
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, VNIȚI-VĂț:.

Selecționata olimpică - Peru z-2 (0-1)

TEST UTIL, tU UN ADVERSAR VALOROS,
11

Am intrat în săptâmîna 
meciului cu Ungaria .

Ieri la Brașov,

București. Start in cursa junioarelor de categoria 15—16 ani. Foto! V. BAGEAC țâre ne-a ajutat să ne vedem slăbiciunile
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In orașele țării, la „Crosul tinerelului* 1 11

REZULTATE TEHNICE : Grivița
Roșie — Rulmentul Blrlad 10—11 
<3—7); Dinamo — Sportul studențesc 
9—12 (0—6»; Farul — Știința Petro
șani 4—3 (4—3); C.S.M. Sibiu — 
Steaua 3—0 (3—0); Politehnica Iași — 
Universitatea Timișoara 0—4 (0—0): 
Agronomia Cluj __ Gloria 4—3 (0—0).

Duminica viitoare nu se va disputa 
etapă de campionat, deoarece repre
zentativa țării noastre va întilni, în 
cadrul „Cupe; F.IJt.A.”, 
reculul.

1. UniV. Tini.
2. șt' Petroșani
3. Steaua
4. Dinamo
5. Gri vița Roșie
6. Rulmentul Br.
7. C.S.M. Sibiu
8. Farul C-ța
9. Sportul stud.

10. Poli. Iași
11. Agron. Cluj
12. Gloria

PARTICIPARE NUMEROASĂ, 
CiSTIGATORI MERITUOȘI

BUCUREȘTI. Ieri dimineață, pe 
terenul Cocioc, s-au desfășurat în
trecerile fazei pe municipiu a 
„Crosului Tineretului", competiție 
sportivă de masă aflată, anul aces
ta. Ia a V-a ediție.

La start s-au aliniat aproape 500 
de eoncurenți (sportivi neclasifi
cați) din asociațiile sportive bucu- 
reșțene. în prezența unui mare nu
măr de spectatori, ei și-au disputat 
primele două locuri — poziții echi
valente cu calificarea în faza pe 
țară. Grupele alcătuite pe categorii 
de vîrstă (15—16, 17—19 și peste 
39 "ani), eu alergat pe distanțe de 
800 și 1000 m (fete), 1500, 2000 și 
3000 (băieți). Cursele au fost, în ge
nerai,; frumoase, iar ambiția fiecă
rui participant de a se număra 
printre fruntași le-a adăugat și o 
notă de mare dîrzenie. în aceasta 
ordine de idei, se detașează cursa 
fetelor peste 19 ani, care a fost 
deosebit de spectaculoasă, deoarece 
aceea care a condus pe parcurs, 
Niculina Ghilencea (I, P. București), 
a fost întrecută, pe ultimii metri, 
de alte două concurente. în ordine. 
Maria Bobanu (I.A.U-P.S.) și Elena 
Enache (I.C.M.), care au avut un 
finiș mai bun.

La sfîrșitui concursului, to vara- 
șii. Vasile Vintilă, secretar al Corni; 
totului municipal U.T.C. și Mihai 
Rusu. șeful secției sport- turism a 
Comitetului municipal al sindicate

lor, au oferit atit câștigătorilor cit 
și următorilor clasați diplome și 
premii constînd in materiale spor
tive.

Iată-i pe primii clasați tn cele 
șase probe : fete-cat. 15—16 ani :
1. Sanda Erlich (Șc. gen. 56). 2.
Călina Marcu (Lie. Ind. Metrolo
gie) ; 17—19 ani: 1. Elena Dobre 
(Șc. prof. Electromagnetica), 2. Ioa
na Sima (Șc. praf. Sanitară). 3. Sil
via Tudorașcu (Lie. nr. 19); peste 
19 ani: 1. Maria Bobanu. 2. Elena 
Enache. 3. Niculina Ghilencea. 
Băieți: cat. 15—16 ani : 1. G. Năs- 
tase (Lie. 25), 2. P. Ciobânescu
(Gr. șc. Auto), 17—19 ani: 1. Al. 
Aldea (Electromagnetica). 2. E. Du
mitrescu (Lie. ind. Chimie), 3. C. 
Costache (Lie. ind. Metrologie); 
Peste 19 ani: 1. D. Vasile (U.U.C. 
Gr Roșie). 2. Șt. Niță (UREMOAS).

Dumitru NEGREA 
George ROSNER

SATU MARE. Faza județeană a 
„Crosului tineretului" a fost urmă
rită de peste 5 000 de spectatori, și 
a reunit la start 280 de participanți. 
calificați din etapele anterioare. 
REZULTATE TEHNICE : FETE : 
cat. 15—16 ani: 1. Eva Gherghel: 
(Lie. nr. 2 Satu Mare). 2. Rodica 
Silaghi (Lie. pedag. Satu Mare); 
cat. 17—19 ani: 1. Elisabeta Anto
ne (Lie. maghiar Satu Mare),
2. Maria Trifu (Iac. pedag. Cărei);

cat. peste 19 ani : 1. Irina Pretuț
(Șc. sanitară Satu Mare), 2. Teo
dora Heițeg (Șc- sanitară Satu 
Mare). BĂIEȚI cat. 15—16 ani: 1. 
Rudolf Pofoc (Șc. generală 8 Satu 
Mare). 2. Ion Simon (Șc. generală 
Sanislau); cat 17—19 ani: 1. Arghir 
Rusu (Lie. Negrești), 2. Silviu Si
laghi (Lie. Ardud); cat peste 19 
ani: 1. Tudor Ghitaru (Armata Satu 
Mare). 2. Ion Purcel (comuna Tara 
Mare).

Vasile CORJA — coresp.
I

BAC AU. Străzile centrale ale 
orașului Bacău au fost gazdele tra
seului „Crosului tineretului", faza 
județeană. Rezultate tehnice. FE
MEI : cat 15—16 ani: 1. Adina 
Coman (Or. Gh. Gheorghiu-Dej), 

2. Ana Vreme (Comuna Dofteana) ; 
cat. 17—19 ani: 1. Ana Mărgel (Ba
cău). 2. Mariana Rusu (Bacău); cat 
peste 19 ani: 1. Gabriela Iosup (Or. 
Gh. Gheorghiu-Dej), 2. Mariana 
Rîncu (Buhusi). BĂIEȚI: cat. 15— 
16 ani: 1. Olivier Cernat (Bacău), 
2. Silviu Oprea (Or. Gh. Gheor
ghiu-Dej) : cat 17—19 ani: Costică 
Popa (Bacău), 2- Victor Preda (Or. 
Gh. Gheorghiu-Dej); cat. peste 19 
ani: 1. Costache Oprea (comuna 
Birzănești), 2. Corneliu Bălăiță 
(Bacău).

Die IANCU — coresp. județean

Cunoșteam prea'bine ce valoare 
și ce valori are echipa Perului. 
Cunoșteam și ne gîndeam că va fi 
un joc greu pentru olimpicii noș
tri. Dar mai gîndeam că un astfel 
de adversar tehnic, subtil și iute 
reprezintă partenerul ideal Intr-u
nui din ultimele teste dinaintea 
partidei decisive de la 21 mai cu 
Danemarca la București. în fond, 
în funcție de valoarea și jocul pe- 
ruvienilor urma să se releve și 
forma olimpicilor noștri, cu cali
tățile și slăbiciunile lor, și acest 
gînd ne însoțea dincolo de rezul
tat. Numai că, dacă peruvienii au 
fost așa cum ne așteptam, adică 
abili, plini de fantezie și foarte 
iuți, cu cîteva individualități de 
mare clasă (Mifflin, Quesada, Mu- 
nante. Cubillas și Bailetti), echipa 
noastră s-a prezentat cu mult sub 
iluziile făcute, și asta în fața unui 
public numeros prin intermediul 
T.V.-ului.

Desigur, s-ar putea argumenta 
că jocul adversarului a fost foarte 
bun, ceea ce este adevărat, dar 
putem susține în antiteză că și for
ma de ieri a olimpicilor noștri a 
permis echipei peruviene un joc de
gajat, cu multe faze de poartă, și 
marj ocazii de gol. Cel puțin, în 
prima repriză, după primele mi
nute de tatonare și după ce Rojas 
a deschis scorul in min. 20 prin- 
tr-un șut din întoarcere, sus, aproa
pe sub bară (Ghiță respinsese ini
țial „torpila" lui Munante, dar 
fundașii noștri n-au intervenit), 
după tot acest debut nefavorabil a 
fost limpede că -băieții lui Gh. Ola 
și Gh. Constantin nu trăiesc o zi 
prea bună. Cu un atac neinspirat 
și lipsit de incisivitate (excepție 
Kun), cu Pescaru mult prea depar
te de cel pe care-1 așteptam, cu 
Popovici și Pop depășiți (mai ales 
primul) cu regularitate de extre
mele peruviene. nu puteam spera 
prea multe, chiar dacă la două șu

turi puternice (Vigu min. 34, Tătaru 
min. 45) iluziile noastre au re
născut. Vestitele „un-doi“-uri ale 
oaspeților funcționau însă fără re
proș. și numai intervenția lui Ghiță 
în două momente critice (min. 31 
și 39) a' salvat o echipă care părea 
parcă resemnată în fața slăbiciu
nilor sale și a superiorității oaspe
ților.

O inspirată schimbare făcută la 
pauză de antrenorii noștri — una 
din. cele trei schimbai-; — adică 
Marcu în locul lui Jercan a meta
morfozat fața atacului nostru, căci (Continuarj în pag. a 3-a)

Atac al echipei noastre olimpice. Jercan încearcă să 
generală a ofensivei noastre — va face ca și această treacă de doi adversari, dar lipsa de vigoare — carență 

fază să eșueze. Foto f Paul ROMOȘAN

extrema craioveană a adus tocmai 
insistența și incisivitatea care lip
seau ofensivei olimpicilor. E drept, 
jocul urma să se echilibreze, para
doxal, după ce echipa noastră a 
mai primit un gol dintr-un „un- 
doi“ superb între Soții și Cubillas, 
fază in care fundașii noștri cen
trali au rămas parcă hipnotizați. 
La patru minute după ce zarurile

Mircea M. IONESCU

LOTUL NOSTRU 

REPREZENTATIV 

A SUSȚINUT 

UN MECI DE 

VERIFICARE (3-2) 

CU STEAGUL ROȘU
Citiți în pagina a 3-a, relatări 

asupra acestei partide.

Prima etapă a diviziei A la atletism

MARION BECKER-61,42 m LA SULIȚĂ, 
CEA MAI BUNĂ PERFORMANȚĂ MONDIALĂ A ANULUI! TURNEUL INTERNATIONAL DE BOX „CENTURA DE AUR“

r

S-a consumat, așadar, prima eta
pă a diviziei A la atletism. între
cerile au fost dominate de probele 
de aruncări, în cadrul cărora s-au 
înregistrat performanțe de nivel 
internațional. Bineînțeles, la loc de 
cinste trebuie așezată performan
ța sulițașei MARION BECKER 
(Timiș), care și-a înscris numele 
în dreptul celei mai bune ptwfoT- 
raanțe mondiale a anului și pe ta
belul recordurilor naționale. Arun
cătoarele de disc ARGENTINA 
MENIS (Dinamo) și LIA MANO- 
LIC (Metalul) și-au disputat o 
nouă rundă (indirectă), rezultatele 
obținute dindu-ne speranțe pentru 
.Tocurile Olimpice de la Miinchen. 
Si. în sfirșit. să amintim rezultatul 
lui Dezideriu Silaghi (Rapid) la 
suliță : 77,70 m.

Totuși, aceste performanțe — la 
care cu greu am mai putea adăuga 
altele — au constituit niște oaze 
in deșertul rezultatelor anonime, 
fără valoare competitivă in arena 
internațională, înregistrate pe sta
dioanele din București, Cluj și Pi
tești.

Ziua a doua a etapei inaugurale 
a diviziei naționale A de atletism, 
desfășurată • pe stadionul Repu
blicii, cu participarea atleților clu
burilor bucureștene Dinamo și Ra
pid și a reprezentanților județului 
Timiș, deși a beneficiat de o vre
me propice sezonului în aer liber, 
n-a atras spectatori.

Concursul a stat — ca și în pri
ma zi — • sub dominanta probelor 
de aruncări. Mergînd pe urma tra
sată sîmbătă de discobola Argen
tina Menis, aruncătoarea de suliță 
Marion Becker (Timiș) a depășit 
toate așteptările (inclusiv ale an
trenorului și soțului ei, Siegfried

CAMPIONATUL DE RUGBY ÎN FIERBERE!
• Surprize de proporții la București și in țară • Universitatea Timișoara

O adevărată lovitură de teatru 
această a XVII-a etapă a campio
natului național. Favoriții au fost 
învinși în serie. Este oare lucrul' 
acesta un bine, în sensul că for
mațiile din. provincie, cotate in 
trecut a fi doar de „mîrla.a doua", 
au crescut într-atît îneît înving 
astăzi normal trio-’jl bucureștean, 
cîndvâ inamovibil, sau șă_ însemne 
el pur și 
bucureștene 
avem de-a 
spune, cu... 
Răspunsul 
mijloc. Dar ce

simplu că . fruntașele 
au slăbit sensibil și că 

face acum, cum se 
o apă și un pământ ? 
îl aflăm, credem, la 

__s-a întîmplat în 
etapa de ieri ? Surprizele s-au, ți
nut lanț. A pierdut, mai întîi, Gri
vița Roșie, în Parcul Copilului, în 
fața echipei Rulmentul din Bîrlad, 
apoi Dinamo, la ea acasă, în fața 
mâi modestei formații Sportul stu
dențesc. Și dacă așa au stat lucru
rile la București, nu trebuie să 
mai mire pe nimeni faptul că 
Steaua a prăsit învinsă terenul

t

Timișoreanca Marion Becker scrutează înălțimile. Peste puțin timp, sulița va ateriza peste recordul național!

Becker...) trimițind sulița la 
61.42 m, performanță care consti
tuie un nou record național (ve
chiul record îi aparținea din 1969 
Mihaelei Peneș cu 80.68 m), cel 
mai bun rezultat mondial al anu
lui și, totodată, al șaselea din is
toria probei.

Iată cîștigătorii probelor dispu
tate duminică : greutate f : Maria 
Illy (Timiș) 13.22 m ; suliță f : Ma
rion Becker (Timiș) 61.42 m — 
nou record național ; 10 km marș : 
C. Enache (Dinamo) 47:12.4; cio
can : Gh. Costache (Dinamo) 61,88 

din Sibiu, iar liderul, Știința Pe
troșani. a pierdut la Constanța, mă
rind astfel șansele la titlu ale 
Universității din Timișoara, învin
gătoare în deplasare. Ia Iași, furni- 
zind și ea, poate, tot o surpriză. 
La periferia clasamentului, prin 
victoria realizată ieri, Agronomia 
Cluj a făcut schimb de locuri cu 
învinsa sa,. Gloria și întrevede 
șanse certe de salvare. (D. C.)

Dar iată cîteva amănunte de ia' 
cele mai importante meciuri ale 
etapei:

Sibiu, 23 (prin telefon de la tri
misul nostru). C.S.M. realizează 
cea de-a doua victorie consecutivă 
din returul campionatului. După 
Farul, întrecută la Constanța, iată 
că și Steaua, campioana țării, a 
trebuit să se recunoască învinsă. 
Rugbyștii sibieni, trebuie s-o spu-

(Continuare în pag. a 

m : disc b : I. Măglașu (Dinamo) 
47.54 m ; 400 m g : I. Rățoi (Ra
pid) 54.9 s; 200 m b : Gh. Dul
gherii (Dinamo) 21.3 s : 200 m f: 
Valeria Bufanu (Rapid) 24.1 s; 
800 m b : 1. Zamfir (Rapid) 1:56.0 ; 
800 m f: Maria Puică (Dinamo) 
2:18,8 : înălțime f: Elena Vintilă 
(Dinamo) 1.50 m (rapidistele Cor
nelia Popescu și Virginia Bonci- 
Ioan n-au participat) ; lungime b: 
M. Zaharla (Rapid) 7,48 m ; pră- 

(Continuare în pag. a 4-a)

I

a trecut in fruntea clasamentului

echipa Ma-

CLASAMENT

17
16
17
17
16
17
17
15
15
16
17
16

m 4
12 1 3
10 3 4
10 2 5
9 4 3
7 19
6 1 10
7 0 8
5 19
5 0 11
4 0 13
3 1 12

270—113 
15'3—105 
222—113 
124—159 
114—131 
124—158
142—166 26 
93—156 2G 
86—274 25 
96—225 23

40
39
38
32
30
29

fn pagina

A TREIA VICTORIE CONSECUTIVA 
A LUI ILIE NASTASE 

IN MARELE PREMIU
U NISA

F. I. L. T
NASTASE - KODES 3-0 !

LA ARMA
ATENA, 23 (prin telefon). — Azi 

au început, pe poligonul național din 
capitala Greciei. întrecerile ediției 
1972 a Balcaniadei de tir Ia arme 
cu glonț. Trăgătorii români, care 
participă la toate probele, au debu
tat victorioși, cîștigînd la individual 
și pe echipe concursul la armă stan
dard 60 focuri, poziția culcat, pen
tru femei, și conduc cu autoritate 
după primele 30 de focuri la pistol 
viteză. Primul titlu de campion bal
canic Ia această ediție a competiției 
a fost cîștigat de reprezentanta noas
tră Edda Baia, care cu un rezultat 
valoros — 592 p — a depășit Ia li
mită pe compatriota ei Mariana Fe'p- 
dot.

Proba de pistol viteză — manșa I 
— a fost dominată de țintașii ro
mâni Ion Tripșa. Virgil Atanasiu și 
Dan Iuga, care au realizat punctaje 
.valoroase.

GRUIESCU, POMETCU Șl NĂSTAC 
Învingători In adevărate finale naționale 

PENTRU KAJDI, GARBEY ȘI...
(LA ORA RETRAGERII DIN BOX)

APLAUZE 
ION MONEA

Cu putere de magnet, programul 
tonalelor turneului internațional de 
box al României, dotat cu „Cen
tura de aur*, a atras peste 6000 de 
spectator., răspândiți pe toate la
turile incintei patinoarului artifi
cial „23 August", ca la o mare 
sărbătoare a pugilism ului româ
nesc. Televiziune, cinematografie, 
trompeți — nimic nu a lipsit pen
tru a crea acestui matineu am
bianța festivă pe care o merita și 
pe care a onorat-o.

CAT. SEMiMUSCĂ. Campionul 
european Gyorgy Gedo s-a rănit

Antoniu Vasile (dreapta), dezlănțuit în partida cubanezul Orlando
Palacios, tși obligă adversarul să se apere

REZULTATE : armă standard 60 f. 
culcat, femei : 1. EDDA BAIA 592 p, 
2. Mariana Feodot 591 p, 3. Ana Gt>- 
reti 590 p (toate din România), 4. 
Ana Belova (Bulgaria) 589 p, 5. Ioana 
.Soare (România) 587 p. Pe echipe : 
1. ROMANIA 1769 p, 2. Iugoslavia 
1753 p, 3. Bulgaria 1750 p. Armă li
beră calibru redus 60 f. culcat, băr
bați : 1. Mantos (Grecia) 597 p, 2. Kin- 
gas (Grecia) 596 p, 3. N. Rotaru (Ro
mânia) 595 p, 4. Vașiliev (Bulgaria) 
594 p, 5. Vergov (Bulgaria) 593 p... 
8. Gh. Vasilescu 591 p, 10. P. San
dor 590 p... 12. Șt. .Caban 590 p... 23. 
1.-Olărescu 579. Pe echipe: 1. Grecia 
2367 p, 2. România 2366 p, 3. Bul
garia 2363 p. Pistol viteză — manșa 
I : 1—2. I. Tripșa 295 p, V. Atanasiu 
295 p, 3. D. Iuga 294 p, 4. Petkov 
(Bulgaria) 293 p, 5—6. M. Roșea 
£92 p, Marmario (Qrecla) £92 p, „ . 

V/

la începutul partidei cu Ganea; 
vîcecampionul Aurel Mihaî s-a eli
minat singur prin lipsă de cum
pătare. Astfel, finala și-au dispu
tat-o tînărul cubanez de 18 ani 
Giulio Rivera, scund și foarte apli
cat, perseverent și curajos, și Ște- 

fan Boboc, care a părăsit repede 
maniera bătăioasă, pentru a-l do
mina timp de două reprize pe ad
versar prin simpla manevrare a 
pistonului de stingă, insistent și 
eficace. Boboc b.p. (3—2) Rivera.

CAT MUSCA. Tentativa gâlă(ea- 
Bului Anton Cojan de a miza to
tul pe cunoscuta sa combativitate, 
pe torța recunoscută a- loviturilor 

sale, nu putea fi contracarată de- 
cît printr-un dezvoltat simț tactic. 
Acestei calități, Constntin Gruies- 
cu i-a adăugat o neobișnuită vi
talitate, o gamă variată de lovi
turi. care au culminat cu fulmi
nante upercuturi. La capătul unui 

meci mereu in crescendo, care a 
entuziasmat publicul, Gruiescn b.p. 
(5—0) Cojan.

CAT. COCOȘ. Intr-o nouă fi
nală autohtonă, gălățeanul Mircea 
Toni trebuia să confirme victoria

Victor BANCIULESCU

Continuare in pag, a
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PRIMELE ECOURI DE LA CAMPIONATELE EUROPENE DE TENIS DE MASA

VALORILE AUTENTICE AU TRIUMFAT
• Pudnora $1 Bengtsson — doi mari campioni • Medalii eaoranic >entri inortlielc romance

REPREZENTATIVEI! ROMÂNIEI

INVINGIND PE I.

PENICILINA A RELANSAT

E. F. S. LA BUCUREȘTI

LUPTA PENTRU TITLU

de

nume- 
puter- 
un an 
al lu- 
la co- 
Cl cu

ROTTERDAM, 23 (prin telefon, 
la trimisul nostru special).

Tribune arhipline, aproape 4 000 
de spectatori, sîmbătă, în ziua fi
nalelor, la Energiehal din Rotter
dam... O atmosferă festivă și so
lemnă. Pentru prima oară în cele 
opt ediții ale C.E. de tenis de masă 
eu fost arborate steagurile și in
tonate imnurile naționale ale țări
lor ai căror sportivi au ieșit bi
ruitori.

Cea mai interesantă finală a fost 
chiar cea inaugurală : Bengtsson— 
Jonyer, la simplu bărbați. Bengts
son s-a acomodat mai bine cu ma
niera de joc a adversarului său. 
Spre sfîrțit, cînd s-a simțit în lar
gul său, suedezul a înscris 
roase puncte prin atacuri 
nice și plasate. Și, astfel, la 
clapă ce a devenit campion 
mii, Bengtsson își adaugă 
lecție și titlul continental,
nună completă de lauri la un spor
tiv care nu a împlinit încă 20 de 
uni...

Nici una dintre celelalte patru 
finale nu a egalat-o pe prima ca 
nivel de joc și spectaculozitate. în- 
tîlnirea feminină de simplu a de
monstrat, însă, din nou, valoarea 
indiscutabilă a sovieticei Zoia 
Rudnova, care își adjudecă pentru 
a doua oară consecutiv titlul eu
ropean.

Și in celelalte finale câștigătorii 
s-au impus cu autoritate.

Comparativ cu ediția trecută 
(Moscova 1970), la cea actuală nu
mai la trei probe — echipe băr
bați (Suedia), simplu femei (Rud- 
nova) și dublu mixt (Rudnova — 
Gomoskov) — titlurile au rămas 
în posesia deținătorilor precedenți. 
Principalii învingători ai campio
natelor sînt reprezentanții Unga
riei. antrenați de 
al Europei, Zoltan

în tenisul de masă european 
avem, în general, 
Noutăți 
nici mari talente tinere. E adevă
rat, sînt cîteva jucătoare suedeze 
(cum ar fi Lena Andersson) care 
.anunță progrese rapide. In rest, 
însă, supremația a rămas, cu foarte 
miei excepții, tot apanâjul celor 
cunoscuți. Din această companie 
selectă, dar devenită parcă puțin 
cam statică, fac parte și sportivii 
noștri, mai exact spus jucătoarele. 
La ediția abia încheiată, tenisul de 
masă feminin din România și-a 
demonstrat valoarea, cucerind două 
medalii de bronz, la fel ca și în 
1970 la Moscova. Deci, am figurat 
din nou printre protagoniștii cam
pionatelor. Faptul este cu atît mai 
notabil, cu cit zeița Fortuna s-a 
arătat extrem de vitregă cu noi, 
adversari- desemnați prin tragere 
la sorți fiind dintre cei mai pu
ternici în fazele preliminare. De 
altfel, învingătorii noștri — ne re
ferim la fete — fie că au cîștigat 
titlurile (Ungaria — la echipe, 
Rudnova. Magos ■— Lotaller) fie 
că s-au calificat în finală (Anders
son — Bengtsson)» Pilonul princi
pal a fost, ca de obicei. Maria 
Alexandru. Ea și-a făcut încă Odată

fostul campion 
Berczik.

un statu quo.
tehnice n-au apărut și

datoria, ureînd 
de două orj pe 
podiumul de pre
miere, o dată sin
gură ți c dată cu 
Carmen 
Este 
merit 
te 10 
fără 
pe scena compe- 
tițională interna
țională a tenisu
lui de masă. Din
tre colegele ei- 
Carmen Crișan, 
care a fost folo
sită maj mult, a 
evoluat mai bine 
la echipe și la 
unele meciuri de 
dublu, pentru ca 
să slăbească a- 
poî la celelalte 
probe individuale. 
Iar la dublu fe
mei, în semifi -
nale, unde se 
conta pe un aport 
mai substanțial, 
ea s-a prezentat 
sub limita mi
nimă.

în cele 5 parti
de susținute' pe 
parcursul cam
pionatelor, Eleo
nora Vlaicov nu ne-a convins că a 
atins standardul valorii ei.

Prezența băieților la startul cam
pionatelor a fost utilă dintr-un 
punct de vedere, și anume pentru 
că ni s-a demonstrat ci actuala 
garnitură, chiar dacă nu în tota
litate (ne gîndim și la alți jucă
tori rămași acasă și de aceeași 
vîrstă cu Doboși, Gheorghe sau 
Giurgiucă), nu are nici o perspec
tivă să reintre în circuitul elitei 
internaționale. E necesară o altă 
concepție de joc ți chiar o altă 
mentalitate față de rostul unei de
plasări la un campionat continen
tal. De asemenea, am fi dorit d:n 
partea reprezentanților noștri, și 
nu numai a băieților, mc multă 
dăruire și hotărire in montente’e- 
cheie. Or, aproape în proporție de 
90 Ia sută, meciuri și seturi, ale 
căror rezultate au stat pe muchie 
de cuțit, au fost ratate. Este fi
resc, totodată, ca într-o compe* ție. 
fiecare să-și dea întreaga contribu
ție. cu deplină 
printre sportivii noși 
ideea complet dăunătoare că res
ponsabilitatea pentru performanțe 
revine In exclusivitate Măriei Ale
xandru, ceilalți complăcîndu-se în 
rolul de figuranți. postură deloc 
onorantă. De altfel, cînd campioa
na României nu participă la 0 
competiție internațională, ceilalți 
aproape că nici nu se văd. A ve
geta doar, în umbra unei mari ju
cătoare, nu poate aduce succes. 
Drumul pe care trebuie să înajft» 
teze sportivii -noștri este cu totul 
altul.

Crișan. 
marele ei 

că, de pes- 
ani, se află 
întrerupere

MARI A ALtXASDRU

Învingătoare In cehoslovacia
LIBEREC, 23 (prin telefon). 

Sîmbătă seara și duminică a avut 
loc dubla întîlnire de popice din
tre selecționatele feminine și mas
culine sie Cehoslovaciei și Româ
niei. Reprezentanții noștri, aflați 
în plină pregătire pentru campio
natele mondiale de luna viitoare 
din Iugoslavia, au evoluat mul
țumitor, cîștigînd net, atît la 
femei cît și Ia bărbați: 2485—
2335 (F) și 5428—5264 (B). Ca și în 
meciurile cu R. D. G., de acum o 
8ăptămînă, cei mai în formă ju
cători au fost Petre Purje și Ildico 
Grozăvescu, care au adus cele mai 
multe puncte echipelor românești.

In turneul individual, unde re
zultatele au fost cumulate cu cele 
din jocul pe echipe, au terminat 
victorioși tot popicarii români — 
Ildico Grozăvescu cu 847 p. d. (pe 
locurile următoare la femei s-au 
clasat Sarova 834 și Florica Negu- 
țoiu 833) și Petre Purje cu 1840 

(Antonin 1824 și Ilie Băiaș

jocul pe echipe dintre 
țări, sportivii noștri au 
următoarele rezultate

cele 
ob
țin 

Ana

răspundere. Dar. 
predomină

Aplauze pentru motocrosiști

RECITAL ȘTEFAN CHIȚU [POIANA CÎMPINA]

ÎN PRIMA ETAPĂ A CAMPIONATULUI REPUBLICAN

.Asupra 
pregnant 
pene de 
ocazia să

acestor aspecte, reliefate 
și de campionatele euro- 
la Rotterdam. vom avea 
mai revenim.

Conitenfin COMARNISCHI

Sîmbătă și duminică s-au desfășurat patru partide din penultima etapă 
a diviziei A feminine. Demnă de semnalat ni se pare doar victoria in de- 
plasare a campioanei țării, Penicilina Iași» în fața studentelor de Ia i.E.F.3.» 
victorie care relansează lupta pentru titlu. Iată relatările de Ia meciurile 
programate duminică.

I.E.F.S. BUCUREȘTI — PENI
CILINA IAȘI (1—3). Campioanele 
au făcut cel mal bun joc al lor în 
București în actualul campionat, 
Ele au abordat întîlnirea cu 
studentele cu multă ambiție și, 
totodată, cu circumspecție. Dar 
gazdele nu sînt la fel de atente și 
cedează, la începutul jocului, cinci 
puncte numai prin primirea defec
tuoasă a serviciului ! Spre jumă
tatea setului, studentele echilibrea-

REZULTATE
Rapid București —- Constructorul Arad 

3—0 (7, 4, 5), Medicina București — C P. 
București 3—0 (2. 1. 7), Universitatea Ti
mișoara — C.S.M. Sibiu 3—0 (2, 6, 11) > 
I.E.F.S. București — Penicilina lași 1—» 
(—10, 12, —10, —»).

evoluție și ca scor : 10—6 ! Cînd 
însă nimeni nu mai credea într-o 
revenire a bucureștencelor (a căror 
comportare nu s-a situat, totuși, 
la nivelul așteptat), acestea au o 
nouă zvîcnire și cîștigă setul. Dar 
și cu ajutorul arbitrului principal, 
care n-a observat în final o minge 
atinsă clar de Renata Pop, consi- 
derînd-o drept atac ieșean afară 
din teren. Fază cu care s-a înche
iat acest set șl s-a egalat situația : 
1—1. în continuare, elevele lui N. 
Roibescu manifestă mai multă for
ță de atac (Ichim, Itu, Brumă) și 
o superioritate netă în fazele de 
apărare (îndeosebi dirijarea jocu
lui, Chlrițescu), servesc puternic,

punindu-și în» încurcătură adver
sarele și domină întîlnirea.

Penicilina: Florentina Itu (Ma- 
rilena Cîrțan), Lucia Dobrescu 
(Adriana Albiș), Ana CHIRIȚES- 
CU, Aurelia ICHIM, Carolina Ha- 
tură, Nadia BRUMA.

I.E.F.S.: Carmen Marinescu. Re
nata Pop, Cornelia Cîrstoiu. Maria 
Cengher (Ileana Gergely, Magda
lena Kovăcs), Luxa Ghiță, Mar
cela PRÎPIȘ. Arbitri : Em. Cos toi u 
(satisfăcător), I. Niculescu (bine).

Aurelian BREBEANU
UNIVERSITATEA TIMIȘOARA— 

C.S.M. SIBIU (3—0). Doar 50 de 
minute le-au fost necesare studen
telor ca să ciștige această întil- 
nire. Ele au făcut una dintre cele 
mai bune partide. Sibiencele au 
avut o evoluție palidă, cu excep
ția setului trei. Au condus corect 
Em. Iliescu din București și L. A.n- 
drieș dift Cluj. (P. ARCAN — co
respondent județean).

p d. 
1811).

în 
două 
ținut
ordinea intrării pe piste): 
Petrescu 425, Ildico Grozăvescu 
429. Crista SzScs 373. Elena Tran
dafir 429, Florica Neguțoiu 408, 
Cornelia Petrușca 421, Gheorghe 
Silvestru 892. Ion Micoroitr 904, 
Cristu Vinătoru 891, Iosif Tismă- 
naru 904, Ilie Băiaș 902 și Petre 
Purje 928 p. d.

Formațiile noastre vor pleca de 
aici in Iugoslavia, făcînd tur po
pas de două zile la Budapesta.

CLASAMENT
1. RAPID 21 20 1 62:12 41
2. Penicilina 21 19 2 58:14 39
3. Medicina 21 16 5 51:28 37
4. I.E.F.S» 21 15 6 52:26 36
5. Dinaifto ?0 14 6 43t2$ 34
6. Constr. Buc. 20 8 12 35:42 28
7. Univ* Tini. 21 7 14 35:17 to
H. C.S.M. Sibiu 21 w t 14 28:47 N
9. Ceahlăul P. Neamț 20 •7 13 30:44 27

10. Farul 20 6 14 30:48 26
11. C.P.B. ?1 5 16 22:51 26
12. Constr. Arad 21 0 21 4 :«3 21

Partiției«J aminate. Farul — Cfeăhlăul
Dinamo — Constructorul sînt; programate
pe 20 aprilie.

ză jocul și scorul se stringe, ca ur
mare a randamentului bun la blo
caj ai I.E.F.S. De la 11—10 însă, 
Penicilina se desprinde clar.

Setul următor este Ia începutul 
său o copie a primului în ceea ce 
privește evoluția scorului : 3—0,
4—1, 6—2, însă de data aceasta 
pentru studente. Campioanele re
cuperează apoi spectaculos, își de
pășesc partenerele de joc și ca

REPREZENTATIVELE DE JUNIORI
CONSTANȚA, 23 (prin telefon, 

de lâ trimisul nostru). Deși pro
gramate la o oră destul de mati
nală, partidele revanșă dintre re
prezentativele tie juniori și juni
oare ale României și R. D. Ger
mane au adus Ia Sala Sporturi
lor din localitate un public nu
meros. Deschiderea programului 
au făcut-o echipele feminine. Ca 
și in meciul de vineri, tinerele 
noastre jucătoare au manifestat o 
evidentă superioritate, cucerind 
victoria cu 3—0 (5. 14. 3).

Atacurile, bine construite, precum 
și promptitudinea apărării Ia fileu 
au realizat acțiuni reușite. Misiu
nea echipei noastre a fost facili
tată și de replica modestă a ad
versarelor. Remarcăm jocul bun

ALE ROMÂNIEI, VICTORIOASE
prestat de Doina Botcian, Marga
reta Baco și Paula Cazangiu (Ro
mânia), respectiv Regina Quitmanu 
și Thea Miilling. Foarte bun arbi
trajul cuplului K. Pohle (R.D.G) 
— E. Udutiec (România).

în continuare, au evoluat forma
țiile masculine. După o oră și ju
mătate de joc, voleibaliștii români 
au învins cu 3—1 (9. —8, 5, 12). la 
capătul unei partide cu multe faze 
frumoase. De menționat (fapt po
zitiv și peniru fete), că jucătorii 
mai noi din lot (Sorin Constanfi- 
nescu, Sorin Macavei și Ion Țer- 
bea) au dat satisfacție. S-a mai 
remarcat Sorin Țigăeru. Constănțe- 
nii C. Mușat și I. Ionescu au ar
bitrat foarte bine.

Tinvtfi Dniztosmiop a

SPECTACOLUL A LIPSIT DIN PR06RAMUL ULTIMEI ZILE...
Dmamo, s-au desfă- 
meciuri din cadrui 

turneu al celui de al trei- 
i] campionat ului național 
ie baschet. Rezultate :

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA 
• RAPID 42—60 (21—34). Un meci 
care nu a solicitat ambițiile nici 
uneia dintre echipe. Astfel, toată 
istoria meciului s-a desfășurat lent, 
previzibil, coșurile venind normal, 
tn urma unui joc lips:t de strălu
cire. Au arbitrat bine E. Sarossv și 
M Vodă.

CRIȘUL ORADEA — UNIVERSI
TATEA IAȘI 43—40 (16—20). în 
prima repriză, ratările celor două 
echipe au fost exasperau!* î în m-n- 
7 se marcasera (de către rU“ laș:) 
doar două coșuri 1 Ambele formații 
au avut perioade de aproximaiiv 
5 min. în care n-au înscris nici un 
punct— Partea a doua a meciului 
devine mai interesanta ; ieșer.cele 
conduc etaâ în mc 36 -cînd sînt 
întrecute (17—34 pentru Crișuiî. 
Universitarele mai conduc o cată 
(mm. 39 r 4-J—S&K dar ua oos al ju-

Ieri, In sala 
furat ultimele 
pii/niii ii' 
Jea tur 
feminin

cătoarc* Buga și doua amr.căr: 
transformate de Balogh !e spulberă 
ultimeie speranțe. Arbitraj bun 
prestat de D. Marin— V. Godeanu.

I.ETÂ — VOINȚA BRAȘOV 
68—54 (38—20). Din nou un meci 
fără suspense, câștigătoarea fiind 
cunoscută— încă de la intrarea pe 
teren. Râminea doar problema di
ferenței de scor. Voința nici n-a

VĂLENII DE MUNTE, 23 (prin 
telefon, de la trimisul nostru), 
însetați de spectacole sportive, aproa
pe 10 000 de tineri și vîrstnici, din 
localitate și comunele învecinate, au 
populat — sub amenințarea perma
nenta a norilor de ploaie — traseul 
din fața gării Drajna, pe care s-a 
inaugurat duminică ediția 1972 a cam
pionatului național de motocros. Pu
blicul a fost pe deplin satisfăcut, ma
joritatea concurentților dovedind că 
au folosit din plin perioada de pre
gătire în vederea noului campionat.

Cursa seniorilor, în care s-au În
trecut împreună participanții de la 
clasele 250 și 500 cmc, făcîndu-se însă 
clasamente separate, a îneîntat, real
mente, privirile numeroșilor specta
tori. Sufragiile publicului le-a cucerit 
ștefan Chițu, acest excelent motocro- 
sist. care atunci cînd vrea face to- 
tu) : treceri atractive de adversari, 
salturi curajoase la „cocoașele" tra
seului, viraje palpitante. Duminică 
s-a și oprit să-și regleze frina și 
totuși a cîștigat detașat ambele man
șe. Aplauze au mai cules Aurel Io
nescu, Paul Filipescu (din păcate.

victima unor busculade), Mihai ; 
Bana, Florin Davidescu, Franclsc : 
Szinte și Florian Ștefan, angrenați 
in lupta pentru locurile fruntașe. 
Pasionantă a fost și disputa pentru ț 
cununa de lauri dintre juniorii Ni- ! 
colae Murgoci, Gh. Barbu si Ar.- ! 
clrei Benedek, încheiată eu victoria I 
primului alergător.

CLASAMENTE : 7» cmc : P. j
OPREA (St. r. Bv) 8 p. 2. FU Boțea : 
(Aut. Buzău) 6 p, 3. Gn. Bar.j (Met. | 
Buc.) 4 p | juniori : 1. N. Murgoci I 
(Poiana Cîmpina) 8 p, 2. Gh. Barbu 
(Loc. Ploiești) 6 p. 3. A. Benedek 
(St. r. Bv) 4 p: 256 cmc : St. Chițu 
(Poiana Cîmpina) 8 p, 2. 31. Ba-.u 
(Poiana Cîmpina) 6 p. 3. Fr. Szinte 
(Loc. PI) 4 p • 580 cmc : I. A. lo
ri eseu (Met. Buc.) 8 p. 2. P. Fili
pescu (I. T. A. Tg. Jiu) 6 o. 3. FL ! 
Davidescu (Victoria Moreni) 4 n. j 
Corpul de oficiali, condus de N. I 
Manesia (Buc.), a funcționat ;reuro- I 
săbii.

Tr, lOANIȚESCU

asupra lui Adrian Moraru, de astă 
dată în fața unui adversar inco
mod și rutinat cum e clujeanul Va- 
sile Kiss. Partida a fost tncîlcită. 
Toni intenționlnd mai mult decit 
avea putința să facă, în timp ce 
Kiss a găsit mai des drumul neted 
spre țintă. Inir-o decizie contesta
tă de public : Toni b.p. (4—1) Kiss.

. CAT. PANA. Cu Pavel Nedelcea 
încă bolnav, meciul Gabriel Po- 
metcu — Octavian Amâzăroaie a 
fost aproape o finală naționa.ă. 
Doi puncheuri redutabili, care știu 
totul unul despre celălalt, nu pu
teau oferi decit o luptă fără cru
țare. într-adevăr, oponenții «-au 
gratulat cu sute de lovituri cu 
efect, rezistind și reluind mereu 
seriile, într-un număr care proba
bil va fi scăpat și celui mai vi
gilent dintre arbitri. Un-doi-uriLr 
reușite ale gâlățeanului, rapidistul 
le-a opus eschivele și asalturile re
petate care au convins pe arb 
deși publicul vede încă in Amâza- 
roaie un candidat potential la șe
fia categoriei. Pometcu b.p. (3—2) 
Amăzăroaie.

CAT. SEMIUȘOARA. Cu ințelep 
ciunea vîrstei sale și a antrenoru
lui săli (Constantin Nour), mu?, 
mai economicos în consumul de 
energie ca înainte, Antoniu Vas::e 
alege acum judicios clipele furi
bundelor sale atacuri irezistibile, 
cărora cubanezul Orlando Palacios 
le-a făcut față cu curaj, fără a 
putea evita însă două k.d.-uri în 
ultimele două reprize, Vasile b p. 
(4—1) Palacios,

încercat, măcar, să-și schimbe pozi
ția de victimă sigură, 
foarte bine I. Rosznay

CONSTRUCTORUL 
— POLITEHNICA 
48—«3 (18—27).
rea Politehnicii 
gul pe tot terenul, de-a lungul în
tregii partide. Schimbările de ritm 
din atac si o apărare activă (fapt 
care a făcut ca multe Acțiuni ofen
sive ale baschetbalistelor de la Con
structorul să rămină sterile) le-au 
adus studentelor multe schimbări 
favorabile pe tabela de scor. Au 
arbitrat satisfăcător M. Cunicer și 
S. Palici.

A.S.A. cluj — sănătatea 
56—75 (25—37). Orice speran'.â
(chiar dacă nu erau prea multe...) 
a dujencelor s-a risipit după min 
14, cînd — apropiate la un punct 
de adversarele lor: 15—16 — n-au 
mai putut stopa contraatacurile in
teligent construite ale să tmă ren ce
lor. Au arbitrat bine C. Negulescu

Au arbitrat 
și P. Pasăre. 
BUCUREȘTI 
BUCUREȘTI 

Meritorie incerca- 
de a apiica presir.-

Șl M. Tânâsescu.
Ro<k TÎMOFTE

CLASAMENT
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UNIVERSITATEA TIMIȘOARA A ÎNVINS FOUTEMKCA LA BUCUREȘTI
Ieri, au avut loc ultimele me- 

c;uri din cadrul ceiui de-al doilea 
tur al campionatului național mas
culin. divizia A. Rezultate:

POLITEHNICA BUCUREȘTI — 
UNIVERSITATEA TIMIȘOARA 
63—«â 05—31). Cele două echipe 
au oferit o partidă spectaculoasă, 
insă foarte disputată <s-au comis, 
nu mai puțin de 62 de faulturi, 35 
au fost -opera- timișorenilor). Re- 
ierindu-ne la evoluția scorului, tre
buie să arătăm că doar in primele 
șase minute avantajul a fost de 
partea b-curestenilor. in rest ini
țiativa a aparținut oaspeților. Cu 
toate că in ultimele 19 minute au 
jucat fără Viciu- Caloș. Mănâilă si 
Roxin (eliminați pentru cinci gre
șeli personale), iar Ionescu și Cim- 
pear.u aveau deja petru greșeL- 
personale, elevii antrenorului T.

Constantineseu și-au adjudecat vic
toria. deoarece au avut de partea 
lor calmul și luciditatea, dar «> 
datorită unor greșeli com.se de 
bucureșteni. Au condus bine M. 
Aldea (Ploiești) si C. Neguleseu 
(București). (Ad. Vasilesca).

UNIVERSITATEA CLUJ — 
STEAUA 59—62 (23—23). Derbyul 
etapei a decepționat in totalitate. 
Clujeni; au avuț avantaj doar trei 
minute (4—X. imediat nrihtarii au 
preluat conducerea, pe care nu au 
mai cedat-o pină in final. Steaua 
și-« organizat mai bine apărare-’.. 
unde Tarâu ți Oczelak î-au anihi
lat total pe Demlan. iar în atac au 
mizat, in specia!, pe verva deose
bită a lui Oczelak și pe precizia 
in aruncările de la distanți a lui 
Savu. Au arbitrat bine Gh. Dutka 
«Oradea' «i V. Balazz (Tg. Mures’. 
Ofirrea Radu-coresp.'.

■aii

tin nou sprint. Fază din etapa a II~a, pe circuit, a 
furată iert la

Grupul Jruntaf se pregătește pentruA • * 2 -Ml»
ciclism ■ PESTE 200

„Cupei F.R.C.“, desjă- 
Foto : V. BAGEAC

nificație de timp (30 s !) suficientă 
pentru a cîștiga și cursa. Aceasta 
în pofida faptului că nu s-a cla-

v, DE PARTICIPAM! LA „CUPA F. R. C.“

-Cupa F.R. Cichsm- a progra
ma: ieri dimineață, pe traseul din 
Toboe-Tei, cea de a doua — și ul
tima — etapă a ediției sale pe a- 
cesi an. ’ n beneficiul ei poate fi 
trecut; numărul mare de concu
rent: din drfente centre ale țârii 
fia cete 5 probe de ieri au parti
cipat peste 200 de rutieri) ți antre
namentul realizat in condiții difi
cile ivint puternic) de către selec- 
ționaa-lli. Testul valoric n-a fost 
însă convingă', r. demonstrind tm 
potențial scăzut ai tuturor alergă- 
icri'.or. un aproape inexistent simț 
al combativității.

în proba pe circuit, interesantă 
a fost doar acțiunea declanșată în 
momentul în care Vasile Burlacu 
(liderul cursei după prima etapă) 
a spart. Atunci s-a fragmentat plu
tonul Burlacu a muncit enorm 
pentru a recupera, a reușit, dar cu 
prețul sleirii tuturor forțelor. în 
bătălia pentru puncte (10 sprinturi 
intermediare punctate) a izbîndit 
un concurent familiarizat cu velo
dromul : C. Gonțea. Un regulament 
incomplet (învingătorilor de etape 
nu li s-au acordat bonificații !...) 
i-a dat dreptul ca — grație punc
tajului superior — să obțină o bo-

TRIPLA VICTORIE

sat printre primii trei în nici una 
din etape...

CLASAMENTE.- Turism (8 km) : 
1. H. Cristea (Șc. sp. 3) 16:03;
semicurse (16 km) : 1. V. Peni (Pe
trolul Ploiești) 28:50 : juniori mici 
(20 km) : 1. A. Ciobanu (Voința 
Ploiești) ; juniori mari (48 km) ; 
1. N. State (Petrolul Ploiești) 
1 h. 17:21 ; 2. S. Popescu (Șc. sp. 3) ; 
3. G. Marton (C.S.M. Cluj) — ace
lași timp ; seniori (20 de ture, 80 
km) — clasamentul etapei: 1. M. 
Virgij (Metalul Plopeni) 2 h. 07:00 
(m.o. 37,8); 2. C. Cioca (Voința):
3. St. Suciu (Dezrobirea Brașov) 
— același timp; clasamentul pe 
puncte : 1. C. Gonțea (Steaua)
27 p ; 2. M. Virgil (Mălaiul Plo
peni) 22 p ; 5. Iulian Constantin 
(Dinamo) 14 p ; clasament general 
al „Cupei F.R. Ciclism" : 1. C. Golf- 
țea 5 h. 25:20, 2. M. Virgil 5 h. 
25:30, 3. I. Constantin 5 h. 25:40.

Hristache NAUM

TURNEUL INTERNAȚIONAL 

„CENTURA DE AUR"

CAT. UȘOARA. Prematura ră
nire a lui Paul Dobrescu ne-a pri
vat de o nouă ți dramatică întâl
nire cu Calistrat Cuțov. în această 
situație, i-a fost dat lui Co 
Hoduț să suporte rigorile unu» a- 
salt rece, necruțător, cum este ce! 
al lui Cuțov. în repriza secw.că. 
cind lucrurile au devenit clare, an
trenorul Spacov a întrerupt numă
rătoarea, arunctad proeop'jl. Cuțos 
b.k.o. 2 Hoduț.

CAT. SEMLMIJLOCIE. In sin
gura finală fără prezență ;<z..â- 
neascâ. mult apreciatul campco 
european Janos Kajdi. stăpin pe 
toate mijloacele tehnice ale acestui 
sport, ți-a menajat adveraarul 
(Hans-Jurgen Kaiser), făcînd scri
mă pugilisticâ. cu fulgerătoare ri
poste, deși publicul aștepta dezr > 
dămintul obișnuit al partidelor 
maestrului ungar. Kajdi b.p. (5—9) 
Kaiser.

CAT. MIJLOCIE - MIC A. încrun
tat din priviri, pachet de tnațcbi 
desenați ca pentru lecția de ana
tomie, Rolando Garbey, campion 
al Ameridior. și-a impus net su
perioritatea în fața unui adversar 
speriat parcă și de propria sa um
bră. Ștefan F’.orea. Păcat că Ion 
Xlocsnu nu a putut ajunge in a- 
ceastă finală, precum mult ne-ar 
fi plăcut o întîlnire Garbey — 
Gyorffi. Dar_ Garbey b.ab. 2 Flo
re».

CAT. MIJLOCIE. în schimb, 
i-am văzut pe Ion Gyurffi din nou 
la o categorie pentru care nu pare 
să aibă forța necesară. Alee Năs-

tac, naiv, a primi: nmp de o re- I 
priză și jumătate oferta laț GrferfS I 
de a efectua un mec:-școală, cu 
subtilitftți tehnice, ceea ce evident 
etnvenea în primul rind celui mai 
ușor. Apoi insă. cn£d lupta s-a În
cins. Nâstac și-a valorificat forța. 
Revenirea uluitoare dU> repriza ul- 
tună a lui Gyorffi. cînd a etalat 
neeănmte posibi£-.ăți combative, 
a fost puțin prea tirre Nâstac b.p. 
(5—6) Gydrffi.

CAT. SEMIGRE.L Fa.ma de ' 
puncheur a cubanezului Gilberto 
Carillo l-a obligat pe Hors: Stump 
să încerce de la început să-’, co
pleșească cu numărul si regulari
tatea loviturilor sale directe. Su
plul boxer din Caraibi nu s-a de
zis : Stump a leat numărat în pi
cioare in repriza secundă, dar a 
continua: curajos seria atacurilor. 
Trei arbitri au apreciat mai mult 
acuratețea stilului boxerului cuba
nez și_ Carillo b.p. (3—t) Stamp.

CAT. GREA. Fără Stev enson și I 
A.exe. finala greilor era lipsită de 
sare și piper. După un meci pri
mitiv : Dnmitra Zetiaea b-p. (5—6) 
Ilie Dascăle.

Oala a oferit un mmerrt prilej 
pentru emoționanta festivitate in 
cadrul căreia și-a luat rămas bun 
de la box, sub aplauzele calde ți 
entuziaste ale publicului, maestrul 
emerit al sportului Ion Monea 
multiplu campion national (11 
titluri), de două ori medaliat la 
Jocurile Olimpice și de trei ori la 
campionatele europene. Urările _ 
noastre de bine acestui mare cam
pion el boxului romă luSfii I

I.C.HF. — POLITEHNICA GA
LA ȚI 75—65 (31 34).

MUREȘUL TG. MUREȘ — PO
LITEHNICA CLUJ 64—76 ,2®—37).

CI.ASA.MEVTTL

1. IHNAMO a 3» 104—102 42
L ’<»ai n 2 IOS—14D 42
1. UaiT. Tuni». a 13 7 17T2—int
4- p*::_ Bnt 14 S 140—104
3. -V OnJ U 9 i;r—im 35
S. ««rd 12 ÎS 1332—132? 34
•_ i.cjr r. ■s 1» 12 USO—tri» X2
a. ir_F_s. ■w 7 13 1434—1(17 19
K Fon», etaj Jt 7 13 1423—1347 19

voiau n lîlt—IUI n
ÎL Foca. Gv 52 5 17 27
ÎL Xuremi 22 4 14 1H>- I*3S X

A LUI EUGEN
BRAȘOV, 23 (prin telefon). — 

Duminică, Brașovul a fost gazda 
unei competiții automobilistice pres
tigioase, etapa lntii a campiona
tului național de viteză în coastă, 
organizată pe traseul Brașov r- Po
iana Brașov. -'oarie strinsă a fost 
întrecerea la clasa a TV-a în care 
s-au Intilni: Eugen Ionescu—Cristea 
ț: Aare! Puiu. Victoria a revenit 
primului, datorită unei pilotări cu- 
ra;oa<e, ne o vreme umedă si rece 
QiioBie intermitentă). Tn funcție de 
capac itetea motoarelor, organ iz at o- 
ri’ 'C. S. Universitatea Brașov și 
A.C.R. Brașov) au stabilit patru clase. 
Clfcament: cL a II-a (pină la 1000 
cmc) L E. Ionescu — Cristea (Fiat 
&X> S). 1 Florin Bejan (Fiat 8.>0
coupe). 3. Cornel Căpriță (Fiat 850 
coupe*, clasa a III-a (piuă la 1150 
cmc! I Dorn Gindu (Dacia 1100), 
2. Ovidiu Kuhartz (Dacia 1100). 3.
Mihai -Santa (Dacia 1100 S); clasa

IONESCU-CRISTEA
a IV-a (pfnă la 1300 cmc) 1. E. lo- 
nescu — Cristea (Renault 8 Gordini),
2. Aurel Puiu (Renault 8 Gordini),
3. Dorin Motoc (Dacia 1300) ( clasa
a V-a (peste 1300) 1. Ion Finichiu 
(Fiat 125), 2. Horst Graeff (B.M.W. 
2002), 3. Victor Popa (Fiat 125). în
cepători clasa a III-a 1. Gavril 
Pora (Dacia 1100), 2. Vasile Olaru 
(Dacia 1100 S), 3. Dieter Miess (Da
cia 1100) ; clasa a IV-a 1. Mircea 
Rusescu (Dacia 1300). 2. Ion Zam
fir (Fiat 1300), 3. Ștefan Marinescu 
(Fiat 1309). Clasament general : 1.
Eugen Ionescu — Cristea, 2. Aurei 
Puiu. 3. Dorin Motoc. 4. Marin 
Dumitrescu, 5. Iiaurențiu Borbely 6. 
Doru Gîndu. Clasament general în
cepători i 1. Costin Finichiu, 2. Ga
vril Poram 3. Vasile Olaru. Clasa
ment p« echipe: 1. U. A. Pitești I, 
2. Universitatea Brașov I, 3. U. A. 
Pitești. II.

Mihai BiRĂ

TRAPĂȘII SÎNT

NEÎNȚELEGĂTORI...

(t’rmc-e din pep. fj

CAMPIONATUL

nem. au obținut o victorie absolut 
meritată. Ei au avut imțiauva. aa 
acționat mai decis, aut ia acțiunile 
grămezu. cit și io margine, unde 
au cucerit cea. 71»-» din baloane. 
Victoria CS-M.-ului s-a conturat și 
datorită unu: plus de vitalitate a 
pachetului ce înaintaș:. *bdeosebi 
(nota 16 pentru Icr.tțâ. Prohor. 
Manea și Giîdeanu) si a celor doi 
mijlocași. Rășcanu și Țopa. care au 
asigurat o bună legătură intre 
compartimente, lucru determinant 
in realizarea victoriei. Din liniile 
dinapoi, o frumoasă impresie au 
lăsat Pcpeți, Lupaș si Munteanu. 
Steaua, in schimb, a evoluat cu 
mult sub valoarea ei obișnuită. 
Elevii lui Petre Cosmânescu ni 
s-au părut obosiți, fipsâp de per
sonalitate. Steliștii nu au reușit să 
spargă apărarea siblană și, in ge
neral, au pierdut disputele cu pa
chetul de înaintași advers. Și dacă 
Enăcescu, Ionescu, Budi-că aa fost 
doar simple prezențe decorative, 
nici titularii cu vechi sîate de ser- 
vid (Mateescu. Gh. Mircea. Giu- 
g:uc) n-^u fost intr-o mai bună

dispoziție de joc. Sibienii au în
scris prin Țopa (in min. 38) o lo
vitură de picior căzută de la 
35 m, după o acțiune clară, de 
mare spectacol: 3—0.

Arbitrului P. Niculescu. care a 
c -dus bine, i s-au aliniat forma
țiile :

C.S.M. : MUNTEANU — LUPAȘ, 
Moraru. POPEȚI. Buțiu — ȚOPA, 
FAȘCANU — Cristea. Szocs. MA
NEA — Gangan, PROHOR — IO
NITA. GÎLDEANU. Cherciu.

STEAUA : DURBAC — R. Iones
cu. Enache. Budică (Vasilică), 
BRAGA — Giugiuc CM. CorneJ), 
Mateescu — Balint, Enăcescu. A- 
c- m — Pintea, POSTOLACHE — 
Bucur, Gh. Mircea. CIORNEI.

Tiberiu STAMA

Constanța. 23 (prin telefon de la 
trimisul nostru). Unul din meciu
rile cheie ale acestei etape s-a în
cheiat cu un rezultat mai puțin 
scontat, dacă-I privim prin pris
ma evoluțiilor anterioare ale celor 
două combatante și, desigur, prin 
oglinda clasamentului. Știința Pe
troșani și Farul au aspirații dife
rite. Și. totuși, gazdele au reușit 
să-l întreacă pe lider cu 4—3. la 
capătul unui meci cu puține faze

ÎN FIERBERE!
frumoase. De altfel, starea deose
bit de proastă a terenului (com
plet desfundat de ploaie) a îngreu
nat controlul balonului. Față de 
această situație, ambele formații- 
s-au angajat într-o luptă de uzură, 
cu rare acțiuni pe treisferturi. 
Constănțenii, deși dominați terito
rial. au găsit în cele din urmă re
surse să-și păstreze în final un 
avantaj minim, profitînd și de fap
tul că nu au fost desfășurate ac
țiuni clare. Punctele au fost mar
cate din greșeli flagrante ale am
belor echipe, în apropierea buturi
lor. Mai întîi au înscris oaspeții, 
prin Bucoș, o lovitură de pedeapsă 
(min. 28), iar apoi constănțenii, 
prin Boroi, o încercare (min. 32).

Arbitrul St. Constantinescu a 
condus foarte bine formațiile :

FARUL ; Cristea — Oprea, Cons
tantin, Stroe, Costenco — Nicolae, 
Varga — Caragea, Petre, Boroi — 
Ionescu, Dumitru — Cioarec, Cră
ciun, Sîrbu.

ȘTIINȚA : Bucoș — Burghelea, 
Roșea, Abribula, Rădulescu — Ma
rinescu, Bârgăunaș (Neagu) — Mo- 
romete. Constantin. Beltărețu — 
Ionescu, Moroe (Talpă) — Stăncu- 
lescu, Ortelecan, Dinu.

Emanuel FANTANEANU

După avalanșa smeliorăi-ilor de 
recorduri de duminica trecută, am 
bănuit o nouă fază, la fel de spec
taculoasă și eficace, în deplină con
cordanță cu starea vremii, care a 
fost propice. Se pare, însă, că tră
pașii ploieșteni au învățat o noțiune 
nouă de comportare, în funcție de 
însemnătatea volumului de la pariul 
austriac I... Așa se face că unii dintre 
partanți, ca Zefirul, Inimos, Komi- 
șel, Heroina, Hibrid ș.a. au înțeles 
să se comporte de data aceasta mult 
mai temperat, spre nedumerirea 
noastră și a bieților antrenori, care 
pînâ la urmă ar putea fi bănuiți că 
nu și-au mai văzut de treabă !. Nu 
ne închipuim cine dintre ei a fost 
inițiatorul unei atari comportări, 
menite să compromită driverii bine 
intenționați și să semene sămînța de 
neîncredere în rîndurile spectatori
lor 1... Cert este că atît direcțiunea 
hipodromului cît și corpul de arbitri 
trebuie să tempereze zelul trăpa
șilor de a se angaja pentru o ca
uză meschină. Trăpașii noștri nu 
se poate să nu fi auzit de cuvintul 
„fair“. E cazul să-l învețe l... Ce să 
scriem altceva despre ceea ce a tost 
ieri, și mai ales, să preintîmpir.ăm 
ceea ce va fi duminica viitoare !.„ 
Rezultate tehnice : cursa I: Rai ,Gh. 
Tănase), 1:3422, Sora, simplu 2, or
dinea 27, cursa a II-a Evadat (Tr. 
Marinescu) 35,3, Inimos, Fidela sim
plu 4, event 22, ordinea 111, ordinea 
triplă 253, cursa a III-a Raliu (I. 
Crăciun) — Hoțoman (Tr. Marcu) 
drat-heat 1:33,2, 1:31,1, simplu 2 — 
2 — event 6, 15, ordinea 19, 10 or
dinea triplă 78; 3. cursa a IV-a 
Torino (Gh. Tănase) 34,2 Tulnic. 
Basm, simplu 2, ordinea 10—10, or
dinea triplă 238, cursa a V-a — Hi- 
rondița (Gh. Avram) 1:30,3, Habar, 
simplu 8. event 41, ordinea 1C4; 
cursa a Vl-a — Minunea (I. Bînică) 
29,7 Rosalin, Tamisa; simplu 7, e- 
vent 79, ordinea 10, ordinea triplă 
139 ; cursa a VII-a — Joviala (G. 
Avram) 36,4, Formula, simplu 4. e- 
vent 25, ordinea 12. Pariu] austriac 
s-a ridicat la suma de iei 10 830 și 
a fost cîștigat de o combinație cu 7 
cai, căreia i s-a atribuit sama în
treagă. Retrageri; Senior țVI).

NWdy PUMțrRLtCV
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Lotul național-Steagul roșu 3-2 (0-1, 3-1)

BRAȘOV, 23 (prin tslelvn, da la 
frimisvl notfru).

Pe „Stadionul tineretului" din 
localitate, s-a disputat azi partida 
de verificare, In cadrul căreia lotul 
național a tatîlnit formația divizio
nară A Steagul roșu.

Merita, urmărit cu interes de un 
public numeros, care, ta ciuda 
timpului nefavorabil, a ținut să fie 
prezent Ia ultima evoluție publică 
a tricolorilor. înainte de confrunta
rea de la Budapesta, a Oferit un 
spectacol fotbalistic atractiv, la ca
pătul căruia victoria a revenit 
limită selecționatei, cu scorul O_

S-au jucat trei reprize a cîte 
de minute fiecare, antrenorul An-

Dumitru, unul din oamenii de 
bază ai lotului, în plină acțiune 
ofensivă, a trecut de doi adver
sari ți se pregătește să paseze.

Foto: S. BAKCSI

Pag. a 3-a

Cubillas și Baroti

Ia 
de

35

Î

SELECȚIONATA OLIMPICA PERU 2-2 (0-1)
(Urmare din pag. I)

păreau definitiv aruncate în favoa
rea peruvienilor a venit o fază în 
care Broșovschi a fost faultat în 
afara careului de 16 m, un fundaș 
Peruvian a stopat balonul în careu, 
dar arbitrul a acordat... penalty. 
Tătaru a transformat, ș! după Î0

cat de doi adversari și înscrie plasat 
de la circa 12 m. După un minut 
Ghiță reușește într-un efort dispe
rat să alunge cu mina... infrînge- 
rea, dar nu-j mai puțin adevărat că 
în min. 79 Kun a trimis de puțin 
peste poartă cu capul o minge de 
gol, iar cu patru minute înainte de 
final Marcu nu l-a văzut excelent

mulți încetaseră să se mai gte- 
dească. Ceda ce nu înseamnă că a- 
cest rezultat de egalitate dar mai 
aies maniera in Care a fost reali
zat nu ne-a pus pe ginduri...

geto Niculescu urmărind te acest 
fel testarea capacității fizice a ju
cătorilor, în condițiile unui volum 
mai mare de efort, iar pe de altă 
parte, randamentul echipei în dife
rite variante de alcătuire, in spe
cial în ce privește compartimentul 
ofensiv. în primele 35 de minute, 
„naționalii" in formația : Răducami 
— Sătmăreanu, Lupescu, Dinu, N. 
lonescu — Dumitru, Anca — Dem- 
brovschi, Domide, Neagu, lordânes- 
cu, au acționat în generai destul de 
organizat, controiînd cu autoritate 
jocul Ia mijlocul terenului, dar do
minarea aceasta s-a dovedit lipsită 
de finalitate, deși ocaziile de gol 
Ia poarta lui Adamaciie au fost nu
meroase și uneori aproape de a fi 
fructificate, așa cum s-a tatîmpiat 
în minutele 7, 12, 25, 28 ți 30, cfnd, 
pe rfnd. Dinu, Anca. Dembrovsch: 
și Iordănescu — de două ori con
secutiv — au fost foarte aproape de 
deschiderea scorului. Ceea ce n-au 
reușit „tricolorii", au realizat. în 
schimb, brașovenii, prin Balin t 
(min. 38), la o acțiune de atac fron
tal de toată frumusețea.

în cea de a doua repriză atacul 
lotului a apărut pe teren în urmă
toarea alcătuire 1 Lucescu, Dem
brovsch:, Domide. Iordănescu. Mai 
bine echilibrată și mai incisivă, a- 
ceastă formulă ofensivă a concre
tizat pe tabela de marcaj. în numai 
12 minute, 3 goluri spectaculoase 
semnate în ordine de Domide (min. 
50) — după o acțiune prelucrată 
Anca ; Dembrovsch; (min. 55) 
care a șutat surprinzător de la 
m și din nou Domide (min. 62)
— ■ -------------------a

de

25 
in

urma unei faze frames stlkza:ă de 
Lucescu. în această parte a jocului, 
brașovenii, reveniți în atac, au re
dus scorul în min. 64. prin Papuc, 
care a reluat în plasă mingea ricoșa
tă din bară la im șut al lui DrăgoL 

în ultimele 35 de minute. In 
poarta lotului a intrat Adamache, 
Deieanu și Hălmăgeanu i-au înlo
cuit în linia de fund pe N. lonescu 
și respectiv Dinu, iar în atac FI. 
Dumitrescu a intrat pe aripa stingă, 
in locul lui Iordănescu. în această 
parte a jocului ritmul a mai scăzut 
ceva din intensitate, dar nu au lip
sit fazele la poartă și nici situa
țiile de gol, pe care însă, de asta 
dată. Lucescu, Dembrovsch:, Domi
de și Dumitrescu nu au reușit să le 
finalizeze, scorul acestei reprize 
rămtatad alb.

Adversara; echipei naționale în 
această partidă, formația stegarilor 
brașoveni, s-a dovedit și cu aceas
tă ocazie un partener valoros și de 
mare militate in asemenea împre
jurări. Pe parcursul celor 105 mi
nute de joc. antrenorul N. Proca 
a folosit următorii jucători: Ada
mache (Albu, Cason:) — Ivăneescu 
(Anghelini), Jenei, (Marian), Pălti- 
nișan (Vlad), Cojocaru (Vasilică) 
— Șerbănoiu (Bera), Cadar (Lupu- 
țan) — Papuc (Cincă), Florescu 
(Pavlovici), Balint (Pescara II), Ne
cula (Drâgoi, Porumbiță).

Bun arbitrajul prestat de o bri
gadă brașoveană avînd !a centru 
pe O. Caiugherovici și la tușă pe 
I. Nistor și G. Vâcaru.

Mihai IONESCU

DIVIZIA B
Stadionul 23 August ; timp frumos:__________

tiv 6900. Au marcat : ROJAS {min. 20). CUBILUAS 
63 din 11 m), șl MARCU (min. 73).

SELECȚIONATA OLIMPICA : GHIȚĂ _ Pop._____________ ________ _
povlcj (min. 46 Ivan n), — Pescara (min. 72 Pir-ui, vigu — Pante» (aiiit. « 
Broșovschi), Tătaru, KUN, Jercan (min. 46 MARCU).

PERU : Uribe — Manzo, Velasquez. CHUMPITAZ. Triraeros — QUESADA. 
CUBILLAS, MIFFLIN — MUNANTE, Rojas (min. « BOTH.), BAILETTI (mm. 
55 Orbegoso).

A arbitrat bine, cu excepția fazei din min. 63. N. ZLATANOS (Grecia'. 
ajutat Ia tușă de compatriot!! săi C. Levoyanls $i C. Kareaciults.

teren foarte bun: spectatori aproodm»- 
(trrtn. 61). TATARU fmln.

Smarandache, Vlad. Po- Seria I
SPORTUL

P.

minute de iureș și speranță, de 
neașteptată revenire. Marcu e des
chis foarte bine de autorul primu
lui nostftt gol, cu o pasă in adîn- 
cime, craioveanul sprintează flan-

demarcat pe Pîrvu, într-o fază ce 
se putea solda cu gol. Dar și așa, 
în repriza secundă, cu numai trei 
șuturi pe spațiul porții, olimpicii 
noștri au obținut o remiză la care

DUPĂ JOC, PE CULOAR ȘI LA CABINE...
Fluier final... Echipele salută pu

blicul, apoi se îndreaptă spre ves
tiare. Pe culoarul de Ia tribuna a 
doua, primul nostru interlocutor 
este selecționerul Angelo Niculescu;

„Am văzut echipa Perului și in 
Mexic, la C.M. Părerea mea. este 
aceeași. O echipă valoroasă 
mi-a lăsat o deosebită 
Este de admirat tehnica 
lă a tuturor jucătorilor, 
tactică și inventivitatea 
mențiune în plus pentru 
sivă, unde am remarcat 
ritmului in zona de finalizare, ceea 
ce nu se vede Ia prea multe echipe. 
La „olimpici" s-a văzut lipsa de 
omogenitate intre compartimente. 
Mi-au plăcut în mod special inter
vențiile de nota 10 ale lui Ghiță, 
dorința de afirmare a fundașului 
Ivan, ca și jocul convingător al ară
deanului Kun".

Cum era și firesc, ne-am adresat 
în continuare antrenorului Gheor- 
ghe Ola, care are sarcina de a ali
nia cel mai bun unsprezece în me
ciul revanșă și decisiv cu Dane
marca de la 21 mai:

„Mă bucură faptul că echipa a 
revenit spre finalul partidei. S-au 
făcut insă simțite inegalități în joc 
la unii dintre sclccționabiii. Testul 
cu Peru, echipă care m-a impresio
nat atit prin calitățile tehnice ale 
tuturor jucătorilor cit și prin con
cepția tactică adoptată, mi-a oferit 
posibilitatea să remarc revenirea 
de formă a lui Tătaru, incisivita
tea lui Kun și Marcu, sobrietatea

care 
impresie, 

individua- 
concepția 

în joc. O 
linia ofen- 

mărirea

fundașilor centrali Smarandache și 
Vlad, ca și siguranța pe care o in
spiră întregii formații portarul Ghi
ță. Mă așteptam mai mult de Ia 
Fescaru. Vigu, Popovici și Jercan".

La cabina oaspeților noștri, La jos 
Barotî, noul antrenor al peruvieni- 
ior, reproșa jucătorilor săi faptul 
că în a doua parte a întîlnirii au 
slăbit ritmul jocului, oferind posi
bilitatea partenerului de întrecere 
să atace în permanență. Primul 
care își face apariția este unul din
tre vechii jucători ai naționalei Pe
rului, Hugo Soții — indian de ori
gine — un virtuoz al balonului. Ne 
spune că selecționata olimpică a 
României a reprezentat un reduta
bil adversar. Abilul jucător a ob
servat însă că echipei noastre îi 
lipsește coeziunea și forța necesară 
finalizării. La fel, Jose Munante. 
jucătorul de culoare cu nr. 7, re
marcă dîrzenia fundașului Ivan, 
adversarul său direct din repriza 
a doua, completînd dialogul cu o 
glumă :

„Dacă aș fi avut același 
din prima repriză, precis 
marcat și eu un gol".

Arbitrul grec Nikolas
apreciază ardoarea jucătorilor, în 
ciuda caracterului amical al întîl
nirii, de asemenea și obiectivitatea 
publicului. Se interesează de nu
mele jucătorilor 8 și 9 (N.N.: Tă
taru și Kun) pe care i-a considera: 
cei mai buni din formația noastră

adversar 
că aș fi

Zlatanos

Gheorghe NERTEA

NOI JOCURI VERIFICARE
PENTRU LOTURILE OLIMPIC Șl STUDENȚESC

Două din loturile noastre repre
zentative, cel olimpic și cel stu
dențesc, își vor continua activita
tea de pregătire în perioada imediat 
următoare, în vederea viitoarelor 
acțiuni internaționale.

Astfel, Iotul olimpicilor — căruia 
probabil i se vor aduce unele mo
dificări după partida de ieri cu 
selecționata statului Peru — va 
intîlni duminică. 30 aprilie, valo
roasa echipă a clubului iugoslav 
Vojvodina din Novi Sad. Meciul

va avea loc în București. Oaspeții 
și-au anunțat sosirea la București 
pentru sîmbătă dimineață.

Zece zile mai tîrziu, mai precis 
10 mai, „olimpicii" vor disputa 
nouă partidă de verificare, tot 
București, de data aceasta insa 
compania selecționatei olimpice

PRONOSPORT
Așa arată o variantă cu 13 rezultate 

exacte la concursul pronosport nr. 
etapa din 23 aprilie 1972.

I. Politehnica GI.—Progresul Buc.
II. Dunărea—F.C. Galați

in. Ș.N Oltenița—Metalul Buc.
IV C.F.R. Arad—C.F.R. Tim.
V. Minerul Antna—C.S.M. Sibiu

VI. Atalanta—Roma
VII. Cagliari—Varese 

VIU. Catanzaro—Bologna
IX. Fiorentina—Mantova
X. Juventus—Internazlonale

XI. Lanerossl—Sampdorta 
XII. Milan-Torino 

XIII. Napoli—Verona
Fond de premii : 399 313 lei.
Report categ. 1: 122 684 lei.
Plata premiilor pentru acest

17,

1 
X
1
1
1 
X 
X
1
2
1
1
1
X

Plâta premiilor pentru acest concurs 
se va face asttel : in Capitală Inceptnd 
de vineri 28 aprilie, pînă Ia 7 iunie 1972, 
inclusiv ; tn țară începînd aproximativ 
de miercuri 3 mal, pînă la 7 iunie 1972, 
inclusiv, _

la 
o 
la 
in 
a Bulgariei.

în ce privește 
universitară, aceasta 
știe — va fi supusă 
rios la 6 mai, cînd 
Budapesta cu echipa 
ghiară, deținătoarea 
pic. în legătură cu campionatul 
european studențesc, pentru care 
se pregătește lotul nostru, notăm 
că majoritatea țărilor înscrise și-au 
confirmat participarea' Ia compe
tiție.

reprezentativa
— cum se 

unui test se
va evolua la 
olimpică ma- 
titlului olim-

Miercuri la Brașov se va disputa 
prima întîlnire pe teren propriu a 
Steagului roșu în cadrul ediției 
1972 a Cupei Balcanice. -Stegarii" 
vor susține revanșa cu Trakia Plov
div. în primul joc, echipa bulgară 
a reușit să egaleze în ultimele mi
nute, din 11 m., și partida de la 
Plovdiv s-a îneheiai cu scorul de 
l.-rl,

Ind am aflat c<5 Lajcs Baroti a descins tn Peru, pentru a lua
< locul lui Didi, am avut o mică decepție. Era limpede câ peru- 

vienii deciseserâ să încheie perioada romantică a fotbalului 
for, pentru a forța Victoria, în stil european, latâ, însd, câ, din feri
cire, meciul de ieri ne oferă o frumoasă infirmare. Peruvienii conti
nuă să se închine Zeului lor, fotbalului-spectacol, căutînd parcă .să ne 
convingă că au preluat din Foot-ball-ul născut în Insula Britaniei 
docr temensiunile porții ji, eventual, lovitura de penally.

Ieri, „olimpicii" noștri au părut stupefiafi în prima repriză. ,Un- 
doi'-vrile Cubillas-Rojas curgeau .spumegînd prin barajul apărării 
noostre. Peruvienii, deși conduși de europeanul Baroti, erau tot . cei 
de fa Leon și de la Guadalajara. Erau, dacă vreți, marii maeștri ai 
atacului in bandă rulantă, manifestînd un oarecare dezinteres față 
de jocul in jumătatea de teren proprie. Pentru noi toți eră clar că 
Lajos Baroti n-a reușit să aducă, deocamdată, la Lima, ideea erme- 
lizârii sau matematizării jocului.

Ceea ce mi s-a părut oarecum de neînțeles în partida de ieri a 
fost reacția prea aspra a publicului față de încercările „olimpicilor" 
noștri, care căutau să construiască „în marș' o idee de joc în apă
rare, deși schiorii peruvieni continuau sâ „coboare* precum Jean 
Oaude-Killy.

După pouză, jocul s-a mai echilibrat. Broșovschi a înnodat sfoara 
destrămată a paselor, a sprinfat â la Munante în faza neclară a 
penalty-ului, iar Tătaru II l-a regăsit pe fostul său coechipier Marcu, 
printr-o pasă care a amintit releul Constantin-Tătaru I. Tn sfîrșit, Kun 
a plutit in stil englezesc spre poarta adversă, ratînd o victorie care 
ar fi însemnat, însă, moi mult decît potențialul actuai al „olimpicilor".

Finalul a accentuat parcă diferența de stil în această dispută 
între exploziile sud-americane, înmulțite de artificierul Soții, și de 
mișcările in sfîrșit calculate ole echipei noastre, care a învățat arta 
adaptării în 90 de minute.

A fost un meci frumos, urmărit de un public surprinzător de redus, 
care confirmă că Europa, spre deosebire de Sua-America, dorește 
In primul rînd victoria într-o dispută oficială.

Lajos Baroti nu va reuși să ostîmpere pînă la urmă frenezia in
cașilor, chiar dacă le va depăna cu lux de amănunte povestea unor 
artiști ca Bozsik și Kocsis, core au pierdut cîndva in fața unu[ ad
versar (poate) mai puțin dotat, dar înarmat pînă în dinți cu pîrghii 
de toote gradele.

Cubillas, Rojas și Soții își vor continua povestea, Jucind de dra
gul jocului. Iar Baroti va asculta, privind îneîntat...

Ioan CHIRILA

In cadrul preâtirilor pe care le 
efectuează în vederea confruntării 
cu selecționata olimpică a Ungariei 
(meci de verificare înglobat într-o 
acțiune mai amplă de cristalizare a 
unei echipe reprezentative pentru 
campionatul european studențesc) 
selecționata universitară a întîlr.it

ieri, în deschiderea meoiudui Româ
nia (olimpici) — Peru, formația di
vizionară A Politehnica Iași. După 
un meci relativ echilibrat, selecțio
nata universitară a învins cu sco
rul de 2—0. Ambele goluri au fost 
marcate în prima repriză, autorii 
lor fiind Țarălungă și Strîmbeanu.

LIDERII IȘI CONSOLIDEAZĂ POZIȚIILE
OASPEȚII AU ÎNSCRIS DOAR 2 COLURI

dul gălățenilor să 
lentă ocazie 
tează de Ia 
dorache.

A arbitrat
— București.

DUNĂREA. ________
RADOî, Cojocarii, Gruber. 
LARU — Buduru, Sandu — 
gu (min. 46 Jelescu) Popa 
lache, MANCIU.

F. C. GALAȚI i HAGIOGLU — 
Enache, COSTEA. Adam, Simion
— Morohai, Bruștiuc — Crăciuno- 
.iu,

prin
6 m

rateze o excc- 
Iancu, care șu- 
în portarul Tu-

STUDENȚESC—CEAHLĂUL
NEAMȚ 2—0 (0—•)

că meciul a fost Ia concu- 
cel de pe „23 August", pe

nereuștad să obțină golul de onoa
re. Bucureștenii râmîn și ei în zece 
oameni. Mândoiu fiind eliminat 
pentru un gest nesportiv. Victoria 
studenților este pe deplin meritată.

A arbitrat bine C. Ghiță-Brașov. 
POLITEHNICA : Gheorghiu — Ri- 

zea, Tudorie, DINU, Ungureanu — 
Toma, LEHĂDUȘ — MARINESCU. 
Bezman, POPANICA, Tolea.

PROGRESUL: Mantă — V. Po
pescu (min. 52 Tănâsescu), Mân
doiu. Grama. Crăciunescu — DUM1- 
TRÎU, BELDEANU — I. Sandu, D. 
Georgescu, Cassai, Rakși (min. 
Dinu Iordan).

Laurenfiu DUMITRESCU
C.F.R. PAȘCANI — PROGRESUL 

BRĂILA 1—0 (0—0)

Feroviarii au început „tare

în 
a- 

pa-

ușor, 
ratat 
După 

aspectul jocului a rămas 
duel între înaintașii fe- 

supraaglame- 
60. 
gol 
lui

lăsau impresia că vor cîștiga 
Dar înaintașii C.F.R.-ului au 
multe ocazii în prima parte, 
pauză, 
același : 
roViari și apărarea __
rată a brăilenilor. în min. 
Mârculescu a înscris unicul 
al partidei. Corect arbitrajul 
Gh. Vasilescu I — București.

C. Enca, coresp.
METALUL PLOPENI — POIANA 

CIMPINA 3-2 (1—2)

Victoria a' fost declâă prtetr-un 
autogol cîmpinean ta ultimele pa
tru minute ale partidei. Jocul a 
avut multe situații imprevizibile. 
Scorul a fost deschis de oaspeți 
(Bran, min. 9). apoi după un mi-

nut Dragomir a egalat, iar 
min. 22, cîmpinenii au fost ta 
vantaj (Anița, autogol). După 
uză, în min. 60 din nou egalitate 
'(Petre, autorul golului), iar în fi
nal cîmpineanul Chirilă (min. 86) 
a marcat în propria poartă. Satis
făcător arbitrajul lui I. Hrisafi — 
București.

I. Tănâsescu, coresp.

bine C. Manușaride

TudorachePentru 
rentă cu _ _
stadionul Politehnica din Capitală 
a venit puțină lume, de fapt, cei 
mai fideli suporteri ai echipei stu
dențești. Timp de o repriză, cei ce 
nutresc speranțe că Sportul stu
dențesc va promova îa Divizia A 
au avut destule emoții. Și nu pen- 

. tru că Ceahlăul ar fi evoluat la un 
nivel surprinzător de bun ; ea a a- 
părut ca o formație modestă (cel 
puțin în această duminică). Durerile 
de cap le-au produs înaintașii 
bucureșteni, care, în ciuda faptu
lui că au avut jocul Ia discreție, 
n-au reușit să pună în pericol de- 
cit rareori poarta apărată de Mun- 
teanu. Și în cîteva situații, eînd se 
părea că „gheața va fi spartă", por
tarul Munteanu a intervenit excep
țional (de pildă în min. 9- Ia șutul 
lui Pană, fn min. 16 Ia mingea tri
misă plasat de Culda). în plus, în 
min. 23, Leșeanu a trimis balonul 
te bară.

După pauză, ostilitățile aveau să 
se desfășoare cam la fel, gazdele 
atacau, oaspeții răspundeau timid. 
Tată de altfel bilanțul cifric al a- 
cestej partide: raportul șuturilor la 
Poartă 31—3, iar ai cornerelor 
10—2! Abia în min. 55 studenții 
reușesc să înscrie prin Pană. care, 
de la 9—10 m. a reluat direct în 
plasă mingea pasată de M. Sandu. 
După aceea, Ceahlăul a încercat să 
iasă la joc. a combinat, uneori des
tul de plăcut ochiului, dar la 16 m 
atacanții erau ca și inexistenți. In 
min. 80, după un dribling prelun
git. Bujor l-a pus într-o situație 
favorabilă pe M. Sandu și acesta 
(anonim aproape tot meciul) a în
scris plasat. A mai ratat tot el în 
min. 86 și Craus, în min, 88. Dar 
meciul fusese jucat.

A arbitrat bine Tr. Moarcăț 
(Brașov).

SPORTUL STUDENȚESC» î. Va- 
sile — JL'RCA, Mățăoanu, D. Ni- 
colae. COJOCARU — JAMAISCHI, 
CULDA (min. 81 Damian) — Le 
șeanu, PANA (min. 74 Bujor), M. 
Sandu. Craus.

CEAHLĂUL: MUNTEANU — Za- 
haria, IENCSI. A. Gheorghe, Dița 
— Ciocan. Niță — Mihalache, Cio- 
cîrlan, BAICU (min. 80 Budimoiu), 
Ștefănescu (min. 55 Stingaciu).

ConttaMin ALEXE

POLITEHNICA GALAȚI—PROGRESUL 
BUCUREȘTI 3-0 (1—0)

GALAȚI, 23 (prin telefon, de la 
trimisul nostru).

Meci așteptat cu viu interes. Par
tida debutează spectaculos, fazele 
alternează de la o poartă la alta. 
Progresul ratează (min. 9) o ocazie 
excepțională, mingea reluată spre 
poartă de Cassai lovește talii bara 
din stingă porții, sare apoi în cea 
din dreapta și poposește în brațele 
portarului Oaspeții se dovedesc 
periculoși pe contraatac, dar ratea
ză prin Dudu Georgescu (min. 12). 
Treptat însă. Politehnica atacă din 
ce în ce mai vehement, Mândoiu 
este Ia un pas de... autogol (min. 
37). salvează însă Manta. Dar două 
minute mai tîrziu Manta nu poate 
reține centrarea-șut a lui Marines
cu și, Popanica reia In gol. După 
pauză, gazdele continuă seria atacu
rilor lor furtunoase și ta min. 52 
își măresc avantajul : Lehăduș exe
cută bine o lovitură de la margi
nea careului, balonul îi depășește 
pe Mândoiu și Grama. îl derutea
ză și pe Manta, oprindu-se ta plasă. 
Nu trec decît cinci minute și... 
3—0! E rtadul fundașului centra) 
Dinu să transforme impecabil o 
nouă lovitură liberă de la circa 
25 m.

Cu toate că scorul Ie este net fa
vorabil gălățenii se enervează (de 
ce oare 7) și Țolea este eliminat de 
pe teren pentru lovirea adversaru
lui fără minge. Din acest moment 
Progresul va ataca mai mult, Tănă- 
sescu ți IJudu Geprseșcu ratează

i

I

La post, portarul Munteanu rezolvă o nouă situație dificilă, respingînd 
batonul. Fază din meciul Sportul studențesc — Ceahlăul

Foto : V. BAGEAC

METALUL TÎRGOVIȘTE — PORTUL 
CONSTANȚA 2-0 (2—0)

Metalul a avut un start bun și 
în min. 5 conducea cu '2—D (au
torii golurilor i Vintilă — min. 3 
și Manea — min. 5). Constănțenii 
au jucat deschis, și-au creat cîteva 
ocazii, dar portarul Stănescu 
apărat bine. A condus bine 
Puia — București.

M. Avanu, coresp. județean

a
I.

F.C. GALAȚI

Seria a ll-a:
C.S.M. REȘIȚA — MINERUL BAIA 

MARE 3—2 (3-0)

REȘIȚA, 23 (prin telefon, de la 
trimisul nostru).

Zece mii de spectatori au luat dru
mul 
tate pentru a viziona 
tata 
Iele 
divizie. Gazdele au început exce
lent jocul, conducted cu dezin
voltură cursul meciului. Oaspeții, 
timorați de miza jocului, au căzut 
destul de repede în ipostaza în
vinsului. Era minutul 6 Și tabela 
de marcaj arăta 1—0 pentru gaz
de. prin golul 
la o bîlbîială 
rene. Reșițenii 
fronturi largi 
tru ..dispecerul" Varga) și rezulta
tul nu întîrzie să apară. O minge 
pe contraatac (min. 25) îi dă po
sibilitate lui Silaghi să majoreze 
scorul. Bâimărenii nu-și revin, sînt 
pur $i simplu uluiți de forța ad
versarului. Minutul 38 aduce cel 
mai frumos gol i Atodiresei își de
pășește adversarul direct, pasea
ză lui Silaghi. care dintr-o „bu
cată", înscrie.

Pauza este un sfetnic bun pen
tru oaspeți. Ei reîncep bine jocul 
și în min. 61 reduc din handicap 
prin Trifu. din 11 m. Gazdele 
opresc motoarele, oaspeții profită 
și mai înscriu în min. 87, prin 
Coman.

A arbitrat foarte bine V. Dumi
trescu — București.

C.S.M. REȘIȚA i Ilieș—ZRWEa,

cochetului stadion din local i- 
mult aștep- 

confruntare dintre principa- 
candidate Ia un loc în prima

înscris de Pușcaș, 
a apărării băimă- 
forțează, atacă pe 
(o mențiune pen-

co- 
Lun- 
Vasi-

Chihaia. IANCU, Lazăr.
■ Aurel PĂPĂDIE

Ș.N. OLTENIȚA — METALUL 
BUCUREȘTI 1-0 (T—0)

Joc frumos, în care rolul prin
cipal l-a avut Metalul. în repriza 
secundă, echipa bucureșteană a do
minat cu autoritate. Unicul gol a 
fost realizat de Vasilescu (min. 18). 
A condus foarte bine Gr. Bîrsan —• 
Galați.

tclefon, de

partida cu 
ritm foarte

M. Voicu, coresp.
CHIMIA RM. VÎLCEA — ȘTIINȚA 

BACĂU 1—0 (1—0)’

Jucătorii de la Chimia 
nat categoric. A marcat 
(min. 22 din 11 m).

au domi- 
Păciulete

DUNĂREA GIURGIU —
0—0

GIURGIU, 23 (prin 
la trimisul nostru).

Dunărea a abordat
F. C. Galați într-un
alert. Dar, F. C. Galați a venit la 
Giurgiu cu intenția declarată de a 
cîștiga această partidă și în con
secință a jucat deschis, ofensiv. Am 
asistat Ia un joc plăcut, dinamic, 
cu faze palpitante Ia ambele porți. 

. Cîteva secvențe mai interesante 
” Min. 22 lancu șutează puternic din 

afara careului de 16 m și portarul 
Tudorache reține cu mare dificul
tate : min 30, fundașul giurgiuvean 
Râdoi. urcat în atac, expediază un 
șut—bombă, iar portarul Hagioglu 
respinge in extremis ; min. 35, 
după o frumoasă combinație a îna
intașilor giurgiuveni Vasilache 
„pune" balonul la vinclu, dar por
tarul gălățean apără excelent. La 
reluare, Dunărea forțează victo
ria, însă F. C. Galați se apără 
foarte bine și contraatacă periculos, 
în special prin lancu (cel mai bun 
atacant al oaspeților) și Crăciunoiu. 
în min. 59 Manciu scăpat singur, 
în față doar cu portarul Hagioglu, 
ratează o mare ocazie de gol șu
tind de la cîțiva metri în bara 
transversală. Tn min. 82 este rîn-

D. Roșianu, coresp.
CLASAMENTUL

I. SPORTUL STUD. 21 12 7 2 36—22 31
3. Progresul Buc. 21 11 5 5 35—17 27
3. Ș.N. Oltenița 21 11 4 6 25—26 26
4. Politehnica GI. 21 9 7 5 29—17 25
5. F.C. Galați 21 10 4 7 27-23 24
6. Met. Tîrgoviște 21 9 5 7 23—22 23
7. Metalul Buc. 21 7 6 8 21—18 20
8, Metalul Plopeni 21 8 4 9 25—26 20

Frog. Brăila 21 8 3 10 19—17 19
10. Știința Bacău 21 5 9 7 17--82 19
11. C.F.R. Pașcani 21 7 4 10 23—25 18
12. Ceahlăul P. N. 21 7 4 10 24—33 J8
13. Dunărea Giurgiu 21 6 6 9 16—25 18
14. Poiana Cîmpina 21 7 3 11 23—31 17
15. Chimia Rm. V. 21 6 4 11 17—32 16
16. Portul Cța. 21 4 7 10 22—27 15

ETAPA VIITOARE
Metalul Buc. 
Ceahlăul P.
Constanța. Progresul Buc. — C.F.R. 
Pașcani, Chimia Rm. Vîlcea — Me
talul Tîrgoviște, F, C. Galați — 
Progresul Brăila. Dunărea Giur
giu — S. N. Oltenița, Poiana Cîm- 
pina — Sportul studențesc Buc.. 
Știința Bacău — Politehnica Ga- 
iați.

(30 
— Metalul 
Neamț —

aprilie) t 
Plopeni. 

Portul

OLIMPIA SATU MARE iNVINGĂTOARE LA
KAFKA—GrOîă-

Puș-
Kiss. Pirvan, 
vescu, VARGA—Atodiresei, 
caș, SILAGHI. Florea.

MINERUL ! Moritz—Talpai, Con- 
druc, Necula. Tocu—Barangea 
(min. 70 Mihalcic), RADU—Sasu, 
Roszniay, Lang (min. 46 Trifu), 
COMAN.

P. PEANA

ELECTROPUTERE CRAIOVA — 
GLORIA BISTRIȚA 2—0 (1—0)

Craiovenii au dominat în majo
ritatea timpului și au ratat multe 
situații favorabile. Oaspeții s-au 
apărat supranumeric și au contra
atacat de cîteva ori. Golurile au 
fost înscrise de Marksz (min. 7) 
și Hîrșoveanu (min. 61). A arbitrat 
bine Em. Martin — București.

V. Popovici. coresp.

VULTURII TEXTILA LUGOJ — 
OLIMPIA SATU MARE 0-1 (0—0)

Gazdele au evoluat slab și au 
pierdut primul meci pe 
propriu. De menționat că 
(Vulturii Textila) a ratat 
nalty. Unicul gol a fost 
de Libra, în min. 79. A 
bine I. Barbu — Aiud.

terenul 
Dragoș 
un pe- 
realizat 
condus

C. Olaru, coresp.

POLITEHNICA TIMIȘOARA — 
CHIMIA FĂGĂRAȘ 3—0 (1-0)

Studenții, deși au cîștiggtt n-au,

LUGOJ!
lăsat o impresie prea frumoasă, 
deoarece au evoluat fără orizont. 
Oaspeții au jucat bine tactic, au 
contraatacat periculos, prin Bonța, 
mai ales, care a ratat ocazii dare. 
Autorii golurilor i Surdan (min. T), 
Bojin (min. 67 și 80). A arbitrat 
inegal (repriza I — slab, a doua — 
bine) D. Munteanu — Reșița.

P. Arcan, coresp. județean

OLIMPIA ORADEA — 
METALURGISTUL CUGIR 2—1 (1—1)

Orădenii au dominat cu autori
tate, dar au ratat mult, printre care 
și un penalty (Balogh, min. 13). 
Ceîe^trei goluri au fost înscrise 

Arnoțchi 
Georgescu 
arbitrajul

de Balogh (min. 33) 
(min. 67), 
(min. 8). __  ___
lui Gh. Vereș — Cluj.

respectiv 
Foarte bun

V. Sere, coresp.
C.F.R. ARAD — C.F.R. TIMIȘOARA 

2—0 (2—0)

Echipa locală a prestat un joc 
foarte bun în prima repriză și a 
marcat două goluri (autori Gyen- 
gye— min. 30 din 11 m și Kukla 
II — min. 36). După pauză, ară
denii au avut în continuare ini
țiativa.

A condus foarte bine V. Cioc 
— Mediaș.

* Gh. Njcolăităi coresp,

MINERUL ANINA — C.S.M. SIBIU
2—0 (1—0)

CORVINUL
METAN MEDIAȘ 2—0 (0—0)

HUNEDOARA GAZ

Meciul s-a disputat sîmbătă 
după-amiază. în prima parte, Cor- 
vinul a jucat slab. După pau2ă, 
înaintarea localnicilor a evoluat 
la un nivel mai bun. Au marcat : 
Stan (min. 67, autogol) și Pleian 
(min. 88). A condus corect A. Pop 
— Cluj.

M. Ioanid, coresp.

CLASAMENTUL

1. C.S.M. REȘIȚA 21 13 4 4 33—14 30
2. Mtn. B. Mare 21 10 4 7 36—23 24
3. C.F.R. Tim. 21 9 5 7 28-17 ?3
4. C.F.R. Arad 21 9 3 7 24—23 23
5. Min. Anina 21 10 2 9 26—28 22
6. Poli. Tim. 21 8 5 8 28—22 21
7. Chim. Făgăraș 21 9 2 10 34—30 20
8. Metalurg. Cugir 21 9 2 10 16—20 20
9. Electroputere Cv, 21 8 4 9 18—25 20

10. Vulturii Lugoj 21 8 4 9 17—28 20
11. Corvlnul Huned. 21 8 3 10 22—23 19
12. Gloria Bistrița 21 8 3 10 21—25 19

13—14. C.S.M. Sibiu 21 8 3 10 19—26 19
13—14. Olimpia S. M. 21 8 3 10 13—20 19

13. Gaz m. Mediaș 21 8 3 10 15—24 19
16. Olimpia Oradea 21 8 2 11 25—27 18

(30 aprilie) iETAPA VIITOARE (30 aprilie) t 
Olimpia Satu Mare — Eleetropu- 
tere Craiova. Metalurgistul Cu- 
gir — Minerul Anina, C.F.R. Ti
mișoara — Vulturii Textila Lugoj, 
Mineral Baia Mare — C.F.R. Arad, 
C.S.M. Sibiu — Chimia Făgăraș, 
Olimpia Oradea — Corvinu] Hu
nedoara, Gloria Bistrița — Poli
tehnica Timișoara. C.S.M, Reșița 
— 0a»
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® 0 furtună a întors din drum avionul în care se afla echipa noastră, cu puțin 
înainte de a ateriza la Katowice • Numeroși medaliați ai J. O., campioni mondiali 

și europeni prezenți
KATOWICE, 23 (prin tel«x, da Io 

trimisul nostru special).
Campionatele europene de lupte 

din acest an se vor inaugura luni, 
13 ora 12, în sala din noul Palat al 
sporturilor din localitate. Mai întâi 
vor susține confruntările continen
tale. specialiștii stilului de lupte 
libere, după care vor urma cei de 
la greco-romane. Cu prilejul cam
pionatelor europene se va inaugura 
și noul palat al sporturilor din Ka
towice — o construcție de-a drep
tul impresionantă. Bunăoară, sala 
pentru desfășurarea competițiilor 
sportive are o capacitate de 14 000 
de locuri. în afara acesteia, mai 
există un patinoar artificial acope
rit, săli de antrenament, o modernă 
saună, un hotel pentru sportivi etc.

Echipa de lupte libere a țării 
noastre a trecut prin mari emoții 
pînă să ajungă în localitate. Ple
cată sîmbătă la prinz de la aero
portul Otopeni, ea a sosit la Var
șovia, la ora 15, așteptând pină 
seara o cursă internă pentru a 
ajunge la Katowice. Și, într-ade- 
văr, la ora 20, avionul companiei 
poloneze urma să decoleze spre 
orașul care găzduiește campionatele 
europene. Cînd se afla însă dea
supra aeroportului din Katowice, 
a început o furtună puternică și 
avionul nu a mai primit autori-

la confruntările continentale
zația de aterizare, continuîndu-și 
drumul, înapoi spre Varșovia. în 
timpul acestui zbor, unii dintre 
luptătorii noștri au suportat greu 
dezagrementele cauzate de fur
tună. în cele din urmă, echipa ro
mână a ajuns cu bine la Varșovia, 
de unde apoi, citeva ore mai târ
ziu, a plecat cu trenul spre Kato
wice, sosind aici duminică dimi
neața. După o odihnă binemeri
tată, luptătorii români au vizitat, 
după amiază, sala în care vor 
concura și, în continuare, au efec
tuat un ușor antrenament.

Iată acum și cîteva amănunte 
despre unii dintre adversarii lup
tătorilor noștri. Pină duminică 
seara au sosit sportivii din Aus
tria, Anglia, Bulgaria, Danemarca, 
R. D. Germană, R. F. a Germaniei. 
Elveția, Grecia, Iugoslavia, Franța, 
Finlanda, Norvegia, Portugalia, 
Suedia. Turcia, Ungaria și Uniu
nea Sovietică, luptătorii celorlalte 
țări, care și-au anunțat participa
rea, fiind așteptați în cursul serii.

De bună seama, am căutat amă
nunte despre loturile care dispun 
de cei mai valoroși luptători, ca 
cele ale Uniunii Sovietice, Bulga
riei, Ungariei, Turciei, Iugoslaviei 
și cei ai țării gazdă. Din echipa 
Uniunii Sovietice se detașează, in

ÎN CONCURSUL DE OBSTACOLE DE LA BRATISLAVA

ROMÂNI,CĂLĂREȚII

PE LOCURI FRUNTAȘE

primul rind, Alexandr Medved, de 
opt ori campion mondial și de 
două ori olimpic. La cat. mijlocie 
va concura un alt valoros luptă
tor, Ghenadi Strakiv, campion 
mondial in 1970. Bulgaria va ali
nia, printre alții, pe Beiu Baev, 
(cat. muscă), vicecampion mondial 
in 1970 și 1971. campionul euro
pean al categoriei la ultimele trei 
ediții. La semiușoară va lupta Is
mail Iușeinov, deținătorul titlului 
continental și medaliat cu bronz 
la ultima ediție a campionatelor 
mondiale. în sfîrșit, din lotul Bul
gariei reține atenția și greu] Os
man Duraliev, eternul adversar al 
lui Medved, clasat la ultimele 
mari competiții internaționale pe 
locul secund, după luptătorul so
vietic. Din echipa Ungariei rețin 
atenția A. Latak (semimusca), H. 
Gal (muscă), L. Klinga (cocoș) și 
I. Rusznyak (semiușoară). luptători 
aflați printre protagoniști la ma
rile confruntări internaționale. Tur
cia își pune îndeosebi speranțe în 
luptătorii Karaman Hasan (cocos), 
medaliat cu bronz la ultima ediție 
a C E., 
și in Aladin Ildirim 
sportivi bine cotați in arena 
națională.

Despre loțul Poloniei, cu 
strădaniile noastre de a afla 
amănunte, 
nem
rece 
ține 
tind 
care

Pentru festivitatea de deschidere 
se pregătește un grandios program 
artistic și sportiv, pe care îl va sus
ține un ansamblu de 2 200 de per
soane.

Asim Bulbul (semimijlocie) 
Aladin Ildirim (semigrea), 

inter-

toate 
unele 
obți- 

deoa-
nu am reușit să 

aproape nimic precis, 
el va sosi in localitate cu psi- 
ore înaintea cintarului oficial 
va fi stabilită și formația pe 
o va alinia țara gazdă.

Costm CHIRIAC

BRATISLAVA, 23 (prin telefon). 
La startul tradiționalului concurs 
ce se desfășoară pe baza hipică 
,,Slavia" din localitate s-au aliniat 
călăreți din .7 țări ; Bulgaria, Un
garia, Polonia, Austria, R. F. a 
Germaniei, România și Cehoslova
cia.

După cum se știe, DUMITRU 
VELEA. cu calul Viorica, a reușit 
să ciștige proba de deschidere, de- 
pășindu-și principalii adversari, 
călăreții polonezi, după baraj. De 
menționat că la această probă 
sportivii români au fost prezenți 
în finală cu 6 cai, D. Velea Ocu

pind și un loc 4 (cu Viteaz).
Cea de a doua probă a fost cea 

de forță. După consumarea a trei 
baraje, pe primul loc s-au clasat, 
la egalitate : AURELIAN STOICA 
(cu Pick-up), J. KOWALCZYK, 
M. Kozicki și I. Wawriniuk (Po
lonia).

Una dintre cele mai spectaculoa
se probe a fost cea pe echipe. Re
prezentativa ROMÂNIEI, compusă 
din Dumitru Velea cu Viteaz, 
Aurelian Stoica cu Pick-up și An- 
ghel Donescu cu Albinița. a ocu
pat locul II cu 29,5 p. Proba a re
venit călăreților polonezi, cu 24' p.

DOI ÎNVINGĂTORI in
V

RUKAVINA
BELGRAD 

Turneul zonal 
ka Banja s-a 
maestrului 
vina și a marelui maestru ceho
slovac L. Smejkal, care au totali
zat fiecare cite 9 puncte din 13 po

23 (Agerpresl. — 
de șah de la Vrnjac- 
încheiat cu victoria 

iugoslav Iosip Ruka-

A LUAT SFlRȘIT 
SELECȚIA" TENISMENILOR

j în campionatul feminin de handbal, divizia A

I
„U“ Cluj 13-14!

zi a turneului deDeși ta ultima 
selecție componența echipei repre
zentative de tenis era cunoscută 
jucătorilor, cele patru meciuri de 
ieri au oferit spectacole tot atit de 
atractive ca și în rundele anteri
oare.

Petre Mărmureanu — singurul 
neînvins în acest turneu — a oferit 
din nou un tenis de zile mari. în 
fața serviciilor sale imparabile, ca 
și a unor smeciuri decisive, ambi
țiosul Viorel Marcu nu a reușit să 
găsească nici o replică. Desigur, 
mai mult in glumă, Marcu îl ruga 
din cînd în cînd pe Mărmureanu 
— in 
șeașcă 
nu a 
0 ! în 
putut 
ghem 
Astfel, 
zile, Mărmureanu termină 
în fruntea clasamentului.

Ocupantul locului doi, 
Ovid, a reușit o nouă

primul set — să mai... gre
și el o minge. Dar acesta 

greșit nimic și a ciștigat la 
ai doilea set, Marcu nu a 

realiza mai mult decît un 
(6—1 pentru Mărmureanu). 
după un maraton de șapte 

detașat

Toma 
victorie 

(6—4, 6—4) în fața lui Viorel Soti- 
riu,

D. Hărădău și-a înscris cea de 
a doua victorie în acest 
reușind să-l depășească < 
ușor (6—2, 6—3) pe S. 
I. Sântei a mai ciștigat 
de astă dată în fața lui 
șan, pe care l-a învins 
6—0. 6—3. De menționat că în ulti
mul meci al zilei precedente, Mu- 
reșan învinsese pe Hărădău cu 
1—6, 6—1, 6—4.

Clasamentul final arată astfel 1 
1. P. MĂRMUREANU (Steaua) — 
7 victorii. 2. T. OvicI (Progresul' 
6 v, 3. V. Sotlriu (Steaua), — 4 v,
4. S. Mureșan (Progresul) — 3 v,
5. D. Hărădău (Steaua), 6. I. Sântei 
(Construcții). 7. S. Dron (Dinamo), 
8. V. Marcu (Dinamo) — fiecare 2 
v (departajați prin setaveraj și 
ghemaveraj).

: turneu, 
destul de 
Dron. Și 
un meci, 
S. Mure- 
cu 2—6,

Ieri s-au disputat 4 partide (sîm
bătă a avut Ioc întîlnirea dintre 
Universitatea București ș: Rapid) 
din cadrul celei de a XlX-a etape 
a diviziei A de handbal feminin. 
In derbyul etapei. Universitatea Ti
mișoara a dispus — in deplasare — 
de Voința Odorhei. Surpriza etapei 
s-a înregistrat insă la Tg Mureș, 
unde localnicele an pierdut la ul
tima clasată, „l'“ Cluj

VOINȚA ODORHEI — UNIVER
SITATEA TIMIȘOARA 6—7 (4—6 
Ploaia căzută înaintea meciului a 
influențat direct desfășurarea jocu
lui. Liderul clasamentului. Univer
sitatea Timișoara, a avut în per 
manență inițiativa și a obținut, in 
final, o victorie meritată. Au in
serts : Neghină 3, Ibadula 2. Popa 2 
— pentru Universitatea Timișoara. 
Magyari 2, H6hr 2 și Markos 2 — 
pentru Voința Odorhei. (A. PIA- 
LOGA-coresp.).

MUREȘUL TG. MUREȘ — L" 
CLUJ 13—14 (4—9). Judnd sub 
posibilități, muresencele au pierdut 
în fața unei formații mai dedse. 
Clujencele au folosit cu succes 
arma contraatacului. în min. 13. 
ele conduceau cu 5—0. Revenirea 
localnicelor din repriza a II-a n-a 
mai putut schimba soarta meciului. 
Dintre realizatoare remarcăm pe 
Șoș — 10 goluri și Bearz 6. (1. 
PAUȘ-coresp).

Ion GAVRILESCU

LE.F.S. — TEXTILA BUH UȘI 
15—11 (7—4). A fost un mec: curat, 
liniștit, lipsit de încrincenarea 
luptei pentru cele două puncte. 
Studentele, evident super.oare ca
petelor. au condus în permanentă 
(5—2. 9 ■ 4, 13—8, 14—9), astfel că 
problema învingătorului nu s-a pus 
nici un moment. Este drept. Insă, 
că echipa lui C. Dantze a venit Ia 
București fără Agcroaie (bolnavă

Stoleru șj portarul L:d:a Stan. (Ar 
fi. poate, ata ca asociația sportivă 
Textila Buhuși să discute carul 
Lidiei Stan și să ia măsuri 
peniru curmarea absurdelor pre
tenții ale acestei jucătoare).

Au marcat : Băicoianu 5, Bunea 
5, Gută 2, Bota I, Mohanu 1 și 
Constandacbe 1 — pentru I.EF.S. 
Munteanu 7, Șerban 2 și Viera 2 
— pentru Textila Buhușt Au arbi
trat l C. Tănăsescu și N. Andrea 
(Craiova).

Regretabilă absenta medicului 
de la acest meci. Mai ales pen
tru faptul că a fost nevoie de el.

CONFECȚIA — BULMENTUL 
BRAȘOV 15—9 (6—6). Așa cum 
începuseră meciul (în min. 4 era 
3—0 pentru brașovence). handba- 
Lstele de la Rulmentul se anun
țau drept adversare redutabile 
pentru elevele lui Mircea Balint. 
Totul n-a durat însă decît o re
priză. în partea a doua a meciu
lui, Confecția s-a detașat — oda
tă cu Începerea... ploii — și a acu
mulat un avantaj substanțiaL Este 
de neînțeles 
bucureșteană 
alternativ cu 
bine gîndite 
tehnice corecte, 
bile demonstrat 
buie
□roo: 
cu netele 

acest campionat 
putut fi in mij

cum poate echipa 
să facă meciuri bune, 
partide slabe, jocuri 
tactic. cu execuții 

urmate de verrta- 
i de cum nu tre- 

acționat. de degringolade 
i sportivelor Începătoare. Cu 

pierdute copilărește In 
, Confecția ar fi 
ocul clasamentului 

lui. Au marcat 1 
Bidiac. 4, Serediac 3, Dincâ 2, An- 
ghef 2. Adochiței 2 și Zamfiracbe

4, 
1

2 — pentru Confecția. Oancea
Căciulă 3, Nako 1 și Prun dara

Au arbitrat: VL Cojocaru și 
Mihăilescu .'Craiova'.

H. N.

BECKER-61,42 m LA

I.

(Urmare din pag.• l)

jină : D. Piștalu (Dinamo) 4.85 m ; 
5 000 m : N. Mustață (Dinamo) 
14:38,6; 4x100 m fi Dinamo 49.2.

Punctajul general al triunghiu
larului Dinamo-Rapid-Timiș din 
cadrul primei etape a diviziei na
ționale A, arată astfel: Dinamo — 
Rapid 171—88, Dinamo — Timiș 
187—98, Timiș — Rapid 131—119.

— Paul SLAVESCU
★

CLUJ, 23 (prin telefon, de la re
dactorul nostru). Caracteristicile 
primei zile a triunghiularului de 
atletism pe „Municipalul" din lo
calitate s-au repetat și în reuniu
nea a doua: vreme rece și închisă, 
vînt permanent, tribune lamenta
bil de .goale, și rezultate mai 
mult decît modeste. Un singur ele
ment a avut darul să suscite inte
resul : întrecerea dintre echipele 
județelor Cluj și Brașov, puternic 
relansată sîmbătă seara, după pro
bele de 3 000 m obstacole, greu
tate băieți și triplusalt, ciștigate 
(in serie), de către atleții de la 
poalele Tîmpei, probe care au avut 
menirea să schimbe rezultatul me
ciului Cluj — Brașov (pînă aici 
net favorabil gazdelor: 50—39),
astfel că prima zi s-a încheiat în 
avantajul brașovenilor: 71—63.

Avantajul a rezistat pină cînd 
ciujencele Eva Zdrgo si Rada 
Comșa au ciștigat sulița și respec
tiv înălțimea, schimbînd din nou 
balanța in favoarea echipei lor. 
Ana Sălăgean (greutate), O. Schei
ble (5 000 m), V. Sălăgean (disc) 
și ștafeta feminină 4 x 100 m au 
smuls însă victorii consecutive pen
tru echipa Brașovului, stabilind 
astfel și un rezultat final favora
bil echipei lor: 150—f42. în rest, 
CJLU. — Cluj 194—102 ; C.A.U. — 
Brașov 206—127.

Dintre rezultate : bărbați: 3 000 
tn obstacole: N. Cefan (Brașov) 
9:19,8 ; greutate: V. Sălăgean 
(Brașov) 15,52 m : triplusalt : E. 
Rotaru (Brașov) 15,21 m; 4x100 m: 
C.A.U. 42,2 ; 10 '

★

m :
pră- 
m ; 
tio-

(Brașov) 51 02,8 ; 400 mg : D. Me- 
lmte (CA.U.) 55,1 ; 200 m : T. Pe
trescu (C-A.U.) 22 J ; 800 m: Z. 
Gațpar (CJLU.) 1:56,2: 5 000 
O. Scheible (Brașov) 14:43.6: 
jină: N. Ligor (C-A.U.) 4.70 
disc: V. Sălăgean 52.68 m ;
can : St. Șișcorici (C.A.U.) 57.54 m; 
lungime: St. Lăzăresej (C-A.U.) 
7.38 m. FEMEI : disc: Monica Va- 
silescu (C.A.U.) 45.50 m ; 200 m : 
Ildico K.-aul (CJLU.) 25.9; 800 m: 
Ileana Silai (Cluj) 2:15.1 ; sulița: 
Eva Zocgo (Cluj) 48,20 m ; înălți
me ; Rada Cocnșa (Cluj) 1.70 m: 100 
mg: Mariana Nedelcu (Cluj) 14.4 : 
greutate ; Ana Sălăgean (Brașov) 
15,78 m ; 4 x 100 m i Brașov 49.9.

km marș : N. Popa

(prin telefon de la 
i. întrecerile primei

pi TEȘTI, 23 I 
trimisul nostru), 
zile, extrem de echilibrate, lăsau 
să se întrevadă în programul de 
duminică după-amiază, dispute In
teresante

Suspense-ui 
mult în cea 
Atleții de la 
lori certe, au 
de posibilități, ciștigind nouă din 
cele 16 probe și obținind. astfel, o 
victorie clară in clasamentul ge
neral. în disputa Metalul — Ar

nu a durat însă prea 
de-a doua reuniune. 
Steaua, cu cîteva va- 
concurat mai aproape

★
Nușo DEMIAN

★

geș scorul putea să fie egal (148— 
148'. O neglijență a organizatorilor 
a dus, insă, la descalificarea spor
tivilor localnici Ia aruncarea cio
canului și, în final, la un succes al 
metalurgiștilor.

Dintre performanțele înregistra
te. merită a fi subliniată, în pri
mul rind, aruncarea Valentinei 
Cioltan (h.c.) in care campioana 
țării a stabilit un nou record na
tional la greutate : 17,34 m.

Rezultate tehnice ; 3000 m obsta
cole : — 1. I. Dima (M) 9:23,6, M.

TELEX

in apropiatul 
Garros*.
Nisa, Năstase 
în finală cuKodes

6—1.
noi puncte — după

Numeroși spectatori au urmărit la Tunis 
meciul internațional de box dintre echi
pele de amatori ale Tunisiei șl Turciei. 
Oaspeții au obținut victoria cu scorul 
de 9—7. Din echipa turcă s-a remarcat 
„semimusca" Doglu, care a dispus la 
puncte de Mohamed Boundka. Meciul 
revanșă va avea loc la 25 aprilie.
Mnultima etapă a Turului ciclist al 

Marocului disputată între Safl — El Ja- 
dida (142 km.) a revenit belgianului 
Verbooven. cronometrat In 4 h 03:54. tn 
clasamentul general, continuă să con
ducă sovieticul Lihacev.

Cu scorul de 4—1 în favoarea echipei 
de tenis a Iranului a luat sfîrșitul me
ciul de la Tei Aviv, cu formația Israe
lului. In ultima partidă de simplu, Ira
nianul Housseln Akbarț l-a învins cu 

.7—5. 7—9. 7—-5, 2—8. 6—2 pe Y. Shalem. în 
medul următor. Iranul înttlnește R.A. 
Egipt pentru desemnarea adversarei în
vingătorilor din întîlnirea România — 
Elveția, de Ia București.

In finala de la Nisa

și trece in fruntea
NISA, 23. — în aceeași excelentă 

formă, tenisnianul român Hie Năs- 
tase și-a adjudecat cea de-a treia 
victorie consecutivă in circuitul eu
ropean al Marelui Premiu-F.I.L.T., 
invingindu-I la scor net pe ceho
slovacul Jan Kodes, in finala tur
neului de la Nisa : 6—0, 6—3, 6—4 ! 
Țntr-o partidă fără istoric,. Năstase 
a dominat de la prima minge, ne- 
lâsînd decît rareori adversarului 
său dreptul la replică. Excelent. la 
servicii și voleuri, învingătorul s-a 
dovedit superior și în defensivă, 
Kpdes trebuind să cedeze după mai 
puțin de o oră și jumătate de joc.

Comentând finala, corespondentul 
agenției „France-Presse" notează în 
cronica sa: „Năstase pare a fi, in 
acest an, cel mai bun jucător din 
lume, pe terenuri cu zgură. El se 
arată un candidat serios la titlul 
de campion mondial, 
turneu de la Roland

Anul trecut, tot la 
învinsese pe 
10—8, 11—9,

Acumulînd __  .
cele obținute prin victoriile;sale de 
la Monte Carlo și Madrid — Ilie 
Năstase a trecut acum în fruntea

Marelui Premiu FILT
clasamentului Marelui Premiu- 
F.I.L.T., devansîndu-1 pe marele său 
rival, americanul Stan Smith, eli
minat în semifinalele de la Nisa.

în finala feminină a turneului, 
jucătoarea vest-germană Helga 
Niessen-Masthoff a învins-o pe Linda 
Tuero (S.U.A.) cu 6—1, 6—4. La
dublu masculin : Smith, Kodes — 
Năstase, Mo Milan 6—3, 3—6, 7—5.

De neînvins s-a arătat admira- 
tilul nostru Ilie Năstase și teri, in 
a treia finală disputată in circui
tul european al Marelui Premiu — 
F.I.LT, In care este acum lider 
al clasamentului.

Foto 1 A.F.P.

ZONALUL DE ȘAH:
$1 SMEJKAL

t

sibile, calificindu-se pentru turneul 
interzonal al campionatului mon
dial în ultima rundă. Smejkal a 
ciștigat la Adorian, Bukici la Sur- 
sok, iar Ciocâltea l-a învins pe 
Csom. Au fost remize partidele: 
Rukavina — Boboțov, Holer — 
Hartson, Psibil — Kristinsson, Ma- 
lich — Kouros.

Clasament final . 1—2. Rukavina 
(Iugoslavia), Smejkal (Cehoslova
cia) 9 p; 3 Hartson (Anglia) 81 ■> p; 
4. Malich (R-D.G.) S p : 5—7. CIO- 
CALTEA (România), Csom (Unga
ria), Psibil Cehoslovacia) 7Î’J p; 
8—9. Bobe Iov (Bulgara), Adorian 
(Ungaria) 7 p; 19—ÎL Bukici (Iu
goslavia), Kristinaeon (Islanda) 
6 p ; 12. Holer (EhWția) 51 - p ; 13. 
Kouros (Grecia) 2 p . 14 Sursok 
(Liban) ’3 p.

CAMPIONATELE INTERNAȚIONALE DE SĂRITURI IN APA

Teri au învins Sorana Prelipceanu

Aplauzele aproape că nu au con
tenit ieri, la bazinul „23 August", 
in ziua a doua a campionatelor in
ternaționale de sărituri în apă ale 
României. Și? pe bună dreptate, 
deoarece participanții la această 
competiție s-au întrecut în a. exe
cuta salturi, dificile, corecte-.din 
punct de vedere tehnic și cu multă 
eleganță ca stil. în plus, disputa 
echilibrată dată pentru întâietate. a 
stârnit și mai mult interesul publi
cului care, ‘ 
gustat din 
sport.

Referitor 
zisă, vom 
rind, succesul Soranei Prelipceanu 
care, la numai 13 ani și 11 luni, 
a demonstrat din nou marile, ei 
calități și perspective, întreeînd-o 
destul de net pe principala ei ri
vală. Melania Decuseară (a treia 
candidată la primul loc. Gitta Leu- 
pold din R.D.G., s-a retras in ulti-

rt. D.

sîmbătă și duminică, a 
plin frumusețea acestui

la întrecerea propriu- 
evidenția, In primul

CUPA GAUDINI
Floretiștii români pe locul III

a competi
ției masculine de floretă . Cupa 
Gaudini* — desfășurată la Buda
pesta — a revenit scrimerilor fran
cezi care au totalizat trei victorii: 
11—5 cu Italia, 9—7 cu România 
și 9—5 cu Ungaria. Pe locul secund 
s-a clasat echipa Ungariei care a 
obținut două victorii: cu formația

Editâa din acest an 
floretă

României 12—4 și cu cea a. Italiei 
9—7. Reprezentativa României a 
ocupat locul ni realizind o sin
gură victore (9—5) asupra echipei 
Italiei.

în turneul individual, au- fost 
eliminați : Haukler (turul I), Mu- 
reșan, Revenu, Kamuti. Fenyvessi 
Curul II'. La ora închiderii ediției 
finala era în curs de desfășurare.

mul moment din concurs). Prelip
ceanu a condus în clasament încă 
de la impuse, iar la libere s-a do
vedit foarte sigură chiar și cînd a 
fost vorba de un salt foarte greu, 
cum este cotat 2% răsturnat grupat 
(Coeficient 2,8) pentru care a pri
mit 56 de puncte.

La băieți, reprezentanții
Germane, Steffen Traue și Frank 
Taubert, au ocupat primele două 
locuri, dar după o luptă foarte 
strînsă cu Ion Ganea care, dacă 
nu ar fi greșit ultima săritură (2l/2 
salt răsturnat grupat), ar fi cîș- 
tigat concursul. Rivalii săi, în 
schimb, au impresionat prin teh
nica execuției unor sărituri ce pot 
fi văzute doar la marile întreceri 
internaționale : 3V2 salt Înainte în 
echer (Traue) și 2*/j salt cu un șu
rub (Taubert).

Rezultate tehnice. Trambulină fe
mei (normă internațională de par
ticipare la J. O. : 360 p) : 1. SO- 
RANA PRELIPCEANU (România) 
423 p, 2. Melania Decuseară (Ro
mânia) 396.40 p, 3. Ursula Mockel 
(R.F.G.) 374,75 p. 4. Ecaterina Du- 
mitriu (România) 356,20 p, 5. Ute 
Kleemann (R.F.G.) 344,25 p, 6.
Reinlinde Chill (R.F.G.) 325,95 p; 
platformă bărbați (normă pentru 

S. TRAUE (R.D.G.) 
Taubert (R.D.G.) 
Ganea (România) 

Dora (Ungaria) 
Kruspel (Austria)

Ilieș (România)

J. O.: 420 p): 1. 
460 ] ‘ “
452,90
449,75
446,20
396,70
330,10
garia)
(R.F.G.) 353,90 p.

F.
I.
I.

R.
I.

La Ankara an Început întrecerile unuia 
dintre turneele <le calificare pentru 
campionatul european de baschet re
zervat echipelor de juniori. în primul 
meci, selecționata Turciei a Întrecut cu 
scorul de 58—53 (30—26) formația R.F. a 
Germaniei.

In turneul IntemationaJ masculin 
baschet <1e Ia Torino s-au disputat inti
mele partide, selecționata Braziliei a 
obținut victoria tn fața formației Fiiisan- 
dei pe care a tnvins-o cu scorul de 
73—56 (29—34), iar echipa Italiei, cu
Massini și BrumatU în mare formă, a 
surclasat cu 37—51 (45—25) reprezenta
tiva Argentinei, tn finală : Italia — Bra
zilia 78—54 (35—26). Pentru locul 3 : Ar
gentina — Finlanda 84—81 (36—34).■
Selecționata olimpică masculină de 
baschet a S.U.A. a jucat la Moscova cu 
reprezentativa orașului. Baschetbalișțit 
americani au obținut victoria cu scorul 
de 91—84 (46—43). In continuarea turneu
lui echipa americană va juca în compa
nia selecționatei U.B.S.S.

P, 2.
) p, 3.
> P, 4.
• P, 5-
• P, 6.
; p, 7. I. Hernadvolgvl (Un- 
l 379,35 p, 8. St. Korsten

Selecționata feminină de 
nici șf-a Început turneul 
cla tntîlnind U Pisek _ _ ....... . _
tării. Voleibalistele japoneze au terminat 
învingătoare cu scorul de 3—o (0, 8. 11) ,
■
La COImar, selecționata seerjndă d« 
rugby a Franței a tnttinit tn med ami
cal reprezentativa Cehoslovaciei. Net 
superiori, rugbyștil 
cu severul scor de
■
La Leeds a început 
nală de națație dintre __________
Angliei și Ungariei. După prima zi de 
întreceri scorul este favorabil gazdelor 
cu 67—55 puncte. Proba masculină de 
100 tn liber a fost dștigată de maghiarul 
Szentirmay cu 54,6, iar cea de 1 500 m 
liber a revenit englezului Dexter — 
17:23,7. în concursul feminin, cele mal 
bune rezultate au fost obținute de L. 
Allardyce (Anglia) — 2:14,3 la 20o m 
liber Și A. Kaczander (Ungaria) — 2:46.5 
la 200 m bras. Alte rezultate, la mas
culin: 200 m bras — Hargltay (Ungaria) 
2:31,5; 4X100 m liber — Anglia - — - 
4X100 m mixt — Anglia 4:01,2. La ferm- 
nin: ștafeta 4X100 m liber _ 1*7“:" 
4:07,4.

volei a Jape- 
tn Cehoslova- 
reprezentativa

Cehoslovaciei, 
francezi au ctșHgat 
68—3 (28—0).

tntilnirea internați0* 
selecționatele

Concursul internațional de 
(conttod pentru campionatul

p, 8. St.

3:33,9:

Ungaria

moto cros 
______ _ ___ .r__„mondial la 
clasa 250 cmc), desfășurat la Avignon, 
s-a încheiat cu victoria sportivului bel
gian Joel Robert. El a ciștigat ambele 
manșe ale competiției, fiind urmat în 
cJasament de motocicliștîi sovietici Moi
seev și Kibirin și de cehoslovacul Halm.D. STANCULESCU

1—1, 
Braun- 
96 —

i Campionate
R. F. a GERMANIEI : BAYERN 
MUNCHEN, TNVINSA LA SCOR

Etapa a 29-e a campionatului 
vest-german a fost marcată ce o 
mare surpriză. Lidera campionatu
lui, Bayern Miinchen, a fost învinsă 
cu un scor categoric 3—0 de M.S.V. 
Duisburg! Cealaltă pretendentă la 
titlu, Schalke 04. a terminat la ega
litate (1—1) Intr-un meci derby cu 
Borussia Monchengladbach. Cele
lalte rezultate : F. C. Koln — V.f.L.

Campionate
Bochum 1—I, Fortuna Diisseldorf 
— Rot-Weiss Oberhausen 
Herta B.S.C. — Eintracht 
schweig 1—0, Hannover
Werder Bremen 5—1, Hamburger 
SV — V.f.B. Stuttgart 1—2, Borussia 
Dortmund — F. .C. Kaiserslautern 
2—1. Eintracht Frankfurt — Armi
nia Bielefeld 5—2.

în clasament: 1. Bayern Miin- 
chen 45 p (golaveraj 81—30), 2. 
Schalke 04 45 p (63—23), 3. Borus
sia MSnchengladbach 38 p
ANGLIA: F. C. LIVERPOOL 

CANDIDEAZĂ LA TITLU

SULIȚA

km 
46:54.2; 400 mg 
Monea (S) 54.4; 
(S) 4,30 m; 200 
Goth (M) 24,7,

Serb <S> 9:43.8; greutate (b) — V. 
Pop (M) 14.64; disc (f) — Lia Ma
noliu (M) 60.00 m; Olimpia Cata
ramă (A) 57.08 m; înălțime (b) — 
Kicsrd (S) 1,98 m, Szigyarto (S' 
1.95 m ; triplusalt — Iordache (S)
15.33 m, S. Ciochină (M) 15,31 m; 
4x100 m (b) — Steaua 42.4; ciocan
— Velciu (M) 51,90 m: 10 
marș — Găsitu (S)
— Burcă (S) 53.7, 
prăjină — Nicolau 
m (f) — Mariana
Liliana Leau (A) 25,1; 200 m (b)
— Zamfir eseu (S) 21.6, Munteanu 
(S) 22.2; suliță (f) — Elena Neacșu 
(A) 48.70 m: 800 m (b) — Damas- 
chin (S) 1:53.1. Ghipu (M) 1:53,1, 
N'eamțu (S) 1:54,6; 800 m (f) — 
Maria Linca (M) 2:12,8; înălțime 
(f> — Adriana Munteanu (S) 1,59 
m; 5000 
lungime 
greutate 
14.59 m
17.34 m 
100 mg
15.7; disc (b) — Naghy (S) 59.22 
m: 4x100 m (f) — Metalul 49,8.

Clasamente generale i Steaua — 
Argeș 157—128 (113—61 la mas
culin. 44—67 la feminin); Steaua
— Metalul 150—133 (110—72,
40—61); Metalul — Argeș 150—143 
(94—88, 56—55).

Adrian VASILIU

m 
(b)
(f)
(H.

— Marcu (S) 14:51.6;
— Jurcă (S) 7,49 m;
— Lia Manoliu (bl)
C. Valentina Cioltan 

nou record național), 
Doina Ungureanu (A)

tn campionatul englez conduce 
Manchester City cu 57 p, urmată 
de Liverpool cu 56 p (dar cu două 
meciuri mai puțin jucate) și Derby 
cu 56 p. Rezultatele înregistrate în 
etapa de sîmbătă: Arsenal — 
West Ham 2—1 ; Chelsea — New
castle 3—3: Wolverhampton — Hud
dersfield 1—0; Leicester — Coven
try 1—0; Liverpool — Ipswich 
2—0; Manchester City — Derby 
3_ 0 : Nottingham — Manchester
United 0—0 ; Sheffield — Crt'^taJ 
Palace 1—0 ; Southampton — Tot
tenham 0-0 : Leeds - West Brom
wich 1—0; Stoke — Everton 1—1.

ITALIA : PATRU ECHIPE 
AU ȘANSE LA TITLU

Etapa, de ieri a încurcat și ’mai 
mult ițele în fruntea, clasamentului, 
în urma rezultatelor de duminică, 
patru echipe sînt eșalonate pe o 
distanță de numai două puncte și 
păstrează, fiecare, șanse reale de a 
ciștiga titlul. Iată rezultatele și au
torii golurilor: Atalanta — Roma 
1—1 (Magistraliiși Zigoni), Cagliari 
— Varese 1—1 (Riva și Petrini) Ca
tanzaro — Bologna 1—0 (Bânelli), 
Florentina — Mantova 0—1 (!) (Pe
trini), Juventus — Inter 3—0 (Cau- 
sio 3), Lanerossî — Sampdoria 1—0 
(Maraschi din 11 m), Milan — To
rino 1—0 (Benetti din 11 m), Na
poli — Verona 1—1 (Improta din 
11 m și Mascetti). în clasament 
conduce Juventus cu 38 p, urmată 
de Torino și Cagliari cu cîte 37 p, 
Milan 36 p.

Arsenal a învins cu 2—1 pe Stoke City intr-o rejucare. a uneia dintre 
semifinalele „Cupei Angliei*. In clișeu, Ball (stingă) și Mc Nab, ambii de 

la Arsenal, in prim plan, au stopat un atac al lui Stoke City.

Astăzi, reunirea lotului reprezentativ al Ungariei

Illovszky începe să încline 
spre „formula Ferencvaros"

BUDAPESTA 23 (prin telefon), 
înaintea meciului cu România a 
avut loc azi încă o etapă de cam
pionat (a 22-a), după care în dimi
neața zilei de luni, în cadrul unei 
conferințe de presă, selecționerul 
Rudolf Illovszky va comunica com
ponența lotului pentru partida de 
sîmbătă de pe „Nepstadion". în 
prezent nici unul dintre jucătorii 
selecționabilî nu este accidentat, 
dar dilema Iui ILLOVSZKY con
tinuă încă, deoarece Ujpesti Dozsa 
nu a ieșit din criza de formă pe 
care o manifestă de cîteva săptă- 
mîni. Din această cauză utilizarea 
aripei Fazckas — Bene pe dreap
ta este incertă și tot mai 
multe voci pledează pentru intro
ducerea pe această parte a cuplu
lui de la Ferencvaros, Szdke — 
Branikovits.

în etapa de ieri, Ferencvaros a 
dispus, pe „Nepstadion", cu 3—1 
de Videoton prin golurile marcate 
de Kii și Branikovits (2), în timp 
ce Ujpesti Dozsa a trebuit să se

mulțumească cu un rezultat de ega
litate (1—1) în meciul susținut la 
Pecs. Fazekas a deschis scorul pen
tru budapestani, dar după ce gaz
dele au egalat, Ujpesti Dozsa a 
trecut prin momente grele

Cea mai mare surpriză a etapei 
a furnizat-o codașa M.T.K., victo
rioasă cu 4—1 în partida cu Va- 
sas !

Honved a jucat pe teren propriu, 
lnvingind pe ultima clasată Dio- 
sgyor cu 3—0. Celelalte rezultate :

Csepel — Gyor 2—1, Tatabanya 
— Egyetertes 2—1, Salgotarjan — 
Szombathely 3—0, Videoton • — 
Komlo 2—1.

în clasament conduce Ujpesti 
Dozsa cu 35 p (golaveraj 58—21), 
urmată de Ferencvaros 30 p

Luni la prinz, Iotul echipei Un
gariei se va deplasa la Esztergoru 
unde va sta pînă în ziua meciului 
cu România.

LASZLO NISZKACS
„Nepsport"
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