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cu privire la dezvoltarea continuă

a educației fizice și sportului!

Mișcarea sportivă românească, toți cei ce prac
tică și îndrăgesc exercițiile fizice și sportul în 
țara noastră, trăiesc de la începutul lunii mar-

tie momente de mare satisfacție. Faptul că Plenara 
Comitetului Central al partidului nostru din 28.11—2.111. 
a.c. a elaborat o Hotărire cu privire la dezvoltarea 
continuă a educației fizice și sportului, în care se 
arată in mod clar direcțiile și mijloacele de progres 
în sportul de masă ți de performanță, a produs 
un interes cu totul deosebit, o mare efervescență, 
un sentiment general de recunoștință față de grija 
pe care Partidul Comunist Român, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu însuși, o poartă activității sportive.

întregul nostru tineret, performerii sportivi, cadrele 
didactice, antrenorii, asociațiile 
activul obștesc se simt onorați 
a partidului și conducătorului 
găsit timp, în contextul preocu
părilor majore, trepidante, ale 
construcției socialiste in țara 
noastră, pentru a analiza, în
drepta și călăuzi activitatea 
sportivă spre un nou ritm de 
dezvoltare, în concordanță cu 
realizările internaționale cele 
mai prestigioase.

La puțin timp 
nara Comitetului 
tivul de bază 
sportive, ■ convocat 
nara Consiliului Național pentru 
Sport, a dezbătut sîmbătă, cu simț de răspundere și 
exigență, problemele mișcării sportive, in lumina Ho- 
târîrii C.C. al P.C.R. cu privire ta dezvoltarea conti
nuă a educației fizice ți sportului.

Prezența la Plenara C.N.E.F.S. a unor conducători 
de partid și de stat a arătat, o dată mai mult, pre
țuirea și preocuparea partidului și statului ca miș
carea sportivă să elimine cit mai grabnic lipsurile 
și să progreseze la un nivel care să satisfacă pe 
deplin exigențele îndreptățite ale oamenilor muncii 
din patria noastră care așteaptă o extindere mai 
largă a educației fizice ți o creștere substanțială 
a performanțelor sportivilor fruntași.

In plenară a fost criticată 
frînat o dezvoltare mai mere 
formanțe mai valoroase, pe 
mit de mișcarea sportivă de 
Vorbitorii au arătat in mod 
zele care au împiedicat nerealizarea întocmai a 
vederilor anterioare ale documentelor de partid cu 
privire la sport și a „Legii sportului". Ei s-au referit 
la atmosfera superficială de lucru, de pregătire, la 
actele de indisciplină ale multor sportivi in procesul 
de antrenament și in viață, la lipsa de fermitate a 
multor antrenori ți conducători din sport, la starea 
de automulțumire, la minimalizarea sportului de masă, 
situații care au dus la rezultate nesatisfăcâtoare pe 
plan intern ți internațional, departe de posibilitățile 
existente, de talentul pentru sport al tineretului nostru.

O mare parte din vină pentru existența unei ase
menea situații necorespunzătoare a revenit in pri
mul rînd Consiliului Național pentru Educație Fizică 
și Sport, care n-a acționat cu fermitate pentru a 
elimina din timp lipsurile serioase, dăunătoare, din 
activitatea sportivă. Analizînd această situație, cu 
grija și înțelepciunea caracteristice. Comitetul Cen
tral al partidului, personal tovarășul Nicclae 
Ceaușescu, au hotărît să intervină și să sprijine în 
mod concret, prin Hotărîrea recentei Plenare a CC. 
al P.C.R., îndepărtarea neajunsurilor existente în miș
carea sportivă, să ajute la orientarea activității vi
itoare, astfel incit rezultatele ce vor fi obținute în 
acest domeniu să se ridice la nivelul rolului ce-i 
revine educației fizice ți sportului in vasta operă de 
făurire a societății socidliste multilateral dezvoltate.

sportive, cluburile și 
de atenția generoasă 
nostru iubit care au

Totodată au fost luate unele măsuri organizatorice 
care întăresc Consiliul Național pentru Educație Fi
zică și Sport, Alegerea unei noi conduceri a 
C.N.E.F.S., cuprinzind personalități ale partidului și 
statului, atît în Consiliul Național cit și in Biroul 
Executiv al C.N.E.F.S., înseamnă un sprijin de o mare 
valoare și eficacitate pentru viitoarea activitate a fo
rului de conducere a mișcării sportive. Participanții 
la plenară au primit cu deosebită bucurie propunerile 
de consolidare a conducerii C.N.E.F.S. pe care le-au 
votat cu entuziasm.

O mare parte a lucrărilor plenarei a iest dedicată 
studiului și discuției Planului de măsuri oentru apli 
carea Hotărîrii Plenarei Comitetului Central al P.GR. 
cu privire la dezvoltarea continuă a educației fizice 
și sportului. Concretizând 
Hotărire, Planul de
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AGENDA COMPETIȚIILOR SPORTIVE DE MASĂ
TINERI SĂTENI DIN 25 DE JUDEȚE 

LA FINALELE DE SCHI DE LA POIANA BRASOV
9

9
PESTE 5000 DE ELEVI TIMIȘORENI

AU PARTICIPAT IERI LA CROSUL PRIMĂVERII!<-

după Ple- 
Central, ac- 
al mișcării 

la Ple-
Educație Fizica și

storea de fapt care a 
și înregistrarea de 
măsura sprijinului 

la pcrtid și de la 
critic și autocritic

per- 
pri- 

stat 
cau- 
pre-

indicațiile partidului din 
măsuri fixecză atribuții, sarcini și 

termene concrete pentru în
depărtarea lipsurilor din miș
carea sportivă.. Vorbitorii au 
completat Planul ce măsuri cu 
noi propuneri care-l îmbunătă
țesc, astfel că in puține zile 
Consiliul Național pentru Edu
cație Fizică ți Sport, organele 
centrale și organizațiile de 
stat și obștești, cu atribuții in 
sport, consiliile județene pen
tru sport, federațiile, asociațiile 
și cluburile sportive, cod rele di- 

____________ r sportivii vor avea lo indemină 
un indrumar valoros, întocmit pe bazo indicațiilor 
Comitetului Central cupnnse in recenta Hotăr-.re pn- 
vind educația fizică și sportul.

Mișcarea sportivă ore Ic dispozrtie ceea ce este 
necesar pentru începlinirea principalelor sarcini puse 
de partid in fate mișcării sportive : ATRAGEREA 
LARGA A ÎNTREGULUI TINERET. A OAMcNIlOR 
MUNCII LA PRACTICAREA EXERCH1ILOR FIZICE Și 
SPORTULUI SI REALIZAREA UNUI PROGRES CON
TINUU IN TOATE RAMURILE DE SPORT, LICHIDA
REA RAMiNERi! IN URMA A UNOR DISCIPLINE IN 
VEDEREA OBȚINERII DE REZULTATE VALOROASE 
iN COMPETIȚIILE INTERNATIONALE.

Participanții la plenară au ascultat cu deosebit in
teres cuvintul tovarășilor Paul Niculescu-Mizil și 
Gheorghe Panâ care au ARATAT IMPORTANTA PE 
CARE PARTIDUL TOVARĂȘUL NICOlAE CEAUSESCU 
PERSONAL O ACORDĂ ACTIVITĂȚII SPORTIVE. 
DEZVOLTĂRII MULTILATERALE A OAMENILOR M'JN 
Cil DIN TARA NOASTRĂ, PRESTIGIULUI ROMÂNIEI 
ȘI PE PLAN SPORTIV INTERNATIONAL 1NSISTTND 
ASUPRA CĂILOR PRINCIPALE PENTRU PROGRES 
IN SPORT.

Cei prezenti la plenară ou inteles că numai prin- 
tr-o activitate laborioasă, de zi cu zi, competentă, 
cu pregătire și disciplină exemplară, cu pasiune, in- 
depârtind toate lipsurile constatate și ACORD ND 
VALOARE MUNCII VII, OPERATIVE PE TEREN. RES
PECTING ÎNTRU TOTUL NORMELE ETICII Șl ECHI
TĂȚII SOCIALISTE, Hotărîrea Plencrei CC al P.C.R. 
cu privire la dezvoltarea continuă a educației fizice 
și sportului, cit și prevederile Plenului de măsuri 
adoptat de recenta Plenară a C.N.E F S., vor fi tra
duse în viață cit mai bine, cit mai repede, pentru 
ca întreaga mișcare sportivă să poată raporta in 
viitorul apropiat că a îndeplinit în mod exemplar in
dicațiile partidului.

Participanții la Plenara C.N.E.F.S. au manifestat o 
voință unanimă, luindu-și angajamente ferme că nu 
vor precupeți nici o clipă, nici un efort, pentru ca 
activitatea de educație fizică și sport să l'chideze 
răminerile in urmă, să se inscrie pe circuitul mariloi 
înfăptuiri realizate de poporul nostru sub conducerea 
partidului.

dactice. antrenorii și

încă unul dintre finaliștii ,-Cupei tineretului de la sate" a luat startul 
Foto : Theo MACARSCHI

La campionatul mondial, grupa B

• Primul meci al echipei noastre, la 22 martie cu Austria
• O scurtă trecere în revistă a forțelor celor opt formații 
participante • Lotul reprezentativ, care efectuează deplasarea

Al doilea oraș al Austriei, Gra- 
zul — capitala landului Stiria, va 
fi (între 22 și 31 martie) gazda 
întrecerilor din cadrul grupei B a 
campionatului mondial de hochei 
pe gheață. Competiția se va desfă
șura pe patinoarul acoperit Liebe- 
nau (6 000 de locuri), nou construit 
și va angrena opt echipe din trei

du-se satisfăcuți de calitatea gheții, 
ca și de iluminatul ireproșabil al 
sălii. .

Conform programului competiției, 
echipa României își va 
partidele în ordinea următoare : 
Austria (22 martie), cu Japonia (24 
martie), cu Italia (25 martie), 
R.D. Germană (27 martie), cu

eșalonat pe șase perioade. în de
cursul acestui sezon lotul nostru 
a susținut 31 de meciuri interna-

susține
cu

Romeo VILARA 
Călin ANTONESCU

TIMIȘOARA, 18 (prin
S-au scurs 24 de ore de 
dintre Universitatea Timișoara
S. C. Leipzig din semifinalele C.C.E. 
la handbal feminin. încordarea a fă
cut loc calmului, lucidității. Peste 
toate se așează însă, firesc, satisfacția 
de a fi văzut calificată in finala

(Continuare in pag a 3-a)

POIANA BRAȘOV, 18 (prin tele
fon). Astăzi (nj. ieri) a venit rîndul 
.alergătorilor" pe schiuri să-și de
semneze campionii ...

Credem că una dintre imaginile- 
simbol, care ar putea reda sinte
tic și deosebit de plastic tot ceea 
ce a avut mai caracteristic actu
ala finală de schi a „Cupei tine
retului de la sate", ar fi aceea a 
concurenților aflați în apropierea 
momentului de start din probele 
de fond. Orice privire, cît de cît 
atentă, ar fi descifrat — în mîinile 
încleștate pe bețe, în fețele încor
date, în febrila aliniere a zecilor 
de schiori și în seriozitatea lor 
deosebită — întreaga tensiune a 
unei întreceri sportive. Așa cum 
subliniam și în transmisiunea an
terioară. de astă dată probele de 
fond au scos și mai mult în evi
dență caracterul de adevărat eve
niment pe care l-au avut pentru 
concurenții prezenți, finalele de la 
Poiana Brașov. .

In dimineața curselor, oaspeții 
finaliști au asistat la concursul in
ternațional de fond .Cupa Postăva
rului".

Tinerii sportivi s; 
aproape toate colți 
putut vedea, astfel, la lucru e:ita 
alergătorilor români : Voicu. Ves
tea, Sfetea. Papuc, Marcela Leam- 
pă, Elena Bășa și alții. Toate aces
tea au avut o influență determi
nantă asupra celor două curse, în 
care băieții și fetele s-au întrecut 
pe parcursul a 4 kilometri și, 
respectiv, 2 kilometri. In acest fel, 
mărturisim că arareori ne-a fost 
dat să întîlnim (ne-a favorizat și 
faptul că fondul necesită relativ 
mai puține calități tehnice, dar mai 
multă vigoare fizică și voință) un 
concurs în care fiecare participant 
să-și dispute, pină la capătul pu
terilor, toate șansele, indiferent de 
poziția de la un moment dat în 
cursă, sau de existența unor posi
bilități mai mari sau mai mici de 
a ocupa unul dintre locurile frun
tașe. Și, parcă pentru 
întîmpinarea dorinței 
timpul a fost excelent, 
strălucitor.

în această plăcută 
dintre multele subiec 
de tentante pentru condeiul de re
porter, am ales cunoștința făcută, 
întîmplător. cu unul dintre parti
cipanți. Este vorba de profesorul 
de sport Florin Pană, din comuna 
Văleni — Dîmbovița, prezent la 
întreceri și în calitate de delegat 
al lotului acestui județ. El ne-a 
vorbit, printre altele, de tradiția 
în schi existentă in comuna sa 
și in eele înconjurătoare, dintre

care se remarcă localitatea Tătă- 
rani. A amintit, cu mare satisfac
ție, și de realizarea unor vechi do-

Radu TIMOFTE

(Continuare în pag a 2-a)

TIMIȘOARA, 18 (prin telefon).
Duminică a fost o adevărată zi 

de primăvară în orașul de pe ma
lurile Begăi, cu soare generos, cu 
pomi înmuguriți și străzi inundate 
de entuziasm tineresc. Farmecul 
acestei .învolburări, a acestei re
vărsări de tinerețe, l-a constituit 
reînvierea unei tradiții sportive ce 
însumează aproape trei decenii : 
CROSUL. Mii de elevi, din toate 
școlile Timișoarei, au răspuns la 
chemarea adresată de C.J.E.F.S. Ti
miș, Inspectoratul școlar județean 
și Comitetul municipal U.T.C. 
transformînd „Crosul primăverii" 
într-o superbă sărbătoare sportivă, 
de o prospețime și o frumusețe 
cuceritoare.

Imaginați-vă startul cu aproape 
2 000 de concurenți — așa cum au 
fost cele de la categoriile mici — 
în care lupta pentru o simbolică 
întîietate a cunoscut impresionanta 
dîrzenie caracteristică vîrstei par- 
ticipanților, în care ambiția a su
plinit uneori carențele de pregă
tire ! Bătrînul activist Gheorghe 
Teodorescu, cel care cu un sfert 
de veac în urmă dădea startul, 
aici, la Timișoara, în primele cro
suri populare, trăia o a doua ti
nerețe, o fericire juvenilă, privind 
miile de participanți, nerăbdarea 
lor, plăcerea imensă de a se în
trece nu pentru a cuceri glorie, ci 
pentru a trece mai repede pragul 
unei activități care înseamnă —

știau bine asta, erau convinși — 
un drum fructuos spre sănătate 
și călire fizică.

Animați de îndemnurile Hotărî
rii Plenarei C.C. al P.C.R., acti
viștii, profesorii de educație fi
zică, tehnicienii sportului din Ti
mișoara au venit cu toții pentru 
a sprijini organizarea acestei mari 
manifestări sportive de masă, pen
tru a contribui' la reușita ei. Și, 
ceea ce este demn de subliniat, am 
avut prilejul să constatăm dorința 
lor fermă de a o permanentiza, de 
a înscrie altele în calendarul de 
activitate, de a le perfecționa con
tinuu.

Miile 
pînă la 
ad-hoc 
lor, au aplaudat frenetic și — cre
dem noi — au avut în vedere nu 
numai întrecerea în sine, ci și ini
țiativa, scopul ei final : angr, 2a 
tineretului într-o activitate î; ică 
menită să materializeze vechea 
maximă — minte sănătoasă în 
corp sănătos.

Și, fiindcă a fost vorba de o 
premieră, i-am solicitat învingăto
rului probei rezervată băieților 
pînă la 16 ani, Tiberiu Sziics.

de oameni ce au ocupat 
refuz trotuarele, devenind 

susținători ai competitori-

Petru ARCAN

(Continuare in pag. a 2-a)

Ieri, in întreaga țara

ALE ECHIPELOR DIVIZIONARE

a veni în 
unanime, 

iar soarele

ambianță, 
deosebit

telefon). — 
la partida ...---- și

prestigioasei competiții continentale, 
pe campioana României, merituoasa 
formație Universitatea Timișoara, pre
gătită de antrenorul Constantin La- 
che.

Universitatea Timișoara reușește, 
după aproape 10 ani, să aducă hand
balul nostru feminin în finala C.C.E.

APUCiND HOTĂRiREA PLENAREI C.C. AL P.C.R

Gheorghe Huțanu, 
totuși să șuteie și

în ciuda opoziției apărătorilor austrieci, izbutește 
sa înscrie. Aspect din

(0—5), din februarie, de
meciul Austria — România 
la Graz.

VOTAVAFOTO VIENA

R.D. Germană, 
Japonia

continente : S.U.A., 
România, Iugoslavia și 
(formații care au evoluat și anul 
trecut, la București, în această gru
pă), Elveția (retrogradată din ,,A“), 
Austria și 
grupa C).

întrecerile
mare interes, hocheiul bucurîndu-se 
de multă popularitate în acest 
oraș, de peste 250 000 de locuitori. 
Reprezentativa țării noastre a fă
cut recent cunoștință cu patinoarul 
din Graz, hocheiștii români arătîn-

Italia (promovate din

sînt așteptate cu .un

veția
martie) și cu Iugoslavia (31 mar
tie). Cu excepția primului meci, 
programat la ora 21 (București), 
celelalte vor avea loc după-amiaza 
și unul singur dimineața (cel cu 
S.U.A.).

Sub conducerea antrenorilor Mi
hai Flamaropol și Ion Tiron lotul 
republican, în care au fost promo
vați și titularizați numeroși jucă
tori tineri, și-a început antrena
mentele încă din vara anului tre
cut, procesul de pregătire fiind

(28 martie), cu S.U.A. (30

mus j Mwim sportiie de Mtsi
SI DE PERFORMANTA, LA SUCEAVA
> * *

în lumina Hotărîrii Plenarei 
C.C. al P.C.R. cu privire la dez
voltarea continuă a educației 
fizice și sportului în țara noas
tră, la Suceava a avut loc șe
dința Biroului comitetului jude
țean de partid și Comitetului 
executiv al Consiliului popular 
județean. Cu acest 
fost analizate 
C.J.E.F.S. pentru 
activității sportive 
de performanță din județ. Dez-

prilej au 
preocupările 
dezvoltarea 

de masă și

baterile au reliefat unele rezul
tate pozitive dar și existența 
unor minusuri în angrenarea 
tineretului, a oamenilor muncii 
la praicticarea exercițiului fi
zic, în atragerea acestora la ac
tivitățile sportive de masă cît 
și în sportul de performanță.

Biroul comitetului județean de 
partid a adoptat măsuri cores
punzătoare pentru dezvoltarea 
continuă a educației fizice și 
sportului în județul Suceava.

Dumitru a depășit in dri
bling apărarea piteșteană și 
va înscrie, din apropiere, 
cel de al treilea gol al parti
dei. Fază din meciul amical 
Steaua — F. C. Argeș (Citiți 
cronica -neciului in pag. 

a 3 a)

Foto: S. BAKCSY

Majoritatea formațiilor de prima divizie nu au vrut să lase să treacă 
neutilizată ziua de ieri; în consecință, ele au perfectat jocuri amicale in 
care au avut ca partenere — în multe situații — echipe din divizia se
cundă. Care, la rindul lor, au socotit că e bine să efectueze o ultimă 
verificare înaintea reluării campionatului lor, programată duminică.

ÎNAINTEA MECIULUI DE MIERCURI CU LEEDS

REPRIZA) CU TWITOL
SI CU ECHIPA SA DL TINEHET-fiEHHVt

obtinut această calificare ia 
unei formații de valoare deo- 

Succesul este meritoriu și 
realizarea lui echipa, antreno- 
clubul Universitatea Timișoara 
felicitări.

un 
cu- 
su- 
cu 
to-Ea a 

dauna 
sebită. 
pentru 
rul și 
merită

A fost un joc frumos, dinamic, cu 
nenumărate faze palpitante, purtate 
in viteză. Dramatismul înttlnirii a ri
dicat la cotă maximă emoțiile celor 
peste 3 000 de spectatori care, multă 
vreme, nu vor uita această partidă. 
Ambele echipe au jucat în apărare 
ca la carte, iar în atac au avut și 
plusuri și minusuri. S. C. Leipzig s-a 
bazat pe jucătoarele de la 9 m, ti- 
mișorencele pe cele de la semicerc.

Sigur, au existat șl carențe. Le 
vom aminti pe cele ale Universității 
Timișoara. în partida de sîmbătă 
seara, linia de la „9 m“ (Hrivnak, 
Stoicovici, Rigo) n-a dat randamen
tul scontat, iar în atac — în ultima 
parte a reprizei a doua — nimeni 
nu și-a mai asumat responsabilitatea 
șutului la poartă. Rememorînd faze
le, vom sublinia însă că, în general, 
în mai bine de două treimi din meci, 
handbalistele timișorence au acționat 
corect, au stopat prin blocaj sau prin 
mobilitatea apărării atacurile adver
se, au fost în majoritatea timpului 
în posesia balonului, utilizînd cu is
cusință posibilitatea limitării scoru-

Hristache NAU.M

(Continuare în pag. a 4-a)
/

Rapid a susținut ieri dimineața 
un joc-școală, în Giulești. A jucat 
o repriză cu divizionara C Tehno- 
metal și una cu echipa sa de ti- 
neret-rezerve. Terenul de zgură, 
descongestionat de masiva canti
tate de zăpadă, n-a fost, însă, 
teren în adevăratul înțeles al 
vîntului, ci, mai de grabă, o 
prafață de pămînt acoperită 
băltoace, cu petece de zăpadă,
tul transformîndu-se apoi în mo
cirlă. Condiții vitrege pentru ca 
repetiția înaintea examenului de 
miercuri să fie reușită ...

în prima repriză (cu Tehnome- 
tal), Rapid a aliniat următoarea 
formație : Răducanu — Codrea — 
Pop, Mușat, Grigoraș, Ștefan — 
Savu, M. Stelian — Năsturescu, 
Neagu, Petreanu. Deci, Codrea „li
bero", Ștefan fundaș lateral stînga, 
iar în atac a reintrat Petreanu. 
Repriza aceasta, comparată cu cea 
de a doua, ni s-a părut mai slă
buță, mai puțin convingătoare. De 
fapt, condițiile în care s-a jucat 
ne fac să nu tragem concluzii. 
Trebuie spus, însă, că jocul Rapi
dului ni s-a părut neinspirat, cu 
prea multe pase și combinații pen
tru un teren impropriu. Șuturile 
de la distanță au lipsit, și gîndin- 
du-ne că nici terenul de pe sta
dionul Republicii nu va fi miercuri 
fără reproș, se impuneau pasele 
lungi și șuturile de la distanță. 
După o combinație cu Năsturescu. 
de pildă, Petreanu a mai încercat 
una, irosind acțiunea, deși putea 
șuta foarte bine de la 16 m. Sco
rul e edificator în privința 
cității : 1—0 pentru Rapid, 
autogolul fundașului Marin.

După pauză, lucrurile 
schimbat mult. Ce înseamnă

ția ! în fața primei echipe a Ra
pidului a fost aliniată formația de 
tineret-rezerve, cu cîțiva băieți 
dornici de afirmare și cu cîteva 
rezerve care au 
antrenorilor că 
(Dinu, Naom, 
echipă a avut 
ire : Niculescu 
Codrea, Ștefan 
lian — Petreanu,
Neagu, Dumitriu III. Răducanu și 
Năsturescu au jucat la rezerve, 
Mușat a rămas la cabină, sim
țind urmarea unei accidentări mai 
vechi. A reapărut, în schimb, Du
mitriu II. Tineretul a învins cu 
2—1, prin golurile lui Straț II. 
Dumitriu III a marcat pentru... 
cei mari, iar Răducanu a avut 
cîteva intervenții excelente. înainte 
de scor, însă, remarcăm joculîn- 
dîrjit. S-au realizat cîteva acțiuni 
bine gîndite și angajamente fer
me. Dar șuturile Ia 
lăsat iar așteptate...
Dumitriu, Petreanu, 
Stelian au prelungit 
driblingurile și Răducanu n-a pu
tut fi învins 
odată.

Azi, Rapid
trenament.

vrut să dovedească 
pot da mai mult 
Codreanu). Prima 
următoarea alcătu-
— Pop, Grigoraș,
— Savu, M. Ste- 

Dumitriu II,

poartă s-au 
Neagu, frații 
Savu și M.

prea mult

în acest mod decît

susține un nou an-

Constantin ALEXE

efica- 
prin ...

s-au 
ambi-

a
tate ale meciurilor amicale de 
ieri din Capitală și din țară

In pagina 3-a, alte rezul-

I
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AGENDA COMPETIȚIILOR SPORTIVE DE MASĂ schi; i ÎN PRIMA ZI A „CUPEI POSTĂVARUL11

DANIELA Șl DORIN MUNTEANU ȘI-AU RECONFIRMAT VALOAREA

IERI, PE TRASEELE DE CROS, PE PIRTII Șl IN SĂLI...
Duminică, m maj< ___ _

răspuns printr-un viguros „prezent" 
pentru deszăpezire.

Cu toate acestea, in multe localități au 
masă, unele desfășurindu-se in săli, altele 
competițiile de schi și crosurile după cum 
parvenit din țară.
BOTOȘANI : „ZIUA SPORTULUI

PREFERAT"

uminieă, in majoritatea județelor țării, zeci de mii de a»meni aa 
chemării comandamentelor

avut loe întreceri sportiv* de 
afară. Predominant* aa fo»t 
aflăm din relatâri'e ee ne-ia

pe aleile 
i șl

1 5M

BUCUR

TINERI SĂTENI 
DIN 25 DE JUDEȚE,

e din pag

Inițiattvă C.J.E.F.S., Inspectoratu
lui școlar și a Comitetului județean 
L'.T.C. de a angrena tinerii într-o 
competiție de masă de mare amploa
re, s-a bucurat de un deosebit suc
ces. Peste 2 090 de elevi din 11 școli 
generale și 4 licee ale Botoșanilor au 
fost prezenți la întrecerile de săr.ius. 
minibaschet, cros și tenis de masă. 
Concomitent 4-au disputat meciurile 
contlnd pentru -Cupa liceului August 
Treboniu Leurean" rezervată băieți
lor.

Tot ț
desfășurat
..Prie er.a*. Au fost prezenU speri 
de la Sparuk Pleven -
limpia București. dis Jadotal C 
precum si dir. Cimpalnc s- Fnr

ILIE FETEAM-ccreep. ..ii,. -

RIMNICU ViLCEA : „CUPA
TINERETULUI VTLCEAN"

STi : NUMEROASE 
ÎNTRECERI

ti

r*

S. LA.MFIT-coretp.

a organizat, dumnuca. 
„C;g»l flneretutai v 

-eccrfle ie volei, te 
t au fo»t w 
i. p;
iasamemul :

PITEȘTI : „CROSUL ELEVILOR1

Eforturile piteștenilor care au lu- 
crât la deblocarea de zăpadă a stră
zilor, a unităților comerciale, a tere
nurilor de sport etc. au fost răsplă
tite de frumusețea unor între-er. 
sportive ce au avut loc în localitate. 
Una dintre acestea a fost „Crosul e- 
levilor" la startul căruia au fost pre
zenți 1 500 de elevi și eleve. Au cîș- 
tigat la junioare (500 m> Florentina 
Rădulescu, la senioare țSOT rr. Elena 
Barbu, la juniori (1 000 m.' Florin 
Măndoiu, iar la seniori (1 500 m N. 
Stan. Cupa pentru cele mai bune re
zultate a fost decernată Școlii pro
fesionale C.F.R., iar trofeul pentru 
cea mai bună mobilizare a rever.:: 
Liceului Nicolae Bălceseu.

c
diția a II-* a 
cean.“. La lr.tr 
fara sporurile: 
zente echipe 
iești și sitele. ___ ..._____
Liceal spartiv Rm. Vîkea. 2. Școala 
sportivă Ploiești. î. Asociația sportivă 
Daci* Pitești, L Școala sportiv* Araă- 

P. GIORNOIL

le copiilor de prin aceste 
ndepl:n.:â prin recenta do- 

materiale și 
ce schiului.
cursele de fond, 

pe trasee amenajate in 
cabanei „Vinătorul", 

ați; s-au îndreptat spre 
fața hoteiului Poiana 

avut loc festivitatea 
primilor clasați în 

ale finalelor, după 
solemnitatea de în- 

cotnpetițîei. După amia- 
țiiie de schiori din cele 

t5 de Județ? participante s-au îm
barcat in autobaza ți s-au îndrep

feCiupair.
Odată

uT ÎOT
specif

eu

-eC.'-AT’?

apropierea
toți concur*:
piat-ui din 
Ursului. Aici 
ce premiere a 
cere 5 prob 
care a urmi

■Ni

ta* core gara Braso*'.
Retaliate tehalee: fete ( 2 kilo- 

t<*i> — £> de concurente : 1. 
AN1ȘOARA ARSU (Brașov) 11:03, 
1 Maria Nil* Brașov) 11:07, 3. 
DMa Antal (Harghita) 12:48. 4. Vio
rica Lâziroiu (V:lcea) 14:44 ; S. Iu
ti* Gheorghe (Dîmbovița) 14:57 ; 
I A O a Oancea CV îlcea) 15:40 ; bă
ieți 14 kilometri) — 31 de concu- 
reeți : 1. ION CIOACA (Brașov) 
19 U. 2. Constantin Arsu (Brașov) 
29 35, 3. Dumitru Costin (Maramu
reș) 20:4*. 4. Vasile Vomicu (Su- 
ceavai 22:33. 5. Marton Micloș
Harghita) 22:35, 6. Daniel Bedreag 

(Arad) 22:52.

' ri , ■ rr

(CSV Brașov) a dovedit in acest sezon cu este unul 
Foto : Paul ROMOȘANDorin Munteanu , . .

dintre cei mai buni schiori în probele alpine.

PESTE 5000 0E
AU PARTICIPAT IERI LA

(Urmate din pag. IJ

prima sa declarație pentru presă. 
Iată ce ne-a spus : „Totul a fost 
nespus de frumos. De altfel, cro
sul este atît de simplu, atît de 
firesc, incit cred că este singura 
probă care stă la îndemina oricui, 
indiferent de vîrstă. Cred în utili
tatea lui, cred în posibilitățile pe 
care le deschide spre practicarea 
tuturor disciplinelor. Le recomand 
cu căldură colegilor mei, din toate 
liceele, din toate orașele țării, să- 
și dedice o parte din timpul li
ber practicării crosului. Mă bucură 
succesul meu, dar — vă rog să 
mă credeți — mai mult decît orice 
mă bucură că am avut, pentru 
prima oară, prilejul să întâlnesc ia 
startul unei competiții 5 900 de ti
neri din orașul meu, de vîrsta mea. 
Cred că acesta este succesul real”.

Și fiindcă a fost vorba, totuși, 
de o competiție să înregistrăm re
zultatele :

Categoria II fete (800 m) : 
Mariana DORNEA (Lie. nr. 4> :
Lucia Roman (Lie. nr. 4); 3. Co- 
druța Susce (Lie. nr. 4); 4. Vio
rica Cobori (Lie. nr. 4); 5. Hilde
gard Mohrent (Grup șc. MIU); 6. 
Argentina Doulete (Lie. nr. 4); 
Mariana Stroie (Lie. nr. 
nica Cotoșman (Lie. 
Liuia Avramescu (Lie. 
Maria Borbeli (Lie. nr.

Categoria I fete (1200

1.o

4);
nr.
nr.
4).
m): 1. Geta

i.
8. Mo-
4); 9.

4); 10.

O IDEE BUNA, REUȘIT MATERIALIZATA
III

>9

ORADEA: „CROSUL 
PRIMĂVERII'

Steluța Duculescu 
Muscel) 11,43 m, 2.

ELEVI TIMIȘORENI

ora X EG BE A

Vladimir MORARU

La Timișoara

I

GAZIBARA 
Petrescu 
le&nu

Mihaela Bebliuc, câștigătoarea probei de săritură în înălțime, a primit 
cupa pentru cel mai bun rezultat în întrecerea fetelor,

8.4, 2. Elena Marinescu (Stea-
3. Stela Olaru (S.S.A.)' 8,5';

: 1. Elena Marinescu 4,96 m,

In localiu 
doua a „Cr 
cerile, dis: 
Muncitorik 
de băieți 
tice și clasele IX—X aie cr 
generale. Iată invingăterii pe 
rii de vîrstă : fete 1 
Florica Stiube tl 
($00 m) Elisabeta 
băieți 15—16 ani 
lăjan (Lie. 4), 17—15 ani 
Pavel Cef peste

Geor_
Categoria II băieți 

Tiberiu SZt’CS iluc. 
r.islav 
Popa 
Petru

P-A.D 
șc. Cons 
(Grup ș 
(Grup șc. 
(Grup șc. 
David (L:<

Categoria I băieți 
Nicolae PFRȘIDE.ANL 
Electr 
onovii
Vieru 
bimos 
(Lie.
C D.
C.
nr.

Concursul internațional „Cupa 
Postăvarul1 a debutat cu o probă 
de slalom uriaș în Cristianul Mare 
și cu cele individuale de fond în 
Poiana Mică.

La „uriaș11, disputat într-o sin
gură manșă,pe o pîrtie foarte scur
tă, 1200 m — 175 m diferență de

cele două întreceri au fost 
de frații Daniela și Dorin 

este
nivel — 
cîștigate
Munteanu. Dorin Munteanu 
la a cincea victorie consecutivă și 
forma în care se află obligă pe se
lecționeri să-1 ia în considerare și 
cu ocazia concursurilor de peste 
hotare.

La 
rit o 
sețe.
5, ?i

fond, vremea excelentă a ofe- 
ambianță de o mare frumu- 
Cursa în sine, nu prea grea, 
respectiv. 10 km pentru fete

și băieți, a însemnat o dispută 
strînsâ pentru unii dintre cei mai 
buni fondiștl ai noștri. La băieți, 
Vasile Papile și-â luat, în sfîrșit, 
o revanșă asupra lui Gheorghe 
Voicu.

La fete, Elena Bășa, net supe
rioară celorlalte concurente, a făcut 
un „galop de sănătate11. Concurenții 
bulgari au luptat meritoriu, dar 
valoarea lor nu le-a dat dreptul să 
aspire la mai mult.

REZULTATE : slalom uriaș, bă
ieți : 1. Dorin Munteanu (C.S.U. 
Brașov) 1:11,3, 2. Constantin Văi- 
deanu (A.S.A.) 1:12,0, 3. I. Tîr®a
(A.S.A.) 1:12,1. 4. Al. Manta (A.S.A.) 
1:12,7, 5—6. Ion Bobiț (Dinamo) 
și N. Ghimbășanu (Steagul roșu) 
1:13,2. Concurenții bulgari au ocu
pat locurile 15, 16, 21. Slalom 
uriaș, fete : 1. Daniela Munteanu
(A.S.A.) 1:16,5, 2. ludith Tomdri 
(Dinamo) 1:23,0, 3. Minodora Mun
teanu (C.S.O. Sinaia) 1:24,0, 4.
Georgeta Băncilă (Dinamo) 1:24.7, 
5. Anemarie Verhazi (Viitorul) 
1:29,0, 6. Cristina Mihăilescu (Șc. 
sp. Brașov) 1:30,7. Fond fete, 5 km: 
1. Elena Bășa (Dinamo) 18:37, 2.
Adriana Barabaș (Tractorul) 20:03,
3. Lucia Barabaș (Tractorul) 20:06,
4. Tatiana Mancevo (Bulgaria) 
20:10, 5. Vilma Tudor (Șc. sp. 
Gheorgheni) 20:32, 6. Ana Bădescu 
(Dinamo) 21:22 ; băieți, 10 km : 1. 
Vasile Papuc (Dinamo) 33:04, 
Gheorghe Voicu (A.S.A.) 33:11, 
Nicolae Cojocaru (Dinamo) 33:40,
4. Gheorghe Cercel (A.S.A.) 34:06,
5. Vasil Siskov (Bulgaria) 35:41, 6. 
Anghel Ciuciuranov (Bulgaria) 
36:34.

2.
3.

Mihai BARĂ

CUPA CRISTIAN DICIANU (Brașovia) Șl GHEORGHE PAUNESCU (C.S.O. Sinaia)

CROSUL PRIMĂVERII-!

ZaleszaX I 72 m ; prăjină : 1. S. 
șan (C.S S 2.S0 m. 2. D. Marica 

183) 2.00 m. 3. T. Enache (C.S.S.) 
m : greutate : 1. N. Matei (C.S.S.)

I m. 2 D. Grasu (L.C.E.A. 
urg Muscel) 11.56 m, 3. C. Gheor- 
: (Lie. 35) 11.22 m ; fete : 50 m : 
ileana Iliescu (S.S.A.) 7,0, 2. Ni- 

ribta Muta (Olimpia Craiova) 7,0, 3. 
uiringâ (S.S.A.) 7,1 ; 50 mg : 
a Boteanu (L.C.E.A. C.-lung

greutate : 1.
(L.C.E.A. C.-lung 
Veronica Sigharto (S.S.A.) 11,32 m, 
3. Mariana Popescul Metalul) 10,12 m.

Cupa „Ș.S.Ă.", oferită echipei cla
sată pe primul loc, a revenit orga
nizatorilor, care au totalizat 143,5 p. 
Pe locurilor următoare s-au clasat 
Liceul central experimental de atle
tism din Cîinpulung Muscel (66 p) 
și Liceul 2 Brașov (37 p.).

CAMPIONI NAȚIONALI DE JUNIORI LA BIATLON
telefon). Sîm-

desfășutat

:* ela- 
e n-au 

strădanii! 
e ia anul, 

afara cltor 
e care ere 
mult pesta 

oe premiere la 
gomiști si tobo- 
tolemni Uți. cum 

s noi, nici la

SINAIA 18. (prin 
bătă și duminică s-au 
la Poiana Stînii, campionatele na
ționale de biatlon ale juniorilor 
mici și mari. La întrecere au par
ticipat sportivi de la A.S.A., Di
namo, Brașovia, Steagul roșu, Trac
torul (toate din Brașov), Școala 
sportivă și Bucegi Rîșnov, Școala 
sportivă M. Ciuc. Constructorul 
C. Lung Moldovenesc. Pedagogic 
Oradea și C.S.O. Sinaia.

Competiția s-a bucurat de con
diții excelente de organizare, ceea 
ce a contribuit. în plus, la reușita 
spectacolului oferit de tinerii schi
ori. O frumoasă întrecere a oferit 
proba individuală a juniorilor mari, 
în care sportivii au aruncat în 
luptă toată energia pentru cuceri
rea titlului național. Zăpada schim
bătoare a pus probleme de ceruire 
tuturor antrenorilor, iar cei ce au 
avut „fler4 au înregistrat si rezul
tate mai bune.

Juniorii mici au oferit o dispută 
acerbă pentru întîietate de-a lun
gul întregului traseu și doar tra
gerile în poligon au reușit să-i de
partajeze pe primii clasați.

D.
41

Nikolaus Lenau) 
gon (Lie. nr. 4).

Au fost oferii 
una pentru cei 
renți clasați în p 
(Lie. nr. 4) 
bună mobi 
MIU).

Muscel)
ta) 8,5, 
lungime
2. Florina Boteanu 4,92 m, 
riana Daciu (Lie. 2 Brașov) 
înălțime : 1. Mihaela Bebliuc 
1,52 m., 2. Elena Marinescu
3. Daniela Cotovelea (S.S.A.)

Cupele atribuite celor mai buni 
* perfdrffieri âU' intrat în posesia "să

ritorilor de înălțime Mihaela Bebliuc 
(antrenor Alexandru Spiridon) și 
Marin Cosma (antrenor Manole Miti— 
lecis). De remarcat că profesorii lor 
sînt doi foști foarte buni săritori de 
înălțime...

La juniori mari au luat startul 
23 de biatloniști, 10 dintre ei avînd 
sanse evidente la locurile fruntașe. 
Pregătirea excelentă asigurată 
sportivilor de la C.S.O. Sinaia de 
antrenorul Nicolae Burchi a făcut 
ca elevii luj să înregistreze un fru
mos succes. Gheorghe Păuneseu a 
făcut dovada frumoaselor sale po
sibilități și a cucerit titlul de cam
pion național, iar Cornel Mandroș 
a cucerit medalia de bronz. IATĂ 
REZULTATELE înregistrate sîmbă- 
tă : JUNIORI MtCI, 9 KM: 1. Cris
tian Dieianu (Brașovia) — campion 
național — 49:42 (6’ penalizare), ,2. 
Iosif Tamoș (Brașovia) 52:12 (9)/3. 
Marcel Brezeanu (ASA Brașov) 
55:25 (9). JUNIORI MARI, 11 KM: 
1. Gheorghe Păunescu (C.S.O. Si
naia) campion național — lhll:49 
(9), 2. Samoilă Tomos (Steagul 
roșu) lhl2:04 (15), 3. Cornel Man- 
droș (C.S.O. Sinaia) lhl5:04 (9).

Duminică au avut loc probele de 
ștafetă 4X6 km formate din 2 ju
niori mici și doi mari. Titlul de 
campioană a revenit echipei Stea
gul roșu formată din Zoltan Kirs, 
loan Pelin, Samoilă Tomoș și A- 
drian Moeanu. REZULTATE TEH
NICE : 1. Steagul roșu Brașov 
lh03,10. 2. Șc. sp. Brașovia lh08^28, 
3. C.S.O. Sinaia lh!0,25.

ULTIMELE „PISTE DE CONTROL" ÎNAINTEA CROSULUI BALCAMC DE LA ISTANBUL
MIRCEA VIRGIL (Olimpia) A CUCERIT LOCUL 

IN „
TIMIȘOARA, 18 (prin telefon).
Duminică dimineață, pe o vre-

admirabilă
șoseaua

cursa <
Școlii

Exceptîndu-i

CUPA ȘCOLII SPORTIVE"

pe 
desfășurat

Li
eu 

Timișoa- 
alergă- 
Nicolae

MIHAI DUCARU (Dinamo Brașov) 
PE PRIMUL LOC

LA SĂRITURI (juniori mici)
La Rîșnov, s-au desfășurat du

minică campionatele naționale de 
sărituri pentru juniori mici. Au 
fost prezenți 24 sportivi, din mai 
multe centre unde această dificilă 
probă cunoaște frumoase rezultate. 
Beneficiind de efectuarea unei pre
gătiri mai îndelungate pe noua 
trambulină amenajată de rîșnoveni 
pe Valea Cărbunării, Mihai Ducaru 
(Dinamo) — originar din localitate 
— s-a impus autoritar și a cucerit 
titlul de campion al țării în urma 
unei frumoase evoluții. IATA RE
ZULTATELE : 1. Mihai Ducaru
(Dinamo) 214.2 (29,54-29,5), 2. Flo
rin Mitrofan (Viitorul Brașov) 188,3 
(284-27,5), 3. Sorin Lupu (Dinamo) 
187,1 (27,54-27,5), 4. Andrei Vasile 
(Brașovia) 185,5 (26,5 + 27), 5. Dumi
tru Prahoveanu (Șc. sp. Rîșnov) 
181,0 (2ff,5+25), 6. Gavril Peter 
(S.C.M. Clue) 180,9 (26+26).

GH. IRIMINOIU

În curînd, o surpriză

pentru cititorii revistei

e-
la

bită. El a declanșat numeroase 
vadări, decisivă fiind 
km. 75.

Rezultate tehnice: 
VIRGIL (Olimpia) a 
km în 2 h 04:29 ; 2. Sorin Suditu 
(Olimpia), 3. Alexandru Sofronie 
(Dinamo) — același timp ; 4. Ște
fan Ene (Steaua) 2 h 04:54; 5. Con
stantin Gonțea (Olimpia); 6. Va
sile Teodor (Dinamo); 7. Constantin 
Tănase (Metalul Plopeni): 8. Vic
tor Rățoi (Olimpia) — același timp.

în cursa juniorilor — 20 km — 
orimul loc a fost ocupat de MA
RIUS CREȚEANU (Voința Arad) 
— 34:20, urmat în același timp de 

Colcea (Șc. sp. Timișoara) și 
Teoreanu (Voința Arad).

cea de

1. MIRCEA
parcurs 80

i s-a
Timișoara 

ciclistă dotată 
sportive 

Pe

REPREZENTANȚILOR NOȘTRIMAJORITATEA

BINE IN iNIlLNIREA CB SELECTION AIA POLONII!EVOLUAI

la Ploiești, are loe partida revanșă
U

campion balcanic

® Astă-seară,

la precedenta 
plutonul la Felix

de lupte 
sîmbâtâ

Gheorghe 
întrecerile

pentru toți cei

cihipu,
juniorilor. Iată-l conducînd

rd:d«:u-a ia Istanbul în 
Foto : S. DUMITRESCU

■Hlr > A ]

MM8^'

me 
pe 
pova 
„Cupa 
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torii Constantin Grigore,
David, Vasile Selejan, Francisc Ge
ra și Constantin Ciocan ce alcă
tuiesc selecționata care, începind 
de mîine (n.r. astăzi), participă la 
„Turul Algeriei", la cursă au luat 
parte în rest toți rutierii fruntași, 
membri ai loturilor naționale. în
trecerea s-a desfășurat într-o alu
ră impresionantă, în special dato
rită inițiativei lui Mircea Virgil, 
aflat duminică într-o vervă deose-

28 februarie, atunci cîndDacă la 
în restul țării vremea era normală, 
Băile F'elix au învăluit crosul repu
blican în rafalele de zăpadă vis
colită și grade sub zero (rarități pe 
aceste meleaguri, după cum ne spu
neau localnicii), în zilele recentu
lui viscol și ale tonelor de zăpadă 
care au afectat multe județe, sta- 
țiu'h-a balneoclimaterică orădeană 
a oferit în schimb loturilor repre
zentative de cros o vreme însorită, 
călduroasă, mult mai aproape de 
primăvara calendaristică.

Dar. mal a’.es, mult mai aproape 
de clima și temperatura pe care se 
presupune că le vor întâlni atleții 
și atletele noastre care vor lua 
(startul la 25 -martie, la Crosul Bal
canic de la Istanbul. Așa incit dacă 
condițiile atmosferice au fost vitre
ge chiar în ziua concursului ce tre
buia să desemneze pe reprezentan
ții noștri la cele cinci categorii ale 
Crosului de la Istanbul (supunîndu-i 
Pe participanți la un trial deosebii 
de dificil prin pădurea de la Fe
lix), ultimele pregătiri din zilele 
dinaintea plecării spre Turcia (a că
ror intensitate a fost, deasemenea, 
remarcabilă), au beneficiat de un 
timp călduros și însorit „cu ore 
buhe de plajă" după cum ne-a re
lații telefonic, de la Felix, antre- 
x-/«ul federal Nicolae Mărășescu. 
Capricii ale vremii !

Colectivul de antrenor; care s-au 
ocupat de pregătirea lotului 
niei în vederea Crosului Balcanic 
este convins că atleții și atletele 
noastre, care vor participa la cea 
de a XVIII-a ediție a acestei tra
diționale întreceri, nu vor prezen
ta la Istanbul— capricii de formă. 
Convingerea lor nu se bazează nu
mai pe ritmul susținut in care s-au 
desfășurat cele cinci probe ale cro
sului republican (cel de selecție), 
pe forma bună demonstrată atunci 
de cîștigătcri (Viorica Jitaru — ju
nioare, Gheorghe Ghipu — juniori, 
Florea Șandru — tineret, Natalia 
Andrei — senioare, Ilie Cioca — 
seniori), ci pe volumul și intensi
tatea deosebită a pregătirilor cu 
care au fost cuprinși în această e- 
tapă cei mai buni atleți și atlete, 
tinerele speranțe din semifondul și 
fondul românesc. „Pistele de con
trol" efectuate atît în condițiile a- 
propiate de traseul accidentat de la 
Istanbul (pe înălțimile de la băile 
Felix), cit și pe zgura stadionului 
Tineretului din Oradea, au arătat 
că toți componenții lotului au. la a- 
ceastă oră, un bun potențial de 
concurs. Faptul că in această iarnă 
— ni s-a spus — s-a lucrat triplu 
ca volum față de perioada cores
punzătoare dinaintea ediției din a- 
nul trecut, de la Atena, se observă 
fără nici un echivoc.
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Iată de ce forma bună, manifes
tată in special de Natalia Andrei, 
Florea Șandru. Gheorghe Ghipu, Li
liana Lean. Nicolae Onescu și Ilie 
( ioc*, are prin preajmă și pe cei
lalți «noponenți ai lotului. Premisa 
omogenității echipelor există, deci, 
ceea ce dă speranțe ca la Istanbul, 
la 25 martie, reprezentanții Româ
nie: să fie pe primul plan al Cro
sului Balcanic, pe echipe și indi
vidual.

Intîlnirea internațională 
greco-romane. disputată 
seara în sala Floreasca, dintre re
prezentativele României și Poloniei 
a fost un foarte util prilej de ve
rificare a potențialului de luptă al 
cîtorva dintre componenții de bază 
ai lotului național, acum, cu două 
luni înaintea campionatelor euro
pene.

Trebuie să o spunem de la în
ceput că majoritatea sportivilor tri
miși pe saltea de antrenorul eme
rit Ion Corneanu au avut o com
portare bună, demonstrînd că pre
gătirile de pînă acum s-au desfă
șurat în bune condițiuni. în special 
luptătorii de la categoriile mici 
au luptat foarte activ. efectuînd 
procedee tehnice de atac în mare 
viteză, care au fost apreciate fa
vorabil de juriu. O adevărată reve-

lație a constituit-o 
prezenți tînărul constănțean Con
stantin Alexandru (elev al antreno
rului C. Ofițerescul, care s-a dove
dit un demn înlocuitor al campio
nului mondial și olimpic, Gheorghe 
Berceanu, la categoria 48 kg. El a 
acționat cu multă siguranță și în
drăzneală pentru vîrsta lui (19 ani), 
folosind cu predilecție aruncările 
peste piept, procedeu spectaculos 
și cu... priză la arbitrii interna
ționali.

Deși exagerat de prudent la în
ceput. Ion Baciu a demonstrat că 
rămîne un luptător de valoare pe 
care se poate conta în continuare 
la marile concursuri internaționale. 
Surprins de Woicekowski cu

a 
a

un 
acu- 
con- 

situația. 
campio- 

i, pe

SĂPTĂMÎNII, ÎN CULORI!
Nr. 6 va apare la sfîrșitul săp- 

tâmînii, în culori l
Din cuprnis : • Laureații noștri 

la campionatele europene de 
atletism de la Rotterdam • Pre
zentarea echipei României la C.M. 
de hochei • Album fotbalistic: 
Steaua • Interviu cu Miss Auto
mobil 73 • Orizont extern • Pa
gini de magazin sportiv etc.

Nu uitați sâ vă procurați acest 
interesant număr în culori I

Paul SLAVESCU

TURNEUL FEMININ

RODICA REICHER CONDUCE
o avea

Rodiea 
în

Cîștigînd întrerupta ce 
(cu Gabriela Olteanu), 
Reicher a preluat conducerea 
clasament și o păstrează. înaintea , 
ultimei runde, după remiza cu Mar
gareta Juncu.

In imediata apropiere a liderei 
se menține Suzana Makai, învin
gătoare asupra Aneăi Gheorghe. 
Celelalte partide încheiate ale se- 
rii-remize ■ Gertrude Baumstarck 
— Maria Pogorevici, Lia Bogdan — 
Emilia Chiș, Vera Zsigmond —

ÎNAINTEA ULTIMEI RUNDE
Eleonora Gogâlea. Elena Răducanu 
are avantaj în întrerupta cu Ga
briela Olteanu.

înaintea ultimei runde (care pro
gramează partida derby Rodiea 
Reicher — Suzana Makai), clasa
mentul este următorul :

Reicher 7>/2, Makai 7, Juncu, Po- 
gorevici 61 2, Gogâlea 5‘/j, Baum- 
starck. Chiș 5, Olteanu (1) 4'/a, 
Răducanu (1) 3; 2, Bogdan 3,
Gheorghe 2'/s, Zslgmond 2 puncte. 
(T.N.).

procedeu prin care acesta 
mulat două puncte. Baciu 
trat imediat echilibrind 
Abia după aceea s-a decis 
nul român să preia inițiativa, 
care n-a mai cedat-o pînă la sfîr- 
șitul 
sarul 
decis 
noul 
tativă la categoria 68 kg, 
Hupcă. Acesta a executat cu pre
cizie și rapiditate aruncările peste 
piept, care i-au adus punctele ne
cesare victoriei. Totuși, Hupcă a 
luptat uneori insuficient de atent 
și a fost surprins de adversar cu 
două tururi de cap. El a dovedi:, 
o bună pregătire fizică, în ultima 
repriză obligîndu-și adversarul la 
o luptă de apărare exagerată, mo
tiv pentru care acesta a fost și 
avertizat. Promițător s-a compor
tat și un alt nou component al lo
tului, Dumitru Manea. Acesta a do-

luptei, cînd și-a pus adver- 
cu umerii pe saltea. Foarte 
și stăpîn pe el a evoluat și 
promovat în prima reprezen- 

Eugen

Bujak 
în fi 

obținut 
puncte

C. GRUIA-coresp.

la

Vasile .. Miit

Gyongyofl 
și-a dus adver
sarul în „pod“ și 
forțea-.ă obține
rea tușului, 
Jerzy 
scăpat și, 
nai, a 
victoria

Și forță,multă 
ajunge la ni- 

întreceri

vedit mult curaj 
dar pentru a putea 
velul pretins în marile 
internaționale, tînărul luptător din 
Tulcea trebuie să mai facă încă 
progrese pe linia îmbunătățirii teh
nicii.

Evoluția campionului olimpic de 
la Miinchen, Nicolae Martinescu a 
fost splendidă. După citeva încer
cări de a executa saltul peste piept, 
adversarul său, Pryczkowski, a in
tenționat și el să realizeze o arun
care similară, dar reprezentantul 
nostru, atent, l-a „contrat'1, acumu- 
lînd două puncte. La numai citeva 
secunde după aceasta, Martinescu 
a prins centura adversarului și cu o 
excepțională rupere în față l-a duș 
direct în tuș.

Neconcludentă a fost comportarea 
luptătorilor Nicolae Neguț și Ion 
Gabor, care au acționat extrem de 
prudent și au fost descalificați îm
preună cu adversarii pentru luptă 
pasivă. Nici Victor Dolipschi n-a 
fost într-o zi bună. El a luptat 
?onfuz, fără vigoare.

Tînărul Ion Gyongyoși a demon
strat în prima repriză că are foar
te frumoase calități (a executat un 
tur de cap din care adversarul a 
evitat cu dificultate tușul). El s-a 
dovedit, însă, lipsit de voință și a 
probat că nu deține încă o pregă
tire fizică corespunzătoare,

Astă-seară, la Ploiești are loc 
partida revanșă.

Mihai TRANSĂ
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JIERI, IN ÎNTREAGA ȚARA, NUMEROASE PARTIDE AMICALE

1

DE LA DINAMO LA PLYMOUTH...

STEAUA

ALE DIVIZIONARELOR A SI B
1

F.C. ARGEȘ

dimi-Partida amicală de ieri 
neața, de pe „Ghencea", dintre 
Steaua (fostul lider) și F.C. Argeș 
(campioana în funcțiune) a căpătat 
proporțiile unui veritabil derbi, 
într-atît de mare a fost interesul 
publicului acordat acestei întîlniri, 
îneît cu mult înainte de ora înce
perii, mijloacele de transport în 
comun au fost luate pur și simplu 
cu asalt, ca în zilele marilor con
fruntări internaționale. Pentru ca 
mai apoi în jurul orei 11, cînd cele 
două echipe au apărut pe teren, 
spațiile adiacente acestuia, inclusiv 
gardurile, pomii și movilele de ză
padă, să fie înțesate de prezența 
a cîtorva mii de spectatori 
a vedea la lucru pe două 
formațiile noastre fruntașe.

Și nu se poate spune că
menea manifestare, de fidelitate 
față de fotbal, nu a fost răsplăti
tă cum se cuvine. Pentru că, în 
ciuda condițiilor grele de joc, ofe
rite de un teren aproape desfun
dat, Steaua și F.C. Argeș s-au stră
duit, și au reușit, să realizeze un 
spectacol dinamic, de bună 
te, cu multe faze de poartă 
ales, cu multe goluri.

Meciul a început în nota 
perioritate a gazdelor, care 
din minutul 4 deschid scorul, prin 
Dumitru, la capătul unei combina
ții simple, dar viguroase. în con
tinuare, piteștenii reușesc să echi
libreze aspectul 
taților și chiar 
ția, în min. 14, 
reluat cu capul 
executată de _
Steaua revine în atac și prin golul 
înscris în min. 17 deTătaru, preia

dornici 
dintre

o ase-

calită
ți, mai

de su-
încâ

general al 
să egaleze 
prin Roșu.
o lovitură 

Jercan.

ostil:- 
situa- 

care a 
liberă 

Egalată.

POLITEHNICA TIMIȘOARA -
3—0

(prin telefon), 
din localitate,

18
Mai
spectatori, au asis- 
amicală dintre for-

TIMIȘOARA,
Pe 6tadionul 1 
peste 15 000 de 
tat la întâlnirea 
mația locală Politehnica ți Univer
sitatea Craiova. Timpul excelent, 
terenul de joc de asemenea foarte 
bun au contribuit la prestarea unui 
joc de calitate. Meciul a început în 
nota de dominare a oaspeților, do
minare care a durat aproximativ 
15 minute, după care partida s-a 
echilibrat, finalul primei reprize 
aparținînd studenților. De altfel, ei 
au și înscris în această repriză 
prin Dașcu (min. 45). După pauză

U.T.A. C.F.R.

ARAD, 18 (prin telefon). Profi- 
tînd de întreruperea campionatului, 
cele două divizionare A au susținut 
sîmbătă, la Arad, o partidă amica
lă. Arădenii au dominat mai mult, 
deținînd inițiativa 
mai mare parte 
atacul s-a dovedit i 
ce, înscriind doar 
prin Axente (min. I 
cele două echipe au 
toarele alcătuiri;

i în joc în cea 
a timpului, dar 
din nou inefica- 

un singur gol 
în acest joc 
avut urmă-

85).

PETROLUL

soarta Progresului. Să amintească echipelor mari că 
fotbalul e un joc colectiv.

★
Mă deplasez spre Nelu Nunweiller.
— Văd că oscilezi mereu între Cavai și Rămurea- 

nu, Nelule.
— Nu oscilez deloc. Titular e Rămureanu.
— Bine, dar Cavai e titular la naționala de ti

neret.
— Și mai bine. Dă-ffli vaie să fac un pronostic : 

Rămureanu va juca în echipa națională A.
— Glumești T
— Nu glumesc deloc. Duelul Răducanu — Rărftu 

feanu începe abia acutfi, în condiții de egalitate.
★

In vestiar e cald. Nivelul ceaiului din 
emailată

— De
— Mă
— Un
— Nu.

tare. Să
după ce

— Unde l-ai văzut î
— la Istanbul. La TV. A fost cel

din cite am văzut vreodată.
— Chiar cel mai frumos T
— Da. în fotbal, astăzi, frumosul

Coborim, printre nămeți, spre terenul de zgură, la 
Dinamo. Pe „central" lucrează cîteva zeci de oa
meni. Lopețile decupează patrate verzi pe covorul 
alb.

Meciul Dinamo — Progresul a început de citeva 
secunde. Urc pe mantinela de zăpadă inghețato. 
Mâ apropii de antrenorul Progresului, Eugen lor- 
dache.

— Dâ-mi, te rog, formația, Genule
— La dispoziție. Scrie. Portar; Vintilă."
— Asta de unde mai e ?
— De la Pitești... Scrie mai departe: Condurachî, 

Măndoiu, Țicheli.Drâgan. .4 Manea.
— Dar ăsta f
— De la Constanța. Portul... In atac: Sandu 

Dumitru Ștefan...
— Cel de la Pitești ?
— București, via Pitești. 1. Petre Gheorghe. Nu 

mai întreba. Scrie direct: de la Cluj...
— Văd câ ai adunat frumos.
— Legea compensației. Ai mei au plecat la 

sita.,, la Argeșul... în Ghencea... la Craiova... Tă- 
nâsescu și Mircea Sandu s-au dus la Sportul «.tu-

Ion,

mă

căldare
scade vertiginoi. II intîlnesc pe Dinu :
ce n-ai jucat, Cornele î
doare genunchiul. E a durere mai veche, 
accident ?
E din efort. Mă doare mai ales pe 

știți însă câ mâ jenez să 
am văzut meciul Ajax —

Condu-

Câ

conducerea. Riposta pi- 
este promptă dar insuf:- 
eficace în fața porții. O-

Aelenei
nou

lovi

4-2 (2-1)

Constantin Io-

r :

to, D:.-r.:trache și Radu NunweiUer in luptă cu 
Foto : Dragoș NEAGU

i:

din nou 
teșteană 
cient de 
caziile de modificarea ” scorului a- 
bundă apoi, de o parte și de cea
laltă (min. 39 Ivan; min. 33, Tâ- 
taru; min. 35 Aelenei; min. 37 Troi; 
min. 40 Dobrin), dar cei doi por
tari au intervenții salvatoare și 
uneori, îi mai salvează și pe ei 
...noroiul. Aspectul jocului (viu. 
disputat, spectaculos) se menține 
și în cea de a doua repriză. Steaua 
îți mărește avantajul prin Dum 
tiu, în min. 47. Cinci minute m 
târziu Dobrin reduce 
transformînd o 
m. Oaspeții sînt iară 
de egalare, dar nu o 
pentru 
reface 
goluri 
Pentru 
68 un 
ocazii 
tru că Ste 
bun și cu 
poziție de reuștt să-și impu
nă persona colectivă.

Arbitrul C Manușar.de a eocdjs 
corect următoarele formații :

STEAUA — Haidu ■ n, 
dache) — Sătmăreanu. Ctu 
HALMAGEANU. CRISTACH 
DUMITRU IV. Voinea (mia 
gu). DUMl'IRU — Partea. 
RL' AELENEI.

F.C. ARGEȘ — Sian ( 
Arian) — Pigulea (min. 44 Ck> 
lan). Barba. VLAD. IVAX — Mus 
lățea. M POPESCU — Troi ImitL 
54 Radu». ROȘU. Dobrin tatân. 64 
Casai). JERCAN.

Mhoi IONESCU

- UNIVERSITATEA CRAIOVA 
(1-0)

pun stăpinire pe joc. con 
partida cu autoritate șt îa 

de două ori prin Bojin 
(min. 60) și Dima (min. 90). For
mațiile : UNIVERSITATEA CRAIO
VA : Manta (Oprea) — Niculencu, 
Deselnicu, Sameș (Bădin), Ivan — 
Strimbeanu (Bondrea), Pană — Ța- 
râlungă (Niță), Bălan, Oblemenco 
(Mincioagă), Marcu. POLITEHNI
CA : Gaboraș (Catona) — Fiilop, 
Mehedinți, Arnăut (Bărbuț), Maier 
— G her ga (Popa), Bungău — Floa- 
reș (Dima), Dașcu (Râmneanțu). 
Bojin, Covalcic.

L STAN — coresp.

gazdele 
t rotând 
scriind

CLUJ 1—0 (0—0)

U.T.A.: Vidac (Filip) — Purima 
(Birău), Pîrvu (Schep), Pojoni, Po- 
povici — Domide, Petescu (Con- 
druc), Broșovschi — Condruc (Axen
te), Kun II, Sima.

C.F.R. CLUJ: Gadja — Lupu, 
Dragomir, Szoke, Ciupe (Vișan) — 
Mânu (M. Bretan), Penzeș 
ru) — Bucur, Sebestven, 
Pripici (Petrescu).

Șt. IACOB — coresp.

METALUL PLOPENI 1—1 (1—1)

PLOIEȘTI, 18 (prin _______
terenul din parcul Tineretului, 
coperit cu zăpadă și noroi, divizio
nara A Petrolul a întâlnit într-un 
joc amical pe divizionara B, Me
talul Plopeni. Fotbaliștii din Plo- 
peni au opus o dîrză rezistență, în 
special în apărare, și la rîndul lor 
au lansat contraatacuri periculoase. 
Cele două goluri ale întâlnirii au

telefon). Pe 
a-

(Cojoca- 
Țegean,

județean

fast înscrise de Petrescu pentru 
Petrolul, respectiv, Alexe — 
11 m. în acest joc, ploieștenii 
aliniat formația : M. Ionescu (Tă- 
nase) — N. Ionescu, Tudorie, Ciu- 
pitu (Mierluț), Gruber (Tudor) — 
Cozarec, Dincuță — Crîngașu (Pir- 
vu), Curcă, Petrescu (Ion Constan
tin), Pisău.

V. ALBU — coresp. județean

din 
au

HOCHEIȘTII ROMÂNI ÎSI
7 >

(Urmare din pag. I)f
ționale, cu echipe reprezentative 
(R.P. Chineză, Norvegia, Elveția A 
și B, Austria, R.P.D. Coreeană, Un
garia, R.D. Germană B), cu forma
ții de club din U.R.S.S., Cehoslova
cia, R.F. Germania etc. Dintre a- 
cestea, în 14 a obținut victoria, a 
pierdut de 15 ori și a terminat la 
egalitate de 2 ori, golaverajul ge
neral fiind 124—142. După cum se 
vede, în cadrul programului de 
pregătire echipa României a întâl
nit doar două dintre viitoarele-i 
adversare de la Graz: Elveția (3—2 
și 2—5) și Austria (5—0 și 6—1), 
ceea ce, desigur, ne oferă suficien
te posibilități de comparare direc
tă, de evaluare a șanselor cu care 
hocheiștii noștri vor aborda meciu
rile din eșalonul secund al cam
pionatului lumii. Aprecieri gene
rale pot fi, totuși, făcute în lumina 
rezultatelor pe care le-au înregistrat 
celelalte echipe la jocurile dintre 
ele. între acestea rețin atenția, în 
primul rînd. cele două victorii ca
tegorice ale hocheiștilor din R.D. 
Germană asupra celor austrieci 
(12—1 și 8—2), ca și jocul egal 
(3—3) și un succes (3—1) ace
lorași austrieci cu Elveția.

Știm însă prea puține lucruri 
despre echipele Statelor Unite și 
Japoniei, despre alcătuirea lor și 
despre stadiul de pregătire. Anul 
trecut, la București, aceste două 
formații au prezentat. în linii ge
nerale, alte efective decît cele care 
evoluaseră la J.O. de la Sapporo 
și. de aceea, rezultatele lor au fost 
mai puțin concludente. Nu este cî- 
tuși de puțin exclus ca la Graz 
ele să se prezinte cu cei mai valo
roși jucători de care dispun, mai 
ales americanii care vizează reve*

nirea, după doi ani, în prima gru
pă a campionatului mondial.

Iugoslavii prezintă o garnitură 
binecunoscută, pe scheletul echi
pei campioane Jesenițe, iar italie
nii, în mod teoretic, după cum a- 
preciază specialiștii, nu pot alcătui 
o formație a cărei valoare să-i scu
tească de emoțiile ocupării ultimu
lui loc și, deci, ale retrogradării. 
Firește, toate aceste aprecieri in
clud, așa cum se petrec lucrurile 
frecvent în sport, o mare doză de 
incertitudine, grupa B a campiona
tului mondial fiind și ea „deschi- 
să'1 surprizelor de toate genurile, 
ca orice întrecere de amploare.

Apreciind însă cit mai corect 
șansele celor 8 formații partici
pante, este evident câ reprezenta
tivele R.D. Germane și S.U.A. can
didează cu cele mai mari șanse la 
ocuparea primului loc în această 
grupă, poziție care aduce după si
ne promovarea, pentru ediția ur
mătoare a 
în primul 
Pentru cel 
se va da, 
reprezentativele Elveției (care vine 
după un sezon în grupa A a C.M.) 
și Iugoslaviei ale cărei progrese în 
ultimul timp au fost frecvent sub
liniate de presa de specialitate.

Urmează un grup de trei echipe 
(România, Japonia și Austria) care 
candidează pentru celelalte locuri, 
considerînd că Italia pare forma
ția cea mai fragilă, cu aspirații 
mai modeste. întrucît, potrivit re
gulamentului, din grupa B retro
gradează în „C“ două formații, 
este cert că în partea inferioară a 
ierarhiei celor 8 selecționate lupta 
va fi mai aprigă și mai echilibrată. 
Totuși, aprecierile specialiștilor 
converg spre Italia și Austria, ca

campionatului mondial, 
eșalon al hocheiului, 
de al treilea loc lupta 

la Graz, probabil. între

DINAMO

scsFe c.:

sj*. .rcisâi
t» s.mo
ml a 
circulași

OLIMPIA

teren a fi

SATU MARE —
BUCUREȘTI :

STEAGUL ROȘU BRAȘOV —

BRAȘOV, ÎS (prin telefon). Pes:e 
1000 de spectafori 
terenul II al 
lui, partida de 
Steagul roșu și M 
întâlnire utilă în c 
fără cîțiva titulari 
teescu, Gyorfi, R'j 
mișcat bine în ter 
o vervă deosebită. Au insens : Ba- 
lint (min. 2). Cadar (min. 31). Zo- 
tincă (min. 33), Anghel (min. 35), 
Paraschivescu (mi 
(min. 81), respectiv 
79). Steagul roșu a juca 
toarea formație : Adama* 
ghelini, Pescaru, Alecu, 
Șerbănoiu, Cadar. Balint
Paraschivescu. Zotincă. A

pe

2), Cadar (
Anglr

l 57), Șerbâncij 
Necuia (min.

PROGRESUL 1—0 (0—0)

DINAMO : Cavai (min. 46 Rămu
reanu) — Cheran, Sătmăreanu II, 
Gabriel Sandu, Deleanu (min. 46 
Fl. Dumitrescu) — Sălceanu (min- 
70 Custov), Moldovan — Doru Po
pescu (min. 46 Batacliu), Nunweil
ler VI, Dumitrache, Fl. Dumitrescu 
(min. 46 Doru Popescu).

PROGRESUL : Vintilă
rache. Măndoiu, Țicheli, V. Popes
cu — Drăgan. Manea — Sandu Ion, 
Dumitru Ștefan, Petre Gheorghe, 
Filipescu.

condus corect

SPORTUL STUDENȚESC 
2—1 (1—1)

Ijr.’.e au fose înscrise de Libra și 
Bafori Olirilpia. 'respectiv
Ch. naia. SPC RTUL STUDENȚESC a 
. —’ - mtație : Suciți
(Ion Vasile) — Tănăsescu (Jurcă). 
Krajs. M Sancj. Ciocirlan (Ma
nea) — Chinaia. Cazan — Leșea- 
nu. Caperman. Moidoveanu (Lucaci).

S; VIDA —

METROM BRAȘOV 6—1 (4—0)

Alba, Ivănescu, Jenei, Ari-
Hogea. Iambor și Dumitru. 

Eugen BOGDAN — coresp.
C.S.M. REȘIȚA — A.S.

jnp s 
eres b

REȘIȚA, 18 (prin telefon). în fața 
roase asistențe, pe un 
iid pentiu fotbal și un 
CS.M. șj-a verificat po- 
ipă o sâpțămînă intensă

de prezâi.r.. Banenem, divizionara 
C. AS Bocșa, a reușit să asigure 
o utilă verificare a echipei antre
norului Reinhardt solicitîndu-i — 
ir. c. jda -olurilor primite — la un 

trava... pe fotbaliștii reși-

Re-

nâsescu și Mircea Sandu s-au dus la Sportul 
dențesc. O echipă întreagă...

— Am auzit că ai unul foarte bun, Bora...
— Mușcfi-țl limba.
— De ce. Genule ?
— Mai aude careva și rămîn și fără el.
— Ce gînduri ai Genule ?
— Unul singur: să joc colectiv. în fond, astal

vorbesc de 
Bayern.

mai frumos

teren 
etor

me"

e egol cu supra 
efortul. Asta-i și motivul pentru care Santos pierde 
la Plymouth, 0 echipă engleză din liga a lll-a...

loan CHIRILA

PROGRAMUL RETURULUI
CAMPIONATULUI DIVIZIEI C

SERIA a X-a SERIA a Xl-a

CORVINUL HUNEDOARA — 
JIUL PTEROȘANI 1—0 (1—0)

HUNEDOARA, 18 (prin telefon), 
într-un decor de adevărată primă
vară, peste 3 000 de spectatori au 
fost prezenți pe stadionul Corvinul, 
la întâlnirea echipei locale cu di
vizionara A, Jiul. La capătul celor 
90 de minute de joc, victoria a 
revenit divizionarei B^ Corvinul, 
grație golului înscris deTGiurgiu, în 
prima repriză. în acest joc, JIUL 
a aliniat următoarea echipă : I. Ga
briel (Marinca-n) — Georgescu, Ton- 
ca. Stocker (Gruber), Dodu (Onu- 
țan) — Al. Naghi, Libardi — G. 
Stan (Urmeș), Stoian (Roznai), Nai- 
din, Szabados.

I. VLAD — coresp.
BOCȘA 5—1 (3—0)

țeni. Golurile au fost realizate de : 
Nesțorovici (3), Szilaghi, Pușcaș 
pentru C.S.M., respectiv Gruia pen
tru Bocșa. C.S.M. Reșița a folosit 
în această partidă următoarea for
mație : Ilieș (Gornea) — Rednic 
(Gașpar), Georgevici, Kiss, Kafka 
— Pușcaș, Beldeanu — Atodiresei, 
Nestorovici, Neagu, Szilaghi.

Doru GLAVAN — coresp.
județean

METALURGISTUL CUGIR — SPORT CLUB BACĂU 
(0—1)1—1

CUGIR. ÎS (prin telefon). Peste
000 de spectarorl aj ținut să asis- 
r La pan. 3a â-~:re echipa gazdă.

POT DEPĂȘI OBIECTIVUL»
ae.principalele candidate la Ui 

două locuri ale clasamentului. De 
altfel, aceste două reprezentative 
au făcut un schimb permanent în 
ultimii ani. între grapele B și C.
în ceea ce privește selecționata 

română, care și-a propus ea obiec
tiv ocuparea unuia din locurile 
IV—VI apreciem că, în mod nor
mal, ea poate să-și realizeze țelul.

C.M. de la Graz, 
română de hochei 
următorul lot de 

portari • Valerian 
Constantin Dumi-

Pentru
Federația 
a stabilit 
jucători;
Netedu și
traș; fundași: Dezideriu Var
ga — căpitanul echipei, ZoI- 
tan Făgăraș, Florea Sgîncă, 
Ion Ioniță, Eugen Tone, Flo
rian Gheorghe : atacanți : 
Eduard Pană, Gheorghe Hn- 
țanu, Octavian Bandaș, Ma
rian Costea, Teodor Tureanu, 
Dumitru Axinte, Ion Gheor
ghiu. Ion Bașa, Valentin Ște- 
fanov ; rezerve : Alexandru 
Calamar și Teodor Moroșan.

ba chiar să și-1 depășească. Facem 
această afirmație nu atît pe baza 
unui joc al rezultatelor înregistrate 
în partidele de verificare, atît de 
numeroase în acest sezon, cit avînd 
în vedere progresele marcate de 
tinerii noștn hocheiști. Este evi
dent că echipa a cîștigat în omo
genitate. în viteză și chiar în for
ță în ofensivă se joacă mai rapid 
și mult mai combinativ decît în 
anii trecuți, eficacitatea fiind și ea 
îmbunățită. în defensivă, unde, de

assnenee, >-au realizat creșteri va
lorice, există iscă, din păcate, une
le carențe, mai ales de concentrare 
și mobilizme, ceea ce face ca echi
pa să primească destul de multe 
goluri. Ș. daca de foarte multe ori 
situațiile c.f.c..e au fost rezolvate 
de portar (la era aceasta echipa 
dispune de doi portari de bună va
loare Netedu i Dumitraș , nu tre
buie însă ca greutatea jocului în 
defensivă să cadă prea mult în 
sarcina ultimului apărător, așa cum, 
din păcate, ne-au relevat destule 
partide.

Ordinea 
ciurilor eci 
țin la prima v 
de convenabil 
formația 
realizeze 
mele tre 
ponia și 
reprezentative 
pentru rămîn 
portanța unoi 
în aceste jocuri de început trebuie 
să constituie un puternic stimu
lent pentru fiecare dintre membrii 
lotului reprezentativ, care au da
toria să se mobilizeze la maximum 
și să lupte eu toată energia și fer
mitatea pentru o comportare la ni
velul posibilităților și al condițiilor 
de pregătire de care au beneficia). 
Aceasta nu înseamnă însă că as
pirațiile echipei române trebuie să 
se limiteze doar la evitarea zonei 
periculoase a clasamentului. Așa 
cum au dovedit-o ți în alte ocazii, 
hocheiștii români pot emite justifi
cate pretenții și în fața reprezen
tativelor Elveției și Iugoslaviei, 
ceea ce ar avea drept urmare ocu
parea unui loc pe o treaptă supe
rioară.

de desfășurare a me- 
ipei noastre — cel pu- 

i’edere — pare destul 
ibilă. în mod normal, 
României ar trebui să 

măcar 4 puncte in pri- 
. partide, cu Austria, Ja- 
Italia. adică tocmai acele 

care, teoretic, luptă 
ea in grupa B. Im- 
rezultate favorabile

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
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Etapa a XlV-a — 25 martie

Bihoreana Marghita — Vict. Cărei 
Topitorul B. M. — Unirea Zalău 
Bradul Vișeu — Recolta Salonta 
Minerul cavnic — Rapid Jibou 
Minerul Baia Sprie — Someșul S.M. 
C.I.L. Sighet — Constr. Bâia M. 
Voința Cărei — Minerul B. Borșa

Etapa a XV_a — 1 aprilie

Recolta Salonta — Topltorul B. M. 
Rapid Jibou — Minerul B. Sprie 
Minerul B. Borșa — Min. Cavnic 
Constructorul B. M. — Voința Cărei 
Unirea Zalău — C.I.L. Sighet 
Victoria Cărei — Bradul Vișeu 
Someșul s. M. _ Bihoreana Marg.

Etapa a XVI-a’ — 8 aprilie

Voința Cărei — Unirea Zalău 
C.I.L. Sighet — Bradul Vișeu 
Topitorul B. M. — Victoria Cărei 
Min. B. Sprie — Bihoreana Marg. 
Minerul B. Borșa — Recolta Salonta 
Minerul Cavnic — Someșul S. M.
Rapid Jibou — Constructorul B. M.

(0—6)
(0-1)
(1-3)
(1-0)
(0-1)
(1-1)
(0—3)

(1-2)
(0—1)
(0-4)
(0-2)
(0-1)
(0-0)
(3-0)

Etapa a XVII-a — 15 aprilie

C.I.L. Sighet — Minerul B. Sprie 
Voința Cărei — Victoria Cărei 
Bihoreana Marg. — Mln. B. Borșa 
Bradul Vișeu — Someșul Satu Mare 
Construct. B. M. _ Topltorul B. M. 
Recolta Salonta — Rapid 
Unirea Zalău — Minerul

Etapa a XVHI-a

Jibou 
Cavnic

22 aprilie

Unirea Zalău — Rapid Jibou 
Construct. B. M. — Rec. Salonta 
Victoria Cărei _ C.I.L. Sighet 
Bihoreana Marghita — Min. Cavnic 
Bradul Vișeu — Voința Cărei 
Someșul S. M. — Topltorul B. M. 
Minerul B. Borșa — Mln. B. Sprie

Etapa a XIX-a, 29 aprilie

Min. Baia Sprie — Construct. B.M. 
Someșul satu Mare — C.I.L. Sighet 

Bihoreana Marg. 
— Bradul Vișeu 
— Unirea Zalău 
Minerul B. Borșa 
— Vict. Cărei

Voința Cărei — 
Topitoruj B. M. 
Recolta Salonta 
Rapid Jibou — 
Minerul Cavnic

(0-3)
(0-3)
(0-2)
(0-1)
(0-3)
(0-2)
(1-5)

Etapa a XlV-a — 25 martie

Gaz metan Mediaș — Oltul Sf. Gh. 
Someșul Beclean — Textila Odorhei 
Viit. Gheorghieni — Min. Bălan 
Unirea Cristur — Lacul ursu Sov.
Forest. Tg. sec. — Mureșul Toplița 
Viit. Tg. M. — Foresta Suseni 
Carpați Covasna — Vitrometan Med.

Etapa a XV-a — I aprilie

Lacul Ursu Sov. — Forest. Tg. sec. 
Mureșul Toplița — Viitorul Tg. M. 
Textila Odorhei — Gaz m. Mediaș 
Vitrom. Mediaș — Som. Beclean 
Oltul Sf. Gh. — Viit. Gheorghieni 
Minerul Bălan — Carpați Covasha 
Foresta Suseni — Unirea Cristur

Etapa a XVI-a — S aprilie

(1-2)

Som. Beclean — Mureșul Toplița (0—-0) 
Gaz m. Mediaș — Min. Bălan (1—2)
Foresta Suseni — Forest. Tg. Sec. (0—1) 
Textila Odorhei — Oltul Sf. Gh. (0—5) 
Carpați Covasna — Lacul Ursu Sov. (1—1> 
Unirea Cristur — Vitrometan Med. (0—1) 
Viitorul T-o. M. — Viit. Gheorghieni (2—3)

Etapa a XVII-a — 15 aprilie

(0-2)
(0-3)
(1-1)

Vitrometan Med. — Textila Odorhei 
Mureșul Toplița — Carpați Covasna
Oltul Sf. Gh. — Minerul Bâlan 
Someșul Beclean — Gaz m. Mediaș (o—11) 
Viit. Gheorghieni — Foresta Suseni’ (4—2) 
Lacul Ursu Sov. — Viitorul Tg. M.
Forest. Tg. Sec. — Unirea Cristur

Etapa a XVIII-a — 22 aprilie

Viit. Gheorghienl Lacul Ursu Sov. 
Foresta Suseni — Textila Odorhei 
Forest. Tg. Sec. — Viitorul Tg. M. 
Minerul Bălan — Mureșul Toplița 
Vitrometan Med. — Gaz m. Mediaș 
Carpați covasna — Unirea Cristur 
Oltul Sf. Gh. — someșul Beclean

Etapa a XIX-a — 29 aprilie

Minerul Bălan _ Someșul Beclean 
Lacul Ursu Sov. — Vitrometan Med. 
Unirea Cristur — Viit. Gheorghieni 
Viitorul Țg. M.
Carpați 
Gaz m.
Textila

__ Oltul SI. Gh.
Covasna — Foresta Susesi 
Mediaș — Forest. Tg. Sec. 
Odorhei — Mur. Toplița

Etapa a XX-a — 6 mai

(2-2)
(0—1)

(0—2)
(0-4)
(1—2)
(1—1)
(0-2)
(1-1)
(0—1)

Unirea Zalău — Someșul Satu Mare 
Construct. B.M. — Min. Cavnic 
Victoria Cărei _ Rapid Jibou 
Bihoreana Marg. — Recolta Salonta 
Bradul Vișeu — Minerul B. Sprie 
C.I.L. Sighet — Voința Canei 
Mineral B. Borșa — Topitorul B.M.

Etapa a XXI-a — 13 mal

Bradul Vișeu — Bihoreana Marghita 
Voința Cărei — Topltorul Bala M. 
Construct. B.M. — Someșul S. M. 
Minerul B. Borșa — Vict. Cărei 
C.I.L. Sighet _ Rapid Jibou 
Minerul Bala Sprie — Unirea Zalău 
Recolta Salonta — Min. Cavnic

Etapa a XXII-a — 20 mal

(0-2)
(1-4)
(2—0)
(0-1)
(0-1)
(0-1)
(0—6)

Mureșul Topllța — Unirea Cristur 
Vilt. Gheorghienl — Forest. Tg. Sec. 
Vltrometan Med. — Foresta Suseni 
Textila Odorhei — Minerul Bălan 
Oltul St. Gh. — Lacul Ursu Sovata 
Som. Beclean — Carpați Covasna 
Viitorul Tg. M. — Gaz m. Mediaș

Etapa a XXI-a — 13 mal

(0—0)
(0-5)
(0—6) 
t* ') 
(1-1)
(1-4) 
(0-3)

Gaz m. Mediaș — Cârpați Covasna 
Someșul Beclean — Viit. Tg. M.
Forest. Tg. Sec. — Oltul Sf. Gh.
Mureșul Topiița __ Viit. Gheorghieni (0—1) 
unirea Cristur — Textila Odorhei ” " 
Foresta Suseni — Lacul Ursu Sov. 
Minerul Bâlan — Vitrometan Med.

Etapa a XXII-a — 20 mai

Metalurgistul și divizionara A, Sport 
Club Bacău. în prima repriză, bă
căuanii au dominat jocul și au reu
șit să deschidă scorul prin Florea 
(min. 28). în repriza secundă, Me
talurgistul a obținut egalarea, da
torită autogolului lui Catargiu din 
minutul 55. în acest joc, S.C. Bacău 
a aliniat următoarea echipă : Ghi- 
ță (Voinea) — Mioc, Catargiu, Si- 
năuceanu. Margasoiu — Hrițcu, Vă- 
tafu 
bei,

— Pană, Dembrovschi, Rugiu- 
Florea.

M. VlLCEANU — coresp.

S-AU PUS ÎN ViNZARE 
BILETELE PENTRU MECIUL

RAPID — LEEDS UNITED
în Capitală,

Someșul S. M. — Minerul B. Borșa 
Bihoreana Marghita — C.I.L. Sighet 
Minerul Cavnic — Bradul Vișeu 
Rapid Jibou — Voința Cărei 
Topitorul B.M. — Minerul B. Sprie 
Victoria Cărei — Recolta Salonta 
Unirea Zalău — Constructorul B.M.

Unirea CristUr — Minerul Bălan (0—1) 
Foresta Suseni _  Gaz m. Mediaș (0—3)
Viit. Gheorghieni — Textila Odorhei (0—4) 
Carpâți Covaăriă — Oltul Sf. Gh. (1—3) 
Lacul Ursu Sov. — Mureșul Topliță (1—■) 
Vitrometan Med. — Viitorul Tg. M. (0—4) 
Forest. T'g. Sec. — Someșul Beclean (0-1)

Etapa a XXIțl-a — 27 mai Etapa a XXIII-a — 27 mai

Minerul Cavnic _  Topitorul B.M.
Unirea Zalău — Victoria Cărei 
someșul S.M. — Recolta Salonta 
C.I.L. Sighet — Mln. B. Borșa 
Construct. B.M. — Bihoreana Marg. 
Rapid Jibou — Bradul Vișeu 
Voința Cărei _ Min.. Baia Sprie

Mureșul Toplița — Foresta Suseni 
Som. Beclean — Viit. Gheorghienl 
Gaz m. Mediaș — Lacul Ursu Sov. 
Mln. Bălan — Forest. Tg. Secuiesc 
Oltul Sf. Gh. — Vitrometan Mediaș 
Textila Odorhei — Carpați Covasna 
Viitorul Tg. M. — Unirea cristur

Etapa a XXIV-a — 3 iunie Etapa a XXtV-a — 3 iunie

Recolta Salonta — Voința Cărei 
Bradul Vișeu — Construct. B. M. 
Bihoreana Marghita — Rapid Jibou 
Victoria Cărei — Someșul S. M. 
Minerul B. Borșa — Unirea Zalău 
Minerul B. Sprie — Min. - ■
Topitorul B. M. — C.I.L.

Etapa a XXV-i —

Cavnic 
Sighet

10 iunie

Carpați covasna — Viitorul Tg. M. (0—1) 
Forest. Tg. Sec. — Textila Odorhei (1—2) 
Unirea Cristur — Someșul Beclean (2—2) 
Vitrometan Med. — Mureșul Toplița (0— 
Lacul Ursu Sov. — Minerul Bălan (0—2) 
Foresta suseni — Oltul Sf. Gh. (2—10) 
Viit. Gheoi-ghieni — Gaz m. Mediaș (fl—4)

Etapa a xXV-a — 10 iunie

Miercuri se dispută 
așa cum se știe, meciul de fotbal 
dintre echipele Rapid București și 
Leeds United, contând pentru manșa 
a doaua a sferturilor de finală din 
cadrul „Cupei cupelor”.

In vederea acestei partide, care se 
va disputa, de la ora 16 pe stadionul 
Republicii, biletele s-au pus in vîn- 
zare, de astăzi, la casele obișnuite.

Minerul Cavnic — C.I.L. Sighet 
Topltorul B.M. — Rapid Jibou 
Recolta Salonta — Min. B. Sprie 
Unirea Zalău — Bihoreana Marg. 
Victoria Cărei — Construct. B.M. 
Minerul B. Borșa — Bradul Vișeu 
Someșul Satu M. — Voința Cărei

Someșul Eeclean — Forests Suseni 
Minerul Bălan — Viitorul Tg. M. 
Forest. Tg. sec. — vitrometan Med. 
Gaz m. Mediaș — Unirea Cristur 
Oltul Sf. Gh. _  Mureșul Toplița
Vilt. Gheorghienl — Carpați cov. 
Textila Odorhei — Lacul Ursu Sov.

(1-2)
(1—2)
(2-3)
(0-2)
(0—1)
(0-2)
(1-1)

Etapa a XXVI-a — 17 iunie Etapa a XXVI-a — 17 iunie

Rapid Jibou — Someșul Satu M.
Minerul B. Sprie — Victoria Cărei 
Construct. B.M. — Min. B. Borșa 
Voința Cărei — Minerul cavnic 
C.I.L. Sighet _ Recolta Salonta 
Bihoreana Marg. — Topltorul B.M. 
Bradul Vișeu — Unirea Zalău

(1-2)
(0-5)
(0-3)
(1-6)
(0-2)
(0-5)
(9—2)

Unirea Cristur — Oltul Sf. Gh. 
Vitrom. Med. _ Viit. Gheorghieni 
Lacul Ursu Sov. " “ '
Carpați 
Viitorul 
Mureșul 
Foresta

Som. Beclean
Covasna — Forest. Tg. Sec. 
Tg. M. — Text. Odorhei 
Toplița Gaz m. Mediaș 
Suseni — Minerul Bălan

miercuri FORMAȚIILE NOASTRE ANGAJATE 
ÎN TREI COMPETIȚII INTERNAȚIONALE

Miercuri este o zi plină, pe plan 
internațional, pentru fotbalul nostru : 
trei formații (o selecționată și două 
echipe de club) slnt angajate în com
petiții oficiale.

Reprezentativa de juniori, care în
tâlnește miercuri la Atena selecționata 
de juniori a Greciei in cadrul preli
minariilor U.E.F.A.. a făcut ieri un 
antrenament de sală, deși antrenorii 
C. Ardeleanu și I. Voinescu ar fi 
preferat un meci de verificare. Dar 
și lipsa unui partener și aceea a unui 
teren i-au obligat să recurgă la a- 
ceastă soluție care nu știm dacă a 
fost chiar cea mai bună. Juniorii 
noștri urmează să plece marți spre 
Grecia, cu avianul.

stadionul Re- 
„Cupei cupe- 
engleză Leeds 

a se reabilita

Rapid întâlnește pe 
publici! — în cadrul 
lor“ — faimoasa echipă 
United cu dorința de
cit de cit după severa Infringere de 
la Leeds (0—5).

în sfîrșit, A.S.A. Tg. Mureș, care 
a plecat aseară cu trenul în Iugos
lavia, va evolua In cadrul «Cupei 
Balcanice" în compania lui Sutjeska 
Niksici. Mureșenii au jucat sîmbătă 
în compania echipei lor de tineret- 
rc-zerve de care au dispus cu 6—2 
(1—1). Singurul semn de întrebare al 
formației îl constituie Varodi, care 
acuză o întindere mujțhiuisră.

LOTO
NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA LOTO DIN

1973

FOND GENERAL 
GURI : 1.349.894 lei 
116.980 lei report.

51

18 MARTIE

DE CÎȘTI- 
din care

EXTRAGEREA a H-a : 11 39 59 
5 25 46.

Rubrică redactată de 
LOTO-PRONOSPORȚ

Manu%25c8%2599ar.de


Turneul international de șah

Se adunaseră din nou întrerupte 
multe în turneul internațional de 
șah de la București, unele în po
ziții grele, astfel că dimineața de 
duminică nu a fost de ajuns pen
tru a se putea încheia toate.

într-un stil și cu o precizie de 
mare maestru Taimanov a reali
zat pionul în plus pe care îl de
ținea la Knaak. Ghițescu a con
dus la victorie atacul din partida 
neterminată cu Spiridonov, iar Os- 
toici și-a valorificat avantajul ma
terial la Stanciu. Foarte producti
vă a fost reuniunea întreruptelor 
pentru Honfi, care a adunat 2 
puncte, cîștigînd consecutiv la Un- 
gureanu și Pytel. O singură re
miză : Rukavina — Knaak. S-au 
întrerupt pentru a doua oară par
tidele Fichtl — Rugavina și Stoi
ca—Ghizdavu. Nu s-a reluat întîl- 
nirea Ghizdavu—Stanciu.

Aseară, în runda a 11-a, a fost de-

cisă o singură partidă: Ostoici a în
treprins un atac vehement împotriva 
regelui lui Stoica, obținînd victoria. 
Egalitatea a fost consemnată în în- 
tîlnirile Ghizdavu—Knaak, Gheor
ghiu—Honfi, Ungureanu—Spirido
nov și Ghițescu — Stanciu. Două 
partide s-au întrerupt: Taimanov— 
Fichtl (final foarte complicat de 

pioni) și Pytel—Partos 
în plus pentru șahistul

turnuri și
(un pion 
polonez).

După 11 
tinuă să ______  _______
f’/2 P și o partidă întreruptă, ur
mat de Honfi cu 7 p, Ghizdavu 6 
p și două partide întrerupte, Partos 
6 p și o partidă 
ghiu și Knaak 
tide).

Astăzi, de la 
Bibliotecii Centrale 
se dispută runda a 12-a.

runde. în clasament con- 
conducă Taimanov cu

întreruptă, Gheor-
5*/j P (din 10 par-

ora 16. în Aula 
Universitare,

Cupa cupelor la volei feminin

PENICILINA IAȘI A OCUPAT LOCUL 3
Ț. S. K. A

LYON, 18 (prin telefon). La Pa
latul sporturilor din localitate, în 
prezența unui numeros public 
spectator, a luat sfirșit turneul fi
nal al „Cupei cupelor", rezervat e- 
chipelor feminine de volei, la care 
au participat Ț.S.K.A. Moscova. 
Ț.S.K.A. Sofia, Penicilina Iași și 
Wisla Cracovia, calificate in aceas
tă fază in urma întrecerilor preli
minarii. la startul cărora s-au pre
zentat 12 echipe din Europa. După 
trei zile de aprige dispute, trofeulSăptămina marilor finale ale baschetului continental

Joi, la Lifege: manșa decisivă Ț.S.K.A. Moscova - Ignis Varese;
Spartak Leningrad va păstra oare trofeul ziarului „Sportul“ ?

Baschetul european deține la a- 
ceasta oră un loc fruntaș în are
na mondială, reprezentantele sale 
(mai precis U.R.S.S. și Iugoslavia) 
posedînd titlurile supreme (la bă
ieți și fete), precum și cel olimpic. 
Este o urmare directă a uriașei 
dezvoltări pe care acest joc a 
luat-o în ultimul deceniu pe con
tinentul nostru. Ne-o confirmă nu 
numai faptul că timp de aproape 
șase luni 90 de echipe masculine 
și feminine, din 27 de țări, s-au în
trecut pentru cele 5 trofee euro
pene, ci și marea afluență de 
spectatori — au existat partide ur
mărite de 8—10 000 de 
suporteri — stimulați 
țea acestor adevărate 
ale baschetului.

Veritabilul maraton 
își trăiește ultimele zile. Urmează 
o săptămînă a finalelor, la capătul 
cărora vom cunoaște — deocam
dată pentru întrecerile masculine 
— pe cele mai valoroase echipe 
ale sezonului. Marți seara, la Sa
lonic, Spartak Leningrad și Iugo- 
plastika Split (una din cunoștințe
le spectatorilor bucureșteni în a- 
ceastă iarnă) își vor disputa Cupa 
cupelor O bună șansă pentru echi
pa lui Aleksandr Belov (eroul na
ționalei sovietice la Munchen), ca
re a mai jucat și în finala din 
1971, de a '
lui.

Așteptat 
teres — toate cele 10 000 de locuri 
ale Palatului sporturilor din Lidge 
au și fost vîndute — meciul din
tre Ț.S.K.A. Moscova și Ignis Va
rese, pentru Cupa camoionilor eu
ropeni, promite una dintre cele 
mai interesante disoute baschetba- 
lisrice ale anului. Cele două prota
goniste s-au mai întîlnit în fazele 
preliminare, fiecare obtinînd victo
ria pe teren 
tru Ț.S.K.A. la Moscova si 78—63 
pentru Ignis 
finaliste (ele 
namo București în grupa sferturi
lor de finală) au trecut relativ ușor 
de adversarele din semifinale. Sur
prinzător însă. Ignis a ceda* du-

pasionați 
de frumuse- 

festivaluri

al „Cupelor"

intra în posesia trofeu-

însă cu un deosebit în-

nronri'j : 97—76 oen-

la Varese. Cele două 
au devansat De Di-

Două dintre virtuoasele baschetului feminin Jac*-e Chazrioc
(nr. 10), coșgetera noii finaliste in C.C£~ CVJC Cl-’-xcr.t-fer-t’u: 
ji iugoslava Maria Veger (in acest sezon a Jurat pentru Gen Seu; 5an 
Giovanni) față in față intr-o partidă desfășu-ati pentru 
trofeului continental. Fete A-P.-AGEAPriES
minica trecută la Cagliari, în fața 
uneia dintre codașele campionatu
lui italian, ieșind în mod practic 
din cursa pentru titlu.

Trofeul p care ziarul -Sportul" 
îl oferă echipei feminine ciștigă- 
toare a Cupei cupelor are toate 
șansele să râmină in posesia echi
pe! Spartak Leningrad. Areas*. ’ va 
juca joi la Praia, cu Sparta, txr 
meci ni retur (decis, v), pe îerea 
propriu, la 29 martie. S: Lnaia fe
minină a C.C.E se va desfășura pe 
parcursul a două întllniri între 
C.C. Clermont—Ferrand și D*u- 
gava Riga. învingătoare în 13 din 
cele 14 ediții anterioare. Primul

duel 
U CI

joL

TELEX • TELEX • TELEX
La Atena, tn turneul final al Cupei cu
pelor ia volei, formația masculină Vo- 
roșilovgrad a învins pe Levskl-Spar- 
tak Sofia cu 3—1 (6. —13. 10. 4). iar
Csepel Budapesta a întrecut echipa ita
liană Ruinl cu 3—1 (11, —16. 7. lî).

în cadrul turneului Internațional de te
nis de la Alexandria s-au disputat pri
mele partide semifinale. In proba de 
simplu Patrice Dominguez l-a eliminat 
cu 6—2, 6—0. 6—0 pe Georges Goven. iar 
Nowicki l-a Învins cu 6—2. 6—1, 6—8,
8—6. 6—1 pe Rlbarczyk. La dublu mixt, 
perechea Florence Guedy — Nowick: a 
întrecut cu 7—5, 6—3 cuplul Nathalie 
Fuchs (Franța) — Viorel Marcu (Româ
nia).
R
In localitatea Karvina s-a 
nlrea amicală de handbal 
zentativele masculine ale 
și Norvegiei. Handballștii

Priete:trofeul .Cupa 
a competiției. 
Miki a stabilit 
kg) un nou record 
smuls cu rezultatul de 
talul celor două stiluri, 
s-a clasat sportivul 
An’kin cu 242.5 kg 
a
(C.R.S.S.) cu 215 kg.

halterofilul sapersez Ko;- 
(in cadrul eaiegcre- 5* 

mondial ‘_a
UC kL La TO- 
pe pmul XX“ 

□ sovietie Vlxfirr ir
l. La ca’.egorta 52 kt 

terminat învingător Adam GsaW

disputat Lntîl- 
dintre repre- 
Cehoslovaciei 

_ _______  ________, norvegieni au 
obținut o surprinzătoare victorie cu sco
rul de 12—11 (7—5). Pentru formația 
oaspeților cele mai multe goiuri au fost 
înscrise de Klavenes (4), iar pentru e- 
chipa Cehoslovaciei de Lukosik (3).
F»
In campionatul mondial de hochei pe 
gheață (Grupa C), selecționata R.P. Chi
neze a învins cu scorul de 7—1 (2—0, 
2—1. 3—0) reprezentativa Angliei,
clasament conduce echipa Norvegiei 
12 p. urmată de Olanda cu 10 p.
F
Tradiționala competiție ciclistă : Paris 
— Nisa a fost cîștigată La această ediție 
de rutierul francez Raymond Poulidor, 
caie a profitat de comportarea sub aș
teptări în ultima etapă a marelui favo
rit. belgianul Eddy Merckx. Acesta a 
condus în clasament din prima etapă 
pînă în final, cînd a pierdut secunde 
prețioase tocmai în proba contracrono- 
metrului. specialitatea sa nr. ’ 
ment final : 1. Poulidor
21 h 11:45; 2. Zoetemelk (Olanda) 
sec.; 3. Eddy Merckx (Belgia) la 12 
4. Ovion (Franța) la 19 sec.

tn cadrul concursului internatieaa! de 
înot, desfășurat La Long Bear- Ca 'cr- 
n’a), în bazin de » y. t.-.p-a casfp-.casJ 
olimpică, Shar.e Gou'd a fosx tatreeată 
în proba de 5M y liber de Sr^r.ey Ba- 
bashoff (SUA) Tnv-.r.situarea a rea*- 
zat timpul de 4S7JB. tar Sha-.e G<xUd 
4:53.40. Alt* rezultate : SM y ber <«»: 
Robin Backhaus 4:34_»; ]« y delfin to>: 
Joe Bottom 51 «0; 1M y 
Stîmpson 53.71.
■
Selecționata feminină de volei a Car.șde 
va întreprinde ta cursul tanti mai a 
acestui an un turneu ta R-P ChirserL 
Voleibalistele canadiene vor eroina ta 
orașe’.e Pekin Car.tcn Șanhai șl altele

del

In 
cu

1. Clasa- 
(Franța) 

‘ la 5 
sec.;

La Tașkent au început întrecerile__ ____ ,__________ _____ i tur
neului internațional de haltere dotat cu

In cadrul .Sâptâmlnii schiului- de _a 
Ho'.menkollen (Norvegia) oroba de 15 
Irr. pentru combinata nordica a revenit 
finlandezului Rauno Miettinen. cu timpul 
de 53:38.3. In c'asamentul fina! a! probe: 
de combinată nordică primul loc a fost 
ocupat de Mlattlnen (Finlanda) c-j 434 M 
p. urmat de Gullikstad (Norvegia) 
406.475 p și de Keller (R.F. Germania) 
400.835 p.

Cunoscutul schior francez Jean Claude 
Killy a obținut cea de-a patra victorie 
consecutivă din acest sezon In cadrul 
concursurilor rezervate profesioniștilor, 
care se desfășoară in S.U.A. In finala 
concursului de la Baer Valey (Califor
nia), Kllly l-a întrecut pe compatriotul 
său Alaln Penz. Pe locul trei s-a clasat 
austriacul Hugo Nindl. In clasamentul 
.Marelui Premiu" al schiorilor profesio
niști conduce Jean Claude Killy cu 241 
p. urmat de americanul Spider Sabich 
236 p și austriacul Harald Steufer 213 p.

Moscova — ciștigătoarea
a fost cucerit de formația Ț.S.K.A. 
Moscova, care a cîștigat toate par
tidele susținute. Un succes îl re
prezintă și locul 3 ocupat de PE
NICILINA IAȘI în ierarhia acestei 
prestigioase competiții continentale. 
Dar, iată amănunte de la ultimele 
meciuri susținute de voleibalistele 
ieșence.

Simbătă, după miezul nopții, s-a 
încheiat partida cu Wisla Cracovia, 
încă de ia început, jocul este do
minat de — 
cu 4—1, 
adjudece 
mătorul, voleibalistele poloneze au 
un start 
4 puncte: 6—2. Din acest moment, 
însă, ca urmare, în special, a ser
viciilor (bine executate de Adriana 
Albiș. Carolina Hatură și Aurelia 
Ichim) și a blocajului. Penicilina 
recuperează terenul pierdut, deta- 
șîndu-se : 9—6, 11—8, 15—8 și 2—0 
la seturi. Cel de al treilea a fost 
cel kiai disputat, pe tabela de mar
caj fiind consemnată de două ori 
egalitate. 10—10 și 11—11, după ce 
Penicilina a condus cu 7—3. Ieșen- 
cele își adjudecă. însă, și acest set 
și, odată cu el. și victoria 
3—0 (8, 8, 11).

în urma acestei victorii, 
rea cu T-S.K.A. Sofia, care 
programată duminică după-amiază, 
a fost decisivă pentru desemnarea 
formației care va ocupa locul se

Penicilina, care conduce 
7—4, 12—6, reușind să-și 
primul set la 8. în ur-

bun, luînd un avans de

tCHIPL U.R.S.S

finală :

întîlni- 
a fost

EUROPENE"h „CUPA LIGII
II HMS Dt MASĂ

BUDAPESTA 18 (Agerpres). — 
La Budapesta, intr-un meci con- 
tind pentru -Cupa ligii europene" 
la tenis de masă, s-au întîlnit se- 
iecț U.RS.S. și Ungariei.
Spcrt . .1 sovietici au terminat în- 
ringâteci eu scorul de 6—1. Iată 

înregistrate: Sarhoian 
— Klampur 2—0: Gomozkov — 
Jdoyer 2—1: Gomozkov — Klam- 
aar 2—0 ■ Sarhoian — Jonyer 0—2: 
Zcia R-jdnova — Beatrix Kishazi 
2—9: Gomozkcv. Sarhoian — Jo
nyer. Ktempar 2—1; Rudnova. 
Gocxokov — Magoș. Jonver 2—0

înaintea ultimului tur. în clasa
mentul competiție: conduce repre- 
vetativa U RS S ea 10 p. urmată 
de Soedi> 8 o 03—12)
8 o <2?—13» Cehoslovacia 6 p (20 
—tB R F Germania R p (19—23). 
AagUa 2 p ti Frar.ța 0 p.

Ungaria

_2. C. NICOLAE, 3. C. MARIN
IN TURNEUL DE S ibk DE LA ERFURT

dc acre

tre cei
de s-ai

peetr-j

trofeului
cund. De această dată, voleibalis
tele de la Penicilina nu au mai re
editat evoluția bună din seara pre
cedentă, atacului lipsindu-i vigoa
rea cunoscută, iar coordonatoare
lor luciditatea de a dirija trăgă
toarele. în aceste condiții, victoria 
a revenit — totuși la capătul unui 
joc echilibrat — voleibalistelor de 
la Ț.S.K.A. Sofia cu 3—0 (10, 11, 8). 
în cele două partide, antrenorul 
N. Roibescu a utilizat următoarele 
jucătoare : Florentina 
Popa, Aurelia Ichim, 
blș, Lucia Dobrescu, 
ntă. Ana Chirițescu, 
tură.

învingînd cu 3—0 
Wisla Cracovia, în ultima partidă 
a turneului, formația Ț.S.K.A. Mos
cova a cîștigat prima ediție a „Cu
pei cupelor".

CLASAMENT FINAL : 1. Ț.S.K.A. 
Moscova 6 p, 2. Ț.S.K.A. Sofia 5 p, 
3. Penicilina Iași 4 p. 4. Wisla 
Cracovia 3 p.

Itu, Cristina 
Adriana Al- 
Nadia Bru- 

Carolina Ha-

(7, 4, 6) pe

AGENDA SĂPTĂMÎNII
19—25 TENIS Turnee internaționale la Atalanta și 

Washington.
19—31 CICLISM „Turul Algeriei” z cursa Milan — San 

Remo.
Meci amical R. F. Germania — S.U.A., 

la Garmisch-Partenkirchen.
19 HOCHEI

20—28

BASCHET

Campionatul european pentru Juniori 
(grupa A), la Leningrad.

20—23 Meciurile finale ale competițiilor eu
ropene intercluburi.20 HOCHEI Revanșa meciului R.F.G. — S.U.A., la 
Munchen.

21 FOTBAL Returul partidelor din sferturile de
finală ale competițiilor continentale :
Irak — Indonezia (preliminariile C.M.), 
la Sydney ; Turcia — Olanda (amical);

22—31
Sutjeska Niksici — A.S.A. Tg. Mureș 
(Cupa Balcanică).

HOCHEI Campionatul mondial (grupa B), la 
Graz (Austria).

22—25 VOLEI Turneu final al C.C.E. (masculin), 
la Anvers (Belgia).

22—24 SCHI Slalom și slalom uriaș (bărbați), pen
tru Cupa Europei, la Gourette (Franța).

22 HANDBAL Bulgaria — U.R.S.S. (feminin), retur 
în preliminariile C.M. la Sofia.

23—25 SCRIMA Turneu internațional de sabie, la
Moscova.

HOCHEI Campionatul european pentru juniori 
(grupa B). în Olanda _ la Groningen, 
Alsen si Heerenhaveen.

23—24

HANDBAL Turneu internațional patrulater (Da
nemarca. Cehoslovacia, R.F.G., Iugo
slavia), la Ljubljana.

SCHI Probe de slalom și slalom uriaș (băr
bați și femei), pentru Cupa mondială, 
la Heavenly Valley (California).

23 FOTBAL Tragerea la sorți a partidelor semi
finale în cupele europene.

24 Australia -- Indonezia și Irak — Nou; 
Zeelandă (preliminarii C.M.), În cadru 
turneului de la Sydney.

RUGBY Franța — Țara Galilor, în „Turneul 
celor cinci națiuni", la Paris.

25—30 ÎNOT Marele premiu al ziarului „Komsomol- 
skaia Pravda", la Riga.

25 ATLETISM „Crosul Balcanic", la Istanbul.

PREMIERA NECONVINGATOARE
IN ATLETISMUL PROFESIONIST AMERICAN
In urmărirea fascicolului luminos

5 v). 
unde

țâr

MCIOCII Ut 1UPIU0RI10R
BOMLU 11 „MtMBRIUUL

MMJH PIIROF*
La Sofia au continuat întrecerile 

„Memorialului Nikola Petrov" la 
lupte greco-romane, cu meciurile 
din turul IIL La categoria 52 kg 
reprezentantul țării noastre Flo^ea 
Rdduț l-a învins la puncte pe Donc- 
zec (Ungaria). La categ. 57 kg. 
Marin Dumitru a cîștigat prin des
calificarea maghiarului Szeny. în 
limitele categ 62 kg, Lazarov (Bul
garia) l-a întrecut la puncte pe 
Marin Ciutan.

A
„CROSUL

CÎSTIGAT
!\IATIUNILOR“

Cea de-a 60-a ediție a' „Crosului 
Națiunilor" de la Waregem a fost 
cîstigată de atletul finlandez Pekki 
Paivarinta. El a acoperit distanța de 
12 km in 35:46,4, fiind urmat de spa
niolul Mariano Haro la o zecime de 
secundă si de Dixon (Noua Zeelan- 
dă), la 14 sec. Proba feminină, dis
putată pe distanța de 4 km, s-a în
cheiat cu succesul sportivei italiene 
Paola Pigni-Cacchi în 13:45.

5 I^ATIUM LA RUGBY
J

Turneul celor 5 națiuni la rugby 
continuat cu desfășurarea parti-a

dei dintre fruntașele clasamentului, 
formațiile Angliei și Scoției. Me
ciul a avut loc la Londra în fața 
a peste 70 000 de spectatori. Gaz
dele au dominat întrecerea, cîști
gînd cu scorul de 20—13 (8—0).

în urma acestei victorii, 
Angliei a trecut in fruntea 
mentului : 1. Anglia 4 p (din 
duri). 2. Scoția 4 p (din 4 
ciurî). 3 Țara Galilor 4 p (din 3 
meciuri), 
meciuri), 
meciuri).

echipa 
clasa- 
4 me- 

me-

4. Irlanda 2 p (din 3
5. Franța 2 p (din două

CALIFICAREA HANDBALISTELOR DE LA UNIVERSITATEA TIMIȘOARA
(Urmare din vag U de hand- 

de mare,

acest 
păre-

lui, pentru a beneficia ele de caii-
ficare la meci egal.

Socotim interesant — după 
dramatic meci — să vă relatăm 
rile celor doi antrenori.

PETER KRETZSCHMAR (S. C. 
Leipzig) i „A fost un meci deosebit 
de frumos, cu toate ci a purtat am
prenta dîrzeniei ambelor formații, 
firească într-o partidă de calificare. 
Rezultatul de pe teren este just și 
la capătul celor 100 de minute, cît 
au însumat întîlnirile de la Leipzig 
și Timișoara — campioana României 
este cea care a meritat calificarea 
în finala Cupei campionilor euro
peni. Remarc în mod deosebit jocul 
bun în apărare, corect, al ambelor 
echipe. Doresc Universității Timișoara 
succes în finala de la Bratislava I Aș 
vrea însă să vă spun că Spartak Kiev 
este o formație de înaltă valoare. 
Am văzut recent în turneul de ]a 
Neubrandenburg reprezentativa URSS 
(din cele 7 jucătoare de bază, 6 erau 
de la Spartak Kiev) șl mi-am dat 
seama că este foarte greu de depă-

șit o echipă care beneficiază 
baliste cu un gabarit atît 
cu forță de șut excepțională și cu o 
apărare cvasi-impenetrabilă. Desigur, 
Universitatea Timișoara — balonui 
este rotund ! — are o șansă, pen
tru care va trebui să lupte pînă la 
epuizare pentru a o materializa".

CONSTANTIN LACHE (Universita
tea Timișoara) i „Deși a fost vorba 
de o partidă cu miză mare, jocul s-a 
situat la un nivel bun. Au fost nu
meroase faze de handbal de certă 
calitate, din care s-au marcat goluri, 
ceea ce confirmă tehnica bună și in
geniozitatea jucătoarelor din ambele 
echipe. Așa cum era de așteptat, cele 
două formații au pus un accent deo
sebit pe apărare. Au existat, fără 
îndoială, în jocul nostru unele defec
țiuni, dar numai cine nu a evoluat 
vreodată pe un teren de sport nu 
știe cît de mari sînt emoțiile, cît de 
greu te apasă pe umeri responsabi
litatea într-o partidă1 cu o asemenea 
importanță. Ne bucură calificarea, 
dar în momentul de față ne domină 
dorința ca la Bratislava să obținem 
victoria finală. Vom folosi la maxi
mum timpul care ne-a mai rămas la

dispoziție pentru 
rea echipei, iar 
tul pentru a izbîndi în fața lui Spar
tak Kiev, formație aureolată de o 
impresionantă suită de victorii în 
C.C.E.".

Și acum părerea antrenorului fede
ral GABRIEL ZUGRAVESCU : „Cred 
că a fost unul dintre cele mai bune 
jocuri desfășurate între echipele par
ticipante la C.C.E. Pînă la 6—6, Ti
mișoara a jucat excelent, ținînd c: nt, 
firește, de valoarea deosebită a ad
versarei sale. Aici, teama de a nu 
pierde, le-a paralizat și lăsîndu-se 
permanent oprite prin fault au pier
dut cursivitatea atacului. Mi-a plă
cut foarte mult modul în care Con
stantin Laehe și-a condus echipa. 
Pentru finală le-aș recomanda > să 
mizeze pe jocul extremelor ; să fo
losească în proporție de la sută 
doi pivoți în atac și infiltrarea ex
tremelor pe centru ; în momentul 
pierderii mingii în atac una din ju
cătoare s-o blocheze pe Turcina ; să 
folosească cît mai mult contraatacul, 
pentru că jucătoarele de la Kiev se 
repliază mai greu.

a completa pregăti- 
acolo vom face to-

—IV C N.colae a fost cap de se- 
:e ia toate tururile competiției, 
ir in finală a ocupat locul II. C. 
[arin a luptat cu multă maturi

tate. fiind și el cap de serie în tu- 
ml I $: în semifinale și 
î_u Tinwl
- IIL

CLASAMENT 
farth (RD.G) 4

4
4

4
V

V

încheind 
pe un loc foarte onorabil

îKotnăniz) 
(România) 
(Ungaria) 
-R.D.G.) 1 
1 v.

FINAL :
v d.b.: 2.
d.b.; 3.
d.b.; 4.
d.b.: 5.

; 6. Varga

v
v
V

1. Hall- 
L Nicolae 
C. Marin 
Gerevich 
Sprengel 

(Ungaria)

CAMPIONATE...

Valabilitatea performanțelor contestată
t

Pe pista circulară de 220 de yarzî, 
în mijlocul sălii cufundate în întu
neric, un fascicul de lumină mobil, 
dirijat de un computer, marca (în
tocmai ca iepurele mecanic la 
cursele cu ogari) recordul mereu 
stimulator pentru alergătorul soli
tar. Ryun n-a putut urma întocmai 
pata de lumină, potrivită pe alura 
recordmanului lumii Harald Nor- 
poth (3:37,8) și a rămas în umbră, 
căci nu a putut realiza decît tim
pul de 3:50,3,

Totuși, latura performanțelor a 
fost salvată de alte trei rezultate, 
superioare sau egale actualelor re
corduri indoor ale lumii : Warren 
Edmonson a alergat 100 m în 10,2 
sec, Lee Evans (campionul olimpic 
pe 400 m din 1968) a realizat 1:16,7 
pe 600 m, iar (aproape necunoscu
tul printre amatori) John Radetich 
a egalat la săritura în înălțime per
formanța record a lui Brumei din z 
1961 realizînd 2,25 m.

De altfel, acest din urmă rezul
tat — surprinzător pentru un atlet 
care în aer liber nu sărise decît 
2,17 în 1970 și 2,13 în 1972 — _ a 
stîrnit un val de proteste și de în
doieli privitoare la regularitatea 
performanțelor de la Pocatello Se 
spune că ITA are propriul său 
corp de arbitri (de altfel, redus 
la număr) și propriul său material 
electronic de înregistrare a rezul
tatelor. Din această pricină, mai 
mulți antrenori, oficiali și ziariști 
americani au luat poziție, contestînd 
mai ales valabilitatea performanței 
de 2,25 m a lui Radetich. Unul din
tre experții atletismului american, 
Jesse Abramson, a declarat : „Nu 

. vreau să acuz pe nimeni de înșe
lătorie, dar îl cunosc pe Radetich 
și voi fi convins că a sărit 2,25 m 
doar cînd mi-o vor confirma ofi
ciali adevărâți sau cînd voi verifica 
eu — însumi". într-adevăr, la 
Pocatello, în urma lui Radetich s-a 
clasat John Dobroth (record per
sonal 2,20) cu 2,11 m.

Pentru a putea judeca mai bine 
valoarea și metodele atletismului 
profesionist, trebuie să așteptăm re
uniunile viitoare, prima urmînd a 
se desfășura la Los Angeles, la 24 
martie. Patronul O’Hara intențio
nează să-și fortifice trupa cu atleți 
europeni. Aceștia se lasă însă mai 
greu de înduplecat...

Victor BANCIULESCU

Cu reuniunea de la Pocatello (lo
calitate din statul Idaho) și-a fă
cut (din nou) debutul, atletismul 
profesionist de sorginte americană. 
Cu cei 10 480 de spectatori plătitori, 
în hala numită „Minidom", din 
Vestul Mijlociu, Mike O’Hara, bo
ssul lui International Track Asso
ciation (ITA) se poate declara mul
țumit și încurajarat să continue.

Nu-i vorbă, pentru a impresiona 
publicul, organizatorul intrepid a 
pus la bătaie tot arsenalul de 
trucuri, împrumutat din industria 
spectacolului. Iată cîteva exemple. 
Startul nu s-a dat cu obișnuitul poc
net de pistol, ci alergătorii au pla
cat la semnalul unui semafor 
tipul celor de pe arterele de cir
culație automobilistică spectatori
lor fiindu-le mult mai familiar a- 
cest sistem.. Din pricina spațiu
lui îngust și vrînd să valorifice cu 
ingeniozitate acest dezavantaj, or
ganizatorii prezintă fiecare probă 
pe rînd (nu concomitent) și o în
soțesc cu un comentariu la mega
fon, susținut de un specialist dintre 
cei mai cunoscuți. La Focatello. 
crainic a fost celebrul alergător pe 
o milă Marty Liquori.

Majoritatea spectatorilor (care ab 
plătit un preț unic de Intrare de 3 
dolari) au așteptat nerăbdători con
fruntarea dintre Jim Ryun și Kip- 
choge Keino. Dar kenianul nu a 
luat startul, astfel că Ryun a tre- 
buti să parcurgă de unul singur 
cei 1 500 m. Dar organizatorii au 
vrut să dea strălucire evoluției so
listice a Iui Ryun și au inovat, 
transformînd alergarea într-o cursă 
de urmărire a recordului mondial.

ALEXANDRA NICOLAU CONDUCE

de

ÎN TURNEUL DE ȘAH DE LA RELGRAD
BELGRAD, 18 (Agerpres). — Tur

neul internațional feminin de șah de 
la Belgrad a continuat cu disputarea 
partidelor din runda a 10-a, în care 
maestra româncă Alexandra Nicolau 
a înscris un punct prețios, cîștigînd 
(cu piesele negre) In fața polonezei 
Erenska. Veroezi a învins-o pe Mi 
livojevici, Pihailici a pierdut la 
Kalhbrener, iar Gordana Jovanovici 
a remizat cu Kozlovska.

înaintea ultimei runde, în clasa
ment conduce Alexandra Nicolau 
(România), cu 7 p și două partide 
întrerupte, urmată de Veroezi (Un
garia) 6'/2 p, Kozlovska (URSS) 6 p 
(1), Kalhbrener (Iugoslavia) 5 p (1), 
Katia Jovanovici și Gordana Jova- 
novici (Iugoslavia) 4’/2 P (2), Erenska1 
(Polonia) 4 p (2), Șui (URSS), Gheor- 
ghieva (Bulgaria) 3 p (3), Milivoje- 
vici (Iugoslavia) 3 p (1) etc.

CAMPIONATE

5 61—35 50
6 48—31 48
5 56—33 44
7 48—33 42

10 52—40 39

Sunderland
din liga secundă)

1. F.C. Liverpool
2. Arsenal
3. Leeds United
4. Ipswich Town
5. Newcastle United

i — Bir- 
United —

34
34
31
33
34

STAN

ANGLIA : LEEDS IN SEMIFINALELE „CUPEI"; LIVERPOOL 
S-A DETAȘAT IN CLASAMENT.

LONDRA (prin telefon, de la co
respondentul nostru). In mod cert, 
Leeds United este cea mai în formă 
echipă engleză a sezonului. Simbătă. 
In sferturile de finală ale Cupei An
gliei, „băieții" lui Don Revie și-au 
arătat din nou superioritatea față de 
echipa campioană, Derby County, ob
ținînd, pentru a doua oară în numai 
două săptămîni, o prețioasă victorie, 
chiar pe terenul advers 1 Dacă meciul 
pentru campionat (încheiat cu 3—2) 
a fost plin de incidente, de această 
dată spectatorii din Derby au putut 
vedea un meci „curat", încheiat însă 
eu victoria oaspeților cu scorul______ __ r , de
1— o (i—0), prin golul marcat de Lo
rimer (min. 29). Totuși, Leeds a tre
buit să joace în ultimele 30 de mi
nute ale partidei fără căpitanul ei. 
scoțianul Billy Bremner, accidentat

.Meciul disputat pe „Stanford Brid
ge", între echipele londoneze Chel
sea și Arsenal s-a încheiat nedecis
2— 2, si va trebui deci rejucat, marți, 
de această dată pe „Highbury", tere
nul lui Arsenal. In celelalte două 
meciuri ale „sferturilor" s-au înre
gistrat rezultatele : Wolverhampton

— Coventry 2—0 : 
ton Town (ambele 
2—0.

In campionat, Liverpool a folosit 
prilejul că principalele sale adversa
re, Arsenal și Leeds, au fost „ocu
pate* cu Cupa și, prin victoria în 
deplasare asupra lui Stoke City cu 
scorul de 1—0, s-a detașat (deocam
dată) în clasament. Manchester Uni
ted, pe care publicul și, mai ales 
susținătorii proprii nu o părăsesc 
nici la greu, a obținut o frumoasă 
victorie, cu scorul de 2—1, asupra 
echipei Newcastle, situată pe locul 5 
în clasament. Celelalte rezultate ale 
etapei a 34-a : Everton — Sheffield 
United 2—I ; Ipswich Town — West 
Bromvich 2—0 ; Norwich City — Lei
cester 1—1 : Southampton
mingham 2—0 ; West Ham 
Manchester City 2—1.

CLASAMENT
21 8 
20 8 
18 8 
16 10 
15 9
LEVENSON

R. F. GERMANIA : BAYERN SURCLASEAZĂ, ÎN DEPLASARE, 
PE BORUSSIA MONCHENGLADBACH.

DUSSELDORF (prin 
corespondentul nostru), 
record de spectatori — 34 500 
așteptat în derbyul etapei a 25-a o 
victorie a echipei gazdă, Borussia 
Monchengladbach, în fața liderului, 
formația Bayern Miinchen. în cele 
din urmă, ei s-au mulțumit să ur
mărească un joc excelent al fotba
liștilor oaspeți, care, cu patru zile 
înainte de returul meciului cu Ajax 
Amsterdam, au arătat o formă deo 
sebită, izbutind să cîștige partida 
susținută în deplasare cu severul 
scor de 3—0 (2—0). Miinchenezii au 
reușit să dea pe terenul din Mon- 
chengladbach — în ciuda eforturilor 
disperate ale Iui Netzer și Wimmer 
— un adevărat recital, concretizat 
prin golurile marcate de Hansen. 
Krauthausen și Zobel.

Cu nouă etape înainte de sfîrșitul 
campionatului, Bayern — prin cele 
nouă puncte avans pe care le pose
dă — și se poate considera campioa 
nă. Pe locul secund a trecut Wupper- 
taler S.V., care, în urma victoriei cu

telex, de la
Un număr 

au

2—1 asupra lui Eintracht Braun
schweig a rămas și de această dată 
invincibilă pe teren propriu. Ultima 
înfrîngere a echipei din Wuppertal 
în fața publicului local datează din 
decembrie 1969, timp în care echipa 
gazdă a susținut nu mai puțin de 58 
de partide ! Fortuna Diisseldorf, pînă 
nu de mult anunțată ca singura con
tracandidată la titlul de campioană, 
a trebuit să cedeze și locul secund, 
în urma înfrîngerli în fața „codașei" 
Hamburger S.V., cu scorul de 2—1. 
Celelalte rezultate I Hannover 96 — 
1 F.C. Kaiserslautern 2—3; M.S.V 
Duisburg — V.f.L. Bochum 0—1 ;
Schalke 04 — Werder Bremen 1—2 ; 
Eintracht Frankfurt 
hausen 2—1 : V.f.B. 
kers Offenbach 1—2 
Kbln I—1.
1. Bayern Miinchen
2. Wuppertaler S.V.
3. Fortuna Diisseldorf
4. I F.C. Koln
5. Borussia Monchen.

— Rotweiss Ober- 
Stuttgart — Kic- 
Hertha — 1 F.C.

25
25
25
25
25

19 
12 
12
11
13

4
5
5
5
8

69—23 
44—28 
51—37 
49—35
61—45

40 
31
31
30
29

2
7
7
8
3

JOACHIM NEUSSER

Fazd din meciul Chelsea — Arsenal (2—2), din „sferturile" Cupei Angliei, 
disputat simbătă. Portarul Bob Wilson (Arsenal) intervine .la o minge 
înaltă, pe care o mai urmăreau ji înaintașul Peter Osgood (dreapta) și 
coechipierul său McLintock. Telefoto : A.P.-AGERPRES

ITALIA: MILAN CÎȘT1GĂ DERBYUL CU INTER

BOLOGNA (prin telex, de la co
respondentul nostru). Iată rezultatele 
celei de a 22-a etape a campionatu
lui și marcatorii golurilor : Atalan- 
ta — Bologna 1—0 (Pellizzaro) ; Fio
rentina — Cagliari 3—0 (Scala, Sal- 
tutti și Antogoni) ; Internazionale — 
Milan 0—2 (Sabadini și Benetti) ; Ju
ventus — Napoli 0—0 (s-a jucat sîm- 
bătă) ; Lanerossi — Verona 2—2 (Poli 
si Galuppi, respectiv Nascetti din 
il m și Zigbni) ; Palermo — Lazio 
0—2 (Carlaschelli 2) ; Roma — Tori
no t—0 (Cappellini) ; Ternana — 
Sampdoria 0—2 (Salvi 2).

S-a înregistrat în 'această etapă un 
rezultat decisiv pentru cîștigarea 
campionatului ? Destul de probabil 1 
Obstacolul tradițional reprezentat în
totdeauna pentru Milan, de partida 
cu Inter, a fost trecut de această

dată de lider cu multă dezinvoltură. 
85 000 de spectatori s-au înghesuit în 
tribunele Iui San Siro pentru a asis
ta Ia cel de-al 66-lea derby milanez. 
Juventus a confirmat lipsa de formă 
și ineficacitatea înaintașilor săi, ob- 
ținînd un nou scor alb, de această 
dată în fața lui Napoli. Misiunea sa, 
miercuri, la Budapesta, în meci retur 
pentru Cupa campionilor pare una 
dintre cele mai dificile. Milan se de
tașează în clasament la 3 puncte,

CLASAMENT

1. A. C. Milan
2. Juventus
3. Lazio
4. Inter
5. Fiorentina

22
22
22
22
22

13 6 2 47-20 34
11 9 2 27-13 31
11 9 2 24-11 31
11 5 6 24.16 27
11 4 7 27-21 26

CESARE TRENTINI

Redacția $i administrația : București, str. Vasile Conta nr. 16; lelefjane : centrata 11.10.05, secția corespondenți 11.51.09, interurban 72 și 286 j telex j sportrom buc. 180. Tiparul 1. P. „Informația", București 40 36ț


