campioana R. D. Ger
mane, pe care a întrecut-o, în 
baraj, cu 4—3. Pe locul 3 — 
campioana mondială de tineret 
din 1966, suedeza Kestrin Palm 
iar pe locul 4 — campioana pan
americană, Roldan (Mexic).

La \ spadă, locul I a revenit 
lui ION SEPEȘIU cu 6 victorii, 
în baraj, reprezentantul nostru 
a dispus de Abrahamsson (Sue
dia) cu 5—3. Unul dintre cei 
mai valoroși participanti la a- 
ceastă probă. Uhlig (R.D.G.) s-a 
clasat pe locul 5.

La floretă băieți, un alt re
prezentant al tării noastre. ATI-

Alte rezultate din grupa B : Nor
vegia — Ungaria 6—5 (3—3, 0—2, 
S—01. Polonia — Italia 2—0 (1—0, 
0—0. 1-0).

Ca urmare a acestor rezultate pe 
primul loc tn clasamentul grupei B 
a trecut echipa Poloniei, care are ace
lași număr de puncte ca șl echipa 
noastră (10). Pentru departajarea a- 
cestor două formații a fost nevoie 
să se facă apel la următoarele cri
terii : 1. victorie directă ; 2. golave
raj prin scădere ; 3. golaveraj prin 
împărțire. Primele două criterii au 
arătat egalitate perfectă : 1. meci 
nul (3—3): 2. același golaveraj pozi
tiv (14). Deci, al treilea mod de de-

Egorov, cit si pe Ismail El Shafei 
și Mabrouk M. Aly din formația 
tării gazdă.

Fără îndoială că, dintre jucătorii 
noștri, cele mai bune rezultate le-a 
obținui l. Năstase, clasat pe locuri 
fruntașe la Cairo și Alexandria. El 
a reușit să învingă, printre alții, pe 
renumitii tenismani Sangster si Lund
quist. In fata acestor jucători, po
sesori ai unei tehnici ireproșabile și 
ai unei mari experiențe de concurs, 
tinărul l. Năstase s-a impus prin- 
tr-un joc plin de fantezie, printr-o 
mare capacitate de a anticipa răspun
surile adversarilor și mai ales prin 
execuții tehnice de finețe, care i-au 
atras simpatia cunoscătorilor, a pu
blicului și a presei. Este tmbucură- 

LA CSIPLER, a avut și el o com
portare frumoasă reușind să intre 
în turneul final, unde a ocupat 
locul 3.

Comportarea scrimerilor români 
a fost elogiată de presa cubaneză.

Au luat sfîrșit întrecerile 
Campionatelor mondiale 

de scrimă (tineret)
TEHERAN 27 (Agerpres), Astăzi 

au luat sfîrșit în localitate întrece
rile dîn cadrul Campionatelor mon
diale de tineret la scrimă. în ultima 
probă a competiției — cea de sabie 
— scrimerul Kocsis (Ungaria) a reu
șit să obțină numărul maxim de vic
torii tn turneul final (5), clasîndu-se 
pe primul Ioc. Pe locurile următoare 
s-au situat Parakin (U.R.S.S.) cu 
4 v., Bonnissent (Franța) cu 3 v., 
Froehlich (Ungaria) cu 2 v., Pre- 
gowski (Polonia) cu 2 v. și Pogre- 
binski (U.R.S.S.) fără nici o victorie.

partajare a fost hotărîtor : Polonia 
25:11 (2.272) și România 29:15 (1,933) !

Astăzi, ultima etapă (decisivă î) 
programează jocurile : Italia — Nor
vegia. România —- Iugoslavia (ora 
locală 17), Ungaria — Elveția, Polo
nia — Austria (ora locală 20,30).

Rezultate din grupa A : R.D.G. — 
R.F.G. 8—1 (2—0, 3—0, 3—1), disputat 
duminică seara, Cehoslovacia — Sue
dia 5—5 (4—2, 0—1. 1—2), U.R.S.S. — 
Canada 2—1 (0—l, 1—0, 1—0). Ca ur
mare a acestui rezultat echipa Uniu
nii Sovietice a acumulat 12 puncte 
și este virtuală campioană mondială 
și europeană.

tor faptul că eficacitatea serviciilor 
sale și a loviturilor de pe partea 
dreaptă (procedee deficitare tn tre
cut ), a crescut simțitor. Astfel, nu
mărul dublelor greșeli a scăzut (1-2 
într-un meci), iar loviturile de pe 
partea dreaptă au pus deseori adver
sarii în dificultate. Progresul acestui 
tînăr și talentat jucător este condi
ționat. în primul rînd, de întărirea 
forței loviturilor, realizată prin con
tactul cu mingea pe porțiunea ascen
dentă a săriturii si prin mărirea vi
tezei de execuție, care ii asigură baza 
tehnică necesară desfășurării jocului 
său creator, plin de fantezie. 0 aten
ție deosebită va trebui să fie acor
dată în continuare pregătirii fizice a 
acestui jucător și, tn special, rezis
tenței specifice necesară susținerii 
timp de 6—7 zile a cite două-trei 
meciuri zilnic.

P. Mârmureanu și G. Rosch s-au 
comportat la valoarea lor. Printre în
vinșii primului s-au numărat spa
niolul Floor și cehoslovacul Javor- 
sky, iar G. Bosch l-a întrecut pe

I Kiki Caron învinsă!
C. Balaban si A. Sterner1 >

de 3 ori pe podium
MILANO, 27 (prin telefon) — 

Cea mai mare surpriză înregis
trată in concursul internațional de 
înot de la Milano, dotat cu „Trofeo 
dei Navigli”. a fost realizată de 
tînăra Benedicte Duprez (Franța) — 
16 ani. care a învins pe toate cete 
trei medaliate la „europenele1’ de 
la Utrecht in proba de 100 m spate. 
Kiki Caron (1:10.1) și Cristina Bala
ban (1:10.2) au sosit aproape in a- 
celași timp, dar arbitrii și crono
metrate au dat ciștig de cauză cam
pioanei europene. Linda Ludgrove. 
(Anglia), in schimb, nu s-a clasai 
decit pe locul opt (!)

Cu mult succes a concurat la 
Milano și tinăra noastră reprezen
tantă Agneta Sterner. Ea a secon
dat-o în proba de 200 m delfin pe 
recordmana continentului, Helga 
Lindner (R.D.G.), realizînd și un 
nou record republican de sală 
(2:42.9), tată rezultatele tehnice :

100 m liber : C. Mandonnaud 
(Franța) 63,0. R. Schumacher 
(R.D.G.) 63.3 ; 200 m liber : I. Po- 
niatowskj 2:21.0 ; 400 m liber : Man
donnaud 4:50,3; Neubauer (R.D.G.) 
4:55,0: 800 m liber : Mollier (Franța) 
10:11.0: 100 m spate: B. Duprez
(Franța) 1:09.5, C. Caron (Franța) 
1:10,1, C. Balaban 1:10,2, S. Stein
bach (R.D.G.) 1:10,7, Corominas
(Spania) 1:12.0, A. Andrei 1:12,5... 
8. L. Ludgrove (Anglia) 1:13.0: 20^ 
m spate: B, Duprez 2:30.4, Coro
minas 2:34.3, Balaban 2:35.7. Lacoy 
(Olanda) 2:35.8. L. Ludgrove 2:36.0, 
A. Andrei 2:40,0: 100 m bras : <»•
Heinze (R.F.G.) 1:19,3. S. Mitchell 
(Anglia) 1:19,5 : 200 m bras: 8. 
Mitchell 2:50.0, M. Hansel (R.D.G.) 
2:51.6; 100 m delfin : H. Lindner 
(R.D.G.) 1:08,4; Witke IR. D. G.î

' 1:10,8, Cecchi (Italia) 1:12.2. Șterner 
1:12,7, Prudbome (Franța) 1:12.8. 
Kovacs (Ungaria) 1:13.2; 200 m 
delfin : H. Lindner 2:31.3. Șterner 
2:42.9 — noo record, Britani (Ita
lia) 2:443 ; 400 m mixt : S. Steinbach 
(R.D.G.) 5:274. O. Witke 5:215.

M Voronin șl V. lisitski au dominat 
„europenele” de gimnastică 

i TAMPERE 27 (Agerpres). — Do- 
I mînică seara au luat sfîrșit cam- 
’ pionatele europene masculine de gigt- 

nastică. Iată lista campionilor cu^ 
j peni in probele pe aparate: bară: 
j V. Lisitski (U.R.S.S.) 19.20 pcol

M. Voronin (U.R S.S.) 19.55 p; inele: 
M. Voronin și V. Lisitski (U.R.S.S.) 
cu cîte 19,40 p; paralele: M. Vo
ronin (U.R.S.S.) 19,40 p; vd: Laine 
(Finlanda) 19,15 p; sărituri: V. 
Lisitski (U.R.S.S.) 19,20 p.

M. M. Aly (R.A.U.). Trebuie subli
niat jocul frumos realizat de P. 
Mârmureanu tn compania suedezului 
Lundquist in fata căruia a pierdut 
greu : 4—6. 7—5, 4—6.

I.i încheiere, cîteva însemnări fă
cute pe marginea celor mai bune 
partide din cele două concursuri : a) 
viteza de circulație a mingii a fost 
foarte mare și ea s-a realizat fie 
prin lovirea mingii în momentul cel 
mai înalt al săriturii ' (cum s-a ob
servat în jocul lui Lundquist), fie 
prin incursiuni repetate la (El
Shafei — Sangster); b) serviciul și 
returul de serviciu au constituit 
„armeu de bază în obținerea unui 
arantaj pentru cîștigarea punctelor . 
c) în momentele importante pentru 
cucerirea victoriei într-un ghem, set 
sau meci, concentrarea jucătorilor a 
fost deplină, ei alesînd cele mai sim
ple și eficace mijloace pentru reali
zarea punctelor.

prof. ȘTEFAN GEORGESCU
antrenor
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