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Anul XXIII

Bogat program de activități 
cultural-sportive

„Ziua Tineretului' din Republica Socialistă România, 
care se sărbătorește la 2 mai, coincide în acest an cu cea 
de a 45-a aniversare a Uniunii Tineretului Comunist.

Pe întreg cuprinsul patriei, tineretul înlîmpină cu noi 
realizări 'în muncă acest eveniment, participă Ia acțiuni 
patriotice, de amenajare de parcuri și spații verzi, Ia ma
nifestări culturale. Din bogatul program consacrat ani
versării de ia 2 mai nu lipsesc nici întrecerile sportive. 
Organele și organizațiile U.T.C., în colaborare cu cele 
sportive, an trecut la organizarea acestor întreceri, în 
care vor fi cuprinși mii șl mii de tineri.

Pentru a informa cititorii noștri despre acțiunile ce vor 
fi întreprinse în cinstea zilei de 2 mai, ne-am adresat 
iov. SEPTIMIU TODEA șeful Comisiei de sport și turism 
a C.C. al U.T.C. cu rugămintea de a ne răspunde Ia cî- 
teva întrebări.

— Care vor fi acțiunile cultural-sportive ce se vor 
desfășura în cinstea zilei de 2 mai ?

— în dorința de a întîmpina sărbătorește „Ziua Tine
retului" și cea de a 45-a aniversare a Uniunii Tineretului 
Comunist, organele regionale U.T.C., împreună cu cele ale 
IJCFS, au întocmit planuri concrete în care au fost cu
prinse importante acțiuni. Pînă la 2 mai, 10 000 de tineri 
din regiunea Iași, 12 000 din regiunea Ploiești, 5 000 din 
regiunea Oltenia, 4 000 din regiunea Bacău și 10 000 din 
regiunea București, ca să dăm doar citeva exemple, vor 
vizita Muzeul de istorie a partidului comunist, a mișcării 
revoluționare și democratice din România, precum și 
Muzeul Doftana. La nivelul fiecărei regiuni se vor orga
niza excursii în locurile istorice legate de trecutul de 
luptă a partidului, al poporului nostru, se vor vizita 
cele mai frumoase regiuni ale patriei. La aceste excursii 
vor lua parte peste 500 000 de tineri.

— Acestor importante acțiuni, firește, Ii se vor 
adăuga și întrecerile sportive. Care vor fi competițiile 
respective 1
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Trimisul nostru special, C. COMARNISCHI, 
transmite din Stockholm:
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Cele mai bune palete la startul 
campionatului lumii
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DOUĂ NOI RECORDURI
REPUBLICANE LA HALTERE

Stoekliolm-nl, orașul 
gâzduit atitea mari competiții 
sportive internaționale, trăiește 
In aceste zile sub semnul con
fruntării mondiale a celor mai 
buni 
tenis 
citiți 
dion

jucători și jucătoare de 
de masă. La ©ra cînd 
aceste rînduri. la Issta- 
s-a dat startul în între-

însemnări după turneul interbucureștean

masculin 
de baschet

în concursul internațional de 
haltere de Ia Tbilisi, dotat 
eu .Cupa Prieteniei", spor
tivul român Gh. Mi ucu a ob
ținut la cat. grea două re
corduri republicane: 462,5 kg 
(total) și 162,5 kg (împins) 
clasîndu-se pe locul IV. în
trecerea a fost eîștigata 
halterofilul sovietic Andreev . . 
542,5 kg. EI a fost urmat de 
Varona (Cuba) 485 kg ți 
Rfigge (R.D.G.) 470 kg.

La eat. semigrea, primul Joc 
a fost ocupat de Janis Taits 
(U.R.S.S.) 490 kg, urmat de 
Geza Toth (Ungaria) 470 kg.

cerile pentru desemnarea echi
pelor campioane mondiale.

Luni dimineața, cînd am 
plecat din București, soarele 
anunța o zi Ia fel de frumoa
să ca și cea de duminică și 
sînt convins eă bucureștemi 
au ieșit în talie. După eîteva 
ofc de zbor, la Stockholm am 
fost înlîmpinat de o vreme ca
pricioasă, eu semne evidente 
de ploaie. Timpul răcoros te 
face să-ți ridici gulerul ra
glanului și să regreți eă ai »• 
bandonat prematur... paltonul. 
La hotelul A pol lo>n ia i-am în- 
tîlnil pe reprezentanții țării 
noastre, sosiți de sîmbătă în 
capitala Suediei. Prof. Ella 
Cons tanline seu mi-a vorbit de
spre programul pe care l-a» 
efectuat sportivii români. Du
minică ei s-au antrenat la 
Eriksdahlshallen și au făcut © 
scurtă plimbare prin oraș. 
Luni am fost împreună eu ei 
la Isstadion și am asistat la 
cele două ore de antrenament 
pe mesele pe care se vor des
fășura întrecerile oficiale. Pe 
^Stadionul de gheață*4 a fost 
instalat un podium de lemn, 
astfeT că acum are aspectul u- 
nei săli obișnuite de sport. 
Cele 18 mese vor permite con
sumarea unor numeroase î»- 
tllniri Intr-n» timp scwrt, ast-

in mijlocul elevilor

Echipa M box a României

Sportivi fruntași

Răspunzînd invitației condu
cerilor unităților de pionieri de 
la liceele Frații Bușești* și 
„Nicolae Bălcescu* din orașul 
nostru, un grup de sportivi 
fruntași de la clubul bucureș- 
tean Steaua s-a întîlnit recent, 
la Craiova, cu pionierii, elevii 
și profesorii de la cele două 
licee.

La aceste doua simpozioane 
au participat maeștrii emeriti 
ai sportului Ion Voinescu, 
Gheorghe Fiat, Gheorghe Vizi- 
ru și maestrul sportului la 
handbal Gheorghe Gruia.

Povestirile, sfaturile, ca și 
îndemnurile adresate pionieri
lor de reprezentanții clubului 
sportiv bucureștean au fost 
răsplătite cu aplauze, confir
marea firească a angajamentu
lui celor mici de a-i urma cu 
fidelitate, de a reedita și mul
tiplica rezultatele obținute de 
„idolii* lor.

Cdnsacrîndu-se muncii de ins
truire, Gheorghe Vizirii a ară
tat eâ numai printr-o muncă 
intensă, pasionată și perseve
renta se^pot obține marile 
performanțe. El le-a dat spre 
exemplu pe elevul său Ilie 
Năstase, core de la un concurs 
Ia altul obține rezultate fot mai 
bune. „Nu peste mult timp — 
v. spus Ion Voinescu — din 
rrupa pe care o pregătesc se 
za auzi de Dum b rea nu și Ni- 
îolae Matei, portari pe care îi 
onsider foarte talentați*. 
rheorghe Gruia, „tunarul*1 e- 
hipei naționale la ultima edii- 
ie a mondialelor de handbal, 
-a angajat ca printr-o muncă 
Țtensă să-și aducă și pe viitor 
portul în cadrul echipei națio- 
ale.
în semn de dragoste și pre- 

tire, pionierii au oferit oaspe- 
lor tor dragi, buchete de flori, 
isigne, albume, invitiudp-i 
t semneze în „Cartea de o- 
)areli a celor două unități.
Simpozioanele organizate de 

utățUe de pionieri de la ti
de „Frații Buzești* și „Ni- 
lae Bălcescu* din Craiova au 
st completate de o frumoasă 
ilă de filme pionierești.

Una dintre disputele interbucureștene: Dinamo — Rapid. 
Impetuozitatea dinamovistului 
opoziția rapidiștilor

Săuca (in alb) face inutilă 
Foto: V. Bageac

pentru

de la

Balcaniada

Istanbul
Fără îndoială, apropierea 

finalului luptei pentru titlu 
și pentru un loc în „A“ s-a 
făcut simtită în numeroasele 
meciuri care au figurat pe a- 
genda baschetbalistică a săp- 
tămînii trecute. Pe prim plan, 
după cum și era de așteptat, 
s-a aflat turneul interbueureș- 
tean masculin. Ca și în prece
dentele ediții, lupta dintre cele 
4 echipe bueureștene a stat 
sub semnul echilibrului, fumi- 
zînd spectacole gustate de pu
blic. Turneul final de la Cluj 
— 18—23 aprilie — se anunță 
pasionant.

Steaua a fost marea bene
ficiară a rezultatelor ÎHregis-

trate joi. vineri și duminică 
în sala Floreasca. Victoria Po
litehnicii București în meciul 
cu lidera de pînă atunci a 
clasamentului le-a dat jucăto
rilor antrenați de prof C. He
rold o posibilitate suplimentară 
(și un surplus de ambiție), iar 
duminică dimineața —• prin 
victoria asupra dinamoviștilor 
bucureșteni — Steaua a acu
mulat uu avantaj (probabil 
decisiv) de 2 puncte pentru 
turneul final. Totuși, nici di- 
namoviștii n-au pierdut șan-

(Continuare in pag. a 4-a)

fel ca spectatorul s9 nn fie 
obligat să asiste la tin program 
care trenează.

In orag există un deosebit 
interes pentru întreceri. Orga
nizatorii speră într-un marc 
succes de public, dar el este 
indisolubil legat de performan
țele pe care Ie vor obține ju
cătorii suedezi. Pînă la ©ra 
la care telefonez a sosit aici 
marea majoritate a deleg ații— 
Jug și, desigur, în cursul se
rii vor sosi și „întîraiații". In 
hotel cu sportivii români mai 
iocuțese delegațiile Ungariei, 
Poloniei, Danemarcei, Franței 
și R. D. Germane. Parlicipan- 
ții Ta campionatele mondiale 
sînt cazați la 12 hoteluri, așa 
îneît vă imaginați cile... cro
suri vor trebui să facă ziariștii 
pentru a culege materiale.

Întrecerile încep 
Ia ora 9. Programul echi
pelor noastre este 
torul: băieți — marț» ora 14 
România — Iaraci și ora 19,3(1 
Români» — Elveția, miercuri 
ora 14 România — Irlanda și 
ora 19 România — Portugalia, 
joi Ia ora 19 România—R.F. 
a Germaniei; fete: marți ora
15.30 c» Camhodgia, miercuri 
oră 19 cu Scoția și joi ora
20.30 re» Suedia.

Antrenorii
care pregătesc toiul boxerilor 
români pentru campionatul 
balcanic de la Istanbul, au 
stabilit echipa noastră repre
zentativă. lat-o : Gmiescn
(muscă), Gîju (cocoș), Gorea 
(panăk Goanță (sensiușoară). 
Antoni u (ușoară), Hodoșa» 
(semimi jlocie), Covaet sau Pițn 
(mijlocie ușoară), Chivăr (mij
locie), Monta (semigrea) și 
Mariuțan (grea). Balcaniada de 
Ia Istanbul se va disputa In
tre 19 și 22 aprilie.

marți

urmă-

Popa și Nour,

marchează prea puțin
Am lăsat în urmă încă o etapă (a XlX-a) în 

campionatul primei categorii; o etapă neagitată, 
ehiar și acel 0—0 
recomandat într-un

cu rezultate scontate, întrucît 
înregistrat la Craiova ne era 
fel de ultimele evoluții (mai slabe) ale studen
ților din localitate.

Consecințele ei ? Liderul conduce acum cu două 
puncte, dar și-a devansat principalul urmăritor, 
pe Dinamo București, la trei, capricioasa Steaua a 
reintrat în plutonul fruntaș, în timp ce C.S.M.S. 
se profilează ca fiind una dintre cele două can
didate la retrogradare.

Dincolo însă de rezultatele seci, cu implicații 
imediate asupra configurației clasamentului, bilan
țul acestei etape ne prilejuiește și o altă conclu
zie, din păcate cu iz de... tradiție în acest retur 
al campionatului: SE MARCIIEAZÂ GOLURI
PUȚINE (duminică — doar 10, de către 14 linii 
de atac) fără ca meciurile să ne ofere elemente

sus/inui), nivel tehnic de factură ridicată, apărări 
bine puse la punct, peste care e greu de trecut. 
Ne aflăm, așadar, în fața unei realități de netă
găduit — INEFICACITATEA — consecința lacu
nelor existente atît în procesul de instruire (la 
toți factorii săi},, cit și în alte privințe.

■A
Ar părea ciudat să exemplifici cele spuse mai 

sus chiar cu... liderul clasamentului, echipa neîn
vinsă de la reluarea întrecerii și care în momentul 
de față se află foarte aproape de cucerirea titlu
lui de campioană a țării. Și totuși, ultimele evo
luții la București ale fotbaliștilor feroviari (1—0 
cu Progresul, 1—0 eu Universitatea Craiova, 1—0 
cu Jiul) s-au situat departe de posibilități, 
dezvăluia du-ne un Rapid timorat, preocupat în

G. NICOLAESCU

de 
eu

A X-a ediție
a „Cupei F.R.CJ*

începînd de joi se va des
fășura cea de a X-a ediție 
a „Cupei F.R.C.**, ultima 
competiție de verificare a ru
tierilor noștri înaintea par
ticipării lor la o scrie de im
portante întreceri peste ho
tare. Competiția programează 
4 etape, dintre care trei pe 
șosea și una pe circuit La 
start vor fi prezenți și cei 
mai buni alergători bulgari 
selecționați în lotul care se 
pregătește pentru cea de a 
XX-a ediție a „Cursei 
Păcii".

Concursul de regularitate și rezistență 
ai motoretelor „Carpați“

Pemtru prima dată în țara noastră se organizează un 
concurs de regularitate si rezistentă pentru motoretele 
de fabricație românească. Dacă pîna acum motoretele 
„Carpați* au fost prezente la startul unor curse de viteză 
pe circuit, eîe vor participa în zilele de 21—23 aorilie la 
un concurs de o factură cu totul nouă : REGULARI
TATE și REZISTENȚA. Performanțele realizate pînă 
acum de aceste motorete ne dau convingerea că ele vor 
trece cu succes sf acest examen cu adevărat dp matn-



WGOI ÎN PREAJMA DESCHIDERII SEZONULUI INTERNAȚIONAL
HANDBAL

Situație neschimbată
i fruntea clasamentului
RULMENTUL BÎRLAD — 
EAUA 6—22. Steaua a fost net 
jerioară, creînd numeroase faze 
îctaculoase și profitînd de fie
ce greșeală a echipei locale, 
alizatori: Penciu (7), Ciobănel, 
scai, Băltărețu, Ghiță și Io- 
scu Al. (cîte 3), respectiv Căl- 
raru și Duță (cîte 3). Bun arbi- 
jul lui D. Dumitrescu, Buc.
E. Solomon și N. Cernătescu, 

corespondenți

FARUL CONSTANȚA — GRI- 
ȚA ROȘIE 0—3. Deși învinsă, 
irul a jucat mai bine decît Gri- 
ta Roșie, avînd o bună ocazie 

a termina în avantaj. Numai 
echipa locală a jucat prea în- 

iis, iar Cetea și Vătafu au ra- 
t foarte multe lovituri de pe- 
iapsă, unele dintre acestea din 
•ziții favorabile. A înscris Wn- 
k, dintr-o lovitură de pedeapsă, 

un ofsaid discutabil. N. Gali- 
>wski (București) a condus în 
unnensatie.

E. Petre, corespondent

ȘTIINȚA PETROȘENI — GLO- 
IA 0—0. Studenții și-au dezamă- 
t suporterii, practicînd un joc 
ră orientare. Linia de treisfer- 
iri a fost ca și inexistentă, tri- 
ițînd mingi la întîmplare l Glo- 
a a luptat cu mult elan pentru 
n meci egal, ceea ce i-a reușit 
. condus bine. Șt Cristea (Bucu- 
îȘti).

T. Cornea, corespondent
RAPID — POLITEHNICA IAȘI 

—18. Cu un joc foarte viguros 
e înaintare, echipa ieșeană a 
sușit să termine cîștigătoare și 
ică la scor. Au înscris Rosen- 
erg (7), Crișan (5), Iftimie șl 
andele (cîte 3), respectiv T. 
larinescu. (T. St.).
Clasamentul în categoria A după 
etape :

l. Steaua (1)
!. Grivița Roșie (!)
î. Dinamo (3)
1. Polit. Iași (8)
î. Știința Petroșeni (5)
5. Precizia Săcele (4)
7. Gloria (7)
î. Rulmentul Bîrlad (6)
>. Progresul (12)
D. Farul C-ța (9)
L. Agronomia Cluj (10)
2. Rapid (11)

3 4 T 0 70 :21 14
5 4 1 0 20: 0 14
5 4 0 1 66:19 13
5 2 2 1 30:12 11
5 2 1 2 20:17 10
5 2 1 2 27:35 10
5212 18:33 10
5 2 0 3 23:46 9
5 1 1 3 30:45 8
5 1 0 4 27:35 7
5 10 4 12:39 7
*1 0 4 11:43 7

Etapa viitoare (16 aprilie)! 
Progresul — Gloria, Dinamo — 
lapid, Grivița Roșie — Steaua, 
itiința Petroșeni — Rulmentul 
Bîrlad, Farul Constanța — Pre
cizia Săcele și Politehnica Iași — 
Agronomia Cluj.

LUPTE

Aprecieri și sugestii în legătură 
cu viitoarea echipă națională

înaintașul de linia a treia Gheor
ghe Rășcanu (Dinamo) este, fără 
îndoială, revelația acestui început 

de sezon

Campionatul și-a consumat primele 
sale cinci acte. S-ar părea că cinci evo
luții reprezintă, poate, puțin pentru 
stabilirea definitivă a unor valori. To
tuși, ele sînt suficiente pentru a tra
ge primele concluzii asupra formei 
selecționabililor noștri, care luda vi
itoare vor fi chemați să îmbrace tri
courile naționalei pentru a înfrunta 
echipele reprezentative ale Italiei (Bu
curești, 14 mai) și Portugaliei (Lisa
bona, 28 mai) — partide în cadrul 
noii ediții a ,,Cupei națiunilor".

Vom încerca în rîndurile de mai 
jos să exprimăm cîteva păreri pe 
marginea notațiilor personale făcute 
de-a lungul partidelor vizionate pînă 
acum. De la început, vom preciza că
— în ceea ce ne privește — conside
răm titulari siguri doar pe următorii 
jucători (valoarea lor certă este du
blată de o formă bună) : fundaș — 
PENCIU (Steaua) ; treisferturi centru
— NICA (Dinamo) ; înaintași — DE
MIAN (Grivița Roșie), linia a treia 
centru și RAȘCANU (Dinamo), linia 
a treia mărginaș.

In rest, multe, foarte multe, semne 
de întrebare, datorate unei compor
tări, în genere, necorespunzătoare a 
^internaționalilor" noștri. Să încer
căm totuși să deslușim situația.

Deși Penciu apare titular cert pe 
postul de fundaș, privind lucrurile în 
perspectiva lor, ar mal putea fi „vă- 
zuți" de selecționeri bîrlădeanul Duță 
șl clujeanul Iureș, ambii cu posibili
tăți — primul mai sigur, mai matur ; 
secundul mai nervos, mai fantezist. 
Șl desigur, în continuare, să nu-1 o- 
mitem pe dinamovistul Dăiciulescu.

Aripile liniei de treisferturi ar 
putea fi asigurate cel mai bine, cre
dem, de Dragomir (Dinamo) și Wusek 
(Grivița Roșie). La centru, alături de 
Nica și, mai ales, pentru a nu strica 
o ,,pereche", care joacă împreună de 
ani și ani, colegul său de club Dra- 
gomirescu (dar, repetăm, el trebuie 
să-și dobîndească o formă corespunză
toare). Irimescu (Grivița Roșie) s-a o- 
bișnuit In ultimul timp prea mult să 
bată cu piciorul. Așa că... La deschi
dere : Giugiuc (Dinamo) — preferatul 
nostru — deși cu rezerve, apoi, poate, 

echipierul Farului, Cristea. Și, în 
fine, o nouă șansă lui Mateescu 
(Steaua). La grămadă îl vom prefera 
pe Petre Florescu (Rulmentul Bîrlad), 
exploziv și cu o bună tehnică. De
sigur că nici tînărul echipier al Ste
lei, Rădulescu nu e în afara cursei...

Și acum înaintarea. Linia a treia, 
deci : Rășcanu — Demian — și ală
turi l-am vedea pe dinamovistul Țu- 
tuianu (deși mai slab ca anul trecut). 
Apoi Băltărețu (Steaua), Pompiliu 
Marin (Farul) și Radu Iftimie (Politeh
nica Iași). Linia a doua. Aici prefe
rințele noastre vor merge către cu
plul ieșean Dăscălescu — Chifan. 
foarte combativ și cu o tehnică în 
creștere. Deși nici Prosi (Steaua) și 
colegul său Șerban, ca și tînărul gri- 
vițean Veluda, mereu mai bun, nu 
sînt în afara -discuției. După cum ta
lentatul jucător al Farului, Trifu ne 
pare apt pentru a lua parte la un 
trial. La linia întîia formula cea mai 
indicată la ora actuală ar fi ; Baciu 
(Dinamo) — Onuțiu (Grivița Roșie) — 
Mihalașcu (Rulmentul Bîrlad). însă 
tînărul Gheorghe Constantin (Gloria) 
ca și mai consacratul jucător al Gri- 
viței, Dinu, nu sînt nici ei în afara 
selecției. Pe Paul iordăchescu, pe 
care-1 considerăm în continuare cel 
mai bun taloner, l-am eliminat nu
mai din considerente de... vîrstă. 
Poate că greșim.

Șl acum cum ar arăta o echipă 
,,preferată": Penciu — Dragomir, Nica, 
Dragomirescu, Wusek — Giugiuc, Flo
rescu — Rășcanu, Demian, Țuțuianu 
— Dăscălescu, Prosi — Baciu, Onu
țiu, Mihalașcu.

Etapele de campionat care urmează 
sînt chemate să ne confirme (sau să 
ne infirme) părerile. Să le urmărim 
așadar cu un interes sporit, pentru 
că porțile echipei naționale trebuie 
să stea larg deschise tuturor, pe ele 
pătrunzînd cu adevărat doar cei mai 
în formă, cei mai buni.

D. CALLIMACHI

M OTO

Viteză pe circuit 
la Buzău

Orașul Buzău a găzduit dumi
nică un frumos concurs motoci- 
clist de viteză pe circuit la care 
au participat sportivi de la 
Steaua București, Energia Cîm- 
pina. Locomotiva Ploiești, Ener
gia Focșani, G.S.O. Galați și Au
tomobilul Buzău. Iată cîștigătorii 
pe clase: 70 cmc — I. Telegescu 
(Energ. Cîmpina), 125 cmc — O. 
Nuță (Loc. PI.), 175 cmc și 250 
cmc — I. Lăzărescu (Energ. Cîm
pina), 350 cmc — V. Szabo 
(Steaua) și 500 cmc — Gh. Voi- 
culescu (Steaua).

Despre comportarea echipelor feminine 
și despre... indisciplină

Ajunse la cea de a doua etapă a 
returului, campionatele republicane de 
handbal au programat la sfîrșitul săp- 
tămînii trecute cîteva jocuri intere
sante, ale căror rezultate vor conta 
foarte mult în lupta pentru ocuparea 
primelor locuri în clasamentele res
pective. In același timp, etapa con
sumată duminica trecută a prilejuit și 
unele constatări referitoare la stadiul 
de pregătire a handbaliștilor și hand
balistelor, Ia forma sportivă în care 
sînt în vederea selecționărilor.

Prin prisma importanței partidelor 
programate este neîndoios faptul că 
întrecerea echipelor feminine din seria 
I merită mai multă atenție. Victoria 
Rapidului la Timișoara, ca și cea a 
Universității Timișoara la București, 
au făcut Ca situația în clasament să 
nu se modifice prea mult față de 
etapa precedentă, feroviarele bucureș- 
tence păstrînd în continuare un avans 
de două puncte. Corespondentul nos
tru principal, P. Arcan, ne-a comuni
cat de la Timișoara că în meciul 
Rapid București — Liceul nr. 4 Ti
mișoara (12—8), victoria echipei Ra
pid a fost pe deplin meritată, ca o 
consecință a unui joc mai tehnic în 
apărare și în atac. în această rela
tare s-a subliniat faptul că elevele 
din Timișoara nu au mai reeditat jo
cul bun din etapa anterioară, cînd au 
învins pe campioana țării, Universita
tea Timișoara. în schimb, studentele 
au dovedit la București, în partida 
cu Confecția (10—5), că formează 
o echipă omogtnă valoric, cu mari 
posibilități de dezvoltare în viitor, 
care — chiar dacă acum traversează 
o perioadă mai grea, determinată, 
probabil, de oboseala acumulată în 
sezonul de iarnă — rămîne totuși 
principala contracandidată a Rapi
dului în lupta pentru titlu.

Unul din puținele atacuri reușite de echipa Confecția la poarta for
mației timișorene Universitatea. Constanța Dumitrescu va șuta, 

înscriind imparabil

Dintre celelalte rezultate din parti
dele feminine se cuvine să subliniem 
victoria Progresului asupra Univer
sității București, la capătul unui 
meci specific de campionat, în care 
ceea ce a plăcut a fost doar... per
severența cu care cele două formații 
ratau situație după situație.

Partidele disputate în cadrul acestei 
etape au scos însă în evidență și 
un alt aspect. Este vorba de lipsa 
de disciplină în joc a handbaliștilor 
și handbalistelor. Despre această pro
blemă ne-am mai ocupat încă înainte 
de reluarea campionatelor, formulînd 
atunci dorința ca meciurile de hand
bal să se dispute corect, într-o at
mosferă de deplină sportivitate. Din 
păcate însă, nici n-am ajuns la a 
treia etapă a returului și iată că 
nc-a fost dat să fim martori la 
repetate acte de indisciplină în cursul 
unui singur joc: Universitatea II 
București — Pedagogic Bacău. Cum 
s-au petrecut lucrurile ? Bucureștenii 
au condus pînă după jumătatea repri
zei secunde, cînd o serie de greșeli 
au dat oaspeților posibilitatea de a 
egala și de a lua conducerea. Și a- 
tunci studenții bucureșteni s au dez
lănțuit, .comițînd faulturi după 
faulturi, vociferînd pe teren, 
cerînd socoteală arbitrului Otto 
Schuster. Acesta a sancționat 
prompt — și foarte bine a făcut — 
asemenea comportări, eliminînd defini
tiv din joc pe Nicolae Ardelea și dic- 
tînd alte eliminări ale jucătorilor vi- 
novați de durități (Velicu Rădină — 
București, S. Gheorghevici — Bacău).

Apreciem comportarea acestor hand- 
baliști ca total necorespunzătoare și 
credem că sancțiunile pe care le va 
dicta federația vor fi dintre cele mai 
aspre, pentru ca pe viitor să septim 
iubitorii handbalului de scene ca ace
lea petrecute în meciul amintit.

Corespondenții noștri ne relatează M. DlMITRU-coresp. Foto: V. Bageac

despre campionatul pe echipe VOLEI REZULTATE ÎNREGISTRATE ÎN ETAPA A XV-A
TIMIȘOARA : Noua sală a clubului 

iportiv C.F.R. Timișoara a găzduit în- 
rccerile primei etape a campionatului 
«publican pe echipe la lupte greco- 
omane dintre formațiile Steagul roșu 
îrașov, Ofelul Galați și C.F.R. Timi
șoara. Meciurile au fost, în general, 
riu disputate și unele dintre ele s-au 
idicat la un bun nivel tehnic. Perfor- 
nerii etapei au fost luptătorii cefe
riști care au învins în ambele întîlniri. 
Printre cei evidențiați sc află sportivii 
[JImeanu, Bugaru — C.F.R.; Hoață, 
tfesaroș—Steagul roșu; Sava și Pa- 
lade-—Oțelul. Au arbitrat corect O. 
Mihăilă, V-. Hirschman și G. Boitoș.

Rezultate: C.F.R. Timișoara—Stea
gul roșu Brașov 2O172—11 */a C.F.R. 
Timișoara — O(elul Galați 21—11; 
Steagul roșu Brașov-—Oțelul Galați 

—15*/2.
C. CREȚU

CRAIOVA : In localitate s-au dis
putat meciurile dintre luptătorii de Ia 
Rapid București, Unio Satu Mare și 
Electroputere Craiova Ia „greco-ro- 
tnane*. Bucureștenii, mai bine pregă- 
ftțî, șî-au adjudecat victoria în cele 
două partide t 17—15 cu Electro- 
puterc și 21—7 cu Unio Satu Mare, 
Electroputere a întrecut p« Unio cu 
scorul de 20țj,—7*/j. Sportivii din 
Satu Mare s-au prezentat foarte slab 
atlt în ceea ce privește pregătirea 
fizică cît și cea tehnică.

ȘT. GURGUI

LUGOJ : Dinamoviștii bacureșteni 
au dominat ambele partide de „gre- 
co-roraane“ învingînd la scor: —3 
De Marina Manralia si 24—4 pe 

goj și cei din Mangalia și-au îm
părțit punctele : 16—16. Printre evi
dențiați se află și cei doi tineri, sub 
18 ani. Ardeleana și Buculie din 
Lugoj.

I. LEȘ

HUNEDOARA : Prima etapă a 
campionatului pe echipe Ia „libere" a 
programat în localitate confruntarea 
dintre Progresul București. Petrolul 
Ploiești și Constructorul Hunedoara. 
Meciurile au fost de o slabă valoare 
tehnică, exceptînd cîteva în care spor
tivii bucureșteni s-au detașat printr-o 
pregătire superioară. Delegatul fede
ral, I. Bobei, a condus meciurile cu 
competență dar n-a fost ajutat su
ficient de cei doi arbitri I. Horvath 
(Lugoj) și M. Demtrovici (Timi
șoara). Organizarea a lăsat de dorit. 
Rezultate : Progresul București—Con
structorul Hunedoara 23—9 ; Progre
sul București—Petrolul Ploiești 
19—9 ; Constructorul Hunedoara—Pe
trolul Ploiești 16—16.

R. P1NCIU

BUZĂU : Luptătorii de la Victoria 
Buzău, proaspăt promovați în cate
goria A la „libere", au întrecut, pe 
teren propriu, pe reprezentanții Ga- 
Iațiului și ai Lugojului. Cele mai 
frumoase meciuri le-au furnizat Pă- 
trașcu, Ardeleanu (Buzău), Poale- 
lungi, P. Gheorghe (Galați), Rădoi 
și Lucaci (Lugoj). Cuvinte de laudă 
pentru arbitraje și organizare. Re
zultate : Victoria Buzău—Oțelul Ga
lați 19—13, Victoria Buzău— 
A.S.M.T. Lugoj 28—4, A.S.M.T. Lu
goj—Oțelul Galați 16—12.

A CATEGORIEI „B"
în etapa a XV-a a categoriei B 

s-au înregistrat rezultatele:
MASCULIN: Farul Constanța — 

Semănătoarea București 3—0 (7, 2, 
12), Electroputere Craiova — Pro
gresul București 3—0 (9, 10, 13), 
Ind. sîrmei C. Turzii — înainte Ti
mișoara 3—1 (—11, 8, 9. 6), C.S.M. 
Cluj — Progresul I.R.A. Suceava 
3—2 (—10, 8, —14, 9, 7), A.S.A. 
Sibiu — I.G. Arad 3—0 (10, 6, 3), 
I.C.F. București — Medicina Bucu
rești 3—0 (7, 6, 0), Universitatea 
Timișoara — Construcții București 
3—1 (—13, 6, 9, 2), Universitatea 
Craioya — Universitatea București 
3—0 (10, 14, 14), Politehnica
Cluj — Politehnica Iași 3—0 (7, 14, 
10), Pedagogic Tg. Mureș — Știința 
Petroșeni 3—2 (7, 10, —7, —4, 7).

FEMININ : Sănătatea Arad — 
Progresul București 2—3 (13, 12, 
—11, —7, —7), Tricotajul Bra
șov — Viitorul București 3—2 
(—12, 11, 11, —13, 11), Voința 
M. Ciuc — Sănătatea Tîrgoviște 3—2 
(8, 5, —10, —13, 7), Li
ceul „N. Bălcescu* Cluj — Corvi- 
nul Deva 3—1 (11, II, —14, 13), 
Universitatea lași — Universitatea 
București 2—3 (14, —12, —13, 12, 
—14), Universitatea Timișoara —■ 
Medicina București 2—3 (—6, 9, 
—9, 7, —14) !, Pedagogic Pi
tești — Științe economice București 
3—0 (4, 12, 7), Politehnica Bra
șov — Politehnica Galați 3—1 (13, 
14, —13, 6), Medicina Tg. Mu
reș -— Medicina Cluj 3—1 (6. —11, 
10, 15).

‘,T numrr i? UETIIIRU.AR 

JUCATE DUMINICA ÎN PROVIN
CIE IN CADRUL CATEGORIILOR 
A Șl B NE-AU FOST COMUNICA
TE TELEFONIC DE CORESPON
DENȚII NOȘTRI: T. Tohătan— 
B. Mare, Gh, Dalban—Oradea, Șt. 
Gurgui, C. Mari ca și N. Pastrama- 
giu—Craiova, C. Crețu și A. Ar- 
năutu—Timișoara, B. Sebdk—M. 
Ciuc, D. Diaconescu și I. Leizeriuc— 
Iași, I. Păuș—Tg. Mureș, C, Gruia 
și /. Hirșu—Brașov, C. Popa—Cons
tanța, Șl Iacob—Arad, II. Ionescu 
și Gh. Topîrceanu—Sibiu, C. Corciu— 
Pitești, P. Radvani— Cluj și P. Țo~ 
nea—C. Turzii

CATEGORIA A

MASCULIN

1. Steaua București 19 18 1 54:14 37
2. Politehnica Galați 17 16 1 50:13 33
3. Rapid București 18 15 3 48:14 33
4. Dinamo București 15 13 2 42:12 28
5. Tractorul Brașov 19 7 12 31:39 26
6. Viitorul Bacău 18 7 11 30:36 25
7. Politehnica Timiș. 18 • 12 24:39 24
8. Alumina Oradea 18 6 12 25:43 24
9. Progr. Brăila 18 6 12 21:40 24

10. Minerul B. M. 17 6 11 20:37 23
11. Petrolul Ploiești 18 5 13 20:43 23
12. Politehnica Brașov 19 2 17 16:51 21

FEMININ

1. Rapid București 17 14 3 47:15 31
2. Dinamo București 16 13 3 41:13 29
3. Penicilina Iași 17 12 5 42:21 29
4. Farul Constanța 17 10 7 34:27 27
5. C. P. București 17 9 8 36:29 26
6. Universitatea Cluj 16 6 10 21:37 22
7. I. C. F. București 17 5 12 18:41 22
8. Universitatea Cr. 16 5 11 22:41 21
9. C. S. M. Sibiu 15 5 10 23:35 20

ir« Tceăbir^ -p. Neamț 16 3 13 17:42 19

CATEGORIA B
SERIA I

MASCULIN

FEMININ

1. Farul Constanța 15 13 2 42:13 28
2. Electroputere Cr. 15 13 2 41:14 28
3. înainte Timișoara 15 9 6 35:22 24
4. A.S.A. Sibiu 15 7 8 25:30 22
5. Progresul I.R.A.

Suceava 15 6 9 28:33 21
6. Ind. sîrmei C.T. 14 7 7 23:28 St
7. I. C. Arad 15 6 9 19:36 21
8. Progresul București 15 5 10 26:34 20
9. C. S. M. Cluj 15 4 11 22:38 1»

10. Semănăt. Buc. 14 4 10 22:35 18

MASCULIN

1. Drapelul roșu Sibiu 15 15 0 45: 6 30
2. Progresul București 15 13 2 41:18 2g
3. Sănătatea Tîrgov. 15 8 7 33:27 23
4. Corvinul Deva 14 8 6 29:26 22
5. Viitorul București 15 7 8 32:39 22
6. Liceul „N. Bălcescu*

Cluj 15 7 8 28:30 22
7. Voința M. Ciuc 15 7 8 25:34 22
8. Tricotajul Brașov 15 6 9 27:34 21
9. Sănătatea Arad 14 2 12 18:37 16

10. Voința Botoșani 15 1 14 7:43 9
SERIA A II-A

1. I. C. F. București
2. Politehnica Cluj
3. Politehnica Iași
4. Universitatea Tim.
5. Știința Petroșeni
6. Universitatea Cr.
7. Construcții Buc.
8. Universitatea Buc.
9. Pedagogic Tg. M.

10. Medicina Buc.

15 15 0 45: 6 30
15 12 3 42:11 27
15 9 £ 31:27 24
15 8 7 27:27 23
15 7 8 34:27 22
15 7 8 27:30 22
15 7 8 25:33 22
15 5 10 18:37
15 4 11 19:37 19
15 1 14 10:43 16

FEMININ
1. Medicina Buc. 15 14 1 43:10 29
2. Universitatea Tim. 15 13 2 43:10 28
3. Medicina Tg. Mureș 15 11 4 33:19 28
4. Universitatea Buc. 15 10 5 36:25 25
5. Politehnica Brașov 15 8 7 29:33 22
6. Pedagogic Pitești 15 6 9 26:33 21
7. Universitatea Iași 15 5 10 26:32 2^
8. Politehnica Galați 15 4 11 17:39 19
9. Medicina Cluj 15 2 13 14:39 17

10. Științe economice 
București 15 2 13 14:41 17



Bogat program
de activități

cultural-sportive
(Urmate din pag. 1)

— în colaborare cu organele și 
organizațiile sportive, organele și 
organizațiile U.T.C. vor iniția în
treceri 
fotbal, 
dotate 
Galați, 
București se va organiza 
2 Mai", în regiunile Bacău, Iași, 
Oltenia, București și Mureș - Au
tonomă Maghiară, „Cupa Tinere
tului", în regiunile Ploiești, Cri- 
șana și Suceava „Cupa a 45-a 
aniversate a U.T.C.", iar în regiu
nea Banat, printre altele, va avea 
loc un concurs de orientare tu
ristică Ia care vor participa 16 
echipe de băieți și 16 de 
din toate raioanele regiunii.

— Ce măsuri s-au 
pentru a asigura întrecerilor 
condiții corespunzătoare ?

— Organizațiile U.T.C. vor spri
jini asociațiile sportive în orga
nizarea concursurilor pentru tre
cerea probelor Insignei de poli
sportiv, pentru desfășurarea „du
minicilor cultural-sportive". în 
satele și orașele regiunilor se vor 
înfrumuseța bazele sportive ac
tuale și se vor amenaja alte te
renuri simple. Tinerii din regiu
nea Brașov și-au propus să-și a- 
menajeze 250 de baze sporlive 
simple, cei din Suceava peste 
150, iar cei din regiunile Ploiești 
și Galați peste 200. în regiunea 
Oltenia vor îi reamenajate și 
amenajate 560 de terenuri simple. 
Sîntem convinși că uteciștii se 
vor afla în primele rinduri în 
această importantă acțiune.

— In încheiere, vă rugăm 
să ne dați cîteva amănunte 
despre manifestațiile ce vor 
avea loc în ziua de 2 mai.

— în fiecare regiune, tinerii și 
ceilalți oameni ai muncii vor 
avea prilejul să participe la ma
nifestări culturale (festivaluri ale 
portului și dansului), la focuri de 
tabără. în fiecare regiune vor fi 
organizate carnavaluri ale tinere
lului (în București la tacul He
răstrău), încheiate cu jocuri de 
irtificii. Sîntem încredințați că 
rrganizațiile U.T.C., cu sprijinul 
arg al organizațiilor sportive, vor 
euși să ducă la bun sfirșit fru- 
noasele acțiuni închinate celei 
le a 45-a aniversări a U.T.C.

sportive la atletism, volei, 
șah, orientare turistică, 

cu cupe. în regiunile 
Hunedoara și Orașul 

„Cupa

fete.

luat

BOX

Gotbal Ineficacitate și în categoria
Aproape 55 minute 3e joc pentru 1 gol! 

Echipele învinse au marcat doar două goluri! 
Duelurile pentru șefie continuă în ambele serii

Dinamo Bacău, Poiana Cîmpina — 
Flacăra Moreni, Progresul Brăila
— Oțelul Galați, Metrom Brașov
— Metalurgistul București, Side- 
rurgistul Galați — Politehnica 
București.

C.F.R. ARAD —
CRIȘUL ORADEA 3—1

SERIA A HA
SERIA I

POLITEHNICA BUCUREȘTI — 
CHIMIA SUCEAVA 1—0

Jocul a fost viu disputat, cu 
multe 
porți. 
merit, 
portul 
După 
cea de a II-a bucureștenii 
luat jocul pe cont propriu. Cior- 
noavă, Lucescu, Halagian și An- 
gelescu au inițiat multe acțiuni 
ofensive la poarta ’ apărată de 
Petcu, însă Pigulea a ratat din 
poziții favorabile. Jucătorii de 
la Chimia au lăsat o frumoasă 
impresie prin buna organizare a 
apărării și a contraatacurilor. 
Dar, ca și bucureștenii, au ra
tat din poziții clare. Unicul gol 
al meciului a fost înscris în min. 
40 la un contraatac al Politehni
cii. Lucescu a centrat și N. An
ton, vrînd să degajeze, a intro
dus balonul în propria-i poartă l

Arbitrul Pop Gavrilă — Bra
șov a condus — cu unele gre
șeli — următoarele formații :

POLITEHNICA: Manta — 
ton, Grecea, Cicu, Rădulescu 
Angelescu, Halagian — Lucescu. 
Pigulea, Păiș, Ciornoavă.

CHIMIA: Petcu — Nedelcu. 
Gheghe, Mărculescu, Stere — 
Borcău, N. Anton — Buzatu. 
Teodosiu, Mustețea, I. Tudor 
(min. 70 NicolauL

nescu (min. 59) și Rednic (min. 
89). A arbitrat bine C. Niculescu 
— București. (Ilie Iancu — co
resp. principal).

" C.S.M.
A.S.A. TG.

SIBIU —
MUREȘ 0—1

Au înscris Cuteanu (min. 47, 
50 și 76), respectiv Tomeș (min. 
17). Satisfăcător arbitrajul lui S. 
Drăghici — Tr. Severin. (G. Ni- 
colăită — coresp.).

MINERUL BAIA MARE 
CLUJEANA 1—0

faze frumoase la cele două 
Studenții au cîștigat pe 
însă scorul nu reflectă ra
de forțe de pe teren, 

o repriză echilibrată, în 
au

METALURGISTUL BUCUREȘTI — 
DINAMO VICTORIA BUCUREȘTI 

2—0

Au marcat Baboie (min. 71) și 
Georgescu (min. 77). A arbitrat

Peste 12 000 de spectatori 
(4 000 veniți din Tg. Mureș) au 
asistat la un joc de uzură. Sibie- 
nii au dominat majoritatea tim
pului, au. avut numeroase ocazii 
de a înscrie, dar au ratat cu ușu
rință. In min. 19 și 48 Comșa 
(C.S.M.) a trimis balonul în bară.

A înscris Sasu (min. 56). Foar
te bun arbitrajul lui C. Nifescu 
— Sibiu. (T. Tohătan — coresp. 
principal).

C.S.M. REȘIȚA —
VAGONUL ARAD 1—0

I.

A marcat Kafka (min. 81). A 
condus bine Aurel Bentu — Bucu
rești. (I. Plăvițiu — coresp. prin
cipal).

MINERUL LUPENI
GAZ METAN MEDIAȘ

ocazii,
Șopte-

Minerul a ratat multe 
mai ales prin Cotroază și 
reanu. A arbitrat corect E. Vlai- 
culescu — Ploiești (I. Ciortea - 
coresp.).

Fază din meciul Metalurgistul București — Dinamo Victoria, cîștigat 
de Metalurgistul cu 2—0

Foto: N. Tokacek

CLASAMENT

1. A.S.A. Tg. M. 16 12 1L 3 30— 8 25
2. Min. B. Mare 16 11 2 3 29—15 24
3. C.S.M. Reșița 16 10 0 6 29—19 20
4. C.F.R. Tim. 16 8 4 4 25—17 20
5. Vagonul Arad 16 9 1 6 38—15 19
6. A.S. Cugir 16 7 3 6 29—25 17
7. Crișul Oradea 16 7 1 8 31—19 15
8. Ind. sîrmei C.T. 16 5 4 7 16—22 14
9. Clujeana 16 5 4 7 15—23 14

10. Min. Lupeni 15 5 3 7 17—29 13
11. Gaz. met. Med. 16 4 4 8 17—32 12
12. C.S.M. Sibiu 15 5 1 9 23—27 11
13. C.F.R. Arad 16 4 2 10 14—28 10
14. Unirea Dej 16 3 2 11 15—49 8

ETAPA VIITOARE: C.F R.

SIDERURGISTUL GALAȚI — 
OȚELUL GALAȚI 1—0

A marcat Adam (min. 13). A 
arbitrat excelent A. Miinich — 
București. (S. Constantinescu — 
coresp. principal).

CEAHLĂUL P. NEAMȚ - 
POIANA CIMPINA 2—0

A
55). 
reș) 
coresp.).

marcat Olteanu (min. 53
A arbitrat 1. Soos (Tg. Mu- 
toarte bine. (C. Nemțeanu —

DINAMO BACĂU -
C.F.R. PAȘCANI 4—0

Au fost desemnafi campionii
de seniori ai Capitalei

-au încheiat întrecerile etapei pe 
itală a Concursului de calificare 
sri. De-a lungul a șase reuniuni, 
70 de boxeri angajați in compe- 

au oferit partide dîrz disputate, 
nu de pufine ori s-au soldat cu 

Itale surprinzătoare. Astfel, o se- 
le pugiliști care, prin prisma re- 
itelor anterioare, erau recomandați 
rincipali pretendenti la cucerirea 
ului loc, au fost nevoiți să ce- 
înainte de reuniunea finală. Prin- 
ceștia, Gh. Stăncuț, Gh. Cristea, 
ițoi, P. Brinduș ș.a.
lalele au furnizat meciuri extrem 
isputate dar, din păcate, boxul 
rță s-a situat și de data aceasta 
tea scrimei pugilistice. Au „ex- 
’ partidele Ch. Vasile—P. Angliei 

Filipescu—S. Dumitrescu.

NOUĂ FORMULĂ LA
18 aprilie 1967, LOTO-PRO- 

J0RT organizează „TRAGE- 
AUTOTURISMELOR LOTO“ 
o nouă formulă tehnică la 
se atribuie autoturisme de 

te mărci și capacități în nu- 
lelimitat : „Renault 16“, „Re-
10 Major" cu scaune raba- 

„Renault Dauphine" și 
ant 601".
măi acordă, prin tragere la
100 de excursii, „Turul Ca- 
or“ pentru variantele cu 2 
e cîștigătoare din 4 extrase, 

variabile și fixe în bani

efectuează 20 de extrageri, 
il 80 de numere. Fiecare din 
9 de extrageri este formată 
te 4 numere din 90.
atribuie premii pe 6 cate- 
în loc de 5 categorii, ca 
cum.
urmare a creșterii șanselor

Și

Iată rezultatele finale: M. Lume- 
zeanu (Steaua) b.p. I. Miliăilescu 
(ITB), C. Lucian (Constr.) ciștigă 
fără adversar, Gh. Barbure (Constr.) 
b. ab. 1 I. Miliăilescu (Steaua), Ch. 
Stan (Metalul) b.p. Gh. Dumitru (Me
talul), C. Rusu (Progresul) b.p. I. 
Sabău (Metalul), Gh.- Vasile (Semă
nătoarea) b.p. P. Anghel (Metalul), 
L. Filipescu (Steaua) b.p. S. Dumi
trescu (Semănătoarea), C. Anton 
(ICF) b.p. L. Mocanu (Rapid), D. 
Ghizdavu (Dinamo) b.p. I. Stăiculescu 
(Universitatea), P. Cîmpeanu (Meta
lul) cîștigă fără adversar, E. Schnapp 
(Progresul) b.p. T. Dumitroaie (Ra
pid) — decizie eronată.

D. DUMITRESCU - coresp.

TRAGEREA AUTOTURISMELOR
de cîștig, se va atribui un număr 
dublu de premii, față de formula 
anterioară.

Cu 40 de lei puteți participa la 
toate cele 20 de extrageri — 80 
de numere.

PROCURAȚI-VĂ BILETELE 
DIN VREME

Luni 17 aprilie 1967, este ultima 
zi pentru vînzarea biletelor.

MARȚI 18 APRILIE, VA AVEA 
LOC TRAGEREA

• Azi este ultima zi pentru 
depunerea buletinelor pentru con
cursul Pronoexprcs de mîine.

Tragerea va avea loc la Bucu
rești în sala din strada Doamnei 
nr. 2 cu începere de la ora 17,45.

Rubrică redactată de Administrația 
de stat Loto-l'ronosport.

■ bine 
rești.

Simion Mîndreș — Bucu- 
(N. Tokacek — coresp.).

FLACĂRA MORENI — 
METROM BRASOV 1—0

A înscris Dumitran (min. 88). A 
arbitrat bine R. Buzdun — Buc. 
(R. Săvulescu — coresp.).

OLTUL R. VILCEA — 
PROGRESUL BRĂILA 1—0

A marcat Udroaica (min. 59). A 
arbitrat satisfăcător Cornel Pop 
— Hunedoara. (Dragomir Roșia- 
nu — coresp).

Au înscris Dembrovschi (min.
35), Nedelcu (min. 36), Comă-

CLASAMENT

1. Siderurgislul 16 9 4 3 23—12 22
2. Din. Bacău 16 8 5 3 26—11 21
3. Chimia Suceava 16 7 5 4 13—10 19
4. Din. Vict. Buc. 16 6 6 4 24—15 18
5. Polit. Buc. 16 8 2 6 25—19 18
6. Metalurg. Buc. 16 7 2 7 21—18 16
7. C.F.R. Pașcani 16 6 4 6 21—21 16
8. Flacăra Moreni 16 8 0 8 14—24 16
9. Ceahlăul P. N. 16 5 4 7 19—25 14

10. Oltul Rm. V. 16 5 4 7 12—28 14
11. Metrom Brașov 16 3 7 6 15—17 13
12. Oțelul Galați 16 4 5 7 9—14 13
13. Poiana Cîmp. 16 5 2 9 17—17 12
14. Progr. Brăila 16 4 4 8 13—21 12

C.F.R. 
Neamț. 

Rm.

ETAPA VIITOARE : 
Pașcani — Ceahlăul P. 
Chimia Suceava — Oltul 1 
Vîlcea, Dinamo Victoria Buc.

(Urmare din pag. 1)

primul rind să nu piardă. De aici 
fi jocul prea contractat al celor mai 
multi dintre componenții formației 
(C. Dan și Răducanu sint exem
plele cele mai elocvente), generator 
de greșeli tehnice fi de multe situa
ții de contre-pied, evidente, îndeo
sebi, in partidele disputate cu Jiul 
>! cu Universitatea Craiova. Și nu

LOTO DIN 18 APRILIE

comportat ta 
care-1 ocupă 

marcat Durni-

Oaspejii nu s-au 
nivelul locului pe 
in clasament. A 
triu III (min. 70).

Bun arbitra/ul lui Gh. Pupo viei 
— București.

C.S.M. SIBIU : Liebhardt — 
David, Recer, Flichiș, Onache — 
Gh. Gheorghe, Nunu — Vuici. 
Mu țiu, Comșa, Văcaru.

A.S.A.: Soliom 
laș, Tîmpănaru, Czako 
Ciutac 
mitriu 
(Iancu

Bartok, Ba-
Siko, • 

— Lungu, Pavlovici, Du
lii. Public (min. 77 Dodu). 
Botocan — coresp.).

A. S. CUGIR —
C.F.R. TIMIȘOARA 1—2

Localnicii au jucat sub aștep
tări. Feroviarii au lăsat o impre
sie bună 
meritată.
29 și 30) 
Smadea
G N. Gherghe — Buc. (M. Vîl- 
ceanu — coresp.)

și au obfinut o victorie 
Au marcat: Panici(min. 
pentru C.F.R., respectiv 
(min. 34).- A arbitrat

UNIREA DEJ — INDUSTRIA 
SÎRMEI C TURZII 1—0

A marcat 
arbitrat N. 
rești. (A. Contrai

Mar dan (min. 241. A 
Petrișeanu — Bucu- 

coresp.).

Minerul
C.S.M.
— Unirea E
C.S.M.
Arad,
Baia

Timișoara — 
Crișul Oradea
Gaz metan Mediaș 
Vagonul Arad — 
Clujeana — C.F.R 
Cugir — Minerul
A.S.A Tg. Mureș — Ind. 
C.

Lupeni, 
Reși .

Turzii.

L A

Sibiu, 
A. S 
Mare, 
sîrmei

Z I
TRAGEREA LA SORTI 
ÎN „CUPA ROMÂNIEI"

Astăzi, la ora 18,30, la sediul 
F.R. Fotbal, va avea loc tragerea 
la sorti a sferturilor de finală ale 
„Cupei României*. După meciurile 
disputate la 5 aprilie în această 
fază s-au calificat următoarele for
mații : Rapid București, Steaua 
București, Farul, Progresul Bucu
rești. C.S.M.S.. C.F.R. Timișoara. 
Minerul Baia Mare. Foresta Făl- . 
ticeni.

MÎINE. LA LUPENI

Partida Minerul Lupeni — C.S.M 
Sibiu, din categoria B — seria a 
II -a, care nu s-a 
de 3 aprilie, va 
începînd de la 
peni.

disputat la data 
avea loc mîine, 

ora 16. la Lu-

prea puțin
am spus totul: multi își explică 
aceste victorii obținu te la scorul mi
nim de 1—0 gindind că rapidiștii, in 
dorinfa de a-și păstra forțele pînă 
la finis, susțin partidele cu multă 
economie. Nimic mai greșit, intrucit 
concepția de joc a Rapidului nu are 
la bază de loc o economie de forțe, 
ci, dimpotrivă. Ideea centrală (bună 
la timpul ei...) cu Năsturescu și Co
ti rea nu in postură de „cărăuși* (a- 
cum, deseori, obosiți) a avut drept 
reflex adoptarea contraatacului, deo
camdată o armă improprie (în mina 
jucătorilor rapidiști) care nu „bate* 
mai departe de rezultate gen 1—0. 
Ar mai trebui spus că — de dragul 
acestei concepții — juniorul Neagu, 
element de talent, confirmat, nu-și 
mai găsește loc in formație, după 
mărturisirile antrenorilor, el ne fiind

care numără

De ia I.E. B. S

LA18 APRILIE 1967

TRAGEREA
AUTOTURISMELOR

LOTO

• Pentru cuplajul interbucu- 
reștean de fotbal STEAUA — 
PROGRESUL și DINAMO — RA
PID de duminică, de pe stadionul 
„23 August", biletele se pun în 
vînzare începînd de mîine la ur
mătoarele agenții de bilete : str. Ion 
Vidu, C.C.A. b-dul Gh. Gheorghiu- 
Dej, stadioanele Republicii, Dina
mo, Giulești, patinoarul „23 Au
gust", parcul halelor Obor și la 
agențiile Loto-Pronosport din calea 
Victoriei nr. 2, calea Griviței nr. 
121, calea Dudești nr. 88. b-dul 
1848 nr. 39. soș. Cotroceni nr. 8 

..... c1:---- ’ 1 • • —

capabil să îndeplinească sarcinile 
aripilor-cărăuși. De ce nu, atunci, 
o reconsiderare a dinamicii de joc 
la Rapid ? Și în folosul lui Neagti, 
și în folosul echipei !

■ir
Multă ineficacitate dovedește și Di

namo București, formație care nu mai 
are nevoie de recomandări și care 
este angajată și tn această ediție a 
campionatului în lupta pentru ocu
parea locului I. De la 12 martie, 
deși s-au consumat cinci etape, dina- 
moviștii n-au înscris decît două go
luri: unul cu Dinamo Pitești și ce
lălalt cu Petrolul. Putin, foarte puțin, 
pentru această echipă
în rîndurile ei nu mai puțin de cinci 
jucători ai naționalei. Unde să cău
tăm explicația ? După părerea noas
tră, în primul rind în INSTABllI- 
T.4TEA LINIEI DE ATAC, a cărei 
formulă se schimbă de la joc la joc 
(chiar și înainte de accidentarea lui 
Pîrcălab). Or, în aceste condiții des
pre ce omogenitate a liniei sau a di
feritelor cupluri mai poate fi vorba ?

★
Aplauze binemeritate culese de 

Jiul la sfîrșitul meciului cu Rapid. 
Pentru Jocul arestat, pentru CON
CEPȚIA OFENSIVA, manifestată în 
majoritatea timpului. A impresionat 
plăcut organizarea de ansamblu, echi
librată. elastică, circulația perma
nentă și derutantă a înaintașilor, de
zinvoltura cu care au acționat acești 
fotbaliști... fără „nume“. Pentru 
mulți, după jocul de duminică lo
cul I la capitolul eficacitate deținut 
do fotbaliștii din Valea liniat ....



Nici un

După C. M. de hochei

pronostic exact!
ILIE NĂSTASE CLASAT PRINTRE FRUNTAȘII 

TURNEULUI DE LA CANNES
Atunci cînd un ziarist se prezen

ta pentru acreditare la centrul de 
piesă de la Stadthalle din Viena, 
printre alte multe hîrtii i se înmîna 
și un buletin de... pronosticuri. Fie
care ziarist era rugat sâ-1 complete
ze indicîndu-și favoritii pentru pri
mele 3 locuri ale întrecerilor din 
grupele A, B și C ale campionatu
lui mondial de hochei. Pe baza tota- 
lizării răspunsurilor, în grupa A fa- 
voriții erau, în ordine, Canada, Ce
hoslovacia și Uniunea Sovietică.

In stabilirea acestor pronosticuri 
s-a avut, bineînțeles, în vedere evo
luția din acest sezon a principalelor 
candidate la titlul Suprem și tocmai 
de aceea cele mai multe voturi le-a 
primit reprezentativa Canadei. A- 
ceasta cîștigase destul de categoric 
turneul internațional dotat cu „Cupa 
Centenarului" și obținuse victorii în 
toate partidele premergătoare star
tului oficial de la Viena. La rîndul 
lor, cehoslovacii realizaseră o seamă 
de succese importante în timp ce so
vieticii nu arătaseră, prin rezultate
le înregistrate, că se află la nivelul 
valoric care le-a permis să-și adju
dece titlurile de campioni mondiali 
la ultimele patru ediții ale C.M. 
Despre Suedia, nici măcar ziariștii 
scandinavi nu-i pronosticau un 10C 
pe podium. Ba, dimpotrivă, nu puțini 
au fost cei care acordau unele șan
se echipei S.U.A- care se anunța a 
fi mult mai bine pregătită decît in 
anii din urmă. Cît privește forma
țiile Finlandei, R. D. Germane și 
R. F. a Germaniei. în mod practic, 
nu aveau șanse de a ocupa unul 
din locurile fruntașe ale clasa
mentului, dar nu și de posibilitatea 
— așa cum s-a și întimplat, de alt
fel — de a „încurca" anumite soco
teli-

La capătul celor 42 de partide a 
fost stabilit clasamentul general : 
1. U.R.S.S-, 2. Suedia, 3. Canada, 4. 
Cehoslovacia, 5- S.U.A., 6. Finlanda, 
7. R.D.G și 8. R.FG., ocupantele 
primelor trei locuri nefiind indicate 

, însă, in această ordine pe nici unul 
dintre buletinele de pronosticuri !...

*
Formația Uniunii Sovietice a rea

lizat marele tur de forță de a fi în
cheiat neînvinsă cele 7 meciuri sus
ținute. Din 1954, de la Stockholm, 
cînd hocheiștii sovietici au debutat 
în campionatul mondial (pe care 
l-au și cîștigat) și pînă la acest al 
7-lea succes de la Viena, reprezen
tativa U.R.S.S. n-a terminat nici
odată competiția, ca acum, cu un 
avans de puncte atît de categoric 
(5 p). La aceasta a contribuit desi
gur faptul că echipa hocheiștilor 
sovietici a cîștigat toate partidele, 
dar și faptul că principalele sale 
adversare au „lăsat" puncte în di
ferite meciuri (Suedia a fost învin
să de S.U-A., Cehoslovacia de Fin
landa, Canada a fost întrecută de 
Suedia, și tot Canada a terminat la 
egalitate întilnirea cu Cehoslovacia 
care, în plus, a încheiat nedecis și 
partida cu Suedia).

în felul acesta Uniunea Sovietică 
s-a detașat clar, fiind în posesia ti
tlului mondial și a celui european, 
cu două zile mai înaintea jocurilor 
din ultima etapă. Fără discuție, suc
cesul hocheiștilor sovietici a fost 
absolut meritat. Formația contează 
pe 6 serie de individualități'remar
cabile. care alcătuiesc o adevărată 
ECHIPA, un ceasornic de precizie 
foarte bine pus la punct. în afara 
unei ireproșabile pregătiri fizice, 
tehnice și tactice, superioritatea 
echipei sovietice s-a manifestat din 
plin în privința jocului colectiv. 
Agest joc colectiv a fost, după păre
rea noastră, principalul atu în 
meciurile cu Canada și Cehoslo
vacia-,

în plus formația sovietică a fost 
singura care a avut trei linii de 
fundași, echilibrate ca valoare (s-au 
detașat totuși Ragulin, Ivanov și 
Kușcbin). De asemenea, cele trei 
linii de ataeanți Iakușev, Almetov, 
Alexandrov — Iaroslavțev, Starșî- 
nov, Maiorov — Viculov, Polupa- 
nov„ Firsov — s-au arătat la fel de 
bune, la fel de indemînatice și inci
sive. Faptul că in clasamentul gene
ral al golgeterilor primele cinci 
locuri au fost ocupate de hocheiștii 
sovietici vorbește de la sine și des
pre eficacitatea acestora.

★
Suedia a constituit marea surpriză 

a campionatului prin faptul că s-a 
<7 clasat pe locul secund, dar și prin 

rezultatele realizate in compania 
Cehoslovaciei (a fost condusă cu 
4—1, a egalat, a condus cu 5—4 și

Wetzel respinge pucul șutat de canadianul Johnston. Aspect din 
partida Canada — S.U.A. (2—1) Foto: A. Ebner-Viena

o fost egalată) ți mai ales Canadei 
(6—0 !!). In schimb a pierdut cu 9—1 
in fața U.R.S.S., cel mai mare scor 
înregistrat vreodată intre aceste 
echipe. Din echipa Suediei o bună 
impresie au lăsat „veteranul" Stolz, 
Nils și Lars Nilsson, Stig Johanson.

Jucătorii canadieni și-au decep
ționat din nou suporterii, mai ales 
Pe cei care crezuseră că la Viena 
titlul de campioni ai lumii (pe care 
r.u-l mai ciștigaseră din 1961) n-avea 
cum să le scape. Fără discuție Cana
da a fost mai bine pregătită decît 
la ultimele ediții ți aportul foștilor 
profesioniști Brewer și Bownass a 
sporit substanțial forța echipei. 
Totuși stilul lor de joc, tributar in
dividualismului, nu mai poate face 
față cerințelor actuale ale hocheiului. 
Oricit ar fi de buni jucătorii Tam- 
belini, Bourbonnais, Mac Millan, 
Dineen sau alții dintre ei, folosind 
jocul bazat pe acțiuni individuale nu 
va putea depăși o echipă puternică. 
In prima repriză a meciului cu 

■U.R.S.S., de altfel cea mai reușită 
din întreg campionatul, canadienii 
au arătât că știu să joace totuși și 
combinația (in special linia John
ston — Huck — Mott), dar un meci 
de hochei durează 60 de minute și 
nu doar 20 !

Cehoslovacii care dispun de un 
lot foarte valoros și omogen de ju
cători n-au putut ocupa un loc mai 
in față, deoarece au abordat meciul 
cu Finlanda cu o nepermisă ușu
rință, iar cu Suedia, la 4—1, au con
siderat jocul ca și încheiat! Ambele 
greșeli i-au costat... 3 puncte!

In întrecerea cu fruntașele com
petiției, reprezentativa S.U.A. a ob
ținut o victorie la Suedia și a 
făcut un joc remarcabil in compania 
Canadei (au condus cu 1—0 timp de 
41 de minute). In meciul cu R.D.G. 
a fost înregistrat un scor alb nemai- 
intilnit la hochei de la partida Ca
nada—Cehoslovacia, la J.O. din 
1948 (St. Moritz).

în general, din evoluția celor mai 
bune echipe ale hocheiului mondial 
am remarcat faptul că fiecare for
mație dispune de mai mulți jucă
tori cu o bună sau foarte bună 
tehnică a patinajului și în mînuirea 
crosei, sportivi rapizi, rezistenți și 
combativi. Apărările se mențin pe 
linia jocului în forță, căruia i-au 
acordat însă un plus de viteză, 
căutindu-se prilejul unor contra
atacuri rapide. Aportul portarilor a 
fost, în multe, partide, hotăritor. 
Wetzel, deși a primit 22 de goluri, 
a fost declarat totuși cel mai bun 
portar al campionatului. Fără con
tribuția sa, golaverajul echipei 
S.U.A. ar fi fost desigur cu totul 
altul ! La fel de majoră a fost și

FOTBAL
* Continuîndu-și pregătirile în 

vederea jocurilor din . Campiona
tul Europei , echipa de fotbal a 
Cehoslovaciei a întîlnit la Trnava. 
într-un meci de verificare, forma
ția vest-germană Eintracht Frank
furt. Victoria a revenit fotbaliști
lor cehoslovaci cu scorul de 2—1 
(1-1).

* Rezultate din campionatul 
portughez de fotbal : Benfica — 
San. Joanense 1—0 ; F.C. Porto — 
Setubal 1—0: Academica — Beira 
Mar 3—0 ; Sporting — Leixoes 
1—0 ; Varzim — C.U.F. 1—0. în 

contribuția altor portari pentru 
echipele lor: Svensson (Suedia), 
Kolbe (R.D.G.). Ylonen (Finlanda), 
Konovalenko (U.R.S.S.) și Martin 
(Canada), cu excepția meciului cu 
Suedia în care a primit 2—3 goluri 
ca un... începător.

Constatările prilejuite de între
cerile C.M. de la Viena, mai nume
roase decît la alte asemenea com
petiții, vor trebui studiate cu grijă 
de tehnicienii noștri prezenți în 
tribună la Stadthalle și, pe cît este 
posibil, aplicate și în jocurile echi
pelor noastre.

ROMEO VILARA

ȘTIRI... REZULTATE
BERLIN. Turneul zonal de șah de 

la Halle s-a încheiat cu victoria ma
relui maestru international maghiar 
Lajos Portisch, care a totalizat 15J/2 
puncte din 19 partide. Urmează Hort 
(Cehoslovacia), . Uhlmann (R.D.G.). 
Matulovici (Iugoslavia) cu cite 15 
etc. Maestrul român Victor Ciocîl- 
tea a avut o evoluție nesatisfăcătoare, 
ocupind locul zece, eu 9 puncte. Pen
tru turneul interzonal s-au calificat 
Portisch și Hort. Cel de-al treilea ca
lificat va fi stabilit In urma meciu
lui de baraj dintre Matulovici și 
Uhlmann.

STOCKHOLM. Proba de 5 km din 
cadrul concursului internațional de 
schi-fond de la Kiruna (Suedia) a 
fost cîștigată de sportiva sovietică 
Rita Akina, cu timpul de 20:28,0. 
Proba de sărituri cu schiurile de Ia 
trambulină a revenit Iui Serghei Kol- 
tighin (U.R.S.S.), care a totalizat 
209,8 puncte. La combinata nordică 
a cîștigat polonezul Jan Kapolak cu 
445 p.

SAN JUAN. Proba de simplu băr
bați din cadrul turneului international

ȘAHISTELE 
REPREZENTATIVEI ROMÂNIEI 

CONDUC IN INTiLNIREA 
CU ECHIPA AUSTRIEI

VIENA 10 (Agerpres). — După pri
ma rundă a întîlnirii internaționale 
amicale de șah dintre reprezentati
vele feminine ale României șj Aus
triei, care se desfășoară la Viena, șa- 
histele noastre au luat conducerea 
cu scorul de 3l/t — l’/z. Iată rezulta
tele individuale : Nicolau — Kattin- 
ger 1—0, Polihroniade — Sand 1—0, 
Perevoznic — Hausner —‘/z, Teodo- 
rescu — Bauer ‘/z—Vz, Makai — Kas- 
perowski Vz—Vz.

PE GLOB
clasament conduce Benfica Lisa
bona cu 34 de puncte, urmată de 
Academica 34 puncte și Sporting 
25 puncte.

• învingînd cu 2—0 pe Csepel, 
Ferencvaros Budapesta continuă să 
conducă neînvinsă în campionatul 
de fotbal al Ungariei, totalizînd 
12 puncte după șase etape. Alte 
rezultate : Eger — Gyor 2—I ; 
Honved — Diosgyor l—4 ; Kom- 
lo — Tatabanya 1—1 ; Szombat- 
hely — Vasas 1—2; M.T.K. — 
Pecs I—0.

Tînărul tenisman român Ilie 
Năstase și-a înscris în palmares 
noi rezultate de valoare, în ca
drul turneului internațional de la 
Cannes, unul din cele mai im
portante concursuri de tenis care 
se organizează anual pe Coasta 
de Azur.

La dublu mixt, Ilie Năstase a 
făcut pereche cu jucătoarea fran
ceză Monique Salfati, terminînd

INTMCIRJ INIflt TfNISMăNIl ROMANI Șl SOVIETICI
Ca și în anii precedenți, Capitala 

va fi gazda unei întîlniri amicale în
tre tenismanii reprezentativelor Ro-ț 
mâniei și U.R.S.S. menită să ofere 
o spectaculoasă „ridicare de cortină“ 
a sezonului internațional în aer liber. 
In zilele de 14—18 aprilie, pe tere
nurile de la Progresul, vor evolua 
cîteva dintre cele mai bune „rachete"

„Internaționalele“ de scrimă ale R. D. Germane

Maria Vicol și Gh. Cristof (spadă) 
in turneele finale

BERLIN, 10 (prin telefon). Du
minică seara au luat sfîrșit în
trecerile din cadrul campionate
lor internaționale de scrimă ale 
R. D. Germane. în ultimele două 
probe pe planșele de la Dynamo 
Sporthalle s-au aflat floretistele 
și spadasinii.

I’roba feminină de floretă a 
dat cîștig de cauză sportivei

de tenis de la San Juan (Porto Rico) 
a fost cîștigată de cunoscutul jucător 
australian Tony Roche, care în finală 
a dispus cu 6—2, 6—4 de Charles 
Passarell (Porto Rico). Rezultatele 
celorlalte finale : .simplu femei: Ann 
Haydon (Anglia) ■— Virginia Wade 
(Anglia) 7—5, 6—1; dublu bărbați: 
Roche. Newcombe (Australia) — 
Koch-Mandarino (Brazilia) 1-—6, 
6—1. 6—2.

PR AGA. Continuîndu-și pregătirile 
în vederea campionatelor mondiale fe- 

‘minine de baschet, reprezentativa 
Cehoslovaciei a susținut un meci de 
verificare la Praga, cu selecționata 
Iugoslaviei. Victoria a revenit gazde
lor. cu scorul de 70—55 (33—23).

SOFIA. în cadrul turneului interna
țional masculin de volei de la Sofia, 
echipa bulgară Levski Sofia a între
cut cu scorul de 3—0 selecționata 
Mexicului.

însemnări după turneul
interbueureștean masculin

(Urmare din pag. 1)

sele de cucerire a titlului. în cazul 
unei victorii repurtate de orice altă 
echipă asupra campioanei, ultima con
fruntare Steaua — Dinamo București 
va decide pe deținătoarea titlului în 
ediția actuală.

Și rapidiștii au cîștigat un meci 
important, acela cu Politehnica Bucu
rești. Prezența lor în turneul final 
este un mare merit și reflectă îm
bunătățirea jocului în retur, rod al 
pregătirilor serioase din ultima pe
rioadă. La același capitol se eviden
țiază studenții bucureșteni. Sperăm că 
după turneul final de la Cluj vom pu
tea extrage cele mai nimerite con
cluzii.

★
Rezultate înregistrate în catego

ria B : MASCULIN, seria I: Voința 
București — Farul Constanța 52—70 
(20—35). Progresul București — 
Constructorul Arad 79—70 (36—32), 
Rapid Deva — A.S.A. Bacău 62—35 
(28—21), A.S.A. Sibiu — Comerțul 
Tg. Mureș 72—75 (39—35) ; seria 
a Il-a: Politehnica Brașov — Știin
ța Petroșeni 102—48 (40—12), Uni
versitatea Craiova — Medicina Ti
mișoara 70—66 (59—45), Politeh
nica II București — Universitatea 
București 47—62 (20—24), Pedago

pe primul loc în această probă, 
în finală: I. Năstase (România), 
Monique Salfati (Franța) — Pin
to Bravo (Chile), Kalhv Harter 
(SUA) 6—1, 14—16, 7—5.

La simplu, după ce a eliminat 
pe campionul polonez Gasiorek 
cu 3—6, 6—4, 6—2, în semifinală, 
Năstase a fost învins în finală 
de cehoslovacul J. Kodes: 4—6, 
2—6.

ale celor două țări. Oaspeții, care so
sesc în cursul zilei de azi, au a- 
nunțat în lot pe jucătorii V. Kaku- 
lea, A. Egorov, T. Volkov, precum 
și două jucătoare: Tatiana Cealko 
și Islanova. Formula de disputare a 
întîlnirii va fi stabilită înaintea 
„startului" de vineri.

Karay (Ungaria). Ea a obtinut 4 
victorii, la fel ca și Kekelia 
(U.R.S.S.). în baraj Karay a fost 
mai decisă și a terminat victori
oasă, cu 4—2. Pe locul 3, Ronav 
(Ungaria) cu 3 v, iar pe tocul 4, 
Giukadze (U.R.S.S.) cu 2 v. Ma
ria Vicol a ocupat locul 5, cu o 
victorie. Ea a evoluat bine în 
serii și eliminări directe, dar a 
cedat, treptat, în turneul final. 
(Se știe că ea a reintrat în ac
tivitatea competițională după mai 
bine de un an de întrerupere). 
Pe locul 6 — Kokeidze (U.R.S.S.) 
— 1 v. Adriana Moroșan s-a cla
sat în primele 16 floretiste. Ea 
a fost stopată din drumul către 
finală de Rensch (R.D.G.). Rodica 
Văduva a terminat competiția în 
primele 24, eliminată de Ur- 
banska, apoi, în recalificări, tot 
de o poloneză, Ploch. Au parti
cipat 45 de trăgătoare.

Finala de spadă a revenit Ini 
Fiedler (R.D.G.) cu B v, după un 
baraj cu Schultze (R.D.G.). în 
clasament urmează Pfasse și 
Uhlig, ambii din R.D.G. cu cile 
2 victorii, Șulamanadze (U.R.S.S.) 
fără nici o victorie și reprezen
tantul tării noastre, Gheorghe 
Cristof.

Cristof a evoluat foarte bine, 
reușind să meargă din victorie 
în victorie și se anunța un pre
tendent la un loc fruntaș. în ul
timul asalt din eliminări, el a 
tras cu Saleh (R.A.U.), acciden- 
tîndu-se. în primul asalt din fi
nală, cu Schultze, după ce a dat 
două tușe, Cristof n-a mai putut 
continua disputa, abandonînd...

gic Oradea — Politehnica Cluj 56— 
52 (34—26), Construcții București— 
Politehnica Iași 63—60 (30—31) ; 
FEMININ: seria l: Clubul sportiv 
școlar București — Școala sportiva 
Brașov 36—45 (19—21). Școala 
sportivă Craiova — Voința Oradea 
36—35 (15—14). A.S.A. Cluj — 
Spar tac Salonta 69—61 (31—30),
Școala sportivă Sa tu Mare — Voința 
Tg. Mureș 34—27 (17—11), Viitorul 
Dorohoi — Progresul București 40— 
51 (24—29) ; seria a II-a : Construc
ții București — I.C.F. București 
36—66 (16—28), Universitatea Ti
mișoara — Universitatea București 
59—54 (28—30), Medicina Tg. 
Mureș — Pedagogic Constanța 47— 
46 (24—23), Medicina Iași — Poli
tehnica Brașov 51—49 (19—28).

★
Rezultatele și unele amănunte din 

categoriile A și B ne-au fost co
municate de corespondenții noștri 
I. Păus—Tg. Mureș, C. Alexa—Su
ceava, C. Gruia* T. Maniu, I. Stanca 
și E. Bogdan—Brașov, I. Ghișa— 
Oradea. C. Creții—Timișoara, 
Verba și Z. Covaci—Satu Mare. P. 
Radvani—Cluj, I. Simion—Deva, 
/. Ionescu—Sibiu, V. Pastramagiu și 
C, loniță—Craiova, Marieta Robotă— 
lași, 5. Filo ti și Cr. Popescu—Bucu
rești.
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