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ROMÂNIA, PENTRU A 4-a OARÂ CAMPIOANA MONDIALA LA HANDBAL MASCULIN!

VIZITA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU 

ÎN REPUBLICA GUINEEA
V

ADOPTAREA UNOR DOCUMENTE POLITICE DE MARE IMPORTANȚA, CARE 
EXPRIMA VOINȚA ROMÂNIEI ȘI A GUINEEI DE A AVEA RELAȚII PE
BAZE SOLIDE, DE LUNGA DURATĂ, DE 
ECONOMICE, TEHNICE ȘI CULTURALE, 

PROBLEMELOR INTERNAȚIONALE ÎN

A EXTINDE LEGATURILE POLITICE, 
DE A CONTRIBUI LA REZOLVAREA 
INTERESUL TUTUROR POPOARELOR

DIN TOATA INIMA, CU FIERBINTE RECUNOȘTINȚA

CAMPIONII MONDIALI DEDICA MARELE LOR SUCCES 
CELEI DE A XXX-a ANIVERSĂRI A ELIBERĂRII 
Șl CONGRESULUI AL Xl-lea AL PARTIDULUI

La citeva clipe după strălucita victorie obținută la Berlin, handbaliștii noștri, Intr-un consens unanim, îm
preună cu conducerea echipei, au ținut să mulțumească din toată inima, cu fierbinte recunoștință, partidului, 
personal tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, pentru grija părintească și minunatele condiții de dezvoltare șl afir
mare create tineretului nostru, dedicind al 4-lea titlu mondial obținut de România la handbal masculin, celei 
de a XXX-a aniversări a Eliberării și Congresului al Xl-lea al P.C.R.

ROMÂNIA-R.D. GERMANĂ: 11-12, STRĂLUCITĂ VICTORII 
A HANDBA1010I ROMANESC ÎN FINAIA DE EA BERLIN!
• Cornel Penu — eroul partidei ® Ștefan Birtalan, 7 goluri, golgeter al C.M. • Antrenorul Hans Seiler (R.D. Germană): victoria românh 

lor este pe deplin meritată “

Președintele Republicii Guineea, 
•ecretar general al Partidului Demo
crat, Ahmed Sekou Tourc, împreună 
cu tovarășa Andree Tourc, au oferit, 
simbătă seara, în saloanele Palatului 
Poporului din Conakry, un banchet 
oficial in onoarea tovarășului Nlcolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii So
cialiste România, și a tovarășei Elena 
Ceaușescu.

Au luat parte persoanele oficiale 
care îl însoțesc pe conducătorul 
partidului și statului nostru în vizita 
sa în Guineea :

Au luat parte șefii misiunilor di
plomatice acreditați la Conakry.

Au fost intonate Imnurile de stat 
ale celor două țări.

Banchetul s-a desfășurat intr-o at
mosferă de caldă prietenie si cordia
litate.

După banchet, a fost prezentat un 
spectacol folcloric.

★
Simbătă seara, în cinstea președin

telui Nicolae Ceaușescu și a tovară
șei Elena Ceaușescu, președintele 
Ahmed Sekou Toure, șî tovarășa 
Andree Toure au oferit, în Marea 
sală de festivități a Palatului Poporu
lui. un spectacol de gală.

Au luat parte persoanele partici
pante la banchetul oficial desfășurat 
in aceeași seară, precum și un nume
ros public.

Inalții oaspeți români au răsplătit 
eu aplauze acest spectacol, elogiind 
ținuta sa artistică, măiestria interpre- 
ților, calitatea cîntecelor și dansurilor

prezentate, expresii ale unei civilizații 
și culturi profund originale.

★
în continuarea dialogului la nivel 

înalt româno-guineez, care a debu
tat, simbătă după-amiază. sub cele 
mai ferieite auspicii, sub semnul 
voinței comune de a deschide noi 
căi colaborării între partidele, țările 
și popoarele noastre, duminică, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Ro
mânia și tovarășa Elena Ceaușescu, 
membru al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., au avut, în cursul 
dimineții, o nouă și rodnică convor
bire asupra unor probleme de inte
res reciproc cu tovarășul Ahmed Se
kou Toure, secretar general al Par
tidului Democrat din Guineea, pre
ședintele Republicii.

Convorbirile au continuat apoi cu 
participarea persoanelor oficiale care 
îl însoțesc pe șeful statului român 
in vizita sa în Guineea și a mem
brilor conducerii de partid și de 
stat ai Guineei.

în cadrul convorbirilor s-a proce
dat la ue larg schimb de informări 
privind activitatea și preocupările 
actuale ale Partidului Comunist Ro
mân și Partidului Democrat din 
Guineea, ale Republicii Socialiste 
România și Republicii Guineea.

★
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se

cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Consiliului 
de Sfat al Republicii Socialiste Ro
mânia, și tovarășul Sekou Toure,

secretar general al Partidului De
mocrat din Guineea, președintele Re
publicii Guineea, au căzut de acord 
asupra încheierii unui Tratat de pri
etenie și cooperare și a semnării u- 
nui Comunicat comun — documente 
politice de cea mai marc importan
ță care exprimă voința celor două 
țări și popoare de a așeza relațiile 
dintre ele pe baze solide, de lungă 
durată, de a acționa în viața inter
națională în direcția construirii u- 
r.ei lumi mai bune, mai drepte, în 
care toate națiunile să-și afirme su
veran voința lor, dreptul de a fi 
siăpine pc propriul destin, de a-și 
dezvolta viața corespunzător intere
selor lor, de a contribui la rezolva
rea problemelor internaționale în in
teresul tuturor popoarelor.

în timpul întâlnirii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au invitai pe pre
ședintele Sekou Toure și soția sa An
dree Tourâ, să viziteze Republica So
cialistă România. Invitația a fost ac
ceptată cu deosebită satisfacție.'

Convorbirile dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Consiliului de Stat ai Repu
blicii Socialiste România, tovarășa 
Elena Ceaușescu, membru al Comite
tului Executiv al C.C. ai P.C.R., și 
tovarășul Sekou Toure, secretar gene
ral al Partidului Democrat din Gui
neea, președintele Republicii Guineea, 
dintre delegațiile celor două partide 
și țări, s-au desfășurat într-o ambian
ță de caldă prietenie, de înțelegere 
deplină, într-o atmosferă de solidari
tate militantă, tovărășească.

• splendidă seară cm 
petrecut cu toții în fața 
televizoarelor !

Ce minări sîntem pentru o- 
ceastă victorie obținută pe 
terenul propriu al acelorași fi- 
naliști, handbaliștii din R. D. 
Germană, cu care In 1970, la 
Paris, minunății noștri băieți au 
realizat acea finală memora
bilă, cu prelungiri, care a re
venit României.

Acum victoria a fost mai 
clară, măiestria recunoscută o 
handba'iștilor noștri și-a spus 
cuvintul de o manieră incon
testabilă, în pofida unor pe
rioade lungi de joc în care 
au fost inferiori numeric.

Aceasta înseamnă că lotul 
nostru reprezentativ de hand
bal, antrenorii, conducerea clu
burilor și a federației, nu s-au 
culcat pe laurii cîștigați pînă 
acum și au muncit intens, fără 
preget, cu o disciplină și o vo
ință exemplare, conștienți de 
marea concurență pe plan mon
dial in acest sport, ca de alt
fel în toate sporturile.

Noul avînt dat mișcării noas
tre sportive de Hotărîrea Ple
narei C.C. al P.C.R. cu privire 
la dezvoltarea mișcării sporti
ve, de la a cărei publicare s-a 
împlinit zilele trecute un an, se 
remarcă în mod strălucit și în 
suita de victorii prestigioase 
ale echipei naționale de hand
bal, în titlul mondial atît de 
invidiat obținut de România.

In numele sutelor de mii 
de iubitori ai sportului din 
țara' noastră care au urmărit 
cu emoție înfocata dăruire o 
handbaliștilor noștri pentru glo
ria sportivă o țării noastre, fe
licităm cu căldură și respect 
pe bravii noștri internaționali 
la handbal, pe această mică 
lume -a» h&rtdbalului românesc 
care dăruie de ani de zile lu
mii întregi, campioni mondiali I

® Arbitrul Rodii (Danemarca): România are o mare reprezentativă, aproape imposibil de învins

Momentul suprem al satisfacției 1 Cupa mondială la handbal • a noastră I — Telefoto AP-ADN

GRUPA B

HOCHEIȘTII ROMÂNI 
LA A DOUA VICTORIE

C. E. DE JUNIORI,

REZULTATELE DE IERI
SERIA I

R. F. Germania — Ungaria 
(2—0, 6—0, 7—0)

Norvegia — Iugoslavia 8—3
1— 0, 3—1)

R. F. GERMANIA 
Norvegia 
Iugoslavia 
Franța 
Ungaria

SERIA A l!-A
Danemarca — Bulgaria

2- 1, 2-4)
România — Austria 8—7 (2—0, 5—3, 

1_ 4)
ROMANIA
Bulgaria 
Danemarca
Austria
Italia

15—®

(4-5.

TURNEUL FINĂL ĂL CAMPIONATULUI MASCULIN DE VOLEI

DINAMO, DIN NOU
ÎN POSESIA TITLULUI

• EXPLORĂRI BAIA MARE - PE LOCUL SECUND

1.
2.
3.
4.
5.

2 
1
2
1
2

2 
1
1
0
0

o 
o 
o 
o 
o

0
9
1
1
2

30— 1
8— 3 

11—12
1—15
4—23

4
2
2
0
0

5—5 (1-4».

In aplauzele suporterilor, com- 
ponenții echipei Dinamo București 
au primit, ieri, în sala Dinămo, 
medaliile și tricourile de învingă
tori în cea de a 25-a ediție a cam
pionatului masculin de volei. Ju
cătorii dinamoviști își înscriu, ast
fel, cel de al V-lea titlu în pal
mares, ei fiind, acum, la a treia 
victorie consecutivă. Dinamo a do
vedit pe parcursul campionatului

că este cea mai bună echipă — 
fapt recent confirmat și de evolu
ția în turneul final al Cupei cam
pionilor europeni — dominînd cu 
autoritate fără să cunoască înfrîn- 
gerea și cedînd în cele zece întâl
niri, susținute în turneele de la

Emanuel FANTANEANU

(Continuare in pag. a 2-a)

1.
2.
3.
4.
5.

2
2
2
1
1

2 0
1
1
0
0

1 
o 
o 
o

0 23— 9 
0 12— 6
1
1
1

7—20
7— 8
1— 7

4
3
1
0
0

CLASAMENT FINAL

BERLIN, 10 (prin telex),
VICTORIE. ECHIPA ROMÂNIEI 

ESTE PENTRU A 4-A OARA CAM
PIOANA A. LUMII. După victoriile 
de la Dortmund (1961), Praga (1964) 
și Paris (1970), handjjfiliștii români 
înalță din nou tricolorul pe cel mai 
înalt catarg, obținînd un excepțional 
succes asupra selecționatei R.D. Ger
mane, chiar pe terenul acesteia. în 
fața a peste 4 500 de spectatori ma
sați in tribunele de ia Werner Seele- 
binderhalle, care și-au încurajat fre
netic 60 de minute pe jucătorii favo- 
riți.

Entuziasmul din sinul micii dele
gații române este de nedescris. Jucă
torii, de-a dreptul epuizați, au lacrimi 
în ochi. Lacrimi de fericire, de bucu
rie că au putut demonstra din nou 
lumii întregi că handbalul românesc 
este cel mai bun de pe glob. Ei mai 
găsesc totuși resurse să ridice în 
brațe antrenorii Nicolae Nedef și 
Oprea Vlase, să Ie mulțumească pen
tru tot ce au făcut pentru ei, pentru 
hotărîrea. dîrzenia care le-au insu
flat-o în permanență, pentru că i-au 
făcut să creadă tot timpul în victo
rie. Apoi, în aplauzele binemeritate 
și generoase ale unui public care știe 
să prețuiască pe cei mai buni, Penu 
și Gațu și coechipierii lor au făcut 
turul de onoare al sălii, mulțumind 
asistentei.

Așadar, din nou campioni mon
diali. După un șir de întreceri, una 
mai dificilă decît cealaltă, ajunși 
pentru a 4-a oară in finala celei mai 
prestigioase competiții a handbalului

mondial, sportivii noștri au triumfat 
de o manieră indiscutabilă. O recu
noaște toată lumea și în primul rind 

> adversarii. L-am întrebat, la cîteva 
minute după meci pe Hans Seiler, 
antrenorul formației R.D. Germane, 
ce crede despre joc : „Ganz verdirit 
— deplin meritat. Ca și în urmă cu 
patru ani, la Paris, românii au fost 
mai bunt Jucătorii mei au dorit prea 
mult să cîștige, dar au fost teribil 
de emoționați. au acționat crispat, 
nereușind să fie calmi atunci cînd 
trebuia. Sînt convins că în această 
seară nici o altă echipă din lume nu 
i-ar fi învins pe români".

Declarația acestui reputat tehnician 
al handbalului mondial este pe deplin 
sugestivă. Și într-adevăr, duminică, 
la Berlin, nici o formație nu ar fi 
patut zdruncina mașina perfectă (sau 
aproape perfectă) de handbal a 
României. Chiar dacă sportivii noștri 
au trebuit să suporte imensul han
dicap de a evolua un sfert din timpul 
efectiv de joc cu un om în minus !...

De ia bun început trebuie spus că 
absolut toți jucătorii care s-au dăruit 
cu o generozitate admirabilă acestei 
pasionante întreceri merită sincere 
felicitări. Ei au îmbinat în mod mi
nunat toate cunoștințele lor tehnice și 
tactice cu o ambiție și putere de luptă 
cu totul remarcabile, impunîndu-se 
într-o partidă neasemuit de crîncenă, 
în condiții (cunoscute) dintre cele 
mai dificile.

Handbaliștii români au învinspen- 
tru că nu știut să-și pună in maxi
mă valoare întregul potențial. Pextu 
a fost senzațional, a avut reflexe ui

mitoare în momente decisive, dind 
coechipierilor săi o deplină încre
dere. Apărarea a rezistat cu succes 
avalanșei atacurilor adverse pentru 
că a fost mobilă, nu a lăsat cel mai 
mic culoar de pătrundere sau șut 
(în primele 20 de minute ale repri
zei secunde gazdele nu înscriseseră 
decît două goluri !), iar Gunesch a 
știut cum nu se poate mai bine să-l 
țină la distanță pe uriașul Kăhlert, 
„arma" de bază a lui Haijs Seiler, 
pîrzenia șl abnegația în joc au fost 
elemente hotărîtoare care au dat 
tărie sistemului defensiv, i-au per
mis să reziste de cele mai multe ori 
ca o redută de neclintit.

In fine, băieții noștri au manevrat 
in atac cu o perfectă luciditate și 
un calm de invidiat. Văzînd că ad
versarii au luat măsuri speciale de 
anihilare a lui Birtalan ei au deschis 
ctr măiestrie jocul'extreme - — 
s-au înscris goluriț) tie Mare 'frumu
sețea — l-au nțfijărit .pe' Stbckl. sau 
ceilalți pivoți cînd aceștia se aflau 
în poziții bune, derutând pur și sim
plu pe sportivii din R.D. Germană 
prin varietatea și spontaneitatea ac
țiunilor. Iar cînd adversarii, folosind 
dese obstrucții, au reușit să reziste, 
s-au creat paravane Iui Birtalan 
care a șutat necruțător, Joc lucida 
foarte bine orientat tactic în func
ție de adversar (cu schimbări de ju
cători în momentele oportune), rapid

Hristache NAUM |

(Continuare tn pag. a 4-a)

J au
i a 

imagine 
fidelă a ierar- 
în cele două 
ale grupei B 
european de 

„_____ ____  juniori. $1 cu
toate că echipele mai au de 
susținut cite două sau chiar 
trei jocuri, configurația clasa
mentelor după care se vor face 
împerecherile finale începe să 
devină previzibilă.

ÎN PRIMA SERIE se deta
șează net ca valoare formația 
R.F. Germania (30 de goluri în 
două jocuri I), pe care este 
greu de presupus că o vor pu
tea stopa în cursa pentru pri
mul loc ultimele ei adversare : 
Iugoslavia și Norvegia. Jucăto
rii vest-germani se anunță, _cel 
puțin prin prisma comportării 
de pe acum, principalii favo- 
riți ai grupei B a C.E. La locul 
secund în serie candidează, cu 
cele mai mari șanse, echipa 
Norvegiei, dacă nu cumva o va 
încurca aceea a IT !~* 
bilă — credem 
mai bune decît 
pînă acum.

ÎN SERIA A 
tativa României, 
rii la activ, are un ultim „hop“ 
(teoretic) în persoana selecțio
natei Bulgariei, adversar inco
mod prin tenacitatea și puterea 
sa de luptă. Ultimele două în
tâlniri, susținute la București, 

• s-au soldat cu victoria echipei 
noastre, dar bilanțul general 
din actualul sezon indică ega
litate perfectă (cite două parti
de cîștigate de fiecare echipă, 
golaveraj 17—17 !). Sînt nece
sare, așadar, concentrare, hotă- 
rîre, prudență. , elemente de 
care, sperăm, că vor fi capabili 
iunioril noștri, pentru a-și face 
drum spre finala competiției 
europene de la București.

Două zile de întrecere ■ 
fost suficiente pentru 
ne putea da o irnagi:
destul de 

hiiJor existente 
serii preliminare 
a campionatului 
hochei pentru j

Ungariei, capa- 
— de evoluții 

cele arătate
2-A, reprezen- 
cu două victo-

zi de odihnă.Astăzi este
(Citiți, în pagina a 4-a, cronici și 

comentarii după jocurile zilei a doua)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

DINAMO
Explorări B. Mare 
Steaua
C.S.U. Galați 
Universitatea Cluj 
Viitorul Bacău

30: 4
26:15
21:13 
14:21
9:26
7:28

DIVIZIA A DE FOTBAL

PARTIDE CU FINALUR1 PASIONANTE
IN ETAPA A
REZULTATE TEHNICE

Politehnica 
Steaua 
Dinamo 
C.F.R. Cluj 
Jiul 
Politehnica 
Sport Club
F. C. Argeș 
Steagul roșu

lași

Timișoara 
Bacău

— „U" Cluj
— F.C, Constanța
— Petrolul
— A.S.A. Tg. Mureș
— C.S.M. Reșița
— Sportul stud.
— U.T.A.
— Rapid
— Univ. Craiova
— s-a disputat simbătă

2—0
2—0

ETAPA VIITOARE

U.T.A.
SIMBATA 16 MARTIE 

— Steaua 
DUMINICA 17 MARTIE

A. S. Armata Tg. Mureș 
Univ. Craiova
F. C. Constanța
C.F.R. Cluj 
Sportul studențesc 
Petrolul
C.S.M. Reșița 
Rapid

Citiți în pagina a lll-a 
XlX-a a Diviziei A.

— Dinamo
— Politehnica
— Jiul
— Politehnica 
-,,U* Cluj 
— Sport Club
— F. C. Argeș 
— Steagul roșu

relatări da la meciurile

Timișoara

lași

Bacău

Il-a A RETURULUI
CLASAMENTUL

(0-3)

1.
2,

UNIV. CRAIOVA
F. C. Argeș .

3. Steaua
Dinamo
F, C. Constanța
U.T.A.
A.S.A. Tg. Mureș 
Steagul roșu
Jiul
C.S.M. Reșița 
„U" Cluj
Sportul studențesc 
„Poli" Timișoara 
Rapid 
Petrolul

16. Politehnica
17. C.F.R. Cluj
18. Sport Club

4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

lași

Bacău

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

12
10
9
9
9
9
9
8
8
6
8
8
6
6
4
7
6
5

3
3
4
4
3
3
2
3
3
7
3
2
6
4
3
1
3
3

4
6
6
6
7
7
a 
a
a
8
8
9
7
9

10
11
10
11

39—20
31—28
26—18
26—21
31—22
21—20
26—32
21—16
26— 23
27— 25
17— 16
27—24
19—21
18— 25
17—26
19— 29
21—35
19—30

27
23
22
22
21
21
20
19
19
19
19
18
18
18
15
15
15
13

ÎS GOLURI : BALAN (Univ. 
Craiova), Adam (C.F.R. Cluj) 
— 3 dta 11 m.

13 GOLURI : Murețan (AS 
Armata Tg. Mureș) — 2 din 
11 m.

11 G O L U RI: Nestorovlcl 
(C.S.M. Reșița) — 1 din 31 
m. D. Georgescu (Dinamo) —

GOLGETERll
1 din 11 m, MUIțșocu (Jiul) — 
i din 11 m.

19 G O L U RI: M&rculexcu 
(F. C. Constanța). Năstsse 
(Steaua), I. Constantin (Spor
tul studențesc) — l din 11 m, 
Dobrin (F. C. Argeș) — i din 
u m.

Antrenorii emeriți Nlcolae Nedef, Oprea Vlase ți jucătorii care au evoluat tn cele mai multe partide 
ale C.M.: C. Gațu, C. Penu, S. Blrtalan, R. Gunesch, G. Kicsld, R. Voina, A. Cosma, W. Stockl, 

C. Tudosie și G. Ucu (din rîndul de sus, de la stingă la dreapta)
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„CUPA TINERETULUI"

GALAȚI

ETAPA

' Sala de aport a Liceului industrial 
’de construcții de mașini din Galați a 
găzduit timp de două zile disputele 
rfazel județene a „Cupei tineretului* 
la tenis de masă. In fața meselor de 
joc și-au măsurat forțele peste 150 
de concurenți, in mare majoritate 
reprezentanți al comunelor Județului 
Galați. în final au fost declarați în
vingători următorii l cat 15—19 ani 
— Elena Tăcu (Ldc. pedagogic Galați) 
și A. Balașa (Comuna Nlcoreștl); cat 
peste 19 ani, Ștefania Lazăr (Comuna 
Pechea) șl C. Boșoi (Comuna Umbră- 
rești).

C. Boșol (Comuna Umbră-

T. SIRIOPOL — coresp.

CRAIOVA

• U Casa
'din
U.T.C., . .
nicipal sindical, Inspectoratul școlar 
județean ți CJ.E.F.S. a organizat faza 
pe municipiu a „Cupei Tineretului" 
la tenis de masă. La întreceri s-au 
prezentat peste 60 de concurenți. 
După dispute aprige și de un bun 
nivel tehnic s-au calificat pentru eta
pa următoare după cum urmează :

de cultură a tineretului 
Craiova, Comitetul municipal 

cu sprijinul Comitetului mu-

l

JUDEȚEANĂ la tenis de

băieți — Ion Răducu (Șc. profesio
nală), Paul Neagoa (Mc. T. Arghezi) 
ți O. Pană (Liceul pedagogic), iar la 
fete Georgeta Bălăci (Liceul pedago
gic), Elena Iordache (Gr. »c. chimle- 

z petrol) și Angela Giuverdea (Șc.
gen. 22).

Oradea. întrecerile
Județene a .Cupei

T. COSTIN _ corwp.

ORADEA
din cadrul

Tineretului*

MASA

1« tenia de masă au avut Joc in sala 
I.E.M.B., In fața linei numeroase asis
tențe. în total și-au disputat Întâieta
tea 62 de fete și băieți, la categoriile 
de vîrstă 15—19 ani și peste 19 ani. 
Iată cîștigătorii: 15—19 ani. — Cor
nelia Curpaș (Lie. nr. 4 Oradea) și 
T. Holdea (Lie. agricol) ; cat. peste 

Heana Codoban (Comuna 
și V. Kleh (Valea lui

19 ani — 
Brusturi) 
Mihal).

Aîex JILAU —* coreep.

CUPA „MICII VÎNĂTORI DE MUNTE"
A PORNIT SPRE MĂRIȘELU

BAIȘOAKA, 10 (prin telsfon). Chiar 
cu riscul unei repetări, ineepem rela
tarea de la BMșosra cu aceeași remarcă 
tăcută anul trecut, !n cronica primei 
ediții a Spartachiadei de Iarnă a micilor 
vlnători de munte : caracterul Îndrăzneț 
al acțiunii. îndrăzneț, pentru că ea a 
cerut angrenarea lntr-o competiție de 
anvergură a copiilor din îndepărtatele 
sate montane, acele vetre care n-au 
cunoscut ptnă astăzi fascinația specta

CAMPIONATUL MASCULIN DE VOLEI
(Urmart din pag. 1)

(Tlmișoara și București, doar patru 
seturi ! Pentru comportarea lor 
William Schreiber (căpitanul echi
pei), Gabriel Udișteanu (căpitan 
secund), Mihai Tirlici, Laurențiu 
Dumănoiu, Cornel Oros, Mircea 
Tutovan, Petre Vranlță, Traian 
Marinescu, Marian Păușescu, Ște
fan Băroiu și antrenorul lor, Geor
ge Eremia, merită toate felicitările.

Mai puțin așteptată, dar pe de
plin meritată, este performanța 
formației Explorări B. Mare, care 
a reușit să urce pe locul doi în ie
rarhia campionatului, datorită, în 
special, bunei comportări în tur
neul de Ia Timișoara, acolo unde 
a cîștigat clar în fața principalei 
pretendente la locul secund, echi
pa Steaua. Grație doar unui setave- 
raj mai bun, elevii lui Alexandru 
iManț, au urcat pe treapta a doua 
a podiumului, ceea ce înseamnă că 
ei vor reprezenta voleiul nostru la 
viitoarea ediție a competiției con
tinentale Cupa cupelor. Este, așa
dar. un rezultat mai mult decît 
merituos, care incumbă, totodată, 
mari obligații pentru viitor. Adri
an Arbuzov, Marin Enescu, Va- 
leriu Paraschivescu, loan Ghic, 
loan Băgăian, loan Dobre, Vasile 
Bodola. Lazăr Andreica, Bazil Fa
bian, Gheorghe Solomon, Paul Mîț 
litaru și Sabin Nemeș au datoria 
să facă totul în perioada urmă
toare pentru a beneficia de o creș
tere calitativă pe toate planurile.

Steaua, sub forma ei de altă
dată, a trebuit să se mulțumească 
cu locul 3, în timp ce C.S.U. Ga
lați. Universitatea Cluj și Viitorul 
Bacău ocupă poziții normale în 
raport cu evoluțiile lor.

Cîteva cuvinte despre partidele 
desfășurate în ultima etapă. în 
primul meci. Universitatea și Vii
torul și-au disputat locurile 5 și 6. 
Victoria a revenit studenților clu-

DE AZI, IN SALA SPORTURILOR DIN PLOIEȘTI

SE REIAU DISPUTELE
PTNTRU EVITAREA

RETROGRADĂRII
in-sporturilor din Ploiești este.

de azi, gazda celui de al doilea 
al echipelor m'asculine de volei 

diviziei A.
Craiova,

Sala 
eeplnd 
turneu 
aliate în plutonul secund al 
Rapid, I.E.F.S., Universitatea ----- -
Progresul. Politehnica Timișoara și Trac
torul Brașov dau bătălia finală pentru 
evitarea retrogradării. Lupta se anun
ță deosebit de strtnsă. mal ales că în 
turneul de la Brăila, nici una dintre e- 
chipe nu a reușit să se distanțeze ho- 
tăritor, astfel că. în momentul de față, 
cu greu se poate spune cine va ocupa, 
în cile din urmă, tocurile 11 și 12.

Pentru acest turneu, toate garniturile 
s-au pregătit cu deosebită atenție — 
sâptâmîna trecută echipele bucureștene 
au 'efectuat chiar și cîteva antrenamen
te în sala din Ploiești — pentru ca să se 
prezinte la concurs tn cea mal bună for
mă. Așadar, avînd în vedere miza foarte 
importantă, există toate premisele ca 
publicul ploieștean să asiste la meciuri 
echilibrate și viu disputate. în care este 
dificil să se întrevadă dtnaint» o cișd- 
gătoare sigură, așa. cum de altfel, s-a 
întîmplat șl la Brăila.

Partidele încep la ora 16. azi tuna 
programate întîlnirile : Politehnica — 
I.E.F.S, Rapid — Progresul, Tractorul 
— Universitatea.

Sportul
Evoluția dinamoviștilor 

a salvai cuplajul 
poloiștilor hucuresteni

jeni cu 3—1 (9, —13 5, 2), deși ei 
s-ar fl putut impune în numai trei 
seturi. Au arbitrat bine. V. Savu 
șl Al, Dragomir. O întîlnire deo
sebit de disputată a fost cea dintre 
Explorări și C.S.U. Au cîștigat ma
ramureșenii, cu destule emoții, 
capătul unui meci maraton, 
3—2 - * - — —
unei 
mai 
zile.
nescu și R. Farmuș. Cu deosebit in
teres a fost așteptată partida 
Dinamo — Steaua, deoarece ste- 
liștii, în cursa lor pentru locul 
secund, aveau nevoie să cîștige 
două seturi. Acest lucru nu s-a 
întîmplat însă, campionii evolu- 
înd cu multă dezinvoltură și cîș- 
tigînd cu 3—0 (12, 8, 8), făcînd ast
fel inutile eforturile adversarilor 
de a echilibra situația. Foarte bun 
arbitrajul cuplulului M. Albuț — 
N. Ionescu.

la 
cu 

(8, —8, 9, —12, 12). în fața
echipe care a făcut, poate, cel 
bun joc al ei în ultimele cinci 
Au condus foarte bine Gh. Io-

colului sportiv șl n-au trăit emoționan
tele momente de *-și vedea reprezen
tanții urclnd pe podiumul de premiere 
in acordurile fanfarei ; îndrăzneț, pen
tru că, dincolo de o simplă întrecere, 
Spartachiada s-a vrut o amplă testare 
a potențialului șl posibilităților pentru 
schi a copiilor din această zonă a Apu
senilor ; îndrăzneț, pentru că a ptresupuș 
un mare efort de organizare. Cum no
rocul stă, insă, de partea celor Îndrăz

neți, ediția a doua a Spartachiadei a 
reprezentat un deplin succes, răsplătind 
astfel eforturile organizatorilor (CJEFS, 
Asociația Sportivă Armata Cluj, Comi
tetul județean U.T.C., Inspectoratul șco
lar Județean și Consiliul județean al 
organizației pionierilor), ale specialiști- 
lor.

Competiția a constituit totodată o ex
celentă propagandă făcută schiului 
printre sutele de localnici și clujeni ve- 
nlți. la munte pentru a fl martori al în
trecerilor și pentru a efectua ei înșiși 
cîteva cobortrl. A doua ediție a Sparta
chiadei de Iarnă a micilor vînătorl de 
munte s-a desfășurat timp de două zile, 
cuprlnzînd probe de fond, coborire di
rijată și tragere de precizie la ținta cu 
cercuri. La startul întrecerilor s-au 
prezentat W> de concurenți aparținînd 
comunelor Mărișelu, Muntele B&ișori 
M&guri-BogdăneșH, Meliș. 
chițele — aceasta fiind 
ordinea In clasamentul 
probe, primele trei locuri 
pate de : cat. 8—12 ani,

Rișca și Râ
de altfel șl 
general. Pe 

au fost ocu- 
__ ...... fond 2 km t

1. Nicolae Marțș (Măguri). 2 Ion Ma-
reș (Măguri). 3. Avram Hetea (Mărișelu), 
coborlre : 1. Ioan Mariș (Măguri), 2.
Ioan Foia (Mărișelu), 3. Eugen Pic 
(Muntele Băișorl); cat. 13—16 ani. fond 
4 km : I. Ilie Vasiu (Muntele Băișori),
2. Axente Crișan (Muntele Băișori), 3. 
Nicolae Safta (Măguri). coborire.: 1. 
Iustin Jlea (Muntele Băișori). 2. Nicolae 
Neag (Hachițele), 3. Liviu Cirebea 
(Muntele Băișori). Tir : 1. Em.il Giurgiu 
(Bellș), 2. Ionel Purcel (Mărlșel), 
B. Vlorel Mlclea (Mărișel).

Nuța DEM1AN

în cuplajul bucureștean de ieri 
dimineață (bazinul Floreasca) pro
gramat în etapa a U-a a campio
natului național au evoluat toate 
cele patru reprezentante ale Capi
talei din prima serie. Am urmărit 
două partide total diferite, care 
ne-au prilejuit o singură concluzie 
îmbucurătoare: forma bună a 
campionilor, care oferă lotului re
prezentativ cei mai muîți jucători,

Deși lipsită de aportul lui Zam
firescu șl cu Novac încă nerestabilit, 
Dinamo a învins la acor formația 
Școlarului. Deținătorii titlului au 
înscris de 7 ori în poarta lui Raco- 
veanu; în timp ce Huber a părăsit 
bazinul fără să fl primit vreun gol 
învingători! au desfășurat un joc 
modern în primele reprize, alter- 
nînd acțiunile de contraatac cu fa
ze variate încheiate și cu șuturi de 
la distantă. Scorul de 7—0 (1—0,
1—0, 2—0, 3—0) a fost realizat de 
D. Popescu 4, V. Rus, Nastasiu și 
Rfiducanu. Bun arbitrajul dr. 
Drăgan (Buc.).

_ în cel de al doilea meci nu a lip
sit mult să înregistrăm o surpriză. 
Rapid a cîștigat la limită — 5—4 
(I—L 1—2, 2—0, I—1) — partida 
cu Progresul, dar elevii lui T. An- 
gelescu au fost foarte aproape de 
un draw. Feroviarii, de această da
tă în formație completă au jucat 
greșit din punct de vedere tactic, 
înghesuind jocul în centra, încer- 
cînd să promoveze eliminări ale ad
versarilor.

Arbitrul clujean R. Timoc nu 
s-a lăsat însă păcălit de unele si
mulări, astfel că echipa Progresului 
s-a putut apăra ferm (mai ales îh 
primele două reprize) în fața unor 
atacuri haotice. Mai mult, Ia jumă
tatea întîlnirii, echipa aflată în a- 
vantaj era cea a Progresului. Rapid 
s-a salvat totuși din situația cri
tică în care s-a aflat datorită nu
mai unor acțiuni individuale ale 
lui C. Rusu și Schervan, care au 
speculat o serie de bîlbîieli ale a- 
părării adverse în final. Au înscris: 
Rusu 2, Schervan 2, Fi. Teodor 
(Rapid) și A. Ionescu 2, Miu, Ion 
Gheorghe (Progresul). (a.v.).

La Cluj, victorie netă a Voinței 
în fața Politehnicii :
4—1, 4—2, 3—0). în vervă deose
bită — CI. Rusu (8 goluri).
RADVANI — coresp.).

Nr. 7703

divizia B GAZDELE au dominat
PRIMA ETAPA A RETURULUI
Seria 1
GLORIA BUZĂU — CELULOZA 

CĂLĂRAȘI 1—0 (0—0). Buzolenil 
au avut 
timpului, 
de Toma 
I. Urdea 
coresp.).

S. C.

lnlțiatlva în majoritatea 
Unicul gol a fost realizat 
(min. 71). A condus bine 
— București. (D. Soare,

i.

13—4 (2—1,

(P.

A REÎNCEPUT CAMPIONATUL DE RUGBY

Rugbyul a intrat ieri deplin în drep
turi, o dată cu disputarea etapei a 
X-a a campionatului.

REZULTATE TEHNICE i Grivița 
Roșie — Dinamo 9—3 (0—3) ; Steaua
— Știința Petroșani 40—7 (20—3);
Vulcan — Gloria 7—6 (3—6); Farul — 
Agronomia Cluj 37—0 (7—0); 
Sibiu — Rulmentul 12—10 
Universitatea Timisoara — 
studențesc 9—6 (0—0); Poli. 
Chimia Năvodari 15—6 (6—6).

DINAMO S-A „STINS- IN REPRI
ZA SECUNDA. Avantajați și de vînt, 
dinamoviștii au dominat mai mult In 
prima repriză, avind o grămadă ac
tivă și o linie de treisferturi care a 
„lucrat" multe baloane. In această 
perioadă, Nica transformă o lovitură 
de pedeapsă și Grivița se vede con
dusă în propriul fief la pauză. Dar, 
in partea a doua a meciului, ea re-. 
vine, și, cu un plus de omogenitate și 
maturitate, își impune jocul și ter
mină învingătoare prin cele două lo
vituri de pedeapsă și o lovitură de 
picior căzută, toate „semnate" de 
ȚiVuleac. De menționat că Dinamo 
s-a „stins* complet către final. For
mații : Grivița Roșie :, Simion — Sa- 
bău, Pavlovici, DamaSshin, ȚIBU- 
LEAC — Comănici, Bărgăunaș. — 
POP. Stoica. DUMITRESCU — Velu- 
da, DINU (Mengher) — Toma (Dinu), 
MESZAROS, Scarlat. Dinamo ; DĂI- 
CIULESCU — CONSTANTIN. AL- 
DEA, Nica, Coravu — Marchescu, Ca- 
tană - Roman. ȚUTUIANU. BACIU
— Boroi. Aurel — Stoica, Caraiman, 
Țurlea. (D.

STEAUA — EXCELENT PUSĂ LA 
PUNCT — 
așteptat ca

C.S.M. 
(12-0) ; 
Sportul 
Iași —

Batonul, tatonat de înaintașii formației campioane, va ieși din grămadă, iar 
Mateescu va lama un nou atac...
Petroșani) f

(Fază din meciul Steaua — Știtn(a 
Foto : B. CISMĂDIA

C.).

CÎȘTIGA CLAR. Era de 
__  __ studenții să acuze lipsa 

din formație a nu mai puțin de patru 
titulari (suspendați). Dar de aici și 
pînă Ia modul absolut lamentabil in 
care au evoluat e cale lungă. 
Spectacolul din Ghencea a fost sal
vat de excelenta dispoziție de joc a 
campionilor, care au reușit multe faze 
de toată frumusețea și, ceea ce con
stituie sarea și piperul rugbyului, șap
te încercări (autori : Radu Ionescu 4, 
Postolache 2, Braga). Au mai înscris : 
Durbac (I? p. și 2 transf.), Corneliu 
(1. p.) și Mateescu (transf.), respectiv 
Stoica (încerc.) și Martin (1. p.). Ar
bitrul Al. Lemneanu a condus bine 
formațiile : Steaua : DURBAC — 
R. IONESCU, Enache. Suciu. BRAGA 
— D. ALEXANDRU. MATEESCU 
(Țața) — Achim, POSTOLACHE, 
O. Corneliu — ȘERBAN, Pintea — 
CIORNEI, Munteanu (Mircea), Cioa-

rec. Știința Petroșani : Martin (Bali- 
ca) — Stănculeanu, Abribula, FI. Du
mitru, Stoica — Fălcușean, Neagu 
(Domnișan) — Veștemeanu, FI. Con
stantin, Ștefan — Tufcamț, • Tărlun- 
geanu — Lăzăroiu, ORTELECAN, 
Radu.

VULCAN OBȚINE PUNCTELE 
SPERANȚEI. Partidă de mare luptă, 
in care. Vulcan a reușit, in ultimele 
10 minute, punctele victoriei și ale... 
speranței in evitarea „lanternei roșii". 
Au înscris : Moraru (1. p.) și Popa 
(încerc.) pentru Vulcan. Briceag (2 1. 
p.), pentru Gloria. A arbitrat corect 
Th. Wiling. (G. R.),

FARUL î$I CONFIRMA ASCEN
SIUNEA. Autorii punctelor : Motrescu 
(12), Cristea CB), Bucos (5), Marica.

Daraban și Olteanu (cite 4). (C. POPA 
— coresp. județean).

VÎNT PUTERNIC, JOC: DISPUTAT 
LA SIBIU. Au înscris : Munteanu (2 
l.p. și 2 I.p.c.) pentru gazde, respec
tiv Bițu (încerc). Șorici si Mihalcea 
(cite o l.p.). (I. BOȚOCAN —
coresp.).

1 000 DE SPECTATORI LA TIMI
ȘOARA. Au inserts Duță (l.p. și 
transf). și Ghețu (încerc.) pentru ti
mișoreni, respectiv lanușevjei (încerc.) 
ș'i Crăciunescu (transf.) (P. ARCAN — 
coresp. județean).

IEȘENII S-AU IMPUS DUPĂ 
PAUZA. Autorii punctelor : Gheor
ghiu (12) și Spiratos (3). respectiv 
Ștefan (4) și Zamfirescu (2). (D. DIA- 
CONESCU — coresp. județean).

CAMPIONATELE NAȚIONALE OE BIATLON

VICTOR FONTANA [A.S.A.] A OBȚINUT
0 FRUMOASA VICTORIE

SINAIA, 10 (prin telefon). Anul 
acesta campionatele naționale de 
biatlon pentru seniori și tineret au1 
început duminică pe traseele amena
jate In apropierea cabanei Poiana 
Stlnli. Concurenții au avut la dispo
ziție toate condițiile pentru a se în
trece de la egal la egal, zăpadă ex
celentă, vizibilitate bună. Organiza
tori! au dat startul la ora 8,30, în 
cursa de 20 km seniori. Această în
trecere a polarizat interesul tuturor 
celor prezenți prin faptul că re
lansa lupta dintre componenții ce
lor două secții fruntașe, Dinamo si 
A.S.A. Brașov. Mal mult, era de aș
teptat o replică foarte puternică dată 
d- toți cei ce nu au fost selecțio
nați in lotul național sau aspiră^la 

ăcește 
reușită, 
Ll..w...‘- Âstfel.’ merită din plin rema’rcată 
evoluția lui Ion Țeposu (Dinamo) o- 
cupant în final ai locului 2. El s-a 
intercalat intre eel trei componenți 
ai lotului, Victor Fontana (ASA), 
cîștigător al titlului de campion na
țional, Gheorghe Girniță (Dinamo) 
și Gheorghe Voicu (ASA). în acest 
fel reprezentanți! ASA Brașov ș!-au 
luat o binemeritată revanșă în fața 
partenerilor de Întrecere de la Di
namo.

Cursa de 
revenit, de

replică foarte puternică dată 
cei ce nu au fost selecțio- 
în rîndui tricolorilor. Din 

motive cursa a fost foarte 
.__, extrem de echilibrată și,
bineînțeles, nu lipsită de surprize.

zentant al A.S.A., Dumitru Drăghici. 
Spre deosebire, însă, de disputa se
niorilor, noul campion național a 
tranșat net în favoarea sa lupta cu 
colegii de întrecere. El s-a impus 
la o diferență clară t peste 6 minute 
de următorul clasat, Gheorghe Ke
reszyi (I. P. Oradea). Pe cei doi 1-a 
urmat in clasament un reprezentant 
al S.B.C. Sinaia, Gheorghe Păunescu 
șl abia pe poziția a IV-a a reușit să 
se claseze dinamovistu! Ștefan Urs. 
REZULTATE TEHNICE i '20 km se
niori : 1. Victor Fontana (ASA) — 
campion național — 11124,15 (3 min. 
penalizare) ; 2. Ion Țeposu (Dinamo) 
lh25,02 (4) ; 3. Gheorghe Girniță
(Dinamo) lh27,23 (7) : 4. Gheorghe 
Voicu (ASA) 11128,11 '“ “ ' ' '
Cristoloveanu (ASA) 
Gheorghe 
lh.31,24 (6) ; 
lh31,48 (9) ; 
mo) 11134.36 
pola (ASA)

15 km pentru tineret a 
asemenea, unui repre-

(7) ; 5. Nicolae 
11129.54 (6) ; 6. 

(I. P. Oradea) 
Mîrzea (ASA) 
Olteanu (Dina- 
Gheorghe Cim- 

(14) ; 10 Nicolae 
Bărbășescu (I. P. Oradea) lh36,17 (9). 
Tineret, 15 km : 1. Dumitru Drăghici 
(ASA) — campion național — lh02,48 
(5) ; 2. Gheorghe Kereszyi (I. P. 
Oradea) lh08,16 (8) ; 3. Gheorghe
Păunescu (S.B.C. Sinaia) lh08,37 (6) ;
4. Ștefan Urs (Dinamo) lh09,21 (10) ;
5. Nicolae Girniță (Dinamo) lhl0,24 

Gheorghe Duca (Dinamo)
(10).
au loc probele de ștafetă.

Radu TIMOFTE

Vilmoș
7. Ion
8. Ion 
(9) ; 9. 
Ih36,15

(8) ; 6. 
lhll,05.

Luni

TULCEA — VIITORUL 
VASLUI 4—0 (1—0). înaintarea gaz
delor a fructificat toate marile o- 
cazil. Au 
13). Girip 
(min. 84). 
București.

C.F.R. PAȘCANI '— F. C. GA
LAȚI 0—1 (0—1). După ce gălă- 
țenii au înscris unicul gol (Man- 
ciu, min. 24). feroviarii au domi
nat copios, în min. 29, I. Gheorghe 
(C.F.R,) a fost faultat în careu, 
însă arbitrul C. Petrea, care în 
rest a condus bine, nu a acordat 
11 m. (C. Enea, coresp.)

ȘTIINȚA BACAU — OȚELUL 
GALAȚI 1—0 (1—0). Partida s-a 
disputat sîmbătă. A marcat Rugiu- 
bei (min. 8). Foarte bun arbitrajul 
Iui A. Grigorescu — București. 
(Gh. Dalban, coresp.).

METALUL PLOPENI — PETRO. 
LUL MOINEȘTI 1—0 (0—0). Me
ciul a avut loc sîmbătă. Unicul 
gol a fost realizat de Ciucu (min.

Seria a II-a-----

marcat: Stoicescu (min. 
(min. 59 și 80) și Răuț 
A arbitrat M. Buzea — 
(P. Comța, coresp).

F. C.

50). A arbitrat bina Al. Paraachiv
— București. (I. Tănăsescu, coresp.) 

CONSTRUCTORUL GALAȚI —
C.S.M. SUCEAVA 1—0 (1—0). A- 
(Proximativ 8000 de spectatori au a- 
sistat la un joc interesant. Unicul 
gol a fost înscris de Petrea (min. 
9). A condus foarte bine N. Ralnea
— Bîrlad, (T. Siriopol, coresp. ju
dețean).

C.S.U. GALAȚI — CARAIMA
NUL BUȘTENI 4—0 (1—0). Gălățe- 
nii au dominat cu autoritate. Ju
cătorii Nan (C.S.U.) și Gîtej (Ca
raimanul) au fost eliminați pentru 
lovirea adversarului. Au marcat: 
Dinu (min. 35, 87 din 11 m), Cră- 
ciunoiu (min. 47) șl Marinescu 
(min. 60). Gh. Micloș — București 
a arbitrat satisfăcător. (V. Ștefă- 
nescu, coresp.).

CEAHLĂUL P. NEAMȚ — VIC
TORIA ROMAN 4—1 (2—0). Joc 
frumos. Autorii golurilor: Niță 
(min. 24), Constantin (min. 42), 
Mustață (min. 46 și 58), respectiv 
Sofian (min. 47). Foarte bun arbi
trajul lui F. Coloși — București. 
(C. Nemțeanu, coresp.).

PROGRESUL BRĂILA — META
LUL MIJA 2—0 (2—0). BrăilenH au 
avut inițiativa și au fructificat de 
donă ori prin Ologu (min. 26) și

Mihalach» (min. M). în mln, M. 
Iancu 
pentru 
condus 
ta. (N.

(Metaln!) a fost eliminat 
injurii adus» arbitrului. A 
bine O. Ispas — Constan- 
Coftln, coresp, județean).

OLUUBCm
L GLORIA. BUZAO
1. Știința Bacău 
>. CALM. Suceava

Ulii 
MUS

s a-su w
4 30-e N

MUS s ts—ii as
S. Metalul ptopeal U 10 s s m—H n
5. F.C. Galați ÎS 8 3 6 ÎS—14 11
«. C.S.U. Galați 18 9 8 7 ZS—21 20
7. S.C. Tulcea 18 8 4 « 22—ÎS 20
s. Ceahlăul p. Neamț 18 8 2 S 2S—17 11
5. Metalul Mija 18 8 2 0 17—10 ÎS

10. Construct. Galați 18 7 3 8 20—20 17
11. Caraimanul Bușt. 18 7 2 9 23—10 18
IZ. Viitorul Vaslui 18 S 8 7 14—29 ÎS
13. Progresul Brăila 18 6 3 0 10—18 ÎS
li. C.F.R. Pașcani 18 4 7 7 10—10 ÎS
16. Celuloza Călărași 18 4 3 1 18—27 ÎS
1Ș. Petrolul Moinești 18 4 8 8 14—26 18
17. Oțelul Galați 
ÎS. vlcoria Boman

18 S 2 11 18-42 18
18 3 3 U 10-40 t

ETAPA VIITOARE (17 martie) 1
C. S. M. Sucaeva — 
0—1), F. C. Galați

c. S. U. Galati 
Ceahlăul P.

Neamț (0—1), Caraimanul Bușteni —‘ 
Metalul Plopen! (1—S), Metalul Mija
— Constructorul Galați (0—2), Oțelul 
Galați — Gloria Buzău (3—5), Petro
lul Moineșt! — C. F. R. Pașcani 
(1—1), Viitorul Vaslui — Știința Ba
cău (1—(5), Celuloza Călărași — Pro
gresul Brăila (1—1), Victoria Roman
— S. C. Tulcea (3—4).

C. S. RM. VÎLCEA — S. N. OL
TENIȚA 2—1 (1—1). Peste 5000 de 
spectatori au asistat la un joc in
teresant ca evoluție a scorului. "Ku 
marcat: C. Nicolae (min. 32), Șutru 
(min. 81), respectiv Enculescu (min. 
15), în min. 77, Buburaz (S.N.O.) 
a fost eliminat pentru lovirea in
tenționată a adversarului. A arbi
trat foarte bine I. Barbu — Deva. 
(D. Roțianu, coresp.).

NITRAMONIA FĂGĂRAȘ — 
GAZ METAN MEDIAȘ 0—0. Domi
nare sterilă a gazdelor. A. Pop — 
Cluj a arbitrat bine. (V. Lazăr, 
coresp.). >

METROM BRAȘOV — AUTOBU
ZUL BUCUREȘTI 4-1 (3—1). Bra
șovenii au avut mai mult timp 
inițiativa și înaintașii au fost mai 
preciși. Autorii golurilor: Sișeă 
(min. 8 și 13), ParaNchivescu (mim 
30 și 70), j-espectiv Petre Victor 
(miix 54). Foarte bun arbitrajul Iui 
I, Cîmpeanu — Cluj. (C. Gruia, co
resp. județean).

METALUL BUCUREȘTI — FLA- 
CARA MORENI 4—1 (0—1). Joc 
de bun nivel tehnic. Bucureștenii 
și-au impus superioritatea după 
pauză. Au înscris: Kusch (min. 
46 și 70), Omer (min. 62), Geor
gescu (min. 74), respectiv Petrescu 
(rhin. 29). A arbitrat foarte bine 
T. Leca. (FI. Sandu).

C. S. TRGOVIȘTE — CARPAȚI

Seria a IlI-a----

BRAȘOV 2—1 (2—1). In prima par
te jocul a fost frumos, iar după 
pauză încîlcit. Au marcat : Sava 
(min. 16), Kalo (min. 42), respectiv 
Ciupa (min. 40). I. Hristea — Ale
xandria a arbitrat bine. (M. Avanu, 
coresp. județean).

DUNĂREA GIURGIU — TRAC
TORUL BRAȘOV 1—1 (1—0). Lo
calnicii au avut inițiativa, însă 
oaspeții s-au apărat bine. Golurile 
au fost realizate de Cojocaru II 
(min. 42) pentru Dunărea. Dumî- 
trică (min. 85) pentru Tractorul. 
A arbitrat V. Pădureanu — Bucu
rești. (Tr. BarbSIată, coresp.).

ELECTROPUTERE CRAIOVA — 
DINAMO SLATINA 5—1 (2-1). In 
repriza secundă jocul a fost la dis
creția craiovenilor. Autorii goluri
lor ; Bondrea (min. 3), Mincîoqgă 
(min. 33 și 66), Tacoi (min. 63' și 
76), respectiv Stoenescu (min. 
Foarte bun arbitrajul Iui C. 
ciu — București. (St. Gurgui, 
resp. județean).

PROGRESUL BUCUREȘTI 
ȘOIMII SIBIU 1-0 (1—0). Joc fru
mos. Bucureștenii au avut perioa
de de dominare, dar portarul sibian 
Leibhardt. a rezolvat multe situații 
critice. Unicul gol a fost realizat 
de Batacliu (min. 19). A condus 
foarte bine M. Rotaru — Iași.

METALUL DROBETA TR. SE
VERIN — MINERUL MOTRU 2—1

(0—0). Autorii golurilor: Perones- 
cu (min. 49), Copăceanu (min. 60 
din .11 m), respectiv Bucureanu
(min. 72). Excelent arbitrajul lui 
I. Boroș — Timișoara. (Gh. Mana-I. Boros — Timișoara. (Gh. 
fu, coresp.).

41). 
Iof- 
co-

CLASAMENTUL

1. C.S. »M. VILCEA 18 12 2 l 28—15 28
2. Șoimii Sibiu 18 3 5 4 23—14 23
3. Met. .Drobeta Tr. S. 18 11 1 (> 17—17 23
4. Flacăra Moreni lfl 9 3 6 32—22 21
5. Metalul Buc. 18 9 3 6 22—16 21
6. Tractorul Brațov 18 8 5 5 20—15 21
7. Electroputere 18 8 3 7 30—20 19
8. CiS. Tîrgoviște ii 8 3 7 24—21 19
9. Dinamo Slatina 18 6 6 20—25 18

J0. Gaz Metan Mediaș 18 5 7 6 22—11 11
11. Metrom Brașov 18 7 3 8 24—21 17
12. Ș.N. Oltenița 18 5 6 7 22—23 ÎS
13. Nitramonia 18 5 f> 7 22t-26 18
14. Progresul Buc. 18 5 5 8 13—20 15
15. Dunărea Giurgiu 18 5 5 8 13—26 15
16. Autobuzul Buc. 18 5 4 9 15—26 18
17. Carpați Brașov 18 6 1 J1 16—27 13
18. Minerul Motru 18 S 0 13 14—29 10

ETAPA VIITOARE (17 martie) l
S. N. Oltenița — Dunărea Giurgiu 
(1—4), Șoimii Sibiu — Metrom Bra
șov (2—1), Carpați Brașov — Metalul 
București (0—3), Dinamo Slatina — 
" S. Rra. Vilcea (1—4), Gaz metan 
Mediaș — Progresul București (1—1), 
Autobuzul București — C. S. Tlrgo- 
vițte (0—3), Tractorul Brașov —• Me
talul Drobeta Tr. Severin (0—1), MP 
nerul Motru — Electroputere Cra
iova (0—2), Flacăra Moreni — Nitra- 
tnonia Făgăraș (2—2).

c.

OLIMPIA SATU MARE — MU
REȘUL DEVA 1—0 (0—0). Localni
cii au dominat categoric și au mar
cat un gol, prin Bigan (min. 63 
din 11 m). A condus foarte bine 
V. Toma — București. (St. Vida, 
coresp.).

UNIREA ARAD — F. C. BIHOR 
0—0. Luptă acerbă pentru victorie, 
însă încheiată cu un „egal”. I. Rus 
— Tg. Mureș a arbitrat bine. (St. 
Iarob. coresp. județean).

OLIMPIA ORADEA — VULTU
RII TEXTILA LUGOJ 1—0 (0—0). 
Ambele echipe au avut perioade de 
dominare. Unicul gol a fost reali
zat de Mureșan (min. 47). A arbi
trat bine Tr. Moarcăș — Brașov. 
(I. Ghișa, coresp. județean).

C.F.R. TIMIȘOARA — MINERUL 
CAVNIC 4—0 (0—0). Joc de slabă 
factură tehnică. Autorii golurilor: 
Grigorescu (min. 57, 74.90) și Co- 
tec (min. 66). N. Cursaru — Plo
iești a condus excelent. (I. Stan, 
coresp.).

GLORIA BISTRIȚA — ARIEȘUL 
TURDA 2—0 (0—0). în repriza se
cundă gazdele au dominat și au 
marcat prin Ciocan (min. 54) șt 
Bucur (min. 85). Foarte bun arbi-

Suceava.trajul lui M. Fediue 
(I. Toma, coresp.).

METALURGISTUL CUGIR — 
U. M. TIMIȘOARA 2—0 (0—0). Joc 
plăcut, cu multe faze de poartă. 
Golurile au fost realizate de Sos 
(min, 33 și 88). Excelent arbitrajul 
Iui N. Petriceânu — București. (M. 
Vîlceanu, coresp.).

CORVINUL HUNEDOARA — 
TEXTILA ODORHEI 2—0 (1—0). 
Localnicii au avut o înaintare mai 
incisivă, înscriind de două ori prin 
Stan (min. 10 din 11 m) și Nanos 
(min. 89). Al. Ene — Craiova a 
condus bine. (I. Viad, coresp.).

MINERUL ANINA — IND. SÎR
MEI C. TURZII 6—2 (2—0). Jocul 
a fost mai frumos în partea a doua. 
Autorii golurilor; Mathe (min. 15), 
Damian (min. 44), Sasu (min. 47), 
Zimer (min. 52,57), Makai (min. 87), 
respectiv Hațeganu (min. 54 și 57), 
A arbitrat foarte bine N. Mogoroa- 
șe — Craiova. (P. Lungu, coresD.).

MINERUL BAIA MARE — VIC
TORIA CĂREI 2-1 (0—0). Băimă- 
renii au dominat categoric și au 
ratat mult. A marcat: Moldovan 
(min. 65), Coman (min. 80), respec
tiv Rezler (min. 98). A condus foar-

te bine Z. Sze'csei — Tg. Mureș. 
(T. Tohătan, coresp. județean).

clasamentul

1. OLIMPIA S. M. 18 9 1 2 19— 8 2«
2. F.C. Bihor 18 10 2 6 22—13 22
3. Corvinul Huned, 18 9 3 6 17—12 21
4. Unirea Arad 18 8 5 5 26—21 21
5. U.M. Timișoara 18 9 2 7 20—18 20
6. Minerul Anina 18 9 2 7 28—27 20
7. Victoria Cărei 18 8 3 7 28—24 13
8. Minerul Baia Mare 18 8 3 7 23—19 19
9. Ind. s. C. Târzii 18 6 5 7 24—23 17

10. Textila Odorhei (8 7 3 8 24—26 17
11. Gloria Bistrița 18 8 1 9 23—26 17
12. Mureșul Deva 18 7 3 8 15—18 17
13. Olimpia Oradea 18 6 5 7 16—21 17
14. C.F.R. Timișoara 18 7 2 9 26—24 16
15. Vulturii Tex. Lugoj 18 7 2 9 21—25 16
16. Arieșul Turda îl 7 2 9 21—28 16
17. Metalurg. Cugir 18 4 4 10 21—28 12
18. Minerul Cavnic 18 5 2 11 17—30 12

ETAPA VIITOARE (17 martie) i
F. C. Bihor — Minerul Anina (1—2),
Textila Odorhei Metalurgistul
Cugir (1—0), U. M. Timișoara — 
Unirea Arad (3—2), Minerul Cavnic 
— Gloria Bistrița (1—3), Arieșul 
Turda — Olimpia Satu Mare (0—2), 
Ind. sîrmei C. Turzii — C.F.R. Ti
mișoara (0—0), Mureșul Deva — O- 
limpia Oradea (0—3), Victoria Că
rei — Corvinul Hunedoara (1—0), 
Vulturii Textila Lugoj — Minerul 
Baia Mare (0—4).

POLITEHNICA - VOINȚA (63-62),

UN SPLENDID MECI DE BASCHET
întîlnirile de baschet desfășurate 

ieri in cadrul campionatelor repu
blicane (în grupa feminină 1—6 eta
pa a 21-a, în celelalte grupe eta
pa a 20-a) s-au încheiat cu urmă
toarele rezultate :

FEMININ, GRUPA 1—6
POLITEHNICA — VOINȚA 

BUCUREȘTI 63—6'3 (41—34) Exce
lent spectacol sportiv au oferit aceste 
fruntașe ale clasamentului, ambe
lor cuvenindu-li-se felicitări pen
tru frumoasa propagandă făcută 
baschetului feminin. Ritmul trepi
dant al întrecerii, varietatea acțiu
nilor ofensive, frecvența și precizia 
aruncărilor la coș, captivanta evo
luție a scorului și dăruirea cu ca
re au luptat aceste echipe pentru 
Victorie au îneîntat publicul, deter- 
rninîndu-l să adreseze' jucătoarelor 
aplauze la „scenă deschisă". Refe
ritor la meciul propriu-zis, vom 
menționa că Politehnica a avut ini
țiativa în prima repriză și Voința 
în cea de a doua, că scorul a al
ternat deseori, iar rezultatul a fost 
decis în ultimele secunde în favoa
rea studentelor care și-au valori
ficat, în acele momente hotărîtoa- 
re, plusul de experiență. Au în
scris : Savu 22, Ciocan 13, Taflan 12, 
Szabados 12, Pruncu 4 pentru Po
litehnica, respectiv L. Rădulescu 
20, T. Rădulescu 14, Andreescu 10, 
Fierlinger 9, SimionesCu 7, Ionaș 
2. Au arbitrat exemplar G. Dutka 
și A. Atanasescu. (D. STĂNCULES- 
CU).

RAPID — UNIVERSITATEA TI
MIȘOARA 67—56 (30—31). Timi- 
șorencele au dat o replică dîrză 
rapidistelor, reușind chiar să con
ducă în cîteva rînduri. Momentul

decisiv al întîlnirii l-a constituit 
puternica revenire a feroviarelor 
care de la 47—48 (min. 33) au rea
lizat 58—49 (min. 38). Au marcat: 
Suliman 11, Gugiu 24, Tal 9, Bosco 
8, Racoviță 1, Vasilescu 14, pentru 
Rapid, respectiv Balogh 2, Goîan 
22, Diaconescu 1, Moldovan 2, 
Czmor 13, Vilanyi 12, Fulop 4. Au 
arbitrat bine C. Negulescu și C. 
Negrău.

I.E.F.S. — UNIVERSITATEA 
CLUJ 69—49 (28—19). în prima par
tidă a cuplajului baschetbalistîc 
din sala Constructorul au evoluat 
două echipe studențești. Elevele 
prof. Ion Nicolau au jucat bine, 
sigur în apărare, cu precizie în a- 
runcările de la semidistanță.. Au 
marcat: Giurea 6, Mihalic 13, 
Szabo 10, Basarabia 10, Capotă 4, 
Balaî 15, Tita 11, pentru învingă
toare, respectiv Mercă 4, Szekeli 
4, Moraru 7, Covaci 6, Portic 20 și 
E. Farkaș 8. Au condus bine S. 
Filoti și D. Crăciun.

GRUPA 7—12
CONSTRUCTORUL BUCUREȘTI 

— VOINȚA TG. MUREȘ 65—56 
(25—27).

SANAȚATEA SATU MARE — 
OLIMPIA 
(36—28).

CRISUL 
SITATEA

BUCUREȘTI 76—61

ORADEA — UNIVER- 
IAȘI 56—55 (29—18).

MASCULIN, GRUPA 1—6
UNIVERSITATEA CLUJ — 

I.E.F S 86—88 (44—33). Partidă
deosebit de atractivă datorită tem- 
poului rapid și dirzeniei cu care 
s-a luptat. Clujenii conduceau în 
min. 36 cu 80—70 cînd, odată cu 
eliminarea Iui Riihrig (5 faulturi).

a intervenit presingul pe tot tere
nul aplicat de 
bit de eficient 
nat răsturnarea 
înscris : \Roman
Vizi 5, Riihrig 9, Kun 1, Zdrenghea 
24 pentru „U“, respectiv L. Mol
nar 4, Szep 6, Berceanu 4, Brabo- 
veanu 24. A. Molnar 13, Nagy 4, 
Valeriu 6, Zisu 21, Tucunel 4, Chi- 
rică 2. Au arbitrat bine M. Aldea 
și G. Berekmeri. (Mircea RADU 
— coresp.).

DINAMO BUCUREȘTI — UNI
VERSITATEA TIMIȘOARA 78—77 
(45—34). De obicei, laudele se cu
vin învingătorilor. De astă dată, 
cei ce le merită sînt învinșii pen
tru că nu s-au descurajat cînd au 
fost conduși, au avut putere să re
vină și au fost la un pas de vic
torie. Cu cîteva secunde înain
tea fluierului final, scorul era 
77—77, dar un fault comis de Mun
teanu î-a ptis pe dînamovîști 
situația favorabilă de a 
două aruncări libere, dintre 
Novac a concretizat una, 
toare.
Novac 17, 
n&scu 8, Popa 7, Cernea 2, Haneț, 
1 pentru Dinamo, respectiv Weber 
24, Munteanu 14, Mănăîlă 13, Mi
ntos 12, Czmor 12, Roxin 2. Au 
arbitrat bine I. Petruțiu și Em. Nl- 
colescu.

STEAUA — FARUL CONSTAN
ȚA 99—70 (48—41).

GRUPA 7—12
RAPID — VOINȚA TIMIȘOA

RA 92—63 (48—30).
IC.H.F. — POLITEHNICA BUCU

REȘTI. 83—67 (34—38).
POLITEHNICA CLUJ 

GALAȚI 85—81 (44—41).

bucureșteni, deose- 
și care a determl- 

rezultatului. Au 
25, Demian 22,

în 
executa 

care 
.__ __ „ hotârî-

Au înscris: Niculescu 30, 
Georgescu 13, Diaco-

c.s.u.

CAMPIONATELE DE SALĂ ALE ATLEȚILOR JUNIORI

TUDOREL VASILE-7,62 m 
LA SĂRITURA ÎN LUNGIME!

în sala 23 August din Capitală 
s-an încheiat ieri întrecerile ulti
mului campionat republican al se
zonului atletic de sală. La start 
s-au aflat juniorii și 
categoria I, prezenți

■ aproape 300.
După ce sîmbătă, 

uniune, triplusaltul

junioarele de 
în număr de

prima re- 
oferit cea 
prin noul

în 
a 

mai bună performanță, 
record de 15,82 m stabilit de Be- 
dros Bedrosian, ieri a fost rîndui 
săriturii în lungime a băieților de 
a prilejui obținerea unor rezultate 
bune. Principali favorițl se anun
țau Tudorel Vasile, recordmanul de 
sală al juniorilor (7,44 m) și Bedros 
Bedrosian, deținător al unei perfor
manțe de 7,40 m. Și cei doi atleți 
de la Viitorul nu numai că au do
minat detașat proba, dar au între
cut toate așteptările în ceea ce pri
vește valoarea rezultatelor. Victoria 
a revenit Iui Tudorel Vasile (să no
tăm că el este în primul an de 
juniorat) cu 7,62 ni. Cifra noului 
record de sală depășește cu trei 
centimetri valoarea celei mai bune 
performanțe a juniorilor în aer li
ber, stabilită cu mai bine de un de
ceniu în urmă de Mihai Simibnes- 
cu-Calnicov (acesta este cel mai 
vechi record de juniori al țării). 
T. Vasile confirmă astfel marele 
— și constantul! — progres în 
care se află în ultima perioadă 
(De remarcat că la începutul pre
cedentului sezon de sală, cel mai 
bun rezultat al său era cu aproa
pe un metru mai slab decît acela 
obținut ieri!).

„Vedeta" primei zile, Bedrosian 
a fost „nevoit" să se mulțumească 
cu locui doi. dar evoluția Iui este 
Ia fel de valoroasă. Cu 7.51 m — 
și o altă săritură de 7,48 m —

Bedrosian întrece și el vechiul 
cord de sală al juniorilor.

Dintre celelalte probe ne-a 
tras atenția aruncarea greutății

re-

a- 
. (f), 

cu trei atlete la 14 metri. A cîști
gat, oarecum surprinzător, Dom
nîca Nistor (antrenor Alexei Te- 
chirdalian) de la Clubul Sportiv 
Școlar cu 14,05 m. La înălțime bă
ieți — cinci săritori peste 2 metri. 
De subliniat, victoria junioarei de 
categoria a II-a Cleopatra Farcaș 
(Liceul 2 Iași) la săritura în lun
gime.

Rezultate tehnice: BĂIEȚI: 60 
mg : I. Adrian Calimete (Șc. sp. 
Gloria Arad) 8,4, 2. Ciprian Voi- 
nescu (Lie 2 Brașov) 8,5, 3. Ion 
Mitu (L.C.E.A. C-Jung Muscel) 8,6, 
lungime : 1. Tudorel Vasile (Viito
rul) 7,62 m — record de juniori, 2. 
Bedros Bedrosian (Viitorul) 7,51 m, 
3. Carol Olah (Șc. sp. Beiuș) 7,16 
m ; înălțime : 1. Mihai Zară (S.S.A.) 
2,06 m, 2. Carol Antal (Șc. sp. O- 
radea) 2,06 m, 3. Doru Oprea 
Brăila) 2,02 m ; greutate: 1. 
nel Preda (Lie. 35 Buc.) 15,76 
Victor Grigore (C. S. Brăila) 
m, 3. Mihai Matei (Progresul 
14,22 m; FETE: 60 mg. 1. Cocu- 
leana Bucătaru (Lie 2. Iași) 8,8. 2. 
Mihaela Stoica (S.S.A.) 9,0, 3. Alice 
Sandu (S.S.A.) 9,1, lungime: -1.
Cleopatra Farcaș (Lie. 2 Iași) 5.83 
m, 2. Coculeana Bucătaru 5,75 m, 
3. Mariana Floroianu (L.C.E.A. 
C-lung Muscel) 5,68 m, înălțime: 
1. Argentina Pavel (C. S. Brăila) 
1,72 m, 2. Cleopatra Farcaș 1,68 m, 
3. Cristine Gossler (S.S.A.) 1,64 m, 
greutate ;
14,05 m, 
13,95. m, 
(L.C.E.A.

(C.S. 
Cor

in. 2. 
15,21 
Buc.)

>»
1. Domnîca Nlstor (C.S.S.)
2. Sofia Mitrică (S.S.A.)
3. Cristina Mălăncioto 

C-lung Muscel) 13,92 m,
Vladimir MORARU
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INTRE MATURITATE Șl EXPERIENȚA

Debut furtunos de partidă, Intre

E INALW 2(0)

p ETROLUL o(o)

ăouă echipa recomandate de rezul
tatele din etapa precedentă «1 care 

pe ansamblul meciului — aveau 
aă-șl confirme (în special învinșii!) 
«tartul bun In noul sezon 
țional.

Că Dlnamo va cuceri pină 
Cele două puncte, apărea 
măsură ce ne apropiam de sfîrșltul 
primelor 45 de minute, dar In tri
bune s-au rostit Ieri destul de multe 
cuvinte de apreciere pentru noua e- 
chipă a Petrolului — tînără, cu 
mulți jucători abia leșițl din anoni
mat — ceea ce ne face să credem 
că declarațiile emanlnd din tabăra 
ploieșteani în perioada precompetl- 
țională, privitoare la efortul petro
liștilor de a-ți repara „avariile" u- 
nul tur nefericit, nu tint vorbe goa
le, ci au destulă acoperire faptică.

Prin lotul său mai matur, prin 
poziția sa In clasament, prin avanta
jul terenului, echipa Dinamo era Ieri 
favorită — s,'-. ” ’ “
curlle au fost

aveau
competi-
la urmă 
clar pe

Stadionul Dlnamo; teren bun ; 
timp friguros, vlnt ; spectatori, a- 
proxbnatlv 12 000. Au marcat 1 R. 
NUNWEILLER (min. 47), DUMTHIA- 
CHB (min. 70). Raport da cornere: 
8—1. Raportul șuturilor ta poarta : 
20—5 (pe spațiul porții: 11—1).

DINAMO : Constantlnescu — Che- 
ran, G. SANDU, DOBRAU, DELEA- 
NU — DINU, R. NunwelUer (min. 36: 
sălosanu) — GOJGARU, D. Geor
gescu, DUMITRACHE, Lucesou (min. 
71 : custov).

PETROLUL r RAMUREANU — Epa- 
FU. ȚAPOREA, Ciupitu, Gruber — 
CRINGAȘU, ANGELESCU — ȘtCiă- 
nescu, Istrătescu, PIsău, Zamfir.

A arbitrat G. BLAU (Timișoara) 
ajutat la linie de N. Stol- 

eulescu (Rm. Vîlcea) și M. Bădulescu 
(Caracal).

Cartonașe galbene : Țaporea 
Dinu.

Trofeul Petschovschi t 10. 
La tineret-rezerve : 2—1 (0—0).

»i

SUCCES INCONTESTABIL
și, finalmente, pronoeti- 

________ ___i confirmate — dar 
prima parte a jocului le-a refuzat 
dinamoviștilor desprinderea de te
nacele lor adversar, chiar dacă rea
lizările de joc ale gazdelor, fazele 
de gol create de ei au fost mal nu
meroase. Pentru că jocul grupat al 
elevilor luî Dridea la mijlocul tere
nului, apărarea lor imediată ferma, 
ca si unele contraatacuri „tăioase 
au reprezentat pentrti dinamovlștl 
obstacole a căror trecere a solicitat 
concentrare, atenție și consum de 
energie. Mai mult chiar, după oca
zia de gol a lui Gojgaru, (min. 13), 
un frumos șut cu stîngul, al lui An- 
gelescu a lovit bara cînd Constanti- 
nescu era. practic, bătut ! După un 
minut. Goigaru a șutat și el In bară, 
în min. 35 Dobrău a ratat șutind 
slab din poziție favorabilă Iar In 
min. 40 Rămureanu a salvat ca prin 
minune la șutul lui Dumitrache, din 
centrarea lui Deleanu.

Angrenajul de ioc superior al Iul 
Dinamo și-a spus însă cuvîntul In 
al doilea minut de după pauză 1

Dudu Georgescu, deplasat pe aripa 
stingă, a centrat pe jos, Dumitrache 
a lăsat mingea „să curgă" și Nun- 
weiller a reluat plasat i 1—0. Din 
acest moment, forța de joc a Petro
lului a Intrat în curbă descendentă,

gazdele au început să preseze mal 
net șl intervenția lui Crlngațu, car» 
a respins de pe linia porții șutul pe 
jo» al Iul Gojgaru (min. 57) a amî- 
nat majorarea scorului, pe care a- 
vea s-o aducă Dumitrache. Ia min. 
70, atacantul dinamovist (care a ma
nifestat o bună dispoziție de joc, 
mai ales după pauză) a marcat 
spectaculos, cu capul, printr-o lovi
tură do mare abilitate, din unghi 
mic, la centrarea Tul Lucescu, în 
urma unei acțiuni al cărei promotor 
a fost Dinu. învingătorii puteau 
majora scorul, dar un gol al neo
bositului Gojgaru (min. 80) a fost 
anulat pentru ofsaid, iar D. Geor
gescu a șutat peste poartă (min. 84) 
din situație favorabilă. In această a 
doua parte a meciului replica Pe
trolului a fost mai slabă. Șl_a spus 
cuvîntul mai ales inexperiența cvar
tetului lor ofensiv care, deși a avut 
destule baloane, nu și-a terminat ac
țiunile prin șuturi la poartă. Este, 
Insă, aici șl meritul apărării Ime
diate a lui Dinamo — din compozi
ția căreia; nu Intlmplător, In caseta 
noastră tehnică trei jucători apar cu 
majuscule — care absolvă al doilea 
meci din retur fără a primi gol.

Radu URZICEANU

După Infringerea de simbătă a 
Universității Craiova la Brașov, me
ciul Steaua — F. C, Constanța de la 
București s-a transformat In adevă
ratul derby al etapei, pentru că am
bele echipe care evoluau pe stadio
nul „23 August" din Capitală, situate 
pe poziții fruntașe ale clasamentu
lui, ținteau urmărirea mai îndea
proape a liderilor campionatului.

în acest duel a învins detașat 
Steaua pentru că s-a prezentat la 
această Intîlnire cu valori superi
oare, mai bine pregătite, cu o mare 
ambiție de afirmare In acest, an, față 
de F. C. Constanța, care a încercat 
fără reușită, unele modificări de< for
mulă de echipă și tactică de joc. De 
fapt, Steaua a acționat ieri omogen, 
variat și cu ritm debordant, In așa 
fel incit orice fel de replică a con- 
stănțenilor ar fi rămas fără rezultat.

în mod foarte ciudat, F. C. Con
stanța a jucat ieri cu înaintașul Lică 
fundaș dreapta, „înger păzitor" pen
tru tricoul nr. 11 advers, Ion Ion, 
de fapt și numărul lui Lică, purtat, 
de altfel, de fundașul improvizat. Cu- 
rînd s-a observat jocul om Ia om 
practicat de constănțenl în puncte 
chele ca, de pildă, Constantlnescu 
umbra lui Iordănescu, Bălosu san-

STEAUA 4fe)
F.C. CONSTANTA 1(Q)

tinela lui Năstase și Ghlrc» pazni
cul lui Pantea. Acești jucători de la 
Steaua erau urmăriți pas cu pas, In 
orice deplasare, dar ideea aceasta a 
fost șl mai largă pentru că atunci 
cînd Sătmăreanu a trecut fundaș 
stingă, schimblnd pentru scurt timp

Victoria n-a venit
Stadionul „23 August- ; timp 

sorit, rece ; teren toarte b /a ; spec
tatori, aproximativ 10 000. Raport de 
cornere : 16—3. Raportul șuturilor la
poarta : 13—4 (pe spațiul porții : 8—2).

S. C. BACAU : URSACHE — Sl-
NAUCEANU, Catargiu, volmer, 
Margasoiu — Hrițcu (min. 68 : Soșu), 
Duțan — Pană, Dembrovschi, Botez 
(min 46 : Munteanu). Băluță.

U.T.A. : IORGULESCU —
KUKLA POJONI, Popovici 
rima, BROȘOVSCHl, Domlde 
xente, Kw, sima. '

A arbitrat : OTTO ANDERCO (Satu 
Mare) ****. ajutat la linie de C. 
Dinulescu și Gh. Vasileseu I (ambii 
din București).

Trofeul Petschovschi : 4. 
L» tineret-rezerve : 2—0 (2—0).

Btrău,
- PU-
- A-

BACAU, 10 (prin telefon).
Toate gîndurile gazdelor nu vi

zau decît Victoria I Acea victorie 
care să lanseze moral „lanterna 
roșie" într-o primăvară ce urma 
să fie salvatoare. Și elevii lui Cos- 
ttcă Rădulescu au forțat mult a- 
ceastă 
să-și 
cauza

S.C. 
ocazii ,. ..
raportul șuturilor ia poartă și cel 
al loviturilor de colț), dar fie că 
jucătorii săi au combinat prea 
mult înti-un careu supraaglomerat 
în loc să șuteze de la distanță, 
fie că portarul Torgulescu s-a do
vedit excelent în cîteva situații 
amintind că este goal-keeper-ul 
nr. 1 al turului după media note
lor. N-ar trebui însă să omitem 
și cota de șansă a arădenilor în 
cîteva faze.

Trebuie remarcat Și jocul matur 
al echipei din Arad care a știut 
să-și ordoneze gîndurile și ambi
țiile, dar care s-a închinat parcă 
prea mult remizei. Ar fi suficient 
să ne gîndim la fazele din ruin. 11 
și 73 cind Kun a scăpat singur în 
careu, dar a ezitat puțin și tînă- 
1 ul Ursache a respins în ultimă 
instanță, ca și faza din min. 59 
atunci cînd Axente pe un culoar 
bun de gol, a complicat o fază 
simplă. Băcăuanii, crispați parcă 
de victoria absolut .necesară, sînt 
acum at’t de necăjiți. Ei nu numai 
că au dominat această partidă, că 
iureșul lor a fost neîntrerupt mi
nute în șir, dar au mai și ratat 
în min, 86 marea șansă a victo
riei : Șoșu fusese faultat în careu, 
spiritele s-au încins la dictarea 
loviturii de" 11 m, a zburat și o 
sticlă în teren din tribune, . și în 
tot acest context Dembrovschi 
trebuia să 'convertească un simplu 
șut în două puncte mari cît roata 
carului. Dembrovschi însă a ratat, 
a tras pe lingă poartă, și așa, aici 
la Bacău, privirile încep să se în
drepte mai spre divizia secundă. 
Puțini mai sînt aceia care mai pot 
crede în evitarea retrogradării...

Mircea M. IONESCU

victorie. Nu au reușit însă 
atingă marele scop și din 
lor, și a U.T.A.-ei.
Bacău a avut un noian de 
(o dovadă în. acest sens și

UN ȘUT FULGERĂTOR...

Atac dinamovist la poarta ploieșteani : Dudu Georgescu încearcă să ajungă mingea spre care privesc Rămureanu, 
Țaporea, Ciupitu și Gruber Foto : N. DRAGOȘ

<4-

liii

F.C. ARCE? 2(1)
RAPID 0(0)

Stadionul „23 August" ; teren bun ; 
timp friguros ; spectatori, aproxi
mativ 10 000. Au marcat : IORDANES- 
CU (min. 31 și 47), NASTASE (min. 
41 și 88), respectiv OPREA (min. 62 
— din 11 m). Raport de cornere : 12— 
5. Raportul șuturilor la poartă : 13— 
12 (pe spațiul porții : 11—5).

STEAUA : Coman — sATMAREA- 
NU, Clugarln. Sameș, Crislache — 
Iovănescu, DUMITRU, Ion Km — 
PANTEA, IORDĂNESCU, NASTASE.

F. C. CONSTANȚA : Popa — uea, 
Antonescu, BALOSU, Ghlrca — I- 
Constantlnescu, Vlgu, OPREA — Mâr- 
culescu (min. 45 : Caraman), Ne- 
goescu, TANASE.

A arbitrat; GR. BIRSAN (Galați) 
★★★*. ajutat la linie do A. Tutior 
(Sibiu) șl S. DrăguUcl (Drobeta TY- 
Severin).

Cartonașe galbene : M&rculeaeu. 
Trofeul Petschovachl : 8.
La tineret-rezerve : 3—1 (1—Ol

PITEȘTI, 10 (prin telefon)
Să începem, se impune, rindurile 

de față cu festivitatea-prolog, care a 
durat aci circa 30 minute, prilejuită 
de retragerea lui Barbu din activita
tea competițională. O festivitate emo
ționantă. punctată cu ropotele de 
aplauze ale publicului căruia, in final, 
i s-a asociat și antrenorul Rapidului, 
Urecheata, cel nevoit azi să alinieze 
un „11“ fără doi dintre cei mai buni 
fundași al săi, Pop șl FI. Marin. Bar
bu părăsise arena lăsind insă echipei 
un cuplu valoros, de nădejde. Dar 
Rapid avea să resimtă din plin imp 
provizațiile din apărarea imediată. 
Absențe fizice, dar cu însemnate im
plicații de ordin psihic. întrucit. de 
teama de a nu primi goluri de la 
performera etapei trecute, feroviarii 
bucureșteni aveau să se retragă cu 
8—9 oameni în jumătatea lor de te
ren. încă din startul partidei.

Urmărim, așadar, un joc desfășurat 
aproape în sens unic, contraatacurile 
firave ale formației oaspete rupind 
arareori firul accentuatei dominări 
piteștene, transformată nu o dată în
tr-un veritabil asediu. Dar dintre 
toate situațiile periculoase înregistra
te în prima repriză la poarta lui Ră
ducanu, una singură avea să se în
cheie in plasa porții Rapidului : aceea 
din min. 35 cind Dobrin, speculind 
un moment de panică a apărării fe
roviare, a șutat dezinvolt, pe jos, lin
gă bară, din apropiere.

Abia după primirea golului, oaspe
ții s-au decis să îndrăznească mai 
mult ți. în min. 37, Neagu a primit

la 7—8 metri o centrare dar a ieșit 
singur din poziție favorabilă de șut.

O bună parte din timpul reprizei a 
doua are in general aceeași configu
rație ; superioritate teritorială netă de 
partea gazdelor, apărare, nu o dată 
la disperare, din partea oaspeților, 
înregistrăm numeorase situații cind

Stadionul „1 Mal- ; teren bun ; 
timp, soare cu dinți ; spectatori, a- 
proximativ 15 000. Au marcat : DO- 
BHIN (min. 35), TROI (min. 86). Ra
port de cornere : 15—8. Raportul șu
turilor la poartă : 20—7 (pe spațiul 
porții ; 10—2).

F. c. ARGEȘ : Ariciu — Pigulea, 
OLTEANU. Vlad, Ivan — MUSTA- 
ȚEA, MARIAN POPESCU (min. 82 : 
Prepurgel) — TROI, Radu, DOBRIN, 
Jercan.

RAPID : Răducanu — IORDAN, 
NIȚA, Grigoraș, Bartales — Angelescu, 
Marin Stelian — NASTURESCU (min. 
46 : Ioniță), Dumltriu II (min. 65 : 
RÎȘNIȚĂ), Neagu, petreanu.

A A-bitrat GH. MANOLE (Constan
ța) ajutat la linie de C. Gltlță
(Brașov) șl V. Grigorcscu (Craiova).

Cartonașe galbene : Miță.
Trofeul Petschovschi : 9.
La tlheret-rezerve : o—0.

cui taie. în min. 75, pe contraatac. 
Rîșniță îi suflă " balonul ldî Ivan și 
cind să șuteze, de la 7—8 m Lateral 
dreapta, este agătat de picior, cu 
mina, de portarul Ariciu. Arbitrul Gh, 
Manele nu acordă însă un penalty 
clar pentru întreg stadionul. în min. 
77 Troi ratează cu poarta goală, iar 
un minut mai tirziu Petreanu il imi
tă. în 
Jercan, 
nul în 
minute
mite mingea lui Troi, acesta pătrun
de flancat in careu și, de Ia 12 m, 
trimite pe jos în plasă pe lingă Ră
ducanu ieșit în intimpinare : 2—0. 
Victorie absolut meritată.

mln. 81 la o centrare a lui 
Radu trimite cu capul balo- 
bara transversală. Cu patru 
înainte de finiș, Dobrin tri-

cu Ctistache, Tănase -*-a dus după 
nr. 2 advers, t>e partea stingă. Acest 
mod de a acționa al constănțenilor 
constituie principala cauză a slăbi
ciunii lor, in ultimă Instanță a în- 
frlngerii atlt de categorice, pentru 
că jucătorii echipei Steaua hârțuiți 
în permanență de vameșii lor. fiind 
superiori ca valoare și, în special, 
ca tehnică, s-au debarasat atunci 
cînd a trebuit și au înscris goluri 
sau au contribuit la modificările 
pe tabela de marcaj.

După primele 30 de minute 
tatonări, în care F. C. Constanța 
Steaua au avut pe rînd ocazii, Jor- 
dănescu șutează de pe partea 
periculos, dar portarul Popa 
în corner. Pantea execută. 
Popa ratează intervenția și 
născu de la 10 m șutează 
poartă : 1—0.

Constănțenii forțează nota jocului, 
în min. 36 Ciugarin 11 scapă pe Măr- 
culescu, dar acesta șutează de la 6 
m în Coman. în min. 41, Negoescu 
l-a faultat pe Dumitru la 20 m de 
careu. Ultimul, foarte operativ, exe
cută lovitura liberă, Năstase țisnește 
și înscrie : 2—0. Oaspeții protestează 
pentru că arbitrul nu fluierase exe
cuția loviturii, Insă acesta rămîne la 
hotărîrea lui, socotind faza valabilă.

La reluarea jocului, în min. 47, 
Iordănescu mărește scorul la 3—0, 
după o acțiune personală și o fina
lizare de mare finețe. După acest 
moment Steaua scade ritmul jocului, 
permite adversarilor să controleze 
terenul. în min. 61, Oprea ratează o 
ocazie de la 10 m, iar în următoarea, 
fază, Cristache l-a faultat clar pe 
Negoescu, jn careu. Penaltyul este 
executat precis de Oprea : 3—1. In 
continuare. Lică irosește două ocazii 
(min. 77 și 81), apoi e rîndul lui 
Năstase să rateze (min. 83) pentru 
ca în min. 88, tot el să stabilească 
scorul final la 4—1.

Și un ultim moment al prezenței 
constănțenilor. o „bară" a lui Ne
goescu, în min. 90.

Arbitrul n-a fost uneori atent și 
a interpretat prea larg prerogativa 
sa atunci cînd a apreciat că faza de 
joc este gata (la golul al doilea) pen
tru toți jucătorii. Ceea ce nu scuză 
total pe constănțeni care discutau în 
loc să fie atenți 
versarilor.

de
de 
Și

stingă, 
trimite 

înalt, 
Iordă- 

sec în

la mișcările ad-

G. NICOLAESCU Aurel NEAGU

REZULTAT VICIAT DE ARBITRU
■ \
Răducanu se vede nevoit să iasă de
parte de buturi pentru a salva sin
gur desele ocazii de gol ale gazdelor, 
în min. 61 Troi centrează înalt dar 
Miță, vrind să respingă, se ajută cu 
mina, comițind henț : Dobrin execu
tă penaltyul slab, pe jos, în dreapta 
lui Răducanu, care reține fără difi-

JIUl 2(1)
C.S.M. REȘIȚA 1(1) j

MECIUL PORTARILOR
Stadionul C.F.R. ; teren bun ; timp 

frumos, soare ; spectatori, aproxi
mativ 12 000. A marcat : COJOCARU 
(min. 86). Raport de cornere : 15—2. 
Raportul șuturilor la poartă ; 18—7
(pe spațiul porții : 11—4).

C.F.R. : GADJA — Lupu, Dragomlr, 
MIHAI, Roman — M. Bretan, Boca 
(min. 55 : COJOCARU) — Soporan, 
Țege’an (min. 55 : Vișan), Adam, Pe
trescu.

A.g.A. : SOLYOM — Szollâși, Kiss, 
ISPIR, CZAKO — Pislaru, BSlSnl, 
Fazekas (min. 46 : Varodl), NAGHI 
— Mureșan, Hajnal.

Arbitru: C. GHEMIGEAN *****. 
ajutat la linie de R. Stincan și 
Retezan (toți din București).

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

C.F.R. CLUJ 1(1)

PETROȘANI, 10 (prin telefon)
O mare tensiune s-a instaurat în 

careul reșițean, chiar la începutul 
partidei, patru atacanți din Petro
șani ajutați de Stocker și Naghi 
vînturînd cum au vrut ei o apă
rare timidă și nedecisă, în care 
Georgevici, în special, nu-și putea 
potrivi deloc busola., A fost un sfert 
de oră de asalt, concretizat prin 
golul lui Mulțescu (min. 5), 
punctat și de alte șuturi ale aces
tuia, respinse de portarul Constan
tin, salvat o dată și de propria bară

Gh.

/

(prin telefon)
diametral opuse de a- 
partidei de cele doue 

Feroviarii, avizi de

CLUJ, 10
Concepții 

bordare a 
combatante, 
puncte,' cu gîndul la victorie, au a- 
tacat continuu, uneori cu întreg e- 
fectivul, dar acțiunile lor ofensive 
s-au desfășurat confuz. Mureșenii, 
în speranța obținerii unei remize, s-au 
apărat organizat și supranumeric, 
retrăgindu-1 pe Boloni în fata 
fundașilor centrali și intercalindu-J 
pe Hajnal în componența li
niei mediane, singurii jucători a- 
vansați răminind, practic, Naghi și 
Mureșan. Dar pe cît de categorică 
a fost dominarea clujenilor, pe atît 
de periculoși s-au arătat, prin de-

PRONOSPORT
Așa arată o variantă cu 13 rezultate 

exacte la concurvul pronosport, etapa 
din 10 martie 1M4 :
1. Steaua — F. C. Constanța
2. Politehnica Is șl — „U“ Cluj
3. C.F.R. Cluj — A.S.A. Tg. MUreș
4. F. C. Argeș — Rapid
5. Jiul — C S M. Reșița
6. Pol: te Im'.ea Tlm. — Sportul stud.
7. S. C. Bacău - U. T. Arad
8. BolOgna — Cagltari
9. Foggia “ Interna-lonale

1 
2 
1 
1
1 
x 
X
1
2

2
2 
t
2

A.S.A.

10. Genoa — Juventus
11. Milan — Lanerossl
13. Napoli — Florentina
13. Verona — Roma

Fond de premii : 432 578 lei.
Plata premiilor pentru acest concurs 

se va face astfel :
In Capitală tncepînd de la 15 martie 

pină la. 10 mal 1974.
în țară, de la 19 martie la 10 mal 1974.

clanșarea contraatacurilor, oaspeții, 
într-o asernenea conjunctură, parti
da a avut nenumărate momente dra
matice, presărate cu faze fierbinți, 
desfășurate la intervale scurte de 
timp la ambele porți, cei doi cerberi, 
Gadja și Solyom, remareîndu-se in 
mod deosebit.

Debutul meciului aparține gazde
lor, care în min. 4 sînt pe punctul 
de a deschide scorul prin Adam, 
care este blocat în ultima clipă de 
Boloni, în momentul în care se pre
gătea să trimită mingea in plasă. în 
faza imediat următoare, la cealaltă 
poartă, este rîndul lui Mureșan să 
irosească o mare ocazie, cînd a pro
fitat de o bîibîială a fundașilor, a 
pătruns singur spre poartă, dar a tri
mis balonul alături. O acțiune iden- 
tic$ se petrece în min. 11, cînd a- 
celași Mureșan țișnește pe lingă 
Dragomir, însă’ șutează imprecis. Tn 
min. 20 extrema stingă a clujenilor 
se pomenește în interiorul careului 
cu o minge pusă „ca pe tavă" de M. 
Bretan, dar o preia prea lung și 
Solyom blochează la timp, Pînă la 
pauză notăm momentele bune de 
deschidere a scorului, ratate succe
siv de Mureșan, Petrescu și M. Bre
tan. Șj la reluare jocul are un tempo 
susținut, crește proporțional cu 

r timpul ca valoare spectaculară și 
după ce Solyom (min. 57) se remar
că la un 
(min.- 62) 
șan (min.
salvează
(min. 68) șutează puternic de la 8 m, 
dar Solyom blochează. Golul victo
riei este înscris dc Cojocaru (min. 
86), care a expediat, de la 18 m, un 
șut-bombă la semiînălțime, făcînd 
inutilă Intervenția portarului mure
șan. Un succes meritat al clujenilor, 
deși pină atunci învingătorii trecu
seră prin mari emoții.

Cheorghe NERTEA

Stadionul Jiul ; teren bun ; timp 
frumos ; A spectatori. aproximativ 
5 000. Au marcat : MULȚESCU (min. 
5 și 82 — din 11 m) și VOINEA (min. 
37). Raport de cernere : 8—1. Rapor
tul șuturilor la poarta : 19—8 (pe spa
țiul porții : 11—3).

JIUL : ion ^abrlel — NIȚU. Tonca, 
GEORGESCU, DOdU — STOCKER. Na
ghi (min. 62 : Stoichiță) — G. Stan. 
MULȚESCU, Libardi. Roznai.

C.S.M. : CONSTANTIN — ologeanu, 
Georgevici (min. 33 : Ctdvu), Kiss, 
KEDNIC — PUȘCAȘ, Beldeanu — 
ATODIRESEI. Roșea. Voinea. Că- 
prioru (min. 33 : D. Popescu).

A arbitrat A. BENTU **, ajutat 
la tușe de I. Drighlci ș( S. Stănescu 
(toți din București).

Cartonașe galbene : Stocker.
Trofeul petschovschi : 9.
La tineret-rezerve ; 2—1 (1—0).

Voinea și acesta ..sancționează" 
o apărare răsfirată, repliată tardiv, 
egalînd scorul.

Repriza a doua a fost mai echi
librată, reșițenii ripostând pe un 
front mai larg, în mod mai grupat, 
mai disciplinat, mai ferm. Se părea 
că tabela de marcaj nu mai poate 
fi clintită, mai ales că portarul 
Constantin se dovedea brav, atunci 
cind fundașii săi cedau, totuși. (In 
min. 58 și 75 de pildă, șuturile lui 
Mulțescu șj Roznai au fost barate 
cu plonjoane in extremis). Tot el 
va degaja eu piciorul o minge ex
pediată de Mulțescu, infiltrat în 
careu. In min. 82, fază „cuminte", 
înfrumusețată de insistența atacan
tului de la Jiul și de reflexul Por
tarului advers. însă, stupoare, ar
bitrul A. Bentu dictează... penalty! 
Un stadion întreg a zîmbit, penal
tyul a fost 
țcscu (dar 
bal a plîns în clipele acelea, nepu
tincios, arbitrul Bentu fluierînd o 
infracțiune imaginară).

Ion CUPEN

transformat de Mul- 
regulamentul de fot-

șut al lui Adam, Naghi 
reia de la 6 m afară, Vi- 
66) șutează, dar Boloni 

in extremis și L. Mihai

(min. 15). Deruta reșițenilor era 
accentuată de dezinvoltura gazde
lor. de precizia intervențiilor și ști
ința pe care o etalau în transmisia 
paselor...

Dar calitatea fotbalului> practi
cat de Jiul s-a topit treptat, treptat,/ 
în primul rînd de hotărîrea C.S.M.- 
ului de a nu mai oferi culoare de 
pătrundere spre poarta sa. Reșițe- 
nii au strîns rîndurile, au strîns din 
dinți, și-au dublat atenția, și Stîn- 
găcia lor a fost compensată de o 
mare ambiție în defensivă și de o 
mare stăruință în construirea con
traatacurilor. Primul dintre aces
tea (min. 22) avea să demonstreze 
că Atodiresei rămîne o extremă 
ideală „de deplasare", cursa șa ter
minată cu centrare la Roșea în- 
cheindu-se cu un șut foarte greu 
Pentru I. Gabriel, vigilent și inspi- 
rat la această fază. în min. 37 însă, 
travaliul luî Atodiresei se aliază 
cu oportunitatea Iui Pușcaș care ii 
transmite balonul la timp lui

Campionatul s-ar fi putut încheia, poate, șlmbătă. Dar, spre efltțltal 
jocului do Io Brașov, Oyărfi fl-a amintit că a fort ~ —
o extremă la fel de licitată ca Marcu •— astăzi — jl a jutat 

fulgerător, la „păianjen*, amîntnd un deznodimlnt care ar fi putut 
transforma ediția octuală Intr-un „galop de sănătate* pentru echipa 
lui Cernălanu.

La Brașov, cralovenll șl-au supraestimat oarecum forțele. El au re
nunțat fa Bădin, adică la triunghiul care a permis — nu e de loc un 
paradox — sprinturile ofensive ale celor din față. Redevenind o echipă 
cu o așezare banală, Universitatea a oscilat între un atac mai laborios 
ca altădată și o ofensivă mult mai puțin decisă, în care apărtul doar 
combinativilor Bălăci și Strimbeanu a fost mai puțin eficace, permi- 
țîndu-i unui Cadar (sau Ghergheli) să floteze cu destulă ușurință In 
labirintul unei defensive alteori greu expugnabile.

Week-end-ul început la Brașov a continuat duminică, In Capitală. 
Dinamo a trecut în cont două puncte așteptate, după o partidă care, 
judeUnd după rezistența învinșilor, îi îndepărtează pe băieții iui Mircea 
Dridea de psihologia celor trei locuri damnate. Campionii și-au găsit 
liniștea doar în momentul în care Dumitrache s-a înălțat ca într-o fo
tografie engleză, marclnd, cu capul un gol de pa urma căruia — 
sperăm — nu va căuta să profite, huzurind, fn următoarele luni al« 
campionatului.

Vedeta de pe „23 August' a oferit un ]oe mult mal Interesant decît 
ne-am fl putut aștepta. Steaua a adoptat, un tempo rapid ț! variat, 
dubllnd-ul cu un aspru angajament in atac, Iar efectul acestei desfă
șurări a echipei militare a făcut k.o, echipa Iul Hașotl, care a de
venit o greoaie corabie persană.

Tn orice caz, Invitația la efort pe eare o presupune adoptarea unui 
dispozitiv mult mal riguros, bazat pe o disciplină Individuală decontabilă, 
reprezintă un element nou, ale cărui urmări sînt greu de evaluat, In 
momentul de față.

Etapa a ll-a a returuîuj» care pârea sâ ascutâ tn primul rfnd b&tâ- 
fia pentru existență din subsolul clasamentului, a odus Un început 
de clarificare. In numai 90 de minute, asistăm la concretizarea declinu
lui manifestat de fotbalul moldovean. In numai 90 de minute, Sport 
Club și Politehnica lași rămin doar cu speranța unei conjuncturi favo
rabile. Aseară, la Bacău, a existat un moment care sugerează foarte 
bine povestea fotbalului băcăuan. Cu ani în urmă, un foarte tînăr jucă
tor, Dembrovschi, „descălecind* tocmai din Maramureș, a tras după el 
o echipă întreagă, ducind-o pînă în îndepărtatul Kilmarnok, pentru ca. 
echipa, Ia rîndul ei, sâ-i răsplătească eforturile, ajutîndu-l să ojungă 
cel mai bun jucător român de la Guadalajara. Aseară, cînd mai erau 
100 de secunde de Joc, Dembrovschi a avut prilejul să modifice istoria 
creșterii și descreșterii echipei sale. Dar ghetele care, timp de cîțiva 
ani, au animat o crosă invizibilă, s-ou dovedit a fi de plumb, La ca
pătul unei duminici pline de melancolie, 
coboară cu gîndurile spre gura Șiretului, 
încearcă să viseze.

...Mîine, „tricolorii" pleacă Ia Viena. 
s-au înfruntat atîtea forțe contradictorii,

suporterii fotbalului moldovean 
unde echipa lui Guță Tânase

După două duminici în care 
__ ____  ____ _ e nevoie de un moment de 

limpezime, care să le adune și să le așeze, astfel incit «le să nu se 
anuleze una pe cealaltă,..

loan CHIRILA

DECEPȚIE PENTRU
SUPORTERII IEȘENI

poli I ași o(o)
„M“ CLUl 2(1)
IAȘI, 10 (prin telefon)
Med de mare angajament, dar 

tem, cu multe greșeli și foarte 
puține faze spectaculoase; con
fruntare de mari ambiții, între 
două echipe studențești învinse în 
prima etapă a returului și destul 
de amenințate de retrogradare. Un 
meci care, pînă la urmă, a dat 
cîștig de cauză „11“-lui mai calm, 
mai lucid, mai inventiv in atac. 
Jucînd 
— deși 
porneau 
partidă 
stadion, 
friguroasă, sperînd 
a gazdelor. Iată însă că, încă din 
minutul 8, Ia o intercalare hotă- 
rîtă în atac, Anca — cel 
jucător de pe teren — 
în careul Politehnicii și 
puternic. Costaș, pe fază, 
lovitura, mingea ajunge la Bucur 
.(mai rapid decît Micloș) care o 
împinge în poarta gazdelor. Golul 
„cade" ca o lovitură de trăsnet și 
are darul să arunce, parcă, un 
văl peste ochii jucătorilor ieșeni, 
care nu reușesc, în continuare, sâ 
lege două pase, încercările lor ti
mide de atac fiind extrem de u- 
șor respinse de apărarea „șepcilor 
roșii". Măi mult, surprinsă de 
contraatacurile foarte rapide ale 
clujenilor, apărarea, 
află de nenumărate 
dificultate și numai 
fazele de finalizare 
(min. 10), Mureșan (min. 17 și 29) 
și Bucur (min. 33) face, ca la pa- 
uat, tabela de marcaj să arate 
doar 1—0 în favoarea lui „U“.

La reluare, alb-albaștrii pornesc

în trombă spre buturile universi
tarilor, își creează cîteva bune o- 
cazii de gol, dar Simionaș (min. 
52), Marica (min. 57) și Romilâll 
(min. 61), din poziții foarte bune, 
șutează pe lingă poarta apărată 
excelent de Ștefan. în min. 70, a- 
celași Marica se află foarte aproa-

pe teren propriu, ieșenii 
cu efectivul incomplet — 
totuși favoriți in această 
și spectatorii urcau spre 
pe o vreme mohorită și 

într-o victorie

mai bun 
pătrunde 

șutează 
respinge

Politehnicii se 
ori in reală 
pripeala în 
a lui Sarbu

Stadionul „2ș August" ; teren bun; 
timp rece ; spectatori, aproximativ 
6 000. Au marcat : BUCUR (min. 8) 
șl BARBU (min. 83). Raport de cor
nere : 5—1. Raportul șuturilor la 
poartă : 18—13 (pe spațiul porții : 
7-5).

POLITEHNICA ! Costaș — HANCE- 
RIUC (min. 46 : Micloș), Stoicescu. 
Romllă I, Micloș (min. 45 : Hance- 
riuc) — MARICA. Romllă n, SimLo- 
naș — Irimiță (min. 46 : Spirea), Lu- 
pulescu, Alloaie.

„U“ CLUJ : ȘTEFAN — PORAȚCHI, 
PEXA, ClMPEANU, Ciocan — FA- 
NEA, ANCA, Mureșan — Bucur (min. 
57 : Coca), LTFALEANU, BARBU.

A arbitrat: AL. PIRVU **★*. a- 
jutat la tușă de Gh. Popovici și Max. 
Popescu (toți din București).

Cartonașe galbene • Ciocan, Spirea.
Alloaie. )

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

pe de gol, dar mingea șutată de 
el „mușcă" baril orizontală a por
ții clujene. în loc de 1—1 pe care 
— după aspectul general al repri
zei secunde, pe parcursul căreia 
clujenii s-au mulțumit doar să se 
apere — ieșenii îl meritau cu pri
sosința, va fi 2—0 pentru formația 
de pe Someș, în urma contraata
cului fulgerător, purtat „în doi", 
de Coca și* Barbu și încheiat eu 
un gol frumos al extremului stin
gă.

Și astfel, aici, se înregistrează 
una din marile surprize ale etapei, 
iar susținătorii studenților ieșeni se 
îndreaptă plini de tristețe spre casă.

Laurențiu DUMITRESCU

UN PUNCT AȘTEPTAT DE 19 ETAPE!
TIMIȘOARA, 10 (prin telefon)
Inutil să vă mai vorbim despre 

atmosfera de pe stadionul timișo
rean la reîiitîlnirea cu echipa iu
bită. Aplauze pentru ambele for
mații Ia apariția pe gazon, flori 
din partea bănățencelor îmbrăcate 
în cosțuțne naționale, iar „Gau- 
deamus lgitur“ s-a potrivit și pen
tru colegii din București. La sfirși- 
tul jocului, însă, „tribunele*1 erau 
supărate, iar în cele două cabine 
atmosfera cu totul diferită. Bucu
rie la oaspeți, care au obținut pri
mul punct în deplasare („și ce 
punct, spunea Ion Voica ; il aștep
tăm de 19 etape"), amărăciune la 
timișoreni. Supărarea acestora era 
cu atit mai mare cu cît desfășura
rea jocului, dominarea categorică 
le-au creat impresia că nu pot 
scăpa victoria. Dar minutele tre
ceau și iată, scorul final a rămas 
cel stabilit în minutul 35.

Ar /fi de prisos să repetăm la 
infinit S „gazdele au dominat, oas
peții s-au apărat cu dîrzenie". A- 
cea-sta a fost fizionomia partidei 
Raportul șuturilor la poartă și al 
cornerelor e grăitor. Dar în minu
tul 23, împotriva cursului jocului, 
bucurețtenii au deschis scorul:

Chihaia a șutat puternic 
peste 30 m, mingea a atins 
gușui din fața porții și a intrat in 
poartă pe lingă Jivan. Localnicii 
au fost la un pas de egalare peste 
cinci minute, dar mingea șutată de 
Mehedinții a întîlnit bara. Atacu
rile timișorenilor veneau în valuri

dc Ia 
rume- POLI TIMIȘOARA

SP.STUDENTESC 1(1)

„1 Mai“ ; teren foarte 
excelent ; spectatori, a- 
22 000. Au marcat : CHI- 

ilAlA (min. 23), respectiv BOJIN 
(min. 35). Raport de cornere : 9—3. 
Raportul șuturilor Ia poarța : 18—6
(pe spațiul porții : 10—3).

POLITEHNICA : Jivan — Mioc,
pAltinișan, arnAutu, maker — 
Surdan. Mehedințu (min. 65 : Coval- 
cic), LA ȚA — Floareș (min. 55 : Daș- 
cu), Bojin, Bungău.

SPORTUL STUDENȚESC• SUCIU 
— Grigore, CAZAN, MANDOIU, Ma
nea — Tănăseseu, CHIHAIA, iorga 
(min. 65 : Casșal) — M. Sandu, I. 
Constantin (min. 75 : ueșeanu), Țo- 
lea.

A arbitrat V. TOPAN **•**, aju
tat la linie bine de T. Gaboș și cu 
unele greșeli de I. Constantlnescu 
(toți din Cluj).

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

Stadionul 
bun ; timp 
proximativ

tfmi- 
n-au 
Erau

și în minutul 35 au egalat: Surdan 
a șutat, M. Sandu, venit în pro
priul careu de 6 m, a avut neșan
sa să respingă la Bojin, care, de 
la 8 m, a înscris jos, Ia colț.

Deși au șutat de cinci ori la poar
tă după pauză, oaspeții au ieșit 
greu din propriul teren. Dar 
șoreniî, în ciuda dominării, 
avut multe ocazii de a înscrie,
pe punctul să realizeze acest lucru 
în minutele 72 și 90, însă, la șu
turile lui Bojin, Suciu, în mare 
vervă, a avut intervenții excelente. 
El este unul din principalii artizani 
ai acestui punct prețios cucerit de 
Sportul studențesc, cu toate că și 
el, ca șl alțî colegi ai săi, a tras 
de timp. Dar acesta este fotbalul. 
De atîtea ori tabela de marcaj nu 
este.. în concordanță cu situația 
de pe teren 1 Așa cum s-a întîm- 
plat și în această duminică, la Ti
mișoara.

Constantin ALEXE
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DUPĂ DOUĂ ZÎLE DE ÎNTRECERI

PROFILEAZĂ FAVORIȚII 
SERIILE PRELIMINARE

CE. DE HOCHEI JUNIORI

Campionatul european de 
pentru juniori (grupa B) a 
nuat cu partidele zilei a doua,

• JucAtoril bulgari «galeazâ In ultim*!* sacurxta • Echipa Norvegia! con
firmă reputația hocheiului «candinav • Da la 7—0 la 8—7, sau pericolul 
relaxării timpurii.

hochei
canH-

DANEMARCA — BULGARIA 5—5 
(1-0, 2—1, 2—4) I

După evoluția din ajun a celor 
'două formații se părea că meciul 
inaugural al zilei a doua avea să 
însemne o simplă formalitate pen
tru juniorii bulgari. De acest lu
cru erau probabil, convinși șl el, 
abordînd prea ușor disputa. Rezul
tatul : spre stupefacția generală, in 
minutul 33 Danemarca conducea cu 
3—0 (I), prin punctele înscrise de 
Jorgensen, Ostergaard șl Laursen. 
Bulgarii au redus din handicap, 
prin Krîstev, omul lor de gol, dar 
era evident că jocul nu le mer
gea. In ultima repriză, după o ex
celentă ocazie ratată de Liubomi- 
rov, H-msen majorează scorul. Ho- 
cheiștii bulgari nu se dau, însă, 
bătuți. Ei măresc ritmul jocului și 
reușesc să înscrie de două ori: 
Liubomirov și Todorov. Dar, în pli
nă ofensivă, mai primesc un gol 
(Andersen, min. 57 : scor 5—3) care 
părea hotărîtor pentru soarta par
tidei. Bulgarii găsesc, însă, resurse 
nebănuite pentru a forța egalarea, 
pe care o obțin în mai puțin de un 
minut prin Liubomirov și Todorov, 
Au condus bine O. Barbu și FI. Gu- 
bernu (România).
R. F. GERMANIA — UNGARIA 15—9 

(2—0, 6—0, 7—0)
Un meci fără istoric! Juniorii un

guri n-au putut face față putemi-

efior lor adversari, net mperiori 
în patinaj, viteză, îndeminare, teh
nică și concepție tactică, care al
cătuiesc un mecanism foarte bine 
pus La punct. Jocul s-a desfășurat 
intr-un singur sens — spre poarta 

. apărată alternativ (dar fără șanse 
de succes) de Zsidakovics și Veres. 
Un moment amuzant s-a petrecut 
la sfîrșitul reprizei a 
câtorii vest-germani, 
pe gheață, au pasat
el timp de două minute, pînă cLnd 
a reintrat al 5-lea echipier...

Autorii golurilor Herrmann (3), 
H. P. Egen (2), Reil (2), Rottluff (2), 
K. Huggemos (2), K, H, Huggemos, 
Mfiller, BalUiausen, Hinterstockher.

Au arbitrat: L. Nocev (Bulgaria) 
fl B. Ewald (Danemarca).

NORVEGIA — IUGOSLAVIA 8—3 
(4—2, 1—0, 3—1)

Un joc interesant care, înainte 
de toate, ne-a oferit o plăcută sur
priză : evoluția echipei norvegie
ne. Aceasta a obținut o victorie 
chiar mai clară decît o arată sco
rul. Scandinavii patinează bine, 
joacă combinativ și destul de rapid, 
sînt atenți în apărare. Iugoslavii, 
obosiți — probabil — de efortul 
depus în partida din ajun, au evo
luat sub valoarea arătată sîmbătă.

Jocul a debutat furtunos și, în 
min. 6, norvegienii conduceau cu 
2—0. Adversarii lor au redus din 
handicap, dar nordicii s-au deta
șat iar, păstrînd permanent o di-

2-a, cînd ju- 
rămașl în 4 
pucul între

cit

ferență care M punea ta adăpost de 
emoții.

Cele 11 goluri ale partidei au 
fost realizate de Stokke (2), To- 
massen (2), Fuglenerg, Ajaxon, 
Lokken și Anderson, pentru nor
vegieni, respectiv, Răgi, Hafner și 
Klemenc,

Au arbitrat bine: I. Hofer (Aus
tria) și J. Julien (Franța).

ROMÂNIA — AUSTRIA 8—7 
(2—0, 5—3, 1—4) I I

Partida „vedetă" a serii era
pe aci să furnizeze marea surpri
ză a campionatului. După ce a 
condus cu 7—0 (min. 32), echipa 
României s-a văzut în situația — 
la sfîrșit — de a-și apăra cu dis
perare (în 3 oameni pe gheață) o 
victorie la limită.

Explicația trebuie căutată în re
laxarea timpurie pe care și-ș per
mis-o formația noastră, socotind 
— în mod cu totul eronat — contu
rile încheiate. Austriecii au ma
rele merit de a nu fi depus armele 
la un scor ce părea irecuperabil și 
de a fi știut să exploateze gravele 
greșeli comise în apărare de ad
versarii lor. în min. 55 scorul era 
8—4 pentru gazde, pentru ca în 
ultimele 60 secunde de joc, la 8—7, 
austriecii să încerce forțarea ega-austriecii să încerce 
larii.

O lecție (bănuim) 
juniorii noștri !

Autorii golurilor : ____
Szabo, Nuțescu, Sandor, Gali, 
pectîv Hirlander (3), Kdnig 
Schilder și Peck.

Au arbitrat un meci greu, 
s-a desfășurat către sfîrșit sub 
nul unei mari nervozități, W. 
tes (R.F.G.) și A. Fischer (Norve
gia).

utilă pentru

Dumitru (4), 
res-
(2).

care 
sem- 
Mat-

CEI CARE

tO minute de angajament fizic total ți încleștare, acesta a fost primul meci 
al „matineului" hocheistie de ieri, Danemarca — Bulgaria

GEORG JENSEN
(Danemarca)

Echipa Danemarcei a furni
zat surpriza zilei a doua a 
campionatului, condueînd 59 
de minute formația Bulgariei, 
care s-a salvat, in extremis, 
cu un meci nul, printr-o ma
re șansă : pucul șutat (slab) 
de Todorov a căpătat o tra-

&

I VALERIA ȘTEFĂNESCUCasplonitili

mropen
MEDALIA DE BRONZdi atletism

»I LA SĂRITURA ÎN LUNGIME
GOTEBORG, 10 (prin telefon).
O constatare se impune cu preg

nanță : înaltul nivel al rezultatelor 
cu care s-au încheiat majoritatea ce
lor 19 probe din programul celor 
două zile al „europenelor" de sală, 
ediția 1974. Chiar și la o probă con
siderată nespectaculoasă, 
greutății, care sîmbătă 
a ținut trează atenția 
mai bine de 2 ore. Deși 
rie de cinci aruncări 
peste 20 de metri, Nadejda Cijova nu 
a putut depăși rezultatul de 20,75 m 
realizat de cehoslovaca Helena Fibin- 
gerova in prima încercare !

Disputele de duminică dimineața 
au încununat două probe : săritura în 
lungime și 800 m fete. în prima, am 
înregistrat satisfacția micii noastre 
delegații, Valeria Ștefănescu reușind 
— ceea ce nu a reușit la garduri — 
să obțină medalia de bronz într-o 
întrecere presărată cu spectaculoase 
răsturnări de situații. A condus mai 
înti elvețianca Meta Antenen, cu 6,40 
m, pentru ca apoi Angela Schmalfeld 
(R.D. Germană) să treacă în frunte 
cu 6,50 m. în ultimele două încercări, 
Antenen reușește 6,59 și 6,69 m cu 
care ciștigă titlul european. Valeria 
Ștefănescu a reușit în cea de-a patra 
săritură 6,39 m, smulgindu-i cu un 
centimetru locul pe podium, ceho
slovacei Jarmila Nygrynova. Iată, a- 
șadar, că polivalentul talent al Vale- 
riei Ștefănescu. strădaniile perseve
rente la antrenamente și ambiția deo
sebită îi permit să cîștige, după o 
lungă întrerupere a activității com- 
petiționale o medalie într-o competi
ție de nivel european, într-o altă 
probă decît cea care a oonsacrat-o I 
Viorica Viscopoleanu s-a comportat 
la nivelul evoluțiilor din acest sezon 
ocupînd locul V cu 6,32 m.

Reuniunea de după amiază a pro
gramat finalele la nu mai puțin de 
12 probe. Din nou performantele de 
mare valoare nu au lipsit. Astfel, a- 
runcătorul de greutate G. Capes (An
glia) și-a îmbunătățit propriul record 
european aruneînd 20,95 m, Nadejda 
Hina (U.R.S.S.), deși învinsă în fina
lă, a obținut în semifinale un nou 
record mondial (52,44) Ia 400 m, iar 
Tonka Petrova (Bulgaria) a încheiat

aruncarea 
după amiază 
spectatorilor 
• avut o se- 

consecutive

proba de 1 500 m în 4:11,00, nou re
cord al lumii.

Vorbind de alergările lungi, «ă sub
liniem comportările rerezentanților 
noștri în cursele de 1500 m. Atît 
Ileana Silai' cît și Petre Lupan au 
ocupat locul patru, cu noi recorduri 
republicane, la capătul unor dispute 
în care s-au numărat printre prota
goniști. Bine a sărit și Cornelia Popa 
la înălțime. 1,86 m (din prima încer
care), dar acest rezultat n-a fost su
ficient pentru obținerea unei medalii.

Rezultate tehnice : BĂRBAȚI : 60 
mg i 1. A. Moșiașvlll (U.R.S.S.) 7,66, 
2. M. Wodzynski (Polonia) 7,68, 3. F.

VALERIA ȘTEFĂNESCU

Bl ■

,7-' .1,',?t'

Siebeck (R.D.G.) 7,74, 400 m : 1. A. 
Brijdenbach (Belgia) 46,60. 2. A. Schei- 
be (R.D.G.) 46,30, 3. G. Arnold
(R.D.G). 46,94, 800 m : 1. L. Susanj 
(Iugoslavia) 1:48,07, 2. A. Zsinka (Un
garia) 1:48,50. 3. J. Plachy (Ceho
slovacia) 1:49,49 ; 1 500 m : 1. H. Szor- 
dykowski (Polonia) 3:41,78, 2. T.
Wessinghage (R.F.G.) 3:42,04, 3. W. 
Staszak (Polonia) 3:43,48, 4. F. Lupan 
(România) 3:44.67; 3 000 m : 1. E. 
Puttemans (Belgia) 7:48,48, 2. P. This 
(Belgia) 7:51,77, 3. P. Penkava (Ceho
slovacia) 7:51,79 ; prăjină : 1. T. SIu- 
sarski (Polonia) 5,35 m, 2. A. Kallio-

PE TERENURILE 
DE TENIS

măki (Finlanda) 5,25 m. 3. J. Laurfs 
(U.R.S.S.) 5,25 m ; greutate : 1. G.
Capes (Anglia) 20,95 m, 2. H. J. Rot
henburg (R.D.G.) 20,37 m, 3. J. Bra- 
bec (Cehoslovacia) 19,56 m ; FEMEI : 
60 m : I. R. Stecher (R.D.G.) 7,16. 2. 
A. Lynch (Anglia) 7,17, 3. I. Szewin
ska (Polonia) 7,20, (Carmen Ene nu. 
s-a calificat în finală) ; 400 m : 1. J. 
Pavlicici (Iugoslavia) 52,64, 2. N. Rina 
(U.R.S.S.) 52,81. 3. W. Dietsch (R.D.G.) 
52,84 ; 800 m i 1. E. Katolik (Polonia) 
2:02,38, 2. G. Ellenberger (R.F.G.) 
2:02,54, 3. G. Hofftneister (R.D.G.) 
2 :02,59 ; 1500 m i 1. T. Petrova (Bul
garia) 4:11,00, 2. Krebs (R.D.G.) 4:11,33, 
3. T. Kazackova (U.R.S.S.) 4:14,45, 4. 
L Silal (România) 4:17,20; lunrîme t
1. M. Antenen (Elveția) 6,69 m, 2. A. 
Schmalfeld (R.D.G.) 6,50, 3. V. Ștefă- 
nescu (România) 6.39 m, 4. J. Nygry- 
nova (Cehoslovacia) 6,38 m, 5. V. Vis- 
copoleanu (România) 6,32 m ; înălți
me : 1. R. Witscha3 (R.D.G.) 1,90 m,
2. M. Karbanova (Cehoslovacia) 1,88 
m, 3. R. Kirst (R.D.G.) 1.88 m, 4. C. 
Popa (România) 1,86 m.„ 8—11. V. loan 
(România) 1,80 m.

Paul SLAVESCU

BUENOS AIRES — Cuplul Ion 
Tiriac (România) — Baron Rahim 
(Pakistan) i-« calificat pentru fi
nala probei de dublu. tavingtad 
pereche* Zednik (Cehoslovacia) — 
O. Bengtsson (Suedia) ou 4—6, 
7—6, 6—4 ți va întîlnl ta finali 
cuplul Taylor (Anglia) — Cano 
(Argentina), tn finala probei da 
simplu bărbați ee vor tntfinl ar* 
gontinienll Ganxabal fi Vila*. Pri
mul l-a înving eu 5—7. 6—®, S—l 
pe compatriotul său Cana, ier se
cundul l-a eliminat ou T—4, 1—4, 
6—3 pe Zednik.

HARTFORD. — ta nodul de 
tenis Australia — S.U.A., «corul 
este de 2—2. Arthur Ashe a egalai, 
Invingîndu-1 cu 8—3, 3—3 pe Rod 
Laver.

CAIRO. — Mart» Neumanov* 
(Cehoslovacia) a cîștigat proba do 
simplu, învingînd în finală cu 2—6,
6— 1, 6—2 pe Helga Schultze
(R.F.G.), Proba de dublu a revenit 
cuplului Ismail el Shafel (R.A. E- 
gipt) — Brian Fairlie (Noua Zee- 
landfi), care a Întrecut cu •—3* 
11—9, 8—2 perechea Holecell —• 
Singh.

BOGOTA. - ta semifinala se
nei americane a „Cupei Devie* e* 
chip* Republicii Sud Africane 
conduce cu 3—0 în meciul eu for- 
mâți a Chile, în proba de dublu, 
McMillan ji Hewitt au învins ea
7— 9, 4—6, 6—2. 6—4, 6-4 pere
chea Cornejo, Filled.

DALLAS. — Semifinalele tur
neului feminin 8-au încheiat cu 
următoarele rezultate: Chris Evert 
(S.U.A.) — Franțoise Dure (Fran* 
ța) 6—4, 6—3; Virginia Wade 
(Anglia) — Nancy Richey Gunter 
(S.U.A.) *—6, 6—2, 6 4,

PE GHEATĂ ȘI PE ZĂPADĂ
CHRISTINE ERRATH A RĂMAS 

IN FRUNTE
Proba feminină individuală din 

cadrul campionatelor mondiale de 
patinaj artistic de la Miinchen a 
fost cîștigată de reprezentanta R.D. 
Germane, Christine Errath, tn vir
ată de 17 ani. Campioană euro
peană în anul'* 1973, Christine Er
rath își confirmă valoarea în com
petiția celor mai bune patinatoare 
din lume. învingătoarea a totali
zat 230,95 puncte, fiind urmată 
în clasament de Dorothy Hamill 
(S.U.A.) 228,71 puncte. Dianne de 
Leuw (Olanda) 221,18 puncte,

Li (jIIIȚI, B0X1RII ROMANI ÎNVINGĂTORI 
IA IIN SCOR HAI SEVER DEC1T IA BUCUREȘTI;

ROMANIA-R.D; GERMANA 8-3

e patinoar se consumau secven
țele palpitante ale unui joc ex
trem de echilibrat : Danemarca 
— Bulgaria. Nu era, deci, un 

moment prea potrivit pentru a-i so
licita un interviu' tovarășului Vasile 
Miiitaru, secretarul general al F.R.H. 
Totuși, cel care se ocupă direct de 
buna desfășurare a întrecerilor gru
pei B a campionatului european de 
juniori a avut amabilitatea să ne 
răspundă la cîteva întrebări, dezvă- 
luindu-ne unele din amănuntele 
muncii de organizare reclamată de 
amploarea unei astfel de competiții.

— Am început această dificilă dar 
onorantă activitate încă din luna sep
tembrie a anului trecut, de îndată ce 
Directoratul L.I.H.G., reunit la Diis
seldorf, a încredințat federației noas
tre sarcina organizării, pentru a doua 
oară, a campionatului european de 
juniori grupa B. încă de atunci a 
fost formată o comisie care, cu spri
jinul biroului federal, a trecut ime
diat la muncă.

— Ce activitate a avut la început 
comisia ?

— S-a acționat mai mult în direc- 
ansamblu a acestei 

cu un mare rol 
tineretu-

fia pregătirii în 
importante acțiuni, 
propagandistic în rîndurile 
lui. Apoi, după ce au fost stabilite 
toate amănuntele, s-a trecut la tipă
rirea unei vaste formularistici, Ia 
pregătirea patinoarului,, a locurilor de 
cazare etc.

— Pentru ca întrecerea să se poată 
desfășura în cele mal bune condițiuni, 
în prezent, cîți oameni lucrează în 
diferite sectoare ?

— Peste 50, majoritatea iubitori ai 
sportului, ai hocheiului, care ne ajută 
enorm. Avem de făcut față, în fiecare 
moment, unei multitudini de proble
me, legate de cazarea și masa celor 
aproape 250 de participant!. Edităm 
zilnic un buletin tehnic, cu date inte
resante, culese de la fiecare meci. Și 
mai sînt, încă multe, foarte multe 
alte asemenea lucruri miel șl mari 
care trebuie rezolvate cu toată promp
titudinea.

— Puteți evidenția pe _ cineva 7
— Da. Vă rog să sublimați munca 

neobosită a tovarășilor Ștefan Bărbiei, 
Constantin Țico, Vilhelm Sobcovici, 
Viorel Păunescu cărora li se adaugă, 
firește, întregul personal al patinoa
rului, al hotelului șl restaurantului de 
la „23 August" etc. Trebuie să subli
niez sprijinul deosebit al conducerii 
C.N.E.F.S. care ne-a ajutat perma
nent pentru a ne putea îndeplini an
gajamentul luat față de Liga inter
națională de hochei pe gheață. De 
altfel, forul internațional s-a intere
sat în permanență de felul in eare 
s-a desfășurat activitatea de pregătire 
a unei competiții de o asemenea am
ploare, menită să contribuie la dez
voltarea pe o scară și mai largă a 
hocheiului in rîndurile tineretului de 
pe continentul nostru.

iectorie bizară și a sărit, cu 
totul neașteptat, în poartă. 
Oricum, însă, GEORG JEN
SEN, păzitorul buturilor da
neze, rămîne unul din eroii a- 
cestui meci.

Are 18 ani, este de meserie 
strungar, practică hocheiul din 
1968. Face part edin echipa 
de seniori Herning (oraș în 
Yuțlanda, cu 100 000 de locui
tori), care a cîștigat, recent, 
campionatul național. 11 pre
gătește antrenorul american 
Greg Wentz, managerul forma
ției.

— Se pare că în Danemar
ca există o adevărată tradiție 
in pregătirea unor buni por
tari, ne-am adresat d-Iui Paul 
âmentorp, conducătorul .. 
lui, care a avut gentilețea 
a ne oferi datele despre 
nărui hocheist.

— Neavînd... jucători 
cimp prea buni, căutăm 
compensăm cît de cît, 
handicap.
mind, 
locutor.

GALAȚI 10 (prin telefon). într-o 
atmosferă pe care publicul gălă- 
țean se pricepe extrem de bine s-o 
creeze întrecerilor pugilistice, Sala 
sporturilor din localitate a găzduit 
partida revanșă dintre reprezenta
tivele de box ale României și Repu
blicii Democrate Germane. In fi
nalul galei, cei peste 3 500 de 
spectatori, care au umplut pînă la 
refuz frumoasa sală din portul du
nărean, au salutat cea de a doua 
victorie a pugiliștilor români. Deși 
antrenorii Ion Popa și Petre Mihai 
au prezentat Ia Galați o formație 
complet schimbată față de cea a- 
liniată la București, elevii lor au 
reușit să cîștige la un scor mai 
mare decît cel realizat în sala 
Floreasca : 8—3.

VIITORUL CAMPIONAT MONDIAL
FEMININ DE HANDBAL IN U.R.S.S.

Campionul „semimuștelor" noas
tre, Aurel Mihal, și-a dominat clar 
adversarul, îndeosebi cu lovituri de 
stînga Ia corp. Intr-un moment de 
luptă corp Ia corp, adversarul său, 
Jiirgen Schultz, își sparge arcada 
și medicul îl oprește să mai bo- 
xeze. A. Mihai b. ab. 2. J. Schultz, 
în partida „muștelor", Faredin I- 
brahim a făcut o frumoasă de
monstrație de scrimă pugilistică, 
adăugind boxului său derutant șl 
plusul de combativitate necesar. 
F. Ibrahim b.p. W. Liebing. Vice- 
campionul Europei la categoria co
coș, Mircea Tone, l-a dominat cu 
autoritate în toate cele trei repri
ze pe Detlef Scherpke. M. Tone 
b.p. D. Scherpke. Campionul euro
pean la „pană", Ștefan Forster, a 
suferit cea de a doua înfrîngere în 
țara noastră. Gheorghe Ciochină l-a 
depășit printr-o tehnică superioară. 
Gh. Ciochină b.p. St. Forster. La 
„semiușoară" G. Radowski b.p. 1. 
Vladimir, aducînd oaspeților primul 
punct. în partida „ușorilor" s-au 
schimbat lovituri cît în... cinci me-

ciuri. La capătul unei dispute He o 
intensitate maximă, P. Dobrescu 
b.p. U. Beyer. „Semimîjloeiul" gă- 
lățean Ilie Tîrilă cîștigă prin ne- 
prezentarea lui M. Weidner. Nereu
șind să-și valorifice din plin forța 
directei de dreapta, „mijlociul mic" 
Sandu Tîrilă a fost învins de ruti
natul Tiepold. In ultima repriză a- 
mîndoi au fost numărați. P. Tiepold 
b.p. S. Tîrilă. La „mijlocie", G. Wit- 
temburb b. ab. 3. I. Mihoc. „Se
migreul" Vasile Croitoru a depășit 
toate așteptările. Cu repetate direc
te de dreapta el l-a dominat co
pios pe W. Heimann, obligîndu-1 
pe acesta să obstrucționeze în ne
numărate rînduri, motiv pentru 
care a fost descalificat în ultimul 
rund. V. Croitoru b.ab. 3 W. Hei
mann. în ultima partidă, „greul" 
gălățean Vasile Lehăduș, într-o for
mă excelentă, cîștigă categoric în- 
tr-un meci de mare spectacol în 
fața lui Karl Heinz SchrCder. V. 
Lehăduș b.p. K. H. Schrdder.

Gerti Schanderl (R. F. Germania) 
216,07 puncte, Karin Itcn (Elveția) 
215,37 puncte, Lynn Nightingale 
(Canada) 215,61 puncte.
„CUPA EUROPEI* LA SCHI FEMINIFI

Concursul internațional de schi 
de la Andorra, contînd 
„Cupa Europei", s-a încheiat 
disputarea probei feminine 
slalom special, cîștigată de Elena 
Matous (San Marino) cu tâmpul de 
28,05. Pe locul secund s-a clasat 
Brigitte Totschnig (Austria) — 
29,97, urmată de Tiziana Bracelli 
(Italia) — 31,15. în clasamentul 
„Cupei Europei" conduce Elena 
Matous, cu 161 puncte, urmată de 
Conchita Puig (Spania) — 134 
puncte și Agnes Vivet-Gros (Fran
ța) —- 109 puncte.

HOCHEIȘTII SOVIETICI VICTORIOȘI
La Londra s-a disputat meciul 

internațional de hochei pe gheață 
dintre echipa Dinamo Moscova și 
formația „London Lions". Hoche- 
iștii sovietici au obținut victoria 
cu scorul de 8—3 (2—1, 3—1,1—1), 
prin golurile înscrise de Kotkov 
(2), Vikulov (2), Gurev »| Titov; 
Punctele formației gazdă *u fost 
marcate de McCutcheon (2) 11
Sterner.

BOBERII DIN R.D.G, SE DISTING
Concursul internațional de bob' 

desfășurat ia Suhl (R.D. Germană) 
a fost cîștigat de echipajul secund 
al R.D. Germane (Schoenau — 
Bernhard), care a realizat timpul 
de 3:09,96. Pe locurile următoare 
s-au clasat echipajele R.D. Ger
mane I (Nehmetr — Bapock) 
3:10,26 și Austriei (Stengi «-6 
Krenn) — 3:11,70.

pentru 
cu 
de

TELEX
Cea de-a M-a ediție a cursei cicliste 

Milano-Torino a fost cîștigată de rutie
rul belgian Roger de Vlaeminck, crono
metrat pe distanța de 209 km, cu timpul 
de ShlO (medie orară 40,452 km). Pe 
locurile următoare s-au clasat italienii 
Bergamo, Zllloll *1 Bltossl.

lotu- 
de 
tî-
de 
să 

acest 
., ne-a răspuns, glu- 

amabilul nostru inter-

Cronici ți comentarii : Romeo VILA. 
RA, Valeriu CHIOSE, Călin ANTO
NESCU. Foto : D. NEAGU

BERLIN 10 (AgerPres). — Con
siliul Federației internaționale de 
handbal, întrunit la Berlin, a hotă- 
rît ca viitoarea ediție a campiona
telor mondiale feminine de hand
bal să se desfășoare, în anul 1975, 
în U.R.S.S. Pe de altă parte s-a 
anunțat că echipele României și 
R. D. Germane, finaliste ale cam
pionatului mondial, sînt calificate 
de drept în turneul final masculin 
al Jocurilor Olimpice din 1976 de 
Ia Montreal. La turneul final vor 
lua parte 12 echipe. Eliminatoriile 
vor începe la 15 octombrie 1975. -

ROMANIA, PENTRU A 4-a OARA CAMPIOANA MONDIALĂ LA HANDBAL MASCULIN!
(Urmare din pag. 1)

și variat — iată atuurile care au 
conferit handbaliștilor români, ade- 
vărați maeștri, satisfacția obținerii 
marii performanțe, a unui record

absolut în materie : 4 TITLURI DE 
CAMPIONI AI LUMII. Bravo Penu, 
Bravo Gațu și Birtalan, Bravo tutu
ror care ați apărat cu cinste presti
giul handbalului, al sportului româ
nesc.

CRONICA MECIULUI MINUT CU MINUT
In aplauzele frenetice ale publicului, 

echipa țârii gazdă a pornit la primul 
atac, folosind un tempo destul de lent, 
de tatonare. In timpul căruia căuta o 
breșă pe unde să fie Înscris cel dinții 
gol al întîlnirii. Șutul lui Ganschow, 
foarte puternic, nu va nimeri, insă, spa
țiul porții noastre, așa că iată-1 pe hand
baliștii români pornind la ofensivă. Pri
mul lor atac, prima combinație în viteză 
(Voina — Gațu) șl căpitanul echipei 
noastre, infiltrat fulgerător pe extrema 
stingă, deschide scorul In min. 3 : 1—0 • 
pentru România. In minutul următor 
ne aflăm din nou In fața porții Iul 
Voigt și Birtalan, bine protejat de 
„paravan", execută Impecabil o arun
care de la 9 m care face Inutilă Inter
venția portarului advers : 2—0 I

Puțin surprinși de rapiditatea cu care 
au primit cele două goluri, handbaliștii 
din R. D. Germană îșl reglează tirul, 
punîndu-1 la încercare pe Penu, dar a- 
cesta apără sigur două șuturl-bombă ale 
lui Kăhlert. în mln. 8, însă, înaltul a- 
tacant al adversarilor noștri (cel mal 
înalt, de altfel, dintre toți jucătorii pre- 
zenți la acest Campionat mondial — 
2,00 m) va reuși să puncteze, transfor- 
mînd o aruncare de la 7 m. Peste alte 
60 de secunde, cei doi arbitri danezi 
îl elimină din teren pe Constantin Tu- 
dosie (pentru două minute) și hand
baliștii din R. D. Germană fructifică 
prompt superioritatea numerică, egalînd 
prin același Kahlert. Apoi, în min. 12, 
la capătul unul atac succesiv, Engel 
scapă de sub supraveghere pe extre
ma stingă, trimițlnd un balon cu boltă 
peste Penu șl aducînd echipei sale — 
pentru prima dată în acest joc — con
ducerea : 3—2. Răspunsul băieților noș
tri nu se lasă așteptat 
cunde adică exact cît 
Iui Adrian Cosma să 
pătrundă impetuos pe 
și să șuteze lmparabll. 
nou rlndul lui Ștefan

decît cîteva se- 
1-a fost necesar 
tenteze șl să 

extrema dreaptă 
Apoi, este din 

Birtalan să în
scrie. pornit într-o adevărată cursă de 
urmărire, pentru a dobîndl titlul de gol- 
geter al acestui C.M., uriașul blond șu- 
tează necruțător de flecare dată. Dar

lată că atunci cînd acele ceasornicului 
indicau scurgerea primului sfert de oră, 
un alt jucător român este trimis pentru 
2 minute pe banca rezervelor — Licu — 
și handbaliștii țării gazdă profită din 
nou, egallnd prin același Kahlert : 4—4. 
Un paravan de 4 jucători și o aruncare 
de la 9 m, executată cu măiestrie de 
Birtalan, ne readuc conducerea : 5—1
(min. 19), pentru ca apoi avantajul 
nostru să crească la două goluri, gra
ție aceluiași jucător, se face 
tă, însă, timiditatea celorlalți
ai echipei române (Gunesch șl Kicsid), 
care nu găsesc culoarele de șut. In 
mln. 23 primim un nou gol pe aripa stin
gă (autor B8hme), dar Birtșlan înscrie 
șl el în același minut : 7—5. Bărbăția 
manifestată de băișțil noștri în apărare 
ne costă, de această dată chiar foarte 
scump ; Licu este eliminat pe 5 minu
te 1 Cu doi pivoți (Lackenmacher și 
P. Rost), handbaliștii din R. D. Germa
nă presează șl obțin o aruncare de la 
7 m, apărată excelent de Penu, dar ar
bitrii danezi dictează imediat un alt 
penalty, care va fi transformat de P. 
Rost : 7—6 in fayoarea noastră. Minu
tele se scurg, însă, cu repeziciune și 
absența unui jucător din formație îi 
face pe băieți să se crispeze în apăra
re. Iată și motivul pentru care gazdele 
reușesc să egaleze în min. 30, 
Hildebrand : 7—7. Nici ultimele 
cunde ale reprizei nu ne sînt f 
bile, Ia un contraatac a] echipei 
Germane, Lackenmacher reușind 
înscrie. Scor la pauză, deci, 8—7 
favoarea formației lui H. Seiler.

La reluare, adversarii noștri, cu 
lași joc matematic, orientat cu predi
lecție spre tunarul Kăhlert, se deta
șează la două goluri (min. 34 : 9—7),
dar șl maniera noastră de joc se schim
bă vizibil. în atac, jocul pozițional este 
combinat cu circulații fulgerătoare, 
capătul cărora obținem, întîi un 
splendid prin Stockl (mln. 35 : 
și, apoi, o aruncare de la 7 m. trans
formată de Kicsid. In apărare, glganțil 
noștri uimesc acum prin mobilitate șl 
viteză, bloclnd șuturi puternice șl re-

remarca-
„tunari”

prin 
se- 

favora- 
1 R.D. 

să 
în

ace-

ia 
gol 

8—9)

cuperind baloane dificile. Penu apără 
(cu zîmbetui pe buze I) aproape totul, 
iar Cristian Gațu zburdă pe teren, de- 
rutînd apărătorii adverși. Birtalan înscrie 
golul 42 și ne readuce conducerea (min. 
41 : 10—9), iar Stockl, pe contraatac, 
mărește avantajul : 11—9 (min. 44). 
pravegheat cu strictețe de Pitzsch 
trodus în teren special pentru a-1 
hila), Birtalan vrea să dovedească 
turor că nu se opreșt" la... 42, și 
scrie din nou ! Tabela de marcaj 
dică 12—9. iar cronometrul electronic — 
min. 46. Din nou, Insă, primim o... 
eliminare — și tot pe 5 minute ! — Tu
dosie. Handbaliștii din R. D. Germană 
aruncă în luptă totul, continuă să spe
re, și înscriu prin Hildebrand (12—10). 
Echipa lui Gațu și a lui Penu simt 
totuși, victoria aproape și și-o apropie 
cu fiecare minut. Kicsid execută impe
cabil un 7 m (13—10) și Ganschow reu
șește să puncteze pentru prima oară in 
acest meci (13—11 : min. 54). Cu trei 
minute înainte de final. Cosma înscrie 
ultimul gol al echipei noastre (14—11), 
în același minut In care Voina este 
eliminat din teren ! Din nou în supe
rioritate, elevii lui H. Seiler reduc han
dicapul doar cu un gol, grație lui Boh- 
me, dar timpul se scurge și sirena a- 
nunță sfîrșitul partidei. Băieții noștri

cuceresc al patrulea titlu de campioni 
mondiali 1. ..

Arbitrii Rodii și Ovdal (Danemar
ca) au condus autoritar următoarele 
formații : ROMANIA : Penu (Dincă) — 
Kicsid 2, Gațu 1. Licu, Voina, Gunesch, 
Birtalan 7, Tudosie, Gosma 2, Stock; 2, 
Dan Marin ; B. D. GERMANA ; Voigt 
(Weiss) — Ganschow 1, Hildebrand 2, 
Bohme 2, Lakenmacher 1, «Engel 1, 
Pietsch, Kăhlert 4, Schmidt^ J. Rost, 
P. Rost 1.

Echipa României a beneficiat de 
două aruncări de la 7 metri pe care 
le-a transformat ; handbaliștii din R.D. 
Germană eu executat 3 pepalty-uri, în
scriind de două ori. Formația țării 
noastre a fost sancționată cu 16 minu
te de eliminare, iar eea adversă a ju
cat toată partida în 7 jucători.

Intr-un meci contînd pentru locurile 
, 5—6 : U.R.S.S. — Cehoslovacia 26—24 

(14—11). Clasament final :
1. ROMÂNIA, 2. R. D. Germană, 3. 

Iugoslavia, 4. Polonia. 5. U.R.S.S. 6. Ce
hoslovacia, 7. Ungaria, 8. Danemarca, 
9. R. F. Germania, 10. Suedia, 11. Bul
garia,, 12. Japonia.

Astăzi, lotul handbaliștilor noștri este 
așteptat să sosească la aeroportul 
topeni, în jurul orei 18,30.

DECLARAȚII DUPĂ FINALĂ...

Su- 
(in- 
anl- 
tu- 
în- 
ln-

O-

Wolfgang Lackenmacher (căpitanul 
echipei R.D. Germane) : „ti felicit sin
cer pe handbaliștii români. Peste ani și 
ani, schlmbînd trei generații, ei au ră
mas în frunte. Au cîștigat, trebuie să 
recunosc, pe merit".

Arbitrul Rodii (Danemarca) : „Echipa 
României a meritat să cîștige această 
mare finală. Ea a trecut cu calm peste 
momentele dificile și șl-a materializat 
plusul de forță și luciditate. Cu Gațu, 
un sportiv extrem. de inteligent, cu 
Penu, un portar de mare clasă, evident 
cel mai bun al acestui campionat mon
dial, cu Birtalan, golgeterul competiției 
un om cu o forță și detentă ieșite din 
comun, pe eare coechipierii săi au știut 
să 1 le pună în valoare, România are o 
reprezentativă de mare valoare, aproape 
imposibil de învins, pe orice teren".

Nlcolae Nedef și Oprea Vlase (antre
norii echipei) : „Sîntem fericiți că am 
cîștigat o finală pe care meritam să o 
clștigăm Deși am Jucat în compania 
unor adversari foarte valoroși, care au 
întrecut pe campioana olimpică, ne-am

păstrat calmul. Sigur că dacă n-am fi 
greșit uneori copilărește, cum am fă- 

■ima repriză, dacă ne-am fl 
le toate emoțiile, am fi re- 

Noua 
Penu 
poate 
cam- 
avut.

cut-o în pri 
debarasat a< 
purtat o victorie confortabilă, 
noastră echipă, echipa iul Gațu, 
șl Birtalan este la fel de bună, 
chiar mai bună, decît celelalte 
pioane mondiale pe care le-am 
Toate trei au fost echipe de aur ale 
handbalului românesc".

Cristian Gațu : „Am dovedit în acest 
meci că sîntem o echipă omogenă în 
care toată lumea a luptat pentru același 
țel : victoria Am știut să îmbinăm, forța 
de șut a iu! Birtalan cu pătrunderile 
lui Tudosie și Cosma, cu abilitatea luî 
Stockl. Iar Penu, bunul șl dragul meu 
prieten Penu a fost uluitor. Le mulțu
mim antrenorilor noștri Nedef și Vlase 
pentru că au muncit atîta cu noi, pu- 
nînd toate cunoștințele și tot sufletul în 
pregătirea noastră Le mulțumim tutu
ror celor ce ne-au susținut șl au fost 
cu gîndul alături de noi, celor ce ne-au 
trimis zeci șl sute de telegrame".

Mihai TRANCA

AGENDA SĂPTĂMÎNII
11—12 SCHI Cupa Europei (m) — probe alpine, la Baquelra (Spa

nia).
lî—13 VOLEI Turneul final al Cupei cupelor (f) Ia Osljee (Iugoslavia).
11—17 tenis Turnee internaționale Ia Washington (W.C.T. — 1), Sao 

Paulo (W.C.T. — 3) și Alexandria.
13 Fotbal R. D. Germană — Belgia (meci amical) ; Milan — 

P.A.O.K. Salonic, sferturi de finală în Cupa cupelor.
14—17 JUDO Campionatele europene pentru tineret și Juniori, S» 

Tel Aviv.
15—13 SCHI Cupa Europei (f) — probe alpine la Bareges (Franța).
15—17 SCRIMA Cupa Europei si Trofeul Martini (f) floretă, la Torino.

SCHI Campionate internaționale, probe nordice (m, f) la Kuo
pio (Finlanda), Cupa Tatra (m, f) la Strbske Pleso (Ce
hoslovacia) și concursul de sărituri de pe trambulină 
la Planica (Iugoslavia).

15—20 HALTERE Concursul Prietenia, la Erevan.
16 fotbal R. F. Germania — România (juniori) la Passau, maci 

de calificare pentru Turneul U.J3.F.A,
ATLETISM Crosul națiunilor, la Monza (Italia).
RUGBY „Turneul celor 5 națiuni** : Scoția — Franța, AngMa — 

Tara Galilor.
15-17 NATAȚIE Concurs internațional de sărituri, la Minsk.
17—24 HOCHEI Campionatul mondial feminin la Maudelieu și Cannes

PE IARBĂ (Franța).

Campionatul masculin de șah al Polo
niei a-a încheiat la Zeiona Gora, cu 
victoria maestrului internațional Wladzt- 
mlerz Szmldt, care a totalizat 13 puncte 
(9 victorii și patru remize). pe locul 

secund s-a clasat Aleksandr Sznapik — 
12*/i puncte, Iar locul trei a fost ocupat 
de Jan Adamski — ii1/, puncte.

In localitatea engleză Bouthend 8-a 
desfășurat meciul dintre selecționatele 
mixte ale Cehoslovaciei șl Anglie', 
contînd pentru „Cupa ligii europene" I» 
tenis de masă. Victoria a revenit cu 
scorul de 5—2 echipei cehoslovace. Iată 
cîteva dintre rezultatele mai importante 
(primiț sînt trecuți sportivii ceho-
' : Kunz — Neale 2—0 (21—15,

Orlovskl — Jarvis 2—0 (21—16,
Orlovski — Neale 0—3 (14—21,

slovaci)
21—17);
21—13): _____ . _ ...
19—21); Alteia Grofova — JIU Hammers- 
ley 0—2 (17—21, 11—21) ; JCunz, 
ski — Neale, Hydes 2—o (21—13,

Orlov-
21—16)

Pe autodromul de la Monza 
supusă primelor probe noua 
„Alfa Romeo 33-TT", care va fi

a fost 
mașină 

xv.iUIK,! „„-XX, x:a:e va XI înscrisă 
în campionatul mondial al constructori
lor. La volanul automobilului s-a aflat 
pilotul de'încercare italian Carlo Facetti, 
care a realizat, în linie dreaptă, o vi
teză de 310 km pe oră.

CAMPIONATE... CAMPIONATE.
R. F. GERMANIA: BAYERN MUNCHEN 

S-A DISTANȚAT IN CLASAMENT

liderulDupă etapa de sîmbătă, 
campionatului vest german, Bayern 
Miinchen s-a mai distanțat cu un 
punct de Borussia Moenchengladbach 
pentru că în timp ce Bayern a cîș
tigat meciul cu Hanovra 96 (5—1), 
următoarea clasată a făcut joc egal 
(0—0) cu Eintracht Frankfurt. Alte 
rezultate mai importante i Kickers 
Offenbach — FC Koln 1—2, Fortuna 
K61n — Werden Bremen 1—3, VfB 
Stuttgart — Fortuna Diisseldorf 0—0, 
VfL Bochum — FC Kaiserlautern 
2—2.

în clasament conduce Bayern 
Miinchen cu 36 p, urmată de Boru
ssia Moenchengladbach cu 33 p, Ein
tracht Frankfurt cu 32 p.

în sferturile de finală ale cupei, 
Liverpool a Învins, în deplasare, pe 
Bristol cu 1—0. S-au mal calificat 
pentru semifinale Burâley care a 
dispus cu 1—0 de Wrexham, New
castle care a întrecut cu 4—3 pe 
Nottingham și Leicester care a ob
ținut o frumoasă victorie în deplasare, cu " * . . -
Park.

2—0. asupra luj Queens

ITALIA : O ETAPA BOGATA IN
SURPRIZE

20-a a campionatului ita-Etapa a _ _________
lian a abundat în surprize care dacă 
nu au adus modificări importante în 
partea superioară a clasamentului au 
clarificat, în schimb, multe lucruri in 
zona lui inferioară. în orice caz, La- 
nerossi a dat lovitura de grație Iui 
Milan pe care a învins-o pe propriul 
ei teren. Lazio a cîștigat ca și Napoli

și Juventus, toate trei ocupînd locu
rile din fruntea clasamentului.

Rezultate : Bologna — Cagliari 3—1 
(Novellini, Rimbano șl Savoldi din 11 
m, respectiv Riva) ; Inter — Foggia 
2—1 (Boninsegna —2. respectiv Villa 
din 11 m) ; Juventus — Genoa 1—0 
(Cuccuredu) ; Lazio — Cesena 2—0 
(Chinaglia, Nanni) ; Lanerossi — Mi
lan 2—1 (Faloppa, Damiani; Saba- 
dini) ; Napoli — Fiorentina 2—1 
(Braglia, Clerici ; De Sisti din 11 m) ; 
Torino — Sampdoria 1—1 (Pulici ; 
Maraschi din 11 m) ; Romă — Vero
na 1—0 (Orazi).

Clasament : 1. Lazio 30 p; 2. Na
poli 27 p ; 3. Juventus 26 p ; 4. Milan 
24 p ; 5—6. Fiorentina și Inter 23 p ; 
7. Bologna 21 p.

Clasamentul golgeterilor : Bonin
segna 16 goluri, Chinaglia 14 g, Riva 
și Cuccuredu 11 g, Clerici — 10 g. 
Chiarugi — 9 g.

CESARE TRENTINI

dini) ;

ANGLIA: LEEDS CONTINUA SA 
CÎȘTIGE...

Leeds șl-a continuat seria succe
selor în campionatul englez Intrecînd 
în etapa de sîmbătă pe Manchester 
cu 1—0. Dintre celelalte rezultate ale 
etapei menționăm i Derby — West 
Ham 1—1, Coventry — Stoke 2—0, 
Wolverhampton — Ipswich 3—1,

în clasament, Leeds conduce auto
ritar cu 52 p, fiind urmată de Liver
pool cu 44 p șl Derby County cu 31 p.

„CUPA AFRICII" IN
„Cupa Africii* la fotbal a conti

nuat la Alexandria cu disputarea 
ultimelor partide din cadrul gru
pei preliminare B. Echipa Repu
blicii Populare Congo a terminat 
la egalitate: 0—0 cu Guineea, Iar 
selecționata Republicii Zair a în
vins cu scorul de 8—0 formația 
Insulelor Mauritius.

lat* clasamentul final al grupei

FAZA SEMIFINALELOR
preliminare B: 1. Republica Popu
lară Congo — 5 puncte; 2. Repu
blica Zair — 4 puncte; 3 Guineea
— 3 puncte; 4. Insulele Mauritius
— zero puncte.

Pentru semifinalele competiției 
s-au calificat echipele Republicii 
Arabe Egipt, Zamblei (din grupa A) 
Si Republicii Populare Congo, 
Republicii Zair (grupa B).
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