
Mîine seară, o nouă gală 
de verificare a boxerilor 

fruntași
Continuîndu-și pregătirile în 

vederea apropiatelor întreceri bal
canice și europene, boxerii selec
ționați în lotul reprezentativ vor 
urca din nou, mîine seară, scările 
ringului. întrecerile se anunță ex
trem de disputate, ținînd seama că 
reuniunea de mîine încheie seria 
partidelor de verificare a selec- 
ționabililor.

Firește că prezența unor boxeri 
ca Antoniu, Gîju, Ciucă, Dobre, 
Constantinescu, Trandafir etc. 
sporește interesul iubitorilor spor
tului cu mănuși pentru această 
gală, pe care o va găzdui sala 
Floreasca. Reuniunea va începe la 
ora 19.
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Doar liderul a „smuls" un punct în deplasare!
REZULTATE

• Progresul 4
U. T. A. O

• Dinamo București 1
Petrolul O

• C. S. M. S. 2
Rapid 2

CLASAMENT

1. Rapid 18 9 5 4 31—17 23
2. Dinamo București 18 9 4 5 26—17 22
3. Universitatea Craiova 18 10 2 6 27—25 22
4. Farul 18 8 5 5 80—24 21
5. Dinamo Pitești 18 10 0 8 28—26 20
6. Steaua 18 8 8 7 27—17 19
7. Progresul 18 8 3 7 20—19 19
8. Jiul 18 8 2 8 32—23 18
9. Petrolul 18 7 3 8 16—16 17

10. Steagul roșu 18 788 23—28 17
11. Universitatea Cluj 18 4 6 8 14—20 14
12. U.T.A. 18 6 8 7 17—27 14
13. Politehnica Timișoara 18 4 5 9 21—30 13
14. C.S.M.S. 18 4 5 9 21—44 13

Repunerile din mar
gine au abundat în 
meciul dintre Gri

vița Roșie ți Dina
mo, de pe stadionul 
Republicii. In foto
grafie — un „duel" 
aerian intre Radu 
Demian și Ion Țu- f 

fuianu...

Foto: N. Aurel

• Dinamo Pitești
Farul

• Jiul
Steaua O

® Steagul roșu 1
Universitatea Cluj O

® Universitatea Craiova 3
Politehnica Timișoara 1

Foto : A. Negrea

Etapa viitoare {9 aprilie)

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

înotătorii reșițeni au dominat cei mai puternic 
concurs al notației noastre

Sîmbătă seara, in piscina reșițea- 
nă, spectaculoasele ștafete de 
4x100 m mixt încheiate cu noi re
corduri ale țării au pus punct final 
celui mai puternic concurs republi
can din istoria natației noastre. 
Poate nu atit oele 32 de modifi
cări din tabelele recordurilor (8 la 
seniori, 10 la juniori și 14 la copii), 
cit mai ales valoarea bună a unor 
performanțe, care au însoțit dispu
tele de mare atracție și progresul 
evident al unor tineri înotători, au 
făcut ca această competiție să se 
bucure de o totală reușită.

Foarte bine pregătiți și conduși 
în această întrecere de prof. Ioan 
Schuster, reșițenii au dominat ca
tegoric cele 4 zile de concurs, ad- 
judeeîndu-și 22 de victorii în cele 
45 de probe desfășurate. Garnitura 
localnicilor, in care doar H. Schier 
a depășit vîrsta junioratului, s-a

1
O

2

0 intervenție specta
culoasă a portarului 
M. Ionescu (Petro-
Iul) în meciul dispu
tat ieri pe stadionul 

Republicii.

aflat aproape în permanență pe 
primul plan al întrecerilor (mai 
puțin probele de bras), anunțînd 
de pe acum o serioasă candidatură 
la supremație in viitoarele compe
tiții ale anului.

Și în ultima zi spectatorii au 
putut aplauda câteva frumoase suc
cese ale favoriților. In lipsa lui VI. 
Moraru (plecat împreună cu coe
chipierul său A. Șoptereanu să ne 
reprezinte la concursul internațio
nal de la Leningrad), cea mai dis
putată cursă a programului — pro
ba masculină de 100 m delfin — 
a revenit la mare luptă lui Zeno 
Giurasa. El a răspuns, pe rînd, 
atacurilor lansate de Ad. Covaci, 
H. Schier și Al. Băin (noul record
man de la 200 m), ajungînd primul 
la sosire după 63,1 sec. Cit de dis
putată a fost întrecerea celor 6 
„delfini" de-a lungul a 4 lungimi

După un joc de uzură, decis de „pachetele4* de Înaintaș!

Grivița Roșie a ciștigat duelul cu Dinamo: 6-3 (3-3) la rugbi
Primul derbi al sezonului com- 

petițional de rugbi, cel dintre Gri
vița Roșie și Dinamo, a fost — 
într-un fel — o decepție. In locul 
unui festival sportiv cum, poate, aș
teptau mulți dintre iubitorii rug- 
biului, ne-a fost dat să asistăm la 
un meci specific de campionat, o 
partidă de uzură, la discreția — a- 
proape în exclusivitate — a pache
telor de înaintași. A învins Gri
vița Roșie, cu 6—3, după ce la 
pauză scorul era nedecis: 3—3.

După meci, fericit, desigur, ing. 
Viorel Moraru, antrenorul prim al 
Griviței Roșii, a ținut să ne spu
nă: „Mai intîi aș vrea să cer scu
ze publicului, suporterilor noștri, 
care, sînt sigur, au plecat nemul
țumiți de felul cum am jucat. N-am 
să ocolesc adevărul: am urmărit, 
în principal, rezultatul. Am dorit 
victoria. Ne era necesară. Echipa 
noastră a plecat nehotărită în acest 
campionat, a făcut partide slabe. Ii 
trebuia o victorie în fața unui ad
versar puternic. N-am vrut să 
scăpăm acest prilej, cu Dinamo. 
Este o victorie de moral și atît. Am 
rămas datori pentru spectacol. 
Subliniez aceasta și promit să ne... 
reabilităm cit de curînd"...

Iată, așadar, caracteristica me
ciului Grivița Roșie — Dinamo. 
Un joc „de miză“, prea important 
pentru ambele echipe pentru a ur
mări doar latura spectaculară. Gri
vița Roșie și-a impus tactica, jocul 
ei ferm pe înaintare reușind să 
păstreze mai mult balonul și ini
țiativa. In margine, ca și în 
grămezi, pachetul de înaintași al 
Griviței Roșii s-a văzut mai 
mult. Demian, M. Rusu, Onuțiu, 

de bazin o atestă și faptul că tână
rul M. Rău (15 ani), clasat pe locul 
VI, a fost cronometrat în 66,3 sec 
(•')■

Nu mai puțin interesantă a fost 
și proba de 400 m liber rezervată 
fetelor. Carmen Cehanzuc a condus 
350 m, dar nu a putut rezista în 
cele din urmă sprintului puternic 
declanșat de Stela Tarța, învingă
toare cu 5:37,6. O veritabilă și a- 
greabilă surpriză în această probă: 
Anca Groza (10 ani) clasată pe lo
cul IV cu 5:51,0. (a.v.)

Ultimele rezultate tehnice. SE
NIORI — 100 m delfin (f): 1. A. 
ȘTERNER (Steaua) 1:12,4, 2. G.
Cerbeanu (CI. sp. șc.) 1:15,7; 100 m 
delfin (b): 1. Z. GIURASA (Șc. sp. 
Reșița) 63,1 — nou rec. de juniori,
2. A. Covaci (Mureșul) 64,5, 3. H.

(Continuare in pag. a 4-a) 

V. Rusu, Dina și Rădulescu au 
susținut cu brio ideea tactică a 
antrenorului. Pe de altă parte, 
linia de treisferturi (de data a- 
ceasta sensibil apropiată ca valoa
re) s-a încadrat și ea în sistemul 
de joc, evidențiindu-se rar, doar 
cînd a fost nevoie. O notă bună 
pentru Wusek care revine pe ,,li
nia de plutire" și pentru Irimes- 
cu, mai incisiv chiar decît era 
cunoscut.

Dinamo n-a lăsat nici un mo
ment impresia că va pierde par
tida. Este adevărat, riposta îna
intării dinamoviste n-a fost în
totdeauna la înălțime, cu tot e- 
fortul major depus de Rășcanu, 
Iordăchescu, Zlătoianu, Stoica și 
Țuțuianu, dar, în ansamblu, echipa 
antrenată de Titi Ionescu a căutat 
să fie mereu lingă adversari, 
să-i împiedice de a-și face jocul.

A început returul 
campionatului de handbal
Echipele feminine și masculine 

de handbal au reînceput întrece
rile cu disputarea primei etape 
din cadrul returului actualului 
campionat. Iată rezultatele înregis
trate : FEMININ, seria I: Rulmen
tul Brașov — Confecția București 

Cristian Gafu (Universitatea 
București) va înscrie un nou 
gol în poarta Agronomiei Iași. 

Foto: A. Neagu

Rugbiștii de la Dinamo, care în
cepuseră bine, prin cîteva acțiuni 
frumoase pe treisferturi, au gre
șit, fără îndoială, pentru că n-au 
forțat, n-au perseverat în ideea 
de a deschide jocul, plimbînd per
manent balonul de pe o parte pe 
cealaltă a terenului. Cu o linie de 
treisferturi mai mobilă decît a 
Griviței Roșii, dinamoviștii și-au 
și creat, în asemenea condiții, 
un avantaj care n-ar fi fost de ne
glijat. Este foarte adevărat, Dina
mo a încercat să-și pună în va
loare linia de treisferturi, dar 
sporadic și fără a reuși să finali
zeze. Cineva remarca la sfîrșitul 
partidei, că Dinamo a fost echipa

TIBERIU STAMA

(Continuare în pag. a 3-a)

7—5 (3—2), Mureșul Tg. Mureș
— Voința Sighișoara 15—6 (10—5), 
Rapid — Progresul 11—10 (6—2), 
Universitatea Timișoara — Liceul 
nr. 4 Timișoara emtnat; seria a
11- *: Favorit Oradea — Spartae 
Constanta 5—6 (1—0), Constructo
rul Timișoara — Textila Buhușl 
14—5 (8—0), Școala sportivă nr. 
2 București — Voința Odorhei 
16—8 (7—1), C.S.M. Sibiu — Par
tizanul roșu Brașov 6—0 (neprezen- 
tare); seria studențească: I.C.F.—U- 
niversitatea II Timișoara 14—4 
(4—3), Politehnica Iași — I. S. E. 
București 5—3 (2—1), Inst. Peda
gogic Bacău — Inst Pedagogic Tg. 
Mureș 11—4 f7—2), Universitatea 
II București — Universitatea Cluj 
2—16 (1—7), Politehnica București
— Politehnica Galați 2—5 (1—1).

MASCULIN, seri* tt Politehni
ca Galați — Rafinăria Teleajen
12— 12 (6—5), Dinamo Brașov
Dinamo București 10—20 (7—6), U?. 
niversitatea București — Agronom 
mia Iași 24—8 (9—3), Steaua 
Dinamo Bacău 14—12 (8—3); se- 
ria a n-a: Rapid București » 
Metalul Copșa Mică 16—6 (4—1), 
Textila Cisnădie Cauciucul
Orașul Gh. Gheorghiu-Dej 10—9 
(6—4), Tehnometal Timișoara » 
Tractorul Brașov 13—9 (7—3), Vo
ința București — Voința Sibiu 
18—17 (11—8); seri* studențească A 
I. C. F. — Universitatea Craiova 
20—20, Inst. Pedagogic Bacău HI 
Medicina Tg. Mureș 14—9, Politeh
nica București — Politehnica Br 
șov 29—21.



„smuis
Arădenii continuă seria... înfrângerilor! PORTARII —LA INĂL'
• PROGRESUL—U. T. A. 4 0 (3-0) • DINAMO BUCUREȘTI-PETROLUL 1-0 (0-0)

Stadionul Republicii. Sîmbătă 
după-amiază — timp excelent 
pentru fotbal; terenul — la fel 
de bun; spectatori — doar 
10 000 (cu aproximație). Au mar
cat : Oaidă min. 2 și 21 și Țară- 
Iungă min. 80 și 71.

Datorită programării, meciul 
Progresul — U.T.A. a fost o 
avanpremieră a etapei a XVIII-a. 
Cam slăbuță... Sub aspectul spec
tacolului, chiar foarte slabă. Vi
novata principală, desigur, U.T.A., 
echipa aflată pe toboganul ce 
duce spre categoria B.

Și ce început dramatic a avut 
acest joc 1 De talia meciurilor 
care te tin cu răsuflarea între
tăiată. Dar, a fost un foc de paie. 
Nu trecuseră decît 80 de secun
de și Oaidă, din marginea ca
reului de 6 m, a reluat cu capul 
în plasă o minge centrată de 
Țarăiungă. Peste o jumătate de 
minut, Țarăiungă a șutat puter
nic, pește bară. Apoi a urmat re
plica oaspeților. în min. 5, Axen- 
te execută un corner șl Șchiopu, 
de la 3—4 m (în poziție exce
lentă), în loc să șuteze spre 
poartă, respinge de parcă ar fi 
jucat la... Progresul. Mingea este 
purtată de la o poartă la alta, se 
creează cîteva faze mai bune și 
în min. 11 oaspeții au din nou 
egalarea „în buzunar”. Colceriu 
îl deschide impecabil pe... Șchio
pu. Uluit de pasa neprevăzută, 
arădeanul, față în față cu Ma- 
tache, șutează slab, mingea lo
vește bara și se plimbă pe linia 
porții goale, de unde Măndoiu o 
trimite în corner. Dînd... cu pi
ciorul unor asemenea ocazii, oas
peții nu puteau emite pretenție 
Echipa își dezvăluie lipsurile. 
Așa că Progresul a mers nestin
gherit spre victorie. Oaidă reali
zează în min. 21 un gol mal 
abitir ca în tinerețe. Jac a ata
cat cu talpa. Matei a executat 
scurt lovitura liberă și Oaidă, 
aflat lingă el, a șutat puternio 
de la 20 m. Forța șutului și vîn- 
tul puternic au purtat balonul cu 
viteza unei rachete în plasa lui

TRADIȚIE CONFIRMATĂ
• UNIVERSITATEA CRAIOVA -

POLITEHNICA TIMIȘOARA 3-1 (0-0)
CRAIOVA, 2 (prin telex, de Ia 

trimisul nostru). Stadionul Tinere
tului, spectatori: 14 000 ; timp plo
ios fără a influența starea terenu
lui. Au marcat: Oblemenco, min. 
57 din 11 metri, Bitlan, min. 72, 
Petrovici (Politehnica) min. 89 și 
Oblemenco, min. 90.

Craiovenii și-au dovedit încă o 
da.tă marea lor pasiune pentru fot
bal. Deși vremea a fost ploioasă, 
tribunele stadionului Tineretului 
erau aproape pline cînd arbitrul a 
fluierat începutul partidei. Aplauze 
puternice au răsunat in momentul 
cînd crainicul a anunțat prezența 
lui Cîrciumărescu în echipa craio- 
veană. Știau spectatorii ceva, desi
gur... Și iată că începe și partida. 
Dorind, parcă, să confirme tradiția 
jocurilor bune și a victoriilor pe 
teren propriu, fotbaliștii craioveni 
pornesc furtunos la atac, încercînd 
— mai ales pe lateral (pentru că 
pe oentru se trece destul de greu 
de Răcelescu și Lereter), să stră
pungă apărarea timișoreană. Strîm- 
beanu, un argint .viu, prezent pe 
întregul teren, împinge mereu jo
cul înainte, iar Oblemenco, Cîrciu- 
inărescu și Sfîrlogea trag la poartă 
încercînd deschiderea scorului. Go
lul, insă, se lasă așteptat șl așa se 
face că prima parte a meciului dă 
destule „dureri de cap“ suporteri
lor din tribune, deși Sfîrlogea (min. 
23, șut peste poartă de la 10 m), 
Cîrciumărescu (min. 29, șut pe lin
gă bară), Sfîrlogea și Deliu (min. 
44) ar fi avut ocazia să înscrie. 
Soarta partidei a fost decisă în re
priza a doua în favoarea gazdelor 
dar, paradoxal, după ce oaspeții 
au fost aceia care au ratat o foarte 
mare ocazie. într-adevăr, la reluare 
craiovenii par oarecum blazați, sînt 
dominați șl nu a lipsit mult să fie 
șl conduși: în min. 52, scăpat pe 
contraatac, Surdan se trezește sin
gur cu portarul Papuc dar trage 
de la 10 m peste poarta goală. A-

t „duș rece" i-a alarmat — 
"că pe fotbaliștii olteni. După

Așa a înscris Oaidă al doilea gol al Progresului. (Fază din meciul 
Progresul—U.T.A. 4—0).

Foto: Aurel Neagu

Gornea. Plonjonul acestuia, tar
div, a fost bun doar pentru fotore
porterii din spatele porții. Repli
ca oaspeților e ștearsă. Axente 
face figurație, cum nu l-am mai 
văzut pînă acum, Țîrlea nu mai 
e Țîrlea, cu simțul porții de 
acum cîțiva ani și încercările 
lui de a șuta cu capul la două, 
trei centrări rămîn doar... încer
cări. Iar Ia mijlocul terenului 
echipa este total descoperită: 
„omul de luptă", cu plămîni de 
maratonist (Chivu) e complet a- 
fară din joc. Neexistînd... obiec
ții din partea adversarului, Pro
gresul, fără să forțeze — dar 
prompt în fața porții datorită 
jocului bun al înaintașilor, în
scrie din nou prin Țarăiungă în 
min. 30. Șutul pe jos al acestuia 
nu a putut fi reținut de Gornea, 
deși în plonjon el a atins min
gea. Aceasta s-a rostogolit spre 
plasă, împinsă șl mai mult de 
Matei, dar după ce trecuse linia 
porții.

După pauză, valoarea de pînă 

mai multe încercări nereușite, în 
min. 57,- ei concretizează : de la 
mijlocul terenului, Oblemenco îl 
deschide precis pe Cîrciumărescu 
care sprintează puternic, talonat 
de Bodrojan. în careu, timișorea
nul îl faultează evident pe Cîrciu
mărescu și lovitura de la 11 m, 
acordată decis de arbitru, este 
transformată de Oblemenco. în 
min. 72 fază periculoasă în careul 
oaspeților : după ce Răcelescu sca
pă o ocazie de a înscrie în propria 
poartă, la cornerul executat de 
Sfîrlogea, Bitlan șutează cu sete 
din careu și mingea intră în poar
tă. Meciul era spre sfîrșit și se 
părea că totul s-a rezolvat. Dar 
iată că, spre satisfacția spectatori
lor, în ultimele minute mai asis
tăm ia alte două goluri : înscriu 
mai întîi timișorenii (min. 89, Pe
trovici dintr-o pasă a lui Regep) 
iar apoi craiovenii (Oblemenco — 
min. 90, dintr-o pasă excelentă a 
lui Strîmbeanu). Scorul de 3—1 
pare a indica o victorie dară a 
gazdelor, Nu e însă chiar așa! 
Dacă la marea ratare a lui Surdan 
mai amintim și pe cele ale lui Co- 
tormani, oare în min. 65 și 75 a 
șutat de la 10 m peste poarta goa
lă, ne dăm seama că meoiul putea 
avea și un alt epilog. Nu a fost 
așa. Universitatea Craiova a obți
nut o nouă victorie pe teren pro
priu care o menține ferm in lupta 
pentru poziția de lideră.

A condus arbitrul Aurel Pop 
(Oradea) ★ ★★★

UNIVERSITATEA : Papuc 7 — 
Bitlan 7, Mincă 8, Marin Mareei 8, 
Deliu 7 — Strîmbeanu 9, Ivan 7 
— Niță 6 (min. 68, Deselniou 7), 
Sfîrlogea 7, Oblemenco' 8, Cîrciu
mărescu 8.

POLITEHNICA: Popa 7 (min. 68, 
Vidac 6) — Bodrojan 6, Răcelescu 
8, Lereter 8, Rotaru 7 — Mihăilă 
6, Petrovici 6 — Cotormani 5, Re
gep 5, Surdan 7, Popanică 5.

CONSTANTIN MACOVEI 

atunci a jocului (satisfăcătoare) 
scade mult fiindcă Progresul in
tră în nota adversarului. Abun
dă pasele greșite, șuturile pe 
poartă sînt tot mai... scumpe. 
O excepție: în min. 55, Mafteu- 
ță a tras în bară, și minutele se 
scurg... Toate acțiunile oaspeți
lor se opresc la marginea careu
lui de 16 m datorită jocului in
dividual al înaintașilor. Progre
sul, ,făcîndu-și norma", mai ales 
că în min. 71, Țarăiungă înscrie 
din nou (4—0), după ce Bacoș 
salvează de pe linia porții, joaca 
la întîmplare (în apărare îndeo
sebi) și își permite irosirea unor 
ocazii foarte bune. Oaidă și Ța
răiungă (min. 80), din nou Oaidă 
(min. 83) și în min. 85, Mateianu 
scapă refacerea golaverajului 
„distrus" la Constanța.

0—4! U.T.A. — mai mult ca 
niciodată — s-a angajat într-o 
cădere vertiginoasă (un punct în 
ultimele 4 jocuri) și dacă va con
tinua așa situația ei va fi pre
cară.

A arbitrat Al. Alexe -k-kir 
(Rm. Vîlcea).

PROGRESUL: Matache 7 (min. 
75 Mîndru) — V. Popescu 6, 
Măndoiu 7, Colceriu 7, Georges
cu 5 — Staicu 6 (min. 75 Neac- 
șu), Mafteuță 5 — Oaidă 7, Ma
tei 7, Mateianu 7. Țarăiungă 8.

U.T.A.: Gornea 5 — Birău 4, 
Bacoș 6, Mețcaș 6, Igna 5 — Jac 
5, Chivu 5 — Șchiopu 4, Tr. Po
pescu 5, Țîrlea 5, Axente 4 (min. 
55 Kukla 5).

CONSTANTIN ALEXE

Meci frumos, in repriza a doua
• DINAMO PITEȘTI-FARUL 1-0 (1-0)

PITEȘTI 2 (prin telefon, de la tri
misul nostru). Stadionul 1 Mai, teren 
bun, spectatori 8 000. A marcat Naghi 
min. 35. Arbitrul N. Miliăilescu 
★ ★★

DINAMO PITEȘTI: Comun 7 — 
Badea 5, I. Popescu 7, llie Stelian 7, 
David 6 — Țîrcovnicu 7, Dobrin 7 — 
C. Radu 6, Eftimie 6 (din min. 68 
Pop 6), Naghi 7, Prepurgel 7.

FARUIi: Vțu 7 — Georgescu 7, 
Tîlvescu 7, Mureș 7, Pleșa 7 — Ma
nolache 8, Koszka 8 — Zamfir 6 (din 
min. 63 Antonescu 6), Tufan 8, lancu 
7, Kallo 8.

Iată un joc interesant din multe 
puncte de vedere, care a adus o 
satisfacție materială (cele două punc
te) gazdelor și una morală (aplauze 
pentru valoarea fotbalului practicat în 
repriza a doua) oaspeților. E drept, 
constănțeniî ztmbeau ieșind de pe te
ren mulțumind publicului, dar în su
fletul lor exista regretul de a nu fi 
transformat în gol, măcar una dintre 
cele două mari ocazii din minutele 
86 și 88 ale partidei cînd rînd pe 
rînd, Manolache, Kallo, Antonescu și 
Tufan (la cea de-a doua) au ratat lo
vitura decisivă care să trimită balo
nul în plasă și să aducă echipei de 
pe malul mării un punct meritat. Nu 
s-a întîmplat însă așa și, după fluie
rul final al arbitrului, dinamoviștii — 
cu sufletul Ia gură — s-au felicitat 
reciproc pentru punctele adiționate în 
clasament, puncte care le îngăduie să 
privească acum chiar spre locul I al 
clasamentului.

Dinamoviștii piteșteni au început

Stadionul Republicii. Spectatori : 
8 OOO. Timp frumos. Teren bun. A 
marcat : Nunwelller VI (min. 58).

Puțini spectatori, ieri, în tribunele 
stadionului Republicii ! Să-i fi speriat 
vremea, incertă pînă în preajma orei 
de începere a întîlnirii, pe ceilalți ama
tori de fotbal și mai ales de „der- 
biori“, între care se numără — în mod 
obișnuit — și jocurile Dinamo Bucu
rești—Petrolul ? Mai degrabă ne vine 
să credem că decizia spectatorilor a 
fost influențată de cele 4 goluri pri
mite în urmă cu cîteva zile de ploieș- 
teni, in meciul de „Cupă" cu Minerul 
Baia Mare. Dar, cum la fotbal un meci 
n-are nici o legătură cu altul, partida 
de pe „Republicii" a oferit un alt 
spectacol decît cel care se putea anti
cipa după aventura Petrolului pe me
leagurile maramureșene.

A fost un joc echilibrat, de un ni
vel tehnic poate nu tot timpul mul
țumitor, dar cu multe faze pasionante 
la ambele porți, create atît de înainta
șii celor două echipe cit și, în cazul 
Petrolului, de... apărători care au tre
buit să-și repare prin intervenții spec
taculoase, de ultim moment, propriile 
lor greșeli. Dinamo a fost echipa care 
a jucat mai lucid, care a condus, cum 
se spune, „dansul", mcritînd prin 
aceasta, micul 1—0, care i-a adus 
însă două puncte mari, menținînd-o în 
apropierea liderului, în lupta pentru 
titlu. Superioritatea bucureștenilor s-a 
făcut simțită mai ales în repriza a 
U-a, pînă în clipa cînd un gest ne
sportiv al lui Nunweiller VI — arunca
rea intenționată a mingii în afara te
renului — avea să se soldeze cu o 
sancțiune neobișnuită la noi: eliminarea 
de pe teren. Rămași In 10 oameni, di
namoviștii au trebuit, evident, să dea 
mai multă atenție apărării dar ei au 
ripostat, în același timp, avînd — 
de altfel — în două rinduri, ocazia de 
a majora scorul. Nu e mai puțin ade
vărat că, în această perioadă, n-a lip
sit mult ca dinamoviștii să fie egalați, 
Petrolul atâcînd cu ultimele resurse, 
neorganizat de cele mai multe ori, dar 
insistent, hărțuind mereu apărarea 
gazdelor.

Prima repriză, mai lentă, merită — 
totuși — o notă în plus pentru nive
lul ei tehnic, pentru fazele clare create 
la mijlocul terenului, pentru jocul plin 
de fantezie al ambelor linii de mij
locași. Dar, atît Dinamo cît și Petro
lul s-au arătat mult mai puțin iscusite 
în execuțiile tehnice care trebuiau să 
aducă finalizarea acțiunilor. Astfel, 
Dridea II a ratat o „deschidere" de
cisivă (autor: Badea) care trebuia să 
aducă gol. La fel, Frățilă n-a știut 
să profite de o greșeală a lui Drag- 
nea, șutind slab. Nici Ghergheli, în 
min. 20, deși „invitat" de Mocanu 
să tragă, n-a fructificat momentul. 
Aceste faze dau însă reprizei o colo
ratură dramatică, pasionantă. Ele sînt 

extraordinar de tare — la propriu și 
la figurat — Badea, în special, și 
Țîrcovnicu (surprinzător) mergînd 

pînă la un „control de calitate" al 
gleznelor și rezistenței psihice ale lui 
Kallo, Tufan și Koszka. Farul a pri
mit lupta bărbătește, stăvilind avîntul 
gazdelor prin acțiuni ofensive, simple 
dar eficace. Și, Tufan a avut prima o- 
cazie de a marca în min. 10, în urma 
unui „1—2“ cu fancu. în mare mă
sură, echilibrul creat în teren s-a 
datorat cîștigului de cauză obținut 
de perechea Manolache—Koszka în 
fața celei alcătuite din Țîrcovnicu— 
Dobrin, ultimul greșind în primele 30 
de minute nu mai puțin de 13 pase. 
De altfel, revenirea Ia linia de plu
tire a Iul Dobrin și colaborarea mai 
strînsă a acestuia cu 6. Radu și 
Naghi a creat ocaziile din min. 26 
(ratată de C. Radu) și cea din min. 
28 (ratată de Naghi). Aceste două 
acțiuni — complete — au dezechili
brat apărarea oaspeților, care a și ce
dat In min. 35. O lovitură de colț ur
mată de o mare învălmășeală în fața 
porții constănțene i-a permis lui Naghi 
să șuteze plasat și să devină singurul 
autor de gol în acest meci. Punctul 
i-a îndîrjit pe oaspeți și după pauză 
ei și-au orientat întreaga activitate 
pentru obținerea egalării.

Altfel, un spectacol de o bună va
loare tehnică. In rcpriz.a a doua, va
loare demnă de locurile fruntașe pe 
care le dețin cele două formații în 
clasament.

VALENTIN PĂUNESCU 

urmate de învălmășeala din min. 21 
(la poarta lui Ionescu), de mingea 
„aruncată" de Dragomir și respinsă 
de pe linia porții de Dinu, de șutul 
lui Badea de la 16 metri trimis pe 
lingă poartă, ca și de cel al lui Da
niel Ene peste poarta goală !

Repriza a Il-a a marcat o creștere 
a tempoului de joc, dar o scădere a 
nivelului tehnic. în min. 58, la ca
pătul unei perioade de permanentă 
inițiativă, Dinamo înscrie golul victo
riei : în apropierea liniei de fund, 
Octavian Popescu îl driblează scurt 
pe Fior ea (pe mine, cred că nu m-ar 
fi păcălit atît de ușor!) centrează 
și Nunweiller VI înscrie.

Bucureștenii continuă să controleze 
jocul pînă în min. 73, cînd se pro
duce eliminarea lui Nunweiller VI. în 
final, atacă Petrolul, dar Datcu nu

lasă să tr( 
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corner, mii 
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A TREIA VICTO
• STEAGUL ROȘU—UNIVERSITA

BRAȘOV (prin telefon). Stadio
nul Tineretului. Teren greu, noro- 
ios. Lapoviță și ninsoare. Frig. 
Spectatori : 6 000. A marcat : Gane 
(min. 30).

STEAGUL ROȘU : Adamache 9
— Ivăncascu 7, Alecu 8, Campo 8, 
Naghi 7 — Pescaru 8, Năftănăilă 
9 — Necula 7, Gane 8, Goran 7, 
Gyârfi 8.

UNIVERSITATEA : Gaboraș 8 — 
Marcu 7, Pexa 8, Anca 7, Remus 
Cîmpeanu (din min. 12, Szoke 7)
— V. Alexandru 7, Petru Emil 7
— Ivansuc 6, Uifăleainu 6, Barbu 
6, Sabo 6..

Arbitru : Aurel Bentu (București) 
★ ★★★★

Jucătorii brașoveni au realizat o 
nouă victorie. De data aceasta 
Steagul roșu a învins la limită pe 
Universitatea Cluj, un adversar in
comod, pe care l-a „bătut" datorită 
mai mult însuflețirii cu care au 
susținut partida. în ciuda timpului 
complet nefavorabil și, mai ales, 
a terenului de joc care a creat un 
dificil control al mingii, jucătorii 
celor două formații s-au străduit 
să ofere un spectacol agreabil. Din
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Fără drept de
• JIUL —STEAUA 2-0 (1-0)

PETROȘENI, 2 (prin telefon de 
la trimisul nostru).

Stadionul Jiul.
Spectatori: 8 000.
Timp : bun.
Teren: desfundat.
A marcat: Peronescu în min. 4 

șl 75.

JIUL : Zamfir 8 — Dan 7, Pop 7, 
Stocker 8, Mihai 8 — Crăciun 9, 
Sandu 9 — Martindvici 8, Libardi 
8, Ionesou 7 (min. 65 Toia 8), Pe
ronescu 9.

STEAUA: Haidu 8 — Sătmă- 
reanu 7, Jenei 7, Hălmăgeanu 7, 
Chiiru 6 — Negrea 6, D. Popescu 
5 — Pantea 4 (min. 60 Soo 6), 
Constantin 5, Voinea 5, S. A- 
vram 6.

Arbitrul I. Ritter — Timișoara 
★ ★★★★

Se spune — și nu fără temei — 
că fotbaliștii de la Jiul pierd ou 
mare greutate puncte pe teren 
propriu. însuflețiți de o generoa
să galerie, a cărei energie și... re
zistență sînt demne de admirat, 
jucătorii din Valea Jiului adaugă 
Ia aceasta o bună valoare tehnică 
și tactică (arătată și în deplasare) 
și o energie deosebită.

Si în meciul cu Steaua ei ne-au 
dovedit aceste calități. Excepțio
nala ambiție și puterea de luptă 
au determinat ca în acest jos ra
portul de forțe de pe teren să fie 
In favoarea fotbaliștilor localnici. 
Așa îneît, nu exagerăm cu nimic 
dacă spunem că încheind cele 90 
de minute cu un avantaj de două 
goluri ei au avut de ce să fie 
chiar puțin amărîți, deoarece sco
rul putea fi și mai mare. Ne gîn- 
dim la ratările clare ale lui Io
nescu (min. 9), Libardi (min. 69, 
cînd a șutat î<n bară), Stocker (miin, 
63) și Sandu (min. 80). Dar pînă 
la urmă, bucuria victoriei a es
tompat disproporția dintre 'Situații
le avute și golurile înscrise. Con
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punct în deplasare! HU6BI

Grivița Roșie a cîștigat duelul cu Dinamo: 6-3 (3-3)
(Urmare din pag. 1)

■ O REMIZĂ D E A U R!
• C. S. M. S. —RAPID 2-2 (1-0)

poate fi IAȘI 2 (prin telefon, de la tri
ad prin- misul nostru).
iartă, în Stadionul „23 August", teren des- 
apul, de fundat, 6 000 de spectatori. Timp 

f riguros, ploios. Au marcat: Cuper- 
Spasov man (min. 32), Kraus (min. 75), 

rele for- Vornicu (min. SI), Lupescu (min.
88).

, . a A trecut aproape o jumătate de 
Din'u 7* or“ &e sf^rfHul partidei. Tribu-

1 Octa- neJe s(adionu^ui din dealul Copou- 
er VI 6 s-au golit de mult. Numai fot-
j ’ baliștii ieșeni nu-și revin după a- 
• __ pa_ ceasta epuizantă partidă. Au condus

1 Mo- pină în min. 75 cînd a căzut golul
îin. 70 î egalizator al lui Kraus. O nouă mo-
toman 5, bilizare a forțelor le-a adus din nou
:a II 5. avantaj în min. 81, pentru ca apoi

— pentru numai două minute ! — 
ARIU să-și vadă toate speranțele risipite.
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lizare între atacanți, au făcut ca 
scorul să rămînă neschimbat după 
golul marcat de Gane, cu capul, 
la o lovitură liberă executată im
pecabil de Necula. Ar mai fi do 
spus că jucătorii echipei gazde au 
ratat o sumedenie de ocazii, mai 
ales în prima repriză cînd Gaboraș 
a reușit să rețină cîteva șuturi pe
riculoase ale lui Pescaru (min. 1), 
Goran (min. 6, 48), Năftănăilă 
(min. 15) și Gyorfi (min. 19, 60), 
Efortul depus in prima repriză și 
la începutul celei secunde de bra
șoveni și-a spus cuvîntul, inițiativa 
trecînd de partea studenților. Ei 
acționează cu mai multă hotărî re 
și au chiar ocazia să egaleze, dar 
șuturile lui V. Alexandru (min. 63, 
76) și mai cu seamă oel al lui 
Szoke (min. 82) nu nimeresc ținta. 
Clujenii au evoluat în general mo
dest, mai ales în acțiunile ofensi
ve. Ei au jucat „4—3—3“, cu Sabo 
retras înapoia liniei de mijloc, reu
șind astfel să anihileze acțiunile 
în trombă ale localnicilor. Dacă și 
în atac ar fi insistat cu aoeeași ho- 
tărîre ca în apărare — îndeosebi 
în finalul partidei — ar fi reușit 
poate mult doritul punot în depla
sare.

amin- CAROL GRUIA-coresp. principal

Astăzi, C.S.M.S. a reușit să se de
pășească, făcind o partidă bună in 
compania liderului pe care, îndeo
sebi in prima repriză, l-a dominat 
categoric. Întreaga echipă a făcut 
risipă de energie, atacind dezlăn
țuit din primul minut. Calm, lu
cid, cu o bună orientare in spațiul 
de joc. Fundașii au imprimat cursi
vitate acțiunilor, dirijind majorita
tea baloanelor spre zonele latera
le, unde terenul era practicabil și 
unde, de regulă, se infiltrau impe
tuoasele virfuri de atac — Lupules
cu și Cuperman. O activitate labo
rioasă au desfășurat-o și cei doi 
mijlocași, care au susținut acțiuni
le ofensive și care, la nevoie, s-au 
repliat cu oportunitate în sprijinul 
apărătorilor. Aici, însă, la acest 
compartiment, au fost vizibile lipsu
rile cele mai mari, îndeosebi în 
repriza a doua, cînd — in dorința 
de a restabili echilibrul — adver
sarul a ieșit la joc mai decis și mai 
organizat.

Rapidiștii au început jocul intr-o 
deosebită stare de emotivitate. Și 
aceasta s-a văzut în special în ma
niera de joc a apărătorilor, care au 
rezolvat distructiv majoritatea due
lurilor purtate cu fotbaliștii ieșeni. 
O concepție, firește, greșită, care a 
permis adversarului să atace valuri- 
valuri o bună bucată de timp. Abia 
după primirea primului gol, oaspe
ții au început să iasă la joc, înche- 
gind acțiuni ofensive la poarta a- 
părată de Constantinescu. După 
pauză liniile au început să acțio
neze grupat și tot acum Dumitriu 
II s-a simțit mai în largul său, con- 
ducînd cu măiestrie atacuri după 
atacuri.

Iată cum s-au marcat cele patru 
goluri:

Min 32. — C. Dan îZ faultează 
pe Lupulescu la aproximativ 35 m 
de poarta lui Răducanu. Lovitura 
liberă este executată de Ștefănescu, 
înalt, in careu, de unde Lupescu 
respinge cu capul in piciorul lui 
Cuperman și acesta reia puternic 
din voie, jos in colțul lung: 1—0.

® Min. 75. — Codreanu trimite 
o pasă la „întâlnire” lui Kraus, 
Vornicu ajunge înaintea înaintașu

lui rapidist la balon dar ezită, 
dîndu-i prilej lui Kraus să înscrie 
din apropiere : 1—1.

• Min. 81. — Vornicu își repară 
greșeala reluind cu capul de la mar
ginea careului mic o centrare veni
tă de pe aripa dreaptă: 2—1.

• Min. 88. — Dumitriu II execută 
perfect o lovitură liberă și Lupescu, 
venit in sprijinul coechipierilor săi 
din atac, se înalță și trimite balonul 
cu capul, peste Constantinescu ie
șit din poartă: 2—2.

Arbitru : Al. Toth * * * *, bine 
ajutat la tușe de Tr. Vecan și Z. 
Silaghi, toți din Oradea.

C.S.M.S. : Constantinescu 6 —
Pop 8, lanul 6, Vornicu 5, Deleanu 
5 — Ștefănescu 6, Humă 7 — Gălă- 
țeanu 5 (min. 82 Hrițcu), Lupulescu 
8, Cuperman 8, Incze IV 6.

RAPID: Răducanu 7 — Lupescu 
7, Motroc 7, C. Dan 6, Greavu 6 — 
Dinu 6. Jamaischi 7 — Năsturescu 6. 
Dumitriu II 7, Neagu 6 (min. 69 
Kraus 7), Codreanu 6.

G. NICOLAESCU

care a arătat maî mult rugbi. 
Intr-adevăr, așa au stat lucrurile. 
Dar, cu ce rezultat ?

Iată, pe scurt, fazele din caro 
s-au înscris punctele...

Scorul îl deschide Dinamo, 
printr-o lovitură de pedeapsă 
transformată de Filă chiar în pri
mul minut de joc. Dinamoviștii 
domină teritorial, dar cei care în
scriu sînt rugbiștii de la Grivița 
Roșie: în min. 16, după o repu
nere de la margine, mingea ajun
ge Ia Wusek; talentatul rugbist 
grivițean găsește un culoar bun și 
realizează un spectaculos „droap”. 
Grivița Roșie preia conducerea 
abia în min. 61; o minge trimisă 
în terenul dinamovist se îndreaptă 
spre Dragomir, care, obstrucționat 
de Țîbuleac, nu poate interveni. 
Wusek profită de împrejurare, 
recepționează balonul și îl culcă 
în spațiul de țintă advers...

Arbitrul P. D'Ecclessis a condus 
mai puțin ferm ca de o- 
bicei. El n-a fost suficient de a- 
tent la faza din care Grivița Ro
șie a realizat „încercarea" victo
riei. GRIVIȚA ROȘIE: Marinescu- 
Balcan, Irimescu, Wusek, Țibuleae 
— Oblemcnco, Mihai — Șerbu, 
Demian, M. Rusu — V. Rusu, 
Veluda, Dinu, Onuțiu, Rădulescu 
(Moldovanu). DINAMO : Dăiclu- 
lescu — Dragomir, Nica (Cîndea), 
Dragomirescu, Coravu — Giugiuc, 
Pilă — Rășcanu, Zlătoianu, Fugi- 
gi — Țuțuianu, Ene — Baciu, Ior- 
dăehescu, Stoica.

In meciurile jucate sîmbătă : 
Steaua — Progresul 15—6 (12—0)
și Gloria — Rapid 6—3 (3—0).

In țară : Politehnica Iași — 
Știința Petroșeni 6—0 (3—0), Pre
cizia Săceie — Rulmentul Birlad 
9—3 (6—0) și Agronomia Cluj — 
Farul Constanța 9—3 (6—3).

IN MECI AMICAL INTERNAȚIONAL

POLITEHNICA BUCUREȘTI - SELECȚIONATA 
UNIVERSITARĂ A FRANȚEI 1-0 (l-Q)

Studenții bueureșteni și-au în
scris în palmares o frumoasă vic
torie internațională obținută în 
fața Selecționatei universitare a 
Franței. Scorul nu reflectă rapor
tul de forțe al echipelor care s-au 
întrecut sîmbătă pe • stadionul Re
publicii, deoarece buoureștenii au 
avut inițiativa perioade îndelun
gate, însă imprecizia atacanților i-a 
lipsit de un scor concludent.

In minutul 35 s-a înscris unicul 
gol al meciului : Cicu a transfor
mat o lovitură liberă de la 30 de 
metri. După pauză, bucureștenii 
au continuat să domine și Lucescu 
a făcut cîteva curse spectaculoase, 
terminate cu centrări fructificabile,

însă nici unul dintre înaintașii cen
trali nu au concretizat.

Arbitrul C. Petrea — București 
a condus foarte bine următoarele 
formații :

POLITEHNICA : Manta — An
ton, Grecea, Cicu, Rădulescu — 
Angelescu (min. 58 Sirbu), Hala- 
gian — Lucescu, Pigulea (min. 75 
Stanciu), Vasilescu, Ciornoavă.

SEL. UNIVERSITARĂ A FRAN
ȚEI : Louchel (min. 46 Chauderge)
— Guimbault, Padovani (min. 57 
Gabinsky), Berthommier, Merelle
— Gouliat, La Roux — Le Floch 
(min. 46 Cazier), Graillot, Bellat, 
Toussaint.

P. V.

Agenda săptăminii
(3—9 aprilie)

COMPETIȚII INTERNE 
cros (etapa I).

BASCHET — 6, 7, și 9. IV: 
etape în cadrul campionate
lor republicane ale categorii
lor A și B.

BOX — 4. IV, în sala Flo- 
reasca: reuniune de verificare 
a lotului republican.

HANDBAL — 8—9. IV: eta
pă în cadrul campionatelor 
republicane.

FOTBAL — 5. IV : optimile 
de finală ale „Cupei Români
ei"; 9. IV: etapă în cadrul 
campionatelor republicane ale 
categoriilor A, B și C.

LUPTE — 9. IV: etapă în 
cadrul campionatului republi
can pe echipe (categoria A) 
la greco-romane și libere.

MOTO — 9. IV, la Rm. Vîl
cea : „Cupa F.R.M." la moto- 
aros (et. I).

RUGBI — 9. IV:, etapă în 
cadrul campionatelor republi
cane ale categoriilor A și B.

SCHI — 9. IV: la Vîrful cu 
Dor: „Cupa federației” la 
probe alpine.

VOLEI — 5. IV, în sala Di
namo: Steaua — Viitorul Ba
cău, restanță în categ. A; 9. 
IV: etapă în cadr_' campio
natelor republicane ale cate
goriilor A. si B.

COMPETIȚII 
INTERNATIONALE

BASCHET — 4. și 5. IV; în 
sălile Dinamo și Floreasca : 
meciuri cu echipa feminină a 
Australiei.

HANDBAL — 9. IV, în sala 
Floreasca : primul meci Dina
mo — Dukla Praga (masculin) 
în semifinalele „C.C.E."

ÎNOT — 3—6. IV: A. Șop- 
tereanu și VI. Moraru partici
pă la concursul internațional 
de la Leningrad.

POLO — 7. IV, la Cluj și 9. 
IV, la București: România — 
Italia.

TENIS DE CÎMP — 3—9.
IV: participare la turneele in
ternaționale de la Cannes (I. 
Năstase și P. Mărmureanu) și 
Porto Rico (I. Țiriac).

ȘAH — 3—9. IV: participări 
la turneele de la Halle (V. 
Ciocîltea), Tunis (O. Troia- 
nescu) și Bognor Regis (D. 
Drimer); 1—5.IV, la Leipzig: 
meciul feminin R.D. Germa
nă — România; 6—10.IV, la 
Viena: meciul feminin Aus
tria-Romania.

VOLEI — 5.IV, în sala Flo
reasca: Rapid—Ruda Hvezda 
Praga (masculin) în semifina
lele „C.C.E.M.

LUPTE — 1—4.IV. la Buda
pesta: turneu internațional de 
libere și grecot-romane.
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Ieri, in categoria B
SERIA I SERIA a Il-a

Oțelul Galați — Dinamo Victoria
București 0—0

Flacăra Moreni — Politehnica
București (amînat)

Metalurgistul București —
Siderurgistul 0—2 (0—1)

Metrom Brașov — Ceahlăul
P. Neamț 4—0 (1—0)

Oltul Rm. Vîlcea — Dinamo
Bacău 0—0

Chimia Suceava — C.F.R.
Pașcani 3—0 (1—0)

Progresul Brăila — Poiana
Cîmpina 2—1 (0—1)

Vagonul Arad — Clujeana 5—0 
(4-0)

Minerul Lupeni — C.S.M. Sibiu 
(nu s-a disputat)

A.S.A. Tg. Mureș — A.S. Cugir 
1—0 (0—0)

C.F.R. Timișoara — C.F.R. Arad 
2—0 (2—0)

Minerul Baia Mare — C.S.M. 
Reșița 2—1 (1—0)

Unirea Dej — Crișul Oradea 2—1 
(2-1)

Ind. sîrmei C. Turzii — Gaz me
tan Mediaș 1—1 (1—1)

Plonjonul portarului francez a fost inutil. Cicu (Politehnica) a trans
format impecabil lovitura liberă de la circa 30 ni.

De la I. E. B. S.
• Pentru jocul de fotbal PRO

GRESUL — DINAMO BUCUREȘTI, 
de miercuri, ora 15,45 de pe sta
dionul „23 August" — meci con- 
tînd pentru „Cupa României" — 
biletele se găsesc de vînzare la ca
sele obișnuite.

• Casa specială din str. Ion 
Vidu vinde și bilete pentru: GALA 
DE BOX de mîine, ora 19, din sala 
Floreasca și pentru cuplajul inter
national de baschet ROMÂNIA — 
AUSTRALIA (t) și volei RAPID — 
RUDA HVEZDA Praga (m) de 
miercuri, de la ora 16,15, din sala 
Floreasca.

PRONOSPORT
Foto: N. Aurel

lin da- 
stră- 

porțiile 
nă mi
lă ori: 
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AȘA ARATA O VARIANTA CU 
13 REZULTATE EXACTE 

CONCURSUL PRONOSPORT nr. 13 
ETAPA DIN 2 APRILIE 1967

Rezultatele din categoria C I. Unirea Dej Crișul

Buc.—Petrolul

a res-
uat în SERIA EST
i novici
corner, Ancora Galați — Foresta Fălti- 
iu-1 pe ceni 2—0 (1—0)
rte î-a FI. roșie Tecuci — Unirea Foc- 
să reia șani 1—1 (1—0)
st con- Gloria Bîrlad — Minobrad Vatra

Doar Dornei 2—0 (0—0)
3, oas- Rapid Mizil — Victoria Roman
5 oare- 0—1
. Metalul Buzău — Textila Buhuși
>' Pen‘ 3-2 (1-0)
net la Metalul Rădăuți Petrolul Moi-

nești 2—1 (1—1)
Locomotiva Iași — Gloria C.F.R.

SCU Galați 2—0 (0—0)

SERIA SUD

Stuful Tulcea — S.N. Oltenița 
2—0 (0—0)

Rapid C.F. București — Portul 
Constanța 1—1 (0—1)

Electrica Constanța — Progresul 
Corabia 1—0 (0—0)

Muscelul Cimpulung — Metalul 
Tîrgoviște 0—0

Oltul Sf. Gheorghe — FI. roșie
București 4—1 (1—1)

I.M.U. Medgidia — Electrica 
Fieni 3—0 (0—0)

Dunărea Giurgiu — C.F.R. Ro
șiori 2—0 (2—0)

SERIA VEST

Minerul Anina — C.F.R. Caran
sebeș 2—1 (0—1)

Metalul Hunedoara — Mureșul
Deva 4—0 (1—0)

Metalul Tr. Severin — Electro- 
putere Ciraiova 1—1 (1—0)

Aurul Zlâtna — Victoria Călan 
1—0 (1—0)

Chimia Făgăraș — Progresul 
Strehaia 1—0 (0—0)

Autorapid Craiova — Tractorul 
Brașov 3—0 (1—0)

A.S.A. Sibiu — Victoria Tg. Jiu 
3—0 (0—0)

SERIA NORD

Voința Reghin — Chimica Tîrnă- 
veni 1—0 (1—0)

Metalul Copșa Mică — Soda 
Ocna Mureș 1«—1 (0—0)

Medicina Cluj — Faianța Sighi
șoara 2—1 (1—0)

Olimpia Oradea — Minerul Baia 
Sprie 3—0 (2—0)

Metalul Aiud — Arieșul Turda 
1—0 (1—0)

Minerul Bihor — Steaua roșie 
Salonta 4—0 (2—0)

Sătmăreana — Recolta Cărei 3—1
(2-1)

II. Dinamo
ni. C.S M.S. Iași—Rapid
IV. Dinamo Pitești —Farul 
V. Jiul—steaua

VI. Steagul roșu

Oradea
1
1
x
1
1

2—1
1—0

2—2
1—0
2—0

Universitatea 
Cluj 1—0

VH. Universitatea Craiova — 
Politehnica Timișoara 3—1

VIII. Chimia Suceava — C.F.R.
Pașcani 3—0

IX. Industria sîrmei — Gaz 
metan

X. Fiorentina—Bologna
XI. Internazionale—Milan 

XII. Juventus—Napoli 
XIII. Lecco—Roma

1—1
1—1
4—0
2—0
2—2

1
1

1

x
X
1
1
x

Fond de premii 498 425 lei.
Din care report premiul minim 

59.389 lei.
Premiul excepțional de la con

cursul Pronosport nr. 12 i revenit 
Iul BALOG WILHELM din Odorhei 
— un „Renault Gordini“ și 31 700 lei.



RAPIDISTELE AU DISPUS CU 3 0 DE
Desfășurat sîmbătă seara la 

Floreasca, meciul „vedetă" al e- 
tapei a XVI-a a campionatului re
publican feminin de volei, der
biul Dinamo — Rapid s-a soldat 
cu un rezultat neașteptat, victoria 
realizată detașat de Rapid, cîștigă- 
toare cu 3—0 (4, 13, 6J, la capătul 
unei întreceri de o oră, în care 
scorul a evoluat astfel: 0—1, 7—1, 
7—2, 9—2, 9—3, 13—3, 13—4, 
15—4; 2—0 2—2, 4—2, 4—3, 6—3, 
6—6, 7—6, 7—9, 8—9, 8—13, 15— 
13; 0—3 1—3, 1—4, 7—4, 7—5, 
11—5, 11—6, 15—6! Sublinierea 
de mai sus a cuvîntului „detașat" 
vrea să arate ce anume era to
tal imprevizibil că se va produce 
In meciul respectiv, adică, nu in
succesul echipei Dinamo, ci seve
ritatea cu care aceasta a tost în
vinsă. Dinamovistele, însă, au aș
teptat și abordat partida ferm 
convins că-i imposibil să fie 
întrecute de către rapidiste. 
He au comis grava greșea
lă de a Ie privi ca „victi
me" sigure. Consecința firească 
în asemenea condiții: de la exa
gerata încredere în forțele proprii 
și subaprecierea adversarelor pî- 
nă la nervozitate și panică n-a 
mai fost decît un pas. Jocul dina- 
movrstelor s-a concretizat pe plan 
tehnico-tactic, printr-o mare de
zordine în apărare, prin compor
tarea necorespunzătoare a ridică- 
toarelor-coordonatoare Ivănescu și 
Vanea (mai bine s-a mișcat apoi 
Gheorghescu), inconsistenta în ge
nere a atacului, „compartiment" 
în care absenta Hei Iliescu se re
simte serios, Bogdan și Șteîănescu

EZEHZa
înotătorii reșițeni 

au dominat cel mai 

puternic concurs 
al natației noastre

/Urinare din pag. 1)

Schier (Șc. sp. Reșița) 64,6, 4. Al. 
Băin (Șc. sp. Reșița) 65,0, 5. Al. 
Deak (Șc. sp. Timiș.) 66,2 <65.9 în 
serii), 6. M. Rău (CI. sp. șc.) 66,3 (66,1 
în serii); 400 m mixt (b) : 1. N. 
TAT (Steaua) 5:10,8, 2. D. Naghi 
(Mureșul) 5:17,5, 3. A. Soos (Steaua) 
5:22,1, 4. VI. Belea (Șc. sp. 2) 5:23,3; 
409 m mixt (f) : 1. I. UNGUR (Ra
pid) 5:56,6, 2. D. Coroiu (Șc. sp. 
Reșița) 5:58,2, 3. D. Mezinca (Șc. 
sp. Reșița) 6:06,2, 4. M. Horvat (Șc. 
sp. Reșița) 6:06.4 ; 4x100 m mixt
(b): 1. ȘC. SP. REȘIȚA 4:24.9 —nou 
rec. de juniori, 2. Mureșul 4:28.1,
3. Steaua 4:31,4 : 4x190 m mixt (f): 
1. ȘC. SP. REȘIȚA 5:11.5 — nou 
rec. de junioare (in primul schimb
Anca Andrei 1:11,2 la 100 m spate
— nou rec. de junioare), 2. Șc. sp. 
2 5:18,8, 3. Steaua 5:20,1 ; 4x290 m 
liber (f): 1. ȘC. SP. REȘIȚA 10:31,2
— nou record, 2. Șc. sp. 2 10:43,0.

COPII — 100 m delfin (f) : 1. M. 
DOBOCAN (Met. Turda) 1:21,0, 2. 
A. Anton (Dinamo) 1:23,7, 3. M. 
Roșea (CSM Cluj) 1:24,0, 4. A. 
Groza (Dinamo) 1:25,9 — nou ree.
de fetițe B ; 109 m delfin (b) : 1. 
E. ALMER (Șc. sp. Reșița) 1:08,9— 
nou record, 2. C. Rolik (Șc. sp. 
Timiș.) 1:11,6, 3. Al. Preda (Șc. sp. 
1) 1:16,9; 400 m liber (f) : 1. ST. 
TARȚA (Șc. sp. Reșița) 5:37,6, 2. 
C. Cehanzuc (Șc. sp. 2) 5:38,4, 3. 
M. Stanciu (Șc. sp. Reșița) 5:46,9,
4. A. Groza (Dinamo) 5:51,0, 5. Z. 
Erdeli (CSM Cluj) 5:53,4; 400 m
liber (b) : 1. E. ALMER (Șc. sp.
Reșița) 4:59,8, 2. M. Hohoiu (Șc. sp. 
Reșița) 5:03,9, 3 Ad. Spinea (Dina
mo) 5:26,6.

CURSA DE PATRU ZILE DE LA BORDEAUX
Ștefan Suciu

Cursa eiclistă rezervată alergători
lor amatori, ce se dispută în regiu
nea Bordeaux, la care participă și 
o echipă de tineri rutieri din țara 
noastră, se apropie de sfîrșlt. In pe
nultima etapă Bordeaux-ÎWarmande 
(196 km), victoria a revenit francezu
lui Bour veil 6e, cu 5 h 12 : 02, grosul 

mai mult au... mîngîiat mingea, 
iar Vamoșiu s-a prezentat sub ori
ce critică, singură Constantinescu 
apropiindu-se pe alocuri de o va
loare acceptabilă.

O plăcută surpriză — de partea 
cealaltă a fileului — în terenul ra- 
pidistelor care, mai presus de com
portarea slabă a echipei Dinamo, 
își datoresc deplin — meritata lor 
victorie jocului remarcabil practi
cat, bazat pe calm, atentă organi
zare a defensivei, un blocaj lite
ralmente impenetrabil (chiar atunci 
cînd atacul dinamovist funcționa 
corect) și acțiuni ofensive bine 
gîndite, deosebit de variate. în 
ordine, jucătoarele echipei învin
gătoare s-au evidențiat astfel: 
Florescu, Baga, Chezan, Rebac, Se- 
cheli, Tudora, Todorovschi.

Au arbitrat bine V. Arhire (Bra
șov) și N. Beciu (București).

CONSTANTIN FAUR
REZULTATELE MECIURILOR DE 

DUMINICA.
IN CATEGORIA A, feminin: 

C P. București — I.C.F. București 
3—0 (9, 14, 12), a 7-a victorie con
secutivă a tipografelor I, Farul — 
Penicilina 3—1 (8, 9, — 12, 15): 
masculin: Tractorul Brașov — 
Viitorul Bacău 3—0 (11, 8, 13), 
Politehnica Brașov — Steaua 
București 1—3 (—8, —6, 11, —9), 
Progresul Brăila — Minerul B. 
Mare 3—0 (13, 9, 6), Alumina Ora
dea — Politehnica Timișoara 3—2 
(—12, —12, 9, 10, 6), Petrolul 
Ploiești — Rapid București 0—3 
(—8. —9, —8).

ÎN CATEGORIA B, feminin: 
Progresul București — Corvinul 
Deva 3—1 (—12, 10, 11, 4), Viito
rul București — Drapelul roșu Si
biu 2—3 (—2, 11, 14, —5, —14), 
Sănătatea Arad —■ Voința M. 
Ciuc 2—3 (—14, 8, —10, 8, —13), 
Sănătatea Tîrcjoviște — Tricotajul 
Brașov 3—2 (14, 12, —1, —11, 10), 
Știinte economice București — 
Medicina Tg. Mureș 0—3 (—4, 
—10, —12), Medicina București — 
Pedagogic Pitești 3—0 (8, 2, 9), 
Universitatea București — Univer
sitatea Timișoara 3—2 (13, —9, 16, 
—9, 9), Politehnica Galati - Medici
na Cluj 0—3 (—12. —10, —12), Po
litehnica Brașov-Universitatea Iași 
3—1 (—6, 9, 9, 11); masculin : Se-

ULTIMA „ZONĂ" ȘI-A
REȘIȚA (prin telefon). Boxerii 

juniori din regiunea Banat au do
minat întrecerile etapei pe zone a 
campionatelor republicane pentru 
juniori, reușind să cîștige 14 tit
luri. Celor mai tehnici boxeri (Va- 
leriu Ghencea — Banat și Ion Flo
rian — Crișana) le-au fost lumi
nate cupe, din partea comisiei re
gionale Banat.

Iată campionii : juniori mici :
Ion Laslo (Hunedoara), Ion Neștiu 
(Hunedoara), Ladislau Horvat (Cri
șana), Cornel Hoduț (Crișana), Fr. 
Kivardai (Crișana), Fr. Giuglea 
(Banat), Valeriu Ghencea (Banat), 
Valeriu Căileanu (Hunedoara), Iosif 
Catană (Crișana), Ion Chim (Ba
nat), Ion Vucu (Banat), Emeric 
Kindling (Banat) ; juniori mari : 
Constantin Anghel (Banat), C. Mus
că (Banat), Gheorghe Pușcaș (Ba-

ȘTIRI • REZULTATE • ȘTIRI • REZULTATE • ȘTIRI • REZULTATE • ȘTIRI
ECHIPA FEMININĂ 

A ROMÂNIEI PE LOCUL DOI 
LA CROSUL „L'HUMANITfi" 
PARIS 2 (prin telefon). O se

rie dintre cei mai buni alergă
tori de fond de pe continent au 
fost prezenți la startul celei de 
a 30-a ediții, jubiliare, a crosu
lui ziarului „l'Humanit6". întrece
rile, urmărite de un mare număr 
de spectatori, au dat cîștig de 
cauză atleților sovietici. Rezulta
tele : bărbați: 1. Mikitenke

pe locul III
plutonului în care se afla și Ștefan 
Suciu a sosit la 8 secunde.

Clasamentul generat înaintea ulti
mei etape are ca lider pe francezul 
Bernard Dupuch, urmat la 14 se
cunde de compatriotul său Perin și 
la 31 secunde de românul Ștefan 
Suciu.

DINAMO!

Atacul rapidistei A- 
lexandrina Chezan 
(dublată de Elena 
Florescu ți Marta 
Secheli) pune în di
ficultate blocajul di- 

namovistelor Alexan

drina Constantinescu 
ți Helga Bogdan.

Foto : A. Neagu

mănătoarea București — Progresul 
I.R.A. Suceava 2—3 (—12, 7, 16, 
—10. —5) I, Progresul București — 
A.S.A. Sibiu 2—3 (—12, —11, 9, 8, 
—9) !, I.C. Arad — C.S.M. Cluj 
3—1 (—12, 4, 6,11). înainte Timișoa
ra — Electroputere Craiova 3—1 
(12, 9, —18, 12) I, Farul Constan
ța — Ind. sîrmei C. Turzii 3—0 
(6, 6, 5), Construcții București — 
Universitatea Craiova 3—0 (11, 5, 
3), I.C.F. București — Universitatea 
Timișoara 3—0 (4, 11, 17), Politeh
nica Iași — Universitatea Bucu
rești 3—0 (9, 12, 6), Știința Petro-

BASCHET

Rezultatele în categoriile A și B
MASCULIN, categoria A (etapa 

a XlX-a) : Dinamo București — 
I.C.F. București 87—67 (40—31), 
Politehnica București — Steagul 
roșu Brașov 86—73 ( 38—29), Uni
versitatea Timișoara — Academia 
Militară București 71—66 (41—30), 
Politehnica Galați — Steaua Bucu
rești 82—87 (44—54), Medicina 
Tg. Mureș — Dinamo Oradea 67—

DESEMNAT ClSTIGĂTORIIy
nat), Ion Florian (Crișana), Valen
tin Bratie (Banat), Vasile Tamaș 
(Banat), Gh. Fikl (Banat), C. Teca 
(Oltenia), Ladislau Varga (Banat), 
Dorin Burtic (Crișana), Ion Tâtucu 
(Banat), Dumitru Bucur (Banat).

I. PLĂVIȚU -coresp.

• Zilele trecute s-a disputat la 
Constanța intîlnirea amicală dintre 
formațiile Farul și Constructorul 
Galați. Gazdele au cîștigat la un 
scor astronomic: 18—0. Cîteva RE
ZULTATE TEHNICE: O. Kenan 
(F) b.p. L. Cimpoieșu (C), A. Ilies
cu (F) b.ab. 1 A. Dumitru (Con
structorul), Gh. Anton (F) b.ab. 1 
N. Băleanu (C), I. Pițu (F) b.ab. 2 
T, Mitrea (C), O. Baciu (F) b.p. C. 
Vasiliu (C), V. Sbareea (F) b.p. N. 
Nister (C).

C. GOLDENBERG-coresp.

(URSS) 23:44.6 ( 8 km), 2. Mecser 
(Ung.) 23:50,0, 3. Szereny (Ung.) 
24:10,0, 4. Makarov (URSS), 5. 
Tiurin (URSS), 6. Zimny (Pol.), 7. 
Orentas (URSS) 24:33,0, 8. BA- 
RABAȘ (ROM.) 24:33,4, Dutov 
(URSS),... 20. Rusnac, 21. Cioca. 
Vamoș, aflat în frunte cu Miki- 
tenko și Mecser, a căzut la 6 500 
m și a abandonat. Pe echipe : 1. 
URSS 17 p, 2. Ungaria 37 p, 8. 
Polonia 46 p. Femei: 1. Duna- 
iskaia (URSS) 6:28,4 (2 km) 2. 
Babințeva (URSS) 6:31,6, 3. Ova- 
skova (Ceh.) 6:33,8, 4. Muhano- 
va (URSS), 5. Danailova (Bulg.) 
6:36,2, 6. BACIU (ROM.) 6:38,3, 7. 
GABOR (ROM.) 6:38,7... 12. Stan- 
cu. Pe echipe: 1. URSS 16 p, 2. 
ROMÂNIA 25 p, 3. Suedia 45 p.

A. METREVEU A CÎȘTIGAT 
TURNEUL DE TENIS 

DE LA AIX-EN-PROVENCE

Proba de simplu bărbați din 
cadrul turneului internațional de 
tenis de la Aix-en-Provence a 

șeni — Medicina București 3—1 
(7, —13, 13, 0), Politehnica Cluj 
— Pedagogic Tg. Mureș 3—0 (2, 
8, 11).

REZULTATELE MECIURILOR DE 
VOLEI JUCATE DUMINICA 2 A- 
PRILIE IN PROVINCIE ne-au fost 
comunicate telefonic de corespon
denții noștri: I. Jura-Timișoara, 
II. Stanca și T. Maniu-Brațov, T. 
Siriopol-Galați, Gr. Rizn-Brăila. C. 
Goldenberg-Constanța, ȘL Iacob și 
Gh. Nicolăiță-Arad, D. Diaconescu- 
lași, C. Mignea, M. Sima-Ploiești 
și R. Mircea-CIuj.

60 (37—25), Universitatea Cluj — 
Rapid București 88—81 (43—40).

Categoria B, seria I (etapa a 
Xl-a), Constructorul Arad-Petrolul 
Ploiești 57—45 (21—20), Voința 
București — A.S.A. Bacău 71—55 
(31—22), Farul Constanța — A.S.A. 
Sibiu 89—48 (39—17), Comerțul 
Tg. Mureș — Progresul București 
70—55 (36—23); seria a Il-a (eta
pa a XlV-a) : Universitatea Bucu
rești — Pedagogic Oradea 73—56 
(58—26), Construcții București — 
Universitatea Craiova 77—62 (40— 
27), Politehnica lași — Politehnica 
Cluj 67—42 ( 34—19); Medicina Ti
mișoara — Politehnica Brașov 
81—71 (37—36), știința Petroșeni 
— Politehnica II București 51—56 
(22—31).

FEMININ, categoria B, seria I 
(etapa a XlV-a): Progresul Bucu
rești — Școala sportivă Craiova 
40—32 (20—12), Voința Tg. Mu
reș — Voința Oradea 50—39 (22— 
22); seria a II-a (etapa a XlV-a): 
I.C.F. -— Medicina Iași 100—40 
(50—15), Arhitectura București — 
Universitatea București 53—32 
(20—18), Pedagogic Constanta — 
Construcții București 71—41 (23— 
22), Politehnica Brașov — Univer
sitatea Timișoara 62—45 (28—20).

Rezultatele meciurilor ne-au 
fost comunicate de corespondenții 
noștri C. Crețu și A. Arnăutu-Ti- 
mișoara, T. Siriopol-Galați, C. Al- 
bu-Tg. Mureș, Șt. Iacob-Arad, S. 
Filo ti și Cr. Popescu-București, 

E. Petre-Constanța, L. Antohf-Iași, 
T. Maniu și C. Gruia-Brașov, T. 
Cornea-Petroșeni.

revenit sovieticului A. Metreveli. 
El l-a întrecut, în finală, pe J. 
Kodes (Cehoslovacia) cu 4—6, 
6—4, 6—2, 6—2, după ce dispu
sese de Ilie Năstase în semifi
nale, într-un meci dramatic : 7—5, 
6—8, 6—3. Comentînd partida 
dintre Metreveli—Năstase, cores
pondentul agenției „France Pres- 
se" notează că jucătorul român 
a condus cu 4—1 și 5—3 în pri
mul set, descurajîndu-se prema
tur, la o minge dubioasă acorda
tă de arbitru lui Metreveli. Năs
tase a ratat, apoi, patru mingi 
de egalare la 4—3 în ultimul set. 
„A fost cea mai disputată par
tidă a întregului turneu" — co
mentează trimisul agenției fran
ceze de presă

prwrKCi i 
CONTINUA SA CONDUCĂ 

ÎN TURNEUL DE ȘAH 
DE LA HALLF

în runda a 12-a a turneului zo
nal de șah de la Halle, Victor

„C. C. E.“ LA SPADĂ

Steaua București 
a ocupat locul 5
HEIDENHEIM 2 (prin telefon). — 

In localitate au avut loc întrecerile 
din cadrul >,C.C.E.“ la spadă. Pe 
locul I s-a clasat campioana Uniu
nii Sovietice, Dinamo Moscova. In 
finala competiției, spadasinii sovie
tici au dispus cu 8—5 de campioa
na Italei. Giardino Milano.

Pe locul 3, campioana Suediei, 
Djurgarden Stockholm, iar pe locul 
4, echipa locală, T.S.B. Heidenheim.

Echipa campioană a României, 
Steaua București, a ocupat locul 5, 
cel mai bun rezultat al ei în a- 
ceastă competiție (anul trecut — lo
cul 12). Spadasinii noștri au înre
gistrai o primă victorie la campioa
na Belgiei, S.C. Bruxelles, la tușe : 
8—8 (62—65). Apoi, o nouă victorie, 
tot Ia tuse (61—68) în fața campioa
nei Ungariei, O. S. C. Budapesta, 
care a cuprins formația clasată pe 
locul I la J.O. de la Tokio (Nemerc, 
Kulcsar, Kausz și Nagy).

Rezultatul obținut de trăgătorii 
români a fost apreciat drept o 
mare surpriză a competiției. Trăgă
torii maghiari au fost, în acest fel, 
eliminați din finală. Ei aveau să 
ocupe abia locul 9! In meciul cu 
O.S.C. Budapesta, cel mai bine din
tre spadasinii de la Steaua s-a com
portat Sepeșiu, care a realizat 3 vic
torii, apoi N. Istrate și Marinesen 
cîte 2 victorii.

La competiție au participat 19 
echipe.

Echipa Steaua București se îna
poiază marți seara în Capitală.

Turneul internațional 
de lupte de la Budapesta

BUDAPESTA, 2 (prin telefon). 
Duminică a început în capitala 
Ungariei un important turneu in
ternațional de lupte — grecc-ro- 
mane și libere la care participă 
sportivi din Bulgaria, Iugoslavia. 
Polonia. România, R.S.S. Ucrainea
nă și Ungaria. Federația noastră 
de specialitate a trimis la această 
competiție pe următorii luptători: 
Gh. Stoiciu, I. Enache, C. Bușoiu, 
N. Neguț („greco-romane"), N. 
Cristea, P. Poalelungi și Fr. Boia 
(„libere"). în prima zi a început 
întrecerea la „greco-romane", un
de trei din cei patru luptători ro
mâni au obținut rezultate de ega
litate și victorii.

Iată rezultatele luptătorilor noș
tri: categ 52 kg — Gh. Stoiciu. 
egal cu Adler (Ungaria) și bate la 
puncte pe Jerafschi (Polonia); ca
teg. 70 kg — I. Enache, egal cu 
Urban (Ungaria) și bate la puncte 
pe Bordas (Ungaria) ; categ. 87 kg 
— N. Neguț este învins Ia puncte 
de Pintzer (Ungaria); categ. grea — 
C. Bușoiu, egal cu Strafiev (Bul
garia).

Printre surprizele primei zile se 
numără înfrîngerea campionului 
olimpic de la Tokio, iugoslavul Si- 
mici, de către Astuhov (R.S.S. 
Ucraineană) și meciul egal dintre 
campionul mondial. Horvat (Iugo
slavia) și Hornak (R.S.S, Ucrai
neană).

Luni vor intra în concurs și 
luptătorii de la „libere".

Ciocîltea a remizat cu Kujpers. 
Cu același rezultat s-au încheiat 
și partidele Johansson — Minici 
și Kinmark — Vesterinen. Matu- 
lovici l-a învins pe Gerusel. în 
clasament continuă să conducă 
maghiarul Portisch cu (F/î (1) 
puncte, urmat de Hort 9 (1) si 
Uhlmann 7>/2.

REAL MADRID ÎNVINGĂTOARE 
ÎN FINALA „C.C.E." 

LA BASCHET MASCULIN

MADRID. Finala „Cupei cam
pionilor europeni" Ia baschet 
masculin dintre Real Madrid și 
Simmenthal Milano a oferit o 
dispută interesantă, cui dese răs
turnări de scor, victoria revenind 
baschetbaliștilor spanioli cu 
91—83 (45—45). Cei mai buni ju
cători ai învingătorilor au fost 
Emiliano (29) și americanul Aiken 
(23). în meciul pentru locurile 
6—4. Slavia Praga a întrecut cu 
scorul de 88—8.3 (52—36) forma
ția iugoslavă. Olimpia Ljubljana.
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