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FESTIVAL DE GOLURI PE „23 AUGUST":

ROMÂNIA-CIPRU 7-0 (3-0)
^snsaBMMHnMi ftnasanasHnai

• Cuplul Dumitriu—loncscu = 5 goluri
• Un debut promițător: Martinoviei
• Portarul Varnavas — excelent

Și, totuși, meciul eu Cipru a 
fost o problemă de. . ■ scor, echi
pa noastră avînd, in timpul care 
se scurgea (parcă neobișnuit de re
pede), cel mai aprig adversar 
Această frenetică goană după go
luri a stăpînit întreg stadionul 
(exclusiv oaspeții, bineînțeles), in- 
cepind cu spectatorii, conducătorii 
tehnici și terminind cu aripa stin
gă a formației noastre, Lucescu, 
care, de altfel, a avut șansa să 
primească prima sărutare ca mar
cator. Era minutul 4 al partidei 
șj tabela de marcaj suferea intiia 
modificare.

Deci, toate temerile (acel ne
așteptat 0—2 cu italienii, terenul 
moale — de regulă avantajos pen-

Steaua - campioană 
a țării la baschet (m)

CLUJ, 23 (prin telefon, de la 
trimisul nostru). Turneul final al 
campionatului republican masculin 
de baschet s-a încheiat duminică 
dimineață. Titlul de campioană a 
țării a revenit din nou echipei 
Steaua.

Meciul de încheiere a competiției 
l-a constituit tradiționalul derbi 
Steaua — Dinamo București, cîști
gat de dinamoviști. O consolare 
destul de slabă a dinamoviștilor 
față de pierderea titlului pe care, 
fără scăderi inadmisibile pe par
cursul competiției, l-ar fi putut 
disputa direct în partida de dumi
nică. Jocul nu s-a ridicat la înăl
țimea așteptărilor, impusă de pre
zența în cele două formații a mul
tor componenți ai lotului republi
can. Scorul partidei : 88—77 (38—35) 
pentru Dinamo. Au înscris Spiri
don 7. Albu 25. Viciu 11, Drago- 
mirescu 6, Cernea 20, Visner 1, 
Giurgiu 14, Săuca 4 pentru Dina
mo, Niculescu 2, Novacek 23, Ba
rau 14. Savu 11, Gheorghe 15, No- 
sievici, Dimancea și Tudosi cîte 4 
pentru Steaua.

Alte rezultate : Steaua — Univer
sitatea Timișoara 93—81 (51—40). 
Dinamo — Politehnica București 
77—70 (38—34). Universitatea Cluj — 
Rapid 70—63 (36—27), Universitatea 
Cluj — Universitatea Timisoara 
73—61 (31—33), Politehnica — Rapid 
92—61 (45—38).

Clasament final : 1. STEAUA — 
campioană republicană. 2. Dinamo 
București, 3. Universitatea Cluj, 
4. Politehnica București, 5. Univer
sitatea Timișoara. 6. Rapid Bucu
rești.

G. RUSSU-ȘIRIANU

tru echipele care pun accentul oe 
entuziasm șt elan — modificările 
din atacul formației noastre și 
eventualele lor implicații asupra 
eficacității sale) începeau să se 
risipească asemeni ceții împrăștia
tă de vînt. Atunci, in condițiile 
nou create, meciul a căpătat o 
structură particulară, iar echipa 
noastră o psihoză specială: pa
siunea golului. Tribunele, trans
formate intr-un cor impunător, 
rosteau — neîntrerupt — un singur 
cuvînt: gel I gol I gol I

Neavînd probleme de apărare 
— oaspeții n-au „îndrăznit" să-l de
ranjeze, efectiv, pe Mihai lonescu 
decît în min. 69 — echipa noastră 
și-a concentrat atenția și eforturile

VALENTIN PĂUNESCU 
GHEORGHE NICOLAESCU

(Continuare in pag. a 3-a)

Victorie românească pe ringul din Istanbul

Reprezentativa țării noastre 
a cîștigat campionatul balcanic

N. GIJU V. ANTONIU GH. CHIVAR V. MARIUȚAN

Unul din cele șapte goluri: 
Varnavas a sărit dispetat, dar 

n-a putut opri balonul
Foto: V. Bageac

ISTANBUL (prin telefon). Sîm- 
bătă seara s-au disputat, in sala 
„Sergy Saray”, in prezența a peste 
8 000 de spectatori, finalele cam
pionatului balcanic de box. După
cum se știe, pentru acest ultim
„act" al competiției s-au calificat
și 7 pugiliști români. Patru dintre 
ei (Gîju, Antoniu, Chivâr și Ma- 
riuțan) au cucerit medalii de aur, 
devenind astfel campioni balcanici. 
Celelalte titluri au fost ciștigale 
de Engyn, Tatar, Sandal (Turcia), 
Vujic, Todorovici (Iugoslavia) și 
Stankov (Bulgaria). Reprezentanții 
noștri, Gruiescu, Goanță și Hodo- 
șan, au cucerit medalii de argint, 
iar Gorea și Covaci — de bronz. 
Clasamentul pe echipe arată ast
fel : 1. România 25 p. ; 2. Turcia 
17 p. ; 3. Iugoslavia 17 p.: 4. Bul
garia (echipa secundă) 13 p.

Miza mare a intreceriior a fă- 
cut ca meciurile de simbătă sea
ra să nu se ridice la un nivel teh
nic prea bun. Totuși, ardoarea cu 
care și-au apărat șansele cei 20 de 
finaliști a plăcut miilor de specta
tori. In primul meci, Gruiescu a în

Aspect din finala probei de 110 metri garduri
Foto : A. Neagu

D. Firvulescu, obține o nouă victorie

S-au incheiat „individualele" de lupte

LA 8 CATEGORII, 10 TITLURI DE CAMPIONI!

finaliștilor au dat deplină satisfacție. S-au folosit 
numeroase procedee tehnice, în unele meciuri pe 
foile de arbitraj fiind consemnate peste 30 de puncte ! 
De pildă, în partida I. Stoica (Electroputere Cra
iova) — C. Fedorov (Flamura roșie Tulcea) s-a înre
gistrat un punctaj de 37—10. Victoriile prin tuș au 
fost la finalele acestei ediții mai frecvente ca ori- 
cînd. Astfel, I. Baciu (Steaua), FI. Ciorcilă, N. Mar- 
tinescu (Dinamo), M. Bolocan (C.S.O. Pitești) și alții 
au încheiat aproape toate partidele cu tușuri. Rit
mul a fost susținut pe toată durata partidelor, rare
ori fiind dictate avertismente pentru pasivitate.

Tinerii luptători au dat replici viguroase sportivi
lor consacrați. Ne referim îndeosebi la Gh. Berceanu 
(Electroputere Craiova), M. Dumitru (Flamura roșie 
Tulcea), Al. Chiran (A.S.M.T. Lugoj) și Gh. Gheorghe 
(Dinamo).

întrecerile au fost echilibrate, la unele categorii 
(52, 57 și 70 kg) cîte 4—5 concurenți emițînd pre
tenții justificate pentru titlu. Ba chiar, la categoriile 
52 și -f-97 kg, federația s-a văzut nevoită să acorde 
cîte două tricouri de campion republican !

Iată cîteva amănunte de Ia meciurile celor opt 
categorii de greutate. La cat. 52 kg — D. Pîrvulescu 
(Steaua) a avut suficiente emoții pînă a reușit să 
urce pe prima treaptă a podiumului. După ce a tre
cut destul de greu de juniorul Gh. Berceanu (o au
tentică speranță), în ultimul meci a fost învins de

tașat la puncte (9—5) de către Gh. 
Stoiciu (Steaua). La rindu-i, Stoi- 

greco-fomane ciu a gustat din cupa amară a in- 
fringerii, fiind întrecut tot la punc
te de colegul său de club, Șt. Ște
fan. Astfel, titlul de campion la a- 
ceastă categorie (conform noilor

modificări ale regulamentului F.I.L.A.) a fost atribuit 
luptătorilor D. Pîrvulescu și Gh. Stoiciu, care au acu
mulat același număr de victorii (prin tuș și la puncte).

La următoarea categorie (57 kg), titlul de campion 
a revenit lui I. Baciu (Steaua), care a avut cea mai

C. CHIRI AC GH. CIORANU 
(Continuare in pag. a 3-a)

Cea de-a 41-a ediție a campionatelor individuale 
de lupte greco-romane (seniori) a luat sfîrșit. în sala 
Floreasca s-au întrecut, timp de trei zile, 148 de 
sportivi, cei mai buni luptători din țară. Ei au fur
nizat partide de un ridicat nivel tehnic și specta
cular. superioare celor din edițiile anterioare.

Deși concursul a avut loc la începutul sezonului 
compelițional, trebuie să subliniem că evoluțiile

crucișat mănușile cu Engyn (Tur
cia). Ferindu-și arcada (care fusese 
deschisă in prima intilnire), boxe
rul nostru a acționat prudent in 
prima repriză, luptind de la dis
tanță. Engyn a Intrat in lupta de 
aproape in repriza secundă, fără 
ca Gruiescu să sesizeze această 
tactică, convenabilă pentru boxe
rul turc. Engyn a atacat insistent 
in finalul meciului, ciștigind cu 
următorul punctaj : Pospișil (Ce
hoslovacia) 59—59. preferîndu-I pe 
Engyn : Kalife (Liban) 60—58 ; Del- 
cev (Bulgaria) 60—57.

Meci „strins" intre Gîju și Ibra- 
himovic (Iugoslavia). Mai inalt, cu 
gardă inversă, boxerul iugoslav !-» 
incomodat deseori pe Giju, îndeo
sebi in prima repriză. In următoa
rele, insă, reprezentantul nostru 
și-a „păcălit" repetat adversarul, al 
cărui tir n-a mai țintit ca in repri
za intii. Giju a cișligat, dar lovitu
rile recepționate in prima repriză 
au făcut ca punctajul să fie foarte 
strins, astfel: Kalife (L.) 59—58 ;

(Continuare in pag. a 4-a)

CONCURSUL DE ATLETISM
AL JUNIORILOR MARI

Condiții 
atmosferice 
neprielnice 
in ambele zile

Dacă în urmă cu o săptămînă, 
la concursul juniorilor mici a 
fost vreme bună măcar în ziua 
a doua, la concursul de primă
vară al juniorilor mari un vînt 
rece a bătut în permanență și, 
în plus, duminică a plouat.

Condițiile atmosferice au in
comodat Vădit pe concurenți. Și 
așa ei au realizat însă unele re
zultate destul de bune.

Cea mai valoroasă performan
ță a concursului a fost înregis
trată de rapidista Doina Bădes- 
cu : 56,8 la 400 m — nou record 
republican de junioare. De ase
menea, echipa de ștafetă 4 x 100 
m Viitorul București (M. Pre- 
torian, S. Angheleseu, CI. 
Duda și M. Tătar) a obținut un 
nou record republican de juni
oare pentru echipele de club :

(Continuare in pag. a -a)

Nou record republican 
la aruncarea discului: 
losif Naghi - 57,36 m

TG. MUREȘ. 23 (Prin tele
fon). — în cadrul unui con
curs de atletism desîășurat în 
localitate, maestrul sportului 
Iosii Naghi (Steaua) a corectat 
de două ori consecutiv recor
dul republican la aruncarea 
discului .înreqistrînd 57.26 m 
și 57,36 m. lată seria aruncă- 
cărilor sale : 55,05—55,66—
53,73—57 26 — depășit — 
57.36. Vechiul record repu
blican. 57 00 m. iusese stabilit 
de același atlet în septembrie 
1966

C. ALBU-coresp.



Agenda competiționald

Duminică s-a încheiat 
cursul republican de pentatlon 
modern dotat cu „Cupa primă
verii". Rezultatele ultimelor trei 
zile : proba de tir a revenit lui Emil 
Ionescu (Steaua II) cu 186 p. 
(802 p), pe locul doi Teodor Guță 
(Acad. Militară) 184 p. (780), iar 
pe locul 3 Dumitru Spîrlea 
(Steaua I) 183 p. (758), proba de 
înot a revenit lui Ivan Bănet 
(Polit. Timișoara) 3:48,7 (1033 p.), 
pe locul doi Marian Cosmescu 
(Steaua I), 3:58,3 (976), iar pe 
locul 3 Dumitru Spîrlea 4:05,0 
(934). Ultima probă — crosul — 
a revenit lui Ivan Bănet 11:35,0 
(985 p), pe locul doi N. Lichiar- 
dopol (Steaua II), 11:54,0 (928), 
urmat de Dumitru Spîrlea 12:03,0 
(901), Pe echipe cele trei probe au 
revenit formației Steaua I. Clasa
mentul general: individual 1. Du
mitru Spîrlea (Steaua I) 4502, 2. 
Alexandru Stoenescu (Gloria) 
4227, 3. Ștefan Vizitiu (Steaua I) 
4047, 4. Ivan Bănet (Polit. Timi
șoara) 3 947, 5. E. Ionescu (Steaua 
II) 3774, 6. Marian 
3770. Pe echipe: 
12 319, 2. Academia 
10 545, 3. Steaua

Cosmescu
1. Steaua I 
Militară —

II — 10 493,
4. Politehnica Timișoara — 9 882,
5. Gloria — 8 662.

GH. TOMIUC
antrenor Foto: T. Rodbu

Rezultate din categoriile A și B

Meciul restanță în categoria A 
desfășurat Intre echipele mascu
line I.C.F. și Dinamo Oradea a 
avut un tempo dinamic. în pri
ma repriză, partida a fost spec
taculoasă. In partea a doua a în
trecerii, jocul s-a menținut intere
sant, dar spectaculozitatea lui a 
scăzut din cauza repetatelor 
greșeli personale. Scor final: 65— 
55 (26—22) pentru l.C.F. S-au 
evidențiat Nedef, Podvarcu, Scor- 
țescu de la învingători, Mazilu, 
Strugaru și Dolhan de la învinși. 
Au arbitrat corect I. Petruțiu și 
E. Niculescu. (RODICA VIȘAN- 
coresp.).

★
Rezultate din categoria B: se

ria I masculin: A.S.A. Sibiu — 
Constructorul Arad 78—67 (44— 
39), Comerțul Tg. Mureș — Unio 
Satu Mare 54—33 ( 24—16) ; Se
ria I feminin: Progresul București
— Clubul sportiv școlar Bucu
rești 51-—32 (24—9), Școala spor
tivă Brașov — Voința Tg. Mu
reș 62—50 ( 34—16); seria a Il-a 
masculin: Universitatea Craiova
— Universitatea Buc. 88—84 (36—
46), Medicina Timișoara — Poli
tehnica Iași 56—55 (32—30), Poli
tehnica Brașov — Politehnica 
Cluj 63—70 (29—29) ; seria a
Il-a feminin: Medicina Iași 
Universitatea Timișoara 52—64
(18—23), Medicina Tg. Mureș — 
Politehnica Brașov 49—46 (27— 
22), Construcții București — Uni
versitatea București 42—39 (17— 
17), Pedagogic Constanța — Ar
hitectura București 41—38 (15— 
15).

VOLEI 0 victorie prețioasă a jucătorilor de la Steaaa: 3-0 cu Rapid
Aseară, la Floreasca, în meciul de volei 

Steaua — Rapid — scor 3-0 (6, 14, 8) — 
n-am văzut practic pe teren decît o sin
gură echipă — cea învingătoare. Volei
baliștii de la Rapid s-au prezentat în acest 
joc foarte slab, au dat impresia că sînt 
complet dezinteresați, plictisiți, obosiți. 
Ei s-au întrecut în greșeli (mai ales Gri- 
gorovici) la serviciu, blocaj și dublaj, sau 
în finalizarea acțiunilor ofensive.

Steaua a luat un start puternic (11-0) 
datorită în special atacului variat și blo
cajului (Bartha — Cristiani) care a func
ționat ireproșabil, nelăsînd să treacă nici o 
minge. Setul doi a fost mai echilibrat, ra-

REZULTATELE

pidiștii reușind chiar să conducă de cîteva 
ori. La scorul de 14-14, însă. Plocon a tras 
două mingi... afară, hotărînd astfel soarta 
setului. Ultima parte a jocului a fost a- 
proape copia primului set, adăugîndu-i-se 
și greșelile jucătorilor de la Steaua. Spec
tacolul oferit însă a fost sub nivelul celui 
pretins unor formații fruntașe.

Steaua a aliniat următorii jucători: 
Cristiani, Bartha, Porojnicu, Rauch, Rotaru 
și Crețu, care au corespuns. De la Rapid 
nu putem face nici o remarcă.

Au arbitrat cu scăpări Ursulescu și 
Covaci — București.

NICOLETA ALDEA

ETAPEI DE IERI
MASCULIN — CATEGORIA A: Minerul

B. Mare — Politehnica Brașov 3—1 (5. 4, —12, 
8) ; Tractorul Brașov — Dinamo Buc. 0—3 (11, 
12, 10) ; Viitorul Bacău — Petrolul Ploiești 3—1 
<5- —11, 6, 11) ; Progresul Brăila — Alumina 
Oradea 3—0 (10, 2, 10) ; Politehnica Timișoara 
— Politehnica Galati 1—3 (—3, 12, —4, —7) ; 
Categoria B — Seria I : A.S.A. Sibiu — C.S.M. 
Cluj 3—2 (—16, 3, 13, —11, 11) ; Ind. sîrmei C. 
Țurzll — I.c. Arad 3—2 (8, —15. 8, —13, 5) ; 
înainte Timișoara — Semănătoarea Buc. 3—1 
(6, 11, —10, 8) ; Farul Constanța — Progresul 
Buc. 3—o (8. 7, 5) ; Seria a Il-a : Pedagogic Tg. 
Mureș — Construcții București 1—3 (—7, 11, 
—8, —5) ; Universitatea Timișoara — Universi
tatea Craiova 3—0 ; Medicina Buc. — Univer

sitatea Buc. 1—3 (11, —8, —7, —9) ; Știința Pe
troșeni — Politehnica Iași 3—0 (4, 8, 3).

FEMININ. Categoria B — Seria I : Drapelul 
roșu Sibiu — Liceul N .Bălcescu Cluj 3—0 (4, 
9, 0) ; Tricotajul Brașov — Corvinul Deva 3—1 
(9, —6, 9, 12) ; Sănătatea Arad — Viitorul Buc. 
3—0 (13, 9. 12) ; Sănătatea Tirgovlște — Pro
gresul Buc. 1—3 (—15, —13, 13, —3) ; Seria a 
Il-a : Universitatea Iași — I.S.E. Buc. 3—1 (3, 
—16, 3, 5) ; Politehnica Brașov — Medicina Buc. 
1—3 (9, —8, —6. —«) ; Pedagogic Pitești — Me
dicina Tg. Mureș 3—1 (—14, 13, 12, 12) ; Univer
sitatea Timișoara — Medicina Cluj 3—0 (3, 11, 
6) ; Universitatea Buc. — Politehnica Galați 
3—0.

D. Spîrlea (Steaua I)—
învingător în „Cupa

primăverii

| £rosu| intîmpinăm 1 Mai

Ieri dimineață s-a desfășu
rat pe stadionul Voința din 
Capitală, pe un timp rece ți 
ploios, faza pe orașul Bucu
rești a crosului „Să intîmpi
năm 1 Mai“. In clasamentul 
general pe cluburi situația 
este următoarea: 1. Dinamo,
2. Metalul, 3. Progresul. In 
fotografie, un aspect din în
trecerea juniorilor, ciștigată 
de C. Tiqreanu (Progresul).

HANDBAL

MASCULIN, seria I: Rafină
ria Teleajen — Universitatea 
București 9-7 (4-4); C.S.M. Re
șița — Steaua 4-3 (2-1); Politeh
nica 
șov 16-11 (8-5); Politehnica Ga
lați 
(7-1); seria a Il-a: Metalul Copșa 

Timișoara 
Lugoj —

Timișoara Dinamo Bra-

Agronomia Iași 15-2

Mică — Tehnometal 
21-11 (10-5); Timișul 
Voința București 4-3 (1-1); Știința 
Lovrin — Textila Cisnădie 9-13 
(6-4); Tractorul Brașov — Rapid 
București 13-10 (6-6); Voința Si
biu — Cauciucul Orașul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej 12-9 
(3-4); seria a Il-a studențească: 
Universitatea Craiova — Politeh
nica II Timișoara 11-6 (5-3); Po
litehnica București — Pedagogic 
Bacău 6-5 (4-3); Politehnica Bra
șov — Universitatea Cluj 10-18 
(4-8); Medicina Tg. Mureș — 
Știința Petroșeni 12-11 (8-6).

FEMININ, seria I : Liceul nr. 4 
Timișoara — Universitatea Bucu
rești 4-5 (2-4); Rapid București— 
Mureșul Tg. Mureș 9-5 (5-2); 
Progresul București — Rulmentul 
Brașov 8-13 (5-5); Voința Sighi
șoara — Confecția București 
6-12 (2-3); seria Il-a: Spartac 

onstanța — Șc. sp. nr. 2 Bucu
rești 8-7 (4-4); Șc. sp. Petroșeni
— C.S.M. Sibiu 5-9 (2—5); 
sp. Buzău — Constructorul 
mișoara 1-2 (0-1); seria a 
studențească : Universitatea
— l.C.F. București 9-9 (3-4); 
dagogic Tg. Mureș 
Economice București 4-6 (2-2).

Șc.
Ti-

II-a
Cluj
Pe-

Științe

Ervin Seiler (Metalul) a ciștigat

concursul republican 
al motoretelor„Carpați

Sîmbătă și duminică s-au des
fășurat ultimele două etape ale 
concursului republican al motore
telor „Carpați". Timpului însorit 
de la plecarea din Călimănești i-a 
luat locul, în apropiere de Sibiu 
și apoi pînă la Brașov, un vînt 
puternic, în rafale din fată și la
teral, care a pus probleme deose
bite concurenților și a făcut o se
veră triere a valorilor. Astfel, la 
Brașov numai 17 alergători au a- 
juns fără penalizări. Tributul cel 
mai masiv l-au dat N. Dumii- 
trache (Metalul), Al. Ionescu,
E. Huszar și Șt. Chițu (Steaua) 
care au acumulat 43, 13, 12 
și respectiv 7 p. Etapa a IlI-a, 
deși s-a consumat pe o ploaie 
rece și deasă, a dat loc la 
mai puține penalizări decît se 
credea. La București s-au prezen
tat 14 rnotocicJiști nepenalizați : 
T. Popa, Tr .Macarie, E. Seilet, 
N. Dițescu (Metalul), V. Szabo, E. 
Keresteș, P. Paxin-o, C. Goran, 
A. Ionescu (Steaua), Al. Oprea, 
E. Schlesiger (Metrom Brașov),
1. Sasz (St. r. Brașov), M. Termen-
tu (Poiana) și Șt. Viuleț (Loc. PI.), 
între aceștia s-a dat lupta pentru 
ocuparea primelor locuri în cla
samentul general printr-o probă 
de departajare (viteză pe circuit 
în jurul Pavilionului Expoziției 
din Piața Scînteii). Demonstrînd 
o tehnică avansată (ca de altfel 
pe întreg parcursul celor trei e- 
tape) Tr. Macarie, E. Seiler, Al 
Oprea. E. Keresteș, T. Popa și V. 
Szabo au ocupat, în această ordi
ne, primele șase Locuri. La închi
derea concursului însă, cînd s-a 
făcut controlul tehnic al motore
telor, s-au constatat modificări 
neregulamentare la cele pilotate 
de Tr. Macarie și E. Keresteș. 
Pentru aceasta ei au fost excluși 
din clasamentul general, cate a- 
cum arată astfel : 1. E. Seiler,
2. Al. Oprea, 3. T. Popa, 4. V. 
Szabo, 5. A. Ionescu, 6. C. Go
ran, 7. Șt. Viuleț, 8. I. Sasz, 9. 
N. Dițescu, 10. E. Schlesiger, 11. 
M. Termentu, 12. P. Paxino.

Demnă de toată lauda a fost 
evoluția tinerilor debutanți în 
asemenea concursuri, Al. Oprea,

ACTIVITATE INTERNA
ATLETISM. - 29-») aprilie: 

Prima etapă a campionatului 
republican pe echipe ;

BASCHET. - 29-30 aprilie : 
Etapă în cadrul campionate
lor republicane ;

FOTBAL. - 30 aprilie : E- 
tapâ în cadrul campionatelor 
republicane ;

VOLEI. - 29-30 aprilie : E- 
tapă în cadrul campionatelor 
republicane ;

RUGBI. - 30 aprilie: Etapă 
In cadrul campionatului repu
blican.

ACTIVITATE INTERNAȚIO
NALA

CICLISM. - 25 aprilie, .
Roma : Concurs cu participa
rea sportivilor noștri fruntași;

la

Aspect din proba de 
departajare. Traian 
Macarie, Ervin Sei
ler și Alexandrii 
Oprea, „roată în 
roată", atacă deciși 

un viraj.

Șt. Viuleț, C. Goran, 
ger și A. Ionescu care 
într-o companie valoroasă cu 8 
maeștri ai sportului, să parcurgă 
traseul fără greșeală și să obți
nă medalii de aur. Remarcabilă a

ATLETISM , atmosferice neprielnice
(Urmare din pag. 1)

49,2. Iată rezultatele tehnice în
registrate : BĂIEȚI : 100 m : Gh. 
Dulgheru (Die. 1 Caracal) 11,6, 
Ad.
200
Piță 
zon 
bin
(Die.

Ioani (Șc. sp. Cluj) 11,6; 
m: Gh. Dulgheru 23,6, N. 
(Tract. Brasov) 23,7, C. Ri- 

(l.C.F.) 23,7 ; 400 m: T. Ba- 
(C.S.O. Mediaș) 50,8, D. Tit 

2 C-lung Muscel) 51,1 ;
800 m : R. Rusu (C.S.M. Cluj)
1:56,8, Al. Grosu (Electroputere 
Craiova) 1:57,4, M. Neamțu
(l.C.F.) 1:57,6; 1500 m: C. Pas
cale (Met. Buc.) 4:01,6, Al. Grosu 
4:02,2, I. Dima (Met Buc.) 4:02,5, 

4:02,7 ;
C. Pas- 
(C.S.M. 
(Die. 4 

P. Dupan (Met. Buc.) 
3 000 m: I. Dima 9:00,2, 
cale 9:01,4, M. Popescu 
Cluj) 9:03,0, I. Cardoș 
Tim.) 9:03,2 ; 110 mg : Șt. Sat- 
mari (Univ. Cluj) 15,5, A. Șepci 
(Univ. Cluj) 15,8, FI. Drăguleț 
(l.C.F.) 16,1 ; 400 mg : D. Cosma 
(Șc. sp. Bacău) 56,0, FI. Drăguleț 
57,6, Șt. Satmari 57,8 ; 1500 m 
obst. : R. Rusu 4:14,8, M. Ionescu 
(Șc. sp. UCFS Roman) 4:23,8 ; 10

27 aprilie, în R.D.G.: Concurs 
cu participarea sportivilor noș
tri fruntași ;

TENIS. - 28-30 aprilie, la 
București : România — Belgia In 
cadrul „Cupei Davis'; 24—30 
aprilie, la Tașkent : Concurs 
internațional de tineret cu 
participarea sportivilor noștri 
fruntași ;

AVIAȚIE. — 24—25 aprilie, la 
salina Slănic : Concurs inter
național de micromodele ;

ȘAH. - 24-29 aprilie, la 
București: Turneu internațional;

SCRIMĂ. - 28-30 aprilie, la 
Paris : Franța - Italia — Ro
mânia — Ungaria la floretă 
fete și „Cupa Jeanty"; 29—30 
aprilie, la București : „Cupa 
Gaudini" la floretă bărbați.

Foto : St. Ciotloș

E. Schlesi- 
au reușit,

fost și comportarea lui C.
caru (St. r. Brașov) care, deși a 
fost „campionul panelor”, a reu
șit să acumuleze numai 16 p și să 
obțină medalia de bronz.

I. DUMITRESCU

km marș : C. Dinu (Șc. sp. , 
Buc.) 49:10,4, C. Staieu (Telefc.. 
ne Buc.) 49:52,0; 4x100 m: Șc. 
sp. 1 Buc. 44,1, Șc. sp. 2 Buc. 
44,5, 4 x 400 m : l.C.F. și C.S.M. 
Cluj 3:32,8, Șc. sp. 1 Buc. 3:34,4; 
înălțime: Ș. loan (Politehnica 
Buc.) 2,05, M. Mitileois (l.C.F.) 
1,94, A. Șepci 1,90, A. Niculescu 
(Progr. Buc.) 1,85 ; prăjină : Cr. 
Ivan (Rapid Buc.) 4,10, Gh. Gli- 
gor (Șc. sp. 2 Buc.) 4,00 ; lungi
me : M Ding (Viit. Buc.) 6,96,
D. Crișan (l.C.F.) 6,96, M. Geor
gescu (Flacăra Craiova) 6,83, Em. 
Milotin (C.S.Ș. Buc.) 6,74 ; triplu : 
V. Purecel (Știința Alexandria) 
14,11, R. Mutică (Rapid Buc.) 
13,95. V. Radetchi (Șc. sp. 2 Buc.) 
13,84, M. Niculescu (Hunedoara) 
13,81 ; greutate : D. Radulescu 
(Met. Buc.) 13,85, P. Ciolac (Ra
pid Buc.) 12 97 ; disc : 
(Met. Cugir) 43,02, N. 
sp. 2 Buc.) 42,54, I. 
(Știința Agnita) 42,26, 
(Șc. sp. 2 Buc.) 41,30 ; 
St. Giubelan 
66,06, 
namo Buc.) 58,48, 
(Steaua) 52,34 ; FETE :
M. Goth (Met. Buc.) 12,9; 200 m: M. 
Goth 26,2. E. Vitalioș (Tract. Tg. 
Secuiesc) 26,6, D. Bădescu (Rapid 
Buc.) 26 8 ; 400 m : D. Bădescu

Gh. Dăian 
Gagea (Șc. 
Arieseanu 
VI. Hodoș 

suliță : 
(Șc. sp. Craiova) 

ciocan : Șt. Siscovici (Di- 
V. Popescu 

100 m :

Fază din meci: atacă jucătorii de la Steaua

56,8 — rec. rep. jun., FI. Grigo- 
rescu (Rapid Buc.) 57,9, E. Vi
talioș 58.1, A. lakab (C.S.M. Cluj) 
58,7, E. Baciu (Șc. sp. UCFS Ro
man) 58.8, M. Filip (Șc. sp. UCFS 
Roman) 59.5. I. Sacaei (Tract. Tg. 
Secuiesc) 59,9 ; 800 m : E. Baciu 
2:13,7, A. lakab 2:15,8, I. Sacaci 
2:17,7, FI. Grigorescu 2:17,9, I. 
Arășanu (Tehnica Brănești) 
2:19,6 ; 80 mg : S. Anghelescu
12.1, E. Schal (Șc. sp. Brașov)
12.2, M. Popa (Start Tg. Mureș) 
12,3 ; 4 x 100 m : Viitorul Buc. 
49,2 ; înălțime: V. Bonei (Rapid 
Buc.) 1,64, E. Stoenescu (Știința 
Alexandria) 1,61, D. Munteanu 
(Șc. sp. Bacău) 1,58, D. Radu 
(Steaua) 1,58, C. Popescu (Die. 35 
Buc.) 1,58 ; lungime : E. Schal 
5,52, S. Tănase (C.S.M. Cluj) 5,50; 
greutate: G. Murărescu (Șc. sp. 
UCFS Roman) 12,80, St. Pînzaru 
(l.C.F.) 12,42, M. Illy (Die. 4 Tim.) 
12,23, V. Brad (Progr. Buc.) 12,12; 
disc: A. Menis (Die. N. Băl
cescu Craiova) 43,50 ; suliță: 
I. Stancu (Dinamo Buc.) 42,90, FI. 
Agîții (Dinamo Buc.) 41,42, S. 
Moritz (Die. 4 Tim.) 40,82. (a. i.J.



HALTE HE

Zece recorduri
la „finalele" juniorilor

indi-
s-au
con-

GALA 11, 23 (prin telefon, de la 
trimisul nostru). Timp de două zile 
s-au desfășurat în localitate fina
lele campionatului republican 
vidual de juniori. întrecerile 
bucurat de un frumos succes,
cretizat prin cele zece recorduri re
publicane : cat. 56 kg — A. Parna- 
velas (95 kg împins) ; cat. 60 kg — 
T. Apostol (90 kg smuls, 120 kg 
aruncat, 290 kg total); cat. 67,5 kg 
— V. Bădescu (110 kg împins), A. 
Holțer (140 kg aruncat, 350 kg to
tal) ; cat. 82 kg — Șt. Pintilie 
(115 kg împins, 150 kg aruncat, 377 
kg total).

Iată campionii, în ordinea cate
goriilor : cat. 52 kg: 1. T. Vințe 
(C.S.M. Cluj) 222,5 kg; juniori 
mici : G. Niță (Electroputere Gra- 
iova) 185 kg ; cat. 56 kg : 1. A. 
Pamavelas (Rapid Oradea) 272,5 
kg; juniori mici: M. Ioo (C.S.M. 
Cluj) 215 kg. Cat. 60 kg: 1. T. 
Apostol (Progresul Buc.) 290 kg ; 
juniori mici : A. Miuț (Eelectromotor 
Timișoara) 260 kg. ~ 
1. A. llolțer (C.S.M. 
juniori j ' ' 
270 kg. 
(C.S.M. 
mici: I.
310 kg 
tiiie 
niori 
232,5 kg. Cat. 90 kg : 1. V. 
(Steaua) 327,5 kg; juniori 
S. Male (St. r. Brașov) 270 kg. Cat. 
grea : I. O. Pop (C.S.M. Cluj) 360 
kg ; juniori mici: E. Balaban 
(Steaua) 272,5 kg.

Cat. 67,5 kg ; 
Cluj) 350 kg ; 

: Deușan (C.S.M. Cluj) 
; 1. A. Sigmund 

kg ; juniori

niiei :
Cat. 75 kg :
Cluj) 315 _
Palincaș (Indagrara Arad) 
Cat. 82,5 kg: 1. Șt. Pin- 

(Dinanio Buc.) 377,5 kg; ju- 
mici: I. Ciete (C.S.M. Cluj) 

Dinu 
mici :

ION OCHSENFELD

LUPTE

la II categorii, 10 
titluri de campioni!

I
I
Ide anul trecut de la 

Mexico — și tot prin tuș 
adversari, excepție fă- 
dinamovistul C. Turtu-

I

drept, la egalitate 
(C.S.O. Pitești), dar 

clasat pe primul 
puține puncte pe-

87 kg — I.78 și

— au cîști- 
revenindu-le

(Urmare din pag. 1)
frumoasă evoluție in cadrul aces
tor finale. El a învins prin tuș pe 
I. Alionescu (Dinamo) — cîștigă- 
torul concursului „Săptămînii pre- 
olimpice" 
Ciudad de 
pe ceilalți 
cind doar 
rea, pe care l-a întrecut la puncte.

Multiplul campion al categoriei 
63 kg, S. Popescu (Steaua), și-a 
păstrat și anul acesta titlul, prin
tre învinșii săi figurind Gh. Gheor- 
ghe (Dinamo), I. Popa (Electropu- 
tere Craiova) și I. Mocemeac (Chi
mistul Baia Mare).

Campionul de anul trecut al ca
tegoriei 70 kg, I. Gabor (Steaua), 
nu a reușit să păstreze titlul. El a 
terminat, ce-i 
cu M. Bolocan 
piteșteanul s-a 
loc, avind mai 
nalizare.

La categoriile . _
Țăranu și respectiv El. Ciorcilă 
(ambii de la Dinamo) 
gat toate partidele, : 
tricourile de campioni.

O surpriză plăcută ne-a oferit 
Gh. Popovici (Dinamo), atît prin 
victoriile realizate în întîlnirile cu 
N. Neguț (Steaua), C. Penciu (Me
talul), I. Neagoe (Carpați Sinaia), 
cit și prin procedeele tehnice fo
losite, el devenind campionul ca
tegoriei 97 kg.

De mai mulți ani, maestrul spor
tului N. Martinescu nu a avut 
„probleme" in cucerirea titlului de 
campion național. De astă dată 
însă, a întîlnit în C. Bușoiu (Elec- 
troputere Craiova) un adversar re
dutabil, de care nu a reușit să 
treacă, meciul terminîndu-se la e- 
galitate. Pină la această partidă, 
ambii sportivi înregistraseră a- 
ceeași suită de victorii. Așadar și 
la categoria lor (-f-97 kg) au fost 
acordate două titluri de campioni.

PRIMII CLASAȚI
Iată primii clasați : cat. 52 kg : 1. 

GH. STOICIU (Steaua): D. Pîrvules-
cu (Steaua) ; 3. Șt. Șteian (Steaua). 
Cat. 57 kg : 1. I. BACIU (Steaua) ;
2. C. Turturea (Dinamo) ; 3. M. Cris-
tea (Steaua). Cat. S3 kg : 1. S. PO
PESCU (Steaua) ; 2 Gh. Gheorghe 
(Dinamo) ; 3. I. Popa (Electroputere 
Craiova). Cat. 70 kg : 1. M. BOLO
CAN (C.S.O. Pitești) ; 2. I. Gabor
(Steaua) ; 3. A. Toth (Steagul roșu 
Brașov). Cat. 78 kg ; 1. I. ȚARANU 
(Dinamo) : 2. P Stroe (Steaua) ; 3. 
D. Bacalu (Flamura roșie Tulcea). 
Cat. 87 kg : 1. FL. CIORCILĂ (Di
namo) ; 2. V. Fodorpataki (Dinamo);
3. O. Retfalvi (Unio Satu Mare). Cat.
97 kg : 1. GH. POPOVICI (Dinamo) ; 
2. N Neguț (Steaua) ; 3. C. Penciu 
(Metalul). Cat. _U97 kg : 1. N. MAR
TINESCU (Dinamo) ; - - .
(Electroputere Craiova, , 
lade (Oțelul Galați).

Clasament pe regiuni : 1. Oraș
București 46.5 p ; 2. Oltenia 17 p ; 3. 
Maramureș 11 p.

i
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
I
I

Bușoiu
Șt. Pa-

c. 
3. I

I

[ROMANIA—CIPRU 7-0 (3-0)
I (Urmare din pag. 1)

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

intr-un singur sens: poarta ciprio- 
ților, pentru rotunjirea scorului. 
Combinind spectaculos și eficient, 
ocaziile au venit una după alta 
(peste duzină și din cele mai favo
rabile), dar scorerul n-a avut trea
bă decît de șapte ori. Una dintre 
cauzele numeroaselor ratări a fost 
— paradoxal — tocmai dorința de 
a înscrie, stare care a creat o gra
bă nejustificată, un soi de nervo
zitate, mai evidentă la Ion Ionescu 
și Dobrin. Fără îndoială, atunci 
cind scorul se urcă la 7—0 ești 
mai îngăduitor cu „rateurile”. Dar 
dacă. ..

Altfel, fotbaliștii români, bene
ficiarii unei tehnici de joc mult 
superioare celei a adversarilor, au 
acționat tactic exact, folosind, cil 
predilecție, pasa scurtă, dezvoltînd 
o mișcare în teren complexă, 
schimbînd derutant direcția atacu
rilor (excelent Dumitriu care și-a 
făcut o remarcabilă reintrare în 
echipa națională). Fotbaliștii noștri 
au desfășurat, necontenit, jocul în 
atac, fapt care a făcut ca ideea 
(oaspe(ilor) de a juca aglomerat in 
defensivă să rămînă... abstractă, 
ciprioții fiind obligați să se „rela
xeze” pe linia fundașilor ca o ar
monică. In felul acesta au fost 
create numeroase găuri, prin care 
înaintașii noștri s-au infiltrat spre 
poarta lui Varnavas.

Ciprioții — e drept, in zece oa
meni din min. 8, prin accidentarea 
lui Ploutis — „s-au prins” la toate 
fentele lui Dumitriu et Co., făcind 
figura unui boxer groggy din pri
mul pină in ultimul minut. Varna
vas, Drossos, Cristalis și Stylianou 
au încercat, din răsputeri, să-și re
aducă corabia la linia 
dar valurile stirnite de 
mănesc, in mare vervă, 
cat toate intențiile.

★

Asaltul la poarta lui Varnavas a 
început de la primul fluier de ar
bitru ; eu o „deschidere" a lui Do
brin spre Lucescu, al cărui șut- 
centrare deasupra careului mic dă 
posibilitate portarului cipriot să re
țină ușor. Majoritatea mingilor îl 
caută... și-l găsesc ye Dumitriu II, 
un adevărat argint , riu care, pe 
lingă rolul de dispecer, se infil
trează pe ambele flancuri și pentru 
finalizare. In min. 4, rapidistul il 
„pierde pe drum" pe Cristalis, șu
tează puternic și mingea respinsă 
de un apărător cipriot este reluata 
de LUCESCU (aflat pe poziție de 
înaintaș central dreapta) care o tri
mite pe jos in colțul mare, cu 
intervenția lui Varnavas : 
pentru România.

Fotbaliștii oaspeți se află 
tru prima oară în jumătatea 
tră de teren abia în min. 
centrarea lui Kettenys, de pe aripa 
dreaptă, este boxată de M. Ionescu, 
care înlătură astfel pericolul din 
fața porții sale.

Pits la grea încercare de atacu
rile dezlănțuite ale „tricolorilor", 
adversarul mai pierde șl un om, 
pe Ploutis, care, vrind să rezolve 
o situație dificilă, se ciocnește cu

de plutire, 
atacul ro- 
le-au îne

toată
1—0

pen- 
noas- 

6, dar

A

In categoria B Rezultatele categoriei C
SERIA I

Oltul
gi stul 

Flacăra

Rm. Vîlcea — Siderur-
2-2 (0-0) 

Moreni — C.F.R. Pașcani
3-0 iO-0) 

Chimia
2-0 (1-0)

Dinamo
1-1 (0-1)

— Metrom
1-0 (0-0)

Ceahlăul P. Neamț
Suceava

Oțelul Galați - 
Bacău

Politehnica Buc.
Brașov

Poiana Cimpina — Dinamo Vic
toria București 2-0 (1-0)

Metalurgistul București — Pro
gresul Brăila 4-1 (3-0)

SERIA A Il-a
Minerul Baia Mare — Gaz Metan 

Mediaș 1-0 (1-0)
Minerul Lupeni — A. S. Cugir 

0-0
Mu- 
(0-0) 

Arad 
(0-1)

Clujeana — Unirea Dej 1-1 (0-0) 
Ind. sîrmei C. Turzii — C.F.R.

Timișoara 5-1 (3-1)
C.S.M. Sibiu — Crișul Oradea

2-0  (0-0) 

C.S.M. Reșița — A.S.A. Tg.
reș 1-1

Vagonul Arad — C.F.R.
0-1

portarul Varnavas și este nevoit 
să părăsească terenul (min. 8).

în dorința de a majora scorul, 
jucătorii noștri nu slăbesc nici o 
clipă presiunea și, în min. 13, asis
tăm la un tir repetat la poarta 
adversă : în interval de citeva se
cunde Martinovici, Dumitriu II și 
Dobrin expediază șuturi puternice, 

Golul șapte. Autorul său —
scoate

I. Ionescu — iși „rezervă" plăcerea de a 
balonul din poartă

Foto : A. Neagu

apă-sau de 
porții. Apoi, 
(14) — emo-

respinse de Varnavas 
rătorii masați în fața 
intr-un singur minut 
ții la ambele porți : mai intii la a 
noastră, unde Nunweiller III re
zolvă o situație dificilă, apoi la 
oaspeți, care sint salvați de bara 
transversală (șutase din unghi di
ficil, fără pendulare, Dumitriu II). 
In min. 15, tabela arată 2—0 : 
MARTINOVICI șutează din interio
rul careului și Ion Ionescu, aflat 
în traiectorie, lasă mingea să-i 
treacă printre picioare, derutînd pe 
Varnavas care nu mai poate in
terveni.

Acțiunile se desfășoară in conti
nuare în sens unic, spre poarta 
clprioților și publicul răsplătește 
cu vii aplauze jocul constructiv- 
ofensiv, punctat adesea cu combi
nații de efect. Golul 3 nu întîrzie 
mult (min. 24) : DUMITRIU ten
tează, driblează tot ce are în cale, 
încheind acțiunea printr-un șut cu 
efect, balonul intrind în plasă.

Cele trei goluri „căzute" în mai 
puțin de o jumătate de oră, creează 
o oarecare stare de automulțumire, 
„tradusă" prin pase întîrziate în 
spațiul de finalizare (Ionescu, de 
citeva ori) sau printr-o serie de 
ocazii ratate (Ghergheli, Lucescu).

La numai un minut după relua- 

SERIA
Textila Buhuși —

EST
Victoria Roman

0-1 (0-0) Severin
Petrolul Moinești — Foresta Făl- Victoria Călan —

liceni 5-3 (1-1)
Gloria C.F.R. Galați — Ancora Minerul Anina —

Galați 1-2 (0-0) hai a
Locomotiva Iași — Gloria Bir- C.F.R. Caransebeș

Iad 2-1 (1-1) Hunedoara
Metalul Buzău — Unirea Foc- Aurul Zlatna —

șani 2-1 (2-1) Jiu
Metalul Rădăuți — Minobrad Tractorul Brașov

Vatra Dornej 3-1 (1-0) tere Craiova
Rapid Mizil — FI. roșie Te- Chimia Făgăraș

cuci 2-0 (1-0) Deva
SERIA SUD

Metalul Tirgoviște — Flacăra Steaua roșie Salonta — Sătmă-
roșie Buc 4-0 (1-0) reana 2-2 (1-1)

Progresul Corabia — Dunărea Metalul Copșa Mică — Voința
Giurgiu 2-1 (1-0) Reghin 3-1 (2-1)

S. N. Oltenița — C.F.R. Ro Olimpia Oradea — Medicina
șiori 3-0 ti-0) Cluj 1-1 (1-1)

Stuful Tulcea — Portul Con- Faianța Sighișoara — Arieșul
stanța 1-1 (0-0) Turda 2-1 (1-1)

Electrica Constanța — Electrica Recolta Cărei — Soda Ocna
Fieni 3-0 (1-0) Mureș 0-0

Muscelul Cîmpulung — Oltul Minerul Baia Sprie — Chimica
Sf Gheorghe 0-0 Tîrnăveni 3-0 (3-0)

Rapid C. F. Buc. — I.M.U. Med Metalul Aiud — Minerul Bihor
gidia 1-1 ii-0) 4-0 (3-0)

ce, se înscrie al patrulea gol : Du
mitrii! II, prezent la toate acțiu
nile ofensive, îl lansează pe Gher- 
gheli (intercalat deseori pe flan
cul drept, ca al cincilea atacant), 
urmează un șut-centrare al mijlo
cașului dinamovist, respins de Var- 
navas in picioarele lui IONESCU, 
care pu stă pe gînduri și plasează 

la colț. Adversarul e descumpănit 
și, in min. 52, va primi al 5-lea 
gol. Autor ? DUMITRIU II, care 
după ce driblează și pe Varnavas 
(ieșit) trimite 
goală.

balonul în poarta

Cinci minute
Dacă starea tere-ILIE O ANĂ : 

nului ar fi fost alta și dacă ar 
fi existat o concentrare mai mare 
din partea atacanților noștri, sco
rul ar fi putut fi și mai mare. 
Ghergheli, Nunweiller III, Popa 
și Dumitriu mi-au plăcut cel mai 
mult. Meciul de azi l-am trecut 
cu bine, dar ne așteaptă unul 
mult mai greu, cel cu Elveția și 
trebuie să fim foarte atenți pen
tru pregătirea lui. Jucătorii au 
datoria să se pregătească și mai 
serios, să-și organizeze viața de 
așa manieră incit la meciul cu 
Elveția să se comporte mult mat 
bine ca azi.

IOSIF PETSCHOWSKI : înain
tarea noastră putea marca mult 
mai mult dacă nu jucc prea in
dividual. Dintre jucători ii felicit 
pe Ghergheli și Dumitriu, ca și 
pe Martinovici pentru debutul

Tr. 
(1-0) 

Sibiu 
(0-1) 
Stre- 
(3-1)

SERIA VEST
Autorapid Craiova — Metalul

2-1 ' 
- A.S.A.

1-1
Progresul

4-2 
— Metalul

1-0 (0-0) 
Victoria Tg.

4-0 (1-0) 
— Electropu-

3-1  (1-0) 
— Mureșul

1-0 (0-0)
SERIA NORD

în minutul următor, notăm pri
mul șut al oaspeților spre poarta 
apărată de M. Ionescu, după care 
reprezentanții noștri ii supun din 
nou la grele încercări pe Varna
vas. în min. 55, Lucescu îl driblea
ză scurt pe Cristalis (care a jucat 
tot meciul pe linia fundașilor), dar 
mingea trimisă puternic atinge 
bara la vinclu. în min. 62, Nun
weiller III, avansat mult în tere
nul advers, trimite cu capul, pla
sat, dar Cristalis scoate, tot cu 
capul, de pe linia porții. Și totuși, 
în min. 69 M. Ionescu se remarcă 
și el, scoțînd în corner, de la pă
ianjen, balonul trimis puternic, 
prin surprindere, de Stylianou.

Jucătorii noștri își permit mo
mente de relaxare, Dobrin greșește 
citeva pase, Martinovici devine 
confuz, dar, nu după mult timp 
(min. 77), Varnavas va scoate pen
tru a șasea oară balonul din plasă : 
a șutat cu putere EMIL DUMI
TRIU, mingea respinsă de un ad
versar îi revine tot lui și de data 
aceasta nu mai greșește.

Este 6—0 și spectatorii cer 
acum, și al șaptelea gol. 11 va în
scrie ION IONESCU (în min. 86) 
care reia, din apropiere, mingea 
trimisă de Martinovici. Același Io
nescu este pus apoi în poziție fa
vorabilă de Dumitriu II, dar saltă 
balonul peste poarta... goală.

Fluierul final al arbitrului îl scu
tește pe curajosul Varnavas de noi 
■moții...

M. Gugulovici (R.S.F. Iugoslavia)
★ ★★★★ ajutat la tușă de D. 
Horvat și P. Kostovski.

ROMÂNIA : M. Ionescu — Popa, 
Nunweiller III, D. Nicolae, Mocanu 
— Ghergheli, Dobrin — Martino
vici, Dumitriu II, Ion Ionescu, Lu
cescu.

CIPRU : Varnavas — Iacavou, 
Hristou, Ploutis, Kostas — Tofis, 
Cristalys, Drossos — Kettenys, Pie- 
rides, Stylianou.

Raport de cornere : 14—2 (7—1) 
în favoarea românilor.

după meci

că poartă nasul cam

DOUMITRIOV, con- 
delegației cipriote :

său ae extrema modernă. Echipa 
Ciprului m-a deziluzionat.

MILIVOJE GUGULOVIC, ar
bitrul meciului : De fapt Româ
nia n-a avut adversar astăzi, fi 
cele 7 goluri mi se par puține... 
Noi nu am avut prea mult de 
lucru. Dintre jucătorii români
i-am  admirat pe Martinovici și 
Dumitriu. In schimb, Dobrin, pe 
care așteptam cu nerăbdare să-l 
văd la lucru, m-a deziluzionat. 
Mi se pare 
pe sus...

STELIOS 
ducătorul 
Echipa noastră n-a putut arăta 
mare lucru pe un teren gazonat 
și ud. și pe o astfel de vreme. 
In schimb, mi-a plăcu extraor
dinar de mult formația României. 
A jucat mai bine decît cea care 
ne-a întrecut anul trecut, la Ni
cosia, cu 5—1 și s-a arătat chiar 
peste valoarea reprezentativei 
Italiei, care cu greu ne-a învins 
la noi acasă Omonimul meu din 
echipa dv., Dumitriu, este un ju
cător remarcabil. Spunind aceas
ta nu vreau să diminuez valoa
rea celorlalți.

PRONOSPORT

IV.
V.

VI.

AȘA ARATĂ O VARIANTA CU 
13 REZULTATE EXACTE 

CONCURSUL PRONOSPORT 
Nr. 16 ETAPA DIN 23 

APRILIE 1967
I. România — Cipru 1

II. Oltul Rm. Vîlcea—Siderur- 
gistul x

III. Ceahlăul—Chimia Suceava 1 
Oțelul Galați—Din. Bacău x 
Poiana — Dinamo Victoria 1 
Minerul Lupeni — A. S.
Cugir 

C.S.M. Reșița— A.S.A. Tg.
Mureș

VIII. Industria sîrmei — < 
Timișoara

IX. Atalanta — Milan
X. Brescia — Bologna 

XL Cagliari — Napoli 
XII. Fiorentina — Torino 

XIII. Mantova — Lanerossi
Fond de premii : 441.346 lei 

care 82.718 
minim.

VII.
X

C.F.R.
1
x
2
x
1
1

din
lei report premiul



REPREZENTATIVA ȚĂRII NOASTRE
A CÎȘTIGAT CAMPIONATUL BALCANIC

Tenismanii români conduc cu 2-1
în meciul cu echipa Ungariei

(Urmare din pag. 1)

Delcev (B.) 59—59, Giju; PospișiI 
(C.) 60—59, Ibrahimovtc.

Pentru arbitri n-a constituit o 
„problemă" punctajul meciului din
tre Antoniu și Daractiev (Bulgaria). 
Acționind decis, de la semidistan- 
ță. boxerul nostru l-a zdruncinat 
in fiecare repriză pe pugilistul bul
gar, ciștigind fără emoții. Puncta
jul arbitrilor: Buzic (Iugoslavia) 
60—58 : Kalife (L.) 60—57 ; PospișiI 
(C.) 60-55,

Disputa dintre Chivâr și Premus 
(Iugoslavia) a dat loc unor schim
buri violente, in care reprezentan

FOTBAL PE GLOB
• La Buenos Aires, în „Cupa 

campionilor Amerioii de Sud“ la 
fotbal, River Plata — Indepen- 
diente 6—2 (2—1).

• Pe stadionul „Parc des 
Princes" din Paris, în prima se
mifinală a „Cupei Franței" la 
fotbal, echipele Sochaux și Ren
nes au terminat la egalitate : 
0—0, după prelungiri. Cealaltă 
semifinală se va disputa la Li- 
moges, între Lyon și D’Angou- 
leme (divizia a Il-a).

• în campionatul englez de 
fotbal continuă să conducă Man 
Chester United cu 55 puncte, ur
mată de Nottingham Forest cu 
52 puncte. Cîteva rezultate din 
etapa de sîmbătă: Arsenal — 
Nottingham Forest 1—1 ; Everton 
— Blackpool 1—0 ; Chelsea — 
Stocke City 1—0 ; West Brom
wich — Liverpool 1—0 : Sun
derland — Manchester United 
0—0.

• La Novi Sad, în meci amical 
de fotbal, Vojvodina — Selec
ționata secundă a Ungariei 1—1 
(0-0).

• Rezultate din campionatul 
italian de fotbal : Atalanta — 
Milan 0—0, Fiorentina — Tori
no 1—0, Brescia — Bologna 0—2, 
Inter — Lazio 0—0, Juventus — 
Venezia 2—1, Roma — Foggia 
0—0, Cagliari — Napoli 0—0, 
Spal — Leeco 2—1, Mantova — 
Lanerossi 2—0.

La floretă pe echipe:
VARȘOVIA, 22 (prin telefon). In 

localitate a avut loc tradiționala 
întilnire de scrimă dintre repre
zentativa țârii noastre și reprezen
tativa Poloniei. întilnirea s-a des
fășurat numai la proba de floretă 
(băieți și fete), individual și pe 
echipe.

Confirmînd forma bună pe care 
o au, floretistele noastre au între
cut puternica formație poloneză cu 
scorul de 9—7. La obținerea aces
tei frumoase performanțe și-au 
adus contribuția Ileană Drîmbâ 
3 v, Maria Vicol 3 v, Marina Stan
ca 2 v, Ana Ene 1 v. Gazdele au 
realizat prin Zimmerman 3 v, Fu- 
kala 3 v și Mazurowska 1 v. La 
floretă masculin, rolurile s-au în- 

tul nostru a fost superior atît pe 
plan tehnic, cit și pe acela al com
bativității. Chivăr a plasat serii 
rapide, eficace, Ia corp și la față. 
Ca urmare, el a obținut decizia >n 
unanimitate : PospișiI (C.) 60—59 : 
Kalife (L.) 60—58 ; Mihat (Turcia) 
60—59.

Lovituri extrem de dure au ca
racterizat întilnirea dintre Mariu- 
tan și Stretenovici (Iugoslavia). 
Mai scund, boxerul iugoslav a cău
tat să intre in lupta de aproape, 
dar Mariuțan s-a deplasat perma
nent, Iar în ultima repriză a expe
diat un puternic croșeu de stingă 
la bărbie, care a pus capăt meciu

' Florin Gheorghiu conduce
i în turneul international de șah

IDupă ziua de odihnă, turneul in
ternațional de șah din Capitală a 
continuat sîmbătă cu disputarea 

(partidelor din runda a 8-a. în par
tida centrală a acestei runde. Flo
rin Gheorghiu, cu albele, l-a între- 

I cut pe Șooș la capătul unui atac 
masiv, condus insă cu unele ezi- 

Itări, ceea ce l-a permis negrului 
să reziste 44 de mutări. După a- 
ceastă victorie, Gheorghiu s-a dis- 

Itanțat îh fruntea clsamentului, pen
tru că a clștigat și Întrerupta eu 
Hennings, încheiată sîmbătă dimi- 

| neața.
Cea mai frumoasă partidă a serii 

Ia fost aceea jucată de Ghițescu 
împotriva lui Fichtl. Maestrul ro
mân a acționat energic In fața unei 

I variante mai puțin obișnuite a a- 
1 părării franceze, adoptate de par- 
I tenerul său, a obținut o poziție 
I ideală de atac șl, după sacrificiul 

unei figuri și mai tirziu al unei ca- 
| lități, a cîștigat spectaculos. în ceea 

ce-1 privește pe Victor Ciocîltea, 
| acesta continuă să joace nesigur, 

în partida cu Pfleger, deși după

I- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
I Intilnire Intre studenții șahiști sovietici si români
■ 9 9 9 9

I Vineri și sîmbătă s-a desfășurat în
Capitală întilnirea internațională a- 
micală de șah dintre reprezentati-

Ivele mixte ale universităților din 
Moscova și București. Cu 4 maeștri

România—Polonia 1-1
versat, gazdele tntrecînd reprezen
tativa țării noastre cu scorul de 
16—9. Scorul este mult prea sever 
față de diferența de valoare. Să 
consemnăm, oricum, faptul că flo- 
retiștii noștri sînt la al doilea in
succes pe plan internațional In 
acest sezon (primul, în „C.C.E." la 
Paris). Numărul victoriilor reali
zate de fiecare sportiv spune mult: 
M. Țiu 3 v, I. Falb 3 v, I. Drîmbă
1 v (!), T. Mureșan 1 v (nerestabilit 
după accident), Șt. Weissbock-Ar- 
deieanu 1 v (!). De la polonezi au 
realizat : Woyda 5 v, Dambrowșki 
4 v (junior), Rujițki 3 v, Skrudlik
2 v, Lișewski 2 v. Deci, scor pe 
echipe : 1—1. Duminică, au conti
nuat întrecerile individuale. 

lui Stretenovici a încercat să se 
ridice, dar antrenorul și-a dat sea
ma că elevul său nu mal poate 
continua lupta, și a aruncat pro- 
sopuL

In celelate meciuri, M. Goanță 
a fost învins la puncte de campio
nul Iugoslaviei, Vujic. Reprezen
tantul nostra a fost deseori neatent, 
fiind surprins de Vujic cu lovituri 
Ia față. In ultima repriză, Goanță 
a fost trimis ta podea. Ion Hodoșan 
a pierdut la campionul Turciei. 
Sandal. In repriza a treia, Hodo
șan a fost numărat.

consumarea deschiderii avea per
spective promițătoare, a continuat 
neinspirat, s-a lăsat surprins de 
manevrele tactice ale jucătorului 
vest-german și a intrat într-un fi
nal inferior, pe care nu l-a mai 
putut salva.

tată și celelalte rezultate ale 
rundei a 8-a: Drimer—Mititelu 
Va—Va, Vasiukov—Partoș 1—0. Par
tidele Haag— Ungureanu și Czer
niak—Hennings s-au Întrerupt.

Rezultatele tnregistrate sseară: 
Hennings — Vasiukov 0-1. Un
gureanu — Czerniak 1-0. Pfleger
— Drimer 1-0. Partoș—Ciocîltea 
1-0. Partidele $oos — Haag, 
Fichtl — Gheorghiu și Mititelu
— Ghițescu s-au încheiat prin 
remiză.

în clasament conduce Florin 
Gheorghiu cu 7 puncte, urmat de 
Pfleger 6, Ghițescu. Soos. Drimer. 
Vasiukov 5, Partoș, Fichtl 4,/s. 
Mititelu, Haag 4, Czerniak (1), 
Ciocîltea 31/», Hennings 2>/2 (1), 
Ungureanu 2 (1).

Runda de astăzi (a 10-a) se 
joacă de Ia ora 10 dimineața.

și 1 candidați de maestru în for
mație, studenții moscovit* au luat 
conducerea tocă din prima zi a to- 
tllnirii, eu un avans de 2 puncte : 

2'/> (1). In ziua a 2-a s-a jucat 
mai strtos, dar oaspeții au reușit s5 
se Impună si în această rundă : 3'lt— 
2*/» (2). Așadar, inaint-a jucării ce
lor J partide întrerupte, scorul me
dului este de 8—5 în favoarea echi
pei moscovite.

Ieri dimineață, studenții sovietici 
au primit replica formației secund*1 
a Universității din București, pe 
care au totrecut-o categoric : Ș'/I—'If 
(1).

Partidele Întrerupte din ambele 
totllniri se joacă astăzi, cu începere 
de la ora 9, la Facultatea de drept.

REPREZENTATIVA DE TENIS A 
BELGIEI A SOSIT ÎN CAPITALA

Sîmbătă seara, a sosit în Ca
pitală echipa de tenis a Belgiei, 
care, în zilele de 28, 29 și 30 
aprilie, va întîlni pe terenul 
Progresul echipa tării noastre, în 
cadrul „Cupei Davis". Echipa 
belgiană este alcătuită din Pa
trick Hombergen, Eric Drossart 
șl Claude de Gronckel.

Vremea puțin favora
bilă n-a oferit decît o 
singură după amiază — 
stmbătă — pentru con
tinuarea tntîlnirii ami- 
«ale România — Unga
ria. S-a jucat partida 
de dublu, la capătul că
reia tenismanii români 
au preluat conducerea 
cu scorul de 2—1. Ul
timele două simpluri 
au fost aminate pentru 
azi după-a miază, la ora 
15. pe terenul central 
din parcul sportiv Pro
gresul.

Cu o curiozitate fi
rească am așteptat să 
vedem „la lucru" dublul 
reprezentativei noastre, 
Ion Țiriac—Ilie Năstase. 
Anul trecut, cei doi ju
cători ne-au adus satis
facții deosebite fiind 
finalist! ai marelui tur
neu de la Roland Gar
ros, cîștiqători ai Balca
niadei. ca și ai altor în
treceri de anvergură. 
Apariția lor de sîmbătă. 
la Progresul. !n fața u- 
nor adversari cu mai 
puține veleități, nu ni 
s-a părut insă eonclu- 
dentă.

Tiriac și Năstase au cîștigat 
In trei seturi, dar nu fără dificul
tăți, de două ori tn prelunqsri. 
Evident, cuplul nu este încă ro
dat (a fost prima lor apariție ală
turi, în acest sezon), intre cei doi 
echipieri nu există Încă acea co
eziune și înțelegere necesare. 
Ion Tiriac ni s-a părut foarte 
bun, sigur pe el, cu cunoștințe 
avansate în tactica jocului de 
dublu. în schimb, tînărul său par
tener, deși la nivel valoric mult 
sporit față de prima zi a întîlnirii, 
dă totuși semne Îngrijorătoare de 
inconstantă. Fazele meciului au 
arătat că atunci cînd Ilie Năstase 
nu se pripește, nu joacă numai 
pentru „cralerie", calculează lovi
tura, el devine un jucător exce
lent. un coechipier ideal pentru 
oampionu’ tării

Cu excepția setului doi — sim

llltimele știri de peste hotare
ECHIPA U.R.S.S. —

CAMPIOANA MONDIALA 
LA BASCHET FEMININ

La Praga au luat sfîrșit campio
natele mondiale feminine de bas
chet. Și la actuala ediție titlul a 
revenit echipei U.R.S.S., care a 
terminat competiția neînvinsă, eu 
16 p. In ultimul joc, baschetbalis
tele sovietice au învins eu scorul 
de 86—67 (44—38) echipa R.D. Ger
mane. după ce cu o zi înainte în- 
trecuseră echipa Coreei de sud cu 
83—50 (35—21). Alte rezultate din 
ultimele zile : Japonia — Iugosla
via 68—64 (27—32), Cehoslovacia — 
R.D. Germană 60—54 (28—23), Co
reea de sud — Iugoslavia 78—71 
(40—42), Cehoslovacia — Japonia 
68—45 (30—19). Iată ordinea în cla
sament : U.R.S.S., Coreea de sud. 
Cehoslovacia, R.D. Germană, Ja
ponia, Iugoslavia, Bulgaria, Brazi
lia. Italia, Australia, S.U.A.

lon Țitiac trimite un „smeri" puternic sub 
privirile atente ale coechipierului său, 
ilie Năstase Foto : A. Neagu

plă formalitate pentru perechea 
română — mereu „startul" mai 
bun l-au avut maghiarii. Szikszai 
și Szoke au condus cu 3—1 in 
orimul set și cu 4—1 in ultimul 
fiind insă egalați și întrecuti, a- 
tunci cînd Tiriac și Năstase s-ac 
mobilizat pentru un randament 
corespunzător potențialului '.or fi
resc. Iată rezultatul cifric al par
tidei : Țiriac. Năstase — Szikszai, 
Szoke 7—5, 6—1, 8—6

După dublu, am avut plăcuta 
revelație să-l vedem pe Petre 
Mărmureanu jucînd — în meciul 
rezervelor ,— la o valoare mult 
superioară fată de anul trecut. El 
l-a întrecut pe maghiarul S. Ba- 
ranyi cu 6—2, 6—2, 8—6.

Întîlnirile dintre tenismanii ro
mâni și maghiari iau sfîrșit as
tăzi.

RADU VOIA

PERFORMANȚE
ALF ATLEȚILOR AMERICAN)

Cu prilejul unui concurg desfă
șurat la College Station (Texas), 
cunoscutul atlet american Randy 
Matson a stabilit un nou record 
mondial la aruncarea greutății : 
21.78 m. Vechiul record era de 
21,51 m și fusese stabilit; de Mat- 
son în 1965. La Lawrence (Kansas), 
Jim Ryun a realizat 3:54,7 pe 1 
milă (cel mai bun rezultat mondial 
al sezonului, pe teren acoperit).

ANQUETIL ÎNVINS,!

Competiția ciclistâ „Tour de 
I’Herault" disputată între Săte și 
Beziers a revenit lui Bernard 
Guyot, noua vedetă a ciclismului 
francez, care l-a învins la sprintul 
final pe Jacques Anquetll. Ei au 
parcurs distanța de 212 km în 
5h 01:41. Pe locul 3. olandezul 
Janssen la 2 min.

Imagine din timpul trialului

Primul trial al rugbiștilor fruntași
Interesul acordat pregătirilor în vederea alcătuirii unei viitoare 

echipe naționale de rugbi este pe deplin justificat, deoarece anul 
acesta calendarul internațional apare îmbogățit. Partidelor cu Italia 
(14 mai) și Portugalia (28 mai) urmează să li se adauge, în toamnă, 
Întîlnirile cu R. F. a Germaniei și Franța — contînd pentru competi
ția continentală dotată cu trofeul „Cupei Națiunilor".

Iert, pe stadionul ,,23 August" II s-au Intîlnit intr-un prim trial două 
echipe („albii" și „albaștri"). Scorul (12-3: au realizat în prima re
priză, Durbac — o lovitură de pedeapsă pentru albaștri și Dinu — o 
încercare; iar după reluare Oblemenco o încercare, iar Irimescu și 
Penciu cîte o lovitură de pedeapsă pentru jucătorii în tricouri albe) 
nu a interesat prea mult, urmărindu-se mai mult mișcarea selecționa- 
bililor în cîmp. Terenul moale și ploaia au fost adversari necruțători 
pentru rugbiștii ambelor echipe, execuțiile tehnice avînd de suferit. 
Totuși, am asistat la cîteva acțiuni colective bine gîndite.

Credem, totuși, că ritmul de joc putea fi mai rapid, mai „apăsat", 
avîndu-se în vedere că se urmărea cunoașterea posibilităților selec- 
ționabililor. Au fost perioade de stagnare. Unii au jucat economicos 
și — surprinzător — „fără destulă inimă". înaintașii (primele două linii 
mai ales) nu au luptat suficient în cîmp pentru cîștigarea balonului, 
s-au menajat și s-au ferit prea mult de contactul cu adversarul. în 
consecință, nefixarea adversarilor nu creează suficiente posibilități de 
atac liniilor de treisferturi. Au fost încercați 37 de jucători.

Ne-au plăcut mai mult: Dinu, Onutiu, Demian, Rășcanu, Oblemenco, 
Wusek, de la „albi", Mihalașcu, Șerban, V. Rusu, Marin Pompiliu, 
Florescu, Ghețu, Crișan și Penciu, din formația „albastră*.

D. C,

• La Berlin s-a disputat meciul 
amical de handbal dintre selecțio
natele masculine ale orașelor Ber
lin și Copenhaga. Handbaliștii din 
R.D. Germană au cîștigat CU 26—15 
(16—7).

• Rezultate din Întilnirea de na- 
tație R.D. Germană—U.R.S.S. de la 
Magdeburg : 100 m liber bărbați — 
Ilicev 53,2 (nou record al URSS), 
400 m liber bărbați — Beliz Goi- 
man 4:13,1 (nou record al URSS), 
200 m bras femei — Prozumensci- 
kova 2:41,2; 400 m mixt femei — 
Steinbach 5:23,6.

„Olimpicii" învinși 
la Sedan

Echipa olimpică de fotbal a Ro
mâniei a susținut sîmbătă seara 
la Sedan un med amical în com
pania echipei cu același nume. 
Fotbaliștii francezi au obtinut vic
toria cu scorul de 2—0.
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