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COPIII BISTRIȚEIOBIECTIVUL NOSTRU PRINCIPAL
PE SCHIURI

Hotărire a Plenarei C.C. al

rezlltate tehxice

ÎMBUNĂTĂȚIREA RADICALĂ

A STILULUI Șl AAETODELOR DE AAUNCA

AL CUPLAJULUI INTERBUCURESTEAN: 75000!
• Steaua și Dinamo își continuă duelul „cap la cap" • Universitatea Craiova a reintrat în lupta 
pentru titlu • Din nou eficacitatea în suferință, numai 14 goluri înscrise • C.S.M. Reșița a pâră*

Slt locul 15, F.C. Constanța a intrat în zona retrogradării • Următoarea etapă, miercuri

uă

Tănăsescu, care a urmărit ca o veritabilă extremă cen
trarea coechipierului său de pe partea opusă, Manea, reia 
balonul cu capul și va marca: 2—1 pentru Dinamo, sl‘ 

privirile lui Sătmăreanu II, Leșeanu și G. Sandu.

Mișcarea sportivă românească tra
versează una dintre cele mai fertile 
si mai semnificative perioade din 
istoria sa, determinată de profunda 
și exigenta analiză de partid fă
cută acestei activități, sintetizată în 
recenta 
p.ca.

Acest 
valoare
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nou document, de o mare 
teoretică și practică, cu un 

adine conținut programatic, expre
sia grijii statornice pe care partidul 
nostru o poartă educației fizice și
sportului, a fost primit cu adîncă 
satisfacție și profundă recunoștință 

Capitalei; el 
de eferves- 
responsabili- 
prilej de a-
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Ieri, centrul de greutate al campionatului a fost 
la București,-unde iubitorii fotbalului s-au i-.- 
tîlnit din nou, pe același stadion, in cupla;, 

cu cele patru echipe care reprezintă Cap.taia. u. 
Divizia A. Conscmnind, in primul rind. ti torid. 
cuplajului, ilustrată de cei peste 75 000 de oameni 
care au umplut pină la refuz stadigpul ^3 August*, 
vom sublinia, apoi, importanta pe care o a: ea- 
cele două meciuri, in lupta directă și indi-ectă 
se desfășoară in fruntea clasamentului și la perife
ria lui.

Atit Steaua, cit și Dinamo, n-au avut succes i 
tentativa pe care au făcut-o de a se desp-. .de 
de alta, sau măcar de echipele din aprecierea - 
prima realizind doar un rezultat de egalttate 
unei formații rapidiste care multo-a d.ntre spe tu
tori le amintea anii tinereții, iar Dinamo treoitna 
și el să se mulțumească cu un singur pu-.ct. și ace a 
mai mult smuls Sportului studențesc fn st'u-.:. 
și-a reocupat locul, in fotoliul de o-che-f-i. „nit.'- 
sitatea Craiova, prin victoria scontată, dar d/ltMl da 
anevoie obținută asupra lui Speri C.ub ttu

I.a celălalt pol al ciasamen’.u'ui lucrurile se 
plică și mai mult, Reșița fi Startul sz—--.
țese avind acum destule e h;pe fn zp-tzie~-x --~ 
lina dintre ele, F C. Constanța, i- ur-ța ei;?-, uș 
ieri, a și rămas in ur na tmil De».;. :
dormi liniștite nici formațiile ca*e au as ăt. . ;z—
chiar ÎS puncte.

De altfel, miercuri, cind se ta disputa etapa a 
cincea a returului nu partidele care duc spre rtt.u 
vor sta in centrul atenției, ci turburătoarea luptă 
dintre Sportul studențesc și CS.M. Reșița, care 
își caută cu atîta tenacitate salvarea.. (J. EERARIt)

CLASAMEXTLL DIMZEl A

de activul sportiv al 
a creat o atmosferă 
cență și un climat de 
tate. a constituit un 
tfincă meditație.

Hotărî rea de partid a relevat o 
serie de serioase neajunsuri care 
rj dăinuit în mișcarea sportivă, 
-au frina: progresul, au influențat 

itiv rezultatele, nu au 
acest domeniu impor-

tant al activității sociale să ocupe 
locul meritat în viața cetățenilor 
patriei, să-și aducă o contribuție 
deplină la întărirea sănătății lor, 
la creșterea puterii de muncă, la 
educația comunistă a tinerelor ge
nerații, la ridicarea nivelului per
formanțelor, pe măsura condițiilor 
existente, a așteptărilor opiniei pu
blice, a standardului internațional, 
aflat în permanent și accentuat 
progres.

Trebuie subliniat de la bun în
ceput că organizația sportivă a Ca
pitalei, cea mai mare, cea mai pu
ternică, cu ponderea principală în 
mișcarea noastră de educație fi
zică și sport, se regăsește în toate 
aceste observații critice, foarte ju
dicios exprimate, care vizează pro
blemele de fond ale activității 
noastre.

Din dezbaterile care au urmat a- 
pariției Hotărîrii a reieșit că suc
cesele notabile înregistrate în dez
voltarea sportului bucureștean pu-

teau fi mai mari și mai conclu
dente, că aportul primului oraș al 
țării în ansamblul general al miș
cării noastre de educație fizică este 
încă insuficient, în comparație cu 
rezultatele celorlalte compartimente 
ale producției sale materiale și spi
rituale.

Lipsa de fermitate, inconsecvența 
în urmărirea propriilor măsuri, o 
oarecare birocratizare a muncii, dar 
— mai ales — a mentalității, sub
aprecierea activităților de masă și 
tratarea lor ca atare, neutilizarea 
la parametrii maximali a mijloa
celor existente (în cadrul cărora

BISTRIȚA, (prin telefon). La 
curțpăna dintre munții Căliman și 
Bîrgâului, în apropierea comunei 
Piatra Fîntînele, s-a desfășurat eoni 
cursul final de sezon, al centrelor 
dotate cu materiale specifice schiu
lui din județul Bistrița Năsătid și 
intitulat sugestiv, „Parcursul speran- 
țelor“.

Au participat aproximativ 200 de 
copii din localitățile Prundul Bîrgău- 
lui, Bistrița Bîrgăului, Mureșenii 
Bîrgâului, Tureac, Romuli, Șanț, 
Rodna șl Măgura Ilvei. Dar, spre 
marea noastră surpirză am înregis
trat și cîteva absențe nemotivate, 
printre care cele ale micilor alergă
tori pe schiuri din comunele Parva, 
Sîngiorgiu Băi și Lunca Ilvei. Este 
mai mult decît regretabil să consta
tăm să profesorii de specialitate 
din școlile respective nu au răspuns 

ce le-a fost adresată. (Cre- 
față de această atitudine, 

locale de resort trebuie să 
măsurile de rigoare), 
epuizat capitolul neplăcut al

chemării 
dem că 
forurile 
ia toate

Odată . ________ _______
acestor forfait-uri de la una dintre 
cele mai importante competiții ale 
sezonului J ...................
cerca să

Citiji în pagina a lll-a amănunte, privind deifășurarea

meciurilor, în cronicile trimișilor noștri.

Prof. VASILE TUDOR 
președintele C.M.E.F.S. Bucu
rești, membru al Biroului 

executiv al C.N.E.F.S.

de schi bistrițean, vom în- 
creionăm cîteva amănunte 

cure au dat o notă aparte acestei 
pitorești întreceri cu concurenți îm- 
brăcați în pantaloni de aba, cu că
ciuli țuguiate pe cap și purtînd bun- 
dițe de o rară frumusețe.

în primul rînd trebuie să amintim 
condițiile naturale dificile în care 

în zilele 
soarele au 

culmile, 
muiată și foarte grea — 

doar la umbra pă- 
versantele nordice, 
comisia județeană 

din oameni inimoși 
arareori ne-a fost
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NUMEROASE ÎNTRECERI
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DE CE ACEST IMPAS?

..CLPA PRIMĂVERII

numeroase 
meșteșugâ-

lnstructiv-educativ, 
de tehnicienii noștri Ir

Cochetul stadion al Clubului spor
tiv Vvir.ța București a cunoscut du
miri i dimineața freamătul marilor

bucuria alergării, desfășu- 
cadru deosebit, ce invită 

aleile Parcului

de masă. Din 
cooperativelor

ÎN ÎNTREAGA ȚARĂ,

7.
a.
9.

ia.
11.
12. 
11
11 
11
11

ETAPA VHTOARE

SELECJIA ÎNTÎMPLĂTOARE, LIPSA RESURSELOR FIZICE 
Șl A PREGĂTIRII ATLETICE, ABANDONAREA DISCIPLINEI 
Șl A EXIGENȚEI,
Șl INDIFERENȚA SÎNT CAUZELE REGRESULUI DIN

RUTINIZAREA, ȘABLONIZAREA

ULTIMUL TIMP
traversează o 
a pierdut la 

acasă cu 
semifinalele 

Timișoara 
critică în

Handbalul românesc 
situație grea. Steaua 
scor partida disputata 
M.A.I. Moscova în 
C.C.E., iar Universitatea 
s-a comportat sub orice 
finala Cupei campionilor europeni, 
desfășurată la Bratislava, luu*-"1— 
surclasată de Spartak Kiev, 
din urmă insucces, care a afectat un 
mare număr de iubitori ai handba
lului din țara noastră, ridică între
barea legitimă: CE SE ÎNTÎMPLA 
OARE CU HANDBALUL NOSTRU 
FEMININ ?

lăsindti-se
Acest

O TRADIȚIE PRESTIGIOASA,
DEZONORATA I

în arena internațională, handbalul 
din România are un prestigiu una
nim recunoscut, respectat, poate cel 
mai Impunător din sportul cu min
gea mică. Seria succeselor de am

in 11 
campioa- 

la handbal 
campionatul 
din 1967 și

1961 și 1964)

ploare a fost deschisă de fete țcan.'î 
pioane mondiale la handbal î„ 
în anii 1956 și 1960, 
ne ale lumii în 1962, 
în 7, învingătoare în 
mondial pentru tineret 
de două ori cîștigătoare 
campionilor europeni — 
și continuată, consolidată, de băieți : 
campioni mondiali la handbal în 7 
în anii 1961, 1964 și 1970, medalii de 
bronz la C.M. din 1967 și la J.O. din 
1972, învingători în C.C.E. în 1965 și 
1968, campioni mondiali la tineret 
în 1967 și ciștigători ai C.M. Univer
sitar în 1973. Așadar, succese de 
răsunet care au contribuit la 
sporirea prestigiului sportiv interna
țional al României socialiste. Totoda
tă, performanțele realizate în arena 
internațională au făcut o bună pro
pagandă handbalului, mii și mii de 
tineri și tinere din toate colțurile 
țării prezentîndu-se la concursurile 
de selecție și devenind apoi membri 
ai secțiilor de juniori. în această 
perioadă, handbalul românesc și-a 
creat o puternică bază de mase.

Ascensiunea în elita handbalului 
mondial a fost posibilă datorită con
dițiilor create de partid și de stat 
mișcării noastre sportive, volumului 
mare de muncă efectuat de spor
tivi, dăruirii lor, abnegației cu care 
au luptat pentru victorie, priceperii 
cu care antrenorii au condus pro-

Cupei
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s-au desfășurat cursele, 
precedente, căldura și 
dezgolit aproape complet 
zăpada — 1 ' ” ’ ’
rămînînd ascunsă 
durii și asta pe 
Organizatorii — 
de schi, alcătuită 
și pasionați cum ___ ____
dat să întîlnim — au depus multe 
eforturi pentru a găsi și amenaja o 
buclă în lungime Totală de aproxi-
n.iativ î kilometru.

Concursul a constituit — exceptînd 
absențele amintite — o reușită 1 
Startpl s-a dat în bloc astfel că' în
trecerile au luat forma unui cros 
popular pe schiuri. în plus, specia
liștii prezenți la fața locului, prin
tre care și antrenorul federal Con
stantin Tiron, au avfit posibilitatea 
de a constata cu satisfacție, rentabi
litatea investițiilor de materiale: la 
această oră, copiii se află în posesia 
unor cunoștințe satisfăcătoare asupra 
schiului de fond.

La fiecare categorie de 
(s_-au disputat șase
, _ vîrstă

disputat șase probe pentru 
băieți și fete) s-au acordat frumoase 
premii, diplome și plachete din par
tea F.R.S.B. și C.J.E.F.S. Bistrița 
Năsăud.

Clasamentul general al întrecerii: 
l._ Bistrița Bîrgăului, 2. Prundul Bîr
gâului, 3. Centrul Bistrița, 4. Tureac, 
5 Mureșenii Bîrgăului, 6. Șanț.

Radu TIMOFTE

1300 DE TINERI COOPERATORI DIN CAPITALĂ ÎN ÎNTRECERE

cesul 
aduse __ 
ria și practica jocului. Acestea 
fost elemente esențiale, determina 
te In realizarea, impresionantul 
palmares. Succesele anilor trecuți se 
cer însă onorate de o muncă Îs 
iași nivel, cantitativ, ralitativ 
rioară, care să se oglindească I 
rezultate de valoare și nu dez 
ca in prezent.

Iată însă că realizările de mai 
sînt în descreștere mai cu seamă 
ceea ce privește potențialul ecni 
lor noastre campioane. așa cum 
constatat cu părere de rău a’.i: 
participarea băieților în C.C.E. 
(Steaua), cit șl la reprezentarea for
mală a fetelor in finala C.C.E. (Uni
versitatea). Universitatea Timișoara, 
după ce s-a compor.a: bine in preli
minarii; a capotat lamentabil în “ 
nalâ, pierzînd finala C.C.E. la 
scor inadmisibil de mare.

Principala cauză a acestei 
portari debile se află in jocul lipsit 
de orizont al Universității, in fra
gilitatea formației (majoritatea com
ponentelor sînt „pitice" față de ga
baritul învingătoarelor), în labilita
tea psihică a jucătoarelor, iu unele 
fisuri in coeziunea altădată de ad
mirat a acestui colectiv. S-au sărîr- 
șit și unele greșeli (Ibadula a ținut 
prea mult jocul. Rigo n-a fost fo
losită In linia de la 9 m, deși era 
evident că acest lucru se impunea), 
care au contribuit și ele la majora
rea scorului.

A fost vorba apoi și de valoarea 
ieșită din comun a echipei Spartak 
Kiev. Șase din cele șapte jucătoare 
din formația Uniunii Sovietice care 
a întrecut echipa noastră reprezen
tativă la „Trofeul Carpați" de la 
Iași fac parte din reputata echipă 
Spartak Kiev, în prezent fără riva
lă în lume pe planul echipelor de 
club. Pentru a ține piept acestei 
redutabile formații ar fi nevoie, în 
ceea ce ne privește, de gruparea 
tuturor valorilor într-o singură e- 
chipă de club, ceea ce practic nu

REZULTATE STRÎNSE
fi
lm

com-

Hristache NAUM

(Continuate in pag. a 4 a)

SI SURPRINZĂTOARE IN UNELE PROBE

CLUJ. Ce bine ar fi ca atmosfera ce 
însoțește crosurile de la sfirșit de săp- 
tămtnft să fie — în cazul tuturor cate- 
șrr-.ilor de participanți — cea întîlnitâ 
simbâtâ. la întrecerea -politehniștilor“ 
clujeni : o atmosferă degajată, tinereas
că și entuziastă. in care plăcerea de a 
alerga s-a îmbinat cu dorința fiecăruia 
de a-și întrece colegul de grupă, an 
sau facultate, in care satisfacția viito
rilor ingineri de a se mișca in aer li
ber și intr-o companie 
de taberele sau excu 
s-a îmbinat cu dispoz 
amicală și vorba de 
care au deconectat și 
pe studenții ‘ ' '
dea o nouă 
companie și 
sâptămini.

Alături de 
rată intr-un 
de la sine Ia mișcare. ____ _________
sportiv Babeș-Bolyai. se cer remarcate 
organizarea excelentă (autori : catedra 
de specialitate, clubul sportiv Politeh
nica și Consiliul asociațiilor studenți
lor comuniști din institut) și preocupa
rea pentru impresia estetică a compe
tiției. toți participanții (și ei au fost 
de ordinul sutelor) fiind echipați in roșu- 
negru. culorile lui -Poli**. Elemente 
care au impresionat plăcut și i-au fă
cut pe martorii oculari — mulți la nu
măr — să rostească admirativ : iată un 
cras model !

Cine au fost. însă, cîștigătorii ? Mag. 
daleua Balaș — Construcții I, Istvan 
Moghioroși. — Mecanică I. la indivi
dual ; Facultatea de construcții 
fete și Facultatea de mecanică 
băieți. (Nușa DEMIAN).

ce amintește 
ile studențești, 

{ia pentru farsa 
spirit» elemente 
i-au determinat 

participanți la cros să-și 
lntilnire — poate într-o 

mai bogată — peste trei

competiții 
unități ale . ___ _____ _
rești din Capitală au venit, ieri, pe 
stadion aproape 1 300 de tineri și ti
nere, întrecîndu-se în partide atrac
tive de volei, handbal, popice, fotbal 
și probe de atletism, petrecînd ast
fel cîteva ore plăcute și reconfor
tante.

Cursa de cros, desfășurată pe a- 
leile complexului sportiv, a avut un 
start neașteptat de populat. Aproape 
1 000 de juniori și seniori s-au în
trecut în această probă atletică. La 
sfîrșitul curselor s-au bucurat de vic
torii juniorii Georgeta Cristea (coop. 
Igiena) și D. Andreescu (Mobilă și 
tapițerie), precum și seniorii Vasilica 
Soare (îmbrăcămintea) și C. Creți u 
(Igiena).

La jocuri au avut loc partide ful
ger, care la volei au revenit echi
pelor Electrobobinajul — la băieți si 
Arta aplicată — la fete, iar la hand-

băieți șlbal formațiilor Igiena
Arta aplicată

Pe cele șase piste ale arenei de 
popice au putut fi admirați pentru 
tenacitatea lor numeroși tineri de la 
unitățile de invalizi ale cooperative
lor meșteșugărești. Acești tineri, han
dicapați fizic, 
ceasta * 
atenție 
invitat
textolit n-a nimerit lăcașul popicelor 
dar aceasta
portant a fost 
sport alături de

în încheiere, o mențiune pentru 
unitățile care au mobilizat cei mai 
mulți participant! la această reușită 
duminică sportivă : cooperativele îm
brăcămintea, Marochinerii, Sporul, E- 
lectrobobinajul și Arta încălțămintei.

, s-au bucurat în 
însorită zi de primăvară 
din
pe

partea clubului care 
stadion. Uneori, bila

a-
de
i-a
de

avut importanță. Im- 
că tinerii au făcut 
colegii lor valizi.

Ieri pe poLgocx Tunari a fost o mare 
ar.imape. Pe —'gâ numeroși concurenți 
care s-au întrecut in probele din 
nultima zi a .Cupei primăverii-, 
venit ș: mulți spectatori ocazionali, 
tre acei, care au fost la plimbare 
această sp’.endidâ zi de primăvară 
pădurea Băneasa. întrecerile 
pistol și taler 
de interesante, 
dard unde. atL _  _
nioare. s-a dat o luptă strînsă 
primele locuri.

La pistol sport senioare s-a înregistrat 
o surpriză, marea favorită Anișoara Ma
tei a fost întrecută de către colega ei 
de club Monica Șerban, iar campioana. 
Ana Buțu. a trebuit să se mulțumească 
cu locul trei. La armă standard, atît 
la seniori cit și la senioare, s-a cîș- 
tigat locul I cu aceeași cifră _ 5&8 de 
către Magda Borcea și Dan Hrib. Bine 
s-a comportat din nou Melania Petres
cu, care, ca și la proba de 60 focuri 
culcat, a ocupat locul secund. La 
nioare, proba a fost dominată 
concurenții din provincie, pe primele 
două locuri clasindu-se Aurora Podaru 
(Focșani) și Eva Olah (Brașov). La cele 
două întreceri de talere au fost con
curenți puțini, iar rezultatele au atins 
cifre destul de modeste. La »șanț“. 
cei doi veterani, I. Dumitrescu și Șt. 
Popovici, fără un antrenament în prea
labil. au ocupat primele locuri. La skeet, 
mini-proba de 100 de talere a revenit 
lui Alexandru Sencovici, la egalitate 
de puncte cu D. Buduru,

pe- 
au 

din- 
în 
la 

_________ de pușcă, 
iskeet) au fost destul 

. mai ales la armă stan- 
tt la seniori dt și la se- 

’ ‘__ ‘ pentru

ju
de

REZULTATE : pistol sport 38-30 f se
nioare : 1. Monica Șerban 562 p (la pre
cizie 278, la viteză 284), 2. Anișoara Ma
tei 560 p (280—280) — ambele de la Di
namo, 3. Ana Buțu (Olimpia) 555 p (268— 
287) ; juniori : 1. L. Stan (Metalul) S70 p 
(287—283), 2. G. Klaus (Dinamo) 537 p.
3. M. Budușan (U.T.A.) 535 p. Armă
standard 3x20 f seniori : 1. D. Hrib (O- 
limpia) 568 p (pe poziții : 198—191—179), 
2. T. Coldea (Steaua) 564 p (197—185— 
182), 3. Gh. Vasllescu (Olimpia) 563 P 
(198—194—171), 4. P. Sandor (Steaua) 557 
p, 5. M. Ferecatu (Dinamo) 556 p ; 
senioare : 1. Magda Borcea (IEFS) 568 p 
(197—192—179), 2. Melania Petrescu (Di
namo) 567 p (197—194—176), 3. Mariana
Feodot (Dinamo) 566 p (197—187—182),
4. Veronica Stroe (Dinamo) 565 p, 5.
Ana Goretl (Olimpia) 563 p ; junioare: 
1. Aurora Podaru (Unirea Focșani) 546 p 
(195—183—168), 2. Eva Olah (Activul Bra
șov) 541 p, 3. Elena David (Olimpia) 536 
p. Talere aruncate din șanț (100 buc.) : 
1. I. Dumitrescu 84 t, 2. Șt. Popovici 
82 t (ambii de la Olimpia), 3. A. Mari
nescu (C.S. Școlarul) 81 t, 4. A. Petres
cu (C.S. Școlarul) 80 t. 5. V. Ardenel 
(Steaua) 78 t. Skeet (100 buc.) : i. A. 
" . ... Buduru

L. Loghiade 
t (toți de la

PLOIEȘTI. Deschiderea sezonului spor
tiv în aer liber a prilejuit frumoase 
manifestări. Duminică, locurile de agre
ment ale municipiului Ploiești au fost 
luate cu asalt, iar bazele sportive au 
cunoscut freamătul întrecerilor. Un loc 
de atracție l-a constituit stadionul Pe
trolul, unde s-au desfășurat o serie 
manifestări, tn cursul dimineții. 600 
elevi din clasele V—VII, de la 33 
școli ale municipiului s-au întrecut 
atletism. Ei au participat la etapa 
IlI-a a „Cupei speranțelor". După 
miază, pe același stadion, au avut loc 
reușite demonstrații la box, lupte, hal
tere, scrimă și gimnastică. De aseme
nea. cițlva săritori în înălțime, în frun
te cu Marian Chira. creditat în acest 
an cu 2/15 m, au încercat o tentativă 
de record, iar echipele de băieți și fete 
de la liceul I. L. Caragiale s-au între
cut la ștafeta de 5 X 80 m. A fost o zi 

pentru 
(Vasile

de adevărată destindere, atît 
sportivi; cit șl pentru spectatori. 
ALBU, coresp.).

Sencovici (Olimpia) 90 t, 2. 
90 t, 3. FI. Iurcenco 88 t, 4. 
86 t, 5. N. VlădoiU 81 
Steaua).

întrecerile se încheie
de pistol calibru mare.

luni, cu proba

BRĂILA. Asociația sportivă 
în colaborare cu Comitetul U.T. 
cooperația meșteșugărească au organi
zat, ieri, pe un traseu din jurul gră
dinii publice „Crosul primăverii". Cei 
500 de participant!, s-au întrecut în 
5 probe pe categorii de vîrstă. pe pri- 
mele locuri clasîndu-se următorii : fete,

Voința.
’.C. din Amplă acfiune de sădirea pomilor și înfrumusețare a localităților pa-

, a cunoscut

T. RĂBȘAN (Continuare in pag. a 2 a)

triei, desfășurată sub lozinca „Țara noastră — o grădină", ........... ......
și în această duminică participarea entuziastă a tineretului. Pretutindeni 
s-a muncit cu tragere de inimă și spor. în imagine: un grup de tineri 
sportivi de la FCT.B. „se luptă" cu un pom „în balot", pe care îl plan
tează într-unul din viitoarele parcuri ale marelui cartier bucureștean 
Drumul Taberii, . . . Foto 1 B. JIGA
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AU OBȚINUT
HARJI Șl BUSOLETURNU MĂGURELE

CAMPIONATELE SENIORILOR

DANIELA MUNTEANU Șl DAN CRISTEA
NOI VICTORII

SOARELE ȘI A DAT ÎNTÎLNIRE IN PĂDUREA BRĂNEȘTI I
8 (prin telefon). 

; cu o singură zl, 
campionate 

avut loc

A

CU ZIMBETUL ȘI VOIOȘIA COPIILOR
Poarele lui aprilie și-a dat în 

ții 'ire ieri dimineață, în Parcul cen
trai din municipiul Tr. Măgurele, cu 
zîmbetul șl voioșia copiilor. Aproape 
300 de „sportivi" de la... 3 ani în sus 
au asaltat locul de desfășurare a 
întrecerilor, dornici de a-și măsura 
forțele în cursele de triciclete, tro
tinete sau biciclete, în cele de pa
tinaj pe rotile sau nerăbdători să 
participe la fuga în sac sau cu... căl- 
dărușele pline de apă.

Micii concurenți au oferit celor 
prezențl, părinții sau prietenii lor, 
un spectacol agreabil, fie prin dîrze- 
nla disputelor, fie prin nostimadele 
ereate de faptul că participau pen
tru prima dată la o întrecere., Și 
strădaniile lor, în acest sens, au 
fost cu atît mai mari cu cît știau 
eâ dincolo de linia de sosire îi aștep
tau minunate trofee de... ciocolată 
și zahăr ars 1

Printre cei care au întrunit sufra
giile spectatorilor, care au pedalat 
sau au alergat mai repede, s-au nu
mărat Liliana Zavera, Cătălin Vin- 
tilă. Cătălin Bodnar, Gelu Bărbulescu,

Mihai Ochia, Dan Gruia si Sever 
Barbu.

Am notat cu acest prilej și opi
niile unor părinți despre acest gen 
de concursuri, opinii pe care le re- 

londăm în rîndurile ce urmează. 
Sain, director tehnie la T.C.I.B. 
Grupul Tr. Măgurele : „Astfel de în
treceri sînt binevenite ; ele dezvoltă 
ambiția și spiritul de întrecere al 
copiilor. Ar trebui ca ele să fie pro
gramate mai des". Marin Bărbulescu, 
economist la Consiliul Popular : „Un 
concurs sportiv este pentru copii un 
mare cîștig, indiferent de locul pe 
care-1 ocupă. Ei fac, în acest mod, 

binefacerile mișcăriicunoștință cu 
în aer liber".

Adăugind la 
organizarea a fost ireproșabilă (ini
țiatori t C.M.E.F.S., Casa pionierilor, 
Consiliul municipal al organizației 
pionierilor și Inspectoratul școlar), 
conclîidem că „Duminica sportivă a 
preșcolarilor și școlarilor mici" a în
semnat o deplină reușită.

cele de mai sus că*

Dumitru NEGREA

Pădurea Brăneștj s-a transformat ieri 
intr-o mare arenă sportivă găzduind 
în orele dimineții, nu mai puțin de 
șapte concursuri de orientare turistică, 
ia care au fost prezenți peste 1 800 de 
tineri și tinere, amatori aj mersului 
dirijat după hartă și busolă.

„Cupa Roza vînturilor", „Cupa pri
măverii", ,.Cupa liceelor" și faza pe 
asociații a campionatului republican au 
reunit formații din Sectoarele V și VII 
ale Capitalei (la categoriile începători 
și avansați). în timp ce Sectoarele I, 
II. III, IV și Vi au organizat. în co
laborare. o întrecere populară la acest 
sport în care pregătirea fizică trebuie 
să se îmbine armonios cu agerimea.

Din marele număr de echipe concuren
te s-au remarcat în acest început de 
sezon cele ale Școlilor generale 188, 116, 
98 și 111. ale Liceelor 30. Ion Creangă 
și Mihail Eminescu, ale 
sportive Flora
Cauciucul Jilava 
Școlilor generale 
elor 21 și Tudor 
ciațiilor sportive 
(din Sectorul VII).

Se cuvine un cuvînt de laudă și mul
țumire inimoșilor sprijinitori și anima
tori voluntari ai acestei discipline (Du
mitru Ofileanu. Dumitru Iancu. Gheor
ghe Dragomir, Vasile Maadache, Dumi
tru Mitroi, Ilie Ciupagea, Petre Covesi, 
Paul Mironescu) care prin munca lor, 
mențin nestinsă flacăra pasiunii pentru 
o activitate de masă atît de utilă.

asociațiilor
I.C.T.C.M. Danubiana, 

(Sectorul V), ale 
152, 153. 204, ale Lice- 
Vladimirescu, ale aso- 
Electra și Confecția

ÎMBUNĂTĂȚIREA RADICALĂ A STILULUI Șl METODELOR DE MUNCA
Â V

(Urmare din pag. 1)

se putea realiza mult mai mult, și 
experiența săptămînilor din urmă 
ne-o dovedește cu prisosință !), 
concesii făcute unor abateri de la 
disciplina de muncă și de pregă
tire, de la conduita cetățenească a 
unor vîrfuri sportive, aportul încă 
insuficient âl școlii și universității 
la dezvoltarea educației- fizice și 
sportului, iată atîtea carențe (și 
au mai fost, desigur, și altele) care 
s-au vădit în activitatea Consiliului 
municipal și care s-au răsfrînt, 
bineînțeles, și în munca Consiliilor 
sectoarelor Capitalei.

Este indiscutabil că în lumina 
sarcinilor pe care le ridică Hotărî-

rea de partid, în contextul rolului 
sporit chemat să-l joace educația fi
zică, validată ca o problemă de in
teres național, prima șl cea mai 
importantă cotitură care trebuie fă
cută, și pe care ne vom strădui 
cu toate forțele s-o facem, este a- 
ceea DIN STILUL ȘI METODELE 
DE MUNCĂ ALE ORGANELOR 
ȘI ORGANIZAȚIILOR SPORTIVE 
BUCUREȘTENE. Acordarea lor la 
tonusul general al activității crea
toare din patria noastră, lichidarea 
definitivă a unei mentalități „de
partamentale", pernicioase, în rela
țiile și colaborarea dintre organi
zațiile și instituțiile cu atribuții în 
domeniul sportului, RELANSAREA 
CU PRIORITATE A SPORTULUI 
DE MASĂ, a formelor simple, larg

accesibile, desfășurate în aer liber, 
abordarea problematicii vaste și 
complexe a performanței NUMAI 
DE PE PLATFORMA NIVELULUI 
MONDIAL și evaluarea printr-o a- 
semenea luptă a valorii rezultate
lor, în sfîrșit, desfășurarea UNEI 
MUNCI POLITICO-IDEOLOGICE 
ȘI CULTURAL-EDUCATIVE VII, 
DE ADlN’C CONȚINUT, acestea vor 
fi — succint spus — direcțiile spre 
care ne vom canaliza toate efortu
rile, toate cunoștințele 
noastră experiență.

De altfel, Planul de
privire la dezvoltarea continuă a 
educației fizice și sportului in Capi
tală. elaborat de Comitetul munici
pal București al P.C.R., în lumina 
prevederilor noi și a sarcinilor spo
rite reieșite din Hotărîre (și care a 
fost prelucrat vinerea trecută cu în
tregul activ), detaliază toată a- 
ceastă problematică vastă, stabilește 
practic și concret, cu termene și 
responsabilități precise, ce avem de 
făcut în viitorul apropiat
perspectivă, pentru a răspunde cu 
cinste insuflețitului îndemn ce ne-a 
fost adresat de către partid.

Organizația sportivă a Capitalei; 
în colaborare strinsă cu toți fac
torii care au primit atribuții în dez
voltarea mișcării noastre de edu
cație fizică și sport, se angajează 
solemn să înfăptuiască acest amplu 
program !

Astăzi, în sala Dalles

PLENARA C M E F S -BUCUREȘTI I j

I
I
I
I
I
I

POIANA BRAȘOV, 
Dacă s-ar fi amînat 
probabil că aceste campionate na
ționale nu ar mai fi avut loc. în- 
tr-atît de vertiginos a venit primăvara. 
Utilizînd singura pîrtie rămasă într-o 
stare acceptabilă de concurs (cea a 
Lupului) și cu prețul unor susținute 
eforturi pentru amenajarea ei, dumi
nică s-a disputat slalomul special pen
tru seniori și senioare. Lupta a fost 
acerbă, numărîndu-se mulți abando
nați și descalificați dintre schiorii aspi
ranți la unul din primele locuri, cum 
sînt M. Focșeneanu, C. Văideanu, M. 
Biirchi, N. Crețoiu etc. Confirmînd pro
nosticurile, Dan Cristea, a cîștigat și 
această probă și, o dată cu ea combinata 
alpină. Excelentă comportarea 
Alexandru Manta. schior aflat 
primul an de seniorat, clasat pe 
cui trei la slalom și la combinată, 
poziție ce reprezintă mai mult decît 
o promisiune pentru schiul nostru alpin. 
La fete, organizîndu-se un concurs se
parat pe un traseu lung de 400 m. 
cu 150 m diferență efe nivel și 49 și 
respectiv 46 de porți, a oferit Danielei

Munteanu ocazia de a realiza o nouă 
victorie și de a cuceri, la fel ca Dan 
Cristea, și combinata, devenind triplă 
campioană națională pe anul______ . 1973. 
îmbucurătoare este prezența pe locu
rile 5, 7, 8, 9 a unor junioare de care 
am mai amintit, toate reprezentante 
ale L. E. S. Predeal. REZULTATE 
TEHNICE : băieți: 1. Dan Cristea (Di
namo BV.) 75,12. 2. Virgil Brenci (A-S.A. 
Bv.) 76,34. 3. Alexandru Manta (A.S.A.) 
77,41, ~_________ -------- '
77,64, 
78.22, 
78.58;

lui 
în

10-

4. Dorin Munteanu (C.S.U. Bv.)
5. Gheorghe Vulpe (Dlnamo Bv.)
6. Nicolae Barbu (Dinamo Bv.)
fete : 1. Daniela Munteanu

(A.S.A. Bv.) 80.79. 2. Maria Cîmpeanu 
(I.E.F.S.) 81,14, 3, Iudit Tomhri (Dina
mo Bv.) 81,22, 4. ’ Georgeta Băncilă (Di
namo Bv.) 81.86, 5. Nela Simion (L.E.S. 
Predeal) 86.23. 6. Maria Trestian (I.E.F.S.) 
89,40 COMBINATA, băieți : 1. Dan 
Cristea 13,30 p. 2. Virgil Brenci 15,60. 3. 
Al Manta 58.95: fete : 1. Daniela Mun
teanu 38.30. 2. Iudit TOmorl 51,18, 3. Ma
ria Cîmpeanu 58,83.

Mihai BlRA

măsuri cu

și întreaga

I Martneseu (Steaua) este oprit neregulamentar 
dependența Sibiu, fi ta urma o aruncare <le 
re fierților.

la
semicerc de Speck
7 m in favoarea bucu- 

Foto i S. BAKCSY

HANDBAL Surpriză In campionatul masculin:

Astăzi, de la ora 12, va avea loc, 
în sala Dalles, plenara Consiliului 
municipal București pentru edu
cație fizică și sport, avînd pe ordi
nea de zi analiza activității depuse 
în anul 1972 de către organizațiile 
sportive ale Capitalei și dezbaterea

Planului de măsuri cu privire la 
dezvoltarea continuă a educației 
fizice și sportului în Municipiul 
București, elaborat în lumina Ho- 
tărîrii recentei Plenare a partidu
lui.

I
I
I
I
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MASCULIN

STE AL A — I* DEPENDENT A SI
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LIDERII ÎȘI PĂSTREAZĂ AVANSUL
SERIA I: POLITEHNICA IAȘI Șl METALUL

bucurești - învinse i
ȘTIINȚA BACAU — POLITEH

NICA IAȘI 1—0 (0—0). Studenții 
băcăuani au dominat mai mult și, 
spre sfîrșitul meciului, au marcat 
unicul gol, prin Stroe (min. 77). 
Politehnica S-a apărat destul de 
bine în prima repriză, dar după 
pauză și în special după accidenta
rea portarului Costaș, în min. 59. 
au cedat aproape complet inițiati
va. In min. 73, Pruteanu (Știinta) 
a ratat un 11 m. Foarte bine a ar
bitrat N. Cursaru — Ploiești. (I. 
IANCU, coresp. județean).

DELTA TULCEA — GLORIA 
BUZĂU 1—1 (0—0). Joc nervos, 

iar în repriza secundă, arbitrul a 
împărțit numeroase cartonașe gal
bene, precum și unul roșu, lui 
Bădin (Gloria). Au marcat: Cra
mer (min. 72) pentru Gloria. Ni
coară (min. 86) pentru Delta. Bun, 
arbitrajul lui I. Dancu •— Bucu
rești. (I. TURȘIE, coresp.).

Ș.N. OLTENIȚA — CEAHLĂUL 
P. ’ NEAMȚ 2—0 (2—0). Tempo a- 
lert în prima parte. După pauză, 
localnicii au jucat lent și oaspe
ții au echilibrat jocul. Autorii go
lurilor : Păunescu (min. 4) și Ră- 
ducanu (min. 27). Z. Drăghici — 
Constanța a arbitrat foarte bine. 
(Gh. EMIL, coresp.)

C.S.U. GALAȚI — DUNĂREA 
GIURGIU 0—0. Multe ratări la 
ambele porți. Gălățenii au avut 
mai mult timp inițiativa, iar oas
peții au contraatacat periculos. Sa
tisfăcător, arbitrajul lui Em. Pău
nescu — Vaslui. (T. SIRIOPOL, 
coresp. județean).

PROGRESUL BRAILA — PRO
GRESUL BUCUREȘTI 0—0. Brăi- 
lenii au atacat fără orizont și n-au 
reușit să depășească o apărare fer
mă. A condus bine N. Rainea — 
Bîrlad. (Tr. ENACHE, coresp.)

METALUL BUCUREȘTI—C.F.R. 
PAȘCANI 0—1 (0—0). Feroviarii, 
în lupta ce o duc pentru a urca în 
clasament, au produs surpriza eta

pei a XVIII-a a Diviziei B. BuCu- 
reștenii au avut inițiativa in majo
ritatea timpului, uneori au dominat 
categoric, însă înaintașii au ratat 
cu seninătate multe situații favo
rabile. In repriza secundă, după ce 
s-a înscris golul (Otic, min. 53), 
pășcănenii au pus accentul și mai 
mult pe apărare. A arbitrat foarte 
bine Em. Vlhiculescu — Ploiești.

CHIMIA RM. VÎLCEA — CLU
BUL SPORTIV TÎRGOVIȘTE 2—1 
(2—0). Ambele echipe au jucat fru
mos, construind multe îaze la 
poartă. Golurile au fost realizate 
de Orovitz (min. 37), Pintilie (min. 
44). respectiv Sava (min. 87). A 
condus bine Gh. Dragomir — 
București. (D. ROȘIANU, coresp.)

METALUL PLOPENT — F. C. 
GALAȚI 3—0 (2—0). Meciul s-a
disputat sîmbătă după-amiază. Au 
marcat : Spiridon (min. 40). Io
nescu (min. 45) și Dragomir (min. 
73). A arbitrat foarte bine C. Di- 
nulescu — București.

CLASAMENT

1. Politehnica Iași 18 11 3 4 35-14 23
2 Metalul Buc. 18 9 4 5 23-10 22
3. Gloria Buzău 18 7 6 5 17-17 20
4. F. C. Galați 18 8 3 7 25-24 19
5. S.N.O. 18 8 3 7 21-22 19
6. Metalul Plopenl 18 7 4 7 25-18 18
7. Știința Bacău 18 7 4 7 20-19 18
8. Chimia Rm. V. 18 7 4 7 22-23 18
9. Progresul Buc. 18 6 6 6 12-16 18

10. Delta Tulcea 18 5 7 6 16-21 17
11. C.F.R. Pașcani 18 6 4 8 22-20 16
12. Dunărea Giurgiu 18 6 4 8 15-19 16
13. Progresul Brăila 18 6 4 8 15-22 16
14. C. S. Tîrgoviște 18 5 6 7 11-18 16
15. C.S.U. Galați 18 6 4 8 16-25 16
16. Ceahlăul P. Neamț 18 4 6 8 10-17 14

ETAPA VIITOARE (15 aprilie) ; Cea
hlăul P. Neamț — Metalul București 
(0—1), C.F.R. Pașcani — Metalul Pit
pen! (1—2), F. C. Galati — Delta Tuf- 
cea (1—3). C. S. Tîrgoviște — Gloria 
Buzău (0—1) Dunărea Giurgiu — Pro
gresul Brăila (1—2). Progresul Bucu
rești _ ș N. Oltenița (0—3), Știința 
Bacău — Chimia Rm. Vîlcea (1—2). Po
litehnica Iași — C.S.U. Galați (1—1).

oferit un spectacol atractiv, cu multe 
momente de handbal adevărat. Bra
șovenii, mai bine organizați îiț ac
țiunile ofensive și cu o mai mare 
eficacitate, s-au detașat de adversa
rii lor obținînd o victorie conclu
dentă. Principalii realizatori ! Mess
mer (4), Millisch (4) și Schmidt (4) 
pentru Dinamo Brașov, respectiv Ba
dea (4). Au arbitrat' V. Pelenghian și 
T. Curelea (București). (V. POPOVICI 
— coresp.)

FEMININ

SERIA A Il-a : oaspeții au cîștigat un punct

Parcul Herăstrău, duminică, În
ceput de vacanță, zi călduroasă. în a- 
cest cadru urma să aibă loc un cros al 
elevilor din Sectorul I al Capitalei. O- 
peratorul televiziunii se instalase cu 
camera de luat vederi într-un punct 
bine ales, pentru a înregistra și 
transmite imagini din desfășurarea 
competiției la „Telesportul" de du
minică seara ; reporterii cotidienelor 
centrale așteptau cu carnetele gata 
pregătite, fotoreporterii, patru sau 
cinci, își găsiseră unghiurile cele mal 
potrivite, unde se aflau cu apa
ratele lor.

Președintele Consiliului de educa
ție fizică și sport al Sectorului, to
varășul Vasile Nicolae, ajutorul său, 
vicepreședintele Gh. Artin, erau la 
locul de start încă de la ora 8. 
La ora nouă fără zece amîndoi au 
intrat în alertă. Ne adresăm pre
ședintelui i

— Cine sînt organizatorii competi
ției ?

— Inspectoratul școlar, comitetul 
U.T.C. și organizația pionierilor ale 
Sectorului. Bineînțeles, și noi, Consi
liul de educație fizică.

— Tovarășul Artin ne spusese ca 
au fost mobilizate pentru această 
mare întrecere 24 de licee, școli ge
nerale ți. școli profesionale, care ar 
fi trebuit să fie prezente aici cu 
1 500 de elevi. Vreți să ne dați citeva 
lămuriri suplimentare ?

— Cu trei sau patru zile in urmă 
am luat legătura cu șefii catedrelor 
de educație fizică din fiecare scoală, 
rugindu-i să ne răspundă dacă este 
posibil ca inițiativa pornită de la 
Inspectorat și U.T.C. să se materia
lizeze. Am primit toate asigurările 
că azi Ia ora 9 fiecare unitate va fi 
prezentă cu 60—70 de elevi™

Mutăm discuția pe alt plan. într-un 
colț al parcului facem cunoștință cu 
Ion Petcu, profesor la Școala 
rală nr. 9 din Otopeni. încă 
făcuse ora 6 cînd a plecat de 
cu vreo 40 de elevi, dornici 
întreacă cu colegii lor din

gene- 
nu se 
acasă 
să se 
inima 

Bucureștilor. Dar n-au mai avut pri
lejul, întrucît crosul nu s-a mai pu
tut desfășura.

— Dacă rămîneam acasă, ne spune 
profesorul din Otopeni, am fi luat 
parte, cu siguranță, la citeva între-
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L.X1VF.RNTIATEA Bl CI REȘ TI — 
RILMENTLL BRAȘOV 15—18 (5—5). 
La SKnpla vedere 
atlt a <Xn încape nici o înd: 

șj f“ «y* —■ 
lor de sț»n de la 

ide nu s-a prersr.ta: 
âcipant : Școala ge-_ 4

soart Laura XicolaeL Ș::ala 
(Alex. Curticeanug Școala 
(Silvia taMliug Școala ee* 
haela Popescul. Lăenl 34 
Puspurică). Liceul 35 (ăaăaa 
Ș^»a’a prr.fwi-eaM F.C‘ 
Darinzâ . Școala sanirară 

*tc Mai trebuie asi 
lintre aeesti crpfesori 
cmritat* să fie pe ear

ra

□3 
sil

m era pe*--.am
de

rnixe^L U-TjC. al Scetoruloi 1 
râsul Victor Mâciasâ.

a
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tlm de !a 
a eșecului

.s n-*n» —.*i a. ea de adă 
afară de precizarea că aste 

rța-.iza::—* o explica 
djmir.ică dimineață.

k>n GAVIFLESCU

ÎN ÎNTREAGA ȚARĂ, NUMEROASE ÎNTRECERI
(Urmare din pag. I)

%
600 m (15—16 ani) — Steluța Podoreanu 
(coop. „Arta Populară) ; 800 m (17—19 
ani) — Niculina Hîrjoghe (coop. „Viito
rul"), băieți 1 000 m (15—16 ani) — 
Gheorghe Gutman (coop.
1 500 m (17—19 ani) - 
(coop. „Producția") ; 2 000 m (peste 19 
ani) — ion Bălășoiu 
UCECOM). (N. COSTIN -

GALAȚI. Aproape 1000 
ai celor două institute de lnvățămînt 
superior din localitate au luat startul 
în „Crosul primăverii". întrecerile — 
extrem de disputate — s-au soldat cu 
următorii cîștigătorii : FEMININ —
Gherghina Badran (Facultatea de edu
cație fizică); MASCULIN — Gh. Dinu, 
(institutul Politehnic). Tot aici, în or
ganizarea Consiliului județean al pio
nierilor, au avut loc, pe faleza gălă- 
țeană, o amplă manifestare sportivă la 
care au participat peste 500 de copii. 
La concursul de carturi s-au prezentat 
echipaje din Tecuci, Galați, Tg. Bujor 
și Berești care au furnizat întreceri

„Producția") ; 
Ionel Covaci

(Șc. prof., 
coresp.).
de studenți

Ieri în campionatele naționale de vo
ie, s-au disputat partidele ultimei eta
pe. urmînd ca Ierarhia definitivă să 
fie stabilită în urma turneelor finale 
ce vor începe la Pitești, Iași, Cluj și 
Constanța in ziua de 16- aprilie. Dintre 
rezultatele acestei etape, demn de men
ționat este cel realizat de Rapid care 
a învins neașteptat, pe Dinamo cu 
3—0 asigurîndu-și astfel participarea la 
turneul final pentru locurile 1—Iată 
amănunte ;

MASCULIN
RAPID — DINAMO (3—0) I Contrar 

pronosticurilor, care indicau o victorie 
lejeră a dinamoviștilor. Rapid a obținut 
un succes surprinzător, categoric, dar 
meritat. Drăgan și compania au făcut, 
fără îndoială, cel mai izbutit joc din 
acest campionat, în timp ce dinamoviș- 
tii au dovedit, mai clar ca oricînd, de
ficiențe considerabile în pregătire. Jo
cul a debutat în avantajul acestora 
(5—i) apoi am notat o frumoasă reve
nire a giuleștenilor, al căror sextet 
manifesta totuși, mai multă omogeni
tate Ei iau conducerea} dar sînt ajunși 
din urmă la 8 și apoi depășiți : 8—13. 
Drăgan își impulsionează, din nou, coe
chipierii șl handicapul este refăcut, ast
fel că disputa pentru cîștigarea setului 
se dă în prelungiri. In acest final, ar
bitrii nu au colaborat suficient} dictind 
două decizii eronate, ambele în defa
voarea dinamoviștilor, care au pierdut 
un set ce totuși, li se cuvenea. Este 
adevărat că in continuare, Rapid a fost 
net superioară dar, de ce să nu recu- 
iiogteiu, adesea esațsază șețțU
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TI Cele mai 
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k»ci«d ‘ Bîrtalan (5L Stock! (41, 
Drăxămiă — Steaua. Schmidt (7). 
Fetri Speck (2) — Ir.depe- 
Bzs lui GIl Lursu
Boscbaer — ambii din Brașov.
IERS1TATEA CLLJ — 

VLRSII AIEA Bl CI RE$T1 
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aceasta 
alitatea și. paradoxaL nu Unj- 
:ea a dirijat u>sîiliiâți!ea, ci 
a oaspe. Rulmentul. Fără an- 
pe bancă, fără Juliana Nako 

în teren handbalistele de la Brașov 
au abordat întîlnirea cu o neaștep
tată ambif.e și au condus în perma
nență, uneori chiar la trei goluri 
(*nin 39: 16—13V Surplusul de ener
gie al studentelor și două șuturi in
spirate ale Simonei Arghir au făcut, 
insă, ca In final tabela de marcaj 
să indice un rezultat fa. or abil echi
pei bucureștene. Frinc 
toare i 
(5) — 
cea (t) Slab 
ijvean

- -

pauză, cit si 
wt 6 tenta 

a fost extrei 
at Or 
«rado

Frincipatele realiza- 
Simona Ar«hir 6) ți Inrdache 
Universitatea, resoectiv Oan- 

-ajui cuplului cra- 
V. Rădulescu—N Andreea.

1XJS — PKOGRESLT. BLCU- 
RESTl 2»—S O—ÎL După o răriri

s-a
TEXTILA Hl HLSI 

Bl CI Kt ȘTI 7—4 (5—31

Interesante. Iată cîștigătorii ; BĂIEȚI, 
viteză — Vasile Caziol (Galați) : slalom — 
Ion Slivneanu (Galati) ; FETE, viteză și 
slalom — Amelia Sîrghie (Galați). Nu
meroși pionieri au luat parte și la 
cursa cicloturistică Galați — Gîrboavele 
șl retur. în încheiere au avut loc de
monstrații de patinaj și hochei cu pa
tine pe rotile. (T. SIRIOPOL — coresp. 
județean și G. ARSENE — coresp.).

ORADEA. Cu toate că vremea a fost 
nefavorabilă, peste 450 de tineri au luat 
parte la „Crosul primăverii", desfășurat 
pe aleile din „Parcul Muncitorilor". 
Primii clasați : COPII, fete (500 m> — 
Mariana Mangrea (Șc. gen. nr. 1) ; băieți 
(800 m) — V. Szdke (Lie. nr. 3) ; JU
NIOARE (600 m) — Rodina Kiss (Sc. 
gen. Haieu); JUNIORI (1000 m) Gh. Pop 
(Șc. gen Cetariu). Disputele sportivilor 
din asociațiile sindicale au fost cîști- 
gate de Doina Sabău (Sănătatea) și T. 
Kovaci (Fierarul), la juniori, șî Valeria 
Blaga (Alfa) șl G. Rencsik (TlpO) la 
seniori. (I. GHIȘA — coresp. județean).

NEGREȘTI. Micul orășel, care pînă mai 
ieri era o comună a județului Vaslui,

NICI ULTIMA ETAPĂ N-A
al primului set. Desigur. Dinamo putea 
să treacă peste acest moment șl să 
schimbe soarta Intîlnirll. dar n-a tăcu
t-o, ceea ce ne determină să conside
răm meritată victoria Rapidului, care a 
fost superioară în ceea ce privește va
rietatea acțiunilor la fileu, blocajul și 
mobilitatea in teren. S-a remarcat sex
tetul de bază giuleștean : Drăgan, Pen- 
ciulescu Chițigoi Viorel, Cătălin, Mo. 
cuța, iar de la Dlnamo doar Păușescu. 
Arbitri) N. Ionescu și Em. Costoiu au 
condus bine, cu excepția momentului 
amintit, care poate însemna puțin sau 
foarte mult.... (Aurelian BREBEANU).

„U“ CLUJ — STEAUA (2—3). Stu
denții au înoeput spectaculos, surprin- 
zînd echipa bucureșteană dar după 
două seturi au cedat Inițiativa, plerzind 
o partidă pe care au avut posibilitatea 
să o cîștige fn trei seturi. Au arbitrat 
V. Szakacs și FI. Borz, ambii din Baia 
Mare. (I. POCOL-coresp ).

TRACTORUL — VIITORUL (3—0).
Brașovenii au acționat cu mai multă 
ambițe, obținînd. în final, un --------
meritat. Au condus D. p*

succes
_______ __  ___ Rădulescu, din 
București și I. Nicoară, din Arad. (C. 
GRUIA.coresp. județean).

FEMININ

MEDICINA — I.E.F.S. (3-1). Jocul, 
de o bună factură tehnică și spectacu
lară a plăcut asistenței prin desele 
răsturnări de situații șl prin lupta acer
bă toă & asud mmuri

ce

a cunoscut un eveniment sporxxv care 
a atras pe străzile <Hn jurul Bccnloi 
nenumărați spectatori : .CROSUL TINE- 
RETULUI.M De data aceasta și-a- dis
putat întiietatea sportivii care — in 
urmă cu puțin timp — iși cucer serâ 
dreptul de participare îr. faza 
nească a competiției la start fiind pre- 
zenți reprezentanții tuturor școliloi 
asociațiilor din localitate. întrecerile
aveau drept scop calificarea in etapa 
județeană, au fost mult gustate de pubne. 
grație dîrzeniei cu care fiecare 
cei peste 100 de concurenți au luptat 
pentru ocuparea unui loc cit mai bun 
în clasament. Disputele au fost domi
nate de tinerii atleți ai Liceului, ca
re au obținut poziții fruntașe in toate 
probele din program. Iată cîștigătorii 
cat. 15—16 ani 
Mihai Ipătoaie;.
Barbu și Dorin 
Elena Bărbosu.

Se cuvine să 
la buna desfășurare a concursului de 
către prof. Mihai Haciu și tinăra supli
nitoare a catedrei de educație fizică, 
Maria Năstase (Tr. I.).

dintre

— Florentina Be.euz și 
cat. 17—18 ani — Doinita 
Spătaru ; peste 15 ani —

subliniem aportul adus
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păru

oferit. Ce.e mai m
■st .-•“a.'izaut de Sajz
(o), Tndosie (4) — |
Roșu (6). Voma (5) 

A condus f .
-Mantbet*a Și L Ieșmre-

DEMIAM.

Sta-

s rear. V 
(V

POLITEHNICI TIMIȘOARA — Dl- 
SAMO BLCCREȘTI 14—11 7—T ! 
După o primă repriză echilibrată, 
gazdele s-au dezlănțuit, puactind de
cisiv de la distanță. O mențiune spe
cială se cuvine a fi acordată por* 
tarului timișorean Birăescx Pri-.—- 
pălii realizatori i Timpa <â) si Ga- 
cesch <«). Au condus foarte bir.e 
VL Cojocaru si I. Mihăilesca (Cra
iova).(P. ARCAN — coresp.)

MINALR BAIA MARE — VOINJA 
BUCUREȘTI 15—€ (5—3).

DINAMO BRAȘOV — TROTVȘVL 
17—10 (6—3). Cele două f

LĂMURIT IERARHIA DEFINITIVĂ A CAMPIONATELOR !
victorie, realizată pe merit de Medicina. 
Ne-au plăcut Gabriela Popa, Maria Ma
tei. Eva Klein de la învingătoare, respec
tiv’ Maria Cengher și Renata Pop. Au 
condus M. Oancea și Cl. Njstor. (I. 
COSTINIU).

PENICILINA — „U“ TIMIȘOARA
(3—0). Gazdele au cîștigat ușor. în nu
mai 45 de minute, dominînd categoric 
întîlnirea. Au arbitrat V. Moraru, din 
Cluj și Gh. Fortuna, din București 
(Tr. TUDOSE-coresp.).

CEAHLĂUL — FARUL (0—3). Meci 
de slabă factură dominat de oaspete, 
care au clștigat fără prea mari di
ficultăți. Au condus Em. Ududec, din 
Tr. Măgurele, șl M. Nicolau, din Bucu
rești. C. NEMȚEANU-coresp.).

REZULTATE TEHNICE

- Dlnamo 3—0 
Steaua 2—3 (12.
Galați — Pro- 

—9 11), Voința
(—3. -5.

MASCULIN : Rapid
(15. 5. 11). .U“ Cluj — 
12, —6, —6 —9) C.S.U
greșul 3—2 (11 6 —8
Arad - I.E.F.S. 0—3 
Tractorul Brașov — Viitorul Bacău 
(10 5, 14) „U“ Craiova — Eiectra
(—13 5, 10 9).

FEMININ :
(8 13, —12
3—0 (10, 11 
mo 0—3 (—4 
„V —
P. .... .
—7, -3) „U“ Cluj
(—12, 4 10, W.

-6)
3—0
3—1

3—1Medicina — I.E.F.S.
7) Rapid — Constructorul
8) „U“ București — Dina- 
—7. —14). Penicilina Iași —

■ Timișoara 3—0 (4. 5 4). Ceahlăul
Neamț — Farul Constanța 0—3 (—9.

—3) „U“ Cluj — C.S.M. Sibiu 3—1

RlPfD

I d ipă 
cajzî o de dotninare a eehioei

mre reisue m za u.
45 ra *—4 Ta ultimele cinci 

riinste a.e partidei raotâtvteie mar-

MUREȘUU 
L Joc viu

•rie

-3

TIMIȘOARA —
TIMIȘOARK

ț_- ezen tiad
— cores*.

CMVERSTTAIEA 
COS STKLC TORUL

CLASAMENTE

MASCULIN

e
Cluj, cea

la turneul final de la 
rele șase ia Cluj.

1. Dinamo 22 2» 2 C2H4 U
2. Steaua 22 U 4 54 25 U
3. I.E.F.S. 22 14 ISIU M
4. Cluj 22 13 • «5^1 »
5. Rapid 22 12 1« 31:4J 34
6. Viitorul 22 12 li «2:« 34
7. „U“ Craiova 22 11 11 44:41 S3
8. C.S.U. 22 11 11 44:45 33
9. Progresul 22 15 12 44:43 32

10. Tractorul 22 6 IC 2t^5 ri
11. Electra 22 4 13 24 M M
12. Voința 22 1 21 14 S3 23

< Primele șase echipe vor participa

FEMININ

1. Rapid
2. Dinamo
3. Penicilina
4. Medicina
5. Constructorul
6. I.E.F S •
7. „U“ Timișoara
8. „U" Cluj
9 Farul

10 C S.M.
11 Ceahlăul
12

Stef-Otmi «x Au ar* 
M wlena a șj St- Mi- 

C RETL—-coresp. •

C.S.M. SIBIU — METALURGIS
TUL CUGIR 3-0 (2—0). Peste 
6000 de spectatori au asistat la do
minarea echipei locale, care a ter
minat învingătoare la un scor con
cludent. Golurile au fost marcate 
de Schwartz (min. 12). Gabel (min. 
39) și Turlea (min. 88). A abritrat 
foarte bine I. Cîmpeanu — Cluj. 
(I. IONESCU, coresp. județean)

NTTRAMON1A FAGARAS—ME- 
TROM BRAȘOV 2—0 (2—0) Joc 
frumos. Gazdele s-au impus, în 
prima parte, prin acțiuni ofensive 
mai clare. După pauză, brașovenii 
au echilibrat jocul, dar n-au putut 
reduce din scor. Au marcat: Dră- 
goi (min. 8) și loniță (min. 28). A 
condus foarte bine C. Petrea — 
București. (V. LAZĂR. coresp.)

MINERUL ANINA — GLORIA 
BISTRIȚA 2—1 (0—0). Victorie 
meritată a localnicilor, în urma 
unui joc de bună factură tehnică. 
Autorii golurilor: Toderașcu (min. 
54). Mathe (min. 87) pentru Mine
rul. Nîca (min. 80) pentru Gloria. 
G Blau — Timișoara a arbitrat 
bine (P. LUNGU. coresp.)

POLITEHNICA TIMISOARA — 
' C.F.R. ARAD 1—0 (1—«). Sfjden- 
] ții au dominat 80 de minute. însă 
I n-au reușit decît o dată să fisure- 
| î> apărarea supranumerieă a fero- 
i 'dărilor. Unicul gol a fost realizat 
T de Șchioou (min. 37). A arbitrat 
I fnerte bine C. Chită — Brașov.

(P. ARCAN, coresp. județean)

MET4LUL DROBET4 TR. SE
VERIN — CORVINUL HUNEDOA- 

| RA 2—1 (•—!). Metalurgiștii au 
fdeminat categoric. Golurile au fost 

înscrise de Bota (min. 58). Pero- 
r.escu <min. M). -esnectiv Diaeonu 
(min. 12. autogol). Foarte bine a

I condu* I. Chilibar — Pitești. (Gh. 
î MANAFU. coresp.)

ELECTROPUTERF CRAIOVA — 
MINERUL BAIA MARE 0—0. Deși 
S2zdele au dominat net. au trebuit 
să se mulțumească cu un rezultat 
de egalitate Fundașii băimărenilor, 
în special Talpai și Toth. au ju
cat fără greșeală. A arbitrat bine 
I Urdea — București. (T. COSTIN, 
coresp.)

OLIMPIA SATU MARE—OLIM
PIA ORADEA 3—0 (0—0). în pri
ma parte, orădenii au acționat mai 
clar și Bathori. portarul sătmăre- 
rilor. a rezolvat situațiile critice. 
După pauză, localnicii au dominat 
cu autoritate și au marcat de trei

ori, prin Both (min. 63 din 11 m) 
și Patachi (min. 85 și 89). A con
dus satisfăcător A. Crișan — Arad. 
(St. VIDA, coresp.)

F.C. BIHOR — C.F.R. TIMIȘOA
RA 1—0 (1—0). Joc interesant. 
Orădenii au atacat din primele mi
nute, iar feroviarii au recurs la 
toate mijloacele pentru a nu primi 
goluri mai multe. Dominarea gaz
delor este reliefată și de raportul 
de cornere ce le-a fost favorabil: 
13—2. A înscris: Șchiopu (min. 
23). Excelent arbitrajul lui Gh. 
Popovici — București. (I. GHIȘA 
coresp. județean)

CLASAMENTUL

1. Politehnica Timș. 18 10 5 3 26.12 M
2 F. C. Bihor 18 9 5 4 33-18 23
3. Minerul Baia Mare 18 8 5 5 24-12 21
4. C.S.M. Sibiu II 9 3 6 22-15 21
5. Olimpia Satu Mare 13 9 5 4 23-13 19
6. Minerul Anina 18 9 1 8 17-22 19
7. Metrom Brașov 18 8 2 8 25-19 18
8 Gloria Bistrița 18 7 3 8 16-17 17
3. Nitramonia Făgăraș 18 8 1 9 25-28 17

10. Met Drobea Tr. Sv. 18 8 1 9 22-25 17
11. Corvtnul Hund. 18 7 4 7 17-20 14
12. C.F.R. Arad y 5 4 9 19-25 14
IX Electroputere Cv. 18 6 2 10 17-24 14
14. Metalurgistul Cugir 18 6 2 10 9-20 14
IX C.F.R. Timișoara 18 6 2 10 13-25 14
16. Olimpia Oradea 18 4 5 9 14-27 13

(N. R. — Olimpia Satu Mare șl Cor. 
vinul Hunedoara slnt penalizate cu cite 
patru puncte).

ETAPA VIITOARE (15 aprilie) : Me
talurgistul Cugir — Metalul Drobeta Tr. 
Severin (0—3) Minerul Baia Mare — 
P'/. tehnica Timișoara (0—2). Gloria Bis
trița — Nitramonia Făgăraș (0—2). Coț- 
vinul Hunedoara — C.F.R. Arad (0—0). 
Metrom Brașov — Olimpia Oradea (0—1). 
Olimpia Satu Mare — Electroputere 
Craiova (0—2), F. C. Bihor — C.S.M. 
Sibiu (1—2), C.F.R. Timișoara — Mine
rul Anina (0—3).

PRONOSPORT
AȘA ARATA O VARIANTA CU 13 RE
ZULTATE EXACTE LA CONCURSUL 
PRONOSPORT NR. 14, ETAPA DIN

8 APRILIE 1073

1. Steaua — Rapid x
2. Dlnamo — Sportul studențesc x
3. F. C. Constanța — F. C. Argeș X
4. „U“ Cluj — A.S.A. Tg. Mureș 1
5. C.S.M. Reșița — Jiul 1
6. U. T. Arad — Steagul roșu 1
7. Universitatea Cv. _ S. C. Bacău 1
8. F. C, Petrolul — C.F.R. Cluj x
9. Cagliari — Lazio 2

10. Fiorentina — Juventus anulat
11. Palermo — Lanerossi 2
12. Torino — Bologna 1
13. Verona — Napoli x

Fond de premii : 472 376 lei.

PROGRESUL A iNVINS DIN NOU (4-2) PE I.E.F.S.
irmănrea li. 

campuooaiui național de 
Dtnaruo București a întîlml 

în piscina acope- 
■reasca. pe Voința 
puternică formație 

provincială, candidată Ia locui 
III In tur. dinamoviștii cîștigase- 
ră cu scorul de 11—6 și era de 
aștepta: ca de această dată, bucu- 
reștenii să realizeze cel puțin o 
diferență asemănătoare.

Spre surpriza generală, însă, di- 
nainoviștii au acționat destul de 
slab în prima parte a întîlnirii. 
trezindu-se la un moment dat (în 
repriza a doua) conduși cu 2—1. 
Doar cînd jucătorii Voinței s-an 
aflat cu doi oameni mai puțin In 
bazin, foștii campioni au reușit să 
egaleze și apoi să treacă Ia condu
cere îo continuare, dinamoviștii 
s-an dovedit superiori, s-au distan
țat la 5—2. 6—3 și au cîștigat cu 
8—4. Diferența putea fi însă mult

mai mare dacă Zamfirescu, Nasta- 
siu și Lazăr nu ratau citeva bune 
ocazii. Scorul final de 8—4 (1—2, 
4—1, 2—1, 1—0) pentru Dinamo
a fost realizat de: D. Popescu 3. 
Frincu 2. Zamfirescu 2 șl V. Rus 
de la învingători, A. Szilagy 2, Cl. 
Rusu, Pop de la învinși. Cei mai 
buni jucători ai dinamoviștilor: 
D. Popescu și Frîncu. Foarte slab 
a jucat în echipa oaspeților CI. 
Rusu. A arbitrat M. Ștefănescu 
(Buc.)

La capătul unui meci echilibrat. 
Progresul a întrecut din nou e- 
chipa I.E.F.S.-tilui cu 4—2 (0—0. 
1—1. 1—1, 2—0) Cele două echipe 
nu s-au putut departaja pînă în 
ultimul minut. A deschis scorul 
Gaiță (P), din superioritate nume
rică (după ce A. Preda ratase o 
mare ocazie pentru studenți). și a 
egalat P. Kroner (1 — 1), cu largul 
concurs al portarului Bogdan. A- 
poi, Progresul a luat din nou con
ducerea — Mirea din s.p. — și a

egalat Weiss (4 m): 2—2. In final 
cînd se părea că jocul se Va în r 
cheia cu un scor egal, Ciszer a 
ieșit inoportun din poartă (iar 
Munteanu a înscris: 3—2) apoi a 
greșit Preda în apărare, dînd po
sibilitate lui ion Gheorghe să pe
cetluiască scorul partidei i 4—2 
pentru Progresul A condus dr 
I. Drăgan (Buc.).

în urma acestor rezultate. Ra
pid București, cîștigătoare a celor 
două partide de la Cluj, păstrează 
un avans de două puncte în fața 
dinamoviștilor. Iată, de altfel, și 
clasamentul campionatului după 
primele meciuri ale celui de al 
doilea tur i

Cluj — Peni-

22 21 1 65:10 13
22 19 3 61:10 41
21 16 5 51:22 37
22 15 7 52:30 37
22 13 9 42:34 35
22 12 10 46 38 34
22 10 12 40:46 32
21 9 12 37:45 »
22 8 14 31:41 30
22 5 17 21:55 27
22 2 20 15:62 24
22 1 21 13:65 23,.’T“ București

• Part'da restanță 
cilina Iași, se va desfășura la 11 aprilie
• Primele șase echipe vor participa 

la turneul final de la Iași, următoa
rele șase la Constanța.

,U

Adrian VASILIU

1. Rapid 6 6 0 0 35—14 12
2. Dinamo 6 5 0 1 49—15 10
3. Progresul 6 3 0 3 23—27 6
4. Voința 6 3 0 3 28—36 6
5. I.E.F.S. 6 1 0 5 17—35 2
6. Politehnica 6 0 0 6 12—37 0
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SI CU PUȚINE GOLURI

3(2)DINAMO
SP. STUDENȚESC 3(1)

...

S-a creat rapid o frumoasă tra
diție a jocurilor dintre dinamo- 
viști și studenții bucureșteni. După 

.acel 3—0 din toamnă, pe care 
Kraus, Mircea Sandu et co. l-au 
administrat lui Dinu, Lucescu, Du
mitrache și colegilor lor de echi
pă, unsprezecele din șoseaua Ște
fan cel Mare a devenit foarte cir
cumspect față de acela al alb-r.e- 
grilor, iar aceștia dio urmă atacă 
cu aplomb orice joc cu grupul de 
internaționali dinamoviști.

Ieri, am asistat la .o frumoasă 
luptă fotbalistică născută atît din 
dorința de revanșă a lui Dinamo 
cît și, mai cu seamă, dintr-un spi
rit de echipă remarcabil aruncat 
în întrecere de studenți. Ce bine 
că arhiplinul stadion „23 August* 
a avut satisfacția de a urmări un 
asemenea meci; pentru că al doi
lea joc al cuplajului n-a fost ce 
fel darnic în cadouri pentru zecile 
de mii de bucureșteni 
între Dinamo și 
țese am văzut o 
pentru victorie și 
a servit din plin 
sportive. Dinamo 
trei ori (1—0, 2—0, 3—1) dar elevii 
lui Ola au revenit, printr-un e- 
fort lăudabil, au egalat și au cîș- 
tigat astfel un punct, un punct pe 
deplin meritat.

Mijloacele prin care cele două 
formații au țintit victoria au a- 
părut, în mod normal, diferite, 
față de compoziția echipelor. Di
namo a urmărit construirea are—r 
contraatacuri, în care Dinu rămine 
un maestru, mai cu seazr.* că pe-

prezenți. 
Sportul studen- 

pasionantâ luptă 
evoluția scorului 
reușita disputei 

s-a desprins de

O ETAPĂ FĂRĂ VICTORII IN DEPLASARE
u

■ ■■

UN ADEVĂRAT SPECTACOL
Stadion A-g'-S’.- : teren excelent : timp splendid ; spectatori 75 ooo. 

Au marcat : FL. dlmttrescv (mm. «). Dl'irretCHS (min. 8). TANASES- 
CU (-XUL M M min. X. din penal-- Nunsiui (min. «), MOLDOVEANU 
1-in. 58). Raport de camere : 3 —IX Raportul șuturilor pe poartă : 11—16
(pe *pa-.-_l pomi ; 8—0.

DtN.ASto : jumureanu — Chem (min. ( — sâtmâreanu Ii). Dobrău, 
G. Sanda. DELE A'. — DINU Mo Jovan (mm. 6S — D. Popescu), NUN-
A En IZR — LUCESCU.DUMITRACHE. FL. DUMITRESCU.

SPORTUL STUDENȚESC: Vâsle — TANASESCU, Kraus, M. Sandu,
Manea _ CAZAU o. VESCt — Le»einj Si — Cuperman), culda
(mm. SO — LCCACD. CfEHALA. MOLDOVEANU.

A arMmt ALREL BENTU (București) t*t», ajutat la linie de Maximi
lian Popescu R Vasale Tan (toți dm București).

Carwaaae ealOeae : CAZAN. 
Cartonase roșu ; nxl uauL 
Trofeul PeneBarsc&i : 18.
La tmeret-rezerve : Dtaamo — Sportul studențesc

iași ceati aii a stu- 
:și. nerodatâ încă in 

ir studenții, 
fără ba-

iar
8ieirwlaț.e cti 

cfnetfM* și foarte echiîibra-

rechea de fu® 
denților e. tot’ 
coua sa eompocier.ță 
printr-o 
Ion,
tâ. pr ntr-o preoe-jpare nrfr.tremrp- 
tâ per.tru atac, au avut satisfacția 
să rev.r.ă de la două goluri dife
rență ți să poată afirma că au cat 
tonul acestui meci vioi, plin de 
faze dramatice Ia ambele porii.

Dinamo a pornit dezinvolt și lu
cid și. în rniiL 
prfei goluri

ehe — după ce 
chisese secc-jl 
spectacolezitate 
descurajat nici 
pus batonul la 
rea

8. conducea cu 2—0 
* cor.traatac. dintre 
realizat de Dumitra- 
FL Dumitrescu des- 

t multă 
nu s-au 

o clipă. La 0—2 au 
cu stăpîni- 

ie sine a unei echipe care dă 
ura de începere. Si atacă, a- 
. Fundașii lor. spre deosebire 

de multi afac curse de intrare 
In atac eu folos fiindcă unul(Tă- 
nâseseu) e fost mijlocaș, iar celă
lalt Manea) provine din extremă 
S; chiar Tăoâsescu. va 
durerea handicapului, 
o eentrs 
laltă pai 
Ilo. a h

de mingi în 
reprizei (Dinu _________
Nunweiller) și ultimul ridică sco
rul la 3—1. Va abandona Sportul 
studențesc ? Nici vorbă! Dînd o 
frumoasă lecție de ambiție și spi
rit de echipă, ea forțează pînă la 
epuizare și va egala: Moldovea
na, d;n lovitură liberă, și Tănăse- 
scu 
mis 
fost
ce are fotbalul mai frumos 1

primele secunde ale 
Dumitrache —

(din penalty. Ia un fault 
de Gabriel Sandu : 3—3.
90 de minute presărate cu

co- 
Au 
tot

Eftimie IONESCU
- a avui 
studenții

eet

obține re- 
fructificînd

ire a colegului de pe cea
rta. La ret
ii Dinamo

lovitura de 
trei schimburi

.are.

DOMINARE OARDA...

Stadion Petrolul : teren boa ; ump 
frumos ; spectatori aprox~mat.v 15 Mt. 
Raport de cornere : lî—3. Raportul 
șuturilor la poartă : 1&—€ (pe spațiul 
porții : 2—1).
PETROLUL: Tănase — Gru

ber. TL'DORIE. CIUPITU, N. lonescu
— Oprițan. rtncuță _ Pisău. L Cons
tantin (min. ss Taporea). CRINGA- 
ȘD. M. Petrescu (min. 67 Moldovan).

C^.R. CLUJ : GADJA — Lupu. 
DRAGOMIR. SZOKE ROMAN — 
M. Bretan. COJOCARU. Vișan — 
Mureșan (mia. fl Pripid). Tegean. 
R. Petrescu.

A arbitrat : C- N1CCLESCD 
**«**. ajutat one de Gh. Vasileseu 
I șl SL Baimerici ;totl din Bucv- 
reșU).

Cartonașe galbene : nid smaL 
Cartonașe roșii : r. „ unul.
Trofeul Petsebovjchj : i».
La tlneret-rezerve : P. C. Petrolul

- C.F.R. Cluj 1—8 (!—»).

gol ale lor — și au fost, totuși, 
vreo patru-cinci destul de mari I — 
s-au ivit întotdeauna în urma unor 
învălmășeli de nedescris în careul 
advers, legate de unele gafe ale 
apărătorilor clujeni „Campionul" 
ratărilor a fost decretat Ion Con
stantin. Cele mai mari : min. 24, 25, 
45, și mai aies 74. In unele, im
presia ar fi putut fi că._ I. Con
stantin nu dorea să înscrie (1), dar 
la ultima dintre ele (uriașă), Ciu- 
pitu a tras de la 25 m la rădăci
na barei, balonul a sărit la ata
cantul petrolist, aflat în colțul ca
reului mic, Gajda era la pămînt, 
Constantin trage spre colțul lung, 
prea încet, și Gadja se întoarce 
miraculos în direcția opusă atin- 
gînd mingea cu palma, numai 
atft cît să poată fi apoi degajată 
de un fundaș_

Imediat. Ion Constantin iese de 
pe teren, pierdut, dezorientat, dez
aprobat de spectatori, dar nici co
legii săi nu mai pot schimba ni
mic. Meciul se jucase.

Luptă aeriană pentru balon între Voinea și Grigoraș. Centrul atacant de 
la Steaua, cîștigă duelul, dar mingea va trece pe lingă poarta lui Ră- 
ducanu. 1 Foto t B, JIGA

Cine ar fi crezut că stadionul „23 August", care și-a egalat iert 
recordul de public — un record vechi de pe vremea lui... Real 
Madrid — avea să aplaude, pînă la urmă, după cele 180 de 

minute de joc, in primul rînd evoluția „lanternei roșii" ?
Pe această temă se pot face fel și fel de reflecții. Cea mai pesi

mistă or fi aceea că ștacheta cuplajului a coborît pînă la nivelul ulti
mei clasate.

Și totuși, ieri, mai mult ca 'oricînd, surpriza „Sportului" este recon
fortantă și plină de promisiuni.

In prim plan se află mai puțin acest spectaculos 3—3 cu echipa 
Dinamo.

în prim plan, am spune, se află mai puțin acest punct extrem de 
important pentru formidabila cursă a „Sportului" întru redobîndirea 
suflului pierdut (aproope inexplicabil) în prima parte a campionatului

In prim plan se află cu totul altceva. Este vorba, dacă vreți, de 
forțarea unor limite, de respingerea rutinei, sau, în ultimă instanță, do 
un plonjon tineresc în viitoarea campionatului.

Ieri, „Sportul studențesc" și-a justificat, in sfîrșit, tocul în prima 
divizie a țării. Ieri, pentru prima oară, după epuizarea a două treimi 
de campionat, „Sportul" a început adevărata ofensivă. Și a făcut-o cu 
armele cele mai moderne cu putință. Ideea oarecum bizară a lui Ola 
de a juca aproape exclusiv cu înaintași □ primit, ieri, acoperirea unei 
ingeniozități tactice. Ieri, ca intr-un adevărat curs de tactică și strategie, 
„Sportul" a atacat cu fundașii de margine, dar nu oricum, ci după o 
prealabilă lărgire a frontului de atac. Ieri, „Sportul" a exploatat la 
maximum potentele ofensive ale stoperului Mircea Sandu, făcînd din 
el un jucător liber, apt de orice surpriză, așa cum s-a întîmplat în ac
țiunea care a dus ia înscrierea celui de al doilea gol.

„Sportul studențesc" a obținut o frumoasă victorie morală și acest 
lucru s-a întîmplat împotriva unei echipe care a pus-o „la zid" de trei 
ori, în urma superbelor impulsuri ale lui Dinu.

Victoria morală a „Sportului studențesc", expresie a unei originali
tăți în gîndire și a unui entuziasm născut tocmai din aceste mutații 
inspirate, nu este un fenomen izolat în cursul cuplajului de ieri.

Surprinzătorul 0—0 al Rapidului are la bază tot o serie de soluții 
aparent șocante, dar care trădează o mare prospețime. Ieri, Tache 
Macri, noul antrenor al Rapidului, a uimit printr-o serie de manevre 
originale. El a apelat în primul rînd la resursele tinerești ale ., bătrînilor 
săi. în fond, ieri, Rapid a avut atacul de acum șase ani, atacul cam
pionatului său, și probabil că prezența lui Ion lonescu în vîrful aces
tui atee ar fl provocat o și mai mare „răzvrătire" în inimile cvartetului 
de odinioară.

.. .Acesta a fost cuplajul de ieri. Un cuplaj în care uvertura a fost 
mult mai frumoasă decît vedeta. Această vedetă care a trăit în primul 
nnd prin uimirea provocată în tribune de înlocuirea lui Dumitru și de 
calmul „englezesc cil lui Florin Marin, acest tînăr căruia destinul fot
balistic i-a hărăzit să debuteze în orașul lui Jackie Charlton și să 

marginea prăpastiei...

PLOIEȘTI, 8 (prin telefon).
Nouăsprezece șuturi la poartă 

contra șase (dintre care doar unul 
pe spațiul porții petroliste.'. dar 
nici un gol, iată ce ar putea ca
racteriza pe scurt cele 90 de mi
nute ale jocului de la Ploiești A- 
devărul e că de mult n-am mai 
putut vedea un meci așa de slab 
valoric, fără nici cel mai umil 
dram de sare și piper, un meci în 
care credincioșii spectatori pioieș- 
teni n-au avut parte nici de faze 
bine concepute, nici de salvări mi
raculoase, nici de contraatacuri 
spectaculoase.

Echipa clujeană — despre care 
se credea că se va apăra cu „li
bero" — a renunțat la apărarea 
„beton", în favoarea unui joc foarte 
grupat la mijlocul terenului. Nu
mai că, de data aceasta, „trioul* 
M. Bretan — Cojocaru — Vișan a 
avut o clară sarcină de „înghețare" 
a balonului, de temporizare și 
calmare a jocului, pe care a în
deplinit-o pînă la exces chiar ! 
Au fost faze cînd jucătorii clujeni 
au preferat unei pase lungi, spre 
un coechipier demarcat, o alta 
mult mai sigură, dar „plată", de-a 
latul terenului.

Petrolul, ca o adevărată gazdă, 
s-a simțit datoare să atace 
continuu. Jucătorii ploieșteni s-au 
zbătut vizibil, au asudat poate mai 
mult decît în alte meciuri, totul 
însă într-o mediocritate care i-a 
adus pe suporterii lor în pragul 
disperării. Cele cîteva ocazii de

Dumitru GRAUR

F.C. CONSTANTA 1(11
F.C. ARGEȘ 1(0)

CONSTANȚA, 8 (prin ulefonj.
Meciul a început lejer, mult prea 

lejer, gazdele neștiind care sînt in
tențiile piteștenilor, iar oaspeții e- 
voluînd fără nerv. 12 minute nimic 
de consemnat în preajma celor două 
porți. Joc încîlcit, la mijlocul tere-

UNIV. CRAIOVA KD 
S. C. BACĂU 0(0)
CRAIOVA, 8 (prin telefon).
Istoria confruntărilor directe din

tre craioveni și băcăuani consemnea
ză, cu o consecvență aproape mate
matică — indiferent de conjunctura 
competițională — victoria fiecăreia 
dintre cele două echipe pe teren 
propriu, la o diferență de scor iden
tică. Tradiția s-a respectat și de astă 
dată, pe stadionul din Craiova, re
zultatul meciului consfințind o meri
tată victorie a gazdelor, și în ace
lași timp o revanșă pe care elevii 
antrenorului Cernăianu o doreau după 
dramatica înfrîngere suferită, in 
toamnă, la Bacău.

începutul partidei aparține gazde
lor care inițiază cîteva acțiuni pe
riculoase pe aripi, acolo unde Țară- 
lungă și Marcu zburdă, în ciuda mar
cajului strict al fundașilor băcăuani. 
Ocaziile de gol sînt însă relativ pu
ține si aceasta pentru că, pe de o 
parte,' centrările extremelor craiove- 
ne sînt tîrzii sau imprecise, iar, pe 
de altă parte, datorită intervențiilor 
sigure ale apărătorilor oaspeți. In

i-M uuruzn su ueuuieze in orașul iui Jackie Charlton și sa re 
intre in cel mai greu meci pe care echipa sa avea să-l susțină pe

MECIUL VEDETA, SUB AȘTEPTĂRI
realizat și ei acțiuni ofensive cu des
tul coeficient de periculozitate i vo- 
leul peste bară ai lui Dumitriu II 
(min. 60), Infiltrarea lui Năsturescu 
în careu, cînd Negrea a trimis în
tr-un corner care se anunța,., auto
gol (min. 64), frumoasa acțiune indi
viduală a lui Savu din min. 77 în 
tet acest răstimp, Steaua a pistonat 
neîntrerupt, cu precădere pe aripa 
dreaptă, prin Pantea, dar centrările 
acestuia, ca și intercalările lui Săt'- 
măreanu, n-au avut efect din cauza 
capacității reduse de finalizare a lui 
Tătaru, Ștefănescu, Vlad, care n-au 
putut niciodată sparge zidul ferm 
al apărătorilor adverși. S-a recurs 
la șuturi de la distanță (Dumitriu 
IV, Tâtaru șl în special Vigu), dar 
nici această tactică n-a dat rezultat, 
Răducanu intervenind bine. Salvator 
chiar, în min. 88, la șutul lui Tă
taru I

Și astfel, meciul s-a încheiat cu 
un rezultat echitabil. Dacă Steaua a 
atacat mai mult. Rapid a luptat mai 
mult. Liderul poate fi mulțumit că 
și-a menținut locul; Rapid, că a 
realizat un punct pe care prea pu
ține pronosticuri |-1 acordau. Nemul
țumiți au fost, totuși, spectatorii, ale 
căror așteptări n-au fost onorate de 
vedeta cuplajului și care, la ieșirea 
echipelor de pe teren, n-au ezitat să

,23 August" ; teren bun : timp frumos ; spectatori t peste 75 090 ;■ • - . . . . _ ...----- )aStadion__ _______  . ____  ___,___ _ ___ „_ , ________ .
repriza a doua, in nocturni. Raport de corners : 9—7. Raportu) șuturilor 
poarta : 12—7 (pe spațiul porții : 4—2).

STEAUA: Haidu — S&tmManu. Ciugarln, NEGREA, Hălmăgeanu — 
mlinu IV, Dumitru (min. 38 : Vigu) — PANTEA, Tâtaru, Voinea (min. 
Vlad), ștefănescu.

RAPID : Râducanu — Pop. GRIGORAȘ. MARIN, Codrga — Dinu, SAVU — 
NASTURESCU, Dumitriu II, M. stelian (min. 55 Dumitriu III), Codreanu (min. 
76 Naom).

A arbitrat : GH. LIMON A ★★★**, 
Stlncan, toți din București.

Cartonașe galbene : NASTURESCU.
Cartonașe roșii : nici unuL
Trofeul Petschovschi : 9.
La tlneret-rezerve : Steaua — Rapid

DU-
46 :

ajutat la linie de M. Blcă șl R.

1—1 (0—0)

loan CHIR1LA

ATACANȚII GAZDĂ ÎN VERVA DE ȘUT
C.S.M. REȘIȚA 3(3)
JIUL 0(0)

„Dinamizați" de punctul oierdut 
în deschidere de principalii lor ur
măritori în cursa pentru titlu, ceea 
ce Ie crea o certă perspectivă de a 
se detașa, „steliștii" au început cu 
destulă vigoare meciul cu Rapid, 
reușind să domine jocul. In fața lor 
însă a stat, din plecare, un cuplu 
de atacar.țl centrali plin de vigoare 
și aplomb, un jucător de mijlocul 
terenului inepuizabil (Savu) si astfel 
superioritatea teritorială a liderilor 
r.u s-a putut concretiza, Steaua ne
reușind să marcheze și — nu numai 
atît — nerealizînd nici cel puțin 
o.'azii prea multe de gel. Cum, la 
rlndul lor, feroviarii prezentau un 
atac cu insuficientă forță de pătrun
dere, a rezultat o primă repriză lip
sită de faze de poartă, cu un joc 
anost de centrul terenului. în de
cursul acestor prime 45 de minute, 
o singură dată tribunele au ieșit din 
amorțeală, la acea fază din min. 27, 
cînd Voinea, la 6 metri de poartă, 
n-a putut intercepta o pasă-centrare 
de pe aripa dreaptă, pe care ar fi 
avut mari șanse s-o transforme în 
gol Mai temători decît partenerii 
lor de întrecere, rapidiști au profe
rat jocul combinați',’, păstrarea cît 
mai îndelungată a mingii, tactică 
vădit contrastantă cu cea a liderului 
(preocupat de pase decisive, de des
chideri lungi, de șuturi de la dis
tanță) dar_. la fel de ineficace sub 
raportul finalizării

Iui. care fură timpul spectatori-

Lovitură de teatru In minutul 12. 
Prima acțiune constănțeană în ca
reul advers îl aduce pe Caraman 
in posesia balonului pe extrema 
dreaptă, o centrare a acestuia îl 
găsește liber pe Mărculescu, dar 
debutantul din echipa constănțeană 
in ioc să re.a cu capul spre poartă, 
deviază mingea defectuos, lateral. 
Uluit. Pigulea atinge balonul cu 
mina șt penalty. Oprea execută 
corect lovitura ce la 11 metri și 
1—O pentru F.C. Constanța. Primul 
șut al Argeșului. în min. 18 i Ivan

Formația locală nu construiește 
nimic; compartimentul defensiv se 
mulțumește să distrugă atacurile 
adverse, iar cel ofensiv nu închea
gă nici o aeți jr.e. Stoica își încearcă 
puterile în mm. 25 printr-o cursă 
lungă de 60 de metri dar iese cu 
balonul afară din teren. Singurul 
jucător mal *ct:v în această repriză 
este ttnăml internațional Trol 
Lanțul primei părți a jocului ■ 
șuturi pe poartă (din care unul 
penalty) și multe fragmentări 
tarate jucător.Lur și arbitrului.

riză 
Bi- 
trei 
din 
da-

UN DERBY AL 
APĂRĂRILOR ÎN LINIE

min. 8 Marcu face o cursă specta
culoasă la capătul căreia șutează la 
poartă însă Ghiță este la post și. 
cu o intervenție de ultim momer.t, 
respinge în corner. Două minute mai 
tîrziu portarul băcăuan este Învins 
de „capul" lui Bădin dar Catargiu 
salvează de pe linia porții Către 
mijlocul reprizei, oaspeții încearcă 
și reușesc să echilibreze jocul, să 
tempereze elanul studenților craio
veni, cu o țesătură de pase la mij
locul terenului șl, mai ales, cu o 
exagerată utilizare a apărării în li
nie, grație căreia „ofsaidul" devine 
principalul mijloc de neutralizare a 
ofensivei adverse. Așa" se face că 
după promițătorul început al parti
dei, disputa celor două echipe se va 
reduce în continuare la un nespecta- 
culos și plictisitor „joc de-a ofsai
dul" — adoptat la un moment dat 
șl de craioveni.

Pe acest fond de sterilitate ofen
sivă au loc totuși și cîteva încercări 
de a salva eficacitate» și de a for
ța victoria Printre acestea, și cele 
ale lui Oblemenco și Dembrovschi 
din min. 21 si respecitv 25, care ini
țiază atacuri de unul singur, rezol
vate în ultimă tnsta.nță de cei doi 
portari. Min. 37 aduce și unicul gol 
al întîlnirii i Țarălungă face o cur
să splendidă pe extremă, centrează 
înapoi la Oblemenco care din vi
teză reia jos la colț făcîr.d inutilă in
tervenția lui Ghiță. Trei minute după 
aceea, băcăuanii egalează, dar go
lul nu este validat, pe motiv de of
said, faza surprinzîndu-1 pe arbitrul 
de centru, care a reacționat cu întîr- 
ziere, tocmai în momentul in care 
Pană, autorul golului oaspeților, era 
în condiții regulamentare de a mar
ca.

Partea a doua a meciului a fost

După pauză, aspectul jocului a ră
mas, în linii mari, același : presiune 
stelistă, apărare fermă din partea 
Rapidului, întreruptă din cînd în 
cînd de contraatacuri ale „cuplului 
Dumitriu", unele ingenioase, ăar cu 
prea puține șanse de izbîndă, cei 
doi fiind prea puțin susținuți de co
echipierii lor din atac. (Aceste rîn- 
duri nu se vor deloc un reproș la 
adresa Iul 
dimpotrivă 
merită un 
imensul lot 
sie a unui 
ță de culorile clubului). ______ _
forțat deschiderea scorului, atacînd . ... ____ , .
cu 6—7 oameni, în timp ce Rapid, / se manifeste ca atare... 
(întrevăzînd un meci egal care 
n-avea de ce să-i displacă), a jucat 
în continuare economic și prudent. 
Marea ocazie de gol a meciului s-a 
ivit, totuși, pentru militari, în min. 
50. la o centrare a lui Pantea, Ră- 
ducanu a respins, balonul a ajuns la 
Vlad și acesta, de la numai 3—4 me
tri, a reluat pe lingă bară, ratînd 
într-adevăr ca un copil ! A fost, 
probahil, momentul psihologic al me
ciului: dacă Steaua înscria, nu e de 
crezut că Rapid ar mai fi avut re
surse spre a evita înfrîngerea. Așa, 
însă, giuleștenii au prins parcă și 
mai multă încredere și — de cîteva 
ori — pe nota generală de dominare 
(chiar mai accentuată decît în pri
ma repriză) a „roș-albaștrilor“, au

Năsturescu și Codreanu ; 
acești doi vechi rapidiști 
cuvînt de laudă pentru 
travaliu de ieri, expre- 

exemplar devotament fa- 
Steaua a

Radu URZICEANU

REȘIȚA, 8, (prin telefon).
Mii de suporteri ai echipei reși- 

țene și-au îndreptat pașii duminică 
după-amiază spre stadionul din Va
lea Domanului, manifestîndu-și do
rința de a-1 vedea jucînd pe noul 
legitimat al C.S.M.-ului, Dudu Geor
gescu. Se așteptau multe de la a- 
ceșt jucător, dar, în mod deosebit, 
mărirea forței de șoc a echipei an
trenate de Ion Reinhardt, destul de 
scăzută în precedentele partide din 
returul campionatului. Și, trebuie s-o 
spunem de la început, așteptările lor 
n-au fost înșelate, Dudu Georgescu 
evoluînd foarte bine, luptînd exem
plar din primul și pînă în ultimul 
minut, căutînd și reușind să limpe
zească acțiunile ofensive ale noii 
sale echipe. In plus, a marcat și un 
gol frumos, primit cu aplauze furtu
noase de tribunele arhipline ale co
chetului stadion reșițean.

Astăzi, în orașul de pe Bîrzava, 
nu _ puteau cîștiga decît gazdele. E- 
levii lui Reinhardt au imprimat 
încă din start, un ritm alert parti
dei, pornind vijelioși spre poarta lui 
Ion Gabriel. Dppă două mari ratări 
(Nestorovicl șl Beldeanu), Pușcaș a 
deschis scorul (min. 14) la un corner 
executat de Atodiresei. O mare vină

Stadion Valea Domanului ; teren 
foarte bun ; timp frumos ; spectatori 
aproximativ 15 000. Au marcat : PUȘ
CAȘ (min. 13), ATODIRESEI (min. 
18) șl_ DUDU GEORGESCU (min. 40).

Raportul 
(pe spa-

U. T. A. Hi)
STEAGUL ROȘU 0(0) C( GREU Ă FOST...

Stadion U.T.A. ; teren excelent ; 
timp frumos ; spectatori 
11 000. A înscris : POJONI 
Raport de cornere : 9—1. 
șuturilor la poartă : 17—11 
fiul porții : 8—3).

U.T.A. : Vldac — Birău,

La reluare, din nou perioadă de 
debut anostă i abia în min. 54 și 
55 Caraman și Rădulescu încearcă 
să modifice tabela de marcaj, dar 
Stan se opune cu succes, așa cum 
avea s-o facă în min. 63, ajutat de 
această dată și de bîlbîiala iui Tu- 
fan și Mărculescu.

Două minute mai tîrziu, Troi 
pleacă cu balonul din apropierea 
liniei de centru, Nistor nu-1 poate 
opri și extrema piteșteană ajunsă 
într-un unghi „mort", lingă poarta 
lui Pilcă, găsește singura traiecto
rie fericită pentru echipa sa, trimi
țînd balonul în poartă, în colțul 
opus, pe lingă Pilcă ieșit în întîm- 
pinare : 1—1.

Jocul se precipită în final, păs- 
trind 
nate ; 
puțin 
mult 
pe seu 
ber in preajma careului de 6 m și, 
in extremis, Pilcă respinge în cor
ner. Era min. 89 ! F.C. Constanța 
n-a reușit să depășească impasul 
în care se află.

Paul SLAVESCU

aceleași trăsături dezordo- 
piteștenii sînt mulțumiți cu 
și constănțenii nu pot mai 
Ultima ocazie : Marian Po- 
driblează excelent, ajunge li-

Stadion Central ; teren denivelat ; 
timp frumos ; spectatori aproxima
tiv 25 000. A marcat : OBLEMENCO 
(min. 37). Raport de cernere : 9—8.
Raportul șuturilor la poartă : 12—8 
(pe spațiul porții : 6—3).

UNIVERSITATEA CRAIOVA : Man
ta — Deselnicu. Bădin, SAMEȘ, Chi- 
vu — STRÎMBEANU, Ivan — Ța- 
râlungă. Pană (min. 35 Bălan), O- 
BLEMENCO, Marcu (min. 71 Niță).

S. C. BACAU s Ghiță — Marga- 
soiu, CATARGIU. Vellcu, Comănescu 
— Pană, Hrițcu — MIOC. Dembrov
schi. Rugiubei, Băluță (min., 75 : 
Florea).

A arbitrat : GR. BlRSAN (Galați) 
«****, ajutat ta linie de Tr. Moar- 
câș (Brașov) și T. Trofin (Galați).

Cartonașe galbene : Strîmbeanu.
Cartonașe roșii : nici unul. 
Trofeul Petschovschi : 10.
La tlneret-rezerve : Universitatea 

Craiova _ S. C. Bacău 0—1 (0—1).

e copie fidelă a primelor 45 de mi
nute. Jucătorii celor două echipe au 
perseverat în jocul la ofsaid, acțiu
nile s-au desfășurat aproape în în
tregime în zona centrală a terenului, 
iar cele cîteva faze de poartă au 
fost lipsite de eflcaci'ate

Mihai IONESCU

I

circa 
(min. 45). 
Raportul 
(pe spa-

_____ PÎRVU, 
POJONI. Popovici — Peteșeu, 
mide — Axente (min. 78 Cura), 
șovschi, Kun, CONDRUC (min. 
Sima).

STEAGUL ROȘU : Adamache 
Anghelinl, Pescaru, Alecu, Mateescu 
— Ghergheli, CADAR, Balint — An- 
ghel (min. 69 Naghi). Paraschivescu 
(min. 46 ZOTINCA). Gybrfi.

A arbitrat I. RUS (Tg. 
*★**, ajutat la linie de St. 
(Sighișoara) 
(Tg. Mureș)

Cartonașe 
dar.

Cartonașe _,.. , ___ ___ _
Trofeul Petschovschi : 9.
La tineret-rezerve : U.T.A. _ Stea

gul roșu

cu greșeli, și Z. 
bine.

galbene s Gyorfl 

roșii : nici unul.

1—0 (1—0).

Do- 
Bro- 

31

Mureș) 
DIarian 
Szeczei

șl ca-

8 (prin telefon).
a jucat și astăzi

> de forma acelor 
îi aduseseră atîta 
mare a arădenilor a 

luciditate și vigoare a 
chemată să frîngă re-

ARAD,
U.T.A. _ 

deșt, departe 
însorite care 
rie. Hiba cea 
fost lipsa de 
ofensivei, cea ............
zistența unei apărări solide, activi
zată de experiența lui Pescaru. La 
aceste slăbiciuni decisive s-a adău
gat și accidentarea prematură a ce
lui mai activ atacant (Condruc, în 
min. 31 a părăsit terenul lovit la 
bărbie), fapt care a amînat „golul 
fericirii" pînă în ultimul minut al

mo- 
zile 
glo-

CLUJ, 8 (prin telefon).Bone a mi
zat mult, astăzi, pe cartea defen
sivei. O carte defensivă însă exa
gerată, mai ales -în prima repriză

Invitați să atace — și prin di
namica mai „economică" a oaspe
ților — studenții clujeni nu se lasă 
prea mult așteptați, dar din pri
cina crispării, justificată prin an
tecedente (trei înfrîngeri la rînd), 
ofensiva lor nu leagă, un timp, 
nici o fază mai acătării la poarta 
lui Solyom. Singur Anca, călit și 
sub tricoul cu tricolor, se arată 
ceva mai lucid în susținerea pri
mei linii, cu mingi trimise precis, 
în adîncime, spre „vîrfuri". Jocul 
curge fără prea multe evenimente 
notabile pînă în minutul 20 cînd 
arbitrul T. Leca sancționează, 
pripit, o lovitură de 11 m: în due
lul pentru balon, purtat în careu, 
la circa 14—15 metri lateral, între 
Szollbsy și Lică, ultimul' se deze 
chilibrează și cade, dar după pă
rerea noastră, în intervenția fun
dașului lui Bone n-a existat inten
ția de a comite fault. Solyom va 
face dreptate, apărînd penaly-ul 
executat de Mureșan, jos, la colț 
dar fără suficientă putere. Sanc
ționat cu cîteva fluierături, ve
nind de la peluza din spatele por
ții lui Solyom, același Mureșan va

primei reprize. Atunci, după zbuciu
mul fără ecou al atacanților arădeni, 
fundașul Pojoni a venit în preajma 
careului mic și a înscris cu capul 
la centrarea joasă, puternică a lui 
Axente.

Sigur, U.T.A. mai poate argumen
ta victoria sa atk de muncită și prin 
replica brașovenilor bine ogranizați 
într-o apărare de multe ori supra
aglomerată, mai poate aminti și de 
bara Iui Broșovschi (min. 80) șl de 
neatențiile lui Domide, Broșovschi 
și Kun în cîteva faze hotărîtoare. 
Dar nu-i mai puțin adevărat că și 
brașovenii ar putea aduce contraar- 
gumente: „perioada lor roză" de la 
jumătatea reprizei secunde cînd, 
după marea ratare a lui Cadar (min. 
56), deschis de Zotincă, trage de la 
11 m pe lîngă poartă (deși avea cu
loar favorabil), puteau fructifica lu
ciditatea pe care Pescaru (trecut în 
față) a încercat să o dea unei ofen
sive lipsite de curajul necesar mai 
ales în fazele de contraatac. Cu trei 
extreme * ' ... .
roșu a 
geților 
Zotincă, 
în fată _____ __ ............
răspunderi majore șl nu și-a ordonat 
ambițiile. Așa că_ U.T.A., care s-a

Raport de cornere : 11—5.
șuturilor la poartă : 27—7 
țiul porții : 12—2).

C.S.M. REȘIȚA : Ilieș — 
GEORGEVICI, Kiss Kafka 
torovici, BELDEANU — 
ȘEI. PUȘCAȘ, DUDU GEORGESCU. 
Sllaghl (min. 75 Roșea).

JIUL : ion Gabridl — Georgescu 
(min. 46 Onuțan), Tonca, Stocker 
(min. 46 GEORGESCU). Dodu - 
Urmeș, Libardi (min. 46 Cotormani)
- Stan, ROZNAI. Făgaș, Mulțescu.

A arbitrat OTTO ANDEBCO (Satu 
Mare) *****, ajutat la linie de 
Vasile Topan din Cluj și Carol Si- 
laghi din Baia Mare.

Cartonașe galbene : Tonca și 
tormani.

Cartonașe roșii : nici unul.
Trofeul Petschovschi : io.
La tineret-rezerve : C.ș.M.

— Jiul Petroșani 2—1 (0—0).

Rednlc,
— Nes- 

ATODIRE-

Reșiț:

în repriza secundă Steagul 
mizat, firește, pe viteza să- 
sale, dar, exceptîndu-I pe 
mai nimeni nu s-a descurcat 
pentru că nu și-a asumat

apărat cu prudență (Pîrvu șl Pojoni 
fiind de netrecut), poate argumenta 
succesul său și prin raportul de cor- 
nere, net favorabil, care spune o dată 
în plus că brașovenii au venit la 
Arad inhibați de prejudecata remi
zei.

la primirea 
și portarul 
rîndu-i-se, 
Nu mult timp după aceea, presați 
continuu, masivii apărători din Pe
troșani au cedat din nou (min. 18), . 
Atodiresei marcînd spectaculos, din 
plonjon, un gol de toată frumusețea, 
la o centrare impecabilă a lui Bel
deanu. In sfîrșit, cu cinci minute 
înainte de pauză, Dudu Georgescu, a 
majorat și pecetluit scorul înscriind 
primul său gol la C.S.M. așa cum 
promisese înainte de meci.

La pauză, Ștefan Coldum a efec
tuat cîteva inspirate schimbări în 
formație, scoțîndu-i pe Libardi șl 
Stocker, trimițînd în teren pe Onu- 
țan și Cotormani, Georgescu trecînd 
fundaș central. Apărarea Jiului va 
juca în repriza a doua mult mai a- 
tent dar în atac încercările singu
lare ale lui Roznai n-au avut sorți 
de izbîndă, apărarea reșițeană mar- 
cîndu-1 destul de strict, nelăsîndu-1 
să șuteze. Tot reșițenii șî-au creat 
și în această parte a jocului cîteva 
mari ocazii de gol pe care însă Dudu 
Georgescu (min. 50 bară, Beldeanu ’ 
min. 82, Atodiresei min. 85 și Pușcaș 
min. 87), toți într-o 
de joc șl șut, le-au 
foarte bune.

acestui gol a avut-o însă 
Jiului, mingea strecu- 

în plasă, printre mîini.

vervă deosebită 
ratat din poziții

Mircea M. IONESCU Laurențiu DUMITRESCU

MUREȘAN RATEAZĂ UN PENALTY 
DAR, APOI, ÎNSCRIE GOLUL VICTORIEI

Stadion municipal ; teren bun ; timp Însorit ; spectatori 5 009. A marcat 
MUREȘAN (min. 36). Raport de cornere : 8—1. Raportul suturilor la noarlă ; 
14—2 (pe spațiul porții : 5—0).

„U“ CLUJ : ștefan — CREȚU, Mlhăilă, SOLOMON, CIMPEANU — ANCA 
Fanea — Uifăleanu, Barbu (min. 60 Soo), MUREȘAN, Lică. 
kt Soly°m ~ SzOllOsi, Unchiaș, Ispir, CZAKO — Bblonl — VARAD1
Naghi, Hajnal — Caniaro, Fazekaș.

A arbitrat T. LECA (Brăila) **★*, ajutat la linie de Al. Pîrvu (Bucu 
rești) și F. Căpriță (Brăila).

Cartonașe galbene : UNCHIAȘ șt HAJNAL.
Cartonașe roșii : CANIARO.
Trofeul Petschovschi : 8.
la tlneret-rezerve : „Us Cluj — a.S.a. Tg. Mure? 2-0 (1—0).

primi puțin mai 
plauzele tuturor, 
șitului 6ău volă 
înscrie, spectaculos, sub „transver
sală", unicul gol al partidei. Fu
sese una din puținele acțiuni o- 
fensive bine concepute, balonul, 
înainte de a ajunge la Mureșan, 
circulînd pe la Crețu (urcat pe 
culoarul Iui în atac) și Anca, mij
locașul ofensiv care, prin interca
lările lui în linia I, a creat pro
bleme neprevăzute în defensiva ri
gidă a formației oaspete.

La reluare, deși A.S.A. 
îndrăznește mai 
nu se schimbă 
loase Ie notăm 
Solyom care în 
trece prin, clipe 
min. 80, Lică centrase perfect îna-

tîrziu (min. 36) a- 
ca urmare a reu- 
cu care avea să

Tg. M 
jocului 
pericu-

mult, fața 
Acțiunile

tot la poarta lui 
min. 62, 63 și 80 
grele. La faza din

poi, din apropierea liniei de fund, 
dar Mureșan a greșit cu puțin țin
ta, șutind violent, din poziție fa
vorabilă, într-unul din stflpii 
porții. In tot acest timp, tîrgmure- 
șenii expediaseră un singur șut 
(min. 65 Hajnal) spre poarta lui 
Ștefan, dar (ca și în prima repri
ză, de altfel) fără adresă 1

Evoluînd șters în partida de azi, 
jucătorii oaspeți s-au „evidențiat" 
în mod nedorit, la capitolul indis
ciplină, motiv pentru care Unchiaș 
(min. 50), Hajnal (min 63) au pri
mit cartonașe galbene, iar Caniaro 
(min. 75) — pe cel roșu, pentru in
jurii aduse arbitrului.

Cam atît, despre un joc 
arareori, a 
diocrității.

. ‘3 re,
depășit ștacheta me-

G. NICOLAESCU

t



t

IN CM. DE HOCHEI (grupa A)

HOCHEIȘTII SOVIETICI CONTINUA
SERIA VICTORIILOR

Cîștlgînd 
tîlnirea cu 
hochei a Ui 
întrecerile celui de al doilea turneu 
un avans de două puncte în fața ad
versarei sale de sîmbătă seara, și cu 
4 p înaintea cîștigătorllor de 
Praga. hochelștii Cehoslovaciei.

Si în meciul de sîmbătă, formația 
antrenată de Vsevolod Bobrov a ju
cat excelent. Hocheiștii sovietici au 
imprimat de la început un ritm in
fernal, reușind ca după 20 de mi
nute să-și asigure un avantaj consis
tent de 4 goluri. Din acel moment, 
partida a fost practic încheiată. Sue
dezii. e drept, au reușit să echili
breze jocul în continuare, dar numai

la un scor categoric !n- 
Suedia, reprezentativa de 

niunii Soivetice a Început

la

atit. Succesul cu 6—1 al echipei 
U.R.S.S. a fost pe deplin meritat, 
și el confirmă valoarea superioară 
a acestei selecționate la actuala edi
ție. Fără îndoială, sîmbătă seară, 
portarul Abrahamson nu a avut o 
zi prea bună, fiind chiar înlocuit în 
repriza secundă. Indiferent însă de 
acest factor, așa cum au jucat sîm
bătă, sportivii sovietici și-au întărit 
pretențiile de a reintra în posesia 
titlului.

Ieri, în primul meci al returului, 
Cehoslovacia a învins doar cu 4—1 
(1—0, 2—0, 1—1) pe ultima clasată, 
formația Poloniei. în al doilea joc: 
U.R.S.S. — R. F. Germania 18—2 
(9—1, 2-0, 7—1).

IN TURNEELE DE TENIS
SUCCESE ROMANEȘTI

Azi vor fi cunoscute deținătoarele titlurilor supreme

Năsiase Învinge pe Panaiia • Româncele se remarcă Ia Nisa:

un loc I și douâ locuri II
BARCELONA. — Pe terenul 

trai de la „Royal Polo Club — 
celona" s-au disputat ieri finalele pri
mului turneu european In aer li
ber, din actualul sezon. El a pri
lejuit și prima victorie obținută de 
campionul român Ilie Năstase pe con
tinent, in acest an. După ce între- 
cuse, în semifinalele probei de sim
plu, pe francezul Fr. Jauffret cu 2—6, 
6—2, 6—4, 6—4, el a dispus și dr

In divizia feminină a de baschet

DEȘI CALMĂ, ETAPA A FOST
In etapa a XV-a a campionatului 

republican de baschet feminin au fost 
înregistrate următoarele rezultate •

I.E.F.S. — VOINȚA BUCUREȘTI
60—47 (37—21). în cel mai important 
meci al etapei, studentele au evo
luat remarcabil în prima repriză, 

un avans sub- 
suficient pentru 
a fost favorabil 
Voința (7—2 In

și-au asiguratcînd 
stanțial, dovedit 
victorie. începutul 
sportivelor de la 
min. 5), dar, în continuare, elevele 
prof. Ioan Nicolau s-au impus prin 
intercepții și contraatacuri repetate, 
în plus, introducerea în teren a An- 
gelicăi Tita s-a făcut din plin sim
țită în direcția rezolvării acțiunilor 
poziționale. In repriza secundă. Vo
ința deși a ținut 
izbutit să refacă 
din handicap. In 
fost plăcută, viu 
meroasele 
țări i-au 
nică. Au 
Pantea 8, 
4. Szabo 
tiv Ionaș 
Fierlinger 
Rădulescu 
foarte bine M. Rizea și

CONSTRUCTORUL BUCUREȘTI — 
UNIVERSITATEA CLUJ 46—35 
(26—13). Debutul întllnirii a fost ne-' 
favorabil tinerelor clujenbe, deși 
antrenorul lor, N. Martin, dorind să 
evite un început slab (cum s-a pe
trecut în meciul cu Rapid, vineri 
seară), le-a impus o încălzire tare. 
Dar. emoționate probabil (să nu ul-

pasul, totuși nu a 
decît trei puncte 
general, partida a 

disputată, deși nu
de tehnică și ra- 
din valoarea teh- 
Deak 16, Tita 12, 
5, Petric 5, Nanu 

respec-

greșeli 
scăzut 
înscris 
Iftimie

10 pentru I.E.F.S.,
16, Savu 9, Andreescu 8,
6, L. Rădulescu 4, T.

2, Mațeescu 2. Au arbitrat
P. Pasăre.

tăm că majoritatea au numai 18 
ani și primele jocuri în divizia A 
le-au susținut de-abia cu citeva săp- 
tăminj In urmă), studentele au pier
dut balon după balon, iar adversa
rele lor le-au folosit cu promptitu
dine, determinînd ca tabela de scor 
să indice 10—2 (min. 7), 21—6 (min. 
12).

în partea a doua a întrecerii, e- 
chipa Universitatea a forțat reduce
rea handicapului, însă apărarea în 
zonă utilizată de elevele fostului 
internațional Marian Spiridon le-a 
dejucat cu regularitate intențile. De- 
abia spre sfîrșit, cînd a intrat în 
funcție presingul, formația clujeană 
a redus din diferență, dar numai 
pînă la 5 puncte. Oricum. Universi
tatea a arătat că are reale posibili
tăți, dar pe care le va putea con
cretiza doar atunci cînd jucătoarele 
vor izbuti să se debaraseze de e- 
moția exagerată manifestată la în
ceputul meciului. Cit despre Con
structorul, a demonstrat încă o dată 
capacitatea tactică și de luptă, do- 
vedindu-se o echipă care știe să se 
impună 
potriva 
valoare, 
bas 13, 
Ciortan

în Intîinirile decisive, fcn- 
unor adversare apropiate ca 
Au înscris Gugu 14, Bara- 
F. Popescu 6, Godeanu 3.

2, Gheorghe 2 pentru So-.- 
structorul. respectiv Szekely 12. 
Neța 8, Merca 5, Moraru 5, E. Far
kas 3. Kazăr 2. Au arbitrat foarte 
bine C Negulescu și N. Iliescu. (D. 
STANCULESCU).

POLITEHNICA BUCUREȘTI — 
UNIVERSITATEA TIMIȘOARA M—

CONCURSUL REPUBLICAN DE PRIMĂVARĂ AL SĂRITORILOR

ALEXANDRU BAGIU
LA PRIMA SA VICTORIE

Ultima zi a concursului republi
can al săritorilor a adus antrenoru
lui Aurel Breja satisfacția unui fru
mos succes al tînărului său elev, 
Alexandru Bagiu, la săriturile de 
la platformă. Deși practică acest 
snort de puțină vreme, iar condi
țiile de pregătire sînt total vitrege 
(Ia Oradea nu există platformă și 
antrenamentele le efectuează La 
trambulină). Bagiu a izbutit să se 
impună prin acuratețea săriturilor 
executate Din păcate, la băieți, ca 
și la fete, am consemnat numărul 
mic al săritorilor la platformă (ieri 
doar cinci). Să fie vorba de lipsa de 
„condiții" (exemplul lui Bagiu a- 
nulează această presupunere), sau 
de alte motive, care vizează even
tual insuficientul curaj al antreno
rilor de a-și îndruma elevii să sară 
de la platformă ?

La 
terinei Dumitriu. In sfîrșit. după 
ce vom evidenția comportarea a 
doi foarte tineri săritori (Georgiana- 
Săcăleanu și Victor Bastar, din pe
piniera antrenoarei Elena Timar), 
vom încheia prin a ne manifesta 
(pentru a cita oară ?) regretul față 
de subiectivismul supărător al ar
bitrilor. care și-au părtinit in mod 
vizibil favoriții.

Rezultate i pUtfonnă bărbați:
AL Bagi a (Crișul Oradea' 381.43.

(Progresul) 37&.T5. X 
(CSM Cluj! 320.18. 4 
(CS Școta-un 23X19 ; tram- 
fetnei : 1- E. Damitriu Pro- 
413215, 1 L. Popescu (Se sp.

4

fete, victorie comodă a Eca-

L

A -

V.
L Ilieș
Laszlo 
Basta r 
bulină 
greșul)
Sibiu) 323.65, 1 F Secol CS. Șco
larul) 317.80, 4. A. Popescu Șc sp. 
Sitiu) 315,50.

cen-
Bar-

campionul italian Adriano Panatta, 
după o finală de mare spectacol, in 
patru seturi : 6—1, 3—6, 6—1, 6—2. A 
urmat finala de dublu, disputată în
tre perechile Orantes, Gisbert (Spa
nia) și Țiriac (România), Estep 
(S.U.A.). A cîștigat cuplul spaniol eu 
e—4, 7—6.

NISA. — Româncele s-au remarcat 
în mod deosebit în primul turneu in- 

• ternaționai de la Nisa, încheiat du- 
ninică pe terenurile de Ia T. C. Me

INTERESANTĂ
54 (37—27). Deși a forțat Politehnica 
nu a reușit să se detașeze de echi
pa Universitatea decît în min. 26 
(scor 46—38). perioadă în care Ro- 
dica
Apoi, o suită de coșuri marcate de 
Savu, Szabados, Prunca, Stânoiu și 
Capotă au determinat distanțarea 
actualei fruntașe a clasamentului, în 
vreme ce, în mod surprinzător, timi- 
șorencele au cedat treptat, ajungînd 
ca, în final, sâ facă simplă figu
rație. Au înscris Szabados 24. Cio
can 14, Pruncu 14, Savu 13, Capotă 
4, Demetrescu 5, Stânoiu 6, Boca 
8 pentru Politehnica, respectiv Go- 
ian 23, Villanyi 12, Grosskopf 4, 
Nedelea 2, Schnebli 
trat bine A. Atanasescu 
să re

sanatatea SATU
RAPID BUCUREȘTI 65—95 (29—52). 
Jocul a fost echilibrat doar in pri
mele 18 minute după care bucu- 
reștencele s-au detașat și au domi
nat
Au

14.
Basarabia 6, Stancu 4, Ec. Pajtek, 
Bohm 2 pentru Rapid, respectiv 
Pop 23, Mihalik 17, Fulop 6, Kârcso 
6, Horvath 4, Biro 4. Patakj 3. Ta
mas 2. Au arbitrat bine I. Știrbu 
și A. Balas. (ȘT. VIDA-corespJ.

Golan a evoluat remarcabil.

net pinâ 
înscris 

Vasilescu

13. Au arbi- 
și P. Pa-

MARE

la sfirșitul întrecerii.
Suliman 25, Racoviță 
19. Bosco 12, Tal 10,

CRIȘUL ORADEA — VOINȚA TG. 
MUREȘ 54—47 (25—23). După u.n joc 
de slab nivel tehnic, dar interesant 
datorită evoluției scorului (17—7 în 
mia. 12, 37—40 in min. 27. 49—43 
în min. 38.’), gazdele au realizat 
o victorie muncită și meritată. Au 
înscris Varga 13, Dudas 12. 
10. Ghiță 8. ~ \ “
pentru Crișul, respectiv Lorîncz 19. 
Lucaci 10. Brassai 8. Poc 4. Toduț 
4, Covaci 2. Au arbitrat foarte bine 
I. Petruțiu și V. Chioreanu. (I. BOI- 
TOȘ-cores p.)

___, Balogh 
Cvartal 9. Bodor 2,

IERI. IN CAMPIONATUL DE RUGBY
GRIVIȚA ROȘIE —

VULCAN 18-3
Ieri dimineața s-a disputat in Capita

lă un singur meci de mgby din cadru 
campionatului categoriei A. etapa fiinc 
amlnatâ pentru a face loc pregâtiriloi 
In vederea apropiateXr partide ofteiax 
cc Spania aprigei ș8 Marne o ape> 

dfea ea—r :eat=’. ecrope*r F ULA 
fesrserea de est a a~^- joc pe ss.-eau 
Vcjea* s a epos err-pe’ gardl _XV-ie- 
Ceny Bpscl aceasta deoarece grm- 
leg.?. ter peea sEăereEWt Sa Frarrta. 
rpde vcc tezreprtr^e ca rzrresa ea- 
drr‘ rl"*_a vce rr. rocuri. Me-
râl a ri*-. acre^P: si a rădic pofta dt 
Joc a fcesMcte! grrr.țeae care a eJșri- 
tat e« sa aror comod : 18—3 (fc—4) 
A3 Ir-sc"" 5 pe-—-- .-reâtoci : Simioa

HANDBALUL NOSTRU FEMININ LA RĂSCRUCE DE DRUMURI
(Urn.are din pag r)

este nici recomandabil, nici posibil. 
Dar aceasla nu justifică slăbiciunile 
timișorencelor tn fir.ală.

Cauzele acestui decalaj se află în 
înseși carențele actuale ale handba
lului nostru feminin. Impasul este o 
situație creată de lipsuri în diferitele 
domenii ale activității
SELECȚIA NECORESPUNZĂTOARE - 

PRINCIPALA CARENȚA
Handbalul feminin evoluează in di

recția asigurării unor generații de 
jucătoare cu gabarit, atletice, dispu- 
r.înd de torță șl viteză. Pe acest 
fond, al unor posibilități fizice deo
sebite și al unui antrenament înde
lungat, se grefează pregătirea teh
nică. Secțiile de juniori ale clubu
rilor noastre, școlile sportive — n-au 
ținut seama de acest imperativ. Se
lecția se desfășoară în mod necores
punzător, se face întîmplător, se 
admit» ceea ce se prezintă. Sînt pri
mite în secții jucătoare cu un ga
barit mic și mijlociu, cu posibilități 
de dezvoltare reduse. In continuare, 
pregătirea acestora cunoaște grave 
carențe. în loc ca la această vîrstă 
accentul să se pună — Intr-un pro
cent hotărîtor — pe pregătirea fizică, 
se trece cu prea multă ușurință Ia 
asimilarea deprinderilor tehnice. 
I. ipsa resurselor fizice, slaba pregă
tire atletică, nu permit nici desfă
șurarea unui proces de instruire teh
nică la nivelul exigențelor și nici nu 
asigură dezvoltarea generală necesară 
unei jucătoare cu veleități în activita
tea internațională. Ar trebui analizat 
dacă nu cumva programul competi-

(ionad 
e‘ape 
calea 
lunea 
acum 
gătire 
lui competiționai.

Există handbaliste 
divizia A a căror a 
nibilă. lipsite de forță de aruncare 
la poartă, jucătoare care La cartea 
a doua a medului sir.: aprcace su 
focate. Este evident că tns-j::.t terțe
le tși a'J originea in procesul instr: 
tiv-educativ nesatisfacâtor din peri
oada
UN

al juni..rilor„ — 
săptâmînale — 
unei pregătiri 

durată. Antrena 
să restrfngă 
pentru a f:- c

sLre ctnd<a ixUî*ate cu suree* (paravan 
pec:.-u ’ jră^sarele de la 9 tn. folo
sirea sfleiuti a extremelor, contra- 
atzeu! sa -. i) au fost abandonate 

f: înlocuite cu altele. Jocul 
■ rmârirei numai si numai a

rezattatulai imedial au dus la scl- 
dem ta«rt ara lăzi tății. frumuseții si 
tficiratei arestai sport care se afla cu 
patină «rew-e tn urmi in plină ascen- 

a se reflectă in
e- 
ei

In ta 
ergare

i junioratului.
STATU QUO CU 

NEFAVORABILE 
altă serie de caize 

ca șl celelalte, tot

INFLUENTE

(deter mlna- 
de nivelul

O 
te, 
nesatisfăcător al procesului inriructiv- 
educativ) se găsește In nivelul valo
ric staționar al campionarjlul națio
nal. Desfășurarea întrecerilor primei 
divizii, de pildă, este lipsită de viață 
in numeroase dintre secvențele sale. 
Mulți ani au concurat la titlu doar 
două echipe (ar.ul acesta a venit In 
sfîrșit, tn dispută și a treia), iar ce
lelalte s-au zbătut să evite retrogra
darea Apatia, cunoașterea dinainte 
a rezultatelor au redus interesul 
(chiar și al jucătoare! rr). au consti
tuit și constituie o frină in calea 
progresului valoric al handbalistelor, 
al echipelor și — in ultimă instanță 
— al reprezentativei noastre naționa
le. Nu există o evidentă preocupare 
pentru introducerea în jocul echipe
lor a unor noutăți tactice, pentru 
perfecționarea tehnică, pentru pre
gătirea fizică generală a jucătoare
lor. Chiar și lucrurile arhicunoscute,

AU FOST DESEMNAȚI
PRIMII CAMPIONI NAȚIONALI ȘCOLARI 

LA LUPTE LIBERE
IAȘI, 8 (prin telefon). începute 

vineri în sala sporturilor din lo
calitate, primele campionate na
ționale școlare de lupte libere s-au 
încheiat duminică la prînz. Pe 
parcursul a trei zile de întreceri, 
tinerii elevi sportivi au etalat 
frumoase cunoștințe tehnice și o 
bună pregătire fizică, realizînd 
partide viu disputate, apreciate de 
specialiști. Iată-i pe primii trei 
clasați la fiecare categorie (cat. 
48 kg): 1. C. Szasz (Șc. sp. nr. 2 
Odorhei), 2. M. Manole (Șc. gen. 
nr 11 Buzău), 3. Gh. Barcu (Gr. 
șc A U. Brașov); 52 kg ! 1. P.
Brîndușan (Gr. șc. Construcții Ti
miș), 2. ~
Brașov),
Odorhei): 56 kg i 1. D. Buta (Gr. 
șc. U.A. _ . '
(Gr. șc. Timiș), 3. T. Ene (Gr. șc. 
Reșița): 60 kg: 1. M. Voicu (Șc. 
prof. Progr. Brăila), 2. O. Dușa 
(U A. Brașov), 3. I. Șuleapă (Șc

N. Parepa (Gr. șc. U.A.
3. L. Sandor (Șc. prof.

Brașov), 2. F. Stumper

gen. 77 Buc.); 65 kg: 1. I. Dumi
trescu (Gr. șc. Ploiești), 2. Gh. 
Grigore (Gr. șc. Chimie Craiova). 
3. T. Dumitrescu (Șc. prof. Ali
mentara Craiova); 70 kg: 1. N.
Dorobanțu (Lie. nr. 25 Buc.), 2. S. 
Gyorffy (Lie. Dr. Petru Groza O- 
dorhei), 3. Șt. Soos (Gr. șc. Cluj) ; 
75 kg 11. T. Sergheli (Lie. nr. 5 Tg. 
Mureș), 2. D. Humiță (Șc. prof. U.M. 
Timiș.) 3. V. Baciu (Gr. șc. Cluj): 
81 kg : 1. F. Arsene (Lie. nr. 2 
Ploiești), 2. I. Dalea (Șc. prof. E- 
lectroputere Craiova), 3. A. Mîțu 
(U.A. Brașov) j 87 kg i 1. C. Papuc 
Șc. prof. Progr. Brăila), 2 Al 
Szabo (Gr. șc. Hidromecanic^ Bra
șov), 3. D. Naghi (Șc. prof. Odor
hei); +87 kg: 1. V. Mihăilă (Șc. 
prof. C.F.R. Timiș ), 2. C. Leancă 
(Șc. prof. C.F.R. Buc.), 3. T. Geor
gescu (Lie. Șt. Plavăț Orșova).

siewela mi. Ten 
pvolutta oe blan International a 
efcfaglnr de club si a reorezentati' 
Mțimjle Rezaftalele slabe ale echi
pei Ramâaieî la Neubrandenburg au 
la baza aceleași cauze.

TOTUL FFNT»t| 
TERENULUI

Școala handbalul: 
-oscută si prețuita 
dispune de tehricie: 
care — reunir.du-sl 
rind sincer — oot contribui direct la 
refacerea handicapul»! creat Ia ie
șirea din impas a handbalului nostru 
feminin. Se impune ea antrenorii de 
elită s3 conlucreze pentru elaborarea 
onor nome de selecție a căror a- 
plicare să ducă la crearea de gene
rații de jucătoare dezvoltate 
corespunzător ooii orientări, 
nevcîe. < 
deretici 
norilor.
troleze 
procesul 
tiile de 
nerele handbaliste unor 
dice, să noteze munca 
in funcție de elemente 
si de calitatea muncii 
cu ele.

Pregătirea echipelor 
trebuie să se facă, d? 
controlul federației. Cluburile spor
tive. secțiile au datoria să intervină 
energic, să influențeze calitatea 
muncii, «ă analizeze si să ia măsuri 
or! de cîte ori activitatea de pre
gătire nu se situează la nivelul exi
gențelor mereu sporite ale sportului 
de performantă. Munca de educare 
a handbalistelor noastre în spiritul 
dăruirii, al abnegației, al dorinței de 
a munci la 
și mai bine 
aceasta se adaugă si 
EXIGENTA

RECUPERAREA 
PIERDUT

ji românesc, cu- 
!n întreaga lume, 
ni d» înaltă clasă 

forțele, colabo-

fizic 
noii orientări. Erie 

de asemenea, ca organele fe- 
(eoleeiul (•»-> trai al antre- 
antre— orii federali) »ă con- 
și să indci-ne permanent 

I in«tructiv-educativ in scc- 
juniori. să le supună pe ti- 

teste perio- 
antrenorilor 
selecționate 
desfășurate

divizionare 
ademenea, sub

D. DIACONESCU-coresp.județean

antrenamente mai mult 
este cvasiinexistenlâ. La 

LIPSA DE 
A ANTRENORILOR, 

FAPTUL CA DE-A LUNGUL ULTI
MILOR ANI N-A FOST SANCȚIO
NATĂ CIT FERMITATE DELĂSA
REA. ACTIVITATEA SUPERFICIA- 

. LA, LIPSA DE AMBIȚIE Snre toate 
aceste carențe trebuie să se îndrepte 
atenția sportivelor, activiștilor din 
secții, cluburi si federație, a an
trenorilor si tehnicienilor Elimina
rea lor grabnică și definitivă să de
vină un obiectiv principal al activi
tății.

Nutrim speranța că tn toate clu
burile cu echipe divizionare de 
handbal feminin se vor face analize 
profunde și că — primind sprijinul 
federației — vor fi luate măsurile 
cele mai eficiente pentru .ea sportul 
românesc'să fie reprezentat cu cinste 
și demnitate de echinele de handbal 
ce evoluează în competiții intr rna- 
ționale.-

diteranee. La simplul feminin, „fi
nala românească" a opus pe cam
pioana țării noastre, Iudit Dibar- 
Gohn, tinerei tenismene Virgina Ru- 
zici. A fost reeditarea finalei ulti
melor campionate naționale, de la 
Cluj. Și de data aceasta, a cîștigat 
Iudit Gohn, după o partidă specta
culoasă, care a durat aproape 2 ore 
și jumătate. Scorul finalei : Gohn — 
Ruzici 6—4, 7—5. Primele noastre ju
cătoare au fost prezente și în a 
doua finală, cea de dublu. Ele se 
calificaseră învingînd, în semifinale, 
puternicul cuplu Pryde (Noua Zee- 
landă) — Blachford (Anglia) cu 0—6, 
6—4, 6—3. Adversarele lor, în me
ciul decisiv, au fost maghiarele 
Borka și Szoreny, învingătoare cu 
6—2. 6—0 asupra perechii franceze 
Roubin — Geudy. în finală s-a dat 
o luptă strînsă, încheiată in set de
cisiv (după ce româncele au avut 
5—3 și mecibal...) cu victoria maghia
relor : Borka, Szoreny — Gohn, Ru
zici 6—1, 1—6, 8—6. Iată și rezul
tatul finalei de 
Varga (Ungaria) • 
2—6, 6—1, &—1.

în continuare
urmează — toți . _______ . _
la al doilea turneu de la Nisa, con
tînd pentru „Circuitul mediteranean".

simplu bărbați 1 
Marzano (Italia)

— In săptămîna ce 
concurenții participă

SARAJEVO, 8 (prin telefon de Io 
trimisul nostru).

Această adevărată mașină de 
consumat energie fizică și nervoasă, 
care se numește campionatul mon
dial de tenis de masă, nu se dez
minte cu fiecare zi de concurs care 
se consumă. Dificultății întrecerilor 
i se plătește tribut de aproape toate 
echipele. Iată, de pildă, două exem
ple deosebit de ilustrative. Sîmbătă 
seara și duminică la prînz s-au pro
dus cele mai mari surprize de pînă 
acum ale competiției : reprezenta
tivele R. P. Chineze, considerate ca 
principale favorite ale celei de-a 
32-a ediții a campionatelor, au fost 
întrecute. Băieții au fost învinși la 
limită, cu 5—4, de selecționata Sue
diei. Victoria scandinavilor se dato
rează în primul rind formei exce
lente în care se află campionul lu
mii Stellan Bengtsson, autorul a 
trei puncte. De asemenea, vom sub
linia și rezultatul favorabil obținut 
de tînărul Wicktorsson în fața lui 
Lian Ko-lian, ultimul dovedindu-se 
prea fragil cu jocul lui mai mult de 
apărare, motiv pentru care nu a 
putut cîștiga nici un set la suedezi.

Cel de al doilea rezultat neaștep
tat s-a înregistrat în întîlnirea fe
minină Coreea de Sud — R. P. Chi
neză, terminată cu succesul primei 
echipe : 3—1. Lee Ailese a întrecut 
pe Cen Huai-in și pe Hu Iu-lan, 
ultima pierzînd și la Ciun Huyn- 
sook, în timp ce partida de dublu a 
revenit perechii chineze. Singurele 
reprezentative neînvinse în cadrul 
grupelor au fost Japonia (fete și 
băieți), Suedia (băieți) și Coreea de 
Sud (fete). Să vedem, însă, ce sur
prize ne vor rezerva turneele fi
nale (pentru alcătuirea clasamente
lor generale) care au și început.

Echipa feminină a României a 
încheiat victorioasă ultimul meci 
din grupa B, cel Iugoslavia,

— Res- 
Alexan- 
Situîn. 

selecțio-

3—1 : Alexandru — Jeler 2—0 (10, 
13), Vlaicov — Resler 0—2 (—16, 
— 16), Alexandru. Vlaicov 
Ier, Palatinus 2—0 (10,11), 
dru — Resler 2—0 (13,19). 
du-se Pe locul 3 în grupă,
nota țării noastre va concura pen
tru locurile 5—8, alături de forma
țiile U.R.S.S., Cehoslovaciei (din 
grupa A) și R. F. Germania (meciul 
cu această echipă nu se va juca, 
contînd rezultatul din grupă : 3—0 
pentru românce). Pentru locurile
1— 4, în întrecerea „Cupei Corbil- 
lon" (trofeul cu care este dotată 
competiția pe echipe) vor juca Ja
ponia. Ungaria (din grupa A), Co
reea de Sud și R. P. Chineză (gru
pa B).

La echipele masculine, concursul 
pentru cîștigarea „Cupei Swayth- 
ling" — titlul suprem — aduce în 
fața meselor de joc (locurile 1—4) 
Suedia. R. P. Chineză (grupa A), 
Japonia și U.R.SJS. (grupa B).

Băieții noștri au terminat neîn
vinși meciurile din grupa B, catego
ria a doua. în ultima partidă ei au 
întrecut Grecia categoric, cu 5—0 : 
Gheorghe — Diakakis 2—0 (14. 16), 
Dobosi — Priftis 2—0 (19, 10), Giur- 
giucă — Christodoulatos 2—0 (21. 
15), Dobosi — Diakakis 2—0 (16. 
24), Gheorghe — Christodoulatos
2— 1 (—16, 20. 15). Cîștigind grupa 
B, ei s-au calificat in turneul final 
pentru locurile 1—1 cu Dane
marca (grupa B. contează rezulta
tul de 5—3 pentru români), S.U-A. 
și Malaezia (grupa A).

Ultimele rezultate din cadrul 
grupelor, echipe băieți, categoria I, 
grupa Ai R. P. Chineză — Unga
ria 5—2, grupa B i Japonia — Iu
goslavia 5—4, Japonia — R. F. Ger-

mania 5—2, Cehoslovacia — Anglia 
5—2, U.R.S.S. — Franța 5—1 ; echi
pe fete, categoria I, grupa A i Japo
nia — Cehoslovacia 3—0, Japonia
— Ungaria 3—1, grupa B i Franța
— R. F. Germania 3—0.

în programul de luni, ultima zi » 
întrecerilor pe echipe, cînd vor ti 
cunoscute campioanele lumii, for
mațiile noastre vor întîlni U.R.S.S. 
la fete (ora 
(ora 10).

Rezultate 
neul final 
categoria

16) și S.U.A. la băieți

la echipe băieți, tur- 
(pentru locurile 1—4, 
a II-a) : Malaezia

— România 5—4 î Loong 
Peng Sun—Gheorghe 0—2 (—14, 
—10), Peong Tak Seng — Doboși 
2—o (19, 16), Soong Poh Wah — 
Giurgiucă 2—0 (19. 16). Loong Peng 
Sun — Dobosi 1—2 (—12, 13, —19), 
Soong Poh Wah — Gheorghiu 2—1 
(18. —19. 14). P&ong Tak Seng — 
Giurgiucă 2—0 (19. 19), Soong Poh 
Wah — Dobosi 0—2 (—19. —12), 
Loong Peng Sun — Giurgiucă 0—2 
(—9, —13). Peong Tak Seng — 
Gheorghe 2—6 (15. 19), Danemarca
— S.UA. 5—3. Echipe băieți (cat. 
I) turneul pentru locurile 1—4 ! 
U.R.S.S. — Suedia 5—4 ! Echipe 
fete (cat. I), turneul pentru locu
rile 1—1 : Coreea de Sud — Un
garia 3—1. Seara tîrziu, s-au termi
nat două întreceri din cadrul tur
neului feminin (categoria I> pentru 
locurile 5—8. Iată rezultatele: Ro
mânia — Cehoslovacia 3—1 : Ale
xandru — Silhanova 2—0 (12, 6), 
Vlaicov — Grofova 0—2 
—15). Alexandru, Vlaicov — 
hanova, Grofova 2—0 (20, 26), Ale
xandru — Grofova 2—0 (17, 11) J 
U.R.S.S. — R. F. Germania 3—0.

C. COMARNISCHI

(—20, 
. Sil-

in „uvertura" sezonului european deD'Juă frumoase victorii românești
tenis '75 semnate de Iudit Dibar Gohn și Ilie Năstase.

Scrimeri români in turnee

ILEANA GYLLAI LOCUL
VARȘOVIA. 8. — Turneul inter- 

natkxial de sabie peciru „Trofeul 
W olodiowsĂu* a reunit opt echipe 
printre care și o selecționată a Ro
mâniei (C. Nicolae, Gh. Culcea, 
AL Nîlcă, D. Popescu, L Pop). Pe 
primul loc s-a clasat echipa UJUS.S. 
(cu formația care a cucerit meda
lia de argint la J.O. Sabrerii so
vietici au cîștigat toate cele 7 me
ciuri susținute. S-au clasat. In 
continuare, echipele Ungariei cu 
6v, Poloniei cu 5 v. Italiei — 4 v, 
României — 3 v. Poloniei II — 2 v, 
R.D. Germane — 1 v și Franței 
care nu a obținut nici o victorie.

BUDAPESTA. °. — Turneul pa
trulater care s-a disputat între e- 
chipele feminine de 
Ungariei, României 
Italiei și, in plus, o 
cundă a țării gazdă 
cu victoria floretistelor maghiare. 
Formația secundă a țării noastre 
(Ana Pascu, Suzana Ardeleanu, 
Magdalena Bartoș, Aurora Crișu 
și Elena Pricop) nu a realizat de
cît o victorie în fata selecționatei 
secunde a Ungariei care a termi
nat pe locul II. Iată rezultatele 
floretistelor noastre: cu Ungaria 
II 9—7, cu Italia 6—10, cu Fran-

floretă ale 
II. Franței, 
garnitură se- 
a luat sfîrșit

internaționale

IV LA MINSK
ța 6—10.
SAMENT

Ungaria I 7—9. CLA- 
1. Ungaria I 4 v. 

Ungaria II 2 v, 3. Franța 2 v, 
ROMANIA II 1 », Italia 1 v.

2.
4.

MINSK, — Cupa Bielorusiei, 
competiția de floretă-fete care con
tează pentru Cupa mondială a vă
zut la start cca 140 concurente 
din diferite republici unionale so
vietice, «ca și dintr-o serie de țări: 
România, Bulgaria. R.D. Germană, 
R.F. Germania. Cuba, Polonia, Ce
hoslovacia. Au absentat, în schimb, 
■sportivele din Ungaria și Franța 
care au dat prioritate „patrulate
rului" de la Budapesta.

Iată o succintă „diagramă" a 
comportării reprezentantelor țării 
noastre. Ana Gîrbea iese din turul 
I, Olga Szabo în turul II. Marina 
Stanca în turul III (optimi). Ecate- 
rina Stahl (în semifinale). Ileana 
Gyulai a ajuns în ultimul episod 
alături 
reușind un meritoriu Ioc IV cu 2 
victorii (la Nikonova și Giljazova). 
CLASAMENT FINAL : 1. Belova
5 v, 2. Zabelina, 3. Burocikina, 
4. GYULAI (România), 5. Nikonovă, 
6. Giljazova. în continuare (luni și 
(marți) se va desfășura și un turneu 
pe echipe.

de .5 trăgătoare sovietice

CU TOATE CÂ A DOMINAT COPIOS..

R.D. GERMANA A DEPĂȘIT GREU
SELECȚIONATA ALBANIEI

Stadionul din Magdeburg a fost locul 
de desfășurare a uneia dintre Impor
tantele partide din cadrul grupei a IV-a 
europene a preliminărilor C. M. Așa 
cum am anunțat în ziarul nostru de ieri, 
echipa R. D. Germane a întrecut pe 
cea a Albaniei cu 2—0 (0—0).

Deși învingători, fotbaliștii țării gazdă 
nu au desfășurat, totuși, un 1oc de cali
tatea așteptată. Cu toate că a. domi
nat majoritatea timpului și a avut 
un raport de cornere foarte... favo
rabil (14—1) selecționata R. D. Germane 
nu a reușit să deschidă scorul decît 
în min. 62 și asta numai în urma unei 
duble greșeli a apărătorilor albanezi : 
în loc să trimită balonul portarului Rama. 
Seidini ' • • -- -
acesta 
Gjika 
ună cu
și înscrie : 
ziu, Sparwasset aduce diferența la douâ

a fost deposedat de 
tentează în fața 

și Sparwasser sar 
Roma, dar Streich 

1—0. Opt minute

Seguin ; 
porții, 

împre- 
profită 

mai tîr-

CAMPIONATE...
R.F. GERMANIA :

TIGAT
LIAYERN A CÎȘ-

GREU

70goluri. In min. 51 Streich și în min. 
Sparwasser au trimis balonul tn bară, 

în momentele în care au avut mingea, 
fotbaliștii albanezi au combinat destul 
de bine dar nu au reușit decît o dată 
(în min. 87 prin Ragamij să fie peri
culoși pentru poarta apărată de Croy.

Arbitrul Robert Helies (Franța) a 
condus corect formațiile :

R. D. GERMANA : Croy — Kische, 
Zapf, Bransch. Kurbjuweit — Seguln, 
Sparwasser, Streich — P. Ducke (min. 78: 
L6we). Kreische, Vogel.

ALBANIA : Rama —_ Gjika, Ibershimi, 
Berisha. Seidimi
Pernaska — Pano, Glirma, 

In urma acestui rezultat
grupei arată astfel :

1. R. D. Germană
2. România
3. Finlanda
4. Albania

G. Xhafa, Ragami, 
U. Xhafa.
clasamentul

a 2 o o 7—<1 4 
21103—13
3 1112—6 3 
30030—50

CAMPIONATE...
Munchen 44 p ; 2. S. V. Wuppertal 36 p;
3. F C Koln 35 p.

TELEX • TELEX • TELEX
Au luat sfîrșit întrecerile pentru Cupa 
Europei la schi ediția 1972—1973. La mas
culin, victoria a revenit sportivului ita
lian Fausto Rădici, care a totalizat 196 
p, urmat de J. Loldl (Austria) 112 p, H. 
Weixelbaum (R.F.G.). Jakober (Elveția) 
și Fr. Ochoa (Spania) 99 p. In cla
samentul final individual feminin, pe 
primul loc s-a situat schioarea franceza 
Martine Couttet, cu 213, secundată de 
compatrioata sa Martine Ducroz 177 p.

Sliane Gould a obținut cea de-a doua 
victorie în cadrul campionatelor de Înot 
ale S.U.A. Ea a cîștigat proba de 200 y 
delfin 2:02.72, întreeînd-o pe Lynn 
Colella 2:02.96. Proba similară mascu
lină a revenit lui Robin Backhaus 1:49,55, 
urmat de Gary Hali 1:49,80. Cursa fe
minină de 100 y spate s-a încheiat cu 
victoria Lindei Stimpson 58.50, care a 
întrecut-o pe campioana olimpică Me
lissa Belote. Alte rezultate : 200 y bras
— Rick Colella 2:03,18; 100 y spate (m)
- John Nșber 50,1.

Tradiționala cursă de canotaj academic, 
care din anul 1829 se dispută pe Tamisa, 
între echipajele de 8 plus 1 ale uni- 
versităților din Cambridge și Oxford, 
a fost cîștigată la actuala ediție de .stu
denții din Cambridge. In palmaresul pro
bei, Cambridge deține 77 de victorii, față 
de 55 obținute de adversarii lor. La 
una din ediții, cele două echipaje au 
trecut in același timp linia de sosire.

că 
Unl- 

eampioană a 
•' un tur- 

R. P.

Ziarul „Washington Post» anunță 
echipa masculină de baschet a 
versitățil din california,
S.U.A., urmează să întreprindă 
neu de mal multe jocuri tn 
Chineză.

de tenl3 
_____ _____ _ __________ __ Elve
ției. eontlnd pentru .Cupa DavU*. tona 
europeană, grupa B. După prima ri, 
scorul este favorabil oaspeților cu 2—0.
■ 
Halterofilul sovietic de categorie 
grea, David Rigert. a stabilit. In 
drul concursului desfășurat 
ȘahtI. trei noi recorduri 
Astfel, la stilul smuls, el a 
halteră in greutate de 168.5 
runcat a realizat 213 kg, iar 
celor două stiluri — 380 kg.

I-a Lisabona a început meciul 
dintre echipele Portugaliei și

seml- 
, _ ca-
în orașul 
mondiale, 
ridicat 0 

la a* 
totalul

kg. 
la

auremarcabile
cadrul concursului 
de la Albuquer- 
prezența a peste 
Aruncătorul de

Cfteva performanțe 
fost înregistrate în

. atletic profesionist 
que. desfășurat în
8 000 de spectatori.
greutate Brian Oldfield a obținut re
zultatul de 21.57 m. corectînd cea mal 
bună performanță mondială a anului, 
pe care o realizase recent la San Fran
cisco, cu 21,32 m. Bob Beamon, în re
venire de formă, a obținut 8,11 m, în- 
vlngindu-1 pe Hynes, care a sărit 7,86 
m. Cursa de o milă a revenit Iul 
Kipchoge Kelno, cronometrat tn 4:03,7, 
Jim Ryun a terminat învingător la 
880 yarzi în 1:51,3, iar Jerry Lindgren

s-a clasat primul in proba de 2 mile 
cu 9:09,6.

Traditionalul maraton internațional 
de la Atena a fost cîștigat la această 
ediție de atletul englez Colin Kirkham.. 
t-.i a parcurs clasica distanță de 42.19» 
km în 2h 16:45.04. Japonezul Keni a 
sosit pe locul doi cu 2b 19:9.

Cel mai buni săritori cu schlurile din 
Polonia s-au întrecut intr-un concurs 
desfășurat pe trambulina de la za- 
kopane. Victoria a revenit iul Tadeusz 
Pawlusiak cu 378.9 p și sărituri de 113.108 
sl 107,5 m. Pe locul secund s-a clasat 
Ădam Krzlsztofiak _ 339,2 p, urmat d« 
Czeslaw Janlak — 329,7 p.

La Hamburg au început campionatele 
Internaționale de înot ale R. F. G<r" 
mania, care se desfășoară în bazin 
acoperit de 50 m. In prima zi a com
petiției, proba de 200 m fluture a fost 
cîștigată de Folkert Meeuw în « «««s 
Alte rezultate : 200 m liber - 
Steinbach 1:56,15 ; 400 m 
Joachim Geisler 4:47,88 ; 
feminin — Utta Schultz

La Riccione (Italia) s-a

2:06,85. 
Klaus 

mixt — Hans 
400 m mixt 

5:22,60.

z desfășurat un 
mare concurs' internațional de moto- 
ciclism, la startul căruia au fost pre- 
zenți sportivi din mai multe țări eu
ropene. întrecerile au fost dominate 
de motocicliștii italieni, învingători in 
toate cursele disputate. La clasa 500 
cmc, victoria a revenit cunoscutului 
campion Giacomo Agostini („M.V. A“ 
gusta“), care a realizat o medie orara 
de 128,245 km. La clasa 350 cmc, A* 
gostini s-a clasat pe locul secund, fiind 
întrecut de Renzo Pasolini („Aerma- 
cchi“) — media orară de 129,012 km. 
întrecerea motocicletelor de la clasa 
250 cmc s-a încheiat cu victoria lui 
Walter Villa (.YamaHa“). .

J.C. KILLY ÎNVINS

LA ASPEN...
NEW YORK 8 (Agerpres). — La As

pen, în statul Colorado (S.U.A.), se 
dispută ultimele întreceri ale concursu- 
rilor de schi rezervate profesioniștilor, 
în proba de slalom uriaș, victoria » 
revenit austriacului Harald Stuefer, 
a dispus în două manșe de compatriotul 
său Hugo Nindl. Jean Claude KUiy 
(Franța) a fost eliminat în serii, iar a- 
mericanul Spider Sabich, unul din 
favoriții probei, a căzut în semifinale, 
fiind accidentat. Proba de slalom spe
cial va decide pe noul cîștigător al cam
pionatului mondial de schi pentru pro
fesioniști. Fostul triplu campion olim
pic Jean Claude Killy trebuie să se 
claseze în primele trei locuri pentru a 
se menține pe primul loc în clasament.

LAS PALMAS: GHEORGHIli LA p DE LIDER
LAS PALMAS, 8 (Agerpres). — 

în turneul internațional de șah de 
la Las Palmas (Insulele Canare) 
toate partidele rundei a 5-a, prin
tre care și cea dintre marele maes
tru român Florin Gheorghiu și vest- 
germanul Klaus Darga, s-au termi-

nat remiză.
Zoltan Ribli
te, urmat de Andersson — 3 (1) p, 
Fl. Gheorghiu, Petrosian, Lluboje- 
vici, Panno, Stein și Hort — cite 
3.

Jn clasament conduce 
(Ungaria) cu 3>/i punc-

AGENDA
SĂPTĂMÎNII

Newcastle — West Ham 1—2. Clasament: 
1. Liverpool 53 p (din 37 jocuri) ; 2. 
Arsenal 52 p (din 37 jocuri) ; 3. Leeds 
United 48 p (din 33 meciuri).

în semifinalele „Cupei Anglie!" : Sun
derland Giga a II-a) — Arsenal 2—1 și 
Leeds — Wolverhampton 1—0. în fina
lă : Leeds — Sunderland.

ITALIA : A.C. MILAN S-A DISTANȚAT
BOLOGNA, 8 (prin telex, de la co. 

respondentul nostru). Cea mai în for
mă echipă a campionatului, A. — 
lan a reușit o splendidă victorie în- 
trecind cu 4—1. la Genova, echipa Samp. 
dorja antrenată de Heriberto Herrera 
Milanezii s-au distanțat la 3 puncte în 
clasament pentru că Juventus a pierdut 
tn deplasare, la Florența. Iată rezulta
tele și marcatorii golurilor : Cagliari — 
Lazio 0—1 (Garlaschelll). Fiorentina — 
Juventus l—l (Desolatl, Saltuttl : Cau- 
sio — 11 ml Internazionale — Atalanta 
0—0 Palermo — Vicenza 0—1 (Vitali). 
Roma — Ternana 0—0. Sampdorla Ge. 
nova — A. C. Milan 1—4 (Rivera. Bi- 
gon — 2 Biasiolo ; Salvi), Torino — 
Bologna 3—1 (Pullc! Rampantl, 
Savoldi) ; Verona — Napoli 0—0. 
SAMENTUL ; 1. A. C. Milan 38 
Lazio 33 p 3. Juventus 33 p. 4. 
rentina 30 p, 5. Internazionale 28 
Torino 27 p, 7. Bologna 24

CESARE
• fa preliminariile C. 

Luxemburg — Elveția 0—1

C. Ml-

Sala ;
CLA- 
P 2
Fio-

P. 6.
P. etc.

TRENTINI
M. (gr. 8) :

9-13
9-15

11

13-14

13-15

14

14-15

14-20

15

ciclism 
tenis 

de masă 
tenis

fotbal

rugby

tnot

rugby

haltere

„Turul Belgiei".
Campionatele mon

diale, la Sarajevo.
Turnee internațio

nale la Nisa. Bru
xelles și Cleveland.

Semifinalele Cupe
lor europene (par
tide tur) : R. A. E- 
gipt — Turcia (a- 
mical).

Elveția — Portu
galia (meci amical),

gimnastică Concurs interna
țional. la Londra.

Meci R. D. Ger
mană — U.R.S.S., la 
Berlin.

Irlanda — Franța 
(Turneul celor 5 na
țiuni). la Dublin.

„Cupa Dunării", la 
Praga

gimnastică concurs interna
țional feminin, la 
Riga (U.R.S.S.).

Concurs interna
țional. la Fontaine
bleau (Franța).

Marele Premiu al 
Franței, la Pemet- 
les — Fontaines.

Cursa Paris — 
Roubaix.

Iugoslavia _ Ro
mânia (preliminarii 
UEFA), la Vîrșeț ; 
Zambia — EtloDia 
(preUmlnarif C.M.).

pent. 
modern

moto

ciclism
fotbal

In dubla întîlnire internaționalâ de popice (juniori) 
R. D. GERMANĂ — ROMÂNIA 3—1R. D. GERMANĂ —etapa a 28-a

— Hanovra 96
- F C.

Kickers Offen-
2—1 ; V. F. L. Boc- 

Kaiserslautern 3—0 ; 
Eintracht Braunschweig — Borussia 
Monchengladbach 0—0 : Rotwelss Ober
hausen — M.S.V Duisburg 4—0 ; Hertha 
— Eintracht 
S. V. Wuppertal

F. “ “ '
-o :

In 
bach 
hum

M.S.V ...
Frankfurt 

F
B Stuttgart — 

Bavern Munchen 
_ C. Koln

Clasament :

V.
2—<
burg 1—0 ; F 
'-'.eldorf 1—0

pe Main 3—1 ; 
C. Schalke 4—1 • 
Werder Bremen 
- s. V. Ham.

— Fortuna Diis
1 Baveu>-
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ANGLIA : CONTINUĂ SA CONDU
CĂ F.C. LIVERPOOL

Sîmbătă în prima ligă : 
— Liverpool 2—1 ; Chelsea 
City 1—3 : Everton 
2—0 ; Ipswich 
Manchester United 
Sheffield United — 
Tottenham 
’ —2 : Wesi

Coventry
Manchester City 

— Norwich 
Crystal Palace 

Hotspur 
Bromwich

Birmingham
— Stoke 

City 
1—1 • 
1—0 : 
2—0 :

Southampton 
Leicester t—0 :

SCHWARTZA. 8 (prin telefon). In lo
calitate s-a desfășurat timp de două 
zile dubla înfîlnire internațională de 
popice dintre reprezentativele de ju
niori ale R D. Germane și României, 
care se pregătesc pentru C.E. din luna 
mai. în prima confruntare au învins 
popicarii țării gazde cu 2 363—2 298 p.d. 
la fete și 4 984—4 777 p.d. băieți. Tn cea 
de a doua reuniune. în cadrul turneu-

lui Individual, româncele au cîștigat cu 
2 397—2 313 p.d. tar la băieți victoria a 
revenit tot gazdelor cu 5 014—4 979 p.d. 
tn turneul Individual pe primele patru 
tocuri s-au clasat sportivele noastre : 
Vasilica Plnțea 423 p.d., Eugenia Hol- 
lesch 420 p.d.. Ulrica Bălașa 401 p.d. și 
Elisabeta Szilagyi 402 p.d. Primul loc 
ta băieți a revenit lui Westerhof (RDG) 
"11 879 p.d.

Ti și «o ; telex i sportrom buc. 180 tiparul l. P. „Informația", București 40 368

S.UA

