
O nouă solie de pace, prietenie și colaborare între popoare

VIZITA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, 
ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU, 

IN REPUBLICA LIBERIA
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Ro

mân, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, a pă
răsit, duminică dimineața, Capitala, plecind, împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, în vizită oficială în Republica Liberia, Republica Argentina și Re
publica Guineea.

In această vizită, șeful statului român este însoțit de tovarășii Ion Pățan, 
vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, ministrul comerțului exterior, Ștefan 
Andrei, secretar al C.C. al P.C.R., George Macovescu, ministrul afacerilor ex
terne, de consilieri și experți.

Ceremonia plecării a avut loc pe 
aeroportul Otopeni, unde tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena* 
Ceaușescu au fost conduși de to
varășul Ion Gheorghe Maurer și de 
tovarășa Elena Maurer, de tovarășii 
Emil Bodnaraș. Manea Mănescu, 
Paul Niculescu-Mizil, Gheorghe Pană, 
Gheorghe Radulescu. Virgil Trofin, 
Ilie Verdeț, Maxim Berghianu, 
Gheorghe Cioară, Lina Ciobanii, 
Emil Drăgănescu, Janos Fazekas, 
Petre Lupii, Dumitru Popescu, Le- 
onte Răutu. Ștefan Voitec, Chivu 
Stoica, Constantin Băbălău, Cornel 
Burtică, Miron Constantinescu, Mihai 
Dalea, Mihai Gere, Magdalena Fi- 
lipaș. Ion Ioniță, Vasile Fatilineț. 
Conducătorii de partid și de stat au 
ver.it împreună cu soțiile-

Erau prezenți membri ai C.C. al 
P.C.R., ai Consiliului de Stât și ai 
guvernului, conducători de instituții 
centrale și organizații obștești, gene
rali, ziariști.

A fost de față Gaspar Luciano 
Taboada, însărcinatul cu afaceri ad- 
interim al Argentinei la București. 
Erau, de asemenea, prezenți șefi de 
misiuni diplomatice acreditați în 
țara noastră.

Numeroși oameni ai muncii din 
întreprinderile și instituțiile bucu- 
reștene au venit la aeroport să-l 
salute pe șeful statului român. Ei 
au adresat tovarășului Nicolae 
Ceaușescu un călduros ,,drum bun“, 
precum și cele mai sincere urări 
de succes în această importantă solie 
de pace, prietenie și colaborare intre 
popoare.

însoțit de gîndurile pline de dra
goste, de urările cele mai calde de 
drum bun și deplin succes ale în
tregului nostru popor, secretarul ge
neral al Partidului Comunist Român,

președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, a început 
duminică, 3 martie, vizita oficială de 
prietenie în Liberia, Argentina și 
Guineea, acțiune politică de anver
gură. ce se înscrie ca o nouă și stră
lucită contribuție a națiunii noastre 
socialiste, a reprezentantului său cel 
mai autorizat, la cauza păcii, colabo
rării și înțelegerii internaționale.
, La capătul a mai bine de opt ore 

de zbor, timp în care sint străbătuți 
6 500 km, aeronava prezidențială ate
rizează la Monrovia, la 17,30, ora lo
cală (19,30, ora Bucureștiului).

Cordialitatea deosebită cu care au 
fost întâmpinați președintele Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu, 
din prima clipă a sosirii lor pe pă- 
mîntul liberian, de către președin
tele William Tolbert jr. și soția sa, 
doamna Victoria Tolbert, calda îm
brățișare dintre cei doi șefi de stat, 
atmosfera festivă care domnește pe 
aeroport — iată tot atâtea dovezi gră
itoare ale stimei și prețuirii reciproce 
dintre cele două țări și popoare, ale 
dorinței comune de a statornici intre 
ele raporturi strînse de cooperare.

Tovarășei Elena Ceaușescu i se o- 
feră, în semn de ales omagiu, un 
splendid buchet de trandafiri roșii.

Cei doi șefi de stat iau apoi loc 
pe podiumul de onoare. Răsună acor
durile solemne ale imnurilor de stat 
ale celor două țări, în timp ce se trag 
21 salve de artilerie. Caracterul so
lemn al ceremoniei este întregit de 
aspectul festiv al aeroportului, domi
nat de portretele celor doi președinți, 
ale tovarășei Elena Ceaușescu și 
doamnei Victoria Tolbert, de drape
lele de stat ale României și Liberiei.

în continuarea ceremoniei, preșe
dintele Nicolae Ceaușescu, însoțit de 
șeful statului liberian, trece in re
vistă compania de onoare, alcătuită 
din detașamente ale gărzii naționale 
liberiene în ținută de paradă. Tova
rășul Nicolae Ceaușescu se oprește 
pentru cîteva clipe salutând drapelul 
Republicii Liberia. Cei doi președinți 
primesc defilarea gărzii-

Sint prezentate președintelui 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu inaltele oficialități liberie
ne aflate la aeroport.

Sint prezenți de asemenea, șefii 
misiunilor diplomatice.

Domnește o atmosferă plină de în
suflețire, se aclamă în cinstea solilor 
poporului nostru, a prieteniei româno- 
liberiene.

Oaspeții români sînt invitați apoi 
de gazde în salonul de onoare al ae
roportului, unde cei doi președinți, 
tovarășa Elena Ceaușescu și doamna 
Victoria Tolbert se întrețin cordial 
cîteva minute.

împreună, cei doi șefi de stat ies 
in fața clădirii aerogării. Aici, nu
meroși locuitori ai capitalei întâmpină 
pe președintele Nicolae Ceaușescu 
cu tradiționalele tam-tamuri. cu cin- 
iece și dansuri, cu exuberanța și 
voioșia unui popor bucuros de a 
avea ca oaspeți pe solii națiunii 
noastre.

Aceleași imagini le vom reîntîlni 
de-a lungul drumului spre capitală,

La intrarea în reședință se află 
aliniată o gardă de onoare. Cei doi 
președinți se opresc, cîteva minute, 
pe terasa de la capătul monumenta
lei scări de la intrare, unde primesc 
onorurile militare.

Președintele Liberiei și soția sa 
invită pe șeful statului român, tova
rășul Nicolae Ceaușescu și pe tova
rășa Elena Ceaușescu în marele sa
lon al palatului, unde se află re
uniți, pentru a saluta pe solii po
porului român, președinții Senatului 
și Camerei Reprezentanților, membrii 
guvernului și ai parlamentului.

întreaga asistență ridică o cupă 
de șampanie în cinstea președintelui 
Nicolae Ceaușescu și a tovarășei 
Elena Ceaușescu.

CIȘTIGATORII „CUPEI TINERETULUI"
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DAR MULT MAI RAPID!
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3 (prin te- 
probelor de
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GRUPA A GRUPA C
R. F. GermaniaCehoslovacia

17—11 (6—7) 
Danemarca — islanda 19—17

CLAS AMENT
3
3
3
3

Germană — U.R.S.S. 15—15

(10—10)

1. Cehoslovacia
2. Danemarca
3. R. F. Germania
4. Islanda

GRUPĂ
ROMANIA — SUEDIA

B

3 0 
2 0
1 0
0 o

o
1
2
3

58—38 6
43— 44 4
44— 45 2
48—66 0

R. D.
(7-4)

Japonia — S.U.A. 29—18
CLASAMENT

2 
2 
1 
0

1. R. D. Germană
2. U.R.S S.
3. Japonia
4. S.U.A.

3
3
3
3

GRUPA D

(13-9).

1 
1 
0 
o

0
0
2
3

81—45
80—44
63—74
43-104

5
5
2
U

18—20 (3—9) 
Polonia — Spania 21—15 (11—6)

CLASAMENT
3 2
3 2
3 1
3 1

1. ROMANIA
2. Polonia
3. Suedia
4. Spania

o 
o 
o 
o

1
1
2
2

4
4
2
9

Iugc^avia -e Ungaria 21—13 (9—10)j
Bulgaria — Algeria- 23^—16 "-

CLASAMENT
3 3
3 2
3 1
3 0

1. Iugoslavia
2. Ungaria
3. Bulgaria
4. Algeria

0 
0 
0
0

(10-9)
0 81—47 6
1 67—46 4
2 55—60 2
3 33—88 0

PROGRAMUL DE MARȚI AL GRUPELOR SEMIFINALE
Stadt.GRUPA A : la Karl Marx

Polonia; Halle, ora 18,30 : ROMANIA
GRUPA B : la Schwerin, ora 18,30 : 

la Magdeburg, ora 18,30 : U.R.S.S. —

l

ora 18,30 : Cehoslovacia
— DANEMARCA.

R. D. Germană — Ungaria ; 
Iugoslavia.

POIANA BRAȘOV, 
leton). Ziua a 2-a a 
slalom a fost rezervată întrecerii 
elevilor, studenților și pionierilor 
băieți și fete. Se știa încă din a- 
jun și de la fazele preliminare ale 
competiției că aceste categorii de 
concurenți sînt cel mai bine pregă
tite, că numărul participanților este 
mai mare decît la celelalte cate
gorii și că disputele vor fi, așadar, 
foarte echilibrate. Prevederile .au 
fost confirmate astăzi (n.r. ieri) 
cînd, pe pîrtia Lupului, numeroasa 
asistență urcată din Brașov, ca și 
însoțitorii veniți din județele par
ticipante aui fost martorii unui con
curs cu veleități tehnice de per
formanță și nu numai asistenții e- 
tapei finale a unei competiții de 
masă. Antrenorii secțiilor de per- 
forrpanță ale cluburilor și asocia
țiilor sportive au fost realmente 
impresionați de valoarea cîtorva 
concurenți, și-au notat numele lor. 
și nu este exclus ca în sezonul' ce 
va urma să-i întâlnim , printre cei 
selecționați în concursurile cu ca
racter republican. De pildă-, a. im
presionat în mod deosebit pioniera 
Ilona Nathazi, din Harghita, și 
băieții Cristinel Bucur, din Prahova, 
și Mircea Suciu, din Harghita. La 
categoria elevilor, Mihai Săracu, 
din județul Brașov, a efectuat două 
coborîri într-o mare viteză și cu o 
remarcabilă siguranță, depășindu-i

5 secunde pe ur- 
La studenți au a-

cu mai bine de 
mătorii clasați !
1 ras atenția Costin Brumărescu, din 
București, Brăduț Iedinachievici, 
din Iași, care s-au angajat într-o 
dispută directă, foarte echilibrată, 
de o ridicată valoare tehnică și 
spectaculară.

Și la categoria sportivilor din a- 
sociațiile Dinamo, întrecerea a fost 
la fei de dîrză și de angajantă, re- 
mareîndu-se în mod deosebit cîțiva 
sportivi din Brașov și Harghita.

Condițiile de concurs au rămas 
excelente, ca și în prima zi. Pîrtiile 
înghețate, cu porțl marcate de cîțiva 
dintre cei mai cunoscuți ^antrenori 
(Radu Scîrneci. Constantin Diaco- 
nescu. Cornel Tăbăraș, Ion Berin- 
dei).,au constituit teste de dificul
tate pe care categoriile prezente 
azi (n.r. ieri) în concurs le-au tre
cut cu o ușurință caracteristică vîr- 
stei și entuziasmului juvenil. Disputa 
nu a remarcat numai cele cîteva 
nume menționate mai sus, sau pe 
cîștigători, ci — în ansamblu — 
pe cei mai mulți dintre participanți, 
majoritatea foarte bine pregătiți, 
înzestrați cu materiale corespunză-

Materiale transmise de :
C. FIRĂNESCU, M. BARĂ, P. IOVAN 
Foto : I. MIHĂICA

(Continuare în pag. a 2-a)

Imagine din meciul România — Suedia (18—20)f in care Birtalan înscrie 
cel de-al treilea gol al formației noastre Teîefoto : A.P.-A.D.N.

formația țării noastre, practic cali
ficată în 
cu R. F. 
tunci nu
în drumul spre titlu și sperăm că la 
fel va fi și acum.

Succesul de aseară al suedezilor

SCHWERIN, 3 (prin telex). Din 
păcate, echipa României nu a putut 
încheia întrecerile preliminare ale tur
neului final în cel de al 8-lea cam
pionat mondial de handbal masculin 
fără să fi cunoscut înfrîngerea. Exact 
ca la ediția precedentă, în 1970, cind

preliminarii, a pierdut jocul 
Germania, rezultat care a- 
a incomodat echipa română

din această ultimă partidă nu a avut 
nici un efect practic ; nici pentru 
handbaliștii scandinavi, care vor juca 
în turneul pentru locurile 9—16 și nici 
pentru cei români, care au rămas pe 
primul loc în grupa B și, împreună 
cu cea de a doua formație calificată 
reprezentativa Poloniei, vor continua 
disputa pentru tittlul suprem. For
mația română, la egalitate de puncte 
și de golaveraj cu cea poloneză, și-a 
păstrat primul loc în grupa prelimi
nară datorită numărului de goluri 
mai mare înscrise decît învinsa sa din 
prima zi a preliminariilor. Sportivii 
noștri vor avea în grupa semifinală 
ca adversare doar reprezentativele 
CEHOSLOVACIEI și DANEMARCEI 
întrucît rezultatul de 18—14 cu Polonia

Hristache NAUM

(Continuare în pag. a 4-a)

S-A ÎNCHEIAT TURNEUL FINAL AL C.C. E. LA VOLEI MASCULIN

> Bucureștenii au fost la un pas de o mare performanță • Aprecieri unanime 
la Paris pentru comportarea deosebită a voleibaliștilor dinamoviști

PARIS, 3 (prin telefon). în sala 
Pierre de Coubertin din capitala 
Franței a luat sfîrșit' turneul final 
al Cupei campionilor europeni la 
volei masculin, la care au partici
pat formațiile Dinamo București, 
Ț.S.K.A. Moscova, S.C. Leipzig și 
Blokkeer Starlift (Olanda). Cam
pioana țarii noastre a avut o com
portare remarcabilă la această 
prestigioasă competiție, ocupînd lo
cul al doilea, după redutabila gar
nitură moscovită, Ț.S.K.A. Re
amintim că voleibaliștii români, 
după ce au întrecut cu 3—0 pe cei 
de la S.C. Leipzig, au ratat — în- 
tr-un meci de-a dreptul dramatic 
și de o excepțională factură teh
nică — o victorie la zero în fața 
deținătoarei trofeului, echipa cam
pioană a U.R.S.S., pe care a con
dus-o cu 2—0 !

în ultima zi, Dinamo a întîlnit 
pe Blokkeer Starlift pe care a de- 
pâșit-o cu 3—0 (3, 5, 9), jucînd și 
de data aceasta excelent. Preocu
pați de realizarea unui scor cate
goric, în speranța că S.C. Leipzig 
va furniza o surpriză în întâlnirea 
cu Ț.S.K.A., jucătorii români și-au 
ținut adversarii înțr-un tir perma
nent, nelăsîndu-le nici . o clipă 
speranța vreunui set. Antrenorul 
GEORGE EREMIA a utilizat for
mația obișnuită ; UDIȘTEANU, 
VRANIȚĂ, SCHREIBER, DUMA-

NOIU, OROS, TUTOVAN (au mai 
fost introduși PĂUȘESCU și BÂ- 
ROIU). La sfîrșitul partidei echipa 
română a fost aclamată îndelung 
de publicul francez pentru parti
dele de autentic spectacol voleiba- 
listic realizate în turneul final. 
De altfel, Dinamo, deși nu a putut

cîștiga trofeul, s-a bucurat de apre
cieri elogioase din partea specta
torilor și specialiștilor prezenți în 
sală și a presei, reușind astfel o

(Continuare in pag. a 4-a)
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A REÎNCEPUT DIVIZIA A LA FOTBAL

BRAȘOV, 3 (prin 
o vreme care s-a 

....—„2 la fel de 
frumoasă ca în prima zi și în 
aceeași sărbătorească ambi
anță au continuat duminică 
întrecerile finale ale „Cupei 
tineretului*1 — ediția de iar
nă — care a reunit la locu
rile de start pe concurenții 
din alte trei categorii de 
vîrstă : pionierii, elevii * stu
denții. Publicul, mai numeros 
ca în ziua precedentă, dato
rită excursioniștilor veniți 
din Brașov și din alte orașe, 
s-a grupat îndeosebi în jurul 
celor două pirtii de slalom, 
unde desfășurarea probei a 
oferit — . în ciuda lipsei de 
experiență a majorității qor>- 
curenților — o dispută deo
sebit de atractivă. Confirmirid 
anticipările făcute de noi în 
avancronica finalelor compe
tiției, întrecerea slalomișților, 
ne-a relevat ___
deosebit de dotate, 
care' elevul 
brașovean de origină. __ ____
tualmente reprezentând Liceul 
din Predeal, micuța fetiță a , 
unui miner din Bălan, Ileana 
Hathazi, elevă în clasa a 
VȚ-a a Școlii generale nr. 1 
din ^această localitate hargbi- 
teană, studenții Cosiin Bru- 
mărescu și Ștefan Basch. pri
mul din Iași, cel de-al doilea 
din Tg. Mureș. S-a înregistrat, 
totodată, și un fapt mai 
puțin obișnuit în cursele de 
slalom : la categoria de vîr
stă 11—11 ani cei. mai buni 
doi concurenți au realizat 
același timp, pentru departa
jare apelindu-se la clauza de 
regulament care dă 
celui mai tînăr dintre 
mai mic cu doi ani 
galul său în probă 
Suciu, fiul unor țărani 
operatori din comuna harghi- 
teană Subcetate), a obținut 
astfel cîștig de cauză concu
rentul Cristinel Bucur, elev 
în. clasa a Vl-a a Liceului 
„George Enescu“ din Sinaia, 

este, se pare, decis să 
mai departe tradiția în 

a familiei sale, tatăl lui 
fostul și apreciatul cam- 
național 

situație nu

cîteva elemente 
printre 

Mihai Săracu, 
", dai’ ac-

întâietate 
ei. Fiind 
decît e- 

(Mircea 
co

care 
ducă 
schi 
fiind 
pion

O 
teresantă ne-a 
evidență și de 
probei de cros 
care doi tineri 
aceeași comună 
Fundata atât 
noscută ca unul 
sporturilor noastre alpine —, 
Rodica Nilă și Moise Țepcsu, 
au cucerit laurii întrecerii 
reprezentând alte județe, pri
ma fiind acum studentă în 
anul III al Institutului pe
dagogic din Oradea, iar con
săteanul ei student în ace-

Mihai Bucur, 
mai puțin in- 
fost pusă în 

desfășurarea 
pe schiuri, in 

originari din 
brașoveană 

de bine cu- 
din leagănele

(Continuare în pag. a 2-a)

UNIVERSITATEA CDAIOVA PLEACA LA BRAȘOV
El ȘASE DIMII AVANS!

i*

© F.C. Argeș, Steaua și Dinamo — 
patru puncte în deplasare ! — nu aban
donează lupta de urmărire I 9 „U“ Cluj, 
singura învinsă pe teren propriu, coboară 

primejdios

REZULTATE TEHNICE

Oudji,

ROMANIA-MAROC 22-9 (4-6) la rugby

ac-Postolache, unul din cei mai 
tivi înaintași români in meciul cu 
„XV"-le Marocului.

VICTORIE CLARĂ lN „CUPA NAȚIUNILOR F.I.R.A."
CASABLANCA 3 (prin telefon). 

Pe stadionul R.U.C. din legalitate, 
în prezența a peste 3 000 de spec
tatori, a avut loc, astăzi după-a- 
miază, meciul de rugby dintre se
lecționatele Marocului și României, 
contînd pentru actuala ediție a 
„Cupei națiunilor — FIRA“. Rug
byștii români au cîștigat pe merit 
cu scorul de 22—9.

Sportivii români au început mai 
greu jocul, handicapați vădit dc 
temperatura neobișnuit de ridicată 
pentru această perioadă : 27 de 
grade!

Scorul l-au deschis rugbyștii gaz
dă, printr-o lovitură de pedeapsă 
(min. 10, Doukali), Apoi, Constan-

o în-
26). în min. 39, Ma- 
din nou conducerea, 
încercare, opera lui

fin, a întors rezultatul, cu 
cercare (miri, 
rocul a luat 
tot printr-o 
Oudji.

La reluare, 
reușit, cît de 
condițiilor de 
tură), astfel că au preluat iniția
tiva, Ei au marcat, în min. 41, 
prin Motrescu, o încercare, apoi 
în min. 50 din nou prin Motrescu, 
prin același procedeu. în min. 56, 
după o splendidă acțiune a înain
tării și a treisferturilor, Durbac a 
reușit să se intercaleze și să țîș- 
nească în spațiul de țintă advers.

Scorul a ajuns 16—6, după care

rugbyștii români au . 
cît, să se adapteze 
joc (și de tempera-

a urmat o perioadă de 
minute în care rugbyștji 
căutat să tragă de timp, 
virile îngăduitoare ale arbitrului, 
francezul St, Guilhen. Abia în min. 
72, rugbyștii români au fructificat 
din nou prin Fugigi (bine 
de Munteanu) o încercare 
formată de Nica,

Scorul final l-a stabilit 
autorul unei lovituri de pedeapsă: 
22—9 pentru România.

România a aliniat formația: 
Durbac—Marica, Nica,MOTRESCU, 
Constantin—Nicolescu, Mateescu— 
Pop, Fugigi, POSTOLACHE—Du
mitru, Șerban (Atanasiu) — Cior
nei, MUNTEANU, Dinu.

circa 15 
gazdă au 
sub pri-

servit 
trans-

GOL IAZ M7JV 90 : 
M. Sandu reia în 
plasă mingea re
venită din bara 
porții apărată de 
debutantul ieșean 
Atimoftoaie: 3—1 
Foto :
Paul ROMOȘAN

Petrolul
U.T.A.
C.S.M. Reșița 
Univ. Craiova 
A.S.A. Tg. Mureș 
iiU" Cluj
Sportul studențesc

— C.F.R. Cluj
— Steagul roșu
— Steaua
— Jiul
— Poli. Timișoara
— F. C. Argeș
— Poli, lași

MECIURILE DISPUTATE

2—1 
1—0 
1—1 
5—1
2—1 
0—1
3—1

(1-1)
(1-0)
(0-1)
(1—0)
(1-0)
(0-1)
(1-0)

SÎMBĂTĂ
F. C. Constanța — Dinamo
Rapid — S.C. Bacâu

CLASAMENTUL

1. UNIVERSITATEA CV.
2. F.C. CONSTANTA
3. F.C. ARGEȘ
4. STEAUA
5. DINAMO
6. U.T. ARAD
7. A.S.A. TG. MURES
8. C.S.M. REȘIȚA
9. SPORTUL STUDENȚESC

10. STEAGUL ROȘU
11. JIUL
12. „U“ CLUJ
13. „POLI" TIMISOARA
14. RAPID
15. PETROLUL
16. POLITEHNICA IAȘI
17. C.F.R. CLUJ
18. S.C. BACĂU

ETAPA VIITOARE
Poli, lași
Steaua 
Dinamo
C.F.R.'Cluj
F.C. Argeș 
Steagul roșu 
Jiul
Poli. Timișoara 
S. C. Bacău

0—0
1—0 (1—0)

18
18
18
18
18
13
18
18
13
18
18
18
18
18
18
18
18
18

12
9
9
8
8
9
9
6
8
7
7
7
6
6
6
7
5
5

3
3
3
4
4
2
2
7 
1
3
3
3
5
4
3
1
3
2

3
6
6
6
6
7
7
5
9
8
8
8
7
8
9

10
10
11

27
21
21
20
20
20
20
19
17
17
17
17
17
16
15
15
13
12

(10 martie)
— „U" Cluj
— F.C. Constanța
— Petrolul
— A.S.A. Tg. Mureș
— Rapid
— Univ. Craiova
— C.S.M Reșița
— Sportul studențesc
— U.T.A.

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

CLASAMENTUL GOLGETERILOR
m.15 GOLURI : Bălan (Univ. Craiova), Adam (C.F.R. COj) — 3 din 11

12 GOLURI : Mureșan (A.S.A.) — 2 din 11 m.
11 GOLURI : Nestorovlci (C.S.M. Reșița) — 1 din 11 m, D. Georgescu 

— 1 din 11 m.
10 GOLURI : Mărculescu (F. C. Constanța), I. Constantin (Sportul studențesc) 

din 11 m.
9 goluri : M. sandu (Sportul studențesc), Mulțescu (Jiul) — 1 din 11 m, Do- 

(F. C. Argeș) — 2 din 11 m.

(Dina-
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Conform așteptărilor, etapa a 19-a a campionatelor republicane de 
baschet a oferit multe meciuri echilibrate, precum și victorii ale echi
pelor considerate cu șansa a doua. Iată rezultatele și unele amănunte.

Gaiați — I.C.1I.F. 91—81 
Multe greșeli de tehnică,

(accidentat) s-a 
formației gazdă, 
fost echilibrată, 

celei de a doua 
șă se distanțeze

FINALELE „CUPEI TINERETULUI

ÎNTRECERI PASIONANTE LA FOND
POIANA BRAȘOV, 3 

fon) Pe traseul marcat 
jat cu multe eforturi de organiza
tori în Luna Iui Bălan din Poiana 
Mică au continuat întrecerile de 
fond rezervate studenților și stu
dentelor, tinerilor din școli și li
cee, pionierilor. Ca și în prima zi, 
cursele au fost pline de dinamism, 
pasionante, lupta pentru întîietate 
fiind dusă pînă la ultima picătură 
de energie. înșirați de-a lungul 
traseului, conducătorii 
antrenorii și ceilalți 
grupurilor de asistenți, 
ticipau direct în concurs, 
rajau frenetic colegii de județ, îi 
îndemnau să mărească mereu rit
mul de alergare. Unii aU făcut-o, 
alții, ale căror resurse nu au fost 
bine dozate, și-au continuat cu 
mari eforturi... periplul spre linia 
de sosire.

Cursa studenților a fost intere
santă și vioaie, cu ritmul foarte 
alert, protagoniștii ei dovedindu-se 
reprezentanții județului Dolj, care 
au constituit o adevărată surpri
ză, și cei din Brașov, care s-au 
detașat de restul concur enților.

La polul opus — întrecerea fe
telor, venite, parcă, la primhare, 
ca de pildă reprezentanta județu
lui Brașov, care a reușit ,perfor
manța" de a se clasa pe... ultimul 
loc.

Pline de gingășie, întrecerile pio
nierilor care, deși la vîrste fragede,

(prin tele- 
și amena-

de delegații, 
membri ai 
care nu par- 

își încu-

Iw DERBY-uI» DIVIZIEI FEMININE DE BASCHET

au oferit celor prezenți dispute a 
plaudate la scenă deschisă, 
vînd frumoase posibilități de 
greș.

REZULTATE TEHNICE
Studente, 3 km. ; 1 Rodica 

(Bihor) 16:41,0 ; 2. Milița Căliman 
(Mureș) 17:57,0 ; 3. Verona Carp
(Suceava) 18:53,0.

Studenți, 4 km,: 
posu (Dolj) 15:37,0 ; 
(Brașov) 16-51,0; 3 
(Cluj) 17:40,0.

Pionieri, 2 km.:
(Brașov) 8:01,0; 2. 
dron (Bistrița Năsăud) 8:51,0; 3. 
Mircea Cosovan (Suceava) 8:57,0

Pioniere, 1 km.: 1. Maria Toma 
(Brașov) 4:40,0 ; 2. Valentina Cioa
că (Argeș) 5:05,0; 3. Viorica Vlad 
(Bistrița Năsăud) 5'34,0.

Eleve, 15—19 ani, 1,5 km: 
Georgeta Istrate (Argeș) 7:57,0 ; 
Suzana Iarto (Harghita) 8:07,0; 3. 
Maria Șut (Bistrița Năsăud) 8:18,0.

Elevi, 15—19 ani, 3 km.: 1, loan 
Cojocaru (Brașov) 12:37,0; 2. Lazs- 
lo Pupae '(Harghita) 12:50,6; 3.
Leonte Grădinaru (Neamț) 12:51,0.

Sportivi din asociațiile Dinamo, 
5 km. : 1. Ion Runceanu (Brașov) 
19:02,0 ; 2. Ion Todașcă (Suceava) 
23:14,0; 3. Ion Vișan (Alba) 23;28,0.

1
2. Ilie

Ovidiu

Moise Țe-
Filimon
Filimon

1. Ion
Viorel

Eleva din Bălftn, Ileana Hathazi, învingătoare în proba de 
goria 11—14 ani.

slalom la cate-

SLALOMUL LA FEL DE FRUMOS Șl DUMINICA
MULT MA! RAPED!REÎNTÎLN1RE

(Urmare din pag. 1)
(Urmare din pag. 1)

pot aștepta

Tenis de masă: ETAPELE JUDEȚENE ȘI MUNICIPALE

concurenți au

: 1. Ilona
; 2. Liliana
3. Camelia

la tenis de masă care, după 
în luna aprilie
corespondenții

1—2. Cris- 
și Mircea 

3. Dumitru

S. NENITA — coresp.

DAR

sezonul de rugbyIeri s-a inaugurat

Luptă pe înaintare în partida Steaua — Farul...
Foto : P. ROMOȘAN

lași an al Facultății de studii 
economice din Craiova.

Odată stabilite ultimele ie
rarhii pe pîrtiile de slalom 
și de fond, ne-am reunit din 
nou — concurenți, oficiali și 
spectatori — pe stadionul din 
Poiana Brașov pentru festivi
tatea de închidere a compe
tiției. Prilej cu care ciștigă- 
torii pe probe și categorii de 
vîrstă și-au văzut răsplătite 
eforturile, primind din partea 
Comisiei centrale de organi
zare a competiției — în apla
uzele numeroasei asistențe — 
medaliile și tricourile de 
campioni. Atît lor, cit și con
curențelor clasați pe locurile 
doi și trei le-au fost, de ase
menea, oferite premii în 
obiecte din partea instituțiilor 
și organizațiilor obștești pe 
care le-fiu reprezentat în 
concurs,

într-o atmosferă de puter
nic entuziasm, participant!! 
Ia finalele „Cupei tineretului" 
au adoptat textul unei tele
grame adresate Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU.

Cu această vibrantă mani
festare, cei peste 1 000 de par
ticipant! la finalele desfășu
rate timp de două zile în 
Poiana Brașov și-au luat ră
mas bun unii de la alții, 
promițîndu-șl o apropiată re
vedere pg stadioane cu prile
jul ediției de vară a „Cupei 
tineretului", care se va inau
gura la 10 martie.

toare și departajați pe lista clasa
mentului cu distanțe de ordinul ze
cimilor de secundă. Credem că a- 
ceastă diferență este de resortul 
concurenți1 'r de performanță, dar 
o asemenea reușită finală ne-a

REZULTATE
Slalom, studenți: 1. Costin Bru

marescu (București) 41,5 ; 2. Bră
duț ledinachievici (Iași) 42,1 ; 3. 
Ștefan Basch (Mureș) 44,1.

Slalom, elevi, 15—19 ani : 1. Mi
hai Săracu (Brașov) 37,7 ; 2. Be- 
nedek Kibory (Covasna) 42,2 ; 3.
Ilie Chisciuc (Cluj) 43,6.

Sîmbătă și duminică, în aproape toate 
reședințele de județ, precum și în majo
ritatea municipiilor au avut loc etapele 
premergătoare 'fazei finale a „Cupei ti
neretului" 1_ ._-L ....
cum se știe, s-e va disputa 
la Ploiești.

Iată cîteva relatări de la 
noștri :

TULCEA. Peste 100 de __
fost prezenți în sălile Casei de Cultură 
a sindicatelor, unde s-a desfășurat etapa 
județeană la tenis de masă. La toate cele 
trei categorii de vîrstă, atît băieții cit 
și fetele, au oferit-cîteva întîlniri spec
taculoase. Cîștlgătorii. Fete, 11—14 ani : 
Doina Foteseu (Mahmudia) ; băieți : 
Gh. Penciu (Izvoarele) ; 15—19 ani, fete : 
Paula Todosie (Tulcea) ; băieți : U. M_a- 
carenco (Sulina) ; Feminin, 20—39 de ani : 
Maria Cojorovschi : masculin : I. zamfir 
(Topolog) ; «U.G.S.K. — băieți : P. Mar
țian (Tulcft) ; fete : Nina Șerbu (Isac-

p. COMSA — coresp. jud.

f 1 ■

CLUJ Â CÎȘTIGAT LA CONSTANTA (masculin, grupa 1-6)
c.s.u. 

(45—40). 
multe faulturi (60) comise de am
bele echipe. Importanța meciului 
și-a pus amprenta asupra calității 
întrecerii. Au înscris: D. Marti- 
nescu 12, Răileanu 8, Magoș 14, 
Moraru 20, Tudose 8, R. Martines- 
cu 9, Baltag 20 pentru C.S.U., res
pectiv Antonescu 9, Dikay 6, Bu-

Farul Constanța — Universitatea 
Cluj 72—81 (38—37). De la înce
put, se cuvine precizat că absen
ța lui Ivascenco 
resimțit în jocul 
Prima repriză a 
dar la începutul 
Farul a izbutit 
(51—43. în min. 26). Au urmat gre
șeli ale constănțenilor,- de care clu
jenii — cu un lot mai omogen — 
au profitat și au egalat în 
33. în continuare, „U" â 
ducerea și a învins, fără 
vea emoții. Au înscris : 
Cimneamț 19, Pașca 15, 
nu 11, Cșraion 7 pentru 
pectiy 
15,

min. 
luat con- 
a mai a- 
Sp*nu 20, 
Purcarea- 
Farul, res- 

’ Riihrig 19, Roman 18, Antal 
emian 13, Schuller 9, Zdren- 

ghea 7. Au arbitrat Em. Nieoles- 
cu (foarte bine), si P. Pasăre (cu 
greșeli). (G. TAMAȘ — corcsp.)

Dinamo — I.E.F.S.
37). Au marcat : Haneș 
lescu 12, Niculescu 17, 
21, Dipcphescu 10, Popa 
Dinamo, respectiv Zisu 
4, Braboveanu 33, A.

99—77 (53—
21, Chivu- 
Georgescu
18, pentru
16, Rotaru 
Mohiar 9, 

Berceanu 2, Nagy 5, V. Gheorghe 
2, Chirca 6. Ap arbitrat bine M. 
Rizea și N. Iliescu.

Universitatea Timișoara — Stea
ua — amînat.

lat
14, 
peanu 4. Au arbitrat D. Crăciun 
și Șt. Grecu (T. SIRIOPOL — 
coresp. județean).

Rapid — Politehnica București 
84—83 (41—29, 72—72). Partidă in
teresantă datorită, mai ales, evo
luției scorului. Au marcat: Vinti- 
lă 12, Stănescu 17, Bulancea ' 10, 
Simulescu 11, Cr. Popescu 14, Vlă- 
descu 20 pentru Rapid, respectiv 
Szell 31, Steau 2, Șerbănescu 4, 
Dudescu 7, Anghel 10, Molin 20, 
Rusu 1, Troacă 4, Dragnea 4. Au 
arbitrat foarte bine M. Aldea și 
I. Dinescu.

convins că schiorii pe care i-am 
văzut sînt foarte talentați, dispui) 
de mari posibilități și se luptă cu 
toată dîrzenia, astfel — îneît — 
clasamente prealabile nu pot fi în
tocmite și surprizele ne 
Ia orice... poartă.
TEHNICE

Pionieri, 11—14 ani: 
finei Bucur (Prahova) 
Suciu (Harghita) 36,7 ; 
Zoltan (Brașov) 37,8.

Pioniere, 11—14 ani
Nathazi (Harghita) 43,1 
Gherman (Cluj) 45,1 ;
Ungureanu (Prahova) 50,0.

BACĂU. întrecerile etapei județene la 
tenis de masă s-au bucurat de o exce
lentă organizare. Concurenții s-au pre
zentat la start bine pregătiți. Au cîștigat 
următorii : 11—14 ani, băieți N. Racheru 
(Buhuși) ; 15—19 ani : Al. Buture (Bu
huși) ; 20—30 de ani. băieți : M. porea 
(Brusturoasa) ; fete, 11—11 ani : Mariana 
Rusu (Bacău) ; 15—19 ani : Geta Pliat 
(Bficău) ; 20—30 de ani : Veronica Andrei 
(Fărăoani).

CRAIOVA. La startul etapei județene 
la tenis de masa au fost prezenți 200 de 
concurenți. Cîștlgătorii : 11—11 ani. băieți : 
M. Gîdea (Lie. N. Băleescu) ; fele : Mi- 
heala Pătru (Șc. gen. 23) : 15—19 ani, 
băieți : I. Răduleseu (Șc. profes. ..7 
Noiembrie") ; fete : Elena Anglu (Liceul 
Plenlța) ; 20—31) de ani, băieți : A. Pă- 
dureanu (Seaca de Cimp) ; fete : Rodica 
Alexandru (Murgaș).

T. COSTIN — coresp.

Slalom special, sportivi din aso
ciațiile Dinamo : 1. Alexandru Re
nd (Brașov) 52,1 ; 2. Carol Ferencz 
(Harghita) 5G,0 ; 3. Nicolae Jitaru 
(Brașov) 56,2.

Slalom uriaș, sportivi din asocia
țiile Dinamo : 1. Nicolae Cosoveanu 
(Brașov) 22,5 ; 2. Nicolae Jitaru 
(Brașov) 22,7 ; 3. Carol Ferencz 
(Harghita) 22,8.

3.

GRUPA 7 -12
Voința Timișoara — Politehnica 

Cluj 56—58 (28—34). Dună un joc 
extrem de nervos, oaspeții — cu 
un plus de vitalitate — au obținut 
o prețioasă victorie. Au înscris: 
Ondreicovici 16, Lup 10, Viciu 9, 
Pgșcaru 15, Ivanici 5, Chlrluță 1 
pentru Voința, resepotiv, Barna 29, 
Roman 4, Ă. Vidican 8, S. Vidi- 
can 6, Crăciun 2, Moisin 5, Voicu 
4. Au arbitrat C. Niculescu și B. 
Schmidt. (ȘT. MARTON — cor-esp.)

d® atletism îai sală
......... igjtW.!.............  U 1 "1 in

RECORDURI SIJ
re-

• •a ÎNTREBĂRI

Rugbyul și-a deschis ieri sta
giunea de primăvară în București 
și Iași. Prologul sezonului — Cupa 
Federației, o competiție care și-a 
dovedit deplina utilitate aflată 
acum la ultimul său act, înaintea 
turneului final din luna mai. Pen
tru majoritatea divizionarelor _ A 
meciurile de ieri au constituit și o 
folositoare repetiție generală, deoa
rece, după cum se știe, duminică 
reîncepe campionatul. Este firesc, 
deci, ca echipele noastre să fi ținut 
a se prezenta cit mai aproape de 
potențialul lor actual chiar dacă 
Steaua, Dinamo și Farul au fost 
lipsite de cele ma^ bune elemente, 
aflate cu reprezentativa țării în 
Maroc. Iată cîteva amănunte de la 
partidele de ieri.

Cea mai importantă întîlnire ‘a 
etapei s-a consumat, pe terenul 
Stelei, în Ghencea și a opus XV- 
lui gazdă, formația Farului. Pe de 
o parte, așadar, campioana țârii 
și actuala lideră a clasamentului 
diviziei A, iar pe de alta, o în
dreptățită pretendentă la titlu, A 
rezultat un joc frumos deosebit de 
disputat, care a probat realele po
sibilități ale celor două protago
niste. Au învins relativ 
bucureștenii : 16—4 (9—0), 
zultatul de pe tabela de 
apare mult prea sever față de si
tuația din teren. Diferența mare 
S-a produs datorită unor inexacti
tăți în apărare ale constănțenilor, 
care au costat scump ... Au mar 
cat Vasilică, Enache (cîte o în
cercare) și Corneliu (2 Iov. ped 
șj 1 transf,), respectiv Iancu (o

comod 
dar re
nt arcaj

încerc). A arbitrat bine Th, Wi- 
ting. (D. C.).

La fel de disputat, însă de un 
nivel tehnic scăzut a foșt și me
ciul dintre Dinamo 
din Bîrlad. Jocul decurgea nor
mal, dinamoviștii se profilau în 
învingători (scontați, de altfel), dar 
în minutul 76. lovitură" de teatru : 
bîrlădenii, conduși în acel moment 
cu 7—6, reușesc să treacă între bu
turi o lovitură de pedeapsă și să 
preia conducerea cu 9—7 ! Această 
răsturnare de scor avea să dea 
aripi Rulmentului, care cu cîteva 
secunde înaintea fluierului final, 
mai reușește o încercare, stabilind 
scorul la 13—7 ! Trebuie? menționat 
însă, ca o circumstanță atenuantă 
în favoarea bucureștenilor, că ei 
s-au prezentat fără cîțiva titulari, 
handicap care a atîrnat greu în 
balanță. Au marcat: Chiriță și Tr. 
Ciorici (cîte o încerc ), Mihalcea 
(1 Iov. ped. și 1 transf.) pentru Rul
mentul, respectiv Dăiciulescu (1 
Iov. ped.) și Iloman (1 încerc.). Au
toritar arbitrajul lui P. Niculescu. 
(G. R.).

Gloria 
dări cu 
atractiv, 
sa parte. Au marcat: Cezar (1 în
cerc.) și Lazăr (1 Iov. căzută), res
pectiv Dobre (1 încerc,) A condus 
bine St. Cristea. (Octavian Guțu)

La Iași, Politehnica a cîștigat în 
fața Vulcanului cu 8—0 (4—0). Au 
marcat : Manole și Laszlo (cîte o 
încercare). D. DIACONESCU — co
resp. județean,

și Rulmentul

a învins Chimia Năvo- 
7—4 (7—4), după un meci 
mai echilibrat în a doua

La

Unele probe ale concursului 
publican universitar de atletism 
desfășurat sîmbătă și duminică 
sala „23 August" din Capitală 
s-au încheiat cu rezultate supe
rioare celor de la'' recentele cam
pionate republicane ale seniorilor : 
Toma Petrescu (6,5 la 60 m), Ni- 
chifor Ligor (5,05 m la prăjină), 
Șerban Ciochină (15,63 m la triplu 
salt), iar Carmen Ene și-a reeditat 
și victoria și timpul la 60 m — 
7,5 sec. Pe lingă aceste relale per
formanțe, actuala ediție a con
cursului a prilejuit Stabilirea și 
altor recorduri universitare de sală. 
La înălțimie și luVigiane băieți, la 
greutate, înălțime și Mungime /fete. 
Acestea, împreună, au încununat 
cea de a VH-a ediție a concursului 
republican universitar.

Printre cîștigători 
au terminat de mult anii studenției, 
dar au revenit pentru atletism în 
familia universitară : Șerban Cio
chină și Valeria Biduleac. Demnă 
de relevat dragostea de sport a ce
lor doj atleți cu vechi state de 
servici, dar și o întrebare, firească, 
pentru cei ce diriguiesc atletismul 
universitar de performanță. Unde 
sînt celelalte schimburi de ștafetă 
ale generațiilor ? întrebare care s-a 
născut nu numai pe marginea vic
toriilor celor doi atleti, ci și a u- 
nor probe care au adunat la locul 
de concuns un număr ridicol : la 
triplusalt, prăjină și înălțime fete 
— cîte 4 sportivi, la 60 m g fete — 
6 concurente.

Și prezența a peste 50 de concu
renți la proba de sprint e departe 
de. a fi compensatorie, marea ma
joritate a rezultatelor 
sec. la băieți și peste , __
fete) arătînd un nivel precar de 
deprinderi și pregătire, ceea ce re
levă, totodată, și un- alt aspect : 
formalismul 'prezenței la un con
curs republican, ce se dorește o 
trecere în revistă a performantei 
Cum la fel de elocvent, în acest 
sens, este și faptul că la proba de

în

încununat

atleți care

(neste 7,2
8,2 sec. la

lungime jumătate din numărul 
concurentelor n-a trecut peste 5,50 
m (ultimele trei pipi peste 5 m !), 
iar la băieți, din cei 14 înscriși, 10 
n-au atins 7 metri. Ca să nu mai 
vorbim de asemenea „performanțe" 
ca 8,7 sec. și 9,3 sec. înregistrate 
în finalele probei de 60 m garduri, 
la băieți și, respectiv, la fete.

C.A.U. București este un club 
specializat, este firesc ca reprezen
tanții săi să ia partea leului. Dar 
faptul că nici un atlet provincial 
nu și-a înscris numele printre câș
tigătorii actualei ediții vorbește 
despre nivelul necorespunzător la 
care se prezintă atletismul în ce
lelalte centre universitare din țară.

Concursul s-a desfășurat într-un 
desăvîrșit anonimat, în tribune 
spectatorii putînd fi numărați pe 
degete. Cum o fi fost popularizat 
acest concurs în mediul studen
țesc ? Si printre organizatori figu
rau M.E.I., U.A.S.C.R. și C.A.U. 
Budurești !

REZULTATE TEHNICE — înăl
țime băieți : 1. M. Purice (C.A.U.) 

To'rok (C.A.U.) 2,092,12 m, 2. L.
m, 3. Ș. Blașco (Univ. Iași) 2,09 m ; 
69 mg fete:
(C.A.U.) 8,9 m, 2. Mariana Nedelcu 
(U. Cluj) 8,9 m, 3. Anca Hoină- 
rescu (U. Cluj) 9,0 m ; 60 in g bă
ieți : 1. V. Tească (C.A.U.) 8,2, 2. 
N. Pețcu (C.A.U.) 8,2, 3. V. Bog
dan (U. Cluj), 8,3, (H.C. — N.Perța 
7,7) ; lungime băieți : 1. St. Lăză- 
rescu (C.A.U.) 7,46 m. 2. D. Tihărău 
(Politehnica Buc.) 7,14 m, 3. St. 
Văduva (Politehnica Timișoara) 7,04 
m ; înălțime fete: 1. Roxana Vu- 
lescu (C.A.U.) 1,73 m, 2. Doina Cră
ciun (I. P. Galați) 1,60 m, 3. Ildico 
Bokor (C.A.U.) 1,56 m,
Erica Teodoreșcu 1.76 m) ;
țațe băieți: 1. Gh. 
(C.A.U.) 14,43 m, 2.
(GA.U.) 14,35 m, 3. V. Bogdan (U. 
Cluj) 14,03 m.

1. Valeria Biduleac

(H.ct. - 
greu- 

Dpmbravă 
P. Neagu

Paul SLĂVESCU

ETAPA CU NUMEROASE VICTORII
ÎN DEPLASARE LA POPICE

Constanța s-a înregistrat primul scor egal al campionatului
Etapa

prilejuit 
torii multe in deplasare,

a XlII-a a Diviziei 
dispute interesante,

A a 
vic- 

seoruri

strînse și primul rezultat 
taie în acest campionat, 
fășurarea etapei :

de egali- 
lată des-

FEMININ
Cetatea Giurgiu — 

iești 2310—2380 p. d.
campioană și lidera seriei 
comportat foarțe bine, 

partidă :n ’ '
apreciabilă.
niunii a fost bucureșteanca Florica 
Filip cu 412 p d. De la gazde s-a 
evidențiat doar Ileana Oniciuc — 
406 p d. (TR. BARBĂLATĂ—coresp.)

Petrolul Băicoi — Voința Rucurești 
2321—2317 p d. Joc de mare luptă în 
care gazdele au cîștigat cu numai 
4 „bețe". De la Voința trei concu
rente au realizât rezultate peste 400 
P d. (în frunte cu' Marincea Constan
ța — 412), iar de la gazde doar una 
—■ Marieta Branzea — 411 p d. 
(I. RICU—coresp.)

Voința Constanta — Gloria Bucu
rești 2288—2288 p d. (!) Ambele for
mații au jucat foarte bine împărțind 
punctele puse în joc. Cele mai pre
cise jucătoare au fost Florica Negu- 
țoiu (415) de la Gloria si Florica 
Biru (413) de la Voința. (C. POPA— 
coresp.)

Dermagant Tg. Mureș — U. T. Arad 
2199—2197 p d. Jucătoarele mureșence 
și-au adjudecat 
la două popice 
individuale au 
concurentă n-a _____ __ ... _.
Estera Elteto, de la Dermagant a do- 
borit 392 de popice, iar Ana Bora, 
de la.U.T.A., 375 p. (I. PAUȘ--coresp.)

Voința Craiova — Voința Oradea 
2375—2404 p d. Victorie meritată a 
orădencelor, care au avut în Gyongyi

deplasare la o
Jucătoarea r.r.l

Bucii-Rapid
Formația 
Sud s-a 
ciștigînd 
diferență 

a reu-

victoria la... limită, 
diferență Rezultatele 
fost modeste, nici o 

trecut de 400 p d.

Szucs (421) șl Maria Mălan’ (418) cele 
mai eficace jucătoare. De la 
s-a evidențiat Maria Floiicel 
p d. (ST. GURGUI—corcsp.)

gazde
eu 417

Voinț-i Ploiești — Voința Galați 
2243—2228 p d

Hiilromecanjca Brgsov — C.S.M. Re
șița 2303—2244 p d

Metrom Brașov — Laionieț Bucu
rești 2376-2388 p d

Vaința Mediaș — Voința Tg. Mures 
2141—2203 n d

Voința Cluj —
2381—2122 p <1

C.F.R. Tg. Mureș

MASCULIN

Rapid București — Voința 
riști 4931—4781 p d. Aflată 
doua victorie consecutivă, 
rapidistă se apropie cu pași 
dc primele locuri ale clasamentului 
seriei. în acest joc superioritatea ce
feriștilor a fost evidentă tot timpul 
și cu toate că au avut un rezultat 
individual foarte slab — 718 p d și 
19 lovituri ratate — cel ăl debutan
tului L. Stoica, ei au cîștigat pînă 
la urmă, de o manieră categorică.

De la Voința, formație care a su
ferit a doua înfringere consecutivă 
ne-a atras atenția, in mod deosebit, 
un junior. Este vorba de A.'Bălescu. 
care a fost cel mai precis om al e- 
cițipei. El l-a învins eu 867—862 pe 
experimentatul rapidist V. lVIăntoiu.

De la Rapid foarte bine s-au com
portat juniorul Gr. Marin — r" 
pei formarul reuniunii (593 Ia 
și 291 la „izolate"). precum 
Lupșan, care pe postul iir. 1 
Uzat 874 p d, (Ț. RABȘAN).

Dacia Ploiești - Constructorul 
lăți 4878--5I60 p d. Formația campi
oană a cîștigat ușor, avînd în Bâias 
și Lebădă cei mai buni popicari 
(918, jpespectiv 896 p d). De la plo- 
ieșteni s-a impus doar Baican — 
866 p d. (FL. ALBU—coresp.)

Bucu- 
la a 

formația 
siguri

334 p d. 
..pline" 
Și 
a

A, 
rea-

Ga-

Victoria Bod - 
Ploiești 4861—4909 
condus pînă la schimbul șase (ulti
mul), dar forma bună a lui Gh, Sil
vestru, component al echipei națio
nale, — 899 p d, a întors rezultatul 
i,n favoarea oaspeților (C. GRUIA— 
coresp.)

Jip! Petrii» — Lemnul Sail! Mare 
5258—4725 p d. Popicarii mineri au 
jucat excelent, stabilind și recordul 
renei. Cele mai multe pooice le-au 

toborît Biciușcă 931, Balogh 894, de 
la Jiul și Botoș 821. de la Lemnul 
(S. BA LOI— coresp.)

Industria sirmei Cîmpia Turzii — 
C.F.R. Tg. Mureș 4886—4807 p d

Flacăra Cîmpina — Constructorul 
București 5316—5131 p d

Voința Tg. Mureș — Minatir
Uare 4909-^4788 p d

Gloria București 
iești 5451-4887 p d

C.F.R. Timișoara — Electrica 
4877-4782 p d

Voința Cluj - I. C. Oradea 5217- 
4893 p d

Rafinăria Teleajen 
p d. Gazdele au

Petrolul

Baia

Plo-

Sibiu

JUCĂTOARELE DE LA I.E.F.S. AU DOMINAT MECIUL CU VOINȚA (grupa 1-6)
I.E.F.S. — Voința București 68— 

61 (35—32). După cele două victo
rii obținute în tururile precedente 
(este drept, la diferențe minime), 
cooperatoarele porneau 
Studentele, însă, au 
de dorința de a se 
concomitent — de a 
fțnitiv contactul cu 
melor două locuri 
Drept urmare, ele au abordat în
trecerea cu mult, aplomb și, mai 
cu seamă, cu profundă gîndire 
tactică. Inteligent conduse de pe 
margine de antrenorul loan Nf- 
colau și din teren de Viorica Bă
lai, avînd în Tita și Giurea bu
ne marcatoare și recuperatoare 
(impresionant saltul valoric făcut 
în ultima vreme <Je Ștefania Giu
rea), iar în Șzabo și Mihalic vîr- 
furi de contraatac cu deosebită e- 
ficiență, I.E F.S. s-a desprins spre 
sfîrșitul primei reprize și nu a 
mai putut fi ajunsă. în mod spe
cial vom remarca evoluția din 
repriza secundă, cînd I.E.F.S. și-a 
impus tempoul, h atacat aproape 
permanent cu acțiuni poziționa
le de lungă durată și a stopat 
încercările timide de contraatac 
ale adversarelor. Acestea, crezînd 
poate, că succesele anterioare îl 
înscriu „din oficiu" pe al treilea, 
s-au comDortat sub nivelul reale
lor posibilități. Ritmul de joc a 
fost lent, contraatacurile aproape 
Inexistente, acțiunile poziționale 
executate ..cu încetinitorul", iar a- 
părarea (altă dată punctul forte 
al echipei), fără vlagă, fără agre
sivitate Au înscris: Szabo. 20, 
Tita 16, Giurea 14, Balai 10, Mi
halic 4, Petrie 4 pentru I.E.F.S., 
respectiv, Andreescu 16, L. Radu
lescu 15, Fierlinger 11. T. Rădu- 
lescu 10. Simionescu 7, lonaș 2. 
Au arbitrat V. Kadar (cu compe- 
tența-i recunoscută) și M. Diman- 
eea (debutant în divizia At fos
tul internațional s-a comportat ca 
un experimentat cavaler al flu
ierului). (». STANCULESCU).

Universitatea Timișoara — Uni
versitatea Cluj 60—46 (25—28).
OasDetele au dominat în prima re
priză, cînd au avut și un ușor a- 
vantaj. Apoi, gazdele au luat i- 
nitiativa și .datorită în special ju
cătoarelor Villanyi, Czmor și Go
lan, au învins destul de clar. Au 
înscris : Goian 10, Czmor 11, Vil
lanyi 23, Doboși 2, Fiillop 2, Di- 
aconescu 8, Moldovan 2, Balogh 2 
pentru învingătoare, respectiv Sze- 
.kely 9. Merca 7, Moraru 6, Anca 
1, Portik 16, E. Farkaș 6, Lazăr 
1. Au arbitrat foarte bine E. Hot- 
tya și A. Atanasescu. (P. ARCAN 
— coresp. județean).

Rapid — Politehnica 66—62 (32 
—31) întîlnirea (desfășurată sîm
bătă), s-a ridicat și de data aceas
ta la nivelul unui adevărat der
by, cu toate că — la ora actua
lă — doar Politehnica țintește ti
tlul. Proaspetele semifinaliste ale 
C.C.E. au început mai bine me-

favorite, 
foșt animate 

revanșa și — 
nu pierde de- 
ocupantele prî- 
în clasament.

ciul, conducînd cu 14—7 (min. 8), 
18—11 (min. 10). în continuare, ra- 
pidistele, excelent conduse în te
ren de Anca Racoviță, izbutesc să 
echilibreze jocul și chiar să ța 
conducerea: 25—23 (min. 16). Du
pă o perioadă de cîteva minute, 
în care ambele echipe au mers 
„cap la cap". Politehnica reușește 
iar să se desprindă, ca urmare a 
unui variat joc de atac: 47—38 
(min. 28) și 51—42 (min. 31). A- 
poi, sesizînd că jucătoarele de la 
Politehnica încep să piardă din 
vioiciune (fapt firesc dacă ținem 
seama de eforturile din ultima 
vreme), elevele antrenorului S. 
Ferencz au speculat prompt situ
ația, au remontat handicapul, sur- 
prinzîndu-si adversarele prin al
ternarea atacurilor poziționale cu 
aruncări precise de la distanță și 
semidistanță. Ultimele minute au 
fost extrem de disputate, dar ra- 
pidistele au depășit mai ușor ten
siunea din teren, fapt ce le-a adus 
o victorie meritată, care constitu
ie, însă, și o surpriză. Au marcat : 
Suliman 10, Gugiu 16, Bosco 14. 
Racoviță 19, Vasilescu 7 pentru 
Rapid, respectiv, Pruncu 12, Sza- 
bados 9, Demetrescu 4, Savu 14, 
Taflan 10, Ciocan 13. Au arbitrat, 
cu unele greșeli în aprecierea 
ulturilor, V. Bordeianu și M. 
gulescu (A. VASILESCU)

GRUPA 7-12

fa- 
Ne-

O-Olimpia București — Crișul 
radea 54—64 (39—28) Au înscris : 
Boca 20, Varga 19, Balogh 12, Bo- 
dor 10, Dudaș 3 pentru Crișul, res
pectiv Tomescu 14, Bîră 11, Ia
tan 11, Nicolau 10, loniță 2, Că
prița 6. Au arbitrat S. Filoti (ca 
de obicei.bine) și C. Negrău (deși 
debutant 'în divizia A, a ținut pa
sul cu experimentatul său parte
ner).

Voința Tg. Mureș — Sănătatea 
Satu Mare 65—71 (32—39). Oaspe
tele au speculat inteligent 
prompt numeroasele greșeli 
gazdelor Au înscris : Opriciu 
Ady 16, Lorincz 8, Brassay 
Marton 6, Daichendt 5, Szabo 3 
pentru Voința, respectiv Anderco 
20, Kepsco 17, Săveanu 15, Be- 
jiedek 5, Pataki 9, Pop 4, Biro 1« 
’Au arbitrat bine E. Sarossyî și Ai 
Caraman <C. ALBU — coresp.)

Universitatea Iași ■— Constructo
rul București 48—44 (25—20). Gaz
dele s-au descurcat cu greu în fa
ța apărării în zonă practicată de 
adversare, dar pînă la urmă au 
izbutit o victorie foarte Importan
tă pentru poziția lor în clasa
ment. Au înscris : Haraga 14, Su- 
sanu 9, Gorea 13, Pieptu 8, Apro- 
loe 4 pentru „U“, respectiv Po
pescu 11, Gugu 10, Petreanu 9, 
Gheorghe 6, Tomescu 4, Guranda 
4. Au arbitrat bine Șt. Palici și 
D. Pavelescu. (D. DIACONESCU 
— coresp. județean).

Și 
ala
19.
8,

0 NOUĂ REALIZARE LA CENTRUL
DE MEDICINĂ SPORTIVĂ

Centrul de medicină sportivă a 
loc recent inaugurarea bazei de

La 
avut 
învățămînt superior în domeniul me
dicinii sportive, realizîndu-se astfel 
indicațiile de partid privind integra
rea asistenței medicale în munca da 
cercetare și învățămînt superior.

în prezența tovarășilor N. A. Ca- 
lomfirescu, prim-adjunct al ministru
lui sănătății și Emil Qhibu, secretar al 
C.N.E.F.S., a avut loc darea în fo
losință a bazei de învățămînt supra- 
universjtnr, intr-o frumoasă clădire 
pusă la dispoziție de C.N.E.F.S. și do
tată de Ministerul Sănătății.

Cadrul interior extrem de plăcut 
realizat de I.E.A.B.S. și modern do
tat, creează premise optime pentru 
specializarea și perfecționarea medi
cilor sportivi, pentru doctoranzii 
care-și efectuează stagiul de doctoran
tura. Sala de cursuri și biblioteca, 
înzestrate cu cele mai actuale pu-

bUcații de specialitate, cu instalații 
de televiziune pentru procesul de pre
dare, asigură un cadru adecvat desfă
șurării în cele mai bune, condiții ac
tivității didactice, '

D. WETTERNECK 2:12,3- 200 m
SPATE, NOU RECORD NATIONAL

REȘIȚA 3 (prjn telefon). In con
cursul desfășurat șîmbătă și dumi
nică în bazinul de 25 m din localitate 
I). Wetterneck a realizat un nou re
cord național, parcurgînd distanta de 
200 m spațe in 2:12,3 (vec. record 
M. Hohoiu 2:13,7). Alte rezultate : 
Doru Gropșan 64,4—100 m delfin și 
59,5—100 m liber. (D. Giăvan—coresp. 
județean)

START LINIȘTIT ÎN CEL DE AL 29-lea CAMPIONAT
DE POLOREPUBLICAN

Ieri au început întrecerile celui de 
al 29-lea campionat republican de 
polo cu partidele din turul I al gru
pei A. în cel mai important meci, 
Rapid București a întrecut la Cluj, 
formația Voința. La București, victorii 
scontate ale favoritelor.

RAPID, FARA CORNEL RUSU, 
OBȚINE DOUA PUNCTE 

PREȚIOASE
Derby-ul primei etape a fost aș

teptat cu mare interes 
polo-ului din Cluj. Ca 
mini înainte. în cadrul 
internațional, cele două 
minaseră Ia egalitate (6—6). De acea
stă dată însă, feroviarii au primit 
o replică palidă clin partea formației 
Voința ți. deși au foșt lipsiți de a- 
portul căpitanului lor, Cornel Rusu, 
au reușit să ci.ștjge cu 10—3 (1—1, 
5—1, 2—3, 2—3). E drept, nici jucă
torii de la Rapid — cu excepția por
tarului Mureșan — nu au excelat, ei 
manifestind grave lacune în apărare 
Voința a jucat insă slab, mai ales 
în repriza secundă (cîștigată net de 
oaspeți). Clujenii au ratat trei situ
ații de superioritate numerică. în 
momente decisive, iar A. Szilagy și 
CI. Rusu au greșit copilărește în si
tuații ideale. Realizatori : I. Slavei ț 
4. Oiac 2. Țăranu 2. Bartolomeu de 
la învingători și Ci. Rusu 4, A. Szi
lagy 3. Fulop de la învinși. Bun ar
bitrajul lui F. Simon (Tg. Mureș). 
(P. RADV ANY—coresp.)

de iubitorii 
două săptă- 
unui turneu 
echipe ter-

ATENȚIE LA CONTRAATACUL 
CAMPIONILOR

Dinamo a cîștigat cu ușurință par
tida de debut susținută în compania 
formației bucureștene Progresul da
torită în special acțiunilor de con
traatac, care au surprins cu regulari
tate descoperită eclipa antrenată do 
T. Angelescu. Campionii au învins cu 
7-2 (2—1, 3—0, 1-0, 1—1), dar di
ferența realizată nu-i poate mulțumi 
pe jucătorii din _ _U_ ___ U
adevărat, echipa înoată mult, Zamfi- 
i-escu dovedindu-se un excelent co
ordonator al unor acțiuni variate și- 
bine concepute din punct de vedere 
tactic, Din păcate, însă, jucători de 
talia lui Nastașiu, D. I'opeșcu sau 
V, Rus nu au curajul să-și asume 
riscul unor suturi de la distanță (a- 
tunci cînd situația le-o cere), astep- 
tînd parcă să intre cu minge cu 
tot în poartă. Astfel se pierd ocazii 
prețioase, iar adversarii au tot timpul 
prilejul de a se grupa în fața porții, 
rr.icșorînd șansele atacanți)or.

N. Nicolaescu (Buc.) a condus co
rect următoarele formații j DINAMO 9 
Frățilă—Popa 1, Gheorghevici, Nasta- 
siu 1, Popescu 2, Zamfirescu 2, Rusu 
1. Rădueanu, Lazăr ; PROGRESUL : 
Șpinu (Bogdan)—Miu 1, Gaiță, Arse- 
ne, Manea, Ion Gheorghe 1, Bara- 
bancea, Goian, M. Popescu,

Dominînd 
a întîlnirii, 
trecut pe 
(1-0, 1—2, 
Bădinici 3, 
colau (Școlarul) și E. 
Crișan (Politehnica). A 
A. Kiss (Tg. Mureș), (a. v.)

dar di-

Ștefan cel Mare. E

Cocora. 
evident partea a doua 

Școlarul București a în- 
Politehniea ,C|uj cu 7—3 

Au marcat : 
Lorincz, Ni- 
Pop, Sziics, 

arbitrat bine

3—0, 2—lj. 
Sorescu 2,
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IN ETAPA INAUGURALĂ A RETURULUI
11 PRIMELE OPT CLASATE - NEÎNVINSE

PITEȘTENU ANUNȚĂ UN NOU I LIDERUL SE RESPECTA START LANSAT 1
RETUR SPECTACULOS UNIV. CRAIOVA s(l)

JIUL 1(0)

CLUJ, 3 (prin telefon)

„U” CLUJ o(o)
f.C.ARCE? i(i)

Primăvară autentică, aici pe ma
lul Someșului, cu ghiocei, soare 
plin și interes enorm pentru debu
tul stagiunii. Și un joc- recomandat 
mai ales de antecedente, pentru că 
în ultima înțîlnire de la Cluj, pi- 
teștenii învinseseră cu 1—0 prin
tr-un gol înscris de Dobrin. Iar 
cînd cele două, tabere l-au vă
zut și pe antrenorul naționalei, 
Valentin Stănescu, venit mai ales 
pentru „sel&cționații" săi, cota am
bițiilor a atins apogeul. Iar me
ciul a demarat frumos cu faze 
iuți și cursive în ambele careuri 
și cu unele ocazii de ambele părți. 
Primul ratează Mureșan, distrat, 
ratează însă și Radu (min. 4), stu
denții replică prin cîteva șarje de 
elan (Barbu, trage foarte 
nic... dar milimetric pe

i poartă în min. 10, iar Mureșan nu 
reușește un „plonjon de aur", pp£- 
le 120 de secunde). Argeșenii știu 
însă să se apere lucid, organizează 
mai bine jocul și trec treptat la 
„timona", partidei. Era prin min. 
18 cînd Dobrin anunță clipe grele 
pentru defensiva universitară. Și 
vor urma cîteva pase excelente în 
diagonală date de Dobrin pe stîn
ga și pe dreapta, 3—4 pase 
puteau însemna tot atîtea 
Iar golul veni, dintr-o 
banală. In min. 10, după ce Troi 
trăsese pe 
la 12 ni 
„șut-test“, 
pămîntul, 
copilărește 
trece peste tînărul (și 
mentatul) nortar clujean în plasă: 
0—1, următoarele 10 minute ale 
reprizei vor fi la discreția oaspe
ților. Complexat moral, Lăzăreanu 
mai greșește o minge ușoară (min 
41), dar șutul cu boltă al lui Do
brin ocolește de puțin poarta 
goală.

Urma ca pauza să refacă mo
ralul și potențialul gazdelor, dar 
tot echipa lui Coidum și Dima e 

, cea care are două mari ocazii prin 
Radu în min. 51, cînd trage pe 
lîngă poartă din careu, și în min. 
61, cînd piciorul salvator al lui 
Lăzăreanu '’•ansformă un gol sigur 
într-un corner fără efect. Și cum 
handicapul 
denții nu 
larii. Dar 
foarte rar 
dovedește

Stadion Municipal ; teren foarte 
bun ; timp excelent; spectatori a- 
proximativ 17 000. A marcat : MUS- 
TAȚEA (min. 34). Raport ele cornere: 
4—3. Raportul șuturilor la poartă : 
14—13 (pe spațiul porții : 2—6).

„U“ : Lăzăreanu — PorațchL. Pexa, 
Cîmpeanu (min. 48, Coca), CIOCAN — 
Anca. Hurloi, Fanea — Uifăleanu, 
MUREȘAN, BARBU.

F. C. ARGEȘ ; ARICIU (min. 82 
Stan) — Pigulea. OLTEANU, VLAD, 
Ivan — MUSTAȚEA, M. Pbpescu — 
Troi, Radu, DOBRIN, Jercan.

A arbitrat : C.
ajutat la linie de Gh. Micloș 
M. Cîțu (toți din București),

Trofeul Petschovschi : 8.
La tineret-rezerve : 4—1 (1—0)

PEȚREA ****■
- - • ■ și

puter- 
lîngă

care 
goluri.

pasă

lingă poartă, singur de 
Mustățea 
de Ia circa 
Lăzăreanu
la balon,

prinde un 
25 m, șut cu 

aruncă 
mingea 

neexperi-
se 

dar

rămîne de un gol stu- 
renunță la iluzia ega- 
atacul clujean trage 
la poartă, iar Ariciu se 
foarte inspirat la cîteva

centrări șutate. Coca are totuși o 
mare ocazie în penultimul minut 
dar nu mai are forță să înscrie, 
din colțul careului mic. Și 
F. C. Argeș debutează cu o 
torie meritată, anunțînd un 
retur spectaculos.

așa 
VÎC- 
alt

Mircea M. 1ONESCU

CRAIOVA, 3 (prin telefon)
Avertizată oarecum de rezultatul 

din ajun al meciului de la Con
stanța și de perspectiva redimen- 
sionării în retur a luptei pentru 
titlu, formația studenților craioveni 
a intrat pe teren hotărîtă să nu lase 
adversarilor săi — direcți și indi- 
recți — nici o speranță în plus în 
ceea ce privește o posibilă surpriză. 
Echipa antrenată de C. Cernăianu 
a luat chiar de la început jocul pe 
cont propriu, l-a controlat pe a- 
proape întreaga durată a celor 90 
de minute și, în final, a obținut o 
victorie categorică, mai prețioasă 
am putea spune prin maniera în 
care a1 obținut-o decît prin însuși 
rezultatul de pe tabela de marcaj. 
Partida debutează fără obișnuita 
perioadă de studiu. în primul mi
nut 
tr-o 
mă, 
zată 
venția lui Tonca. Urmează două 
cornere consecutive la poarta Jiu
lui, ultimul încheiat cu un șut fals 

lui Dodu, la un pas de autogol.

chiar, Marcu șe lansează în- 
spectaculoasă cursă pe extre- 
dar acțiunea sa este neutrali- 
în ultimă instanță de inter-

al _
îl imită puțin mai tîrziu Tonca, și 
el
în fața porții proprii. Oaspeții se 
apără din greu și contraatacă prin

nesigur într-o execuție tehnică

REPRIZE DIFERITE, REZULTAT
C.S M.REȘIȚA l(o)
STEAUA

REȘIȚA, 3 (prin telefon)
Joc de bună calitate, astăzi, în 

partida inaugurală a sezonului la 
Reșifa, gratie corespunzătoarei pre
gătiri fizice a ambelor echipe, efor
turilor depuse de cele două for
mații pentru obținerea victoriei, 
eforturi depuse însă pe tărîmurl 
diferite: Steaua pe planul fructifi
cării potențelor sale tehnice supe
rioare, al unui joc mai complet la 
mijlocul terenului și al unor con
traatacuri pe cît de viguroase pe 
atît de ingenioase, cu Iordăneșcu în 
rol principal ; C.S.M. pe planul 
unei ample mobilizări de vo
ință, ai unui ,joc colectiv avîntat, 
dar. din păcate pentru gazde, cu 
un minus în coordonare și lucidi
tate. în aceste condiții, rezultatul 
de egalitate înregistrat a apărut 
ca echitabil și raportăm această a- 
preciere nu atît’ la numărul oca
ziilor de gol ,care au fost mai 
multe Șle partea gazdelor, cît la 
aspectul general al partidei, în

care steliștii s-au dovedit mai buni 
în primele 45 de minute, după 
pauză inițiativa trecînd de partea 
localnicilor

_ Meciul a început foarte animat, 
și — după o primă ocazie ratată 
de Atodiresei, în min. 5 — jocul 
combativ al bucureștenilor și-a gă
sit o meritată răsplată în min. 9, 
cînd — primind o pasă de Ia Ton Ton 
— Iordănescu a șutat cu efect în col
țul lung, ne deasupra lui Ilieș, 
surprins inexplicabil de fază. în 
min. 24, Năstase trage puternic din 
marginea careului, dar greșește 
ținta. Reșițenii apar ca debusolați 
de golul primit, iar acțiunile lor 
ofensive poartă evident amprenta 
întîmplării în min. 26, un șut de 
la distanță al lui Panțea este res
pins cu greutate, în corner, de că
tre Ilieș Apoi, ușoară revenire a 
reșițenilor, subliniată de faza din 
min. 29 (cînd Doru Popescu, din 
apropiere, trage pe jos în afara 
porții) și de cele trei cornere con
secutive obținute de ei în inter
valul minutelor 30—31. în min. 
40, o fază care a stîrnit multe dis
cuții. Iordănescu șutează din afara 
careului, în momentul în care Pan- 
tea era semnalat în poziție de of-

U. T. ARAD
STEAGUL ROȘU o(o)

Stadion U.T.A. ; teren foarte bun ; timp frumos ; spectatori aproxima
tiv 15 000. A marcat : ANGHELINI (min. 22, autogol) Raport de cornere ; 4—7. 
Raportul suturilor la poartă : 17—14 (pe spațiul porții : 10—3).

U.T.A. : IORGULESCU — Birău, Kukla. POJONI, Popoyici — DOMIDE, 
Ghiță (min. 56 Punrna), BROSOVSCHI — Axente, KUN, Sima.

STEAGUL ROȘU : PURCARU — Hîrlab, Naghi, OLTEANU, Anghelini 
— Șerbănaiu (min. 73 Fanici), Cadar, Ghergheli — Anghel (min. 73 Papuc), 
MATEESCU I, Gyorfi.

A arbitrat AUREL BENTU ajutat
și George Dragomir (toți din București).

(min. 73 Papuc),

la linie de Victor Pădureanu

Trofeul Petschovschi : 10. 
La tineret-rezerve : 5—1 (1—1).

ARAD, 3 {prin telefon)
Timp excelent pentru fotbal la 

Arad, atmosferă sărbătorească, flori 
multe dăruite de fete frumoase, îm
brăcate în costume populare, celor 
22 de jucători și celor trei arbitri 
bucureșteni, tribune arhipline Și 
debut surprinzător de bun al bra
șovenilor care controlează mai bine 
balonul, pasează cu mai mare pre
cizie, care... atacă și expediază 
trei șuturi puternice, dar imprecise 
(prin Mateescu, Gyorfi și Șerbă- 
noiu) la poarta lui Iorgulescu. Și 
tot lor, elevilor lui Proca, le apar
ține prința mare, ocazie de gol, în 
min. 5 al partidei cînd de pe ex
trema dreaptă Anghel centrează 
lung peste toată apărarea arădeană, 
mingea ajunge pe partea opusă la 
Ghergheli care o, expediază cu ca
pul spre poartă, intervine cu un șut 
nu prea puternic Mateescu, golul 
pare inevitabil, dar cu un reflex 
uluitor Iorgulescu deviază balonul 
în corner ! Brașovenii stăpînesc și 
în continuare mijlocul terenului 
prin țrio-ul Șerbăniu—Cadar4-Gher- 
gheli, rampă de unde pornesc alte 
cîteva incursiuni încheiate c.u șu
turi de la distanță la poarta echipaj 
gazdă.

U.T.A. nu arată nimic deosebit 
în aceste minute. Primul șut la 
poarta lui Purcaru îl notăm abia 
în min. 18 și el aparține fundașului

Pojoni. Dar, după alte 4 
se produce unul din nio-

central 
minute , 
mentele care de regulă stupefiază 
un stadion întreg. La un atac ra
pid al arădenilor, Kun și Broșov
schi creează panică în careul Stea
gului roșu, căpitanul formației ară- 
dene șutează din întoarcere — nu 
prea puternic însă — mingea îl 
surprinde pe Anghelini care, desi
gur, vrea s-o degajeze din fața 
porții sale, o lovește însă greșit, 
Purcaru încearcă să repare greșea
la, nu reușește și astfel notăm pri
mul autogol al returului! Autor — 
Anghelini, min. 22. Pînă la sfîrșitul 
reprizei U.T.A. are alte două ocazii 
bune de a majora scorul, dar Po- 
povici (min. 30 „cap“ pe lîngă bară)

și Domide (min. 31 șut în Purca- 
ru !) le irosesc cu destul de mare 
ușurință.

In partea a doua a meciului, deși 
brașovenii, cu o condiție fizică des
tul de bună, evoluează mai bine 
în cîmp, ei nu reușesc să se apro
pie decît foarte rar de poara, echi
pei gazdă. în schimb U.T.A., tra- 
versînd mult mai rapid mijlocul 
terenului, surprinde de mai multe 
ori» descoperită apărarea brașovea- 
nă. Axu] central al alb-roșilor, Bro- 
șovschi, Kun, Domide se... învîr- 
tește spectaculos și Purcaru se tre
zește cu o minge în bară (min. 52 
șut Broșovschi) șj de alte patru ori 
față în față doar cu abilul

Xmin. 60, 
(min. 75). 
cele mai 
toate cele 
și simplu 
apărat bine Purcaru. dar adevărul 
este că și atacanții arădeni s-au 
grăbit în mqmentul finalizării, deși 
aveau timp suficient să calculeze 
alte unghiuri de șut. Așa se face 
că scorul a rămas cel datorat ace
lei greșeli din min. 22 a fundașului 
stînga brașovean.

Laurențîu DUMITRESCU

Kun
70, 81 și 85) și Domide 
Au fost situații dintre 

clare, dar, ca un făcut, 
cinci șuturi s-au lovit pur 
de portarul brașovean. A

ZIMBETE... FORȚATE LA PLOIEȘTI
1

PETROLUL
C.F.R. CLUJ

PRONOSPORT
Așa arată o variantă cu 13 rezultate 

exacte la concursul Pronosport, r‘ 
din 3 martie 1974 :

1. C.S.M. Reșița — Steaua
2. Petrolul — C.F.R. Cluj

U. T. Arad — Steagul roșu 
Universitatea Cv. — Jiul 
A.S.A. Tg. Mureș — Polit. Tim. 
„U” Cluj — F. C. Argeș 
Sportul stud. — Politehnica 
Fiorentina — Lazio 
Internazionale — Torino 
Cesena — Foggia 
Juventus — Bologna 
Sampdoria — Napoli 
Roma — Genoa

etapa

2W

gol,
up

Stadion Central : teren bun ; timp rece : spectatori aproximativ 35 000. 
Au marcat : OBLEMENCO (min. 33 și 70), ȚARALUNGA (min. 60), BĂLĂCI 
(min. 62). MARCU (min. 72) respectiv G. STAN (min. 73). Raport de cornere: 
12— 2. Raportul șuturilor la poartă : 24—12 (pe spațiul porții : 15—4).

UNIVERSITATEA CițAIOVA : Oprea - NICULESCU, Boc, Deselnicu, 
BEHNEANU — SȚRlMBEANU, Baiaci — Țarălungă (min. 77 Bălan), Niță (min. 
77, Ștefănescu), OBLEMENCO, Marcu.

JIUL : Mihalache (min. 72 Ocea) — Nițu, Tonca, Georgescu, Dodu — 
NAGHI. StocKer, Litțardi — Stoichiță (min. 46. G. Stan). Roznai, MULTESCV.

A arbitrat : NICOLAE PETRICEANțț **■*•**. ajutat bine la linie de 
Gh. Popovici și Fr. Coloși (toți din București).

Cartonașe galbene : Stocker.
Trofeul Petschovschi : 10.
La tineret-rezerve : 3—0 (3—0).

din ele însă 
totuși fru- 
dar nu se

în sfîrșit și 
autor Oble- 
apără fără 

remarcăm o

deschideri lungi, multe 
fără adresă. Se joacă 
mos, se pasează mult 
șutează la poartă.

în min. 13 se trage 
primul £ut la poartă : 
menco, dar Mihalache 
dificultate. în min. 19
fază electrizantă la poarta Jiului : 
Niță lansat de Bălăci pătrunde im
petuos in careu și cînd să șuteze 
este deposedat corect de Tonca. în 
faza imediat următoare același 
Niță ratează incredibil de la nu
mai cîțiva metri, trăgînd mult peste 
bara transversală. în min. 20 este 
rîndul Universității 'să treacă prin 
emoții mari cînd Boc este gata- 
gata să-1 înșele pe Oprea cu o lo
vitură de cap, periculoasă, în min. 
27 la un corner executat de 
Țarălungă, Oblemenco trimite cu 
capul peste Mihalache ieșit inopor
tun din poartă, dar mingea este 
respinsă în ultimă inătanță de

ECHITABIL
activizat în, acest fel 
de centru 
extremul

anulează golul 
■dreapta bucu-

reșițenilor de-

said pasiv de către tușierul A. Pop; 
mingea lovește bara, revine la 
Pantea — 
și arbitrul 
înscris d î 
reștean.

După pauză, jocul 
vine mai hotărît. Contribuie la a- 
ceasta atît introducerea lui . Bora 
în locul lui D. Popescu, cît și tre
cerea "lui Beldeanu pe post de a- 
tacant central. în min. 52, Beldea
nu ratează. în min. 67, Filipescu 
(parcă speriat de ocazia în care 
ajunsese !) ratează și el o ega
lare ca și certă, grăbindu-se să 
șuteze de la aproximativ 8 m, tri-

Georgeșcu. în min. 32 portarul 
oaspeților are iarăși o intervenție 
spectaculoasă și salutară în același 
timp, dar rămîne spectator, în mi
nutul următor, la bomba lui Oble- 
mencp expediată, de la 30 m, sus, 
la vinclu.

în partea a doua a meciului U- 
niversitatea se instalează din -nou 
în jumătatea de teren a Jiului și 
construiește atac după atac pe di
recția porții lui Mihalache. în min. 
52. la o acțiune în careul oaspeți
lor, Georgescu joacă mingea cu 
mîna și arbitrul, plasat foarte a- 
proape de fază, indică fără să ezite 
punctul de la 11 m. Execută Oble
menco și mingea expediată cu... 
latul se înalță ca la rugby peste 
poartă- Nu trec însă decît 10 mi
nute și o acțiune de toată frumu
sețea este finalizată de Țarălungă 
bine servit de Strîmbeanu : 2—0. 
Peste alte două minute, scorul se 
modifică din nou în urina șutului 
necruțător al lui Bălăci care, mai 
înainte de a trage la poartă, a în
șirat pe un spațiu de cițiva metri, 
1—5 apărători adverși : 3—0. Me
ciul este practic jucat dar pînă în 
final se consumă încă multe faze 
frumoase și se mai înscriu încă 
trei goluri spectaculoase : în min. 
70 Oblemenco cu capul la centra
rea lui Boc : 4—0 ; în min. 72
Marcu, șut pe jos Ia colț (5—0) și 
G. Stan în min. 73 autorul golului 
de onoare al oaspeților care, în 
ciuda scorului categoric cu care au 
pierdut, și-au apărat corect și cu 
sportivitate șansele.

Mihai IONESCU

Stadion Valea Domanului ; teren 
bun ; timp frumos, dar rece ; spec
tatori aproximativ 18 000. Au marcat: 
IORDĂNESCU (min. !<) și BELDEANU 
(min. 84, din 11 m). Raport de cor
nere : 10—4. Raportul șuturilor la 
poartă : 17—10 (pe spațiul porții : 
5-4).

C.S.M. REȘIȚA : Ilieș — OLOGEA- 
NU, GEORGEVICI. Kiss, Rednic — 
Pușcaș, BELDEANU — Atodiresei, 
Nestorovici (min. 57, Roșea), Doru 
Popescu (min. 46, Bora), Filipescu.

STEAUA : Coman — Sătmăreanu, 
Ciugarin, SAMEȘ, Cristache — Du
mitru. iovănescu — Pantea IORDA- 
NESCU, Năstase. ION ION.

A arbitrat : CONSTANTIN GHIȚA 
(Brașov) ajutat la linie de
Traian Moarcăș (Brașov) și - * 
Pop (Cluj).

Cartonașe galbene : Georgevici.
Trofeul Petschovschi : 9.
La tineret-rezerve : 0—3 (forfait

acordat de arbitru, deoarece a a~ 
preciat că nu sînt condiții normale 
de desfășurare a partidei, publicul 
neputînd fi evacuat de p-e cîmpul de 
joc al terenului de zgură, unde era 
programat meciul).

Aurel

mițînd pe lîngă poartă. La o gre
șeală a apărării bucureștene, Bel
deanu se află în poziție bună de 
șut, dar voleul său, de la aproxi
mativ 10 m, este imprecis. Ace
lași Beldeanu șutează slab, din a- 
propiere, în brațele lui Conpan, în 
min. 72 : pentru ca în min. 80, la 
o acțiune a lui Pușcaș, fundașul 
Cristache să aibă o intervenție 
(salvatoare. Presiunea exercitată de 
reșițeni este fructificată în min. 
84 : Beldeanu depășește apărarea 
adversă și — în situație bună de 
șut, la 6 m de poartă — este faul
tat de Ciugarin. Lovitura de la 11 
m este transformată, cu siguranță, 
de același Beldeanu. Ultimele sec
vențe ale partidei se desfășoară 
mai mult în jumătatea de teren a 
oaspeților, care au ratat în acest 
final de meci o victorie pe care 
— dacă n-ar fi căutat să o rea
lizeze cu o prea accentuată încli
nație sp-e defensivă — poate că 
și-ar fi însușit-o.

Radu URZiCEANU

TG. MUREȘ, 3 (prin telefon)

A.S.A. 2(1)

POLI TIMIȘOARA 1(0)

pus 
jo- 

mi-

Meci dîrz, în care miza și-a 
amprenta asupra desfășurării 
cului. De-a lungul celor 90 de 
nute de joc s-a făcut risipă de e-
nergie, însă s-au creat puține faze 
frumoase. Mureșenii au pus accen
tul pe ofensivă, dar acțiunile lor 
n-au avut, în general, claritate, au 
șutat rar, și uneori, chiar imprecis. 
Replica studenților s-a rezumat, în 
majoritatea timpului, de a destrăma 
atacurile 
în cînd, 
atacuri, 
prize, și 
renii au 
chilibrînd jocul.

Ca orice formație gazdă care se 
respectă, A. S. Armata a luat jo
cul pe cont propriu chiar din pri
mul minut, cînd a obținut o lo
vitură de colț, rămasă însă fără 
rezultat. Naghi și colegii săi au 
hărțuit, apărarea adversă și în min. 
5, ei âu produs panică în careul 
oaspeților : Czako a executat o lo
vitură liberă, de la 
și Hajnal, cu capul, 
Ionul pe lîngă bară !

Portarul Jivan a 
1110111 în min. 15, cînd, Hajnal, de 
la 18 m, a șutat năpraznic, < iar a- 
părătorul buturilor formației timi
șorene a reținut cu greutate. Domi
narea mureșenilor s-a concretizat 
de-abia în min. 31. în acest minut, 
Mureșan a fost faultat de Păltinișan 
la 18 m. Mureșan a executat lovi
tura, balonul s-a lovit de zidul de
fectuos al studenților, derutîndu-1 
pe Jivan — care se aruncase în 
partea stingă și mingea a intrat 
în colțul drept al porții Politeh
nicii : 1—0. După ce s-a marcat 
golul, oaspeții au renunțat la de
fensivă și, astfel,' jocul s-a mai 
echilibrat.

Și după pauză, mureșenii au a- 
vut mai mult inițiativa. în min. 46,

adversarilor și, din cînd 
au inițiat firave contra- 

Spre sfîrșitul primei re
aped al partidei, timișo- 
renunțat la defensivă, e-

25 m lateral, 
a reluat ba

avut alte e-

Există in marea cursă hipică un moment de tensiune extraordinară; 
cel al întinderii benzilor de start.

in aceste secunde, cînd benzile taie peluza de iarbă, caii spu
megă, indiferent dacă se află în boxe, ca la Epsom, sau dacă aș
teaptă să plece fără culoar, căutînd să scape de strînsoarea dîrlogilor. 

Marea cursă a returului a început sub semnul unei tensiuni ase
mănătoare. Universitatea Craiova a luat și de data asta un flyng.start, 
cum se spune pe hipodrom, adică un start lansat, ca din zbor. Cele 
cinci puncte înscrise în poarta masivei apărări a Jiului îi asigură ata
cului craiovean o indemnizație care depășește cu destule sutimi norma 
celor două goluri de meci, înregistrată în retur, și care conferă un în
ceput de autoritate internațională echipei în cauză. (Bineînțeles, dacă nu 
este vorba de un Lazio, care reușește să se descurce cu un coeficient 
mult inferior).

Startul oltenilor depășește așteptările, prin proporțiile scorului. In 
spatele liderului, însă, plecarea urmăritorilor a avut aceeași violență. 
La Constanța, Dinamo s-a bătut nu numai cu galoanele internaționalilor săi, 
animați de Lucescu, ci a pus în joc toate cărțile de care dispune la ora 
asta, reușind să învingă amintirea de la Bologna. în aceeași situație, 
dacă nu chiar mai bună, află Steaua, care, la Reșița, a reușit să 
cîștige un punct, după ce a fost la un pas de victorie, in sfîrșit, start- 
tui Argeșului mărește mult cota piteștenilor, victoria de la Ciuj accen- 
tuînd stereotipul cunoscut al echipei lui Dobrin, care se simte mult mai 
bine pe aburii gazonului spălat de zăpadă decit pe firele veștede ale 
ierbii de toamnă, îngălbenită de cețuri,

★

anchetâ-fulger, obți- 
au dat următoarea

— 12 ; 3. F.C. Con-

La startul returului, revista „Fotbal" a făcut o 
nind o sută de răspunsuri. Cei 100 de... subiecți 
ordine șanselor în lupta pentru titlu :

1. Universitatea Craiova 61 de voturi ; 2. Dinamo 
stanța 11 ;-4. Steaua — 10; 5, F. C. Argeș — 6.

Care ar fi cota acestor cinci echipe în seara de 3 martie ?
Universitatea Craiova cîștigă un punct, pentru dezinvoltura startului 

și pentru faptul că mai are doar.,, 16 etape. Deci, 62.
Dinamo și Steaua își mențin pozițiile, chiar dacă decalajul față de 

echipa lui Oblemenco se „agravează", contabil, cu un punct,
In sfîrșit, F.C. Constanța și F.C, Argeș fac rocada mică. In numai 90 

de minute, constănțenii pierd 4 puncte, cedîndu-le echipei piteștene.
Bineînțeles că jocul nostru de bursă este un simplu joc. Dar, tre

buie să recunoaștem, cele patru puncte din șase posibile cîștigate de 
F.C. Argeș, Steaua și Dinamo, în deplasare, dau un nou impuls acestui . 
campionat dominat de cursa solitară a liderului.

In etapa încheiată aseară, calculul hîrtiei anunța victorii posibile ale 
gazdelor la Constanța, Reșița și Cluj, lată însă că s-a întîmplat să fie 
oarecum invers. Dgeă faimosul calcul al hîrtiei și-ar fi împlinit previziu
nile, astăzi campionatul s-ar fi transformat, cel puțin pentru moment, 
într-un meci în doi : Craiova — Constanța.

După prima etapă, Universitatea Craiova privește cu un ochi zîm- 
bitor spre pasul de buiestraș al lui Caraman, și cu un altul, mai puțin 
zîmbitor, spre fentele lui Iordănescu, spre sprinturile lui Lucescu și spre 
legănările levantine ale lui Dobrin.

„Conducători la start, întindeți, din nou, benzile I".

loan CHIRILA

Stadion „23 August" ; teren bun ; timp frumos ; spectatori aproximativ
15 000. Au marcat: MUREȘAN (min. 31 și 46), FLOAREȘ (min. 53). Raport 
de cornere : 8—3. Raportul șuturilor la poartă : 13—8 (pe spațiul porții : 8—6).

A.S.A. : Solyom — Szolloszi, Kiss, ISPIR. CZAKO — pîslaru (min. 64, 
Varodi). bOlONI — Fazekaș, Naghi, MUREȘAN, HAJNAL.

POLITEHNICA : Jivan “ ------ ----- *------- ---------
SURDAN (min. 71 ȘchiOpu), 
Gheorghe), Covalcic.

A arbitrat : NTCOLAE
Otto Anderco (Satu Mare) și

— Pîrvu, Păltinișan, ABNAUTU, 5LAIER — 
Mehedințu — Floareș, LATA» Bojin (min. 71 P-

CURSAKU
Șt. Lazăr 

Cartonașe galbene : Mureșan. 
Trofeul „Petschovschi" : 9. 
La tineret-rezerve : 0—1 (0—1).

(Ploiești) ■*•****. ajutat la linie de 
(București).

gazdele au construit o acțiune o- 
fensivă, Naghi a șutat, fundașii 
centrali timișoreni s-au încurcat 
unul pe celălalt, iar Mureșan, pe 
l’ază, a speculat această neînțele
gere, expediind balonul în poarta 
lui Jivan : 2—0. A. S. Armata a 
continuat să domine, dar oaspeții 
au contraatacat periculos și, în min. 
53, Floareș i-a depășit pe Czako și 
Kiss, apoi, din apropiere, a trimis 
mingea în plasă pe sub portarul

Solyom : 2—1. Calitatea jocului nu 
s-a ridicat la un nivel deosebit, 
acțiunile ofensive fiind purtate 
doar pînă la marginea celor două 
careuri. Spre sfîrșitul meciului, am 
mai reținut o fază fierbinte, în 
min. 74, cînd Naghi, care intrase 
în careu, a șutat năpraznic, insă 
Jivan, printr-un reflex extraordi
nar, a respins balonul.

Pompittu VINTILA

REVANȘA STUDENȚILOR
7 51

SP.STUOENȚESC 3(1)
POLI IAȘI 1(0)

BUCUREȘTENI!
7

în prima etapă a acestui cam
pionat, Politehnica a învins la Iași 
pe Sportul studențesc cu 1—0. în 
a 18-a etapă, studenții bucureșteni 
și-au luat revanșa cu 3—1, într-un 
meci disputat ca și în anonimat, 
dacă avem în vedere numărul 
foarte mic al spectatorilor din tri
bunele stadionului Republicii, ma
ximum 3 000. Prima explicație a 
tribunelor goale poate fi dată de 
faptul că echipa Sportul studen
țesc era apreciată ca favorită deta
șată, deși locurile adversarelor în 
clasamentul de pînă ieri,, erau a- 
propiate (14—13). Mai pot fi și alte 
explicații privind reținerea specta
torilor de a veni ieri la fotbal, 
pentru moment nu ne propunem 
să discutăm această situație. Cei 
care nu s-au așteptat la o surpriză 
din partea ieșenilor au avut drep
tate, cu toate că dimensiunea vic
toriei Sportului studențesc, scorul 
de 3—1, realizat 
nute de la 1—0 
punde situației 
n-ar fi îndreptățit 
studenților bucureșteni la o dife
rență mai mare de un gol. De ce ?

Pentru că,"în afara primelor 30 
de minute de joc, cînd Sportul stu
dențesc a acționat omogen, dezin
volt, realizînd de altfel primul gol 
și singurul din oele trei goluri în
scris din combinație, inteligent și 
eficient lucrată. învingătorii țu slă
bit jocul. In min. 12 Chihaia com
bină eu Mircea Sandu și-l depășesc 
pe Romilă I. pentru ca apoi cen
trul înaintaș bucureștean să șu- 
teze sec de la marginea careului, 
să înscrie și să dea impresia unei 
victorii confortabile. Dar, după ju
mătatea de oră de joc promițător, 
jucătorii Sportului studențesc își 
dezarticulează combinațiile și încep 
să acționeze sporadic.

în aceeași manieră încep ei și 
partea a două a meciului oferind 
ieșenilor ocazia să joace mai vioi 
și mai insistent. în min. 52 Spirea 
șutează foarte periculos iar în min. 
60 Suciu salvează egalarea. Marica 
șutează de la 25 m foarte puternic, 
pe sus, și Suciu, cu un reflex ex
cepțional, care-i aduce de altfel re

Stadion Republicii : 
timp friguros ; 
mativ 3 000. ‘ 
(min. 12 și 
simionaș' 
Raport de 
șuturilor la 
țiui porții :

SPORȚUL
— Grfgore, , __ ______ -.,-T
NEA — Tănăsescu (min. 75 Cassai), 
Iorga — Lucaci (min. 46 Leșeanu), 
Chihaia, M. SANDU, ȚOLEA.

POLI IAȘI : Costaș (min. 34 Aii- 
moftoaie) — ANTON, Romilă I, 
STOICESCU. Micloș — ROMILĂ II, 
MARICA, SIMIONAȘ — Irimlță (min. 
80, Goleac). Spirea, Ailoaiei.

A arbitrat - I. RUS (Tg. Mureș) 
ajutat la linie de V. Grl- 

gorescu (bine) șl A. Ene (bine) — 
ambii din Craiova.

Trofeul Petschovschi : 9.
La tineret-rezerve : 2—1 (2—0).

teren bun ; 
spectatori aproxi- 

Au marcat : M. SANDU 
90), CASSAI (min. 80), 

(min. 80 — din 11 m). 
cornere : 9—8. Raportul 
poartă : 18—1 o (pe spa- 
12—61.
studențesc; suciu 

CAZAN, Măndoiu. MA

Stadion Petrolul ; teren destul de bun ; timp rece, înnourat • spec
tatori aproximativ 10 000. Au marcat: ZAMFIR (min. 3), ADAM (min. 20) și 
CRÎNGAȘU (min. 64 din 11 m). Raport de cornere : 9—0. Raportul șuturilor la 
poartă : 13—12 (pe spațiul porții : 5—8).

PETROLUL : Rămureanu (min. 65, Tănase) — Eparu, Țaporea, Ciupitu, 
GRUBER — CRÎNGAȘU, Angelescu — Ștefănescu, Cuperman (min 59', ISTRA- 
TESCU), Pîrvu, Zamfir.

, C.F.R. : Gacljea — Lupu, DRAGOMIR, MIHAI LIVIU, Roman — M. Bre- 
tan. Șoca — SOPORAN, ADAM, Țegean, Petrescu.

A arbitrat : TUDOREL LECA (Brăila) *■***■ ajutat la linie de I. Dancii 
(București) și S. Drăgulici (Tr. Severin).

Trofeul' Petschovschi, nota 10.
La tineret-rezerve : 2—1 (0—1).

marcarea cu majuscule, respinge în 
corner. Inițiativa este a ieșenilor, 
din cînd în cînd Sportul atacă pe
riculos, îi lipsește însă consistența 
în joc, pe care i-o oferă curînd o 
introducere inspirată a jucătorului 
Cassai în teren. Acesta împinge jo
cul și are șansa unei faze favora
bile. în min. 80. portarul de re
zervă ieșean, Atimoftoaie, îi res
pinge mingea la picior, în urma u- 
nui șut al lui Manea și Cassai 
aduce majorarea scorului.

Politehnica Iași nu renunță la a- 
tac și cinci minute mai tîrziu Spi
rea este faultat în fața porții Iui 
Suciu, de către Cazan. Penalty clar. 
Simionaș nu greșește ținta : 2—1.

Cînd, în ultimul minut, specta
torii începuseră să plece, iar noi 
ne fixasem asupra titlului cronicii : 
„Minirevanșa studenților bucu
reșteni", cu 10 secunde înainte de 
fluierul final, la o înghesuială în 
careul ieșean, M. Sandu șutează 
întii in bară, mingea ii revine și o 
retrimite, de Ia 3—4 m„ în plasă. 
Acest gol îi oferă lui M. Sandu 
majusculele. Autor a două goluri, 
nu avem încotro, înșă atît el cît 
și debutantul Iorga, remarcabili în 
primele 45 de minute, au slăbit 
după aceea jocul și poate că, da
torită lor, au făcut-o și alții.

iu 
la 
de

ultimele 10 mi- 
3—1, nu cores- 
pe teren, care 
un succes al

Ciupitu, iar în față îi ieșise Ră- 
murcanu, și cu calmul său de ju
cător care a văzut multe, saltă min
gea peste portar șl aduce egalarea, 
o egalare meritată, conformă cu 
aspectul jocului. Și de aici încolo 
clujenii vor. fi vioara înîi a me
ciului (în min. 22 Adam dovedește 
că are o detentă mai bună decît 
Ciupitu, iar 5 minute mai tîrziu 
trece din nou de fundașul petro
list, deși îi separă un număr des
tul de 
tînărul 
a fost 
foarte .

reanu zboară prin aer și boxează 
în ultimă instanță balonul. Petro 
Iul încearcă să atace, în special, 
pe partea dreaptă, dar Ștefănescu 
nu-și găsește locul. Liniile dinapoi 
ale echipei, în loc să iasă cu pase 
legate, să contribuie la construi
rea acțiunilor de atac, încearcă nu
mai și numai pase, decisive res
pinse dș apărătorii oaspeți în ime
diata apropiere a suprafeței de pe
deapsă. Și. astfel se încheie o re
priză în care Petrolul a dovedit 
posibilități tehnico-tactice destul 
de reduse. S-a observat în jocul

echipei o reținere o frînă, defi
ciență c^re însă în ultimele 45 de 
minute a dispărut total, repriza 
secundă aducînd în teren o echipă 
complet metamorfozată în bine. Și 
chiar în al treilea minut de după 
pauză, Zamfir, la fel ca în prima 
repriză, -are mingea la picior, si
tuația de gol este mai bună de 
data aceasta, dar, balonul zboară 
mult peste bară. Cinci minute mai 
tîrziu, cealaltă extremă Ștefănes
cu, trimite mingea în bară. în min 
55 notăm însă o foarte hună oca
zie a ceferiștilor : Soporan scapă 
pe dreapta, șe îndreaptă spre poar
tă, Rămureanu iese dincolo de ca
reu, plonjează la balon cu pieptul 
mingea sare în centrul suprafeței 
de pedeapsă de unde Eparu, ieșit 
ca din pămînt, înlătură pericolul.

în min. 59 Dridea face o schim
bare inspirată : Istrătescu îl înlo-

De aici in
se va eom- 
va crea cî- 
perioadă de

vuiește pe Cuperman. 
colo atacul ploieștean 
porta foarte bine, își 
țeyg ocazii favorabile, 
t'imp în care se va înscrie și golul 
victoriei. în min. 63, Istrătescu șu
tează puternic, mingea este res
pinsă tie Gadjea, dar Boca o atinge 
cu mîna, arbitrul indică ferm pe
nalii, lovitură transformată de 
Crîngașu. Același Istrătescu îl an
gajează excelent pe Pîrvu (min. 
67), dar acesta nu ajunge la min
ge. în sfîrșit dupâ ce notăm cîteva 
șuturi bune ale lui Crîngașu, men
ționăm faza din min, 84, cînd An- 
gelescu ratează o mare ocazie, de 
la numai .- 4 m de poartă. ■ Finalul 
aparține clujenilor, mai pșecis lui 
Adam, care trece în min. 87 și 88, 
pe lîngă egalare.

PLOIEȘTI, 3 (prin telefon)
Meciul a debutat cu un 

foarte frumos. Iu min. 3, la 
contraatac al ploieștenilor, Ange-
lescu, conducătorul de joc al e- 
chipei, trimite balonul pe stînga 
Ia Zamfir care șutează puternic 
din colțul careului de 16 ni. Lupu 
încearcă să respingă balonul dar 
nu îl poate opri să intre în poartă- 
Un gol primit ușor, un gol marcat 
ușor și repede, ceea ce i-a făcut 
pe ploieșteni să creadă că jocul 
va fi de aci încolo la discreția lor 
în realitate feroviarii sînt aceia 
care se desfășoară mai ordonat, mai 
legat. în prima jumătate de oră 
jocul este vioi, fazele se succed 
eu repeziciune la ambele porți, 
mingea „aleargă" mult, Profitînd 
de o neînțelegere intre Țaporea și 
Ciupitu. bine angajat de Boca, 
Adam scapă de cei doi fundași 
centrali cu toate că era urmărit de

mare de ani...), In min. 31 
Boca își aduce aminte că 

atacant și expediază un șut 
periculos, la care Rămu
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Fond de premii : 456 838 lei.
Plata premiilor va începe în . . 

de la 8 martie pînă la 3 mai ; în țară 
de la 12 martie pînă la 3 mai 1974 in
clusiv.

iași

Capitală

Mircea TUDORAN Aurel C. NEAGU
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PARTIDE INTERESANTE

Pe patinoarul artificial acoperit 
din Capitală a început tradiționala 
competiție internațională, „Cupa fe
derației". Ziua inaugurală a fost 
marcată de jocuri vii, de un bun 
nivel tehnic, desfășurate sub sem
nul echilibrului, ceea ce promite, 
în continuare, o luptă interesantă 
și atractivă.

Iată scurte relatări de la „runda" 
de duminică :

PROGRAMUL DE LUNI

ora
R. D.

16 : S.K.A. Sverdlovsk 
Germană (B)
18,30 : Selecționata divi-ora

zionară română — Cehoslovacia 
(juniori)

S.K.A. SVERDLOVSK — CEHOSLOVACIA (juniori)
6—3 (4—0, 2—2, 0—1)

Așa cum a început partida părea 
că va fi la discreția formației so
vietice. care a deschis repede sco
rul, aducîndu-1 în min. 23 pînă la 
5—0 ! în această perioadă, echipa 
din Sverdlovsk a dominat cu auto
ritate, a combinat ingenios și rapid, 
creindu-și numeroase ocazii de șut. 
Jucătorii săi se remarcă, în gene
ral, printr-un patinaj foarte bun, 
aplică scheme tactice moderne, de
rutante, specifice școlii hocheiului 
sovietic.

Apoi, însă, aspectul jocului s-a 
schimbat. Foarte tinerii jucători 
cehoslovaci (media de vîrstă — 18
SELECȚIONATA DIVIZIONARĂ ROMÂNĂ — R.D. GERMANĂ (B) 

7—1 (2—0, 3—1, 2—0)

ani) au abandonat tracul, au con
traatacat curajos, arătînd că stăpî- 
nesc destul de bine crosa și pucul. 
Ei au terminat la egalitate repriza 
secundă și au 
da a treia, 
prima treime 
rabil.

Scorul final 
(t—1) a fost 
(3), Logunov 
S.K.A. Sverdlovsk, respectiv, Gaja. 
Skaloud și Slavik.

O notă bună pentru arbitrajul 
prestat de Fl. Gross (R. D. Ger
mană) și O. Barbu (România).

cîștigat chiar pe cea 
dar
s-a

handicapul din 
dovedit irecupe-

6—3 (4—0. 2—2,de
realizat de Ermașov 
(2), Kulikov pentru

Pe linia evoluțiilor ascendente 
din ultima vreme, echipa noastră 
a făcut din nou un meci bun. Necu- 
ndscînd adversarul, ea a început 
partida cu prudență, nu s-a anga
jat. în atacuri hazardate și 15 mi
nute scorul s-a menținut alb. deși 
au existat cîteva ocazii bune de a-1 
deschide. Apoi. însă, dominarea 
gazdelor a devenit din ce în ce 
mai insistentă, acțiunile ofensive 
succedîndu-se în valuri. S-au re
marcat în mod special prin vervă 
și inspirație liniile Gheorghiu — 
Bașa — Mircioiu și Pană — Gh.

, Huțanu ’— Bandaș. iar în apărare 
perechile de fundași FI. Sgîncă — 
Tone. Varga — Antal și Ioniță — 
Justinian, care au susținut cu mult

aplomb atacul. Portarul Netedu, ca 
totdeauna atent și prompt, a făcut 
față cu deplin succes situației, chiar 
cînd echipa s-a aflat în 3 oameni 
pe gheață.

Formația R. D. Germane, omo
genă și rapidă, cu reale calități, a 
luptat din răsputeri dar a fost de
pășită de un partener superior. To
tuși, scorul final, 7—1 (2—,0, 3—1. 
2—0), ni se pare prea sever. Au 
marcat : Gh. Huțanu (2). FI. Sgîncă 
(2), Mircioiu. Antal și Gheorghiu, 
respectiv Mălzer.

Excelent arbitrajul prestat de 
M. Barnet (Cehoslovacia) și Gh. 
Mureșeanu (România).

V. CHIOSE

z

ÎN MEMORIALUL INTERNAȚIONAL DE LA BUCUREȘTI

Un cîștigător nescontat
Kolczonay (Ungaria)

Ccmnortare slabă a spadasinilor noștri
Sîmbătă tîrziu, aproape de 

miezul nopții, a fost cunoscut cîș- 
tigătorul celei de a Vl-a ediții a 
Memorialului internațional de spa
dă Mihai Savu“, disputat în sala 
Floreasea din Capitală : maghiarul 
Kolczonay... Un cîștigător neaștep
tat și norocos, după un turneu de 
baraj în 4 trăgători (!); în afara 
lui Kolczonay, cehoslovacul Jurka 
și românii Popa și Angelescu. în 
baraj, spadasinul maghiar a cîștigat 
pe toată linia, surprinzător, la fel 
ea și în turneul finalei...

Clasament general : 1. kolczonay 
(Ungaria) 3 v.d.b., 2. Jurka (Ceho
slovacia) 3 v.d.b., 3. Popa 3 v.d.b., 
4. Angelescu 3 v.d.b,, 5. N. Iorgu 
2 v_, 6. Pethon (Ungaria) 1 v.

Trăgătorii noștri n-au fost lip
siți de posibilitatea de a cîștiga a- 
ceastă ediție a competiției. Cel mai 
aproape de acest țel a fost Ange
lescu, dar care s-a consumat inu
til în asaltul cu Popa și a pierdut 
discutabil ]a Kolczonay, la limită. 
El a avut, în schimb, inițiativa în 
trei asalturi, la incomodul Jurka și 
la maghiarul Petho pe care i-a în
trecut cu 5—4 și apoi la N. Is
trate de care, de asemenea, d dis
pus cu același scor.

De notat că din finală au lipsit 
principalii spadasini din lotul 
..mare", Pongraț, Bărăgan, Duțu și 
Szabo...

Duminică. în turneul pe echipe, 
inițial două victorii scontate :

Liviu Angeles- 
cu, unul din spa
dasinii noștri care 
s-a impus în me
morialul interna
țional „Mihai Sa- 
vu”, printr-o com
portare care li 
confirmă valoa
rea...

CAMPIONATELE MONDIALE DE BIATLON

Reprezentanții U.R.S.S. au cîștigat ștafeta seniorilor
ECHIPA ROMÂNIEI PE LOCUL 7

MINSK, 3 (prin telefon). — Așa
dar, ce s-ar putea spune după acest 
Ioc 7 obținut în- întrecerea ștafete
lor 4 x 7,5 km ? Dacă avem în ve
dere obiectivul fixat pentru cam
pionatele mondiale (locurile 6—8), 
cît și faptul că s-a realizat un pro
gres față de Sapporo (locul 9), a- 
tunci toate" lucrurile ar putea apă
rea mulțumitoare. Dar, avînd în 
vedere valoarea reală a biatloniști- 
lor noștri, demonstrată și confirma
tă în probele individuale, și mai 
ales faptul că ștafeta era conside
rată drept punctul forte al repre
zentativei României, atunci locul 7 
nu ne mai poate satisface. în orice 
caz. o primă constatare generală la 
adresa întrecerii a evidențiat faptul 
că, pentru obținerea unui rezultat 
foarte bun la această probă, este 
necesar ca toți cei patru 
să se depășească pe ei 
Ia fond, cît și la tragere, 
nică această condiție nu 
deplinită decît de Gheorghe Voicu 
și Victor Fontana.

Cu siguranță că Vestea — pri
mul schimb — nu va mai „prinde" 
niciodată o zi atît de slabă. 
I.ipsa antrenamentelor premergă
toare (datorată gripei) și-a spus cu- 
vîntul : din toate cele 14 schimburi 
întîi care au luat startul, el a în
registrat penultimul timp (33:45.88) 
și, mai mult, a tras sub calificati
vul satisfăcător, efectuînd trei ture 
de penalizare la poziția „în picioare". 
Deci, odată cu ștafeta Veștea i-a

concurenți 
înșiși, atît. 
Or. dumi- 
a fost în-

Foto: \S. BAKCSY

transmis lui Voicu povara unui 
foarte modest loc 13 . .. Era clar că 
de acum înainte rămînea doar pro
blema unei clasări cît mai onorabi
le. Și Voicu și-a asumat, cu multă 
rîvnă. această misiune. El a spart 
cele 5 talere la poziția culcat și a 
cîștigat un loc. La intrarea a doua 
în poligon, poziția ,în picioare,, el 
vine al 11-lea și își termină schim
bul pe locul 10. Iată-1 așadar, pe 
Victor Fontana mergînd în bună 
dispoziție de concurs : el aleargă 
rapid (31 : 59, 19), sparge toate cele 
10 talere cu 13 focuri și își termi
nă schimbul excelent, pe poziția 
a 6-a I Fără discuție, „veteranul" de 
25 de ani al echipei noastre meri
tă toate felicitările pentru voința și 
stăpînirea de sine de care a dat do 
vadă. Speranțele noastre renasc, 
deși nu se mai poate ținti locul 
4. Urmează ultimul schimb — 
Gheorghe Gîrniță. Acesta, din do
rința de a fugi și mai bine decît 
în probele individuale, și-a schim
bat schiurile (inițial, din cauza 
temperaturii ridicate, era indicată 
această măsură), cu care nu s-a 
acomodat, însă, de loc. Cu două ture 
de penalizare la poziția „în picioa
re", cel ce a fost într-adevăr reve
lația campionatelor mondiale de la 
Minsk a realizat cel mai slab timp 
din toată ștafeta noastră : 
34 : 54.57 ! Totuși, cu eforturi ex
trem de mari, Gîrniță a izbutit să 
nu piardă decît un singur loc, ast
fel că echipa română s-a clasat, în 
final, pa poziția a 7-a.

Proba cea mai spectaculoasă a 
biatlonului a marcat o puternică — 
deși tardivă — revenire a sportivi
lor sovietici. Aceștia au dominai 
cu autoritate întreaga întrecere 
spulberînd orice speranță a schiori
lor nordici (finlandezi •șj norvegi
eni) de a cîștiga ultima medalie d? 
aur. Cei peste 60 000 de spectatori 
au aplaudat cu căldură titlul mon
dial al gazdelor în proba de șta-

fetă 4 X 7,5 km. al cărei clasament 
final este următorul : 1. U.R.S.S
2h02.48,75; 2. Finlanda 2h04:08,89 ; 
3. Norvegia 2 h 05: 15,35; 4. R. D. 
Germană 2 h 09 : 36,11 ;
2 h 10: 19,18; 6. R.F.
2hl0:47,99 ; 7. ROMÂNIA 
8. Italia 2hl2:49,55.

Amintim posesoarele 
într-un clasament neoficial : 1. Fin
landa 3—3—0; 2. U.R.S.S. 2—0—2: 
3. R. D. Germană 1—2—0 ; 4.
ROMÂNIA (a participat numai la 
seniori) 0—1—0 ; 5. Norvegia 0—0—2; 
6—7. Polonia și Suedia 0—0—1.

5. Suedia 
Germania 

2hl2:44,22 ;

medaliilor.

Radu TIMOFTE

de CehoslovaciaU.R.S.S. a dispus
cu 8—7 și România II a întrecut 
Bulgaria cu 10—5 (Pongraț și Bă
răgan cîte 3 v., Istrate Al. și Duțu 
cîte 2 v.).

•Apoi, un rezultat care a deza
măgit pe toată lumea : în meciul 
cu Cehoslovacia prima echipă a 
țării noastre a pierdut cu 9—7 ! 
De notat că „4“-ul României a con
dus, în manșa a 3-a, cu 7—2 și mo
mentele de relaxare pe care și le-a 
îngăduit nu anticipau de fel o ase
menea răsturnare de rezultat 1 ? 
Pierzînd, după aceea, și la for
mația Uniunii Sovietice, cu 9—6, 
echipa primă a țării noastre a fost 
eliminată din turneul final de 4.

v., 
V). 
se- 
la 

în-

Ea a . tras pentru locurile 5—6 cu e- 
chipa Bulgariei. de care a dispus 
relativ ușor, cu 9—3 (Popa — 3 
Zidaru, Kerepes și Manta cîte 2

Rămasă în competiție, echipa 
cundă a României a pierdut 
cea a Ungariei cu 9—6. Apoi,
tr-un meci foarte important, n-a fost 
în măsură să se impună în fața for
mației U.R.S.S. La ora închiderii 
ediției, spadasinii noștri erau con
duși cu 7—2 fără posibilitatea — 
după evoluția lor Ștearsă — de a 
mai remonta acest handicap. în 
celălalt meci pentru locurile I— 
IV, Ungaria conducea cu 6—5 în 
fața spadasinilor Cehoslovaciei.

Tiberiu STAMA

CAMPIONATUL MONDIAL DE HANDBAL
(Urmare din pag. 1)

contează și în această fază a turneului 
final.

Revenind la partida de duminică 
seara, în care handbaliștii români au 
evoluat sub valoarea arătată în me
ciurile anterioare, am constatat cu re
gret că suedezii au avut inițiativa în 
majoritatea timpului și, pînă în cele 
din urmă, au cîștigat pe merit.

Ce a determinat această înfrîngere? 
în primul rînd o curioasă crispare a 
jucătorilor români. Apoi, faptul evi
dent că formația de bază nu se poate

Arbitrii Singer și Siebert (R. D. 
Germană) au condus cu greșeli ur
mătoarele formații : ROMANIA :
Penu (Orban) — Gațu 3, Kicsid 3, 
Blrtalan 9, Gunesch, Voina 2. Tu- 
dosle 1, Lieu, ștef, Dan Marin ; SUE
DIA : U. Gustafsson — Bjorn An
dersson 4, Bo Andersson 1, Eriksson 
2, Fischerstrom 4, Hansson 2, T. 
Jansson, J. Jonsson 6, Soderberg 1, 
Olsson. Handbaliștii suedezi au be
neficiat de 7 aruncări de Ia 7 me
tri, din care au transformat 6, în 
timp ce sportivii români au execu
tat 5 penalty-uri. din care au trans
format două. Echipa română a avut 
și o eliminare (Kicsid) de două mi
nute.

lipsi de Dincă, Stockl și Cosma (pe 
care antrenorii i-au odihnit pentru 
întîlnirile următoare) intr-un meci e- 
chilibrat. Trecând la jocul în apărare 
trebuie spus că reprezentanții noștri 
nu s-au mai concentrat suficient, iar

MECIUL ATLETIC
MOSCOVA, 3 (Agerpres). — Dis

putată la Moscova, întîlnirea de 
atletism pe teren acoperit dintre 
selecționatele U.R.S.S. și S.U.A. 
s-a terminat cu dubla victorie a 
gazdelor : 89—72 puncte la mascu
lin și 
Scorul 
puncte 
vietici.
canul Tom Hill a corectat cea mai 
bună performanță mondială la 60 
m garduri, cu timpul de 7 3, iar 
compatriotul său Cleford Watlin a 
egalat recordul mondial la 60 m 
plat, cu 6,4, record deținut de so
vieticii Pankratov, Korneliuk. Bor
zov și de românul Dorel Cristu- 
dor. Primele patru clasate (la fo
tografie). în cursa d? 60 m plat fe
mei (Watson Maslova, Besfamil- 
naia și Montgomery) au egalat re
cordul mondial cu timpul de 74.

Alte rezultate : feminin : săritu
ra în lungime : Watson 6,30 
aruncarea greutății : Cijova 
20.40 m ; 800 m; Decker — 2:04,5; 
1 500 m : Kazakova — 4:20,9 ; să
ritura în înălțime ; Fantly — 1,83 
m ; triat Ion : Tkacenko 2 776 punc
te ; 3 000 m : Braghina 9:1.4 ; mas-

69—52 puncte la feminin, 
general a fost de 158—124 
în favoarea sportivilor so- 
în cursul meciului ameri-

m :

C. C. E. LA VOLEI MASCULIN
(Urmare din pag. 1)

PE GHEAȚĂ Șl PE ZĂPADĂ
SCHI

• La Voss (Norvegia), în cadru] 
Cupei mondiale” la schi s-a dis

putat o probă masculină de slalom 
uriaș, care a fost cîștigată de re
numitul campion italian Gustavo 
Thoeni. Ei a realizat înf cele două 
manșe timpul total de 3:16,74. Pe 
locurile următoare s-a clasat Hans 
Hinterseer (Austria) — 3:17,02 și 
Ingemar Stenmark (Suedia) — 
3:17,84.

• La Aschau s-au
recent Campionatele 
nale de schi alpin ale 
nia. Proba masculină 
special a fost cîștigată de vestger- 
manul Christian Neureuther, cro
nometrat în cele două manșe cu 
timpul de 96,45. Pe locul secund 
s-a situat compatriotul său Hans 
Schlager — 97,31. în proba simi
lară feminină, victoria a revenit 
Pamelei Behr (R.F.G.) — 106,89,
urmată de Christa Zechmeister 
(R.F.G.) — 106,80 și Patricia Emo- 
net (Franța) — 109,51.

• Proba de slalom special din 
cadrul concursului internațional 
(ie la BOnyne Mountain (Michigan), 
contînd pentru campionatul mon
dial al schiorilor profesioniști, a 
fost, cîștigată de americanul Perry 
Thompson, care l-a întrecut în fi-

nală pe compatriotul său Spider 
Sabich. Austriacul Harald Stuefer 
s-a clasat pe locul trei, iar norve
gianul Lasse Hamre a ocupat lo
cul patru. Liderul clasamentului, 
schiorul austriac Hugo Mindl, a 
fost descal ficat în preliminariile 
cursei.

MARȚI LA RADIO...
în cadrul radioprogramului „Orele serii’’, meciul România 

Danemarca.
...Șl LA TELEVIZIUNE

Ora 18,30, meciul România 
de la Halle.

Danemarca, transmisie directă

desfășurat 
internațio- 

R.F. Germa- 
de slalom

HOCHEI
• Echipa de hochei pe gheață 

a U.R.S.S. va susține în luna mar
tie trei meciuri de verificare în 
vederea campionatelor mondiale. 
Hocheiștii sovietici vor întîlni suc
cesiv selecționatele Cehoslovaciei, 
Suediei și Finlandei. Antrenorii 
Vsevolod Bobrov și Boris Kula- 
ghin au selecționat un lot de 20 
de jucători, printre car» portarii 
Tretiak și Sidelnikov, apărătorii 
Vasiliev, Lutcenko, Țîgankov, îna
intașii Mihailov, Petrov, Malțev; 
iakușev șî H’arlamov.

• După disputarea a 16 etape 
în campionatul suedez de hochei 
pe gheață conduce echipa Leksand, 
cu 25 puncte, urmată de forma
țiile Soedertaelje și Timraa — cîte 
20 puncte. în etapa a 16-a. Lek
sand a învins cu 9—6 pe Brynaes. 
Alte rezultate: Bjoerkloven — 
Froelunda 6—5 ; Timraa — AIK 
Stockholm 6—3 ; Soedertaelje — 
Faerjestad 4—3.

TURNEE INTERNAȚIONALE DE TENIS
BARCELONA. — Finala turneu

lui internațional de tenis de la 
Barcelona va opune pe 'suedezul 
Bjorn Borg și americanul Arthur 
Ashe. în semifinale, Borg l-a în
vins cu 0—6, 6—1, 6—3 pe Vladi
mir Zednik (Cehoslovacia). iar 
Ashe l-a eliminat cu 7—6, 6—2 pe 
Eddie Dibbs (S.U.A.). în semifi
nalele probei de dublu, perechea 
Ashe, Tanner a întrecut cu 6—4, 
6—3 cuplul Țiriac, Panatta.

Vijay Amritraj—Charlie Owens 
6—3, 6—4 ; Jurgen Fassbender— 
Vitas Gerulaitis 6—2 6—4.

LA COSTA — Americanul Stan 
Smith și australianul John New
combe își vor disputa finala tur
neului de tenis ce se desfășoară în 
localitatea La Costa (California), 
în a doua semifinală. Smith l-a în
vins cu 6—3. 4—6, 6—4, pe mexi
canul Raul Ramirez.

PARAMUS — Partidele disputa
te în cadrul sferturilor de finală 
ale turneului de tenis de la Pa
ramus (New Jersey) s-au încheiat 
cu următoarele rezultate : Alex
Mayer—Jeff Austin 6—2, 6—4 ; Ian 
Fletcher—Ivan Molina 6—4, 6—1 ;

U.R.S.S u
culin : săritura în lungime : Podluj- 
nîi 7,86 m ; 800 m : Artemov — 
1:51,9 ; săritura cu prăjina : Isakov 
— 5.20 m ; săritura în înălțime : 
Budalov 2,23 m ; triplusalt ; Sa- 
necv — 16.73 m; 5 000 m : Kuz- 
nețov 13:52,6.

MIAMI — învingînd cu 3—6, 
6—3, 7—5 pe australianul John 
Alexander, tenismanul american 
Tom Gorman s-a calificat pentru 
finala turneului de la Miami. Ce
lălalt finalist va fi desemnat în 
urma partidei dintre Tom Okker 
și Cliff Drysdale.

S-AU TRAS LA SORTI GRUPELE 
C.E. DE TENIS DE MASĂ

BELGRAD.
6 C '
Novi 
europene de tenis de masă, la care 
și-au anunțat participarea jucători 
și jucătoare din 27 de țări. în urma 
tragerii la sorți, s-a stabilit ca 
echipa României (masculin) să joace 
în grupa A, alături de echipele 
Suediei. Ungariei, R. F. Germania, 
Austriei și Franței. La feminin, 
echipa României va evolua în pri
ma grupă, împreună cu formațiile 
Ungariei, Cehoslovaciei, Suediei, 
Poloniei și Greciei.

3 Agerpres). — Intre 
și 13 aprilie vor avea loc la 
vi Sad (Iugoslavia) campionatele

AGENDA SĂPTÂMÎNII
4—10 TENIS

HANDBAL
5—9 PATINAJ

5—6 FOTBAL

6 SCHI
7—9 VOLEI
7—10 SCHI

TENIS
8—9 SCHI

8—10 VOLEI
8—12 SCHI

NATAȚ1E
8— 17 HOCHEI
9— 10 ATLETISM

Turnee ,,indoor" la Hampton (m) și Dallas (f) ; 
campionatele internaționale «Je R. A. Egipt, la 
Cairo.
Continuă Campionatul mondial (m), în R. D. Ger
mană.
Campionatele mondiale de patinaj artistic, la Mttn- 
chen.
Sferturi de finală (tur), în C.C.E., Cupa cupelor și 
Cupa U.E.F.A.
Cupa Mondială (m), probe alpine la Zakopane. 
Turneul final pentru Cupa cupelor (m) la Bruxelles. 
Cupa Europei (m), probe alpine la Andorra.
Concursul de probe nordice ,,HoImenkollen‘* la 
Oslo.
Meci S.U.A. — Australia (Cu.pa Aetna), lă Hartford. 
Cupa Europei (f) la probe alpine, la Molina (Spa
nia).
Turneul final C.C.E. (f), la Brusa.
,,Memorialul Marusarz", la Zakopane ; concurs pro
be nordice și alpine (m. f), la Vysoke Tatry.
Cupa Europei la sărituri de pe trambulină, la Bol
zano.
Campionatul mondial (grupa C), în Franța. 
Campionatele europene p« teren acoperit la GOte- 
borg.
Turneu international de sabie, la Erfurt. 
Cursa Paris — Nisa.

Penu a avut o serie de ezitări și mo
mente de neatenție, care au costat 
multe goluri. In atac, dorința de a 
concretiza foarte repede, i-a dus pe 
handbaliștii români la pripeală (in
trări forțate, pase greșite) cu efecte 
nedorite. Crisparea și graba au dus 
și la cele 12 șuturi în bară (1), care... 
l-au ajutat pe portarul Gustafsson (de 
altfel în formă bună) să stăvilească 
adesea ofensiva echipei române. în
grijorătoare începe să devină și si
tuația ratării repetate a aruncărilor 
de la 7 metri. în meciul cu Suedia 
s-au ratat trei asemenea aruncări, 
care se adaugă celorlalte trei ratate 
în meciurile precedente.

E drept, suedezii au luptat cu mult 
elan pentru a șterge rușinea înfrîn- 
gerilor din primele meciuri. Nu e 
mai puțin adevărat însă că succesul 
lor poate fi pus și pe seama faptului 
că antrenorii noștri, cu gîndul la di
ficilele confruntări ce îi așteaptă, nu 
le-au opus un mecanism de joc veri
ficat în partidele cti Polonia și Spa
nia. în ceea ce privește maniera de 
arbitraj a lui Singer și Siebert <R- D. 
Germană) a fost ciudat modul de 
interpretare a faulturilor la semicerc, 
exagerări la acordarea aruncăriloi- de 
la 7 metri, ca și îngăduința lor față 
de jocul obstructionist ale suedezilor,

pe alocuri chiar dur (Kicsid și Gațu, 
au părăsit pentru cîteva minute te- 
renul de joc) al sportivilor suedezi. 

Următoarea partidă a formației ro
mâne — marți 5 martie, la Halle, în 
compania selecționatei Danemarcei.

frumoasă propaganda pentru vo
leiul românesc.

Și. totuși, mai rămînea o șansă 
ca dinamoviștii să ocupe primul 
loc, o eventuală victorie a lui 
S.C. Ueipzig în meciul ultim, cu 
Ț.S.K.A. Aceasta avînd în vedere 
oboseala acumulată de sovietici în 
meciul maraton de sîmbătă. Dar 
Ț.S.K.A. Moscova a izbutit și în 
aceste condiții să depășească, e ade
vărat la mare luptă pe campioana 
R.D. Germane cu 3—2 (—13, 5, 9, 
—7, 11). în felul acesta, clasamen
tul final al celei de a XV-a 
a C.C.E. arată astfel :
1. Ț.S.K.A.
2. DINAMO
3. S.C, Leipzig
4. Blokkeer

Cu regretul că 
nă a României nu a reușit o per
formanță de răsunet, care i-a fost 
atît de aproape, ne exprimăm sa
tisfacția pentru reușita dînamoviș- 
tilor.

3
3
3
3 

echipa

3 0
3 1
1 2
0 3

ediții

9:5
8:3
5:6
1:9

IRLANDA - SCOțlA 9-6 IN „TURNEUL CELOR 5 NAȚIUNI" LA RUGBY
DUBLIN, 3 (Agerpres). — La 

Dublin, în cadrul „Turneului celor 
5 națiuni" la rugby, selecționata 
Irlandei a învins cu scorul de 9—6 
(9—0) echipa Scoției. Jocul a fost, 
urmărit de peste 50 000 de specta
tori.

în clasamentul competiției con
duce Irlanda cu 5 puncte, urmată 
de Țara Galilor — 4 puncte. Fran
ța — 4 puncte, Scoția — 2 puncte 
și Anglia — 1 punct.

6
5
4
3 

campioa-

TELEX 9 TELEX 9 TELEX
In sala de sport „Frații Znamenski* 
din Moscova s-a desfășurat meciul in
ternational de atletism dintre selecțio
natele de juniori și junioare 
U.R.S.S. și R.D. Germane. Tinerii 
sovietici au obținut victoria cu 
rul de 110—97 puncte. Cele mai 
performanțe ale concursului au 
obținute de Imant Karlson (U.R.S.S.) 
— 2.18 m la săritura în înălțime și
Ilona Schoknecht (R.D. Germană) — 
17,39 m în proba feminină de aruncare 
a greutății.

ale 
atlețl 
seo- 

bune 
fost

Gimnaștii polonezi, aflați în turneu 
în S.U.A., au participat la un concurs 
demonstrativ desfășurat la New Haven. 
Victoria a revenit lui Andrzej Szajna 
(Polonia) cu 57,75 puncte, care s-a 
clasat pe primul loc la patru aparate. 
Szajna a obținut cea mai mare notă 
(9,80) la paralele. Singura victorie a 
gazdelor a fost realizată 
sol, 
9.75
H 
Cea 
mondiale < 
cursul lunii 
orașe mexicane : 
terrey, Guadalajara și Tijuana. S-a sta
bilit ca finala turneului masculin să se 
dispute la Ciudad de Mexico, iar cea 
feminină la Guadalajara.
H
Turul ciclist al Levantului a continuat 
cu etapa a 4-a (Elche — Jativa), în 
care victoria a revenit rutierului bel-

unde John Crosby a 
puncte.

în proba de 
fost notat cu

de-a 8-a ediție a
de volei va

i octombrie
Puebla, Toluca, Mon-

Campionatelor 
avea loc în 

în mai multe

gian Eddy reelman, cronometrat pe 
distanța de 173 km cu timpul de 4h 
38:54. Peelman i-a întrecut la sprintul 
final pe francezul Fussien și spaniolul 
Tamames. In clasamentul general indi
vidual continuă să conducă Jean Fus
sien (Franța), urmat la numai o se
cundă de Italianul Bergamo șl belgia
nul Rosbroeck.

Boxerul francez Jean Claude Bouttier 
este noul campion european 
goria mijlocie. în 
la Paris, Bouttier
abandon, în repriza a 12-a, pe dețină
torul titlului, ‘ ’

la cate- 
meciul disputat 

l-a învins, prin

italianul Elio Calcabcinl.

american Mark Donohue, 
37 de 

activitatea

Automobilistul 
in vlrstft de 
eu succes 
cîștigînd tradiționala 
pionilor", desfășurată 
la Daytona Beach, 
spectatori 
succes sportiv al lui 
care a parcurs’ 148 km în 49:01 (medie 
orară 185 km). Pe locurile următoare 
s-au clasat Peter Revson - 
cunde. Bobby Unser — la 
David Pearson — la două

ani, și-a încheiat 
competițională, 

„Cursă a eam- 
pe circuitul de 

Peste 30 000 de 
au aplaudat acest ultim 

Mark Donohue,

- la 15 se- 
un tur șl 

tururi.

desfășurată 
de rutierii 
trei locuri, 

cronometrat pe

Cursa internațională cicliști 
la Antibes a fost dominată 
belgieni, clasați pe primele 
A cîștigat Vianen, 
distanța de 140 km in 3h 26:52. urmat 
la 20 de secunde de Pijnen și Hermans.

SCRIMĂ
10—16 CICLISM

CAMPIONATE, CUPE
ITALIA ; BONINSEGNA : 

TREI GOLURI!

BOLOGNA, 3 (prin telex, de 
corespondentul nostru). — Etapa a 
19-a a furnizat în general rezultate 
normale, cu excepția victoriei lui 
Milan la Cagliari. Lazio a trecut 
prin momente grele la Florența, 
dar a egalat grație unui penalty ; 
Boninsegna în zi mare a marcat 
toate golurile (3), căite au consfin
țit victoria lui Inter în meciul cu 
Torino, și în fine, partida dintre 
Juventus și Bologna a fost decisă 
de cîte o lovitură de la 11 m acor
date fiecărei formații. Acestea sînt 
caracteristicile etapei de azi. Tată 
rezultatele și autorii golurilor : 
Cagliari — Milan 0—1 (Benetti) : 
Cesena — Foggia 2—0 (Catania și 
Orlandi) ; Fiorentina — Lazio 1—1 
(Deso’ati, respectiv Chinaglia din 
11 nr) ; Inter — Torino 3—0 (Bo- 
nisegrw 3) ; Juventus — Bologna 
1—1 (Cuccuredu și Savoldi — am
bii din 11m); Lanerossi — Verona 
1—1 (Germani, respectiv Zigoni) ; 
Roma — Genoa 2—0 (Spadoni și 
Prati) ; Sampdoria — Napoli 0—0.

în clasament conduce Lazio cu 
28 p, urmată de Napoli 25 p, Ju
ventus și Milan cite 24 p, Fioren
tina — 23 p, Inter 21 p etc.

în fruntea golgeterHor a trecut 
Bonis egna 
Chinaglia 
gliari) și 
10 g etc.

(Inter) cu 14 g. urmat de 
(Lazio) 13 g, Riva (Ca- 

Cuccuredu (Juve) cîte

CESARE TRENTINI

Hoeness și Beckenbauer (Bayern Miinchen) cu brațele ridicate se bucură 
după golul egalizator. Fază din meciul Werder Bremen — Bayern Miin- 
chen (1—1). Telefoto : A.P.-AGERPREȘ

R.F. GERMANIA : BORUSSIA A
TRECUT PE LOCUL 2

Etapa a 24-a a campionatului 
vest-german a furnizat unele sur
prize : jocurile egale ale primelor 
clasate, Bayern Miinchen și Ein
tracht Frankfurt, în timp ce Bo
russia Monchengladbach a cucerit 
două puncte prețioase în deplasare, 
și a trecut pe locul al doilea. Iată 
rezultatele : Eintracht Frankfurt — 
Kickers Offenbach 2—2, Werder 
Bremen — Bayern Miinchen 1—I, 
Hannover 96 — Borussia Monchen- 
gladbach 0—2, F. C. Koln — Ham-

NUMEROASE MECIURI ÎNAINTEA

TURNEULUI FINAL AL C.M.
Cu cîteva luni înaintea inaugu

rării turneului final al C.M., pe 
agenda întîlnirjlor figurează o se
rie de partide amicale inter-țări. 
în special echipele care nu s-au 
calificat pentru turneul final, au 
căutat să-și asigure un program 
cît mai bogat.

Iată, cum au fost programate 
unele partide.

13 martie: R.D.G. ■— Belgia; 15 
martie : Haiti—Uruguay ; 22 mar
tie : Haiti—Uruguay ; 23 martie :
FRANȚA—ROMÂNIA ; 27 martie: 
R.D.G.—Cehoslovacia ; R. F. Germa
nia—Scoția ; Olanda—Austria ; 28 
martie : Haiti—Zair ; 30 martie :
Haiti—Zair ; 3 aprilie : Portuga
lia—Anglia ; 7 aprilie : Brazilia— 
Cehoslovacia ; 13 aprilie : Bulga
ria-—Cehoslovacia ; 14 aprilie : 
Haiti—Chile ; 17 aprilie : R.F. Ger
mania—Ungaria ; Belgia—Polonia: 
BRAZILIA—ROMÂNIA ; Iugosla
via—U.R.S.S. ; 18 aprilie : Haiti— 
Chile ; 21 aprilie; ARGENTINA- 
ROMANIA ; 24 aprilie : Bulgaria— 
Albania ; 28 aprilie : Cehoslova
cia—Franța ; Brazilia—Irlanda ; 1 
mai : R.F. Germania—Suedia ; El-

veția—Belgia ; Brazilia—Austria ;
2 mai: Argentina—Irlanda ; 5 mai;
Brazilia—Peru ; 8 mai: Argenti
na—Austria ; Zair—Haiti ; Bulga
ria—Turcia ; 10 mai Zair—Haiti ; 
11 mai: Țara Galilor—Anglia; 
Irlanda de Nord—Scoția ; 12 mai : 
Brazilia—Paraguay ; 15 mai : An
glia—Irlanda de Nord ; Scoția — 
Țara Galilor ; 18 mai: Scoția— 
Anglia ; Țara Galilor—Irlanda de 
Nord ; Franța—Argentina ; 20 mai 
U.R.S.S.—Cehoslovacia ; 22 mai : 
Anglia—Argentina ; 23 mai: R.D.G 
— Norvegia ; 29 mai : Elveția— 
Brazilia ; ROMÂNIA—GRECIA ;
R.D.G.—Anglia ; Ungaria—Iugosla
via ; 1 iunie.: Belgia—Scoția ; Bul
garia—Anglia ; Franța—Brazilia ;
3 iunie: Danemarca—Suedia: 5 
iunie ; OLANDA—ROMÂNIA ; 
Norvegia—Scoția ; Iugoslavia—An
glia : 8 iunie : Austria—Italia.

Desigur că acest program
este definitiv,- deoarece o serie de 
federații mai pot stabili întîlniri 
pentru echipele lor, după cum o 
serie de jocuri, care au fost pla
nificate, ar putea fi revocate.

nu

Schalka 04 — 
■1, M.S.V. Duis- 

V.f.L. Bochum 0—0, F. C.
V.f.B. Stuttgart 

Hertha

burger S. V. 1—2, 
Fortuna Koln 6— 
burg 
Kaiserslautern
4—0, Fortuna Dusseldorf 
1—1.

în clasament, Bayern Miinchen 
conduce cu 34 p, urmată de Borus
sia Monchengladbach cu 32 p, Ein
tracht Frankfurt 31 p, Fortuna 
Diisseldorf 30 p etc.

ANGLIA: WOLVERHAMTON
CUCEREȘTE CUPA LIGII, 

LEEDS PIERDE DIN AVANS..;

Cupa Ligii engleze a fost cîști- 
gată anul acesta de echipa Wol
verhampton Wanderers care a în
vins în finală cu 2—1 (1—0) pe 
Manchester City.

Sîmbătă s-a disputat etapa a 
32-a în campionatul Angliei. Iată 
rezultatele înregistrate : Arsenal — 
Southampton 1—0 ; Coventry — 
Birmingham 0—1 ; Derby — Stoke 
1—1 ; Ipswich — Norwich 1—1 ; 
Leeds — Newcastle -1—1 ; Lei
cester — Everton 2—1 ; Liverpool
— Burnley 1—0 ; Queens Park -- 
Tottenham 3—1 ; Sheffield United
— Manchester United 0—1 ; West 
Ham United — Chelsea 3—0.

In clasament, după 32 de meciuri, 
conduce Leeds United cu 50 p, ur
mată de Liverpoool 44 p (din 31 
jocuri) și de Derby County 35 p 
(32 jocuri).

R. D. GERMANĂ: DYNAMO 
DRESDA SE APROPIE...

Etapa a 20-a a confirmat din 
nou forma bună a fruntașelor : Dy
namo Dresda a dispus de Rot Weiss 
cu 5—4 în deplasare la Erfurt, iar 
F. C. Magdeburg a cîștigat cu 
Sachsenring la Zwickau cu 3—1. 
Alte rezultate : Dynamo Berlin — 
Lokomotive Leipzig 2—1. Hansa 
Rostock — Vorwâts Frankf urt/Oder 
0—2, Chemie Leipzig — Wismut 
Aue 0—0, F. C. Carl Zeiss Jena — 
F. C. Karl Marx Stadt 3—0. în 
clasament : F. C. Carl Zeiss Jena 
30 p. Dynamo Dresda 29 p, F. C. 
Magdeburg 28 p etc.
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