
DUPÂ VICTORIA FOTBALIȘTILOR NOȘTRI IN PARTIDA CU FRANJA

CE ESTE ACCEPTABIL PENTBEI MECIURILE AMICALE 
DEVINE NEPOTRIVIT PENTRU JOCURILE OFICIALE
• Pînfi la 29 aprilie, dala primei confruntări, 

la Budapesta cu echipa Ungariei în campiona
tul european, rămîn trei săptămîni de reașezare 
fi întărire a întregului organism al echipei na
ționale • Necesitatea unor pregătiri într-un 
spirit optimist, constructiv, de consolidare fizică

ANUL XXVIII

a ren

iare e-

și morală în vederea obținerii opțiunii de cali
ficare în semifinalele C.E. • Utilitatea unui joc 
de verificare peste hotare, în compania unei 
echipe de club puternice a „unsprezecelui pro
babil", pentru meciul-tur cu Ungaria.
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IERI, ÎN PARCUL COPILULUI UN PRIM TRIAL AL RUGBYȘTILOR

Observatori interesați, In tribunele stadionului ,.23 August

lllovszky și Vicini comentează Aurei NcAGU

meciul tricolorilor
In campionatul feminin de volei

A

<5<

României in partida cișii- 
2—O in dauna Franței, sim- 
siadionul ^23 Au<ust~, este

Sătmăreanu și Nunweiller VI, doi
Aș putea afirma că, după 

citeva ore 
francezi de 
România — 
după joc in 
apoi in holul 
lace, precum
neață la plecarea 
aeroportul Otopeni, decepția 
acest 0—2 a fost mai mare printre 
cei 25 de ziariști francezi sosiți Ia 
București pentru acest eveniment.

- sc* C tocTlO&s- U -xi.

idhridual 
egalitate, până 
CU Catherine 

.. Ana I 
de ales decit o sing

— lupta pentru victorie. E 
o mai bună plecare, reușind 
ducă cu 1—0. După aceea 
retista noastră

vă, s-a retras continuu, 
iverearei ei să egaleze 
inducerea. Pascu 
■venire, cînd a 5 

finalul asal 
nia. 
a cuceri: 
4—2

la ac 
Ana Pa: 

. A condu

Ileana Ghiu lai a 
Surul e; a Lmi 
cortocă la Eca^-na Sui 
în conții 
la Pascu 
ș . Csctt 
ultimul & 
ea și-a reve 
victorie r.e:â.

cele 
petrecute cu colegii 

breaslă la meciul 
Franța, pe stadion și 
cabinele jucătorilor și 
hotelului Athenee Pa
și duminică dimi- 

oaspeților pe 
după

titulari care s-au angajat in joc la jei 
decit printre fotbaliștii cu .cocoșul 
galic" pe tricouri.

Situația ar putea să pară bizară, 
nouă ziariștilor sportivi ne este insă 
foarte clar că se scrie mult mai 
ușor atunci cind sportivii respectivi 
ciștigă, decit atunci cind ei pierd, 
și. din acest punct de vedere, am 
înțeles bine pe confrații noștri fran
cezi.

In ceea ce ne privește, criteriul 
prim de apreciere al comportări:

în turneul internațional feminin de floretă

Catherine Rousselet Ceretti,
mai activă, in final, decit Ana Pascu

După ce, simbătă, Loret.stele 
mâniei s-au situat pe locul 
tradiționalul concurs patrulater de 
la București, duminxă ele au fos-. 
din nou, foarte aproape de pri 
tieaptâ a podiumului. Pertixma 
i-a surîs Anei Pascu, pină in 
tul al 13-lee al turneului 
de la Flcreasca. La 
atunci, la victorii 
Rousselet-Ceretti (4). 
avut

putut rea- 
ți părerea

îfeerâ SI AMA

TINERETUL ASALTEAZA PORȚILE NAȚIONALEI!

Să-ți urmărești viitorul adversar, 
pe viu, la fața Jocului, a devenit 
un mijloc obligatoriu de pregătire 
a meciurilor-cheie, oficiale, cu miză, 
Pentru asta, se înțelege, așa cum 
Angelo Niculescu a făcut drumul 
la Budapesta pentru a-i urmări pe 

.. elevii lui lllovszky, tot așa și selec
ționerul reprezentativei Ungariei 
s-a deplasat la ultima apariție pu
blică a ‘tricolorilor, aceea de sîm- 
bătă, cu selecționata Franței. Iată, 
Insă, că Întâlnim oameni și mai pre
văzători. Și aceștia sînt antrenorii 
echipei Italiei. După „schema com
petiției' noi nu putem ajunge în 
fața „squadrei azz.urra", decit în 
finala competiției, deci în cea mai 
fericită situație și pentru o echipă 
și pentru alta. Totuși, Valcareggi 
— care n-a mai putut să facă de
plasarea la București — n-a negli
jat sâ-1 trimită în locul său pe an
trenorul secund, fostul mijlocaș al 
Sampdoriei, Asensio Gustavo Vicini. 
Deci partida a avut doi foarte 
atenți observatori pe care i-am re
unit, după mecsi, pentru o scurtă 
discuție.

Am începui cn cel mai direct în-

teresst, cu Rudoif IDev szk» care, 
făcând o aprecere feaera.a a par
tidei, ne-a spua i

„Meci amical tiak. S-a evita: 
orice fault inutil, s-a jucat sportiv, 
cavalerește. Echipa României 
s-a întins la maximum. Mai 
seamă cind a ajuns, destul de 
pede după pauză, la 2—0, cred 
instinctiv, a redus din forța

cu 
re
ci.

- de
joc. Așa se și explică, după mine, 
finalul echipei franceze, stimulat și 
de bunele schimbări. Molilor mi-a 
apărut mult mai in rol de centru 
înaintaș in vreme ce Floch, revenit 
pe extremă, specialitatea sa. era și 
el altul. Dar partida era Jucată. 
Mi-au plăcut, ca funcționare pe du
rata întregului meci, linia de fun
dași și reijlocașii și, mai cu seamă 
portarul Răducanu, care poate 
scoate echipa din momentele grele, 
înaintarea a acționat sporadic, in 
orice caz extremele mai couvingă-

Eftimie IONESCU

(Continuare in pag. a 3-a)

PENICILINA A PIERDUT, 
IAR RAPID S-A DISTANJAT

indxvidu 
d print 
l^spvJia cu

MASĂ I
ROTUNDA J

La campionatele europene 
de tenis de masă de la Rotterdam

FETELE CANDIDEAZĂ LA LOCURI FRUNTAȘE
IAR BĂIEȚII LUPTA PENTRU

Lumeo tenisului de masă conti
nental este în plină eferves
cență. Peste puțin timp, în 

„Energie Halle” din Rotterdam va 
începe a Vlll-a ediție a campiona
telor europene. La cea mai mare 
întrecere de tenis de masă a anu
lui, care se va desfășura între 15 și 
22 aprilie în faimosul port olandez 
de la Marea Nordului, vor fi pre- 
zenți și reprezentanții tării noastre. 
Ei se pregătesc, de altfel, cu asidui
tate de mai bine de șapte luni. In 
dorința de a cunoaște opiniile titu-a cunoaște opiniile titu-

larilor echipelor noastre și ale an
trenorilor lor privind instruirea efec
tuată și aspirațiile cu care se pre
zintă sportivii români la apropiatele 
campionate ale Europei, redacția 
ziarului „SPORTUL* a organizat o 
masă rotundă.

Au răspuns cu amabilitate invi
tației noastre jucătoarele Moria Ale
xandru, Carmen Crișan, Eleonora 
Vlaicov, jucătorii Șerban Doboși, 
Dorin Giurgiucă, Teodor Gheorghe 
și antrenorii Ella Constantinescu și 
Ion Pop.

RELANSARE

un rn 
prad

t in pap. a 2-a

Maria Alexandru (stingă) și Carmen Crișan alcătuiesc un cuplu redutabil 
la apropiatele campionate continentale

punzător, fără fluctuații S-a 
tat pentru căpătarea siguranței i 
fensivă ca și in apărarea foar:e ra
zantă și dirijată. Maria și-a însușit 
această tendință de joc, dar trebuie 
să fie mai încrezătoare. Elena Vlai- 
cov $i-a readus forhanul decisiv $i 
topspinul la nivelul inițiaL A reve
nit la forma ei obișnuită.

în general sînt mulțumită de felul 
cum au decurs pregătirile".

Așa cum spuneam și într-unul 
din _ numerele trecute ale ziarului 
nostru, tehnicienii federației au pur
ces .a construirea unei NOI echipe 
naționale, capabilă să probeze mai 
fidel, adevărata forță de joc a rug- 
byștilor români. Noi credem sincer 
că lucrul acesta este cu putință și 
că. fără falsă modestie, putem din 
nou să atacăm cu succes piscurile 
ierarhiei continentale și să cucerim 
în acest an ..Cupa F.IJLA.**. Deși, 
trebuie să facem totuși o paranteză, 
reprezentanții actualei generații de 
sportivi, chemați să ne reprezinte 
culorile, nj se par mai puțin talen- 
tați decit antecesorii lor. Dar asta 
este doar o simplă impresie și am 
fi primii care am aplauda o even
tuală contrazicere din partea viito
rilor tricolori. In Parcul Copiiului, 
acest adevărat leagăn al rugbyului 
bucureștean. aproape 50 de jucător; 
au fost încercați într-un prim trial, 
în ideea conturării unei viitoare 
reprezentative, redutabilă și bine 
alcătuită. Au fost rulați cei mai în 
formă sportivi din toată țara, ex
cepție făcând, bineînțeles, cei acci
dentați, ca și unii eventuali titu
lari din două formații studențești. 
Știința Petroșani, actualul lider al 
diviziei naționale (aflată în turneu 
în R.F. a Germaniei, cu toți inter-

’ v atac «I H hei de treisferturi: Nica este incolflt de mai mulți adversari și atacul va eșua
Foto t Paul ROMOȘAN

naționalii săi) și Sportul studențesc 
din București (abia întoarsă, în 
ajun, din Franța, unde a susținut 
cîteva partide amicale). Așa stând 
lucrurile, ne-am format deocamdată 
doar o imagine fragmentară asu
pra ansamblului ce urmează a fi 
alcătuit, cu atît mai mult că au 
absentat... nemotivat, după părerea 
noastră, și cîțiva eventuali titulari, 
cum este cazul clujeanului Balint 
(actualmente Ia Steaua și în ntare 
fermă). If ti mie, Vlad Dumitrescu 
șa.

Au fost folosiți următorii:
Echipa A: DURBAC — M. SU- 

CIU. Nica (DRAGOMIRESCU), PA- 
VLOVICI, CONSTANTIN — NICO- 
LESCU (GHEȚU). Florescu (ȚAȚA) 
— Pascal. Ai. Pop, RĂȘCANU — 
DARABAN. Postolache — Ion Pop 
(Baciu), POPOVICI, PRECUL.

Echipa B : Chiciu — Peter, MA- 
RICA (Leșanu), Mo trese u (Suciu), 
Oprea —ț Ciorici (Tamaș), Rujolu 
— Comeliu, Agavriloaie, VĂR- 
ZARU — TĂTUCU, Dumitru (Ne- 
culau) — Ciocan, Laszlo, Cioarec. 

Următoarea pregătire comună, de 
data aceasta, sperăm cu toate for
țele valide (de aceea arh dori-o 
mai edificatoare) între 17 și 20 a’e 
lunii, tot la București.

D CALLiMACHI

CAMPIONATUL MASCULIN DE HANDBAL

lucru constructiv, fără
Care a fost cea mai bu- 
de pregătire din Întregul

Rcdacția : 
nă perioadă . 
interval parcurs ți de ce ?

MARIA ALEXANDRU i „Antrena
mentele dinaintea Balcaniadei. Atunci 
m-am simțit foarte bine. E drept, 
mă aflam după o pauză. Mî-a plăcut 
de asemenea și pregătirea din de
cembrie. Penultima etapă, a trecut 
destul de greu pentru mine. Poate 
si pentru câ, în unele momente am 
resimțit puțină oboseală, O dată cu 
reducerea treptată a volumului de 
joc am căutat să obțin, în ultimele 
zile, și o formă bună pe care să o 
mențin pentru Rotterdam".

Red. : Dacă antrenamentele au fost 
corespunzătoare, căror cauze se da- 
toresc marile dv. fluctuații 
tate ?

ELEONORA VLAICOV l 
rile au fost foarte bune, 
cele de la Poiana Brașov.

in rezul-

„Pregătl- 
mal ales 

. Fluctua
țiile au provenit din cauza întreru
perilor îndelungate ale procesului de 
instruire. După campionatele mon
diale de la Nagoya din 1971, nu am 
mai jucat timp de patru luni, fiind 
ocupată cu pregătirea examenelor la 
facultate. Iată că după 13 ani de 
sport simt că o asemenea perioadă 
mare de stagnare lasă urme serioase 
eînd e vorba de performanță".

CARMEN CRIȘAN i „Antrenamen
tele au fost excelente, în special 
pentru mine, ț*D| dațR-

cautări spectaculoase
rat mai mult moralului cec a mal 
scăzut ca, urmare a lipsei, pină nu 
de mult, a concursurilor, ba Mosco
va am simțit că încep să-mi revin, 
să joc fără complexe, deși am pier
dut și acolo cîteva meciuri aproape 
cîștigate".

Red.: Ce aspecte mai importante 
sînt de reținut ia cadrul pregătirilor 
pe care le-ați condus ?

ELLA CONSTANTINESCU, antre
nor coordonator i „Toate cele trei 
fete sînt la un potențial normal, sa
tisfăcător, lucru foarte important. Și 
băieții, avînd perspectiva participării 
la C.E., au făcut o pregătire mai 
consistentă, ajungînd să înjghebeze o 
echipă omogenă. Doboși este în pro
gres, detașîndu-se de ceilalți. Giur
giucă și-a revenit. In schimb, de la 
Teodor Gheorghe așteptam mai mult, 
avînd în vedere cei 20 de ani ai lui. 
în metodica pregătirii, ca notă gene
rală, la băieți s-a insistat pe îmbi
narea diferitelor procedee de con
traatac, cu efecte, decisive, cu accent 
spre un joc mai dinamic și agresiv.

Ea Carmen Crișan, adueînd-o mai 
lîngă masă, am căutat să obținem o 
automatizare cît mai mare a lovitu
rilor (pentru ca astfel să diminuăm 
golurile pronunțate în execuțiile teh
nice), atît împotriva adversarelor 
defensive cît și a celor ofensive. Ma
rjei Alexandru 1 s-au sedimentat 
feglfiSUl d* «Slâ țs W Î2£e’-

Sint mulți jucători excelenți, 
cu lovituri clasice. Marele campion 

are insă o „armă" specială I 
Red. : Ce ar fi necesar băieților 

noștri ca să se alinieze la nivelul 
celor mai buni din Europa ?

DORIN GIURGIUCĂ i „La evolu
ția actuală a tenisului de masă pe 
plan internațional, nu te mai poți 
impune doar cu loviturile clasice. 
Un mare campion trebuie să posede 
o „armă" specială cu care 
Incomodeze adversarii, 
„internaționalelor" 
cui Orlowski, nu

Iată-i prin urmare pe componență echipelor 
noastre in preajma marelui eveniment pe care 
îl așteaptă cu otita nerăbdare și pentru care 

s-au pregătit luni de zile in șir.
Vom alinia la Rotterdam o garnitură feminină re

dutabilă, capabilă ca și în alte rinduri să urce pe po
diumul premiaților. învingătoare în grupa preliminară, 
asupra formațiilor Austriei și Țării Galiiior, selecțio
nata României va concura apoi în grupa semifinală, 
alături de două puternice team-uri, U.R.S.S. (actuala 
campioană a Europei), Ungaria, precum și R.D. Ger
mană. Avînd în vedere echilibrul de forțe dintre pri
mele trei echipe, orice rezultat este posibil. De aceea, 
se poate ca departajarea în clasament să se facă prin 
meciaveraj, setaveraj și chiar punctaveraj. Așadar, fie
care întîlnire are un caracter decisiv. Lo fel și scorul 
care va fi înregistrat. Ne facem datoria să amintim că 
jucătoarele noastre au ratat de două ori calificarea în 
finală (C.E.-Londra 1966 și C.M.-Stockholm 1967) din 
cauza unui meciaveraj minim dar inferior. Nădăjduim 
că lecția n-a fost uitată. Deci, este posibilă o clasifi
care finală între locurile 1—6.

Jucătoare de bază a echipei, neobosita 
sportivă care este Maria Alexandru apare,

și marea 
firesc, fa

vorită și la probele individuale, chiar dacă are pe 
partea ei de tablou la simplu, de pildă, două adver-

să-ți
Cîștigătorul 

U.R.S.S., cehoslova- 
s-a remarcat prin

lovitura sa preferată — contraatacul 
pe rever — pe care o execută fără 
greșeală, dar care nu-i aduce punc
te. Eficacitatea jocului său

Constantin COMARNISCHI

execută fără

constă

(Continuare in pag. a 2-a)

sare puternice și 
priză toc și excelente atacante : stîngacea Magos (Un
garia) și Rudnova (U.R.S.S.), în prezent deținătoare a 
titlului. Cît privește pe colegele Măriei Alexandru, Car
men Crișan și Eleonora Vlaicov, se așteaptă din partea 
lor un aport spetit, o personalitate mai bine contu
rată în joc și nu doar un roi de secundante perpetue 
ale primei noastre jucătoare.

în probele masculine vom prezenta trei jucători, din 
care^ doi, Doboși și Gheorghe, sînt debutanți. Giur
giucă are experiența marilor concursuri și el se află 
acum, după o lungă perioadă de regres, în revenire 
de formă. Desigur, sarcina lor este foarte dificilă chiar 
din start cînd, la echipe vor întîlni pe campioana Eu
ropei, Suedia. Cît am fi de optimiști, este greu de 
presupus că băieții noștri pornesc cu vreo șansă reală. 
Ei pot însă ca în meciurile următoare să obțină un loc 
în partea superioară a clasamentului plutonului secund. 
Tn rest, lipsind elementele comparative din cauza ra
relor contacte cu valorile autentice internaționale, este 
greu de făcut vreo estimare. Posibilitățile lor de avan
sare în competiție vor depinde numai de modul cum 
vor reuși să se mobilizeze, să lupte. Să sperăm că 
sportivii și antrenorii noștri sînt conștienți d» acest 
lucru.

extrem de incomode, ambele cu

Meciuri echilibrate și viu disputate
pentru evitarea retrogradării

GALAȚI, 9 (prin telefon, de la 
trimisul nostru). — O dată cu con
sumarea etapei a XXI-a, campiona
tul masculin de handbal a intrat în 
ultima sa fază, urmând ca cele șase 
etape, programate de vineri la Iași, 
să aducă atât de așteptatele răspun
suri la întrebările privind echipele 
care vor retrograda, precum și cele 
care se vor clasa pe primele locuri. 
Partidele de azi, din sala Danubius 
din localitate, nu s-au deosebit de 
cele anterioare, încheindu-se, în ge
neral, cu rezultate foarte strânse.

UNIVERSITATEA CLUJ — TRO- 
TUȘUL 13—10 (6—6). întâlnirea, care 
a constituit, de fapt, derbyul echi
pelor care nici nu aspiră la pri
mele locuri și nici nu sînt amenin
țate de retrogradare, a revenit stu
denților clujeni, pe merit. Aceștia 
au fost superiori, mai ales pe pla
nul pregătirii fizice, cît și în pri
vința forței de finalizare. Un duel 
interesant s-a purtat Intre cei doi 
portari, Slavici („U") și Toth (Tro- 
tușul) ambii într-o formă excelentă, 
ceea ce și explică, într-un fel, mri 
mărul mic de goliri înscrise îș 

earadl Prâactoală. realiza^

tori : Chircii (3), Tudosie (3), Scho- 
bel (3) pentru Universitatea, respec
tiv, Paraschiv (3), Badea (2), Ghioc 
(2), Cucu (2).

INDEPENDENȚA SIBIU — S. C. 
BACĂU 30—20 (13—8), Puținii spec
tatori au avut prilejul să asiste la 
un joc cu multe și spectaculoase 
răsturnări de scor. în general, si- 
bienii au avut mai mult timp ini
țiativa, au condus de citeva ori la 
diferențe apreciabile, dar în final, 
au trebuit să se mulțumească nu
mai cu un rezultat de egalitate^ 
deoarece o Inexplicabilă cădere fi
zică a permis adversarilor să re
monteze, în repriza secundă, și să 
obțină an punct extrem de impor
tant în Jnpta pentru evitarea re
trogradării. în privința evoluției 
scorului vom nota că Independența 
a condus cu 5—1 (min. 8), 11—« (mia. 
26), 13—7 (min. 30). Apoi, în partea 
a doua a. partidei, Constantinescu 
(8. C. Bacău) a realizat o suită de

Colin ANTONESCU
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SERPRIZE IN ETAPA A 2 0

A DITIZIfl A DE GRECO ROMANE
Sîmbătă șî duminică, au avut loc 

întrecerile etapei a 2-a din cadrul 
diviziei A de lupte greco-romane. 
lată cîteva amănunte.

OLIMPIA SATU MARE, 
TUȘ ACASAI

Fără îndoială întîmplarea de la 
Satu Mare constituie surpriza etapei 
si totodată a campionatului. Forma, 
ția locală. Olimpia, avea mari șanse 
să iasă învingătoare în triunghiula
rul cu Crișui Oradea șl A.S.A. Cluj. 
Totuși ea ă pierdut cu 40—0 ambele 
meciuri pentru faptul că Ia catego
riile muscă (52 kg) șl cocoș (57 kg) 
gazdele nu au prezentat concurenți, 
sau mal precis sportivii de la aceste 
categorii au depășit greutatea șl, in 
consecință, conform regulamentului, 
întreaga formație _.au^.nă nu a fost 
primită în competiție. Antrenorul 
acestei echipe, I. Toma, probabil că 
va răspunde în fața conducerii aso
ciației sportive.

Așadar, s-a disputat doar partida 
Crișui — A.S.A. încheiată cu rezul
tatul de 22—18. (A. Verba — coresp.)

DUNAREA GALAȚI ÎNVINSA 
DE O ECHIPA DEBUTANTA I

Cu toate că a luptat pe „teren 
propriu", Dunărea Galați a fost în
trecută șl Încă ele o echipă care a 
promovat la această ediție în cam
pionatul diviziei A — Aluminiu Sla
tina ’ De bună seamă înfrîngerea 
gâlățenllor a nemulțumit spectatorii 
din localitate care au asistat la gală. 
Nici Metalul București, clasată ani 
de-a rîndul pe locul 3, nu a evoluat 

-pe măsura posibilităților și, mal ales, 
a reputației. Dar, iată rezultatele i

Metalul cu Dunărea 15—15 țl cu 
Aluminiu 18,5—17,5, Aluminiu — Du
nărea 24—16. Slab arbitrajul prestat 
de Marin Cristea (Buc.). (T. Sirio- 
pol — coresp. județean)

LUGOJENII AU OBTINUT 
MAXIMUM DE PUNCTE

In triunghiularul de Ia Lugoj, e- 
chlpa din localitate, Vulturii Textila 
a obținut victorii atît în fața forma
ției C.F.R. Tmișoara (23—13) cit si a 
cunoscutei echipe bucureștene Pro
gresul (22—12). După cum ne-o arată 
și scorul înfrîngerea echipei Progre
sul a fost netă, indiscutabilă. In cea 
de a treia confruntare formația bucu- 
reșteană a dispus de cea timișoreană 
cu 20—12. S-au remarcat: A. Schmidt. 
I. Vădraru, I. Bădica, A. Cheran și 
R. Codreanu (Vulturii). Foarte bun 
arbitrajul prestat de Ion Corneanu. 
(C. Olaru — coresp.).

C. $. PITEȘTI — 
PERFORMERA ETAPE)

Gala a oferit spectatorilor din 
Tulcea partide de bun nivel tehnic. 
Luptătorii piteșteni au avut o com
portare foarte bună și în finalul 
triunghiularului au repurtat victorii 
prețioase. De altfel C.S. Pitești, în- 
trecînd pe Rapid București (24.5—18.5) 
și pe Pescărușul din localitate 
(25,5—16.5), a realizat cea mai bună 
performanță. In această etapă. Ul
tima partidă s-a încheiat cu o mare 
surpriză — apreciata formație a glu- 
leștenilor a fost învinsă de echipa 
de pe malul Dunării i (17,5—14,5). 
Și trebuie să menționăm câ la cat. 
semimuscă (48 kg), gazdele n-au avut 
concurent. (M. TOPOLSCHI — coresp.)

Fotot V. BAGEAC

STEAUASPORTIVII DE LA

AU CIȘTIGAT „CUPA MUNICIPIULUI
(11 p), M. Aluneanu cu

BUCUREȘTI**

Cornel Ilin tntr-o frumoasă săritură peste obstacol

baza hipică din Calea 
un timp excelent, care 
numeros public In tri-

AU FOST DESEMNAȚI CAMPIONII ȘCOLILOR PROFESIONALE 
LA GRECO-ROMANE Șl LIBERE

în Sala Armatei din Sibiu s-au 
disputat, timp de trei zile, între
cerile finale ala campionatelor șco
lilor profesionale la lupte greco- 
1'omane ți libere. Afluența mare 
de participant.! (peste 250 de con- 
curenți din 73 de școli) și meciu
rile viu disputate (arbitrii n-au 
dictat nici o descalificare dublă) au 
făcut din finalele de la Sibiu o 
competiție deosebit tie interesantă 
și de bun nivel tehnic la ambele 
stiluri. Foarte bine s-au comportat 
tinerii luptători ploieșteni, care, a- 
tît la greco-romane, cîț și la li
bere, s-au clasat pe primele locuri.

REZULTATE — greco-romane: 
cat 48 kg — I. Marton (Șc. sp. Tg. 
Mureș), 52 kg — V. Bosinceanu (Șc. 
prof, auto Buc.), 56 kg — N. Lupu 
(Șc. transp. Cluj), 60 kg — Gh. 
Roșu (Gr. șc. chimie Ploiești), 65 
kg — V. Molse (Gr. șc. petrol Pi
tești), 70 kg — V. Pașca (Șc. prof. 
C.F.R. Timișoara), 75 kg — Șt. Ră
dăcină (Gr. șc. chimie Năvodari), 
81 kg — P. Schiliu (Șc. prof. Pi
tești), 87 kg — I. Tirizlcă (Gr. șc. 
Constanța), +87 kg — V. Vlad (Șc.

prof. ElectroapaAtaj Buc.). Clasa
ment pe școli: 1. Grupul școlar 
chimie Ploiești 16 p, 2.’ Grupul șco
lar petrol Pitești 14 p, 3. Școala 
profesională Timpuri noi București 
12 p. Pe ministere: 1. M.I.C.M. 
39,25 p, 2. M.M.P.G. 25 p, 3. 
M.T.Tc. 23,33 p.

Libere : 48 kg — D. Buta (Stea
gul roșu Brașov), 52 kg — D. Va- 
silescu (Șc. prof, chimie Ploiești), 
56 kg — C. Grebluș (Gr. șc. U.U.P. 
Tîrgoviște), 60 kg — I. Agavriloaie 
(Gr. șc. construcții Iași), 65 kg —
L. Papp (Șc. prof, Odorhei), 70 kg
— K. Orendi (Tractorul Brașov), 
75 kg — N. Nejneriu (Tractorul 
Brașov), 81 kg — C. Roșea (Șc. 
prof. Deva), 87 kg — Șt. Dobrescu 
(Electroputere Craiova), +87 kg — 
A. Nagy (M. U. Tg. Mureș). Clasa
ment pe școli: ' ~
chimie Ploiești
Brașov 18,83 p, 3. Școala profesio
nală Odorhei.
M. I.C.M. 47,33 p, 2. Școlile profe
sionale ale Consiliilor populare 
33 p, 3. M.T.Tc. 25,5 p.

I. IONESCU, coresp. județean

Plevnel, pe 
a adus un __ I____ ,___
bune, s-a desfășurat concursul de ob
stacole din cadrul „Cupei munici
piului București", precum si cel de 
verificare a lotului național în ve
derea participării la C.H.L de la Bra
tislava.’

Primii au Intrat în întrecere ju
niorii de la Steaua și Centrul ce că
lărie pe un parcurs cu obstacole de 
1,10 m. Cum era de așteptat, repre
zentanții primul club au dominat 
proba, contribuind la cîștigarea de 
către echipa lor a trofeului oferit de 
comisia municipală _ de călărie. 
Este vorba de Daniel Băcanu cu 
Amnar, Dania Popescu cu Graur, 
Victor Costache cu Șaghia, Sorin So- 
veja cu Soliman, Camelia Verdeș 
cu Pipărus, Gheorghe Popescu Cu 
Perla și Mariana Moisei cti Noroc. 
Punctajul seniorilor Înscriși ta a- 
ceastă competiție s-a stabilit în pro
bele de verificare a lotului, așa că 
la succesul Stelei au contribuit se
niorii Anghel Donescu cu Albinița, 
Dumitru Velea cu Viteaz, Cornel Ilin

cu Zefir și Ion Popa cu Goya. Re- 
prezentanrjil Centrului de călărie, 
Mihai Aluneanu cu Haydn, Ioana Da
vid cu Hoinar și Bogdan Ionescu cu 
Bărăgan s-au situat pe lecui doi In 
competiție.

Prima probă din 
lui de verificare a 
desfășurată pe un 
cole de 1,30 m. a 
călăreților Anghel 
cu Albinița șî 
(C.C.B.) cu Haydn, 
parcursul fără greșeală. Au urmat 
Aurelian Stoica (Petrolul) cu Spu
mos — 4 p penalizare, D. Velea cu 
Sonor și I. Popa cu Goya — ambii de 
la Steaua cu cite 8 p penalizare.

După această probă, juniorii ste- 
lițti au oferit publicului o frumoasă 
demonstrație de voltije, aplaudată la 
scenă deschisă. A urmat proba a 
doua a concursului de verificare 
(1,40 m) la startul căreia s-au pre
zentat șase concurenți Victoria a re
venit petrolistului Aurelian Stoica 
pe calul Pick-up cu 4 p penalizare, 
urmat de D. Velea cu Viteaz (7 p), 
Cornel Ilin cu Zefir (8 p), D. Velea

cadrul concursu- 
lotului de seniori, 
parcurs cu obsta- 
revenit, ex-aequo,
Donescu (Steaua) 

Mihai Aluneanu 
care au terminat

cu Viorica 
Haydn și Silvestru Enache (Petrolul) 
cu Joul (cite 12 d).

Spre deosebire de verificarea de 
simbătâ, concursul de ieri a fost 
mai slab. Antrenorul Gh. Antuhi de 
la Steaua ne spunea că sportivii se
lecționați in lot au tratat cu ușurință 
acest concurs, ceea ce explică nu
mărul mare de greșeli cu care au 
fost notați, greșeli nepermise pen
tru călăreți de talia lui Velea, Ilin, 
și chiar Stoica. Prin urmare, se cu
vine mai multă seriozitate din partea 
călăreților noștri în concursuri, chiar 
dacă — și poate cu atît mai mult — 
este vorba de un concurs de verifi
care...

<

a

CAMPIONI
CONSTANȚA, 9 (prin telefon, de 

la trimisul nostru). — Cu desfășu
rarea întrecerilor la categoriile grea 
și supergrea s-au încheiat campio
natele naționale de haltere, o ul- 
................... utilă verificare a 

înaintea campio-
tin-iă șl foarte 
sportivilor noștri 
natelor europene.

La aceste două 
concurenților nu a 
mare ca la celelalte, 
lipsa de preocupare a cluburilor și 
asociațiilor sportive pentru recru
tarea elementelor cu un gabarit 
mare. Nici lupta pentru locul I nu 
a mai fost pasionantă întrucît în
tre primul și următorii clasați e- 
xistă un decalaj valoric apreciabil. 
Totuși, ca element pozitiv remar
căm cele două recorduri realizate 
de Spiridon Herghelegiu (C.S.M. 
Cluj), la categoria grea. Pe cel de 
la total (470 kg) l-a mai realizat

categorii numărul 
mai fost atît de 
ceea ce dovedește

1. Grupul școlar
20 p, 2. Tractorul

Pe ministere : 1.

In campionatul divizionar

12 ECHIPE DIN CELE 40
s-au încheiat întrecerile In cele patru 

serii ale campionatului diviziei A ia 
popice, femei și bărbați. Pentru actul 
final al campionatului, Ia care vot lua 
parte cite șase echipe feminine și 
masculine (primele trei din fiecare 
serie), s-au calificat formațiile Voința 
București, Laromet București ji Rapid 
București (seria Sud), Voința Tg. Mu
reș, C.S.M. Reșița șl Voința Cluj (seria 
Nord) la femei. Constructorul Galați, 
Petrolul Ploiești, Rapid București (se
ria Sud), Voința Tg. Mureș, Voința Cluj 
și Electrica Sibiu (seria Nord) — Ia 
bărbați.

SPIRIDON HERGHELEGIU Șl ȘTEFAN DEAK —

NAȚIONALI LA CATEGORIILE CREA Șl SUPERGREA
anul trecut la Sibiu, dar atunci el 
nu a fost omologat. De data aceas
ta însă, recordul va fi omologat. 
Tot sportivul clujean și-a realizat 
dorința mult visată de a depăși unul 
dintre cele mai vechi recorduri ale 
țării i cel de la „aruncat" (177,5 kg) 
care aparținea lui Gh. Mincu. De 
data aceasta încercarea a reușit pe 
deplin șl Herghelegiu a intrat în 
posesia recordului cu 180 kg. In 
fine, alte 4 recorduri naționale de 
juniori au fost obținute de tînărul 
Șt. Kreicik (C.S.M. Cluj), dintre care 
cel mai valoros este totalul de 400 
kg. Și e bine de notat că elevul 
Iui Tiberiu Roman nu are decît 18 
ani! Fizicul său armonios îi va 
permite, cu slguanță, în viitorul a-

AZI, VOR FI CUNOSCUȚI

NOII CAMPIONI Al JUNIORILOR

PLOIEȘTI, 9 (prin telefon, de la 
corespondentul nostru). In turneul 
final ai diviziei naționale de ju
niori și școlari la volei s-au dis
putat partidele penultimei zile, deo
sebit de importante pentru stabili
rea Ierarhiei definitive.

Iată rezultatele : MASCULIN — 
turneul 1*—8 : Rapid — Șc. sp. Bra
șov 3—0 (10, 7, 7), Șc. sp. Oradea — 
Șc. sp. Craiova 3—0 (7, 6, 11), Șc. 
sp. Caransebeș — Șc. sp. Buzău 1—3 
(_g —13, 11, —18) ; turneul 9—16:
Șc. ’ sp. 2 Buc. — C.F.R. Timișoara 
0—3, Șc. sp. Constanța — Șc. sp.

Lie. 2 Ploiești 8—0, Mc. Dej — 
Șc. sp. P. Neamț 8—2, Șc. sp. Tg. 
Mureș — Șc. sp. Sibiu 2—31 FE
MININ i turneul 1—8 : Șc. sp. Sibiu 
— Lie. N. Bălcescu Cluj 3—0 (13, 15. 
13), Farul — Șc. sp. 2 Buc. 3—0 
(7. 0, 3), Șc. sp. Caransebeș — Șc. 
sp. 1 Bic 3-1 (9, -14. 7, 13), ȘC. 
sp. P. Neamț — Șc. sp. Brașov 0—3 
(—14, —5, —5) J turneul 9—16 i Șc.
sp. Tg. Mureș — Dinamo 0—3, Șc. 
sp. Lie. 2 Ploiești — Șc. sp. Timi
șoara 3—0, Lie. Simeria — Șc. sp. 
Bacău 3—1, Rapid — Lie. Rm. Vîl- 
cea 3-2. V. ALBU

CAMPIONATUL FEMININ
(Urmare din pag. 1)

namovtstele dau semne de oboseală, 
plerzlnd clar la 8. Se părea că oaspetele 
vor remonta handicapul șl vor restabili 
egalitatea. Dinamovistele insă au înce
put setul IV intr-un ritm neașteptat de 
viol, cwiducind. la un moment dat, cu 
10—2 și 12—5 pentru a clștiga la 7. S-au 
remarcat : Lla Iliescu, Alexandrina Coli" 
stantlnescu, Constanța Dinculiță, de la 
învingătoare, respectiv, Florentina Itu 
(parțial). Slab arbitrajul cuplului bucu- 
restean N. Găleșeatlu — I. Armeantl. 
(EM, F.)

MEDICINA — RAPID 0—3. Mec) de 
bun nivel tehnic, presărat cu faze de 
mare spectaculozitate (îndeosebi in se
tul al Il-lea), în care Rapid a arătat ea 
este cea mal omogenă formație. Medi
cina nu s-a mal dovedit la fel de tenace 
și bătăioasă ca în partida din tur (cînd 
obținuse victoria Cu 3—2). evoluînd de 
astă dată mai dezorganizat și cu multe 
greșeli In fazele de finalizare. Cu toate 
acestea, elevele antrenorului N. Humă 
le-au condus pe rapldiste cu 6—2, 10—7, 
13—0 în setul I și au remontat o dife
rență apreciabilă (7—12) In cel de-al 
treilea, egalînd la 14 dar plerzlnd în 
prelungiri. Merită evidențiat întregul 
sextet de bază al iul Davila Plocon, cu 
mențiuni speciale pentru Leontina Mateș, 
Martha Szekely, Constanța Bâlășohl șl 
Eugenia Rebac. De la Medicina au jucat 
mai bine Eva KIein și Gabriela Popa. 
Foarte bun arbitrajul cuplului bucu- 
reștean Z. Pătru — I. Niculescu. (A. B.)

UNIVERSITATEA timișoara — 
C.P.B. (3—1) Partidă de luptă, dștigătă 
în final de gazde. In ultimele două seturi 
C.P.B. a condus cu 13—9, dar în finaluri. 
după o dispută dramatică, au revenit 
formației timișorene. A arbitrat bine 
S. Szacacl din B. Mare șl I. Nicoară din 
Arad. (P. ABCAN-coresp. județean)

CEAHLĂUL P NEAMȚ — C.S.M. SI
BIU (3—0). Joc foarte bun al localnice
lor, oare la capătul unei partide echili
brate au reușit să Se Impună tn fața 
voleibalistelor sibience. A candua foarte 
bine V. Vrăjescu și V. Săndulescu, ambii 
din București. (C. NEM’JEANU-coresp.)

REZULTATE 1 Medicina — Rapid 
0—3 (—3, —13, —14). Dinamo — Pe
nicilina Iași 3—1 (12, 9, —8, 7), Uni
versitatea Timișoara — C.P.B. 3—1 
(—6, 6, 15, 15), Ceahlăul P. Neamț —
C.S.M. Sibiu 3—0 (12, 12 11).

1. Rapid 19 18 1 56:10 S7
2. Penicilina 19 17 2 52:12 35
3. Medicina 19 15 4 47:25 34
4. I.E.F.S. 18 14 4 46:20 32
5. Dlnamo 19 13 7 40:25 32
6. Unlv. Timiș. 19 6 13 32:44 25
7. Constr. Buc. 18 7 11 30:39 25
8. Ceahlăul 19 6 13 27:44 25
9. C.S.M. Sibiu 19 6 13 25:4j 25

10. C.P.B. 19 5 14 22:43 24
11. Farul 18 5 13 36:43 23
12. Constr. Ărad 13 0 18 4:54 13

STEAUA ȘI POLITEHNICA BUCUREȘTI 
LA UN PAS DE INFRINGERE...

Ele au greșit nepermis de mult mal 
ales sub panoul advers și s-au dez
orientat foarte repede în fața Unei 
replică ferme. Au marcat! Prunca 
12, Ciocan 14, Gugiu 14, Demetrdscu
8, Taflan 8, Topor 2 pentru Poli
tehnica, respectiv, Szabo 4, Haraga
9, Apostol 12, Apraloe 10, Gume- 
niuc 15, Anichiței 6. Au arbitrat 
foarte bine I. Dinescu și P. Spiru. 
(Radu TIMOFTE).

CONSTRUCTORUL BUCUREȘTI 
— UNIVERSITATEA TIMIȘOARA 
73—52 (32—30). Ambele echipe au 
dorit cu tot dinadinsul să obțină 
victoria dar, din păcate, acest fapt 
a impietat asupra desfășurării nor
male a meciului: pe foile de ar- 
biraj au fost consemnate nu mai 
puțin de 72 (!) de faulturi comise 
de cele două teamuri. Au arbitrat 
bine, Petre Marin și Constantin 
Dîrjan. (Rd. T.)

VOINȚA BRAȘOV — CRIȘUL 
ORADEA 46—58 (24—25). Consem
năm o nouă victorie a orădencelor 
care au depășit net formația lo
cală, aceasta oferindu-le de-a lun
gul meciului doar o replică palidă. 
(P. DUMITRESCU — coresp.).

E. Niculescu și A. Atanasescu.
I.E.F.S. — UNIVERSITATEA TI

MIȘOARA 59—73 (23—32). Prima 
repriză a aparținut timișorenilor 
care, prin Cîmpeanu și Cznior, și-au 
asigurat un avantaj destul de mare. 
Sau, cel puțin aș se părea, căci 
bucureștenii au egalat și au pre
luat conducerea (min. 27 : 37—36). 
Ei s-au pripit însă, emoționați par
că de răsturnarea scorului în fa
voarea lor și au greșit deseori. Ti
mișorenii nu au ratat aceste mo
mente și, printr-un final bun, au 
cîștigat meciul. Au arbitrat foarte 
bine M. Rizea și I. Petruțiu. (Ad. V.).

Sîmbătă și duminică, s-au dispu
tat etapele a XX-a (masculin) și a 
XVII-a (feminin) din cadrul 
pionatelor republicane.

MASCULIN
STEAUA — I.C.II.F. 59—58 

tidă disputată simbătă). Cele 
echipe ne-au oferit, nu

cam-

AU RĂMAS ÎN CURSĂ
FEMLXTN

Constructorul București 
București 2550—2450. Meci _ _____
mare, căci în caz de victorie jucătoarele 
de la Gloria se calificaj (în seria 9u.d) 
pentru turneul final. Dar, acest dezi
derat nu s-a putut reakza întrucît Glo
ria a avut, in mod practic, doar o ju-« 
măt-ate de echipâ, trei dintre jucătoare 
au obținut rezultate bune (Balaban — 
451, Petrescu — 450, Neguțoiu — 444),
iar restul au evoluat cu mult sub posi
bilități. De la Constructorul, care și-a 
luat rămas bun de la divizia A, cele 
mai multe „bețe- le-au doborlt Oprea 
(475) și Bălățică (452)..

Petrolul Bălcoi — Rapid București 
2528—2490. Rapidistde, deși învinse, se 
pot mîndri cu un excelent rezultat al 
Vasilicăi Pintea — 497 p d, cifră de va
loare internațională, care depășește re
cordul oficial ai țârii 494 p d la proba 
de 100 lovituri mixte. De la gazde cea 
mai precisă jucătoare a fost Magda Tâ- 
năsescu — 447 p d. (L BRlNZEA — 
coresp.)

Voința Constanța — Voința Ploiești 
2257—2230. Aflate in zona retrogradării 
(InvingSizoarea rămînea in divizie), am
bele echipe aa conferit intilnin. lor 
toate prerogative-e unui joc decisiv, 
aut gazdele dk și oaspetele fădnd uz 
de întregul arsenal fizic și tehnic. 
Luind un start mai bun, localnicele au 
în’.-ins ia capătul unei partide aprig 
disputate. Principalele autoare ale vic
toriei : Ioana Bratosin (416. care cu 
un plus de pregătire fizică și mai multă 
încredere în forțele proprii poate ob
ține rezultate superioare), Ecaterina An- 
tonovici (405) — an tren oare-jucătoare
și Aurelia Ivan (401). De la pioieștence 
s-a evidențiat Mioara Antohi — 394 p.d. 
(Tr. L)

Voința Bucureșu — Laromet Bucu
rești 2544— 2J7S : Voința Craiova — Vo
ința Mediaș 2403—2313 ; Dermagant Tg. 
Mure*, — Voința Tg. Mureș 2249—2455 ; 
Voința Sibiu — Hidromecanica Brașov 
217$— 2229 ; Voința Oradea — Voința 
Cluj 235C—2M4 ; Cetatea Giurgiu — Me- 
trom Brașov 2£3O—2453 ; C.S.M. Reșița 

Voința Timișoara 2531—2277.

MASCULIN

Constructorul Galați — Flacăra Cim- 
pina 5C2O—tfSS. Oaspeții folosind doi ju
niori în formație ău facilitat victoria 
ia scor a gălățentfor, care au avut în 
Băiaș (&43 pd) cel mai in formă jucă
tor. De la eLT-plneni s-a remarcat Purje
— 812 p.d. (T. GHEORGHE — coresp.)

Rulmentul Brașov — Metalul Plopeni 
5076—ui". Victoria brașovenilor a fost 
hotâritoare pentru răminerea lor în di-

zie. Cei mai buni jucători au fost 
ovacs — W5 de la gazde și, respectiv, 
j-n^iu — 3S7. (G. CAROL — coresp.) 
Rafinăria Teleajen — Petrolul Ploiești 

5C17—5147 ; Voința București — Construc
torul București 5387—4998; I.C.
— Olimpia Reșița 
Mureș — C.F.R. 
C.S.M. Reșița — 
(gazdele nu s-eu

Au retrogradai 
rul București. Voința 
Sud), Voința Sibiu. Dermagant Tg; Mu
reș (seria * *

- Gloria 
cu miză

(par- 
două 

numai 
o partidă viu disputată (ca de obi
cei), ci și foarte echilibrată. Pri
mele minute au aparținut formației 
Steaua (min. 6 : 12—2). Beneficiind, 
însă, de eficacitatea lui Bulat, dar 
și de... nervozitatea militarilor (vo
ciferări la deciziileciferări la deciziile arbitrilor, în 
special Tarău), baschetbaliștii de la 
I.C.H.F. egalează și preiau condu
cerea (min. 14 : 25—24), pe care o 
păstrează pînă în min. 36, prin 
realizarea unor acțiuni spectacu
loase și eficace (o frumoasă impre
sie a lăsat FI. Niculescu — foarte 
precis în aruncări de la distanță 
și semidistanță). Ultimele 
sînt dramatice. Cu 10

FEMININ

1. DINAMO 20 18 2 1720—1329 38
2. Steaua 20 18 2 1506—1302 38
3. Univ. Timiș. 20 13 7 1617—1445 33
4. „U“ Cluj 20 13 7 1405—1309 33
5. Polit. Buc. 20 13 7 1526—1337 32
6. Rapid 20 10 10 1378—1410 30
7. I.C.H.F. 20 9 11 1211—1235 29
8. I.E.F.S. 20 7 13 1335—1459 27
9. Polit. Cluj 20 6 14 1287—1405 26

10. Voința Buc. 20 5 15 1209—1302 25
11. Mureșul Tg. M. 20 4 16 1339—1774 24
12. Polit. Galați 20 4 16 1444^.1610 24

minute 
secunde 

înaintea finalului (scor : 59—57 pen
tru Steaua), Cîmpeanu transformă 
doar una dintre cele două aruncării 
libere de care beneficiază și ast
fel, Steaua obține, la limită, victo
ria. Au înscris: Savu 16, Oczelac 
16, Tarău 12, Baciu 7, V. Gheorghe 
4, Dimancea 2, Grădișteanu 2 pen
tru Steaua, respectiv Bulat 19, FI. 
Niculescu 14, Tudosi 11, Cîmpeanu 
6. Dikay 4, E. Niculescu 2, Anto
nescu 2. Corect și autoritar, arbi
trajul prestat de N. Iliescu 
Ganea (Ad. VASILESCU).

POLITEHNICA GALATI — DI
NAMO BUCUREȘTI 65—95 (31—47). 
Victorie facilă a dinamoviștilor ob
ținută în fața unei echipe care a 
evoluat fără cinci titulari. (Gh. AR- 
SENE, coresp.).

MUREȘUL TG. MUREȘ — RA
PID BUCUREȘTI 69—85 (30—39). 
Cu toate că au avut la dispoziție 
aproape întregul lot (mai puțin 
Bugariu — nerestabilit) mureșenii 
n-au putut depăși formația bucu- 
reșteană, care s-a apărat agresiv și 
a contraatacat eficace. (C. ALBU 
— coresp.).

POLITEHNICA BUCUREȘTI — 
POLITEHNICA CLUJ 85—72 (40—39). 
După! o primă repriză echilibrată, 
în care ambele echipe au condus 
alternativ, bucureștenii pun stâpî- 
nire pe joc și înscriu coș după coș. 
Revenirea din final a clujenilor 
este tardivă. Au arbitrat foarte bine

POLITEHNICA BUCUREȘTI — 
UNIVERSITATEA IAȘI 58 — 56 
(29—24). După victoria precedentă 
asupra Rapidului, bucureștencele au 
dezamăgit: nu numai că au cîști
gat foarte greu (e adevărat,. în. fața 
unor adversare decise să obțină un 
rezultat bun), dar erau pe cale să 
ofere marea surpriză a etapei prin 
pierderea acestei partide (erau con
duse în min. 36 cu două coșuri).

1. RAPID 17 15 2 1100— 947 32
2. Politehnica 17 15 2 1149— S38 32
3. I.E.F.S. 16 13 3 1061— 772 29
4. Crișui 17 10 7 910— 900 27
5. Sănătatea 17 7 10 989—1066 24
6. UniV. Timiș. 17 6 11 922—1110 23
7. Voința Bv, 17 5 12 896—1013 22
8. Constructorul 17 5 12 808— 993 22
9. Univ. Iași 17 4 13 831—1013 21

10. A.S.A. Cluj 16 4 12 899—1013 20

vertiginoasă.
CATEGORIA 

Herghelegiu 
2. Dumitru 

kg. 
kg-

1.
2.

400
Vlădărcanu (Olimpia)

pr opiat, o
Rezultate 

GREA : L 
(C.S.M. Cluj) 
Gheorghe (Minerul Lupeni) 375 
3. Ștefan Teleman

CATEGORIA
Ștefan 
Ștefan 
kg, 3. 
395 kg.

Concursul 
cbeiat cu victoria 
tivi Cristian 
la cat. pînă 
Humă (A.S.A. 
1,68 m.

ascensiune 
tehnice : 

Spi ridon 
♦70 kg.

Dcak 
Kreicik 
Iosif

(Rapid) 370 
SUPERGREA : 

(Steaua) 460 kg, 
(C.S.M. Cluj)

s-a în-culturism 
cunoscut 

Mihăilescu (Rapid) — 
la L68 m și Ștefan 

Sibiu) la cat. p

Ion OCHSLNFELD

(Urmare din pag. 1)

Ion Hortopan (Olimpia), 
campion la categoria 

muscă

Antrenorul - Ion
continuat, și de data aceasta,

și D.

SILVIA in mare progres
Cele Șapte alergări ale reuniunii de 

ieri, desfășurate pe o vreme admirabilă,
âu constituit un spectacol agreabil.
Performanțele au căpătat consistență
valorică și ca atare numeroși partanți 
și-au ameliorat recordurile carierei.

Diri ansamblul rezultatelor trebuie 
consemnată pe prim plan noua victorie 
a iepei Silvia. Eleva lui Mihăilescu a 
cîști gat toarte dezinvolt, cu recordul 
de 1:28,3 pe km. Este interesant de ur
mărit reacția care va surveni din partea 
campioanei, Senzația, dar după această 
evoluție, Silvia ocupă deocamdată locul 
prim. Excelent s-a comportat în premiul 
Almâș, campionul Gind cu 1:25,3 pe km, 
într-o cursă în care acorda avantaje im
portante unor adversari în certă as
cendență și fără să fi fost angajat prea 
inspirat în parcurs.
Oană a __ 1-1____1,
cu mult brio seria succeselor, obținînd 
o dublă victorie cu Struna, și Colecția, 
și ratînd de puțin triplul succes cu 
Huluba, care totuși a trotat 1:27,8 km. 
Frumos a susținut Al. Nacu pe Măcieș 
în lupta- finală cu Hem on ca și Traian 
Marinescu pe Japonia cu care a recol
tat al doilea succes din acest an. „Ex
centricul** Filtru a realizat ieri un par
curs în forță, fără greșeală și a cîști- 
gat, coborîn ’du~și valoarea la 1:29.8, dar 
fără să convingă-, cîtuși de puțin, că 
va persevera și în constanța performan
țelor.

Rezultate tehnice : Cursa I : Măcieș 
(Al. Nacu) record 1:35,1, Hemon, Ri- 
cuțâ, simplu 6, ordine 36, ordine triplă 
216 : Cursa a H-a : Heroina (I. Florea) 
record 1:32,6, Jargon, Mercedes, simplu 
6, event 47, ordinea 108, ordinea triplă 
434 ; Cursa a IlI-a : JaDonia (Tr. Mari
nescu) record 1:33,4, Caliopa, 
simplu 2, event 14, ordinea 177 ; 
a IV-a : Silvia (S.Mihâ lescu) 
1:28,3, Gabarit, Kilovat, simplu 6, 
32, ordinea 171, ordinea triplă 
Cursa a V-a : Struna (I. Oană) 
1:29,Q. Sonda. Semeț, simplu 6, 
126, ordinea 29 ; Cursa a VI-a :

forhand extrem de puter- 
care îl utilizează cu multă 
prin surprindere. Și mal 

să avem o lovitură cu care 
să finalizăm4.
înaintea „internaționalelor"

Oradea 
5401—4947 ; C.F.R. Tg. 
Timișoara 5t«—50M ; 
Voința Cluj 0—5000 
prezentat).
echipele : Constructo- 

" i Ploiești (seria

--- .zcria Nord) — ia femei, Metalul 
Plopeni Rafinăria Teleajen Ploiești (se
na Sud), Gaz metan Mediaș și C.S.M» 
Reșița (seria Nord),

Azi, în salo Giutesfî
I.E.F.S. - A.S.A. CLUJ

Azi, de la ora II, sala GiuleșH găz
duiește partida restantă dintre echipele 
feminine I.E.F.S. și A.S.A. Cluj.

FETELE CANDIDEAZĂ LA LOCURI FRUNTAȘE

Joviala,
Cursa 

record 
event 

557 ; 
record 
event 

________ __ ______ _ F litru 
(O. Solean) record 1:29.8, Huluba. Jofra, 
simplu 5, event 38, ordinea 17, ordinea 
triplă 210 : Cursa a Vil-a : Colecția (L 
Oană) record 1:35,2, Gorun, Pap.on,

simplu 4. event 19, ordinea 35.
Retrageri : Topaz (D.

Niddy DUMITRESCU

■ vX
tin

PROBA DE
aruncate din turn

concursuluiProba de talere
((skeet) din cadrul 
.Cupa școlarul", a revenit cu un 
rezultat foarte bun — 192 de talere 
lovite din 200 — lui Gleb Pintilie. 
component al lotului olimpic. După 
□rima manșă de 100 de talere, cînd 
Hintilie nu a ratat decît trei focuri, 
In cea de a doua, el n-a mai reu
șit această performanță, țintind cu 
două talele mai puțin, gezultatuj

într-un 
nic pe 
decizie, 
trebuie 
să știm

Red :
de la Moscova erați foarte optimist. 
Ținînd seama de rezultatele contra
dictorii înregistrate in capitala 
U.R.S.S., care vă mai este părerea ? 
, ION POP, antrenor i „în general 
sînt un optimist. Există însă și cau
ze precise care mă fac să fiu în
crezător. Mă gîndesc, ce pildă. Ia 
condițiile excepționale in care s-a 
desfășurat pregătirea din penultima 
etapă și la modul cum au suportat 
sportivii un program mult mai dar 
decît cele anterioare. Consider, de 
asemenea, că sorții pentru campio
natele europene, deși destul de nefa
vorabili, au avut darul să-i mobili
zeze la maximum pe sportivi, în 
ciuda unor rezultate mai puțin con
vingătoare, la Moscova am avui 
două satisfacții : jocul tmbur.ă' 
al lui Carmen Crișan și revenirea 
lui Dorin Giurgiucă, fără că acesta

Forma sportiva de moment 
va fi hotâritoare

de

it

G. PINTILIE A CIȘTIGAT

SKEET IN „CUPA ȘCOLARUL
re-lui Insâ la prooa de 200 esie 

macabil.
REZULTATE : skeet (200 t) :

G. Pintilie (C.S.O. Baia Mare) 1921 
(97—95), 2. E. Cojocarii (Steaua)
183 t, 3. S. Diaconu (Olimpia) 1811, 
4. " "
D.
re$ ..

Mîine
lor la „Cupa Școlarul", la ixobele 
de taler?.

1.

FI. Iurcenco (Steaua) 172 t, 5.
Buduru (Steaua) 171 t, 61 R. Ma- 
(Șc. sp. 1 Buc.) 170 t

începe concursul junlori-

Red : Dificultatea competiții 
la Rotterdam este ilustrată pe de
plin prin faptul că ea conferă titluri 
continentale. Care vă sint anticipă
rile privind evoluția sportivilor ro
mâni la această mare confruntare a 
elitei tenisului de masă european 7

MARIA ALEXANDRU t „La proba 
la cea de simplu, 

nu ne-au fost prea 
>ment a 

___ ______ s decide 
în ultimă instanță. Toată lumea e 
pusă ia punct Foarte multe jucă
toare au șanse Ia titluri» La probele 
de dublu, posibilitățile noastre sînt 
apreciabile, fie la fete, fie la mixt. 
La simplu, titlul poate fi ataca: de 
vreo șase jucătoare, printre care mă 
număr si eu. Să-mi iertați poate lip
sa de modest 
nat european 
toate probele, 
șansele mele, 
mai spus-o : j 
tortei".

CARMEN CRIȘAN : „Noi am fă
cut întotdeauna rezultate mai bune 
cînd am avut meciuri dificile. De 
exemplu, la campionatele mondiale 
de la Munchen din 1969, clnd am 
învins formațiile Japoniei si R.F. a 
Germaniei, califlclndu-ne în finală. 
Și acum avem șanse. Finala pe e- 
chipe nu e ratată chiar dacă am 
pierde un meci în grupa semifinală. 
Trebuie să luptăm pentru fiecare 
meci, set și punct. Multe depind de 
jocul rezultatelor indirecte. Vom fa
ce totul ca să jucăm în finală. Șl 
o dată ajunse... Cit privește pe Ma
rla Alexandru, ea nu poate șă nu 
joace bine pentru că are clasă si 
luptă în orice împrejurare. Am de
plină încredere In steaua el și la 
Rotterdam".

ELLA CONSTANTINESCU : „Ea 
gctualul nivel tehnic «tins ți la nu-

ca și
tragerile ia sorți

Forma de nv 
astră sau a adversarelor v

ce echipe
favor at

șanse la 
crede fn

Am
cu 
aș
i pleca.

are al eoncurențllor de va
loare e hazardat orice pronostic. 
Suportul optimismului nostru îi con
stituie faptul că alături de cele mai 
’ari jucătoare pornim cu șanse ega
le la toate probele feminine. Sorții 
au fost vitregi cu noi la echipe, dar 
crea că cine va clștiga seria noastră 
semifinală va fi campioană a Euro
pei Un loc doi în aceeași grupă în
seamnă opțiuni serioase la o meda
lie de bronz. La simplu fete, Maria 
Alexandru are de înfruntat adversa
re puternice, dar ea știe să se mo
bilizeze fn atari împrejurări. Și Vlai- 
cuv și Crișan pot obține culoare fa
vorabile. La dublu fete și dublu 
mtxt, unde sorții s-au arătat mai fa- 
vcratili, sint posibilități evidente 
pentru locuri fruntașe1’.

Băieții — pe rampa de lansare
ȘERBAN DOBOȘI : „în grupa pre

liminară sîntem altăuri de Suedia, 
deținătoarea titlului continental și 
cea mai redutabilă formație a cam
pionatelor. Ne vom strădui și ne vom 
lupta din toate puterile pentru a ne 
clasa in fruntea grupei B. în cele 

- trei probe individuale vom încerca 
sâ facem breșe cît mai adinei în 
plutonul fruntaș“.

DORIN GIURGIUCĂ ! „Desigur e 
greu de presupus c-o să-i învingem pe 
suedezi, campionii continentului. în 
schimb, avem toate șansele să ajun
gem primii în grupa B. Situația ac
tuală se datorează șl faptului că nu 
am mai figurat printre favoriți, de
oarece am absentat trei ani de la 
startul campionatelor europene șl 
mondiale".

TEODOR GHEORGHE 1 ,.Ne aflam 
la o valoare medie internațională. 
Sper într-un loc fruntaș al grupei 
B“.

ION POP i „Valorile s-au echili
brat foarte mult în sus. Sigur, noi 
contăm în primul rînd pe potențialul 
fetelor. Actuala campioană a Euro
pei, echipa feminină a U.R.S.S. apa
re ca favorită, dar nu e imbatabi
lă. Cred că meciul nostru cu jucă
toarei» sovietica din grupa semifi-

nil nală, va fi decis de partida de du
blu și de meciul Alexandru — Rud- 
nova. Dacă ieșim învingători, avem 
toate șansele să cîștigăm 
cele trei probe individuale, 
lexandru are posibilități 
rească cite o medalie. Este 
de pronosticat culoarea ______
Cu băieții aspirăm la locurile 1—2 
în grupa B. Ceea ce ar fi de bun 
augur pentru ei în actuala conjunc
tură".

titlul. La 
Maria A- 
să cUce- 
mai greu 
metalului.

LIGI A LUPU SI ALEXANDRU BUZESCU
— CAMPIONI DE JUNIORI Al ȚĂRII

HUNEDOARA, 9 (prin telefon). 
După trei zile de întreceri, s-au în
cheiat aici campionatele republicane 
individuale de tenis de masă ale 
juniorilor. Un succes deosebit a ob
ținut eleva antrenorului emerit Far- 
kaș Paneth, Ligia Lupu (C.S.M. 
Cluj) care a cucerit trei titluri. O 
comportare frumoasă a avut și Alex
andru Buzescu (Progresul București, 
antrenor Emil lacobi), dublu cam
pion al țârii.

Rezultate mai importante, simplu 
băieți, semifinale : Buzescu—Naftali 
2—1, Bobocică—Popovici 2—1, finala : 
Buzescu (Progresul București) — Bo- 
bocicâ (Politehnica București) 2—1 
(— 20,13.15), simplu fete, semifinale : 
Lupu—Filimon 2—0, Lunțeanu—Con- 
dicaru 2—0, finala : Ligia Lupu 
(C.S.M. Cluj) — Mihaela Lunțeanu 
(Voința București) 2—1 (10, — 17,21), 
dublu băieți, finala : Naftali, Popo
vici (Comerțul Tg. Mureș, Construc
torul Hunedoara) —Buzescu, Moraru 
(Progresul) 2—0 (16,16).dublu fete, fi
nala : Ligia Lupu, Mihaela I.unțea- 
nu (C.S.M. Cluj, Voința București)
— Lidia Ilie, Elena Condicaru 
(Spartac București) 2—0 (22,15), du
blu mixt, semifinale : Lupu, Bu
zescu—Ilie, Bobocică 2—1, Filimon, 
Popovici—-Șintoan, Naftali 2—0, fi
nala : Ligia Lupu, Alexandru Bu
zescu (C.S.M. Cluj, Progresul Bucu
rești) — Camelia Filimon. Cornel 
Popovici (Șc. sp. Buzău, Construc
torul Hunedoara) 2—1 (—16, 19,18).

x, Mire?» lO.AjNID-coresp,

i

Luptă dirză sub panoul studenților clujeni i Cernat își dispută balonul 
cu Antal. (Fază din meciul Politehnica București — Politehnica Cluj) 

Foto i B. VASILE

UN CONCURS

DUBLAT DE O FRUMOASA INIȚIATIVĂ
Din cauză că echipele din Con

stanța și Doicești nu au onorat cu 
prezența lor primul concurs repu
blican al anului, dotat cu trofelul 
„Cupa primăverii" și desfășurat în 
organizarea C.J.E.F.S. Ialomița pe 
stadionul din Slobozia, Ia start s-au 
aliniat doar două formați școlărești 
și fosta campioană a țării, Dinamo 
București. Cu toate acestea, dispu
tele au fost agreabile, grație dina
moviștilor, care furnizind — în com
pania mult prea tinerilor lor ad
versari — jocuri-școală, au reușit 
să demonstreze întreaga gamă de 
exerciții, atît la „bătaia", cît șl la 
„prinderea" mingii. întărită cu cîțlva 
valoroși jucători care-ș! satisfac sta
giul militar, echipa antrenată de Ion 
Popescu-Buftea a apărut într-o for
mație omogenă, cu un conducător de 
joc (Chițu) bine inspirat, anunțîndu-se 
printre favoritele marilor competiții 
din acest an.

£>e partea »<$<>«« ft-

levii cunoscutului pedagog al spor
tului nostru național. Iulian Decu- 
leScu, din comuna Radu Negru (ju
dețul Ialomiția), care crește o nouă 
promoție de oiniști. Dintre aceștia, 
Ion Ruza Nicodae Dobre, Gheorghe 
Popescu și Ion Călin, se arată de p« 
acum ca iscusiți mînuitori ai basto
nului și mingii minuscule.

Rezultatele : Dinamo București — 
Școala' generală Stoenești 19—0, 
Școala generală Stoenești — Școa
la generală Radu Negru 6—7, Di
namo București — Școala generală 
Radu Negru 16—0.

La întreceri au asistat eadrela 
didactice participante la consfătui
rea profesorilor șl învățătorilor 
care predau educația fizică în ju
dețul Ialomița, mulți dintre aceș
tia intoreîndu-se în satele lor ho- 
tărîți să înființeze echipe de oină. 
Iată o frumoasă Inițiativă, care me« 
rit< s$ $iă .urmată și de alte județ»,
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DUPĂ VICTORIA ÎN PARTIDA CU FRANȚACU FRANJA
(Urmart Un pag. I)

mul rind, pentru că oferă un cli
mat optimizant pregătirilor pentru 
apropiata dublă întîlnire cu repre
zentativa R. P. Ungare în sfertu
rile de finală ale campionatului 
european. Astfel, activitatea de a- 
meliorare a lucrărilor de selecțio
nare și pregătire a echipei națio
nale poate fi făcută cu luciditate și 
realism, fără acea stare de nervo
zitate care urinează după o înfrîn- 
gere sau chiar după un rezultat de 
egalitate pe teren propriu.

Este extrem de pozitiv faptul că 
mediul ambiant al fotbalului nostru 
în care, în afara jucătorilor, antre
norilor și oficialilor, includem și 
mulțimea de iubitori ai acestui 
sport, s-a cultivat și a evoluat în 
ultimii ani după o serie de nume
roase echipe de club reprezentative 
văzute „pe viu“ sau la televizor, în 
așa fel îneît s-a ajuns Ia dezideratul

devine o dificultate din ce 
mai mare pentru sportivii 
și în primul rind pentru fot- 
carc trebuie să ofere arm

ia nivelul pre-

MECIUL CU FRANȚA
A

In discuția>

FEDERAȚIEI
Șl A ANTRENORILOR

DE ECHIPE
meciul cu Franța s-a Încheiat,

- • “ po-
De fapt. _

pentru nod, Ieri dimineață cind 
trivlt unui vechi și bun obicei — con
ducerea federației șl conducerea tehnică 
a loturilor s-au reunit cu 
cluburilor 
tativelor. 
a făt ui re 
F.R.F., L 
eiovau — _
al antrenorilor, 
I. Voi ca 
mescu - ________  _______ ... „
D. Nicolac-Nicușor (Dinamo. V. stâ- 
nescu (Steaua), N. Dumitrescu (U.T.A 
N. Proca (St. roșu). Șt, Onisie (»U“ 
Cluj), B. Marian (Rapid) și P. Kâdulescu 
(Sport Club) — antrenori și jucătorii lo
tului A.

Antrenorul emerit Angelo Nleulescu a 
prezentat o scurtă analiză a meciului 
cu Franța din punct de vedere al com
portării echipei noastre pe care a apre- 
clat-o ea mulțumitoare spre bine, avind 
în vedere câ lotul se află la început de 
sezon și că a jucat pe un timp căldu
ros, care a influențat potențialul fizic 
al celor două echipe. Antrenorul lotului 
a Insistat mai mult asupra unor defi
ciente individuale și colective, care s-au 
manifestat in jocul echipei, și care se 
cer înlăturare pină la Începerea stagiu
lui de pregătire pentru partida cu Un
garia, CU concursul antrenorilor de la 
cluburi Acestora le-au fost înminate, 
după ce au făcut și ei o serie de obser
vații obiective asupra jocuiui cu Fraira, 
fișe individuale medicale și tehnice. Ele 
cuprind constatări ale antrenorilor lotu
rilor făcute în timpul pregătirilor, direc
țiile în care trebuie sâ acționeze antre
norii de cluburi, îndrumări și mijloace 
de pregătire a selecționabililor, astfel 
îneît aceștia să atingă un nivel superior 
pînă la partida cu Ungaria, mai ales din 
punct de vedere ai potențialului fizic.

tn ee privește alcătuirea lotului, A. 
Niculescu a precizat că el contează pe 
aceiași jucători, inclusiv pe Dobrin care 
va fi urmărit îndeaproape și care va 
fi folosit în căzui cind se va reface terai 
|i va juca in etapele de campionat 
oare urmează.

antrenori 
care dau jucători reț»rezm- 

Au participat la această con- 
M. Angelescu — președintele 
Balaș — vicepreșeâi’r.e, I. și- 
președintele colegiului cer.rral 
' A. Niculescu. Gh. Ola, 

- antrenori federali, D. To
rn edicui iotului A. precum și 

‘ ................................... V. șu

exprimat cu muiți ani la urmă, a- 
cela de • aprecia nu numai rezulta
tul sec, ci și MODUL, MIJLOACELE 
CU CARE AU FOST OBȚINUTE 
ACESTE REZULTATE. Gradul de 
apreciere, cunoașierea din ce in ce 
mai profundă a valorilor sportive 
naționale și internaționale cu care 
masa de iubitori ai sportului din 
țara noastră tratează nu numai fot
balul, 
in ce 
noștri 
baliști
portări superioare.
tențiilor îndreptățite ale spectatori
lor.

Privind meciul România — Fran
ța prin această prismă, ni se pare 
că un element important a determi
nat. in afara televizării in direct a 
jocului, cifra de spectatori redusă 
(aproximativ 25 000) pentru un ase
menea eveniment sportiv.

tn primul rind meciul a fost a- 
mical și asemenea intilniri au ajuns 
să se piardă in contextul partidelor 
oficiale din campionatele europene 
și mondiale. Cel puțin pentru noi 
ele au devenit tot atit 
erau acelea oficiale cu 
urmă. Mai mult decît 
rile amicale au ajuns 
cauza arătată mai sus, un caracter 
accentuat de pregătire.

Așa se face că și acest meci cu 
Franța a contat, de ambele părți, 
ca teste pentru viitoarele confrun
tări oficiale, de îndată ce la noi, 
de pildă, s-au făcut experimentări, 
atit de curajoase și puțin funda
mentate cum a fost cazul cu îna
intașul central Mircea Sanda, din 
Divizia B. in dauna unor jucători 
experimentați din Divizia A pen
tru un asemenea post, sau, pentru 
menținerea cit mai mult cu putinlă 
a unui „unsprezece” consacrat, au 
fost menținuți titulari al căror ran
dament scăzut era previzibil — De- 
leanu și DembrovschL

In al doilea rind, fotbaliștii noș
tri au obișnuit pe miile* lor de su
porteri să-i vadă etalind tot ceea 
ce au ei mai bun, dăruindu-se to
tal, in partidele internaționale cu 
mare miză și sintem convinși câ 
dacă intilnirea cu Franța s-ar fi 
disputat in condițiile unei compe
tiții eliminatorii, muiți dintre inter
naționalii noștri care au manifestat 
sini bâtă vizibile scăderi de randa
ment sau și-au permis multe liber
tăți față de comportarea lor din 
jocul cu Cehoslovacia de astă-coam- 
nă, ar fi renăscut din propriile lor 
defecte și cu totul altul ar fi fost 
ansamblul meciului. Este cert că in 
alte condiții. Dinu nu s-ar tnai fi 
hazardat atit de mult, nu ar mai fi 
lăsat descoperită zona apărării ime
diate și nu ani mai fi asistat la 
scenele de panică din fata porții 
lui Răducanu.

Meseria 
risc. Unii 
au ajuns 
calcul. In 
se numără printre aceștia și a de
venit foarte greu să i se dea o re
plică, de îndată ce astă-toamnă. in-

de rare cum 
IO—15 ani in 
atit. intilni- 
să aibă. din

de antrenor include mult 
antrenori experimentali 
să transforme riscul in 
prezent, Angelo Niculescu

ILLOVSZKY SI VICINI COMENTEAZĂ MECIUL
■J

(Urmare din pag. 1)

tor decît partea centrală a acestui 
compartiment".

L-am sondat pe antrenorul echi
pei Ungariei și asupra perspective
lor celor două întîlniri dintre elevii 
săi și cei ai lui Angelo Niculescu.

Iată opinia sa :
„Să crezi că un meci poate fi 

copia celui ce urmează e o mare 
greșală. Mai cu seamă că întîlnirile 
ai căror rezultat reprezintă o va
loare competițională imediată au cu 
totul alt caracter decît o simplă 
partidă amicală. Ceea ce pot retine 
eu sint citeva caracteristici indivi
duale ale jucătorilor. Atit. în rest, 
trebuie să te așezi pe bancă și să ._ 
vezi partida. Așa că nici nu poate 
fi vorba despre o comparație între 
o partidă de genul celei urmărite 
astăzi și jocurile cu un preț așa de 
mare cum sint acelea din sferturile 

#de finală ale campionatului euro
pean. Nici echipa Ungariei nu va 
evolua cum ați văzut-o în întîlnirea 
amicală cu reprezeniativa vest-ger- 
manâ și nici selecționata română 
nu va fi aceeași ca în partida de

astăzi. Pot să repet, avind un ele
ment de documentare în plus, in
tilnirea de azi, că întrecerea este 
foarte echilibrată și unsprezecele 
care va găsi mai mult calm și lu
ciditate în momentele-cheie ale par
tidelor de Ia Budapesta și Bucu
rești, acela va merge mai departe 
Ce jucători mi-au plăcut astăzi ? 
Răducanu, apoi Sătmăreanu. Du
mitru, Dinu, Nunweiller și, uneori, 
Iordănescu”.

Vicinl intervine pentru finalul dis
cuției noastre : „Victorie meritată 
a echioei 'României. Sint convins 
că in final nu s-a întrebuințat, li
niștită de cele două goluri avan
taj. Am văzut un bun portar, doi 
fundași remarcabili — Sătmăreanu 
și Dinu — o 
pletă, adică 
Nunweiller și 
mitru, care 
înaintarea a 
evidență. Trebuie să joace mai ra
pid și mai decis in apropierea ca
reului advers. Altfel, mingile ciști- 
gate cu trudă Ia mijlocul terenului 
sau în propriul careu se pierd cu 
prea mare ușurință'-.

linie de mijloc com
un half de atac — 
altul de apărare — Du
se completează util, 
ieșit mai puțin in

FRANȚA ROMÂNIA (TINERET) 3-0 (1-0)

ECHIPA NOASTRĂ N-A REZISTAT
ELANULUI CADEȚILOR FRANCEZI
LE HAVRE, 9 (prin telefon, de 

Ia trimisul nostru special).
Un singur minut l-a lipsit selec

ționatei noastre de tineret ca Să 
încheie prima repriză cu un scor 
alb. A fost repriza bună a forma
ției hoastre, care 
la efort, luptînd de la egal la 
cu un 
lănțuit, 
culorile 
frîngerea suferită In ajun de prima 
echipă a Franței.

La forclngul din start al elevilor 
lui Henry Guerin, jucătorii noștri 
au replicat cu luciditate, apărîndu-se 
energic si organizat.. Șl ori de cite 
ori a fost cu putință, ei au ieșit cu 
calm din strînsoare, difijînd acțiu
nile spre zonele laterale ale terenu
lui. La o acțiune. Petreanu (min. 21) 
a obținut o lovitură de colț, execu
tată tot de el. Balonul a ajuns la 
Mateescu. urcat în atac, care a 
trimis o pasă precisă spre Mulțescu, 
prins însă înaintea mingii, și „ox- 
fordul“ acestuia a făcut totuși ca 
balonul să ajungă la Sima. Cind se 
pregătea să șuteze, arădeanul a fost 
agățat în careu de Vanucci. Fault 
clar. Arbitrul Franzi Geluck a co
mis însă singura greșeală din în
treaga partidă, acordînd lovitură in
directă, luîndu-și probabil, ca alibi 
starea terenului devenit patinoar din 
cauza ploii torențiale. Și — după 
un atac extrem de periculos al gaz
delor, la care Costaș, uluit, a bo
xat balonul în... bara transversală 
— a venit min. 44 de care vorbeam ; 
la un fault comis de Bolbni, la 
aproximativ 20 de metri, Lechatre 
a șutat puternic printr-o spărtură 
a zidului, mingea l-a izbit pe Cos
taș (mascat) în piept, de unde a re
venit înspre punctul de 11 m, oprln- 
du-sef. în noroi. Mijlocașul Jouve a 
urmărit țșrompt șl a șutat Cu sete, 
înscriind imparabil Repus la centru, 
balonul a ajuns la Mulțescu, acesta

s-a angajat bine 
____„ . " 1 egal
adversar literalmente dez- 
în dorința de a revanșa 
„cocoșului galic" după în-

a croșetat trei adversari, dar. ajuns 
tn careu, a căzut sleit de efortul pre
lungit

Cu un gol la activ și cu resurse 
fizice superioare, formația gazdă a 
acționat In partea a doua a meciu
lui cu și mai mult aplomb, cu o și 
mai mare Încredere In forțele ei. 
în timp ce elevii lui Drâgușin au ce
dat, treptat, teren, văzind cu ochit 
Atacanții francezi au desfășurat ac
țiunile pe aripi producind panică Ia 
poarta lui Costaș. In min. 62. tabela 
de marcaj arăta 2—0 : Vanucci a 
executat o lovitură liberă de la 25 
m lateral stinsa. Lacombe a primit 
balonul în inferiorul careului, l-a 
reluat din voie, cu boltă, și mir.i a 
a căzut sub bară prinzlndu-l pe Ces- 
taș cu 2 m in afara porții. Formația 
gazda a păstrat, în continuare, ini
țiativa, dar a obținut cei de-a] trei
lea punct abia in min. 88 : Smaran- 
dache a trimis spre marginea careu
lui nostru de 16 m. la BolOni. acesta 
a vrut să-l prelungească spre Cos- 
taș, dar mingea s-a oprit în noroi la 
picioarele lui Piasecki care, singur 
și nejenat de nimeni, a trimis plasat 
lingă bară. Și astfel gazdele au 
obținut o victorie meritată, 
rată însă, !a acest scor și 
golului înscris la sfîrșitul . ‘ _
prize, gol care le-a dat moral spo
rit in repriza secundă.

Arbitrul Franz Geluck (Belgia) 
condus formațiile :

FRANȚA ; Bertrand — DOME- 
NECH, BURKHARD, Gordon. 
nucci — JODAR, Jouve — P. 
VELLI. Lacombe, Piasecki, 
CHANTRE.

ROMANIA: Costaș - JURCA.
Smaranriache, OLTE?\NU. Mateescu 
— Mulțescu, BOLONI. Ghergheli 
(min. 50 Tănăsescu) — Sima, Duda 
Georgescu, Petreanu.

con ru
da tori ta 

primei re-

e. NLCfiLAESCU

chema el telefonie 
după ce lotul repre- 
termina masa de

însemnări de reporter

IN SPATELE CELOR DOUĂ PORȚI
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SEMI-ETAPA A GAZDELOR IN DIVIZIA B
SERIA I: F. C.

METALUL PLOPENI — 
F. C GALAȚI 3—0 (1-fl) 

PLOra.NI, » (prin telefon, de 
triausal «astrul. Ara urmărit eu 
terci acest meci, pentru că știam 
echipe din Plopeni este capabili

la 
in- 
câ 

__  _ __ de 
rexuSâie trane (în special cînd Joa- 
eâ pa garofiul ei excelent) șl pentru 
câ F. CT Galați a realizat în Cupa 
R-.r.ăruei citeva rezultate care o a- 
sonțM ea pe o echipă „care vine-. 
Mean! de la Plopeni n-a fost deloc 
răx Pe alocări, a oferit ehiar faze 
foarte frumoase. Localnicii au obți- 
bjH victoria eu prin golurilt
ÎEicrâe de Bogaeiu (min. 4), Petre 

54) ți Manciache (min. 70) 
<k _4 *cț:um bir.e concepute și fi- 
■vx (- e, precizie. De pildă, Bo- 
git.u a liflat o minge primită de la 
Aniță; din lovitura liberă Petre a 
irlinT direct in gol o minge cen
trata de Florea. după ce acesta îți 
s J fundașul pe toate părțile | 
chimul gol a fost marcat tot în 
.rata unei lovituri libere executată 
de Pîâiașu și trimisă cu abilitate de 
âLtnolache cu capul în plasă.

Oaspeții au arătat citeva lucruri 
bone,' au desfășurat un joc aerisit, 
ptaeut la prima vedere (Lazăr a șu
tat în bară în min. 48), dar n-au 
reeistat presiunii gazdelor, mai rea
liste în apropierea porții. Scorul 
putea fi chiar mai mare, dar in 
—-T 35 și 58, la capătul unor curse 
de t ata frumusețea. Fierea (cam e- 
gotst) s-a jucat cu ocaziile. Victoria 
eu coate fi contestată, chiar la a- 
cest tear Oe —forfait. Arbitrul V. 
TOMA — București a condus bine.

METALVL : Șerban — Alexia,
GRECU. GIBA, Anițâ — BOGACIU, 
Spiridon 45 P.âiașu) — FLO
RE. 4, PETRE. Pisâu, Dragomir

75 )fanolacheL
F. C. 

SiMJOK 
Mc-ofeal
—

G ALATI : HAGIOGLU — 
Plrvu. ADAM, Juncan — 
Broșriue (min. to Enache) 
lancu. Chibaia, Lazar.

CoMtcmti» ALEXE
S. N. OLTENTTA — 

METALUL TilGOVIȘTE 2—1 (1—1)
OLTEMȚA. » (pria tetefea. 4e la 

■—-r~--1 ■ssTrtp- Cit de greu este 
pesiîru care rîn sâ joace la

? Pca:e du mai greu sau 
ta alte părți— Atfică. 

aroî: acrie fotbalul — r.e referim 
la cel cc rect, de calitate — aproape 

tswta dka arsesaiul ethipelcr gaz
de. S. X. CEtetiița nu face excepția 
dta are itâ ratef-rie. Srigura ca»-

-j: zsot

ESTE 0 PLĂCERE SĂ-L PRIVEȘTI (§1 SĂ-L ASCULTD PE RĂDUCANU

CARNUS, FOTOGENICUL,
N-A AVUT INSPIRAȚIE...
Nu de mult, acum doi. ani. portari 

Camus a f »st proclamat cel ma. b-n 
portar al Franței, t văzusem in pere, 
echinat în culori pastelat** întotdeauna 
în plonjoane fotogenice, bariad drumul 
mingii spre goL Și acum, iata-l. in came 
și oase. Ne desparte doar păienjenișul 
de dnepă al plasei porții sale.

Camus este aproape inait bine
făcut. Se îndreaptă spre poartă cu P*8 
elastic secate din buzunarul de la spațe 
o pereche de mănuși albe, ajurate, si 
arur.câ intr-un colt, dincolo de ama de 
var. Pare un portar demodat, cu șa?» 
Sa cadrilată. îndesată peste eirca bogată, 
cu mustață ca pana ecrbu.ut. Eate 
brunet, pe sub coacroc 1 se zăresc ac^.a. 
ca două pțcdtvri de amo^ A w&zA.

Mecul a început și vreo șaptt-TX 
fotoreporteri i-au flancat poarta. Unul 
dintre ei Îndeplinește r.malul dasje cu 
aruncata, monedei de 5 bon; pmmxe 
ochiurile per na câ numai aș^-
- - ■ .. . -- ' • - : -1 r : i
ta adversarulu4-.. Si goi ui iul Ior-
dânescu. frumos șl Mrapta, dar na 0 
imparabil căci porta nu. nap octalei Frati- 
ței a fost surprins pe Unia de C ex. 
pefiat de ușurința cti care fusese drib.at

Galați întrecuta net la Plopeni
tate reală a echipei este „forclngul", 
puterea de a apăsa pe accelerator 
in momentele decisive. In rest, ju
cători care in atac izbutesc să ra
teze ocazii... de neratat (Răducan, 
min. 30, din 6 m., cu poarta goală, 
Stamanichl și Vasilescu, min. 60, 
etc.), sau care în apărare nici mă
car nu se străduiesc, de cele mai 
multe ori, să Încerce vreun atao de 
deposedare corect

Oaspeții au fost, bineînțeles, des
tul de„. incomodați de felul in care 
decurgeau ostilitățile. Tînăra forma
ție antrenată de N. Tătani posedă 
citeva individualități cu o bună teh
nică (In special, Stăncescu), care 
însă — din motivele amintite — nu 
au putut păstra mingea prea mult 
în fața unei echipe a cărei dominare 
a fost indiscutabilă. Această domi
nare s-a concretizat prin golurile 
marcate de Enculescu (min. 4) și 
Stamanichi (min. 65), în timp ce oas
peții au înscris prin Tiron (min. 17).

A condus satisfăcător, e adevărat, 
un meci dificil I. TIFREA (Galați).

S.N.O.: Grădișteanu — Păunescu, 
RATCU, Dima, Viciu — Cîmpeanu, 
Buburuz (min. 55 STAMANICHI) — 
Enculescu (min. 67 Nițu), Vasilescu 
Constantin, Răducan.

METALUL: STANESCU
core. Stanciu, Grancea, 
nu — ECONOMU, 7 
66 Nițescu), STĂNCESCU 
Tiron. MANEA (min. 66

Dumitru
POIANA CTMPINA 

C.F.R. PAȘCANI 1—1
CLMPINA, 9 (prin telefon, de la 

trimisul nostru). Partidă cheie pen
tru.- cupraviețuire In divizia se
cundă. Ambele echipe, avind spec
trul retrogradării în față, au încercat 
să-și adjudece victoria, pentru a se 
îndepărta de zona fierbinte. Gazdele 
atacă chiar din start, forțînd deschi
derea scorului. Dar, contrar așteptă
rilor, C.F R. nu a venit la Cîmpina 
cu gîndul de a se apăra. Dimpo
trivă. sâ joace aerisit, deschis.

iaiâ citeva secvențe : în min. 28 
Poiana deschide scorul : Ciucu cen
trează de pe partea stingă, portarul 
Catrina respinge defectuos balonul 
în picioarele lui Goran, care înscrie, 
ce la cițiva metri, în poarta goală. 
In minutul 30, Mârculescu, scăpat 
singur, doar cu portarul Opanschi 
tn față, ratează egalarea. La reluare, 
jocul se îndlrjește. Gazdele forțează 
majorarea scorului, iar oaspeții e- 
galarea. In min. 69, lovitură de tea
tru. Mârculescu (cel mai peri cui ca 
atacant a’. CTJL-uluI) șutează des
tul de slab, din interiorul careului, 
portarul Opanschi prinde balonul, a- 
poi II scapă copilărește printre pi
cioare în poartă !

Arbitrul AL. VADUVESCU — 
București a condus bine.

POLANA i Opanschi — Dănăilă, 
GRAMA (min. 87 Crețulescu), Stan, 
Strechioiu I — Popa, Strechioiu II
— Richită, CIUCU, GORAN, (min. 
TO Pavel), Bran.

C.F.R : CATRINA — Rusu, Cos- 
ma. Dinu, Bivolan — Panait, Drâgan
— Blejușcă, (min. 60 Brukental), lor
ds che, MÂRCULESCU, Costăchescu.

Aurel PĂPĂDIE

Gri-
Buciumea- 

Cristache (min.
- Ionescu, 
Vintilă). 
GRAUR

0-0)

PROGRESUL BRĂILA — T 
CHIMIA RM. VTLCEA 1-0 (0-0) ■
BRAlLA, 9 (prin telefon, de la 

trimisul nostru). Partida s-a 
disputat sub spectrul evitării locu
rilor periculoase și obținerii unei 
poziții sub „soarele" clasamentului.

Jocul tncepe sub auspicii bun» pen
tru gaade, care atacă încă din start, 
obligînd pe oaspeți la o apărare 
ermetică, aglomerată. Acțiunile ste
rile și lipsa de finalizare a înainta
șilor brăileni (Chițu, Cotigă) fac ca 
pînă la pauză scorul să rămînă alb.

După pauză, presiunea gazdelor se 
accentuează, jocul începe să 6e „ae
risească", folosind mai mult extre
mele și au cîteva ocării bune de a 
înscrie, dar șuturilor lui I. Ionescu 
și Cotigă li se opune portarul Stana, 
în formă deosebită în această par
tidă în care a fost foarte mult soli
citat. In min. 60 totuși, la o neînțe
legere între apărătorii vîlceni, pro
fită I. Ionescu și înscrie din apro
piere. După primirea golului, oas
peții ies tot mai des la atac, dar ac
țiunile lor sint sterile, fără clarvi
ziune.

Arbitrul M. NIȚA — 
condus bine.

PROGRESUR î Rădoi • 
GHEORGHIȚA, MIRAI, ____
Plugaru, I. IONESCU — Mihalache, 
Chițu (min. 78 Corbănescu), COTI
GA, Fildiroiu (min. 46 Teodorescu), 

CHIMIA : STANA — Dragomir, 
Pintilie, Păciulete, DUMBRAVA — 
Zernie (min. 46 Porumboiu), Ip- 
nescu — Tlfirel (min. 64 Sima), Lo
vin, BURE ACU, Decu.

FI. SANDU
POLITEHNICA GALAȚI — 

PORTUL CONSTANȚA 1—0 (0-0)
Joc anost, cu multe greșeli comise 

de jucători, dezamăgind pe cei 8 000 
de spectatori. Este evident câ Po'i- 
tehnica traversează o perioadă cri
tică, iar Portul se pare că s-a îm
păcat cu gîndul că nu mai poate 
pasa „lanterna roșie" altei echipe. 
Golul gălățenilor a fost marcat de 
Popanicâ (min. 53). A condus satis
făcător L UKDEA — București.

București a
Stănoaie, 

Petcu —

aprilie) :

T. SIRIOPOL, coresp. județean
I. SP. STUD. 18 11 7 0 33—18 29
t. S.N. Oltenița 19 10 4 5 25—24 24
3. Progresul Buc. 18 9 5 4 33—14 23
4. PoU. Galați 19 8 7 4 26—14 23
5. F.C. Galați 19 9 3 7 25-23 21
C. Metalul Tîrg. 19 7 5 7 20—22 19
7. știința BacAu 18 5 8 5 lfr—19 ia
8. Ceahlăul P.N. 18 7 4 7 24—29 18
9. Prog. Brăila 19 7 3 9 10-16 11

10. Metalul Plopeni 19 7 3 9 22—24 17
11. Metalul Buc. 18 5 C 7 18-17 18
12. Dunărea Giurgiu 18 6 4 8 16—24 16
IX C.F.R. Pașcani 19 6 3 10 22—25 15
14. Poiana Ctmpina 19 i 3 10 19—27 15
15. Cbimia Urn. V. 19 5 4 10 16—30 14
16. Portul C-țe 19 3 7 9 19—24 13

(13MECIURI RESTANTE ____  .
Ceahlăul P., Neamț — Progresul Bucu
rești. Metalul București — Sportul stu
dențesc București ; 20 aprilie: Știința 
Bacău — Dunărea Giurgiu.

ETAPA VIITOARE (16 aprilie): F. c. 
Galați — S.N. Oltenița, Progresul Bucu
rești — Dunărea Giurgiu, Pcăana Clm- 
pina — Știința Bacău, Portul Constanța 
— Sportul studențesc București, C.T.R. 
Pașcani — Metalul Plopeni, Progresul 
Brăila — Politehnica Galați, Metalul 
Tîrgovlște — Ceahlăul P. Neamț, Metalul 
București — Chimia Km. Vîloeâ.

seria a n-a: OASPEȚII N-AU ÎNSCRIS NICI UN GOL!

■sir1

5i
1OS și

eatd.

APRILIE 1972

balonul in plasa 
Fotoi S. BAKCSI

OLIMPIA S. MARE — 
C.S.M. SIBIU 1—0 (1—0)

Gazdei» au avut !n permanență 
inițiativa, fapt reflectat și In rapor
tul de cernere : 15—4 In favoarea 
lor. Scorul putea fi mai mare, dar 
Libra (min. 10) și Barota (min. 55) 
au ratat ocazii clare. Oaspeții s-au 
apărat bine și au contraatacat de cî- 
teva ori periculos. Unicul gol a fost 
realizat de Bathori II (min. 15).

A. C'RIȘAN — Arad a condus bine 
pînă în min. 85, apoi a comis 
două greșeli : n-a acordat un penalty 
oaspeților la un fault în careu (min. 
85> și a annlat un go! (Schell — 
C.S.M-, min. 87) pentru un ofsaid 
imaginar.

V. GODJA, coresp.
GAZ METAN MEDIAȘ — 

C.F.R. ARAD 1-0 (0—0)
Localnicii au dominat mai mult șl 

au reușit să clștige la limită acest 
ioc. înaintașii Gaz metanului au ra
tat multe ocazii. De _abia spre fi
nalul partitdei, in min. 81, gazdele 
au Înscris unicul gol prin

Bun arbitrajul lui A. 
Brașov.

V. POPOVICL coresp 
GLORIA BISTRIȚA — 

MINERUL ANINA 2—0 (1-0)
Joc de luptă. In care oaspeții au 

sperat că vor realiza un rezultat de 
egalitate. In prima pane a meciu
lui. localnicii au dominat, dar au 
și ratat numeroase ocazii, nereuțind 
să înscrie decît o dată, in min. 14, 
>rin Ciocan în repriza secundă, 
oaspeții au ieșit la atac, dar n-au 
eușit sâ finalizeze. Cei care înscriu 
int tot jucătorii echipei gazdă, prin 

Victor, în min 71
A condus bine C. SZILAGHI — 

Mare.

Jiga.
ILIESCU

I. TOMA, coresp.
OLIMPIA ORADEA — 

CF.R. TIMIȘOARA 2—0 (1-0) 
ereviarii au început bine jocul, 

treptat au cedat inițiativa. De 
aitfei. tmusorenii au ratat in min. 5, 
pric Seceleanu, posibilitatea 
deschide scorul. In ultimul 
ai primei reprize, Balogh a 
primul gol pentru Olimpia. După 
patru minute de la reluarea jocului, 
o combinație între Bacoș și Arnoțchi 
a făcut țăh-mat apărarea feroviară

de a 
minut 

Înscris

MAREA TRAGERE SPECIALĂ 
LOTO A PRIMĂVERII

Putețî participa pe bilete de 2 lei, 5 lei și 15 lei 
varianta. Variantele de 15 lei vă dau dreptul de par
ticipare la toate extragerile cu mari șanse de cîșfig.

AZI ULTIMA ZI PENTRU PROCURAREA BILETELOR!

AUTOTURISME, 
BANI si EXCURSII

i

șl primul a majorat Scorul la 2—0 
A arbitrat bine I. CÎMPEANU- 

Cluj.
I. GHIȘA, coresp. județean

CORVINUL HUNEDOARA — 
ELECTROPUTERE CRAIOVA 0—8
Joc de slabă calitate. Gazdele ău 

atacat, dar fără orizont, neconvin
gător. De altfel înaintașii Corvinu- 
luî au ratat numeroase ocazii. Crâio- 
vehii s-au apărat destul dezbine, au 

de pe- 
distanțâ.

contraatacat rar, dar destul 
riculos și au șutat de la 
însă imprecis.

Foarte bun arbitrajul lui 
COLAESCU — Caransebeș.

M. IOANID,
12 4
9 4
8 3
8 4
8 3
7 5
8 2
8 2
6 5
7 3
7 3
7 3
7 3
7 2
7 2
6 4

(13

M. NI-

coresp.
S9— i 28
31—17 22
25—15 21
17—23 20
21—20 19

1. C.S.M. REȘIȚA
2. Minerul B.M.
3. C.F.R. Timiș.
4. Vulturii textila
5. Gloria Bistrița
6. C.F.R. Arad
7. Metalurg. Cugir
8. Min. Anina
9. Poli. Timișoara 

10. Corvinul Huned.
11—12. C.S.M. Sibiu
U—12. “" ‘

13.
14.
15.
16.

MECIURI RESTANTE (13 1
Chimia Făgăraș — C.S.M. Reșița. Poli- - ------- . . . Guglr> 

textila

Olimpia S.M. 
Gaz m. Mediaș 
Chimia Făg.
Olimpia Oradea 
Electroputere

18
18
19
18
19
19
18
19
18
19
19
19
19
18
19
19

2
5
6
■
8
7 21—23 19
8 14—16 13
9
7
9
9
9
9
9

10 23—23
9 14—25

aprilie) '

21—28
23—29
20—13
18—29
12— 19
13— 22
27-28

18
17
17
17
17
17
18
16
18

tehnica Timișoara — Metalurgistul 
Minerul Baia Mare — Vulturii 
Lugoj. ____

ETAPA VIITOARE (16 aprilie): 
rai Anina — Olimpia Oradea. _______
Sibi — Minerul Baia Mare. C.F.R. Arad
— Olimpia Satu Mare, C.F.R. Timișoara
— Gloria Bistrița. Gaz metan Mediaș — 
Politehnica Timișoara. Metalurgistul Cu-

— C.S.M. Reșița, Chimia Făgăraș — 
Corvinul Hunedoara. Electroputere Cra- 
icva — Vulturii textila Lugoj.

Mine-
C.S.M.

MECIURI AMICALE
LOTUL U.E.F.A. —

RAPID (TINERET) 0-0 
A.S.A. TG. MUREȘ — 
ST. ROȘU 3—1 (1—1) 

DINAMO - STEAUA 2-1 (1—0)

RESTANȚA IN CAMPIONATUL 
DE TINERET-REZERVE

în meoi restanță disputat săptămîn* 
trecută in cadrul campionatului de tine- 
ret-rezerve, Rapid a învins Dinamo cu 
2—1 (0—1).

/

PRONOSPORT
I. Ș. N. Oltenița — Metalul 

Tîrgpvijte 
Metalul Plopenj - 
F. O. Galați 
Poiana Cîmpina - 
C.F.R. Pașcani 
Chimia Făgăraș — 
C.S.M. Reșița 
Olimpia Oradea - 
C.F.R. Timișoara 
Bologna — Veronă 
Catanzaro — Atalahta 
Fiorentina — Cagliari 
Internarionale — Lanerossi 
Roma — Milan 
Samptloria — Juventus 
Torino — Napoli 
Varese ;— Mantova

II.

III.

IV.

V.

1

1

X

ANULAT

1
1

X
2
1
2 

X
1
2

VI.
VII.

VIII.
IX.
X.

XI. 
XII. 

XIII.
Fond de premii 348 413 lei.
• Plata premiilor pentru acest 

concurs se va face astfel: în Ca
pitală de la 14 aprilie la 24 rtiai 
1972 ; în țară de la 18 aprilie la 
24 mai 1972.

• Meciul IV ; Chimia Făgăraș — 
C.S.M. Reșița nedisnujîndii-se, « 
fost anâl^t, Toâte vafiahtefo prig 
ffișsș .Jmgto CStâ» >



t

A 2-. VICTORIE A POLOI$TftOR ROMÂNI

ROMÂNIABULGA RIA 8-5
SOFIA, t (prin telefon). Național» 

de polo ■ României • eîștlgat ș! cel 
de al doilea meci consecutiv din 
cadrul turneului internațional, tn- 
trecînd destul de lejer reprezenta
tiva Bulgariei la seorul de 8—5 (2—1, 
2—0, 1—2, 3—2). Jucătorii noștri au e- 
voluat mult mai bine deeît în parti
da precedentă, domlnlnd evident o e- 
ehipă în progres, dornică eu orice 
preț să obțină un rezultat favora
bil. Poloiștii români au condu» în 
permanență la două-trel goluri di
ferență, echipa gazdă reușind doar 
într-un singur moment din repriza 
a treia să Umiteze handicapul la un 
punct (3—4).

Celt 13 goluri al» partidei au fost 
înscrise pe rînd de : V. Rus, T. To- 
mov, D. Popescu (inf. numerică), 
Culineac (inf. numerică) V. Rus (ia 
capătul unei eplendide combinații 

" ” ,1 bazăr), T. Tomov
Brankov, Lazăr, 
(sup. numerică), 

Zarafirescu (4 m), Brankov ți Novac 
(inf. numerică). Din formația învin
gătoare s-au remarcat Huber (ex
celent), V. Rus, Zamfirescu, Mihâi- 
lescu fi Culineac.

In cel de al doilea meci al ailei, 
arbitrat de C. Mărculescu, R. D. 
Germană a învins Grecia cu 
(2—0, 1—1, 3—1, 2—2).

cu Culineac șl 
(sup. numerică), 
Novae, Brankov

IN „CUPA BUCEGI" IA SCHI

STRĂLUCITĂ Șl REPETATA 
VICTORIE ROMÂNEASCĂ

VIRFUL CU DOR, 9 (prin telefon). 
5i ziua a doua a concursului inter
național de schi „Cupa Bucegi“ s-a 
bucurat de același excepționale con
diții meteorologice și organizatorice. 
Dan Cristea și Gh. Vulpe, consec
venți rezultatelor din prima zi, au 
demonstrat prin victoria repetată 

o clasă internațională incontestabilă. 
Eforturile vizibile ale coneurenților 
austrieci, cehoslovaci, polonezi, ita
lieni și bulgari de a se apropia de 
valoarea individuală și în grun. 
afirmată de români, s-au materiali
zat numai parțial, prin locurile 
"-‘-3, la egalitate, obținute de schiorul 
austriac Gerhart Brandstetter și Gh. 
Vulpe șl locurile 5 si 7. obținute de 
schiorii cehoslovaci Ladislav Klnsta- 
cky și Liubov Petrik. Cursa a 
rapidă și lupta acerbă, dovedite 
numărul mare de abandonuri 
și descalificări (7) care atestă 
gajarea totală și fără rezerve a 
ctirenților, hotăriți să obțină 
sau nimic. Dar, tn fața

fost 
prin 
(20) 
an

con- 
totul 

. --- - —■- formei
deosebite a românilor, nu se putea 
face efectiv nimic. Adversarii și-au 
dat seama de valoarea lui Cristea 

---- — ----- ,---- să se 
bată doar pentru locul 2. Intere
sant, espru și antrenant a fost în 
special duelul cu schiorii austrieci, 
care în marea lor ambiție de a 
eîștiga, au riscat enorm și în afara 
locului 2—3 amintit. Restul concu- 
renților nu au putut termina cursa. 

La fete se repetă situația de sim- 
bătă.: A Cîștigat tot o sportivă din 
Cehoslovacia, Maria Sebestova, se
cundată de concurenta bulgară Di-

mitrrnl* Dimitrova. Fe locul ?. 
ritoriu ca rezultat si ca efe 
unei constante ce comportament 
ambele manșe, s-a clasat Elena Nea, 
goe (România), 
diferența 
schioarele 
dentă, cu 
româncele
Cimpeanu __ ____ ___
Reținem evoluțiile promițătoare ale 
junioarelor Eva Mezei ți Nuți De- 
geratu, clasate pe locurile 5 ți 7. 
„Cupa Bucegi- s-a bucurat și de 
succes de public, dar, în primul 
rind. trebuie reținută ca valoroasă 
performanța schiorilor români, drept 
una dintre victoriile de semni
ficație și de confirmare Internațio
nală.

REZULTATE TEHNICE : slalom 
special (Valea Scîndurari, 400 m lun
gime — 150 m diferență de nivel 
— 54 porți) : băieți : 1. Dan Cristea 
(România) 73,0 ; 2—-3. Gh. 7 uipe
(România) și Gerhardt Brandstetter 
(Austria)

J

Dietmar Wettemeck este fericit după recorcul național (I:17fi) realizat la 200 m mixt

printre fruntașii

dat seama de valoarea lui 
și, resemnați, au acceptat

CEHOSLOVACIA - SUEDIA
IN C. It DE HOCHEI

Turneul grupei A din cadrul cam
pionatului mondial de hochei, ce 
se desfășoară în aceste zile laPra- 
ga, a programat aseară primul 
derby : Cehoslovacia — Suedia, Ju
cătorii echipei garidă, încurajați fre
netic de cei peste 14 000 de specta
tori, au atacat de la început în 
trombă, conducînd cu 2—0, scor pe 
care l-au majorat în repriza se
cundă la 3—0. în ultima parte a 
tntîlnirii, hocheiștii suedezi au fă
cut eforturi serioase pentru a re-

v. ciocAltea

turneului zonal

4-1
duce din handicap, dar nu au reu
șit, ambele echipe înscriind cît* 
un gol. Scor final: 4—1 (2—0, 1—0, 
1—1) pentru Cehoslovacia. Au mar
cat : J. Holik 2, Nedomanski, Haas 
de Ia învingători ți Palmqvist de 
la învinși. într-un med disputat 
simbătă seara : Finlanda — R. F. 
a Germaniei 8—5 (5—0, 2—4, 1—1).

CLASAMENT

1. Cehoslovacia
1 U.R.SJ3.
3. Suedia
4.
5.
8. Elveția

Finlanda 
R.F.G.

1
1
a
i
i
i

3
1
1
1
0
e

o 
o 
o 
o 
o 
o

o 
o
1 
o
3
a

as
ii— 
13—

2
0
5
5 

5—19 
3—81

4
3
3
3
0
O

ediției
desfășurare

La ora închideri! 
curs do 
U.R.S.S, — Finlanda,

era în 
partida

Ca și în prima zi, 
de clasă manifestată de 
cehoslovace a fost evi
tat efortul depus de ro- 
ludit Tonrori «! Maria 
de a reduce diferența.

73,0; 2—3. Gh. Vulpe
75,8! 4. Virgil Bren ci

(România) 76,3 ; 5 Vladislav Klnsta- 
cky (R.S.C.) 78 ; 6. Dorin Munteanu 
(România) 78,8. Fete : Maria Sebesto
va (Cehoslovacia) 69,6, 2. Dimitrer.ka 
Dimitrova (Bulgaria) 70,1 î 3. Elena 
Neagoe (România) 75,8 ; 4 Dorota
Kaputa (Polonia) 76,1 ; 5. Eva Me
zei (România) 76,2 i 6. Minodora Zer- 
man (România) 76, 2.

In urma rezultatelor celor două 
zile, „Cupa Bucegi" a fost cîștigată, 
la băieți de Dan Cristea, iar ia fete 
de Dimitrenka Dimitrova.

Mihai BARA

ÎNOTĂTORII ROMANI AU IN» SECUNZII ERANJEI
• Aimer 4:15,6—400 m liber și Wetterneck 2:17,9 — 200 m mixt, noi recorduri ale României • Anca 
Groza la al 4-lea succes • Franța (B) învingătoare în concursul feminin

see

1

Ia spate, el a fost ajuns de fran
cezul Baehr s: de austriacul Podo- 
lan. întrecerea avea să fie decisă 
pe porțiunea de bras, unde Wet- 
temeck s-a desprins ciar de adver
sari. încheind proba cu un nou re
cord național (2:1<.9'. Slavic a ocn- 
pat locul III și echipa noastră și-a 
mărit diferența la 8 p. A urmat 
însă disputa Ia 290 m delfin 
gata de P. Ravelinghien pe i 
30 de metri, inaintea lui Petele: și 
reprezentanții „cocoșului galic* au 
redus 5 p din handicap (Roite a 
mers foarte slab, ciasindu-se pe 
ultimul loc).

O luptă excepțională ne-a oferit 
cursa de 100 m bras, în urma aus
triacului Kriechbaum (marele favo-

cis

r

HANDBALISTELE DE LA CONFECȚIA ÎNVINSE,>

PE TEREN PROPRIU, DE VOINȚA ODORHEI!
J

Doina Băicoianu a înscris, la
în etapa a VlII-a (a 17-a) a cam

pionatului feminin de handbal Di
vizia A, desfășurată ieri, au fost 
înregistrate — în general — rezul
tatele scontate. Excepție a făcut 
meciul din Capitală, în care Voința 
Odorhei a obținut o nesperată vic
torie în fața Confecției.

CONFECTIA — VOINȚA ODOR
HEI 6—7 (4—2) I ! Este, fără îndo- 
ilă, una din marile surprize ale 
acestui agitat campionat feminin de 
handbal. Jucătoarele din Odorhei 
au meritat victoria pentru că au 
știuț să lupte pentru ea, pentru că 
n-au abandonat nici o clipă ideea 
că trebuie să cucerească cele două 
puncte (deși au fost momente cînd 
situația lor era precară), pentru că 
âu știut să profite de greșelile ad
versarelor, punîndu-și — în ace
lași timp — în valoare întregul po
tențial. Valoarea acestui succes 
crește considerabil dacă luăm în 
considerare faptul că formația din 
Odorhei a jucat fără Magda Mikloș, 
pe care ne obișnuisem s-o socotim 
jumătate din echipă. Felicitări ju
cătoarelor Voinței și antrenorului 
lor, D. Szabo :

Confecția — deși lipsită, în con
tinuare, de' coordonatorul său de 
joc, Constanța Ilie —■ a început 
bine meciul. în min. 19 conducea 
cu 4—2 și. în acest moment, ju
cătoarele sale au făcut greșeala de 
a se socoti învingătoare sigure. Din 
această infatuare s-au născut nu 
meroasele greșeli săvîrșite îndeo
sebi în atac, nepermise pentru 
handbaliste de Divizia A, greșeli 
care au avut grave repercusiuni, 
declanșînd spre final și degringo
lada. După felul cum au evoluat 
ieri, după cum au irosit munca lor 
și a antrenorilor, textilistele Tși 
merită soarta. Prin cele două punc
te cedate, handbalistele de la Con
fecția și-au netezit propriul drum 
spre Divizia B...

Meciul a fost dramatic. Miza 
mare și-a. pus amprenta pe joc (fie
care formație a ratat cite 3 arun
cări de la 7 m !), astfel că era greu 
ca el să corespundă exigențelor 
specialiștilor (82 de faulturi:

Cluj,
cu 1—033—49). Confecția a condus

(min. 3), 2—1 (min. 15), 3—2 (min.
17) și a încheiat repriza cu avan
taj de două goluri. La reluare, 
bucureștencele au dat două pase în 
atac la adversare, permițind oaspe- 
telor să declanșeze contraatacuri 
Încheiate cu goluri; min. 31. 4—4. 
De altfel. Confecția a traversat 
timp de 25 de minute (din min. 19 
pînă în min. 44 n-a marcat nici 
un gol_D. o perioadă de totală de
rută, 
bine 
rea : 
nine
(min. 48 : 6—6) n-a putut schimba 
însă soarta meciului. Voința Odor
hei a terminat — pe merit — în
vingătoare.

Au marcat: Adochiței 3. Sere- 
diuc 2, Bidiac 1 — pentru Confec
ția, Magyari 4. I. Teglas 2, M. Te- 
glas 1 — pentru Voința. Au arbi-

Fetele din Odorhei au sesizat 
situația și au luat conduce- 
min. 44. 6—4. O scurtă reve- 
a elevelor lui Mircea Baiir.t

10 goluri
trat cu scăpări : L Crețe jj AL Mi- 
leti (Petroșani).

Hrntoche NâTJKa

UNIVERSITATEA CLUJ — 
LEFA. U—17 5—11), Prtru—
realizatoare: Vide 5 — penriu „U* 
Cluj și Băicoianu 19 — pentru

Au arbitrat T V-jkănescu 
ți L Manoliu (Sibiu).

TEN1ILI BUHUSI — RAPID 
BUCUREȘTI 12—11 T—») Au 
marcat : Serbau 4, Vieru 3. Pioara 
3. Munteanu 1 Acoroaie 1 — pen
tru Textila. Slănișci 5, Crișu 2, 
(onstanlin. Fibre*. Ștefan și Oun
ce* cite unui — pentru Rapid. Au 
arbitrat: P. Coblliț și C. Sendtea 
(Ploiești). 11. Vieru — cor

RULMENTUL BRAȘOV 
REȘUL TG MURES 21— 
Cele mai multe goîuri a-, 
scrise de Nako S. Oancea 6 
meniul și Sos 4 — Mure 
condus: G. Popescu și St Șerbsa 
(Buc.). (V Seca rea nu — coresp

iesp.)
MV-

CAMPIONATUL MASCULIN UE HANDBAL
(Urmare din pag. IJ

5 goluri, repunînd formația sa pe 
linia de plutire. Băcăuanii au ob
ținut egalarea în min. 43 (16—16 
și pînă la fluierul final nici una 
dintre formații nu a putu: să se 
distanțeze. Principalii realizator: ; 
Roth (5). Schnaps (5) pentru Inde
pendența, respectiv Constan ri-eseu 
(11). Păcuraru (4).

DINAMO BUCUREȘTI — POLI 
TEHNICA TIMIȘOARA 10—9(4—6). 
A fost una dintre cele mai indir- 
jite partide ale turneului de Ia Ga
lați. Timișorenii, dornici să evadeze 
din zona retrogradării, au luat 
start furtunos, gindind că vor pu
tea repeta performanța din al doi
lea tur al campionatului cînd a u 
învins pe Dinamo. In min. 26. sco
rul era de 6—3 pentru „Poli*. ’ 
ciuda unor situații de joc extrem de 
favorabile (bucureștenii au fost de 
două ori în patru jucători de cîmp) 
studenții nu au reușit să înscrie 
nici un gol timp de 20 de minute.

„ printre a:te_e, 
de la 7 m. astfel că 
scorul devenise 10—7 pen- 

imo. în această situație. Gu
mai ratat o aruncare de 

, după care timișorenii au 
andicap apropiindu-se 
punct de drnamoviști, 

min. 51 conduceau cu 10—9. 
iee 9 minute aie partide: 
: eforturile depuse de 

două combatante, scorul nu a 
putut fi modificat. Principalii 
uzat uri: Licu (3) și Papp (3) 
tru Dinamo, respectiv Gunesch

INHERSITATEA BUCUREȘTI 
— POLITEHNICA GALATI 21—11 
(19—5)- După două infrtngeri'ccnse- 
V.—».îe în acest tui ueu, studenții 
bucureșteni s

,ob'

aruncâ: 
min. 41 
tru Dinam 
nesch a 
la 7 m.

a un

Concursul de primăvară al atleților

agi 
turneu, 

rc^'snșât 
tă seară .obținând o vie-tor.e «are 
ți pe deplin meritată. Ei au fost 
superiori din toate punctele de ve
dere. întreând o formație care ș;-a 
risipit, chiar pe teren propriu, și 
puținele speranțe pe care le mai 
avea de a rămîne în prima divizie. 
Principalii realizatori: Roșu (5), 
S’ef (4) și Cosriia (4) pentra Uni
versitatea. Homea (4' pentru Poli-

de la școlile sportive

rit), care a sosit primul. Resler, cu 
forțe mai proaspete, a atins al doi
lea peretele bazinului, dar Șopte- 
reanu. în formă slabă, nu a reușit 
decît locul 4. Așadar, înaintea ulti
melor două probe i România 123 p 
— Franța (B) 118 p.

Și iată clou-ul zi iei. proba de 
400 m liber. O victorie a lui Aimer 
era suficientă pentru a oferi echipei 
naționale un succes în fața înotă
torilor francezi. Dar reșițeanul nu 
s-a mulțumit cu atît Lansat cu 60.5 
pc pr^ui3 • d â itușit sâ psr~
curgă următoareie lungimi într-un 
ritm de 32—33 de secunde, oprind 
cronometrele în final Ia 4:15.6 —
un nou și pre'i-ss record național 
(v. rec. 4:17,9). In sfirșit. mai merită 
a t: subiiniatâ excelenta evoluție

(A) 2:23.3,
mixt (f) :
CF) 5^6.7,

Ge-orgeaca (R) 1:22,1,133S;
Amardolh CF) 4^.3, Nagy (R) 
Stopajnlk (A) 4 □6,7, “ '
4:53.8;..................... .
4:524. Va.npouille (F) 5:06,8, 
(R) 5:10.6, S. Tomancfi
pâzan (R) 5:145, E. 5^4.1 ; 4x100 m m’xt
4:09.5, Franța 4:103. 
_ record ; 4x100 m i4:44.5, România

Omeyer (T) 
400 m liber (b) : ALMER (R) 
- record. Vigorito (F) 4:24.9, P. _ _ ----- ~ — - 4.35 3,

Hochwind (A) 
406 m liber (O : REYNAUD (F) 

Crlstescu 
l (A) 1 :12.4, Pu- 

Tomandi (A) (b) : ROMANIA 
Austria 4:11,B

mixt (f) ; FRAN
ȚA 4:44.5. România 4^3,0, Aus- 
■. :a 4:56.5. Clasamente geomle —■ mas
culin t ROMANIA 147 p. Franța (B) 
’.37 p. Austria 76 p ; feminin : FRANȚA 
<B) 150 p România 107 p. Austria 71 p.

Adrian VASILIU

de la Vrnjacka Banja
BELGRAD, 9 (Agerpres). — Tur

neul zonal de șah de la Vrnjacka 
Banja a continuat cu disputarea 
partidelor întrerupte din primele 
trei runde. Iată rezultatele i Bukici 
— Ciocâltea */«—lft; Smejkal — 
Holer 1—0 ; Csom — A dorian 
’/»—*/« 1 Krfstinsson — Rukavina 
>/:—Vj ; Sursok — Kouros 0—1.

în clasament, după trei runde, pe 
primele locuri se află Ciocâltea (Ro
mânia), Boboțov (Bulgaria), Malich 
(R.D.G.), Psibil (Cehoslovacia), Ado- 
ria-n (Ungaria) — toți cu cîte 2 
puncte.

în runda a 4-a, Victor Ciocâltea 
joacă cu piesele albe împotriva 
islandezului Kristinsson.

BOB RECORD MHOIM U FtAjM

ISAKSSON - 5,51 m!

J/,

NEW YORK, 9 (Agerpres). — Re
cordul mondial la săritura cu pră
jina a fost doborit, la Austin (Te
xas), în cadrul unui concurs inter
national. Autorul performantei este 
atletul suedez Kjell Isaksson, care 
a trecut peste ștacheta ridicată la 
5,51 m. Recordul a fost realizat din 
cea de-a doua încercare. Vechiul 
record al lumii era de 5,49 tn și 
fusese stabilit de Christos Papani- 
eolau (Grecia) în 1970, la Atena.

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX

CONCURS PREOLIMPIC
DE PENTATLON MODERN

rostul campion mondial de box la cate
goria grea, Cassius Clay, a anunțat ofi
cial că-1 s-a intiln.) la 1 mai, la Van
couver. pe. canadianul Georges Chuvalo. 
Apoi Clay a declarat ziariștilor că va 
semna contractele 
Jerry 
loc la

FassnacM nu « fost prezent 1» start. 
In sarills probei de 109 m fiber bărbați, 
Gerhard Schiller a egalai recordul R.F. 
a Germaniei ou timpul de 53,66,

________ pentru 
Quarry (S.U. A.), oare 
12 Iunie tn orașul Las

mecdul cu 
j va avea

Vega»»
masculină vest-german*Echipa ____ _ .. „

handbal Dankersen șl-a continuat 
neul în Japonia, Judnd la Osaka

MOSCOVA, 9 — Concursul pre- 
oiimpie de pentatlon modern, des
fășurat la Alma Ata. s-a încheiat 
cu victoria echipei R.S.S. Kazahe 
ea.-e a totalizat 15 792 p. Pe locu
rile următoare s-au clasat formația 
R.S.F.S. Ruse — 15 014 p, selec
ționata cluburilor din U.R.S.S. — 
14 928 p, Polonia — 14 619 p etc. 
La individual, victoria a revenit lui 
V. Zvatenko (R.S.S. Kazaiiă) cu 
5 413 p. Primul clasat dintre con- 
curenții străini a fost polonezul 
Rwach, cane a ocupat locul 7 cu 
5 085 puncte.

două zile de întreceri R.D.
In meciul 
Germană, 

scorul
După 
de natație U.R.S.S.
care se desfășoară la Moscova, 
general este 119—105 In favoarea oaspe
ților. La masculin conduce U.R.S.S cu 64—56, Iar la feminin R.D. Germana cu 
63—41. Iată cîteva rezultate obținute in 
ultimele probe : 200 m mixt — Suharev 
(U.R.S.S.) 2:11,9 (nou record unional) ; 
200 m fluture — Nemșilov (U.R.S.S.) 
3:07.6 : 300 m Tiber f. — Elka Eemlsch 
(R.D.G.) 2 :10,7 ; 200 m spate f. — Chris
tine Herbst (R.D.G.) l:SS,t (nou record 
R.D.G.).

de 
tun-

rit reprezentativa țării, Handbaliștu Japo
nezi au obținut notoria cu scorul de 
13-11 (7—6).
Echipa poloneză masculină de handbal, 
Pogon Zabrze, aflată în turneu în Ceho
slovacia; a Juoat la Ostrava cu formația locală " — - - — -----
slovacă rul ci*

Banik, HandbaMștii eeho- 
au terminat învingători cu sco- 
17—7 (11—3).
Te»t-*«rm*ni 4» mgby Odin,

TURNEUL INTERNATIONAL DE SCRIMA

In cadrul concursului atletic de I» 
Austin (Texas), cunoscutul recordman 
american Jim Ryun a ctștigat proba de 
530 yarzl plat eu timpul de 1:43,1. După cum se știe, Jim Ryun — care deține 
recordul mondial în aoeaetă probă cu 
1:44.9 — nu a mai participat de două 
săptămtnl la nici un concur» 
fiind accidentat.

ofictal,

eadrnl
tenis

fUrmere din peg. 1} Jâantv ele se vor apropia de forma 
cea mai bună".

-4.ritețSe ri experierte
exnpeițioLâte.

Ulumete d:uă jocuri ale tablou
lui final au foaS ocupate de Mari» 
Chantal Depetris Demailie, camp.- 
oana mondtete a probei ți Brigitte 
Gapais-Damoot. Ambele au reaDzat 
numai cite o victorie i Demafile te 
Dumont (4—2). ți Dumont te Ghin- 
tei (4—3). Excelente sub raportul 

ți pregătirii tehnice, cefe 
două fioretiM frar.reae nu și-au 
dubtet s teste calități ți prmtr-o 
pregătire fizică adecvată. Unul din 

lui francez, dl. Al-
pbonre Loden, ne-a declarat: 
.Totuși, sint mulțumit de evoluția 
floretisteior mele pentru ace^t se
zon. Abia 13 Como și ia Trofeul

.ter.

cum arate. statistic, c’a- 
finai-e:; 1. Catherine

Ceretti 5 r„ 2. Ana Pascu 
4. Eca-

late ți 
samentol 
Rousselet 
4 s-, X Ileana Ghiulai 2
terina Stahl 2 v„ 5. Marie Chantal 
Depetris-Demaill e 1 v„ 6. Brigitte 
Gapais-Dumont 1 v.

Prob» de itmplu bărbați aia 
campionatelor tnternaționilo de 
ale Republicii Sud-Africane a fost cîș- 
tigată de Jucătorul american Cliff Ri- 
er.ev, învingător în finală, cu 6—4, 7—S, 
3—6, 6—4, în fața spaniolului Manuel 
Orantes. în finala probei de dublu fe
mei, perechea australiană 
Goolagong — Helen Gourlay a 
cu 6—1, 6—1 de cuplul cr~— 
Shaw — Joyee WEliams. 
simplu femei a revenit 
E-.or.na Goolagong, oare * Învins-o 
finală, ‘ ‘
Wade

Evonne 
dispus 

englez Winnie 
Proba de 

australlencei ____ „__ _______ j }n 
cu 4—6, 6—3, 6—0, P» Virginia 
(.Anglia).

EeMpa _ ____ ... _ _
din Hanovra, a tatttnit pe teren propriu, 
Intr-un med amioal, echipa francezi F.C. Duoarevllle, Gazdele au repurtat 
victoria cu «coral de 13—12 (®—4).
■L» D»na, (In bazin mie) au eontluu» 
campixxtatele de natațle ale S.U.A. Proba de 200 yard spate masculin a re
venit Iul Mike Stamra cu ldlXIS, urmat 
de Gary Hall — 1:523. Brian Job și-a 
adjudecat victoria în cursa masculină 
de 100 yarzl bras cu rezultatul d« S7,S, 
iar John Ktassăla s-a dasat pe primul 
loc în proba, de 500 yard Uber eu tim
pul de 4:23,3. Alte rezultata i so® y, liber 
m. — Steve Gesite» 1:39,2 s K9 y. liber fi — Kim Peyton — 1:52,5.
a
Turul ciclist a! Austriei, rezervat ama
torilor, va avea loc între 2 ți 11 iunie șl 
va măsura 1 329 km, tapărțiț! tn 10 
etape. Printre numeroșii cicliști și-au 
anunțat participarea șl echipele olimpica 
ala Belgiei, Italiei ți Olandei.

Satisfăcător. arbitra.
suaroa (Ungaria).

lui I. Me-

Dintre celelalte parccîpante ia 
turneul individual, o notă bună 
pentru Anima Alexandrov și Su- 
zana Arddeanu, care au ajuns pînă 
în semifinale. Alături de ele, o im
presie frumoasă au lăsat maghiarele 
Szolnoki și Szaray precum și _ bei- 
gianca Lecomte, care a participat 
pentru prima oară la acest concurs.

turneului Internațional d» tenis 
Houston (Texas) va opune peFinala

de la______ ,-------- , _ ------ .australienii Laver șl Rosewall._ In semi
finale. Laver l-a învins pe 
6—L 6—2. “ ~ '
4-6, 4-3,
■
In eadrul __ --------- _ ...
de natație, Heike Nagel a stabilit un 
nou record național în proba feminină 
de 100 m fluture cu timpul de 1:05,3. 
Proba masculină de 200 m fluture a fost 
cișngată de Folkert Meeuw, cronometrat 
în î:0*A urmat de Walter Mach — 2:22,3. 
Recordmanul mondial al probei, Han*

Numeroși spectatori au urmărit la 
Essen, pe circuit, o cursă eiclisiă inter
națională, care a reunit la start aproa
pe 150 de alergători amatori. Disputată 
pa o vreme ploioasă, cursa a prilejuit 
o întrecere pasionantă, încheiată eu 
victoria olandezului Heinz Kujpers. 12 * parcurs 120 km în 211 53 :10.

_ ____ . Okksr cu
iar RosewaU l-a ttimlnat cu 
6—4 pe englezul Taylor.

campionatelor vest-german*

Curu internaționali automobilistici 
(formula S.OOO), desfășurată pe circuitul 
de la Brands Hatch (Kent), a 
sportivului neo-zeelandez “ 
McRae. învingătorul, 
De o mașină „Chevrolet' 
km tn 46:19,4. Pe locurile s-au clasat Brian Redman (Anglia), pe 
„Chevrolet"* Van Lennep (Olanda), pe 
„Surtees" șl Alan RoUlnsott (Anglia). Cel mai rapid tur de circuit a fost rea
lizat de McRaa, cu o medie orară d« 
157,500 km.

revenit 
Graham care a concurat 

a parcurs 120 
următoare

ORADEA, 9 (prin telefoa, de la 
corespondentul nostru).

In zilele de 7 și 8 aprilie, stadio
nul Tineretului din localitate a 
găzduit a IX-a ediție a concursului 
republican de primăvară al școlilor 
sportive, prima mare competiție a 
anului în aer liber. La startul în
trecerilor au fost prezenți peste 700 
de atleți din 28 de școli sportive 
și asociații din întreaga țară. Cele 
mai bune rezultate au fost reali
zate de sportivii de Ia Școala 
sportivă Oradea, C.S.M, Cluj, C.S. 
Baia Mare, Liceul loan Slavici 
din Arad. O revelație a oonstituit-o 
participarea, pentru prima oară, a 
Școlii generale Bod care, venite cu 
numai șase atlete, a obținut 3 
locuri în finale.

Rezultate tehnice i JUNIORI I1 
100 m: Mircea Moldovan (Oradea) 
11,5; disc: Ștefan Gaja (Cluj) 
43,80 xn ; greutate: Ștefan Gaja 
13,44 m; 800 m: Fr. Mostiș (Baia 
Mare) 1:56,8 ; JUNIORI II 100 m :

Fr. Uivarosi (Oradea) 11.4; 300 tn: 
Fr. Uivarosi 37,2; 300 m garduri: 
Iosif Crișan (Cluj) 40,5; triplu salt: 
Levente Kosa (Tg. Mures) 13.63 mi 
lungime : Carol Olga (Beiuș) 6.73 m 
(record județean): JUNIORI III i 
90 m garduri : Zoltan Zorezsak 
(Oradea) 14^; 600 m: Beia Covaci 
(Oradea) 1:32 J (record județean): 
300 m : Mircea Sabău (Oradea) 38,2 
(record județean); JUNIOARE 11 
100 m garduri: Iudit Kirchner 
(Oradea) 16,1; 300 m : Leontina 
Lucaci (Cluj) 42,4 ; 800 m: L. Luceci 
2:20,3 : înălțime : Mariana Giurgiu 
(Oradea) 1,56 m ; JUNIOARE II i 
300 m: Maria Asavei (Arad) 42,8; 
100 m : M. Asavei 12,7 : lungime : 
M. Asavei 5,33 m; JUNIOARE IIIi 
80 m: Elke Martini (Bod) 10.9; 
greutate : Ibolia Farcaș (Oradea) 
9,93 m (record județean); disc : L. 
Farcaș 25^0 m; suliță: Hedda 
Rhein (Bod) 30,64 m ; lungime : 
Smaranda Ilea (Cluj) 4,89 m.

STEAUA BUCUREȘTI — DINA
MO BRASOV, 27—23 (14—18) Par
tidă c-j un ritm și cu tn angaja
ment fizic deplin, care a plăcut, in 
plus, prin numărul mare de goluri 
tnscrise. Aproape nici nu era de 
crezut că se îr.dlneau prima și ul
tima casată, meritul pentru acest 
frumos spectacol sportiv revenind 
în egală măsură ambelor formații. 
Priadpaci realizatori : Gruia (11). 
Kicsid :4... Birtalan (4) — Steaua, 
respectiv. Wițlisch (12'. Schmidt (3).

CAMPIONATECAMPIONATE

vest-german a pro-

ITALIA : JUVENTUS EGALATA

rea- 
pen- 
i Ol

g etc.
Cesare TRENTINI 
GERMANIEI : 
ÎNVINGĂTOARE

ce.e 
mai

UNGARIA : FERENCVAROS 
SI UJPESTI DOZSA 
' ÎNVINGĂTOARE

conduce Bayern 
p, urmată de 

P.

Paul LÎJRINCZ

Azi începe pe terenurile din par
cul sportiv Progresul o nouă com
petiție de tenia, reunind vîrfMrile 
sportului alb, sub titulatura de 
„Criteriul primăverii*. Pe tabloul 
celor docte probe de simplu figu
rează nume consacrate, cum sânt 
acelea ale lui Petre Mârmureanu 
— așteptat să se reîntoarcă după 
participarea sa la turneele din 
israel — apoi Totna Ovici, cîștigă- 
torul „Cupei Steaua*. L Sântei, S. 
Mureșan, V. Marcu, Gh. Boaghe, C. 
Popovici, V. Sotiriu și alții. La fete, 
este așteptată reintrarea jucătoare-

L-. etapa a 20-a, Ujpesti Dozsa a 
dispus greu de Egvetertes cu 2—1, 
prin golurile marcate de Bene (2), 
respectiv Sovari din 11 m. Ferenc- 
varos a întrecut pe Szombathely cu 
3—L Au marcat Branikovits (2) și 
Albert pentru învingători. Alte re
zultate : Vasas — Gyor 1—4, Vi
deoton — Csepci 2—0, Pecs — Eger 
0—2. Tatabanya — Komlo 2—1, 
Salgotarjan — Diosgyor 3—0. (Săp
tămâna trecută: Ujpesti Dozsa — 
Szombathely 3—0). în clasament 
conduce Ujpesti Dozsa cu 34 p, ur
mată de Salgotarjan — 27 p.

Etapa ce ieri a campionatului 
peninsular a înregistrat cîteva sur
prize : Cagliari a dispus tie Fioren
tina, Mantova de Varese și Milan 
de Roma ! Rezultatele și autorii 
golurilor : Bologna — Verona 1—0 
(Perani). Catanzaro — Atalanta 
1—i (Busatta ; respectiv Zuccheri 
— autogol), Florentina — Cagliari 
0—1 (Riva), Inter — Lanerossi Vi
cenza 2—1 (Boninsegna din 11 m, 
Facchetti; respectiv Maraschj din 
11 m), Roma — Milan 1—2 (Cap- 
pellini ; respectiv Bigon și Golinț, 
Sampdoria — Juventus 0—0, Tori
no — Napoli 1—0 (Tschi), Varese — 
Mantova 2—4 (Morini din 11 m,

lor Ecatcrina Roșianu și ludith 
Dibar-Gohn, cărora li se vor adăuga 
Valeria Balaj, Mariana Nunweiller, 
Aurelia Trifu și o 
tenismene.

serie de tinere

★
Ieri dimineață, 

nate ale „Cupei Steaua' 
rezultatele i

la ultimele fi- 
s-au în

registrat rezultatele i BĂIEȚI i 
Boaghe, Navroțchi (Construcții) — 
Popovici. Roșianu (Steaua) 6—4, 
3—6, 6—2 ; FETE : Virginia Ruzici, 
Mariana Simionescu (Dinamo) — 
Valeria Balaj, Aurelia Trifu (Steaua) 
6—1, 0——4.

Bertuolo — autogol; respectiv Pa- 
nizza din 11 m, Badiani, Masielo și 
Tonghini). în clasament conduc a- 
cum, Ia egalitate. Juventus și To
rino cu cite 35 p, urmate de Ca
gliari — 34 p, Milan — 33 p, Fio
rentina — 32 p. în clasamentul gol- 
geterilor: Boninsegna 19 g, Riva 
17 g, Bigon 11

R F A
FRUNTAȘELE

Campionatul
gramat o nouă etapă în care au 
fost înregistrate următoarele rezul
tate : F. C. Koln—F. C. Kaiserslau
tern 4—2 ; Borussia Dortmund — 
Rotweiss 2—1 ;
Bochum 2—2 ; 
traeht 5—1 ;
Stuttgart 3—0 ;

M.S.V. Duisburg — 
Schalke 04 — Ein- 
Henovra — V.F.B. 

ouuvLga, t, o—u , Fortuna — Hertha
1— 0 ; Bayern Miinchen — Werden 
Bremen 6—2 ; S.V. Hamburg — 
Arminia 1—0 ;

In clasament 
Miinchen cu 43 
Schalke 04 cu 42

ANGLIA CONDUCE
In campionatul Angliei 

echipa Derby County eu 
mată de Leeds United 
și un joc mai puțin, F.C. Liver
pool —52 p, Manchester City — 
52 p etc.

Rezultate înregistrate în etapa de 
sîmbătă:'Arsenal — Wolverhampton
2— 1 ; Chelsea — Crystal Palace 
2—1; Huddersfield — Ipswich 1—3; 
Leicester — Manchester United
2- —0 ; Liverpool — Coventry 3—1; 
Manchester City — West Ham
3— 1; Nottingham — Newcastle 
0—1 ; Sheffield — Derby 0—4 ; 
Southampton — Everton 0—ljWest 
Bromwich — Tottenham 1—1.

DERBY
conduce 

54 p, ur- 
eu 53 p

POLONIA - R.D.G. 2-1
în med amical, la Lodz : Polonia — 

R.D. Germană 2—1 (1—0), Au marcat : 
Lubanski (min. 13 și 55), respectiv Vo- 
gei (min. 67, din penaltâ). Arbitrul 
Eksztajn (Polonia) a condus echipele : 
POLONIA : Kostka —• Szymanowski, Wyrobek, “ .............
Szoltysik, 
Banas, Lubanski, ’< 
mana : Croy — 
Zapf, Sammer, 
Kreische, Seguin.
(P. Ducke), Vogel.

Kostka __
(Wrazy), Ostaflnski, Anczok, 
Masczyk, Kraska (Marks), 

" ’ Gadocha. R.D. GEB- 
Klsche (Kurbjuweit), 
Bransch, irmscher, 
Sparwasser, Streich

Duel aerian intre austriacul Kreuz (tricou alb) și cehoslovacul Hagara.
In meciul amical disputat simbătă la Brno, între echipele Cehoslovaciei 

și Austriei (2—0)
Telefoto i C.T.K. AGERPRES

ȘTIRI, REZULTATE
e Un nou scandal » izbucnit în fotbalul vest-german. Un tribunal din 

Duisburg l-a condamnat la o amendă de 2 500 de mărci pe Jucătorul Gerd Kentschke (S.V. Duisburg), acuzat că a 
vîndut anul trecut meciul cu echipa 
Arminia Bielefeld. Kentschke a fost 
suspendat de federație pe o perioadă 
de 10 ani, ridieîndu-i-se licența.• La Tripoli s-a disputat meciul retur 
dintre echipele Al Ahly (Libia) șl Ismai- 
lia (Republica Arabă Egipt), contînd 
pentru „Cup.i campionilor Africii''. Vic
toria a revenit gazdelor cu scorul de 
4—3 (2—2). învingători șl în primul Joc, fotbaliștii libieni. s-au calificat pentru 
turul următor al competiției.

• A luat stîrșit turneul international feminin care s-a desfășurat la Gosselles 
(Belgia). în finala competiției, echipa 
belgiană Gosselles a Învins cu scorul de 1—0 echipa engleză Nuneaton. Pe locu
rile următoare s-au clasat St. Nicolas Llâge. Chaud de Fonds, US Saint Mau- 
și Borussia Schalke.
• Turneul piteamațicmal de fotbal re

zervat echipelor de tineret, desfășurat 
la Coventry (Anglia); a fost ctștigat de formația franceză St. Etienne, urmată 
de echipele Glasgow, Cardiff, Kiel. Co
ventry și Amheim (Olanda). în finală fotbaliștii de la St. Etienne au învins 
cu scorul de 2—1 echipa Glasgow.
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