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Editura vesf-germanS Peter Neîman a avut ingenioasa idee de a 
tipări un calendar de perete pe doi ani, care face numărătoarea in
versă a perioadei ce ne desparte de Jocurile Olimpice de lă Miinchen. 
De azi

au mai rămas 544 de zile
Pînă la Jocurile Olimpice de iarnă de ia Sapporo drumul e și 

mai scurt :

doar 339 de zile

fWODMANJE DE VALOARE Ăl) ÎNCUNUNAT 
INDOOR< „CUPA DE CRISEAl"

• Ătleții români au realizat 7 noi recorduri de sală

• Adrian Gagea — primul aruncător de greutate peste 18 m
In suita precipitată de probe a zilei a doua, s-au stins 

frumoasele clipe pe care ni le-a oferit concursul internațional 
de atletism indoor, presărat cu întreceri pe alocuri admira
bile, dar în primul rînd cu 7 recorduri ale țării, unele mai 
bune decît cele de vară. Publicul bucureștean a prins gustul 
acestui fel de concursuri și federația de specialitate ar trebui 
să răspundă acestei inedite preferințe cu mitinguri cit mai 
dese.

ELENA MIRZA 
A CÎȘTIGAT UȘOR

c
Cursa de 60 m garduri a 

fetelor a fost, în principiu, o 
reeditare a finalei de la 
„naționale11. A lipsit însă 
campioana țării, Valeria Bu- 
fanu (care nu a primit avi
zul medicului), ceea ce a in
fluențat, desigur, rezultatele, 
•în aceste condiții a învins, 
conform pronosticurilor, Ele
na Mîrza.

60 m g (f) t 1. Elena Mîr- 
za 8,5, 2. Valeria Biduleac

8,6, 3. Anamaria Vitalyos 8,8.
ELENA MIRZA : „Păcat

că nu am avut o concurență 
mai serioasă..."

DECIZIE DISCUTABILA 
LA FINALA HURDLERILOR

în compensație, finala 
hurdlerilor ne-a oferit un 
spectacol pasionant, încheiat 
cu o sosire foarte . strînsă. 
Din poziția destul de bună 
în care ne aflam l-am văzut 
învingător pe polonezul 
Wodzynski, care a avut un

în săritura-record (7,80 m) la lungime
Foto ! M. THEO

finiș excelent. Arbitrii însă 
l-au preferat pe Aleksandr 
Demuș. Mai mult decît pro
mițător, locul III și rezulta
tul de 7,7 (egal cu cel al pri
milor clasați) al tînărului 
Sebestyen. în schimb, ne-a 
deziluzionat cursa mai slabă 
a lui Perțea (locul VII), care 
a rămas în start.

60 m g (b): 1. A. Demuș 
(U.R.S.S.) 7,7 (rec. de sală 
egalat), 2. Wodzynski (Po
lonia) 7,7, 3. E. Sebestyen 
7,7 (nou record de sală), 4. 
V. Suciu 7,8.

ALEKSANDR DEMUȘ : 
„Mă bucură foarte mult per
formanța".

GAGEA — PESTE 18 m 
LA GREUTATE !

întrecerea aruncătorilor de 
greutate ne-a pus în fața u- 
nei alte suprize. Ce a drept 
— foarte plăcută. La cea de 
a doua încercare, Adrian Ga
gea, în continuu crescendo, a 
trimis bila de metal dincolo 
de 18 m, fiind primul atlet 
român care depășește aceas
tă limită. Cu rezultatul de 
18,03 m (superior și recor
dului în aer liber), bucureș- 
teanul a condus pînă la cea 
de a 5-a încercare, cînd spor
tivul maghiar Sandor Ho
lub (18,06 m) a preluat con
ducerea.

Greutate : 1, S. Holub (Un
garia) 18,22 m, 2. Ad. Ga
gea 18,03 m (rec. de sală), 
3. E. Antczak (Polonia) 17,83 
m.

ADRIAN GAGEA: „Cei 
18 metri erau programați 
abia pentru la vară".

CIND LIPSEȘTE CORNELIA
i

Fremătînd de dorința de a 
sări, Cornelia Popescu a dat

Victor BANCIULESCU 
Adrian VASILIU

(Continuare tn pag. a 4-a}

în turneul „indoor" de la Macon

FINALĂ NĂSTASE - FRANULOVICI
NEW YORK, 28. — Seria 

duelurilor Clark Graebner — 
Ilie Năstase, în circuitul tur
neelor „indoor" din S.U.A., a 
fost întreruptă la Macon (Geor
gia), unde finala probei de sim
plu bărbați se va disputa între 
tenismanul român și iugosla
vul Zeliko Franulovici. în timp 
ce Ilie Năstase l-a învins in 
semifinale cu 4—6. 6—2, 6—0 
pe chilianul Jaime Fillol, ame
ricanul a pierdut cu 2—6, 1—6 
partida cu Franulovici. Este 
pentru prima oară cînd Năstase 
reușește să-l învingă pe talen
tatul tenisman chilian (23 ani),

pînă acum Fillol avînd asupra 
sa două victorii. De data aceas
ta, românul a tranșat clar ri
valitatea în favoarea sa, termi- 
nînd la 0 ultimul set cîștigat.

în schimb, românii au fost 
învinși în competiția de du
blu. în semifinale : Koch, Gra
ebner — Țiriac, Năstase 4—6, 
6—4, 6—2. Cealaltă semifinală 
s-a întrerupt prin abandonul 
perechii Gisbert — Orantes în 
fața lui Franulovici și Kodes. 
Spaniolul Juan Gisbert a fost 
lovit în ochi de o minge, la 
primul ghem, trebuind să pără
sească terenul.

In „internaționalele" de tenis de la Sofia

IUDIT DIBAR-PE PRIMUL LOC

Intervenția fundașului polonez e tardivă. La centrarea lui 
Codreanu, Apostol s-a înălțat și cu o lovitură de cap a trimis 
balonul în plasă, înscriind primul gol pentru Rapid.

Foto : Drago;, NI'AGU

IERI, PE STADIONUL CIULEȘTI

RAP1D-0DRA OPOLE 3 2 (2 1)
Ieri dimineață, în Giulești, 

au venit doar 2 000 de spec
tatori. A fost într-adevăr 
frig, dar mulți iubitori ai 
fotbalului au rămas acasă, 
gîndindu-se. poate, că o 
echipă de divizia B, cum 
e Odra Opole, nu poate da 
o replică valoroasă echipei 
Rapid. Dar, cei ce au gîndit 
așa s-au înșelat. Tocmai evo
luția peste așteptări a oaspe
ților a salvat în parte spec
tacolul sportiv. Formație tî- 
nără, viguroasă, bine pregă
tită fizic, Odra Opole a eta
lat calități tehnice deosebite,

o modernă concepție de joc. 
A realizat acțiuni curate în 
adevăratul înțeles al ctivîn- 
tului, atacuri desfășurate pe 
un front larg, pătrunderi vi
jelioase pe extreme, angajări 
decisive în zona de „16 ni", 
în min. 3, șutul, lui Koprek 
a zguduit bara porții lui Ră- 
mureanu. Atacurilor insis
tente ale oaspeților . li srau 
alăturat greșelile, uneori ele-

Constnntin ALEXE

(Continuare in nag. a 3-a)

PE GER ȘI ZĂPADĂ. CICLIȘTII AD RULAT
CU 40 Km/h!

ieri,Rutierii ne-au oferit, 1_... 
un excelent spectacol de des
chidere a noului sezon compe- 
tițional, la nivelul ambițiilor 
pe care le emite sportul no
stru cu pedale în acest an. In 
ciuda frigului și a vîntului 
tăios, cei aproape 160 de aler- —ț au reailzat admirabilegători

concurs, o... barieră de cale 
ferată s-a așezat în drumul 
cicliștilor;. cînd aceștia mai a- 
veau vreo 10 km pînă la so
sire I O impresie deosebită 
ne-au lăsat-o rutierii care se 
pregătesc pentru „Cursa Pâ
rii” Șapte dintre ei s-au a- 

îriprimul grup (alcătuit
cn”. 
flat

STANTIN (DINAMO) 1 h 
15 :40 : 2. V. Selejan (Dinamo) 
1 h.. 15 :42; “
(Dinamo);
name); 5. 
narho) ; 6.
Tg. M.) ; 
name) ;
mo) ; 9.

8.

4. N.
C.

N.
7.
Al.

M.
• «

3. I. Ajbghin 
Ciumeți' (Di-

Grigore <Di- 
D'avid (Mureșul 

V. Teodor (Di- 
Sofronie. (Di-na- 

Virgil (Metalul

Pe un ger pătrunzător, 
anului, lată-l pe cicliști rulîhd

rutierii au luat ieri 
pe prima parte a cursei.

startul fn prima competiție de fond a

Foto t N. DRAGOȘ

HANDBALIȘTII 
VICTORIOȘI 

In norvegia
Selecționata masculină de 

handbal a țării — din rîndu- 
rile căreia lipsesc jucătorii de 
la Steaua — își continuă cu 
succes turneul în Scandinavia. 
După „remiza" cu reprezen
tativa Danemarcei, formația 
română a realizat două victo
rii asupra echipei Norvegiei, 
cîștigătoarea ultimei ediții a 
Campionatului țărilor nordice. 
In prima partidă, disputată în 
localitatea Skien, handbaliștii 
români au cîștigat cu 12—8 
(7-4). iar după 24 de ore, 
sîmbătă seara la Elverufn ei 
au întrecut din nou selecțio
nata țfiiii gazdă cu 10—9 (4— 
6), prin punctele marcate de 
Cosma (2), Licu (2), Chicidt 
(2), Guneș (2), Samungi și 
tyloldovan.

In desfășurarea turneului a 
survenit o modificare de ul
tim moment Federația fin
landeză, care trebuia să găz
duiască în ziua de 28 februa
rie meciul Finlanda — Româ
nia, a renunțat la organiza
rea acestei întîlniri. Următoa
rea partidă a reprezentativei 
noastre va avea loc marți 2 
martie la Stockholm, cu e- 
ehipa Suediei. In acest meci, 
ca și în cel următor de la 
Aarhus cu Danemarca, va evo
lua și Gh. Gruia. După ases- 
te partide, formația României 
va susține jocuri la Rejkia- 
vik, capitala Islandei. t

LICITAȚIA...
Am aflai câ umilul Colchesler, autorul răsună

toarei „eliminări a lui Leeds United din „Cupa 
Angliei", nu e chiar de compătimit in calitatea 

sa de echipă aflată pe locul 8 fn liga a IV-a. Acum 
(numai) două luni, acest C.l L. Blaj (sau IPROFIL) al 
fotbalului englez l a achiziționat pe Graham, pentru 
suma de 135 000 de dolari, demonstrînd că se pricepe 
la licitații. Dar nu despre acest gen de licitații este 
vorba...

în ultimul timp, entrenorii din lumea întreagă s-au 
angajat pe un alt drum al licitației. Conștienți de fap
tul că tehnica jucătorului formar mai poate smulge 
doar puține sutimi la bursa valorilor sau că tactica 
e, de asemenea, un capitol limitat, adică un fel de 
prașiie biblico din care nu poți să faci o armă de 
eficacitate curentă, antrenorii s-au angajat în licitația 
efortului fizic. Sepp Herberger a fost printre primii,’în 
Elveția, in 1954. Fotbaliștii sovietici au recurs și ei la 
arma lui Kut, suplinind lipsa de strălucire tehnică prin- 
tT-un efort fizic ieșit din comun. World Cup-ul și-a 
continuat opera în această direcție. Brazilia, învinsă 
după patru ani de huzur, a fost ultima echipă conver
tită. Istoria fotbalului va recunoaște cîndva că finala 
de pe Azteca a fost în primul rînd victoria preparato 
rului fizic Chirol și abia după aceea a strategului 
Zagalo.

Licitația. continuă cu înverșunare. Acum cîteva zile, 
lașin deplîngea o oarecare scădere a ritmului de creș
tere fizică în codrul echipei lui Șesternev. Ziariștii pre- 
zenți. la Cagliari sînt de părere că victoria spaniolilor 
se datorează freneziei cu care cei trei înaintași — 
Amancio, Garate și Chirruca — s-au bătut în apă
rare. Pe de altă parte, înfrîngerea squadrei este expli
cată prințr-o aritmetică simplă, care condamnă lipsa 

, aportului fizic al lui Rivera, neintegrarea în efort a 
libero-ului (cam rigid) Burgnich și absența (fortuită, 
desigur) a lui Domenghini, „ogarul" care a tras după 
el, ani în șir, întreaga echipă.

Licitația continuă. Iar fotbalul nostru — dacă vrea 
să ting pasul — nu i se poate sustrage, lată de ce 
cred că recentele ture de stadion cu cronometrul în 
mină hu sînt un scop în sine, ci un mare semnal de 

- alarmă sau, în cel mai bun caz, un memento. Am 
auzit că la Bacău, Florea a alergat, pare-mi-se, 3 700 m, 
în limp ce, la Pitești, Dobrin a totalizat doar 1 800 m. 
Acum cîțiva ani, la auzul acestei comparații, mulți ar 
fi zîmbit superior, compătimindu-l pe tînărul pedestru 
Florea. In ultimul timp, zîmbetele s-cu împuținat, pen
tru ; că, nu întîrpplătcr, pe aleea Vedetelor El Mondia
lului se va afla în bronz Dembrovschi, un coechipier 
al lui Florea, un fotbalist care a alergat mai bine 
decît adversarul său direct Cooper, un jucător care a 
pasat alergînd, a șutat alergind, și a sprintat furios, 
în ultimele minute ale Guadalajarei, mai repede decît 
mingea boltită a lui Sătmărfeanu, pentru a înscrie în 
poarta Braziliei Felix.

Licitația continuă...

loan CHIRILA

PRIMA ETAPA A DIVIZIEI 
DE LUPTE GRECO ROMANE

SOFIA, 28 (prin telefon). 
Duminică a fost ziua finale
lor în campionatele interna
ționale de tenis pe teren 
acoperit ale Bulgariei, des
fășurate în sala „Akademik". 
O frumoasă victorie a fost 
obținută de românca Iudit 
Dibar, care a cucerit titlul în 
proba de simplu feminin, 
dispunînd în meciul decisiv 
de cehoslovaca Marie Neu- 
manova, după o luptă strîn
să : 6—2, 4—6, 8—6.

Iată rezultatele celorlalte 
finale : simplu bărbați: Hre- 
bec (Cehosl.) — M. Parhp'u- 
lov (Bulgaria) 8—6, 6—4,
7—5; dublu femei : Neuma- 
nova, Holubova (Cehosl.) — 
Dibar, Kun (România) 6—3, 
10—8; dublu bărbați : B. și 
M. Pampulov (Bulg.) — Sân
tei (România), Pisecki (Ce
hoslovacia) 4—6, 6—2, 4—6,
6—4-, 6—2; dublu mixt :
Neumanova, t-Iutka (Ceh „si.)

CONFERINȚE ALE
CONSILIILOR JUDEȚENE

PENTRU EDUCAȚIE
FIZICĂ Șl SPORT
Ieri au avut ioc Con

ferințele Consiliilor ju
dețene pentru educație 
fizică și sport ALBA, 
MEHEDINȚI ți SALAJ.

în pagina a l!-a — 
relatări de la desfășu
rarea acestor conferințe.

— Holubova, Pisecki (Ce
hoslovacia) 5—7, 6—4, 6—2.
In turneele de consolare: I- 
vancici (Iugoslavia) — Tr. 
Marcu (România) 6—4, 3—6, 
6—4; M. Berberian (Bulg.) — 
Agneta Kun (România) 7—5, 
6—2.

Toma HRISTOV

Rodica Clinciu și Gheorghe Cincu, campioni 
naționali de schi la 5 si 15 Km•> ' »

POIANA BRAȘOV, 28 (prin 
telefon). O adevărată zi de 
iarnă cu nispare și ger, iar 
sus în Poiana Ruia cu ceață 
— acesta a fost cadrul . zilei 
a doua a campionatelor, na
ționale de. schi pentru probele 
nordice. Pe, un' traseu, ■ des
tul de greu,, care s-a bătăto
rit doar după tura a doua a 
seniorilor, proaspăta campi
oană a cursei de 10' km, ju
nioara Rodica Clinciu, a con
firmat forma și - valoarea ac
tuală', obținîpd o nouă și me- 
Titâtă victorie. Fosta cam
pioană, Marcela Leampă, 
fiind bolnavă,a abandonat. Și 
locurile următoare au fost 
ocupate de '-schioarele' de la 
Tractorul (antrenor Ion Su- 
medrea) între ele reușind să 
se intercaleze doar Parasehi- 
va Cojocaru de la Politehni
ca Brașov.

La seniori, doi schiori de 
la A.S.A, Brașov au luptat 
pentru titlul de campion i 

curse pe șoseaua pudrată de 
zăpada căzută tn cursul nop
ții. în întrecerea seniorilor am 
asistat la accelerări de ritm 
pînă la 45—46 km/h, (în final, 
medie orară 40 km/h 1), deși 
aerul îți oprea pur și simplu 
respirația, la evadări și regru
pări, la detașări de ultim 
moment. Și, parcă pentru a 
întregi atmosfera de mare

Gheorghe Cincu și Nicolae 
Sfetea. Victoria s-a hotărît 
pe ultimele sute, de metri, 
cînd .Cincu a reușit să-l „dei- 
pășească, doar cu 6 secunde 
pe campionul cursei de 30 
km. Fohdiștii de la A.S.A;. 
Brașov, pregătiți, de antreno
rul Constantin Enache, au 
reușit, din nou, să se claseze 
pe locurile fruntașe ale cla
samentului.

O luptă pasionantă s-a dat 
și în cursa de 15 km, rezer- . 
vată „tineretului" șr terrtiîna- 
tă cu o surpriză : victoria ' ju
niorului. Ioan Tudor ' (A.S.A.) 
în vîfstă de 18 ani, care a 
reușit să învingă cîțiva spor
tivi ce anul acesta au arătat 
constant o valoare bună. De 
reținut și performanța lui 
Gheorghe Catrici (C-lung 
Moldovenesc) cîștigătOriiJ u- 
nei meritate medalii de bronz.

Ultima întrecere a zilei s-a 
desfășurat pe trambulina mij
locie din Poiana Brașov, un

din nouă alergători) ți au du* 
greul cursei, impunînd tn 
permanență un ritm alert.

O mențiune pentru organi
zatorii „Cupei Semicentenaru
lui" — cpmisia municipală de 
ciclism București — și pentru 
grupul de arbitri. Iată acum 
rezultatele înregistrate :

Seniori (50 km, 63 de con- 
curenți) : 1. IULIAN CON-

de 28 de juniori (18 mici și 
10 mari) și-au disputat titlu
rile de ca.mpioni. Victoriile 
au revenit lui Gheorghe Ce
rea (Dinamo) și Gabriel 
Stinghe (Tractorul), fără în
doială cei mai buni în cate
goriile respective și auten
tice speranțe ale acestei pro
be. Rezultate tehnice ; 5 km 
senioare: 1, Rodica Clinciu 
(Tractorul) 23,06, 2. Adriana' 
Barabaș (Tractorul) 23.53, 3. 
Paraschiva Cojocaru (Polit. 
Bv.) 24,10, 4. Lucia Barabaș
(Tractorul) 24,24, 5. Marcela 
Bădescu (Tractorul) 2'6,12, 6. 
Georgeta BăFăscti (Polit. Bv.) 
26,13 : 15 km seniori : 1.
Gheorghe Cincu (A.S.A.) 
56,55, 2. Nicolae Sîetea

Gheorghe EPURAN 
Mihai BÎRA

(Continuort in pag. a 2 a 
la rubrici)

Plopeni) — același timp; 10. 
Ion Cosma (Dinamo) 1 h. 
50 :50.

Juniori mari (20 km. 32 de 
concurenți) . 1. I. CIRJE (SC. 
SP. 1) 34:13 : 2. I. Gavrilă
(Steaua) 34:25 : 3. I. Șerban
(Steaua) 34:25 ; , juniori mici 
(10 km, 37 de concurenți) : 
1. A. CIOBANU (VOIX’FA 
PLOIEȘTI) 20 : 06 ; semicurse 
(5 km, 13 concurenți) : 1. GH. 
ȘCIIIOPU (ȘC. SP. 1) 10:12.

Hrislache NAUM

O fa^ă spectaculoasă din meciul Marin (Metalul București)— 
Ciugulea (Etectroputeie Craiova) cîștigat de primul.

. Kotos N. DRAGOȘ

Ieri s-a desfășurat etapa 
inaugurală a noii edițif din 
campionatul divizionar de 
lupte grecoTromane. Echipele 
din. ambele serii, est și vest, 
s-alt străduit, și au reușit în 
bună măsură, să ofere spec
tatorilor. partide interesante, 
.unele .de btm nivel tehnic.

Iată desfășurarea etapei :
SERIA EST
BĂCÂU.': Luptătorii bă

căuani au pășit cu dreptul

în primul campionat divi
zionar la care participă, în- 
Vingînd formații cu vechi 
ștate de serviciu în divizie, 
ca de pildă Pescărușul Tul- 
cea. De menționat că spor
tivii • de la A.S.A. > Bacău, 
din cele 11 victorii, au reali
zat 8 la tuș.

A.S.A. Bacău cu Pescărușul 
Tulcea 23—17, cu Iprofil Ră
dăuți 20—12, Iprofil cu Pes
cărușul 21—17.

I. IANCU — coresp.

BRAȘOV : Reuniunea1 din 
sala de sport Armata (sală 
cam friguroasă), a fost do
minată de către dinamoviștii 
bucureșteni, care, în ambele 
partide — cu Steagul roșu 
29,5—6,5 și cu Dunărea Ga
lați 32.5—4,5 — au dominat 
net, mai ales la categoriile 
mări. Dinamo a pierdut un 
singur meci, prin C. Vîrtosu, 
învins la puncte de către 
A. Toth. Partida dintre 
Steagul roșu și Dunărea Ga
lați a fost echilibrată și 
a revenit la limită, 20—16, 
gălățenilor.

i imn iii. i|.gimș ni ii ii ii ii

C. GRUIA — coresp.

BUCUREȘTI ! La reuniu
nea dintre Rapid. Progresul 
Și Mureșul Tg. Mureș, în 
care favorit era Rapidul, 
formația ceferiștilor a cîști
gat doar un singur meci, 
în dauna Mureșului cu 32,5 
—3. iar ia Progresul Bucu
rești a pierdut cu 12—14, 
datorită greului V. Rădules- 
cu, care a fost învins prin 
tuș de către A. Teodoroiu. în

(Continuare w pag. a 4-a)
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MEDICINA A ÎNVINS PE DINAMO !
Primul turneu de 4 zile 

din cadrul campionatului fe
minin de volei s-a încheiat 
ieri în sala Flotreasca, cînd 
au fost programate partide
le etapei a 18-a.

ILUZII PIERDUTE
înaintea meciului ,,U” Cluj 

— Universitatea Craiova, clu
jencele mai puteau spera în 
salvarea de 
prmtr-o C _ ,
gelor lor, care nu mai 
nici c șansă. Fi. _ ...
tigat de altfel două seturi la 
mare luptă și păreau că vor 
încheia victorioase meciul. Dar 
în setul III. după ce au avut 
avantaj substanțial (8—2, 
50—6, 11—8), clujencele și-au 
pierdut luciditatea permițînd

adversarelor să remonteze 
nandicapul și să elștige. Apoi 
craiovencele au cîștigat și se
tul următor, egalînd situația : 
2—2. In setul decisiv, „U” 
Cluj a avut din nou avantaj

la retrogradare 
victorie asupra cole- 

aveau 
Primele au cîș-

Universitatea Craiova — „U" 
Cluj 3—2 (—12, —14, 12, 11, ID l 
Farul — Ceahlăul 3—0 (4, 13, 
14); C.P.B. — Penicilina 2—3 
(—4, 4, 12, 
biu — I.E.F.S.
—8, —9); Rapid — 
tea Timișoara 3—0

FARUL
DIN NOU VICTORIOASA
In continuare, revelația a- 

cestui turneu, Farul, a dispus 
cu 3—0 de Ceahlăul, după un 
joc fără străluciri de ambele 
părți. Probabil că echipa con- 
stănțeană s-a resimțit după e- 
fortul depus în meciul cu Di
namo. S-au remarcat, Lutch,

REZULTATE SCONTATE 
ÎN CROSUL REPUBLICAN

CONFERINȚE ALE CONSILIILOR JUDEȚENE

■3, —7); C.S.M. Si- 
“ - 1—3 (—7, 10,

Universita
te, 5, 11)

CLASAMENT

6—3. 9—4.
sale

la început (4—0,
11—6), însă jucătoarele 
au comis greșeli peste greșeli 
în apărare si au pierdut pînă 
la urmă partida. Arbitraj bun : 
M. Albuț și Ci. Nistor.

ETAPĂ A GAZDELOR LA MASCULIN

1. Penicilina
2. Dinamo
3. Rapid
4. IEFS
5. Medicina
6. Farm
7. CPB
8. „U“ Tim.
9. CSM

10. Ceahlăul
11. „U“ Craiova
12. „U“ Cluj

18
17
18
18
17
18
18
17

0 51: 4 34
4 45:19 32
4 46:22 32
5 43:26 31
8 35:36 28
8 36:33 26

11 31:40 25
12 25 :40 24

28:39 23
26:45 22
21:51 21
16:46 20

11
14
15
14

DE LA PLOIEȘTI
PLOIEȘTI, 28 (prin tele

fon). Pe hipodromul din lo
calitate s-a disputat dumini
că dimineața concursul re
publican de cros, în vederea 
alcătuirii lotului care va par
ticipa la Crosul balcanic. A 
fost ales acest traseu întrucît 
el se apropie mult de cel pe 
care se va disputa în Bulga
ria competiția balcanică. Au 
cîștigat, în general, favoriții, 
singura surpriză fiind oferită 
de proba junioarelor 
principala favorită, 
Lean, s-a clasat abia

Rezultate tehmce : 
Junioare (1000 m) :

în care 
Liliana 
a opta.

PENTRU EDUCAȚIE FIZICĂ Șl SPORT

SĂLAJ

Ieri s-a desfășurat etapa a 
16-a a campionatului mascu
lin. Iată cîteva amănunte de 
la partidele programate.

STEAUA — TRACTORUL 
BRAȘOV 3—0 (8, 6, 3). Deși 
au depus eforturi evidente 
pentru a dă o replică seri
oasă campionilor, brașovenii 
nu au izbutit să evite înfrîn
gerea la scor, nu atît datori
tă evoluției la nivel superior 
a echipei Steaua, cît proprii
lor slăbiciuni în apărare și 
tn construirea acțiunilor de 
atac. Doar rareori oaspeții au 
depășit blocajul stelist și a- 
ceasta mai cu seamă atunci 
cînd au acționat combinativ 
la fileu.

Steaua n-a fost nevoită să 
se întrebuințeze serios pentru 
a obține victoria. Antrenorul 
T. Tănase a rulat întregul 
lot, utilizînd mai mult jucă
torii tineri (Enescti, State, 
Duduciuc) și celelalte „rezer-

POLITEHNICA GALAȚI
— POLITEHNICA TIMI
ȘOARA 3—0 (6. 5, 0). fn a- 
fara faptului că au protes
tat frecvent la deciziile arbi
trilor, timișorenii n-an făcut 
nimic deosebit în acest meci. 
Gălățenii. care par în reve
nire de formă, au cîștigat 
mai ușor decît își închipuiau. 
Arbitraj excelent > C. Mușat
— I. Ionescu din Constanța. 
(FI. BALAIȘ — coresn.).

VIITORUL BACAU — 
EXPLORĂRI B. MARE 3—1 
(4, —12, 11, 12). Contrar aș
teptărilor, oaspeții au dat o 
replică hotărîtă băcăuanilor, 
cîștigînd un set și cedîndu-le 
pe ultimele două la mare 
luptă. Foarte bun arbitrajul 
cuplului E. Vintilescu — V. 
Voicu din Bucarești. (FI. 
ENE — coresp.).

(Farul).Moroianu șî 
Bun arbitrajul 
nescu (București) 
gan (Timișoara).

LA UN 
DE O NOUĂ
După ce și-au ____

lativ ușor primul set în me
ciul cu C.P.B., ieșencele au 
făcut greșeala să considere, în 
continuare, meciul ca o simplă 
formalitate. Bucureștencele 
s-au mobilizat însă și ău ctș- 
tigat următoarele două seturi, 
ca urmare a jocului lor mai 
organizat ți ă greșelilor în 
lanț comise de campioane. 
Acestea au echilibrat mai apoi 
jocul cîștigînd două seturi și 
cu aceasta partidă. Au arbitrat 
bine L. Adrieș și V. Săndu- 
lescu.

tn ultimul meci al zilei Me
dicina — Dinamo 3—1 (3, 11, 
—13, 8).

Em. FÂNTÂNEANU 
Aurelian BREBEANU

Pașca 
cuplului N. îo-

O. Diă-

PAS 
SURPRIZĂ 
adjudecat re-

CLASAMENT
R U C B Y

1. Steaua
2. Rapid
3. Dinamo
4. Polit. GI.
5. I.E.F.S.
6. Polit. Tim.
7. Viitorul
8. Tractorul

15
13
12
11

7
7
7
6

9. Unirea Tricolor Brăila
6 10
5
5

10.
11.

„U“ Cluj 
Petrolul 

12. Explorări

15
16
16
16
16
16
16
16

45: 5 
43:17 
42:20 
39:23
32:33
28 :34
24 :39 
24:34

30
29
28
27
?3
23
23
22

<■ :

16
16
16 

B.M.
13

11 
ii

26
28 :38 
18:36

22
21
21

1 14 11:43

bine Călin 
ți Mircea

*

?!

1. 
CORNELIA HOLUB (META
LUL BUCUREȘTI) ; 2. Le- 
ontina Lucaci (C.S.M. Cluj) ; 
3. Dumitra Dră’an (Dinamo); 

Juniori (1000 m) : 1.
GHEORGHE GHIPU (META
LUL BUCUREȘTI) : 2. An- 

p. Con- 
Șandru

drei Dănescu (Șc. 
stanța); 3. Floarea 
(Metalul București);

Tineret (6 000 m): 
MAN MATIIESS
2. Dumitru Mighiu (Steaua) ;
3. Cornel Dima 
București) :

Senioare (2 000 in); 1. ETI- 
SABETA BACIU (C.A.U.) ; 2. 
Maria Linca (Metalul Bucu
rești) ; 3 Natalia 
(Rovine Craiova) ;

Seniori (10 000 m):
CIOCA (DINAMO) ; 
culae Mustață (Dinamo) : 
Cătălin Andreica (Steaua) ;
4. Ion Rusnac (Steaua) ; . 5. 
Ion Dima (Metalul Bucu
rești); 6. Mihai Pădureanu 
(Metalul Roman),

1. HER-
(C.A.U.);

(Metalul

Andrei

1. ILTE
2. Ni-

3.

.<■
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>: 3
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La Zalău a avut loc dumi
nică dimineața conferința 
Consiliului județean pentru 
educație fizică și sport. Au 
luat parte membrii Consiliu
lui județean și ai comisiilor 
județene pe ramură de sport, 
profesori de educație fizică, 
antrenori și instructori, spor
tivi fruntași, reprezentanții u- 
nor organizații obștești și 
de stat cu atribuții în dome
niul mișcării de educație fi
zică și sport.

Conferința s-a bucurat de 
prezența tovarășului Laurian 
Tulai, membru al C.C. al 
P.C.R., prim secretar al Co

mitetului județean de partid, 
președintele Consiliului popu
lar județean Sălaj.

De asemenea, la lucrări a 
participat tov. Emil Ghibu, 
vicepreședinte al C.N.E.F.S.

La primul punct al ordinii 
de zi, prof. Ioan Dumitța, pre
ședintele C.J.F.F.Si, a prezen
tat o dare de seamă asupra 
activității desfășurate în ulti
mii trei ani.

Participanților la conferință 
li s-a adus apoi la cunoștință 
proiectul planului de măsuri al 
C.J.F.F.S.. privind dezvoltarea 
și îmbunătățirea activității de 
educație fizică și sport în pe-

rioada 1971—1973. Pe margi
nea acestor documente «-au 
purtat ample discuții.

Concluziile dezbaterilor au 
fost trase de tov. Emil Ghibu, 
care a făcut o serie de reco
mandări privind în ansamblu 
mișcarea sportivă județeană, 
dar mai eu seamă munca 
profesorilor de educație fi
zică.

Asistența a ascultat cu 
mult interes cuvîntul rostit de
tov. Laurian Tulai. Primul se
cretar al Comitetului jude
țean de partid s-a referit la 
succesele obținute, dar și la 
lipsurile existente în activi
tatea sportivă din Sălaj, a 
expus idei interesante pentru 
munca de viitor a tuturor ce
lor investiți cu atribuții și 
responsabilități în domeniul e- 
ducației fizice.

MEHEDINȚI

ve“. Au arbitrat 
Bucur (Craiova) 
Bolintineanu (București).

RAPID — UNIREA _ 
COLOR BRAILA 3—1 (—11, 
9, 5, 9). Giuleștenii an înce
put slab jocul, fiind conduși 
cu 10—1, 11—3, 13—6 și pier- 
zînd surprinzător primul set. 
După acest duș rece, Rapidul 
a acționat la valoarea sa re
ală și a cîștigat pe merit par
tida. Brăilenii au făcut o 
bună impresie, dovedind că 
au o pregătire superioară 
celei din prima parte a cam
pionatului. Jocul în general 
a fost frumos ca desfășurare 
și de un nivel tehnic cores
punzător. Arbitri i Mircea 
Herta din Cluj și C. Armă- 
șescu din București.

„U“ CLUJ — PETROLUL 
PLOIEȘTI 3—0 (3, 5, 6). Tn 
fața unui adversar resemnat, 
studenții s-au impus catego
ric, jucînd foarte bine în a- 
tac, îndeosebi eu pase scurte 
care au derutat permanent 
blocajul petrolist. De la „U“, 
excelent a evoluat Bînda. 
S-au mai remarcat Dobre și 
Chiș. Oaspeții au contat, din 
păcate doar pe „bătrînul" 
Zamolo. A condus bine N, 
Găleșeanu, secondat slab de 
I. Nedelcu, ambii din Bucu
rești. (Radu MIRCEA — 
coresp.).

TRI-
W

fc..-':

Rugbyștii de

.V

f

la

GRIVIȚA

Steaua lansează prin Șerban un

A CÎȘTIGAT DISPUTA
Ninsoarea din 

și frigul pătrunzător 
„asigurat" un decor adecvat 
„Cupei de iarnă" la rugby, a 
Cărei ultimă etapă a fost 
programată ieri, dimineață, 
pe terenul Steaua.

Partida vedetă, dintre e- 
chipele Grivița Roșie Și Ști
ința Petroșani, a fost însă 
transferată — în ultima cli
pă — din cauza terenului 
desfundat (și în urma înțele
gerii dintre antrenorii celor 
două formații) pe terenul 
Parcul Copilului. Meciul, în
cheiat cu victoria echipei

ultimele zile 
au

MULTE SURPRIZE LA FINALELE

nou

CAMPIONATELOR
Sibiu, 28 (prin telefon, de 

Ia trimisul nostru). Duminică 
s-au desfășurat în sala de 
sport Armata din localitate 
ultimele întreceri ale campio
natelor republicane Individu
ale de judo, deschise juniori
lor mari și mici.

Ea cat. 70 kg. a juniorilor 
mari surprizele s-au ținut 
lanț. După ce în primul meci 
D. Hîrșan (Vagonul Arad) 
campion republican la prima 
și a doua ediție, obținuse o 
victorie extrem de rapidă (nu
mai după trei secunde !), a 
cunoscut înfrîngerea înainte de 
limită în fața lui C. Coman 
(Trotușul Oraș Gh. Gheor- 
ghiu-Dej), în continuare Co
man l-a întrecut pe Mircea 
Notopol (I.O.R. București), tot 
înainte de limită. In turul 
IV însă, Coman I-a întîlnit 
pe Toader Pop (Voința Si- 

fși

DE JUNIORI
și Ion Gancea (Chimia Tr. 

singurul elev «u

• '$ ■
: '•' v <(■'
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atac împotriva buturilor Rapidului.
Foto : Theo MACARSCHI

CU ȘTIINȚA PETROȘANI
scorul

pe Toac 
biu). Hîrșan și' Notopol 
puseseră toate speranțele 
de astă-dată — în victoria ___ 
Coman, care le-ar fi facilitat 
intrarea acestora în recalifi
cări. Meciul lui Coman cu 
Pop a fost deosebit de dispu
tat, inițiativa aparținînd tot 
timpul lui Coman, însă Pop a 
adoptat o tactică de așteptare, 
contrînd de cîteva ori cu efica
citate șl astfel decizia yusei- 
gachi (superioritate tehni«ă) 
i-a fost acordată sibianului.

O altă surpriză a furniza-

lui

t-o ,
Măgurele)
care se prezentase la finală 
tînăra antrenoare ing. Florisa 
Rotaru, care a cucerit losul 
3 la cat. 63 kg.

Iată primii clasați: juniori 
mari : cat. 63 kg. î. ' Lazăr 
Moldovan (Voința Sibiu), 2. C. 
Mihalcea (Vagonul Arad), 3. 
I. Gancea (Chimia Tr. Măgu
rele) și Gb Cautiș (Trotușul) j 
cat. 70 kg : 1. Cornel Roman 
(Rapid), 2. T. Pop (Voința 
Sibiu), 3. C. Coman si M. Sîrbu 
(Trotușul) ; cat. 80 kg: 1. Io
nel Lazăr (Vagonul), 2. M. 
Betzîo (Șa. sp. nr. I Bus.), 
3. M. Airlnei (Energia Sueea- 
va) și V. Bideac (Șc. sp. nr. 1 
Buc.) • cat. 93 kg: 1. Dumi
tru Alexandru (Rapid), 2. Gh. 
Săvescu (Trotușul), 3. II. Savu 
(Fl. r. Buc.) și Al. ~ ' 
(Voința —l.
kg î 1. Ion Buzid (Voința Si
biu), " ” .. ...........
3. E. _____ ________ ....
Ciuc), ți Gr. Helsdorfer (Șa. 
sp. nr. 2 Buc.). Campionii ju
niorilor mici : cat. 58 kg : M. 
Badea (Rapid) ; cat. 65 kg : 
Gheorghe ■-
Buc), cat.
trof (Șc. _
85 kg: C. Melnio 
eat 4- 85 kg. Gh. 
(Știința Mediaș).

Grivița Roșie la
12—0 (9—0), a constituit _
foarte bun prilej de verifi
care a potențialului de care 
dispun jucătorii, acum în 
preajma începerii returului 
campionatului. A fost un 
joc deschis, cu multe faze 
lucrate la mînă, ceea ce a 
permis construirea unor 
țiuni spectaculoase, 
reștenii s-au dovedit 
riori rugbyștilor din 
șahi, datorită atacului 
penetrant, cu care și-au pus 
de nenumărate ori adversa
rii în dificultate. De altfel, 
această superioritate — ma
nifestată în mai toate com
partimentele — a creat posi
bilitatea realizării a 4 încer
cări — două dintre ele și ca 
urmare a greșelilor comise 
de către studenți în apropie
rea propriilor buturi — prin 
Drăgulescu, Bater, Damas- 
chin (în prima repriză) și 
Țibuleac (în a doua). Știința 
— fără a dispune de întregul 
efectiv — a demonstrat, to
tuși, aceleași frumoase 
tați de pînă acum.

Și pe terenul Steaua 
avut loc, două jocuri, 
primul, Steaua a dispus 
Rapid la o diferență catego
rică : 40—0 (24—0), iar în 
cel de al doilea, Gloria a în
trecut pe Vulcan cu 14—6 
(6-3).

O comisie special consti
tuită va desemna pe cîștigă- 
toarea trofeului pe baza u- 
nor note ce vor fi acordate, 
avînd drept criterii: numă-

de 
un

ăc- 
Bucu- 
supe- 

Petro- 
maî

2.
Sibiu)

Toth
cat. -ț- 93

V. Pîtvu (Trotușul), 
Vinctze (Sănătatea M.

Marin (Șc. sp. 2 
75 kg i f. Pe- 

sp. 2 Buc.), cat.
(Rapid) | 

Rbrnan

Costin CHIRIAC

Prima ediție a „Cupei școlilor sportive4* 

sp. nr. 2 București
nr. 2); Prin adițiunS ds puncte 
cupa a fost cucerită de Școala 
Sportivă nr. 2 eu 57 de p, urmată 
de Șc. sp. Buzău tu 29 p șl Șc;
sp. nr. 1 Buc. cu 21 p.

Florin SANDU

cucerită de Șc.
Timp de trei zile, sala de tenia 

de la stadionul Republicii din 
Capitală a fost gazda primei ediții 
a „Cupei școlilor sportive". Tine
rele speranțe ti '
masă școlar din 
tară (București it 
Șc. sp. nr. 2, Sc. 
ap. Buzău și Sc. 
au luptat pentru

ale tenisului de 
cinei centre din 
Șc. sp. nr. 1 și 
sp. Craiova, Sc. 
sp. Rm. Vîlceal 
cucerirea trofe

ului pus în joc. După disputarea 
probelor pe echipe și Individual, 
cea mai pregătită echipă s-a do
vedit a fi cea a Școlii Sportive 
nr. 2, antrenată de maestra eme
rită a sportului GETA PITICA. 
Ea a ocupat primul loc. Iată cîști- 
gătorli probelor individuale : fete: 
cat. 10—12 ani î 1. Florica Ciulei 
(Sc. sp. nr. 2); 2. Lăcrămioara Ne- 
goescu (Sc. sp. nr. 2), 3. Tamara 
Savu (Sc. sp. Buzău); cat. 13-14 
ani : 1. Doina Popa (Sc. sp. nr. 2). 
2. Simona Petrescu (Sc. sp. Bu
zău). 3. Anca Năstase (Sc. sp. 
nr. 2): băieți, cat. 10-12 ani : 1. 
Paul Bogdan (Sc. sp. Buzău). 2. 
Mihai Stere (Sc. sp. nr. 2), 3. Va
sile Fodoran: cat. 13-14 ani: 1. Au
relian Busuioc (Sc. sp. nr. 2), 
2. Nic. Smeureanu (Sc. sp. Rm. 
Vilcea), 3. Sorin Stanciu (Sc. sp.

Un singur rezultat surprin
zător a fost înregistrat — 
ieri, cînd s-au disputat me
ciurile primei etape a ultimu
lui tur al compionatului na
țional feminin de baschet — 
cel de la Tg. Mureș, în care 
formația locală Mureșul a 
fost învinsă de fosta coda
șă a clasamentului, A.S.A. 
Cluj. Iată cronicile :

RAPID — SANATATEA 
SATU MARE 74—52 (37—35). 
Cu Balai în vervă de coș, 
sătmărencele au dominat în 
prima repriză, cînd au con
dus cu 12—4, 16—10 și
18—12. Pe parcurs, schimbă
rile survenite în 
Rapidului (Nicolae 
liman și Vasilescu 
viei) au echilibrat 
iar în repriza secundă oas
petele au avut o perioadă de 
șapte minute (!) în care au

rul de 
ciplina

încercări înscrise, dis- 
jucătorilor etc.

Em. F.
In „Cupa tinereții”, pe te

renul Constructorul s-au in- 
tilnit divizionara A, Con
structorul și Lotul de ju
niori. Partida a fost foarte dis
putată, juniorii dind o re
plică viguroasă adversarilor. 
Pînă la urmă, experiență și 
maturitatea rugbyștilor de 
la Constructorul și-au spus 
cuvîntul, ei adjudeeîndu-și 
victoria cu 11—3 (11— 0), 
prin punctele marcate de 
Necula (2 încerc.), Meiu (în
cerc.) și Boiangiu (2 transf.). 
Pentru lotul de juniori a în
scris Munteanu o încercare.

In urma acestei victorii, e- 
chipa Constructorul a intrat 
în posesia trofeului.

La Tr. Severin s-au des
fășurat duminică lucrările 
conferinței Consiliului jude
țean pentru educație fizică 
și sport Mehedinți, în cadrul 
căreia a fost analizată acti
vitatea din ultimii ani. și s-a 
făcut desemnarea organelor 
conducătoare.

La conferința C.J.E.F.S. 
Mehedinți au participat 
membrii consiliului, ai comi
siilor pe ramură de sport, 
reprezentanți locali ai insti
tuțiilor și organizațiilor cu 
atribuții în domeniul sportu
lui, primari din comune, pre
ședinți ai asociațiilor sporti
ve, directori de școli, cadre 
tehnice, profesori de educație 
fizică și sportivi fruntași. 
Lucrările conferinței s-au 
desfășurat în prezența tova
rășului Gheorghe Milca, se
cretar al comitetului jude
țean Mehedinți al P.C.R. și 
a tov. prof. Univ. dr. Leon 
Teodorescu, vicepreședinte 
ai C.N.E.F.S., rectorul IEFS.

Tovarășul Constantin Bog
dan, președintele C.J.E.F.S. 
Mehedinți, a prezentat darea 
de seamă asupra activității 
desfășurate în ultimii trei 
ani. în cuvîntul lor nume
roși participanți la conferință 
și-au exprimat apoi opinii 
constructive și au făcut pro
puneri eficiente. în cuvîntul 
său, tov. Leon Teodorescu a 
arătat, printre altele, impor
tanța educației fizice și a 
sportului sub aspectul biolo
gic și educațional, rocoman- 
dînd factorilor de răspunde
re să-și intensifice acțiunile 
în mod unitar.

în încheierea dezbaterilor, 
tov. Gh. Milca a insistat a- 
supra unor principale obiec
tive aie mișcării sportive, 
adaptate la condițiile și ca
racteristicile județului Mehe
dinți, apreciind, totodată, ca 
pozitivă activitatea depusă și 
felicitînd pe aceia care au 
contribuit la obținerea suc
ceselor evidențiate la confe
rință.

Participanții au aprobat în 
unanimitate planul de mă
suri pentru activitatea vi
itoare. A fost apoi desemnat 
consiliul C.J.E.F.S. și biroul 
șău, dm care fac parte ur
mătorii : C. Bogdan (preșe
dinte), Gh. Stăfiescu (vice
președinte), D. Andănuță, G.

Dăncilă, Gh. Dobreanu, S. 
Drăgolici, Eugenia Gruiescu, 
I. Iacob, Gh. Manafu, C. Mo- 
cioîu, Lucia Popescu, I. Ra
doslav și L. Smadu.

Conferința a hotărît să 
răspundă chemării la între
cere lansate de conferința 
C.J.E.F.S. Galați, privind 
dezvoltarea bazei materiale 
pentru activitatea sportivă 
de masă.

Cu un deosebit entuziasm 
a fost adoptat, în finalul lu
crărilor. textul unei telegra
me de recunoștință și anga
jament adresată ComHetu- 
lui Central al P.C.R., tovară
șului NICOLAE CEAUȘESCU 
personal.

AL

în continuarea lucrărilor, a 
fost desemnat noul Consiliu 
județean de educație fizică 
și sport, alcătuit din 51 de 
persoane. Din biroul Consi
liului fao parte loan Dumuța 
(președinte). Vasile Bordaș și 
Nicolae Tuedea (vicepreșe

dinți), Magdalena Dull, Vale
ria Ghilea. Elena Stefan, Pe
tre Giurgiuman, Eugen Ra
dar. Adalbert Laposi, loan 
Martin, Ezechil Rorrtitan. Flo
rian Țîrlea și Gheorghe Vleșca 
(membri).

Participanții Ia conferință 
au adoptat cu însuflețire tex
tul unei telegrame de salut 
adresată Comitetului Central 

al Partidului Comunist Ro
mân, tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU personal.

In încheiere a fost expus șt
aprobat răspunsul la întrece
rea lansată da conf—!nța 
C.J.F.F.S. Galați. i

BA

ÎNTRE BUTURI...

Ieri, în noua sală de șe
dințe a Consiliului județean al 
sindicatelor din Alba Iulia, a 
avut loc conferința C.J.F.F.S., 
care a prilejuit o amplă re
trospectivă a activității de e- 
ducație fizică și sport din ulti
mii trei ani și o curajoasă 
prospectare a viitoarei etape 
trienale.

La lucrări au participat 
membrii consiliului, activiști ai 
comisiilor județene pe ramură 
de sport, președinți ai asocia
țiilor sortive, antrenori, pro
fesori de educație fizică, spor
tivi fruntași. Printre invitați 
s-au aflat tovarășii Ion Stoica, 
secretar al Comitetului jude
țean Alba al P.C.R., Ion Las- 
lă'.i. președintele Consiliului 
județean al sindicatelor, Dioni- 
sle Heljoni. prim-secretar al Co
mitetului județean al U.T.C., 
Titu Bogdan, inspector general 
al Inspectoratului școlar jude
țean. Traian Conțan, preșe
dinte al Consiliului județean 
al Organizației Pionierilor. 
Consiliul Național pentru E- 
ducație Fizică și Eport a fost 
reprezentat de conf. univ. Ma
rin Birjega, vicepreședinte al 
C.N.E.F.S.

La primul punct al ordinii 
de zi, tov. Daniel Chirilă, pre
ședintele C.J.E.F.S. Alba, a 
prezentat darea de seamă asu
pra activității sportive din ju
deț, pe ultimii 3 ani, după care, 
tov. Viorel Berfa, vicepreșe
dinte al C.J.E.F.S., a dat citire 
proiectului planului de măsuri 
și răspunsului la întrecerea 
lansată de către conferința 
C.J.E.F.S. Galați, privind dez-

voltarea bazei materiale a spor-’ 
tului. Pe marginea dării de 
seamă, cit și a proiectului de 
hotărîri, au luat cuvîntul nume
roși participanți, care au expri
mat opinii valoroase și au lansat 
numeroase propuneri.

In cuvîntul său, Ion Stoica 
a făcut aprecieri asupra muncii 
desfășurate de organele sportive 

din județ în colaborare cu cei
lalți factori care au atribuții 
în acest domeniu, menționind 
atît realizările obținute, cit și 
lipsurile ce mai persistă încă și 
care trebuie eliminate într-un 
timp cit mai scurt.

în încheierea discuțiilor, tov. 
Marin Birjega i-a felicitat pe ac
tiviștii. tehnicienii și sportivii 
din județul Alba pentru succe
sele obținute în activitatea lor 
și a făcut recomandări pentru 
viitor.

După aprobarea planului de 
măsuri s-a trecut la desemnarea 
noului consiliu și a biroului a- 
cestuia. din caro fac parte urmă
torii : D. Chirilă, președinte. V.' 
Bcrța. vicepreședinte. O. Vin-, 
filă, Em. Negruțiu. V. Cacouto- 
nu. V. Murguleț. Ileana Orșa. NJ 
Capătă, M. Szakacs. Marla Ro- 
deanu, M. Dumitru, Gh. Văduva 
și C. Pascu.

în încheierea lucrărilor confe
rinței, cei prezenți au adoptat 
cu entuziasm textul unei tele
grame adresată Comitetului 
Central al P.C.R., tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU perso
nal, prin care se exprimă adîn- 
ca recunoștință pentru grija a- 
cordâtă de către partid mișcării 
sportive, din toate județele 
țării.

IOANA BELU SI DORIN MUNTEANU AU CÎȘTIGAT SLALOMUL URIAS
> A 5

DIN CADRUL „CUPEI ORAȘULUI SINAIA"
SINAIA, 28 (prin telefon). 

Slalomul uriaș din cadrul 
„Cupei orașului Sinaia" s-a 
disputat pe un timp la fel 
de friguros ca și sîmbătă, în 
plus și pe un vînt deosebit 
de 
de 
la 
ții, 
încumetat să urmărească a- 
ceastă spectaculoasă probă 
au avut de înfruntat un ger 
de minus 19 grade ! Traseul 
a măsurat 1 600 m lungime 
și a cuprins 38 de porțî, pe 
el întreeîndu-se atît băieții 
cît și fetele. Mulți 
schiori, furați de 
mare permisă de zăpada a- 
lunecoasă, au scăpat porți- 
cheie sau au înregistrat că-

zături, ceea ce a determinat 
multe abandonuri.

La fete, Ioana Belu
(A.S.A.) s-a revanșat pentru

rească primul loc cu un a- 
vanS substanțial față de ur
mătorul clasat. Rezultate 
tehnice i senioare: 1. Ioana

A.S.A. CLUJ

au 
în 
de

puternic. Startul, amînat 
cîteva ori, s-a dat, totuși, 
ora 12,30. Atît concuren- 
cît și spectatorii care s-au

dintre 
viteza

caii-

ÎNVINGĂTOARE la

CLASAMENT Rodica Clinciu a cîștigat

ale adversarelor,
înscris un singur coș, față de 
19 puncte
ceea ce a făcut ca tabela să 
indice în
37—35 și în min. 27

min. 20 scorul
56—37

• Joi după-amiază federația de 
specialitate organizează cel <le-al 
doilea trial în vederea meciului 
cu Italia (11 aprilie). Trialul se va 
desfășura sub forma unui meci 
la două buturi între o selecțio
nată a Bucureștlului ți alta a 
Provinciei.

• în zilele de 4 și 5 martie va 
avea loc in Capitală consfătuirea 
antrenorilor de rugby. Lucrările 
consfătuirii vizează o amplă dez
batere a noutăților pe plan mon
dial precum și cristalizarea unei 
concepții unice in materie de pre
gătire.

• Comitetul federal se va în
truni In ședință plenară in ziua 
de b martie. Se va ahăltZii acti
vitatea desfășurată în sportul cu 
balonul oval în cursul anului. 1370, 
precum șt' perspectivele dezvol
tării rugbyului pe anul în curs.

formația 
cu Su- 

cu Ivano- 
sitnația,

24

I. Politehnica
19 18 1 1380-1079 37

2. Rapid 19 lfi 3 1265- 977 35
3. IEFS 19 16 3 1251-1030 35
4. Sănătatea

19 9 10 1239-1312 28
5. Crlșul 19 8 11 1126-1195 27
6. Voința Bv.

19 7 12 1087-1292 26
7. Constructorul

19 6 13 966-1084 2$
8. A.S.A. 19 5 14 1041-1181 24

14 994-1115

24

9. Mureșul 19 5
10. Voința București

19 5 14 1068—1152

Tg. MUREȘ!
un succes meritat. Cele mai 
bune : Brassay, Borbely de la 
Mureșul, respectiv Trandafir 
și Neta. Au arbitrat bine E. 
Niculescu și D. Ganea 
ALBU — coresp).

CRIȘUL ORADEA 
I.E.F.S. 61—69 (33—34). 
trecerea a fost extrem 
disputată pînă în min. 
cînd gazdele 
52—51. Apoi ele 
multe aruncări de 
(mai ales Balogh, 
Boca), studentele 
du-se, în schimb,

U.M. TIMIȘOARA - RADNICKI KRAGUJEVAC : 16-2
Sîmbătă seara, pugiliștii de la 

U. M. Timișoara au susținut pri
ma întîlnire internațională inter- 
cluburl din acest an, în compania 
echipei iugoslave, Radnicki Kra- 
gujevac. Sala Olimpia din loca
litate s-a dovedit r.ctr.— 
pentru numărul 
tori, dornici să 
întrecere.

Echipa locală, 
luat și cîțiva boxeri valoroși din

neîncăpătoare 
mare de specta- 
vizioneze această

în care au evo-

Capitală^ a cîștigat detașat întîl- 
nirea. Scor final : 16—2.

Iată rezultatele în ordinea ca
tegoriilor (primii sînt timișorenii): 
C. Pop b.p. S. Stanimirovic ; Gh. 
Marin b.p. R. Damianovic ; C. Jif- 
covic* p.p. D. Vasilievic; V. 
teleanu b.p. D. Ciopic: Gh. 
doi b.ab. 2, R. Ieremic; V. 
berman b.p. D. Marcovic ;

As- 
Ba- 
Sil- 

_______ ,________ , Gh. 
Enciu b.p. N. Velicion : 14. Stump 
b.p. M. Teodorovic ; G. Schubert 
b. dese. 3 I. Duglilc.

pentru feroviare! în conti
nuare, meciul nu a mai fost 
interesant ca evoluție a sco
rului, în schimb a scos în e- 
vidență slăbirea potențialului 
echipei Rapid, atunci cînd 
titularele au fost înlocuite de 
către rezerve. Au arbitrat 
bine M. Rizea și Șt. Grecu. 
(D.ST.).

MUREȘUL TG. MUREȘ — 
A.S.A. CLUJ 65—69 (28—26). 
O partidă de slab nivel teh
nic, în care miza rezultatu
lui (evitarea retrogradării) a 
determinat o luptă acerbă. 
Clujencele au avut inițiativa 
mai multă vreme, conducînd 
cu 8—9 puncte și realizînd

conduceau
au greșit 
la distanță 
Horvath și 

remareîn- 
printr-un 

joc bun. sub panbu, unde au 
teUșit să recupereze 
baloane. Au arbitrat 
bine A. Șerban, $î I. Szabo. 
(I. GHIȘA — coresp. 
Păi).

VOINȚA BRAȘOV — VO
INȚA BUCUREȘTI 48—47 
(24—29). Meci cu un final 
dramatic, încheiat cu victoria 
gazdelor, nesperată după e- 
voluția lor de pînă atunci. 
Oaspetele au condus pînă în 
min. 31. dar în 
cunde, la scorul 
arbitrul M. 
acordat gratuit 
celor două aruncări 
bere (parcă în compensație 
față de modul în care favo
rizase pînă atunci pe bucu- 
reștence), din care acestea au 
transformat una. Au arbitrat 
G. Berekmeri (satisfăcător) 
și M. Aldea (slab). (GII. COR- 
CODEL — coresp.).

mu He 
foarte

princi-

ultimele se- 
de 47—47, 
Al dea a

brașoven- 
‘ ‘ li

slalomul
pe me-

înfrîngerea de la 
special și a cucerit 
rit locul 1. De remarcat că 
a doua clasată este junioara 
Minodora Zerman 
Predeal), care a 
cursă deosebit de 
să și a înregistrat 
tat valoros pentru

La băieți, în absența
Dan Cristea, ușor acciden
tat în cursa de sîmbătă, Do
rin Munteanu, cu o tehnică 
excelentă și cu o alunecare 
perfectă, a reușit să cuce-

(Șc. sp. 
făcut o 
curajoa- 

un rezul- 
vîrsta ei. 

lui

Belu 
dora 
deal) 
oilă

cursa de fond 5 km senioare.
Foto : V. BAGE AC

(A.S.A.) 1:48,6, 2. Mino- 
Zerman (Șc. sp. Pre- 
1:58,1, 3. Georgeta Băn- 

(Universitatea Cluj)
1:58,6; seniori: 1. Dorin 
Munteanu (A.S.A.) 1:33,6, 2. 
Nicolae Crețoi (Politehnica 
Brașov) 1:37,9, 3. Gheorghe 
Vulpe (Dinamo) 1:39,2, 4.
Paul Ivănescu (Dinamo) 
1:40,8, 5. Marin Burchi (Șc. 
sp. Sinaia) 1:42,2, 6—7. Ion. 
Bobiț (Dinamo) și Ion Juncu 
(I.E.F.S.) 1:43,1.

Mihai BOTA-coresp.

Rodica Clinciu și Gh. Cincu — campioni naționali
(Urmare din pag. 1)

(A.S.A.) 57,01, 3. Gheorghe
Cimpoia (A.S.A.) 57,26, 4.
Stelian Drăguș (A.S.A.) 57,35, 
5. Gheorghe Cercel (A.S.A.) 
57,45, 6. Moise Stoian (A.S.A.) 
58,36 : tineret : 1. Ion Tudor 
(A.S.A.) 58,30, 2. Nicolae Co- 
jocaru (Dinamo) 59,09, 3.

Gheorghe Catrici (C-lung 
Moldovenesc) 60,00 ; sărituri, 
juniori mari : 1. Gheorghe
Gerea (Dinamo) 189,5, 2. Ion 
Bunghes (Tractorul) 148,2, 3. 
Dan Colcer (A.S.A.) 103,3 ;
juniori mici: 1. Gabriel Stin- 
ghe (Tractorul) 142,2, 2.
Constantin Buzoi (Tractorul) 
131,4, 3. Alexandru Burețea 
(Tractorul) 99,6.
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„NOUL SEZON OFICIAL POATE SĂ ÎNCEAPĂ!“
DE VORBĂ CU FL. TĂNĂSESCU, SECRETAR GENERAL AL F.R.F. —

MECIURI AMICALE
> La 8 martie, ședință de lucru cu antrenorii de divizia A
9 Consfătuire cu reprezentanții echipelor din diviziile A și B
9 Astăzi încep examenele de avansare 9 Antrenori cu o normă 
întreagă și la divizia B 9 Omologări și reomologări de terenuri

Încă puțin și, iată, la sfîr- 
șitul acestei săptămîni, o 
dată cu 16-imile „Cupei", 
fotbalul va lua startul ofi
cial. Preparativele sînt aproa
pe încheiate, la toate eșaloa
nele. Majoritatea echipelor 
s-au înapoiat din turnee, a- 
flîndu-se acum la ora conclu
ziilor, a recuperărilor și de
finitivărilor, iar zilele aces
tea se vor întoarce acasă și 
celelalte formații, angajate în 
jocuri peste hotare, pentru 
a aborda împreună cu cole
gele lor noul sezon. Va în
semna el, oare, un pas și mai 
hotărft înainte pe calea afir
mării fotbalului românesc, 
angrenat, ca și în stagiunea 
precedentă, în diverse compe
tiții internaționale ? A luat 
forul diriguitor, Federația de 
specialitate, toate măsurile 
necesare pentru a crea pre
misele unei bune desfășurări 
a acestei activități atît de 
complexe prin factorii care-i 
reunește ?

Să răspundem la aceste în
trebări, de mare interes la 
ora actuală, cu ajutorul se
cretarului general al F.R.F., 
tov. Florea Tănăsescu, căruia 
i-am luat următorul inter
viu 1

— La nivelul diviziei B — 
inclusă și ea în categoria de 
performantă — activează 
încă destui antrenori angajați 
cu ora. Anul trecut, luînd 
în discuție acest neajuns, 
Comitetul federal hotărîse 
ca toți tehnicienii care pre
gătesc echipe de divizia B 
să fie angajați cu o normă 
întreagă. Ce s-a întreprins 
practic în această direcție ?

— în momentul de față, 
majoritatea echipelor din ca
tegoria secundă și-au rezol
vat situația, beneficiind de 
serviciile unor tehnicieni cu 
normă întreagă, care vor pu
tea afecta timpul necesar 
desfășurării în mai bune con- 
dițiuni a procesului de in
struire și educație. Astfel 
stînd lucrurile, sperăm ca, de 
aci înainte, divizia B să de
vină un furnizor mai efici
ent de elemente capabile să 
facă față și îri primul eșalon 
al fotbalului nostru.

— Trecînd Ia alt sector 
important al activității fot
balistice, ne-am îngădui să 
remarcăm că nu toate sec
țiile reprezintă, la ora actua
lă, idealul în materie de or
ganizare și — de ce n-am

spune-o — competentă. Ce 
preconizați în acest sens ?

— De cîtva timp, ființează 
la noi un colegiu al repre
zentanților de divizia A, cu 
care ne întîlnim și discutăm 
o dată pe lună. Pentru re
prezentanții tuturor echipe
lor din diviziile A și B, am 
prevăzut o consfătuire de 
lucru care va avea loc la 
începutul săptămînii viitoare 
(n.r. azi și mîine). Vom dez
bate împreună probleme di
verse, privind organizarea 
secțiilor. responsabilitățile 
membrilor, calendarul și con
tactarea de jocuri internațio
nale și chiar aspecte ale 
muncii de instruire și educa
ție. Numai în felul acesta, 
apreciem noi, membrii tu
turor secțiilor vor putea să-și 
îndeplinească atribuțiile, 
constituind ajutoare de preț 
și pentru antrenori, care vor 
putea fi absolviți de diverse 
treburi mărunte, nespecifice 
lor.

— A rămas să ne spuneți 
cite ceva și despre arbitraje...

— In afară de consfătuirea 
pe care am avut-o nu de 
mult cu cavalerii fluierului 
și cu prețedinții colegiilor ju

dețene de arbitrii, au fost 
luate măsurile corespunză
toare pentru îmbunătățirea 
acestei importante activități. 
Apoi, în scopul împrospătării 
loturilor republicane (A, B și 
C) au loc, în momentul de 
față, examenele pentru cate
goria I. Vom face totul pen
tru a avea un corp de arbi
tri bine pregătit, căruia să-i 
asigurăm condiții optime de 
conducere a jocurilor.

— în prima parte a cam
pionatului, arbitrii au con
semnat nu o dată in foile 
lor lipsa unor astfel de con
diții.

— Au fost, într-adevăr, 
unele încălcări ale normelor 
stabilite în legătură cu buna 
desfășurare a competițiilor. 
Acum, am trimis noi circu
lare în acest sens, iar cu pri
lejul consfătuirii cu preșe
dinții secțiilor de divizie A 
și B vom reaminti acestora 
obligațiile care le revin pen
tru buna organizare a jocu
rilor, astfel ea pe viitor să 
nu se mai permită, sub nici 
un motiv, accesul persoanelor 
străine în incinta terenurilor. 
De altfel, în scopul de a asi
gura atît echipelor cît și ar
bitrilor condiții normale de 
manifestare, F.R.F. — prin 
comisia ei Specială — a tre
cut la reomologarea terenu
rilor vechi și la omologarea 
acelora noi.

Așa îneît, noul sezon poa
te să înceapă...

G. NICOLAESCU

STEAGUL ROȘU BRAȘOV — DINAMO BUCUREȘTI 2—2 (2—1)
BRAȘOV 28 (prin telefon). 

Steagul roșu și Dinamo Bucu
rești s-au întîlnit duminică 
dimineața într-un joc de ve
rificare. Deși timpul a fost 
friguros (minus 10 grade) a- 
proape 2 000 de spectatori au 
urmărit evoluția celor două

DUNĂREA GIURGIU — 
STEAUA BUCUREȘTI 

0—1 (0—0)
Vîntul puternic și tempera

tura scăzută au constituit se
rioase obstacole pentru fotba
liștii ce s-au întrecut ieri la 
Giurgiu, ei nereușind să ofere 
un meci de factură tehnică 
deosebită. Gazdele au dominat, 
au pus la grea încercare a- 
părarea Stelei dar au și ratat 
cîteva ocazii bune de gol 
prin Mustață, Lungu și Cris
tache. Victoria militarilor este, 
de fapt, opera unui giurgiu- 
Vean Băiosu

Steagul roșu, respectiv Du- 
mitrache (min. 6) și Ilaidu 
(min. 52).

Au jucat următoarele for
mații :

STEAGUL ROȘU < Ada- 
maclie — Ivăncescu. Jenei, 
Olteanu, Rusii, Cojocaru, Ca- 
dar, Anghe! (Drăgoi, min. 
67), Dumitriu II, Balint (Șer- 
bănoili, min. 46, Florescu 
min. 67), Gyârfi.

DINAMO : 
— Cheran, 
weiller III, Deleanu, Moldo
van, Dinu, Moț, Radu Nun- 
weiller, Dumitrache, Lucescu 
(Ilaidu, min. 46).

STEAGUL ROȘU — DI
NAMO BUCUREȘTI (tine- 
ret-rezerve) 2—1 (1—1), în
tr-un meci disputat sîmbătă 
după-amiază.

C. GRUIA — coresp. prin
cipal

C'onstantinescu 
Stoenescu, Nun-

— Ne puteți spune, pen
tru început, cum întîmpină 
Federația reluarea campio
natului national, cea mai im
portantă competiție din ca
lendarul intern ?

— Pe agenda noastră, în 
dreptul datei de 8 martie, 
care marchează sfîrșitul unei 
etape importante de muncă, 
figurează o consfătuire cu 
antrenorii de divizia A. Va fi, 
desigur, o ședință de lucru 
utilă — înaintea returului — 
prilej de informări reciproce 
între noi și principalii noștri 
tehnicieni, pe care-i dorim 
cît mai bine pregătiți. De 
altfel, pentru că a venit vor
ba, trebuie să vă reamintesc 
faptul că între 1—6 martie 
au loc examenele de avan
sare pentru acei antrenori 
care țintesc o categorie su
perioară de calificare. Avem 
nevoie de tehnicieni care să 
poată satisface marile cerin
țe ale fotbalului de perfor
manță.

UN NOU TEST AL LOTULUI U.E.F.A
Componenții lotului care 

aspiră la un loc în turneul 
final al ediției din acest an a 

pentru 
sus- 
nou 
astă 
spa-

iui și sistemul defensiv 
funcționat cu siguranță,

competiției europene 
juniori — U.E.F.A. — 
ținut, ieri, la Cîmpina, 
joc de verificare. Și 
dată, juniorii au avut

a 
luui,iuiu» . iu si^uiuni,a, tot 
timpul asigurîndu-se un bun

au 
un 
de

. ___ ____ ... ca
ring-partener o divizionară B, 
pe Poiana Cîmpina, în fata 
căreia au cedat la limită : 0—1 
(0—0).. Jocul a fost, în gene
ral, viu disputat. . Cîmpinenii, 
evoluînd la un nivel bun, au 
pus multe probleme tinerilor 
lor parteneri de întrecere. Lo
tul a jucat bine în prima 
parte, cînd a folosit deseori 
extremele, pe Aelenei și Năs
tase, care prin centrări precise 
au creat situații favorabile, 
însă ceilalți înaintași, M. San
du, Donose și Boloni — ulti
mul a avut un rol de mij
locaș ofensiv — au greșit țin
ta. In această parte a meeiu-

dublaj.
După pauză, carențele

SĂTMĂREANU

speculat o flagrantă greșeală 
a apărării sibiene.

UNIVERSITATEA : Oprea 
(min. 46 Pilcă) — Niculescu, 
Mincă. Deselnicu (Bitten min. 

Velea, 
Boșo- 

Strîm- 
Marti-

46, min. 70 Ivan), 
Strîmbeanu (min. 46 
teanu), Ivan (min. 70 
beanu) Bălan (min. 46 
novici) Niță, Oblemenco, Ța- 
rălungă.

Gh. TOPIKCEANU și 
BOTOCAN — coresp.

i.
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La televiziune: F.C. Sao Paulo
Dinamo București

După pauză, carențele în 
pregătirea fizică a componeh- 
țilov lotului U.E.F.A. Și-au 
pus. eu pregnanță, amprenta 
pe jocul lor. Deplasarea ju
cătorilor și circulația balonului 
n-au mai fost corespunzătoare, 
iar fundașii laterali au parti
cipat dezorganizat în acțiu
nile ofensive și, din această 
cauză, apărarea a fost deseori 
surprinsă de contraatacu
rile localnicilor. De altfel, pe 
tot parcursul meciului, s-a ob
servat la coordonatorul echi
pei, Donose, care are calită
țile necesare unui asemenea 
rol, câ atunci cînd este în 
posesia balonului face o miș
care în plus, întîrziind în a- 
cest fel desfășurarea acțiuni
lor. Jocul de ieri, Cu Poiana, 
și cel din urmă cu cîteva zile, 
cu Dunărea Giurgiu, au scos 
în evidență o serie de lipsuri, 
care țin atît de pregătirea fi
zică, cît și de cea tehnieo- 
tactică, și. deci, se simte ne
voia ca echipa să se oregă- 
teassă mai temeinic.

Unicul 
realizat 
67.

A condus bine I. 
Cîmpina.

gol al partidei ă fost 
de Goran, în min,

LOTUL U.E.F.A. : 
Mateescu, Dobrău, 
daclie, Ciocîrlan,

Moraru

Bucaru — 
i, Smaran-» 

----- , Sandu Ga
briel, Boloni, Aelenei, Donose, 
M. Sandu, Năstase.

min. 66 a introdus balonul in 
proprie poartă. Din echipa 
militară am remarcat jo
cul bun prestat de Coman, 
Tătara, Sătmăreanu, Vigu și 
Vlad.

DUNAREA: Purcaru (min.
46 Voinca) — Iacob, Cojocaru, 
Bâlosu. Rădoi, Sandu, Manciu, 
Leșanu. Cristache (min. 
Popa,) Mustață, Lungu.

STEAUA: Coman (min.
Suciu) — Sătmăreanu, Ciuga- 
rin, Hălmăgeanu (min. 45 Ne
grea), Cristache, Dumitriu III 
(min 45 Nftom), Vigu, Pantea 
(min. 45 Iordănescu,) Tătaru, 
Ștefănescu, Vlad.

Traian BARBĂLATA-coresp.
„U" CLUJ

77
66

UN MECI FRUMOS.
UN COMENTARIU EXEMPLAR
Sîntem convinși că dacă am 

face o anchetă în rîndurile 
celor care au urmărit, ieri la 
amiază, la televizor, filmul 
meciitlui F. c. Sao Paulo — 
Dinamo București, disputat in 
urmă cu două săptămîni pe 
meleagurile braziliene, majori
tatea celor întrebați ar insista 
in mod special asupra comen
tariului care a însoțit acest 
joc.

Și n-ar însemna acest lucru 
o ignorare a meciului în sine, 
a replicii mai mult declt re
marcabile pe care fotbaliștii 
de la Dinamo au dat-o maeș
trilor brazilieni, victorioși abia 
in ultimul minut de joc. Dar, 
de data aceasta, ceea ce s-a 
reținut în mod deosebit a fost 
comentariul telecrainiculul.

Probabil că Belphegor, in 
mult gustata sa tabletă pe spe
cific, va găsi în această trans
misiune unul 
tele sale cele mai suculente. 
Noi, in aceste puține rinduri 
scrise Ia cîteva minute după 
ce am urmărit partida, ne mul
țumim să ne ne exprimăm 
însă toată aprecierea pentni 
competența și sobrietatea crai

dintre subiec-

nicului brazilian, pentru obiec
tivitatea lui, pentru prezenta 
sa pe cît de activă, pe atit de 
discretă.

Televiziunea a avut o idee 
dintre cele mai bune, alegind 
— dintre toate soluțiile posi
bile — pe aceea de a ne pre
zenta, o dată cu filmul me
ciului F.C. Sao Paulo — Di
namo București, și comenta
riul în limba portugheză (tra
ducător Andrei Bacaiu) al 
telecrainicului brazilian. S-a 
ivit însă... riscul ca tele
spectatorii să solicite in viitor, 
la televiziune și la radio, nu
mai transmisiuni de aceeași 
calitate...

Dar, din moment ce toată 
lumea — Jucători, antrenori, 
arbitri — se pregătește in ve
derea reluării activității fotba
listice, de ce am exclude și 
preocupările în acest sens ale 
crainicilor sportivi 1

Și. plecînd de la transmisiu
nea pe care am ascultat-o îm
preună, poate că ei ne vor 
rezerva surprize plăcute.

J. B.

RAPID
(Urmare din pag. 1)

șimentare, ale rapidiștilor. 
în min. 15 Odra a deschis 
scorul : de o neînțelegere în
tre Rămureanu și Codrea. 
profită A. Kot și șutul ace
stuia de te 18 m îl găsește 
pe portarul bucUreștean afară 
din poartă. Peste două mi
nute, același A. Kot șutează 
din nou și mingea „mușcă" 
muchia barei. Apoi scorul a 
evoluat în favoarea bucure- 
ștenilor. grație unui tînăr ce 
vrea să se afirme — e vorba 
de Apostol — care înscrie 
în minutele 19 și 36, 1a cen
trările lui Codreanu și Năs- 
turescu, dâr și cu largul con
curs al portarului polonez, 
nesigur, cu un plasament 
greșit, departe de valoarea 
echipei sale. Golurile rapidi
știlor au venit în perioada 
cînd a început să viscolească, 
fulgii mari și deși făcînd la 
un moment dat imposibilă ur
mărirea balonului.

După pauză, Odra Opole a 
preluat din nou inițiativa,

VICTORII LA
FEMININ

CETATEA GIURGIU — 
HIDROMECANICA BRAȘOV 
2 475—2 385 pd. în revenire 
de formă, localnicele conti
nuă seria victoriilor, între- 
cînd puternica formație bra- 
șoveană Hidromecanica. Au
toarele principale ale succe
sului au fost Elena Rada și 
Elena Oniciuc, care au rea
lizat 431 pd, și, respectiv, 421 
pd. De la oaspete s-a remar
cat Mariana Antuș: 421 pd. 
Tr. BARBÂLATÂ — coresp.

VOINȚA BUCUREȘTI — 
LAROMET BUCUREȘTI
2 566—2 315 pd. Derbyul Ca
pitalei s-a încheiat cu vic
toria categorică a formației 
antrenată de Alexandru An
drei. Aflate în vervă, toate 
jucătoarele de la Voința au 
depășit granița celor 400 pd, 
evidențiindu-se în special 
Cornelia Grecescu — 4G0 
pd, Valeria Dumitrescu — 
439 pd și Elena Bălașa — 424 
pd. Fosta campioană a țării, 
Laromet Buc., a opus o pa
lidă rezistență, doar Elena 
Trandafir (468 pd) și Ștefa- 
nia Enache (424 pd) ridicîn- 
du-se la valoarea adversare
lor.

C. VIȘAN — coresp.

DERMAGANT TG. MUREȘ 
— C.S.M. REȘIȚA 2 288— 
2 077 pd. Toate sportivele e- 
chipei gazdă și-au depășit 
adversarele directe, obținînd 
o victorie măritată.

I. PAUȘ — coresp.

VOINȚA PLOIEȘTI — RA
PID BUCUREȘTI 2306—2257 
p d. Deși conduse după trei 
schimburi cu 43 de popice, plo- 
ieștencele au găsit resursele

necesare spre a reface din 
handicap și apoi de a prelua 
conducerea, grație frumoasei 
comportări a tinerei Doina 
Lisandru și cunoscutei jucă
toare Polixenia Gavrilă, ulti
ma marcată cu 416 p. d.
A. VLASCEANU — coresp.

VOINȚA CONSTANȚA — 
VOINȚA TG. MUREȘ 2 222— 
2 231 p d. O întîlnire pasio
nantă pînă la ultimele bile. 
Conduse, constăncențele au 
luptat din răsputeri pentru a 
reface terenul pierdut, apro- 
piindu-se în final la numai 
9 puncte de mureșence.

G. TAMAȘ — coresp.

VOINȚA CLUJ — U.T. A- 
RAD 2 384—2 285 p. d.

MASCULIN
VOINȚA BUCUREȘTI — 

GLORIA BUCUREȘTI 5 280—
4 915 p. d. Gazdele au repur
tat o victorie scontată. Do
vedind o bună precizie în 
lansarea bilei, Gheorghe Le- 
culescu (903 p. d.), Nicolae 
Moldoveanu (892 p. d.) și 
Marin Blăgăilă (896 p. d.) 
și-au întrecut categoric parte
nerii, fiind cei mai buni ju
cători ai echipei învingătoare.

O. G.

RAPID BUCUREȘTI — 
PETROLISTUL CÎMPINA
5 229—4 906 p. d. Meci la 
discreția gazdelor. Bucurește- 
nii și-au majorat avantajul 
pînă la penultimul schimb, 
în care cîmpineanul Gh. 
Botu a redus din diferență. 
Ultimul jucător al gazdelor. 
Al. Vrînceanu l-a învins pe 
tînărul popicar V. Marica (19 
ani) cu 913—817 și astfel 
punctajul gazdelor nu s-a di

minuat. Performerul reuniu
nii a fost I. Petru (R) cu 
939 p. d.

T. R.
i

C.S.M. REȘIȚA — RAFI
NĂRIA TELEAJEN 5 342—
4 978 p. d.

PETROLUL PLOIEȘTI — 
OLIMPIA REȘIȚA 5 378 —
5 085 p. d.

I
GAZ METAN MEDIAȘ — 

VOINȚA TG. MUREȘ 
5223—5067 p. d. (!)

FLACARA CÎMPINA —
C.F.R. TIMIȘOARA 

4976—4863 p. d.
Etapa a III~a a returului 

campionatului diviziei A a 
fost dominată, în general, de 
echipele gazdă care au cîști- 
gat la scoruri mari.

deschidere : Lotul
(rezerve) — Petrolul 

(tineret-rezerve): 0—0. 
aceste meciuri de ve- 
antrenorul C. Arde- 

stabilit următorul 
por-
Ga- 

futidași, 
Ion, Du- 

AelOftei, 
Cojocar u,

POIANA : Opanschi (Nanu, 
min. 41) — Popa, Chirică, I. 
Nicolae, Dănăilă, Chiru, Otără- 
șanu, Chiorcău, Goran, Tr. 
Popescu, Strechioiu.

In
U.E.F.A. 
Ploiești

După 
rificare,
leanU a 
lot : Bucaru, Mocanu 
tari, Mateescu, Smarandache, 
Dobrău, Micloș, Sandu 
briei, Ciocîrlan —- 
Donose, Boloni, Ion 
mitriu — mijlocași, 
M. Sandu, Năstase, 
Batacliu — înaintași.

P. VINTILA

ODRA OPOLE
desfășurînd același joc fru
mos, dar egalarea o izbutește 
tot grație unei greșeli ele
mentare a apărătorilor giu- 
leșteni. Răducanu (care l-a 
înlocuit. 1a pauză pe Rărnu- 
reanu) a degajat balonul din 
colțul careului mic. A șutat 
exact 
Greavu, 
poartă.
A. Kot 
at-o de 
porții părăsită. Atunci, an
trenorii au decis înlocuirea 
lui Răducanu. La început, 
dispoziția conducerii tehnice, 
transmisă prin secundul 
Cristescu. a fost însă respinsă 
de portarul rapidist. Normal, 
arbitrul Petrea a oprit jocul 
pentru că în poartă se a- 
flau și Rămureanu și Rădu
canu. în cele din urmă, Ră
ducanu a acceptat înlocuirea.

Bucureștenii au înscris go
lul victoriei în min. 86, cînd 
Neagu a transformat o lovi
tură de la 11 m (fault clar 
la Codreanu), nu mai înainte 
însă de a fi martorii unor

în picioarele Iui 
aflat cu spatele la 
Mingea a ajUns la 
și acesta a expedi
te 18 m în plasa

echipe, ai căror jucători s-au 
străduit — în ciuda zăpezii 
de pe teren — să se com
porte cît mai bine. S-a realizat 
astfel un spectacol agreabil, 
în care fotbaliștii au dovedit 
o bună pregătire fizică și 
multă poftă de joc. Liniile de 
apărare și cei doi portari au 
fost des solicitați, ca urmare 
a unor acțiuni destul de re
ușite, create cu eforturi supli
mentare, datorită stării tere
nului. Rezultatul de egalitate 
e just, fiecare dintre echipe 
avînd cam tot atîtea ocazii 
de a marca. Cea mai mare, 
însă, a avut-o Steagul roșu 
în ultimele secunde, dar Nun- 
weiller III. aflat pe linia 
porții, părăsită de Constan- 
tinescu, a salvat un gol a- 
proape gata făcut.

Au marcat Anghel (min. 1), 
Dumitriu II (min. 21) pentru

C.S.M. SIBIU — UNIVERSITATEA CRAIOVA 2—2 (0—1)
Cele două formații au do

vedit o bună pregătire fi
zică, ceea ce a făcut ca jo- 
cult să fie extrem de vioi 
pe tot parcursul celor 90 de 
minute. Scorul a fost deschis 
de Ni(ă (min. 25), dintr-o 
pasă primită de 1a Oble
menco. Sibienii reușesc ega- 
larea în min. 56 prin Rădoi, 
iar în min. 70 iau conduce
rea prin același jucător. Stu
denții craiovenii au egalat în 
min. 73, cînd Martinovici a
SPORT CLUB BACAU — FARUL CONSTANȚA 2-1 (2-0)

SPORT CLUB BACAU : Ghi- 
ță — Kiss, Sinăuceanu, Velicu, 
Comănescu, Duțan, Vătafu. 
Pană, Dembrovschi, Rugiu- 
bei (Ene Daniel, Sorin Avram, 
Hrițcu), Florea (Băluță).

FARUL : Ștefănescu (Con
stantin, Popa) — Stoica, Pleșa 
(Antonescu), Constantinescu, 
Gliircă, Badea. Tănase, Tu- 
fan, Caraman (Constantinescu 
I.), Oprea (Turcu), Kallo 
(Ologu).

Hie IANCU — coresp. prin
cipal.
POLITEHNICA GALATI — 
PROGRESUL BUCUREȘTI 

1—0 (0—0)
Gala(i, 28 (prin telefon). In 

ciuda unei ninsori abundente, 
care a acoperit terenul de joc 
cu un strat gros de zăpadă, 
jocul a fost plăcut și s-a în
cheiat cu victoria Politehnicii, 
la scorul de 1—6,

După o primă repriză mai 
echilibrată, în partea a doua 
Politehnica a atacat mai orga
nizat și în min. 52 a înscris 
unicul punct prin Bucur.

POLITEHNICA : Dumbrea- 
au (din min. 46 Gheorghiiț) 
— Ungureanu, Dima, Tudorie. 
Dinu, Bucur, Lehăduș, 
nescu, Toma, Popanică, 
dincâ.

PROGRESUL : Manta
46 Zamfir) — V. r_,___
(min. 46 Dumbravă), Măndoiu, 
Grama, Ad. Constantinescu, 
Tănăsescu, Bcldeanu (min. 60 

Iordan), Sandu Ion, 
Georgescu, Alecu, Ma

Aproximativ 1 500 de spec
tatori au asistat ieri la o 
partidă interesantă, înche
iată cu o binemeritată vic
torie a gazdelor. încă de 1a 
începutul meciului, compo
nenții celor două formații 
au ieșit deciși la joc. tonul 
dîndu-1 jucătorii băcăuani, 
autori ai unor acțiuni mult 

. gustate de public, dintre 
care două s-au soldat cu go
luri : Dembrovschi (min. 18) 
și Comănescu (min. 37). După 
pauză, aspectul jocului s-a 
schimbat, băcăuanii s-au în
trecut în ratări, iar oaspeții 
au știut să profite de o ne
înțelegere între Kiss și Velicu 
și să înscrie prin Turcu, 
în min. 70.

C.F.R. CLUJ 2—0 (0—0)
Partida dintre cele două 

divizionare A a constituit un 
foarte reușit test pentru am
bele echipe.

Chiar dacă „U“ a cîștigat, 
nici ceferiștii n-au jucat rău, 
în foarte multe privințe aceș
tia fiind egali partenerilor

3-2 (2-1)
scene neplăcute. După ce a 
primit un avertisment pentru 
joc dur. Dumitru a lovit, 
fără balon, pe Koprek. Po
lonezul a ripostat, a fost 
văzut de arbitru și acesta 
l-a eliminat. O sancțiune ce 
o merita și Dumitru. A învins 
echipă din Giulești cu 3—2, 
dar Odra, chiar și în 10 oa
meni (din min. 79) a stă- 
pînit terenul pentru că efor
turile lui Lupescu, Dinu, Năs- 
turescu, Greavu și Adam 
n-au putut suplini slaba evo
luție a celorlalți.

Â arbitrat: C. Petrea. aju
tat la linie de C. Costică și 
E. Suitlec.

RAPID : Rămureanu (min. 
46 Răducanu, min, 70 Rămu- 
reănu) — Pop, Lupescu, Dan, 
Codrea (miri. 46 Greavu), 
Dinu, Angelescu (min. 46 
Dumitru), Năsturescu, Apo
stol, Neagu, Codreanu.

ODRA :
Krawiec, Dziadek, 
Brejza, ~ 
A. Kot, 
Koprek.

Kondratovicz —
Ltlcyszyn,

Zvyerzyna, Klose, 
k. Kot, Stikala,

lor de întrecere. Cele 
goluri au fost înscrise 
Anca (min. 48 și 72).

„U" CLUJ: Ștefan (min. 
46 Moldovan) — Miliăilă (min. 
46 Crețu), Pexa, Solomon, 
Poraski — Anca, Stîncel (min. 
63 Penzeș), Milreșan (min, 

Uifăleanu, 
I (min. 46

două 
de

POLITEHNICA :
46 Mihăilă) — 
Adam, Munteanu 
Mureșan).

C.F.R.: Ocea
Pop) — Burlacu, 
(min. 46 Cojocarii), 
man, M. Bretan, 
(min. 46 Țegean), 
O. ionesett (mih. 62 
Matei, Petrescu.

V, MOREA — coresp.

(min. 75 
Dragomir 

Lupu, Ilo- 
Cojocaru 

S. Brelan, 
Vuici), Dinu 

Dudu 
tei.

Mari-
Zo-

(min.
Popescu

Aurel PĂPĂDIE

iNTÎLNIRI INTERNAȚIONALE

CRIȘUL: DOUĂ VICTORII ÎN UNGARIA
EGER, 28 (prin telefon, 

<Ie la trimisul special al zia
rului „Crișana"). Echipa de 
fotbal Crișul Oradea a sus
ținut, în decurs de patru zile, 
două meciuri amicale în 
R.P. Ungară, soldate cu tot 
atîtea succese. In primul, o- 
rădenii au jucat cu Chimica 
Kazincbarcika (fruntașa se
riei secunde a diviziei B, cu 
trei puncte avans și Cu mari 
șanse de a promova în seria 
I), pe care a învins-o cu 
3—1 (1—1), prin punctele în
scrise de Dărăban (min. 37), 
Bule (min. 50) și Arnoțchi 
(min. 55). în a doua întîlnire,

Crișul a dispus de Dozsa 
Eger (retrogradată în sezonul 
trecut din divizia A, aflată 
acum pe primul loc în seria 
1 a diviziei B) cu 1—0 
(0—0). A marcat Arnoțchi 
(min. 52).

Formația de bază a Crișu- 
lui : Catena (tlologan) — 
Sătmăreanu II, Lttcâci, Bule, 
Balogh (Cocoș) — NeșU, Da
raban — Suciu, N. ___
dru, Arnoțchi, Cociș (Ștefan, 
Birta).

Alexan-

V. SERE

PETROLUL — ÎNVINGĂTOARE

IN ALGERIA

IOSIF KEREKEȘ A
într-o partidă hotăfîtoare 

pentru cîștigarea „Cupei Semi- 
cemtenarului" la fete, Ecaterîna 
Roșianu ă pierdut fără drept 
de apel în fața tinerei colege 
de club, Elena Takacs, în două 
seturi identice ca joc și ca 
scor : 6—4, 6—4. învingătoare^ 
a jucat foatte degajat și a- 
proape toate incursiunile la fi
leu s-au soldat cu puncte pre
țioase. Elena Takacs, cînd reu
șește să joace calm, este ca
pabilă de rezultate bune. Pă
cat că reușește rar.

Valeria Balaj a mai făcut 
un pas spre victoria finală, în- 
vingînd cu ușurință pe Elena 
Takacs (Progresul) cu 6—0, 6—4. 
A fost un joc de slabă fac
tură, schimburile frumoase de 
mingi fiind o raritate. în lntil- 
nirea decisivă care urma să de
semneze cîștigătorul trofeului 
pus în joc, I. Kerekeș (Stea
gul roșu Brașov) a întîlnit pe

ClȘTIGAT „CUPA SEMICENTENARULUI"
Toma Ovici (Progresul). în pri
ma partidă. Ovici. foarte calm, 
profită de jocul dezorientat pe 
care-1 prestează Kerekeș și ciș- 
tigă cu mare ușurință cu sco
rul de 6—2. Al doilea set sfe 
desfășoară sub semnul egalită
ții pînă la ultima minge. Bra

schimb spectaculos de mingi 
și brașoveanul reușește să ia 
conducerea cu 5—4. Jocul de
vine rapid și dramatic, avan
tajul altetnînd. La mingea de
cisivă Ovici încearcă un „lung 
de linie" care-i greșește de 
puțin, permițind lui , Kerekeș

in continuarea turneului în 
Algeria, Petrolul Ploiești a 
jucat la Mostaganem cu echi
pa ce poartă același nume, 
care activează în diviza se
cundă. Ploieștenii au cîștigat 
cu 2—l (1—1), prin golurile 
înscrise de Grozea și Moca
nu, Următorul meci va avea 
loc marți, la Alger, probabil 
cu echipa de tineret a țării.

F.C. ARGEȘ, ÎNVINSĂ DIN

„CUPA SEMICENTENARULUI" - 0 REUȘITĂ

ÎNTRECERE LA ARME
Duminică s-a încheiat în Capi

tală întrecerea dotată cu ;,Cupa 
Semicentenarului", la arme cu aer 
comprimat, la care s-âU întrecut, 
alături de numeroși fruntași, și 
o serie de țintași cu mai puțină 
experiență de concurs. Numărul 
mare de concurenți — peste 100 
din mai multe orașe ale țării — 
ca și linele rezultate bune au fă
cut din „Cupa Semicentenarului” 
o competiție utilă și interesantă.

REZULTATE — pușcă cu aer 
comprimat 40 f. seniori : 1. P. 
Șandor (Steaua) 381 p, 2. E. Sa- 
tala (Metalul) 372 p, 3. Gh. Si- 
corschi (Dinamo) 371 p; Juniori :
1. St. Safta (C.F.R. Arad) 364 p,
2. L. Stoian (Dinamo) 357 p. 3. 
M. Costel (Steaua) 354 p: senioa
re ; 1. Veronica Stroe (Dinamo) 
376 p, 2. Edda Baia (I.E.F.S.) 375 
p, 3. Ana Goreti (Olimpia) 364 Pi

CU AER COMPRIMAT
Junioare : 1. Amalia Mihaiache 
(Viitorul Focșani) 350 p, 2. Anca 
Pali (Voința Brașov) 345 p, 3. 
Doina Cîșlaru (Nicolinâ Iașt) 339 
p. Pușcă cu aet comprimat 
„sport" 40 f : 1. V. Petrescu (Vo
ința Iași) 328 p, 2. T. Mateescu 
(Șc. sp. 1 Buc.) 323 p, 3. Viorica 
Radu (Șc. sp. 1 Buc.) 311 p. Pis
tol 40 f. senioare : 1. Anișoara 
Matei (Dinamd) 363 p, 2. Monica 
Șerban (Dinamo) 333 p, 3. Virginia 
Demetriade (Dinamo) 331 p; Ju
niori : 1. I. Corneliu (Steaua) 357 
p, 2. M. Tfușcă (Metalul) 355 p. 
3. M. Moraru (Metalul) 354 p. 
CLASAMENT GENERAL PE E- 
CHlPE : 1. Dinamo 137 p (78 p Ia 
pușcă și 59 p la pistol). 2. IEFS 
84 p (38+46) ,3. Steaua 79 p
34 + 45).

L, CRISTESCU antrenor

Iosif Kerekeș în acțiune Foto Theo MĂCARSCHI

NOU ÎN R.D. GERMANĂ
Întîlnind pe F. C. Karl 

Zeiss Jena, campioana R.D. 
German#, F.C. Argeș a fost 
învinsă cu scorul de 5—0 
(1—0) în cel de-al doilea 
meci susținut în cadrul tur
neului pe care ÎJ întreprinde 
în această țară.
VULTURII TEXTILA LUGOJ 
— F. C. BAK (IUGOSLA

VIA) 1—1 (1—1)
Intîlnirea internațională, des

fășurată ieri la Lugoj, a fost 
urmărită cu mult interes de 
spectatori, jucătorii oferindu- 
lc numeroase faze atractive. 
Pentru gazde a înscris Zo- 
rescu (min. 29, din penalty).

T. OLARU-coresp.

șoveanul își revine treptat reu
șind cu puternice lovituri de 
dreapta să-și tempereze adver
sarul ; cîțiva „ași" din servi
ciu îi aduc puncte prețioase și 
cîștigarea setului cu scorul de 
7—6. Partida decisivă părea o 
simplă formalitate pentru Ke
rekeș care reușește să ia con
ducerea cu 4—0, dar o slăbire 
a ritmului permite lui Ovici 
să egaleze situația. Urmează un

să-și adjudece victoria cu 6—4 
și „Cupa Semicentenarului". 
A fost uh joc palpitant și de 
un înalt nivel tehnic, care a 
plăcut spectatorilor veniți în- 
tr-un număr foarte mare.

Partida decisivă pentru de
semnarea câștigătoarei la fete 
se va disputa astăzi.

Sandi IONESCU

PRONOSPORT
AȘA ARATA O VARIANTA CU 

13 REZULTATE EXACTE LA 
CONCURSUL PRONOSPORT NR. 
9, ETAPA DIN 28 FEBRUARIE 
1971.

I. Bologna — Foggla 2
II. Cagliari -- Internazionale X

III. Catania -- Sampdoria 2
IV. Milan — JuventUs X
V. Napoli — Fiorentina X

VI. Roma — Varese i
VII. Torino — Lanerossi 2

VIII. Veroria —• Lazio 1
IX. Livorno -- Atalanta X
X. Massese -— Cesena 1

xt. Monza — Novara X
XII. Reggin a -- Brescia X

XIII. Casertana — Pisa 1
Fond de premii : 312.172 lei.
Plata premiilor va începe în

Capitală de la 5 martie pînă la
14 aprilie. în țară de la 9 martie 
pînă la 14 aprilie 1971 inclusiv.



C.M. de hochei —grupa C

SarejIMATA ROMANA PE PRIMUL LOC 
ÎN CLASAMENT, DUPĂ DOUĂ ETAPE

• Azi derbyul grupei : România
EINDHOVEN, 28 (prin tele

fon, de la trimisul nostru spe
cial).

Patinoarul artificial a- 
flat în complexul sportiv 
AHOY din Rotterdam, este o 
clădire monumentală (hochei- 
știi români afirmă că este cea 
mai frumoasă bază sportivă 
de acest gen pe care au evo
luat vreodată!) și a fost inau
gurat cu prilejul întîlnirii 
România — Danemarca, din 
cadrul grupei C a C.M. Din 
acest motiv, prima lui gheață 
nu a prea corespuns. Și fap
tul acesta a influențat direct 
comportarea hocheiștilor.

Prezentindu-se la același ni
vel ca anul trecut la Galați, 
reprezentativa Danemarcei a 
rămas aceeași echipă modestă, 
care n-a avut altă ambiție de- 
cît aceea de a primi cit mai 
puține goluri. Ajutată și de 
un portar extrem de inspirat, 
Bent Hansen, ea a izbutit să 
limiteze înfrîngerea doar la 
1—6, ceea ce, oricum, nu co
respunde aspectului general al 
lntîJnirii.

Independent, însă, de aspi
rațiile danezilor, evoluția ge
nerală a echipei române, chiar 
și în condițiile amintite 
(gheață proastă) nu ne-a satis
făcut. De altfel, această insa
tisfacție au subliniat-o chiar 
jucătorii noștri. Echipa n-a 
mai prestat jocul din ajun, a 
acționat fără nerv, destul de 
confuz și, fără Dumitraș (de-a

dreptul senzațional la 2—3 
contraatacuri în primele 

20—25 de minute 1), poate că 
s-ar fi văzut chiar condusă, 
fapt cu consecințe la care nici 
nu vrem să ne mai gîndim.

Dar, totul este bine eind 
se... termină cu bine. De aceea 
vom sublinia din nou remar
cabilă comportare a liniei 
Fodorea — Huțan — Bașa, 
autoare a 4 din cele 6 goluri. 
Față de partida anterioară, cu 
Franța, în echipa română au 
mai evoluat: portarul Crișan 
în repriza a III-a și frații 
Sgîncă în liniile de fundași.

Dat fiind faptul că partidele 
sint programate la aceeași oră 
și in orașe diferite, nu există 
posibilitatea de a vedea la 
lucru și alte formații. Și cum 
biroul de presă ( 1 ? 1) nu ne 
pune la dispoziție nici măcar 
cele mai elementare amănunte 
legate de celelalte partide, in
formațiile culese prin mijloace 
proprii sînt, totuși, destul de 
vagi. Reprezentativa Ungariei, 
ana din principalele candidate 
la șefia grupei, cu care selec- 
ționata româna se va întilni 
luni seara la Eindhoven, a 
cîștigat primele două jocuri 
exact cu același scor : 7—6 1 
Formația este bine cunoscută 
iubitorilor de hochei din țara 
noastră. Ea a arătat, și aici 
în Olanda, caracteristicile sale 
principale : forță de joc. mo
mente de combinații rapide și 
eficiente, care alternează cu

— Ungaria
scăderi vizibile în defensivă. 
Ultimul său meci, cel de la 
Tilburg cu Anglia, a fost la 
un pas de a se încheia cu o 
surpriză Hocheiștii maghiari 
au condus majoritatea timpu
lui, dar au fost egalați <3—3 
și 5—5). iar in final s-au vă
zut chiar conduși cu 5—61 
Ei au fost obligați să forțeze 
serios ritmul în ultimele mi
nute, golul victoriei fiind de 
fapt opera unuia din fundașii 
englezi. Rămîne de văzut cum 
se vor descurca reprezentanții 
noștri cu această selecționată, 
care nu o dată ne-a «reat 
serioase probleme.

In sfîrșit pe agenda acestei 
ediții a grupei C a apărut și 
prima zi de... culoare roșie. 
Și aceasta nu numai pentru 
că este duminică, dar pentru 
că în desfășurarea competiției 
este cel dinții răgaz de odihnă 
prevăzut de organizatori. Un 
răgaz destul de scurt, doar 
24 de ore, dar pe care echipa 
României se pregătește să-l 
folosească pentru reîncărcarea 
cu energie nervoasă a „acu
mulatorilor", pentru o analiză 
lucidă a comportării de pînă 
acum, pentru pregătirea par
tidei cu Ungaria.

CLASAMENT

TELEX
Cu prilejul campionatelor de 
atletism pe teren acoperit ale 
R F. a Germaniei (întrecerile se 
desfășoară la Kiel), Heide Rosen- 
dahl a stabilit cea mai bună per
formanță mondială de sală la să
ritură în lungime cu 6,68 m. De 
asemenea, în cursa feminină de 
800 m, Hildegard Falele a stabilit 
cu timpul de 2:03,3 cea mai buna 
performanță mondială.

în concursul atletic de sală de 
la New York, alergătorul polonez 
A. Badenski a terminat învingă
tor în cursa de 600 y cu timpul 
de 1:10,7, iar campionul olimpie 
Willie Davenport (SUA) s-a cla
sat pe primul loc în proba de 
60 y garduri cu timpul de 7,0. 
Proba de aruncarea greutății s-a 
încheiat cu victoria Iui Al Feuer
bach, cu performanta de 20,11 m. 
Canadiana Abby Hoffman a cîști» 
gat cursa de 800 m în 2:08,7.

Prima etapă a Turului ciclist aă 
Sardiniei. Potenza — Salerno (122 
km), a fost cîștigată de belgianul 
Eddy Merckx tn 3h 25:11, urmat 
cu același timp de suedezul Gosta 
Pettersson.

SLOVAN HODONIN - BUCUREȘTI B
4-1 [1-0,1-1,2-01

Ieri, pe patinoarul „23 Au
gust* a avut loc partida in
ternațională de hochei dintre 
selecționata B a Bucureștiu- 
Tui și echipa cehoslovacă 
Slovan Hodonin. Oaspeții

au terminat învingători cu 
scorul de 4—1 (1—0, 1—1,
2—0), prin golurile marcate 
de Kucera (2), Mihailovik și 
Navratil, respectiv Gh. Vlad.

Romeo VILARA

1. România 2 2 0 0 13— 2 4
2. Ungaria 2 2 0 0 14—12 4
3. Anglia 2 10 1 24— 9 2
4. Franța 2 10 1 19— 8 2
5. Bulgaria 2 10 1 13— 7 2
6. Olanda 2 10 1 3—8 2
7. Danemarca 2 0 0 2 2-9 0
8. Belgia 2 0 0 2 3—36 0

Alte rezultate din etapa a
H-a : Franța — Belgia 18-1,
Ungaria — Anglia 7—6, Bul-
caria — Olanda 7-0.

Luni se dispută următoarele
partide : Eindhoven : România
— Ungaria:; Helrtogen-
bosch : Anglia — Olanda ;
Rotterdam : Danemarca —
Belgia și Franța — Bulgaria.

ROMÂNIA-U.R.S.S.

„CUPA DE CRISTAL 4

Moment al disputatei finale a hurdlerilor, cîștigată, la fotografie, de Aleksandr Demus 
Foto t TH. MACARSCHI

BASEL, 28 (prin telex). Fe
derația internațională de hand
bal (f.H.F.) a procedat ieri, 
la Basel, la tragerea la sorți 
a echipelor angajate în califi
cările pentru campionatul 
mondial de handbal feminin. 
După cum se știe,, întrecerile 
C.M. vor avea loc în Olanda 
— între 8 și 18 decembrie, — 
cu participarea a 9 echipe. 
Calificate din oficiu pentru 
finale sîpt reprezentativele 
Ungariei (campioană mondia-

VEI GUMMERSBACH 
VIRTUAL CAEIFICÂTÂ 
ÎN FINALA C.C.E.
Primul meci pentru semifinalele 

C.C.E. la handbal masculin in
tre formația vest-germană Vfl 
Gummersbach și echipa portughe
ză Sporting, disputat la Lisabona, 
a revenit oaspeților cu scorul de 
25—17 (11—10). Vfl Gummersbach 
este virtual calificată pentru fi
nala cu Steaua București, de la 
4 aprilie.

lă), Iugoslaviei (vicecampioa- 
nă a lumii), Olandei (țară 
organizatoare) și Japoniei 
(reprezentanta Asiei). Pentru 
celelalte cinci locuri candidea
ză 10 formații care se întîl- 
nesc în partide (tur—retur) de 
calificare.

Tragerile la sorți au stabi
lit următoarele perechi : 
UNIUNEA SOVIETICA — RO
MANIA, R. F. A GERMANIEI
— SUEDIA, CEHOSLOVACIA
— R. D. GERMANA, DANE
MARCA — BULGARIA ȘI 
NORVEGIA — POLONIA.

Așadar, două dintre cele 
mai bune echipe din lume — 
Uniunea Sovietică și Româ
nia — se vor întîlni în pre
liminarii. Primul meci se va 
disputa în U.R.S.S., cel de al 
doilea în țara noastră, ter
menul limită pentru ambele 
partide fiind 25 aprilie. Mi
siunea handbalistelor românce 
va fi deosebit de dificilă. Un 
test edificator îl constituie în- 
tîlnirea de la Neubrandem- 
burg (4 martie) în care echi
pele naționale ale României și 
Uniunii Sovietice vor juca în 
cadrul competiției dotate cu 
trofeul federației de speciali
tate din R. D. Germană.

Amfitrionul „mondialelor" 
de patinaj artistic de la Lyon, 
primarul Louis Pradel, înca
drat de două autentice artiste 
(ile gheții, canadianca Karen 
Diane Magnussen și ameri
canca Janet Lynn. Nici una 
n-a reușit insă să treacă de 
„blindajul" punctelor acumu
late la figuri impuse de la
borioasa irixi Schuba..

Foto t A.F.P.

(Urmare din pag. I)
mereu tîrcoale gropii de ni
sip, dar factorii de răspun
dere i-au interzis impruden
țele. Astfel, am avut surpri
za (și totodată plăcerea es
tetică și sportivă) de a e 
vedea detașîndu-se din gru
pul destul de mediocru 
săritoarelor de 1,70 m. 
studenta cehoslovacă Ia 
dagogie Marfa Kostianova.

înălțime (f): 1. Marta
Kostianova 1,78 m, 2. Virgi
nia Bonei 1,70 m, 3. Marghio
lita Matei 1,70 m, 4. Zvetiana 
Gantkovskaia (U.R.S.S.) 1,65
m, 5. Roxana Vulescu 1,65 m.

MARTA KOSTLANOVA i 
„în Ura Iolandei, nici un re
zultat nu e rușinos".

SPRE 8 m

al 
pe 

pe-

făt la proba care pînă la ur
mă s-ar putea să-l consacre 
definitiv, tînărul medic sto
matolog Valentin Jurcă, a 
sărit ieri în lungime cit n-a 
sărit în viața lui, nici măcar 
în aer liber. Cu cei 7,80 m 
realizați în penultima încer
care, el a încununat o serie 
ce a oscilat între 7,42 și 7,75 
m. Cu o singură săritură reu
șită — așa cum se întîmplă 
la tipul atleților explozivi — 
Kalocsai s-a reabilitat după 
slaba evoluție de la triplu- 
salt, ocupînd locul secund.

Lungime (b) : 1. V. Jurcă 
7,80 m (rec. sală), 2. H. Ka
locsai (Ungaria) 7,65 m, 3. C. 
Corbu 7,60 m. 4. M. Zaharia 
7,54 m, 5. D. Bădini 7,30 m.

VALENTIN JURCA : „A-
cum mă gîndesc Ia 7,90. La

DINU PISTALU — 
RECORD

Săritorii cu prăjina ne-au 
oferit un supliment care n-a 
reușit decît în parte să rea
biliteze pe sovieticul Tana- 
nika și pe polonezul Koza- 
kiewiez, dar a prilejuit lui 
Dinu Piștalu un splendid re
cord de sală, care întrece și 
cea mai bună performanță a 
sa în aer liber. Cu 5,12 m în 
sală, Dinu Piștalu (cu bune 
resurse încă de progres), se 
instalează printre cei mai 
buni europeni ai sezonului.

Fostul decatlonist, conver- 8, mi-e frică..."

DOUĂ FRUNTAȘE EGALE
ÎN CAMPIONATUL DE HOCHEI AL U.R.S S.

MOSCOVA, 28 (Agerpres). 
— Campionatul unional de 
hochei pe gheață se apropie 
de sfîrșit. Lupta pentru cu
cerirea titlului se duce între 
echipele TSKA Moscova și 
Dinamo Moscova, care ocupă 
la egalitate primele două 
locuri în clasament cu cite 
52 p fiecare. Pe locul trei 
se află formația Spartak

Moscova cu 43 p, urmată de 
SKA Leningrad — 39 p, Hi
rn ik Voskresensk — 32 p.

în ultimele două partide 
disputate, Dinamo Moscova 
a învins cu 12—8 (5—3, 3—2, 
4—3) pe Sibir Novosibirsk, 
iar Torpedo Gorki a dispus 
cu 4—1 (1—1, 0—0, 3—0) de 
Traktor Celiabinsk.

ITALIA : Numeroase victorii 
în deplasare

Etapa a lfl-a n-a fost prea 
liniștită, dar In poziția frun
tașilor nu s-a produs totuși 
nici o schimbare. Milan, Na
poli și Inter au obținut sco
ruri egale, In schimb, alte 
trei echipe (Bologna, Catania 
și Torino) au tost Învinse pe 
teren propriu I. Cu toate a- 
cestea, etapa de azi a trecut 
aproape neobservată, pentru 
ca de pe acum toată italia 
privește marele derby de du- 
miniaa viitoare, Milan — In
ter, partidă pentru care s-au 
vtndut pînă acum 80 000 bi
lete '

Iată rezultatele și autorii 
golurilor : Bologna — Foggia 
1—2 (Vastola, respectiv Sal- 
tutti 2), Cagliari — Inter

Prima etapă a
(Urmare din pag 1)

diviziei de lupte greco-romane

In concursul internațional de pa4 
tinaj viteză de la Inzell, sportiva 
americană Anne Henning a cîțti* 
gat proba de 500 m cu timpul d« 
44,02. Pe locul secund s-a clasat! 
olandeza Antje Deelstra — 45,27. 
Proba masculină de 500 m s-a 
încheiat cu victoria lui Neîl Blathă 
ford (SUA) cronometrat în 40,51

Campionatele de sărituri cu schlu- 
rile ale Norvegiei, desfășurate pe 
trambulina de la Marikollen, s-au 
încheiat cu victoria Iui Ingolf 
Mork (sărituri de 79 m și 80,5 ni), 
Hans Grini și Bjoern Wirkola au 
ocupat locurile 3 și respectiv 4.

Intr-un meci de volei masculin, 
disputat la Sofia, o selecționată a 
orașului Sofia a întrecut cu sco
rul de 3—0 (15—11. 15—12, 15—13) 
echipa orașului Ankara.

BEATRIX SCHU3A N A PUTUT FI ÎNTRECUTA!
Final lipsit de strălucire al C. M. de patinaj artistic

Turneul Prieteniei de la Magdeburg- 
o importantă competiție a tinerilor 

scrimeri

PARIS, 28 (Agerpres) — 
Blonda austriacă Beatrix 
Schuba, în continuarea succe
selor sale, a devenit noua cam
pioană mondială la patinaj 
artistic. Deși evoluția sa în 
programul de figuri libere 
nu i-a entuziasmat pe cei 
10 000 de spectatori, prezenți 
în Palatul sporturilor din 
Lyon, ea și-a păstrat primul 
loc datorită avansului apre
ciabil acumulat după exerci
țiile obligatorii. Schuba a 
fost situată doar pe locul opt) 
la figurile libere, în care a 
excelat americanca Janet 
Lynn, notată de două ori cu 
punctajul maxim. Canadianca 
Magnussen și Sonja Morgen
stern (R.D. Germană), ulti

ma cu un remarcabil triplu 
Salchow, au fost alte două 
patinatoare mult aplaudate 
în ultima seară de concurs.

Iată clasamentul primelor 
șase: 1. Beatrix Schuba
(Austria) 2 753 puncte ; 2.
Julie Holmes (S.U.A.) 2697,3 
puncte : 3. Karen Magnussen 
(Canada) 2 697,7 puncte ; 4.
Janet Lynn (S.U.A.) 2 680
puncte ; 5. Rita Trapanese 
(Italia) 2 623,6 puncte, 6. 
Sonja Morgenstern (R.D.G.) 
2 606,6 puncte.

Duminică după-amiază, 
concurenții clasați pe primele 
locuri au luat parte la de
monstrația de închidere a 
campionatelor mondiale.

GUSTAVO THOENI - IREZISTIBIL ■ ■■

Sintem în ajunul uneia din
tre cele mai importante com
petiții de 
trăgătorilor 
martie, 
(R. D.

rezervată
Marți 2 

Magdeburg 
competiția 
care re-

scrimă 
tineri.

începe la 
Germană)

Turneu] Prietenie 
unește cele mai talentate ele
mente sub 20 ani din U.R.S.S., 
Polonia, R. D. Germană, Un
garia, Cehoslovacia, România, 
Bulgaria, Cuba. Despre sem
nificația acestei confruntări a 
speranțelor scrimei, secreta
rul general al F. R. Scrimă, 
prof. D. Tepșan, nc-a declarat:

— Așa cum turneul țărilor 
socialiste este un cvasi-cam- 
pionat mondial al trăgătorilor 
seniori, Turneul Priteniei este 
cea mai importantă întrecere

a juniorilor, după campiona
tul mondial de tineret. Fap
tul că ea este programată cu 
o lună înainte de acest C.M. 
de tineret de la Chicago, ii 
sporește importanța căci oferă 
un excelent prilej de verifi
care a posibilităților scrimeri- 
lor vizați pentru campionatul 
mondial. Pentru turneul de 
Ia Magdeburg au fost desem
nați să ne reprezinte : G. Ur- 
sovici, Cr. Dinu, E. Heim, 
Fr. Hetz, L. Ruff (floretă bă
ieți), Ana și Nina Halchin, 
M. Bartoș, V. Draga, El. Pricop 
(floretă-fetc), A. 
D. Podeanu. M. 
Szabo, O. Zidaru 
Pop, Al. Csiki, S. 
Mocanu, C. Marin

Cărămidă, 
Bunea, 
(spadă), 

Vlad. 
(sabie).

P. 
I. 

G.

NEW YORK 28 (Agerpres)
— Confirmind forma exce
lentă în care se află în acest 
sezon, schiorul italian Gus
tavo Thoeni a terminat în
vingător și în proba de sla
lom uriaș din cadrul con
cursului internațional de la 
Heavenly Valley. El a reali
zat în cele două manșe tim
pul total de 3 : 10,27, fiind 
urmat de francezul Henri 
Duvillard — 3 :10,73, vest-
germanii Sepp Ileckelniiller
— 3 : 12,82 și Christian Neu- 
reuther — 3 : 14,14, america
nul Erik Poulsen — 3 : 15,53, 
polonezul Andrej Bacheleda
— 3:16,34 etc.

în urma acestor rezultate,

în clasamentul individual al 
„Cupei Mondiale" continuă 
să conducă Gustavo Thoeni 
cu 155 puncte, urmat de 
Henri Duvillard — 135 punc
te, Patrick Russel (Franța) 
125 puncte, Jean Noel Augert 
(Franța) — 107 punctez
Bernhard Russi (Elveția) —• 
95 puncte.

în clasamentul pe națiuni, 
pe primul loc se află Franța 
cu 1229 puncte, urmată de 
Austria — 728 puncte, Elveția 
— 378 puncte, S.U.A. — 269 
puncte, Italia — 226 puncte. 
R.F. a Germaniei — 199
puncte, Canada — 88 puncte 
etc.

0—0, Catania — Sampdoria
1— 3 (Biondi, respectiv Cris- 
tin — 2 și Fotia), Milan — 
Juventus 1—1 (Prati, respec
tiv Anquiletti—autogol), Na
poli — Florentina 0—0, Roma 
— Varese 3—0 (Cappelini — 2 
și Amariido din 11 m). To
rino — Lanerossi Vicenza
2— 3 (Bui — 2, respectiv Ma- 
raschi — 3), Verona — Lazio

Cesare TRENTINI

1—0 (Landfni).
Clasament:

1. Milan 19 11 8 0 40—14 30
2. Napoli 19 10 7 2 18— 8 27
3. Inter 19 11 5 3 27—19 27

ultima confruntare, Progresul 
a întrecut net pe Mureșul, 
cu 24—4, partidă cu trei du
ble descalificări.

D. DIACONESCU — 
coresp.

SERIA VEST

BUCUREȘTI i Metalul, 
formația antrenată de Gh. 
II ie, a repurtat două victorii 
de prestigiu în cuplajul din 
sala Giulești, în fața unor 
echipe puternice, cum sînt 
Electroputere Craiova și Vul
turii Textila Lugoj. Bucu- 
reștenii au avut în I. Marin 
(cat. 48 kg), J. Prisada (cat. 
52 kg) cei mai buni concu- 
renți la categoriile mici, care 
ai cîștigat cîte două meciuri. 
La categoriile mari s-au 
comportat bine G. Penciu și 
A. Brînzaru. După o pauză 
competițională destul de 
lungă, și-a făcut reintrarea 
în echipa craioveană profeso
rul de matematici Constantin

Bușoi, care la categoria grea 
a fost cel mai bun luptător 
din reuniunea Capitalei. Bu
șoi, așa cum ne-a obișnuit 
cu cîțiva ani în urmă, cînd 
era în lot, a fost și acum 
sigur pe procedeele sale, 
învingînd prin tuș pe Tar- 
cău (Metalul) și Hegeși (Vul
turii). De la Vulturii, o im
presie frumoasă a lăsat N. 
Mihai (cat. 68 kg), care a rea
lizat două victorii.

Rezultate .' Metalul cu Elec
troputere Craiova 29—12, cu 
Vulturii Textila Lugoj 19—12, 
Electroputere — Vulturii 16— 
16.

ORADEA i Noua promovată 
în competiție, Crișul, a avut 
o comportare meritorie, ce- 
dînd la un scor nu prea 
mare în fața echipei cam
pioane, Steaua, și învingînd 
pe C.F.R. Timișoara. Orădenii 
au realizat și două surpri
ze i 1. F. Gyenesi l-a învins 
pe bucureșteanul I. Marines
cu (cat. 48 kg), iar I. Gyenesi 
a opus o dîrză rezistență du
blului campion mondi >1, Gh. 
Berceanu (cat. 52 kg), care a

cîștigat numai la o diferen
ță de două puncte. De men
ționat că steliștii au cîștigat 
majoritatea meciurilor prin 
tuș. De la timișoreni s-a 
remarcat, în mod deosebit, 
C. Bordeianu, care l-a între
cut în min. 6 pe M. Mătăsa- 
ru (Steaua) la tuș (cat. + 
100 kg).

Steaua cu C.F.R. Timișoara 
35,5—4,5, cu Crișul Oradea 
27—13, Crișul cu C.F.R. 27,5 
—12,5.

I. GIIIȘA — coresp.

SATU MARE i Un specta
col sportiv agreabil, cu me
ciuri de bun nivel tehnic, 
mai ales la categoriile mici. 
Organizarea a fost bună, 
iar arbitrajele competente. 
S-au evidențiat Olah, Molnar, 
Racz, Cuc (Olimpia), Bădă- 
lău, Pălărie (C. S. Pitești) și 
Vlăduț (C.S.M. Reșița). Re
zultate tehnice i Olimpia 
Satu Mare cu C.S.M. Reșița 
32—8, cu C. S. Pitești 17—11, 
C. S. Pitești cu C.S.M. Reșița 
30-6.

A. VERBA — coresp.

R. F. a GERMANIEI : Ba
yern Miinchen n-a jucat acasă

Am relatat că, în urmă cu 
cîteva săptămîni, stadionul din 
Munchen a fost distrus de 
un incendiu și, astfel, echipa 
Bayern nu poate susține me
ciurile pe teren propriu. Fos
tul lider n-a jucat nici în 
etapa a 22-a avînd programat 
un joc acasă. Astfel. Borussia 
Monchengladbach, care are 
două jocuri mai mult, conduce 
detașat în clasament. In parti
dele de simbătă, două echipe 
s-au evidențiat în mod deo
sebit : Eintracht Braunschweig 
și Hannover 96, care au mar
cat cîte 5 goluri și Borussia 
Monchengladbach, victorioasă 
la limită în deplasare. Iată 
rezultatele: Eintracht Braun
schweig—MSV Duisburg 5—0, 
F. C. Koln—Hertha 3—2, Kic
kers Offenbach—Hannover 96 
1—5, Armina Bielefeld—Ham
burg SV I—1, Rot Weiss 
Oberhausen—Rot Weiss Essen 
0—0, Schalke 04—Borussia Dort
mund 0—0, Werder Bremen— 
VfB Stuttgart 3-1, F.C. Kai
serslautern — Borussia Mon
chengladbach 0—1.

Primele clasate :
1. Bor. M6nch. 22 12 8 2 49—20 32
2. Bayern Miinchen

20 11 7 2 39—18 29
3. Elntr. Braun 22 12 3 7 38—20 27
4. Schalke 04 22 11 5 6 28—18 27

ANGLIA : Tottenham a cîști
gat Cupa Ligii, iar Leeds este 
probabilă campioană I

Evenimentul central de sîm- 
bâtă, in fotbalul insular a fost 
finala Cupei ligii engleze (la 
care participă numai formați
ile profesioniste) care a opus 
pe stadionul Wembley, în fața 
a 100 000 de spectatori, echi
pele Tottenham Hotspur și 
Birmingham City, din liga a 
doua. Victoria a revenit for
mației Tottenham cu 2—0 
(0-0).

Și acum să trecem la etapa 
de campionat. Se pare că 
Leeds United va fi noua cam
pioană, deși ar fl prematur 
să facem cu 12 etape înaintea 
terminării campionatului un 
asemenea pronostic. Dar to
tul pare să pledeze pentru 
Leeds, care a cîștigat în de
plasare, în timp ce Arsenal, 
singura concurentă la titlu, 

pierde din nou. Iată rezulta
tele etapei a 30-a: Blackpool— 

West Ham United 1—1, Crys
tal Palace — Burnley 0—2, 
Derby County—Arsenal 2—0, 
Everton—West Bromwich Al
bion 3—3, Huddersfield—Stoke 
City 0—1, Manchester United 
—Newcastle United 1—0, Sout
hampton-Chelsea 0—0, Wol
verhampton — Liverpool 1—0, 
Coventrv—Leeds 0—1. Ipswich 
Town—Manchester City 2—0. 
Clasament: 1. Leeds United 
49 p. din 31 jocuri (golaveraj 
55—32), 2. Arsenal 42 p din 
29 (51—25). 3. Chelsea 39 p
din 31 (41—33), 4. Volwerhamp- 
ton Wanderers 38 din 30 (49— 
44).

SCOȚIA : Celtic speră încă 
la titlu

Rezultatele etapei a 27-a : A- 
berdeen — F.C. St. Mirren 
1—1, Ayr United — F.C. Fal
kirk 1—1, Clyde Glasgow- 
Airdrie 1—1, F. C. Dundee — 
St. Johnstone 0—1, Dunferm
line Athletic—Dundee United 
3—1, Morton — Kilmarnoch 
3—0, Motherwell—Cowdenbeath 
1—3. Glasgow Rangers—Hi
bernian Edinburg 1—1. Pri
mele clasate:

1. Aberdeen 42 p (golave
raj 54—12), 2. Celtic Glasgow 
40 p (60—15), 3. St. Johnstone

Martin Chivers (nr. 9) în luptă cu doi apătălart de la 
Birmingham, in meciul cîștigat cu 2—0 de Tottenham Hoțspur, 
simbătă, pe Wembley.

34 p (46—36), 4. Glasgow Ran
gers 31 (42—23).

MECIURI AMICALE

• Intr-un meci dsputat 
joi la Marsilia, echipa vest- 
germană Borussia Monchen
gladbach a învins cu scorul 
de 4—1 (1—0) formația locală 
Olimpique.

• La Budapesta s-a disputat 
meciul amical dintre echipa lo
cală MTK și formația Dinamo

Telefoto : AP. — Agerpres 
Kiev. Victoria a revenit fot
baliștilor sovietici cu scorul 
de 3-0 (2-0).

• In turneul internațional 
de juniori, de la Așbabad, e- 
chipa Finlandei a terminat la 
egalitate cu reprezentativa 
Cehoslovaciei: 0—0. Tot cu re
zultat de 0—0 s-a încheiat și 
partida dintre formația locală 
Stroitel și selecționata R. D. 
Germane.
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