
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VAV \ România — Italia IA început campionatul
7-6 la polo in partida de la București

3RGAN AL UNIUNII DE CULTURĂ FIZICĂ Șl SPORT DIN REPUBLICA SOCIALISTĂ ROMÂNIA

Reprezentativa de polo a României a termi
nat învingătoare (7—6) și cea de a doua întilnire 
amicală ou formația Italiei, desfășurată ieri di
mineață în piscina de la Floreasca. De data a- 
ceasta însă, după un joc mal puțin convingător 
decît cel prestat cu două zile înainte la Cluj.

Ieri dimineață, „7“-le României a făcut o pri
mă repriză „ca la carte", apărîndu-se cu multă 
atenție și declanșînd cu promptitudine o serie 
de contraatacuri care au incomodat vizibil pe 
jucătorii italieni. Grințesou a deschis seria celor 
3 goluri consecutive după un splendid „un-dol“ 
cu Mărculescu șl apoi l-a obiigat pe Eugenio 
Merello să mai scoată de două ari mingea din

categoriei A de lupte 

pe echipe
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• Metalul București la un pas 

de infringere in meciul

ra A. S. A. Cluj
• La Brașov, partide echilibrate

DIN NOU 0 FINALĂ ROMÂNEASCĂ 
IN „C. C. E.“ EA VOEEI MASCULIN!

Hnamoviștii bucixreșteni au câștigat 
a Leipzig cele două seturi necesare 
laliticării

PZIG. 8 (prin telefon). Do- 
reeditării finalei românești 
apei campionilor europeni" 
lei masculin s-a Înfăptuit 1 
bătă, în returul semiîinalei, 
cu S. K. Leipzig, dinamo- 
bucureșteni. deși întreenti 

-2 (7, —13. 3, —15. 8), au 
1 totuși terenul învingători, 
două seturi cîștigate, adău- 
a 3—1 realizat în tur. le-au 
setaverajul general de 5—4 
otnl de a participa din nou 
ilă.
nirea a avut loc în ma- 
>Iă a D.H.f.K. din Leipzig, 
de un public care neîn- 
-se o clipă că echipa io- 
a cîștiga. a sustinut-o tot 
frenetic, nrintr-o formida- 

faîerie' folosind o mulțime 
Pipete, astfel îneît s-a ju- 
tr-un zgomot ce făcea a- 

imposibiî ca îucătorii să 
iă între ei. Fchipei S. K. 
, care a desfășurat același 
ecis și variat de la Bucu- 
zoleibalișfiî noștri i-au re- 
foarte sîuur Ia început, 
0 însă primul set din cau
ls scăderi în execuția pre- 
■ și blocaiiilni. în setul al

Dinamo cîstigă oricntîn- 
lin ce în ce mai indicios 
cu o apărare fermă în 11- 

fnnd și Ia dublai, aiter- 
iteligent folosirea centrului 
ras cu aceea a centrului 
ansat, printr-un blocaj 

tot mal agresiv și cu 
combînativitate în atac.

1 al treilea și în al patru
lă la 14—9. aspectul jocu- 
ost în genere asemănător 
din prima parte a meciu-

lui. La 14—9 în setul IV, mo
mentul psihologic al disputei: 
cînd S. K. Leipzig se considera 
finalistă, echipa noastră cîștigă 
serviciul, blocajul funcționează 
de aici încolo impecabil, dina- 
moviștii luptă formidabil în linia 
a doua, nemailăsînd mingea să 
cadă, pasele vin perfect, iar Der- 
zei, intrat la fileu — pe care

(Continuare in pag. a 4-a)

IERI, POLITEHNICA GALAȚI A DISPUS 
CU 3-1 DE RAPID IN GIULEȘTI!

Voleibaliștii de la Politehnica 
Galați confirmă pe de-a-ntregul 
prețioasele rezultate înregistrate 
acasă. Ieri, în sala Giulești, în 
principalul meci al etapei a XlX-a 
la categoria A, echipa studenților 
gălățeni, foarte bine dirijată de 
prof. FI. Balaiș, a dispus cu 3—1 
(10, —14. 11, 5) de formația cam
pioană a tării, Rapid București 1 
O victorie mare și clară, realizată 
de oaspeți mulțumită superiori
tății dovedite atit din punct de 
vedere tehnico-tactic, cît și în 
ceea ce privește pregătirea fizică 
și psihologică. Politehnica a Im
presionat în egală măsură prin 
remarcabila sa mișcare în teren, 
dublajele prompte, acurateța pa
selor, varietatea atacurilor și si
guranța blocajelor. Datorită aces
tor calități, gălătenii au condus

mai tot timpul, exceptînd doar a 
doua jumătate a setului doi și un 
scurt răstimp la începutul setului 
trei. Au fost singurele perioade 
în care Rapidul s-a apropiat de 
reputata sa valoare, în restul par
tidei giuleștenii (în afară de Plo
con și oarecum Drăgan) neizbu
tind să acționeze decît șters, ca 
urmare a impetuosului joc des
fășurat de echipa gălăteană. Ju
cătorii acesteia, în frunte cu co
ordonatorii de joc, ridicătorii 
Kramer și Iorga, pot fi, pe bună 
dreptate, evidentiati în bloc. O 
notă superioară, de asemenea, 
pentru arbitrajul prestat de C. Pi- 
taru (Sibiu), ajutat de I. Covaci 
(București). — C.F. —

(Celelalte rezultate ale meciuri
lor din categoria A in pag. a 3-a)

Ermeticul bloca) efectuat de 
voleibaliștii gălățeni respinge 
atacul întreprins de rapidistul 
Plocon.

Foto: V. Bageac

BUCUREȘTI. — întrecerile primei 
etape a campionatului republican de 
lupte greco-romane pe echipe erau să 
se încheie cu o mare surpriză. După 
cum am mai anunțat, la „triunghiula
rul" programat în sala Steaua an 
luat parte formațiile A.S.A. Cluj, 
Metalul București și Steaua. In pri
mul meci s-au întîlnit Metalul șl 
A.S.A. Cluj. Metalurgiștii bucureștenl 
credeau că vor trece ușor de spor
tivii clujeni, mai ales că A.S.A. sus
ținea cea dinții partidă în campio
natul categoriei Â. De această pă
rere greșită aveau să-și dea scama 
chiar la primele partide cînd. rînd 
pe rînd, I. Prisada (cat. 52 kg), 
M. Șandru (cat. 57 kg), Gh. Cloț 
(cat. 63 kg) au pierdut la puncte, 
iar Șt. Geantă (cat. 70 kg) a fost 
învins la tuș. Deci, după patru, me
ciuri clujenii conduceau cu 13—3 !

Le mai trebuiau doar 4 puncte ca 
«S realizeze victoria. Dar, la catego
riile mari de greutate tinerii luptători 
clujeni (cu excepția lui N. Sandu) 
n-au reușit să facă față metalurgiștilor. 
Apoi, la cat. 87 kg, victoria a fost 
acordată cu prea multă ușurință 
bucureșteanului Șt. Stanciu care nu a 
făcut altceva decît să-și împingă ad
versarul în afara spațiului de luptă. 
Prin acest „procedeu tehnic" el a 
reușit să-i determine pe arbitrii M. 
Bolocan și Al. Ruji să dicteze un 
avertisment împotriva clujeanului (!?) 
acordindu-i astfel un punct (unicul 
de altfel) cu care a cîștigat. Un re
zultat de egalitate ar fi fost echita
bil, mai ales că Stanciu, epuizat, a 
simulat de patru ori turul de cap 
pentru a se odihni. Așa dar, rezul
tatul final a devenit favorabil Meta
lului cu 17—15.

In celelalte două partide, Steaua

C. CHIRIAC

(Continuare in pag. a 3-a)

0 ETAPĂ 
CU GOLURI PUȚINE

II, ajuns in situație clară pe semicerc, va

IN „C, C. E.“ LA HANDBAL MASCULIN

Dinamo București 
a pierdut primul meci 

cu Dukla Praga
Primul meci din semifinalele 

„C.C.E.* la handbal mascu
lin dintre echipele Dinamo 
București și Dukla Praga a 
dezamăgit total pe spectatorii 
prezenți, ieri seara, în sala 
Floreasca. In primul rînd, re
zultatul final, favorabil oas
peților, 10—7 (4—3), a fă
cut ca și cei . mai inimoși su
porteri ai dinamoviștilor să 
părăsească sala supărați și cu 
convingerea că recuperarea ce
lor trei goluri diferență în 
meciul retur de la Praga este 
un lucru extrem de greu.

Partida a fost de un slab 
nivel tehnic, determinat de ca
racterul dur imprimat de oas
peți chiar din primele minute

secundă. Așa înclt în majo
ritatea timpului am asis
tat la suite de faulturi, 
la ratări din situații „clari- 
sime“ (să recunoaștem, la a- 
cest capitol Dinamo a bătut 
ieri toate recordurile!), la o 
organizată „ținere* a mingii 
de către oaspeți (cu largul 
concurs al arbitrului M. Val- 
cici).

Au jucat formațiile: DI
NAMO: Red] (Bogolea) — 
Ivănescu, Moser, Costache II 
(1), Lieu (2), Coman, Nica. 
lonescu (1), Popescu (2), 
Mureșan (I); DUKLA: Vicha 
— Beneș, Trojan, Duda, Ma- 
reș (1), Razek (1), Havlik 
(4). Kavan f3k Doricak.

Zamfir intervine hotărit și îndepărtează pericolul de la poarta sa. (Fază 
din meciul Rapid—Jiul) Foto : V. Bageac

REZULTATELE TEHNICE 
Rapid — Jiul 
Steaua — Din. Pitești 
Steagul roșu — Dinamo 

București
Polit. Timișoara — Pro

gresul
U.T.A. — C.S.M.S. 
Univ. Craiova — Univ.

Cluj 
Petrolul — Farul

ETAPA VIITOARE (16 aprilie) 
Jiul — Dinamo Pitești 
Petrolul — Steagul roșu 
Farul — U.T.A.
Universitatea Cluj — Polit. Tim. 
C.S.M.S. — Univ. Craiova

1-0
1-0

3-1
1-0

1-0

CLASAMENTUL
(0-0)

32-17 25(0-0) 1. Rapid 19 10 5 4

(1-0)
2. Univ. Cv. 19 10 3 6 27-25 23
3. Din. Buc. 19 9 4 6 26-18 22

(1-0) 4. Steaua 19 9 3 7 28-17 21
(1-0) 5. Farul 19 8 5 6 30-26 21

2-0
0-0 

(0-0)
6. Din. Pitești
7. Petrolul
8. Progresul
9. Steagul r.

10. Jiul
11. U.T.A.
12. Univ. Cluj

19
19
19
19
19
19
19

10
8
8
8
8
4
4

0
3
3
3
2
8
7

28-27
18-16
21-22
24-28
32-24
18-27
14-20

20
19
19
19
18
16
15



O ETAPĂ CU GOL
Oaspeții au cucerit aplauzele, gazdele punctele... INEFICACITATE EXASPERANTĂ! 1

Evident, în mentalitatea giu- 
leștenilor s-a produs o schimbare 
esențială : toată activitatea des
fășurată în teren stă sub sem
nul celor două puncte (unul 
măcar, dacă jocul e în depla
sare) necesare pentru continua
rea cursei spre titlu. Se joacă 
economicos — lăsîndu-se la o 
parte latura spectaculară — di
rect, fără complicații (excepție 
făcînd, cîteodată, C. Dan), stor- 
cîndu-se din fiecare fază tot ce se 
poate. Poate că dincolo de a- 
ceasta mai există și un fel de 
oboseală fizică și nervoasă, dată 
de o continuă menținere în efort 
pentru apărarea poziției cuce
rite, poate că mai este vorba și 
de oarecare uzură (Greavu, Co- 
dreanu, Dinu) sau de inadaptabi
litate la manieră (vezi cazul 
Kraus) dar, în esență — așa 
cum spuneam ■—- ceea ce carac
terizează jocul rapidiștilor — în 
ultimele etape — este tocmai a- 
ceaslă ținere cu dinții a locului 
prim în clasament, indiferent 
cum.

Aceasta a determinat, pe de 
altă parte, și o modificare în 
structura echipei, dispunerea ei 
într-un aproximativ 4—3-—3, așe
zare ale cărei exigențe n-au fost 
încă, după părerea noastră, su
ficient aprofundate de către ju
cători. Si .schemele* nu mai ies 
ca înainte. Este o cauză a nu

SPERANȚELE TIMIȘORENILOR5

TIMIȘOARA, 9 (prin telefon). — 
Stadionul „1 Mai“, peste 10 000 de 
spectatori; timp foarte bun pentru 
fotbal; au înscris : Surdan (min. 19), 
Cotormani (min. 67), Țarălungă 
(min. 74), Surdan (min. 79).

înainte de a intra echipele pe te
ren, bătrînul Cotormani, venit de la 
Oțelul Roșu, și-a sărutat feciorul pe 
frunte fără să-i spună vreun cuvînt. 
A fost un gest semnificativ, nu nu
mai pentru Cotormani jr., ci și pen
tru toți jucătorii din echipa timișo
reană. La sfîrșitul jocului, bătrînul 
antrenor avea să fie mulțumit 
nu numai de fiul lui și de rezultat, 
ci și de joc. Intr-adevăr, azi, Poli
tehnica a infirmat rezultatele ante
rioare și a cîștigat pe merit în fața 
unei echipe care s-a remarcat în ul
timele sale evoluții. Din primul
și pînă în ultimul minut, cei 
care au dominat și au ajuns 
primii la minge au fost stu
denții; cu excepția min. 74, cînd a- 
părarea timișoreană s-a... bîlbîit la 
o fază anostă care a adus golul Pro
gresului. In rest, ea nu a permis

Prima victorie a arădanilor, in retur!
ARAD 9 (prin telefon). Stadionul 

U.T.A., teren bun, timp frumos, 
10 000 de spectatori. A înscris Chi- 
vu (min, 23). A arbitrat Marin Niță 
(București). ★ *

U. T. A. 1
C. S. M. S« O

U.T.A. : Gornea 7 — Birău 6, 
Bacoș 5, Curia 6, Czako 7 — Igna 
6, Mețcas 7 — Schiopu S, Jac 7, 
Tîriea 6, Chivu 6.

C.S.M.S. : Constantineseu 9—Pop 
6, lanul 7, Vornicu 5, Deleanu 7— 
Humă 6, Romilă 5 — Incze IV 6, 
Lupulescu 7, Ștefănescu S, Cuper- 
man 6 (min. 67, Hrițeu).

Numeroșii iubitori ai fotbalului 
din orașul nostru și-au. dat azi ln- 
tîlnire pe stadionul U.T.A. în do
rința de a afla răspunsul la ham- 
letiana întrebare „A fi sau a nu 

în categoria A ! Situația pre
cară în clasament a celor două e- 
chipe a făcut ca jocul să suscite un 
viu și justificat interes, să aibă, 
intr-adevăr, o importanță majoră. 
Cum e și firesc, întâlnirile dintre 
echipele aflate în zona retrogradă
rii prilejuiesc de fiecare dată me
ciuri aprig disputate, deosebit de 
palpitante. Așa s-a întâmplat și azi. 
Astfel, pe parcursul celor 90 de 
minute am fost martori la o con
fruntare echilibrată, în care s-a 
cheltuit o imensă cantitate de ener
gie, fiecare echipă fiind total ani
mată de dorința de a învinge. Acest 

meroaselor .sincope' prezente în 
acțiunile initiate de feroviarii 
bucureșteni, a faptului că aceștia 
nu mai leagă jocul ca în trecut. 
Noua dispunere a forțelor în te
ren creează însă o mal mare si
guranță în apărare, o mai bună

Rapid 1
Jiul O

protejare a porții lui Răducanu. 
Toate acestea au fost proprii șl 
evoluției Rapidului în partida cu 
echipa din Valea Jiului, nemul
țumind oarecum pe suporteri. 
Victoria asigurată de golul în
scris de Ion lonescu în min. 73 
i-a îmbunat și, după fluierul fi
nal, ei și-au răsplătit favoritii cu 
aplauze. Aplauzele erau adre
sate însă, în egală măsură, șl 
jucătorilor de la Jiul, a căror 
contribuție la valoarea partidei a 
fost — trebuie s-o spunem — 
mult mai mare decît a învingă
torilor. Oaspeții au practicat un 
fotbal de calitate, avînd ca mij
loace principale o tehnică bună 
—• ocncretizată în acurateța cu 
care au executat diferite proce
dee (pase, stopuri etc.) și o pro
nunțată tendință spre joc mo-

nici un moment oaspeților să atace 
poarta lui Popa.

Progresul a venit cu dorința să 
obțină un rezultat strîns. Cu 2—3 
jucători „în față“, fără a expedia 
vreun șut la poartă în repriza I, 
bucureștenii nu puteau obține mai 
mult. Oaspeții au jucat prudent în

Politehnica 3
Progresul 1 

dern, sub raport tactic. Lipsa de 
șansă (la șuturile lui Martino- 
vici, min. 21, 47 și 55) șl de calm 
(Libardi min. 75 și Stocker min. 
87) au făcut ca petroșenenii să 
nu se întoarcă acasă cu un punct, 
pe care l-ar fi meritat. Poate că 
la lipsuri ar mai trebui să adău
găm și „stingerea* din punct de 
vedere fizic din ultimele 20 do 
minute. E drept, ea a fost deter
minată șl de solicitările mărite 
la care i-a supus pe oaspeți 
echipa bucureșteană după pauză. 
Introducerea lui Jamaischl a 
fost de bun augur, acesta făcînd 
tot ce se putea face pentru a 
demonstra antrenorilor și publi
cului că-și merită locul în echipă.

Altfel, un joc bun care a pri
lejuit lui Ion lonescu o reintrare 
marcată de un gol, ceea ce pen 
tru el înseamnă foarte mult. A 
condus A. Pop (Oradea) ★★★★.

RAPID: Răducanu 7 — Lupes- 
cu 9, Motroc 7, Dan 7, Greavu 7 
— Dinu 6, Codreanu 6 (Jamaischi 
min. 46 8) — Năsturescu 6, Du- 
mitriu 7, I. lonescu 8, Kraus 5 
(Codreanu 8).

JIUL: Zamfir 7 — Dan 6, Pop 7, 
Stocker 8, Mihai 7 — Crăciun 7 
(Toia min. 78), Sandu 7 — Mar- 
tinovici 7, Libardi 7, lonescu V 
8, Peronescu 6.

VALENTIN PAUNESCU

AU REÎNVIAT
pasă a lui Mateianu. In continuarea 
fazei, apărarea timișoreană trimite 
mingea înainte. Surdan face un „sla
lom “ de aproximativ 30 m și înscrie: 
1—0. Toate acțiunile de atac merg 
în sens unic — spre poarta Progre
sului. Regep (min. 21 și 22), Pe- 
trovici (min. 28) nu reușesc să în
vingă însă vigilența lui Matache, 
care în min. 40 e ajutat și de bară! 
0 nouă bară (min. 63, autor Surdan) 
anunță mărirea scorului, ceea ce 
Cotormani reușește (în min. 67): 

, 2—0. De abia după înscrierea aces
tui gol, Progresul iese în atac și reu
șește să marcheze în min. 74, prin 
Țarălungă, care a fructificat o... gre
șeală prelungită a ^apărătorilor timi
șoreni: 2—1. După ce în min. 77 
Surdan și Cotormani irosesc o fază 
clară de gol. peste 2 min. Popanică 
îl deschide pc Surdan care trece de 
Colceriu, l’eteanu și Matache și se 
oprește în plasă, cu minge cu tot: 
3—1.

A arbitrat Z. Drăgliici (Constanța) 
★îck+c

POLITEHNICA: Popa 7 — Bo- 
drojan 7, Răcelescu 8, Lereter 9, 
Rotaru 8 — Grizea 7, Petrovici 8—- 
Cotormani 7, Surdan 9, Regep 8. 
Popanică 7.

PROGRESUL : Matache 9 — V. 
Popescu 6, Colceriu 6, Peteanu 6, 
Georgescu 6 (min. 68 Stoicii) — 
Staicu 7 (min. 68 IVeac$u), Mafteuță 
6, Matei 7 — Oaidă 6, Mateianu 6. 
Țarălungă 7.

P. ARCAN — coresp. principal

BRAȘOVENII, ÎN
Brașov 9 (prin telefon). Stadio

nul Tineretului. 12 000 de specta
tori, teren bun. A marcat : Pes
caru (min. 24).

STEAGUL ROȘU: Adamache 8 
— Ivăncescu 9, Jenei 8, Alecu 8, 
Campo 8 — Pescaru 9, Năftănăilă 
8 — Necula 7, Gane 7, Goran 6, 
Gyorfi 8.

DINAMO: Datcu 9 — Popa 9, 
Nunweiller III 9, Dinu 5, Stoenes- 
cu 7 —- Gherqheli 6, Octavian 
Popescu 7 — Grozea 6, Frățilă 7, 
Daniel Ene 6, Nunweiller VI 5 
(din min. 57, Dumitrache).

Arbitru: M. Rotaru (Iași)
★ ★★*★•

Jocul desfășurat ieri la Brașov 
merită a fi evidențiat în primul 
rînd pentru deplina sportivitate 
cu care fotbaliștii celor două for
mații și-au disputat întîietatea. 
De la început, deci, nota cea mai 
mare — 10 — sportivității!

Stegarii, cu un moral și o voință 
rar întîlnite, au abordat această 
partidă cu hotărîre, vrînd să con
firme -că sînt într-o continuă as
cendență de formă, că rezultatele 
de pînă acum n-au fost întîmplă- 
toare.

înmii

Stadionul „23 August**; 50.000 de 
spectatori; zi splendidă pentru fot
bal ; terenul, foarte bun de joc ; a 
marcat S. Avram in min. 85.

*

Din păcate, jocul Steaua—Dinamo 
Pitești nu s-a integrat in atmosfera 
de primăvară a acestei duminici. Și 
supărarea este cu atit mai mare cu 

Steaua — Dinamo Pitești 1-0

cît e vorba de două formații de la 
care așteptam incomparabil mai mult.

Steaua, în căutarea „formulei sal
vatoare* 1', a intrat pe teren cu Pigu 
la mijloc, cu Soo și Manea lingă 
Constantin și Sorin Avram. Au fost 
trecu ți pe banca rezervelor Negrea 
și Voinea. Schimbările n-au adus 
însă nici o... schimbare în jocul e- 
chipei, Ba, la un moment dat, men
ținerea lui Voinea pe tușă era 
regretată de unii, pentru că Șoo a ra
tat în secunda 45 o ocazie cum nu 
se poate descrie. Minutele se scur-* 

apărare, dar au fost depășiți la ca
pitolul viteză. Pe scurt, meciul a fost 
plăcut, de bună factură tehnică și 
disputat în limitele sportivității.

Câteva faze mai importante. In 
min. 1, Cotormani demarează pe ex
tremă și șutează, dar Colceriu res
pinge în corner. Presiunea la poarta 
lui Matache crește. Regep (min. 10 
și 15), Cotormani (min. 12 și 16),
Grizea (min. 18) șutează, dar por
tarul bucureștean prinde totul. In 
min. 19, Oaidă irosește o excelentă

partidei, prin Chivu. Meritul ară
danilor în câștigarea acestei parti
de (prima victorie din retur) con
stă în faptul că au abordat jocul 
eu multă hotărîre, au insistat mai 
mult și au încercat mai des poarta. 
Dacă scorul nu a fost totuși majo
rat, aceasta se datorează în mare 
parte portarului Constantineseu, 
care a salvat echipa sa de la încă 
cel puțin 2—3 goluri. Pentru a argu
menta acest lucru, vom arăta că 
el a avut intervenții salutare la 
șuturile deosebit de periculoase ale 
lui Jac (min. 52), Birău (min. 58 
și 68) și Tîriea (min. 66).

Oaspeții s-au dovedit a fi peri
culoși pe contraatac, remareîndu-se 
Lupulescu, care a stîmit uneori 
panică în apărarea localnicilor. E- 
chipa ieșeană s-a prezentat bine 
pusă la punct fizic șl tehnic, excep- 
tînd capitolul finalizare (unde exis
tă încă multe carențe). Astfel, în 
tot jocul oaspeții au tras doar de 
cinci ori la poartă dintre care două 
șuturi în spațiul porții. Cu toate 
acestea, ei erau pe punctul de a 
egala în min. 31, dar Czako a res
pins de pe linia porții un gol ca și 
făcut. Această fază a comportat, 
de altfel, vii discuții și vehemente 
proteste din partea oaspeților, care 
au acuzat henț la Czako. De ce ? 
Fiindcă felul itn care a respins 
Czako balonul — avînd și mina ri
dicată — a dat impresia că el a 
acționat mai mult cu mina decît 
cu capul. Arbitrul care a fost a- 
proape de fază ne-a declarat că 
Czako a folosit totuși... capul.

în ansamblu, spectacolul a fost 
plăcut, ridieîndu-se la un nivel 
tehnic satisfăcător.

Iată unul din numeroasele atacuri ale bucureștenilor rămase 
fără rezultat. Cinci jucători privesc cum mingea trece pe lingă 
poarta părăsită de Coman. Foto : V. Bageac

geau și ieșeau în evidență lipsa de 
coeziune a atacului, nesicroni zarea 
acțiunilor. Urmarea: de-a lungul a 
90 de minute, zorile de atacuri lan
sate de apărătorii militari s-.au oprit 
de fiecare dată la marginea careului 
lui Coman. Pasa decisivă (nici renu
mita pasă de altădată a lui Cons
tantin ) nu era trimisă la timp coechi
pierului. Soo a stat tot timpul „pi
tit" după Vulpeanu și Ilie Stelian 
și, deci, lansările în atac nu găseau 
pe nimeni, acolo. Iar cînd a început 
să se șuteze de la distanță a apărut 
pregnantă lipsa de precizie. Vigu 
(min. 39), Sorin (min. 40) și Ma
nea (min. 41), ca să ne referim 
doar la o perioadă de cîteva minute, 
au șutat cu mulți metri peste sau pe 
lingă poartă. Pentru a reda totala 
ineficacitate a bucureștenilor. iată 
cîteva cifre: din 24 de șuturi, doar 
4 au fost pe spațiul porții.

Nici dinamoviștii piteșteni n-au 
stal pe roze cu atacul. Cu patru șu
turi pe spațiul porții (din 10 în
cercări) nu se putea realiza mare 
lucru. Oaspeții au venit la Bucu-

gazdelor. Suplinindu-se cu succes, 
luptînd pentru fiecare balon, bra
șovenii au imprimat partidei o 
notă de combativitate, cum am 
dori să vedem cît mai des la for
mațiile noastre de primă catego
rie. Toate acțiunile lor, bine or
ganizate pe mijlocul terenului, au 
avut un scop precis: poarta lui

Steagul roșu 1 
Dinamo București o

Datcu care, în primele 30 de mi
nute, a fost solicitat să clarifice 
nu mai puțin de 13 situații difi
cile în propriul careu, în timp ce 
omonimul său, Adamache, în tot 
acest răstimp nu a intrat în con
tact cu balonul decît de 2—3 ori. 
In prima repriză, apărarea dina- 
movistă a făcut eforturi serioase 
pentru ca deschiderea scorului să 
fie întîrziată și apoi pentru ca 
scorul să nu fie majorat de către 
localnici. înaintașii brașoveni, 
susținuți în permanență de către 
mijlocașii Pescaru și Năftănăilă, 
de fundașii Ivăncescu și Campo 

ca lansau tot timnul în

Vești pentru un punct. Acesta a fost
țelul lor (și nu numai al lor, fiindcă th 
mai sînt atîtea echipe care joacă tn 
pentru... 0—0 în deplasare). Ca a- ce 
tare, s-au bazat pe două vîrfuri dt
(Naghi și Țurcan) și, intr-o oare
care măsură, pe Radu, pentru că
acesta a jucat și înainte și înapoi.
Naghi și Țurcan, izolați (mai ales &
în repriza a doua), au acționat doar 
pe cont propriu. Dar fără sorți de & 

izbîndă. Egalul de pe tabela de mar
caj părea însă că se va menține. A- 
ceasta datorită ineficacității adversa
rului și jocului bun la mijlocul terenu
lui al lui Dobrin, intercalat de multe 
ori în atac și care de două ori și-a în
cheiat acțiunile cu frumoase șuturi 
blocate de Haidu. In min. 85, însă, 
speranțele piteștenilor s-au spulberat: 
Steaua a înscris. Faza merită relatată: 
la centru, Soo a trimis lui Sătmă- 
reanu. Acesta a înaintat cîțiva me
tri și a pasat lui Sorin Avram. O 
intrare spre centru și, din apropierea
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colțului careului, Sorin Avram a șu-_ 
tat excelent cu stîngul, trimițînd 
mingea fulgerător in plasă. Frumoasă 
fază, frumos gol! Dar prea puțin 
pentru 90 de minute! Steaua a în
vins cu 1—0 și nimeni uu-i poate 
pune la îndoială meritul victoriei. A 
dominat cea mai mare parte din timp 
(ultimele 30 de minute, chiar auto
ritar), dar lipsurile amintite mai sus 
(mai ales șuturile la poartă) au pri
vat-o de o victorie mai netă. o

A arbitrat N. Rainea (Bîriad)
★ ★★★
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STEAUA : Haidu 8 — Sătniăreanu

7, Jenei 8, Hălmăgeanu 8, Chirii 7 '
— Vigu 6 (min 76 Soo), D. Po
pescu 6 — S. Avram 7 (pentru faza ' 
de gol), Constantin 6, Soo 5 (min.
76 Voinea), Manea 5.

DINAMO PITEȘTI: Coman 7 — 
I. Popescu 7, Vulpeanu 7, l. Stelian 
7, Badea 6 — Prepurgel 6, Dobrin 
8 (min 85 Olteanu) — Radu 6, (
Țurcan 5, Naghi 6, David 5.

CONSTANTIN ALEXE

SERIE
și alte numeroase ocazii (min. 6, 
10, 16, 23), salvate „in extremis" de 
excelenții Popa și Nunweiller III 
și — cum am mai spus — de 
către Datcu. Totuși, inevitabilul 
— ca urmare a acestei presiuni — 
s-a produs în min. 24, cînd Pes
caru, pornit într-o inspirată ac
țiune personală, șutează prin 
surprindere de la aproximativ 
16 m, înscriind singurul gol al 
acestui meci.

Cu toate că în repriza a doua 
bucureștenii au reușit să echili
breze — într-o oarecare măsură — 
raportul de forțe de pe teren, ei 
nu au obținut egalarea, pentru 
că în acest meci punctul cel mai 
nevralgic al echipei a fost atacul. 
Spre edificare: primul șut la 
poarta lui Adamache a fost ex
pediat abia în min. 37, de către 
Frățilă; iar spre slîrșitul între
cerii, cînd au dominat mai mult 
și au încercat ceva mai des vigi
lența apărării brașovene, D. Ene, 
Frățilă și Grozea au șutat fără 
precizie. Cu toate acestea, dina
moviștii au fost la un pas de 
egalare în min. 88, cînd apără
torii brașoveni erau să fie depă
șiți de un șut al lui Frățilă, blo
cat însă admirabil de Adamache.
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MISIIMU IN DEPRIM A BOI A
ton, . de la 
»n — Pe- 

teren ex- 
larcat Ba- 
(min. 56). 
f — Pa
ta 7. M o- 
'nouță 5
(min. 70 
(Badea ),

pe ce să fie fructificate de vîrful 
lor de atac, lancu.

Dar iată că golul care n-a „căzut" 
la începutul primei reprize a venit 
la nici un minut de la reluare. Dri- 
dea I a trimis o minge înainte, cu 
boltă, Badea a țîșnit, apărătorii Fa-

Petrolul 2
5S Manciu

71 Anto- 
Mareș 5, 

i fan 7 — 
lancu 7,

cu (Buc.)

în primul 
șată de la 
r, ins păi- 
bară) ca 

e Petrolul 
ze păreau 
ferințelor" 
și pentru 

. Perspec- 
toare dacă 
, în plină 
tă conlra- 
iu fost cît

Farul O

rului s-au lăsat surprinși de fază 
și... gol!

Această reușită, după o serie în
treagă de acțiuni în care s-au chel
tuit energie și nervi, a dat curaj 
Petrol ului care a început să atace 
mult mai lucid decît în prima re
priză, avînd in Badea (reintrodus în 
linia de atac, după ce, neinspirat, 
fusese pus să joace mijlocaș) un ex
celent coordonator de joc.

Gazdele au repurtat astfel o victo
rie pe deplin meritată (scorul putea 
fi și mai mare), realizată printr-un 
joc de bună factură tehnică în par
tea a doua a întîlnirii.

De ce prima repriză a meciului n-a 
adus Petrolului golul așteptat și jus

tificat prin prisma presiunii exerci
tată la poarta lui Uțu? Fiindcă, pe 
de o parte, Dincuță a fost „mină 
moartă" în linia de atac, iar pe de 
altă parte pentru că, multă vreme, 
fotbaliștii de la Petrolul (începînd 
cu fundașii) au acționat „stas", ri- 
dicînd mingi după mingi în careul 
lui Uțu, ca și cum ar fi avut în 
fată o echipă de pitici, ceea ce, 
după cum știți, nu este cazul cu 
Farul. Și astfel s-au scurs minutele, 
au zburat ocaziile (în special cele 
ale lui Dridea 1 — min. 15 și Dri- 
dea II — min. 22), finalul reprizei 
dînd chiar emoții gazdelor. N-au în
chis oare ochii în min. 31, cînd 
lancu nu l-a mai văzut în fată decît 
pe Ionescu (unghiul micșorat, șut 
alături) și în min. 40, cînd același 
lancu a șutat pe lîngă Ionescu. dar 
și pe lîngă bară? Mica dramă ce 
se anunța a evitat-o golul lui Badea. 
Și ca să nu mai existe nici un du
biu, în legătură cu soarta meciului, 
după alte 10 minute, Dragomir, pri
mind o minge de la Badea, a șutat 
ca din tun, Uțu a intervenit în tra
iectoria mingii, a atins balonul cu 
vîrful degetelor, dar forța loviturii 
și-a spus cuvîntul și mingea s-a o- 
prit în plasă.

JACK BERARIU

COMPETIȚII INTERNE

ATLETISM : 15—16 IV — pe Stadionul Republicii: 
Concursul republican de primăvară al juniorilor mici.

BOX: 11—16 IV. — la Galați: finalele campionate
lor republicane individuale ale juniorilor.

HANDBAL : 14—16 I V — etapa de zonă a campio
natului de calificare; 16 IV — meciuri în cadrul cam
pionatelor republicane, categoriile A și B.

LUPTE : 15—16 IV — etapa de zonă a concursului 
republican pentru juniori („libere"); 16 IV — meciuri 
în cadrul primei etape a campionatului republican pe 
echipe, categoria B („greco-romane" și „libere").

RUGBI : 15—16 IV — meciuri în cadrul etapei a 
VI-a a campionatului republican, categoriile A și B.

VOLEI : 15—16 IV — meciuri în cadrul campionate
lor republicane, categoriile A și B.

CĂLĂRIE : 15—16 IV — pe baza hipică din Cal. 
Plevnei din București : concurs de selecție pentru for
marea loturilor republicane.

TIR : 14—16 IV — pe poligonul Tunari: competiția 
dotată cu „Cupa Olimpia".

BASCHET: 12—14 IV — etapa de zonă a campio
natelor republicane de juniori și junioare (Cluj, Tg. 
Mureș. Brașov, Constanța, Bacău. Suceava și Arad) ; 
15—16 IV — meciuri în cadrul campionatelor repu
blicane, categoriile A și B.

POPICE :*i5—16 IV — în sala Voința din București:

CICLISM .
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tAIOVA :
Mined 7, 

— Strim-

PIERDUT UN PUNCT PREȚIOS
beanu 8, Ivan 7 — Slîrloqea 5, 
Deselnicu 5 (min. 58 Adr. Popes- 
cu), Oblemenco 6, Circiumărescu 6

UNIVERSITATEA CLUJ : Ga
boraș 8 — Marcu 7, Pexa 8, 
Anca 9, Szoke 7 — V. Alexandru 
7, P. Emil 6 —■ Uiiăleanu 7.

\ B
SIDERUR- 

BACAU 
MINERUL

1-0 (1-0)

1-0 (1-0)

2-0 (0-0)

4-0 (2-0)

2-0 (0-0)

1-0 (0-0)

1-0 (0-0)

0-1 (0-0)

Universitatea Cv. O 
Universitatea Cluj O

Adam 5, Coman 6, Barbu 5 (min 
62 Neșu).

Partida a purtat amprenta luptei 
pentru punctele puse în joc, în 
acest scop s-a jucat mult la 
ofsaid, la început de către gazde 
și in repriza a doua de către 
oaspeți.

Craiovenii au dominat mai mult 
dar n-au putut să-și concretizeze 
superioritatea teritorială din cauza 
liniei de atac, care a jucat fără 
uerv. Clujenii, în schimb, mai lu
cizi în apărare, au rezolvat cu 
ușurință majoriFatea mingilor tri 
mise înalt în fata pbrții.

Deși scorul a rămas alb. oca
ziile de gol n-au lipsit. în min. 9, 
Deselnicu scapă de apărătorii 
clujeni și, singur cu Gaboraș, șu 
tează slab în brațele acestuia. Două 
minute mai tîrziu, același Desel
nicu întîrzie transmiterea mingii 
spre Oblemenco, care se afla în- 
lr-o poziție ideală de șut. în min.

19, Sfîrlogea risipește o bună oca 
zie, luftînd de la 7 m și dînd. 
astfel, posibilitatea lui Gaboraș 
să intervină. în acest timp, apă 
rătorii clujeni luptă din răspu 
teri, iar atacantii întreprind rare 
incursiuni la poarta lui Papuc. 
Portarul craiovean este pus la 
încercare abia în min. 27, cînd 
V. Alexandru șutează de la dis 
tantă.

Ultimul sfert de oră al primei 
reprize are un caracter de studiu 
mingea fiind jucată mai mult la 
mijlocul terenului.

După pauză, craiovenii reiau 
ofensiva, Strîmbeanu desfășoară 
o activitate laborioasă în zona de 
pregătire, dar componenții liniei 
de atac slnt mereu în contratimp, 
din care cauză sînt surprinși în 
poziție de ofsaid. Și timpul se 
scurge cu largul concurs al pot 
tarului Gaboraș care, ori de cîte 
ori se află în posesia mingii, o 
plimbă dintr-un colt în altul al 
carelui mare. In min. 64 — con
traatac al studenților clujeni: 
scapă Barbu și șutul slab al a- 
cestuia este cît pe-aci să fie de
viat în poartă de către... fundașul 
Mihăilescu.

Ultimele minute se desfășoară 
în nota de dominare a localni
cilor, care nu reușesc însă să 
concretizeze. La sfîrșit, publicul 
își manifestă dezamăgirea față de 
ineficacitatea atacului craiovean.

R. ȘULȚ — coresp. principal

1-0 (1-0)

3-i (o-i) La Brașov, singura suroriză din categoria C
l0’0* SERIA EST SERIA VEST

1-2 (1-2) Gioria Bîrlad — Metalul 
0 Rădăuți 2-0

Vict. Roman — Foresta
1-0 (0-0) F1Făltic®ni . . 2-1 

' FI. r. Tecuci — Ancora
Galați 0-1

Locomotiva Iași — Pe
trolul Moinești 2-0

Gloria C.F.R. Galați — Fi
nirea Focșani 2-0

Textila Buhuși — Mino- 
brad Vatra Dornei 2-1 

Rapid Mizil — Met. Bu
zău 2-3
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Portul Constanta — Elec
trica Constanta 0-0

Dunărea Giurgiu — I.M.U.
Medgidia 1-0 (1-0)

FI. roșie București — Ra
pid C.F. București 2-1 (1-0) 

Electrica Fieni — S. N.
Oltenița 2-0 (2-0)

Muscelul Cîmpulung —
C.F.R. Roșiori 1-0 (0-0)

Oltul Sf. Gheorghe — Me
talul Tîrgoviște 3-0 (1-0)

stuful Tnlcea --- Prnrrre.

Mureșul Deva — Aurul
Zlatna 1-0 (0-0)

Electroputere Craiova —
Progresul Strehaia 2-1 (1-1)

Minerul Anina — A.S.A.
Sibiu 3-0 (1-0)

Metalul Hunedoara —Me
talul Tr. Severin 6-0 (3-0)

Victoria Tg. Jiu — Auto-
rapid Craiova 2-0 (0-0)

C.F.R. Caransebeș — Vic
toria Călan 2-0 (1-0)

Tractorul Brașov — Chi
mia Făgăraș 1-3 (0-1)

SERIA NORD

Faianța Sighișoara — Me
talul Copșa Mică 3-1 (1-0)

Medicina Cluj — Voința
Reghin 2-0 (0-0)

Olimpia Oradea — Mine
rul Bihor 4-0 (2-0)

Recolta Cărei — Arieșul
Turda 4-0 (2-0)

Sălmăreana — Minerul
Baia Sprie 2-1 (1-0)

Soda Ocna Mureș — Me
talul Aiud 1-1 (1-0)
mîT'J.».»-» X-, 1 Oi. 

concursuri de selecție pentru formarea loturilor repu
blicane.

TENIS : 10—14 IV — pe terenurile din parcul spor
tiv Dinamo: concursul de verificare a lotului republican 
de senioare.

FOTBAL: 16 IV — meciuri în cadrul campionatu
lui republican, categoriile A, B, 0 și juniori.

COMPETIȚII INTERNATIONALE

ȘAH ; 14 IV — începe, la București, turneul inter
național masculin al României. •

TENIS: 14—18 IV — pe terenurile clubului Pro
gresul: întîlnirea amicală dintre echipele de tineret ale 
României și Uniunii Sovietice.

TENIS DE MASA : 11 IV — încep la Stockholm 
campionatele mondiale.

CICLISM : 13—16 IV — competiția internațională 
dotată cu „Cupa F.R. Ciclism".

LUPȚE : 14—16 IV — la Sofia: turneu internațio
nal la „greco-romane" și „libere"

HANDBAL: 16 IV — la Praga. meciul retur din 
„C.C.E." dintre Dukla Praga și Dinamo București.

GIMNASTICA: 12 IV — la Arad: concurs de
monstrativ cu participarea unor gimnaști din loturile 
de tineret ale României și U.R.S.S.; 15 IV, la Sofia: 
întîlnirea masculină amicală dintre echipele Bulgariei 
și României; 16 IV — la Bacău: întîlnirea feminină ami
cală dintre echipele României și Bulgariei.

Nu ne mai
mulțumim cu puțin!

handbal

Atenția iubitorilor sportului cu pe- 
I dale a fost reținută, la sfîrșitul săp- 

tărnîniî trecute, de cele două con
cursuri de fond organizate de clu
bul sportiv Voința :

Sîmbătă : 80 km. pe șoseaua Bucu
rești — Ploiești II (start Ia ora 16, 
timp frumos, dar cu vint, 56 de con
curenți) — 1. GH. MOLDOVEANU
(Steaua) a parcurs distanța în lh 49: 

I 51 — medie orară 43,620 km, 2. Ion 
Cosma (Dinamo), 3. C. Grigore (Vo
ința), 4. Ion Stoica (Steaua), 5. N. 
Ciumeti (Dinamo), 6. Ștefan Suciu 
(Dezrobirea Brașov) și încă alți 6 

I concurenți în același timp cu în- 
I vingătorul.

Duminică : 120 km, pe șoseaua
București — Ploiești II (start la ora 

j 10, timp călduros, 54 de concurenți) 
— 1. CONSTANTIN DUMITRESCU

I (Steaua) a parcurs distanța în 2h 54: 
03 — medie orară 41,3 km, 2. C. Gri
gore (Voința). 3. Gh. Suciu (Dina
mo), 4. Șt. Suciu (Dezrobirea Bra
șov), 5. G. Moiceanu (Dinamo) — a- 

i celași timp, 6. Alex. Sofronie (Șc. 
sp. 2 București) 2h 5413.

★
Aceste două concursuri au consti- 

, tuit primul examen al rutierilor noș
tri pentru alcătuirea lotului care 
va lua parte Ia întrecerile din Italia 
și R. D. Germană și din care, apoi, 
se va forma echipa pentru cea de a 

l XX-a ediție a „Cursei Păcii**. In a- 
i ceste condiții am urmărit cu inte

res evoluția selecționabililor, puterea 
lor de concentrare și de dăruire, 
precum și dorința lor de a oferi 
„examinatorilor** o imagine clară a 
potențialului pe care-1 au, după a- 
tîtea luni de antrenament. Ce au 
scos în evidență aceste două con
cursuri ?

Vom începe prin a relata aspec
tele care se încadrează la capito-

9DX

Miercuri încep la Galați întrecerile

finale ale juniorilor
Amatorii boxului din Galați vor 

avea prilejul — începînd de 
miercuri — să asiste la ultimele și 
cele mai interesante întreceri ale 

j actualului campionat republican al 
juniorilor. Meciurile finale se a- 
nuntă extrem de disputate. Au mai 
rămas .în cursă“ 96 de boxeri, 
care vor lupta pentru cucerirea 
celor 24 de titluri puse în jos.

Pe programele celor trei gale 
ale turneului final de la Galați fi
gurează și cîțiva dintre campionii 
ediției 1966. printre care M. Toni 
(Orașul Gh. Gheorghiu-Dej), P. Do- 
brescu (Brăila), D. Mihalcea (Bucu
rești), D. Bucur (Bocșa). în afara 
acestora vor mai evolua și alți 
juniori care anul trecut, pe ringul 
sălii Floreasca, au demonstrat rea
le calități.

iul „pozitiv*. Sîmbătă după-amiază, 
12 cicliști (primul pluton) au reali
zat pe o șosea aglomerată, într-o 
stare nu tocmai perfectă și cu vint 
cînd lateral cînd din față, o medie 
orară foarte bună : 43,620 km. La 
realizarea ei și-au adus în primul | 
rînd contribuția Ștefan Suciu (nu ne . 
dezminte acest rutier care promite i
să-1 depășească în valoare chiar pe
C. Dumitrescu), Nicolae Ciumeti '
(foarte activ, muncitor) și Gabriel
Moiceanu („bătrinul vulpoi** trăiește I 
intens o a doua tinerețe). în cursa I 
de duminică am simțit clar crește
rea nivelului rutierilor noștri care, | 
rulind în pluton, fără a se agita, 
au realizat o medie de peste 41 km , 
pe oră. în general se poate spune ■ 
că sîntem într-un vizibil progres, că j 
munca desfășurată în această iarnă ' 
a fost de calitate. Dar...

Eternul „dar” este prezent și as
tăzi în cronica noastră. Fiindcă nu j 
putem trece peste faptul că mulți ! 
dintre cicliștii noștri, chiar dintre | 
cei care au atins deplina maturitate , 
sportivă, au evidente carențe în pre
gătirea tactică. C. Dumitrescu a stat 
sîmbătă în spatele plutonului și a 
pierdut prilejul de a face cursa cu 
primul grup, iar apoi, el și cu alți . 
membri ai iotului (C. Ciocan. Tudor 
Vasile, W. Egyed, Gh. Răceanu, M. 
Rîndașu etc.), n-a reușit să se or
ganizeze la trenă pentru a prinde 
primul pluton. Lucrînd dezlînat, ei 
și-au consumat inutil forțele. Tot 
sîmbătă, o serie de participanți la 
acțiunea primului pluton nu și-au 
adus contribuția la lucrul la trenă. 
W. Ziegler, L. Zanoni și I. Cosma — 
de pildă — s-au dovedit „vinători” 
de locuri la sprintul final, lăsînd 
în seama celorlalți misiunea de a-i 
„căra** pînâ la sosire. Cine se va 
putea lăsa înșelat de o astfel de 
tactică ? Oare dacă toti și-ar fi a- 
dus contribuția, dacă C. Dumitrescu ' 
ar fi fost și el în primul grup, me
dia orară n-ar fi fost mult mai 
mare ? Firește că da ’ Și în aceste 
condiții verificarea ar fi fost depli
nă.

In cursa de duminică majoritatea 
cicliștilor s-au menținut în especta- 
tivă, transformind competiția de ve
rificare într-o simplă plimbare de 
sănătate.

Am vrea să fim bine înțeleși : pre
tindem acum mai mult de la cicliști, 
fiindcă sîntem convinși că pot. Nu 
ne mai putem mulțumi cu puțin, nu 
mai putem tolera maniera conser- 
vatorista, în care privesc unii ci- : 
cliști întrecerile, nu mai putem ad
mite „calculul** cu care o parte din
tre rutieri își drămuiesc efortul.

HRISTACHE NAUM

Rezultatele din campionatele 
republicane

MASCULIN, categoria A seria 
I : Dinamo Bacău — Dinamo Bra
șov 13—10 (8—4) ,• Rafinăria Te- 
leajen — C.S.M. Reșița 26—10 
(12—7); Politehnica Timișoara — 
Universitatea București 14—8 
(7—4); Agronomia Iași — Steaua 
București 9—18 (5—13); seria a
11- a: Metalul Copșa Mică —• Ti
mișul Lugoj 18—14 (8—6) ; Știința 
Lovrin — Tehnometal Timișoara
10— 9 (6—5); Tractorul Brașov —
Voința București 15—14 (9—8) ;
Voința Sibiu — Textila Cisnădie
12— 18 (6—7); Cauciucul Orașul 
Gh. Gheorghiu-Dej — Rapid 
București 10—9 (6—4); seria a
11- a studențească: Universitatea 
Craiova — Politehnica București
16— 9 (7—7); Politehnica Brașov 
—■ Politehnica II Timișoara 20—13 
(9—6) î Universitatea II Bucu
rești — Pedagogic Bacău 10—17
17— 5) ,• Medicina Tg. Mureș — 
Universitatea Cluj 9—14 (4—6); 
Știința Petroșeni — I.C.F. Bucu
rești 17—10 (7—3).

FEMININ, categoria A, seria I: 
Progresul București — Universi
tatea București 7—6 (4—4) ; Li
ceul nr. 4 Timișoara — Rapid 
București 8—12 (3—4); Voința
Sighișoara — Rulmentul Brașov 
8—13 (3—-7) ,• Confecția Bucu
rești — Universitatea Timișoara 
5—10 (2—5); seria a Il-a : Spar- 
tac Constanta — Șc. sp. Petro
șeni 8—5 (4—3); Șc. sp. Buzău 
— Șc. sp. nr. 2 București 8—8 
(5—5); Voința Odorhei — C.S.M. 
Sibiu 13—6 (5—2) ; Textila Bu
huși — Favorit Oradea 9—3
(1—3),- seria a Il-a studențească: 
Universitatea II Timișoara — Po
litehnica București 7—3 (3—1); 
Politehnica Galați — Universita
tea II București 15—3 (7—0);
Universitatea Cluj — Pedagogic I 
Bacău 25—4 (9—3); Pedagogic
Tg. Mureș — Politehnica Iași 
5—6 (1—3); Științe Economice 
București — I.C.F. București 5—13 
(1-6).

A început campionatul categoriei A 
de lupte pe echipe

Rezultate din cat. A.
ÎN CELELALTE MECIURI DE 

CATEGORIE A JUCATE IERI : 
masculin — Steaua — Petrolul 
3—0 (8, 3, 2). Viitorul Bacău — 
Alumina Oradea 3—0 (1, 9, 12), 
Minerul B. Mare — Tractorul 
Brașov 3—2 (5, 7, —12, —8, 8), 
Politehnica Timișoara — Politeh
nica Brașov 3—0 (9, 13, 12) ,• fe
minin — Penicilina Iași — Dinamo 
București 3—1 (—11, 10, 14, 5)!, 
C.P.B. — Farul 3—0 (8, 13. 16), a 
opta victorie consecutivă a tipo
grafelor !, C.S.M. Sibiu — Rapid 
București 0—3 (—7, —8, —9), 
Universitatea Cluj — Țesătura 
P. Neamț 3—1 (7, 15, —11, 7),
Universitatea Craiova — I.C.F. 
București 3—1 (5, 7, —11, 4), —

(Urmare din pag. 1) 

j a cîștigat comod: 22—6 cu Metalul 
și 24—8 cu A.S.A. Cluj. De men- 

. ționat că la cat. 52 kg Steaua nu a 
I prezentat concurent! Motivul? Gh. 

Stoiciu, component al lotului repu
blican, nu a reușit să facă catego- 

i ria !
★

BRAȘOV, 9 (prin telefon, de la 
. trimisul nostru). — In sala de 

sport A.S.A. din localitate au fost 
programate întrecerile din două grupe 
(șase echipe) ale campionatului ca
tegoriei A de lupte libere. Reuniunea 
a fost echilibrată și poate primi un 

, calificativ mulțumitor. De remarcat 
| numărul mare de procedee tehnice fo- 
! losite de către sportivi (foile de ar- 
! bitraj indicînd cîte 10—12 puncte!), 

ritmul dinamic al partidelor, dîrze- 
nia și puterea de luptă cu care s-au 
întrecut componenții formațiilor par
ticipante (doar o singură pereche a 
fost descalificată pentru pasivitate). 
Trebuie să mai subliniem omogeni
tatea echipelor, echilibrul lor valo
ric. Tn acest sens, n-au existat di-

tegoria A (Steaua și Steagul Roșu) 
care au primit replici viguroase din 
partea tinerelor formații A.S.A. Bra
șov (anul acesta promovată în cat. 
A) și Dinamo București. O mențiune 
specială pentru evoluția echipei Stea
gul roșu care a reușit să obțină cele 
mai multe victorii prin tuș. Steaua, 
echipa campioană, nu a evoluat la 
nivelul posibilităților.

Dintre cele mai spectacu?oase în- 
tîlnîri: Iancău (A.S.A. Brașov) b.p. 
Vereș (C.S.M. Cluj), Ambru$ 
(A.S.A. Brașov) b. tuș Laslo 
(C.S.M. Cluj), lor ga (Dinamo) b.p. 
Gyarmaty (Mureșul Tg. Mureș) și 
b. tuș Baloș (St. roșu) și Băncilă 
(St. roșu) b. tuș Fălcușan (Dinamo) 
și pe Molnar (Mureșul Tg. Mureș), 
învingătorii din aceste partide au 
folosit foarte multe procedee cu 
„chei" din parter, iar la lupta de 
sus intrările la coapse cu doborîri.

lată rezultatele : Steaua cu A.S.A. 
Brașov 20—12 și cu C.S.M. Cluj 
21—11, A.S.A. Brașov—C.S.M. Cluj 
19—13: Steagul roșu cu Dinamo 
București 19—9 și cu Mureșul Tg. 
Mures 26—6. Dinamo—Mureșul



Ktsfxif învingind pe Dinamo București cu 75-72, „INIERNAjlONAEElE" DE SCRIMA AIE (I. D. GERMANE

‘roșii spectatori prezenți ieri dimineață in 
oreasca au avut satisfacția de a urmări o 
care a confirmat așteptările din toate punc- 
vedere: joc dramatic, ca evoluție a scoru- 

arsenal tehnic bogat folosit de jucători, vic- 
ecisă în ultimele secunde de joc. Derbiul 
latului masculin de baschet a dat ciștig de 
;chipei Steaua, mai decisă și mai precisă în 
i în prima jumătate a jocului. Ambele echipe 
ite in realizarea plăcutului spectacol, iar 
ui de forțe de pe teren este reflectat perfect 
r. Putea cîștiga oricare dintre cele două 
și invinqătorii au fost deciși doar de un 
is de calm în final. Dinamoviștii au avut o 
ă de dominare care părea că va răsturna 
ul (în minutul 21 : Dinamo — Steaua 36—44; 
rtul 27 : 51—48 I). Apoi, Insă, ultimele 13 
de joc s-au desfășurat sub semnul tensiunii 
condițiile unui echilibru de forțe aproape 
(conducerea la scor a alternat, diferența 

.ind însă nici un moment 5 puncte). Spre 
atît spectacolul, cît și nivelul tehnic al 
au avut de suferit. S-au comis greșeli de 

ehnico-tactic, greșeli personale decisive șl 
reșeli de arbitraj. Acestea din urmă erau 

puțin scontate, în special la pauză, cînd 
iriile și aprecierile erau unanime in a cali- 
ivitatea cuplujui de arbitri Gh. Dinescu — 
raleu drept foarte bună.

1 final — Steaua — Dinamo 75—72 (43—36) 
>st realizat prin punctele înscrise de NO- 

14, SAVU 20, BARAU 11, NOSIEVICI 12, 
ie 8 și DIMANCEA 10 pentru învingători, 
v de Albu 10, Spiridon 5, Viciu 8. NOVAC 
NEA 9. Visner 2. DRAGOMIRESCU 4, An-
2 și Giurgiu 6 pentru învinși.

D. DRIMER CLASAT PRINTRE 
FRUNTAȘII TURNEULUI DE LA 

BOGNOR REG1S

Imagine ilustrind elocvent lupta aprigă din meciul
Steaua—Dinamo ; in alb — dinamoviștii

G. RUSSU—Ș1RIANU

celelalte rezultate înregistrate ieri in cate- 
: MASCULIN: LC F—Universitatea Timi- 

0—68 ( 32—36), Rapid — Politehnica Bucu

rești 71—68 ( 40—27), Medicina Tg. Mureș — Poli
tehnica Galați 81—78 (44—35), Steagul roșu Brașov 
— Universitatea Cluj 54—72 (36—32), Dinamo Ora
dea — Academia Militară 78—76 (39—35 ; 70—70) ; 
FEMININ: Politehnica București — Universitatea 
Cluj 56—48 ( 34—24), Olimpia T V. București — 
Crișul Oradea 38—51 (20—28). Voința București — 
Constructorul București 51—52 ( 27—28), Universi
tatea Iași — Rapid București 57—99 (24—45), Voința 
Brașov — Mureșul Tg. Mureș 73—45 (42—22).

\GBi UN CUPLAJ CARE A CORESPUNS »1 Cupaprietenîei“la haltere

BERLIN, 9 (prin telefon). La 
Dynamo Sporthalle din localitate 
au început sîmbătâ întrecerile 
din cadrul campionatelor interna
ționale de scrimă ale R. D. Ger
mane. Participă sportivi din 8 
țări : Cehoslovacia. R.D.G., Polo
nia, R.A.U., România, Suedia, Un
garia și U.R.S.S.

Primit cîștigători cunoscuți au 
fost cei de la floretă băieți și 
sabie.

La floretă, proba a revenit, 
surprinzător, trăgătorului Kalioubi 
(R.A.U.) cu 4 victorii. El a fost 
urmat de Raschke (R.D.G.) cu 3 
v. și Osipov (U.R.S.S.) cu 2 v. Pe 
locul 4 s-a clasat Tănase Mureșa-

nu (cu 2 victorii) care a reintrat 
în activitatea competițională după 
o îndelungată absență. în urma 
reprezentantului țării noastre s-au 
clasat Schur (Ungaria) cu 2 v. și 
Schenkel (R D.G.) cu cîte 1 v. Șt. 
Csipler și P. Habală au ocupat 
locurile 7 și, respectiv, 13.

Proba de sabie a fost cîștigată 
de sovieticul Savhadze cu 5 vic
torii, urmat de Ochyra (Polonia) 
cu 3 v. și Dumke (R.D.G.) tot cu 3 
v. Pe locul 4 — I. Budahaziu 
(România) cu 2 v. Urmează Pfei- 
pfer (R.D.G.) cu 1 v. și Dickmann 
(R.D.G.) tot cu 1 V. Au parti
cipat 45 de sabreri.

ȘTIRI • REZULTATE • ȘTIRI

LONDRA 9 (Agerpres). — A 
luat sfîrșit turneul internațional 
masculin de șah de la Bognor 
Regis (Anglia). Pe primul loc s-au 
clasat la egalitate, trei jucători : 
DRIMER (România). Kurajita (Iu
goslavia) și Pîdevski (Bulgaria) cu 
cîte 81/, punctș. în ultima rundă, 
Drimer a remizat cu Wright (An
glia), după ce în ziua precedentă 
învinsese, într-o frumoasă partidă 
de atac pe iuqoslavul Boian Ku- 
rajița, campion mondial de ju
niori, liderul de pînă atunci al 
turneului Iată clasamentul final, 
după desfășurarea celor 11 runde: 
1—3. DRlKfER, Kurajita Pîdevski 
8*/2 p ,• 4.—5. Wright.
(Anglia) 8 p; 6.—9.
Kottnauer. May (Anglia) 
tens (Suedia) 7*/2 p. etc.
• Cu o rundă înainte

minarea turneului zonal de 
de la Halle, în clasament condu
ce Portisch cu 15 p, urmat de 
Hort 14, Uhlmann 
12'/2, Vesterinen 
Ciocîltea a remizat 
totalizînd 8 p.

Perkins 
Boterill. 
și Mar-

de ter- 
șah

RANDY MATSON CONTINUA 
SERIA REZULTATELOR 

DE VALOARE!

NEW YORK. 9 (Agerpres). A- 
tletul Randy Matson (S.U.A.) con
firmă forma excepțională în care 
se află în prezent. în cadrul 
unui concurs desfășurat la Colle
ge Station (Texas), el a aruncat 
greutatea la 21,48 m și discul la 
65,15 m. Recordul mondial la a- 
runcarea greutății este de 21,83 m 
și îi aparține. La aruncarea dis
cului. Matson s-a apropiat la 7 
cm de recordul mondial deținut 
de cehoslovacul Danek (65,22 m).

9 La Sevastopol, Romuald Klim 
realizat 69.28 m la aruncarea

aruncarea 
lui Ianis Lusis

lui rugbistic desfășurat 
î dimineața pe stadionul 
din Capitală poate fi no- 
n calificativ bun.
schidere. Progresul (locul 
-at cu Precizia Săcele (Io
te care a dispus cu 9—3 
învingătorii au avut ini- 
ncă din primele minute 
iului. Ei au muncit mult 
ibținerea unui rezultat fa- 
și implicit pentru reabili 

fata propriului public, 
de patru etape. Proqresul 
casă, fie în deplasare — 
pe Iîngă victorie. Si acum, 
primul succes al echipei 
ene în campionat. L-au 
Marian Ghefu, autorul 
iiă lovituri de picior că- 
Radu Negoescu, finaliza
ți încercări foarte dificile, 
'recizia a „punctat" Cor- 
■ansformerul unei lovituri 
ipsă.

vedetă a adus pe teren 
; Dinamo și Agronomia 
• așteptam, firește, la o 

comodă a rugbiștilor 
tni. Ca scor, într-adevăr, 

fost : 16—0
onsemnare a 
î poate oferi cititorului 
ie reală a 
De aceea se

(0—0). Dar 
acestui re-

desfășurării 
cuvin cîteva

-au început 
încercat să 
le pe o parte p 
ui, cu intenția vădită de 
:a adversarii. Tactica n-a 
rsă. Rugbiștii Aqrono- 
ăspuns prompt repetate- 
li în viteză ale jucăto- 
pei Dinamo. Am reținut, 
faptul aproape unic la 
noastre fruntașe: ten- 

iortivilor clujeni de a 
:ît mai mult balonul în 
a evita trimiterea min- 
tușă. Rugbiștii de la

dinamoviști1, 
pbmbe mult 

cealaltă

Agronomia au mers, deci, șl la 
spectacol. Și, pentru aceasta, au 
fost deseori aplaudați. Scorul, 
după 40 de minute, a rămas alb. 
cu toată presiunea continuă a 
gazdelor.

La reluare, Dinamo a ieșit din 
nou la atac și Dâiciulescu, inter
calat pe treisferturi, a fost la un 
pas de a deschide scorul (min. 
41). Sase minute mai tîrziu. Agro
nomia a inițiat o șarjă de toată 
frumusețea, dar care s-a oprit la 
Pilă (circa 15 metri de buturile 
dinamoviste). Presiunea tot mal 
puternică a rugbiștilor bucureștenf 
a fost concretizată abia în min. 
54, de Giugiuc : el a găsit un cu
loar bun șl a înscris printr-un 
„droap*. Dinamo și-a continuat 
acțiunile ofensive și în min. 60 
Dăiciulescu, intercalat, în aceeași 
manieră „ă la Penclu", în pro
pria-! linie de treisferturi, a făcut 
slalom printre apărătorii Agro
nomiei șl a înscris la centru o 
încercare. A transformat-o Pilă. 
Scorul a fost mărit de Giugiua 
(min. 69), tot printr-un „droap*. 
dintr-un unghi foarte dificil, și 
apoi de Stoica (min. 71), o nouă 
încercare la centru transformată 
de același Pilă : 16—0. Cele două 
lovituri de pedeapsă ale Agrono
miei (min. 75 și 77) au rămas 
fără rezultat Un meci frumos, 
pentru care ambele echipe merită 
felicitări. La fel arbitrul I. Niau- 
lescu. Deși este unul dintre ar
bitrii care au condus de puține 
ori meciuri în categoria A, el s-a 
achitat onorabil de misiunea în
credințată.

TIBERIU STAMA
Iată și rezultatele celorlalte 

meciuri ale etapei: Rapid—Poli
tehnica Iași 3—18 (0—8), Farul 
Constanta—Grivifa Roșie 0—3 
(0—3), Rulmentul Bîrlad—Steaua 
6—22 (0—8), Știința Petroșeni— 
Gloria (0—0.

TBILISI. — In localitate s-a des
fășurat o mare competiție de haltere 
la care au participat sportivi din 15 
țări. La aceste întreceri, dotate cu 
„Cupa prieteniei", au luat startul 
și cîtiva sportivi români.

Pe primul loc la categoria „cocoș" 
s-a clasat Ghenadi Cetin (U R.S.S.) 
cu 352,5 kg. Halterofilul român Z. 
FIAT a ocupat locul 5 cu 310 kg. 
La cat. „pană" a cîștigat Dimitri 
Șanidze (U.R.S.S ) cu 372.5 kg. Pe 
locul 4 s-a situat A. TOMA cu 327.5 
kg. 0 luptă deosebit de pasionantă 
s-a dat la cat. „ușoară". Reprezen
tantul tării noastre F BALAS a 
realizat o performantă bună (397,5 
kg) clasîndu-sc pe locul al treilea, 
după iranianul Parviz Djalaier 
(407,5 kg) și N. Nogaitev (U.R S.S) 
400 kg. La cat. „sentimiilocie" vic
toria a revenit halterofilului sovietic 
Viktor Kurentov cu 465 kg (nou 
record mondial), urmat de Rakov 
(Ungaria) cu 437.5 kg și Dietrich 
(R.D.G.) cu 427.5 kg.

Pînă la închiderea ediției nu ne-au 
parvenit celelalte rezultate.

și Matulovici 
etc. Victor 

cu MatuloviH
11

ILIE NASTASE L-A ÎNVINS 
PE HOLECEK LA CANNES

Obținînd a cincea victorie con
secutivă, sportivul român Ilie 
Năstase s-a calificat în semifina
lele turneului internațional de 
tenis de Ia Cannes. în sferturile 
de finală ale probei de simplu 
bărbați. I. Năstase l-a învins du
pă un meci pasionant, cu 10—8. 
3—6. 6—4 pe cunoscutul jucător 
cehoslovac Milan Holecek.

• Finala probei de simplu băr
bați din cadrul turneului interna
țional de tenis de la San Juan 
(Porto Rico) va fi disputată intre 
Clark Graebner (S.U.A.) și Char
les Pasarell (Porto Rico). în semi
finale, Pasarell l-a învins surprin
zător pe John Newcombe, favori
tul turneului
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ULTIMELE REZULTATE 
DE LA LENINGRAD

LENINGRAD. în ultima 
concursului internațional de 
de la Leningrad s-au înreqistrat 
următoarele rezultate: 1500 m — 
Simion Beliz-Goiman 
17:14.7 ; 400 m mixt 
Svetlana Babanina (U.R.S.S.) 5:34,1: 
400 m mixt bărbați — Andrei 
Dunaev (U.R.S.S.) 5:00.4 ; ștafeta 
4x100 m mixt femei — Olanda 
4:43,5 ; ștafeta 4x100 m mixt băr
bați — Ț.S.K.A. Moscova 4:06,7.

• La Dallas, tînărul înotător 
american Mark Spitz (16 ani) a 
obtinut la 100 v delfin timpul de 
49.9 (bazin de 25 m). Campionul 
olimpic Don Schollander a ter
minat învinqător în proba de 200 
y liber cu 1:42.2 Ei s-a clasat 
însă pe locul trei la 100 y li
ber, probă cîștigată de Havens 
in 46.0.
• în ultima zi a campionatelor 

de natație ale R.D.G.. înotătoarea 
Sabina Steinbach a stabilit un nou 
record european la 400 m mixt, cu 
timpul de 5:22,6 (vechiul record — 
5:25.0 — aparținea olandezei Bettv 
Heukels).

® La Madrid. în cadrul „Cupei 
Europei'' inter-țări la rugbi : Spa
nia — Maroc 3—0.
® Turul ciclist al Belgiei s-a în
cheiat cu victoria rutierului italian 
Carmine Preziosi, secondat la nu
mai 2 sec. de belgianul Van 
Sprinqel.
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2—3) pentru reprezentativa Româ
niei.

Foarte bun arbitrajul lui A. Sei
fert (Iugoslavia). Au jucat :

ROMANIA : Frățilă (Ciszer)—Za- 
han, Grințescu, Kroner, Mârcules- 
cu, Firoiu, Szabo, Țăranu, Blajec, 
Zamfirescu; ITALIA: Merello-Lon- 
zi, Lavoratori, Barîocco I, Barlocco 
II, Marsili, Parisio, Castagnola, 
Zecchin.

aruncări
3—0 ful-

plasă, ca urmare a 
de la 4 metri. După 
gerător aveam impresia că sportivii 
noștri vor realiza un succes cate
goric.

Da începutul celui de al doilea 
„sfert" românii continuă să atace 
furtunos și în două ocazii favora
bile (Zahan și Mărculeseu) același 
excelent Merello^este nevoit să in
tervină in extremis. Iată însă că 
o neatenție a Iui Szabo a permis 
lui Enzo Barlocco să marcheze fără 
dificultate (3—1). iar apoi Lavora- 
tori — concretizînd trei puncte de 
penalitate — a înscris imparabil 
de la 4 metri (3—2). Cu puțin îna
inte de sfîrșitul reprizei. Grințescu 
a transformat și el o lovitură de 
penalitate : 4—2. Echipa noastră a- 
vea să păstreze pe tabela de mar
caj aceeași diferență (5—3) și după 
cel de-al treilea „sfert" (au înscris 
din 4 m Lavoratori și Firoiu), dar 
jocul ei nu a mai avut aceeași 
prestanță și siguranță.

Ultima repriză însă, ne-a dat 
destule emoții. Reprezentanții noș
tri au greșit mai multe pase și 
replica oaspeților a fost promptă : 
pe rînd. Lavoratori și Zecchin au 
făcut ca în min. 16,53 scorul să de
vină pentru prima oară egal (5—5).

Finalul meciului ne-a oferit o 
luptă îndîrjită pentru victorie, de
cisă în cele din urmă tot prin lovi
turi de penalitate (au marcat Sza
bo de două ori și Marsili o dată). 
Scor final : 7—6 (3—0, 1—2, 1—1,

unor 
acest

INTR-UN MECI international des
fășurat la Dortmund, in cadrul cam
pionatului european, echipa R. F. a 
Germaniei a învins cu 6—0 echipa 
Albaniei.

IN CADRUL sferturilor de finală 
ale „Cupei Angliei", Leeds United 
a învins cu I—0 pe Manchester 
United, iar Nottingham Forest a în
trecut cu 3—2 pe Everton.

REZULTATE din campionatul en
glez: Sheffield United—Blackpool
1—0 ; Southampton—Bumlev 4—0; 
Liverpool—Newcastle 3—1. In cla
sament conduce Manchester United 
cu 51 de puncte, urmată de Nottin
gham Forest cu 49 puncte și Liver
pool cu 48 puncte.

IN ETAPA A DOUA a campiona
tului U.R.S.S., patru din echipele 
care au jucat în deplasare au obți
nut victorii, lată cîteva rezultate: 
Șalitior Donetk—Dinamo Minsk 1—4;

Pahtakor 
Kuibîșev 
T.S.K.A. 
pedo Moscova 0—1.

ÎN SEMIFINALELE competiției 
internaționale de fotbal pentru „Cupa 
Europei Centrale" se vor întîlni: Spar
tak Trnava—Fiorentina: Ujpest Dozsa 
Budapesta—Austria Viena. Meciurile 
vor trebui jucate înainte de 31 mai, 
iar finala înainte de 30 iunie.

IN CAMPIONATUL ITALIAN 
s-au înregistrat următoarele re
zultate : Lazio — Cagliari 0—1, Ju
ventus — Roma 2—0. Internaziona- 
le — Bologna 2—1. Foggia — Le- 

. oco 4—1, Florentina — Milan 1—0, 
Atalanta — Torino 1—-1, Napoli — 
Mantova 1—0, Spăl — Lanerossi 
1—1, Venezia — Brescia 3—0 în 
clasament conduce Inter cu 42 de 
puncte, urmată de Juventus 40, Na
poli 36, Cagliari 34 etc.

Tașkent—Aripile Sovietelor 
0—1; Kairat Alma Ata — 
0—1; Dinamo Tbilisi—Tor-


