
PESTE 200 DE POPICARI IN 
„CUPA SEMICENTENARULUI"

întreceri sportive dedicate

Semicentenarului Partidului

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VĂ 1

I

Zilele trecute a început pe 
arena Constructorul din Ca
pitală o întrecere de popice, 
organizată de C.S. Construc
torul, în colaborare cu co
misia municipală, și dotată 
cu „Cupa Semicentenarului". 
La prima etapă a competi
ției (turul) participă 234 de 
concurenți — seniori, senioare 
și juniori. La returul care va 
începe după AB aprilie vor 
lua parte numai sportivii care 
au obținut, în prima parte a 
concursului, rezultata bune,

adică la 100 lovituri mixte 
—• seniorii 430 p.d., iar se
nioarele 390 p.d.

C. VALENTIN-coresp.
HANDBAL ÎN ORGANIZAREA 
ASOCIAȚIEI SPORTIVE F.R.B.

Opt echipe feminine s-au 
întrecut, recent, într-o reuși
tă competiție de handbal, do
tată cu „Cupa Semicentena
rului". Organizate de Asocia
ția sportivă „Filatura Româ
nească de Bumbac" — cu 
sprijinul Consiliului de edu
cație fizică și sport al Sec
torului 3 — meciurile au ofe
rit un reușit și atractiv spec-

LA I.E.F.S

PREȘEDINTELE C.N.E.F.S. ANGHEL ALEXE,
A VORBIT DESPRE DEZVOLTAREA

V
SI SARCINILE ACTUALE

tacol sportiv. întrecerea a 
fost cîștigată de echipa F.R.B. 
1, urmată în clasament de 
cea a Școlii sportive nr. 2 și 
de echipa F.R.B. II.

în continuarea acțiunilor 
sportive dedicate sărbătoririi 
partidului, consiliul asociației 
sportive F.R.B. va 
un cros al primăverii 
fete, cu participarea și 
asociații din Sectorul

prof. ELENA 
președinta asociației 

sportive F.R.B.
HANDBALIȘTII ÎN ÎNTRECERE

în organizarea Asociației 
sportive Constructorul din 
Hunedoara a avut loc, timp 
de două zile, întrecerea de 
handbal dotată cu „Cupa Se
micentenarului". Competiția 
s-a bucurat de o participare 
numeroasă, la start fiind pre
zente echipe de băieți și de 
fete din 5 județe. în urma 
unor dispute dîrze, trofeul 
pus în joc a fost cîștigat de 
Șc. Sp. Reșița (la băieți) și 
Șc. Sp. Sibiu (la fete).

prof. IOAN VLAD-coresp.

organiza 
pentru 
a altor 
3.

TOMA

(Continuare în -pag. a 2-a)
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ALE MIȘCĂRII SPORTIVE
A

NÂSTA SE
cadr.ul unei acțiuni de comunicări și de referate, or

ganizată de Institutul de educație fizică și sport în cinstea 
Semicentenarului partidului, ieri în sala de festivități a aces
tui for de învățămînt superior, președintele C.N.E.F.S., tova
rășul ANGHEL ALEXE, a vorbit despre dezvoltarea și sar
cinile actuale ale mișcării sportive. în prezența cadrelor di
dactice și a unui mare număr de studenți, președintele 
C.N.E.F.S. a arătat avîntul pe care l-a cunoscut mișcarea 
sportivă din țara noastră, sub conducerea și cu sprijinul di- 

.rect al partidului. între altele, vorbitorul a subliniat că dez
voltarea multilaterală a activității sportive, a determinat o 
bună reprezentare pe plan internațional a țării noastre și o 
creștere tot mai evidentă a prestigiului mișcării noastre spor
tive în arena mondială.

în încheiere, tov. ANGHEL ALEXE s-a oprit asupra sar
cinilor actuale puse de partid în fața mișcării sportive, sco- 
țînd în evidență rolul major pe care îl au in viitor profe
sorii de educație fizică, pe linia formării tinerelor generații

ÎNVINGE

PE OKKER
in finala

de la Monte Carlo
Victorie deplină a te- 

nismenilor români și în 
al doilea turneu de pe 
Coasta de Azur.
Citiți cronica în pagi
na a 4-a.

Lupulescu, din poziție favorabilă, nu va putea trece de blocajul piteștea nului Niculescu 
(Politehnica Iași-F. C. Argeș 2—0)

Comentariul nostru pe marginea etapei de fotbal

MAI PUȚIN SPECTACOL,
MA/ MULTA TENSIUNE

Ne-am bucurat o duminică, ne-ain bucurat două, am scris că publicul s-a întors — entu
ziast — în tribune, că Progresul „a dinamizat" clasamentul și că C.F.R. Timișoara, împinsă 
din spate de „dieselul" Macri, nutrește încă de doi arginți speranță, în sfîrșit, am jubilat la

După meciul România-ltalia din cadrul
Cupei națiunilor — F.I.R.A.“, ediția 1970-71

Teleașă reușește, după o spectaculoasă cursă, să culce balonul în terenul de țintă advers, 
cu toată opoziția (tardivă, totuși) a lui Quaglio... Foto ; Theo MACARSCHl

gîndul că avem un campio
nat dramatic și colorat, in 
care totul se va decide în 
ultimele duminici.

Etapa a XX-a, însă, nu ne-a 
mai pus la îndemînă aceleași 
instrumente de satisfacție, și 
chiar dacă jocurile ei au com
plicat — pînă la șaradă — 
clasamentul, trebuie să admi
tem că principala lor trăsă
tură n-a fost propensiunea 
spre spectacolul fotbalistic 
iubit de public, ci SUBOR
DONAREA față de punctele 
puse în joc, subjugarea — cel 
mai adesea deliberată (vezi 
Farul, Jiul, Rapid etc.) — față 
cu interesele imediate ale ie
rarhiei interne.

Exceptînd echipele care 
nu-și făceau prea multe soco
teli înaintea meciurilor, le- 
gînd de etapa cu numărul 20 
scopuri mai greu de atins — 
ne gîndim la C.F.R. Timișoa
ra, „U“ Cluj și chiar Steaua 
—, toate celelalte competitoa
re s-au dovedit dominate de 
miza jocurilor, plătind scump 
tribut tracului și nervozității, 
oferind asistenței spectacole 
fotbalistice nu o dată medio
cre, de la care n-a făcut ex
cepție nici derby-ul.

Jucînd sub obsesia puncte
lor, marea majoritate a echi
pelor aflate în deplasare au 
baricadat prin orice mijloace 
drumurile spre poartă, ofe-

rind substanțiale ajutoare 
fundașilor centrali — chiar și 
internaționalul Dumitru a 
fost sacrificat unei asemenea 
tactici, rămînînd mai bine de

Ovidiu IOANIȚOAIA

(Continuare în pag. a 3-a)

al pionierilor

cu echipa Iugoslaviei

IOTUL NATIONAL
DE FOTBAL

SE REUNEȘTE ASTĂZI
începînd de astăzi, lotul 

național de fotbal intră în- 
tr-o perioadă de pregătire în 
vederea meciului amical cu 
echipa Iugoslaviei, care va 
avea loc miercuri 21 aprilie 
la Novi Sad.

Antrenorii Angelo Nicules
cu și Titus Ozon au convo
cat pentru azi, la ora 12, 
la sediul federației, pe ur
mătorii 17 jucători : Răduca- 
nu, Adamacbe, Sătmăreanu, 
Victor Niculescu (de la Uni
versitatea Craiova), Lupescu, 
Dinu, lanul, Mocanu, Dumi
tru, Radu Nunweiller, Anca, 
Dobrin, Neagu, Dembrovschi, 
Domide, Dumitrache, Lu- 
cescu.

în cursul după-amiezii, lo
tul va pleca la Poiana Bra
șov, unde va rămîne pînă 
duminică, urmînd a efectua 
aici antrenamente zilnice și 
a susține jocuri-școală cu e- 
chipa de tineret-rezerve a 
clubului Steagul roșu, precum 
și un joc de verificare (sîm- 
bătă, la ora 16,30, pe stadio
nul Tineretului din Brașov) 
cu prima formație a aceluiași 
club.

DRUMUL NOU AL RUGBYULUI NOSTRU
Teodor Vasile cîștigător

in etapa a ll-a a Cupei F.R.C.

SE CERE CONSOLIDAT
Un proxim prilej — meciul cu Maroc

Fără a avea dubii asupra 
perspectivei unei victorii în 
fața rugbyștilor italieni, to
tuși existau destul de multe 
rezerve, nu atît în privința 
rezultatului, cît mai ales în 
ceea ce privește maniera de 
joc, concepția tactică a echi
pei României, care doar cu 
puține luni în urmă înregis
trase un sever eșec în con
fruntarea sportivă anuală cu 
i-ugbyul francez. Perioada de 
meditație, de reflecții, care 
s-a scurs de atunci, a oferit

posibilitatea unei reconside
rări a mijloacelor și a pro
cedeelor de pregătire, ac
centul punîndu-se, firește, pe 
inocularea unei metode mai 
aproape de spiritul rugbyu- 
lui modern. în 
rientarea către 
chis, în viteză, 
de direcție, pe 
mobilitate.

Evident, este 
cil să etichetezi 
țional în urma 
fruntări inegale,

principal, o- 
un joc des- 
pe schimbări 
o mai mare

foarte difi- 
un XV na- 
unei con- 
cu o echipă

losif Naghi - 59,70 m la disc
Recordmanul țării la arun

carea discului. Iosif Naghi 
(Steaua) și-a făcut o promi
țătoare reintrare in cadrul 
unui concurs desfășurat la 
Tg. Mureș. El a obținut re
zultatul de 59,10 m la numai 
26 cm de recordul național 
care-i aparține din 1968.

I. NAGHI

la Pitești

Cros internațional

în parcul Argeș din Pitești 
a avut Ioc duminică diminea
ță crosul internațional dotat 
cu „Cupa Prieteniei", în ca
drul căruia s-au întrecut re
prezentativa municipiului 
Pitești și echipa Pleven Bul- 

Junioare 
Velinola 

Ion (Pi- 
Dimitrova 
3000 m : 
(Pleven),

garia. Rezultate : 
1030 m : Natalia 
(Pleven), Antoneta 
tești), Antoneta 
(Pleven) ; juniori 
Vladimir Adanov 
Ștefan Goanță (Pitești), Ata- 
nase Gheorghiev (Pleven) ; 
junioare 1500 ni : Viorica Ne
goi (Pitești), Grasimira Iva
nova (Pleven), Emilia Pet- 
kova (Pleven) ; seniori 
6000 m : Nicolae Milea (Pi
tești), Georgiev 
(Pleven), Liviu

Stravenko 
Comănescu

(Pitești). „Cupa Prieteniei" 
revenit sportivilor bulgari.

a

I. FEȚEANU - coresp.

care a avut rare sclipiri, pu
să i adesea în situația doar 
de a limita proporțiile sco
rului și nu de a-și solicita 
adversarul. Realmente, re
prezentativa de rugby a Ita
liei a apărut ca o formație 
modestă, reflectând criza 
prin care trece sportul cu 
balonul oval din această 
țară.

în aceste condiții se im
pune să privim rezultatul 
(32—6), de pe stadionul Di
namo, în adevărata lui lu
mină, subliniind calitățile 
rugbyștilor noștri, dar pre- 
zentînd totodată și slăbiciu
nile care persistă. De pildă : 
în ciuda faptului că înainta
rea era considerată compar
timentul forte al 
ea n-a reușit să facă față pa
chetului advers, din cele 34 
de grămezi ordonate reve- 
Rindu-i doar 12. Este ade
vărat că deși diferența de 
gabarit dintre cele două îna
intări indica un plus de greu
tate de peste 100 de kilo
grame în favoarea oaspeților, 
era totuși de așteptat ca la 
experiența unor jucători ca 

Baciu, Onuțiu, Șerban, Roș
catul etc., să fie găsite moda
lități de contracarare a aces
tui handicap. Este la fel de

echipei,

Tiberiu STAMA 
Emanuel FANTÂNEANU

(Continuare in pag. a 2-a)

în cea de a doua etapă a „Cu
pei F.R.C.“. disputată ieri pe șo
seaua București — Călărași, „se
natorii de drept" și-au spus cu- 
vintul. controîind cu autoritate 
cursa șl dominînd disputa în cea 
de a doua parte. Chiar de la 
plecare, datorită vîntului puternic, 

grupul compact de cicliști a în
ceput să se fragmenteze, pe pri
mul plan al luptei răminînd nu
mai cicliștii cunoscuțl : V. Sele
jan, N'. ciumeti, A. Sotronie, Șt. 
Suciu. N. David și alții. In con
tinuare. plutoanele care s-au for
mat și-au păstrat componența in 
mare parte, astfel că în apropie
rea liniei de sosire, un grup »run- 
taș compus din 11 alergători iși 
asigurase un avans considerabil. 
Cu 2 km înainte de sosire se pă
rea că V. Selejan, care evadase 
din pluton, avea șanse mari la 
primul loc. Dar Șt. Suciu a tras 
tot plutonul după el și tentativa 
Iui Selejan a eșuat. La numai 
cîteva sute de metrt înaintea so
sirii a fost rindul lui Teodor 
Vasile să evadeze. El însă n-a 
mal putut fi prins, trecînd pri
mul linia de sosire.

Clasamentul etapei : 1. TEODOR 
VASILE (Dinamo) SO km în 1 h 
51.49 (m.o. ......... *
(Dezrobirea Bv.), 
(C. S. Mureșul Tg. Mureș).

„Cupa F.R.C." la juniori 
venit echipei C. S. Mureșul Tg. 
Mureș care a totalizat 5 h 26.32. 
Pe locurile următoare : Steaua și 
Șc. sportivă nr. 1. Individual 
cursa a fost cîștigată de I.

vrila (Steaua) cu timpul de 1 h 
47,12, urmat de N. Voican (Șc. 
sportivă nr. 3) și V. Hoța (C. S.
Universitatea Buc. 5—2.

H. NAUM

Lunj dimineață, în sala 
de festivități a Palatului 
Pionierilor din Capitală, a 
avut loc deschiderea pri
mului Simpozion național cu 
tema „Educația fizică, tu
rismul și sportul de masă 
în timpul liber al pionie
rilor și școlarilor", organi
zat de Consiliul Național al 
Organizației Pionierilor, Mi
nisterul învățămîntului și 
Consiliul Național pentru 
Educație Fizică și Sport.

Cuvîntul de deschiderea 
fost rostit de către conf. 
univ. Traian Pop, adjunct 
al Ministrului Tnvățămîntu- 
lui. Vorbitorul a ținut să 
sublinieze importanța aces
tei reuniuni științifice, de
dicată Semicentenarului 
Partidului, este destinată 
să își aducă un aport sub
stanțial la apropierea co
piilor — pionieri și școlari 
— de exercițiul fizic, nu 
numai în orele de clasă ci 
și în timpul lor liber, pro
blemă care de altfel preo
cupă un cerc larg de spe
cialiști, profesori, psihologi 
și educatori.

Au fost prezentate 
continuare, în ședință | 
nară, cîteva dintre < 
mai importante lucrări . 
comunicări ale Simpozionu-

în 
ple- 
cele 

i și

a timpului liber 
si școlarilor
lui : „Sportul și turismul 
în viața pionierească" (conf. 
univ. Virgiliu Radulian, pre
ședinte al Consiliului Națio
nal al Organizației Pionie
rilor, adjunct al Ministru
lui Învățămîntului), „Pio- 
nieria și cultura sportivă" 
(prof. univ. dr. Leon Teo
dorescu, rector al Institu
tului pentru Educație Fizi
că și Sport), „Activitatea 
sportivă, componentă pre
dominantă a timpului li
ber al pionierilor clubului 
sportiv «Cutezătorii»" (conf. 
univ. dr. Nicu Alexe, direc
tor al Centrului de cerce
tări științifice al C.N.E.F.S,), 
„Creșterea valorii biologice 
a pionierilor și școlarilor 
printr-o mai bună organi
zare a activității sportiv- 
turistice" (dr. Victor Căti
nă de la Centrul metodo
logia de studii și documen
tare Timiș), „Formarea u- 
nor abilități și deprinderi 
utile pentru viață în cadrul 
activităților turistice 
riierești" (prof. Zoltan 
de la Casa pionierilor 
Cluj).

După aceea lucrările 
desfășurat pe secțiuni.

Lucrările vor continua în 
tot cursul zilei de marți.

pio-
Kiss 
din

s-a«

43.000) 2.
3.

șt. 
N.

Regrupare in finala șahiștilor
CLUJ. 12 (prin telefon). — Două 

dintre fruntașele campionatului 
național de șah pe echipe au 
fost stopate în runda a 6-a : 
Electronica — C.P.M.B. 3’ »—3’.'•» ; 
Petrolul — Mureșul 2' î—4*.2 ! A- 
ceasta a dus la o regrupare in 
fruntea clasamentuJui, în care 
conduce Electronica București cu 
11 p. urmată de Constructorul 
Buc. și Petrolul Ploiești — 10 p, 
C.S.M. Cluj, C.P.M.B. și Medi
cina Timișoara — 5 p etc.

Alte rezultate : Constructorul — 
Cri șui 6—1, C.S.M. Cluj — Medi
cina Iași 3—4, Medicina Tim. , — 
Universitatea Buc. 5—2.

Suciu 
David

a ra

titluluicuceririi

Foto N. DRAGOȘ Cupa României
byul, o disputa de neuitat O Punctul pierdut de Steaua la Agronomia

Dinamoviștit trăiesc din plin bucuria 
campioni naționali

hr xr h
*■*> *&«. s 1

O»» | g

a cintârit foarte greu

Slavic și Naghi excluși
din echipa națională de înot

Ieri au fost alcătuite echi
pele naționale de înot care 
vor participa la sfîrșitul a- 
cestei săptămîni la triun
ghiularul cu Austria și Fran
ța, programat în orașul Mill
stadt. Din lot fac parte, prin
tre alții, 
tereanu, 
Lupu, I.

E. Aimer, A. Șop- 
P. Teodorescu, Gh. 
Miclăuș, Cristina

Balaban, Anca Georgescu, 
Agneta Șterner, Anca Groza. 
Tot în cursul zilei de ieri, 
F.R. Natație a hotărit exclu
derea din lot și suspendarea 
pe timp de o lună a. lui Ma
rian Slavic și Dionisie Naghi, 
care s-au făcut vinovați de 
abateri disciplinare.

ca la 
repu-

Final, vorba aceea... 
teatru, în 
blican de 
pe 1970/71 
campioana 
luat un start 
ducîndu-și cu patru puncte 
adversara directă, Dinarno, 
la încheierea primelor două 
tururi ale disputei (București 
și Galați) și lăsînd impresia 
că nu va avea probleme în 
a-și îmbogăți salba de suc
cese cu un nou titlu națio
nal, Dinamo a marcat o pu
ternică revenire și după 
victorie 
III și

campionatul
hochei pe gheață 

! După ce Steaua, 
anilor trecuți, a 

viguros, con-.

o 
directă, în turul 

un meci egal în

în zilele de 21, 22 și 
24 aprilie va avea loc 
la Miercurea Ciuc com
petiția de hochei dotată 
cu Cupa României. Vor 
lua parte Dinamo, Stea
ua, Avîntul M. Ciuc și 
Dunărea Galali.

campioni, ha
la Steaua le 

o victorie sau 
în timp ce di-

cel de al IV-lea. a urmat 
duminică întîlnirea hotărîtoa- 
re. Cum s-a mai spus, pen
tru a putea intra în posesia 
tricourilor de 
cheiștilor de 
era necesară 
un nou egal,
namoviștilor le trebuia doar 
victoria.

în acest context, cele două 
formații au apărut pe gheața 
patinoarului de la „23 Au
gust", cu lecția bine învă
țată. Steaua a dominat pri
mele minute și doar inter
vențiile prompte ale lui Du- 
mitraș au făcut ca scorul să

rămînă alb Ia ocaziile avute 
de Biro și Stefanov. Nu-i mai 
puțin adevărat că în acest 
răstimp, Dinamo (prin elimi
narea pentru 2 minute a lui 
Costea) juca cu efectivul in
complet. Replica a venit ime
diat și impunînd un ritm 
foarte rapid, Dinamo a pre-

Romeo V1LARA

(Continuare in pag. a 2-a 
la rubrică)



Numai 4 pugiliști fruntași eliminați la zone
Incepînd de duminică se cu- 

noso toți finaliștii campiona
telor naționale de box. Sînt, 
de data aceasta, cîte 8 pugi
liști la fiecare categorie (adi
că învingătorii finali din cele 

zonă),o-.t orașe reședințe de 
spre deosebire de anul trecut, 
Cînd maratonul de Ia 
rești a aglomerat pe 
tragerilor la sorți pînă ia 22 
de finaliști la o singură ca
tegorie !

Selecția mai riguroasă s-a 
făcut acum trimițînd toți bo- 
Kerii fruntași în viitoarea pur
gatoriului provincial pentru 

de o narte, să simtă și 
ei pe propria piele ambiția 
nemăsurată, vijelioasă, a ne- 
consacraților și, pe de altă 
parte, să onoreze programele 
pe ringuri care adesea îi aș
teaptă în zadar. Numărul pu- 
giliștilor înregistrați la cele 24 
de gale ale fazei de zonă a 
fost de aproape 270, dar, evi- 
tînd unele absențe nedorite, el 
putea fi mult mai mare.

Cu toată plăcerea sadică ce 
stă în firea suporterilor, pîn- 
dind demolarea idolilor, tre
buie să-i dezamăgim, pentru 
că etapa zonală — cu - foarte 
puține excepții — n-a produs 
eliminări senzaționale, bănuite 
sau dorite. Printre cei mai va
loroși boxeri ai țării au fost 
eliminați la întrecerile zonale : 
Francisc Molnar, Constantin 
Stanef, .Vasiie Drăgan, 
xandru Popa și Ermil 
stantinescu.

Finalele 
țional de 
abia șase 
rea celor 
brie 1970). 
ticipanților 
nală din acest an a

modificări esențiale față de cel 
similar din campionatul tre
cut. Nici una din cele 11 ca
tegorii de greutate nu reuneș
te la întrecerile finale pe toți 
competitorii care au participat

fost prezenți tn 1970 printre 
primii opt la categoriile res
pective. Dintre cel noi reți
nem pe Șt. Băiatu, C. Buhara, 
Kerim Seidali (semlmuscă), N. 
Cordoș, Tr. Cerchia, Al. Dum
bravă (muscă), Gh. Ciochină, 
C. Bumb ți M. Păuniță (seml- 
ușoară).

Revenind la „zonalele" care 
s-au încheiat, să subliniem că 
la prima vedere programarea 
lor în opt orașe ale țării pare 
să fi produs o . diluare nejus
tificată. In ciuda bunăvoinței 
inițiale, numărul întrevăzut d« 
gale (30—32) nu a putut fi res
pectat. Campionii unor județe

Rîndurile de mai su» nu vor 
să însemne deprecierea globală 
a celor opt zone. Dimpotrivă, 
sîntem obligați să subliniem, în 
mai multe orașe, acuratețea 
organizatorică a reuniunilor, 
grija pentru popularizarea ga
lelor (am văzut și afișe tipă
rite), Independent deci de re
zultate (pe alocuri de sărăcia 
galelor), considerăm că etapa 
de zonă a dat posibilitatea u- 
nor orașe provinciale să păs
treze sau, mai adesea, să stîr- 
nească interesul pentru box în 
rîndurile publicului sportiv, ba 
uneori chiar să facă o bună 
propagandă acestui sport

(Urmare din pag. I)

RAPID - CIȘTIGATOAREA 
TROFEULUI

Bucu- 
tabelul

Ale- 
Con-

na-campionatului 
anul acesta vin la 
luni după încheie- 
precedente (noiem- 
Totușl, tabelul par
ia sferturile de fi- 

suferit

în corzi peO directă de stingă a campionului european Ion 
adversarul său din finala zonei

Alexe (dreapta) îl trimite 
de la Ploiești, Ștefan Covaliu.

Foto i Ion POPESCU (Ploiești)

S-au încheiat etapele a V-a 
și a VI-a ale competiției de 
volei dotată cu „Cupa Semi
centenarului*. Cîștigînd și me
ciurile cu Dinamo și I.E.F.S., 
Rapid ți-a adjudecat trofeul 
pus tn Joc de C.M.E.F.S. Iată 
cronicile succinta ale meciu
rilor disputate I

MEDICINA — I.E.FJ3. J—0 
(11, 11, 7). Un Joc tn care Me
dicina s-a impus categorie. 
Ne-a plăcut cum au evoluat 
G. Popa, D. lonescu, E. Kleln 
(de la învingătoare) ți M. 
Cengher (I.E.F.S.).

RAPID — DINAMO 3—1 
(—13, 11, 6, 8). După un în
ceput ezitant rapidistele, cu 
o forță de atac mult superi
oară dinamovistelor, s-au im
pus în final. Au jucat foarte 
bine E. Rebac, M. Baga (Ra
pid) și M. Sorban și I. No
vac (Dinamo).

RAPID — I.E.F.S. 3—2 (12, 
—11, 5, —8,15). Un meci foar
te disputat în care cîștlgătoa- 
rea a fost desemnată tn pre
lungirile setului V.

DINAMO — C.P.B. S—0 (10, 
10, 11). Dinamovlstele s-au 
impus tn finalurile de seturi. 
Meciul, deși plăcut, nu mai 
prezenta nici o miză pentru 
primul loc.

Clasament: 1. RAPID 12 p i 
2. Dinamo 10 p. ; 3. Medici
na 9 p.; 4. I.E.F.S. 7 p. |

5. Șc. sp. B 7 p ț 6. C.P.B. 8 
p. ; 7. Șc. sp. 1 6 p.

Iulian COSTINlU-coresp.

,CUPA SIMION STOILOV"

Continuînd o veche tradi
ție sportivă, care există Ia 
Facultatea de Matematică- 
Mecanică de la Universitatea 
București, catedra de educa
ție fizică a organizat, tn co
laborare cu comisia sportivi 
a Asociației studenților fa
cultății, „Cupa Simion Stai- s 
Iov", dedicată aniversării 
Partidului. Avînd un pronun
țat caracter de masă, întrece
rile au cuprins un numătf 
mare de studenți. Numai la 
întrecerile de volei au fost 
prezenți peste 100 de partici
pant.

O VICTORIE CARE OBLIGĂ

A FOST FRUMOS^

DUMINICA,

„Cupa 
cu o

la etapa similară de anul tre
cut. De pildă, în rîndul celor 
mai buni opt la categoria mij
locie mică, sînt șase finaliști 
noi : N. Moț, M. Deheleanu, 
I. Gycirffy, Kerim Negip, V. 
Tîrb și T. Nlcolae. La cate
goriile semimusca și semiușoa- 

cîte cinci finaliști

BUCUREȘTENII ÎNVINGĂTORI

ÎN RALIUL
sezonului 
județelor

Al treilea raliu al 
eare a străbătut șoselele .. . . 
Iași, Bacău, Neamț, Suceava șl 
Botoșani, a constituit o Întrecere 
reușită. Remarcabilă comporta
rea echipajului bucureștean D. 
Novac — C. Brînduș (Dacia ,,S“) 
In lupta pentru primul loc cu 
puternica mașină R 8 Gordini, 
condusă de D. Stanclu — J. Gu- 
băuceanu (pierdută de primii la 
numai 1,3 secunde), precum și 
victoria echipei universitare Stu- 
dent-Arhitect Club din București.

CLASAMENTE : AVANSAȚI — 
el. a V-a : 1. D. Stanciu — J. Gu- 
băuceanu (R 8 Gordini) — Bucu
rești, 2. D. HuțU — S. Brăeseu 
(Dacia ,,S“) — lași, 3. Gh. Gă- 
man — C. Găman (Dacia 1100) — 
P. Neamț ; ci. a IV-a : 1. D. No- 

C. Brînduș (Dacia

IAȘULUI
București, 2. L. Kovaci — I. Com- 
șa (Dacia ,,S“) — Brașov, 3. D. 
Gologan — M. Lupu (Dacia „S")
— Brașov ; GENERAL : 1. D.
Stanciu — J. Gubăuceanu, 2. D. 
Novac — C. Brînduș, 3. L. Covaci
— I. Comșa ; ECHIPE : 1. Stu
dent-Arhitect Club București, 2. 
politehnica Brașov ; ÎNCEPĂ
TORI : cl. peste 850 cmc : 1. M. 
Sturdza — G. Rizescu (Dacia 1100)
— București, 2. S. Itu —- C. Geor
gescu (Dacia 1100) — București, 
3. S. Lădaru — D. Petrea (Dacia 
1100) — Molneștl ; cl. pină la 850 
cmc : 1. Al. Borna? — Al. Moto- 
rolu (Flat 850) - București, 2. N. 
Mihăilescu — Ad. Niculescu (Fiat 
850) — București ; GENERAL : 1. 
M. Sturdza — G. Rizescu, 2. S.

— C. Georgescu, 3. R. Dobres- 
— M. Dumitrescu (București).

I. DUMITRESCU

(Ilfov, Ialomița, Tulcea — la 
Constanța sau Vaslui, Vrantea, 
Buzău — la Galați) au absen
tat, sărăcind programul și 
transformînd uneori selecția 
într-o simplă formalitate. Ion 
Sănătescu, de pildă, s-a cali
ficat în finală fără să susți
nă (la Galati) nici măcar un 
meci. La fel și semimusca 
Seidali Kerim de la Constanța. 
Ion Alexe a devenit finalist 
al campionatelor naționale bo- 
xînd doar 5 minute (deși 
stat la Ploiești, 
timp de 
xemplele 
nuate.

Pentru 
ția va medita 
asupra modalităților de a asi
gura fazei de zonă o desfă
șurare ma, conformă cu uti
litatea, criteriul valorii pugi- 
liștilor din diferite centre fi
ind hotărîtor în repartizarea

în 
patru zile) ! 
ar putea fi

. . a
deplasare, 

și, e- 
conti-

federa-anul viitor,
fără îndoială,

Este adevărat că din cele 84 
de meciuri ale finalelor zona
le, 37 s-au încheiat cu victo
rii înainte de limită. Se aud 
chiar . voci care incriminează 
decalajul valoric prea mare 
dintre combatanți, lată o si
tuație care cu greu poate fi 
schimbată. Tabula rasa din tot 
boxul româneso nu se poate 
face : diferențe de valoare (și 
mai ales de pregătire) vor fi 
întotdeauna, cu deosebire în 
circumstanțele preparării spe
ciale a unui lot de fruntași. 
Pe de altă parte, considerăm 
că nu există școală mai bună 
pentru un novice decît frec
ventarea (chiar dacă uneori e 
dureroasă) a elitei. Singura 
grijă incumbă aci arbitrilor 
care nu trebuie să permită 
transformarea întîlnirilor dez
echilibrate (cu valoare peda
gogică) în prilejuri de totală

■

Ultima probă a începătorilor — tndemînarea
Foto : Leonid STRATULAT (Iași)

Sfîrșît de sâpfâmind în divizia B 
HANDBAL-------------------------------------------

Bravo, echipei Politehnica pen
tru frumoasa evoluție din der- 
bvui eu Rapid, cîștigat după un 
spectacol excelent (la care au 
contribuit și partenerele de joc), 
pentru succesul în a XXII-a edi
ție a campionatului național fe
minin de baschet. învlngînd șl in 
acest al treilea meci (victoriile 
anterioare le-au obținut în tu
rurile I și li), sportivele antre
nate de prof. Grigore Costescu 
și-au asigurat punctele necesare 
cuceririi titlului, performanță pe 
deplin meritată prin prisma com
portării generale de-a lungul în
trecerii. Cu individualități remar
cabile (Taflan, Szabados, Ciocan), 
dar în —’ * "
colectiv 
depășit 
pe cele 
stat ki ______
în plus. Politehnica a avut de 
suplinit absența maesfrei sportului 
Ecaterina Savu. bolnavă și anoi 
în convalescență, care, sperăm, 
ca în toamnă să-și facă reintra
rea în formația campioană a 
țării noastre.

Despre Rapid, de asemenea nu
mai cuvinte de laudă pentru 
comportarea din partida de du
minică seara. Elevele antrenoru
lui emerit Sigismund Ferencz au 
jucat de la egal cu valoroasele 
lor adversare și doar în repriza 
secundă au avut o perioadă de 
cădere care, pînă la urmă, s-a 
dovedit fatală, dcterminînd în- 
fringerea șl eliminîndu-le din 
lupta pentru primul Ioc. Este 
însă cert că multe din jucătoa
rele de la Rapid nu mai pot 
ține pasul cu solicitările psihice 
și fizice ale unei partide decisi
ve și că o împrospătare masivă 
a lotului este absolut necesară, 
(d.st.).

CLASAMENTUL
1. Politehnica
2. Rapid
3. I.E.F.S.

4. Sănătatea 25 12 13 1642-1739 37
5. Crișul 25 12 13 1524-1555 37
6. Voința Bv. 25 9 16 1435-1724 34
7. Constructorul

25 8 17 1236-1450 33
8. A.S.A. Cluj 25 8 17 1431-1570 33
9. Mureșul 25 6 19 1303-1461 31

10. Voința Buc. 25 5 20 1388-1543 30

Recenta competiție, 
Federației11, încheiată 
dublă victorie românească la 
slalom special (prin Dan 
Cristea și V. Brenci) și tot o 
dublă victorie austriacă (prin 
I. Pechtl și N. Wender) la 
slalom uriaș, readuce în ac
tualitate o discuție pe tema 
valorii internaționale a schio
rilor români.

Competiția în ansamblu și 
fiecare probă în parte au 
fost dificile, solicitînd în mod 
egal talentul, pregătirea și 
rezistența fizică și — ceea ce 
este mai important — s-a 
bucurat de o prezență de eli
tă. Cehoslovacul M. Pazout 
(campion mondial universi
tar), Pechtl și Wender (Aus
tria), candidați ai echipei o- 
limpice pentru SAPPORO, 
sînt numele cele mai proemi
nente din buchetul de cam
pioni întîlnit la Sinaia. Victo
ria românească obținută, ca 
și comportarea generală bună 
sînt un indiciu sigur al clasei 
internaționale, dobîndită de 
schiorii români. Dar, în schi, 
ca și în tenis și alte discipli
ne ea nu se poate afirma cu 
consecvență decît în condiții
le unui contact permanent cu 
campionii continentului și ai 
lumii, în concursuri de difi
cultate progresivă. Testele, 
sondajele sau orice alte for
me timide, prin care încer
căm din cînd în cînd să ne 
măsurăm forțele, nu au șanse 
de afirmare în condiția pre
cară a schiului nostru. Izola-

rea nu ne servește. Mai mult, 
nu este posibilă cucerirea 
unei reputații și a unor drep
turi de rezonanță (puncte 
F.I.S., categorie) ale concu- 
renților în afara viitorii ma
rilor curse, în absența emu
lației și rivalității internațio
nale. Nu poți dobîndi o clasă 
internațională situîndu-te în 
afara ei. Sau dacă — prin 
excepție — (ceea ce poate 
este și cazul cîtorva schiori 
români) este posibil, înseam
nă că e vorba de talente 
autentice care trebuie încu-

DAN CR1STEA

LA PIATRA ARSA.?:
Schiorii fondiști și-au în

cheiat activitatea competițio- 
nală a sezonului sus pe pla
toul Bucegilor (la 2 000 m 
altitudine) adică acolo unde 
o încep și o sfîrșesc în fie
care an. Concursurile dispu
tate sîmbătă și duminică 
(menite să prelungească șe
derea pe zăpadă) și-au ațină 

•întru totul scopul fiind tot
odată și un prilej de revan
șă după campionatele națio
nale. Prea multe concluzii nu 
se pot trage, dar faptul că 
o junioară cîștigă categoric 
cursele senioarelor, că juni
oarele mici nu sînt prea de
parte de cele mari și că se
niorii și juniorii au realizat 
timpi de valoare internațio
nală (pe o pîrtie care a în
trunit toate condițiile regu
lamentare, însă — ce-i drept 
— pe o zăpadă foarte alune
coasă) sînt cîteva constatări 
îmbucurătoare. De altfel, a- 
cest sezon ne-a arătat că a- 
vem mulți tineri (și tinere) 
deosebit de talentați și nu 
ne rămîne decît să le îndru
măm bine pașii pentru a-i 
vedea urcînd cu spor către

același timp cu un joc 
apreciabil, Politehnica a 

toate obstacolele, chiar și 
de ordin moral, care i-au 
un moment dat în cale.

1 Lavinia Donia (14 ani) 2:36,6 pe 200 m spate!

spec- 
înre-

Chi-

Duminică s-a disputat pri
ma etapă din cadrul returului 
diviziei B la handbal. Fără a 
se înregistra rezultate surpri
ză, etapa a fost deosebit de 
interesantă, partidele oferind 
numeroase faze de mare 
tacol. Iată rezultatele 
gistrate :

MASCULIN, seria If
mia Făgăraș — Tractorul Bra
șov 16—16 (8—7), Trotuțul Gh. 
Gheorghiu-Dej — Medicina 
Tg. Mureș 23—7 (11—2), Rafi
năria Teleajen — Ind. Sîrmei 
Buzău 27—7 (12—4), Agrono
mia Iași — Inst. Pedagogic 
Bacău și A.S.A. Tg. Mureș — 
Relon Săvinești — aminate; 
seria a H-a : Timișul Lugoj — 
Tehnometal Timișoara 12—10 
(5—6), Metalul Copșa Mică — 
C.S.M. Reșița 16—12 (7—6), s

Textila Cisnădie — Universi
tatea Craiova 14—13 (8—6), 
Independența Sibiu — A.S.A. 
Sibiu 23—13 (8—4), Gloria 
Arad — Minaur Baia Mare
— amînat ; FEMININ, seria 
I: Chimia Buzău — Inst. Ped. 
Bacău 7—6 (4—3), Rapid Bucu
rești — Spartac Ploiești 19—7 
(10—2), Progresul București
— Comerțul Constanța 16—9 
(7—3), Voința București — 
Constructorul București 10—6 
(7—2); scria a Il-a : Con
structorul B. Mare — Univ. 
II Timișoara 8—7 (4—5), Spar
ta Mediaș — Oltul Sf. Gheor- 
ghe 15—10 (8—5), Voința Si
ghișoara — Dermagant Tg. 
Mureș 13—6 (7—4), Universi
tatea Cluj — Jiu] Petroșani 
10—9 (7—5).

LA ZI
1 1851-1444 49
4 1692-1320 46
5 1690-1384 45

(urmare 
din pag. 1)

REȘIȚA, 12 (prin telefon). în
trecerile concursului national de 
primăvară, rezervat juniorilor 
mici și copiilor (catg. A) s-au 
Încheiat cu citeva rezultate de 
bună valoare. Din rîndul acestora 
se detașează performanța de 
2:36.6 pe 200 m spate, realizată 
de tînăra Lavinia Donia (14 ani). 
Reșlteanca, în formă excelentă, 
a demonstrat calități deosebite, 
reallzind al treilea rezultat româ
nesc pe această distantă. Ea este 
cea mai bună spatistă a tării la 
această oră și cu atît mai mult 
surprinde absenta ei din lotul 
național ce va concura la Mill
stadt.

Fără să forțeze. D. Wetterneck 
a parcurs 1 500 m liber în 18:01.5, 
dar cifra nu reflectă nici pe de
parte actualele posibilități ale a- 
cestu! talentat sportiv. în sfirșit, 
mal merită a fl subliniată com
portarea lui Adrian Horvat (an
trenor Dan lonescu), care a rea
lizat la Reșița 5 victorii și tot 
atîtea recorduri personale.

Ultimele rezultate tehnice : JU
NIORI — 200 m spate (b) : Gh. 
Lupu (Școlarul) 2:22,6, Nuțeanu

(Din.) 2:26,8, C. Coatu (Școl.) 
2:28,6 (r. p.) ; 200 m spate (f) : 
Mădălina Măzgăreanu (Șe. Sp. 2) 
2:49,9, Olga Dobre (Șc. Sp. 1) 
2:51.3 ; 200 m delfin (b) ; A.
Gherban (Șc. Sp. Reș.) 2:31.9, A. 
Teodorescu (Din.) 2:43.0 ; 200 m 
delfin (f) : Slegrid Slecian (Șc.

Anca Mihăee^u 
(O : 
1 500 
(Sc. 
(Șc.

Sp. Reș.) 2:48,4.
(Din.) 2:52.4 ; 800 m liber 
Ad. Fupăzan (Din.) 11:02,9; 
m liber (b) : D. Wetterneck 
Sp. Reș.) 18:01,5. S. Crăciun 
Sp. 1) 19:29,3.

rajate. Nu este prima dată 
cînd concurenți români ne 
oferă mostre ale talentului, 
pregătirii și voinței lor și de 
aceea socotim momentul po
trivit (ca să nu se piardă și 
această generație) pentru o 
temă de adîncă meditație a- 
supra schiului românesc care 
are posibilități de a se ală
tura altor discipline sportive 
de succes și reputație inter
națională.

Problema este deosebit de 
actuală pentru actuala echipă 
națională și capitală pentru 
schimbul de mîine care se 
anunță omogen și numeros. 
Schiul feminin plătește poli
țele izolării. Să ne ferim să-l 
aducem și pe cel masculin în 
aceeași situație.

Mihai BISA

vedea urcînd cu spor 
valorile internaționale.

Duminică la Piatra 
s-a mai petrecut încă 
veniment: doi vechi 
pioni, doi talentați fondiști 
și-au luat adio de la activi
tatea 
mulți ani de activitate pil
duitoare. Despărțirea de co
legi a lui STELIAN DRAGUȘ 
(A.S. Armata Brașov) și GH. 
BADESCU (Dinamo-Brașov) 
a fost emoționantă. Federa
ția a inaugurat și la fond o 
practică pe care o dorește 
tradițională și a oferit 
lor doi foști campioni, 
au în spate o prezență i 
petițională de aproape 
decenii, două frumoase < 
Aclamați de cei care 
continua să alerge pe pîrtiile 
albe, cei doi reprezentanți ai 
generației de ieri au predat 
ștafeta generației de astăzi, 
o dată ‘cu urarea de a urca 
mai sus pe scara valorilor. 
A fost frumos duminică la 
Piatra Arsă ! (Gh. E.).

Arsă 
un e- 
cam-

competițională după

t ce- 
care 

com- 
două 
cupe, 

vor

La-COPII — 200 m spate (f) : 
vinia Donia (Șc. Sp. Re?.) 2:36,6 
(r. p.). Dug. Crlstescu (Din.)
2:43.9. Karin Parutsch (Șc. Sp. 
Timiș.) 2:45,3 ; 200 m spate (b) : 
A. Horvat (Șc. Sp. 1) 2:30.4. M. 
Bîcleșan (Șc. Sp. Reș.) 2:35.8 ; 
200 m delfin (b) : A. Ursu (Șc. 
Sp. 2) 2:43.6 : 200 m delfin (f) : 
Ioana Sporea (Șc. Sp. Reș.) 
2:53,7 : 800 m liber (f) : Georgeta 
Stanciu (Dun.) 11:19,4; 1 560 m 
liber (b) : A. Horvat 19:28,7.

A. RUDEANU-coresp.

O REUȘITĂ DEMONSTRAȚIE

supunîndu-1 
asalt viguros, 

acestuia s-au

VOLES--------------------
La volei au rămas să-și 

dispute partidele din cadrul 
campionatului doar diviziona
rele B. Duminică s-a dispu
tat etapa a XVIII-a. Iată re
zultatele înregistrate :

MASCULIN, seria I: Silva- 
nia Șimleul Silvaniei — Pro
gresul București 3—2, Univer
sitatea Timișoara — Voința 
București 3—1, Alumina Ora
dea — C.F.R. Timișoara 3—0, 
Ind. sîrmei C. Turzii — Cor
vinul Hunedoara 0—3, Voința 
Arad — Politehnica Brașov 
3—2, C.F.R. Cluj — A.S.A. Si
biu 2—3 ; Seria a Il-a : Vago
nul Ploiești — Universitatea 
București 3—0, Farul Constan- „ 
ța - Electra București 2-3, “Ucurești 

, Medicina București — Electro-
putere Craiova 3—1, Aurora
BASCHET-------------

Etapa a Xl-a : masculin : 
Voința Tg. Mureș — Știința 
Mediaș 62—46 (34—22), Comer
țul Tg. Mureș — Constructo
rul Arad 65—53 (30—29), Știin
ța Petroșani — Crișul Oradea
58— 55 (36—31), Universitatea
Craiova — Utilajul Timișoara
59— 57 (33—20), Politehnica Iași

“ 70—77

București — Slderurgistul Ga
lați 1—3, Relonul Săvinești - 

■ Constructorul Suceava 3—1, U- 
niversitatea ~ 
tehnica Iași 3—1.

Craiova Poli-

seria T : T.T.B.
- Voința Brașov
— Corvinul Deva

FEMININ, 
Informația - 
3—1, Spartac ___ _ _
3—2, Voința Zalău — Voința 
Oradea 3—0, Medicina Cluj — 
Drapelul roșu Sibiu 0—3; Se
ria a H-a : Universitatea Bucu
rești — Constructorul Bucu
rești 3—0. Flacăra roșie Bucu
rești — Sănătatea Ploiești 3—0, 
Viitorul București — Electro
motor Pitești 3—0, Progresul

1 — Voința Constanța 
3—1, Sănătatea Tîrgoviște 
Universitatea Iași 0—3.

luat inițiativa, 
pe Crișan unui 
Intervențiile 
dovedit însă salutare și sco
rul primei reprize a rămas 
ca la început, alb.

In următoarele 20 de mi
nute, Dinamo își continuă 
asaltul, parcă și cu mai mul
tă energie, dar Steaua se a- 
pără atent, organizat și con
traatacă cu siguranță. După 
o bară a lui Pană, a cărei 
rezonanță metalică s-a auzit 
clar în tribunele înfierbîn- 
tate, căpitanul dinamoviști- 
lor nu mai greșește ținta și -l 
,.bate“ pe Crișan.' Entuziasm 
în tabăra dinamovistă, cres- 
cînd în intensitate în mo
mentul în care FI. Sgîncă 
reușește și al doilea gol. Dar 
eforturile depuse costă 1 
Steaua revine în atac, do
mină jocul șl egalează în 
min. 47 prin Fodorea (Stefa
nov redusese sobrul în ulti
mele secunde ale reprizei se
cunde). Cu acest rezultat de 
egalitate, Steaua, este în a- 
vantaj, dar Dinamo preia ini
țiativa și cu 3 minute înainte 
de sfîrșit obține golul de...

campioană prin Tureanu, 
cînd Steaua avea un elimi
nat.

Astfel, Dinamo devine 
campioană a țării, la capătul 
unei dispute directe, de toată 
frumusețea, cu Steaua. Parti
da cheie a competiției, fără 
să se fi ridicat la cine știe 
ce valoare tehnică, a plăcut 
foarte mult, înainte de toate 
prin dîrzenia cu care cele 
două formații și-au disputat 
șansele, prin extraordinara 
încrîncenare de forțe și ri
sipă de efort, prin ambiția 
cu care s-a jucat un meci 
corect, în limitele sportivită
ții. Cele 12 minute de pena- 
iizare pentru Dinamo și 6 
pentru Steaua au venit în 
urma unor infracțiuni, să le 
zicem obișnuite de joc, care 
n-au alterat cu nimic spiri
tul întrecerii, deși nervii 
combatanților erau solicitați 
la maximum, mai ales dato
rită celor două galerii, gălă
gioase pînă la obsesie.

★
scriam și în 

noastră de ieri, din 
ediție a 

s-a rezumat, în

campioană n-a fost decis nu
mai prin lupta dintre prin
cipalele două favorite ale în
trecerii, ci de punctul pier
dut de Steaua într-una din 
partidele ei cu Agronomia 
Cluj (4—4 la 13 martie, la 
București). în cazul în care 
ar fi cîștigat ți această par
tidă ca pe celelalte 4 cu A- 
gronomia, Steaua ar fi tota
lizat același număr de puncte 
cu Dinamo (45), dar păstra 
avantajul unui golaveraj. su
perior (general: Steaua — 
182, Dinamo — 170 ; direct : 
16—-12 punctajul fiind egal, 

le-au5—5, în meciurile care 
pus față în față).

Pentru forma mai 
manifestată însă în partea a 
doua a competiției, credem 
că Dinamo merita titlul cu
cerit duminică, grație și unui 
plus de vigoare fizică.

Și-acum clasamentul final 
campionatului:

DINAMO 25
Steaua 25
Avîntul M.C.

25
25
25
25

bună

Voința București
(33—41), Constructorul Iași 
Comerțul Tîrgoviște 69 
(31—17), Voința Zalău — 
roșu Brașov 68—53
A.S.A. Bacău — Academia Mi
litară București 47—51 
feminin : Record Cluj 
talul Salonta 41—53 
Universitatea Cluj — 
sitatea Craiova 48—39

19—54 
— St 

(38—28),
(20—27)!
— Me
ri#—29), 
Univer- 
(15—21),

Voința Tg. Mure» — Medicina

al
1.
2.
3.

22 1
21 2

2 
S

229— 59 45
218— 36 44

După cum 
cronica 
păcate, și actuala 
competiției 
fond, doar la disputa dintre 
Dinamo și Steaua, celelalte 
formații avînd încă o va
loare mult scăzută în raport 
cu acestea. Și, totuși, dacă 
stăm să judecăm bine, vom 
vedea că, de fapt, titlul de

Timișoara 59—24 (40—12), Ști- 
’“ț* Sf. Ch:r;-f.j — Foresta 
Arad 73—41 (31—23), Unlversi-

Progresul
Politehnica 
II 51—33

ința Sf. Gheorghe
tatea București - 
București 27—79,
Brașov — I.E.F.S, .. _ ___
(22—20), Pedagogic Galați — 
Arhitectura București 53—80 
(17—44), Universitatea Timișoa
ra — Voința Oradea 70—37 
(33—24).

Rezultatele ne-au fost trans
mise de corespondenții : T.
Cornea, T. Slrlopol, A. Szabo, 
Gh. Briotă, C. Gruia, C. Albu, 
D. Diaconescu, I. lancu, I. 
Ene, M. Bonțoiu.

„Cupa Dinamo**
Duminică s-au încheiat întrece

rile concursului republican de tir 
„Cupa Dinamo", organizat de. 
clubul bucureștean, care a prile
juit. acum, la început de sezon, 
o utilă verificare pentru trăgă
torii fruntași. In general, rezul
tatele au fost bune (juniorii au 
obținut șl cîteva noi recorduri), 
iar organizarea fără cusur. Prin
tre cîștlgătoril ultimelor probe 
s-au numărat I. Pleptea (la pis
tol liber), V. Atanasiu (la pistol 
calibru mare), Șt. Caban (la ar
mă liberă 3x40 focuri) șl alții.

REZULTATE TEHNICE : armă 
liberă calibru redus 3x40 focuri î 
1. șt. Caban (Dinamo) 1152 p 
(394—385—373), 2. P. Șandor (Stea
ua) 1141 p, 3. M. Ferecatu (Di
namo) 1139 p; 40 f. poz. culcat î

1. Gh. Vasllescu (Olimpia) 398 p 
(la ultima decadă 100), 2. C. Co- 
dreanu (C.P.M.B.) (99) 396 p, 3.
I. Codreanu (Steaua) 396 p; 40 
f. poz. în picioare : 1. St. Caban 
373 p, 2. P. Sandor 370 p, 3. I. 
Olărescu (I.E.F.S.) 365 p; 40 f.
poz. genunchi : 1. St. Tamaș (CFR 
Arad) 389 p, 2. Gh. Slcorschl (Di
namo) 388 p, 3. St. Caban 385 p. 
Pistol liber 60 f : 1. I. Pieptea 
55& p, 2. G. Maghiar 548 p, 3. D. 
Iuga 346 p (toți de la Dinamo). 
Pistol calibru mare 60 f : 1. V. 
Atanasiu (Steaua) 588 p. (la pre
cizie 290, la viteză 298), 2. D. Iuga 
581 p, 3. St. Clotloș (Steaua) 574 
p. Armă standard 3x20 f. seniorii 
1. Gh. Vasllescu 567 p, 2. Șt. Ca
ban 567 p, 3. Șt. Tamaș 563 p : 
femei î 1. Aritlna Blțlcă (CPMB) 
560 p, 2. Veronica Stroe (Dinamo) 
559 p, 3. Edda Bala (I.E.F.S.) 558 
p. Pe echipe, întrecerile au fost 
cîștigate de către țlntașii clubului 
Dinamo, care au totalizat 309 p, 
iar pe locurile următoare s-au 
clasat : Steaua 194 p șl I.E.F.S.
93 p.

4.
5.

Agronomia
I.P.G.G.

6. Avîntul Gh.

11
8
6
0

3
2
4
2

11
15
15
23

129—137
103—169

79—130
59—277

25
18
16

2

Duminică, pe baza hipică 
din Calea Plevnei, în fața 
unor tribune pline, s-a des
fășurat cel de al doilea con
curs de obstacole al anului, 
în organizarea ireproșabilă a 
Centrului de călărie Bucu
rești. La întreceri au parti
cipat copii, juniori, seniori, 
cai începători și consacrați 
de la C.C.B. și Steaua, pre
cum și membrii lotului repu
blican de obstacole.

Prima probă a fost des
chisă cailor începători. Bine 
s-au prezentat Mihai Alunea- 
nu (C.C.B.) cu Junior, Vasiie 
Tudor (Steaua) cu Brad, Ma
nuela Fîrșirotu (C.C.B.) cu 
Bărăgan.

în proba nr. 2 au partici
pat, în seria întîi, juniorii în 
cepători, iar în seria a doua, 
copiii. La juniori, existînd o 
clauză în regulament care 
prevede că la egalitate* de 
puncte penalizare, călăreții 
vor fi clasificați ex-aequo, 
Petru Tutelca cu Hoinar, Bog
dan lonescu cu Lux, Ioana 
David cu Arcaș, Marcela 

■ Chirnoagă cu Hoinar, toți de 
la C.C.B., au terminat cu 
zero puncte și au ocupat lo
cul întîi. La copii, au încîn- 
tat prin evoluțiile lor Cris
tian Grigore (C.C.B.) cu Sapa, 
Radu Crișan (C.C.B.) cu Sapa, 
Răzvan Stroescu (Steaua) cu 
Neptun și Mihai Marga 
(C.C.B.) cu Neptun.

Proba nr. 3, deschisă junio
rilor avansați, a prilejuit o 
dîrză dispută între cei opt 
concurenți prezenți la start, 
învingător, în urma baraju
lui, a fost desemnat Victor 
Costache (Steaua) cu Vrej, pe 
locurile următoare clasîndu-se 
Daniel Băcanu (Steaua) cu Se
verin și Adrienne Barnes 
(C.C.B.) cu Argint.

A urmat o probă de cate
gorie ușoară, pentru seniori. 
După ce toți concurenții au 
efectuat parcursul, în frunte 
s-au situat Angliei Donescu 
(Steaua) cu Huși și Mihai A- 
iuneanu (C.C.B.) cu Maiden. 
In urma barajului, A. Dones- 
cu cu Huși a ieșit învingător. 
Pe următoarele două locuri 
s-au clasat: M. Aluneanu cu 
Haiden și Vasiie Tudor cu 
Sonor. „Cupa Semicentenaru
lui", atribuită în urma adiți
onării punctelor din probele 
3 și 4, a fost atribuită călă
reților de Ia STEAUA.

Cu firesc interes au fost 
așteptate apoi evoluțiile mem
brilor lotului republican, a- 
flați în fața noului sezon in
ternațional. Au avut o com
portare corespunzătoare Au
relian Stoica cu Spumos și 
Jiul, Dumitru Velea cu Vino
vat, Cornel Ilin cu Zefir ți 
Viteaz.

Emanuel FANTANEANU

(Urmare din pag. 1)

adevărat că în repriza a 
doua decalajul semnalat s-a 
micșorat (10—9 pentru ita
lieni), dar trebuie să ținem 
seama că în această parte a 
jocului înaintarea 
azzurra" a cedat

Mai bună a fost 
în ceea ce privește 
rarea baloanelor de 
gine, unde mal ales 
s-a arătat un prinzător si
gur, fiind secundat perfect 
de Atanasiu și Șerban. Ra
portul baloanelor 
este 
tră : 
dat, însă, că după voleibala- 
rea 
spontane cîștig de cauză au 
avut de multe ori Italienii. 
Atunci cînd echipa 
reușit să-și dezvolte 
acestea fie că au

.squadrei 
fizic, 
situația 
recupe- 

la mar- 
Demian

cîștigate 
net în favoarea noas- 
29—9. Pare foarte ciu-

mingii, în grămezile

noastră a 
atacurile, 

pus în

primejdie buturile adverse, 
fie că au fost finalizate. »

Și încă un aspect privind 
înaintarea: după o primă re
priză desfășurată 
ritm prea lent, în cea 
doua rugbyștii din 
compartiment au fost 
mai activi, imprimînd 
tempo rapid, cu care 
surprins' șl sufocat 
sării. Un exemplu 
l-a oferit cursa de peste 50 
de metri în manieră de ju
cător de treisferturi a lui 
Rășcanu, încheiată cu o spec
taculoasă încercare.

Mai mult decît era de aș
teptat, după cele văzute în 
partidele de verificare, linia 
de treisferturi s-a achitat de 
sarcinile avute. Aripile Suciu 
și Teleașă au fost în mare 
vervă, în timp ce centrii, cu 
deosebire Dragomirescu, au 
reușit să lege multe șarje,

într-un 
de a 
acest 
mult 

un 
și-au 

adver- 
elocvent

fiducînduHji o contribuție 
esențială la jocul colectiv. O 
remarcă se cuvine si funda
șului Durbac, duminică în
tr-o zi foarte bună. El a do
vedit o mare mobilitate, in- 
țercalîhdu-se deseori inspirat 
în atac, și o mare precizie 
în loviturile de picior.

Coordonatorul echipei 
noastre a fost Demian, care 
și-a făcut cu acest prilej o 
reintrare remarcabilă. El a 

multă 
parti- 

mai 
clar-

reintrare 
condus în teren cu 
finețe XV-le român, a 
cipat efectiv la cele 
importante acțiuni, cu 
viziunea-i cunoscută.

★
Acum urmează meciul cu 

Maroc (la 11 mai, la Casa
blanca), alt examen din 
„Cupa națiunilor — F.I.R.A.", 
decisiv, desigur, pentru cris
talizarea locului 2 și, ■ mai 
mult, pentru a dovedi că în 
condițiile dificile ce le im
pune un joc în deplasare, 
XV-le României are o față 
nouă...

<
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DUPĂ 24 DE ODEECOURI
CLUJ lui Nicolae Buzoianu, aflat La 

masa de zețărie.
— Au jucat bine băieții, 

cîștiga cele

MS w < A
riff

IDEEA PRECONCEPUTA 
A „EGALULUI’

ION LORINCZ, Vicepreșe
dinte al C.J.E.F.S. Cluj : „Jo
cul destructiv al oaspeților a 
reflectat .......... ..
cepută a 
venit ei 
această 
presiunea mizei enorme pe 
care a avut-o partida, C.F.R. 
n-a reușit, decît în perioade 
foarte scurte, să facă un joc 
constructiv și să demonstreze 
o orientare tactică ce putea 
fi „citită" și în tribune. Ar
bitrajul, deși imparțial, a fost 
foarte puțin curajos, el faci- 
litînd nota 
a dominat 
Iui".

OVIDIU 
tator : 
sună ca un cîntec de lebădă. 
Victoria „U“-ului confirmă 
nestatornicia studenților, ca
pabili să piardă acasă, dar 
să izbîndească asupra unor 
redute considerate inataca
bile".

fidel ideea precon- 
egalului cu care au 
la Cluj. Vizavi de 
comportare și sub

de duritate care 
tot timpul meciu-

MORARU, spec-
„Egalul C.F.R.-ulul

Nș. D.

PETROȘANI:
„UN PUNCT BUN 
LA ÎNCHEIEREA 
SOCOTELILOR"

deDupă ce s-au reîntors 
Ia Cluj, am stat de vorbă 
cu primii fotbaliști de la 
Jiul care mi-au ieșit în cale : ■ 
I. Constantin și N. George
vich Iată ce mi-au spus ei 
despre meciul din orașul de 
pe Someș :

I. CONSTANTIN : „Regret 
că nu am fructificat nici 
una din cele patru ocazii 
clare de gol, pe care le-am 
avut".

GEORGEVICI : „Apărarea 
noastră a muncit foarte mult 
și de data aceasta, spre bucu
ria întregii echipe, fără gre
șeală. Rezultatul este echi
tabil. Punctul obținut l-am 
meritat cu prisosință și ne 
va prinde bine la încheierea 
socotelilor".

B. STAICU

PLOIEȘTI:
DISCUȚIE 

ÎNTRE LINOTIPIȘTI
în secția ziar a întreprin

derii poligrafice Ploiești au 
sosit materialele pentru co
tidianul local, Flamura Pra
hovei.
Teodor caută cronica de la 
Slatina. Știe rezultatul de la 
radio, a citit și cronica din 
Sportul, dar mai vrea să afle 
și alte amănunte despre e- 
chipa Petrolul. După ce par
cursese în grabă manuscri
sul, se adresează paginatoru- 
^\\\\\\\\\\\\\\\^

Linotipistul Anghel

SjpMMrtul

Mai puțin spectacol,
mai multă tensiune

(Urmare din pag. 1)

i

Puteam chiar 
douA puncte.

— Mă bucur pentru că 
Ciupitu a marcat primul Iul 
gol la Petrolul, Intervine N. 
Buzoianu.

— Echipa trebuie să joace 
deschis și în deplasare, își 
dădu cu părerea tipograful 
care se și așezase la mașină 
să culeagă textul cronicii.

Această discuție a avut loc 
ieri dimineața. Și tipografii 
ploieșteni erau veseli. Petro
lul făcuse primul meci egal 
în deplasare, în noul sezon...

V. ALBU

ODORHEIUL SECUIESC

— ...nu mai pierdeam 
punct, după care ne va 
rea multă vreme rău! 
știut că Farul va veni la 
București pentru un 
fără goluri. Apărarea 
numerică (6 fundași) 
pețitor a făcut meciul, 
noi, chiar mai greu decit cel 
cu Dinamo.

în drum spre autobuzul 
echipei, Grama a intervenit 
și el:

— M-am 
noi jucăm 
slab contra 
ve, în fața cărora Năstase nu 
se simte în largul său. în 
schimb, în deplasare, mizînd 
pe singura ’ noastră salvare — 
atacul — putem produce sur
prize.

meci... 
supra- 
a oas- 
pentru

convins acum că 
acasă mult mai 
apărărilor masi-

trei sferturi din meci „lipit" 
între Dan și Lupescu —, „be- 
tonîndu-se“, apelînd adesea 
la hulitele (dar, iată, utilele...) 
arme ale antijocului. în sluj
ba acestei ultime idei, Farul 
și Jiul, deși cu interese dia
metral opuse față de clasa
ment, s-au retras cu bună 
știință în defensivă, trăgînd de 
timp și aruneînd mingile în 
tribună cu o regularitate care 
l-a determinat pe arbitrul 
confruntării C.F.R. Cluj—Jiul 
să acorde oaspeților al doilea 
avertisment, pentru tragere 
de timp, în minutul 30 al pri
mei reprize !
. Ce a mai 
ma etapă ?

în primul 
rile noastre 
,cheia"

demonstrat ulti-

5 din cele 11 goluri ale eta
pei, aplicat fiind încă o dată 
cu abilitate de Rapid, pentru 
care a devenit un fel de „spe
cialitate 'a casei"...

Judecind drept, aprecierile 
de mai sus, acceptate (măcar 
parțial) de divizionarele A 
în ultima etapă, își pierd oa
recum 
cînd e 
care a 
ră „ostilitățile1 
cău, organism echilibrat și 
trainic, pe care excelenta com
portare din timpul din urmă 
(două Victorii

o 
în

valabilitatea 
vorba de 

condus 
!“ de

atunci 
Steaua 

autori ta
la Ba-

consecutive în 
recomandă cu 

lupta pentru

Pag. a 3-a

„Olimpicii'' s-> reunit ieri, la București, Iată-l pe antrenorul 
secund C, Drăgușin, înconjurat de membrii lotului.

Fotoi DRAGOȘ NEAGU

• Mulți și-au pus între
barea : de ce a ales Steagul 
roșu tocmai Odorheiul Se
cuiesc pentru partida cu 
„U“-Cluj ? Misterul aveam ■ 
să-l dezlegăm mai tîrziu : a- 
cesta este orașul natal al lui 
Gydrfy șl Balint. Iar Gher- 
ghely e născut la Cristur, o 
localitate apropiată. După 
cum s-a văzut, insă, socoteala 
de acasă nu s-a potrivit cu 
cea din tîrg...

® Remus Cîmpeanu e trist : 
„Nu pot reintra încă. Picio
rul nu-i refăcut. Dar sînt 
mulțumit că echipa „merge" 
și fără mine. Sînt alături de 
băieți mereu (Remus Cîm
peanu îndeplinește, de altfel, 
funcția de secretar al secției). 
Și apoi am pregătit și „schim
bul de mîine", pe Romulus 
și Remus (e vorba de doi 
puști adorabili, care și-au 
însoțit tăticul în autocar, la 
Odorheiul Secuiesc)...
• Valentin Stănescu (după 

joc) : „Clujenii au fost mai 
buni, indiscutabil, 
mea traversează o perioadă 
critică. Nu se mai muncește 
cum trebuie la antrenament. 
Nicki s-a îngrășat din nou. 
Și se simte, evident, lipsa lui 
Pescaru..."

• Băcuț II, fostul „stoper" 
al lui Dinamo, s-a stabilit la 
Odorheiul Secuiesc. El antre
nează echipa „Lemnarul" din 
divizia C. După meci, el ne-a 
declarat : „Brașovenii joacă 
fără ambiție. Unele echipe din 
„C“ fac partide mai frumoa
se, uneori..."

VIGU : 
NIZAT

„AM DEZORGA-
ECHIPA BĂCĂUA

NĂ"

— Steaua a cîștigat din 
nou în deplasare. Ce aveți 
de gînd Vigule ?

— N-avem vreun scop 
nume. Jucăm și noi așa 
să strîngem puncte, iar 
urmă vom vedea.

— Atunci, poate de 
învingeți, fiindcă nu 
obsedați să învingeți ?

— Jucăm relaxat, 
ne aglomerăm 
fața porții, 
noștri n-au

a- 
ca 
la

aceea 
sînteți

pasăm 
exce- 

îneît ad- 
ocazii de

duminică

ne-am a-
doua am

Echipa

g. m,

BUCUREȘTI:
„MULTĂ VREME VOM 

REGRETA PUNCTUL 
PIERDUT I"

bine și 
lent în 
versarii 
gol.

— Așa ați făcut 
la Bacău ?

— Prima repriză 
parat în special. A
atacat în fel și chip, am dez
organizat echipa locală și 
ne-am creat 6—7 ocazii foarte 
bune de gol. Scorul l-a des
chis Marcu, după ce ne-a 
uluit pe toți, driblînd cinci 
adversari, inclusiv pe Ghiță.

— Sport Club cum a jucat?
— Fără clarviziune.
— Ai fost adversarul lui 

Dembrovschi ?
— Da ! Ieri marele Dem

brovschi nu s-a simțit în 
apele lui. Mi-a pus mai pu
ține probleme 
așteptat.

— Cum explici 
echipei voastre ?

— Schimbări 
formație, modificarea 
cii, venirea portarului Coman 
și o stare de spirit foarte 
bună sînt treptele acestei e- 
voluții.

decît m-am

ascensiunea

fericite în 
tacti-

în „subteranele" de la 
publicii, imediat după 
ciul cu Farul. Antrenorul Li- 
viu Colceriu trăiește încă e- 
moțiile procurate de șutul lui 
Raksi, care dacă-și atingea 
ținta...

CAUZE MENTE SI REALE
La cîteva minute după 

finalul acela de tensiune de 
la Slatina, cînd mai nimeni 
din galeria studenților cra- 
ioveni " ’
vat al 
trajul, 
tarilor, 
vea să 
racterului 
demne de
- Știți, 

poartă în 
de subiectivism 
greșește cînd apreciază de
ciziile arbitrilor sau jocul 
adversarului. Așa incit, 
pentru mine, ca antrenor, 
problema fundamentală este 
alta : evoluția echipei ce-o 
pregătesc. Și, din acest mo
tiv, mă pot plînge astăzi.

nu găsea alt vino- 
remizei decît arbi- 
antrenorul unlversi- 
Ștefan Coidum, a- 
ne ofere măsura ca- 

său prin vorbe 
respect:
orice antrenor 
e] cîteva grame 

și, logic,

In prima repriză, mijlocașii 
au fost doar ai atacului, ui- 
tînd că au și sarcini defen
sive ; în atac, n-a existat 
decît Bălan, n-a existat 
preocuparea pentru șuturile 
sigure : Deselnicu a conlu
crat de minune la goi și 
la alte faze, și mă gîndesc 
că trebuie să mai lucrez cu 
linia de fund... Acestea sînt 
necazurile mele, acum !

Ștefan Coidum vorbise 
lucid și matur, refuzînd a- 
parențele, exact în acele 
clipe de tumult, cînd foarte 
mulți (chiar și arbitrul Ma- 
taizer din Craiova !) discu
tau, în fel și chip, numai 
și numai despre arbitraj.

Mircea M. IONESCU

DIVIZIA C

SERIA I
Textila Bo-

Domei — 
(0-1).

Nlcolina Iași

Victoria Roman — 
. toșani 4—0 (2—0).

Minobradul Vatra
Chimia Suceava 0—2 

Cimentul Bicaz — 
0-0.

Foresta Fălticeni — Letea Bacău 
2—1 (2—0).

Minerul Comăneștl — Fulgerul 
Dorohoi 2—0 (2—0).

Penicilina Iași — I.T.A.
2-1 (1-1). 

Rarăul ctmpulung —
. Buhuși 2—1 (0—1).

Petrolul Moinești —__

Pașcani

Textila

Petrolul Molnești — Minerul 
Gura Humorului 1—1 (0—0)

(Corespondenți : G. Gheorghe, 
Spac, St. Ghimpe, V. Derjin- 

schi, I. Blrzan, V. Dlaconescu, A. 
Rotaru și Al. Stoianovici).

CLASAMENT

H.

1. Chimia S.
2. Victoria
3. Minerul C.
4. Petrolul
5. Nicotină
6. Cimentul
7. Foresta
8. Minerul

9. Rarăul
10. Minobradul
11. Textila Bt.
12. I.T.A.
13. Textila Bh.
14. Penicilina
15. Letea

16. Fulgerul

G.

21 12
21 11
21 11
21 11
21 8
21 10
21 10

21 7
21 9
21 9
21 8
21 9
21 8
21 6
21 5
21 5

4
5
4
2
7
3
3

7
9

10
9 

10 
11 
11 
12 
14

7
3
2
4
2
2
4
4
2

32— 25
24—23
33— 35
23— 26
27—40
24— 35
17—34
23—39
26—54

41—13
37—20
34—17
2S—24
30—23
34—28
29—26

28
27
26
24
23
23
23

21
21
20
20
20
18
16
14
12

(18 aprilie) :ETAPA VIITOARE .
Minobradul — Cimentul, Nlcollna 
— Foresta. Rarăul — I.T.A. Paș
cani Textila Bt. — Petrolul. Chi
mia'— Victoria, Letea — Minerul 
C., Minerul G. H. — Penicilina, 
Textila Bh. — Fulgerul.

SERIA A II-a
Trlco-

Volnța

Galați

Petrolul Berea — Unirea 
lor Brăila 1—2 (1—2)

Olimpia Rm, Sărat — 
București 1—0 (0—0)

Șoimii Buzău — Dada
Ș~1 (2-0).

Trotușul Oraș Gh. Gheorghiu- 
Dej — Rulm. Bîriad 0—1 (0—1)

S.U.T. Galați — Automobilul 
Focșani 2—0 (0—0).

Ancora Galați — Petrolistul Bol
dești 3—1 (1—0)

Metalurgistul Brăila — Metalul 
Plopenl 1—0 (1—0)

rînd, că înaintă- 
nu posedă încă 

„vuvia apărărilor aglomera
te (e drept, în formă) și că, 
în general, jucătorii care au 
pe tricouri numere mai mari 
de 7 vădesc o scădere de vi
talitate și ambiție în această 
primăvară (argument: 11 go
luri, o zestre dintre cele mai 
sărace de la începutul cam
pionatului), afirmație de la 
care nu se sustrag, din păca
te, nici înaintașii lotului na
țional (nici unul dintre ata- 
canții „tricolori* n-a primit 
duminică note peste 7 !).

în al doilea rînd, că — în 
condițiile iureșului adesea 
„orb" al gazdelor — contra
atacul, viclean și rapid ca o 
sfîrlează, se vede tot mai re
pus în drepturi, ajudeeîndu-și

deplasare I) 
prisosință 
titlu.

Coroana 
care mai 
— de ce nu ? — Politehnica 
Iași, și-a cîștigat sîmbătă un 
nou pretendent: Farul, for
mație care așteaptă acasă toți 
„medaliații" de astăzi ai cla
samentului, avînd posibilități 
plenare de „țîșnire*, prin
prisma unei programări a 
jocurilor-acasă foarte favora
bilă...

Așadar, etapa de duminică 
n-a strălucit, fiind consumată 
sub imperiul celor două punc
te, cu atît mai trebuitoare cu 
cît socoteala finală se apro
pie.

Să nu dramatizăm, totuși i 
dacă etapa a pierdut. în spec
tacol, ea a cîștigat în tensiu
ne, iar tensiunea pare să fie 
atributul cel mai de preț al 
unui sfîrșit de campionat.

de
viseasă Petrolul și

campion, la

ETAPA A XX-a IN CIFRE
• După consumarea partidelor 

etapei a XX-a, in actualul cam
pionat s-au Înscris 366 de goluri. 
Cele 11 goluri ale acestei etape 
(cu o medie de 1,37 goluri 
meci — cea mai mică medie 
la începutul campionatului), 
fost marcate de 1 apărător 
gol), 3 mijlocași (3) și 7 atacanți 
(7).
• Răducanu a primit primul gol 

in retur, în schimb Coman nu 
a scos încă mingea din plasă in 
acest retur (în 450 de minute nici 
un gol !).

® In această etapă s-a înregis
trat o eliminare : oblemenco. 
Este al 9-lea jucător eliminat de 
la începutul campionatului.

• Cele mal mari note le-a pri
mit Steaua — 92 p (cu o medie 
de 8,36), iar cele mai mici note 
le-a primit Jiul — 62 p (5,63).
• Pe baza notelor acordate in

această etapă, clasamentul „con- 
stant-valoric", după 20 de etape, 
se prezintă astfel : 1. POLITEH
NICA IAȘI 1 579 p (lanul 157), 2. 
Rapid 1 555 p (Lupescu 141), 3. 
Steagul roșu 1 553 p (Adama- 
che 158), 4. Farul 1 545 p (Anto
nescu 151), 5. Dinamo 1 544 p (R. 
Nunwelller 151) 6. „U“ Cuj 15414») 
(Crețu 144), 7. Univ. Craiova 1 527 
p (Deselnicu 154), 8. F. C. Argeș 
1 515 p (Vlad 145). 9. Petrolul
1514 p (Mocanu 147), 10. Steaua

p (Vigu 142). U.T.A.

de 
de 
au
(l

1 505 p (Pojoni 153), 12. C.F.R.
Cluj 149!) p (Cojocaru 143). 13.
5. C. Bacău 1481 p (Ghiță 156), 
14. Jiul 1 460 p (Ltbardl 133), 15. 
Progresul 1 445 p (Măndoiu 149), 
16. C.F.R. Timișoara 1 445 p (Me
hedinți 133).

© Situația in
Wschl", după 20 
următoarea : 1.
Ploiești 8,70 ; 3. o,ou ,
4--5. Petroșani și București 8,50 ;
6. Timișoara 8,44 ; 7. Bacău 8,30 ;
8. Arad 8,09 ; 9. Pitești 7,66 : 10. 
Iași 7,54; 11. Craiova 6,90; ’
Brașov 5,10.

ii.

3.

.Trofeul Petscho. 
de etape, este 
CLUJ 8.85 : 
Constanța 8.60 ;

2.

7.

12.

Adrian VASILESCU

Loturile olimpic și de tineret
în febra pregătirilor

• Ieri dimineață, lotul o- 
limpic s-a 
în vederea 
claie din 
riilor J.O., 
ține duminică, pe 
Republicii (ora 16 
va fi televizat) împotriva re
prezentativei Albaniei. Iată 
jucătorii convocați de către 
antrenorii V. Stănescu și C. 
Drăgușin i Constantinescu, 
Coman; Cheran, Olteanu, Vlad, 
Bădin, Popovlci, Pop ; Bel-

reunit la București 
primei partide ofi- 
cadrul
pe care

prelimina- 
o va sus- 
stadionul 

— meciul

de tineret—rezerve
1. PETROLUL 20 14 3 3 36—18 31

4 41—21 202. „U“ Cluj 20 14 2
3. Steaua 20 11 5 4 34—22 27
4. Politehnica 20 11 2 7 25—22 24
5. Dinamo 20 8 7 5 24—13 23
6. Sport Club Bacău

20 9 4 7 34—21 22
7. Rapid 20 8 5 7 29—24 21
8. „U“ Craiova 20 6 9 5 27—24 21
9. Progresul 20 6 6 8 22—23 18

10. U.T.A. 20 4 9 7 20—31 17
11. F.C. Argeș 20 7 2 11 27—31 16
12. CFR Tlm. 20 5 6 9 16—25 16
13. Steagul roșu 20 6 3 11 24—38 15
14. Jiul 20 6 3 11 17—31 15
15. C.F.R. Cluj 20 4 5 11 18—33 13
16. Farul 20 4 3 13 15—32 11

dcanu, Vigu, Dinu, Dincuță î 
Sălceanu, Tătaru, Năstase, FI. 
Dumitrescu, Țufan, Kallo.

• Primul obiectiv mai im
portant al reprezentativei de 
tineret îl constituie jocul ofi
cial (în campionatul european 
— tineret) de la 16 mai, cu 
Cehoslovacia. Pînă atunci, 
însă, elevii antrenorilor Gh. 
Ola și R. Cosmoc vor mai 
susține două partide amicale, 
cu Dunav (joi, 15 aprilie, la 
Ruse), și R. D. Germană 
(miercuri, 21 aprilie, la Sch- 
wering). Iată și componența 
lotului, reunit ieri : Iordache, 
Ștefan, Cavai ; Stămăreanu II, 
Cristache, Ha.jnal, Ciugarin, 
Stoicescu, Olteanu; Tănăsescu, 
Simionaș, D. Georgescu ; Niță, 
Ghergheli, Moldovan, Bojin, 
Petreanu, Florea.

ROMÂNIA-SPANIA
(JUNIORI)

ECHIPE SUEDEZE ÎN BUCUREȘTI
alte 
sus- 
for- 
pro-

în Capitală se află 
echipe suedeze, care vor 
ține întîlniri amicale cu 
mâții bucureștene. Iată 
gramul :

AZI: O.N.T. — Stockholm 
Police (terenul C.P.B., de la 
ora 16,30) ; Abatorul — I.F, 
Haglunds (terenul Olimpia, 
de la ora 16,30);

giu-
Fotoreporterul nostru Theo Macarschi a fost prezent ieri dimineață la Baia Centrală, 
prinzîndu-i la masaj pe rapidiștii Dan, Ștefan și Neagu. Cel mai vesel pare portarul 

leștean; o notă 10 în meciul cu U.T.A. nu-i de ici de colo...

MIERCURI : Dinamo Obor
— Stockholm Police (stadio
nul Dinamo, de la ora 16,30); 
Laromet — I.F. Haglunds (te
renul Laromet, de la ora 
16,30) ; Electronica — I. F. 
Ramswick (terenul Electroni
ca, de la ora 16,30) ;

JOI: T.M.B. — Stockholm 
Police (terenul T.M.B., de la 
ora 16,30); C.I.L. — I.F. Rams
wick (terenul Flacăra roșie, 
de la ora 14,45) ; Flacăra roșie
— I.F. Haglunds (terenul Fla
căra roșie, de la ora 16,30).

Joi, cu începere de la ora 
16,30, stadionul Ciulești va 
găzdui o interesantă confrun
tare fotbalistică de juniori î 
meciul internațional dintre 
reprezentanți vele României și 
Spaniei, ultimă verificare a 
oaspeților înaintea partici
pării la Turneul U.E.F.A. din 
Cehoslovacia.

Conducerea federației ne 
informează că ]a această 
partidă accesul elevilor va îi 
liber.

SELECȚIE LA PROGRESUL
După cum ne informează 

antrenorii Ioan Kluge și Ni
colae Gprgorin, clubul Pro
gresul București organizează în 
această săptămînă, în cadrul 
centrului de copii și juniori 
pe care-1 patronează, o selec
ție pentru tinerii fotbaliști 
născuți între 1954—1961.

Amatorii sînt așteptați pa 
terenul clubului, din str. dr. 
Staicovici nr. 40, în fiecare 
dimineață, cu începere de la 
ora 9.

COMPLETĂRI LA UN POST SCRIPTUM
In dorința de a 

completările promise 
rul nostru de luni cu referire 
la situația conducerii tehnice, 
am luat legătură telefonică cu 
clubul sportiv Jiul.

La capătul firului s-a aflat 
tov. Otto Abraham, . 
tele secției de fotbal, care ne-a 
declarat următoarele : „Schim
barea conducerii tehnice, sur
venită duminică înaintea jocu
lui Cu C.F.R. Cluj, este tem
porară. Ea a fost determinată 
de starea sănătății precare a 
antrenorului principal Ion Ilă- 
lănescu. Chiar 
în care are 
noastră, tov. Bălănescu se 
flă la spița] unde efectuează 
un control medical. Apoi, _ el 
va pleca pentru 21 de zile în- 
tr-o localitate climaterică. La 
înapoiere, pînă la completa în
sănătoșire, Ion Bălănescu ne 
va fi de un prețios ajutor. El 
va întocmi planul de concep
ție generală pentru pregătirea 
echipei, se va îngriji de com
pletarea lotului, cu elemente

veni cu 
în nuniă-

președin-

în momentul 
loc convorbirea 

a-

REZULTATELE ETAPEI
ASM Tecuci — Metalul Buzău 

3—3 (0—1).

(Corespondenți : M. Plopeșanu, 
Budcscu, M. Dumitru, Gh. 

“ Ștefănescu, S. Tele- 
— Flliță).

Th.
Grunzu, V. 
mac, D. Cristache și C.

CLAS AMENT

1. Metalul P.
2. Șoimii
3. Olimpia
4. Rulmentul
5. Unirea Tricolor

21
21
21
21
21

21 15 3
21 12 2
21 12 2

921 8

3
7
7
4

36—14
34—18
29—30
21—19

33
26
26
25 giclia — Flacăra roșie, Victoria ■— 

Azotul. Delta — Prahova, Elec
tronica — Electrica, Tehnometal 
— Cimentul, Celuloza — Laromet, 
Olimpia — Unirea, Marina — Du
nărea.

6. Azotul 21 10 3 8 22—36 23
7. Victoria 21 6 9 6 24—25 21
8. Electrica 21 8 4 9 25—27 20
9. Celuloza 21 8 4 9 23—28 20

10. Cimentul 21 7 4 10 23—24 18
11. Unirea 21 8 2 11 29—35 18
12. Olimpia 21 7 4 10 22—30 18
13. Tehnometal 21 5 7 9 19—27 17
14. Dunărea 21 5 7 9 17—32 17
15. Laromet 21 6 3 12 17—23 15
16. Marina 21 4 2 15 13—37 10

ETAPA VIITOARE: i.M.U. Med-

SERIA A IV-o

XXI-a
SERIA A V-a

Iulia 1—1 (0—1)

Minaur Zlatna — Arleșul Clmpla 8. Minerul 21 10 1 10 30—32 21
Turzii 2—0 (1—0). 9. Progresul 21 9 3 9 27—30 21

Minerul Ghelar — Metalul Cop- 10. CIL Sighef 21 8 5 8 21—24 21
șa Mică 1—0 (1—0) 11. Gloria 21 8 4 9 28—30 20

Chimica Tîrnăveni — C.F.R. Sl- 12. Someșul S. M.
meria 2—0 (1—0) 21 !) 2 10 26—30 20

A.S.A. Sibiu — Unirea Alba 13. Bradul 21 6 6 9 22—30 18

15. Chimistul
16. Someșul B.

6 2 13 24—35
4 5 12 21—27
3 4 14 23—65

14
13
10

, I. Simion, I.
Somogyi, P. Țonea,

Ș*

(Corespondenți : 
Vladislav, I. ~ 
N. Băișan, FI. Oprița, I. Ducan 
I. Ion).

14. Constructorul
21
21
21

6. Dacia
7. Petrolistul
8. SUT Galați
9. Trotușul

10. Automobilul

11. Metalul B.
12. Voința
13. ASM Tecuci

14. Ancora
15. Metalurgistul

16. Petrolul

21
21
21

21
21

21
21

23
21
20

20

0
6
8

4
7

6
4

11
9
8

23—33
30—25
19—20

10 7
3 11

4
7

11
10

20
18
18

26—36
21—33

23—35
20—29

Chimia

18
17

16
15

RulmentulETAPA VIITOARE :
— Metalul P., Metalurgistul — U- 
nirea Tricolor, Voința — A.S.M. 
Tecuci. Șoimii — Metalul B., Pe
trolistul — Trotușul, Dacia — 
Olimpia, Petrolul — S.U.T. Ga
lați, Automobilul — Ancora.

SERIA A lila
CelulozaPrahova Ploiești 

Călărași 2—0 (0—0)
Flacăra roșie București — Ma

rina Mangalia 2—1 (1—0)
Olimpia Giurgiu — Tehnometal 

București 2—1 (1—1)
Cimentul Medgidia — Delta Tul- 

cea 3—0 (2—0)
Laromet București 

Medgidia 0—1 (0—1)
Dunărea Tulcea — Victoria Flo- 

reștl 1—1 (1—1)
Azotul Slobozia — 

București 1—0 (1—0) 
Electrica Constanta 

București 2—2 (1—0)

(Corespondenți : FI. 
Toader, Tr. Barbălată, 
D. Negrea, I. Turșie, 
" Teodorescu).N.

CLASAMENT

I. Matei

1. Delta 21 15 1 5 38—11 31
2. Electronica M 14 1 6 34—12 29
3. Prahova 21 11 5 5 29—14 27
4. Flacăra 21 12 3 6 29—17 27
5. IMU Medgidia

21 10 5 6 33—19 25

ETAPA VIITOARE :
— I.R.A. Cîmpina, Gloria — Chi
mia, Sirena — Petrolul V., Chi
mia Rm. V. — Mașini. Unirea — 
F.C. Caracal, Comerțul — Lotrul, 
Autobuzul — Dacia, Petrolul T.
— T.M. București.

tinere, de talent ; In sfîrșit, 
va urmări jocurile adversari
lor noștri.

Pe tot timpul acestei perioa
de, conducerea tehnică a echi
pei de seniori i-a fost încre
dințată antrenorului Viorel 
Tălmaciu".

Maii cîștigători din mediul
sătesc la LOZ ÎN PLIC

un mare 
jucătorii

ultimii

DOGA.

Vulturii Textila Lugoj — Mine
rul Motru 4—0 (2—0).

Steagul roșu Plenița — Electro
motor Timișoara 1—1 (1—1)

Metalul Topleț — Minerul Bocșa 
2—3 (0—2)

Victoria Caransebeș — Minerul 
Lupeni 2—0 (2—0)

Știința Petroșani —
Deta 2—0 (1—0)

Metalul Tr. Severin 
Caransebeș 1—2 (0—0)

Dunărea Calafat — Minerul Mol
dova Nouă 2—1 (1—0)

Pandurii Tg. Jiu —
Tr. Severin 1—0 (1—0)

Furnirul

fost modificat da-

Unirea Drăgășanl 
Rm. Vîlcea 1—2 (1—0)

Petrolul Videle — Autobuzul 
București 1—0 (0—0)

F.C. Caracal — Gloria Slatina 
1—0 (t—0).

T.M. București — I.R.A. Cîm
pina 0—0

Lotrul Brezoi — Progresul Co
rabia 2—0 (1—0)

Mașini unelte București — Pe
trolul Tîrgovlște 4—1 (1—1)

Chimia Tr. Măgurele — Sirena 
București 1—1 (1—0).

Comerțul Alexandria — Dacia 
Pitești 1—0 (1^-0)

(Corespondenți : D. Denghel,
N. Pană, G. boneiu, I). Diaeo- 
nescu, I, Zidaru, A. Mișu, 
Gruia și A. Bizon).

1. Vulturii 21 12 3 6 51—19 27

(Corespondenți : C. Olaru, 
Julea, R, Predescu, M. Mutașcu, 
B. staicu, M. Focșan, St. Zvîgnea 
șl O. Vliceanu).

CLASAMENT

2. Știința 21 11 5 5 33—11 27
3. CFR Caransebeș

21 13 1 7 35—24 27
4. Minerul L. 21 11 1 9 26—23 23
5. Minerul M.N. 21 11 1 9 24—24 23
6. Pandurii 21 7 8 6 23—17 22
7. Dunărea 21 9 4 8 26—28 22
8. Furnirul 21 9 2 10 30—28 20
9. Electromotor

21 7 6 8 21—29 20
10. Minerul M. 21 7 6 8 15—27 20
11. Met. T. S. 21 7 5 9 34—30 19
12. Steagul 21 7 5 9 20—28 19
13. Minerul B. 21 8 2 11 21—34 18
14. Metalul T. 21 8 1 12 26—39 17
15. MEVA Tr.

16. Victoria
10
11

23—38
25—34

17
15

Severin
21 6 5
21 5 5

(Clasamentul s-a modificat da
torită omologării meciului Furni
rul Deta — Minerul Lupeni, din 
etapa a XX-a, cu 3—0).

C.F.R.

M.E.V.A.

I.

CLASAMENT

1. Independența
21 13 2 6 37—23 28

2. Mureșul 21 12 4 5 26—20 28
3. Chimica 21 12 3 6 39—20 27
4. Victoria 21 12 0 9 28—23 24
5. Minaur 21 11 1 9 30—2G 23
6. Metalul A. 21 9 4 8 41—26 22
7. Soda 21 9 4 8 33—36 22
8. ASA Sibiu 21 8 5 8 19—16 21
9. Ind. sîrmel 21 8 3 10 27—23 19

10. Minerul G. 21 9 1 11 23—27 19
11. Unirea 21 7 5 9 19—27 19
12. Aurul 21 9 1 11 20—31 J9
13. Minerul T. 21 8 2 11 24—29 18
14. CFR SImeria 21 6 4 11 22—28 16
15. Met. C. M. 21 7 2 12 21—34 16
16. Arleșul 21 5 5 11 12—32 15

ArleșulETAPA VIITOARE : Arleșul — 
Minerul T., Independența — Ml- 
naur, Soda — Unirea. Aurul — 
A.S.A. Sibiu. Metalul C.M. — Ind. 
sîrmel, Chimica — Metalul A., Mi
nerul G. — Mureșul, C.F.R. Sl- 
merla — Victoria.

Clasamcntul a 
torită omologării meciului Some
șul Satu Mare — Unirea Dej (din 
etapa a XlX-a) cu 0—3.

ETAPA VIITOARE : Unirea D.
— Constructorul. Victoria — So
meșul S. M.. Recolta — Bradul, 
Chimistul — Minerul, Unirea Z.
— Someșul B., C.I.L. Sighet — 
Dermata, Gloria — C.I.L. Gherla, 
Arieșul — Progresul.

SERIA A Vlll-a
Viitorul

C.F.R.

D.

SERIA A Vll-a
Dermata

Tractorul Brașov 
Gheorghleni 0—0

Oltul Sf. Gheorghe — Vltrome- 
• tan Mediaș 2—1 (0—0)

Carpațl Sinaia — Carpați Bra
șov ' 2—0 (0—0)

Caralmanul Bușteni 
Sighișoara 2—1 (1—0)

Torpedo Zărneștl — Colorom 
Codlea 3—0 (2—0)

Chimia Or. Victoria — Unirea 
Cristuru Secuiesc 2—1 (0—1).

Forestierul Tr. Secuiesc — chi
mia Făgăraș 0—0

Minerul Bălan — Lemnarul O- 
dorhelul Secuiesc 2—0 (0—0).

Săptămînă de săptămînă, 
se înregistrează mari cîștigă
tori în autoturisme și bani la 
LOZ ÎN PLIC.

Printre cei recenți, 
număr îl reprezintă 
din mediul sătesc.

Iată cîțiva dintre 
cîștigători:

SKODA S 100 —
R1U GEORGE — Sînnicolaul 
Mare, jud. Timiș

SKODA S 100 — DUMI
TRU CONSTANTIN — Plo
peni, jud. Prahova.

FIAT 850 — SUHOVERS- 
CHI CONSTANTIN — Teiuș, 
jud. Alba.

FIAT 850 — BOZGA LI
VIUS — Agrieș, jud. Bistrița 
Năsăud.

FIAT 850 — STOICA
GHEORGHE — Giurgiu.

20.000 lei — CHICIORIA 
ION — Oituz, jud. Bacău.

20.000 lei — VASILE I. PU
TU — Gura Vadului, jud. 
Prahova.

20.000 lei — BOBONETE F. 
GHEORGHE — Ologi, jud. 
Teleorman.

. 10.000 lei — CIOBANU PE-
TRICA — Brănești, jud. Ga
lați ș.a.

Oricine poate obține aseme
nea cîștiguri jucînd la LOZ 
ÎN PLIC.

■ Tragerea Pronoexpres de 
mîine va fi televizată direct 
din Studioul de Televiziune 
cu începere de la ora 19.10. 
Tragerșa va fi radiodifuzată 
pe programul 
19.20.

I, în jurul orei

I.M.U.

Electronica

Unirea

Albu, C. 
Al. Mavlea,

CLASAMENT

1. Chimia R.V. 21 14
2. F.C. Caracal 21 13
3. TM Buc. 21 11
4. Comerțul 21 9
5. Petrolul T. 21 8
6. IRa Cimpina 21 8
7. Mașini 2Î 10
8. Chimia T.M. 21 8
9. Sirena 21 7

10. Autobuzul 21 8
11. Petrolul V. 21 8
12. Gloria 21 6
13. Lotrul 21 7
14. Dacia 21 5
15. Progresul 21 5
16. Unirea 21 4

32—16 30
32—18
35— 22
27—21
25—30
24— 21
36— 34
20—19
27*-28
31—23
29—27
20—19
25— 33
20—32
18—33
12—35

30 
26 
23
23
22
22
22
21
20
19
18
18
16
15
11

Progresul

etapa VIITOARE : Minerul L.
— știința, Minerul B. — Dunărea, 
C.F.R. Caransebeș — Vulturii, 
Furnirul — Pandurii, Electromo
tor — Minerul M. N., Minerul M.
— Victoria. M.E.V.A. Tr. Sev. — 
Steagul, Metalul T. — Metalul 
Tr. S.

Progresul Năsăud
Cluj 2—1 (1—1)

Constructorul Baia Mare — U- 
nlrea Zalău 2—2 (0—1)

Someșul Beclean — Chimistul 
Baia Mare 0—0

Someșul Satu 
șui Turda 1—0 i 
la Negrești).

Bradul Vișeu 
Mare 2—0 (1—0).

Minerul Baia Sprle — C.I.L. Si- 
ghetul Marmației 4—2 (0—1).

Victoria Cărei — Recolta Salon- 
ta 2—0 (2—0).

C.I.L. Gherla 
0-0.

Mare — Arie- 
(0—0). (S-a jucat

— Gloria Bala

Unirea Dej

SERIA A Vl-a
CLAS AMENT

lezan, Al. Domuța, Tr. 
A. Szabo).

Mureșul Deva — Soda Ocna Mu
reș 5—0 (1—0)

Minerul Teliuc — Victoria CSlan 
2-1 (1-1).

Metalul Aiud — Aurul Brad 1—0 
(1-0)

Industria slrmel Clmpla '’’urzii 
— Independența Sibiu 0—1 (0—0)

(Corespondenți : D. Nistor, R. 
Pop, I. Pintea, Z. Kovacs, A. Ghl- 

?>Sllaghl

1. CIL Gherla 21 13 2 8 38—17 28
2. Unirea D. 21 12 3 6 42—20 27
3. Arleșul 21 11 5 5 42—26 27
4. Victoria 21 11 4 6 25—15 26
5. Dermata 21 10 4 7 30—17 24
6. Unirea Z. 21 9 6 6 28—21 24
7. Recolta 21 9 4 8 26—34 22

ETAPA VIITOARE 1 Oltul — Mi
nerul, Caralmanul — Tractorul, 
Lemnarul — Torpedo, Carpațl B.
— Colorom, Chimia V. — Viitorul, 
Chimia F. — Carpațl S., Unirea
— Vltrometan, Forestierul — CFR 
Sighișoara.

Gh. 
Zbarcea, 
Bucs și

CIȘTIGURILE 
PRONOEXPRES

APRILIE 1971

CONCURSULUI
NIL 7 DIN 7

C. 
R.

(Corespondenți : G. Lorac, 
Briotă, V. Feldman, V. 

Chirlac, Gh. Matei, L. 
Bortoș).

CLASAMENT

1. Chimia F. 21 16 3 2
2. Oltul 21 16 1 4
3. Carpațl S. 21 11 3 7
4. Lemnarul 21 10 5 6
5. Tractorul 21 9 6 6
6. Caralmanul 21 11 2 8
7. Viitorul 21 9 4 8
8. CFR Sighișoara

21 8 5 .8
9. Mineral 21 10 1 10

10. Torpedo 21 9 3 9
11. Colorom 21 8 1 12
15. Forestiera) 21 7 2 12
13. Carpați B. 21 6 2 13

14. Chimia V 21 4 6 11
15. Unirea 21 5 3 13
16. Vltrometan 21 5 1 15

29—27
24— 41 
22—40
25— 41
26— 38 
35—34 
26—38 
24—54 
24—37

35
33
25
25
24
24
22

21
21
21
17
16
14
14
13
11

Extragerea I : Cat. 1 : 2 varian
te 10% a 100 000 lei ; a 2-a : 1 va
riantă 25% a 58 374 Iei șl 1 va
riantă 10% a 23 349 lei ; B 3-a : 
24,50 a 3 336 lei ; a 4-a : 63,05 a
1296 iei ; a 5-a : 128,10 a 638 lei; 
a 6-a : 4 768,45 a 40 lei.

Report cat. I : 1 125 993
Extragerea a Il-a : Cat. 

variante a 100 000 lei ; B j 
5 973 lei : C : 63,45 a 1 205 lei 
2 770,30 a 50 lei ; E : 149,80 a 290 
lei ; F : 3 253,40 a 40 lei.

Report oat, A : 467 766 lei.
Cîștigurile de 100 000 lei au fost 

obținute de : PASCU GHEORGHE 
din Brașov, NICA EMIL din com. 
Jariștea, jud. Vrancea și CONS
TANTINESCU DUMITRU, 
com. Unirea. Jud. Ialomița, 
clștlgul de 58 374 lei a fost 
ținut de GHEORGHIU PAVEL 
Timișoara.

E :

lei.
A : 1.10 

12,8 a 
1 ; D :

din 
iar 
ob- 
din

Rubrică redactată de 
LOTO-PKONOSPORT
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juniori a revenit Franței
ECHIPA ROMÂNIEI PE LOCUL 3

me
1

CASABLANCA, 12 (prin te
lefon de la trimisul nostru 
special).

„Cupa națiunilor - F.I.R.A." 
la rugby juniori a revenit, 
cum era și de așteptat, echi
pei reprezentative a Fran
ței. în ultimul meci, ea a 
întrecut XV-le de juniori al 
Italiei cu scorul sever de 
27—0 (11—0).

Meciul desputat pe stadio
nul de onoare, din localitate 
(4000 spectatori), sub condu
cerea arbitrului... francez 
Pierre Calmet, a fost tot 
Timpul la discreția sportivilor 
francezi.

într-un alt meci contînd 
pentru stabilirea locurilor 
5—6, echipa Marocului a în
tîlnit pe cea a R.F. a Ger
maniei. Au cîștigat rugbyștii 
țării gazdă cu scorul de 9—3 
(3—0). Realizatori : Bambou, 
în min. 15 (o încercare ne- 
jtransformată), Souiba, min. 
25 și 35 (două lovituri de pe
deapsă). Tinerii rugbyști vest- 
germani au înscris o singură 
dată, un drop, prin Schmidt 
(min. 37).

în acest fel, clasamentul 
final al ediției a IlI-a a 
„Cupei națiunilor—F.I.R.A." 
pentru juniori arată astfel :

1. Franța, 2. Italia, 3. RO
MÂNIA, 4. Spania, 5. Maroc, 
6. R.F. a Germaniei.

k
In pauza meciurilor 

rugby au avut loc 
festivități de premiere, 
rutierilor care au participat 
la Turul ciclist al Marocului. 
In primul rînd, o festivitate 
consacrată cîștigătorului în 
clasamentul general, france
zul Claude Magui. De ase
menea, au fost premiați cîș- 
tigătorii de etape.

★
A fost stabilit clasamentul 

golgeterilor la handbal („Cu
pa țărilor latine"). Pe pri-

de 
cîteva 

a

mul loc, cu 11 puncte, figu
rează. reprezentantul țării 
noastre, Stokl. El este urmat 
— pe locul 2 — de un grup 
de trei jucători : portughezul 
Manuel, spaniolul Gomez și 
marocanul Jousski, toți cu 
cite 10 puncte. Pe locul 3, 
doi handbaliști : 
Chircu și francezul 
cu cite 9 puncte.

★
Echipa de handbal 

noastre se înapoiază 
astăzi după-amiază. 
privește pe rugbyști, ei vor 
reveni în Capitală abia vi
neri seara.

Dan GARLEȘTEANU

ÎN OPEN-UL DE LA MONTE CARLO Selecționata divizionară?

românul
Carron

a țării 
în țară 
în ce-i

A
piigiliștilnr români

După încheierea întrecerilor 
zonale a fost alcătuit lotul 
pugiliștilor care vor partici
pa la Balcaniada de la Tito
grad (Iugoslavia), între 27 a- 
prilie și 3 mai. Antrenorii 
Gheorghe Popescu și Gheor- 
ghe Preda vor alcătui echi-

PRIMELE ASALTURI
ULTIMELE NOUTĂȚI

pentru balcaniadă
pa din următorul lot de bo
xeri : V. Drăgan, 1. Nicolau, 
Fr. Molnar (I. Otvoși), E. 
Gorca, C. Stanei, S. Mihal- 
eea, Al. Popa, Al. Matiuș, V. 
Tecuceanu, M. Banu (I. Chi
fti), Ai. Prohor.

7-

RELATATE DE CORESPONDENȚII

ILIE NĂSTASE DIN NOU PRIMUL!
După victoria la dublu masculin, succes românesc 

și la simplu: Năstase —Okker 3
MONTE CARLO, 12 (prin 

telefon). — Din nou o zi 
frumoasă pentru tenisul ro
mânesc, în însoritul colț de 
Mediterană, la acest mare 
turneu „open“ încheiat în 
capitala Principatului Mo
naco.

Ilie Năstase, splendid și 
irezistibil, n-a lăsat să-i 
scape ocazia de a-și dubla 
victoria, exact ca acum o 
săptămină la Nisa. După 
succesul de la dublu mascu
lin, unde împreună cu 
Țiriac cîștiga 
ler“, trofeu

Ion 
„Cupa Butt- 
acordat celui 

mai bun cuplu al clasicului 
turneu, acum excelentul no
stru jucător cucerește și 
„Cupa Principelui de Mo
naco", răsplată pentru locul 
întli în proba supremă, cea

NOȘTRI

de baschet evoluează
Ia Antibes

Mîine, miercuri, în compe
tițiile fotbalistice europene 
intercluburî sînt programate 
meciurile din prima șansă 
ale semifinalelor. La Belgrad, 
Madrid, Eindhoven, Londra, 
Koln și Liverpool suporterii 
își vor încuraja echipele fa
vorite dorindu-le calificarea 
în finală. Iată, mai jos, ulti
mele noutăți de la locul dis
putelor și programul complet 
al meciurilor.

A’
:>■

'■<

PANATHINAIKOS 
SE AFLĂ DE O SĂPTÂ 
MTNĂ TN CAPITALA 

IUGOSLAVIEI b A
Mîine se dispută la Belgrad 

prima manșă a partidei Steaua 
roșie — Panathinaikos, din 
cadrul semifinalei C.C.E. Scoa
să practic din lupta pentru 
titlu în campionatul național, 
Steaua roșie a jucat dumini
că partida cu O.F.K. Beograd 
fără cinci titulari (Karasi, Fi- 
lipovici, Acimovici, Giorici, 
lankovici) păstrîndu-i pentru 
partida de mîine. Capitala iu
goslavă vădește un interes 
deosebit fată de acest joc, iar 
biletele sînt epuizate din pri
mele ore după punerea lor în 
vînzare. Antrenorul Miljan 
Miljanici se arată optimist și 
promite suporterilor o victo
rie la 2 goluri diferență.

Campioana Greciei, revelația 
ediției din acest an a C.C.E., 
se află în capitala iugoslavă 
de O săptămină. Oaspeții au 
avut posibilitatea să-și urmă
rească adversarii în două par-

ft

ML: Ș;

Echipierii ]lui Panathinaikos,

tide, una de cupă și una de 
campionat. Antrenorul Pușkaș 
nu a anunțat formația, dar din 
ea nu vor lipsi Domazos, Iko- 
nomopoulos, Kamaras, Anto- 
niadis. „Nu vom pierde parti
da de mîine și Panathinaikos 
va juca în finală!“ — a de
clarat încrezător antrenorul 
campioanei Greciei.

CAMPIONATE • CAMPIONATE
BULGAR1A. 40.000 de 

spectatori au urmărit la Vra- 
ta derbyul etapei a 21-a dis
putat între formațiile Bo
tev și Levski-Spartak. Victo
ria a revenit oaspeților cu 
2—1. Liderul TSKA a în- 
tîmpinat o rezistență dîrză 
din partea echipei Marek. 
Abia în min. 89 Jekov a 
deschis scorul pentru ca tot 
el să transforme un ^penalty 
în ultimul minut 
(2—0). 
via a --------
cu 5—o. Alte rezultate Lo
komotiv — i- 
Dunav—Laskov 
—Cernomoret 1—1, 
fon—Spartak 1—1, 
More—Etar 2—1.
1. TSKA 21 17
2. Levski Spartak

21 13 
21 14

.1 ' de joc
La Sofia, JSK-Sla- 
surclasat pe Trakia

Akademik 1—l, 
2—1, Marița 

Cearda- 
Cerno

3 1

3. Botev
5 o 3

5

golgeteri-în clasamentul 
lor conduce Iakimov cu 
de goluri, urmat de G. Ka- 
menov (Botev) — 15, Jekov 
— 13, etc. (T.H.)

IUGOSLAVIA (etapa a 22-a). 
Vojvodina—Zeleznicear» 1—2, 
Radniciki—Velej 0—0, Slo
boda—Boraț 0—0, O.F.K.— 
Steaua roșie 2—1, Dinamo— 
Bor 4—3, Radniciki (N) — 
Hajduk 0—1, Țrvenka—Par
tizan 0—1, Maribor—Olimpijă 
1—0, Sarajevo—Celik 1—0.

1.
2.
3.
4.

22 10 :
22 12
22 11
22 10

(etapa 
învins 
3—0
Madrid a

33—17 30
28—12 30
32—17 29
26—21 26

29-a).a
pe teren 

pe Elche, 
ter-

Hajduk 
Partizan 
Dinamo
Zeleznicear

SPANIA
Valencia a 
propriu cu 
iar Atletico 
minat la egalitate (0—0) în 
deplasare cu Malaga. Alte 
rezultate : Real Madrid—
Espanol Barcelona 1—0 ;
Real Sociedad—Saragossa
2—0.

29
29
28
29

18
17
18
17

7
7
4
6

41—18
50—19
47—21
46—24

4
5
6
6

(etapa

43
41
40
40

a

1. Valencia
2. Atletico M.
3. F.C. Barcelona
4. Real Madrid

CEHOSLOVACIA
22-a). Liderul clasamentului, 
Spartak Trnava, a pierdut 
la scor (0—4) partida susți
nută în deplasare cu echipa 
Inter Bratislava. Alte rezul
tate : SKLO Union Tcplice— 
Slovan Bratislava 1—0 ; Sla
via Praga—Jednota Trencin 
3—1 ; Dukla Praga—Tatran 
Preșov 1—1 : Banik Ostrava 
—Sparta Praga 0—2.

1. Spartak Trnava
22 14 4 

J—3. Banlk Ostrava
22 8 10

2—3. Spartak Praga
22 10 6

4

4

6

42—17

22—17

26—21

32

26

26

pe stadionul 
cilului lor

din Belgrad, la un antrenament înaintea d!fi- 
meci de mime

Partida va _ _____ _ _ _
brigada austriacă avîndu-1 la 
centru pe Linenmayer.
DOUĂ ECHIPE ENGLEZE 

SI-AU ASIGURAT 
' CALIFICAREA

fi condusă de o
Telefoto : A. P. - Agerpres

de simplu masculin. -In fi
nala întrecerii, el l-a învins 
categoric pe cunoscutul pro
fesionist olandez Tom Okker, 
la scorul de 3—6, 8—6, 6—1, 
6—1!

Finala de fapt n-a avut 
prea mult istoric. Incepînd 
cu oarecare trac — generat 
probabil de faptul că, anul 
trecut, pierduse două finale 
în fața aceluiași Okker, la 
Bruxelles și Hamburg. în 

' Năs-
a fost mai puțin ins- 

în primele ghemuri, 
în setul al doilea, el 
Ia valoarea sa reală. 

A fost un duel de mari sub
tilități tehnice, ca și de lovi
turi executate în forță, câș
tigat în prelungiri de ro
mân. Apoi, brusc, „olandezul 
zburător" își vede tăiate ari
pile... Năstase este dezlănțuit 
de la începutul setului trei 
și mingile sale devin impa- 
rabile. Okker cîștigă un sin
gur ghem și cedează șase! 
Urmează pauza, dar după 
reluare nu se schimbă ni
mic din aspectul jocului. Net 
superior, Ilie Năstase sprin- 
tează spre victorie, 
o culege 
bunelor.

Gazdele, 
seră pînă 
deosebite în 
tui turneu, 
pensație în 
probei de 
disputat 
franco-australiană Gail 
freau și olandeza 
Stove. A cîștigat Gail Chan- 
freau cu 6—4, 4—6, 6—4.

Bruxelles 
condiții dramatice 
tase 
pirat 
Abia 
joacă

ANTIBES, 12 (prin telefon). 
— In localitate a început tur
neul internațional de baschet 
masculin la care iau parte se
lecționata divizionară a Româ
niei, selecționata Monaco-Sa- 
nary, Avantj Bruges, și Olyin- 
pique Antibes. In prima zi, 
sportivii români au evoluat în 
compania selecționatei Mona- 
co-Sanary, în care joacă și 
patru baschetbaliști nord-ame- 
ricani. Coinportîndu-se bine, 
formația română a învins cu 
95—79 (57—38). Cele mai multe 
puncte ale învingătorilor au 
1'ost marcate de Albu 21, Popa 
18, Tarău 17, Diaconescu 14 și 
Georgescu 13- Antrenorul .Dan 
Niculescu a utilizat toți jucă
torii lotului. In cealaltă par
tidă, Olympique Antibes —• 
Avânți Bruges 91—85.

A doua zi, selecționata di
vizionară a întîlnit echipa bel
giană Avânți Bruges, de care 
a fost întrecută cu 82—78 
(42—39). De remarcat că tea- 
mul român conducea cu șase 
puncte cînd mai erau de ju
cat 75 de secunde, dar pînă 
la urmă a cedat. în alt joc, 
Olympique Antibes — Selec
ționata Monaco-Sanary 100—88.

pe care
în aplauzele tri-

care nu avuse- 
acum satisfacții 
rezultatele aces- 
au găsit o com- 

ultimul joc al 
simplu feminin, 

între jucătoarea 
Chan- 
Betty

DELEGAȚIEI SPORTIVE AMERICANE
PEKIN, 12 (Agerpres). — 

Federația sportivilor din în
treaga Chină a oferit un ban
chet în cinstea delegației spor
tive americane, condusă de 
Graham Steenhoven, președin
tele Asociației de tenis de 
masă a S.U.A., anunță agenția 
China Nouă.

Luînd cuvîntul, Li Cin-ciuan, 
membru al Federației sporti-

FLORETiSTA MAGHIARĂ I. SCHWARZENBERGER
campioană mondială de tineret

NEW YORK, 12 (Ager- 
pres). — Campionatele mon
diale de tineret la scrimă 
(rezervate sportivilor sub 20 
de ani), au continuat la South 
Bend (Indiana) cu proba fe
minină de floretă. Victoria a

revenit scrimerei maghiare 
Ildiko Schwarzenberger care 
a totalizat în finală 5 vic
torii. Pe locurile următoare 
s-au clasat Sylvie Picard 
(Franța) — 3 v. și Ruth 
White (S.U.A.) — 3 v.

vilor din întreaga Chină, S 
declarat că poporul chinez și 
poporul american au nutrit în
totdeauna sentimente de prie
tenie. Exprimînd urări de 
bine pentru sportivii și poporul 
american, vorbitorul a spus : 
„Salvgardarea și dezvoltarea 
prieteniei dintre popoarele ce
lor două țări corespund dorin
ei popoarelor chinez și ame
rican. Vizita în China a dele
gației de tenis de niasA din 
S.U.A. este o expresie a prie
teniei dintre poporul american 

•Și poporul chinez". El a ex
primat speranța că actuala vi
zită va promova înțelegerea și 
prietenia dintre sportivii și 
popoarele celor două țări.

La rîndul său, Steenhoven a 
arătat că pretutindeni în Chi
na li s-a făcut o primire căl
duroasă. El a mulțumit sporti
vilor chinezi pentru ospitalita
tea acordată.

s-

V.

Numai 42 concurenți au mai 
rămas în ,,Raliul Safari'*

T.T.T. Daugava Riga 
pentru a 11-a oară cîștigătoare 

a „Cupei campionilor europeni" Ia baschet (f)

com-
„Ra- 
deo- 
două 

ale
suedezul 

„Porsche —
Mik-

au

formații olandeze : 
Madrid — Ajax 
C.C.E. și P.S.V. 
Real Madrid în 
lor".

Atletico ocupă _. 
lea în campionatul ____ ,
după ce duminică a jucat în 
deplasare, la Malaga (0—0). 
Adversara sa, Ajax deține în 
continuare locul I în clasa
mentul campionatului olandez. 
Ea a învins duminică cu 7—0 
pe Excelsior Rotterdam, după 
ce miercuri a învins cu. 2—1 
pe Feijenoord în semifinalele 
Cupei Olandei.

Cealaltă formație madrilenă, 
Real, a obținut o victorie di
ficilă (1—0 cu Espanoj Barce
lona) dar antrenorul Munoz 
nu a aliniat în această parti
dă pe cei mai buni jucători, 
menținîndu-i pentru dificila 
întîlnire cu P.S.V. Eindhoven. 
Aceasta ocupă locul III în 
campionatul Olandei, la numai 
două puncte de Ajax. Sîmbă- 
tă, Eindhoven a învins cu 
1—0 în deplasare, pe A.z: 67 
Alkmaar.

Atletico 
Amsterdam in 
Eindhoven — 
„Cupa cupe-
locul al doi-

Spaniei,

MOSCOVA, 12 (Agerpres).
— Peste 3 000 de spectatori 
au urmărit la Riga cea de-a 
doua manșă a finalei „Cupei 
campionilor europeni" la 
baschet feminin, disputată 
între echipa locală Daugava
— deținătoarea trofeului — 
și formația franceză U. C. 
Clermont Ferrand.

Conform pronosticurilor, 
victoria a revenit baschetba
listelor sovietice cu scorul de 
62—56 (37—19). Echipa fran
ceză, revelația actualei ediții 
a competiției, a dat o repli
că neașteptat de puternică și, 
avînd în Jackie Chazalon o 
excelentă realizatoare (25

puncte), a menținut partida 
echilibrată pînă în ultimele 
minute. în final însă, valoa
rea și maturitatea formației 
sovietice au fost hotărîtoare, 
gaz.dele cîștigînd astfel pen
tru a 11-a oară trofeul (în 
primul joc Daugava Riga își 
adjudecase victoria cu 72— 
59).

Din rîndul campioanelor 
s-a remarcat în mod special 
pivotul Semionova, care a 
dominat cu autoritate cele 
două panouri, înscriind 19 
puncte.

NAIROBI, 12 (Agerpres). 
Cea de-a 19-a ediție a 
petiției automobilistice 
liul Safari" se dovedește 
sebit de dificilă. Astfel, 
dintre echipajele favorite 
cursei, conduse de 
B. Waldegaard (pe
911") și finlandezul H. 
kola (pe „Ford Escort"), 
fost nevoite să abandoneze la 
circa 
cauza

La 
Jinja 
se aflau concurenții vest-ger- 
mani Hermann și Schuller pe 
„Datsun" cu 135 p penalizare, 
urmați de Mehta (Uganda) pe 
„Datsun" — 149 p. p., Zasada 
(Polonia) pe „Porsche — 911‘ț 
— 153 p. p. etc.

20 km de Kampala din 
unor defecțiuni tehnice, 

postul de control de la 
(Uganda), pe primul loa

In „Cupa • cupelor", Chelsea 
întîlnește pe Manchester City, 
iar în C.E.T., F. C. Liverpool 
pe Leeds United. Prin urma
re, indiferent de învingător, în 
ambele competiții o echipă 
britanică își are asigurată ca
lificarea în finală, 
fi finalistele ? Greu 
un pronostic.

Foarte echilibrată 
ță partida dintre Manchester 
City — deținătoarea trofeu
lui cîștigătoarelor de cupe — 
și Chelsea, unde calificarea 
oricăreia nu va surprinde pe 
nimeni.

Altfel se prezintă situația în 
„Cupa europeană a tîrguri
lor". Se poate presupune că 
Leeds este preocupată, acum, 
mai mult de cucerirea titlu
lui de campioană, în timp ce 
F. C. Liverpool nu are 
un fel de probleme în clasa
mentul ligii și firește — 
rește să se afirme acum 
această competiție.

MISIUNE DIFICILĂ 
PENTRU SPANIOLI

Care vor 
de făcut(etapa a 21-a).

Vienna—Voest Lir.z.
Simmering—Wacker

3—2 ; Wiener Sport
3-5 ;

Salzburg—Radent- 
Wattens—Admira 

Bregenz— 
0—2. 

45—22 31 
37—18 28 
29—26 26 
39—26 25

AUSTRIA
F. C.
3—1 ;
Viena
Club—Rapid Viena 
Austria 
hein 4—1
Energia
Wacker Innsbruck
- - ■ ■ . 21 13

20 13
19 10
20 11 3 6

o__ o •

1. Salzburg
2. Innsbruck •
3. Rapid
4. Adnlira

(etapa a 
rezultate 
. 1-1 ;

BELGIA 
Cîteva 1 
Standard 
La Gantoise 5 
ge—Waregem 
St. Gilloise 
ges—Lierse

26-a). 
Beveren— 

Charleroi— 
-0 ; F.C. Lie- 
1—0 ; Diest.— 

3—1
2—3.

F.C. Bru-

se anun-

nici
do- 

în

JUVENTUS SAU KOLN ?

Andrea Gyarmaty 1:06,6 la 100 m
spate — nou record european

1. Standard
2. Bruges
3. Anderlecht

26
26
25

20
18
14

5
4
4

1 60—16 45
4 63—28 40
7 41—23 32

Echipele spaniole sînt 
grenate în două partide

an- 
cu

în „Cupa europeană a tîr
gurilor", a doua semifinală 
are loc între F. C. Koln 
Juventus Torino. Duminică, 
chipa. italiană a realizat 
scor egal (1—1, la Vicenza) 
timp ce Koln s-a calificat 
semifinalele „Cupei R.F.G.", 
învingînd pe Hamburger S.V.

Ș> 
e- 
un 
în 
în

Corespondența specială pentru SPORTUL
A

S A SPUS ULTIMUL CUVINT 
ÎN „DUELUL"
Victoria echipei A. S. Roma 

în fața 11-lui din Cagliari, 
duminica trecută, părea să fi 
adus în clubul din capitala 
Italiei acea înseninare atît de 
necesară continuării campio
natului în bune condiții. După 
terminarea meciului, jucătorii 
roș-galbeni l-au purtat în 
triumf pe antrenorul lor, He
lenio Herrera. Din două mo
tive. Unul, lesne de înțeles de 
oricine : era vorba de o vic
torie asupra echipei lui Riva. 
Celălalt, cunoscut doar de 
inițiați și avînd un caracter 
polemic : jucătorii își expri
mau astfel solidaritatea cu 
antrenorul lor. după larg co
mentatele dispute dintre a; 
cesta și președintele clubului, 
Marchini.

O serie de 
presa italiană 
te hotare se 
dezacord pur

știri publicate de 
și chiar de pes- 
refereau la un 

economic între 
Herrera și Marchini. în esen
ță se spunea că antrenorul 
este dispus să-și 
contractul pentru „numai' 
milioane lire în timp ce pre
ședintele clubului susține 
Herrera a 
lioane și 
sale, 
restante...

La un moment dat s-a 
rut că între pretențiile 
Herrera și oferta clubului

antrenorul 
reînnoiască 

40
» ca 

pretins 80 de mi- 
plata impozitelor 

cele curente ca și celecele

pă-
lui 
ră

măsese numai o mică distan
ță de parcurs presupunîndu-se 
că se va ajunge foarte^ cu- 
rînd la un acord. Dar, iată că, 
joi seara, a survenit marea 
surpriză : antrenorul, cel mai 
faimos din cîți au activat în 
fotbalul italian, era pur și

ROMA?
simplu dat afară ! Consiliu) de 
conducere a clubului reunit în 
ședință extraordinară a hotă
rît să renunțe imediat la ser
viciile antrenorului culpabil 
de faptul că făcuse presei de
clarații infamante la adresa 
conducătorilor și a clubului 
A. S. Roma. Pentru meciul de 
duminică cu Catania — cîști- 
gat de romani cu 5—0 — echi
pa a fost pregătită de un an
trenor de categoria a Il-a, Lu
ciano Tessari, care a apărat un 
timp poarta acestei formații.

Desigur, conflictul nu poate 
fi considerat închis. Se așteap
tă reacția lui H.H. Și, proba
bil, aceasta va fi zgomotoasă 
așa cum ne-a obișnuit impe
tuosul antrenor iberic.

CESARE TRENTINI

BUDAPESTA 12. — Dis
putată timp de două zile la 
Kecskemet, întîlnirea triun
ghiulară de natație dintre se
lecționatele R. F. a Germa
niei, Suediei și Ungariei s-a 
încheiat cu victoria înotăto
rilor i 
talizat 
clasat 
229 p, 
ocupat

în- ziua a doua a concursu
lui, tînăra campioană ma
ghiară Andrea Gyarmaty a 
stabilit un nou record euro
pean în proba de 100 m spa
te cu timpul cu 1:06,6. Ve
chiul record era de 1:07,8 și 
aparținea sportivei 
Tina Lekveișvili.

Iată cîteva dintre 
tele mai importante : 
liber masculin—Holst 
dia) 2:01,2 ; 200 m 
masculin — Hargitay 
ria) 2:09,0 ; 800 m liber fe
mei — Jonsson (Suedia) 
9:52,3 ; 100 m bras masculin 
— Gunther (R. F. a Germa
niei) 1:09,6.

maghiari, care au to- 
; 260 p. Pe locul doi s-a

R. F. a Germaniei cu 
. iar locul trei a fost 
t de Suedia cu 199 p.

TELEX • TELEX • TELEX
A luat sfîrșit intîlnirea de tenis dintre selecționatele Chile și Ar

gentinei, contînd pentru semifinala zonei sud-americane a ..Cupei 
Davis". După trei zile de întreceri, desfășurate la Santiago de Chile, 
victoria a revenit cu scorul de 4—1 jucătorilor chilieni, care s<iu 
calificat pentru turul următor al competiției. In ultimele două partide 

de simplu, chilianul Patricio Cornejo l-a învins cu 6—3, 6—3. 6—4 pe 
argentinianul Tomas Lynch, iar argentinianul Julian Ganzabal a dis
pus surprinzător, cu 3—6, 6—2, 8—6,

Cu prilejul unui concurs atletic 
desfășurat in localitatea La Boule 
(Franța), sprinterul francez Jean 
Claude Nallet a stabilit un nou 
record european pe distanța de 
500 yarzi cu timpul de 55,9. Ve
chiul record era de 56,2.

6—4 de Jaime Fillol.

A început Turul ciclist al Belgiei. 
Prima etapă, disputată contracro- 
nometru la Heistn. a revenit 
marelui favorit, belgianul Eddy 
Merckx, care a acoperit 12.5 km 
în 16:38,87. Olandezul R. Pijnen 
s-a clasat pe locul doi cu 
16:58.64, urmat de belgianul F. 
Bracke cu 17:00,81.■
Continuîndu-și turneul în Ceho
slovacia, reprezentativa feminină de 
baschet a Cubei a jucat la Praga 
cu selecționata țării gazdă. Bas
chetbalistele cehoslovace au obți
nut victoria cu scorul de 67—61 
(32—27).

compatrioatâ Billie Jean King. Tn 
finală, . ’ ’ 
pe Julie 
cu 6—0, 
sals.■
Boxerul _ ___ ______ v
locie Ralph Charles, campion al 
Europei, Iși va pune titlul in 
ioc în fața francezului Roger 
Menetrey. Meciul Se va desfășura 
la 4 iunie la Geneva. Forul eu
ropean l-a desemnat șalanger la 
titlul continental al categoriei ,.u- 
șoară" pe spaniolul Pedro Car
rasco. Acesta îl va întîlni pe de
ținătorul centurii, francezul Rene 
Roque.

Chris Evert o va întîlnl 
Heldman, care a dispus 
6—3 de Rosemary Ca-

englez de cat. scmimij-

St.

rezulta-
200 m 

(Sue- 
fluture 
(Unga-

sovietice

In cadrul turneului de la 
Petersburg (Florida) continuă să 
se remarce tînăra jucătoare a- 
mericancă Chris Evert, noua spe
ranță a tenisului feminin ameri
can. După ce în primul tur ea 
a eliminat-o pe campioana fran
ceză FranQoise Durr. în semifi
nale Chris Evert (în vîrstă de 
numai 16 ani) a învins-o cu 6—7, 
6—3 și abandon pe celebra

A] doilea campionat 
mondial de lupte gre- 
co-romane și lupte li
bere, rezervat juniori
lor se va desfășura în
tre 1 și 6 mai la To
kio. Pînă în prezent au 
confirmat participarea 
14 țări, printre care 
U. R. S. S., Bulgaria, 
S.U.A., Canada, India, 
Iran și Iugoslavia.

„Magul" Helenio Herrera, 
înconjurat de admiratori

FRANCEZUL CLAUDE 
MAGUI 

A CÎSTIGAT 
MAROCULUI"

CUPA EUROPEI LA iNOT 
ÎN 4 si 5 SEPTEMBRIE

„TURUL campionatele S.U.A. 
la care participă în

Programul de miercuri 14 aprilie
Cupa campionilor europeni (semifinale)
Steaua roșie Belgrad—Panathinaikos Atena
Atletico Madrid—Ajax Amsterdam

Cupa cupelor (semifinale)
P.S.V. Eindhoven—Real Madrid
Chelsea—Manchester City

Cupa europeană a tîrgurilor (semifinale)
F. C. Koln—Juventus Torino
F. C. Liverpool—Leeds United

Cel de-al 
Marocului a 
sablanca cu 
francez Claude Magui,, urmat la 
45 de secunde 
Zbigniew Gorski, 
(a 11-a). desfășurată 
tanța Jadida 
fost 
mar 
km

7-lea Tur ciclist al 
luat, sfîrșit la Ca- 
victoria rutierului

de polonezul 
Ultima eiapă 

pe dis- 
Casablanca, a 

cîștigatâ de elvețianul Oth- 
Huber, cronometrat pe 165 

cu timpul de 4h30:46.

ITALIA A CÎSTIGAT 
BERLINUL

întru eît 
de înot, 
flecare an cei mai buni sportivi 
din Europa, sint. programate în
tre 26 și 29 august, Liga euro
peană de natație a hotărît ca 
întrecerile din acest an ale „Cu
pei Europei", prevăzute inițial 
pentru 28 și 29 august, să se des
fășoare o săptămină mai tirziu, 
la 4 șl 5 septembrie.

BELGIA S-A CALIFICAT 
PENTRU TURNEUL 

U.E.F.A.
La Deventer, echipele de Ju

niori al’ Belgiei și Olandei au 
terminat la egalitate. 2—2 (1—1). 
In urma acestui rezultat, tinerii 
fotbaliși belgieni s-au calificat 
pentru turneul U.E.F.A

TURNEUL DE SAH 
DE LA ZAGREB

TURNEUL DE POLO DIN
OCCIDENTAL

in prima rundă a turneului 
internațional de șah de la Za
greb Th. Ghițescu a remizat 
cu Bertok. Cu același rezultat 
s-a încheiat șl partida Minici — 
Paoli.

Reprezentativa de polo a Ita
liei a încheiat victorioasă tur
neul internațional de polo des
fășurat în Berlinul Occidental. 
„Squadra azzurra" a realizat trei 
victorii în tot atitea partide : 
4—3 (1—1, 2—0, 0—0. 1—2) CU R.F. 
a Germaniei, 5—4 (1—1, 2—1, 1—1, 
1—1) cu Partizan Belgrad șț 5—4 
(1—2, 1—1, 1—0, 2—1) cu Olanda. 
In celelalte meciuri s-au inre-

gistrat următoarele rezultate : 
Olanda — Partizan 3—4 (1—0, 1—2, 
0—0, 1—2); Olanda — R. 
Germaniei 2—2 (1—0, 0—1, 
0—0) ; Partizan — R. F. a 
maniei 5—3 (2—1, 1—2, 1—0. 
Clasament final
Partizan Belgrad
1 p (9—11), 4. R.
1 p (8-11).

F. a 
1—1, 
Ger- 
1-0). 
p, 2.1. Italia 6

4 p, 3. Olanda 
F. a Germaniei
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HANDBALISTII
ȘI-AU LUÂT

DANE27 
REVANȘA

avut loc o
se

La Reykjavik a 
dublă întîlnire amicală intre 
leeționatele masculine de hand
bal ale Islander și Danemarcei, 
învinși în prima partidă cu 15—12 

(8^—6). jucătorii danezi și-au 
luat ieri revanșa, cîșfigind cu 
scorul de 16—15 (8—7).
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