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Rapid și-a mărit serios șansele la titlu

REZULTATELE DE IERI

Dinamo București - Rapid 0—2 
(0-D

Steaua - Progresul 2-2 (1-1)
Jiul - Dinamo Pitești 4-0 (2-0)
Petrolul — Steagul roșu 1—1 

(0-0)
Farul — U.T.A. 0—0
Universitatea Cluj - Politehnica 

Timișoara 2-2 (2-2)
C S.M.S. — Universitatea Craio

va 2-1 (1-0)
ETAPA VIITOARE

U.T.A. - Steaua
Dinamo Pitești - Rapid 
Universitatea Cluj - Petrolul 
Frogresul - C.S.M.S.

A fost alcătuit lotul definitiv pentru meciul cu Cipru
Antrenorul federal IIie 

Oa nă ne-a comunicat du
minica seara lotul de jucă
tori pentru meciul cu Ci
pru PORTARI — M. lones- 
cu, Datcu; FUNDAȘI - 
Popa, Sătmâreanu, Nun-

Turneul internațional de șah

Florin Gheorghiu—lider după trei runde
Cel de al 8-lea turneu internațio

nal de șah al României se desfășoară 
sub semnul combativității. Spiritul 
ofensiv a fost prezent în majorita
tea partidelor rundei a Il-a, ieșind 
în evidență, mai cu seamă. înțîlnirea 
Ciocîltea—Czemiak. Conducătorul ne
grelor. decanul de vîrstă al turneu
lui, nu s-a intimidat în fața amenin
țărilor adversarului său. De altfel, 
cu peste 30 de ani în urmă, Czer- 
niak a jucat cu Alehin și cu Capa- 
blanca, învățîndu-se să se apere. In 
ultima instanță, atacul lui Ciocîltea 
nici n-a fost prea greu de respins. 
Așa că negrele au trecut la ofensivă 
și Czemiak a cîștigat frumos, încă 
înainte de a se fi efectuat cele 45 
de mutări reglementare.

Dornic de reabilitare după eșecul 
din prima rundă. Drimer a jucat 
energic împotriva Iui Haag, a ob
ținut inițiativa care i-a aduș în cele 
din urmă un avantaj material deci
siv. Pfleger l-a învins pe Ungu- 
reanu, inexplicabil de timid și de 
resemnat în această partidă. Întîlni- 
rile Gliițescu—Gheorghiu, Mititelu— 
Soos și Partos—Hennings au fost 
remize. Cu același rezultat s-au în
cheiat și cele două întrerupte din 
runda I (Czemiak—Partos și Un- 
gureanu—Mititelu) 
dimineața. Fichtl 
partida neterminată

Aseară, 
mat una 
turneului : 
doi mari 
tr-o luptă 
nul României a deținut rolul de vioara 
întîi. El a ohținut superioritate în 
centru atacînd rocada regelui negru.

reluate duminica 
are un pion în 
cu Vasiukov.
Tll-a a progra-runda a 

dintre întîlniriie derbi ale
Gheorghiu—Vasiukov. Cei 
maeștri s-au angajat în- 
deschisă, în care campio-
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Foto : 
Aurel Neagu

Aspect din ul
tima etapă a 
„Cupei F.R.C.U 
desfășurată ieri 

pe circuit

ORGAN Al UNIUNII DE CULTURA FIZICA $1 SPORT DIN REPUBLICA SOCIALISTA ROMANIA i

G. Moiceanu a cîștigat cea de a X-a ediție 
a „Cupei F. R.C.“

CLASAMENT
1. Rapid 20 TI 5 4 34—17 27
2. Univ. Cr. 20 10 3 2 28-27 23
3. Steaua 20 9 4 7 30-19 22
4. Din. Buc. 20 9 4 7 26—20 22
5. Farul 20 8 6 6 30-26 22
6. Jiul 20 9 2 9 36-24 20
7. Petrolul 20 8 4 8 19-17 20
8. Progresul 20 8 4 8 23-24 20
9. Din. Pit. 20 10 0 10 28-31 20

10. St. roșu 20 8 4 8 25—29 20
11. U.T.A 20 4 9 7 18-27 17
12. Univ. Cj. 20 4 8 8 16-22 16
13. Polif. T. 20 5 6 9 26-33 16
14. C.S.M.S. 20 5 5 10 23-46 15
(30 APRILIE)

Farul - Jiul
Dinamo București - Politehnica

Timișoara
Steagul roșu — Universitatea

Craiova

weiller III, D. Nicolae, 
Hâlmâgeanu, Mocarrtj; 
MIJLOCAȘI — Ghergheli, 
Năftânâilâ, Dobrin ; ATA- 
CANȚI - Martinovici, Lu- 
cescu, Peronescu, Dumi- 
triu, lonescu, Frâțilâ.

După mari complicații, cu sa
crificii și contrasacrificii de am
bele părți, Vasiukov, în criză de 
timp, a greșit, permițînd lui Flo
rin Gheorghiu să obțină o vic
torie spectaculoasă.

Alte rezultate : Haag — Ghi- 
tescu 0—1, Soos — Pfleger ‘/a—>/2, 
Hennings — Ciocîltea ‘/a—1/,, 
Ungureanu — Partos 0—1.

în clasament conduce după 3 
runde FL. GHEORGHIU cu 2Ve p.

Turneul continuă azi și mîine 
cu rundele a IV-a și a V-a.

Echipele de băieți și fete ale Japoniei au cucerit

• România (f) — locul 6, România (b) —locul 9

— Duminică 
încheiat la

STOCKHOLM 16 
seara, tîrziu, s-au 
Isstadion probele pe echipe din 
cadrul celei de a 29-a ediții a 
campionatelor mondiale de tenis 
de masă. Medaliile de aur au 
fost cucerite, atît la băieți, cît și 
la fete de echipele reprezentative 
ale Japoniei.

Echipele României s-au clasat 
pe locul 6 la fete și pe locul 9 

Năsturescu înscrie fulgerător cel 
de al doilea gol. (Fază din meciul 
Dinamo București—Rapid 2—0).

Foto : A. Neagu

CONCURSUL REPUBLICAN PE PRIMĂVARĂ \l JUNIORILOR MICI 
NU A SATISFĂCUT PE REPUN

ÎN AFARĂ DE CONCURS, UN

Sîmbătă, în prima sa zi de desfă
șurare, concursul republican de pri
măvară al juniorilor mici a fost su
pus capriciilor vremii. Temperatura 
scăzută și vîntul puternic — care în 
unele momente a atins 7—8 metri 
pe secundă — au avut o influență 
nefavorabilă, diminuînd valoarea re
zultatelor. în a doua zi a competi
ției vremea a fost însă ideală pentru 
atletism.

Indiferent însă de condițiile atmos
ferice. întrecerile juniorilor mici nu 
au satisfăcut pe deplin. Asupra a- 
cesiui concurs vom reveni cu amă

Stnrt într-una din seriile probei de 500 m fete.
Foto: T. Roibu

Trimisul nostru special. C. COMARNISCHI. ne relatează prin telefon:

evident sub 
am prevăzut, 
zile înaintea

la băieți. Rezultate 
posibilități. Ceea ce 
și am scris" cu trei 
începerii campionatelor mondiale, 
s-a și întîmpiat. Anume, că în 
grupa feminină semifinală B, din 
cauza valorii apropiate, nici o 
echipă nu a terminat neînvinsă 
jocurile, departajarea făcîndu-se 
pe baza meciaverajului. Deci, fie
care meci, set și punct au fost

După un început în care cicliș
tii bulgari „blocaseră” prima 
parte a clasamentului, „Cupa 
F.R.C.* ediția a X-a. jubiliară, 
a dat cîștig de cauză alergăto
rului nostru GABRIEL MOICEA
NU, singurul dintre sportivii ro
mâni care a fost în permanență 
în prima linie. El a cîștigat de o 
manieră impresionantă etapa a 
III-a Ia sprint și, în ultima zi de 
concurs, la egalitate de timp cu 
rutierii bulgari I. Bobekov și A. 
Kirilov, a știut să-și apere pozi
ția. Este un mare merit al aces
tui alergător care, printr-o per
manentă concentrare, a reușit să 
aducă victoria finală de partea 
noastră.

Ultimele două etape au mar-

RECORD LA JUNIORI MARI : 2,1 
IOAN

nunte. Iată cîteva dintre puținele re
zultate ce merită atenție : băieți : 
80 m : L. Nițulescu (Cîmpina) 9,6, 
Gh. Moreh (Mureșul Tg. Mureș) 9,7,
L. Majdik (Șc. sp. Cluj) 9,7; 300 m: 
N. Tudor (Farul Constanța) 37,9, I. 
Velovan (Șc. sp. 1 Buc.) și L. Maj
dik 38,0; 1 000 m : T. Szekely (C.S.M. 
Cluj) 2:41,6, I. Popa (Șc. sp. 2 Buc.) 
2:42,3, N. Pițu (Viit. Buc.) 2:42,6; 
110 mg : Gh. Cincâ (Șc. sp. 2 Buc.) 
15,7; 3 km marș r M. Prîndurel
(C.S.Ș. Buc.) 15:07,6; 4x100 m: Școala 
sportivă 1 Buc. 46,1, Școala sportivă 
2 Buc. 46.2; înălțime : C. Dosa (Odor- 

deosebit de importante. Deși s-a 
atras insistent atenția jucătoarelor 
noastre asupra acestui fapt, ele 
și mai ales Maria Alexandru n-au 
fost prea receptive. Meciul cu 
U.R.S.S. a fost pierdut prea ușor 
(0—3) : Alexandru a avut mecibol 
la Grimberg, iar cuplul român nu 
s-a regăsit nici un moment în

(Continuare in pag. a 4-a) 

cat un reviriment al cicliștilor 
români. Sîmbătă după-amiază a 
avut loc etapa a III-a pe ruta 
București — Ploiești — Bucu
rești (139 km). Condițiile vitre
ge (vînt puternic, schimbător, 
timp înnourat și rece) de desfă
șurare a întrecerii au transfor
mat etapa într-un adevărat con
curs ăl dîrzeniei și — de ce 
n-am spune-o ? — al măiestriei. 
Fără să se fi inițiat vreo acțiu
ne deosebită, după primii kilo
metri de rulaj, datorită ritmului 
susținut și vîntului puternic, în 
primul grup rămîn doar 12 ru-

HRISTACHE NAUM

(Continuare in pag. a 3-a)

M - LA ÎNĂLȚIME - ȘERBAN

hei) 1,79. D. Vigu (Lie. N. Băloescu 
Cluj) 1,76; prăjină : Al. Ciuc (Șc. sp. 
1 Buc.) 3,50, M. Volnea (Petrolul 
Ploiești) 3,50 ; lungime : C. lonescu 
(Dinamo Buc.) 6,42 ; greutate : D.
Moșoiu (Șc. sp. Arad) 13,27, Gh. Suha 
(Șc. sp. Brașov) 13,02 ; disc : Gh. 
Suha 44,72; suliță ; P. Coif (Lie. 4 
Timișoara) 55,50, E. Kerekeș (C.S.O. 
Baia Mare) 51,24; ciocan : G. Ghel- 
megeanu (Șc. sp. 1 Buc.) 46,22. E. 
Pîrlea (Șc. sp. 1 Buc) 44,82; fete : 
60 m : A. Popescu (Lie. 35 Buc.) 8,0.
M. Pretorian (Viit. Buc.) 8,3, I. Ciucă 
(Lie. 4 Timișoara) 8,3; 500 m : M. 
Filip (Șc. sp. UCFS Roman) 1:19.0, 
T. Molnar (Șc. sp. 2 Buc.) 1:20,3. V. 
Recu (C.S.S. Buc.) 1:21,2, 60 mg: E. 
Mîrza (Șc. sp. 1 Buc.) 9,5, C. Boulea- 
nu (C.S.Ș. Buc.) 9.6, M. Meșter (Lie.
N. Bălcescu Cluj) 9,6; 4x100 m î
Școala sportivă Brașov 52,5, Viitorul 
Buc. 52.9. C.S.Ș. Buc. 52,9; înălțime :
D. Prăzaru (Eieetroputere Craiova) 
1,52, Z. Moldovan (Start Tg. Mureș) 
1,49, Gh. Lungu (Știința Alexandria) 
1,46; lungime • A. Popescu 5,58, E. 
Mîrza 5,54; greutate : V. Brad (Pro
gresul Buc.) 12,21. M. Illy (Lie. 4 Ti
mișoara) 12.19, N. Ionită (^Petrolul 
Ploiești) 11,76; disc : C. lonescu (Șc. 
sp. 2 Buc.) 38,46; suliță : I. Mayer 
(Sc. sp. Oradea) 39,12, St. Ciontu 
(Rapid Buc.) 36,82, G. Bule (Șc. sp. 
Beiuș) 36,73.

Participînd în afară de concurs la 
săritura în înălțime, Șerban loan 
(Politehnica Buc.) a obținut un nou 
record republican de juniori mari, 
cu performanța de 2,07 m. Vechiul 
record era de 2,03 m și-i aparținea 
din 1965.

Campionii republicani de box

pe anul 1967, la juniori
întrecerile finale ale campionate

lor republicane de box pentru ju
niori, desfășurate la Galați, s-au 
încheiat sîmbătă seara. Un fru
mos succes au repurtat tinerii pugi- 
liști din regiunea CJalați care au 
cucerit 8 titluri de campioni. Iată 
cîștigătorii întîlnirilor finale: JU
NIORI MICI: St. Boboc (Progresul 
Buc.), G. Decebal (Farul C-ța). E. 
Gorea (Voința Reghin). O. Rusit 
(Farul C-ța), Al. Mihalcea (Dlna- 
namo Buc.), T. Ciubotaru (CSMS 
Iași). M. Ursu (Viitorul Buc.) Gh. 
Peteanu (Voința Cluj), D. Mihalcea 
(Dinamo Buc.), I. Ion (Constructorul 
Buc.). I. Săliște (Voința S. Mare), 
V. Lehădus (Constructorul Galați) ; 
JUNIORI MARI: V. Ivan (SPOB),
C. Muscă (CSM Reșița). I. Pascale 
(Voința Brăila). V. Kiss rVolnța 
Cluj), P. Dobrescu (Progresul Brăi
la), C. Cuțov (PAL Brăila), D Pu
nea (PAL Brăila), C. Cocîrlea (Con
structorul Galati). N. Streașină 
(Tractorul Brașov), Al. Năstac 
(Constructorul Galați), M. Fierea 
(Progresul Brăila), D. Bucur (Meta
lul Bocșa).



©OTBAL RAPID ȘI-A MĂRIT SER:
LIDERUL A CUCERIT DOUĂ PUNCTE „MARI14 Joc spectaculos, rezultat

2-0
Stadion „23 August', teren bun, 

spectatori 60 000.
Au marcat: Dumitriu II (min. 

87) și Năsturescu (min. 62).
DINAMO BUCUREȘTI: Datcu 

7 — Popa 8, Nunweiller III 8, 
Dinu 7, Ștefan 7 — Ghergheli 6, 
Nunweiller VI 7 — Grozea 6, 
Nuțu 5, Frățilă 6, Haidu 5 (din 
min. 73 Ene Daniel).

RAPID : Răducanu 7 
cu 7, Motroc 8, C. Dan 
7 — Dinu 9, Jamaîschi
tur eseu 7, Dumitriu 8, lonescu 7. 
Codreanu 7

posesia 
mai in
să fie 
atacan

cauza numeroase-

— Lupes-
7, Greavu
7 — Năs-

Mult așteptatul derbi bucureș 
tean, Dinamo — Rapid, s-a în
cheiat cu victoria giuleștenilor. 
Jocul nu ș.-a ridicat însă decît 
pe alocuri Ia valoarea unui deibi. 
încă din momentele în care cele 
două echipe s-au aliniat 
Începerea partidei, n-au 
neobservate absențele din 
ția dinamcvistă, absențe 
cate de antrenori prin indisponi
bilități mai vechi și altele mai 
noi (accidentarea lui O. Popescu) 
și introducerea lui Nunweiller 
III (și el accidentat) în echipă. 
Privind și atacul dinamovist în 
noua lui înfățișare, era firească 
îngrijorarea suporterilor echipei 
din Șoseaua Ștefan cel Mare. Nu 
aceleași semne de întrebare și le 
puneau 
deoarece favoriții lor se 
tau cu < .
menea condiții, rezultatul cu care 
s-a încheiat partida este cît se 
poate de normal. Prin victoria 
de ieri Rapid și-a mărit conside
rabil șansele de a cuceri — în 
sfîrșit — titlul de campioană a 
tării, principala ei urmăritoare, 
Dinamo, pierzînd, credem, cursa.

Dar iată cum s-a desfășurat 
jocul. In primele minute mingea

pentru 
trecut 
lorma- 
justifi-

simpatizanfii Rapidului, 
e favoriții lor se prezen- 
echipa completă. în ase-

Rapid —Dinamo
s-a aflat deopotrivă în 
celor două echipe. Dar, 
cisivi la poartă păreau 
dinamoviștii și în special
ții Grozea și Frățilă care au și 
ratat de altfel ocazii favorabile 
în minutele 4 și 5. La rîndul 
lor, chiar dacă ajungeau mai ane
voios în apropierea careului lui 
Datcu, giuleștenii trăgeau peri
culos. Abia spre mijlocul primei 
reprize rapidiștii au început să 
construiască atacuri mai specta
culoase, folosind pasa scurtă — 
între Dinu, Dumitriu și lonescu 
— fapt care i-a pus în situații 
clare de a marca. O asemenea 
fază s-a petrecut în minutul 30, 
dar șutul lui lonescu a întîlnit 
bara. $i... numai după un minut 
lonescu trage din nou în bară. 
Numai că de astă dată dintr-o 
situație inadmisibilă, ratînd o 
lovitură de la 11 metri! Minu
tele care au urmat au fost și cele 
mai frumoase din acest meci. 
Replica dinamoviștilor a fost 
promptă, atacurile lor s-au suc
cedat cu mai multă repeziciune, 
în tot acest timp apărarea Ra
pidului a intervenit prompt, de- 
tașîndu-se în special Motroc. Pri 
mul gol al meciului l-a înscris 
Dumitriu în min. 37, printr-un 
șut magistral de la aproximativ 
t8 m. Nu numai golul marcat 
trebuie însă relevat, ci și întreaga 
acțiune care l-a precedat, la în
scriere contribuind Dinu, Năstu
rescu, lonescu care l-au pregătit 
la un contraatac fulgerător, cînd 
pe linia ultimilor apărători dina- 
moviști nu mai rămăsese decît 
Nunweiller III.

Repriza a doua nu a adus ni
mic deosebit în ce privește spec
tacolul fotbalistic. Dimpotrivă, ar
bitrul a fost nevoit să intervină 
din ce în ce mai des, întreru-

pînd jocul din
lor laulturi ce s-au comis de am
bele părți. Deși conduceau cu 
1—o, rapidiștii acționau insufi
cient de sigur, practicau un joc 
lateral, static, de păstrare a min
gii. în momentele acelea Rapid 
se îndrepta spre titlu și părea 
mulțumit de rezultat. Dinamoviș
tii au fost totuși la un pas de 
a egala în min. 57, cînd un șut 
a lui Nuțu a fost respins 
plonjon, cu capul, de pe 
porții de către... Motroc. 
meciul nu se terminase. O 
„sclipire" a lui Dumitriu 
să ducă Ia înscrierea celui 
doilea gol. Pornit în cursă pe 
partea stingă a terenului, Dumi
triu a driblat tot -ce i-a ieșit în 
cale și în fața porții a pasat Iui 
Năsturescu — venit mult din 
urmă — care a înscris fulgeră- 
tor. La 2—0, în min. 62, meciul 
a fost jucat. Păcat însă că pînă 
la sfîrșit nu am asistat, așa cum 
am mai spus, la un joc ceva 
mai spectaculos, deși erau create 
condiții pentru un fotbal mai 
bun. în schimb, am fost martorii 
unor faulturi și al unor interven
ții antifotbal (mingi trimise în 
înaltul cerului și în tribune etc.) 
în care au excelat unii dintre 
jucători.

Arbitrul grec Kitsoukalis Anto
nios a avut de condus un meci 
foarte greu. Nota noastră: 
★★★★

CRISTIAN MANTU

Steaua Progresul 2-2

A doua victorie in retur a ieșenilor

Universitatea Craiova 2-1 (1-0)C.S.M.S
IAȘI, 16 (prin telefon, de la 

trimisul nostru). ■— Stadion „23 
August" ; spectatori: 10 000 ; te
ren bun ; timp frumos. A arbi
trat G. N. Gherghe — Bucu
rești ★ (la numeroasele greșeli 
ale acestuia au contribuit în ega
lă măsură și cei doi tușieri).

C.S.M.S.: Constantinescu 7 — 
Pop 7, lanul 9, Vornicu 7, De- 
leanu 9 — Ștefănescu 9, Humă 
(min. 8 Romilă 6) — Ineze IV 6, 
Lupulescu 8, Cuperman 9, Stoi- 
ceseu 7).

UNIVERSITATEA î Papuc 6 
(min. 65 Vasilescu 8) — Mihăi- 
lescu 7, Mincă 6, Marin Marcel 
7, Deliu 6 — Deselnicu 6, M. Po
pescu 6 — Sfîrlogea 7 (min. 61 
Ad. Popescu 6), Bîtlan 8, Oble
menco 7, Stănescu 6.

Această echipă ieșeană care se 
bătea cu un an în urmă pentru 
primele locuri ale clasamentului, 
această echipă în liniile căreia se 
află jucători care au fost și sînt 
chemați în loturile reprezentati
ve trăiește o primăvară tragică, 
luptînd fără speranțe pentru a 
rămîne în competiția primelor 
14 formații ale fotbalului nos
tru. Trezindu-se în ceasul al 
11-lea (sau poate chiar al 12-lea) 
Constantinescu, Deleanu, Cuper
man, Ștefănescu, Lupulescu, Stoi- 
cescu și ceilalți încearcă totul 
pentru a cîștiga, acasă și în de
plasare. Și azi gazdele au abor
dat partida la o tensiune dublă 
față de oaspeți. Aceasta s-a con
cretizat în tendința spre rezol
vări individuale (poate și încre
derea în capacitatea coechipieru
lui a scăzut), în lipsa de precizie 
(sau de răspundere) a celor mai 
tineri în momentele hotărîtoare 
(Ineze IV, de pildă, a ratat două 
ocazii rarisime în 
etc, etc.

Și totuși, ieșenii 
victoria, realizînd 
prin ponderea pe 
în evoluția echipei cei mai buni 
componenți ai acesteia — Ștefă
nescu, Deleanu, Cuperman, Lupu
lescu și, surprinzător, tînărul 
fundaș central lanul. Beneficiari 
ai unui suport fizic corespunză
tor, ei au folosit cu îndemînare 
întreaga „valiză" cu cunoștințe 
tehnico-tactice, subliniind lipsa 
de experiență a lui Ineze, scă- 
zînda capacitate fizică a lui Stoi-

cescu (convalescent încă), nesigu
ranța lui Romilă. lanul, Ștefă- 
nescu, Cuperman au fost coloana 
vertebrală a echipei. Lupulescu a 
alergat enorm, făcînd o navetă 
fără răgaz între linia atacanți- 
lor și mijlocașilor. Necesitatea re
tragerii lui pe linia mijlocașilor 
a fost impusă atît de perioada 
lungă — 40 de minute — care 
i-a trebuit lui Romilă pentru a 
„intra în mînă“, cît și de îndîr- 
jirea cu care oaspeții au forțat 
egalarea. Conduși cu un gol în
scris în condiții discutabile de 
LUPULESCU (min. 19), craiove- 
nii au sporit numărul atacanți- 
lor, acționînd mai periculos prin 
Sfîrlogea, Oblemenco și Stănescu. 
Primul a și avut de altfel egala
rea „pe tavă", în min 43, dar 
mingea șutată de el a ocolit 
poarta.

Nici mărirea scorului (a în
scris CUPERMAN în min. 47) 
n-a avut cine știe ce efecte mo
rale asupra oltenilor. Dimpotri
vă, atacurile lor au devenit și 
mai consistente și OBLEMENCO 
— care ratase singur cu porta
rul în min. 67 — a reușit 5 mi
nute mai tîrziu să marcheze din- 
tr-un unghi aproape imposibil. 
După 2—1, orice rezultat deveni
se posibil, dar... timpul a lucrat 
pentru ieșeni care la capătul ce
lor 90 de minute de luptă epui
zantă și-au văzut efortul răsplă
tit cu o victorie meritată.

VALENTIN PAUNESCU

min.

au 
un 

care

26 și 61)

obținut 
joo bun, 
a avut-o

prin 
linia 
Dar 

nouă 
avea 
de-al

Dacă am pune într-o balanță lo
turile Progresului și Stelei, fără în
doială că formația mai „ușoară" ar 
fi cea a Progresului pentru că, puși 
față în față cu jucătorii echipei din 
Cotroccni, puțini fotbaliști de la Steaua 
ar putea fi pe locul II ca valoare.

Pentru a contrabalansa acest atu 
al Stelei, antrenorii Progresului -— 
Moldoveanu și Știrbei — s-au îngri
jit în primul rind de organizarea jo
cului echipei. Și au reușit în mare 
măsură. Folosind o așezare elastică, 
în care Țarălungă și Șoangher s-au 
demarcat tot timpul și au jucat cu 
rîndul cînd înainte cînd înapoi, Pro
gresul a temperat forța do joc a 
coechipierilor lui Constantin, care 
s-au bazat în această partidă — și 
ei -— tot pe acea valoare mai bună 
de eare vorbeam în primele rinduri 
ale acestei cronici. Și primele mi
nute ale meciului lăsau să se între
vadă că steliștii au avut dreptate 
cînd s-au bazat pe această diferență 
de valoare individuală. Steaua „por
nește" ca din pușcă, are inițiativa și 
în min. 6 se petrece o fază care 
îngheață inimile suporterilor Progre
sului : Sătmărcanu și Sorin șutează 
pe rînd la poartă, dar Matache res
pinge.

Progresul are apoi un ușor avan
taj, datorită mai bunei organizări a 
jocului. Meciul este pasionant. Ata- 
canții outsiderilor au întîlnit însă 
în fața lor un portar în formă
Haidu salvează poarta sa de două

ori : în min. 22 blochează balonul în 
picioarele lui Oaidă, pentru ca în 
momentul următor să prindă un șut 
al lui Țarălungă, după o execuție 
de o mare finețe a lui Mateianu, 
care ridicase mingea peste Chiru (do 
altfel, Chiru va fi mereu scos din 
dispozitiv de atacanții Progresului, 
iar din min. 76, accidentat, va pă
răsi terenul). Scorul îl deschide însă 
Steaua, ca urmare a faptului că atacă 
mai exploziv: Constantin execută o 
lovitură liberă din apropierea 
de poartă, la aproximativ 18 m de 
buturile lui Matache, direct la VOI- 
NEA care înscrie (min. 30) : 1—0. 
(Mi s-a părut că atacantul militar 
fusese în ofsaid, dar numai o foto

lîniei

mare.

Fiecare atacant Jiului
a marcat cite un gol!

Jiul —Dinamo Pitești 4-0 (2-0)
dePETROȘENI, 16 (prin telefon 

la trimisul nostru). Stadion Jiul; 
timp noros ; teren foarte greu ; 7 000 
de spectatori. Au 
(min. 14), lonescu 
tinovici (min. 62), 
88).

In ultimele zile 
ploitat continuu, astfel eă terenul de 
joe a fost deosebit de greu. Acest 
fapt ne-a împiedicat într-o oarecare 
măsvră de a putea verifica posibilită
țile actuale ale candidaților loturilor 
reprezentative care au figurat în cele 
două echipe. Totuși, făcînd bilanțul 
acestei partide, putem spnne că Jiul 
a obținut o victorie meritată, dato
rită jocului superior prestat în re
priza secundă. De notat că minerii 
au expediat 21 de șuturi (16 pe spa
țiul porții, dintre eare 4 bare!), în 
timp ce piteștenii au încercat poarta 
doar de 6 ori ! Am remarcat buna 
comportare a „triunghiului" Marti- 
novici—Libardi— P eronescu.

Dinamo Pitești a evoluat sub aș
teptări, atacul fiind ca și inexistent 
(virfnrile Naghi, Țurcan și G. Radu 
au acționat fără convingere). In li
nia de mijloc, Dobrin — vădit in
comodat do starea terenului — a 
jucat prea lent și a lăsat tot greul 
pe Prepurgel, foarte bun în această 
partidă. Apărarea, greoaie, a fost 
depășită cu ușurință de înaintașii 
Jiului — niște adevărate sfîrleze 
care-și schimbau permanent locurile. 
O mențiune portarului Coman, în ciu
da celor 4 goluri primite.

Meciul a început în nota de do
minare a Jiului și în min. 5, Mar- 
tinovici — cel mai periculos atacant 
— îl depășește pe Ioachim Popescu 
și de la 6 metri încearcă să șuteze 
dar luftează, se dezechilibrează și

înscris : Libardi 
(min. 36), Mar- 
Peronescu (min.

la Petroșeni a

Ieri, in categoria B
SERIA I

SERIA A n-A

Minerul

Dl*

GF.R. Pașcani — Ceahlăul P. 
Neamț 3—1 (1—1)

Chimia Suceava — Oltul Riii. 
Vîlcea 8—1 (2—0)

Dinamo Victoria Buc.
namo Bacău 0—2 (0—2)

Poiana Cîmpina — Flacăra Mo- 
reni 2—1 (1—0)

Progresul Brăila — Oțelul Ga
lați 2—0 (0—0)

Metrom Brașov — Metalurgis
tul Buc. 2—2 (1—1)

Siderurgistul Galați — Politeh
nica Buc. întrerupt în min. 2? 
la scorul de 0—0.

C.F.R. Timișoara
Lupeni 7—1 (3—0)

Crișul Oradea — C.S.M. Re
șița 1—2 (1—1)

Gaz metan Mediaș — Unirea 
Dej 4—1 (2—0)

Vagonul Arad — C.S.M. Sibiu 
4—0 (2—0)

Clujeana — C.F.R. Arad 
(0-0)

A. S. Cugir — Minerul 
MaTe 2—0 (1—0)

A.S.Â. Tg. Mureș — Ind. 
mei C. Turzii 3—0 (2—0)

3-1

Baia

sîr-

în careu. Arbitrui. Marin Niță-cade
București se pripește și acordă pe- 
nalti. Execută Libardi, dar Coman, 
cu un reflex extraordinar, respinge 
balonul peste poartă. In min. 14 
LIBARDI își răscumpără greșeala și 
deschide scorul printr-un șut im- 
parabil de la 20 m: 1—0. Bine ser
vit de Naghi, în min. 29 Țurcan are 
posibilitatea să aducă egalarea, dar 
Ion Vasile apără. La această fază 
portarul Jiului se accidentează și pă
răsește definitiv terenul. Marcarea 
celui de al doilea gol (min. 36) a 
coincis cu o ndiia greșeală de arbi
traj, autorul lui, IONESCU, aflîn- 
du-se într-o flagrantă poziție de of
said, trecută cu vederea de tirșieru) 
Anton Miinich-București și de arbi
trul de centru.

La reluare Jiul atacă co insisten
ță și timp de 45 de minute supune 
echipa oaspe unei susținute presiuni. 
Urmarea — încă două goluri înscrise 
de MARTINOVICI (min. 62) și PE
RONESCU (min. 88). Seorul putea 
lua proporții dacă Martinevici, Pero
nescu și Libardi nu 
cinci ori.

A condus Marin
★î.

ar fi ratat de

Nifă-Buc u iești

(min. 29 Zum-JIUL: Ton Vasile
fir 7) — Dan 7, Pop 7 ,Stocker 8, 
Mihai 8 — Toia 8, Sandu 7 — Mar- 
tinovici 9, Libardi 8, lonescu 7, Pe
ronescu 7.

DINAMO : Comun 7 (min. 89 Ur- 
xieeanu!) — I. Popescu 5, Barbu 
6, Ilia St el ian 5, David 5 — Pul- 
peanu 4 (min. 46 Prepurgd), Dobrin 
5 —, C. Radu 5 (min 46 C. lones- 
cu 5), Prepttrgel 8 (min. 46 Țur
can), Naghi 4, Țurcan 4 (min. 46 
C. Radu).

GH. CIORANU
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Maladie (Progresul) respinge
Constantin, (Fază din meciul

grafie a momentului sau filmul fazei 
ar putea dovedi realitatea).

O minge trimisă „acasă" (min. 
37) și pe care Haidu cu greu a 
prins-o pentru a nu se transforma în 
corner, îl scoate din... anonimat pe 
Hălmăgeanu ! După cîteva secunde 
tot el îl faultează în careu pe Mate
ianu (accidentat, acesta iese cîteva 
minute de pe teren) și arbitrul in
dică penalii, transformat de MATEI: 
1—1. (Pe ee bază a fost selecțio
nat Hălmăgeanu în Iotul național 
pentru jocul cu Cipru ? Jocul său 
de ieri n-a făcut altceva decît să 
slînieaseă nedumeriri în plus).

Finalul reprizei arată pe Progresul 
în atac. Presiunea echipei din Co- 
troeeni continuă și după pauză. 
Steaua trece prin clipe grele (Haidu 
are o intervenție uluitoare în min. 
47, eînd deviază în corner un șut 
tras de la 2 m de Oaidă).

Dar excelentul început de repriză 
marcat de Progresul aduce gol pen
tru... Steaua. Autor, același VOINEA 
(min. 53) care a fructificat o pasă 
a Iui Manea (un junior cu un fizic 
impresionant, cu o viteză puțin obiș
nuită dar, cel puțin pînă acum, po
sesorul unui joc cam demodat: 
sprint-centrare, sprint-eentrare, la ne- 
sfîrșit) : 2—1. Este acum perioada 
de avantaj a Stelei. Aceasta și da
torită faptului că motorul principal 
al Progresului, Mateianu, accidentat, 
nu mai poate fi util echipei sale. 
Cu toate astea, eînd nimeni nu se 
mai aștepta, scăpat de sub suprave
gherea apărătorilor adverși, tocmai 
datorită situației sale speciale, MA
TEIANU reușește egalarea cu... stîn- 
gnl : 2—2 (min. 83). Gohil a pornit 
de la Țarălungă, care s-a strecurat 
printre Sătmăreann și Jenei. Amîn- 
doi au ezitat să-1 atace decisiv. 
Asta după ce Manea și Constantin 
(min. 68), eu mingea la picior și 
eu poarta goală în față, s-au invi
tat unul pe altul să șuteze pînă cînd

7 
J
7

1 
C 
( 
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<
i
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REZULTATE DIN
SERIA EST SERIA SUD

Petrolul . Moinești — Metalul 
Buzău 5—0 (1—0)

Metalul Rădăuți — Flamura ro
șie Tecuci 4—2 (1—0)

Foresta Fălticeni •— Rapid Mizil 
2—0 (1—0)

Minobrad Vatra' DorneU'— Glo
ria C.F.R. Galați 1—0 (1—0)

Ancora Galați — Textila Bu- 
huși 4—0 (0—0)

Unirea Focșani — Gloria Bîrlad 
0—1 (0—0) . :

Victoria Roman — Locomotiva 
lași 4-0 (2—0) . • - ’

I.M.U. Medgidia — Stuful Tul- 
cea 7—0 (2—0)

S. N. Oltenița — Muscelul 
Cîmpulung 1—0 (1—0)

Portul Constanța — Dunărea 
Giurgiu 3—0 (1—0)

Flacăra roșie Buc. -r- Electrica 
Constanta 2— 1 (2—0)

Progresul Corabia — Oltul SI. 
Gheorghe l—O (1—0)

C.F.R. Roșiori ■ Rapid C.F. 
București 2—1 (0—0)

Metalul TîrgOviște — Electrica
Fieni 2—0 (1—0) «
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ȘANSELE LA TITLU STEAUA A ÎNVINS POLITEHNICA Șl LA GALAȚI!

BRAȘOVENII AU REZISTAT UNEI PUTERNICE PRESIUNI
Petrolul — Steagul roșu 1-1 (O-O)

at primejdia. Și
i un rezultat e- 
;le celor peste
ii care au asistat

1ENTU — Bucu- 
locul arbitrului 
neprezentat în 

’ cu toate că a 
eroare de tușie- 

irătuu, ambii din

9 — Sătmăreanu 
>7 Ilălmăgeanu), 
. 57 D. Nicolae

tat puternic de
2—2).

''oto : A. Neagu

gu 1
7 — 

nea 8,

(min. 57 
S. A eram
Manea 7.

8 — V.itache
8. Peteanu 7, 

opescu 6, Staicu 
7) —- Oaidă 7. 
!, Țarălurigă 7.

1 TUDORAN

PLOIEȘTI, 16 (prin telefon, de 
la trimisul nostru). Așadar, după 
2—2 în tur, după alte două „ega- 
luri" în perioada de pregătire, 
Petrolul și Steagul roșu au în
cheiat și această partidă tot cu 
o „remiză". A fost un meci ne
așteptat de disputat. Urmărindu-1, 
aveam impresia că ne aflăm la 
derbiul Rapid—Dinamo și nici
decum la o întîlnire ai cărei 
combatanți se aflau la mijlocul 
clasamentului, scutiți — cel pu
țin pentru un moment — de 
emoțiile retrogradării, ca să nu 
mai vorbim de cele ale cuceririi 
campionatului. Nu-i de loc rău. 
fiindcă aceasta înseamnă luptă 
sportivă pentru victorie, pentru 
a reprezenta cu cinste culorile 
clubului. Dar, păcat ! Păcat că în 
dramaticele minute 68 și 69, cînd 
s-au înscris golurile, Năftănăilă, 
Pahonțu și Gane și-au pierdut 
stăpînirea de sine, dînd frîu liber 
nervilor, ceea ce a făcut ca jocul 
să degenereze pentru un mo
ment. Inexplicabil, dacă ne gîn- 
dim din nou la situația echipelor 
în clasament.

Exceptînd perioada de „răz- 
boieli" (min. 68—80), în rest jocul 
a fost bun. vioi, pe măsura po
sibilităților — încă nevalorificate 
— ale celor două formații. Fă- 
cînd o privire de ansamblu, tre
buie să spunem că întîlnirea a 
fost la, discreția ploieștenilor, că 
am asistat la un duel permanent 
între atacul lor și apărarea oas
peților.

Petrolul a început puternic, in- 
stalîndti-se 15 minute în terenul 
stegarilor. înaintașii combinau 
foarte bine, mijlocașii îi susți
neau cu promptitudine. Și Ada
mache a fost supus unui tir pu
ternic, salvînd în min. 10 și 12 
goluri ca și făcute, la șuturile 
lui Dridea II și Roman. Oaspeții 
au încercat o echilibrare a situa
ției (cînd Pahonțu a rezolvat o 
fază critică în min. 22), dar pre
siunea gazdelor n-a fost un... foo 
de paie. Apărarea adversă a tre
buit să lupte din răsputeri pen
tru a nu primi gol. Dominării

insistente a petroliștilor, brașo
venii (cu 5—6 oameni pe ultima 
linie) îi răspund cu degajări 
lungi, distructive, cu unele con
traatacuri foarte periculoase — 
Năftănăilă în min. 18, Gane în 
min. 51 — blocate de Ionescu, cu 
mingi trimise în tușă, capitol în 
care a excelat Gane, un adevă
rat maestru cu veleități de rug
bist. Și, totuși, Dridea I (min. 
23), Badea (min. 30 cînd a șutat 
în bară) și Florea (min. 34) au 
ocazii să înscrie 
l-ar fi meritat 
pauză, aspectul 
schimbat. Dar Iuhasz, Mocanu și 
Badea au ratat ocazii clare, iar 
în min. 86 Moldoveanu a șutat 
excepțional din voie, însă Ada- 
mache a blocat tot excepțional, 
în plină dominare a petroliștilor, 
Selimessi a realizat un contra
atac și a pasat lui Gyorfi care 
de la 20 m a înscris în colț (min. 
68). De necrezut, dar adevărat. 
Petroliștii o iau de la început și 
peste un minut (69) Dridea î, 
vrînd să-l atace pe Adamache

golul pe care 
gazdele. După 
jocului nu s-a

care a ținut foarte mult mingea, 
este obstrucționat la 10 m de 
poartă. Lovitură liberă indirectă. 
Nouă brașoveni se instalează în 
poarta lui Adamache. Moldovea
nu a executat scurt, Dridea I a 
reluat puternic și balonul a in
trat în plasă prin mulțimea din 
poartă. Așa a egalat Petrolul în- 
tr-un meci în care a dominat 
mai mult de 70 de minute.

Arbitrul Alexandru Pîrvu (Buc.) 
★★★ a condus formațiile:

PETROLUL : Ionescu 8 — Pa- 
honțu 8, Chirilă 7 (debutant), 
Florea 9, Mocanu 8 — Iuhasz 7, 
Dragomir 8 — Roman 6 (min. 65 
Moldoveanu 7), Dridea I 7, Badea
7, Dridea II 7.

STEAGUL ROȘU: Adamache 
9 — Ivăncescu 8, Jenei 8, Alecu
8, Campo 7 — Pescaru 7, Năf
tănăilă 7 — Selimessi 6 (min. 
78 Naghi, care s-a adăugat apă
rătorilor), Gane 5, Goran 5, 
Gyorfi 7.

Spectatori : 15 000.

CONSTANTIN ALEXE

Spectatorii din Tulcea 
nu prea au văzut fotbal

Farul-U.T.A. 0-0
TULCEA, 16 (prin telefon). —
Teren complet 

pentru disputarea 
fotbal de categoria A (denivelat, cu 
gropi, cu smocuri <’

Spectatori: 5 000!
Arbitru:

★★★★★
FARUL:

Tilvescu 7, 
Antonescu 
64 Zamfir 4) — 
Iancu 8, Kallo 6.

U.T.A.: Gornea 10 — Birău 8. 
Bacoș 8, Kukla 7, Czako 6 — Meț- 
caș 6, Igna 6 — Șchiopu 5, Jac 5, 
Țîrlea 4 (min. 36 Traian Popescu 5), 
Moț 5.

necorespunzător 
unei partide de

de iarbă).

C. Petrea (București)

Uțu 8 — Georgescu 4, 
Mareș 7, Pleșa 7 — 

6, Manolache 4 (min.
Ologu 5, Tufan 6,

NOU „REMIZĂ** LA CLUJ
sitatea Cluj —Politehnica Timișoara 2-2 (2-2)
■lefon). — Sta- 
np frumos; te- 
ectatori: 15.000. 
I (min. 3), Sza- 
iv, Regep (min. 
3).
Petru Emil a 

ind in plasă o 
’opa la un șut 
lărea că vom 
tata victorie a 
ecesară pentru 
i. Bucurie pre- 
pat pe contra- 
istral și Regep 
ii capul. Faza 
și galeria clu- 

itativă. Oaspe- 
fiecare fisură 

îaboraș și în 
agheață": Sur- 
areu, șutează, 
Grizea, un nou ____ _ ____ ____ ___ __
î și Szoke de- decît prin fault. 11 m ! Victoria 
peranțe în ta- sta în vîrful bocancului lui Adam.
minute mai 

expediază un 
1, mingea zgu- 
sală. Explozie 
27: Ivansuc îl 
' pe Szabo, pă- 
șut pe lingă 

i nou emoții

mari, jn min. 36, cind Cotormani 
— complet liber — reia din apro
piere cu latul peste bară, la o 
excelentă centrare a lui Surdan. 
Inevitabilul se produce două minute 
mai tîrziu: Surdan profită de o ne
înțelegere dintre Gaboraș și Marcu 
la o minge înaltă și trimite în 
poarta goală. Consternare în tri
bune.

După pauză (min. 49) Surdan 
are o ocazie unică. Scăpat sin
gur spre poartă îl driblează și pe 
Ringheanu, dar șutează în bară. In 
continuare clujenii rostogolesc tă
vălugul acțiunilor spre poarta lui 
Popa. Cornerele se succed (raport 
16—3 pentru Universitatea Cluj). 
Dominării clujene ii lipsește însă 
clarviziunea și calmul. Supraso
licitată, apărarea timișorenilor re
zistă. Minutul 76: Uifăleanu scapă 
în careu și nu mai poate fi oprit

O fentă, Popa pleacă în stînga, 
iar mingea iese pe lingă bară.

Ce-ar mai fi de spus ? Joc de 
mare luptă în care victoria a surîs 
pe rînd ambelor echipe. Deci, re
miză echitabilă.

Arbitrul Emil Martin 
rești) ★★★★

(Bucu-

Gabo-
6) - 
Szoke

UNIVERSITATEA CLUJ : 
raș 5 (min. 46 Ringheanu 
Marcu 6, Pexa 5, Anca 5, 
6 — Al. Vasile 6, P. Emil 6 —
Ivansuc 7, Szabo 7, Adam 5, Co
man 5 (min. 68 Uifăleanu 6).

POLITEHNICA TIMIȘOARA : 
Popa 8 — Bodrojan 6, Răcelescu 7. 
Lereter 8, Rotaru 5 — Grizea 7 
(min. 65 Mihăilă 5), Petrovici 6 — 
Cotormani 5, Surdan 8, Regep 7, 
Popanică 5.

VICTOR MOREA-coresp 
principal

Dominarea teritorială, mai ales 
pe un teren necorespunzător, unde 
mingea ia cele mai curioase traiec
torii, nu reprezintă prea mare lu
cru. Deși constănțenii au dominat, 
ei au obținut numai unul din cele 
două puncte scontate de suporterii 
lor. Acest lucru se datorește, pe 
de o parte, nenumăratelor ocazii 
ratate de înaintașii Farului, iar pe 
de altă parte, excelentei apărări a 
oaspeților, care au avut în Gornea 
pe „omul zilei".

La Farul s-a făcut simțită lipsa 
lui Kozska (acesta a refuzat să 
joace !), iar Manolache, cunoscut 
prin vitalitatea sa, de data aceasta 
a jucat șters, lăsînd „descoperită" 
partea dreaptă, unde Georgescu și 
Ologu, de asemenea, n-au dat ran
dament.

încă din primul minut de joc 
Tufan se află în poziție excelentă 
de a marca, dar lovitura expedia
tă de el cu capul este reținută de 
Gornea. în min. 9, 11 și 12, pe 
rînd, Ologu, Iancu și Tufan pierd 
ocazii favorabile. în această pe
rioadă de evidentă superioritate a 
constănțenilor. U.T.A. n-a avut de- 
cît o singură acțiune ofensivă pe
riculoasă (min. 15) cînd Uțu n-a 
putut reține șutul lui Jac, astfel 
că Georgescu a trebuit să Intervi
nă trimițînd mingea în corner.

în continuare, jocul se desfă
șoară tot în nota de superioritate 
teritorială a Farului, dar Iancu de 
două ori (min. 19 și 20) și Kallo 
(min. 21) nu reușesc să fructifice 
din situații dintre cele mai bune.

în repriza secundă asistăm la un 
joc anost care este în bună mă
sură o copie a celui din prima re
priză, inclusiv ratările constănțe
nilor (Ologu în min. 46, Tufan min. 
61, Iancu min. 66, 68, 75). Arădenii, 
mulțumiți de rezultat (au toate 
motivele), nu ies decît rareori din 
jumătatea lor de teren, încercînd 
poarta adversă o singură dată, 
prin Moț.

Numai AZI vă meni puteți 
procura bilete la TRAGE
REA AUTOTURISMELOR 
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Buc.

Chimia Făgă-

Mureșul

in
-0)

— Electro
fl—3)

— Tractorul

C.F.R.

Metalul Hu-

Minerul Ani-

Metalul Aiud — Recolta Cărei 
1—3 (0—1)

Minerul Bihor — Chimica Tîr- 
năveni 4—2 (3—0}

Steaua roșie Salonta — Soda 
Ocna Mureș 0—0

Voința Reghin — Sătmăreana 
1—0 (0—0)

Arieșul Turda — Medicina Cluj 
1—0

Metalul Copșa Mică — Olimpia 
Oradea 1—0 (1—0)

Minerul Baia Sprie — Faianța 
Sighișoara 3—1 (2—0)

I. Dinamo Buc.—Rapid
II.; Steaua—ProgresulT" ” ’ — ■ r -

IV. Petrolul—Steagul roșu
V. Farul—U. T. Arad

VI. „U** Cluj—Politehnica 
VII. C.S.M.S. Iași—„U” Cv. 
Vili/ Siderurg.—Politehnica

ANULAT
A.S. Cugir—Min. B. 
Bologna—Juventus 
Lecco—Fiorentina 
Torino—Cagliari 
Venezia—Intern azionale

Fond de premii 630 802 lei 
care 82 718 lei report premiul nim.

Premiul de 75 000 lei (un auto
turism. Renault 16 4- 3 500 lei) de 
la concursul Pronosport nr. 14 
din 9.III. a revenit ’ ‘ 
conescu din Curtea de Argeș.

Rubrică redactată de A dminis - 
trafia de stat Loto-Pronosport.

ACTIVITATEA INTERNA

IX. 
X.

XI. 
XII. 

xin.

M. 1
1
2
1
2

din 
mi-

lui Nic. Dla-

ATLETISM - 22-23 aprilie, 
la București : Concursul re
publican de primăvară al ju
niorilor mari ;

BASCHET - 18-23 aprilie, la 
Cluj : Turneul final al cam
pionatului republican mascu
lin ;

HALTERE - 22-23 aprilie, la 
Galați : Finalele campionate
lor republicane de juniori ;

LUPTE GRECO-ROMANE - 
21-23 aprilie, la București : 
Finalele campionatelor repu
blicane individuale ;

VOLEI - 22-23 aprilie : Eta
pă în cadrul campionatelor 
republicane ;

In principalul meci masculin de 
volei al etapei a XX-a a campio
natului republican, jucat duminică 
la Galați, echipa bucureșteană 
Steaua a reușit excelenta perfor
manță de a o învinge pe Politeh
nica la ea acasă ! Cu 3—2 (8, —2, 
—14, 8, 12), bucureștenii au reali
zat o victorie meritată, la capătul 
unei lupte epuizante. Steaua a 
uzat de aceleași mijloace cu care 
Politehnica a învins cu o etapă în 
urmă pe Rapid în Giulești: forță, 
dar și mare varietate în atac, un 
joc bun în linia a doua și un blo
caj care a funcționat fără greșeală. 
Ca aspect tehnic, intîlnirea nu s-a 
ridicat la nivelul scontat. Gazdele 
s-au comportat slab, au atacat în
deobște șablon, blocajul lor s-a 
grupat defectuos, iar în linia de 
fund au lăsat multe locuri nepro
tejate. Din aceste considerente, re
zultatul 
dențiat: 
roșnieu 
parțial, 
Partida

apare ca normal. S-au evi- 
Rartha, Cristiani și Po- 

de la Steaua, Kramer și, 
Ozum de la Politehnica, 
a fost condusă neuniform 

de arbitrul V. Chioreanu (Cluj), 
secondat necorespunzător de M. 
Zamfirescu (Ploiești).

ST. CONSTANT1NESCU și
GH. ARSENE-corespondenți

Derbiul voleibalistic bucureștean 
al săptăminii încheiate ieri, meciul 
masculin de categoria A Dinamo— 
Rapid, disputat sîmbătă seara la 
Floreasca, a luat sfîrșit cu victo
ria echipei Rapid la scorul de 
3—2 (—7, 13, 13, —11, 10). Pe scurt 
spus și pe înțelesul deplin al ce
lor ce cunosc istoricul întîlnirii 
Rapid—Dinamo, o dată în plus di- 
namoviștii au pierdut ca urmare 
a șubredei 
gice pentru 
Sub raport 
departe de 
așteptărilor, 
ambele părți ale fileului, dar mai

lor pregătiri psiholo- 
jocurile cu giuleștenii ! 
tehnic, disputa a fost 

a mulțumi exigența 
jocul abundînd — în

ales la Dinamo — în erori indi
viduale.

După un set in care, fără a stră
luci, au întrecut totuși categoric 
Rapidul, lăsînd impresia că vor ciș- 
tiga comod, voleibaliștii de la 
Dinamo au coborit brusc cu mult 
sub posibilitățile lor reale, greșind 
fundamental la blocaj, la dublaj, 
la autodublaj, în apărarea colțu
rilor din fund ale terenului, pășind 
defectuos, acționînd mai cu seamă 
crispat, cu insuficientă hotărîre și 
fără arma lor de bază din atac, 
combinativitatea. Astfel, ei le-au în
găduit rapidiștilor să se redreseze 
și să-și regleze jocul iuptînd ex
traordinar în linia a doua, iar 
printr-o impecabilă orientare tac
tică în ofensivă, să speculeze cu 
inteligență scăderile din apărare 
ale dinamoviștilor, punctind din 
plin cu mingi plasate. Dar chiar și 
așa, cu 13—19 în setul doi, dina- 
moviștii, deseori și ajutați larg de 
atacuri în aut ale giuleștenilor, 
puteau cîștiga. Dacă în fiecare fi* 
nai de set pierdut n-ar fi greșit cu 
regularitate mai mult decît învin
gătorii... Aceștia s-au remarcat, pe 
plan telinico-taetie, în ordinea ur
mătoare: Plocon, Drăgan, Grigo- 
roviei, Mincev, Chezan, Ardelea, 
Coslinescu, Dobre. Dintre dinamo- 
viști au dat satisfacție Tîrlici, 
Stoian, Smerecinschî și Duțică.

Meciul a fost arbitrat (și în 
mare parte... stricat) de I. Nicu- 
lescu care, nici ajutat corespunză
tor de D. Rădulescu (autor a des
tule decizii eronate), a condus im
parțial, dar... nesigur, inegal, ne
autoritar și în genere cu un ne- 
permiș de mare coeficient de în
găduință la execuția preluărilor din 
poziții de echilibru stabil.

CONSTANTIN FAUR

(Citiți in pag. a IV-a celelalte re
zultate ale etapei)

G. Moiceanu a cîștigat cea de a Va ediție

(Urmare din pag.

Bobekov, 
St. Suciu,

fieri : G. Molceann, I. 
Gh. Sncin, A. Savov,
I. Iordanov, C. Dumitrescu, H. 
Savov, N. Ciumeti, A. Kirilov, 
K. Cianliev și Gh. Moldoveanu 
(despre acest rutier am omis să 
spunem în cronicile anterioare că 
se află într-o formă deosebit de 
bună). Urmăritorii nu vor mai 
reuși să-i ajungă. Doar la ieși
rea din Ploiești — cînd fruntașii 
sînt reținuți de barieră 1:40 — se 
precipită oarecum lucrurile. Dar, 
aceeași barieră le „împacă* : îi 
obligă la odihnă pentru 3 mi
nute și pe cei din plutonul II... 
In apropiere de sosire un grup 
de 5 alergători se detașează din 
grupul fruntaș. Ei cuceresc avans 
și-și dispută sprintul final:
1. G. MOICEANU 3 h 25:00 ;
2. I. Bobekov, 3. Gh. Suciu, 4. A. 
Kirilov, 5. K. Cianliev — același 
timp.

Duminică dimineața, ultima eta
pă s-a desfășurat pe circuitul 
din str. Cimpinei. Cicliștii au 
parcurs 50 de ture (55 km). Pen
tru animarea cursei s-au desfă
șurat, la fiecare 5 ture, sprinturi 
punctate. Cele mai multe puncte 
au fost obținute de K. Cianliev 
(24), urmat de V. Burlacu (15) și 
T. Vasile (14). Etapa a fost cîș- 
tigată de W. Ziegler care, cu cî- 
teva ture înainte de final, a eva
dat și a luat un avans de 10 se
cunde. La sprintul final, ciclis
tul bulgar Nikolov l-a ajutat pe 
colegul său Kirilov (regulamentul

și arbitrii au 
declasarea lor 
în pluton. Cla-

interzice aceasta) 
procedat just la 
pe ultimele locuri 
sament:

1. W. ZIEGLER 1 h 26:33, 2. G. 
Moiceanu 1 h 26:43, 3. Gh. Su- 
ciu, 4. V. Burlacu, 5. St. Suciu, 
6. I. Ardeleanu, 7. I. Bobekov, 
8. I. Stoica, 9. A. Savcev, 10. N. 
Ciumeti — același timp. Clasa
mentul general final :

1. GABRIEL MOICEANU (RO
MÂNIA 9 h 38:39 ; 2. I. Bobekov 
(R.P.B.); 3. A. Kirilov (R.P.B.) — 
același timp; 4. A. Savcev
(R.P.B.) 9 h 39:18,- 5. Gh. Moldo
veanu (România) — același timp,
6. K. Cianliev (R.P.B.) 9 h 42:23;
7. N. Ciumeti (România) 9 
43:02 ; 8. C. Dumitrescu (Româ
nia) — același timp ; 9. I. lorda- 
nov (R.P.B.) 9 b 34:59; 10. Ște
fan Suci» (România) 9 h 44:00.

în ultimele trei zile, Întrecerea 
seniorilor a fosl dublată și de 
o cursă deschisă juniorilor, com
petiție cu caracter de selecție 
pentru viitoarele întîlniri interna
ționale. Clasamentul final al 
cursei arată astfel:

1. N. David (Tg. Mureș) 3 h 
12:43; 2. Ion Florea (Olimpia
București); 3. A. Țicleanu (Olim
pia București); 4. I. Selejean
(C.S.M. Cluj); 5. C. Corneanu 
(Șc. sp. Timișoara); 6. I. Ignat
(Voința Ploiești) — toți în ace
lași timp cu învingătorul. între
cerea juniorilor a avut în pro
gram două etape de fond 
(40 -f- 60 km) și una pe circuit 
(20 ture = 22 km).

COMPETITION ALA
HANDBAL - 22-23 aprilie : 

Etapă în cadrul campionate
lor republicane ;

CICLISM - 22-23 aprilie la 
Ploiești : „Cupa regiunilor’ 
pentru juniori ;

MOTOCICLISM - 21-23 a- 
prilie : Concursul republican 
de regularitate și rezistență al 
motoretelor „Carpați*.

ACTIVITATEA 
INTERNAȚIONALA

at

la19-22 aprilie, 
Campionatele bal-

BOX -
Istanbul : 
canice ;

CICLISM
Bojogna : 
nai cu participarea sportivi
lor noștri fruntași ;

— 23 aprilie, la 
Concurs internațio-

FOTBAL - 23 aprilie, la 
București : România — Cipru ; 
19. aprilie ta Aachen: Alle- 
mania D“
mâniei 
Sedan 
mâniei 
Sedan 
mâniei

ȘAH
București : Turneu internațio
nal ;

TENIS DE MASA - 17-21 
aprilie, la Stockholm : Cam
pionatele mondiale (probe 
individuale) ;

SCRIMA - 22-23 aprilie, la 
Varșovia : Polonia - România 
la floretă băieți și fete.

- Sel. olimpică a R6- 
; 22 aprilie la Nancy :
- Sel. olimpică a Ro- 
; 23 aprilie, la Sedan :
- Sel. olimpică a Ro-
i
- 17-23 aprilie, la
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MASCULIN, categoria A seria 
I: Steaua — Politehnica Timișoa
ra 20—12 (9—8); Universitatea
București — C.S.M. Reșița 17—16 
(9—7); Politehnica Galati — Di
namo Bacău 9—-13 (5—5); Dinamo 
Brașov — Agronomia Iași 20—7 
(8—2); seria a Ii-a: Cauciucul 
Orașul Gh. Gheorghiu-Dej — Me
talul Copșa Mică 9—10 (4—4); 
Voința București — Știința Lovrin 
13—15 (4—6); Rapid București — 
Voința Sibiu 11—10 (6—5); Teh- 
nometa! Timișoara — Timișul Lu
goj 6—7 (2—5), meciul s-a dis
putat la Arad, terenul din Timi
șoara fiind suspendat ; Textila 
Cisnădie — Tractorul Brasov 
|8—11 (13—3); seria a Il-a stu
dențească : I.C.F. — Medicina Tg. 
Mureș 18—13 (9—3); Universita
tea Cluj — Universitatea II Bucu
rești 20—11 (9—4); Pedagogic 
Bacău — Politehnica Brașov 14—9 
(7—3); Politehnica Timișoara — 
Politehnica București 18—19 
(5—9); Stiinta Petroșeni — Uni
versitatea Craiova nu s-a dispu
tat din cauza terenului impracti
cabil.

FEMININ, categoria A, seria I: 
Universitatea București — Rapid 
8—8 (2—2); Confecția București 
— Liceul nr. 4 Timișoara 9—5 
(4—1); Mureșul Tg. Mureș — Pro
gresul București 8—7 (4—2); Uni
versitatea Timișoara — Voința 
Sighișoara 16—7 (8—3); seria a 
II-a : Textila Buhuși — Snartac 
Constanta 6—3 (4—1); Construc
torul Timișoara — Voința Odor- 
hei 8—9 (3—5); C.S.M, Sibiu — 
Șc. sp. Buzău 8—2 (4—0); Șc. sp. 
nr. 2 București — Șc. sp. Petro
șeni 11—10 (6—-5); seria a II-a 
studențească: Științe Economice 
București — Universitatea II Ti
mișoara 2—8 (1—2); I.C.F. — Pe
dagogic Tg. Mureș 18—6 (10—4); 
Pedagogie Bacău — Politehnica 
Galati 4—12 (3—3); Universita
tea II București — Politehnica 
București 4—13 (4—6); Politeh
nica Iași — Universitatea Cluj 
7—9 (4—4).

KEOHT
Categoria A, masculin (etapa a 

XX-a): Politehnica Brașov—Viitorul 
Bacău 1—3 (—12, —10, 9, —12), Potro- 
lul Ploiești—Politehnica Timișoara
3—0 (9, 9,12), Alumina Oradea—Mi-

Dubla întîlnire dintre echipele de gimnastică 
ale României și Bulgariei

LA BACĂU: Victorie netă
Noua rală de sport din Bacău a 

găzduit duminică dimineața con
cursul internațional de gimnastică 
dintre echipele feminine ale României și Bulgariei.

Aflate în progres evident față de 
ultimele evoluții, sportivele aeastre 
au obtinut o victorie clară, pe de
plin meritată.

tn concursul Individual toți laurii 
au fost culeși de gimnastele noastre, 
ele ocupînd primele 7 locuri in cla
sament (fiecare echipă a prezentat 
cîte 7 concurentei. Victoria i-a reve
nit Elenei Ceampelea.

Din formația bulgară Anastasia 
Mi to va merită a fi evidențiată. Ar
bitrajul a fost obiectiv si competent, 
fără diferențe mari Intre note.

Rezultate : echipe : România — 
Bulgaria 188.90 — 182.25 : individual 
comnus : 1. E. Ceampelea 38.35. 2. 
R. FHipescu 38.05. 3. R. Apăteanu 
37.40, 4. A. Goreac 37,35, 5—«. M. An- 
drioaie si I. Sărăcuț 36.90: pe apa
rate : sărituri : 1. E. Ceampelea 9.65, 
2—3. R. Apăteanu si I. Sărăcuț 9.45: 
paralele : 1. R. Fillpescu 9.55, 2. E. 
Ceampelea 9.50. 3. R. Apăteanu 9.40; 
birnă ; 1. Anastasia Mltova (Bulga-

Dukla Pr aga - Din?m o Buc. 15-10 
în meciul retur pentru C.C.f.

la handbal
PRAG A 16 (prin telefon). — 

Sala Sparta din localitate a găz
duit duminică seara partida retur 
din cadrul semifinalelor „CuDei 
campionilor europeni' la handbal 
masculin dintre echipele Dukla 
Braga și Dinamo București. La 
capătul unui joc viu disputat, 
victoria a revenit formației gazdă 
cu scorul de 15—10 (7—7). Punc
tele echipei noastre au fost în
scrise de Moser (3), Lieu (3), 
Samungi (3) și Costache II. Hand- 
baliștii cehoslovaci s-au calificat 
deci în finala competiției, în care 
vor întîlni echipa V.F.L, Gum
mersbach (R.F.G.).

republicane
norul B. Mare 3—1 (—13,11, 3, 16); 
feminin (ultima etapă a returului): 
Dinamo București — C.P. Bucu- j 
rești 3—0 (6, 13, 8), Rapid Bucu
rești — Penicilina Iași 3—1 (—15, 
6, 10. 11), I.C.F. București —
Universitatea Cluj 0—3 (—11. —11, 
—13), Farul Constanța — Universi
tatea Craiova 3—2 (13, 13, —14, 
—11. 10). Țesătura P. Neamț — 
C.S.M. Sibiu 3—2 (6, 13, —10, —12, 
6). k

Primele 4 clasate participă la 
turneul final, care va avea loc. 
probabil la Bacău. în zilele de 5—7 
mai. Echipele clasate pe locurile 
9 și 10 retrogradează din catego
ria A.

r.rwf/ra
Iată rezultatele înregistrate în 

ultima etapă a returului din ca
tegoria A : MASCULIN : Univer
sitatea Timișoara—Universitatea 
Cluj 93—69 (45—34), Politehnica 
Galați—Academia Militară Bucu
rești 88—76 (49—43), Steagul roșu 
Brasov—Medicina Tg. Mureș 
98—64 (51—23); FEMININ : Rapid 
București—Politehnica București 
35—60 (20—29); Constructorul
București — Universitatea Iași 
63—51 (34—22), Mureșul Tg. Mu
reș—Voința București 53—43 
(20—18), Crișul Oradea—Voința 
Brașov 49—46 (27—23), Universi
tatea Cluj—Olimpia T.V. Bucu
rești 68—48 (39—16). în urma a- 
cestor rezultate au retrogradat 
formațiile masculine Steagul roșu 
Brașov și Academia Militară 
București și cele feminine Olim
pia T.V. București și Universita
tea Iași.

KZZ2J3
Iată rezultatele tehnice ale e- 

tapei a Vl-a : GRIVIȚA RO$IE— 
STEAUA 3—0 (3—0) A înscris 
Țibuleac dintr-o lovitură de pe
deapsă (min. 15); PROGRESUL— 
GLORIA 6—3 (0—3); DINAMO— 
RAPID 25—0 (16—0); POLITEH
NICA IAȘI—AGRONOMIA CLUJ 
3—0 (0—0); FARUL CONSTAN
ȚA—PRECIZIA S ACELE 13—0 
(5—O); ȘTIINȚA PETROȘENI— 
RULMENTUL BÎRLAD 3—0 (0—0).

Citiți amănunte și comentarii 
în ziarul nostru de mîine.

a sportivelor românce
ria) 9.60, 2. A. Goreac 9.50. 3—4. R. 
Filipescu și Cristina Ionită 9.45; sol:
E. Ceampelea 9.80. 2. R. Filipescu
9,75. 3. A. Mitova 9,60.

TLDICO RUSSU-ȘIRIANU

LA SOFIA: Cadar—primul 

la individual compus
SOFIA 16 (prin telefon, de la co

respondentul nostru, TOMA HRIS
TOV). — în întrecerea dintre echi
pele masculine de gimnastică ale 
bulgariei și României victoriile au 
fost împărțite. La individual compus 
a cîștigat sportivul român Anton 
Cadar, cu 56,50 p, în timp ce la 
echipe victorioasă a fost formația 
bulgară, la o extrem de mică dife
rență : Bulgaria 273,90 — România 
273,85. învingătorii pe aparate ; sol
— Hristov (B) ; cal — Zoev : sări
turi — Silaghi și Cadar (R); paralele
— Hristov ; bară —- Tohăneanu ; 
inele — Cadar.

FOTBAL PE GLOB
Campioana mondială invinsă pe teren propriu!

LONDRA. Echipa de fotbal a An
gliei a suferit ieri prima înfrîngere 
de la victoria sa în Campionatul 
mondial. Jucînd pe teren propriu, 
pe stadionul Wembley, în fața a 
100 000 de spectatori, ,.ll-lett englez 
a fost învins cu 3—2 (1—0) de 
selecționata Scoției. Au marcat Law. 
Lennox, Maccalliog, respectiv Jackie 
Chariton și Hurst. Meciul a contat 
pentru campionatul european (grupa 
a 8-a).

UTRECHT. Selecționata de fotbal 
a Finlandei, în turneu în Olanda, a 
susținut un meci la Utrecht în com
pania echipei Dos Utrecht. Fotba
liștii olandezi an învins cu 2—1 
(2-0).

Victorii ale tenismanilor români în inlilnirile
cn reprezentativele sovietice

• Succese românești la
Rezultatele bune obținute de 

tinerii tenismani români în prima 
zi a întîlnirii cu reprezentativa de 
tineret a U.R.S.S. au fost confir
mate în ziua a doua. La capătul 
ultimului joc România cîștigă cu 
3—2. Același rezultat este trecut 
și în dreptul selecționatei femi
nine a Bucureștiului, învingătoa
re în fața formației sovietice.

Pe scurt, despre ultimele jocuri 
din cadrul întîlnirii de tineret 
România—U.R.S.S. Victoria for
mației noastre a fost asigurată 
de primul ei echipier, fon Sântei, 
care în meciul de sîmbătă cu so
vieticul A. Egorov a reușit o 
prețioasă victorie : 1—6, 6—1, 
6—4. Astfel echipa română a luat 
avansul decisiv de 3—-0. In ulti
mele două jocuri, oaspeții au 
redus din scor, după luptă : Mar- 
cu—Kakulea 3—6, 4—6 ; Sântei, 
Muresan—Kakulea, Egorov 7—9 
0—6. 6—4, 2—6.

în întîlnirea feminină reluată 
la scorul de 1—1. s-au înregistrat 
rezultatele : fudit Dibar—Roza 
Islanova 6—0, 6—3 ; Ecaterina 
Horșa—Tatiana Cealko 3—6, 4—6; 
Iqdit Dibar, Julieta Namian Bo
boc— Tatiana Cealko, Roza Isla
nova 6—3, 6—3. Selecționata fe
minină a Bucureștiului termină 
învingătoare cu 3—2.

Ieri dimineața, au început noi 
întîlniri între tenismanii români 
și sovietici. Iată rezultatele în
registrate. la băieți : București 
(B)—U.R.S.S. (tineret) 2—1 (Boa- 
ghe—Kakulea 7—5, 6—8, 0—6 ;

Echipele de băieți si fete ale Japoniei au cucerit 
medaliile de aur la C. M. de tenis de masă

(Urmare din pag. 1)

partida de dublu. De asemenea, 
în întîlnirea cu Ungaria. da-că 
Mihalca a acționat cu vigoaxe 
cîștigînd la Koczian. în schimb 
Maria Alexandru, deși a învins-o 
și ea pe Koczian. a pierdut par
tida cu Jurik îndeosebi pentru 
faptul că a fost neatentă. în a- 
ceste condiții clasamentul grupei 
a fost: 1. U.R.S.S. 2 v (5:3), 2. 
Ungaria 2 v (4:5), 3. România 2 v 
(3:4), 4. R.F.G. 0 v. Ce s-ar fi în- 
tîmplat dacă Maria Alexandru ar 
fi cîștigat cele două meciuri — 
la Grimberg si Jurik ? Echioa Ro
mâniei ar fi ocupat locul I în 
grupă și. deci, ar fi disnutat fi
nala campionatului mondial cu 
Japonia. De ce ? Pentru că clasa
mentul grupei ar fi arătat astfel:
1. România 2 v (meciaveraj 4:3),
2. U.R.S.S. 2 v (5:4), 3. Ungaria 
2 v (3:5). Dacă măcar unul din 
cele două meciuri ar fi fost cîș
tigat, ne-am fi clasat pe locul se
cund în grupă și am fi concurat 
pentru locul III.

Rezultate înregistrate sîmbătă 
și duminică :

Echipe bărbați : grupa semifi
nală A — Japonia cu U.R.S.S. 
5—3, cu Iugoslavia 5—0; R.F.G. 
— .U.R.S.S. 5—3; Iugoslavia — 
R.F.G. 5—4; grupa semifinală B: 
R.P.p. Coreeană cu Suedia 5—1, 
cu Cehoslovacia 5—0; Cehoslova
cia — Anglia 5—1; Suedia — 
Anglia 5—2; grupa A 2: Româ
nia — Iran 5—1 — Giurgiucă — 
Ehteshamzadeh 2—0 (4, 14), Ne- 
gulescu — Bozorgzadeh 0—2 
(—20, —13), Rethi — Tehrani 
2—0 (17. 18). Giurgiucă — Bo
zorgzadeh 2—0 (22, 22), Rethi —

ROMA. în campionatul de 
fotbal al Italiei: Venezia—Inter- 
nazionale 2—3 ; Torino—Cagliari 
1—6 ; Bologna—Juventus 2—0 ; 
Lecco—Fiorentina 0—3 ; Milan— 
Spal 2—0 ; Napoli—Brescia 1—1; 
Roma—Atalanta 3—2 ; Foggia— 
Mantova 1—0 ; Lanerossi—Lazio 
0—0. în clasament conduce In- 
ternazionale (44 p) urmată de 
Juventus (40 p) și Napoli (37).

ANVERS. în meci amical de 
fotbal Belgia a învins Olanda 
cu 1—0 (1—0).

• în campionatul Europei 
(grupa VII) : Luxemburg—Polo
nia 0—0 !

Carlton Cannes
Dron—Volkov 6—3, 7—5 ; Dron, 
Kerekes—Kakulea, Egorov 6—1,
5— 7, 6—1, 2—6, 6—2). La fete : 
București (B)—Moscova (B) 2—1 
(Eleonora Dumitrescu — Tatiana 
Cealko 6—4, 3—6, 6—3 ; Mariana 
Ciogolea—Roza Islanova 6—0, 
1—6, 6—3 ; Julieta Namian-Bo- 
boc, Eleonora Dumitrescu—Tatia
na Cealko, Roza Islanova 4—6,
4—6). Cele două întîlniri con
tinuă azi, de la ora 15, pe tere
nurile Progresul. (RD.V.).

PARIS 16 (Agerpres). — Jucă
torii români Ilie Năstase și Petre 
Mărmureanu au dominat probele 
masculine ale turneului interna
țional de tenis de la Carlton-elub 
Cannes. Ei au cîștigat proba de 
dublu, învingînd în finală cu
plul polonez Gasiorek—Lewan
dowski cu 6—3, 6—1. tn semifi
nale : Năstase, Mărmureanu— 
Hoehn (S.U.A.), Schultheiss (Aus
tria) 6—2, 6—2 : Gasiorek, Le
wandowski — Anderson, Brown 
(Australia) 6—4, 7—5. Finala la 
simplu s-a disputat între Năs
tase și Mărmureanu, victoria re- 
venindu-i primului : 7—5, 4—6,
6— 2

Finala de dublu mixt : P. Măr
mureanu (România), Almuth 
Sturm (R.F.G.) — Ted Hoehn 
(S.U.A.), Ingrid Lofdahls (Suedia) 
6—3, 6—4.
• La St. Petersbourg (Flori

da), cunoscutul tenisman grec 
Nikos Kalogheropoulos l-a învins 
cu 6—4, 6—4 pe Ion Țiriac 
(România).

Ehteshamzadeh 2—0 (17, 14), Ne- 
gulescu — Tehrani 2—0 (12, 17); 
România — R.D.G. 5—0: Giur
giucă — Pornach 2—1 (15, —17, 
ÎO). Rethi — Lemke 2—0 (15, 21). 
Cobîrzan — Stein 2—0 (16, 16), 
Giurgiucă — Lemke 2—1 (—17, 
21, 15). Cobîrzan — Pornach 2—0 
(14, 18); Polonia — Iran 5—4, 
R.D.G. — Polonia 5—0 (1. Româ
nia, 2. R.D.G., 3. Polonia. 4. Iran);

Finala pentru locurile 1—2 : 
Japonia — R.P.D. Coreeană 5—3 ; 
3—4: Suedia — R.F. a Germaniei
5—2; 5—6: Cehoslovacia — 
U.R.S.S. 5—1; 7—8: Iugoslavia — 
Anglia 5—2; 9—10: ROMANIA — 
Ungaria 5—2 — Negulescu — 
Rozsas 2—0 (15, 16), Giurgiucă 
— Beleznai 2—0 (15, 18), Rethi — 
Bbrzei 2—0 (9, 8). Giurgiucă — 
Rozsas 2—1 (—15. 14. 17). Negu
lescu — Borzei 0—2 (—19, —17), 
Rethi — Beleznai 1—2 (19, —19, 
—16), Giurgiucă — Borzei 2—0 
(14, 17); 11—12: R.D. Germană — 
Danemarca 5-—2.

Știri • Rezultate • Știri
PRAGA. Campionatul mondial 

feminin de baschet a început cu 
surprize. în grupa preliminară 
de la Gottwaldov, selecționata 
Japoniei a învins cu 67—63 
(39—23) reprezentativa Braziliei, 
una din echipele aspirante la 
locurile fruntașe. în grupa de 
la Bratislava, formația Coreei 
de Sud a întrecut cu scorul de 
76—56 (38—19) echipa Italiei. 
Alte rezultate : U.R.S.S.—Iugo
slavia 83—48 (35—34) ; R.D. Ger
mană—Bulgaria 62—58 (19—30): 
S.U.A.—Australia 42—38 (21—15).

NEW YORK. Echipa de ștafetă 
4 X 110 yarzi a Universității din 
Texas a egalat recordul mondial 
al probei, cu timpul de 39,6 sec.

TOKIO. Selecționatele de volei 
ale U.R.S.S. și-au încheiat tur
neul în Japonia, jucînd la Tokio 
cu reprezentativele țării gazdă. 
La feminin a cîștigat formația 
japoneză cu 3—0, în timp ce la 
masculin victoria a revenit volei- 
baliștildr sovietici cu 3—1.

MOSCOVA. După o absență 
îndelungată, cunoscutul haltero
fil sovietic Iuri Vlasov a reintrat 
cu succes în activitatea compe- 
tițională. realizînd la stilul îm
pins o performanță superioară 
recordului mondial — 199 kg. 
Recordul precedent, deținut de 
Viktor Andreev, era de 198,500 
kg.

DUBLIN. învingînd echipa Ir
landei cu 11—6 (5—3), reprezen-

I. Baciu pe primul Inc 
la Concursul internațional 

de lupte de la Sofia
SOFIA, 16 (prin telefon, de la 

corespondentul nostru). După trei 
zile de întreceri, duminică seara 
a luat sfîrșit cea de-a VI-a ediție 
a concursului internațional, „Me
morialul Nikola Petrov și Dan 
Kolov“. Dintre cei 4 sportivi ro
mâni de la „greco-romane“ cea 
mai bună comportare a avut-o 
I. Baciu (cat. 57 kg), care a cîș
tigat toate partidele susținute, ocu
pînd primul loc. El a învins la 
puncte pe Markov (Bulgaria), b.p. 
Taskinen (Finlanda), b. tuș (min. 5) 

! Nestor (Cehoslovacia), b. tuș (min.
2) Petrov (Bulgaria), b. tuș (min. 8) 
Hrisov (Bulgaria) și în finală b.p. 
Varga (Ungaria), fost campion mon
dial.

Meritorie a fost și comportarea 
Iui Gh. Berceanu (cel mai tînăr 

i concurent al competiției), care a 
fost intrecut la mică diferență de 
campionul mondial Kerezov (Bul
garia) și la un singur punct de 
Kirov (Bulgaria), ocupînd locul 6 

) la cat. 52 kg. în turul II Țăranu 
(cat. 78 kg) a pierdut la puncte la 

I Radev în urma unei grave greșeli, 
l iar în turul III. accidentindu-se, 

s-a retras. C. Bușoiu (cat. peste 
97 kg) putea să obțină un loc mai 
bun decît cel pe care l-a ocupat 
(4), dar. Ca și Țăranu, a greșit în 
meciul cu Șmakov (URSS) pierzînd 
prin tuș.

TOMA HRISTOV

Echipe femei : grupa semifinală 
A — Japonia cu Cehoslovacia 
3—1, cir Anglia 3—0; Cehoslova
cia — R.D.G. 3—0; Anglia — 
R.D.G. 3—1 ; grupa semifinală B: 
Ungaria — U.R.S.S. 3—2; U.R.S.S. 
— R.F.G. 3—1 ; ROMÂNIA — 
R.F. a Germaniei 3—1: Mihalca — 
Simon 1—2 (—14, 20, —18); Ma
ria Alexandru — Bucholtz 2—0 
(18, 13), Maria Alexandru, Eleo
nora Mihalca — Simon, Bucholtz 
2—0 (15, 15), Maria Alexandru — 
Simon 2-0 (11, 191.

Finalele pentru locurile I—2 : 
Japonia — U.R.S.S. 3—0; 3—4 : 
Ungaria — Cehoslovacia 3—1 ; 
5—6 : Anglia — România 3—1 — 
Smith — Maria Alexandru 0—2 
(—15, —16), Wright — Mihalca 
2—0 (16, 14). Smith, Wright — 
Alexandru, Mihalca 2—1 (19, 
—13, 12), Wright — Alexandru 
2—0 (11, 15); 7—8: R.F. a Ger
maniei — R.D. Germană 3—2.

tativa de rugbi a Franței a cîști
gat „Turneul celor cinci națiuni". 
Cu 3 victorii și o înfrîngere, 
Franța a totalizat 6 puncte, fiind 
urmată de Anglia, Irlanda, Sco
ția și Țara Galilor. într-un alt 
meci decisiv al turneului, la Car
diff, echipa Țării Galilor a în
trecut cu 34—21 selecționata An
gliei.

CHICAGO. Cu prilejul unei 
conferințe de presă, managerul 
campionului mondial de box la 
cat. grea, Cassius Clay, a decla
rat că elevul său nu-1 va întîlni 
pe Floyd Patterson la 25 aprilie, 
meciul fiind anulat. După cum 
se știe, autoritățile din Las Vegas 
și Pittsburgh au interzis desfă
șurarea acestui meci, considerîn- 
du-1 inegal.

TALLIN. Echipele de polo 
pe apă ale U.R.S.S. și Italiei au 
susținut o nouă întîlnire, desfă
șurată de data aceasta în orașul 
Tallin. Mediul s-a terminat cu 
scorul de 5—3 (2—1, 1—1, 1—0, 
1—1) în favoarea jucătorilor so
vietici.

MOSCOVA. — Returul întîl
nirii Gummersbach (R.F.G.)—Trud 
Moscova din semifinalele „C.C.E." 
la handbal masculin, a revenit 
formației vest-germane cu 17—15 
(11—11). învingătoare și în pri
mul meci (15—11). echipa Gum
mersbach s-a calificat pentru 
finală.
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