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ȘCOLARE DE

Echipa Liceului Ovidius Constanța, campioană a primei ediții a Festivalului de gimnastică modernă, compuse 
din: V«ierica Stanciu, Elena Stăncescu, Violeta Văru, Tahita Boholțeanu, 
Gabriela Neagu și Rodica Scarlat.

SARAJEVO, 15 (prin telex, 
trimisul nostru).

în sfîrșit, stimați cititori, 
la Skenderija din Sarajevo 
nică a fost o zi fericită pentru de
legația sportivă a țării noastre,

Florica Purcărea. Doina Alexandru, 
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Un frumos succes al tenisului de masă românesc la C. M. de la Sarajevo

MARIA ALEXANDRU Șl JAPONEZA MIHO HAMADA
CAMPIOANE MONDIALE LA DUBLU

9 Celelalte titluri au fost cucerite de Hu Yu-lan (R.P. Chineză)—simplu femei 
Si En-tin (R. P. Chineză) — simplu bărbați, Bengtsson-Johansson (Suedia) 

Lian Ko-lîan (R. P. Chineză)
prezentă
tenisului _ __
trăite într-o încordare maximă și 
la capătul unor întreceri mai difi
cile ca oricînd, UN TITLU MON
DIAL REVINE ȚARII NOASTRE.

Perechea alcătuită din MARIA 
ALEXANDRU și japoneza MIHO 
HAMADA a cucerit medalia de 
aur. Această frumoasă performan
ță a fost realizată ca i 
unei extraordinare puteri 
tă și a unui joc superior, 
rat pe parcursul întregii 
ții. Cele două jucătoare 
o evoluție apreciată de toată 
mea. Aplauzele miilor de spectatori 
iugoslavi au răsplătit de fiecare 
dată comportarea excelentă a noi
lor campioane mondiale. Răsună
toarea victorie de la Skenderija 
constituie o încoronare a eforturi
lor admirabilei noastre sportive 
MARIA ALEXANDRU, care la cei 
33 de ani ai săi se află de două 
decenii în arena marilor competiții 
ale lumii, mareînd o prezență pres
tigioasă. Aceleași merite se cuvin 
partenerei sale, MIHO HAMADA, 
o coechipieră desăvirșită. inimoasă 
și plină de ambiție.

Prin succesul de proporții de azi 
(n.r. ieri) tenisul de masă româ
nesc se impune în continuare cu 
prestanță în elita mondială.

în intîlnirea decisivă cu tande
mul Ciu Pao-cin — Lin Mei-ciun 
(R.P. Chineză), Alexandru și Ha
mada au abordat meciul cu toată 
hotărîrea, încă de la primele mingi. 
Ele au folosit loviturile tăiate, tri- 
mițînd mingi cu multă adresă. Cu 
toate încercările făcute de reduta- ’ 
bilele lor adversare, cuplul româ- 
no-japonez a menținut în perma
nență superioritatea scorului, 
scriind un avantaj substanțial 
cele trei seturi. în ultimul.

urmare a 
de lup- 
desfășu- 
competi- 
au avut 

lu-

în- 
în 
la

Constantin COMARNISCHI
Maria Alexandru — excelenta reprezentantă a tenisului de masă româ
nesc — a realizat la Sarajevo o nouă și prestigioasă performanță. (Continuare in pag. a 4-a)

In vederea meciului amical de miercuri, de la Kiev, cu reprezentativa U.R.S.S

® 6-0 (2-0J cu divizionara C Autobuzul București 9 Formula de atac 
din repriza a ll-a, mai bună 9 Lotul pleacă azi, la ora 15, pe calea aerului

Si En-tin (R. P. Chineză) — cam
pion mondial la simplu — în 

acțiune.

în sala de ședințe a Comitetului 
județean de partid a avut loc, du
minică, plenara Consiliului jude
țean Dolj pentru educație fizică 
și sport. La lucrări au fost pre- 
zenți, alături de membrii CJEFS, 
reprezentanți ai unor instituții, în
treprinderi și organizații de masă 
cu atribuții în domeniul sportului, 
profesori de educație fizică, antre
nori, activiști obștești, instructori, 
sportivi fruntași. Au participat, de 
asemenea, Ion Cetățeanu, secretar 
al Comitetului județean de partid, 
Marin Năstasie, prim-vicepreședinte 
al Consiliului popular municipal 
Craiova, prof. univ. Ion Șiclovan,

rector al IEFS București, vice-pre- 
ședinte al CNEFS, Gheorghe Vlă
dica, activist al C.C. al P.C.R., Con
stantin Fira. șeful secției de pro
pagandă a Comitetului județean de 
partid, Ion Zăvăleanu, președintele 
Consiliului județean al sindicatelor, 
Victoria Bistriceanu. prim-secretar 
al Comitetului județean al U.T.C., 
Aurel Bold, inspector general al in
spectoratului județean școlar, Ha- 
riton Stoiculescu, președintele Con
siliului județean al organizației 
pionierilor.

(Continuare In pag a 2-a)

în intîlnirea internațională amicală de rugby de pe Dinamo

TERMINAT LA EGALITATE: 6-6

reușeșt-e 
balonul 
repuneri

Ciornei 
recupereze 
urma unei 
la margine.

Conslanța s-a încheiat 
cu deplin succes

Festiva- 
de gim- 
deosebit 
evoluția 
la Li-

Pe o vreme friguroasă și ploioasă, 
duminică du.pă-amiază, pe 
complexului sportiv de la 
antrenorii echipei noastre naționale, 
Valentin Stănescu și Robert Cosmoc, 
au supus pe selecționabili la o nouă 
și ultimă verificare înaintea parti
dei amicale de miercuri cu puternica 
reprezentativă a Uniunii . Sovietice. 
Intîlnirea, disputată în compania di
vizionarei C Autobuzul București, s-a 
încheiat cu 6—0 (2—0). Autorii golu
rilor : Dumitrache (2), Troi (2) si Anca 
(2).

Firește că nici de data, aceasta, 
în primul rînd, rezultatul final nu 
conta, ci s-a urmărit găsirea unei 
formule de echipă (ca urmare a in
disponibilităților apărute), maniera 
de joc a lotului reprezentativ în noua 
sa idee tactică, ce vizează cu precă
dere creșterea dinamicii în joc și a

terenul 
Snagov,

spiritului ei ofensiv. Antrenorii au 
putut să rețină destule realizări po
zitive, cu deosebire în cea de a doua 
parte a jocului de verificare.

Dar înainte de toate trebuie rele
vată capacitatea fizică bună a majo
rității selecționabililor, în ciuda fap- 

-• au trebuit să susțină pe 
șapte zile, patru partide, 
două de campionat.
cite ceva despre ambele

tului că ei 
parcursul a 
dintre care

Și, acum, 
reprize.

în prima, 
rea formulă 
măreanu, Sameș, Vlad, Deleanu — 
Anca, Dumitru, Radu Nunweiller — 
Troi, Dumitrache, Lucescu. Răducanu

a fost folosită următoa- 
de echipă: Haidu — Săt-

Stelian TRANDAFIRESCU

(Continuare în pag. a 3-a)

Astă seara, I
in sala

Floreasca, 
de la ora 19

leri, în iugoslavia, la 
Vîrseț, REPREZENTATIVA 
DE JUNIORI A ROMÂ
NIEI A ÎNTRECUT CU 
2—0(0—0) SELECȚIONA
TA IUGOSLAVIEI și s-a 
calificat pentru turneul 
final U.E.F.A.

Citiți, în pagina a 3-a, 
amănunte de la trimisul 
nostru.

START ÎN TURNEUL
INTERNATIONAL DE BOX

J „CENTURA DE AUR"
Participant! din 11

Săptămîna aceasta va fi deose
bit de plină pentru iubitorii spor
tului cu mănuși din Capitală. în- 
cepînd din astă seară, ei își vor 
îndrepta pașii spre sala Floreas
ca, pentru a asista la meciurile 
din cadrul marelui turneu inter
național de box „Centura de aur”. 
Deși se află abia la a doua edi
ție, „Centura de aur“, competiție 
internațională organizată din ini
țiativa federației române de spe
cialitate, se bucură de o frumoa
să popularitate peste hotare. Do
vadă : selecta participare a repre
zentanților boxului din 11 țări, din 
patru continente. La ora cînd ci
tiți aceste rînduri, 90 de sportivi 
din Bulgaria, R.P.D. Coreeană, Cu
ba, Franța, Ghana, Italia, Olanda, 
Turcia, Uganda, Ungaria și din 
țara' noastră sînt gata să urce trep
tele „careului magic" și să încea
pă lupta cu armele cavalerești ale 
scrimei pugilistice pentru a cu
ceri mult-rîvnita „Centură de aur".

îi vom vedea printre alții în a- 
ceste zile, evoluînd în compania 
boxerilor români, 'pe sportivii din 
îndepărtata Cuba, sosiți la Bucu
rești în frunte cu medaliații cu aur 
la J.O. de la Miinchen, Teofilo 
Stevenson și Emilio Coreea, pe 
redutabilii puncheuri din R.P.D. 
Coreeană, care au în echipă și un 
„argint” olimpic, Kim-U-Gil,
categoria semimuscă, pe tenacii și 
spectaculoșii boxeri turci, pe 
levij cunoscutului antrenor maghiar

la

e-

Cea de a IX-a întîlnire dintre 
Steaua și Selecționata armatei fran
ceze, desfășurată ieri după-amiază 
pe stadionul Dinamo din Capitală, 
s-a încheiat cu un echitabil rezultat 
de egalitate: 6—6.

Desigur, bucureștenii ar fi putut 
să termine învingători, dacă men
țineau același ritm de joc cu care 
au început partida (extrem de greu, 
insă, în condițiile unei ploi torenți
ale ce nu a contenit tot meciul, fâ- 
cînd deoîehit ' de dificil controlul 
mingii și solicitînd eforturi fizice 
suplimentare, în special din partea 
pachetului de înaintași) și dacă ar fi 
aplicat încă din prima repriză tac
tica baloanelor „a suivre“. Atunci 
etnd jucătorii bucureșteni au început 
s-o utilizeze, cu deosebire după pau
ză, ei au pus în vădită dificultate pe 
apărătorii francezi, mai cu seamă că 
înaintarea stelistă s-a dovedit mai 
percutantă, mal vivace. Dar, și în 
aceste condiții, uneori, balonul nu a 
fost urmărit suficient, ceea ce a per
mis adversarilor să se replieze și să 
blocheze atacul prin placaje sigure.

Firește, vorbind despre echipa Stea
ua nu se poate trece cu vederea fap
tul că i-a dominat pe jucătorii fran
cezi mult timp, că a cîștigat majo
ritatea baloanelor la grămadă (și în 
cele ordonate și în cele spontane) și, 
mai ales, în margine, dar din păcate, 
nu a reușit să concretizeze ocaziile

avute, trebuind să se mulțumească 
cu un scor egal.

De partea cealaltă, francezii au al
cătuit un XV cu cîteva individuali-

Emanuel FÂNTÂNEANU

(Continuare in pag a 2-a)

„INTERNAȚIONALELE" DE GIMNASTICA
ii

SPORTIVII ROMÂNI AU DOMINAT
FINALELE PE APARATE

• NADIA COMĂNECI — PE PRIMUL LOC IN TOATE PROBELE! • DAN GRECU 
— DUBLU ÎNVINGĂTOR • DOUĂ VICTORII PENTRU GIMNAȘTII 

DIN R.D. GERMANĂ

din Europa, America Africa

se Jac ultimele pregătiri alesportiv „23 
„Centura de

August"
aur“ pentru startul de astă seară

complexului 
participanților la

de cele maiLâszlo Papp, capabili
mari surprize, pe sportivii din 
Ghana, care ne-au uimit cu ani în 
urmă prin forța lor și rezistența 
puțin comună, și, în premieră, pe 
boxerii din Uganda. Aceștia din 
urmă îl au în fortnație pe Mug- 
wanga, pugilist cu o vastă expe-

riență internațională, învingătorul 
lui Nicolae Gîju la Jocurile Olim
pice de la Mexico. Nu vor lipsi de

Petre HENȚ

------------- ----------------------
(Gonilnuart In pag ala)

A XVI-a ediție a Campionatelor 
internaționale de gimnastică ale 
României „Gheorghe Moceanu“ — 
bucurîndu-se de la o zi Ia alta 
de un interes crescînd din partea 
publicului bucureștean și desfășu- 
rîndu-se, cu fiecare nouă gală, la un 
nivel valoric tot 
încheiat ieri la 
pe aparate, care 
mai buni dintre 
acest concurs.

Atras de prezența 
unor incontestabile 
ționale, cum ar fi, 
nastele și gimnaștii 
mană, sau de cele 
sovietice, ca și, firește, de maes- 
treie și maeștrii din loturile olim
pice ale țării noastre, un public 
numeros (aproape ca pe vremea 
„echipei de bronz“ a României de 
acum un deceniu) a fost prezent 
ieri în tribunele sălii Floreasca. 
Timp de trei ore, final iștij s-au
întrecut în execuții de ridicată va
loare tehnică, cu elemente și combi
nații care adesea au oprit respira
ția, oferind astfel publicului satis
facția de a viziona un spectacol 
de factură ridicată, cu tot ce are 
mai frumos acest sport atît de greu, 
care este gimnastica.

Spre cinstea lor, gimnastele și 
gimnaștii români au făcut în cele 
trei zile de concurs o impresie bu
nă. s-au străduit să evolueze Ia ni
velul maxim al posibilităților lor, 
iar cei calificați pentru finalele pe 
aparate au luptat din toate puterile 
și cu toată priceperea pentru a 
ocupa locuri fruntașe. Iar bilanțul 
reprezentanților noștri este remar
cabil : ei âu terminat victorioși la 
individual compus, au cîștigat șapte 
locuri întîi în finalele pe aparate, 
precum și alte locuri fruntașe la 
fiecare probă.

Subliniam în ziarul de ieri succesul 
remarcabil repurtat sîmbătă de tî- 
năra sportivă Nadia Comăneci, în 
vîrstă de 12 ani, care a învins de
tașat la individual compus. Ea își 
înscrie astfel în palmares o impre
sionantă victorie internațională. Iată 
că, duminică, Nadis și-a etalat în-

mai ridicat — s-a 
prînz cu finalele 
au reunit pe cei 
participanții la

în întrecere a 
valori interna- 
de pildă, gim- 
diri R. D. Ger- 
două sportive

tr-o manieră și mai spectaculoasă 
marele ei talent, pregătirea deo
sebită. Eleva antrenorilor Marta 
și Bela Karoly de la Flacăra Orașul 
Gh. Gheorghiu-Dej, impresionînd 
din nou printr-o mare precizie și 
siguranță în execuție, a cîștigat me
daliile de aur la toate cele patru a- 
parate ! Execuții aproape ireproșa
bile la paralele și bîrnă, multe ele
mente de mare dificultate la unele 
aparate (Danilovă, torent de flic-fla- 
curi pe bîrnă, două salturi cu șu
rub 720 la sol) — iată marile 
atuuri cu care se impune azi acest 
incontestabil talent al gimnasticii 
noastre feminine. Antrenorii ei pot 
fi felicitați pentru rezultatele aces
tea, dar e necesar să le amintim 
că 
și 
în 
în 
autentice maestre.

au de acum înainte o misiune 
mai grea, aceea de a o menține 
această formă și de a-i îmbogăți 
permanență exercițiile acestei

Constantin MACOVEI

(Continuare în pag. a 3-a)

Nadia
într-o
loasă

Comăneci
spectacu-

evoluție la
paralele

Fotografii : 
Paul ROMOȘAN

CONSTANȚA, 15 (prin telefon). 
Astăzi (n.r. ieri) s-au desfășurat ul
timele întreceri ale finalei 
lului ansamblurilor școlare 
nastică modernă. Cu 
interes a fost așteptată 
formației bucureștene de
ceul M. Eminescu care, cel puțin 
după „sondajele11 și observațiile 
făcute la antrenamentele de aco
modare, se arăta 
contracandidată la 
mului loc vizat 
după prima zi, de 
fantele Liceului Ovidius din orașul 
gazdă. Dar nivelul ridicat al evo
luției constănțencelor (care execu
taseră „curat" un frumos program 
cu panglici) n-a putut fi atins de 
elevele din Capitală, care au tre
buit să se mulțumească, totuși, cu 
un meritoriu loc II. Mult mai a- 
prigă a fost lupta pentru ocuparea 
locurilor următoare, căci, Ia pre
tendentele remarcate în prima zi, 
s-au mai adăugat și echipele școla
re din Baia Mare, Brăila, Satu 
Mare și Sf. Gheorghe. Acestea 
s-au situat, în final, pe distanța a 
doar patru puncte.

Caracterul spectacular a apărut 
celor prezenți cu mult mai preg
nant Și asta, datorită deosebitelor 
.evoluții al.e unor gimnaste fruntașe, 
componente ale loturilor națio
nale.

Iată primele șase clasate în eta
pe finală : 1. Liceul Ovidius Con
stanța — 148 p; 2. 
Eminescu București 
3. Liceul Gh. Șincai 
135,20 p; 4. Liceul
Brăila — 133,60 p; 5. Liceul nr. 1 
Sf. Gheorghe — 131,60 p; 6. Liceul 
maghiar Satu Mare — 130,80 p.

a fi principala 
ocuparea pri- 

cu... autoritate, 
către, reprezen-

Liceul Mihail 
— 139,20 p ; 
Baia Mare — 
Gh. Murgoci

Radu TIMOFTE

■ :: <

te.

SUCCESE ALE LUPTĂTORILOR ROMĂNI LA VARȘOVIA

a

ION BACIU Șl VICTOR DOLIPSCHI ÎNVINGĂTORI
LA „MEMORIALUL W. PYTLACINSKI"

VARȘOVIA, 15 (prin telefon) — 
Tradiționalul turneu internațional 
de lupte greco-romane, „Memorialul 
Wladislaw Pytlacinski", a luat sfîr- 
șit, după trei zile de întreceri, du
minică seara. La această competiție 
au participat luptători din Bulgaria, 
Cehoslovacia, R.D. Germană, Fin
landa, Iugoslavia, România, U.R.S.S.,

Ungaria și Polonia (cu cîte 3—5 
concurenți la fiecare categorie).

Luptătorii români au repurtat 
frumoase succese. ION BACIU (cat. 
57 kg) și VICTOR TOLIPSCHI (cat. 
+100 kg) au urcat pe prima treaptă 
a podiumului. Roman Codreanu 
(cat. +100 kg) a ocupat locul doi, 
iar Constantin Alexandru (cat. 48

kg) și Marin Dumitru (cat. 57 kg) 
s-au clasat pe locul al treilea. Alți 
sportivi ai țării noastre au intrat 
între primii șase : N. Gingă (cat. 
52 kg) și V. Sab.ovski (cat. 100 kg) 
locul 4, V. Prențij (cat. 74 kg), lo
cul 5.

(Continuare în pag. a 4-a)
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NATAȚIE De astăzi, la Mamaia

PRIMELE CAMPIONATE NAȚIONALE

Vremea a fost neprielnică ieri activităților în aer liber. In cea mai 
mare parte a țării a fost frig, ploaie, chiar burniță. Capriciile pri- 
măverii... Și totuși, acțiunile de masă n-au lipsit de pe agenda 

sportivă a zilei. In săli au avut loc competiții de ping-pong, șah, volei, 
baschet, handbal, gimnastică, iar pe alocuri cei mai îndrăzneți au în
cruntat timpul nefavorabil, intrecîndu-se in crosuri. pe care condițiile 
sporite de dificultate le-au făcut mai disputate, mai interesante.

DUMINICA SPORTIVA A PIONIERILOR BUCUREȘTENI
...Și, totuși, la Palatul Pionierilor 

din Capitală, sportul a fost pre
zent, în această duminică. L-au 
susținut cu brio sute de copii, ama
torii de tenis de masă, șah. baschet, 
minifotbal și tir cu arcul, activitatea 
acestora desfășurîndu-se în sălile și 
pe poligonul „Cutezătorilor".

Duminica sportivă de la Palat a 
reținut atenția, în primul rînd, prin 
întrecerea pionierilor și școlarilor a- 
matori de tenis de masă, intr-un 
campionat ad-hoc pe categorii de 
vîrstă. Cei mai mici (10—12 ani) și-au 
desemnat fruntașii în ordinea urmă
toare : Dumitru Popa (Șc. gen. 141), 
■Nicolae Anton (Șc. gen. 164) si Aurel 
Călinescu (Șc. gen. 161). La categoria 
13—14 ani, primul s-a clasat Marian 
Crăcea (Șc. gen. 188), urmat de Gheor
ghe Gîrjoabă (Șc. gen. 182) și Inocen- 
tiu Amzoiu (Șc. gen. 142). Tn fine, la 
categoria 15—16 ani, a foștilor pio
nieri care au activat ani de zile in 
cercul de tenis de masă al „Cuteză
torilor", cel mai eficace. s-a arătat a 
fi Alexandru Pătrașcu (Șc. gen. 164).

Foarte interesantă și disputa echi-

pelor de baschet, băieți și fete. Pe 
de o parte, formațiile „Cutezătorilor", 
pe de alta cele ale Liceului nr. 36 
și Școlii generale nr. 135. Era de 
așteptat ca victoriile să surîdă... 
gazdelor (susținute și de o foarte 
bine organizată galerie !), dar scoru
rile au fost în general strînse, mai 
ales la fete : „Cutezătorii" n-au reu
șit să se detașaze de „36“ decît la 
trei coșuri (36—30). La băieți, „Cute
zătorii" au întrecut pe cei de Ia „36“ 
cu 35—26.

Tot în cadrul baschetului, un con
curs sui-generis pentru cucerirea ecu
sonului „Coșul de aur“. Nota 10 pen
tru Cristina Moisei (169), Lucian Pas- 
cu (150) și Radu Popovici (191).

Șahiștii, minifotbaliștii și arcașii au 
completat programul din această du
minică sportivă de la Palat în care 
s-au distins nu numai pionieri și 
școlari, ci și o serie de profesori de 
educație fizică : Elena Roșea, Con
stantin Turcaș, Elisabeta Dragomir, 
Olga Mironescu și Rozalia Petrescu. 
Tuturor, felicitări !

Țiberiu STAMA

NUMEROASE ACȚIUNI ÎN ȘECTORUL S AL CAPITALEI

CROS ÎN CINSTEA 

ZILEI DE „1 MAI“, 
LA PIATRA NEAMȚ

Pe un traseu amenajat în centrul 
orașului, în jurul marelui hotel 
turistic „Ceahlăul" din Piatra 
Neamț, s-a desfășurat, duminică di
mineață, un cros popular organizat 
în cinstea zilei de 1 Mai.

Deși timpul a fost friguros, peste 
500 de tineri și tinere au răspuns 
invitației organizatorilor (C.J.E.F.S., 
U.T.C. și Sindicate) aliniindu-se la 
startul celor două probe incluse 
în program.

în întrecerea masculină (1200 m), 
N. Nichita și C. Murariu (ambii de 
la Voința P. Neamț) au trecut si
multan linia de sosire și, cum nu 
exista... celulă fotoelectrică, au fost 
declarați învingători. în urma lor 
s-au clasat Al. Agrigoroaia (Ener
gia P. Neamț), M. Botu și I. Savu 
(Victoria P. Neamț).

Cursa fetelor, disputată pe o dis
tanță de 600 m, i-a revenit Anei 
Zaharia (Voința P. Neamț). care 
le-a învins, după o luptă strînsă, pe 
Doina Ciocoiu (Relonul Sâvinești), 
Domtiica Gologan (Voința P. Neamț), 
Eugenia Voroneanu (Țesătoria ..8 
Martie" P. Neamț) și Aurelia Mi- 
hăică (Voința P. Neamț).
C. NEMȚEANU — coresp. județean

ALE SENIORILOR IN BAZIN ACOPERIT
începînd din acest an, înotăto

rii noștri au și un campionat na
țional în bazin acoperit. întocmai 
ca atletismul, ale cărui concursuri 
oficiale indoor au intrat de mult 
în tradiția competițiilor noastre.

Cei mai buni sportivi ai țării se 
află deja de cîteva zile pe litoral, 
pentru un prim contact cu noua 
piscină de 50 m de lîngă hotelul 
Parc, unde se vor decerna, timp 
de patru zile, titlurile de campi
oni naționali.

întrecerile vor prilejui fruntași
lor înotului să confirme unele bu
ne rezultate obținute în sezonul 
acesta în bazine de 25 m și să-și 
asigure haremurile (foarte preten
țioase) pentru participarea la C.M. 
de la Belgrad.

în prima zi sînt programate 8 
probe, cu serii dimineața și finale 
în cursul serii : 100 m liber (b+f), 
100 m bras (b~f), 200 m mixt 
(b+f) și 4x100 m mixt (b-ț-f).

e In cadrul „Cupei vacanței de pri- 
măvară", Comitetul U.T.C. și Consiliul 
pentru educație fizică și sport din sec
torul 8. au organizat, sîmbătă, în holul 
clubului „Modern" (director. Gabriel 
Chelaru), întreceri la tenis de masă și 
șah, rezervate elevilor.

Dintre participant s-au remarcat : Eu
gen Flencheș (Șc. gen. nr. 3). Gabriela 
Flencheș (Lie. ion Neculce), Gabriel Si- 
mionov (Șc. prof. Auto București), la 
tenis de masă, Georgeta Dudu (Lie. Au
rei Vlaicu), Vasilica Bicliir (Șc. gen. nr. 
1). Emil Sebe (Lie. Ion Neculce). la șah.

• Sîmbătă, „selecționata" Organizațiilor 
P.C.R. și U.T.C. din sectorul 8 a pro
vocat la un meci amical de fotbal echipa 
similară a sectorului 6. Partida, desfâ-

șurată pe terenul clubului sportiv Pro
gresul București, s-a terminat cu un re
zultat egal : 2—2.

a Pe agenda de lucru a Casei de cul
tură a sectorului 8 figurează, în cadrul 
temei „Să ne cunoaștem !“, o întîlnire 
între elevii aflați în vacanță și cițiva 
dintre sportivii fruntași ai clubului spor
tiv Rapid Bucureștii

• Consiliul pentru educație fizică și 
sport al sectarului 8, în colaborare cil 
organizațiile P.C.R. și U.T.C., va orga
niza marți 17 aprilie, un cros la care 
se scontează pe un număr impresio
nant de participanți : 5 006 de elevi și 
tineri muncitori.

Gh. BURLEA, coresp.

PLENARA C.J.E.F.S. DOLJ
(Urmare din pag. I)

Darea de seamă asupra activită
ții de educație fizică și sport în 
județului Dolj, în 1972, ca și Pla
nul de măsuri pentru anul în curs, 
date spre studiu participanților la 
plenară, au constituit o bună bază 
de discuție. Vorbitorii și-au ma
nifestat adeziunea deplină la pre
vederile recentei Hotărîri a Ple
narei C.C. al P.C.R. cu privire la 
dezvoltarea continuă a educației 
fizice și sportului, au făcut nume
roase propuneri pentru îmbunătă
țirea muncii în acest important do
meniu al vieții noastre sociale.

în cuvîntul său, tovarășul Gheor
ghe Vlădica a subliniat importanța 
măsurilor stabilite de conducerea 
de partid și de stat pentru ridica
rea mișcării sportive la un nivel 
superior, în concordanță cu succe
sele ce se obțin în toate domeni
ile activității materiale și spirituale 
a poporului nostru.

în încheierea acestui punct de 
pe ordinea de zi, tovarășul Ion 
Cetățeanu a făcut o amplă anali
ză a lucrărilor plenarei CJEFS, 
referindu-se, în mod deosebit, la 
spiritul sporit de exigență și res-

ponsabilitate cu care trebuie să se 
acționeze în viitor, pentru ca spor
tul doljean să atingă cote valorice 
mult mai înalte, la nivelul condiți
ilor existente, la folosirea cu mai 
multă eficiență a bazei materiale, 
la relansarea activității fizice și 
sportului în școlile, liceele și fa
cultățile din județ.

Plenara a hotărît unele măsuri 
organizatorice, alegînd noul Birou 
executiv al CJEFS Dolj, din care 
fac parte: Constantin Fira, șeful 
secției de propagandă a Co
mitetului județean de partid 
Dolj, președinte al CJEFS, Augus
tin Brîndușe, prim-vicepreședinte, 
Ion Zăvăleanu, Marin Năstasie, Vic
toria Bistriceanu, Aurel Bold, Ha- 
riton Stoicuiescu, vicepreședinți, 
Florea Zamfir, secretar, precum și 
un număr de 7 membri.

In numele CJEFS Dolj, Constan
tin Fira s-a angajat să traducă în 
fapte importantele obiective ce au 
fost trasate mișcării sportive în do
cumentele de partid.

Intr-o atmosferă de puternic en
tuziasm, participanții la plenară au 
adoptat textul unei telegrame a- 
dresate Comitetului Central al Par
tidului Comunist Român, tovarășu
lui NICOLAE CEAUȘESCU.

HANDBAL;
Cu tot timpul nefavorabil 

ploaie, frig și vint — ieri s-au dis
putat jocurile programate în ca
drul etapei a XX-a din divizia A. 
La masculin s-a disputat un singur 
meci, celelalte fiind aminate. Iată 
și cîteva amănunte privind jocu
rile de ieri.

FEMININ

RULMENTUL BRAȘOV — UNI
VERSITATEA TIMIȘOARA 4—8 
(1—5). în ciuda ploii persistente, 
meciul a fost destul de atractiv. 
Handbalistele timișorence au prac
ticat un joc sigur în apărare, do
vedind în același timp mai multă 
luciditate și vigoare în acțiunile 
de atac. Ele s-au detașat încă de 
la începutul partidei de formația 
brașoveană (min. 6: 3—0), reușind 
ca pînă la sfîrșit să mențină un 
avantaj confortabil și să obțină o 
victorie meritată, care le readuce 
în fruntea clasamentului diviziei 
A. Principalele realizatoare : Hriv- 
nak (3), Popa (2) și Onofraș- 
Stoicovici (2) pentru Universitatea, 
respectiv Gheorghe (2). Au condus 
foarte bine I. Crețu și Gh. Crîsnic 
(ambii din Petroșani). C. GRUIA — 
coresp.

MUREȘUL TG. MUREȘ — TEX
TILA BUHUȘI 10—14 (4—7). Cu 
excepția primelor minute de joc, 
cînd gazdele au condus (min. 4: 
3—1), în rest partida a fost la dis
creția echipei din Buhuși, care a 
practicat un handbal spectaculos, 
cu contraatacuri rapide, purtate 
mai ales prin Emilia Munteanu și 
Viorica Vieru. Princinalele reali
zatoare : Vierii (6), Munteanu (3) 
și Agoroaie (3) — Textila, respec
tiv Frincu (4). Au condus foarte 
bine Gh. Lungu și H. Boschner 
(Brașov). A. SZABO — coresp.

CONSTRUCTORUL TIMIȘOARA 
— VOINȚA ODORHEI 6—1 (1—0)! 
Rezultatul constituie, fără doar și 
poate, o surpriză, care vine să con
firme o recentă afirmație a noas
tră, cum că echipa timișoreană e- 
voluează mai bine în aer liber de- 
cît în sală. Handbalistele de la 
Constructorul au dominat copios

„U“ TIMIȘOARA-DIN NOU
și au obținut o victorie conclu
dentă, care nu justifică, însă, cu 
nimic evoluția sub orice critică a 
echipei din Odorhei, autoare a u- 
nui singur gol în 50 de minute și, 
culmea ironiei, nici acesta din ac
țiune, ci din aruncare de la 7 m ! ! 
Cele mai multe goluri pentru Con
structorul a înscris Ștef-Oțoiu (4). 
A arbitrat bine cuplul sibian O. 
Schuster — A. Ziska. C. CREȚU — 
coresp.

UNIVERSITATEA BUCUREȘTI— 
PROGRESUL 12—3 (6—1). După
cum arăta terenul din str. dr. Stai- 
covici, înainte de începutul aces
tui meci, era greu de crezut că 
formațiile se vor încumeta să în
ceapă partida. Semicercurile de la

TINERII SPORTIVI DE LA CRIȘUL
MAMAIA, 15 (prin telefon). Au luat 

sfîrșit întrecerile primului campionat 
național de înot în bazin acoperit rezer
vat echipelor de copil. Conform așteptă
rilor. tinerii sportivi ai clubului Crișul 
Oradea au avut o comportare meritorie, 
clasindu-se pe. primul loc, înaintea for
mațiilor Școlii sportive din Reșița și 
clubului Petrolul din Ploiești. Iată și 
ultimele rezultate tehnice :

CATEG. A : 200 m delfin (b): A. BI
KINI (Crișul) 2:41,6, M. Oncescu (Șc. sp. 
2 Buc.) 2:51,1; 200 m delfin (f): MINOI.A 
VASILIADE (Rapid) 2:45,7, Cătălina Pă- 
nuleseu. (Petrolul) 2:51,4; 100 m spate 
(b): I. SVETZ (Șc. sp. 2) 1:09.5, H. Ha- 
betler (Șc. sp. Timiș.) 1:10,3; 100 m spate 
(f): ILDIKO HORVATH (Crișul) 1:17,1, 
M. vasiliade 1:20,2 ;

CATEG. B : 100 m spate (b): L. SA- 
KADATI (Crișul) 1:17.5. U. Camili (Șc. 
sp. 2) 1:20.2: 100 m spate (f): VALERIA 
VLĂSCEANU (Petrolul) 1:18,9. Carmen 
Bunaciu (Șc. sp. Sibiu) 1:20,9:

CATEG. C : 100 m liber (b): CR. DRA
GAN (Crișul) 1:13,7, L. Balint (Șc. sp. 
Tg. Mureș) 1:15.6: 100 m liber (f): MA- 
RILENA MAGLAȘU (Dinamo) 1:17,5,

ORADEA - CAMPIONI PE ECHIPE
Anca Cîmpeanu (C.S.M. Cluj) 1:19.3; 
4x100 m mixt (b): CRIȘUL 5:56,6 — re
cord, Șc. sp. Reșița 6:10,5; 4x100 m mixt 
(f): C.S.M. CLUJ 6:43,9, Șc. sp. Reșița 
6:44.6.

C.N. de juniori mici 
FLORETISTELE ȘCOLII SPORTIVE 

ORADEA ÎN FRUNTE

în etapa

RAPID A ÎNVINS CU DIFICULTATE PE
în cel mai important meci al 

etapei a VIII-a a campionatului 
național de polo s-au întîlnit, ieri, 
la Cluj, formațiile Voința din lo
calitate și Progresul București. In 
meciul din tur, Voința cîștigasecu 
4—3. Și de această dată, clujenii 
s-au impus în fața adversarei lor 
pentru locul III, dar la un scor 
mult mai categoric. Voința a do
minat în permanență, a condus la 
un moment dat cu 7—2 și a cîș- 
tigat cu 10—5 (3—1, 2—1, 2—0, 3— 
3). Excelent a jucat în acest meci 
internaționalul Claudiu Rusu. au
tor a 6 goluri. Celelalte puncte ale 
echipei sale au fost realizate de 
A. Szilagy (3) și Csongor. Pentru 
Progresul au înscris : Mirea (2), 
Teodorescu, Pleșca și Ion Gheor
ghe. A condus bine A. Kiss (Tg. 
Mureș).

Cea de a doua partidă a cupla
jului clujean a opus formațiile Po
litehnica și Dinamo. Mult superi
ori, bucureștenii au învins la scor, 
rotunjindu-și din nou golaverajul: 
12—5 (5—1, 2—2, 4—2, 1—0). Au 
marcat pentru dinamoviști Mihăi-

DOUĂ NOI RECORDURI
Sîmbătă, pe stadionul Republicii, în 

cadrul concursului atletic dotat cu „Cupa 
1 Mai“ s-au înregistrat două noi recor
duri ale țării. La 3 000 m senioare Maria 
Puică (Dinamo) a obținut 9:36,0 (v.r. 
Marla Lincă 9:44,0). iar la 3 km marș 
juniori II Iulian Călineață (Dinamo) a 
realizat 13:17,0 (v.r. 13:29,8).

a Vlll-a

I.E.F.S. [4-2]
lescu (4), D. Popescu (3), Frîncu (2), 
Nastasiu (2) și Popa, iar pentru 
clujeni V. Pop (3), Urcan și E. Pop. 
Bun arbitrajul lui I. Cinteanu (Ti
mișoara).

I. MERCEA-coresp.

în Capitală a fost programată 
partida dintre Rapid și I.E.F.S. 
Contrar așteptărilor, campionii au 
obținut o victorie dificilă, la sco
rul de 4—2 (1—0, 1—1, 2—1, 0—0). 
I. Slăvei a deschis scorul în si
tuație de „om în plus", iar P. Kro
ner a egalat cu un șut de la dis
tanță, care l-a surprins pe Mure- 
șan. Cînd mai erau doar cîteva 
secunde pînă la încheierea celei 
de-a doua reprize, Băjenaru a re
adus avantajul feroviarilor (2—1) 
tot la „om în plus”. în al treilea 
„sfert", același I. Slăvei a mai 
înscris de două ori (odată din 
4 m), iar Weiss a transformat un 
penalty (4—2) pentru I.E.F.S. A 
condus bine Gh, Cociuban (Buc.), 
întrebat asupra slabei evoluții a 
elevilor săi în acest meci, antre
norul C. Vasiliu ne-a declarat : 
„Jucătorii echipei noastre s-au lă
sat angrenați în jocul de uzură al 
studenților și apoi au trebuit să 
lupte serios pentru a menține un 
avantaj de două goluri. In orice 
caz, partida cu I.E.F.S. trebuie să 
constituie un serios avertisment 
pentru echipa noastră1', (a.v.l.

Campionatele naționale de scrimă ale 
juniorilor mici au luat sfîrșit cu întrece
rea floretistelor, la startul căreia s-au 
prezentat 42 de trăgătoare, cele mai nu
meroase loturi fiind prezentate de Școa
la sportivă Oradea și C.S. Baia Mare 
(cîte 6). De remarcat că clubul Steaua 
a aliniat trei sportive și toate trei au 
ajuns în finală. Poate dacă Roxana Co- 
chirleanu nu s-ar fi accidentat la ge
nunchiul stîng în episodul premergător 
finalei, ea ar fi putut aduce antrenorului 
său (C. Ciocîrlie) satisfacția unei victo
rii. Această satisfacție a încercat-o, însă, 
pentru a doua oară în cadrul actualelor 
campionate, antrenorul orădean G. Gyu- 
lafalvi, dovedind că și-a pregătit în mod 
foarte serios floretiștii (băieți și fete) 
în vederea supremei întreceri a juniori
lor mici.

După victoria repurtată de A. Boroș 
la floretă băieți, a fost rindul floretistei 
Ildiko Pataki să-și înscrie numele prin
tre campionii anului 1973 la categoria 
juniorilor mici. Dar In palmaresul Șco
lii sportive orădene, din care face ea 
parte, a apărut și un loc secund la a- 
ceastă probă a C.N. de juniori, pentru 
că medalia de argint a intrat în pose
sia Anei Gavriș (coechipiera lui Pa
taki) .

Stîngace amîndouă, ele au fost, desi
gur, adversare mai incomode pentru ce
lelalte trăgătoare, dar nu e mai puțin 
adevărat că ele cunosc destul de bine 
drumul spre suprafața valabilă a celor 
cu care încrucișează floretele. Pataki a 
dovedit și o remarcabilă constanță, pier- 
s?înd în tot campionatul doar două a- 
salturi.

GLAS AMENT FINAL : 1. ildiko Pataki 
(Șc. sportivă Oradea) 5 v, 2. Ana Ga
vriș (Șc. sportivă Oradea) 4 v, 3. Violeta 
Preduț (Steaua) 3 v, 4. Roxana Cochir- 
Jeanu (Steaua) 2 v, 5. Carmen cucuteanu 
(Steaua) 1 v. 6. Selma Nagy (Tractorul) 
Brașov) 0 v.

Sebastian BONIFACIU

SELECȚIONATA
(Urmare din pag. 1)

Cu toată opoziția lui Pruncu, Szabo va înscrie un nou coș pentru I.E.F.S, 
Fază din derbyul Politehnica — I.E.F.S. Foto: D. NEAGU

t BASCHET în campionatul fcminin

1. Rapid
2. Dinamo
3. Voința
4. Progresul
5. I.E.F.S.
6. Politehnica

8 8 0 0 84—17 16
8 7 0 1 60—22 14
8 5 0 3 46—43 10
8 3 0 5 29—42 6
8 1 0 7 21—47 2
8 0 0 8 19—57 0

PE PRIMUL LOC ÎN ÎNTRECEREA ECHIPELOR FEMININE
6 m vizibile numai pe mici por
țiuni în zonele de pe extreme, băl
toacele întinse de-a lungul între
gului teren și zgura devenită... no
roi la semicercurile de 9 m, n-au fost 
însă „argumente” care să convingă 
jucătoarele și pe arbitri că terenul 
este, de fapt, 'impracticabil, așa 
îneît meciul a început și s-a dis
putat în condiții deplorabile. Fireș
te, în această situație, cei peste 
200 de spectatori, apăruți ca prin 
minune în tribună, n-au avut po
sibilitatea să privească, o par
tidă de handbal adevărat. Studen
tele — dovedind din nou o exce
lentă pregătire fizică — s-au de
tașat comod încă din prima repriză.

Principalele realizatoare : Simo
na Arghir (5), Doina. Furcoi (2) și

Maria Mereu (2) — Universitatea, 
respectiv Beticuța Catarig (2). Au 
condus foarte bine T. Curelea și 
V. Păunescu (București).

Horia ALEXANDRESCU

MASCULIN

în unicul meci masculin disputat 
in etapa de ieri, Trotușul Munici
piul Gh. Gheorghiu-Dej a furni
zat un rezultat surprinzător, între- 
cînd pe teren propriu redutabila 
formație Universitatea Cluj, cu sco
rul de 10—6 (5—3). Principalii re
alizatori : Ghioc (4) și Blaj (3) — 
Trotușul, respectiv Tudosie (4). 
GH. GRUNZU — coresp.

Recunoașteți... handbalul în această imagine ? Greu de crezut... Ieri, pe 
Progresul, Simona Arghir (în prim plan), colegele sale de echipă și cele 
de întrecere n-au putut juca handbal, din cauza ploii și a terenului 

desfundat

începînd de mîine, tn municipiul Gh. Gheorghiu — Dej
nCUPA ȚĂRILOR LATINE" - O INTERESANTĂ COMPETIȚIE INTERNAȚIONALĂ

începînd de mîine, amatorii de 
sport din municipiul Gh. Gheorghiu- 
Dej vor avea posibilitatea să urmă
rească primele partide din cadrul celei 
de a V-a ediții a „Cupei Țărilor La
tine", tradițională competiție inter
națională, rezervată selecționatelor 
masculine de handbal alcătuite din 
jucători născuți în anul 1951 și mal 
tineri. La startul întrecerii se vor 
alinia, după cum _s-a anunțat,, repre
zentativele Franței, Portugaliei, Spa
niei, Italiei, Braziliei și României. 
Primii oaspeți au și sosit în țară 
și au ajuns chiar la locul disputei, 
unde au efectuat antrenamente. Este 
vorba de echipele Braziliei, care a

poposit în municipiul Gh. Gheorghiu- 
Dej încă de vineri seara, de cea a 
Italiei, sosită sîmbătă seara, și de 
cele ale Spaniei șl Portugaliei, care 
au ajuns vdumin|că seara. Tinerii 
handbaliști francezi urmează să so
sească lâ București astăzi după- 
amiază, după care își vor continua 
călătoria spre Valea Trotușului cu 
autocarul.

întrecerea va începe marți și în 
programul stabilit anterior sînt pre
văzute cîte trei jocuri în fiecare 
după-amiază, la orele 17, 18,15 și 
19,30, urmînd ca duminică, în ultima 
etapă, jocurile să aibă loc dimineața. 
In prima zi a întrecerii sînt pro-

gramate următoarele meciuri : Franța 
— Brazilia, Spania — Portugalia și 
România — Italia.

în municipiul Gh. Gheorghiu-Dej 
toate pregătirile au fost încheiate și, 
spre satisfacția numeroșilor simpati- 
zanți ai handbalului din acest oraș, 
ei vor avea condiții dintre cele mal 
bune de vizionare a partidelor, in
stalația de iluminat dovedindu-se 
perfectă din toate punctele de ve
dere. O singură problemă pentru 
organizatori : sâ nu cumva să se stri
ce v.remea, pentru că atunci jocurile 
se vor disputa în sală. în acest caz, 
vor fi utilizate sălile din Bacău sau 
Piatra Neamț.

TENIS

POLITEHNICA A ÎNTRECUT LA
Ieri au avut loc partidele etapei a 

XVII-a din cadrul campionatului fe
minin al diviziei A. întîlnirea cea 
mai importantă a acestei etape a fost 
cea dintre echipele Politehnica și 
I.E.F.S., încheiată cu victoria primei 
formații, care a făcut, astfel, un im
portant pas spre titlul de campioană. 
Iată rezultatele înregistrate :

POLITEHNICA — I.E.F.S. 56—55 
(34—26). Așteptată cu mult interes, 
această partidă, care urma să lămu
rească, intr-un fel, situația din frun
tea clasamentului, a oferit numeroși
lor spectatori prezenți în sala Con
structorul (care s-a dovedit însă ne
încăpătoare), o dispută extrem de 
echilibrată, de un bun nivel tehnic 
și cu spectaculoase răsturnări de 
scor. Miza mare a întîlnirii și-a pus 
amprenta pe desfășurarea jocului 
celor două echipe, în special în atac, 
unde s-au ratat situații foarte favo
rabile. Trebuie să consemnăm faptul 
că, în majoritatea timpului, tabela 
de marcaj a indicat avantaj de par
tea elevelor- antrenorului Grigore 
Costescu (cu excepția min. 13, cînd 
I.E.F.S. a condus cu 20—18). In pri
mele minute ale reprizei secunde, 
datorită unei evoluții bune atît în

ARMATEI

STEAUA -

FRANCEZE: 6-6

tăți cu certe calități, dar mai puțin 
omogen, astfel că legătura dintre 
compartimente nu s-a realizat în 
mod armonios, deschizindu-se astfel 
numeroase breșe în dispozitivul apă
rării (intr-un astfel de moment, în 
min. 72. Șerban a ratat o bună oca
zie de. a marca, in urma unei pase 
greșit executată de Notibois). Totuși, 
ei au știut să facă față atacurilor ini
țiate de gazde (nu totdeauna, înșă; 
cu procedee corecte, ceea ce a și 
determinat eliminarea în min. 53 a 
lui Theyret), au contraatacat pericu
los avînd, la rîndul lor, de cîteva 
ori posibilitatea să înscrie.

Partida a debutat în nota de do
minare a XV-lui stelist, care s-a in
stalat în jumătatea de teren fran
ceză, periclitînd buturile adverse. In 
min. 15, unul dintre jucătorii oas
peți comite o infracțiune în grăma
dă și Durbac transformă precis, de 
la 35 m, lovitura de pedeapsă: 3—0. 
Se părea că scorul se va majora, 
dar, inexplicabil, Steaua a slăbit 
tocmai din acest moment ritmul, jo
cul echilibrîndu-se. în min. 35. 
Durbac a comis poate singura sa gre-

șealâ din acest meci, scăpînd balo
nul din mînă, iar Pastor, atent, a in
terceptat și a înscris nestingherit: 
3—4. Auriat transformă și: 3—6, scor 
cu care ia sfîrșit repriza întîi.

După pauză, Steaua insistă și, în 
min. 52, Corneliu egalează dintr-o 
■lovitură de pedeapsă: 6—6. Pînă la 
sfîrșitul întîlnirii asistăm la O luptă 
dîrză, cu ocazii ratate de ambele 
părți, tabela de marcaj rămî-nînd ne
schimbată.

Arbitrul Pelegrino D’Eclessis a 
condus foarte bine următoarele for
mații :

STEAUA : Durbac — Braga, Vasi- 
lică, Enache, Budică — R. Ionescu, 
Mateescu — Achim (Postolache), Șer
ban, Corneliu — M. Ionescu (Ciobă
nel), Pintea — Bucur, Munteanu, 
Ciornei.

SELECȚIONATA ARMATEI FRAN- 
CEZE : Rougerie — Notibois, They
ret, Pastor, Barry — Terrain, Mas
sac — Ores, Leterrer, Auriat — Dam- 
blat, Gargallo — Feriot, Zabeo, Gil- 
let.

Marți, de la ora 16, pe terenul 
Steaua, rugbyștii francezi vor primi 
replica echipei Dinamo.

LIMITĂ PE I.E.F.S.: 56-55
atac, cît și în apărare, baschetbalis
tele de la' Politehnica s-au distanțat 
la 10 p., diferență ce părea hotărîtoa- 
re. Insă, studentele de la I.E.F.S. au 
avut o puternică revenire, rernontînd 
handicapul și, în min. 37, reușind să 
preia conducerea ; 53—52. Ultimele 
minute au însemnat, de fapt, cea 
mai frumoasă parte a partidei, cînd, 
printr-un efort deosebit, jucătoarele 
de la Politehnica și-au asigurat vic
toria. Au marcat : Ciocan 20, Szaba- 
ilos 18, Savu 12, Demetrescu 4, Prun
cu 1 si Boca 1 pentru Politehnica, 
respectiv Tita 19, Salcu II, Pantea 8, 
Desk 6, Szabo 6, Balay 4 și Petrie 1. 
Corect și autoritar arbitrajul cuplu
lui D. Chiriac — I. Petruțiu.

A. VASILESCU
RAPID — CRIȘUL ORADEA 65—52 

(37—25). Evident mai tehnice și avan
tajate ca talie, rapidistele au cîștigat 
o partidă în care porneau favorite. 
Diferența înscrisă, în final, pe tabe
la de marcaj a fost stabilită în pri
ma repriză, pentru că cea secundă a 
fost foarte echilibrată, prilejuind o 
dispută dîrză, cu atacuri alternînd, 
cu rapiditate, de la un coș la celă
lalt. Au înscris : Racoviță 16, Suliman 
14, Basarabia 10, Nicola 10, Ivanovic! 
9 si Vasilescu 6 pentru Rapid, respec
tiv Varga 21, Ghiță 13, Balogh 10 și 
Dudas 8. Au arbitrat bine M. Rizea 
și S. ' Filoti. (D. NEGREA).

VOINȚA BUCUREȘTI — SANATA- 
TEA SATU MARE 75—34 (38—18).
Bucureștencele au obținut, o victorie, 
categorică în fața unei echipe care 
a făcut doar act de prezență. Au 
marcat : Ionas 13, Fierlinger 12, An- 
dreescu 10, L. Rădulescu 10, Savu 9, 
Mateescu 9, T. Rădulescu 8, Pândele 
4 pentru Voința, respectiv Oltean 13, 
Pop 8, Fiilop 6, Pataki 2, Pintea 2, 
Tamaș 1, Biro 1, Horvath 1. Au_ ar
bitrat bine : N. Iliescu și M. Tănă
sescu.

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA — 
UNIVERSITATEA CLUJ 53—59 (25 — 
29, 53—53). Partidă de mare luptă, In 
care învingătoarea a fost stabilită a- 
bia în prelungiri. Au marcat: Goian 
20, Vilanyi 13, Schnebli 6, Doboși 6, 
Nedelea 4, GrosskopE 2 și Sarchisian 
1 pentru gazde, respectiv Szekeli 13, 
Pop 10, Jighișan 10, Farcaș 10, Merca 
8, Neța 4, Petrușcâ 2 și Lazăr 2. Au 
arbitrat bine D. Crăciun și AI. Ivan.

VOINȚA TG. MUREȘ — CON
STRUCTORUL BUCUREȘTI 55—52 
(31—23). După un joc viu disputat, 
însă de slab nivel tehnic, gazdele au 
obținut o prețioasă victorie. Au mar
cat : Brassai 17, Opriciu 13, Lukacsi 
7, Papp 6, Lorincz 4, Novac 4, Szabo 
4 pentru Voința, respectiv Gugu 16, 
Godeanu 10, Popescu 9, Gheorghe 9, 
Guranda 4, Barabaș 2 și Petreanu 2. 
Au condus bine I. Szabo și Fr. Took. 
(C. ALBU — coresp.).

P O P ICE în campionatul diviziei A

RAPID BUCUREȘTI [f] Șl VOINȚA CLUJ [m] AU CÎȘTIGAT PUNCTE PREȚIOASE ÎN DEPLASARE
în etapa a XVI-a a diviziei A s-au 

înregistrat următoarele rezultate :
FEMININ

Gloria București — Voința Constanța 
2421—2203 p.d. Un meci de factură teh
nică mediocră. în care nici una dintre 
jucătoare nu a obținut rezultate valo
roase. Cunoscînd particularitățile arenei, 
gazdele au cîștigat lejer în fața unei 
formații care a opus o palidă rezistență. 
Cele mai mari rezultate le-au obținut: 
Margareta Bordei — 448, Ana Petrescu 
— 424 dC la Gloria, respectiv Aurelia 
Ivan — 412 și Anica Dobre — 405. (Tr. I.)

Metrom Brașov — Rapid București 
2656—2668 p.d. Joc foarte frumos, cîștigat, 
pe merit, de bucureștence, care au mar
cat, rezultate excelente, peste 434} p.d. 
Performera reuniunii a fost rapidista 
Elena Irod, cu 471 p.d. De la Metrom 
s-a remarcat Di vi a Răstăman — 466 p.d. 
(C. GRUIA-coresp.)

Cetatea Giurgiu — Petrolul Băicoi 
28.94—2605 p.d. Gazdele au obținut rezul
tate foarte mari, facilitate de pistele 
ușoare ale arenei. Astfel : Oniciuc — 
518. Rada — 500, Buradel — 492. Magda 
Tănăsescu, din echipa oaspete, a profi
tat și ea de arenă, doborînd 503 popice. 
(B. TRAIAN-coresp.)

Frigul București — Voința București 
2414—2504 p.d.

Voința Timisoara — Voința Craiova 
2148—2245 p.d.

Voința Cluj — Record Cluj 2387—2204 
p.d.

Voința Tg. Mures — Voința Mediaș 
2353—2242 p.d.

Instalatorul București — Laromet 
București 2423—2325 p.d.

C.S.M’ Reșița — U.T. Arad 2463—2276 
p.d.

MASCULIN
Constructorul București — Constructo

rul Galați 5652—5384 p.d. Derbyul seriei

Sud s-a încheiat cu victoria la scor a 
bucureștenilor. Fruntașa seriei, formația 
gălățeană, se află în eclipsă de formă, 
fiind la a doua înfrîngere consecutivă. 
Bucureștenii au jucat foarte bine, avînd 
numai rezultate de peste 900 p.d., pe 
cînd gălățenli au depășit această cifra 
numai la două schimburi ; A. Chirila 
(948) șl I. Băiaș (1009), care a stabilit Și 
cel măi mare scor al întîlnirii. De la 
Constructorul, cei mai preclși popicari 
au fost V. Paraschiv cu 978 p.d. și Al. 
popescu, veteranul formației (46 ani), 
care a înscris 973 p.d., iar la una din 
manșele de 25 lovituri izolate a reușit 
o cifră incredibilă — 143 p.d. ! (T. R.)

Flacăra Cîmpina — Petrolul Ploiești 
5533—5274 p.d. Cîmpinenii au avut în 
purje (977), iar ploieștenii în Silvestru 
(956) — pe cel mai în formă jucători.
(E. STROE-coresp.)

Jiul Petrila — Spartac Satu Mare 
5065—4733 p.d. Meci la discreția gazdelor.

Principalii realizatori : Torok — 887, Bi- 
clușcă — 877 pentru Jiul, respectiv Bo- 
toș — 820 p.d. (S. BALOI-coresp.)

Voința Tg. Mureș _ Voința Cluj 
4977—5071 p.d. Derbyul seriei Nord a re
venit echipei clujene, care a fost mai 
omogenă și a avut în Bice (912) și Ste_ 
fucz (874) cei mai eflcaci jucători. De 
la gazde s-a remarcat Martina — 864 
p.d. (I. PĂUȘ-coresp.)

C.F.R. Timișoara — C.F.R. Tg Mureș 
4962—4800 p.d.

Rulmentul Brașov — Laromet București 
5084—4574 p.d. (!).

victoria Bod — Voința București 
5655—5449 p.d.

Voința Lugoj — Olimpia Reșița 
4877—5045 p.d.

I.C. Oradea _  Electrica Sibiu 5222—4974
p.d.

Rapid București — Gloria București 
5411—5066 p.d.

SE CUNOSC MAJORITATEA
Festivitatea de închidere a com

petiției de tenis „Criteriul de pri
măvară", care urma să aibă loc 
duminică seara, s-a amînat din 
cauza întreruperii mai multor 
jocuri. Ploaia nu a mai permis or
ganizatorilor să asigure continua
rea întrecerii, astfel că mulți din
tre concurenții din provincie au 
trebuit să plece. Totuși, se cu
nosc clasamentele finale la cîteva 
categorii de vîrstă.

Grupa I, a seniorilor, a fost cîș- 
tigată de Viorel Marcu (Dinamo 
București), care, obținînd două vic
torii. nu mai are contracandidat. 
Locurile 3—4 urmează a fi împăr
țite între Iosif Kerekeș (Dinamo 
Brașov) și Dan Nemeș (Steaua). 
Dacă timpul va permite, brașovea-

BOX
(Urmare din pag. 1)

Ia acest „turnir" sportivii din Bul
garia, Franța, Olanda. Vor fi pre
zenți, de asemenea, elevii repu
tatului antrenor italian Natale 
Rea. Iată, deci, în cîteva cuvinte, 
oaspeții veniți de peste mări și 
țări să cucerească sau să-și con
firme la București faima de mari 
pugiliști.

Deși ploaia a împiedicat continuarea meciurilor

CÎȘTIGĂTORILOR „CRITERIULUI DE PRIMĂVARĂ44
nul va veni marți în Capitală pen
tru a se întîlni cu Dan Nemeș.

Clasamentul juniorilor de 17—18 
ani : 1. D. Mîrza (Progresul) 2 vic
torii, 2. FI. Manea (Dinamo Bucu
rești) 2 v, 3. M. Tăbăraș (Progre
sul) 1 v, 4. C. Curcă (Progresul) 
1 v. Grupa juniorilor de 15—16 
ani a fost net dominată de foarte 
tînărul și talentatul jucător con- 
stănțean Laurențiu Țiței, elev al 
Școlii sportive din localitate, care 
nu a suferit nici o înfrîngere. Pe 
locurile următoare : 2. M. Mîrza, 
3. D. Oprea, 4. C. Fețeanu.

Valeria Balaș (Steaua), din prima 
grupă a senioarelor, este și ea vir
tuală cîștigătoare (2 victorii), deși 
mai are de susținut o partidă cu 
Manana Nunweiller. Junioare 17—18

ani: 1. Mariana Hadgiu (Progresul), 
2. Georgeta Groza (Electrica Timi
șoara), 3. Mirela Comănescu (Pe
trolistul Cîmpina), 4. Marieta Gher- 
cioiu (Politehnica Cluj) ; junioare 
15—16 ani : 1. Dorina Brăștin
(U.T.A.), 2. Lucia Romanov (Cute
zătorii), 3. Mariana Socaciu 
(U.T.A.), 4. Viorica Demeter (Sănă
tatea Oradea).

★
începînd de astăzi — dacă tim

pul va permite — pe terenurile 
de tenis ale clubului Steaua (sta
dion Ghencea) se va desfășura 
competiția „Cupa municipiului 
București",

Ion GAVRILESCU

„CENTURA DE AUR"

Acestor ambiții sportive le va 
fi opusă dorința de afirmare a bo
xerilor noștri. Și avem toate mo
tivele să credem că replica gazde
lor va fi deosebit de puternică. La 
fiecare categorie de greutate par
ticipă și cîte patru sau cinci bo
xeri români, cei mai buni la ora 
actuală. Nu avem suficient spațiu 
pentru a vi-i prezenta pe toți. Nu. 
vor lipsi, însă, cei doi frați Cuțov, 
Paul Dobrescu, Alee Năstac, Ion 
Gyorfi, Marian Lazăr, Mircea Tont, 
Traian Cerchia, Constantin Gruies- 
cu, Alexandru Turei, Petre Cîm
peanu și, bineînțeles, medaliatul cu 
argint la J.O. de la Miinchen, Ion 
Alexe.

LAUREAT» PRIMEI EDITH
Seniimuscă î Ștefan Boboc (Ro

mânia)
Muscă : Constantin Gruiescu 

(România)
Cocoș : Mircea Toni (România)
Pană : Gabriel Pometcu (Româ

nia)
Semiușoară : Antoniu Vasile 

(România)
Ușoară : Calistrat Cuțov (Româ

nia).
Semimîjlocie : Jânos Kajdi (Un

garia)
Mijlocie mică : Rolando Garbey 

(Cuba)
Mijlocie : Alee Năstac (România)
Semigrea ; Gilberto Carrillo 

(Cuba)
Grea î Dumitru Zelinca (Româ* 

nia) __
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Ieri, la Virșeț, in preliminariile

turneului de juniori U.E.F.A.
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ROMÂNIA A ÎNTRECUT IUGOSLAVIA CU 2-0 (00) 
ȘI S-A CALIFICAT PENTRU FAZA FINALĂ
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CU 0 EXCEPȚIE, ETAPĂ A GAZDELOR ÎN DIVIZIA B
s<ri. i: POLITEHNICA IAȘI S-A DETAȘAT

VÎRȘEȚ, 15 (prin telefon, de la tri
misul nostru}.

în sfîrșit, victorie ! Echipa noastră 
națională de juniori și-a încheiat cu 
brio participarea în grupa prelimi
nară la turneul U.E.F.A., obținînd o 
frumoasă victorie, în deplasare, ir 
dauna reprezentativei similare a 
Iugoslaviei, care a luptat din toate 
puterile, în dorința de a realiza pri
mul ei succes.

Meciul de la Virșeț, avînd un ca
racter decisiv, a fost abordat cu tea
mă de către formația noastră. La 
început, ea a trebuit să suporte a- 
tacurile dezlănțuite ale formației

gazdă care, oricum mai deconectată 
declanșase o ofensivă puternică. In 
min. 25 și 27, înaintașii iugoslavi 
Savici și Zavodnici și-au creat 
breșe în dispozitivul de apărare al 
oaspeților, dar ambii au ratat situa
țiile favorabile de a înscrie.

Treptat, juniorii români își revin, 
își organizează din ce în ce mai bine 
jocul și, în min. 37, Stoica ratează o 
mare ocazie de gol. Astfel prima 
repriză se încheie cu un scor alb.

Imediat după pauză, 
marcaj suferă prima 
Mingea’circulă de la Iuga la Stoica, 
acesta o prelungește spre RADUCA- 
NU, care driblează tot ce întîlnește

tabela de 
modificare.

ECHIPA U.R S.S. A FOST MODIFICATA
Cunoscutul internațional

1 MOSCOVA, 15 (prin telefon).
Lotul reprezentativ de fotbal al 

Uniunii Sovietice urmează să se 
întîlnească în cursul zilei de luni 
16 aprilie, la Kiev, în vederea în
tîlnirii amicale de miercuri cu e- 
chipa României.

Fotbaliștii sovietici au disputat 
sîmbătă jocurile celei de a doua 
etape a campionatului U.R.S.S. — 
73, pentru a dispune de o zi de 
odihnă în plus în vederea impor
tantului joc de verificare de pe 
Stadionul Central din Kiev, cu o 
capacitate de 102 000 locuri. Tînă- 
rul antrenor Evgheni Goreanski se 
află la a doua etapă de pregătire 
a reprezentativei U.R.S.S. penjru 
meciurile oficiale din preliminari
ile C.M., la 13 și 16 mai 1973, cu 
echipele Irlandei de Nord și Fran
ței, la Moscova. El nu va reuși să 
alinieze o formație completă, de
oarece va fi lipsit de aportul că
pitanului reprezentativei, cunoscutul 
internațional Hurțilava, accidentat, 
care urmează să fie înlocuit de Ol- 
șanski (Spartak Moscova) sau Go-

Hurțilava indisponibil
lubev (Zenit Leningrad), iar la con
ducerea echipei de către Kaplici- 
nîi. Astfel, echipa U.R.S.S. va di
feri într-o bună măsură de forma
ția folosită la Plovdiv în meciul a- 
mical cu echipa Bulgariei (0—1).

Antrenorul Goreanski a făcut a- 
pel la cunoscutul jucător Andria- 
sin, de la Ararat Erevan, urmînd 
ca formația probabilă care va fi fo
losită în fața reprezentativei Ro
mâniei să fie următoarea : RUDA
KOV (Pilgui) — DODUASVILI, 
OLSANSCHX (Golubev), KAPLICI- 
NÎI. LOVCEV — MUNTEAN. FE
DOTOV, ANDRIASIN. KOLOTOV 
(Veremeev) — ZINCENKO, BLO
UIN (Nikolov, Oniscenko).

Jocul prezintă un mare interes 
la Kiev, 4—5 selecționabili fiind 
din acest oraș, apoi meciul cu Ro
mânia constituie examenul cel mai 
important al selecționabililor sovie
tici înaintea partidelor oficiale din 
C.M. Se contează pe 60—70 000 de 
spectatori. Jocul este programat în 
nocturnă, la ora 19 (ora 18 Bucu
rești).

în cale, inclusiv pe portarul Vlak, și 
înscrie în aplauzele sportivului pu
blic din Vîrșeț : 1—0 pentru Româ
nia.

Surprinse de golul lui Răducanu, 
gazdele încearcă să echilibreze jocul, 
luptă cu multă ardoare pentru ega- 
lare. dar. în min. 59 și 61, Radosln- 
vievici și Zadvodnici ratează ocaziile 
avute.

In scurt timp, fotbaliștii români 
preiau inițiativa, acționează cu clari
tate, impumîndu-și jocul. Ca o conse
cință firească, se realizează și golul 
al doilea : Băcescu trimite balonul 
lui Sumulanschi (care-1 înlocuise pe 
Iuga), acesta îi pasează Iui RĂDUCA
NU, care repetă faza din min. 41 
driblind, din nou, mai mulți adver
sari ; portarul Vlak îi iese în întim- 
pinare, dar este și el fentat de Ră
ducanu, acesta trimițind balonul în 
poarta goală ; 2—0 pentru România. 
Ne aflăm în min. 75 și meciul este 
practic jucat. Gazdele forțează, to
tuși, înscrierea golului de onoare pe 
care, însă, nu-1 reușesc, pentru că 
Negruțlu, Lucuță, Hu’rloi și, in ulti
mă instanță, portarul Ciurea sînt d<’ 
netrecut.

Se scurg și aceste ultime cinci mi
nute ale partidei fără ca tabela să 
mai poată fi modificată. Și, astfel, 
meciul se încheie cu scorul de 2—0 
în favoarea juniorilor noștri, care 
obțin astfel mult dorita calificare 
pentru turneul final din Italia.

Arbitrul M. Ciucov (Bulgaria) 
condus slab următoarele formații :

IUGOSLAVIA : Vlak — Popovici, 
Tar, Primorac, Meter — Rajici, To- 
dorovici — Zavodnici, Krancear, Ra- 
doslavievici, Savici.

ROMANIA : CIUREA — Cotigă, 
Naghi, NEGRUȚIU, LUCUȚĂ — 
Stoica, Hurloi — Iuga (min. 63 Su- 
mulanschi), Petrișor, RĂDUCANU, 
Băcescu.

a

Laurențîu DUMITRESCU

aIată clasamentul
8-a preliminare :

1. ROMANIA
2. Grecia
3. Iugoslavia

al grupei

TRICOLORII
(Urmare din pag l)

/

suferit încă din faza de 
lor. Jocul se bloca undeva 
terenului, fapt ce permi-a apărat poarta autobuzului. Aceste 

45 de minute n-au avut prea multe 
momente interesante, tempo-ul a fost 
destul de scăzut, claritatea acțiunilor

a avut de 
elaborare a 
la mijlocul 
tea ambițioșilor parteneri să rezolve 
cu ușurință acțiunile ofensive. Antre
norul Valentin Stănescu, care și de

PROGRESUL BUCUREȘTI — 
Ș. N. OLTENIȚA 1—0 (1—0) 
Deși a plouat în tot timpul me

ciului și terenul a devenit alunecos, 
jocul a fost plăcut, cu multe faze 
frumoase la cele două porți. Bucu- 
reștenii au terminat învingători da
torită golului înscris în prima parte 
a meciului, cînd au dominat și au 
acționat mai viguros în situațiile 
ofensive. înaintașii Progresului au 
impus un tempo vioi în prima re
priză și au șutat deseori la poarta 
lui Grăidișteanu, dar au reușit să 
finalizeze numai una dintre ocazii. 
Oaspeții au pus accentul pe apăra
re în repriza întîi și au inițiat cîte- 
va contraatacuri destul de pericu
loase. După pauză, jucătorii de la 
S.N. Oltenița au renunțat la de
fensivă și astfel jocul s-a echili
brat, iar apărătorii bucureșteni au 
făcut apel la toate cunoștințele lor 
pentru a rezolva situațiile critice.

Din primele minute ale partidei 
am asistat la un duel între înain
tașii Progresului și apărătorii ad- 
verși. După ce P. Gheorghe (min. 
5) și Pîslaru (min. 7) au irosit două 
ocazii, în min. 19 s-a marcat uni
cul gol. In acel minut, I. Sandu l-a 
deschis pe PlSLARU și acesta a in
trat în careu, de unde a trimis ba
lonul în plasă pe lingă portarul 
Grădișteanu, care îi ieșise în întîm- 
pinare. în renriza secundă, înainta
șii echipei Ș.N. Oltenița au fost 
mai periculoși, însă Răducanu. Fil- 
diroiu și Nițu au greșit în finali
zare.

A arbitrat foarte bine Em. Vlai- 
culescu — Ploiești.

PROGRESUL : Giron — Condu- 
rache, MĂNDOIU, DRÂGAN, Ad. 
Constantinescu — D. Ștefan, BORA
— I. Sandu (min. 66 : V. Popescu), 
P. Gheorghe, PÎSLARU, BARTALEȘ 
(min. 75 : Manea).

Ș.N. OLTENIȚA : GRĂDIȘTEANU
— PĂUNESCU, Rateu, Baltag, Vi
ciu — CÎMPEANU, BuburUK — En- 
culescu (mim. 75 : Nițu), RĂDUCA
NU, FILDIROIU, Stamanichi (min. 
46 : Dima).

Nistor, Juhasz. Pe teren, totuși, 
disciplina n-a lăsat de dorit, un re
gretabil incident petrecîndu-se pe 
margine și la intrarea în vestiare, 
asupra căruia vom reveni, fiindcă 
e vorba și de persoane oficiale. Cît 
privește jocul, trebuie să spunem 
că el a fost influențat de starea 
timpului și a terenului : a plouat 
torențial. Au marcat : C. Ionescu 
(min. 5), Harapu (min. 23) și Sava 
(min. 72), iar Gloria a ratat ocazii 
mari în min. 10, 31, 52 și 65, prin 
Dobre, Crammer și Stan. A arbi
trat bine T. Trofin (Galați).

C.S. TÎRGOVIȘTE : STĂNESCU
— D. Gheorghe, Ciobanu, GRAN- 
CEA (min. 67 Mînăstire), Grigore
— Popa, NISTOR — C. IONESCU, 
Sava, HARAPU, Kallo (accidentat 
și înlocuit în min. 20 cu N. Stan).

GLORIA BUZĂU : Stelian (min. 
27 Ioniță) — Mureșan, PALL, Co
man, Bodescu — BĂDIN, Juhasz — 
Toma, Dobre, C. STAN, Crammer 
(miin. 72 Caloianu).

Constantin ALEXE

Filer. Au trebuit să mai treacă 47 
de minute de joc și de... ratări pen
tru ca scorul să devină 2—0, un gol 
meritat dar „chinuit", marcat de 
Grozea, după ce atacanții gălățeni 
șutaseră, consecutiv, de trei ori.

Așadar, un meci disputat în cea 
mai mare parte a timpului într-un 
singur sens, spre poarta oaspeților, 
dar în care șl aceștia au avut mo
mente de fotbal bun, au demonstrat 
știința contraatacului, dar au trebuit 
să se încline în fața unui adversar 
mai bun.

Arbitrul M. Marinciu — Ploiești 
a fost uneori depășit de meci, a dat 
unele decizii greșite și nu a încercat 
să reprime actele de nesportivitate 
din teren decît spre sfîrșit, cînd 1-a 
avertizat pe Zeitz (T) și Filer (G) și 
i-a eliminat pe Girip (T).

F. C. GALAȚI : HAGIOGLU — 
Niță, Simion, MORARU, Ion Nicu
— Morohai, Enache — FILER, Gro
zea. Icn Ionică, Lazăr.

DELTA : Marinescu — Stănăgui, 
CONSTANTINESCU, Zeitz, Jantovan
— Popa (min. 78: Tudor), DINU IOR
DAN — Girip, Stoichițoiu, Nicoară, 
RăuL

Mircea TUDORAN

Dumitrache înscrie al doilea 
gol pentru selecționabili la 
antrenamentul de ieri, care a 
avut loc la Snagov cu echipa 
Autobuzul București.

Foto : V. BAGEAC

IERI, ÎN ULTIMUL TEST 
ÎN/INTEA PARTIDEI DE LA ODESA

Ieri dimineață, pe stadionul Steaua, 
totul de tineret a susținut un ultim 
joc de verificare înaintea partidei 
de miercuri, de la Odesa, în care va 
întîlni selecționata similară a Uniu
nii Sovietice. De această dată, elevii 
antrenorului Cornel Drăgușin au 
avut ca adversar echipa Steaua, în 
componența căreia s-au aflat și cîți- 
va jucători din cadrul formației de 
tineret-rezerve a clubului militar. 
Condițiile deosebit de grele în care 
s-a desfășurat jocul (ploaie în rafale, 
care a făcut terenul foarte alunecos) 
i-au supus pe 
deosebite.

In primele 45 
rul C. Drăgușin 
„ll“-le pe care 
utilizeze și în meciul de la Odesa s 
Cavai — Ănghelini, Ciugarin, G. San
du, Tănăsescu — Dumitriu IV, Mol
dovan — Anghel, Mulțescu, Roznai, 
Lucaci. în această parte a întîlnirii, 
jacul a avut, în general, un aspect

jucători Ia eforturi

de minute, antreno- 
a trimis pe teren 

intenționează să-l

F. C. GALAȚI — DELTA TULCEA 
2—0 (1—0)

GALAȚI, 15 (prin telefon). încă o 
dată ne-am dat seama, asistînd la 
această partidă, cît de mare este di
ferența și... asemănare^ între un meci 
de prima și unul de a doua divizie. 
Diferență în ceea ce privește pregă
tirea generală a echipelor, tehnica 
jucătorilor, tactica; asemănare — cel 
puțin cu ultima partidă de Divizie 
A vizionată de noi, C.F.R. Cluj 
Rapid — doar în ceea ce privește 
mărul (enorm) al situațiilor de 
ratate de cele două înaintări, 
în special de aceea a formației 
lățene. Intr-adevăr, scorul a 
deschis de abia în- min. 40, printr-un 
gol marcat de fundașul dreapta 
Niță,

nu- 
gol 

Dar

fundașul
care a fructificat o lovitură li- 
executată din lateral-dreapta de

POLITEHNICA IAȘI — 
C.S.U. GALAJI 3—0 (1—0)

Jocul a fost, în general, la discre
ția gazdelor, care au finalizat doar 
trei dintre ocazii. Golurile au fost 
realizate de Simionaș (min. 26), 
Lupulescu (min. 55) și Nan (min. 
85, autogol). A condus bine M, Bu- 
zea — București. (D. DIACONESCU, 
coresp. județean).

DUNĂREA GIURGIU — 
PROGRESUL BRĂILA 3—1 (1—0)

Cele două formații s-au străduit 
și au reușit să ofere un frumos 
spectacol fotbalistic. Au marcat : 
Buduru (min. 19), Cristache (min. 
48), Stănoaie (min. 60, autogol), res
pectiv Stănoaie (min. 70 din 11 m). 
A arbitrat foarte bine Gh. Nicolae 
— București. BARBALATA,
coresp.).

C.F.R. PAȘCANI — METALUL 
PLOPENI 2—1 (1—1)

Dispută interesantă, 
secundă, feroviarii au 
bine. Au înscris : Bunea (min. 43), 
Bivolan (min. 53), respectiv N. Ko
rea (min. 20). A condus bine F. Co
loși — București. (C. ENEA, coresp.).

ȘTIINȚA BACAU — CHlMiA 
RM. VÎLCEA 3—1 (3—0)

Studenții au evoluat 
nivel în prima parte, 
pauză, mulțumiți de rezultat, au 
slăbit ritmul. Golurile au fost rea
lizate de Stroe (min. 7 și 14), Gro- 
saru (min. 44), respectiv Păciulete 
(min. 78). Foarte bun arbitrajul lui 
A. Eentu — București. (S. NENIȚĂ, 
coresp.).

CEAHLĂUL P. NEAMȚ — j 
METALUL BUC. 3—0 (1—0)

Cel mai frames joc al localnici
lor din acest campionat. Golurile 
au fost marcate de Bîlu (min. 26 și 
85) și Mihalache (min. 89). A arbi
trat foarte bine Z. Szecsei — Tg. 
Mureș. (C. NEMȚEANU, coresp.).

4 38—14
6 23—13
7 27—24
7 23—20 
6 12—16
6 17—20
8 21—23 
8 26—20 
8 24—21 
8 18—20
8 23—26
7
7
8
9 
9

ETAPA VIITOARE (22 aprilie) : C.S.U. 
Galați — C.S. Tîrgoviște (0—1), Delta 
Tulcea — Dunărea Giurgiu (0—0), Me
talul Plopeni — Progresul București 
(0—1), Progresul Brăila — Știința Bacău 
(0—2), Metalul București — F.C. Galați 
(0—1), Politehnica iași^ — C~~ 
Neamț (_ Sr, 
Pașcani (2_ 5), Gloria Buzău
Rm. Vîlcea (1—1).

1. Poli. Iași
2. Metalul Buc.
3. F.C. Galați
4. Știința Bacău
5. progresul Buc. .
6. Gloria Buzău
7. S.N. Oltenița
8. Metalul Plopeni
9. C.F.R. Pașcani

10. Dunărea Giurgiu
11. Chimia Rm. Vîlcea
12. C.S. Tîrgoviște
13. Delta Tulcea
14. Ceahlăul P. Neamț
15. Progresul Brăila
16. C.S.U. Galați

In repriza 
jucat mai

la un bun 
iar după

19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19

4
3
4
6
6
3
4
4
4
4
6
7
6
4
4

14—18
16—23
13—17
16—25
16—28

22 
21
20
20
20
19
18
18
18
18
18
17
1G
16
16

to'.to.to.. — Ceahlăul P.
(2—1), S.N. Oltenița — C.F.R,

— — " chimia

Pompiliu VINTILA

CLUBUL SPORTIV TÎRGOVIȘTE 
— GLORIA BUZĂU 3—0 (2—0)

TÎRGOVIȘTE, 15 (prin telefon). 
Scor de forfait. Cititorii vor fi tentați 
să creadă că tîrgoviștemlor le-a fost 
destul de ușor să cîștige acest joc 
atât de important pentru ei. Desi
gur, victoria o merită, dar trebuie 
spus că scorul este exagerat. Gloria 
Buzău a demonstrat tuturor că are 
alte resurse, mai ales în repriza 
secundă, cînd a stăpînit jocul și 
și-a dominat partenera. Dar evolu
ția mai slabă din prima repriză și 
cîteva greșeli a privat-o de un re
zultat mai bun (la golul doi, por
tarul Stelian a scăpat mingea, udă 
și grea, din mină în plasă).

C.S. Tîrgoviște, neliniștită de lo
cul din clasament, a crezut în 
victorie și a forțat din plecare. A 
avut în prima repriză inițiativa și 
grație combinațiilor lui C. Ionescu 
și Harapu s-a detașat. După pauză, 
la 2—0, a slăbit.

Deși pe teren au evoluat mulți 
divizionari A, fotbalul de . calitate a 
lipsit. A predominat forța, dîrzenia, 
însofite și de o stare nervoasă, care 
a dus la avertizarea lui Bădin,

Pîslaru înscrie unicul gol al partidei Progresul București — S.N. Oltenița
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DERBYUL DE LA BAIA MARE

Șl AU ÎNCHEIAT PREPARATIVELE

LOTUL DE TINERET-STEAUA 0 2 (0-1)
echilibrat la mijlocul terenului, dar 
nu și în ofensivă, acolo unde cei 
patru atacanți ai selecționatei nu au 
dat randamentul dorit. Plusul de in
sistență al înaintașilor steliști, care 
au combinat mai des și mai clar, 
construind cîteva acțiuni spectaculoa
se la poarta apărată de Cavai, s-a 
concretizat prin golul înscris de Ion 
Ion (min. 23), după ce în min. 20 
Tâtaru ratase un penalty (acordat 
în urma unui fault comis de Dumi- 
triu IV asupra aceluiași Ion Ion).

După pauză, în formația de tineret 
au survenit cîteva modificări. Ștefan 
l-a înlocuit pe Cavai, Vișan pe Tă- 
năsescu, Boloni pe Dumitriu IV și 
Chihaia pe Anghel. Cu toate acestea, 
evoluția lotului de tineret s-a situat, 
în continuare, la un nivel neconclu
dent, majoritatea jucătorilor folosiți 
manifestînd tendința unui nepermis 
menajament. In ultimul minut al în
tîlnirii, Tătarii a înscris cel de-al 
doilea gol, stabilind scorul final de

2—0 (1—0) în favoarea echipei sale. 
Așadar, nemulțumirea antrenoru

lui C. Drăgușin era justificată, cînd 
ne spunea la sfîrșitul meciului : „E- 
voluția sub posibilități a jucătorilor 
mei nu-și poate găsi motivarea în 
condițiile dificile în care s-a desfă
șurat întîlnirea. Sper ca ei să se gîn- 
<1 cască la deficiențele manifestate în 
meciul cu Steasa și să privească în
tîlnirea de miercuri cu toată serio
zitatea, în așa fel incit să 
porte la un nivel superior".

In afara celor 15 jucători 
evoluat ieri, din lotul care 
deplasarea (astăzi, pe calea 
mai fac parte Sătmăreanu II și Gri- 
goraș. Steaua a folosit următoarea 
formație : Coman — Nițu, Smaran- 
dache, Negrea, Hălmăgeanu — Iovă- 
nescu, Vigu — Ștefănescu, Tătaru, 
Ion Ion, Vlad.

se com-

care au 
va face 
aerului)

Gheorghe NERTEA

această dată a avut și calitatea de 
arbitru, a făcut în permanență obser
vații critiee la adresa jucătorilor din 
cele trei compartimente.

La reluare, tricolorii au avut ur
mătoarea alcătuire: Răducanu — Săt- 
măreanu, Sameș, Pescaru, Hajnal — 
Anca, Beldeanu, Radu Nunweillcr — 
Troi, Mureșan, Marcu. Haidu a apă
rat la Autobuzul. în această formu
lă nouă, jocul s-a schimbat radical, 
el avînd multă cursivitate și un tem
po ridicat. Permanenta mișcare și 
demarcare, folosirea atacurilor pe 
aripi au dus la aerisirea jocului și 
implicit la crearea a numeroase 
faze spectaculoase, cu un grad sporit 
de periculozitate. Haidu, în ciuda 
celor patru goluri primite, a apărat 
foarte bine. Ceea ce a impresionat a 
fost jocul lui Mureșan, agresivitatea 
lui, inteligența la multele un-doi-uri 
realizate cu Radu Nunweiller, simțul 
său de a juca pe «poziții viitoare. 
Deși clujeanul n-a înscris decît un 
singur gol, el poate fi considerat co
autorul celorlalte.

La terminarea partidei, antrenorul 
principal al reprezentativei ne măr
turisea că acest ultim test i-a dat 
multe repere asupra formulei defi
nitive de echipă pe care o va stabili, 
totuși, la fața locului, miercuri.

Amintind că delegația fotbaliștilor 
noștri (toți cei 17 rulați la Snagov) 
părăsește azi Capitala, la ora 15, pe 
calea aerului, să urăm succes trico
lorilor în primul lor start interna
țional al anului 1973.

dar

ial
Ultimele sfaturi ale antrenorului Bela Karoly înainte 

ca Nadia să abordeze un nou aparat

INTERNAȚIONALELE» DE GIMNASTICA
(Urmare din pag l)

Remarcabilă, de asemenea, 
evoluția campionului absolut 
al țării noastre, Dan Grecu, 
învingător la individual com
pus și cîștigător a două apa
rate.

La încheierea concursului, 
tovarășul general locote
nent Marin Dragnea, prim- 
vicepreședinte al C.N.E.F.S., a 
felicitat călduros pe gimnaști 
pentru succesele repurtate, 
îndemnîndu-i totodată să-și 
sporească eforturile în viitoa
rele pregătiri, spre a repre-

zenta cu cinste culorile pa
triei în apropiatele confrun
tări internaționale.

Rezultate tehnice : FEMININ — 
sărituri : Nadia Comaneci (Ro
mânia) 18,45, Zsuza Kovacs (Un
garia) 18,40, Alina Goreac (Ro
mânia) 18,35; paralele : Nadia Co- 
măneci 19,20, Tania Ritișceva 
(U.R.S.S.) 18,65, Alina Goreac
18,55; birnă : Nadia Comăneci 
18,90, Alina Goreac 18,40, Rodica 
Sabău (România) și Zsuza Kovacs 
(Ungaria) 18,35; sol: Naflia Comă
neci 19,20, Marina Gordeeva 
(U.R.S.S.) și Elena Ceampelea 
(România) 18,95; MASCULIN —

sol : Jiri Tabac (Cehoslovacia) 
18,55, Dan Grecu (România) și 
Nicolae Oprescu (România) 18,30; 
cal cu minere : Gheorghe Păunes- 
cu (România) 18,15, Zoran Ivano- 
vici (Iugoslavia) și Anatoli Ko- 
zeev (U.R.S.S.) 18,10: inele : Dan 
Grecu 18.80, Nikolai Ganin 
(U.R.S.S.) 18,50, Olaf Grosse (R.D. 
Germană) 18,45; sărituri : Olaf 
Grosse 18,025, Reinhard Schubert 
(R.D.G.) 17,975, Jerzy Kruza (Po
lonia) 17,725; paralele : Dan Grecu 
18,70, Michele Amaboldl (Elveția) 
și Nicolae Oprescu 18,15; bară 
fixă : Reinhard Schubert 18,40, 
Olaf Grosse 18,35, Constantin Pe
trescu (România) 18,25.

F. C. BIHOR — C.S.M. SIBIU
3—0 (1—0)

ORADEA, 15 (prin telefon). Peste 
4 000 de spectatori au înfruntat 
curajos o ploaie rece, neîntreruptă, 
spre a urmări unul dintre derby- 
uirile seriei secunde. Au văzut un 
joc de o exemplară angajare fizică, 
de o bună sportivitate (cu o singu
ră excepție, ieșirile sibianului Mar
cu și a localnicului Bedea, care au 
primit avertismentele cuvenite din 
partea conducătorului jocului) și, 
mai ales, au văzut o victorie clară 
și meritată a favoriților lor : 3—0 
(1—0).

Explicațiile succesului net,
stabilit la capătul unei lupte dusă 
cu toată energia, repiurtat de echi
pa antrenată de Anton Ferenczi, îl 
găsim în superioritatea tehnică a 
liniilor de mijloc și atac, în care 
au evoluat 
cum Agud, 
Colnic.

Dincolo, 
foarte bine 
elemente tinere de care trebuie să 
amintim în orice caz : Gabel — un 
mijlocaș cu clarviziune și valențe 
tehnice, și Floarea — un vîrf de a- 
tac impetuos și ideal clădit pentru 
acest post.

Orădenii au controlat din cap în 
cap cursa de astăzi, dar emoțiile 
lor nu s-au risipit decît în min. 67, 
cînd Tamaș a marcat al doilea gol 
în urma unei pase excelente de la 
Șchiopu. Agud deschisese scorul în 
min. 2, după ce urmărise atent o 
minge recentrată de Lucaci. Și tot 
el avea să stabilească scorul final 
prin realizarea celui mai frumos 
gol al partidei, în min. 74, cînd a 
reluat ingenios și rapid o minge lu
crată de Suciu și Tamaș. Agud ne-a 
plăcut foarte mult astăzi, dar l-am 
dori mult mai insistent și mai de
cis în loviturile de poartă.

Arbitrul C. Ghemingean 
rești) a condus autoritar și 
următoarele formații :

F.C. BIHOR : Bologan — 
Lucaci, E, Naghi, Cocoș — TAMAȘ, 
ȘCHIOPU, BEDEA — SUCIU, 
AGUD, COLNIC.

C.S.M. SIBIU : LIENHARDT — 
Rubint, David, FLICHIS, JUDELE 
— GABEL, Marcu — Schwartz (min. 
72 Firițeanu), Serfozo, Turlea (min. 
33 Cherciu), FLOAREA.

Eftimie IONESCU

MINERUL BAIA MARE — 
POLITEHNICA TIMIȘOARA 

1—2 (0—0)
MARE, 15 (prin telefon), 
mare tensiune. Atît gaz- 
și oaspeții au dorit victo- 
a-și continua cursa pen-

excelenți jucători, pre-
Șchiopu, Tamaș și

am văzut un „11” 
clădit fizic, cu cîteva

(Bucu- 
corect

Sărac,
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— Roma
— Verona
— Palermo
— Fiorentina
— Sampdoria
— Cagliari
— Torino
— Internazionale
— Metalul Buc.
— Gloria Bz.
—■ Politehnica Tim.
— C.F.R. Arad

Atalanta
Bologna
Juventus
Lanerossi
Lazio
Milan
Napoli
Ternana

IX. Ceahlăul
X. C.S. Tîrgoviște
XI. Minerul B. M.

XII. Corvinul
XIII. C.F.R. Timișoara — Minerul Anina

1
1
1
2
1 

X 
X
2
1
1
2
1
1

Fond de premii:
398.041 lei.

Plata premiilor se va face în 
Capitală, începînd din 20 aprilie 
pînă la 30 mai 1973, iar în țară. 
aproximativ din 24 aprilie pînă 
la 30 mai 1973, inclusiv».

Rubrică redactată 
de LOTO-PRONOSI’ORT

BAIA
Meci de 
dele, cît 
ria spre 
tru promovare. După 18 minute de 
tatonări reciproce, a urmat o ju
mătate de oră de atacuri furibun
de ale gazdelor, remarcîndu-se jo
cul bun al lui Radu, Crișan și 
Toth. Timișorenii se apără orga
nizat, avînd în Fulop un bun coor
donator. După suita de bîlbîieli a 
apărătorilor timișoreni și a atacan- 
ților mineri (min. 25), în min. 39 
Sasu e pe punctul de a finaliza, 
dar mingea ocolește cu puțin 
poarta.

Gazdele reiau jocul, după pauză, 
cu mult aplomb. Deși realizează 
două execuții de mare finețe (min. 
49 și 57), Sasu nu reușește să des
chidă scorul. Acest lucru se va 
întîmpla, totuși, în min. 65, cînd

„vulpoiul" Sasu prinde pe picior 
greșit apărarea studenților, este 
obstrucționat (arbitrul Rainea in
terpretează bine legea avantajului), 
centrează precis la CRIȘAN, șut și 
gol. Peste 2 minute, asistăm la 
momentul psihologic al partidei : 
Radu centrează cu boltă pe stîn- 
ga, la Coman, care, venit în vi
teză, reia spre poartă, în traiectoria 
balonului intervine spectaculos 
Sasu, reia cu capul din plonjon, 
dar... peste poarta goală. Schimbă
rile efectuate de antrenorul timi
șorean sînt inspirate. Noul introdus 
Bungău centrează lung la DAȘCU 
(min. 74), care găsește un culoar 
liber printre Talpai și Toth, saltă 
mingea peste portar ieșit neinspi
rat, și, apoi, o reia cu capul în 
gol. Peste 3 minute, apărarea 
măreană gafează din nou, 
BOJIN „se plimbă" pe lingă 
pai și șutează năpraznic de Ia 
tanță pe sub portarul Cristea,
plonjase cu întîrziere. Balonul în
tîlnește bara și ricoșează în plasă. 
A arbitrat excelent N. Rainea — 
Bîrlad.

MINERUL : Cristea — Slearn, 
Talpai, TOTH, Docu — Stîncel 
(min. 80 : Szilaghi), RADU — CRI
ȘAN, SASU, Trif (min. 62 : Stir), 
Coman.

POLITEHNICA : GABORAȘ — 
Popa, Bărbuț, ARNÂUTU, Maier— 
Gherga, FULOP, Șchiopu (min.. 68 
BUNGĂU) — Dașcu, BOJIN, Coval- 
cic (min. 68 Floareș).

Liviu BOBOCEA

băi- 
cînd 
Tal- 
dis- 
care

METROM BRAȘOV — OLIMPIA 
ORADEA 1—0 (1—0)

BRAȘOV, 15 (prin telefon). Apro
ximativ 200 de spectatori brașo
veni, adăpostiți sub 
ticolore, au urmărit 
emoții, pe o ploaie

• o partidă atractivă 
tată, în care gazdele mai hotărîte 
și cu un „11“ ceva mai omogen au 
reușit să-și apropie o victorie me
ritată, care a stat, totuși, pînă în 
final sub semnul incertitudinii. Jo
cul, în ansamblu, a fost echilibrat, 
de un nivel 
dar sărac în 
torită reținerii 
ților ambelor 
gaja în acțiuni ofensive frontale, 
cu șuturi de la distanță, foarte in
dicate în condițiile terenului umed 
și alunecos.

Gazdele au avut un start mai 
bun, grație căruia și superioritatea 
lor se concretizează, destul de cu- 
rînd, pe tabela de marcaj : în min. 
5, Florescu face o cursă spectacu
loasă pe extrema dreaptă, pînă la 
linia de fund a terenului, de unde 
centrează înapoi la SELIMESI, 
care, de aproape, înscrie pe lingă 
portarul oaspeților. Se părea că 
deschiderea scorului, atît de tim
puriu, ne va oferi în continuare, la 
concurență cu vremea rece și plo
ioasă, o ploaie de goluri. Dar nu a 
fost așa. Jocul a căpătat imediat 
un caracter de uzură, s-a făcut 
sipă mare de energie, oaspeții 
șutat o dată în bară. (în min. 
prin Godeny), s-au ratat cîteva 
căzii (cea mai mare, Selimesi 
min. 81) și, în finalul întîlnirii, 
brașovenii s-au găsit în situația, 
puțin prevăzută inițial, de a-și a- 
păra săraca zestre de un gol, care 
le-a adus, totuși, satisfacția victoriei 
și a încă două puncte prețioase în 
clasament.

umbrele mul- 
cu interes și 

rece și deasă, 
și dîrz dispu-

tehnic satisfăcător, 
faze de poartă, da- 
exagerate a atacan- 

echipe de a se an-

ri-
au
24
o- 
în

Mircea Bica (București) 
foarte bine.

Arbitrul 
a condus

METROM : Szalad — Șișcă, PE
TRESCU, Păltinisan, Bădițoiu —• 
GABOR, FURNICĂ — Necula (min. 
65, Tittesz), FLORESCU, Gane, Se
limesi.

OLIMPIA : Poroszlai (min. 70, 
Kiraly) — Levan (min. 78, Dongo- 
16), Serfozo, LEMAK. Ulici — BA- 
COȘ, IACOB — BENCZIK, Gdde- 
ny, Steiner. Hădărean.

M.hai IONESCU
OLIMPIA SATU MARE — 
ELECTROPUTERE CRAIOVA 

3_0 (1—0)
Gazdele au avut perioade înde

lungate de dominare. Oaspeții au 
jucat deschis, însă 
șutat rar Ia poartă, 
rilor : Kineses (min. 
bra (min. 72). Corect
A. Pop — Cluj. (St. VIDA, coresp.).

GLORIA BISTRIȚA — 
NITRAMONIA FĂGĂRAȘ 

3—0 (1—0)
Jocul a fost la discreția localni

cilor. Contraatacurile făgărășenilor 
au fost palide și lipsite de efica
citate. Au înscris : Mureșan (min. 
14) și Ciocan (min. 48 și 57). A 
arbitrat foarte bine V. Topan — 
Cluj. (I. TOMA, coresp.).

METALURGISTUL CUGIR — 
METALUL DROBETA 

TR. SEVERIN 1—0 (0—0)
Terenul alunecos a influențat 

calitatea jocului. Localnicii au avut 
mai mult timp inițiativa. Unicul 
gol a fost marcat de State (min. 
65). Foarte bun arbitrajul lui M. 
Bădulescu — Oradea. (M. VlLCEA- 
NU, coresp.)
C.F.R. TIMISOARA — MINERUL 

ANINĂ 3—1 (1—0)
Acțiuni ofensive cu un singur 

sens, spre poarta Minerului. Au
torii golurilor: Tuculia (min. 29, 
autogol), Petreanu (min. 48), Panici 
(min. 80, din 11 m), respectiv Co- 
păceanu II (min. 47). O. Andereo 
— Satu Mare a condus foarte bine. 
(St. MARTON, coresp.).

CORVINUL HUNEDOARA — 
C.F.R. ARAD 2—0 (2—0)

Terenul a fost acoperit de ză
padă. Gazdele s-au dovedit a fi 
mai bine pregătite fizic și tactic. 
Autorii golurilor : Cojocaru (min. 
11) și Goea (min. 24). A arbitrat 
bine St. Marian 
VLAD, coresp.).

înaintașii au 
Autorii golu- 
13, 60) și Li- 
arbitrajul lui

Sighișoara. (I.

1. Poli. Timișoara 19 11 5 3 28—13 27
2. F.C. Bihor 19 1Q 5 4 36—18 25
3. Olimpia Satu M. 19 10 5 4 26—13 21
4. Minerul Bala M. 19 8 5 6 25—14 21
5. C.S.M. Sibiu 19 9 3 7 22—18 21
6. Metrom Brașov 19 9 2 8 26—19 20
7. Gloria Bistrița 19 8 3 8 19—17 19
8. Minerul Anina 19 9 1 9 18—25 19
9. Met. Drobeta Tr. Sv. 19 8 1 10 22—26 17

10. Nitramonia Făgăraș 19 8 1 10 25—31 17
11. Corvinul 19 8 4 7 19—20 16
12. C.F.R. Timiș. 19 7 2 10 16—26 16
13. Metalurgistul 19 7 2 10 10—20 16
14. C.F.R. Arad 19 5 4 10 19—27 14
15. Electroputere 19 6 2 11 17—27 14
16. Olimpia Oradea 19 4 5 10 14—28 13

(N. R. Olimpia Satu Mare Și Corvinul
Hunedoara sînt penalizate CU cite patru
puncte).

ETAPA VIITOARE (22 aprilie) : C.F.R. 
Arad — Gloria Bistrița (0—2), Minerul 
Anina — Olimpia Satu Mare (1—3), Mine
rul Baia Mare — Metalurgistul Cugir 
(0—1), Olimpia Oradea — Politehnica Ti
mișoara (0—2), Nitramonia Făgăraș — 
Electroputere Craiova (0—2), Corvinul 
Hunedoara — F.C. Bihor (9—1), C.F.R. 
Timișoara — Metrom Brașov (0—3), 
c.s.m. Sibiu — Metalul Drobeta Tr, Seț 
verin (0—1),



MEDALIAȚII OLIMPICI ȘI-AU CONFIRMAT VALOAREA

REPREZENTATIVA CUBEI A CUCERIT
„CUPA FEDERAȚIEI 4 LA BASCHET

CLUJ, 15 (prin telefon). — în ul
timul meci al ediției a 4-a a «Cu
pei federației1' la baschet, selecțio
nata Cubei — medaliată cu bronz 
la Jocurile Olimpice — a demon
strat înalta sa clasă, întrecînd e- 
chipa României cu scorul de 67— 
57 (38—27). învingătorii s-au im
pus de la început, datorită excep
ționalei agresivități în apărare, 
contraatacurilor fulgerătoare, arun
cărilor precise de la semidistanță, 
recuperărilor și reluărilor hotărî toa
te. Baschetbaliștii țării noastre, vă
dit jenați de duritatea defensivei 
adverse, nu și-au putut desfășura 
jocuil obișnuit în atac, dar au lup
tat din răsputeri pentru a face 
față oaspeților. Menționăm că e- 
chipa României a fost handicapată 
de două indisponibilități — Popa 
și Cernea (bolnavi), înlocuiți cu ju
cători din lotul de tineret (Mănăi- 
lă și Scutaru) — și că Georgescu a 
fost rănit în timpul întîlnirii, fiind 
nevoit să treacă pe banca rezer
velor.

Au înscris : R. Herrera 11, Chap- 
pe 12, Ortiz 2, Canizares 4, Calde
ron 6, T. Herrera 13 și Ungelles 
19 pentru Cuba, respectiv Georges
cu 5, Chivulescu 2, Pîrșu 3, Ruh- 
ring 18, Diaconescu 6, Novac 4, 
Tarău 12, Ocelak 4, Mănăilă și Scu
taru 2. Au arbitrat bine F. Bianchi 
(Italia) și K, Onrust (Olanda).

înaintea derbyului, echipele Un
gariei și Olandei au furnizat o în
trecere (decisivă pentru locul III) 
deosebit de spectaculoasă, în care 
contraatacurile s-au succedat cu 
regularitate, iar coșurile de la 
semidistanță și distanță au „curs", 
dînd sare șl piper partidei. în 
plus, evoluția scorului a fost și ea 
atractivă, nelăsînd să se întrevadă

învingătoarea decît in final. A cîș
tigat Ungaria cu 83—79 (41—34). 
Au înscris: Lozonczy 32. Megyerl
17, Nagy 14. Gyurasits 10, Holmoș 
4, Orban 4, Ujhelyi 2 pentru Un
garia, respectiv Akerboom 18, Van 
Tuyl 19, Boot 12, Harrewijk 10, 
Smit 7, Vrolijk 6, Ruisenaars 7. 
.Au arbitrat bine M. Aldea și I. 
Șlirbu.

în deschidere: R.D. Germană — 
România (tineret) 75—54 (14—26). 
Au marcat : Knoll 10, Brukner 2, 
Hinzer 18, Kirstein 2, Pertus 3, 
Paluch 3. Proll 13. Johl 4. Wendt
18, Karhstein 2 pentru R.D. Ger
mană, respectiv Barna 12, Schuller 
8, Niculescu 5, Spinu 8, Scutaru 6, 
Mănăilă 2, D. Dumitru 6. Au arbi
trat bine M. VVein (Ungaria) și G. 
Dutka (România).

CLASAMENT FINAL: 1. Cuba 
10 p, 2. România 9 p, 3. Ungaria 
8 p 4. Olanda 7 p, 5. R. D. Ger
mană 6 p, 6. România tineret 5 p.

★
Interesanta desfășurare a între

cerilor de sîmbătă impune să re
venim cu unele amănunte asupra 
lor. Astfel, ne vom referi, în pri
mul rînd, la meciul România — 
Ungaria, încheiat cu victoria cate
gorică a reprezentativei țării noas
tre : 76—59. Succesul nu surprinde 
nici chiar la această diferență (care 
putea fi mai mare), deoarece de 
mulți ani echipa României cîștigă 
net în fața celei a Ungariei, mani- 
festînd o superioritate evidentă. 
Dar, cu toate acestea, nu putem să 
nu subliniem că formația țării noas
tre a prezentat cîteva reale și plă
cute surprize. Prima și cea mai 
îmbucurătoare a fost cea produsă de 
tînărul Cernat, al cărui aport s-a 
dovedit hotărîtor, încă din momen
tul introducerii sale în teren. Mai 
precis, de la 11—12 (min. 10) sco

rul a devenit 25—16 (min. 15) dato
rită, în mare măsură, curajului și 
preciziei cu care Cernat a aruncat 
la coș. Și în continuare talentatul 
baschetbalist a impresionat, dîn- 
du-ne certitudinea că de acum îna
inte selecționata României are încă 
un jucător de nădejde. Bineînțeles, 
cu condiția ca Cernat să muncească 
cu pasiune și dăruire, să ia întot
deauna exemplul celor mai harnici 
și disciplinați din echipă. Desigur, 
în obținerea victoriei nu poate fi 
omisă nici contribuția celorlalți ju
cători și, în primul rînd, a lui 
Novac, Ruhring, Tarău și Pîrșu, 
cei mai buni în meciul acesta. Și 
nici nu putem uita unele perioade, 
destul de îndelungate, în care e- 
chipa României a prestat un joc 
de înaltă clasă, cu combinații cla
re, spectaculoase și eficiente, cu 
contraatacuri fulgerătoare, cu o apă
rare agresivă, care i-a împiedicat 
pe adversari să-și ducă la bun sfîr- 
șit intențiile ofensive.

Tot sîmbătă seară, Cuba și R. D. 
Germană au furnizat o dispută ne
așteptat de echilibrată, la sfîrșitul 
căreia medaliații olimpici au înre
gistrat cel mai mic scor pînă la .ora 
respectivă (71—62) în fața unei e- 
chipe care nu cîștigase nici un 
meci. Explicația acestei mici dife
rențe ? Apărarea „scai" a sportivilor 
din R. D. Germană, aportul jucă
torilor înalți pe de o parte, o oare
care menajare din partea cubanezi
lor, care duminică aveau să joace 
finala cu România. Drept consecin
ță, R. D. Germană a condus pînă 
în min. 17, de aici scorul a alter
nat permanent și de abia din 
min. 29 team-ul Cubei a obținut 
un avans care l-a scutit de emoții 
în final.

D. STANCULESCU

F

Intr-un final pasionant

CICLISTUL

V. TEODOR 

A CÎȘTIGAT 

„CUPA STEAUA"
Prietenii ciclismului au venit du

minică dimineața, înarmați cu um
brele, pe circuitul de pe strada Cim- 
pinei, pentru a asista la ultima etapă 
a „Cupei Steaua".

în pofida timpului total nefavora
bil (a fost frig și a plouat în perma
nență, uneori cu intensitate), cei 52 
de alergători români și bulgari, ră
mași în concurs, au furnizat între
ceri care au „încălzit" publicul. în 
această cursă decisivă, cîțiva favoriți 
au fost urmăriți de... ghinion, to
nul defecțiunilor mecanice dîndu-1 
V. Selejan, care a spart în primele 
ture și, în consecință, nu a mai pu
tut prinde plutonul. In turul 10 este 
rîndul liderului, tînărul stellst I. 
Nagy, să oprească și să schimbe 
roata, suportînd rigorile acestei ne- 
dorite defecțiuni. Peste cîteva mi
nute, un alt fruntaș al cursei, bulga
rul V. Mihailov, oprește și el pentru 
a repara și, astfel, în lupta pentru 
cucerirea trofeului rămîn, cu cele mai 
mari șanse, V. Teodor, Z. Elekes și 
bulgarii D. Stefanov și M. Martinov.

TELEX
In prima zi a tradiționalului turneu in
ternațional de polo de la Hvar (Iugo
slavia), selecționata Cubei a întrecut la 
limită cu 7—6 (0—0, 3—3, 2—2, 2—1) 
echipa Spaniei. In meci vedetă s-au în- 
tîinit reprezentativele Iugoslaviei șl Ita
liei. După un joc echilibrat, sportivii 
iugoslavi au terminat învingători cu sco
rul de 4—3 (2-0, 0-1, 1-1, 1-1).

■
Cu prilejul unui concurs care a avut 
loc la Eugene, atletul american Steve 
Prefontaine a stabilit cea mai bună per
formanță mondială a anului în proba de 
o milă, cu timpul de 3:36,8.

■
La Bordeaux a continuat întîlnlrea tri
unghiulară de înot dintre echipele Bul
gariei, Elveției și selecționata secundă a 
Franței. în ziua a doua de concurs, 
sportivul bulgar Gheorghiev a stabilit 
un nou record național în proba de 100 
m liber cu timpul de 53,93, iar H. Hun
ger a cîștigat proba masculină de 100 m 
bras, cu 1:09,08 (nou record elvețian). 
Alte rezultate : masculin : 100 m delfin: 
Lesueur (Franța) 1:00.09; 100 m spate: 
Fedroletti (Franța) 1 :03,30; 400 m liber: 
Berger (Franța) 4:20,83; feminin : 200 m 
deLfin: Basso (Elveția) 2:34.66; 200 m
spate: Niesner (Elveția) 2:30.64.

Finala turneului internațional de tenis 
de la Bruxelles se va desfășura. între 
Stan Smith și Rod Laver. In semifinale, 
Smith l-a Învins cu 6—1, 6—4 pe Dick 
Stockton, Iar Laver a cîștigat cu 4—6, 
6—4, 6—1 partida susținută cu Rov Emer
son.

După donă zile de Întreceri, tenismenii 
norvegieni conduc eu 3—0 în meciul 
pentru preliminariile zonei europene 
(grupa A) a „Cupei Davis”, pe care-1 
susțin la Dublin cu formația Irlandei. In 
proba de dublu, cuplul Erik Melander 
— Torvald Moe a învins cu 2 6. 6—1. 
20—22, 6—4, 6—4 perechea Michael Hi
ckey — Bill Brown. A fost o partidă 
„maraton”, care a durat peste patru 
ore. indiferent de rezultatele ce se vor 
înregistra în ultimele două partide de 
simplu, echipa Norvegiei s-a calificat 
pentru turul următor al competiției.

Finala probei de simplu bărbați din 
cadrul turneului Internațional de tenis 
rezervat jucătorilor profesioniști din 
gruparea W.C.T. de la Cleveland (Ohio) 
se va disputa între Ken Rosewall și Ro
ger Taylor în semifinal", Rosewali l-a 
eliminat cu 7—5. 3—6, 6—4 pe Ray Moore, 
Iar Taylor l-a învins cu 6—3, 3—6. 6—1
pe Brian Falrlle.

Campionatul masculin de volei al Alba
niei a fost cîștigat, în acest an, de for
mația Partizan Tirana In partida deci
sivă, voleibaliștii de la partizan au în
trecut cu scorul de 3—1 echipa Dynamo.

Un frumos succes al tenisului de masă românesc ILIE NASTASE

Maria ALEXANDRU și japoneza Miho HAMADA
campioane mondiale la dublu femei!

(Urmare din pag. I)

18—11, cele 15 minute de joc fiind 
epuizate, s-a aplicat regula activi
zării. Dar avantajul este păstrat și, 
la 20—14, Maria trage formidabil 
un rever imparabil : 21—14 ! Titlul 
mondial aparține acum MĂRIEI 
ALEXANDRU șl lui MIHO HA
MADA ! Sala ovaționează în picio- 
re, învingătoarele se sărută înde
lung și 
nerelor

primesc felicitările parte- 
lor de întrecere.

★
dinaintea finalelor a pro- 
partide de mare atractivi- 
toate cele 16 mese din sala 

evoluție,

S-a dat startul în ultima etapă a „Cupei Steaua". Plutonul este surprins 
pe circuitul de pe strada Cimpinei. la o întoarcere In primele ture

Seara 
gramaț 
tate pe 
Skenderija. O frumoasă 
punctată deseori de aplauze, a avut
perechea Maria Alexandru, Miho 
Hamada (România, Japonia). în 
sferturile de finală, cele două ju
cătoare au primit o replică extrem 
de viguroasă din partea unui cuplu 
puternic, alcătuit din sportive cu 
priza toc. excelente atacante, Rud- 
nova, Magos (U.R.S.S., Ungaria). 
Dar, Maria și partenera ei au diri
jat cu precizie mingile, oferind o 
întrecere de mare spectaculozitate. 
După ce au cîștigat primele două 
seturi. în cel de-al treilea Alexan
dru și Hamada au condus cu 
19—17. Cîteva momente de slăbire 
a ritmului și perechea sovieto-ma- 
ghiară și-a adjudecat setul. în ur
mătorul însă, de la 9—9, Alexan
dru și Hamada s-au distanțat cu 
autoritate, nelăsînd nici o speranță 
adversarelor lor.

Semifinala a fost mai ușoară 
pentru cuplul alcătuit din Maria 
Alexandru și Miho Hamada. împo
triva dublului japonez. Abe, Edano, 
doar începutul meciului și cel de 
al treilea set au fost ceva mai di
ficile pentru româncă și coechipie
ra sa niponă. în fața unei apărări 
elastice. întreruptă de atacuri în
treprinse de Alexandru, Abe și 
Edano nu au reușit să se impună 
și victoria a revenit adversarelor

lor într-o întîlnire cu o desfășurare 
relativ liniștită.

Mult mai pline de neprevăzut 
au fost semifinalele probei mascu
line de simplu. Spre regretul mi
ilor de spectatori, cei doi repre
zentanți ai țării gazdă, Stipanciei 
și Surbek, au fost învinși. Primul 
de Si En-tin, la capătul unui meci 
de tensiune maximă, în care cîști- 
gătorul a izbutit să atace decisiv 
și să-și stăpînească mai bine ner
vii. Un aspect asemănător a avut 
și întrecerea dintre Johanson și 
Surbek. Suedezul s-a arătat mai 
ofensiv și prin acțiuni variate a 
ieșit învingător, la limită, în fața 
unui adversar . foarte tenace, dar 
prea pasiv.

Partidele semifinale de simplu 
feminin s-au încheiat cu rezultate 
scontate, Grofova și Hu Yu-lan ca- 
lificîndu-se în finală. Totuși, jucă- 
toarea cehoslovacă a înregistrat o 
surpriză, parcurgînd toate rundele 
pînă

Am 
veste 
mixt, 
xandru, Stipanciei (România, Iu
goslavia) a fost eliminat, contrar 
prevederilor, de către Grofova șl 
Dvoracek, Cîștigătorii au manifes
tat mereu inițiativa, în special Gro
fova a atacat incisiv, spre deose
bire de Alexandru și Stipanciei, 
mai puțin înclinați de această dată 
spre un joc ofensiv. De remarcat 
frumoasa comportare a cuplului 
sovietic Gedraidite, Strokatov. cla
sat în finală alături de Li Li, Lian 
Ko-lian.

Iată rezultatele celor cinci finale. 
Simplu femei: HU YU-LAN (R.P. 
Chineză) — Grofova (Cehoslovacia) 
3—0 (17, 11, 14) ; simplu bărbați : 
SI EN-TIN (R.P. Chineză) — Jo
hansson (Suedia) 3—2 (18, —13,

19, 18) ; dublu femei : MA- 
ALEXANDRU, MIHO HAMA- 
(ROMANIA, JAPONIA) — 

Pao-cin. Lin Mei-ciun (R.P.
dublu 

JOHANS-

în finală, 
fi dorit 

bună de 
Dar. din

să comunicăm o 
la proba de dublu 
păcate, cuplul Ale-

„CUPA DUNĂRII"

LA HALTERE
PR AGA, 13 (Agerpres). — In localita

tea cehoslovacă Havirov au continuat 
întrecerile celei de-a 6-a ediții a „Cupei 
Dunării” la haltere. La categoria 67,500 
kg, victoria a revenit bulgarului M. 
Kucev, care, la totalul celor două stiluri, 
a realizat 285 kg. Pe locurile următoare 
s-au clasat J. Ambrozi (Ungaria) — 
272,500 kg și Fiți Balaș (România) — 
265 kg. Disputa halterofililor de la cate
goria 75 kg s-a încheiat cu victoria lui 
P. Bacako (Ungaria), cu 295 kg. Sporti
vul român C. Dumitru a ocupat locul 
6, cu 275 kg.

ÎNVINGĂTOR LA
PALM BEACH

—13,
RIA 
DA
Ciu
Chineză) 3—0 (11, 18. 14) ■ 
bărbați : BENGTSSON,
SON (Suedia) — Klampar, Jonyer 
(Ungaria) 3—2 (19. —15. 19, —18,

15) ; dublu mixt : LI LI, LIAN
KO-LIAN (R.P. Chineză) — Ge
draidite, Strokatov (U.R.S.S.) 3—1
(13. 18, —14. 19).

Delegația țării noastre, care a 
participat la campionatele mon
diale de tenis de masă de la Sara
jevo (Iugoslavia), revine în Capi
tală marți dimineață, cu trenul de 
Belgrad.

Celelalte rezultate tehnice. Sim
plu bărbați, semifinale: Si En-tin 
(R.P. Chineză) — Stipanciei (Iugo
slavia) 3—2 (19, 19. —12, 19), Jo
hansson (Suedia) — Surbek (Iugo
slavia) 3—2 (20, —16, 13. —13, 16); 
simplu femei, semifinale : Alice 
Grofova (Cehoslovacia) — Park 
Mi Ra (Coreea de Sud) 3—1, Hu 
Yu-lan (R.P. Chineză) — Cian Li 
(R.P. Chineză) 3—1 ; dublu băr
bați, semifinale: Bengston, Jo
hansson (Suedia) — Secretin. Con
stant (Franța) 3—0, Klampar, Jonyer 
(Ungaria) — Surbek, Stipanciei 
(Iugoslavia) 3—1 ; dublu femei, 
sferturi de finale: Alexandru, Ha
mada (România, Japonia) — Rud- 
novă, Magos (U.R.S.S.. Ungaria) 
3—1; semifinale : Ciu Pao-cin. Lin 
Mei-ciun (R.P. Chineză) — Ki- 
shazi, Hammersley (Ungaria, An
glia) 3—2 ; dublu mixt, sferturi de 
finale: Grofova, Dvoracek (Ceho
slovacia) — Alexandru, Stipanciei 
(România. Iugoslavia) 3—2 (—20,
13, —13, 19. 15), Li Li, Lian Ko- 
lian (R.P. Chineză) — Yokota, 
Kono (Japonia) 3—0, Cen Fluai-in, 
Iu Cian-ciun (R.P. Chineză) — 
Cian Li, Yu Yi-tze (R.P. Chineză) 
3—0. Gedraidite. Strokatov (URSS) 
— Ohzeki. Tasaka (Japonia) 3—1 ; 
semifinale: Li Li. Lian Ko-lian — 
Grofova. Dvoracek 3—0. Gedraiti- 
te. Strokatov — Cen Huai-in, Iu 
Cian-ciun 3—1.

„Cupa jubiliară", finala: Mel- 
Istrom (Suedia) — Sivacev (Bulga
ria) 2—0 : turneele de consolare : 
simplu bărbați, finala: Lieck (R.F. 
Germania) — Wuvanich (Austra
lia) 2—0 ; simplu femei, finala : 
Hendriksen (R.F. Germania) — 
Paulsen (Danemarca) 2—0.

LA TURNEUL F.I.R.A. 73 PENTRU JUNIORI DE LA BUCUREȘTI

ITALIA TRIMITE 0 ECHIPĂ DE SPERANȚE

NEW YORK, 15 (Agerpres). — Tra
diționalul turneu internațional de 
tenis de la Palm Beach (Florida), 
rezervat exclusiv probei de dublu, 
a fost cîștigat în acest an de jucăto
rul român Ilie Năstase și americanul 
Vie Seixas. în finală, perechea Ilie 
Năstase — Vie Seixas a învins cu 
6—4, 6—3 redutabilul cuplu american 
Pancho Gonzales — Clark Graebner. 
In semifinal?, Ilie Năstase și Vic 
Seixas i-au eliminat cu 6—1, 5—7, 
6—4 pe Pancho Segura și Jimmy 
Connors.

LA NISA,

LAURI PENTRU
VIRGINIA RUZICI

NTSA, 15. — Finala probei fe
minine de tineret, din cadrul tur
neului internațional de tenis de la 
Nisa, a prilejuit apariția pe terenul 
central a celor două talentate junioa
re românce, Virginia Ruzici și Ma
riana Simîonescu. După o partidă 
frumoasă și dîrz disputată, victo
ria a revenit Virginiei Ruzici, cu 
scorul de 7—5, 2—6, 6—3. La bă
ieți a terminat învingător vest- 
germanul Pinner, care l-a întiecut 
cu 6—2, 6—3 pe Casa (Franța).

O dispută pasionantă au oferit 
finaliștii probei masculine de se
niori. spaniolul Manuel Orantes și 
italianul Adriano Panatta. După 
aproape 3 ore de joc, Orantes și-a 
adjudecat victoria la scorul de 
7—6, 5—7. 4—6. 7—6. 12—10. La
senioare, a cîștigat suedeza Ingrid 
Bentzer, învingătoare cu 6—1, 1—6, 
6—4 asupra Fiorellei Bonic^lli 
(Peru).

FLORIN GHEORGHIU
PRINTRE FRUNTAȘI

LA LAS PALMAS

Aeționînd în nota lui obișnuită, adică 
prudent, dar eficace, dinamovistul 
V. Teodor (la ora actuală nu numai 
cei mai bun dar și cel mai în for
mă rutier român) reușește, într-o 
pasionantă dispută cu adversarii Iui 
direcți, să cîștige primul loc în cla
samentul general, deși a fost depă
șit cu o jumătate de roată la sprin
tul final de către M. Martinov.

Pentru a dinamiza ultima etapă, 
organizatorii au alcătuit două clasa
mente, unul pe baza timpului și a 
locurilor ocupate la capătul celor 66 
km și celălalt prin adițiunea punc
telor sprinturilor intermediare:

1. M. Martinov, 2. V. Teodor, 3. D. 
Stefanov toți cu timpul de lh 44:05;

l.D. Stefanov 26 p, 2. M. Tanev 
15 p, 3. V. Teodor 12 p.

Elekeș (Steaua), 6h 09:19, 5. Șt. Ene 
(Steaua) 6h 09:27, 6. M. Ramașcanu 
(Dinamo) 6h 09:31.

CLASAMENTUL GENERAL 1.
V. Teodor (Dinamo) 6h 08:06, 2. M.
Martinov (Bulgaria) 6h 08:44,

09:03,
3. D.

Stefanov (Bulgaria) 6h 4. Z.

Troian IOANIȚESCU

ION BACIU SI VICTOR
(Urmare (fin pao. ri

DOLIPSCHI ÎNVINGĂTORI

Iată și cîteva amănunte de la a- 
ceste confruntări. Ion Baciu, după 
egalul în fața cehoslovacului J. Ne- 
kar și victoria prin tuș asupra po
lonezului F. Domakowski l-a întîl- 
nit pe campionul european al cate
goriei, Hristo Traikov (Bulgaria), 
de care fusese învins anul trecut 
de două ori — la campionatele 
continentale și la Jocurile Olimpi
ce. De astă dată, însă, luptătorul 
român, confirmînd succesul său de 
la recentul turneu al Cehoslovaciei 
unde a ocupat primul loc, a reușit 
să se revanșeze întrecîndu-1 pe 
Traikov înainte de limită. în conți-

nuare, Baciu a dispus de J. Orlik 
(Polonia) prin tuș (min. 2) și de A. 
Oleska (Cehoslovacia) tot prin tuș 
(min. 5). Meciul final pentru locul 
întîi l-a susținut în compania lui 
Marin Dumitru și s-a încheiat la 
egalitate (7—7 p).

O altă finală românească a fost 
și la categoria grea : Victor Do- 
lipschi — Roman Codreanu, termi
nată la egalitate. înaintea meciului 
final Dolipschi i-a întrecut înainte 
de limită pe S. Andrewski (Polo
nia) și pe V. Merkulov (URSS), iar 
Codreanu a terminat la egalitate cu 
P. Kment (Cehoslovacia) și l-a în
vins la puncte pe Y. Rozsnyai (Un
garia).

BOLOGNA (prin telex, de la co
respondentul nostru). în anul „zero” 
al rugbyului italian, federația de spe
cialitate a pus bazele reconstrucției 
acestui sport, pornind totul de la în
ceput. . în acest cadru, al unei acti
vități renovate, se înscrie și repre
zentarea rugbyului peninsular Ia tur
neul F.I.R.A. ’73 pentru juniori, de 
la București. Pentru pregătirea echi
pei italiene a fost chemat un tehni
cian priceput — în persoana lui Maffi 
di Rho — care a convocat la Milano, 
la 14 aprilie, jucători tineri eviden
tial1 în 14 formații. Delegația italia
nă, condusă de președintele comisiei 
tehnice federale Del Bono, va pleca 
spre România în dimineața zilei de 
luni.

Speranțe ? Nici una. Rugbyul ita
lian, după insuccesele naționale mari, 
caută drumul spre redresare, pornind 
cu răbdare la o atentă selecție în 
rîndul tinerilor, la formarea de ju
cători de bună valoare, care să 
aducă din nou echipa italiană prin
tre cele mai bine cotate din Europa. 
Noua conducere a. federației a în
fruntat cu 
grele ce le 
liza saltul 
nul ui oval 
o spunem,

rești chiar să ne ajungă aici o fă- 
rîmă de speranță pentru acest sport 
care, cert, merită mult mai mult de
cît ceea ce i se acordă.

LAS PALMAS, 15 (Agerpres). — Tur
neul internațional de șah de la Las 
Palmas (Insulele Canare) a continuat cu 
disputarea partidelor din runda a 10-a. 
Liderul clasamentului, marele maestru 
sovietic Leonid stein, a remizat în 31 
de mutări cu olandezul Hans Ree. Ace
lași rezultat a fost înregistrat și in par
tidele Ritul — Andersson, Panno — Pe
trosian și Kavalek — Hort. Darga l-a 
învins pe Huguet, Florin Gheorghiu (cu 
piesele negre) a pierdut partida susți
nută cu spaniolul Ricardo Calvo, în cla
sament conduce Stein (U.R.S.S.) cu 6Va 
puncte, urmat de Hort (Cehoslovacia), 
Ribll (ungaria). Petrosian (U.R.S.S.) și 
Andersson (Suedia) _  6 puncte, Liubo-
jevicl (Iugoslavia) — 5',ț> puncte și o par
tidă întreruptă. Florin Gheorghiu (Romă- 
nia), Panno (Argentina) și Calvo (Spa
nia) — 5V1 puncte etc.

CAMPIONATE... CUPE...
ANGLIA: DUELUL FRUNTAȘE- 

- LOR CONTINUĂ
îu patru etape înainte de sfirșit, 

în campionatul Angliei lupta pen
tru titiul de campioană este foar
te disputată. în etapa a 38-a, 
atit Liverpool (principala favori
tă), cit și Arsenal au obținut vic
torii la limită, pe teren propriu, 
cu un scor identic, 1—0, în fața . 
echipelor West Bromwich Albion 
(ultima clasată) și, respectiv, for
mația londoneză Tottenham Hots
pur, In acest timp, Leeds United 
nu izbutea decît l—1, în deplasa
re, cu West Ham United, revela
ția părții a doua a campionatului. 
De altfel, echipa lui Bobby Moore 
s-a „cățărat" în acest moment în 
clasament pînă pe locul 5, lucru 
cu atit mai remarcabil cu cît, a- 
nul trecut, a fost destul de serios 
amenințată de retrogradare... Iată 
celelalte rezultate înregistrate: Crys
tal Palace — Ipswich 1—1 ; Lei
cester — Birmingham 0—1 ; Man
chester City — Schef field United 
3—1, Norwich—Chelsea 1—0 ; Sout
hampton — Newcastle 1—1 ; Sto
ke — Manchester United 2—2; 
Wolverhampton — Everton 4—2.

ventus — Palermo 4—1 (Bettega,

curaj extrem problemele 
avea în față pentru a rea- 
așteptat de iubitorii balo-
din Italia. De ce să nu 
am dori ea de la Bucu-

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

38 23 9 « 67—39 55
38 23 8 7 51—33 54
36 19 11 6 59—36 49
37 16 12 9 51—38 44
38 16 10 12 62—47 42
38 15 12 11 55—44 42

ITALIA: LAZIO ÎN URMĂRIREA 
LUI MILAN!

BOLOGNA, 15, (prin telex). Re
zultatele etapei a 25-a a campiona
tului italian și marcatorii goluri
lor : Atalanta — Roma 1—0 
(Bianchi). Bologna — Verona 4—1 
(Savoldi 3 și Fedele; Zigoni), Ju

Causio, Haller Landini — autogol; 
Ballabio). Lanerossi — Fiorentina 
0—1 (Saltutti). Lazio — Sampdoria 
1—0 (Nanni), Milan — Cagliari 
1—1 (Rivera — din penalty: Brug- 
nera), Napoli — Torino 1—1 (Ma
riani ; Sala). Ternana — Inter 0—1 
(Mazzola).

O lovitură de la 11 m, contes
tată îndelung de jucătorii din Ca
gliari, îi acordă lui Milan un avan
taj de două puncte asupra lui La
zio, învingătoare — grație unui șut 
violent, expediat din afara careu
lui, de „tunarul" Nanni — în me
ciul cu Sampdoria. De remarcat 
că această duminică n-a adus nimic 
nou pentru Roma, care, după ce 
l-a concediat pe Helenio Herrera, 
a pierdut din nou, la Bergamo, in- 
trînd în zona periculoasă a retro
gradării ! Tn ciuda victoriei de la 
Terni, jocul lui Inter n-a strălucit, 
ultima clasată prezentînd o garni

tură fragilă, ușor de învins. Ca o 
ultimă observație, de semnalat pof
ta de gol a bolognezului Savoldi, 
care a izbutit, trei puncte în poarta 
Veronei, promovînd pe locul trei 
îri clasamentul marcatorilor, în 
care continuă să conducă Pulici 
(Torino) si Rivera (Milan), ambii 
cu cile 16 goluri.
1. A. C. Milan
2. Lazio
3. Juventus
4. Fiorentina
5. Inter
6. Torino

Pe stadionul „Highbury" din Londra. Peter Simpson (cu numărul 6) în
scrie cu capul unicul gol al meciului Arsenal — Tottenham.

Telefoto s A. P. — AGERPRES

25 16 7 2 55—23 39
25 14 9 2 28—12 37
25 13 9 3 33—16 35
25 12 4 8 30—24 30
25 12 6 7 26—20 30
25 II 6 8 31—17 28

R. F. GERMANIA: ETAPĂ DE
CUPĂ

In R.F. Germania s-au disputat 
sferturile de finală (meciuri tur) 
ale „Cupei". Iată rezultatele : Kic
kers Offenbach — Bayern Miinchen 
2—2; Borussia Mdnchengladbach —

F.C. Kaiserslautern 2—1; Werder 
Bremen — Hertha 2—0; Eintracht 
Braunschweig — F.C. Koln 0—5.

în cadrul campionatului s-au dis
putat două partide restanță : Ein
tracht Frankfurt pe Main — Hano- 
vra 96 2—0; S.V. Wuppertal — For
tuna Dusseldorf 1—1

Din Hamburg se anunță că la 24 
aprilie, cu prilejul retragerii din 
activitatea competițională a cunos
cutului fotbalist vest-german Willi 
Schulz, echipa S.V. Hamburg, în 
atacul căreia va juca și Uwe Seeler, 
va întîlni o selecționată mondială 
alcătuită din jucători a 7 țări : Vik
tor (Cehoslovacia), Carlos Alberto 
(Brazilia), Beckenbauer (R.F.G.), 
Moore (Anglia), Israel (Olanda), 
Bobby Charlton (Anglia). Law (Sco
ția). Eusebio (Portugalia), Muller 
(R F.G.), Pele (Brazilia), C >rdon 
(Scoția) etc.

ȘTIRI © REZULTATE
La Bastia (Corsica) se des

fășoară un turneu internațional 
de juniori. în prima zi a com
petiției, Vasas Budapesta a în
vins cu 2—0 (2—0) formația Lu
xemburgului. iar reprezentativa R.F 
Germania a dispus cu 4—2 (2—1) de 
selecționata Corsicei. în a doua zi. 
reprezentativa Austriei a întrecut 
cu scorul de 3—2 echipa Elveției. 
într-un alt joc, formația Marocului 
a dispus cu 1—0 de selecționata lo
cală.

Cu ocazia „Zilei mondiale a fot
balistului" , la 8 august, la Barcelo
na, se va disputa o întîlnire inter
națională între o selecționată euro
peană și o reprezentativă a Ame
rică de Sud. Propunerea organizării 
acestei întîlniri a fost făcută de 
Stanley Rous, președintele F.I F.A.

CESARE TRENTINI

AGENDA SĂPTĂMÎN1I
16—23 TENIS Turnee internaționale la Monte Carlo și Cliar» 

lotte (Carolina de Nord).
18—23 SCRIMĂ Campionatele mondiale de tineret, la Buenos 

Aires.
18—22 BOX Turneu internațional, la Budapesta.

18 FOTBAL U.R.S.S. — România, la Kiev, Belgia — R. D. 
Germană, la Anvers și Turcia — Bulgaria (me
ciuri amicale), U.R.S.S. — România (selectio-
nate de tineret), meci amical, la Odesa.

TENIS DE MASA Meci R.F. Germania — R.P. Chineză, la Mfin- 
chen.

19-23 BADMINTON Campionatele europene de tineret și juniori, la 
Edinburgh.

19—22 TIR Balcaniada de armă și pistol, în Iugoslavia.
FOTBAL „Cupa Americii Latine”, pentru echipe națio- 

nale, la Rio de Janeiro. *
Cursa „Fl&che Wallonne" (Lifege — Charleroi).19 CICLISM

ATLETISM Tradiționalul maraton de la Boston.
20—22 POLO PE APA Turneu’ internațional, la Belgrad.
21—23 BASCHET Turnee de calificare pentru campionatele eu

ropene de junioare, la Hagen, Bari și Rouen.
21 TENIS DE MASĂ Suedia — Ungaria, în Liga europeană, la Gijte- 

borg.
Cursa Liăge — Bastogne — Liăge.22 CICLISM

MOTO Marele premiu al Franței, la Castellet.
FOTBAL R.F. Germania _ Polonia (preliminariile tur

neului U.E.F.A.) la Osterode.

KOMIA ENDER A STABILII DOUA RECORDURI MONDIALE

După două zile de întreceri, îno
tătorii din R. D. Germană conduc 
detașat în meciul cu selecționata 
Uniunii Sovietice, 
Berlin (bazin de 
în cadrul probelor 
în prezent au fost 
de performanțe excelente. Korne- 
lia Ender (R.D.G.) a înotat în pri
ma zi 200 m mixt în 2:23,01, per
formanță care a îmbunătățit cu 
0,6 sec. recordul mondial stabilit de 
Shane Gould la Munchen. în re
uniunea următoare, ea a întrecut 
și recordul lumii Ia 100 m delfin, 
reușind 63,05 (vechiul record, ja-

care are loc la 
50 m) : 145—79. 
desfășurate pînă 
realizate o serie

U.R.S.S
poneza Mayumî Aoki 63,34). în 
primul schimb al ștafetei de 4x100 
m liber, Vladimir Bure (U R.S.S.) 
și-a egalat propriul record euro
pean pe distanța de 100 m cu 51,8. 
Alte rezultate : R. Matthes (R.D.G.) 
57,0—100 m spate ; W. Sperling 
(R.D.G.) 2:10,74—200 m mixt (re
cord) ; ‘ _
16:21,41—1500
Andrea
200 m
(R.D.G.)
Gudrum
400 m mixt.

HOCHEIȘTII
PENTRU A
CAMPIONI
Ieri s-au desfășurat la Moscova 

ultimele meciuri din cadrul campio
natului mondial și european de ho
chei pe gheață. în prima partidă, 
Cehoslovacia a întrecut la scor Fin
landa cu 8—0 (3—0, 0—0, 5—0). prin 
golurile înscrise de :. Nedomansky 2, 
Stastny 2, Palecek, Farda, Jaroslav, 
Holik și Novak.

învingînd, și în cel de-al doilea 
meci, reprezentativa Suediei, cu 
scorul de 6—4 (2—1, 2—2, 2—1), e- 
chipa Uniunii Sovietice a totalizat 
20 p (din tot atîtea posibile), termi- 
nind întrecerea neînvinsă. Ea a cu
cerit astfel pentru a 12-a oară titlul

A. Freudenberg 
m liber 

Hubner (R.D.G.) 
liber; Christine 

2:24,64—200 m.
Wegner (R.D.G.)

(R.D.G.) 
(record) ; 
2:10,37—

Herbst
spate ; 

5:07,36—

SOVIETICI
12-a OARĂ 
MONDIALI 
suprem. Au marcat în ordine: Hed- 
berg, S. Karlsson (în proprie poar
tă), Gusev, Mihailov, Wykstroem, S. 
Karlsson, Malțev, Petrov, Mihailov 
și Salming,

Clasată pe ultimul loc, formația 
R.F. Germania va juca anul viitor
în grupa B.
1. U.RS.S. 10 10 0 0 100—18 20 p2. Suedia 10 7 1 2 53—23 15 p
3. Cehoslovacia

10 6 1 3 48—20 13 p
4. Finlanda 10 3 1 6 24—39 7 p
5. Polonia 10 1 1 8 14—76 3 p
6 R.F. Germania

10 1 0 9 19—32 2 p
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