
llf SPORTUL DE MASS, TOATE EFORTURILE SA FIE ÎNDREPTATE SPRE ÎNDEPLINIREA EXEMPLARA A OBIECTIVELOR DE BAZA!
în conformitate cu Hotărîrea 

Plenarei C.C. al P.C.R. din 28 fe
bruarie — 2 martie 1973, s-a intro
dus și este în plină desfășurare 
„Cupa Tineretului", competiție 
sportivă de masă cu caracter re
publican, care este deschisă copiilor 
și tinerilor între 6 și 30 de ani : 
pionieri, elevi, studenți, militari, 
tineri muncitori și țărani.

Ne găsim, acum, în etapa orga
nizării și desfășurării ediției de 
vară și a pregătirii încheierii între
cerilor la tenis de masă (din edi
ția de iarnă), ale căror finale vor 
avea loc la Ploiești, la 6—7 apri
lie ă.c. Pentru aceste finale, la care 
vor fi reprezentate toate județele 
țării — aproape 500 de concurenți 
•— au fost luate măsurile corespun
zătoare, fiind necesar, în același 
timp, ca județele să-și pregătească 
loturile de sportivi sub toate as
pectele.

C.N.E.F.S., împreună cu organele 
și organizațiile de stat și obștești 
cu atribuții în domeniul sportului, 
au stabilit o serie de măsuri poli- 
tico-organizatorice și propagandis
tice pentru buna desfășurare a e- 
diției de vară a „Cupei Tineretu
lui", punindu-se un accent deosebit 
pe organizarea etapelor de masă in 
cadrul tuturor unităților, la nivelul 
atelierelor, secțiilor, sectoarelor, cla
selor, anilor de studii, satelor etc. 
Este, de altfel, sarcina cea mai im
portantă, pe care trebuie să o în
deplinim integral, întrucît expe
riența de pînă acum ne-a arătat 
eă tocmai acestei etape, hotărîtoare 
pentru participarea maselor, nu i 
«-a acordat atenția cuvenită, evi-

dențiindu-se în multe cazuri for
malismul și lipsa de continuitate.

Pornind de la aceste considerente, 
în scopul lichidării lipsurilor și de
ficiențelor constatate, calendarul 
„Cupei Tineretului" a prevăzut 
timp suficient pentru organizarea 
etapelor de masă. Un element de 
luat în seamă este și acela că toate 
etapele' de desfășurare s-au corelat 
mai bine cu structura anului școlar 
și universitar, precum și cu lucră
rile ce se desfășoară in agricultură, 
în această ordine de idei, este de 
menționat că întrecerile ediției de 
vară au început de mai multă vre
me pentru elevi și studenți. Astfel, 
in prezent se desfășoară etapele pe 
institute, urmind ca pină la 14 a- 
prilie să se desfășoare întrecerile 
pe centre universitare, apoi cele de 
zonă, iar la 24—26 aprilie a.c. să 
se organizeze, la Cluj, finala pe 
țară; pentru pionieri și școlari 
(11—14 ani), elevi, tineri din în
treprinderi și instituții, din coope
rația meșteșugărească și din mediul 
rural (15—19 ani) ne găsim cu des
fășurarea întrecerilor în etapele pe 
unități, care se vor încheia la 14 
aprilie, urmind ca apoi să aibă loc 
etapele intermediare, iar între 28— 
30 iunie, la București, finala pc 
țară. Țir.înd seama de timpul care 
ne mai stă la dispoziție, este ne
cesar ca toate consiliile locale pen
tru educație fizică și sport, în 
strînsă conlucrare cu organizațiile 
cu atribuții, cu conducerile unită
ților respective și cu o participare 
mai activă a tuturor profesorilor 
de educație fizică, să ia toate mă
surile în așa fel incit întrecerile

să cuprindă un număr cit mai mare 
de tineri.

în ceea ce privește întrecerile 
pentru tinerii pînă la 30 de ani 
din întreprinderi și instituții, din 
cooperația meșteșugărească și din 
mediul 
sportivă 
timp in 
meroase
Iul atelierelor, secțiilor, sectoarelor, 
satelor, comunelor etc.

Ramurile de sport cuprinse în re
gulament, precum și prevederea că 
în etapele pe unități și pe locali
tăți se pot organiza întreceri și la 
alte ramuri de sport, în funcție de 
preferințele tinerilor, de specific și 
condiții, oferă posibilitatea reali
zării unei continuități în activitatea 
sportivă locală.

Iată de ce insistăm ca ETAPEI 
DE! MASÂ, în care ne găsim acum, 
SA I SE ACORDE TOATĂ ATEN
ȚIA. CA EA SÂ SE ORGANI
ZEZE ÎN TOATE UNITĂȚILE — 
CU SAU FĂRĂ ASOCIAȚII SPOR
TIVE — ANGRENÎNDU-SE PEN
TRU REALIZAREA ACESTUI O- 
BIECTIV ÎNTREGUL ACTIV AL 
MIȘCĂRII SPORTIVE : ANTRE
NORI, INSTRUCTORI, ARBITRI. 
SPORTIVI FRUNTAȘI SI ALTE 
CADRE CU EXPERIENȚA, SUSȚI
NĂTORI AI SPORTULUI. Pe a-

rural, etapa pe asociație 
durează pînă la 9 iunie, 
care sc pot organiza nu- 
întreceri sportive la nive-

POPA IOVIȚA
șeful secției organizare 
si control din cadrul 

C.N.E.F.S.O
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COMPORTARE FOARTE BUNA A ATLEȚILOR ROMÂNI
LA A XtX-a EDIȚIE A CROSULUI BALCANIC

• Sportivii noștri au ciștigat 7 titluri din 10 • Gheorghe Ghipu 
(tineret) și Viorica Neagu (junioare} - campioni la individual

• Cinci titluri din cinci in întrecerea pe echipe

O REUȘITĂ DEMONSTRAȚIE 
DE PARAȘUTISM LA 

COMPLEXUL SPORTIV 
„23 AUGUST"

Turnul de parașutism din ca- 
,drul complexului sportiv „23 
August" din Capitală a cunoscut 
duminică dimineața animația ca
racteristică marilor evenimente 
sportive. Mii de tineri bucureșteni 
și-au dat aici întîlnire pentru a 
asista la festivitatea inaugurării 
cursurilor de parașutism organi
zate sub auspiciile Clubului spor
tiv municipal București.

Demonstrația, desfășurată în 
prezența tovarășului Glieorghe 
Cioară, prim-secretar al Comite
tului municipal București al 
P C.R., primarul general al Ca
pitalei, a oferit o imagine gra
dată si complexă, sinteză a pro
cesului de formare a sportivului 
parașutist. Pornind de la exerci
țiile la sol, trecînd la cele pe 
aparate, apoi la scara progresivă, 
sportivii bucureșteni și-au demon
strat din plin buna lor pregătire. 
Au urmat demonstrațiile de spe
cialitate, în care parașutiști cu 
experiență, sub îndrumarea maes
trului emerit al sportului Vasîle 
Sebc. au efectuat lansări din turn, 
oferind celor prezenți o Imagine 
completă și edificatoare a frumu
seții acestui sport.

Deosebitul interes cu care cei pre- 
zenți au urmărit întregul program 
Si îndeosebi evoluțiile la înălțime 
ale parașutiștilor demonstrează în 
mod elocvent atracția exercitată 
de această disciplină sportivă. 
Intrat în circuitul bazelor puse 
la dispoziția tineretului, turnul de 
la complexul „23 August" va 
aduce un substanțial aport la 
pregătirea unui număr sporit de 
parașutiști, dînd eu adevărat ca
racter de masă unei ramuri tehni- 
co-aplicative, școală a curajului și 
voinței.

LA CASA DE CULTURĂ A 
SINDICATELOR DIN SIBIU

SIBIU. în sala Casei de cultură 
a sindicatelor din municipiu s-a

Foto : P. ROMOȘAN

Animație deosebită ieri dimineață pe stadionul Tineretului. Aci au avut 
loc numeroase întreceri sportive de masă. Printre ele, crosul studenților* 
de la Politehnică

VELENJE, 24 (prin telefon). 
Fără să exagerăm, putem spune că 
cea de a XIX-a ediție a Crosului 
balcanic, desfășurat duminică di
mineață, a repi-ezentat un 
succes ai atleților 
diționala întrecere 
semifondiștilor și 
Balcani, sportivii 
gat 7 din cele 10 titluri puse în 
joc. la fel ca și anul trecut, la Is
tanbul, dar succesul de acum este 
mult mai categoric, „tricolorii" 
reușind să urce pe cîte două trepte 
ale podiumului în toate probele, 
fapt/ fără precedent în istoria de 
două decenii a Crosului !

Gheorghe Ghipu și Viorica 
gu, la 
oare, 
echipe 
moașe

Feliei tîndu-i 
sportivii noștri 
au concurat cu o splendidă dărui
re, atrăgînd admirația și respectul 
unanim — să redăm un scurt film 
al celor cinci «cui-se desfășurate.

La fel ca la Atena în. 1972 și 
Istanbul în 1973, seria victoriilor 
românești a fost deschisă de ju
nioare. care cîștigă pentru a treia 
oară consecutiv, atît la individual 
cît și pe echipe- După o plecare 
rapidă — startul s-a dat în toate 
probele de pe stadion —, Viorica 
Jitaru trece în fruntea plutonului, 
talonată îndeaproape de Ljljana 
Susnjar. Apoi, iugoslava preia 
conducerea, dar. la jumătatea 
cursei. Viorica Neagu accelerează 
irezistibil și-și asigură victoria cu 
mult înainte de finiș. Junioara din 
Roman își apără, așadar, titlul cu
cerit anul trecut. Viorica Jitaru 
se impune în fata lui Susnjar, iar 
Tatiana Bălan contribuie la o vic
torie detașată a formației noastre.

Clasament individual (1000 m — 
17 concurente) : 1. VIORICA NEA
GU 3:13,7, 2. Viorica Jitaru 3:15,9, 
3. Ljljana Susnjar (Iugoslavia) 
3:16,9, 4. Tatiana Bălan 3:18,3, 5. 
Nada Sobei (Iugoslavia) 3:20,0, 6. 
Andreja Sverc (Iugoslavia) 3:22,6... 
11. Elena Nichita 3:31,6. Echipe:

mare 
români. In tra
de primăvară a 
fondiștilor din 
noștri au cîști-

Nea- 
juni- 
cinci

tineret și, respectiv, 
precum și toate cele 
— iată autorii acestei fru- 
performanțe.

călduros pe toți 
— pentru că toți

1. ROMÂNIA 7 p, 2- Iugoslavia 14 
p, 3. Bulgaria 31 p, 4. Grecia 43 p.

în proba juniorilor, favorit por
nea iugoslavul Janicevici. El a și 
cîștigat la capătul unei. alergări în 
care Gheorghe Buruiană a condus 
mult timp, încereînd toate „arme
le" posibile pentru a depăși 
adversar 
lui Nicolae Voicu. care, 
nai foarte puternic, a 
poziția secundă.

Clasament individual 
30 de concurenți) : 
JANICEVICI (Iugoslavia)
2. Nicolae Voicu 12:51,7, 
Buruiană 
ceanu 12:58,6, 
13:03,0. 
goslavia) 
13:04,6, 8. Mehmet Jurdanou 
cia) 13:11,6, 9. Zoltan 
13:12,4. Echipe: 1. ROMÂNIA 14 p, 
2. Iugoslavia 28 p, 3. Turcia 53 p, 
4. Bulgaria 64 p, 5. Grecia 87 p.

Campioana europeană și record
mana mondială la 1500 m, Tonka 
Petfova 
încă din 
un ritm 
ținut tot 
făcut și ea o figură frumoasă, cla- 
sîndu-se a doua, urmată de alte 
reprezentante ale noastre, Rafira 
Fița și Mariana Suman. Așadar, o 
nouă victorie categorică în întîlni- 
rea pe echipe.

Clasament individual (2000 m — 
14 concurente) : 1.
TROVA (Bulgaria) 6:35,2, 2. Nata
lia Andrei 6:54,2, 
6:57,0, 4. Mariana 
Vera Nikolici — 
via) 7:00,2, 6- Rosita Pehlivanova 
(Bulgaria) 7:01,6... 8. Maria Lincă 
7:06,2. Echipe: 1. ROMÂNIA 9 p. 
2. Bulgaria 14 p, 3. Iugoslavia 24 ,p.

La tineret, o pasionantă cursă 
de urmărire, în care Gheorghe 
Ghipu a fost distanțat la un mo
ment dat cu aproape 100 de metri 
de iugoslavul Vulovîci. Acesta din 
urmă a făcut eforturi disperate de 
a-și menține avantajul, dar Ghipu 
și-a demonstrat încă o dată înalta 
clasă reușind, la capătul unei ex-

un 
superior. Bună evoluția 

cu un fi- 
terminat pe

VIORICA NEAGU GHEORGHE GHIPU

(4000 m
1. DUȘAN

12:48,7, 
3. Gh.

12:54,0, 4. Marin Biștri-
5. Alexandru

6. Dany Kovacici 
13:03,6, 7. Iosif

Kosz 
(III-

Kosz 
(Tur- 

Szekely

(Bulgaria), a imprimat 
startul cursei senioarelor 
rapid, pe care l-a men- 
timpul. Natalia Andrei a

TONKA PE-

3. Rafira Fița 
Suman 6:59,"0, 5- 
Kasap (Iugosla-

traordinare reveniri, să obțină o 
victorie superbă, luîndu-i peste 50 
de metri în final adversarului său. 
Bună comportarea lui Paul Copu 
și a lui Ladislau Vojcik. Și. din 
nou, succes 'al formației române.

Clasament individual (6000 m — 
30 de concurenți) : 1. GHEORGHE 
GHIPU 19:11,0. 2- Stevan Vulo- 
vici (Iugoslavia) 19:22,4, 3. Paul

Copu 19:32,8, 4- Ladislau Vojcik 
19:37,0, 5. Mehmet Akgun (Turcia)

6- Andrei Gheorghiu 
10. Nicolae Onescu 

13. Mihai Ifrim 21:03,9. 
1. ROMÂNIA 14 p. 2.

Vladimir MORARU

19:42,0, 
19:52,4-. 
20:04,8. 
Echipe

(Continuare în pag. a 4-a)

A luat sfirfit „Turneul primăverii"

SEARA FINALELOR
DE LA TIMISOARA SI PLOIEȘTI,

■> ■> .>

0 BUNĂ PROPAGANDĂ
PENTRU BOX

desfășurat etapa județeană a „Cu
pei tineretului" la tenis de masă, 
rezervată tinerilor salariați din în
treprinderi și instituții. întrecerile 
s-au bucurat de un deosebit suc
ces, pe primele locuri, la băieți 
și la fete, clasîndu-se Vlăduț Mol
dovan (Copșa Mică) și Elena Cîm- 
pean (Sibiu).
Ilie IONESCU — coresp. județean
LA CLUBUL TINERETULUI DIN 

VASLUI...

VASLUI- Etapa județeană la te
nis de masă, desfășurată ■ în sala 
clubului tineretului din localitate, 
a reunit la startul întrecerilor 75 
de tineri și tinere, primii clasați 
în etapele pe localități. Fănlca 
Popa (Ivănești) și Gheorghe Llvinț 
(Băcești) s-au impus în fruntea 
clasamentelor. O bună «comportare 
au mai avut și reprezentanții co
munelor Botcștî, Argura și Bogda
na, care s-au clasat pe următoa
rele locuri.

Miluță MOGA, coresp.
2 000 DE CROSISTI PE 

STADIONUL TINERETULUI
Ieri dimineață, pe stadionul Ti

neretului din Capitală, în prezența 
unui numeros public s-a disputat 
„Crosul Primăverii" organizat de

(Continuare în pag. a 2-a)

Turneul internațional de șah din Capitală

VICTORIE CLARĂ A MAESTRULUI
VITALI ȚEȘKOVSKI

VITALI ȚEȘKOVSKI

Runda de aseară, ultima, nu a 
mai pus nici un fel de probleme 
în privința primului loc în clasa
mentul final. Dimpotrivă, după 90 
de minute de la începerea jocu

rilor, liderul concursului a cîștigat 
la Vaisman, care i-a lăsat pur și 
simplu o figură în • priză, fără 
nici o compensație. Cu acest punct 
venit așa de repede, Vitali Țeșkov- 
skl nu mai putea fi egalat de ni
meni.

Dintre celelalte rezultate înre
gistrate în runda a V-a, consem
năm, în primul rînd, victoria lui 
Mihail Șubă în partida cu Macte- 
jewski, victorie ce i-a permis nu 
numai un salt spectaculos în cla
samentul final, dar și prima sa 
notă de maestru internațional! A 
mai cîștigat Westerinen la Farago, 
iar partidele Ciocâltea — Rodri- 
guez. Ghizdavu — Partoș și Vogt
— Plachetka s-au încheiat re
miză. Mîine dimineață vor fi re
luate partidele întrerupte Vaisman
— Vogt și Stanciu — Kurajtța, 
în care maeștrii români au mari 
șanse de cîștig. CLASAMENT FI
NAL : Țeșkovski 11. Kurajița O'/j 
(1), Westerinen 9. Șubă, Vogt '1), 
Farago 8, Ciocâltea 7V2. Popov 7. 
Stanciu 6 (1). Vaisman (1), Ghiz
davu, Plachetka. Rodriguez 5' 2, 
Partoș 5, Maciejewski 2 puncte.

Tiberiu RADULESCU

După intilnirea de la Paris

In jocul reprezentativei noastre de fotbal
PERSISTĂ NUMEROASE CARENJE

• Apărarea a realizat unele lucruri bune, atacul însă acționează defectuos • „Fazele fixe” 
eterna poveste • Se impune o stabilizare a formulei de echipă

■■ •

le.*’
■

Iordăneseu (tricou 
(Fază din meciul

-1II
<

<
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U'
■-

de culoare deschisă) inițiază un atac, in ciuda încercării lui Adams de a-l deposeda de balon 
de sîmbătă seara, de pe stadionul Parc des Princes din Paris, ciștigat de gazde cu 1—0). 

Telefoto : AGERPRES-A.P.
telefon). Așadar.PARIS, 24 (prin

istoria — scrisă în 1967, la relua
rea, după 35 de ani, a întîlnirilor 
fotbalistice româno-franceze, în 
același oraș și în aceeași perioadă 
a anului — nu s-a mai repetat în 
nocturna de pe „Parc des Princes". 
Atunci s-a înregistrat singura vic
torie (2—1) pe pămînt francez a 
„tricolorilor" noștri (și unul din
tre antrenorii echipei de atunci era 
Ștefan Covaci) după care, în ur
mătoarele confruntări, în deplasare 
(Paris — 1969 și Reims — 1970) au 
urmat înfrîngeri : 0—1 și, respectiv, 
0—2. Ceea 
nind, astfel 
bâtă seara, 
Parisul n-a 
scris de jucătorii din echipa noas
tră reprezentativă.

Doar un gol, și acesta la o fază 
fixă (Beretta, în min. 59) a înscris 
echipa franceză, în acest ultim joc 
din palmaresul celor două selec
ționate. Totuși, pentru a risipi ori
ce dubii, este corect să spunem, 
din capul locului, că succesuj for
mației gazdă este pe deplin me
ritat. EI atestă atit superioritatea 
de ansamblu punctată în cele două 
reprize, printr-o perioedi mai lun
gă de inițiativă, cît și faptele pe

• trecute in apropierea și interiorul 
celor două careuri de 16 m (cîmpul. 
adevărului), fapte care ne spun, 
la concret, că, în timp ce jucătorii 
francezi au șutat de 20 de ori spre 
poarta lui Răducanu, de partea cea
laltă ........................................~ '
decît 
prea 
vedit 
exactă doar o singură dată, în min 
35, la șutul lui Kun.

*

fotbaliștii noștri n-au făcut-o 
de nouă ori și atunci fără 

mare precizie, întrucît au do- 
ceea ce se cheamă adresă

zonă din parteamarcaj
apărării
vință, din linia de atac Kun a fost 
un exemplu, în afară de efectuarea

Gheorghe NICOLAESCU

strict în 
imediate. In această pri-

(Continuare în pag. a 4-a)

ce înseamnă — reve
la confruntarea de sim- 
că de exact șapte ani 
mai văzut un gol în-

Ce să mai spunem noi, căci, date 
fiind antecedentele (acel 0—0 de 
săptămîna trecută, de la Viena, în 
compania unei echipe de club cla
sată pe locul 9 în campionatul aus
triac) nu ne așteptam prea mult 
pe plănui strict al rezultatului pro- 
priu-zis dar că 
multe speranțe 
de joc

Și penrru t 
obiectivi, se cuvine să disociem, să 
alegem lucrurile bune dintre cele 
rele și să apreciem cu un califica
tiv pozitiv modul în care a acționat 
echipa noastră în momentul funda
mental de apărare. Cu presing la 
faza imedi fă de joc. din pa tea 
înaintașilor și a mijlocașilor, cu

investeam ceva mai 
referitor la maniera

fi cît se poate de

TIMIȘOARA, 24 (prin telefon). 
Buna organizare și un corp de ar
bitri calificat ne-au dovedit — cu 
prilejul galei finale a „Turneului 
primăverii" — că în reședința Ba
natului există condițiile necesare 
unei vieți pugilistice intense. Sea
ra finalelor a făcut o bună propa
gandă sportului cu mănuși prin va
rietatea spectacolelor oferite. Me
dul vedetă, la „semimijlocie", a 
adus în ring, în lipsa lui V. Zil- 
berman și a lui S- Mihalcea, îm
povărați din nou de acte de indis
ciplină, pe „eroul" local Ion Fuicu 
și pe speranța gălățeană Ilie Tî- 
rîlă. în fata unui public care îl 
.cunoaște și care l-a încurajat fre
netic, 
multă 
multe serii de lovituri, descumpă- 
nindu-1 pe Tîrîlă și punîndu-1 în 
reală dificultate în repriza secun
dă. Din păcate, eschivele admira
bile și torentele de lovituri nu stat 
dublate la elevul Iul Pazmanyi și 
de forța atît de necesară în aceas
tă categorie. De toată frumusețea 
a fost finala semimușteior- Remus 
Cozma pare să-și 
rile, stă sigur pe 
tă de luptă, dar 
de lovituri prea 
învins un Petre 
tatea (de altădată) înjumătățită.

Cu o mînă accidentată, fără ca 
publicul să bănuiască, dinamovis- 
tul Ion Vladimir a făcut o super
bă demonstrație de box timp de 
două reprize, dominîndu-1 și de- 
pășindu-1 net pe curajosul gălă-

timișoreanul a evoluat cu 
personalitate și a trimis

țean Nistor Boșcu, cu o gamă 
foarte largă de lovituri.

Cu o oarecare economie în miș
cări. cu multe momente de expec
tativă, Mircea Simon s-a impus, 
totuși, la categoria semigrea atunci 
cînd a dat drumul clasicelor sale 
lovituri directe, învingîndu-1 pe 
reșițeanul Constantin Văran. La 
cocoș. Aii Iuseim Memet s-a agi
tat mult în ring, nu întotdeauna 
cu folos, dar l-a învins pe Ștefan 
Duminică. Săracă în candidați de 
valoare, categoria mijlocie nu ne-a 
oferit nici o fărîmă de speranță.

înaintea meciurilor finale s-au 
disputat și cîteva partide cantînd 
pentru locurile 3—4. Iată rezulta
tele : Șt. Boboc (Dinamo 
b-p. Tr. Boșcu (BC Galați), 
Marinei (BC Brăila) b.p- Gh. 
(Voința Satu Mare), I. 
(CSO .Baia Mare) b.p. FI. 
(Voința Buc.), I. Gydrffi

Buc.), 
Gh. 

Sabău 
Mihoc 

Bobi 
(Di

namo Buc,) b.p, I. peter (Dinamo 
Brașov).

Victor BANCIULESCU

fl întărit lovitu- 
picioare, are pof- 
fblosește seriile 
rar. Clujeanul a 
Ganea cu vitali-

PLOIEȘTI, U (prin telefon). 
Sîmbătă seara, In sala Victoria, a 
avut loc reuniunea finală la cele 
5 categorii din cadrul „Turneului 
primăverii “• Gala a scos în evi
dentă cîteva meciuri de excelentă 
factură tehnică, de ridicat nivel 
spectacular, unele încheiate- cu ve
ritabile surprize. în această cate-

Paul IOVAN

(Continuare în pag. a 2-a)

CONCURSUL NATIONAL DE SCHI
AL ȘCOLILOR SPORTIVE

Sîmbătă a început, la Poiana 
Brașov, concursul național de schi 
al școlilor sportive din întreaga 
țară. Căldura din ultimele zile a 
creat multe probleme organiza
torilor. Puțina zăpadă care se mai 
găsește în Postăvar a început să 
se topească. Totuși, specialiștii au 
amenajat un traseu acceptabil, 
pe care tinerii schiori au evoluat 
cu multă îndemînare și uneori

cii măiestrie. Proba de 
special a fost urmări- 

interes die numeroșii vizi- 
ai cunoscutei stațiuni, care

Inceplnd de astăzi, In Sala sporturilor din Constanța

ULTIMUL ACT AL LUPTEI PENTRU TITLUL
DE CAMPIOANA LA VOLEI FEMININ

Săptămîna aceasta, divizia A c^e volei 
își încheie sezonul competition al 1973—- 
1974, Ultima competiție care va reține 
atenția iubitorilor acestui sport, turneul 
final al campionatului feminin (locurile 
1—6), va începe astăzi, în Sala sportu
rilor din Constanța. Iau startul echipele 
Penicilina Iași, Rapid București, Dinamo 
București, Farul Constanța, Constructo
rul București și C.S.M. Sibiu, echipe ca
lificate în urma competiției tur-retur, 
desfășurată în toamnă, și care au mai 
susp’nut, după cum se știe, încă un tur-

neu la Iași, Ia sfîrșitul lunii trecute.
Va ii interesant de urmărit, în turneul 

de la Constanța, lupta ou șanse egale 
pe care o vor da formațiile Penicilina, 
Rapid și. Dinamo pentru cucerirea titlu
lui de campioană a țării în ediția a 24-a 
a diviziei A feminine, luptă la care își 
vor da, firește, concursul și celelalte trei 
participante. Programul primei etape 
(azi, de la ora 16): Dinamo — Construc
torul, Farul — Rapid și Penicilina — 
C.S.M. Sibiu.

chiar 
slalom 
tă cu 
ta tori 
au aplaudat cu multă căldură co- 
borîrile micilor schiori și 
oare. Concursul a avut 
manșe, dintre care prima s-a des
fășurat în bune condiții. Cea de a 
doua s-a desfășurat spre 
și a pus pe competitori în 
dentă dificultate din cauza 
nezii ce devenise extrem 
„grea".

întrecerile au fost dominate de 
sportivii Liceului experimental de 
schi din Predeal, care s-au 
mărat printre protagoniștii 
ror categoriilor de vîrstă. 
CÎȘT1GÂTORII : 
stantin Boncu 
oare: Nela 
deal); juniori mari: Mircea 
(Brașovia) ; junioare mari: 
Mezei și Dagmar Miiller (ambele 
de la L_E.S. Predeal);
mici : 
junioare mici: Aurelia 
(L.E.S.). La categoriile de 
(băieți și fete) au cîștigat urmă
torii : Doina Frățilă (L.E.S ). Ciia 
Petres (Miercurea Ciuc), 
Covaci 
(L.E.Ș.).
/ 1

seniori:
(Brașovla); 

Simion (L.E.S.

schi- 
două

prînz 
evi- 
ză- 
de

i nu- 
tutu- 

iatA
Con- 
seni- 
Pre- 

Barbu 
Eva

L E.S. Predeal) ; juniori 
Rugiero Buștiuc (L.E.S.);

Nițu 
copii

(Brașov), Ion
Corina
Frăt:lă

Ion CODLEANU-coresp.
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RUGBYSTII DE LA POLITEHNICA IAȘI
VICTORIOȘI IN PARTIDA CO SPORTOL STUDENȚESC

punctelor marcate de Ionescu (în
cerc., transf.) și Anghel (îiicerc ). 
Pentru studenți : Stănculescu (în
cerc.). Arbitru : G.
(C- HAREA — coresp).

CLASAMENT
in 1
10 1
8 2
6 2

2
1
1
2
1
2 
0 
0 
1 

3 1

REZULTATE TEHNICE
C.S.M. Sibiu — Steaua 3—12 (0—6), Farul Constanța — Dinamo 9—7 (9—I). 

Grivița Roșie — Agronomia Cluj 37—4 (19—1), Sportul studențesc — Politehnica 
Iași 6—14 (6—8), Vulcan — Știința Petroșani 10—< (6—0), Universitatea Timișoara 
— Gloria 12—6 (9—3), Rulmentul Bl riad — Chimia Năvodari — amînat.

Așa cum era de așteptat, etapa 
a XlI-a a campionatului Diviziei 
A de rugby nu a adus modificări 
în ceea ce privește ordinea prime
lor locuri, echipele favorite 
nînd victoriile scontate.

Singurul rezultat mai puțin 
vizibil a fost cel înregistrat 
SPORTUL STUDENȚESC și POLI
TEHNICA IAȘI, meci disputat pe 
terenul Olimpia din Capitală, în 
care oaspeții au reușit să obțină o

obți-

pre- 
între

un meci se joacă 80 de minute, 
după pauză asistăm la aceeași e- 
voluție inconsistentă a gazxlelor, în 
timp ce ieșenii — bine sfătuiți de 
antrenorul Gh. Drobotă — au găsit 
mijloacele neceisare să-și mărească 
avantajul prin încercarea lui Pre
cul, transformată de V. Gheorghiu. 
Așadar : 14—6.

Arbitrul R. Cliiriac a condus 
bine următoarele formalii i

12
12
12
13
12

1. Steaua
2. Grivița Roșie
3. Farul
4. Politehnica
5. Universitatea
6. Sportul studențesc 12- — ■ ■ u

12
12
12

1
1
2
5
4
6
5
6
7
7 
C
9
8
7

■j .:ih« » uiuttii g . pt:
pentru o nepresentate în «Clipa 
rației**

7. Chimia
8. Știința
9. Agronomia

10. C.S.M.
11. Gloria
12. Vulcan
13. Dinamo
14. Rulmentul

•) Echipa Vulcan

6
5
5
4
4
3

12 \ 4
13 4
12 3
11

■ . fast,..

Atacul lansat de Sportul studențesc, 
tehnica Iași

dupd o grămadă ordonată, va fi oprit, din nou, de rugbyștii de la Poli- 
Foto : Paul ROMOȘAN

J. J-. J -

prețioasă șl meritată victorie. Ie
șenii au abordat cu curaj întîlni- 
rea, încercînd să-și valorifice la 
maximum disponibilitățile tehnlco- 
tactice și să profite de orice gre
șeală a adversarilor. Și, spre sur
prinderea tuturor, o eroare a bucu- 
reșteanului Gheorghiu la prinderea 
balonului șutat la primul fluier al 
arbitrului a dat posibilitate lui 
Marinei să intercepteze și să înscrie 
nestingherit : 4—0 pentru „Poli“ în 
min. 1 ! Meciul s-a echilibrat în 
continuare, gazdele au forțat ega- 
larea, găsindu-se la un pas de reu
șită. Dar erorile tactice și de teh
nică individuală, precum și rezis
tența apărării ieșene s-au „opus“ 
marcării unor încercări clare (în 
plus, la o lovitură de pedeapsă, Ior
dănescu a ratat de puțin, mingea 
lovind bara transversală, faza re- 
petîndu-se și în repriza secundă). 
In timp ce Politehnica acționează 
calm (fără însă a manifesta vir
tuți deosebite), Sportul, după o pe
rioadă de dominare sterilă, se com
plică inutil — între înaintare și 
treisferturi circulația balonului este 
greoaie, greșelile individuale se țin 
lanț — permițînd adversarilor să 
majoreze scorul, printr-o nouă în
cercare realizată de Marinei. Fi
nalul reprizei aparține bucureșteni- 
lor, care profită de scăderea de 
ritm a „XV“-lui ieșean și, pe rînd, 
Iordănescu (1. p.) și Călărașii (1. 
p. c.) reduc din handicap. Dar, cum

SPORTUL: Iordănescu — G. 
Gheorghiu (Grigoraș), lanusieviei, 
Călărașii, Hariton — Nieolescu, Pa- 
raschiv (Gheorghe) — Mihalache, 
Piștalu, Atanasiu — Galarda, Bat
ter — Hulă, Iorgulescu, Stăncu- 
lescu ; „POLI" : Cihodaru — Gea
mănă (Tăcu), Marinei, Filipescu, 
V. Gheorghiu — Botgros, Rujoiu — 
Pascal, Borș, Spiratos — Zamfir, 
Neculau (Manasz) — Precul, Dro- 
botă, Mihalașcu.

Emanuel FĂNTANEANU

FARUL — DINAMO. Constănțe- 
nii au obținut victoria prin punc
tele înscrise de Marica (încerc.), 
Florescu (transf.),- Bucos (1. p. c.). 
Pentru Dinamo : Constantin (în
cerc.) și Nlca (.1. p.). A condus : 
C. Udrea. (P. ENACHE — coresp.).

C.S.M. SIBIU — STEAUA. Par
tidă de slab nivel tehnic și spec
tacular, cîștigată de oaspeți prin 
punctele realizate de Durbac (1. 
p. c., 1. p. transf.) și Pintea (încerc.). 
Pentru sibieni: Munteanu (1. p.). A 
arbitrat: S. Dragomirescu. (I. BO- 
ȚOCAN — coresp.).

UNIVERSITATEA — GLORIA. 
Victorie meritată a gazdelor, pen
tru care au înscris Ghețu (încerc, 
trans.) și Duță (2 1. p.). Pentru 
bucureșteni : Briceag și Ivan (1. p.). 
Arbitru : Al. Dentian. (P. ARCAN 
— coresp. județean).

VULCAN — ȘTIINȚA. Joc fru
mos, cîștigat de gazde datorită

Sportul

1-6 (la București)

Nr. 7722

STEAUA
Eftimescu.

CLASAMENTUL
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12 1847—1815
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meciurile desfășurate ieri,

229— 74
161— 77
174— 57

92—121
106— 90
109— 97

1)5—103
84—144
83—183
83—113
76—118
55—133 

102— 98
62—105
penalizată

1. Dinamo
2. Steaua
3. WUM Timișoara
4
fl
6.

11“ TIMIȘOARA
Cu

s-au încheiat- primele turnee ale 
celui de-al treilea tur al campio
natelor republicane de baschet,

S3
33
30
27
26
23
22
22
21
20
20
20-
19
18

„U“ Cluj
I.E.F.S.
Farul

mai precis cel al echipelor mascu
line din grupa 1—6 și cel al for
mațiilor feminine din grupa 7—12. 
Iată rezultatele șl unele amănunte :

MASCULIN, grupa
UNIVERSITATEA TIMIȘOARA 

— STEAUA 66—64 (36—41). Bravo 
timișorenilor pentru frumoasa lor 
evoluție, încheiată cu un succes pe 
deplin meritat ! Elevii antrenoru
lui Nicolae Ionescu (ale cărui ca
racteristici în ceea ce privește se
riozitatea și tenacitatea se fac tot 
mai mult simțite în jocul baschet- 
baliștilor timișoreni) au dominat 
destul.de net prima repriză (29—23 
în thin. 14, 34—29' în min,. 17), pe 
care au' îticheiat-o — însă

Uglai 
într-o
Au marcat : Czmor 21, Weber 10, 
Mănăilă 17, Minius 12, Uglai 2, 
Roxin 2, Munteanu 2 pentru „U“, 
respectiv Cîmpcanu 16, Pîrșu 15. 
Tarău 12, Cernat 10, Poleanu 6, 
Ocz.elak 5 (au mai jucat Dumitru 
și Eaciu ; indisponibil, Savu nu 
fost folosit). Au arbitrat bine, 
partidă dificilă. I. Dinescu și
Sarossyi (D. STANCULESCU).

(care a corespuns, de altfel) 
întîinire atît de disputată.

___ ___ ___ ___ la 
un scor defavorabil din cauza u- 
nor greșeli elementare comise în 
ultimele două minute. Ei au avut 
inițiativa și în cea de a doua 
parte a meciului, deși adversarii 
au izbutit in cîteva rînduri — după 
ce erau în dezavantaj — să preia 
conducerea. Dar, din minutul 36, 
studenții au înscris din nou scor 
favorabil (60—59), pe care l-au 
menținut. pînă la încheierea celor 
40 de minute de joc, în ciuda u- 
nor momente dramatice în ultimul 
minut, cînd steliștii au aplicat un 
„presing" disperat, prin care au în
cercat să salveze ceea ce pierdu
seră pînă atunci din cauza jocului 
dezordonat, lipsit de coeziune și e- 
ficiență: Referitor la ECHIPA Uni
versitatea Timișoara, îi subliniem 
capacitatea dc luptă, respectarea în 
mod impresionant a disciplinei de 
joc, luciditatea din finalul încor
dat al întrecerii și — ca o men
țiune specială pentru antrenorul 
Nicolae Ionescu — curajul aces
tuia de a-1 folosi pe juniorul Iosif

CLUJ — FA-UNIVERSITATEA
RUL CONSTANȚA 82—70 (38—27).
Studenții au. condus permanent o 
echipă care a evoliiât sub posibi
lități. Au înscris : Roman 24, Riih- 
rig 16 (reintrarea valorosului con
ducător s-a făcut din plin simțită), 
Demian 14, Zdrenghea 11, Vizi 10, 
Nagy 4, Schuller 2, Kun 1 pentru 
,,U“, respectiv Pasca 22,. Purcăreanu 
20, Caraion 16, 
povici 4, Ion 2. 
C. Negulescu și

Cîmpeanu 6, Po- 
Au arbitrat bine.

A. Atanasescu..

R DINAMO I.E.F.S. 93—65
(42—27). Ca și în seara precedentă

TURNEUL PRIMĂVERII" LA BOX
(Urmare clin pag. I)

gorie putem clasa partidele de la 
muscă (T. Dinu — Șt. Băiatul și 
pană (M. Ploieștbanu — P. Ne
delcea).

Prima finală a adus în ring, pe
rechea Teodor Dinu (Dinamo Buc.) 
— Ștefan Băiatu (CSM Buc.)- Ca 
favorit' a; acestei întîlYiîri pornea, 
prin prisma rezultatelor anterioare, 
Băiatu. Dar. calculele nu s-au po
trivit cu ceea ce s-a petrecut. în 
timpul luptei. Dinamovistul, cu un 
box în linie, cu directe de stingă, 
dublate de croșee expediate cu a- 
celași braț, i-a produs multe clipe 
grele lui Băiatu- După ce a domi
nat primele două ronduri. Dinu a- 
vea un avantaj substanțial- în ul
tima repriză, Băiatu a jucat totul 
pe o carte. El a atacat dezlănțuit, 
a lovit mult, dar a găsit un spor
tiv excelent pregătit, care nu i-a 
lăsat nici o speranță. „Penele" Mi
hai Plojeșteanu (Progresul Buc.) și 
Pavel Nedelcea (CSM Reșița) au 
oferit o confruntare entuziasmantă. 
Bucuroșteanul, un 
afirmare, a luptat 
xemplară, dublată

tînăr dornic de 
cu o voință e- 
și de o bună

Ț'îjFț'Tri'V^

Mănăilă și Weber au dominat lupta sub panouri, așa cum ilustrează ți 
fotografia de mai sus, în care jucătorii de la Steaua sînt simpli spectatori. 
Fază din meciul „U“ Timișoara — Steaua. Foto : Dragoș NEAGU
(cînd au jucat cu Steaua), studen
ții s-au comportat slab, evident sub 
nivelul posibilităților arătate în 
multe alte partide. în felul acesta, ei 
au facilitat succesul previzibil al 
campionilor. Au înscris : Diaconescu 
23, Georgescu 18, Novac 18, Popa 
17, Niculescu 15, Gh. Dumitru 2 
neutru Dinamo, respectiv Brabo- 
veanu 24, Osacenco 10, Berceanu 9, 
A. Molnar 6, Zisu 4, L. Molnar 2, 
Szep 2,- Nagy 2, Tugunel 2, Chircă 
4. Au arbitrat bine N. Iliescu și 
Fr. Took.

Go rea 14, Pieptu 11. Au arbitrat 
cu scăpări a c'-1—
(C. ALBU,

R. Schmidt și C. Căli-n. 
coresp.).

CLASAMENTUL “U •
24 13 9 1MMSH »
24 13 11 1377—1374 37
24 10 14 1339—1244 94
24 8 16 1183—1405 Sî
24 8 16 1230—1498 32

7. Crișul
a. constructorul
9. „U“ lași

10. Olimpia
11. Sănătatea ------------ -----------,
12. Voința Tg. Mureș 24 1 23 982—1354 ÎS

LIDERII DOMINĂ *
NET ÎNTRECEREAFEMININ, grupa 7-12 (la Tg. Mureș)

CRIȘUL ORADEA — OLIMPIA 
BUCUREȘTI 59—52 (28—23). Par
tidă de slab nivel tehnic, în care 
orădencele au avut în permanență 
inițiativa. Bucureștencele au luptat 
foarte mult, căutînd să suplinească 
lipsa pivotului lor Iatan (antreno
rul Gh. Lăzărescti tiu a folosit-o 
în această partidă), dar n-au reu-,j 
șit decît în paria, zlu marcat : Ca-. 
seti Î4, Boca 4. .Szekeli 2, Dudaș 4, 
Balogh 2, Bodor 4. Varga 11, Cfrvâ- 
tal 18 pentru Crișul, respectiv do
niță 2, Căprița 16, Biră 9, Nicolau 3,

Tomescu 20, Pădure 2. Au arbitrat 
foarte bine M. Tănăsescu și P. 
Pasăre. ÎN DIVIZIA ADe 

adus 
sale

pregătire 
partea < 
în ring rutina 
lupte, pregătirea sa tactică supe
rioară. Din această încleștare a 
rezultat o partidă de bun nivel, 
aplaudată la scenă deschisă . de 
spectatori. Ploieșteanu a atacat 
continuu, a lovit din toate pozi
țiile, dar nici reșițeanul nu a ră
mas prea mult dator. învingător 
la punicte, pentru un plus de vi
talitate, a fost declarat bucureș- 
teanul. în rest, rezultate norma
le : Hșoarâ: Cornel Hoduț (Rapid) 
b. ab. 2- Constantin 
talul Buc.) ; mijlocie mică : 
xăndru ‘
(ambii de la Farul) ;
lancu (Muscelul) b-n- Ion Sănătes- 
cu (Metalul Drobeta Turnu Seve
rin).

La încheierea reuniunii, cunos
cutul arbitru internațional, ing. 
Victor Popescu, delegat general la 
„Turneul primăverii", a spus : 
„Am văzut partide foarte bune ca 
valoare. Boxerii sînt pregătiți co
respunzător, iar Teodor Dinu, Mi
hai Ploieșteanu și Cornel Hoduț 
pot aspira la consacrarea intema- 
țională".

• fizică 
cealaltă.

și tehnică. 
Nedelcea a 

numeroaselor

Sfanciu (Me- 
’ ~ : Ale- 

Tîrboi b.p. Valeria Filip 
grea : Anghel

In sportul de masă, toate eforturile spre îndeplinirea obiectivelor de bază!
(Urmare din pag. I)

ceastă linie se impune o mai mare 
angajare și perfectă conlucrare a 
consiliilor locale pentru educație 
fizică și sport cu organizațiile și 
instituțiile cu atribuții în domeniul 
sportului. Subliniem această pro
blemă întrucît, din controalele fă
cute pe teren, rezultă că se acțio
nează încă slab, iar în unele uni
tăți întrecerile sportive nici nu au 
început, deși timpul este deosebit 
de favorabil activităților în aer li
ber. Trebuie făcut cu mult mai 
mult și pe linia popularizării com
petiției, prin folosirea tuturor mij
loacelor locale, fără să se aștepte 
totul numai de la centru.

în această perioadă, se desfășoară 
și „Crosul Tineretului", acțiune ac
cesibilă pentru toate categoriile de 
cetățeni, care constituie un impor
tant mijloc de întărire a sănătății 
și de reeonfortare a organismului 
și care nu ridică probleme în le
gătură cu baza materială. „Crosu
lui Tineretulu", fiind strîns legat 
<le „Cupa Tineretului", este nece
sar să i se acorde, de asemenea, o 
atenție deosebită în cadrul tuturor 
unităților (inclusiv în cele din me
diul rural), ORGANIZÎNDU-SE A- 
I.ERGARI duminica DE DUMI
NICA. SAU ÎN ALTE ZILE — ÎN 
FUNCȚIE DE POSIBILITĂȚI. Pre
cizăm că pînă Ia 20 aprilie a.c. se 
vor desfășura etapele de masă la 
nivelul unităților și localităților, in
tre 21—28 aprilie etapele județene, 
iar Ia 2 mai va avea loc, la Deva, 
finala pe țară.

întrucît sînt de rezolvat aceste 
două importante acțiuni sportive 
de masă : „Cupa Tineretului" și 
„Crosul Tineretului", este necesar 
să se combată cu mai .multă ho- 
tărîre și fermitate tendința unor

organe și organizații sportive, pre
cum și a unor activiști sportivi 
care încearcă să „descopere ceva 
nou" în activitatea sportivă de 
masă, inițiind tot felul de compe
tiții cu diverse denumiri și pun 
pe planul doi problemele de bază, 
în această perioadă, totul trebuie 
subordonat „Clipei Tineretului" și 
„Crosului Tineretului", iar eventua
lele competiții locale care se ini
țiază cu prilejul diferitelor zile fes
tive sau aniversări să 
în „Cupa Tineretului", 
mari acțiuni sportive 
care se vor adăuga, 
luna aprilie, complexul polisportiv 
„Sport și Sănătate", „Amicii dru
meției" și apoi „înotul pentru toti", 
TREBUIE SA CONSTITUIE PREO
CUPAREA PRINCIPALA A NOAS
TRĂ, A TUTUROR. PENTRU A 
LE ORGANIZA — PESTE TOT — 
LA UN NIVEL SUPERIOR. Toate 
acestea nu exclud însă posibilitatea 
ca atunci cînd se încheie etapele 
de masă — tocmai pentru a se â- 
sigura continuitatea — să se orga
nizeze și alte 
sportive locale 
lor, tradiției și 
lor respective.

Este necesar, 
atît consiliile locale pentru educa
ție fizică și sport, organizațiile și 
instituțiile cu atribuții, organizațiile 
Sportive, cît și activiștii sportivi 
să acționeze eu mult mai energic 
și cu perseverență pentru comba
terea și lichidarea formalismului, a 
tendinței de a impresiona prin pro
porții și a goanei după cifre — 
minusuri criticate în mai multe rîn- 
duri, dar care nu au fost încă li
chidate peste tot, ele apărînd din 
nou și cu prilejul desfășurării edi
ției de iarnă a „Cupei Tineretului". 
Totodată, trebuie militat cu mai 
multă fermitate pentru aplicarea

se încadreze 
Aceste două 
de masă, la 
începînd cu

acțiuni și întreceri 
potrivit preferînțe- 
specificului unități-

în același timp, ca

s Kfl

INAUGURAREA STAGIUNII
Deschiderea stagiunii s-a efectuat 

sub auspicii favorabile : o asistență 
nesperat de numeroasă și o vreme 
— deși stînjenită de vînt — accep
tabilă. Apreciate în ansamblu, re
zultatele au consemnat timpi buni — 
au fost realizate și ameliorări de 
recorduri —, ceea ce demonstrează 
că lotul de cursieri se află destul 
de aproape de valoarea lui maximă. 
Din punct de vedere spectacular, 
alergările au fost viu disputate cam 
de o treime din lotul concurenților 
prezenți în fiecare cursă. Pe prim 
plan se situează, desigur, triplul 
succes al cailor pregătiți de Traian 
Marinescu, care, foarte ambițios, a 
luat un start furtunos pentru asal- 
tarea clasamentelor, cucerind trei 
victorii. Au existat ți inițiative 
lăudabile din partea (organizatori

lor. Mal tntti faptul de a consemna 
momentul inaugural .al stagiunii

prezentînd publicului o serie de ele
mente din generația minților, dar, 
mai ales, se cuvine subliniat că — 
în sfîrșit — spectatorii ploi oșteni 
au acum o agenție hipică !

REZULTATE TEHNICE : Cursa I, 
Vișina (M. Ștefănescv.) 37.2, Floricel, 
simplu 6, ordinea 26, Cursa II, Jet 
(Tr. Marinescu) 34.7, Esopia, simplu 
7, ordinea 9, event 39. Cursa a IÎI-a, 
Flașneta (N. Gheorghe) 36,3, Ilîrca, 
simplu 3, event 15, ordinea 100, 
triplu cîștigător 357. Cursa a IV-a, 
Rost (Tr. Marinescu) 33.3, Rovinei, 
simplu 3, event 16, ordinea 20, trl- 
plucîștigător 125. Cursa a V-a, Ar
tizan (Tr. Marinescu), 30,9, Hațe- 
gana, Nuvela, simplu 4, event 11, 
ordinea 14, ordinea triplă 197. Cursa 
a Vl-a, Văratec, (I. Moldoveanu), 
29,8, Fanta, simplu 3, event 13, ordinea 40, • - • •• • “
a VII-a, 
Partizan, 
nea 76.

tripluclștigător 153. Cursa 
Brădet, (V. Moise) 34,6, 
simplu 5, event 52, ordi-

Niddy DUMITRESCU

CONSTRUCTORUL BUCUREȘTI 
UNIVERSITATEA IAȘI 65—63 
(38—36). Meci echilibrat, ambele e- 
chipe au condus alternativ. Cu un 
final mai bun, bucureștencele s-au 
.jmpus. Au marcat: Gugu 10, L. 
Popescu 11, Petreanu 10, Horgoș 6, 
Gheorghe 12, Guranda 4, M. Po
pescu 12, respectiv Apraloe 10, Ani- 
chiței 14, Nichifor 2, Haraga 12,

S-a reluat campionatul de popice

Constănțencde - performerele etapei
Campionatul divizionar de popice 

s-a reluat cu etapa a 14-a. Iată 
rezultatele și amănunte d<ț la cîteva 
meciuri importante.

FEMININ

și respectarea întocmai a preve
derilor regulamentului „Cupei Ti
neretului", care precizează că nu 
au drept ele participare la întreceri 
sportivi legitimați, precum și cei 
care dețin sau au deținut categorii 
de clasificare sportivă.

„CUPA TINERETULUI", PRE
CUM ȘI „CROSUL TINERETULUI" 
TREBUIE FOLOSITE CU MAI 
MULTA EFICIENȚA PENTRU DE
PISTAREA ȘI SELECTIONAREA 
ELEMENTELOR DOTATE PEN
TRU ACTIVITATEA SPORTIVA 
DE PERFORMANȚA. în acest sens, 
preocupările nu trebuie limitate 
numai la etapele finale, ci, dimpo-

trivă, acestea să se manifeste în- 
cepind cu etapele pe unități, prin 
prezența mai activă a cadrelor de 
specialitate, a comisiilor locale pe 
ramuri de sport, precum și a altor 
factori care să determine un pro
gres pe această linie.

Organizarea și 'desfășurarea aces
tor mari acțiuni sportive de masă, 
în cinstea celor două, importante 
everiîmente politice ale anului 1974 
— a XXX-a aniversare a eliberă
rii patriei și cel de al XI-lea Con
gres al P.C.R. — trebuie să se 
bucure de succes deplin, să consti
tuie în toate etapele o adevărată 
sărbătoare a sportului românesc.

AGENDA ACTIVITĂȚII
SPORTIVE

(Urmare din pag. 1)
DE MASA

C.E.F.S. sectorul I, clubul Univer
sitar București și Școala sportivă 
de atletism.

Prezenta celor peste 2 000 de 
concurenți avea să confirme încă 
o dată interesul de care se bucură 
acest gen de întrecere în rîndurile 
tinerilor. Dar >spre 
generală, organizarea 
lăsat de dorit... Iată
„Cupa C.U.B.
(I-M F.) ; băieți : C. Barna (Fac. 
Electronică) ; Cupa S.S.A. — fete 
(copii 10—12 ani) : Mihaela Profir; 
băieți ; A. Nistor (Lie. nr. 35) ; 
juniori III : Tatiana Bădeanu și 
N. Ionescu ; juniori II : Aneta Ia- 
cob și V. Rîjaiă ; juniori I : 
Popescu și O. Panaitescu; 
sectorului I — fete 11—15
Eugenia Zamfir (Lie.
15—19 ani : Teodora Bucur
nr. 35) ; băieți : 11—15 ani: R. 
Marin (Șc. p. 12) ; 15—19 ani : C. 
Cedru (Lie. 28).

Gheorghe ROSNER

dezamăgirea 
curselor a 

câștigătorii : 
fete : Renate Vilfer 
: C. Barna

Cupa S.S.A-

cu arbitrii delegați, au asigurat 
concurentilor, la acest prim con
curs de orientare turistică din ca
drul ediției de vară a „Cupei ti
neretului", condiții de întrecere 
dintre cele mai bune. Iată cîștigă
torii, Fete : Elena Stan — Elisabeta 
Gogan (Dacia) ; Inițiere băieți : 
Iordan Duță — C. Popescu (Gr. șc. 
Gr. Roșie). Băieți — individual : 
Gh- Neagoe (Dacia).

Nicolae TOKACEK, coresp.

AMPLE MANIFESTĂRI IN 
JUDEȚUL GALATI

........

LAROMET BUCUREȘTI—VOIN
ȚA CONSTANȚA 2285—2382 pd. 
Derby-ul seriei' Sud, dintre cele 
două echipe angrenate în lupta 
pentru calificarea în turneul final 
a corespuns numai îtl parte, deoare
ce — spre surprinderea generală — 
doar oaspetele s-au ridicat la nivelul 
așteptărilor. Constănțencele, învin
gătoare pe merit, au jucat cu o si
guranță de parcă ele s-ar fl antre
nat pe pistele respective. Adversa
rele lor au părut vlăguite, chinuin- 
du-se să-și regăsească ritmul nor
mal pe propria arenă. în plus, com
plet neinspirat, dar extrem de va
nitos, antrenorul bucureștencelor, 
Petre Trandafir, a introdus-o în 
formație pe .Elisabeta ■ Gall, care a 
jucat ca o începătoare, și a schim
bat-o după 41 de bile cu Bălașa Mi- 
rică, ieșită din formă, amîndouă 
totalizînd 329 p d. Acesta a fost mo
mentul hotărîtor al partidei. Iată 
rezultatele individuale : Silvia Ma
xim (L)—Aurelia Ivan (V) 401—399, 
Elena Nichita—Iozefina Burlacu
403—408, Elena Trandafir— Maria 
Chesnoiu 402—401, Elisabeta Gali 
șj Bălașa Mirică—Anica Dobre 329— 
400, Stela Andrei — Florica Biru 
379—398, Elena “ “
drina Filote

VOINȚA TG. MUREȘ—HIDRO 
MECANICA 
p d. Lidera 
o victorie clară, avînd în Elisabeta 
Szilagyi pe cea mai eficace jucă
toare : 450 p d. (I. PAUȘ — coresp.)

RAPID BUCUREȘTI— METROM 
BRAȘOV 2367—2236 pd. Cu patru 
junioare dornice de afirmare (Va- 
silica Pințea — 412, Elena Gonciar 
— 397, Elena Vasile — 391 și An
gela Sofronie-Matei — 352) și
două senioare. Măria Popescu ~ 
422 și Florica Filip — 403 care 
și-au confirmat valoarea, lidera se
riei Sud a obținut o victorie lejeră. 
Cel mai mare rezultat de la bra- 
șovence l-a înregistrat Tereza Meș
ter, marcată cu 385 p d. ,

VOINȚA BUCUREȘTI—VOINȚA
PLOIEȘTI 2420—2232 p d.

GLORIA BUCUREȘTI—PETRO
LUL BAlCOI 2672—2213 p d.

Wij VOINȚA ORADEA — DERMA-
GANT TG. MUREȘ 2427—2426 p d (I) 

U. T. ARAD—VOINȚA MEDIAȘ 
2251—2143 pd.

C.S.M. REȘIȚA — VOINȚA CLUJ
2531—2422 p d.

Bălătică—Alexan-
371—376. (TR. I.).

BRAȘOV 2 460—2 304 
seriei Nord a cucerit

MASCULIN

CONSTRUCTORUL BUCUREȘTI 
—GLORIA BUCUREȘTI 4966— 
4979 p d. Joc cu miză mare ; victo
ria era extrem de necesară pentru 
ambele divizionare: Constructorul 
evita retrogradarea, iar Gloria in
tra în lupta directă pentru ocupa
rea unui loc printre primele trei 
în serie. în atari condiții, partida 
a fost viu disputată, cu un final 
dramatic. După patru schimburi, 
Gloria conducea cu 11 „bețe", pe 
parcursul jocurilor schimburilor 
5—6 și-a mărit avantajul la 51 p d, 
ca la ultimele 25 de lovituri „izola
te" să aibă numai un plus de 2 p ! 
Constructorul n-a putut reface a- 
cest handicap minim și pînă la ur
mă a fost învinsă la 13 popice di
ferență. Principalii 
acestei 
nu —

— cu
— 859 
s-au remarcat V. Paraschiv — 884 
,p d și P. Branchi — 862 p d. (T. 
RABȘ AN).

MINAUR BAIA MARE—C.F.R. 
TIMIȘOARA 4792—4545 p d. Vic
torie categorică a minerilor, care 

; au avut în Burian (833 p d) cel mai 
bun popicar. De la oaspeți s-a evi
dențiat Popa cu 826 p d (L. CHIRA
— coresp).

LA SCRIMA .
CLUJ, 21 (prin telefon). Meeiurile 

etapei a Il-a a Diviziei A de scrimă 
s-au încheiat duminică în Sala . Ar- ■ 
matei fără ca urmăritoarele lideri-,, 
lor — echipele de fioretâ-bâteți, 
spadă și sabie ale clubului Steaua — 
să realizeze măcar o surpriză. Și 
ar fi fost de așteptat acest luciu 
din partea sabrefilor Politehnicii 
Iași, dar. în întîlnirea directă, ei 
n-au putut cîștiga decît opt asal
turi, întocmai că și fruntașa cla
samentului. Ieșenii au avut în Dan 
Popescu principalul lor realizator 
(n-a suferit nici o înfrîngere), dar 
Irimiciuc și Olaru n-au cîștigat 
decît cite două asalturi, iar Nieola» 
nici unul. Steaua a obținut, așadar, 
victoria la tușe (58—61), ceea ce 
constituie un rezultat merituos, 
avind în vedere că n-a beneficiat 
de aportul a doi titulari (Nilcă și 
Pop). Culeea, Marin, Mustață șl 
Oancea au punctat de cite două 
ori fiecare. Meciul n-a fost lipsit 
de momente de tensiune, datorată in 
parte și arbitrajului inegal prestat 
de Gh. Iercoșan.

în celelalte probe ni se par dem
ne de subliniat performanța flore- 
tiștilor de la C. S. Saiu Mare, care, 
in urma victoriilor obținute, au tre
cut pe locul II în clasament, și 
seria de succese a spadasinilor de 
la IEFS (cu N. Istrate și Gh. Cerea 
în bună formă) care, de asemenea, 
se află acum în postura de urmă
ritori ai liderului, la egalitate de 
puncte cu Medicina Tg. Mureș.

REZULTATE TEHNICE. — Floretă 
masculin : O, S. Satu Mare CU Poli
tehnica Timișoara 13—3, cu Progre
sul 10—6, cu IEFS 10—6 ; Progre
sul — Șc. sportivă Oradea 11—5 ; 
Politehnica Timișoara — Sc. sp. O- 
radeă 14—2 ; Steaua — Șc. sp. O- 
radea 16—0, Politehnica Timișoara — 
Progresul 11—5. Spadă : IEFS
Eleetroputere 9—7, cu C.S.M. c. 
11—5, cu Medicina Tg. Mureș 10—5 ; 
” " Satu Mare cu IEFS 8—7. cu

Cluj 11—5 ; Steaua — CSM 
12—4 ; Eleetroputere — CSM 
12—4. Sabie : IEFS cu CSM 
9—7, cu Petrolul 10—6 : Stea- 

■ Petrolul 11—5 ; CSM Cluj —

O-
> cu
Cluj

nr.

Clara
Cupa 
ani ;
21) ; 
(Lie.

START TN CONCURSURILE 
DE ORIENTARE TURISTICĂ

Duminică, în Pădurea Bănoasa, 
s-a dat startul într-un reușit con
curs de orientare turistică organi
zat de asociația sportivă Dacia cu 
participarea a numeroși tineri in
vitați de la Centrul Universitar 
București, Clubul sportiv Voința 
și Școala profesională Grivița Ro
șie. In total s-au întrecut peste 
200 de tineri și tinere, împărțiți în 
echipe. Fetele au avut de parcurs 
un traseu de 6600 m, iar băieții au 
concurat pe 7200 m, cu atingerea 
a nouă puncte de control, 
cursul s-a bucurat de 
succes datorită bunei 
asigurate de antrenorii 
gă (Dacia), Marian

Con- 
un deosebit 

organizări 
Gh. Crean- 
Crăciunescu 

(Voința), Elena Pădureanu (Cen
trul Universitar). Aceștia împreună

GALAȚI. în cinstea deschiderii 
oficiale a „Cupei tineretului" (edi
ția de vară), sîmbătă și duminică 
s-au desfășurat în localitățile ju
dețului numeroase manifestări 
sportive- Iată cîteva dintre ele :

Concurs de ciclism. Prima între
cere ciclistă organizată de clubul 
Dunărea a fost găzduită de espla
nada fluviului și a reunit Ța. start 
pionieri, elevi și salariați- Câștigă
torii : Carmen Patriciii și ,O. Fui- 
că la biciclete de oraș, Adrian 
David Ia biciclete de semicurse, 
V. Matei la biciclete de curse.

„Cupa Danubius" la cros. Tot pe 
malul Dunării s-a desfășurat cea 
de a treia ediție a' ,;Cupei Danu
bius" la cros, competiție organizată 
de Școala sportivă nr. 1. Au fost 
prezenți coucurenți dir> orașele 
Brăila, Tulcea, Focșani și Galați. 
Cîștigătorii : I. Crăciun, FI. Răduț 
și I. Turosu la băieți, 
tica, Elena Enache 
Boscenco la fete-

Alte manifestări-
L.I.C.M., la Palatul sporturilor, a- 
rena Dunărea șl bazinul de înot 
au avut loc întreceri de natație, 
handbal, volei, haltere. Ample ma
nifestații sportive au mai găzduit 
și orașele Tecuci și Tg. Bujor, pre
cum $1 15 comune din județ.
T. SIRIOPOL — coresp. județean

C.F.R. TG. MUREȘ—VOINȚA 
CRAIOVA 2470—2103 p d (I).

VOINȚA GALAȚI — CETATEA 
GIURGIU 2403—2276 p d.

Simona Mu
și Elisabeta

în sălile

realizatori ai 
victorii au fost Al Câtinea- 
performerul echipei Gloria 
884 p d și Gh. Dumitrescu 
p d. De la Constructorul

PETROLUL PLOIEȘTI—RAPID 
BUCUREȘTI 5554—5292 p d.

ELECTRICA SIBIU—JIUL PE- 
TRILA 5092—5018 pd.

VOINȚA BUCUREȘTI—DACIA 
PLOIEȘTI 4874—4789 p d.

INDUSTRIA SÎRMEI CÎMPIA 
TURZII—VOINȚA TG. MUREȘ 
4818—4803 pd.

CONSTRUCTORUL GALAȚI— 
VICTORIA BOD 5114—4787 p d.

I. C. ORADEA—C.F.R. ȚG. MU
REȘ 5023—4799 p d.

RAFINĂRIA TELE AJEN —FLA
CĂRA CÎMPINA 5151—4999 p d.

LEMNUL SATU MARE — VO
INȚA CLUJ 4859—4831 p.d.

c. s. 
CSM 
Cluj 
Cluj 
Cluj 
ua — 
Tractorul 9—7.

După cea de-ș, doua etapă, echi-, 
pole clubului Steaua conduc net în 
țoale clasamentele, in timp ce la 
partea inferioară a ierarhiilor se. 
află Șc. sportivă Oradea (floretă), 
CSM Cluj (spadă) și Petrolul (sabie). 
Sarcina acestora din urmă este de

și ele vor trebui
Sarcina acestora 
osebit de grea 
să depună mari eforturi pentru a-și 
ameliora situația (T. STAMA).(T. STASIA).

întrecerea echipelor feminine de 
floretă, desfășurată Ia București, a 
prezentat aceesși caracteristică, tră
gătoarele formației campioane, 
Steaua, continuînd să-și adjudece 
victoria și în restul partidelor sus
ținute (1S—9 cu Șc. sportivă nr. 1 
București și 11—5 cu Viitorul). In 
celelalte întilniri. am reținut revi
rimentul Progresului, care a reușit 
să-și ia revanșa pentru eșecurile 
suferite în prima etapă, atît asupra 
formației IEFS (li—5), cit și in 
fața medicinistelor din Tg. Mureș 
(15—1). In același timp, Medicina 
Țg. Mureș, care nu mai păstrează 
cin echipa sa de acum cîtva timp 
decît pc Sofia Orban, n-a mai putut 
realiza nici o victorie măcar, fre- 
cînd, în consecință, pe ultimul loc 
al clasamentului.

Alte rezultate : Șc. sportivă nr 1 
București - Medicina ‘ Tg. Mureș 
9—7 ; IEFS cu Viitorul 14—2 și cu 
Șc. sp. nr. 1. București 14—2 (S. B.)

fi

JOCURI DE NIVEL SLAB ÎN CAMPIONATUL DE POLO
Din nou o etapă fără surprize 

in campionatul de polo. Dar și 
Cu meciuri de foarte slab nivel 
tehnic. Urmărind cuplajul de ieri 
dimineață, în bazinul Floreasca, 
antrenorul federal C. Mărcuiescu 
ne declara: „Echipele din primul 
eșalon joacă mult mai slab decît 
in sezonul trecut- Nici nu-mi pot 
imagina cum poloiștl din lot, pc 
care echipa națională contează 
serios, pot comite atitea greșeli 
într-un singur meci.
decît o explicație: ____ __ ___
instruire ce se desfășoară la clu
buri este slab și această problemă 
va sta în atenția noastră (n. r. Bi
roului federal) 
urmează".

Revenind la 
le-am 
trebuie 
mai 7 
cut cu

Cțț excepția 
doar cîteva 
lui Zamfirescu au scos din derută 
echipa campioană și apoi 
asigurat un avantaj pe care 
menținut pînă la sfîrșit, 
a fost egal. De la 0—1, 
a ajuns la 5—2, pentru ca apoi 
să reziste cu greu formației clu
jene. Șj dacă în cele din urmă 
bucureștenii au terminat învingă- 
tori (7—5), aceasta o datorează și...

Nu există - clujeanului CI. Rusii, care în mo- 
procesul de

reprizei 
acțiuni

secunde, cînd 
personale ale

i-au 
l-a 

jocul 
Dinamo

in săptămtnile ce

partidele pe care 
din capul locului

mente hotărîtoare a ratat de 
doi metri (singur cu 
a tras un penalty în

îh partida Progresul 
(4—1), singurul 
este că Ion Miu, 
stitule încă un exemplu pentru 
mai tinerii săi 
adversari) plini de ifose și preten-

lucru 
la 34

la
portarul) și 
bară!
— Școlarul
de relevat 

de ani, con-

coechipieri (sauurmărit,
spus că Dinamo (cu ne

jucători de cîmp) a .între- - 4W.-Medul a abundat în greșeli de 
dificultate pe Voința .Cluj, toate genurile șl a revenit echipei

Progresul, care a avut 
lucid și clarvăzător (a.

La Cluj, Rapid a întrecut (4—1) 
pe Politehnica, dar fără ca să 
strălucească. Gazdele au rezistat 
două reprize și apoi au cedat. (I. 
Pocol—coresp)

DINAMO — VOINȚA CLUJ 7—5 (0—1, 
t—L 1—1, 2—2). Dr. I. Drăgan a condus 
corect formațiile: DINAMO: Hubert — 
Zamfirescu 1, Nastasiu 1. Novac 2. Ră- 
ducanu 1, V. Rus 1, Popa, Lazăr 1 ; VO
INȚA: Donogany (Olpretean) — R. Ru- 
su, 3, A. Szilagy 1, c. RuSU 1, Fiilop, 
Gyarfas, SebCk, Harabula, St. Szilagy, 
Munteanu ;

PROGRESUL — ȘCOLARUL 4—1 (2—fl, 
o—o, 0—1, 2—0). A arbitrat bine N. Toth 
(Cluj). Au jucat: PROGRESUL: Splnu 
— Miu 2, Gaiță, Arsene, Munteanu, Ion 
Gheorghe, M. Popescu 2, Gîbian Ionescu, 
Cocora; ȘCOLARUL: Bănică — Nicolau 
1, Bădlnici, Sorescu, Lorincz, Colan. To
mescu, Chlvăran, Munteanu, Szerzd.

POLITEHNICA CLUJ — RAPID 1—4 
(0—0, 1—1, 0—2, 0—1). A Condus slab A» 
Klss (Tg. Mureș). Au marcat: c. Rusu. 1, 
I. Slăvel, Țăranu (Rapid) șl E. Pop (PoU» 
tehnica).

un jucător
v.)

*

destul.de


f*SERIA I:

0 ETAPĂ FAVORABILA GAZDELOR PARC DES PRINCES...
ÎN DIVIZIA B

PROGRESUL BRĂILA F.C.
BBAILA, 

în orașul de 
și a bătut un . . __ __ ,_
bune s-au aflat peste 8 000 de spec
tatori, printre care și cîteva sute de 
gălățeni, primiți pe stadion cu ... 
fluierături. Era un intermezzo nedo
rit, dar ce a urmat a întrecut orice 
așteptări. „Derby-ul“ formațiilor de 
la Dunăre a lăsat un gust amar ce
lor ce iubesc fotbalul adevărat. De 
mult nu ne-a fost dat să vedem o 
asemenea partidă. Iată de ce ne vom 
rezuma a spune doar câ în tot me
ciul, Cotigă I. Marcu (bară, în min. 
45), Radu și Bczman au ratat bune 
ocazii. Atît despre.... fotbal. în rest, 
faulturi grosolane, obstrucții, loviri 
intenționate, accidentări. Cinci jucă
tori (Cotigă II, Traian, Manciu, Pă- 
trașcu și Gheorghiță) primiseră car
tonașul galben în mai puțin de o ju
mătate de oră, iar Ologu și Manciu 
(min. 25) șl Gheorghiță (min. 42) au 
fost eliminați pentru brutalități, joc 
dur sau loviri ale adversarilor fără 
balon. După pauză, jucătorii s-au mal 
potolit, dar fotbalul 
pentru că echipele^

24 (prin telefon). —
Ia Dunăre a fost frig 
vînt tăios. Dar, în tri-

bun n-a venit, 
cu efectivele

GALAȚI 0-0
ciuntite, s-au angajat 
surdă. Gazdele și-au _______ ___
versaril cu Intrări dure, iar oaspe
ții, conduși de Dan Coe, au tras de 
timp și au gesticulat, iar meciul a 
durat 99 de minute ! Plecarea spre 
cabine a fost la fel de dezgustătoare 
(„hoților", le striga Cotigă II arbitri
lor, în timp ce fratele lui mai mare 
îi înjura „în grup" pe cei veniți de 
la București), unii aducînd argument 
la aceste acte necugetate și două pre
supuse lovituri de la 11 m, pe care, 
chipurile, Progresul le-ar fi meritat.

Deși nu vom fi pe placul unor 
spectatori pătimași, vom spune că 
arbitrul C. Manușaride (Buc.), îh 
ciuda misiunii sale de neinvidiat, a 
condus bine.

PROGRESUL : CIUPITU — Cotigă 
II, Gheorghiță, GAȘPAR, Plugaru — 
Sălăjan, Marcu — Radu, Ologu, Cotigă 
I, Traian (min. 44 Trifinâ).

F. C. GALAȚI : GHEORGHIU - Pă- 
trașcu, Castolan, Dan Coe, I. NICU 
— Pavel, Moronai, Pastia — Manciu, 
Manea (min. 9 Bezman), Ionică.

Constantin ALEXE

Intr-o luptă
Intimidat ad-

SCORUL CAMPIONATULUI,
tabela de marcaj, dar zvicnirile ei 
ofensive n-au avut forța 
pentru) a depăși apărarea 
-promptă a studenților.

A arbitrat foarte bîne 
mona — București.

ȘTIINȚA: Stoica
DEHELEANU, Ciocoiu,

CONSTRUCTORUL

BACĂU C.S.M.ȘTIINȚA
BACAU, 24 (prin 

persistentă care a 
parcursul medului nu a putut, to
tuși, împiedica aproximativ 10 003 de 
spectatori (printre care un grup 
de cîteva sute din Suceava) de 
urmări derby-ul seriei. Protagonis
tele, aspirante la un loc în 
vizia A. au oferit, în arsamblu,

SUCEAVA 1-0 (0-0)
telefon) Ploaia 

căzut pe tot

a
Dl-

___  ..._ __ ___ _ _  _______ , un 
joc frumos, dinamic, de mare an-

. a
aspect echili- 

avîntat al gazdelor 
acțiuni

gajament fizic. Prima repriză 
avut, ir. general un 
braț, jocului 
sucevenii răspunzîndu-i cu 
în adîncime, pe contraatac.

Repriza a doua a fost la discreția 
studenților, care au atacat vehement

In' marea majoritate a timpului, 
acțiuni viguroase, desfășurate 
toată lățimea terenului. Urmare 
rcască a superiorității nete a băcă
uanilor, golul a venit în min. 69. 
cînd, la o centrare de pe dreapta 
a lui Rugiubei, Stroe a cîștigat due
lul aerian cu Chiriazio și, de la 
2 m, a trimis în gol, în colțul din 
stingă. Un minut mai tîrziu, Miră- 
uță l-a lovit cu piciorul, intențio
nat. pe autorul golului și arbitrul 
I.imona i-a arătat suceveanului 
tonașul roșu. După gol, C.S.M. 
ceava, baricadată pînă atunci 
propria jumătate de 
cercat eă restabilească

teren, n 
egalitatea

necesară 
decisă și
Gh. Li-

- TUDOR, 
Zaharia —

CODREANU, SANDU Panalte,
RUGIUBEI, STROE, Jelescu.

C.S.M.: Chiriazte NICOLA,
NICOLAE, Crăciunescu, Selimessy 
- POPESCU, MIRĂUȚA — GALĂ- 
TEANU, Gherine, Firețeanu, Das
călii.

GALATI - VIITORUL
Dumitru V1ȘAN

cu 
pe 
fi-

car- 
Su- 

în 
In- 
pe

GALAȚI, 24 (prin 
întîlnirea, disputată pe stadionul 
Dunărea în fața a circa 4 000 de 
spectatori, nu a satisfăcut, fiind de 
slab nivel calitativ, lipsită de 
cursivitate, cu rare acțiuni ofensive 
bine concepute. Gălățenii au avut 
mai tot timpul inițiativa, dar nu 
au știut să se descurce în fața 
fundașilor echipei din Vaslui. Mi
nute în șir jocul a fost plat, cu 
pase șablon, cu mingi aruncate îna
inte, la întîmplare, în speranța ca 
vreunul din fundași să greșească. 
Mai aproape de deschiderea sco
rului s-au aflat atacanții de la 
Constructorul, însă în cele cîteva 
situații favorabile ej au șutat im
precis ; sau, atunci cînd toată lu
mea credea că mingea se va opri 
în plasă, portarul oaspeților, Gri- 
goraș — în zi foarte bună — salva 
în ultimă instanță goluri gata fă
cute. Oaspeții nici nu au emis pre
tenții dacă ne gîndim la faptul că 
în primă parte a meciului nu au 
tras măcar un singur ^șut pe spa
țiul porții. Vădind sterilitatea ata- 
canților săi, antrenorul Luban l-a 
introdus, după pauză, pe masivul 
fundaș Olteanu în linia ofensivă. 
Atacurile s-au mai înviorat întru- 
cîtva, dar unicul gol a fost înscris 
dîntr-o fază fixă. In min. 47 : Io
niță a executat o lovitură liberă

telefon).

VASLUI 1-0 (0-0) 
stingă, din unghi Snchiș, 
a prins efect 
colțul opus.

lateral 
mingea 
sus, în

Arbitrul I. Puia — 
Condus bine.

CONSTRUCTORUL S
Maghiar (min. 46 OLTEANU), Ada- 
mache, Podeț, Boțea — Tudorașcu, 
NICOLOV, CERNEGA — Ghica, 
Ioniță, Manta.

VIITORUL: GRIGORAȘ — Ble- 
jușcă, Vlad, Grigore, Chiuș — Bru- 
chental, Angheluță — CONSTAN
TIN, Șerban (min. 73 Romilă III), 
IVANCIU, - - -

și s-a oprit

București, a

Ionescu

-r
lordache (min. 73 Popa).

Gheorghe NERTEA

BUZĂU — PETROLUL
9—2 (4—0). Diferență netă 
două formații. In min.

GLORIA 
MOINEȘTI 
între cele
79, portarul Lebădă (Petrolul) a fost 
eliminat pentru atitudine nesportivă. 
Au marcat: Nedelcu (min. 9, 22 si 
25), Bădin (min. 35, 79), Toma (min. 
63), Enache (min. 69), Răutu (min. 
75), Oprișan (min. 86). respectiv Do- 
bt-EScu (min. 54), Mocanașu (min. 84). 
A arbitrat Al. Pîrvu — București. 
(D. Soare, coresp).

C.S.U. GALAȚI—CELULOZA CĂ
LĂRAȘI 3—2 (1—1). Golurile au fost 
realizate de Ene (min. 19), Nan (min. 
57), Marinescu (min. 82), respectiv 
Filimon (min. 34) și Dumitrache (min. 
83). A arbitrat I. Chilibar — Pitești. 
(T. Siriopol, coresp. județean).

METALUL PLOPENI — VICTORIA 
ROMAN 3—0 (1—0). Partida s-â dis-

SERIA a
PROGRESUL BUCUREȘTI - TRACTORUL BRAȘOV 0-1 (0-1)

Rezultat-surpriză înregistrat ieri 
pe stadionul Republicii, din Capi
tală. Formația bucureșteană, deși a 
avut inițiativa mai mult timp și 
uneori a dominat, chiar cu autori
tate, a părăsit terenul învinsă. De-a 
lungul celor 90 de minute, elevii 
antrenorului V. Mateianu au con
struit numeroase acțiuni ofensive : 
dar, în majoritatea lor, ele au fost 
confuze, fapt ce a ușurat sarcina 
apărătorilor brașoveni, care, de alt
fel, au respins, cu mult calm, în
cercările înaintașilor bucureșteni 
de a finaliza. Oaspeții au pus ac
centul pe giefnnsivă și contraatacu
rile lor s-au arătat foarte pericu
loase. Dintr-o asemenea acțiune 
s-a marcat unicul gol al întîlnirii. 
în min. 33, balonul a aguns la 
Vătav (Ia aproximativ 25 de me
tri de poarta lui Giron), care l-a 
trimis, cu boltă, peste adversari, în 
plasă. Merită de menționat că bra
șovenii au mai avut posibilitatea

să-și mărească avantajul în minu
tul. 44, cînd Petrică a expediat ba
lonul, cu capul, în bară ! Schimbă
rile efectuate în formația Progre
sului, în partea a doua a partidei, 
cu scopul de a mări forța ofensivă, 
nu s-au concretizat pe tabela de 
marcaj, cu toate efi s-au creat 
cîteva ocazii la poarta apărată bine 
de Oană.

A arbitrat foarte bine N. Moge- 
roașe — Craiova.

PROGRESUL: Giron — PLOS- 
CARU. Dinu, Grama, Ad. Constan- 
tinescu — MORARU, D. Ștefan 
(min. 56 : Condurache), DRAGU — 
I. Sandu, APOSTOL, Manole (min. 
56 : Batacliu).

TRACTORUL: OANĂ — Șerb, 
ROMANOV. CIOBOTARIU, Ivăn- 
cescu — PETRICĂ, Keresteș (min. 
56: Ionescu), VĂTAV 
(min. 28 : ~
Gherghe.

Pașca
Dumitrică), PETRUȚ,

Pompifiu ViNTILÂ

putat sîmbătă. Autorii golurilor i 
Curcă (min. 40), Clucu (min. 47) șl 
Dragomir (min. 49). A condu» C. 
Braun — Brașov. (I. Tănăsescu, 
coresp.)

S.C. TULCEA—OȚELUL GALAȚI
1— 0 (0—0). Joc frumos. Unicul gol 
a fost realizat de Răuț (min. 86). A 
arbitrat Gh. Vasilescu — București, 
(I. Turșîe, coresp).

C.F.R. PAȘCANI—METALUL MIJA
2— 1 (1—1). Feroviarii au dominat 
mai mult și au obținut o victorie 
meritată. Ău marcat : I. Gheorghe 
(min. 19), Apostol (min. 68), respectiv 
Iancu (min. 37), A arbitrat C. Băr- 
bulescu — București. (D. Apostol, 
coresp.).

CEAHLĂUL P. NEAMȚ—CARAI
MANUL -----------  ' ‘ "
dele au 
înscris | 
și Niță 
coresp.).

BUȘTENI 4—0 (1—0). Gaz- 
evoluat la un bun nivel. Au 
Mustață (min. 44, 67 si 77) 
(min. 59). (" " '.-----

1. Gloria
2. Știința
3. Metalul Plopeni
4. C.S.M. Suceava
5. F.C. Galați
6. S.G. Tulcea
7. C.S.U. Galați
8. ceahlăul P. Nearhț
9. Construct. Galați

10. Metalul Mija
11. C.F.R. Pașcani
12. Celuloza Călărași
13. Viitorul Vaslui
14. Progresul Brăila
15. Caraimanul Bușteni
16. Oțelul Galați
17. Petrolul Moineștl
18. Victoria Roman

Buzău 
Bacău

(C. Nemțeanu,

20 13 3 4 42—14 29
20 12 4 4 31—21 28
20 12 3 5 34-15 27
20 12 2 6 33—17 26
20 9 5 6 19—14 23
20 9 4 7 23—16 22
20 10 2 8 32—28 22
20 9 3 8 26—17 21
20 8 4 8 23—22 20
20 8 3 9 20—22 19
20 5 8 7 19—23 18
20 7 3 10 22—30 17
20 5 7 8 14—30 17
20 6 4 10 19—20 16
20 7 2 11 23—36 16
20 6 2 12 19—33 14
20 4 6 10 19—38 14
20 4 3 13 11—33 11

(31 martie)Meta-ETAPA VIITOARE (31 martie): Meta
lul Mija — Gloria Buzău (1—2), Petrolul 
Moinești — Ceahlăul P. Neamț (1—2), 
C.S.M. Suceava — S.C. Tulcea (0—0). 
F.C. Găiați — Știința Bacău (0—2), Vic
toria Roman — C.S.U. Galați (0—3), Celu
loza Călărași — Metalul Plopeni (0—3). 
oțelul Galați — Progresul Brăila (0—■>). 
Viitorul Vaslui — C1F.R. Pașcani (0—0), 
Caraimanul Bușteni Constructorul
Galați (0—0),

Poate că acest Franța — România este unul dintre cele mai co
mentate meciuri, ain ultimul timp, ale echipei naționale. Amă
nuntul, surprinzător la prima vedere, ridică un semn de între

bare, cu atît mai mult cu cît rezultatul nu este neașteptat, fie și nu
mai prin prisma acelui 0—1 obținut cu cîteva zile înainte de Lausanne 
sau a acelui 0—2 înregistrat cu numai o lună sau două înainte de Gua
dalajara. ,

Comentariile omului de pe stradă, mai abundente ca orierna, _ vi
zează nu atît rezultatul, cît arzătoarea problemă a devenirii echipei 
naționale.

In ultimul an s-a bătut foarte multă monedă pe faptul câ echipa 
națională trebuie salvată din stereotipul jocului său vechi, care ar fi 
contribuit, chipurile, la scăderea potențialului ei. De asemenea, s-a 
susținut în repetate rînduri că fotbalul nostru are destule rezerve ne
descoperite, capabile oricînd să-i înlocuiască pe atît de contestații ti
tulari ai ultimilor cinci ani. Aceste două argumente, apărate deseori cu 
strălucire stilistică, au convins multă lume că soarta echipei noastre 
naționale depinde doar de un mai nou desen tactic pe o coală de 
hîrtie albă și de 
mărul anilor".

Meciul Franța 
boltii nu poate fi 
alimentat fiind de

ultra-uzata formulă a „valorii care nu așteaptă nu-

C.S. TÎRGOVIȘTE — C. S.
TÎRGOVIȘTE, 24 (prin telefon). 

De cum îneșțrase meciul, în min. 3, 
Șuiru transformase plasat o lovi
tură liberă de la 22 m și toată lu
mea și-a dai seama <ă deținătoarea 
„Cupei României" a venit sub turnul 
Chindiei cu gînduii foarte mari. 
Tirgoviștenii, însă, cu vîntul în 
spate, nu vor să accepte Ideea in- 
ffîngetii Și insistă în careul vîl- 
cean. Va veni și egalarea, dintr-o 
lovitură liberă indirectă, dictată în 
careul vîlcean, cînd Kallo a execu
tat ușor Ia C. Ionescu, acesta a 
trimis balonul ce dreapta și Sava a 
inserts cu capul. De acum înainte 
va fi un joc urît, cu multe durități, 
un cartonaș galben (Pintilie) și 
unul roșu (C. Ionescu, în min. 42). 
Dar, de cum rămîn în 10 oameni 
gazdele și înscriu ! Era min. 43 cînd 
Neagu întoarce excelent o minge 

pe lingă Ciobanu și înscrie specta
culos de Jfl .15 m.

RM. VÎLCEA 2-2 (2-1)
maiRepriza secundă va fi ceva 

calmă, gazdele sint la un pas de 
majorarea scorului, dar ele cedează 
spre sfirșit și în min. 89 oaspeții 
materializează finalul lor ceva mai 
bun : Sutru c faultat lateral în
afara careului, iot el execută lovi
tura liberă, mingea circulă 
într-un careu supraaglomerat 
toată bîlbîiala aceea, tinărul 
reușește șutul egalării.

Tudorel Loca — Brăila a 
foarte bine.

C. S. TÎRGOVIȘTE: Stănescu 
Gheorghe, CIOBANU, 
Buciumeanu — C. Ionescu, 
- Nistor, NEAGU, SAVA. 
(min. 31 Haranu).

C. S. RM. VÎLCEA : STANA — 
Cincă, Ciobanu, Pintilie (min. 75 
Făuneseu). Lepădatu — HAIDU, 
ȘUTRU. Orovitz — ENACHE, Iancu 
(min. 58 C. Nicolae), Iordache.

Mircea M. IONESCU

haotic 
și, iu 

Enache
condus

Grancea, 
Fuierea 
KALLO

METALUL DROBETA TR. SEVERIN - ȘOIMII SIBIU 1-1 (0-0)
DROBETA TR. SEVERIN, 24 

(prin telefon). — Amîndouă parte
nerele de întrecere s-au prezentat 
în fața celor 6 000 de spectatori 
cu' o intenție comună : păstrarea 
locurilor fruntașe. Acest obiectiv a 
fost tradus prin limbajul clasic.

Gazdele — atacuri furibunde; 
oaspeții — apărare organizată și 
contraatacuri rapide, în care au ex
celat Zotincă și Schwartz. Cei doi 
au găsit deseori descompletată a- 
părarea severineană, ,.vînturînd-o“ 
și pe stingă și pe dreapta, și pu*

C. F. R. TIMIȘOARA - F.C BIHOR 1-0
(prin telefon), 

în care ambele 
în greșeli, 

puternică

l!-a: DOUĂ VICTORII IN

Apărătorii brașoveni 
torul Brașov)

(în tricouri albe)

în min. 5, 21 
fost imbatabil.

tînd deschide scorul 
și-43. Săcui, însă, a 
Localnicii au avut o singură oca- 

“zie* de a marca în prima repriză
(min. 37), dar mingea reluată cu 
capul de Tudor întîlnește bara. Re
priza secundă este mult mai spec
taculoasă. Sibienti știu să tempe
reze zelul gazdelor. David, Mihăilă 
și mai ales, Gabel, pun în umbră 
încercările atacanților adverși de 
a-1 învinge pe Liebhardt. în minu
tul 83, Ghealdîr — proaspăt in
trat în formație — șutează, din pi
ruetă, în unghiul lung al porții și 
1—0. Bucurie în tribune și în rîn- 
dul jucătorilor metalurgiști. Dar în 
ultimul minut de jac Flichiș. Ia un 
corner al echipei sale, reia balonul 
cu capul stabilind scorul 
partidei. A condus foarte 
Blau — Timișoara.

METALUL : SĂCUI
' Boiangiu, Traseu, 

-BRIHAC, Diaconu -
Stan, Cofiăceanu, Tudor 
GHEALDÎR).

ȘOIMII : Leibhardt — 
DAVID, Flichiș, Mihăilă 
teanu, Răduță (min. 65
Turlea (min. 72 Judele) — 
SCHWARTZ, ZOTINCĂ. Teleșoan.

Liviu BOBOCEA

final 
bine

al 
G.

II,- Boța
Gogan
. Peronescu, 

(min. 69

GABEL,
- Mun-
Marcu),

rezolvă o situație critică. (Fază din meciul Progresul București — Trac-
Foto : V. BAGEAC

METALUL BUCUREȘTI—MINERUL 
MOTRU 2—0, (2—0),. J.QțUl, .practicat 
tot timpul âe" cefe doua formații a 
fost confuz. Golurile s-au marcat în 
urma un6r"$rc’șt-Tii'eltJmef)itlăf'e ale a- 
părâtărilor oaspeți. Autorii golurilor: 
Nedelcu (min. 36) și Georgescu (min. 
39). A arbitrat P. Brătănescu — Su
ceava. (P. Peana) .

METROM BRAȘOV—GAZ METAN 
mediaș r—1 (1—fl). Brașovenii au 
avut mai multe ocazii, dar au ratat. 
Au marcat : Paraschivescu (min. 36) 
pentru Metrom, Moraru (min. 88) pen
tru Gaz metan. A arbitrat V. Topan 
— Cluj. (V. Secăreanu, coresp.).

DINAMO SLATINA—Ș. N. OLTE
NIȚA 2—0 (0—0). Joc frumos, înche
iat cu victoria meritată a gazdelor. 
Au înscris : Gugiu (min. 56) și Asaf- 
tei (min. 80). A arbitrat V. Palades- 
cu — Galați. (D. Mihail, coresp.).

NITRAMONIA FAGARAS—CAR- 
PAȚl BRAȘOV 3—0 (1—0). jucătofii 
au făcut multă risipă de energie. In 
min. 20, Golanu (Carpați) a fost eli
minat pentru injurii aduse arbitru
lui I. Cîmpeanu — Cluj. Autorii go
lurilor : Ciutac (min. 35), Filip (min. 
61) Și Boantă (min. 82). (B. Stoiciu, 
coresp.;.

ELECTROPUTERE CRAIOVA — 
FLACARA MORENI 1—0 (0—0). Cra- 
iovenii au dominat insistent, dar au 
și ratat multe situații favorabile. Uni
cul gol a fost realizat de Mincioagă

(min. 75). A arbitrat M. Bădulescu
— Caracal. (V. Popovicî, coresp.).

DUNĂREA GIURGIU—AUTOBU
ZUL BUCUREȘTI 0—3 (0—0). Parti
da s-a disputat la Videle, deoarece 
terenul echipei Dunărea a fost sus
pendat. Golurile au fost marcate de 
V. Petre (min. 67 și 85) și Rențea 
(min. 71). A arbitrat V. Gligorescu 
Ploiești. (V. Pancu,
1. C.S. Rm. Vîlcea
2. Șoimii Sibiu
3. Tractorul Brașov
4. Metalul București
5. M. Drobeta Tr. Sev.
6. Flacăra Morenl
7. Dinamo Slatina
8. Electroputere CV.
9. C.S, Tîrgoviște

10. Gaz Metan Mediaș
11. Metrom Brașov
12. Nitramonia Făgăraș
13. Autobuzul București
14. S.N. Oltebița
15. Progresul Buc.
16. Dunărea Giurgiu
17. Carpați Brașov
18. Minerul Motru

ETAPA VIITOARE 
buzul București — 
(0—5), Minerul Motru — Gaz metan Me
diaș (0—2), Flacăra Moreni — Metrom 
Brașov (1—2). Carpați Brașov — Dună
rea Giurgiu (0—1). Tractorul Brașov — 
Dinamo Slatina <0—0), C.S. Rm. Vilcea
— Elcctroputere Craiova (2—0). S.N. Ol
tenița — Progresul București (9—0). Șoi
mii Sibiu — C.S. Tîrgoviște (0—2), Meta
lul Drobeta Tr. Severin — Metalul Bucu
rești (0—2)

co resp
20 12 3 5 30-18 27
20 10 6 4 25—15 26
20 10 5 5 24—15 25
20 10 4 6 24—16 24
20 11 2 7 18—21 24
20 10 3 7 34—23 23
20 8 6 6 23—25 22
20 9 3 8 31—22 21
20 8 4 8 26—25 20
20 5 8 7 23—16 18
20 7 4 9 25—23 18
20 6 6 1 25—28 18
20 7 4 9 20—26 18
20 5 7 8 22—25 'n

20 6 5 9 14—21 17
20 5 6 9 13—29 16
20 6 2 12 16—30 14
20 G 0 1.4 16—31 12

(St martie): Auto- 
Nitramonia Făgăraș

— România încearcă să amintească tuturor, că fot- 
prescris de la o zi la alta, el curgînd imperturbabil, 
afluenții săi principali : valoarea, echilibrul, constanța.

Ar fi foarte simplu să ne integrăm grupului părerilor care susțin că 
o altă echipă a României ar fi sfirșit prin a învinge una dintre 
cele mai slabe formații franceze din ultimii ani. Dar, o asemenea 

înscriere in replică n-ar servi la nimic. E greu să explici acest 0—1 
prin insuficiență debutantului Anghelini, de pildă, măcar pentru fap
tul că un Bălăci seu un Cristache n-au jucat sub oșteptări. E greu să 
explici insuccesul prin lipsa de forță șl inspirație a lui Dumitrache, de
oarece vîrful echipei de sîmbătă a mai făcut partide asemănătoare, ca 
să nu mai punem la socoteală faptul că el traversează o eclipsă lungă, 
fiind titular la Dinamo doar în virtutea inerției. E greu, de asemenea, 
să te referi la jocul steril al Tui Troi, deși pari înclinat să faci o legă
tură firească între Țarălungă (Leipzig) și Troi (Parc des Princes), ambii 
fiind, în fond, expresia fetișizării ciudate a jocului extremelor zise cla
sice, la care nu mai apelează aproape nimeni de la Pircălab încoace. 
In sfirșit, e greu să cauți cauzele acestui 0—1 în așezarea deliberat de
fensivă a echipei, pentru simplul fapt Că această așezare nu face decit 
să confirme ideea că jucătorii au un dinămometru propriu, capabil 
oricînd să înregistreze un momentan raport de forțe,

După acest Franța — România, răminem cu frumoasa repriză primă 
a lui Kun și cu spectaculosul record de tinerețe al lui BalaCi, cate 
doboară vechiul record deținut de Gică Popescu, încă din ’ 1937, 

în compania Belgiei.
„Tricolorii" de pe Wembley au jucat cum au jucat fără a încerca 

să-și drapeze jocul în formule voit spectaculoase. Cei de pe Parc des 
Princes au practicat, în fond, același joc, dar au încercat să se înfășoare 
într-o pelerină care n-a reușit să acopere neajunsurile. Despre cei de 
ieri i-a spus că au fost meschini, căutînd să păstreze mingea fără scop. 
Cei de astăzi au și început să fie acuzați de faptul că sînt risipitori, 
aruttcînd mingea (tot) fără scop, Veșnica temă a formei fără fond...

loan CHIRILA

0 VICTORIE DIFICILĂ
A JUNIORILOR NOȘTRI

ROMÂNIA - TURCIA 1-0 (O-O)
SLATINA, 24 (prin telefon). Foar

te utilă această a doua confruntare 
dintre echipele de juniori ale Ro
mâniei și Turciei, Întîlnirea, fără 
să se ridice la un nivel tehnic 
deosebit, a avut darul să-i pună 
la grea încercare pe 
tri,- formația oaspe 
răsputeri — chiar și 
nepernîise — pentru 
cît mai bun.

încă din primele 
observă stilul de 
celor do-uă combatante : 
ce echipa pregătită de 
leatiu și I. Voînescu își demon
strează predilecția spre jocul teh
nic și combinativ, echipa adversă . 
se dovedește adepta unui fotbal 
în forță. Fapt normal, ținînd sea
ma de gabarit și de 
fizice superioare ale 
ti vei Turciei.

Dintre fazele mai 
am notat pe aceea din 
cînd portarul Erkan

juniorii rîoș- 
luptînd din 
cu mijloace 

un rezultat

■ minute 
joc

se 
diferit al 

în timp
C. Arde-

posibilitățile 
reprezenta-

interesante 
min- 14, 
a apărat 

foarte frumos un șut tras prin 
surprindere de Naghi. Se remarcă, 
în continuare, activitatea labori
oasă depusă de Vrînceanu, ale 
cărui incursiuni creează de fiecare

careul advers.’ 
încheia 

a echi- 
după 

dornici.

dată panică în 
Prima parte a jocului se 
în nota de superioritate 
pei noastre; în schimb, 
pauză, fotbaliștii oaspeți,
a.șa cum am spus, să reușească 
un rezultat cît mai bun, se aruncă 
mai mult în atac, dar nu reu
șesc prea multe din cauza tehnicii 
lot precare. Unicul gol „cade" în 
min. 71 : Augustin este faultat în 
careu de Vehbi și Clisei trans
formă lovitura : 1—0.

Arbitrul N. Ciirsâru 
ajutat de M- Hanganu-șî 
(ambii din București), a 
foarte bine următoarele

Lung

(Ploiești), 
V. Toma 

condus 
echipe: 

. „ — Fopa, 
AGIU, HURLOI, Elisei - Naghi, 
AUGUSTIN (min. 72 tulea), Leac 
(min. 41 Florea) — Roșu (min. 41 
Șurenghin), Grosu, VRÎNCEANU 
(min. 62 Radu II)

TURCIA : ERKAN — Sevket, 
Ihkan, Aii, Samet (eliminat în 
min. 78 pentru ioc dur) — FARUK 
(min. 69
CEYHUN 
rettin II, 
Kemal)-

ROMÂNIA :

Vehbi), Nurettin I — 
(min. 53 Huseyin), Nu- 

Mustafa, Turan (min. 73

Mircea TUDORAN

RAPID (tineret) - BRAZILIA (juniori) 00
Ieri dimineață, pe stadionul Giu- 

lești, echipa de tineret a Rapidului 
a primit replica selecționatei de 
juniori a Braziliei, aflată într-un 
turneu de mai multe jocuri în 
Europa. Cele două formații au fur
nizat o partidă echilibrată, dar 
cam „zgîrcită1* în faze de poartă, 
într-un cuvint un spectacol fotba
listic de nivel mediu.

Bine pregătiți fizic, dar fără să 
impresioneze — totuși — prin teh
nică, (lucru surprinzător...) tinerii 
jucători brazilieni și-au împărțit în 
mod egal cu adversarii lor perioa
dele de dominare. Ei au reușit să 
se apropie de cîteva ori periculos 

poarta apărată de Ioniță ra
tau 
în

BRAZILIA : Carlos — Wander- 
ley, Walter, Xaxa, Carlinhos 
Luiz Carlos, Alfredo, Toninho — 
Jarbas, Marcelo, Adao. Au 
jucat A. Dumitriu, Constantinescu, 
Mihalache la 
Wilson, 
Santos.

M.

mai
i, 

gazde și, respectiv, 
Antonio, Juarez și

Dumitru NEGREA

SERIA a lll-a: F.C. BIHOR N-A REZISTAT LA TIMIȘOARA
(0-0)

obțin
62 de

MECIURI AMICALEUNIREA ARAD—MINERUL CAV- 
NIC 1—(1 (0—0). Joc de factură teh
nică modestă. A marcat : Iuhaz (min. 
86). A arbitrat N. Iliescu — Brașov, 
(L. Deleanu. coresp.).

ARIEȘUL TURDA—U.M. TIMI
ȘOARA 1—0 (1—0). Dispută dîrză. în 
care localnicii au avut inițiativa în 
majoritatea timpului. Unicul gol a 
fost realizat de Molnar (min. 37). A 
arbitrat S. Marian — Sighișoara. (P.

îh final, au și reușit. în acest con
text, ambele combatante 6-au an
gajat, chiar din start, într-o dispută 
aprigă, fără menajamente, cu multă 
risipă de energie și. 
țese, ocaziile 
la cele două 
cate, ele au 
seninătate de
la pauză, localnicii vor înscrie un 
gol prin Damian (min. 19). Imediat 
după reluare, gazdele își măresc 
avantajul prin golul lui Zimmer 
(min. 48). Din acest moment gaz
dele par mulțumite de rezultat, „o- 
presc motoarele", fapt de care pro
fită Oaspeții, Care, într-un interval 
de numai două minute, reușesc să 
restabilească egalitatea pe tabela de 
marcaj, prin golurile înscrise de 
Chivescu (min. 62) și Hofmcistcr 
(min. 64) ! Finalul este dramatic, 
ambele echipe forțează victoria 
care nu va surîde nici uneia din
tre formații, meciul terminîndu-se 
cu un echitabil rezultat de egali
tate.

C. Pctrea — București —- a con
dus foarte bine.

MINERUL ANINA : Tuță — Mi- 
hăilescu. -Tudor, Sas, ȚUCULIA — 
Sturza II, TODERASCU — Matbe 
(min. 67 : I. Alexandru), DAMIAN. 
ZIMMER, M-aCai,

MINERUL BAIA MARE: Feher— 
Șleam, CONDRUC, Necula, DOCU 
— R. PAMFIL, CHIVESCU — CR1- 

Hofmeister, Moldovan (min. 
Szilaghi (min. 55 CO-

U.T.A. — POLITEHNICA TIMIȘOARA 
0—0. Partida revanșă dintra cele două 
echipe (joi, U.T.A. a învins la Timișoara 
cu 2—0) nu a corespuns așteptărilor. 
Jocul a fost presărat cU . multe greșeli și 
sărac în faze spectaculoase, cel ntâi im
portant moment al jocului — in min. 29, 
cînd Broșovschl a fost faultat îh careu. 
PenaJtyul a fost executat tot de căpita
nul echipei arădene. care duminică a 
împlinit 23 de ani. El însă nu a putut 
onora această aniversare cu un gol, tri- 
nlițînd mingea în bară...

Au jucat următoarele formații: U.T.A.: 
Iorgulcscu (Vidac) — Birău. Ktlkla, PoJ 
joni. Popovicî — Domide (Moraru). Pu- 
ritna. Broșovsclit (Glliță) — Axente 
(Munteanu). Trafidafllon. Simă;

Politehnica: Cătona (Gabbraș) — Mioe 
(Popa). Pîrvu. Păltinișan. Maier — Lața 
(Mușat), ~ • — -■■■■ —-• - • —
Schiopu,

prin golul 
Dima, care 
acțiune, de 

pe

tru victorie și o 
înscris in mia.
a luat pe cont propriu o 
Ia mijlocul terenului, îuțirind 
parcurs mai mulți adversari și în
scriind imparabil Ia capătul unei 
curse de toată frumusețea. După gol, 
oaspeții forțează egal area, pe care 
însă nu o pot obține, in ciudă unor 
mari eforturi și a citorva ocazii 
favorabile.

Arbitrul 
a condus

C.F.R. :
Roman, HERGAN, Dosan
(min. C X__L_—
— Volaru J (min. 74 
DIMA, Cotec. Panici.

F. C. BIHOR : Albu — Z. Naghi, 
LUCACI, E. N'a'ghi, Bedea — Dără- 
ban, COCIȘ — Sas. TAMAȘ, Colnic, 
Zindroș (min. 69

TIMIȘOARA, 21 
Meci de mare miză, 
formații s-au întrecut... 
Orădenii, eusținuți de o . 
galerie propria, nu au reușit sâ ob
țină ceea . ee au dorit, părăsind te
renul învfriȘi de o echipă care a 
jucat cu multă ambiție și care și-a 
propus să obțină victoria. Așa cum 
începuse, partida, se întrevedea o 
luptă strînsă pentru cele două punc
te puse în joc. Arbitrul bucureștean 
Gh. Bopovici a fost nevoit să flu
iere mulie neregularități comise de 
ambele părți.

In crima repriză, menționăm si
tuațiile de gol ale lui Chimiuc (min. 
7) și Colnic (min. 33). ratate însă 
din cauza impreciziei șuturilor la 
poartă, De asemenea, sînt de semna
lat .și cele două cartonașe galbene 
primite de Volaru I și Lucaci.

In repriza 
luptă cu mai

GLORIA BISTRIȚA - CORVINUL HUNEDOARA 2-2 (1-1)
BISTRIȚA,

Un public numeros (apreciat la 
5 000 de spectatori) a ținut să fie 
prezent la acest meci.

Jocul a debutat cu atacuri sus
ținute ale Gloriei, dar înaintașii 
săi nu reușesc să „desfacă" apăra
rea bine organizată a oaspeților. 
Corvinul a realizat, de altfel, un 
joc de ansamblu mai bun, bazat 
pe o tactică inspirată și, în 
secință, a deschis scorul în 
34 prin Ologu (reluare splendidă 
cu capul la o centrare a Iui Ur- 
meș). Gazdele acuză șocul și fac 
eforturi deosebite să egaleze, reu
șind acest lucru două minute mai 
tîrzîu, ~
doua . .
jește, cade nu o dată pe panta
durităților, devine uneori cu ade
vărat dramatic la poarta oaspeți-

MINERUL ANINA - MINERUL
ANINA, 24 (prin telefon). — Con

fruntarea dintre cele două team-uri 
minere a dat loc la o dispută de 
un bun nivel tehnic și spectacular. 
Deoparte, gazdele, care capotaseră 
cu o etapă în urmă la Oradea (0—1

Gh. Popovicî (București) 
cu autoritate.

Barbu — BRÎNDESCU, 
, T__ i — Ivioraru
69 Nestorovici II). CHIMIUC 

Androvici).

secundă, timișorenii 
multă convingere pen-

21 (prin telefon).

co ci
ulin.

prin Furnea. în partea a 
a întîlnirii, jocul se îndîr-

I.

Vlad).
STAN — coresp.

lor, mai ales după ce același Ologu 
adusese din nou în avantaj echipa 
Iui (min. 48), la o gravă greșeală a 
apărătorului, bistrițean Schreiner. 
Corvinul a menținut o bucată bună 
de timp avantajul său, dar în 
min. 78, dominată, îi cedează, 
Bucur înscriind un gol splendid în 
poarta merituosului Stratulat.

A arbitrat bine V. Lupu — Ro
man.

GLORIA : Tudofan — PANTÎLT- 
MON, Petrovici, Koller, Schreiner 
(min. 54 Cîțu) — IACOB, Sovejân 
(min. 54 Diaconu) — FURNEA, 
BUCUR. Ciocan, Nicolae.

CORVINUL : STRATULAT — 
Stan, DEMENCIUC, SAVU, Gălan 
— MATEI, Georgescu (min. 46 
Csergo) — Lazăr, Nanos, URMEȘ 
(min. 81 Coiculescu), OLOGU.

Vasile IORDACHE

BAIA MARE 2-2 (1-0)
cu F. C. Bihor), au încercat să 
se reabiliteze în fața propriilor su
porteri, printr-o victorie. De cea
laltă, băimărenii. performerii eta
pei trecute (1—0 la Lugoj), au în
cercat să obțină un egal. Ceea ce,

., cum, era fi
de gol au abundat 
poeți. Dar, din pă- 

fost ratate cu multă 
înaintași. Totuși, pină

ȘAN,
55 Sabău), 
MAN).

Aurel PĂPĂDIE
SATU MARE—TEXTILAOLIMPIA

ODORHEI 1—0 (1—0). După înscrie
rea golului în min. 7, de către Libra, 
jocul a fost lent. în partea a doua, 
gazdele au avut mai mult inițiativa. 
A arbitrat M. NîcolacsCu Caran
sebeș. (St. Vida, coresp.).

IND. SÎRMEI C. TURZII—VUL
TURII TEXTILA LUGOJ 3—1 (1—0). 
în repriza secundă, localnicii au do
minat mai mult. Au marcat : Hațe- 
ganu (min. 42). Chetan (min. 60 din 
II m), Goloji (min. 85), respectiv Du
mitru (min. 77). A arbitrat N. Mo- 
roianu — Ploiești. (P. Tonea, coresp.)

METALURGISTUL CUGIR—MURE
ȘUL DEVA 1—0 (0—0). Joc frumos, 
cu multe faze dinamice. A înscris i 
Suciu (mim 52). A arbitrat M. 
pescu — București. (M. Vîlceanu, 
coresp.).

OLIMPIA ORADEA—VICTORIA 
CĂREI 2—0 (h—0. Ambele echipe au 
avut perioade de dominare. Golurile 
au fost realizate de Steiner (mim 
60 din 11 m) și Mureșan (min. 88). 
A arbitrat S. Drăgulici — Drobeta 
Tr. Severin. (I. Ghișa, coresp. ju
dețean).

Po-
ETAPA VIITOARE (31 martie): Mine

rul Baia Mare — C.F.R. Timișoara (0—3), 
Corvinul Hunedoara — Olimpia Oradea 
(0—8), Minerul Cavnic — Metalurgistul 
Cugir (0—3), U.M. Timișoara — Vulturii 
Textila Lugoj (0—1), Textila Odorhei — 
Unirea —“■ "
Gloria 
limpia ____  ___ „„ . ..... ,... ,
— Ind. sîrmei C. Târzii (0—2), Minerul 
Anina — Arieșul Turda (1—1).

Lazăr), coresp.).
1. Olimpia Sa tu Mare 20 19 8 2 20— 8 28
2. F.C. Bihor 20 11 2 7 23—14 24
3. Unirea Arad 20 9 5 6 27—25 23
4. U.M. Timișoara’ 20 10 2 8 24—19 22
5. Min. Baia Mare 20 9 4 7 26—21 22
6. Corvinul Huned. 20 9 4 7 20—16 2â
7. Ind. Sîrmei C.T. 20 8 5 7 29—25 2!
8. Victoria Cărei 20 9 3 8 30—27 21
9. Minerul Anina 20 9 3 8 30—30 21

io. Mureșul Deva 20 8 3 9 16—19 19
11. Olimpia Or-adeâ 20 7 5 8 18—22 19
12. Arieșul Turda 20 8 3 9 22—28 19
13. C.F.R. Timișoara 20 8 2 10 28—26 18

14. Textila Odorhei 20 7 4 9 25—28 18
15 Gloria Bistrița 23 8 2 10 25—29 18
16. Vulturii T. LugrOj 20 7 2 11 22—29 16
17. Metalurgistul Cugir 20 5 5 10 23—29 15
18. Minerul CavniO 20 6 2 12 18—31 14

Arad (2—3), Victoria Cărei —
Bistriță (1—1). F.C. Bihor — O- 
Satu Mare (0—1), Mureșul Deva

de 
tînd însă 
expediat 
bară).

Situații
creat și feroviarii și puțin a lipsit 
ca „șuturile" lui Catrina, Manea 
și Nedeianu să își atingă ținta.

Arbitrul V. Pădureanu a condus 
următoarele formații :

RAPID:' " “ ” ------ ‘
gruțiu. D. 
taru — 
Nedeianu.

din poziții favorabile 
mingea o dată și

bune de a înscrie și-au

Ioniță — Puriț, Tijă, Ne- 
Ioniță — Pleșoiann. Ro- 
Stanca, Catrina, Manea.

Surdan (Covalcle, Bărbuțîl) — 
Floareș (Pască), Bojin. CovaleiC.

șt. tACOB — coresp.

PE AGENDA 5ĂPTĂMÎNII
Mîine, la Rm. Vîlcea : Repre

zentativa de juniori a României 
(echipă de perspectivă pentru Tur
neul U.E.F.A. ‘75) întîlnește selec
ționata de juniori a Turciei.

Miercuri : etapa a XXI I-a a Di
viziei A ;

Ia Pitești; România (juniori) — 
Brazilia (juniori).

Duminică: etapa a XXIII-a a 
Diviziei A și etapa a XXl-a a Di
viziei B.

A.S.A. T~ ——— 
1—0 (1—0). La Tg. 
peste 2 590 de spectatori, căle două divizio
nare A aii susținut un joc amical oara 
s-a situat la un nivel tehnic mediocru. 
Unicul goi al partidei a fost înscris de 
Mureșan în min. 8.

A. Szabo — cd-resp.

TG. MUREȘ — C.F.R. CLtjJ
La Tg. Mureș. în fata a

VICTORIA ROMAN — POLITEHNICA 
IAȘI 0—2 (0—0). Joc agreabil, încheiat cu 
victoria divizionarilor A„ Au Înscris 
Lupulescu și Simionaș.

C. GROAPA — coresp.

PRONOSPORT

tragerea excepțională £OTO din as martie 1374
CISTIGURI IN

BANI, 
AUTOTURISME 
„Moskvici 408/412” 

„SKODA S 1OO»

EXCURSHîn 
Turcia
Bulgaria și 
Iugoslavia

AȘA ARATA O VARIANTA CU 
13 REZULTATE EXACTE 

CONCURSUL PRONOSPORT.
DIN 21 MARTIE 1074

I. Bologna — Fiorentina
II. Foggia —- Sampdorla

III. Genoa — Cesena
IV. Lazio — Cagliari
V. Mian — Internazlonale 

Napoli — Roma 
Torino — Lanerosst 
Verona — Juventus 
Progresul Brăila — F.C. Galați 
Metalul Drobeta — Șoimii sibiu’

XI. C.S. Tîrgoviște — C.S. Rm. vîlcea 
XII. Arieșul Turda — U.M. Tim

XIII. Minerul Anina — Minerul B.M.
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FOND DE PREMII: 377.064 lei

Plata clștigurllor pentru acest concur* 
se va face In Capitală tncentnd dta 2# 
martie ptnă la 24 mal, iar tn țară tnce- 
ptnd aproximativ din 1 aprilie pini la 
24 mal 1974, inclusiv.

♦



După 6 runde

DE LA OLOI

UN ÎNVINGĂTOR Campionatul mondial de hochei (grupa B)
în clasament
4 puncte și o
Theodor Ghi- 
puncte, Quin-

CUPA MONDIALĂ11
NEAȘTEPTAT

Numeroși spectatori urmăresc cursa seniorilor...
Foto : Dragoș NEAGU

A SCHIORILOR
în „Cupa Școlii sportive nr. 2“ la ciclism

ROMICĂ SIMION (juniori,) 
Șl VALENTIN ILIE (seniori) 

DETAȘAT!CiȘTIGĂTORI
Ieri, o nouă dimineață ciclistă, 

în organizarea, de această dată, 
a Școlii sportive nr. 2. Vremea 
plăcută a adus în jurul circuitului 
de pe bd- Leontin Sălăjan lume 
multă, dornică de a vedea la lu
cru majoritatea rutierilor noștri 
fruntași, printre care s-au aflat și 
componenții lotului olimpic.

Prima cursă (biciclete de tu
rism), cîștigată de G. Iordache, a 
arătat că la Giurgiu există pasiu
ne și ambiție în sportul cu pe
dale. Alergarea juniorilor mari a 
fost clar dominată de Romică Si
mian, adică de același sportiv ce 
impresionase și duminica trecută. 
Realele sale calități ne fac să ur
mărim cu încredere și speranțe 
viitoarele-i evoluții.

în principala alergare a zilei, 
cea a seniorilor, a triumfat Valen
tin Ilie. Dinamovistul a plecat 
tare din start, a cîștigat primele 
două sprinturi, menținîndu-se, în 

trecînd

bi

continuare, 
primul 
Voican, 
tărriînă, 
atacînd 
cerii. A 
tereșant 
niștii nu
primii au terminat M. Ramașcanu, 
I. Cojocaru și C. Cîrje, pînă a- 
tunci „oameni de pluton".

în frunte și
de încă patru ori. .Nicolae 
revelația de acum o săp- 
a mers... calm la început, 
pe partea a doua a între- 
fost, însă, prea tîrziu. in- 

ultimul tur : protago- 
mai aveau resurse și

REZULTATE TEHNICE: 
delete de turism (10 ture) : 1- G. 
IORDACHE (Unirea Giurgiu) 
18:20, 2. V. Drăgan (Șc. sp. nr. 1) 
18:25, 3. N. Catană (Șc. sp. 1)
19:05 ; biciclete de semicurse (15 
ture) : G. CIRULOV (Voința Buc.) 
24:05, 2. Gh. Preda (Șc. sp. i) 24:30, 
3. D- Bumbac (Șc. sp. 1) 25:15 ;
juniori mici (20 de ture) : 1. FL. 
GLOMNICU (Șc. sp. 2) 18 p, 2. 
D. Timingeriu (Șc. sp. 2) 7 p. 3. 
Em. Mărgineanu (Șc. sp. 1) 6 p ; 
juniori mari (30 de ture) : 1. RO
MICĂ SIMION (Șc. sp. 1) 28 p, 2- 
I. Nica (Olimpia) 7 p, 3. A. Tănase 
(Steaua) 7 p ; seniori (60 de ture 
— sprint la 5 ture) : 
Ilie (Dinamo) 33 p, 
(Voința București) u. ,iN.
Voican (Dinamo) 13 p, 4. G. Hianu 
(Dinamo) 13 p, 
(Steaua) 12 p, 
(Dinamo) 10 p, 7- Șt. Ene (Steaua) 

8. M. Ramașcanu (Dinamo) 
C. Vizitiu (C.S. Brăila) 5 p. 
Ferfelea (Steaua) 4 p. (Din 
de concurenți care au luat 
au trecut linia de sosire

1. Valentin
2. T. Dragan 
18 p, 3. N.

NEW YORK, 24 (Agerpres).
Concursul internațional de schi_
la Vail (Colorado), contînd pentru 
„Cupa Mondială" pe echipe, a luat 
sfîrșit cu disputarea finalelor pro
bei de slalom paralel.

Cursa masculină a fost cîștigată 
în mod surprinzător de Willy 
Frommelt (Lichtenstein), care l-a 
întrecut în finală pe italianul 
Gustavo Thoeni, marele favorit al 
probei. Pe locul trei s-a clasat a- 
mericanul Greg Jones (învins în 
semifinale de Frommelt), iar locul 
patru a revenit canadianului Dave 
Irwin. Cunoscuții schiori austrieci 
Hans Hinterseer și Franz Klammer 
au fost eliminați încă din optimile 
de finală.

Proba feminină s-a încheiat cu 
succesul șsontatuai ^psirppioanei aus
triece Annemărie Proll-Moser, în
vingătoare în finala susținută cu 
vest-germana Christa Zechmeister.

înaintea ultimului concurs, pro
gramat săptămîna aceasta la . Hea
venly Valley, în clasamentul gene
ral pe echipe continuă să conducă 
detașai selecționata Austriei — 339 
puncte, -urmată de formațiile R.F. 
Germania — 192 puncte, S.U.A. — 
171 puncte, Canadei — 159 puncte, 
Elveției — 156 puncte, Italiei — 
143 puncte etc.

de

21 ((prin telefon), 
care se caracteri- 

sco- 
Austria 

mar-

LJUBLJANA, 
,într-un turneu 
zează prin rezultate strînse, 
rul meciului România — 
(10—1) a făcut o excepție, 
cînd diferența-record înregistrată 
pînă acum 
luri ! De 
desfășurat 
diferența 
mare, cu 
noștri să 
ceput linia tactică 
pentru o dispută cu un adversar 
inferior din punct de vedere teh. 
nic și care a căutat că se „agațe” 
de arma obstrucției, recurgînd 
permanent la fragmentarea jo
cului Abia în repriza a treia 
formația română a redevenit ea 
însăși, desfășurîndu-se pe tot tere
nul, construindu-și schemele de 
atac cu răbdare și imaginație, fără 
pripeala din prima parte a jocu
lui. Rezultatul este — fără îndo- 
ală — bun. dar el nu trebuie să 
ne liniștească peste măsură, pen
tru că echipa Austriei, așa cum a 
evoluat pînă acum, este greu de 
presupus că va înscrie măcar un 
punct în cadrul acestor întreceri

în competiție ; 9 
fapt, după 

meciul 
putea fi 
condiția 
fi impus

go- 
cum s-a 

de sîmbătă 
mult mai 

ca hocheiștii 
de la în- 

potrivită

R. F. GERMANIA — JAPONIA
6—1 (1—0, 4—0, 1—1)

Ultima . partidă a programului 
de sîmbătă seară a subliniat încă 
una din trăsăturile competiției : 
faptul că echipele mai slabe reu
șesc să reziste în prima repriză,

5.
6.

G. Negoescu
V. Murineanu

7 P,
5 p, 9.
10. M. 
cei 50 
startul,
34).

Cupa ____ ____
clasamentul general pe echipe . _ 
zultatele seniorilor) â revenit Șco
lii sportive nr. 1.

(evident, nu au contat în
; re-

Geo RAEȚCHI

DUPĂ ÎNTlLNIREA DE
(Urmare din pag. 1)

presingului el dovedind și un dez
voltat simț de anticipație, ceea cc i-a 
permis în cîteva rînduri 
bleze, în apropierea liniei 
pe Crfstâche.'cînd acesta 
din joc” prin combinații în ___
lui ! Și cealaltă aripă, Troi, n-a pre
cupețit nici un efort pentru a res
pecta ideea de joc, însă Iui i se 
poate reproșa faptul de a fi „gin- - 
dit“ mai puțin, 
mul lui (Bracci 
siv al formației 
acesta se lansa 
aici au rezultat 
pentru Anghelini,

să-l du
de fund 
era „scos 

zona

el venind după o- 
— fundașul ofen- 

gazdă) dar după cc 
deja în cursă. De 
șl unele dificultăți 

_ ' obligat, nu o
dată, să rezolve situații mai grele, 
ca atunci cînd a fost prins între 
doi adversari, Bracci și Beretta. Cu 
această obiecție privind replierea,

DECLARAȚII
DUPĂ MECI
VALENTIN STANESCU (antrenorul 

principal al echipei noastre): „Victo
rie meritată a gazdelor. Dacă forma
ția noastră ar fi construit acțiunile 
el ofensive cu mal mult discemămlnt, 
tn repriza tntîl, poate că altul ar ti 
fost rezultatul final. Adversarii au 
ratat o serie de ocazii, dar și noi am 
risipit cîteva tn momente-cheie ale 
Jocului. Am resimțit mult absența lu! 
Dumitru. Stnt convins că Jucătorii ti
neri. cărora le-am acordat încrede
rea. vor putea alcătui tn curtnd o 
echipă redutabilă".

• ȘTEFAN COVACI (antrenorul echl- 
nei Franței): „A fost un joc agrea
bil, cu ritm susținut și destule faze 
de gol. Atacul francez n-a fost în 
stare să fructifice din situații foarte 
clare, dar a făcut-o la o lovitură li
beră. Greu moment psihologic pentru 
orice echină. Sînt mulțumit că Brac
ci. de curind introdus în echipa na
țională, a corespuns Integral. Din 
echipa României mi-ati plăcut Anto
nescu. Bcldeanu. Dinu. Kun. lordă- 

. nescu sl Balact. Dumitrache a înce
put bine jocul, dar l-a terminat slab".

DINU (căpitanul echipe! noastre): 
..Cred că echipa a făcut un meci 
bun. în ciuda faptului că ne-am vă
zut destul de rar tn această primă
vară. Dacă marcam noi primit, pu
team cîșttga partida. Pentru perioa
da în oare ne aflăm, consider eu. este 
bine să cîștigăm din cînd în cînd 
ctte un jucător nou pentru echipa 
națională, iar cel mai mare cîștig. 
după turneul din Turcia și meciul cu 
Franța, este Kun. în ceea ce mă pri
vește. eu continui să cred șl în An- 
ghelini".

ROBERT COSMOC (antrenorul se
cund) : „Există unele ctștiguri neaș
teptate, altele anticipate, după jocul 
cu Franța, tn prima categorie includ 
respectarea sarcinilor de marcaj, iar 
în a doua comportarea mulțumitoare 
a majorității jucătorilor tineri (Cris- 
tache. Bălăci, Beldeanu). Lasă încă 
de dorit sincronizarea Intre linii și 
intre jucătorii din același comparti
ment. în situația de posesie a mingii".

lORDANESCU: „Dacă am fi avut 
mai mult curai, am fi putut realiza 
un meci nul. A contat mult în acest 
joc factorul experiență. în timp ce 
la francezi, de pildă, linia de mijloc 
era alcătuită din trei fotbaliști cu ru
tină. Michel. Gulllou șl Chiesa, la 
noi ca cuprindea doi jucători fără 
prea multă experiență. Bălăci șl Bel
deanu. ultimul într-un rol de mijlo
caș de acoperire pe care mi-1 are 
la club".

BERETTA (căpitanul echipei fran
ceze) : Âm obținut o victorie mun
cită dar. apreciez eu, pe deolin meri
tată. Mi-au plăcut, de la oasoeți Kun, 
iordânescu. Antonescu și Dinu".

GUILLOU: „Am știut că echipa 
care înscrie prima va obține și »- 
Vantaiui moral. Jocul de ansamblu 
al românilor, consider eu. este prea 
schematic".

uneori tardivă, a lui Troi, se cuvi
ne a sublinia că disciplina de joc. 
în momentul de apărare, este, în 
linii mari, un bun cîștigat. că. de 
exemplu, și aportul celor trei de la 
mijloc, în respectarea ideii, a per
mis sistemului defensiv central al 
echipei să rezolve, deseori, în con
diții mai bune situațiile de atac 
ale gazdelor. Supraveghindu-1 atent 
Pe Chiesa. Beldeanu i-a înlesnit lui 
Dinu atribuțiile de marcaj la H. 
Revelli și, știindu-1 pe Dinu un paz
nic 6ever .pentru vîrful de lance 
al lui Ștefan Covaci, la rîndul lui 
și Antonescu s-a simțit mai sigur 
în rolul lui de libero.

+
Momentul (fundamental) al ata

cului este însă departe de a fi pus 
la punct la ora actuală. Pentru că, 
m. situațiile de intrare în posesia 
mingii, demarcarea se efectuează 
destul de greoi, iar atunci cînd se 
face, totuși, echipa nu are răbdare 
să-și construiască sărind mult prea 
des peste acțiunea de pregătire. În
deosebi Dinu (și, în cîteva rînduri, 
Beldeanu) a Insistat mult prea mult 
pe deschiderea lui Dumitrache Cil 
pase lungi, de circa 40 ni, deși aces
ta era mai tot timpul prins între 
doi adversari, Adams și TrdsOr 
Nu pledăm, desigur, pentru pasa 
scurtă, fără scop tactic, neangajantă, 
dar nici nu putem îmbrățișa aceas
tă manieră care, datorită stereoti
piei, poate fi ușor contracarată. Este 
drept, în cîteva rînduri, pasa lungă 
a lui Dinu l-a găsit pe Dumitrache 
Pe culoare favorabile de pătrunde
re șj de șut dar, folosită prin alter
nanță cu prepararea atentă a acțiu
nilor ofensive, ea are mai mulfi 
sorți de izbîndă. După pauză, circa 
15 minute, echipa și-a reconsiderat 
în bună măsură maniera de desfă-

25—30

25—31

27

27—30

28—31
30—31

31

•si

DIFICULTĂȚI DE INTERPRETARE
A REGULAMENTELOR ANTI DOPING

BRUXELLES, 24 (Agerpres). —
Comisia medicală internațională 
creată pentru a examina „cazul 
Merckx” (în urma descalificării ci-

LA PARIS
șurare în teren, dar era cam tîr
ziu, intrucît nevoiți să vină mai 
mult înapoi. în prima repriză (pasa 
lungă, repetăm, avînd darul să re
lanseze mereu pe... adversar în a- 
tac) mijlocașii și chiar aripile în
cepuseră să dep semne de obo
seală. ’O cădere fizică, căreia în 
momentul primirii golului (minu
tul 59) i s-a adăugat și o obo
seală psihică asa cum se întîm- 
plă, aproape de regulă, în ase
menea împrejurări. A fost un gol. 
pentru că a venit vorba, primit ca 
Ia Leipzig, la o fază fixă și din 
neatenția Iui Răducanu, care n-a 
schițat nici un gest. („Parcă am fost 
hipnotizat, parcă cineva m-a țin
tuit locului" — ni se confesa el, 
imediat după meci. în cabină). Dar 
nu vom insista asupra acestui im
portant moment psihologic și pen
tru a nu lăsa cumva impresia că 
singur Răducanu s-ar face vinovat 
de înfrîngere. Răducanu a greșit 
într-un fel. este drept (mingea 
fiind lobată, puțin telefonată și nu 
o „bombă"), dar tot el a scos ex
celent de cîteva ori — o dată Ia 
începutul partidei, ia un șut care 
• expediat mingea la „păianjen" 
și Un întreg stadion văzuse gol.

Atît deocamdată, în linii mari, 
despre eșecul de pe stadionul pari
zian. Ceea «e mai vrem să subli
niem este că echipa noastră națio
nală trebuie neapărat să se stabi
lizeze la o anumită formulă,, pen
tru că, de pildă, din turneul de 
pregătire efectuat în Turcia au lip
sit destui jucători (Antonescu, Cris- 
tache, Beldeanu, Tordănescu, Du- 
mltrache) dintre cei prezenți la Pa
ris. Ceea ce, într-o formație cu trei 
debutanți și destui alții aflați la 
începutul carierei lor internațio
nale, se resimte mult.

clistului belgian în Turul Lombar- 
diei. de anul trecut) și problemele 
dopingului în general s-a întrunit 
în orașul Hulpe. Au fost prezenți 
profesorii Jacob (Paris), Beckett 
(Londra), Von Rossum (Nimegue) 
și Lequime (Bruxelles).

în primele sale concluzii, comi
sia subliniază dificultățile de inter
pretare a regulamentelor actuale 
cu privire Ia folosirea medicamen
telor de către sportivi. în princi
piu, se declară de acord cu textul 
legii belgiene, care spune între al
tele •. „Este considerată ca o prac
tică a dopingului utilizarea sub
stanțelor farmaceutice în vederea 
creșterii artificiale a randamentu
lui unui sportiv care participă sau 
se pregătește pentru o competiție, 
în măsura în care aceste metode 
dăunează integrității sale fizice sau 
psihice".

AGENDA JAPTAMINH
HOCHEI

TENIS

PENTATLON 
MODERN 
TNOT

FOTBAL

SCHI

ÎNOT

POPICE

ATLETISM 
CICLISM

Continuă campionatul mondial (gr. B) la
Ljubljana
Turnee internaționale W.C.T; la Rotterdam (gr. 
I), Atlanta (gr. II) și Palm Desert (gr. III).
Concurs internațional la Paris (U.R.S.S., Un
garia. România, R.F.G., Spania, Franța)
Marele Premiu al ziarului „Komsomolskaia 
Pravda“, la Moscova.
Meciuri amicale: R.F. Germania — Scoția ; 
Olanda — Austria; R.D. Germană — Ceho
slovacia.
Cupa Europei (m,f) la Caspoggio (Italia), pro
be alpine.
Concurs
Concurs 
întîlnire 
pesta.
C.M. de 
Turneul

internațional la Berlin 
internațional la Praga.
Ungaria — România (m,f) la Buda-

cros universitar la Madrid.
Flan dr ei

TELEX • TELEX • TELEX •
Concursul internațional de sărituri cu 
schiuriie, desfășurat pe trambulina de 
70 m de la Strbske Pleso (Cehoslovacia), 
s-a încheiat cu victoria lui Juergen Eck
stein (R.D.G.), care a totalizat 226 puncte 
(sărituri de 83 și 73 m). Pe locurile ur
mătoare s-au clasat compatriotul său G- 
Glass — 221,3 p, cehosloyacul L. Skoda 
— 218 p și polonezul A. Krzlstowiak — 
211.1 puncte.■
Cu prilejul unui concurs atletic, desfă
șurat pe teren acoperit la Bra (în apro
piere de Milano). Renato Dionisi a cîș- 
tigat proba de săritură cu prăjina cu 
performanța de 5.36 m. Recordul mon
dial de sală este de 5,49 m și aparține 
americanului Steve Smith.
II
La Zurich a început meciul de tenis din
tre echipele Elveției și Austriei, contind 
pentru „Cupa Davis“ (zona europeană). 
După prima zi, scorul este egal: 1—1.

Austriacul H. Kary l-a învins cu 6—3, 9—7, 
6—2 pe M. Burgener, iar elvețianul P. 
Kanderal a dispus cu 6—3, 6—3, 
de P. Pokorny.

7—9, 8—6

6—2. 6—2 
urmînd 

să-l întîlneascâ în finala turneului de 
tenis de la Salt Lake City pe compatriotul 
său Vitas Gerulaitis. învingător cu 6—7. 
6—2. 6—2 în partida cu 
(S.U.A.).

Jimmy Connors l-a eliminat cu 
pe Dick Bohmstedt (S.U.A.),

Rezultatele semifinalelor 
tenis de la Jacksonville 
Kan Meiler (R.F.G.) 
(Australia) 7—5. 6—2:

Billy Martin

turneului de 
(Mississippi): 

Kim Warwick 
Vijay Amritraj 

(India) — Alex Mayer (S.U A.) 7—5, 7—6. ■
Tenlsmanele americane Billie Jean King 
și Nancy Gunter Richey își vor disputa 
finala turneului' feminin de la Akron 
(Ohio)'. în semifinale, Billie Jean King a

atîta timp cit rezervele lor fizi
ce sînt nealterate. Apoi, însă, plu
surile de tehnică și de tactică își 
spun cuvîntul. Hocheiștii vest- 
germani, înțelegînd aceasta, n-au 
căutat o victorie prea rapidă, pen
tru a nu se expune contraatacuri
lor prompte și foarte periculoase 
ale niponilor. Ei și-au construit 
victoria cu migală, deznodămîntul 
produeîndu-se în repriza a 
cîștigată de formația R. F. Ger
mania la o diferență care a 
la adăpost de orice emoții.
rile au fost realizate de Kuhna- 
che (2). Hofner. Phillip, Vozar și 
Wiinsch respectiv Higiki.

JAPONIA — OLANDA 
8—5 (2—1, 2—2, 4—2)

doua,

pus.o 
Golu-

S.U.A. — NORVEGIA
5—3 (2—1, 0—2, 3—0)

deMeciul 
duminică 
minute 
priză a 
reprize, : 
7—0 de 
fața, formației S.U.A., principala 
favorită a grupei. Cum se ajun
sese aici ? Hocheiștii de 
Ocean au abordat jocul 
ușor, aflîndu-se i 
impresia evoluției 
scandinavilor. Abia după 40 
minute, cînd erau 
3—2, ei și-au dat 
în față adversari 
deciși, dispuși să lupte cu maxi
mum de energie. Minute în șir, 
la sfîrșitul reprizei a doua, nor
vegienii _ au asaltat poarta lui 
Walsh și numai forma excepțio- 
lă a acestuia a salvat pe hocheiș
tii americani de o înfrîngere, care 
ar fi constituit un rezultat sen
zațional. Egalați, din min. 43, 
printr-un gol dubios (portarul blow
case pucul, dar arbitrii au 
ziat să ' 
norvegienii 
goluri, în 
ceea ce a 
Oricum, și 
redutabili, 
tru formația noastră. Au marcat: 
Talafous (2\ Usitaio, Smith, Ser- 
tich pentru învingători, respectiv 
Lundenes, Ovstedal și Thorkild. 
sen.

inaugural al zilei
a profilat timp de 50 de 

o eventuală mate sur- 
campionatului. După două 
Norvegia — învinsă cu 

Olanda — conducea în

ceste 
foarte 

subprobabil
i anterioare a 

de 
cu 

'au
conduși 

seama 'că 
foarte dîrji și

întîr- 
fluiere angajamentul), 
au primit apoi două 
numai 40 de secunde, 
decis soarta întîlnirii. 
ei se anunță adversari 
miercuri seara, pen-

Formația olandeză, autoarea 
două excepționale rezultate la 
ceputul competiției, părea net 
vorită în fața echipei 
care înregistrase două 
consecutive. Ce-i drept, 
cheiștii asiatici întîlniseră 
puternice reprezentative 
în competiție — S.U.A. 
Germania. Și totuși, pe 
evident mai buni au fost jucătorii 
japonezi, adopții unui hochei ra
pid, modern și — ceea ce nu este 
lipsit de importanță — practicat 
în limitele unei depline sportivi
tăți. Se poate spune că împotriva 
olandezilor s-au răzbunat propriile 
lor iregularități, la, care au recurs 
în permanență pînă acum. Astfel, 
majoritatea golurilor au fost pri
mite de ei cînd erau în inferiori
tate numerică, situație în, care 
echipa s-a aflat 25 de minute, față 
de numai 4 minute de penalizare 
ale japonezilor. în asemenea con
diții, aflîndu-se mai mult de o 
treime de meci cu un om în plus 
pe gheață, echipa Japoniei a domi
nat cu autoritate. Au înscris: Iwa- 
riioto (3), Itoh, Wakabayashi, Mat
suda (2) și Kyoyo de la învingă
tori, resoectiv Simonș (2), De 
Graaw, De Heer și Mc. Donald.
R. F. GERMANIA — AUSTRIA 

4—2 (1—1, 0—1, 3—0)
în alt meci al serii, echipa R. F. 

Germania a întrecut, neașteptat de 
greu, formația Austriei: 4—2(1—1, 
0—1, 3—0).
ROMÂNIA — IUGOSLAVIA 

3—3 (1—0, 1—1, 1—2)
în încheierea programului de du

minică seara, reprezentativa Româ
niei a întîlnit, echipa iugoslaviei. 
Partida a luat sfîrșit ca uri rezul
tat de egalitate: 3—3 (1—-0, 1—1, 
1-2).

a 
în- 
fa- 

Japoniei, 
înfrîngeri 
însă, ho- 
cele mai 
prezente 

și R. F. 
gheață.

Valeriu CHIOSE

FINALĂ ASHE-NEWCOMBE

LA TUCSON
Finala turneului internațional de tfenis 

de la Tucson (Arizona) se va disputa 
Intre "australianul John Newcombe* șl 
americanul Arthur Ashe. Primul -’l-a, în
vins cu 7—5, 6—7,"7—6 pe cămplbn® ât'ari 
Smith, la capătul unei partide deosebit 
de echilibrate șl cu multe schimburi 
spectaculoase de mingi. In cealaltă semi
finală. Ashe a dispus cu 6—1. 6—4 de 
olandezul Tom Okker.

CAMPIONATE,
ITALIA : INTER-MILAN 5—1 I

BOLOGNA, 24 (prin telex). Etapa 
a 22-a a fost marcată de victoria 
puțin obișnuită la un 
scor (5—1) obținută de 
derbiul milanez șl de 
ces bepurtat de Lazio, 
mărește avansul în . 
de lideră. Iată rezultatele șl au
torii golurilor : Bologna — Fioren
tina 1—1 (Savoldi, respectiv Della 
Martira), Foggia — Sampdoria 2—2 
(Rogoni 2^ respectiv Maraschi ?i 
Santin), 
(Desta, Savoldi II, respectiv Ma
riani — s-a jucat la Pisa), Lazio 
— Cagliari 2—0 (Chinaglia 2), In
ter — Milan 5—1 (Oriali — auto
gol pentru învinși. BoninsegnaL Sa- 
badin, 
rugi), 
liano, 
Vicenza 1—0 (Graziani) 
la Novera. Verona — 
0—0. în clasament : I __ 
Juventus 28 p, Napoli" 28 p, Inter 
27. Fiorentina 26 p. în clasamen
tul golgeterilor conduce Boninsegna 
(Inter) cu 17 g, urmat de Chjria- 
glia (Lazio) cu 16 g. Rivă (Ca
gliari) și Cuccureddu (Juventus) cu 
Cîte 11 g etc.

CESARE TRENTINI

asemeriea 
Inter în 
noul suc

ea re-șl 
poziția ei

Cesena Genoa 2—1

Mazzola, Mariani și Chia-
Napoli — Roma 
respectiv Orazi).

1—1 (Ju- 
Torino — 
s-a jucat 
Juventus 

Lazio 32 p.

consemnat cea 
consecutivă a li-

IUGOSLAVIA: HAJDUK SPLIT
LA A 5-A VICTORIE

Etapa a 22-a a 
de a 5-a victorie
derei Hajduk Split, care a învins 
acum pe Celik Zenița cu 1—0.
Alte rezultate : O.F.K. Belgrad — 
Dinamo Zagreb 1—1. Steaua roșie 
Belgrad — Vojvodina Novi Sad 
3—2, Boraț — F.C. Bor 1—0, Ze-

CAMPIONATE
leznicear — Radnicikl Niș 2—0, F.C. 
Zagreb — Velej Mostar 0—1, 
Olympia Ljubljana — Sarajevo 
0—1, Vardar — Proleter 1—0, Slo
boda — Partizan Belgrad 0—0. în 
clasament: Hajduk 30 p; Velej 27 
p ; Celik 25 p ; Steatia roșie și Ze- 
lăzriiceăr cite 24 p etc.

ANGLIA: LEEDS ÎNVINSA PE 
TEREN PROPRIU I

In etapa de 
natului englez, 
ted a pierdut, 
meciul susținut pe teren propriu 
cu formația Burnley. Alte rezul
tate : Arsenal — Manchester City 
2—0 ; Coventry — Queens Park 
Rangers 0—1 ; Derby — Ipswich 
2—0 ; Everton — Chelsea 1—1; 
Manchester United — Tottenham 
0—1 : Newcastle — Leicester 
Norwich — Stoke City 4—0 ; 
field United — West H’am 
Southampton — Birmingham 
Wolverhampton — Liverpool

Clasament ■ 1 Leeds —
din 35 jocuri ; 2. Liverpool 
p (două meciuri mai 
tate) ; 3. Derby — 41

sîmbătă a campio- 
echipa Leeds Uni- 
eu scorul de 1—4,

1—1 ; 
Shef-
1—0 ;
0—2 :
0—1

52 p
— 48

puțin dispu- 
P.

BAYERN t|
BORUSSIA CONTINUĂ 

CURSA

F. GERMANIA:

Rezultate înregistrate în etapa a 
27-a a campionatului vest-german: 
Fortuna Koln — Eintracht Frank
furt pe Main 3—2 ; Bayern Mun- 
chen — F.C. Koln 4—1 ; Rot Weiss 
Essen — Hanovra 96 1—1 ; Kickers 
Offenbach — F.C. Kaiserslautern 
2—3; Hertha B.S.C. — Werder 
Bremen 0—0; Hamburger S.V, —

TELEX • TELEX • TELEX
eliminat-o în două seturi: 6—1, 6—3 pe 
jucătoarea sovietică Olga Morozova, iar 
Nancy Gunter Richey a învins-o cu 
6—4, 6—2 pe compatrioata sa Pam Te- 
eguarden.

Cea de-a 14-a ediție a tradiționalei com
petiții masculine de floretă, dotată cu 
..Trofeul Martini", s-a desfășurat la 
New York și a fost, cîștigată de campio
nul mondial Christian Noel. Scrimerul 
francez a realizat în turneu! final 4 vic
torii. fiind urmat de Ștefane Bellone 
(Italia) — 3 v. Ed Ballinger (S.U.A.) și 
Stefano Simoncelli (Italia) — 2 v. Doi 
dintre favoriți. maghiarul Jeno Kamuti 
șl italianul' Carto Montano, au lost eli
minați în preliminarii.
■
La Varșovia au continuat întrecerile 
competiției Internaționale de sabie pe 
echipe. în cea mai disputată intilnire a 
zilei, formațiile Poloniei Ij și R.F. Ger-

mania au terminat la egalitate: 8—8, vic
toria revenind, la tușaveraj (59—66), seri, 
merilor polonezi. Alte rezultate: Unga
ria — Bulgaria 13—3; U.R.S.S. — Ungaria 
11—5; Polonia II — Italia 9—7; Polonia 
I — Italia 11—5; Polonia I — R.F. Ger
mania 11—3.

tn cadrul pregătirilor pe care le efec
tuează în vederea campionatului mon
dial de hochei (grupa A), echipa Polo
niei a susținut un joc de verificare la 
Lodz cu o selecționată cehoslovacă. Oas
peții au terminat învingători cu 6—5 
(1—2. 2—1, 3—2). prin punctele realizate 
de Krivacek (2). Havlicek (2). Fikal și 
Nekola. Pentru gazde au marcat Iskerski 
(2). Kopczinski (2) și Tokaj.

Fostul campion mondial de box, jack 
Dempsey, în vîrstă de 79 de ani, este su
ferind. El a fost internat într-un spital 
din New York.

MADRID, 24 (Agerpres). — După 
disputarea a 6 runde, în turneul 
internațional de șah de la plot 
(Spania) conduce marele maestru 
iugoslav Predrag Ostoici, cu 4Vz 
puncte. îl urmează 
Bellon (Spania) — 
partidă întreruptă 
țescu (România) 4 
teros (Argentina) — 3*/2 puncte (1), 
Lombardy (S.U.A.) — 3 puncte 
(1) etc.

în runda a 6-a, maestrul inter
național român Theodor Ghițescu 
(cu piesele albe) l-a învins, în 24 
de mutări, pe șahistul danez Gert 
Ișkov. Ostoici a cîștigat la Pomar, 
Adorjan la Bartrina și Martz la 
Martin.

Celelalte partide ale rundei s-atl 
întrerupt.

C CHIRIAC VA ARBITRA

LA C. M. DE BOX
După cum se știe, Campionatele 

mondiale de box pentru amatori 
se vor desfășura între 20 și 30 au-* 
gust Ia Havana. în cadrul unei șe
dințe a A.I.B.A. s-a stabilit ca la 
prima ediție a acestei competiții 
să oficieze 32 de arbitri din Eu
ropa. Pe lista arbitrilor europeni 
delegați figurează printre alții și 
românul Constantin Chiriac ală
turi de Aniello (Italia), Wolf (R.D. 
Germană), Ivanovici (Iugoslavia), 
Jecev (Bulgaria), Mascot (Franța), 
Savin (U.R.S.S.) și alții.

ÎNTRECERILE hocheistilor
5

JUNIORI
ZtiRICH, 24 (Agerpres). — în Ca

drul campionatului european 
hochei pe gheață (grupa 
vat echipelor de juniori, 
desfășoară în aceste zile 
tatea elvețiană Herisau,. 
nata U.R.S.S. a întrecut 
de 10—2 (3—0, 5—0, 2—2) 
Poloniei. într-un alt joc, 
tativa Cehoslovaciei a 
cu 15—1, echipa Elveției.

de 
A) rezer- 
care se 
în locali- 

selecțio- 
cu scorul 
formația 

reprezen- 
surclasat,

CROSUL BALCANIC
(Urmare din pag. 1)

Iugoslavia 39 p, 3. Grecia 45 p, 4. 
Turcia 59 p, 5. Bulgaria 82 p-

Proba de închidere a Crosului 
balcani-, cea de 10 000 m a senio
rilor. a prilejuit o palpitantă dis
pută între iugoslavul Petr Svet și 
Ilie Floroiu. Alergătorul nostru a 
făcut o cursă excelentă, a dat tot 
ce a putut, dar a fost îiivins pe 
ultimii metri, într-un final elec
trizant, de către Svet, încurajat pu
ternic de miile de spectatori care

au dorit să-și vadă concetățeanul 
învingător. Meritorie comportarea 
întregii echipe, care s-a impus cu 
autoritate din primul tur.

Clasament individual (10 000__m 
— 29 de concurenți) : 1.
SVET (Iugoslavia) 31:55,4, 2. Ilie 
Floroiu 31:57,8, 3. Hie
32:15,2, 4. Cătălin Andreica 32:28,8, 
5. Petre
Iordanov ,
Nicolae Mustață 33:11,0, 10- Moise 
Hatoș 33:25,6. Echipe : 1. ROMA
NIA 14 p, 2. Bulgaria 38 p, 3. Iu
goslavia 48 p, 4- Grecia 61 p.

PETR

Cioca

Lupan (32:55,4, 6. Pefko 
(Bulgaria) 32:57,4':. 9.

nai), in meciul pe care „tunarii" l-au
Mick Doyle (în stingă) de la Manchester City in luptă cu Alan Ball (Arse- 

cîștigat cu 2—0.
Telefoto : A.P.-AGERPRES

V.f.B. Stuttgart 1—0 ; Wuppertaler 
S.V. — Schalke 04 1—1 ; V.f.L. Bo
chum — Fortuna Dusseldorf 3—3 ; 
Borussia Monchengladbach — 
M.S.V. Duisburg 3—2.

Clasament: 1. Bayern Miinchen 
— 39 p ; 2. Borussia Monchenglad
bach — 37 p ; 3. Fortuna Diissel- 
dorf — 34 p.

UNGARIA: PATRU VICTORII 
ÎN DEPLASARE

BUDAPESTA, 24 (prin telefon). 
Etapa a 24-a a înregistrat patru 
victorii în deplasare și 17 goluri 
marcate. Iată rezultatele: Pecs — 
Ferencvaros 0—1, M.T.K. — Gyor 
2—0, Csepel — Szombathely 0—1, 
Honved — Salgotarjan 2—1, Vasas 
— Tatabanya 0—0, Szeged — Egy- 
tertes 1—3, Zalaegerszeg — Ujpesti 
Dozsa 2—3, Videoton — Dorog 1—0. 
în clasament : Ujpesti Dozsa 28 p ; 
Ferencvaros 27
Honved, Gyor 
cite 24 p etc.

R. D. GERMANĂ:
REGRUPARE ÎN PLUTONUL 

FRUNTAȘ
în etapa a 23-a a campionatului 

R. D. Germane s-au înregistrat ur
mătoarele rezultate : Stahl Riesa — 
Rot Weiss Erfurt 1—0 ; WiSmut 
Aue — Sachsenring Zwickau 0—2 ; 
F. C. Vorwărts Frankfurt pe Oder*
— Dynamo Berlin 1—0 ; Dynamo 
Dresda — Energie Cottbus 7—0 
(!); F. C. Magdeburg —Lokomotive 
Leipzig 0—0 ; F.C. Karl Marx- 
Stadt — Hansa Rostock 
mie Leipzig — F. C. 
Jena 0—1.

Clasament: 
Jena — 34 p;
— 33 p ; 3. Dynamo Dresda 
33 p.

4—2 ; Che-
Carl Zeiss

1. F.C.
2. F.C.

Carl Zeiss 
Magdeburg

p ; Videoton 26 p ; 
și Tatabanya toate

L. NISZKACS

• La Dessau s-a disputat întîl- 
nirea internațională dintre selecțio
nata secundă a R. D. Germane și 
formația suedeză Hammărby. 
Oaspeții au obținut victoria cu sco
rul de 1—0 (0—0), prin golul în
scris în minutul 62 de Fransson.

MILJANICI ANTRENOR LA REAL MADRID ?
Potrivit unei știri publicate de 

ziarul de specialitate ,.SPORT“ — 
Belgrad, antrenorul Miljan Milja- 
nici — proaspătul selecționer al 
reprezentativei Iugoslaviei — a 
semnat luni un contract cu for
mația spaniolă Real Madrid- Clau-

zele contractului prevăd preluarea 
echipei madrilene de la 1 iulie 
1974, adică' după ce Miljanici se 
eliberează automat de sarcina de 
a conduce echipa Iugoslaviei la 
turneul final al C.M.
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