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DUPĂ ETAPA A 23-a A DIVIZIEI A DE FOTBAL

UNIVERSITATEA CRAIOVA PASTREAZA UN AVANS
DE 4 PUNCTE FAȚA DE DINAMO BUCUREȘTI

REZULTATE TEHNICE
Sportul studențesc 
F. C. Constanța 
Rapid
„U“ Cluj 
F. C. Argeș 
Steagul roșu 
U. T. A.
Simbătă :
Sport Club Bacău 
Politehnica lași

Univ. Craiova 
C.S.M. Reșița 
C.F.R. Cluj' 
„Poli" Timișoara 
Jiul
Dinamo 
Petrolul (o-o)

(0—0)
(1—0) 
(0—1)
(2-0) 
(0—1)

A.S.A. Tg. Mureș 
Steaua

(1-1)
(1-0)

alb Ia Brașov, în 
etapei • Jiul a 

performanța zilei :

• Scor 
derby-ul 
realizat 
victorie la Pitești I • Fero
viarii clujeni au reușit un 
punct prețios în deplasare.

t

ETAPA
Poli" Timișoara

ZILE MARI A ÎNVINGĂTORILOR

F. C. 
A.S.A.

1. 
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Foto :
3. BACKSY

UNIVERSITATEA CRAIOVA 
Dinamo
F. C. Constanța 
U. T. A.
Steagul roșu 
F. C. Argeș 
Steaua

8. Jiul
„U" Cluj 
C.S.M. Reșița 
Politehnica Timișoara 
A. S. Armata Tg. Mureș 
Sportul studențesc 
Rapid 
C.F.R. Cluj 
Petrolul
Sport Club 
Politehnica

Bacău 
lași

CLASAMENT
14
11
11
11
10
11
9
9
9
7
7
9
9
7
7
7
7
7

VIITOARE

-1
■

■<

H

H &

'■

ț A-7 ; .

e

SP. STUDENȚESC im 
UNIV.CRAIOVA 0(0)

Sportul studențesc a obținut o 
victorie prețioasă. Este poate cea 
mai frumoasă victorie a stu
denților bucureșteni. Nu pentru 
că au învins liderul. Asemenea 
performanță au mai realizat-o și 
alții. Echipa antrenată de Angelo 
Niculescu și Ion Voica a făcut, însă 
un joc mare. Un străin, dacă s-ar 
fi aflat în tribunele stadionului „23 
August**, cu siguranță, că, văzîndu-i 
evoluția de după pauză, ar fi în
trebat : „Cum ? Această echipă se 
află, pe locul li ?“• Nici pînă la 
pauză bucureșteni! nu rămăseseră 
datori, dar în următoarele 45 de 

nute, aveau să-i incinte pe cei 
^ciin tribune- Nu vom face o com

parație cu partida din deschiderea 
cuplajului. Vom spune, doar, că 
fotbalul practicat de Sportul stu
dențesc în repriza secundă a fost 
de o valoare excepțională, poate 
printre cele mai bune din cite am 
urmărit în acest retur.

La început, prudența era eviden
tă în ambele .foj-mații. Ne-o dezvă
luiau pozițiile de „libero" clasic 
ale lui Cazan și Boc. Perioada de
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C.F.R. Cluj 
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Argeș
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titlurilor de 
tineretului"

Clștigătorii 
ai „Cupei 
de masă Foto ; Dragoș

campioni 
la tenis 
NEAGU

UN FESTIVAL AL TENISULUI DE MASĂ
• Participare entuziastă la întreceri a celor aproape 500 de concurenți

(28
Petrolul
Sportul studențesc 
U. T. A.
F. C. Constanța 
Steagul roșu 
Rapid
Politehnica lași 
Sport Club Bacău 
„U" Cluj

COLGETERII

aprilie)
(0-0) 
(2—2) 
(0—2) 
(1-5) 
(C—1) 
(1—1) 
(1-0) 
(0-2) 
(0-2)

GOLURI : Adam (C.F.R. Cluj) — 3 din 11 m.
GOLURI : Bălan (Univ. Craiova).
GOLURI : I. Mureșan (A.S.A. Tg. Mureș) — 2
GOLURI : M&rculesou (F.C. Constanța), “ 

(Dinamo) — î din 11 m.
12 GOLURI : Năstase (Steaua), Mulțescu (Jiul) — 2 din 11 m. 
11 GOLURI : Nestorovici (C.S.M. Reșița) — 1 din 11 m.
10 GOLURI : Neagu (Rapid), Dobrih (F.C. Argeș) — 2 din 

11 m, I. Constantin (Sportul studențesc) — 2 din 11 m.
9 GOLURI : M. Sandu (Sportul studențesc). Kun (U.T.A.).
8 GOLURI : Broșovschi (U.T.A.), Țarălungă șl Oblemenco 

— 1 din 11 m (Univ. Craiova). Lupttlescu (Politehnica Iași), Dumitrache (Dinamo).

O nouă acțiune 
la poarta lideru
lui. Oprea va 
bloca mingea la 
picioarele lui O. 
lonescu. Fază din 
meciul Sportul 
studențesc — U- 

niv. Craiova

Stadion 23 August, teren excelent; timp splendid ; spectatori aproximativ 
45 000. A marcat : CASAI (min. 80). Raport de cornere : 9—2; raportul șuturi
lor la poarta : 18—10 (pe spațiul porții ; 9—2).

SPORTUL STUDENȚESC : Suciu — Tănăsescu, CAZAN, MANDOIU, MA
NEA — CASAI, CHIHAIA, O. lonescu — Leșeanu, I. Constantin, ȚOLEA.

UNIVERSITATEA: OPREA — Niculescu, BAdin, Deselnicu, Bemeanu — 
Boc, Niță (min. 82, Ștelănescu), bălăci — ȚARALUNGA, Obl-emenco (min. 
67 Bălan), Marcu.

A arbitrat GR. BlRSAN (Galați)
(Galați) și T. Leca (Brăila).

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

tatonare a durat aproape 20 de mi
nute, cînd abundau pasele la mij
locul terenului și desele întreruperi 
de joc. Abia în min. 17, Țolea a 
frînt anonimatul, cu un șut pu
ternic pe lingă poartă, iar peste 
un minut, Chihaîa a trimis în pla
sa laterală. A urmat acțiunea lui 
Bălăci, care, după ce a trecut de 
Cazan, a șutat peste poarta pără
sită de Suciu. Liderul și-a adus a- 
minte de cartea sa de
ieșit la atac și, în min. 23, Marcu 
și-a încheiat cursa (una din puți
nele din acest meci) cu un șut- 
bombă peste bară. A urmat o 
scurtă perioadă de insistență a oas
peților. punctată de frumusețea a 
două faze create de Bălăci și 
blemenco, apoi de acțiunea 
Țarălungă, oprit prin fault de 
zan din drumul spre gol (min.
Finalul de repriză a aparținut 
buicureștenilor, iar „bomba" lui

vizită, a

o- 
lui 

Ca- 
35).

LOTUL REPREZENTATIV DE FOTBAL 
SE REUNEȘTE ASTĂZI

Tot astăzi sosește echipa O. F. K. Belgrad 
care, miine, intilnește pe Steaua

Principalele puncte ale agendei 
fotbalistice din această săptămină 
sînt reunirea lotului reprezentativ 
pentru plecarea în Brazilia și Ar
gentina și partida de miine, de pe 
stadionul Steaua, dintre formația 
gazdă și- cunoscuta echipă iugosla
vă O.F.K. Belgrad.

Componehții lotului reprezentativ 
sînt convocati pentru această dimi
neață la sediul F.R.F- în funcție 
de starea sănătății se va definitiva 
grupul care va face deplasarea la 
Sao Paulo, orașul care va găzdui 
întîlnirea cu selecționata Braziliei,

D.
din 11 m. 
Georgescu

® Specialiștii au fost prezenți ® în evidență —8 nume de... speranțe
PLOIEȘTI, 7 (prin telefon). „Un 

adevărat festival al tenisului de 
masă; „O competiție a cărei am
ploare nu a fost egalată". Aseme
nea aprecieri puteau fi auzite, du
minică la ora prînzului, atunci cînd 
în Sala sporturilor „Victoria", din 
localitate, s-au încheiat întrecerile 
finale de tenis de masă, din ca
drul edA-iei de iarnă a „Cupei ti
neretului". Asistînd la cel puțin 
cîteva sute din cele peste 1100 de 
partide cite s-au disputat în două 
zile de concurs, trebuie să mărtu
risim și noi — cum au făcut-o cei 
mai multi dintre specialiștii ale 
căror păreri le-am solicitat — că, 
intr-adevăr, finalele de tenis de 
masă s-au ridicat la nivelul unei 
manifestări demne să reprezinte 
tineretul unei întregi țări. Pentru 
că cei 500 de sportivi — cîștigătorii 
etapelor județene — au oferit un 
tenis de masă ce ne-a demonstrat 
că acest sport dispune de o pepi
nieră nebănuit de mare, în toate 
localitățile țării, dovadă fiind și 
depistarea cîtorva elemente de 
certe perspective.

La sfîrșitul primei zile de con
curs, sîmbătă seara, concurenții și

spectatorii prezenți în tribunele 
Sălii sporturilor au asistat la un 
spectacol de înaltă ținută.

Spectacolul festiv a fost prece
dat de deschiderea oficială a com
petiției- Au fost prezenți tovarășii 
Constantin Marinov, secretar al Co
mitetului județean Prahova al 
P.C.R., președintele C.J.E.F.S., Mi
ron Olteanu, secretar al C-N.E.F.S., 
președintele Comisiei centrale de 
organizare a „Cupei tineretului". 
Ion Bunghez, prim-secretar al Comi
tetului județean Prahova al U-T.C., 
reprezentanți ai instituțiilor și or
ganizațiilor cu atribuții în mișcarea 
sportivă. Cuvintul de deschidere a 
fost rostit de tovarășul Miron Ol
teanu.

După ce sîmbătă se întrecuseră, 
pe departamente, în sălile Liceului 
nr- 2, ale Casei de cultură a sindi
catelor și ale Institutului de Pe
trol, duminică, în sala „Victoria", 
semifinaliștii și finaliștii s-au re
unit la 12 mese de joc. Fiecare 
dintre cele 12 finale s-a jucat pe 
durata a trei seturi, rezultatele me
ciurilor fiind foarte strînse. Ocu- 
panților primului loc le-au fost a- 
tribuite diploma, medalia și tricoul

■*•***. ajutat la linie de V. Paladescu

Tănăsescu
Oprea cu 
rată, avea, parcă, să-i avertizeze 
pe oaspeți de ce va fi după pauză- 

într-adevăr, imediat după relua
re, Sportul studențesc, cu o pregă
tire fizică ireproșabilă, va lua jocul 
pe cont propriu, pentru a cuceri, 
în final, o victorie pe care nimerii 
nu i-o poate contesta- Minute în 
șir, poarta craiovehilor a fost su
pusă unui adevărat asediu. Aproa
pe că oaspeții nu găseau modali
tate de. replică- Cazan și Măndoiu 
erau de netrecut. Manca se lansa 
în atac cu dezinvoltură, 
împărțea mingi în stingă 
dreapta. Și suma eforturilor lor, și 
ale celorlalți, a făcut ca bucurește-

Constantin ALEXE

(șut de la 40 m), la care 
greu a ieșit cu fata cu- 

parcă, să-i

Chihaia
și în

(Continuare in pag. a 3-a)

de campioni la tenis de masă ai 
„Cupei tineretului**. Iată rezulta
tele :

Pionieri t 1 O. Tutu (Mehedinți) ; 2 
C. Galfi (Mureș) ; 3 L. Popa (Sălaj) ; 
pioniere • 1 Lenuța Brădățan (Hune
doara) ; 2. Mariana Miculescu (Dîmbo
vița) ; 3 Viorica Barbu (Iași) ;

U.T.C.-iștl, 15—19 ani : 1 A. Forgaci 
(Satu Mare); 2 Gh. Berba (Suceava); 3 
I. Răducu (Dolj); fete : 1 Iuliana Orza 
(Timiș); 2 Carmen Popovici (Brașov); 
3 Mariana Albabcl (Vrancea) :

Tineri din intrep. și instituții : 1 D. 
Dumitrescu (Dolj) ; 2 Gb. Cotoros (Bra
șov) ; 3 G. Dragomir (Caraș-Severin) ; 
fete : 1 Ecaterina Botoș (Satu Mare) ;
2 Bădița Popescu (Buzău) ; 3 Valeria 
Demeter (Alba) ;

Studențl : 1 G. ttagy (Cluj); 2 I. Să- 
lăgeanu (Caraș-Severin) : 3 E. Cociașu 
(Brașov) ; fete : 1 Cornelia Wetzer (Ti
miș) ; 2 Alexandrina Popa (București) ;
3 Vasilica Cazacu (Cluj) ;

Tineri din localități rurale : 1 S.
Sziics (Satu Mare) ; 2 L. Pelea (Alba) ;

P. Igmul (Caraș-Severin) ; fete : 1 
(Buzău) ; 2 Ileana

3 Floarea Zolca (Bo-
3. _ . ____  ,
Ioana Serdinescu
Codoban (Bihor) ; 
toșani) ;

UCECOM s 1 C. _____  _____ . .
2 A. Popa (Vaslui) ; 3 A. Sipoș (Satu 
Mare) ; fete ; 1 
2 Sanda Murgoci 
Pieptăn (Gorj).

Tabacii (București) ;
Klara Kovacs (Sălaj) ; 
(Botoșani) ; 3 Ellsabeta

Ion GAVRILESCU

Telegramă adresată C.C. al P.C.H., 
tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU

Vineri și sîmbătă s-au desfă
șurat la Brașov lucrările Confe
rinței pe țară a _ Automobil 
Clubului Român 
re au participat 
lor 39 de filiale 
celor peste 1000 
tomobilistice din 
ții și mari întreprinderi, repre- 
zentînd pe cei peste 100 000 de 
membri ai asociației. Conferința 
a coincis cu împlinirea a 70 de 
ani de la Constituirea în Bucu
rești, la 5 aprilie 1904, a Auto
mobil Clubului Român.

Raportul de activitate al 
ciației, prezentat de ing. 
sile Iordăchescu, a relevat 
terea potențialului economic 
financiar al A.C.R. în cei șapte 
ani de la reînființare, întărirea 

pro- 
amelio- 

mem- 
turiștilor 

colaborării 
și orga-

(A.C.R.) la ca- 
delegați ai ce- 
județene și ai 
de cercuri au- 
uzine, insțitu-

aso-
Va-

creș- 
și

iiiiiiiinii
In pagina a 

trecerile ediției 
neretului".

2-a : relatări de la in- 
de vară a „Cupei ti

IN CEA DE A ll-a ETAPA A DIVIZIEI A DE HANDBAL

PATRU VICTORII IN DEPLASARE!

tehnico-materiale 
extinderea, 
serviciilor <

A.C.R. 
adîncirea

organe

Și 
oferite 
Și

bazei 
prii, 
rarea 
brilor 
străini,
cu diverse 
nizații din tară în scopul creș
terii securității rutiere, dezvoltă
rii turismului și sportului auto 
etc. Raportul a mai scos în evi
dentă necesitatea formării și 
educării cetățenești pentru dis
ciplina rutieră. pentru combate
rea oricărei încălcări a legali
tății de circulație, pentru cu
noașterea si respectarea naturii, 
a frumuseților peisajului patriei, 
pentru combaterea poluării me
diului ambiant.

La lucrările conferinței (des-

și la Buenos Aires, unde se va dis
puta meciul cu reprezentativa Ar
gentinei.

în cursul acestei dimineți va so
si, pe calea aerului, echipa iugosla
vă O.F-K. Belgrad care, miine, la 
București, cu începere de la ora 
1G.00 va întîlni, pe stadionul Steaua, 
formația-gazdă intr-un interesant 
joc. Ambele cluburi vor prezenta 
cele mai bune formații pe care le 
posedă la ora actuală. în deschi
dere, la ora 15, un joc între foștii 
purtători ai tricourilor lui Steaua 
și Dinamo.

LA FINALELE REPUBLICANE DE JUDO ALE SENIORILOR

DOAR IONEL LAZĂR 
ȘI-A PĂSTRAT TITLUL

DE CAMPION!

STEAUA A CÎȘTIfiAT TURNEUL 
DE HANDBAL DE LA BUDAPESTA

Aseară, în sala Floreasca din Ca
pitală au fost cunoseuți și campionii 
republicani de judo, la categoriile 
ușoară, semimijlocie și open. în re
uniunile de simbătă, dimineața și 
rîupă-amiază, și-au disputat întîieta- 
lea finaliștii de la mijlocie, semigrea 
și grea. Atit confruntările primei zile 
cit și cele de ieri au fost deosebit 
de severe pentru toți concurenții 
chiar și pentru favoriți. De altfel 
dintre cei șase campioni ai ediției 
de anul trecut, doar unul și-a păs
trat titlul !

Dar, să ne referirii mai întii la fi
nalele de sîmbătă. Nu mai puțin de 
2'J de judoka au luptat pentru titlul 
categoriei mijlocie. După cum anti-

Festivitate de pre
miere la cat. mij
locie. Ionel Lazăr 
(Dinamo Bucu
rești) a îmbrăcat 
și la această edi
ție tricoul de 
campion, perfor
manță pe care 
n-a reușit-o nici 
unul dintre în
vingătorii de a- 

nul trecut

Foto :
Șt. CIOTLOȘ

BUDAPESTA 7 (prin telefon). — 
Echipa de handbal Steaua a repur
tat o frumoasă victorie in turneul 
internațional jubiliar organizat de 
clubul Honved Budapesta, cu prilejul 
împlinirii a 25 de ani de activitate. 
Formația română a terminat neîn
vinsă turneul, repurtînd în ultimele 
jocuri victorii categorice: 30—13 cu

Vupperial, 21—14 (11—9) cu Ferenc- 
varos Budapesta și 24—17 cu Honved 
Budapesta.

în clasamentul final. Steaua a o- 
cupat primul loc cu 10 p, fiind ur
mată de Honved — 8 p, Dukla 
Praga — 4 p, Ț.S.K.A. Moscova — 
4 p, Ferencvaros — 4 p și Wupper
tal — Op.

cipasem, cele mai mari șanse le avea 
Ionel Lazăr (Dinamo București) cam
pionul de anul trecut. în meciurile 
pe care le-a susținut in primele două 
tururi el a primit replici viguroase 
din partea lui A. Negoiță (I.E.F.S.) 
și, respectiv, I. Tătărășanu (Dinamo 
Brașov) pe care i-a intrecut doar 
prin yusei-gachi (superioritate teh
nică). în continuare insă. Ionel La-

fășurată în plen și pe secții) 
prezidate de ministrul Turismu
lui, tovarășul Ion Cosma (pre
ședintele A.C-R..), s-au înscris la 
cuvînt numeroși vorbitori, care 
au completat, raportul, au dez
bătut cu exigență și responsa
bilitate bilanțul celor șapte ani 
făcînd numeroase propuneri și 
dînd sugestii, cu privire la ac
tivitatea viitoare- Conferința a 
elaborat importante documente 
— statutul și programul viitor 
de activitate. Totodată au fost 
alese noile sale organe de conduce- 

și Consiliul de 
funcția de pre- 
reales tovarășul 
ministrul Turis- 

prim-vicepreșe- 
5ilc Iordăchescu. 
i lucrărilor, ex- 

bticu-

re, Comitetul 
conducere. în 1 
ședințe a fost 
Ion Cosma — i 
mului, iar ca 
dinte, ing. Vas

La încheierea 
primind sentimentele tl 
rie și mîndrie ale membrilor a- 
sociației pentru salutul adresat 
conferinței dc tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, 
conferință 
spirit de 
entuziasm 
ta C.C. al

participanții 
au adoptat, 
puternic și 

o
P.CR.,

Ia 
intr-un 
unanim 

telegramă adresa-
tovarășului 

NICOLAE CEAUȘESCU, în care 
se exprimă hotărît angajamen
tul membrilor asociației dc a-și 
îndeplini integral sarcinile si 
obligațiile, 
și prin 
din care 
plinirea 
înflorire 
a țării.

integral
contribuind astfel — 

intermediul asociației 
fac parte — Ia înde- 

mărețului program de 
materială și spirituală

I

£
9

Sîmbătă și du
minică s-au des
fășurat partidele 
celei de a II-a e- 
tape din cadrul 
diviziei 
handbal.

FEMININ, 
Seria I

CONFECȚIA 
BUCUREȘTI — 
RULMENTUL 
BRAȘOV 13—9 

meci 
ales

(5—5). Un 
plăcut, mai 
în prima repriză, 
cînd ambele for
mații au reușit 
să, \eașă faze di
namice, spectacu
loase. Interesant 
a fost, însă, de 

duelul 
două 
care

urmărit 
dintre cele 
tandemuri 
reprezintă,de fapt, 
principalele atu- 
uri ale acestor 
echipe : Constan
tina Ilie — Aure
lia. Georgescu 
(Confecția) și Ire
ne Oancca — A- 
driana Căciulă 
(Rulmentul). Tan
demul brașovean 
mai bine în prima 
nirii (reușind să înscrie de altfel, 
toate cele 5 goluri ale Rulmentu
lui) și, ca urmare, bucureștencele 
au trebuit'să forțeze serios — după 
ce conduseseră cu 2—0 (min. 4) ! 
— pentru a obține egalarea la 
pauză. La reluare aspectul partidei 
s-a schimbat radical, bucureșten-

Aspect din timpul partidei Dinamo București — 
A.S.A. Tg. Mureș. Ilie Cîrlan (Dinamo) a scăpat de 
sub
de

supravegherea lui 
la 7 m

Nagy și va obține o aruncare 
Foto : Paul ROMOȘAN

a funcționat 
parte a întîl-

cele 
mai 
cient. Jocul „larg", adoptat de in
teri, a fost de natură să „desfacă*1 
apărarea echipei brașovene in re
petate rinduri și, ca urmare, Con
fecția s-a detașat comod, obținind 
o victorie fără drept de apel. Prin
cipalele realizatoare : Aurelia Con- 
standache-Georgescu (6) și Maria 
Serediuc (3) — Confecția, respectiv 
Irene Oancea (3) și Adriana Că-

evoluînd mai lucid, în viteză 
mare și, bineînțeles, mai efi-

■:ăr și-a învins adversarii. V. lîideac 
(Olimpia București) și P. Necula 
(Dacia Pitești) prin ippon (inainte de 
limită) ocupînd primul loc in serie 
și intrind — conform noilor modi
ficări ale regulamentului direct în 
finala categoriei, întîlnindu-1 pe ciș- 
ligătorui celeilalte serii. Mihai Fa
bian (Olimpia București). Partida fi

nală a început cu un atac la picioa
re declanșat de Fabian și eschivat 
atent de Lazăr. în min. 5 dinamovistui 
declanșează la rindu-i un atac cu 
care își duce adversarul în parter 
și. obținind o priză de fixare (osaie- 
komi) l-a ținut timp de 30 de se
cunde pe Fabian cu umerii pe saltea 
și acesta n-a mai putut evita ippon-

ul. Astfel, Ionel Lazăr a îmbrăcat 
și anul acesta tricoul de campion al 
tării.

Mai echilibrată ca oricînd a fost

Costin CHIRIAC

(Continuare in pag. a t-a)

—------ --------------- -—----- «a—

(Continuare în pag. a i-a)

La Teramo, in „Cupa țarilor lotine'*
la handbal

ECHIPA DE TINERET
A ROMÂNIEI iNTlLNEȘTE 

ASTĂZI ARGENTINA
în cursul zilei de ieri a părăsit 

(ara reprezentativa masculină de 
handbal tineret a României, care va 
participa la cea de a Vl-a ediție a 
„Cupei Țărilor Latine", programată 
să se desfășoare in orașul Teramo 
din Italia. La întrecerile care vor 
debuta astăzi se aliniază următoa
rele formații t România, Brazilia, 
Argentina (grupa A). Fraofa, Italia, 
Maroc (Grupa B), Spania, Portugalia, 
Canada (Grupa C). Luni, marți și 
miercuri sint programate jocurile din 
grupe (după sistemul fiecare cu fie
care), joi este zi de odihnă, iar vi
neri, simbătă și duminică se- vor 
disputa partidele finale.

Iată și lotul reprezentativei țării 
noastre ; Vasilache și Popa (portari). 
Stock!, Drăgăniță, .lenea. Deacu, 
Oros, Grabovschi, Tîrniceru, Szabo, 
Vărgăltti, Mintiei, Neagu, Tase. Pai- 
zan și Marin. Antrenori : Eugen 
Trofin și Mihai Pintea.

Astăzi, in primul joc, România va 
Întîlni formația Argentinei.
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RAPID A ÎNVINS LA SCOR
PE I.E.F.S

Sportivii de la S.N. Constanta 
au cucerit cele mai multe titluri

Nr, 773"

Penultimele turnee ale campio
natului republican feminin de bas
chet au continuat sîmbătă ți du
minică prin meciurile disputate la 
Timișoara (grupa 1—6) și la Satu 
Mare (grupa 7—12). Iată rezulta
tele ți unele amănunte :

GRUPA 1—6

Rapid — Universitatea Timișoa
ra 81—66 (40—23). Au marcat: Su- 
liman 21, Csikos 3, Gugiu 24, Pe- 
îrea 5, Bosco 7, Racoviță 8, Vasi- 
lescu 16 pentru Rapid, respectiv 
Balogh 2, Diaconescu 12, Goian 11, 
Horvath 2, Czmor 12, ViJlanyi 10, 
Constantinescu 1, Fullop 16. Rodica 
Goian a fost eliminată în min. 25 
pentru atitudine ireverențioasă față 
de arbitri. Au condus bine D. 
Crăciun și I. Horvath.

Politehnica București — Voința 
București 75—71 (41—35). Desfășu
rarea prîmeior minute, care au a- 
parținut studentelor (10—0 în min. 
6, 18—5 în min. 5 și 24—8 în min. 
12) nu lăsa să se întrevadă că fi- 
țiaJul partidei va oferi o luptă pa
sionantă. Echilibrarea jocului s-a 
datorat în primul rînd cooperatoa
relor care, ambiționate de înfrîn- 
gerea d'e vineri (în fața „U” Ti
mișoara) au evoluat mult mai bine 
în repriza secundă. Au marcat: 
Brunpu 16, Szabados 12, Demetres- 
cu 4, Savu 14, Taflan 3, Ciocan 26 
pentru Politehnica, respectiv Fier- 
linger 2, Andreeșcu 1.6, Stâncii 4, 
Sîmionescu 14, lonaș 8. L. Rădu- 
leșciț 22, Bolovan 5. Au arbitrat 
bine Em. Nicolescu și St, Grecu.

Rapid — I.E.F.S. 85—66 (45—30). 
Reeditînd buna evoluție din parti
da anterioară cu I.E.F.S., ferovia
rele s-ap dovedit net superioare. 
Ritmul de joc imprimat de învin
gătoare a constituit atd-ul acestora 
în fața studentelor. Acestea au 
evoluat slab, putem spune chiar 
lipsite de interes (ne referim ~ 
în special — la Szabo și Tita). Su
părătoare această atitudine ținînd 
scama că I.E.F.S. luptă în coptiz 
nuare pentru medalia de argint 
Au marcat; Suiiman 13, Csikos 4, 
Gygjți 31, Ștefan 1, Bosco 12, Ra- 
cpviță 17. Vasilescu 7 pentru Ra
pid, respectiv Pantea 6, Giurea 18, 
Mihalie 8, Szabo 12, Iftimie 2, Ba
sarabia 6, Balai 2, Nanu 4, Tita 8. 
Au arbitrat bine I. Horvath și C. 
Călin.

Politehnica — Universitatea Ți- 
nțișoara 91r-62 (55—28). Au mar
cat : Poștaru 10, Szabados 10, De- 
metrescu 25, Predescu 4, Savu 9, 
Ciocan 27, Friedlander 6, pentru 
Politehnica, respectiv Diaconescu 
10. Czmgr 12, Dobosî 8, Villapyi 
15, Constantipescp 3, Fiildp 15. Au 
arbitrat bine 
Scfrmjdt.

I.HF.S. — 
87—69 (53—29),

Voința — 
73—58 (34—29).

St. Grecu șl R.

Universitatea Cluj

Universitatea Cluj

Adrian VASILESCU

GRUPA 7—12

Olimpia București — Voința Tg. 
Mureș 56—52 (38—34). Joc echi
librat, ambele echipe au avut pe
rioade de dominare. Principale rea
lizatoare : Bîră 30, Căprița 14 de 
la Olimpia, respectiv Opriciu 20, 
Lorincz 14.

Constructorul București — Crișul 
Oradea 54—72 (29—33). Bucureș- 
tencele conduceau în minutul 10 cu 
12—10, dar în continuare au fost 
net dominate de orădence. Princi
pale realizatoare: Dtidaș 15, Var
ga 15, Chvatal 12. Casetti 12 pen
tru Crișul, respectiv Gheorghe 12, 
Gupu 9.

Sănătatea Satu Mare _ Univers 
sitatea Iași 65—84 (31—46), Sănă
tatea a avut un debut bun (13—12 
în min. 8), însă ieșencele s-au do
vedit, pe parcurs, evident mai efi
ciente. Principale realizatoare: Ha? 
raga 37. Gorea 16, Pieptu 
tru „U“, respectiv Pop 19,

Universitatea Iași — 
59—52 (30—21). Ieșencele 
minat, dar nu au izbutit să se de
tașeze. Principale realizatoare : Ha- 
raga 17. Pieptu 16 pentru „U“, res
pectiv Bîră 13, Iatan 12.

Crișul Oradea — Voința Tg. Mu
reș 61—53 (34—28). Mureșul a con
dus pînă în minutul 35, apoi a 
fost egalată și întrecută. Principale 
realizatoare: Varga 18, Boca 15 
pentru Crișul, respectiv Opriciu 23, 
Brassai 15.

Sănătatea Satu Mare — Con
structorul 63—62 (34—26). Joc foar
te disputat, cu final dramatic. 
Principale realizatoare : Kercsii 18, 
Pop 17 pentru Sănătatea, respec
tiv Gheorghe 24, Gugu 12, Po
pescu 12.

Ștefan VIDA

12 pen- 
Hohl 12. 
Olimpia 
eu do-

coresp.

GALAȚI, 7 (prin telefon), După 
trei zile de întreceri, însumînd 17 
ore de concurs, s-au Încheiat cam
pionatele naționale individuale de 
haltere pentru juniori, la care au 
participat 230 de 6portivi din toate 
colțurile țării. Un prim aspect po
zitiv îl constituie numărul mare de 
concurenți. De subliniat și cele 
șapte recorduri naționale, realizate 
de Marcel Chiamil — categoria co
coș — 97,5 kg la smuls, Nicolae 
Căpriceru — categoria semigrea — 
130 kg la smuls, 162,5 kg ia a- 
runcat și 292,5 kg la total (in 
afară de concurs) ; Ștefan Kreicik
— categoria super-grea — 130 kg 
la smuls, 170 kg la aruncat și 
300 kg la total.

Cele mai multe titluri au reve
nit halterofililor de la Ș. N. Con
stanța — 4 ; celor de la Steaua 
și C.S.M. Cluj (la juniori mari) 
cite 2 și celor de la Clujana - 
Steaua, C.S.M. • -
rești, Viitorul 
mici).

Pe medalii, 
favorizat pe
— 11, urmați de cei de la Steaua 
10 și de la C.S.M. Cluj — 9. Iată

Cluj, Olimpia Bucu- 
cîte ținui (juniori

bilanțul general a 
sportivii constănțeni

■

juniori 
de sitar 
PANA : 
215 kg, 
a ratat

campionii pe categorii la 
mari ți mici în întrecerile 
bătă ți duminică : CAT. 
y, Roșu (Ș. N. Constanta) 
(V. Daniel, de la Steaua,
cele trei încercări la smuls la 90 
kg și a ieșit din concura) ; F. Vaș- 
vari (Ș. S. Reșița) 195 kg; CAT, 
UȘOARA : D. Cioroslan (Steaua) 
255 kg, I. Josceanu (Viitorul) 210 
kg ; CAT. SEMIMIJLOCIE 
poți#) (Steaua) 
șonyi (Clujana) 
MIJLOCIE: V.
Constanța) 270 
(Steaua) 230 kg ;
N. Căpriceru (Ș. X- Constanța) 287,5 
kg, F. Sereștely ' “
kg ; CAȚ. GREA : I. Orosz (C.S.M. 
Cluj) 280 kg; I. Csata (Clujana) 
195 kg; CÂT. 
Kreicik (C.S.M. 
Rad (Oțelul Tg.

I^a .cujțurigm, 
lui D. Cioroglan (Steaua), la cate
goria pînă ia 1,63 m, și Gh. C-o- 
mănici (Ș. N. Constanța) la cate
goria pește 1,G8 m.

Ion OCHSENFELD

S. A-
260 kg ; Gh. Mo- 

202,5 kg ; CAT. 
Căpriceru (Ș. N.
kg, M. Cîrjan 

CAT. SEMIGREA :

(C.S.M. Cluj) 212,5

SUPERGREA: Șt.
Cluj) 300 kg, Z. 
Mureș) 245 kg.

titlurile .au revenit

REUȘIND SĂ TREACĂ Șl DE FARUL CONSTANȚA

STEAUA RAMIW LIDER AL CAMPIONATULUI DE RUGBY
REZULTATE TEHNICE ; Dinamo — Sportul studențesc 7—ț (0—9), Steaua — 

Farul Constanța 13—9 (7—9), Gloria — Știința Petroșani 7—4 (7—0), POUtehhica Iași r- 
Vulcan București 13—3 fs-a jucat In luna martie), Chimia Năvodari — Gri vița Roșie 
«ntoat. C.Ș.M. sibiu — „U" Timișoara «—6’ (ft—0), Agronomia ’ cjuj — Rulmențul 
Birlad B—il (6—0).
Cuplajul de pe „Ghencea», urmărit 

de un număr record de spectatori a 
constitui! o bună propagandă pentru 
rugby, toate cele patru formații angâ- 
jjndu-se cu toată șmblțla într-o dispută 
sportivă care a plăcut prii) dinanjisr 
mul ei, prin fazele create șl. decă pste 
să ne referim la meciul-vedetă,' priit 
evoluția scorului.

„Deschiderea1;
■XV dlnamovlst 
decis mal ales

Primul esie necldentaț, ceilalți doi ispă
șesc o sancțiune degisj de conducerea 
clubului.

rit Realizatori : Ivan (drop) și Catană 
(încercare); respectiv Burghelea (încer
care). 4 condus bine. A, Gagcatu. 
(Octavian GUȚU)

AGRONOMIA CLUJ — RULMENTUL 
BIilLad (6—0). După uq meci de bună 
calitate, studenții

1 MULTE VICTOR» ALE OASPEȚILOR
In fruntea clasamentului| SERIA I

ȘTIINȚA BACĂU — PETROLUL 
MOINEȘTI 2—2 (1—0). Studenții 
au fost conduși pînă în min. 82, 
cînd au egalat din 11 m. Autorii 
golurilor: Săvulea (min. 15), Gro- 
saru (min. 82 din 11 m) pentru 
Șțiința, Mocănașu (min. 62 și 63). 
A arbitrat V. Popa — Iași. (I. Iancu, 
coresp. județean).

C.S.M. SUCEAVA — CELULQZA 
CĂLĂRAȘI 4—1 (1—0). Localnicii 
au jucat sub valoarea lor. Jucă- 
țorii Culeg, (rî)in. 35) Și FHimoij 
(min. 37). ambii de la Celuloza, 
au fosț eliminați pentru injurii a- 
dpse arbitryiuj _C. Silftghi — Baia 
Mare. Au marcat : Iosup (min. 40 
și 72), Crâciunescu (min. 47), Suciu 
(min. 84), respectiv Deacu (min. 46). 
(C. Alexa, coresp. județean).

CONSTRUCTORUL GALAȚI — 
OȚELUL GALAȚI 0—3 (0—1). Oțe- ' 
larii au fost m#j insistent} în fazele 
de finalizare. Au înscris : State 
(min. 23 și 71) și Stpica (min. 70). 
A arbitrat M. Fediuc — Suceava. 
(Șt. Constanlinescu, corepp.).

C.S.U. GALAȚI — F. o. GALAȚI 
1—2 (1—1). Joc 
perfectă armonie.

REGRUPARE

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

p adus pe ttren un mai organizat șl măi 
prin Unla sa de trei

terminat

Nica (o Iov, ped. și o ta-A marcat 
cercare)

Au înscris : Durbac •— două Iov. ped., 
K. Ionescu — încercare șl O. Corneliu — 
Iov. ped., respectiv Buc.cs — ipv. ped. 
și Florescu — două Iov, ped.

STEAUA: ,
Suciu, R. Ionescu — D. Alexandru, Ma- 
teescu — O. C: . 11 T.
cu), Achim — Șerban, Pintea — Cloarec,

Stadionul Ghencea r- foarte bun ; 
timp — excelent ; spectatori — circa 3 000. ...

★
Durbac — Braga. Enache,

DINAMO : Dăiciulescu — Nica, Aldea, 
Dragomîreșcu, Constantin — Marghescu, 
Catană — Marin, Țuțuianu, Roman — 1, 
Aurel, Bordi — Bariu, Caraman (Ote- 
taru), Țurlea.

SPORTUL STUDENȚESC : Crăciunescu 
(lordănescu) — Ianusevlcl, Ilaritoh, Iile, 
Bater — Nicolescu, Paraschiv — Piștalu, 
Ațangșiu, Manolachp — Galandâ, Byf- 
clu — Stănculescu, Alexândrescu, C. 
Mlhal.

Corneliu, JPos'toîache (Fui-
Munteanu, Ciornei,

FARUL : Crîstea — Olteanu, Mardea, 
Motrescu, Stoica (Holban) — Bucos, 
Florescu — Mușat, Dumitru, Varga — 
Dărăban, Borșaru — Băclolu, Crăciun, 
Sîrbu.

sferturi, în care Nica a dovedit o mare 
mobilitate, iar Dragomîreșcu 
excelent conducător 
încercarea din care__
majorind decisiv scorul se 
inițiativei valorosului ceptru 
din șos. Ștefan cel Mare.

„Sportul", în pofida unpr tentatiyp 
de a se impune (autori Niooîescu, lanu- 
sevici, Mihalache, Atanasiu) n-a reușit 
să suplinească absența a trei titulari 
cu experiență. Fugigi, lorguîescu și Ene.

.... ..... a fost un 
de joc. De altfel 
Dinamo a înscris.

dato-ește 
aj echipei

REINTRARE ÎN NORMAL
---------------------- I ■ ------- —T-

' H 1 P I S M K5

Suita ameliorărilor de recorduri a con
tinuat și în cadrul reuniuni! de ieri, cu 
deosebirea că, de data aceasta, cifrele 
realizate au fost rodul unor comportări 
normale. Cea mai valoroasă performanță 
a "efectuat-o Kilowat — la a doua vic
torie consecutivă — care a înving la 
luptă pe Orion. De altfel, dintre caii an
trenați de Dinu, excelent s-a comportat 
și Ivoriu, care s-a desprins pe ultimii 
zeci de metri dlntr-o aprigă încleștare 
cu Tutela și Negara. In sensibil progres 
s-au arătat Rusalia, Crtaa și Creol, fie
care rgcpltînd victorii previzibile. In 
schimb, mai puțin concludent au evoluat

LOTOPRONOSPORT

• ••
Virat și Rațiunea, adică principalii can
didați al Derbyulul. probabil’ că nu U 
s-au cerut eforturi serioase, urmind că 
aducerea lor la valoarea maximă să se 
facă progresiv. De altfel, caii din gene
rația de patru ani par a fl contjușî cu 
menajamente, avîndu-se, probabil, în ve
dere eforturile la care vor ii supuși de 
acum înainte.

REZULTATE TEHNICE : cursa I : Ru
salia (R. Costică) 40, Vasca. simplu 9, 
prdinea 74; curs» II : Crinâ (I. Moldo- 
veanu) S3. Sabat, simplu 2, event 21. or
dinea 7; cursa HI Hilton (Georgescu) 
30,6, Esopia, simplu 4. event 21, ordinea 
22, triplu cîșțigător 165; cursa IV : Iyoriu 
(Tr. Dinu) 29,7. Tutela, simplu 2. event 
io. ordinea 9. triplu cîșțigător 43; pursa 
V : Kilowat (Tr. Dinu) 25,6. Orion, Mă- 
cieș. simplu 3. event 7. ordineș 14, or
dinea triplă 86; cursa VI : Creol (N. 
Boitan) 29,4. Kosita, simplu 3. evpnt Ș3, 
ordinea 59, triplucîștigător 137; cursa 
VII • Hăulit (M. . Ștefănescu) 35.4. Răs- 
leața, simplu 4, event 30, ordinea 52. Re
trageri : Satin.

Niddy DUMITRESCU

86; cursa VI : Creol (N.

O spectaculoasă tțngajare a „pachetelor- de înaintași în partida 
Dinamo-Sportul studențesc. Vor cîșțiga rygbyștli dinamaviști, bine dirijați 
de experipnențcitul Țuțuianu (penultimul din sțînga). Foto : Paul ROMOȘAN

în partida-derby a etapei, Steaua a 
întilniț p,e Farul, într-o confruntare px- 
trein de” spectaculoasă, rod al efortu
rilor tuturor jucătorilor. Prima reprlz$ 
a aparținut Farpliji, care a acționat 
mai grupat și mai percutam). Jn' npn. 
35 echipa eonstănțeană conducea cu 
9—3 și după modul tjmlfl. șters phiar, 
în care rugbyșții miliiaj'i ău 'întelcș să-i 
dea replica, foarte puțini spectatori au 
anticipat o întoarcere de rezultat.

Numai .că, treptat. Steaua s-a regăsit, 
revenind lș jocul ei închegă), cu ac
țiuni debordante pe treișferțuri și cu o 
mare forță pe înaintare, Mateescu a di
rijat excelent XV-Ie Stelei, avtnd, atu- 
urile maturități! ș) calmului. De cea
laltă parțe Farul a slăbit inexplicabil 
din ritm. Iar unii dintre jucătorii săi. 
ce! doi centri mai ales, „dispărind" pur 
și simplu 1 ?

A intervenit apoî, gafa aceea a fun
dașului Crîstea (extrem de laborios pînă 
atunci), care i-a îngăduit lui R. Ionescu 
să Înscrie o încercare. Intr-un moment 
psihologic ql partidei. în parte? a d9U3 
a meciului Farul n-a mai contat în ge
neral pe o echipă ci pe aportul a ei- 
torva jucători (Crăptan, Dărabân, Dumi
tru, Mușat. Varga), ceea ce în rugby 
înseamnă foarte puțin.

Arbitrajul lui Pellegrinno dîEeclessis 
— curajos ca de obicei, dar inegal. Că
pitanii celor două echipe îl apreciază 
drept corect. Antrenorul Farului Titi 
Ionescu îi reproșează conducătorului de 
joc de a fl ipvppsat unele decizii Noi 
vom oniha că nu a reușit să vadă totul, 
mai ales în repriza a doua. în Încleștă
rile din grămezile ordonate, șl să in
tervină prompt,

Tiberiu STAMA

îr> avantaj. Rezultatul este echitabil. A 
înscris Balinț — un drop și o Iov. ped. 
(I. POCOL. ' coresp.

C.S.M. SIBIU UNIVERSITATEA
TIMIȘOARA (8—6). în ciuda unei do
minări teritoriale copioase, gazdele nu 
S-au putut detașa. Oaspeții, fără să stră- 
lupggscă au meritul de a fi știut să 
profite de inexactitățile tactice ale rug- 
byștilor siftiehl. — Autorii punctelor : 
Munteanu (două Iov ped.), respectiv 
Peter (Încercare) șl Duță (transformare). 
A cppdus toarta bine, Renă Cliiriac. 
(lancu BOȚOCAN, coresp.)

desfășurat într-o 
Autorii golurilor :

SERIA A Il^a
NITRAMONIA FĂGĂRAȘ — MI

NERUL MOTRU .
dele au dominat mai mult, iar oas
peții au contraatacat periculos, în
scriind prin Gutuie (min. 65). în 
min. 80, Boantă (Nitramonia) a ra
tat un 11 m. A arbitrat I. Călă- 
rașu — Aiud. (V. Lazăr, coresD.).

TRACTORUL BRAȘOV — CAll- 
PAȚI BRAȘOV 1—5 (0—2). Jucă
torii de la Garpați s-au apărat bine 
și au acționat 'periculos în atac. 
Autorii golurilor: Ciupa (min. 38, 
43), Isăilă (min. 50, 81), Moraru 
(min. 48) pentru Carpați, Ivăncescu 
(min. 55) pentru Tractorul. A arbi
trat A. Pop — Cluj. (C. Gruia, co- 
resD. județean).

DINAMO SLATINA — METROM 
BRAȘOV 3—0 (2—0). Localnicii au 
dominat în majoritatea timpului. 
Au înscris : Pană (min. 7 și min. 
65 din 11 m), Zamfir (min. 40). A 
arbitrat S. Stăncescu — București. 
(M. Dumitru, coresp.).

DUNĂREA GIURGIU — ELEC- 
TROPUTERE CRAIOVA 1—0 (0—0). 
Jo,c de slab nivel tehnic. A mar
cat Cristache (min. 85). A arbitrat 
C. Teodorescu — Buzău. (Tr. Bar- 
bălată, coresp.).

Ș. N. OJLTENIȚA

GI.ORIA — ȘȚHNȚA PETROȘANI 
(7—4). Meci de mare luptă. Gloria a 
dominat cu autoritate, ciștigînd pe me-

ÎN TOATE AGENȚIILE LOTO- 
PRONOSPORT SE CONTINUA VÎN- 
ZAREA BILETELOR PEhJTRU TRA
GEREA SPECIALĂ LOTO A PRI
MĂVERII DIN 16 APRILIE 5974 1N- 
T'R-O NOUA FORMULĂ TEHNICĂ. 
CARE ACORDĂ MARI AVANTAJE 
PENTRU PARTICIPANT!.

★

DE AUTOTURIS- 
LA TRAGEREA 

LOTO DIN 26

FINALELE REPUBLICANE DE JUDO
(Urmare din pag. 1)

CIȘTIGATORII 
ME ATRIBUITE 1 
EXCEPȚIONALĂ 
MARTIE 1974.

CATEGORIA 2 ; 
din com. Caleașca. 
Tudor Rihard din Fetești, jud. Ialo
mița ; 3)' Ignat Virginia din Mediaș : 
4) Filiută Gavrilă, 5) Nedelcu Nico
lae și Hurmuzache Dumitru din 
Eucurești. fiepare cite un autoturism 
Mqskvici 408/412.

pATEGORIA 3 : Condurat Petru 
din Baia Mare; ur. autoturism Sko
da S.lOfl.

1) Buga Nicolae 
jud. Argeș : 2)

★
Așa arată o variantă cu 13 rezultate 

exacta la Concursul Pronosport, etapa 
din 7 aprilie 1974.

I. F.C Constanța — C.S.M. Reșița 
Rapid - C.F.R. Cluj

Enache (min. 44) pentru C.S.U., Dan 
Coe (min. 30), Besman (min. 47) 
pentru F. C.
— Iași. (T. Siriopol, coresp. ju
dețean).

VICTORIA
PAȘCANI 1—1 (0—1). Gazdele au 
dominat autoritar. Ap înscris 
(min. 62) pentru 
(min. 24) pentru 
C. Dinulescu — 
Groapă, .coresp.)

METALUL W.JA — S. C. ȚUL- 
CEA 0—Q. Joc de slab nivel tehnic. 
A arbitrat I. Storoj — Bacău. J(C. 
P,osma, conesp.).

METALUL PLOPENI — PRO
GRESUL BRĂILA 0—0. După o 
primă repriză echilibrată, în cea de 
a doua, localnicii au luat jocul pe 
cont propriu. A arbitrat I. Pră- 
ghici — București. (I. Tănăsescu. 
.cprețsp.).

CEARLĂUL P. NEAMȚ 
RIA BUZĂU 0—0. Risipă 
gie a ambelor echipe, cu 
căzii ratate de jucătorii 
lui. A arbitrat Z. Szecsel 
Mureș.

yiJȚQRUL VASLUI —

A arbitrat I. Ciolan

ROMAN C.F.R.

: Siraț
Victoria, Dumitru 
C.F.R. A arbitrat 

București. (G.

— GLO- 
d.e ener- 
multe o- 
Cețihjău- 

Tg.

GARAI-

*

FRUNTAȘELE AU CÎȘTIGAT ÎN

o—i (0—0). Gaz-

METALUL

DROBETA TR. SEVERIN I—0 
(1—C). Dominare insistentă a gaz
delor, .care au marcat prin Encu- 
Jescu (min. 31). în min. 69. por
tarul Sâcui (Metalul) a fost elimi
nat pentru lovirea intenționată a 
adversarului. A condus C. Pîrvy — 
Brăila. (Em. Gheorghe, coresp.).

PROGRESUL BUCUREȘTI — 
AUTOBUZUL BUCUREȘTI 1—0 
(0—0). Meci dîrz, cu multe atribute 
negative : inexactități tehnice, ra
tări, durități. Unicul gol a fost rea
lizat de Ad. Constantinescu (min. 
72). A arbitrat bine M. Popescu — 
București.

C. S. TÎBGOVIȘTE — FLACĂRA 
MORENI 0—1 (0—1). Unicul gol al 
partidei a fost realizat de Cîmpu, 
în min. 6 din 11 m. A arbitrat Al. 
Ene — Craiova. (M. Avanu, coresp. 
județean).

GAZ METAN MEDIAȘ — C. S. 
RM. VÎLCEA 0—1 (0—1). în re
priza secundă gazdele au dominat 
copios, însă ineficace. A marcat 
HorovUz (min. 2ă). A arbitrat Gh. 
Limona — București. (R. Zamfir, 
coresp.).

METALUL BUCUREȘTI — ȘOI
MII SIBIU 0—1 (0—0). Sibienii au 
fost superiori în organizarea jocu-

(SERIA a III«»a: OLIMPIA SATU MARE SE
VULTURII TEXTILA LUGOJ — 

OLIMPIA SATU MARE 0—1 (0—0). 
Partida s-a disputat la Timișoara, 
deoarece terenul echipei din Lugoj 
este suspendat. Unicul gol a fost 
realizat de Dumitriu III, în min. 
51. A arbitrat T. Andrei — Sibiu. 
(C. Crețu, coresp.).

OLIMPIA ORADEA — GLORIA 
BISTRIȚA 1—0 (0—0). Joc de mare 
luptă. A .marcat : Sebestein (min. 
56). A arbitrat D. Munteanu — 
Reșița. (I. Ghișa, coresp. județean).

METALURGISTUL CUGIR — 
VICTORIA CĂREI 3—0 (2—0). Au
torii golurilor : Șoos (min. 8 și 40) 
și Suciu (min. 86). A arbitrat N. 
Cursam — Ploiești. (M. VîJceanu,

I coresp.).
MUREȘUL DEVA — MINERUL 

CAVNIC 2—1 (0—1). După o re- 
‘ priză confunză și în care oaspeții 

Trifu (min. 
a meciului. 
Au marcat 
(min. 58) și 
arbitrat I. 

IChilibar — Pitești. (I. Jura, coresp.).
IND. SÎRMEI C. TURZII — MI

NERUL BAIA MARE 1—0 (1—0).

I priză confunză și 
au deschis scorul prin
3), îp partea a dopa

I localnicii au dominat, 
pentru gazde : Uilecan
Selimesi (min. 70). A

Joc frumos. Băimărenii B-au apă
rat supranumeric. A înscris : Hațe- 
ganu (min. 34). A arbitrat C. Ghe- 
migean — București. (P. Țonca, 
coresp.).

UNIREA
NINA 3—0 (3—0). în prima repriză 
gazdele au 
torii golurilor : Mihăilescu (min. 3, 
autogol) și Iuhaz (min. 38 și 41). 
A arbitrat N. Stoiculescu — Rin. 
Vîlcea. (St. Iacob, coresp. județean).

TEXTILA ODORHEI — F. C. 
BIHOR 1—0 (.1—0). Victorie meri
tată a localnicilor. Unicul gol a fost 
realizat de Bereș (min. 30). A ar
bitrat R. Stîncan — București. 
Pialoga, coresp.)

CORVINUL HUNEDOARA 
U. M. TIMIȘOARA 3—1 (2rvl).
Meci de bună factură tehnică. Au 
marcat : Georgescu (min. 3), Cergo 
(min. 44 și 75), respectiv Roșu 
(min. 12). A arbitrat N. Petriceanu 
— București. (I. Vlad, coresp.).

C.F.R. TIMIȘOARA — ARIEȘUL 
TURDA 1—0 (0—0). Timișorenii au 
dominat în majoritatea timpului, 
însă n-au reușit să înșerie decîț un 
gol prin Panici (mim 61 din II m).

ARAD — MINERUL A-

jucat foarte bine. Au-

(A.

„CUPA TINERETULUI"

!eri. In întreaga {ară a fost vre
me frumoasă, favorabilă deci 
manifestărilor sportive de masă 
in aer liber. Ahi copseninat cu plăcere 

organizarea unor asemenea întreceri, 
dar — tnărturlsim — ne așteptam ca 
agenda competiționali a acestui sjîr- 
șit de sâptimlnâ șă fie mult mai 
bogată, îndeosebi cu concursuri pro
gramate in cadrul ediției de vară a 
„Cupei tineretului». Din picate, con
vorbirile telefonice avute teri cu co
respondenta noștri din Huși, Buzău, 
Galați. Alba tulla, Lugoj etc. ne-au 
arătat ci factorii de resort nu au 
acționat Bsa cum era de așteptat — 
și 1 cum se cuvenea — pentru ca 
intr-o frumoasă zi de primăvară să 
tic atrași pe terenurile de sporț cit 
mal mulți tineri și tinere.

MANUL BUȘTENI 2—0 (L—0), Lo
calnicii au avut mai mult timp ini
țiativa. Au marcat : Constantin 
(min, 30) și Ivanciu (min. 80). A 
prbitrat D. Ghețu — București. (I. 
Moga, coresp.).

clasamentul
22 13 4
22 14 2
22 D 5 
22 12 4 

5 
5 
5
4
7

F.uzău 
Suceava 
Bacău

1. Gloria
2. C.SIM-
3. Știința , .
4. Metalul Plopeni
5. F.C. Galați
6. Ceahlăul p. N.
7. s,C. Tjjlcea 
«. .C.S.U. Galați
9. Metalul Mija

10. Viitorul Vaslui 
jl. c.onstr. Galați
12. C.F.R. Pașcani
13. Celuloza Călărași
11. Oțelul Galați
15. Caraimanul Bușteni
18. Progresul Brăila
17. Petrolul Moinești
18. Victoria Roman

ETAPA VIITOARE 
raimanul Bușteni

-------- - <L-........
(1-2), 
(o-i), 
(1-3), 
(9-1),

5 42—15 39
6 33—18 23
6 '33—24
t> 35—17 2.1
6 21—la 27
8 27—18 '
8 23—17
9 33—39
9 21—22
8 1B— 31 21

27
23
23
23
23

22 11
22 9
22 9
22 19 
22 9 
22 7
21 3 4 10 25—28 20
22 ti 9 8 2t—3T> 10 
22 8 3 11 25—33 19 
22 8 2 12 25—35 " 
22 8 2 12 26—40 
22 6 5 11 21—23 
22 4 B 30 22-t41 li 4 6 18 12—34
It aprilie) : 

__  . ȘtUnta
C.S.U. Galați — Meț»taJ r.-.r 

S.C. Tuloea — Ceahlăul p. Neamț 
C.F.R. Pț ‘

Gloria.........
.. Progresul Brăila — Victoria Ro

man (1—0), Celuloza Călărași — Viito
rul Vaslui (0—0), Constructorul Qplați 
— Metalul Plopeni (1—3), Petrolul Moc
nești — Oțelul Galați (0—2).

1» 17 
1» 
1»

. Ca- 
Bacfiu 

Mlj?
- . . . -- } ‘âșcani — c.s.M. suceava 
Buzău — F. C. Galați 

‘ ~ Victoria -
ași — Vi

DEPLASARE
lui. în prima parte, în min. 29, 
David (Șoimii) a comis henț în ca
reu, însă 
Cluj, nu a 
în partea a 
la un nivel 
marcat prin

1. C.S. Rm. Vîlcea
2. Șoimii sibiu
3. Tractorul Brașov
4. Flacăra Moren!
5. Met. Drobeta Tr. Sv. 
«. Metalul Buc.
7. Dinamo slatina
8. Electroputere CV.
9. Progresul Buc.

10. C.S. Ttrgoviștc
11. Autobuzul .Buc.
12. Metiom Brașov
13. s.N. Oltenița
14. Dunărea Giurgiu
15. Gaz metan Mediaș
Jiî. Nitramonia Făg.
17. Carpa.ți Brașov 
ÎS. Minerul Motru

arbitrul I. Cinipeanu, 
sancționat infracțiunea, 
doua, jocul s-a ridicat 
mai bun și oaspeții au 
Răduță (min.

CLASAMENTUL
22 14 3
22 12 C

11 6
11 4
12 2
10 4

9 6
9 3
8 5
8 4
8 4
7 5 
0 7
6 7
5 8
6 6
7 3
8 0

70).

22
22
22
22
2222
22
22
22
22
23
22
22
28
22
22

6 32—12 31
4 30—15 30
6 26—20 27
7 33—23 26
a 20—23 30
0 25—19 21
7 20—26 2|

10 31-24 21
9 16-21 21

19 
:«
13
17
1«

ETAPA VHTOARE 
talul București — . 
(0—2). Minerul Motru r- Dunărea Giur
giu (0—2). Nitramonlg Făgăraș — Șoi
mii Sibiu (0—1). Metrom Brașov — C.S. 
Tîrgoviște (1—3). C.S. Hm. Vilcea — 
Car poți Brașov (1—0). Flacăra Morenl 
— Dinamo Slatina (1—1). Gaz metan 
Mediaș — S.N. Oltenița (2—2), Electro- 
putere Craiova — Autobuzul București 
(C—0), Progresul București — Metalul 
Drobeta Tr. șeverln (1—2).

(14 aprilie) : Me- 
Tractoru) Brașov

DISTANȚEAZĂ --------------
A arbitrat N. Mogoroașe — Craiova? 
(St. Marton, coresp.).

CLASAMENTUL
1. Olimpia s. Mar*
2. F.C. Bihor
3. Unirea Arad
4. Corvlnul Hand.
5. Minerul B. Mare 
C. Ind. sîrmel C. T.
7. U.M. Timișoara 
B. Victoria Cărei 
9. Mureșul Deva

10. Minerul Anina
11. Olimpia Oradea
12. Textila Odorjiej
13. C.F.R. Timișoara
14. Arieșul Turda
15. Gloria Bistrița
16. Metalurg. Cuglr
17. Vulturii T. Lugoj
18. Minerul Cavnic

22
22
22
22
22
22

19
1»
17 
ir 
i«

ETAPA VHTOARE
sîrtneî C. Turzii — Corvlpul Hujiedoera 
(1-1).
(0-2), 
șoara 
nerul 
tglurgistul Cuglr X0—0). Mipcru) 
Mare — Unirea Arad ,(1—2), 
Bistrița - Vulturii Textil# LUSO) 
Minerul Anina — Textila Odorhej 
U.M. Timișoara — Olimpia 1 
(9-2).

(U aprilie» : Ind.

Arieșul Turda — Mureșul Deva 
Victoria Care! — C.F.R. Tlmi- 

(8—?), Olimpia Satu Mare — Mt- 
Cavnic (1—2). F.C. Bihor — Me- 

Baia 
Gloria 
(1-2), 

l (!-?), 
Oradea

SURPRIZE IN CAMPIONATUL DIVIZIONAR DE POPICE
asociațiile sportive „Sporul” șl „Deser
virea" sfi-și dispute intiietatea la vplej, 
handbal șl cros, in cadrul ediției de 
vară a „Cupei tinerelului". Peste 100 de 
tinere au luat startul în proba de cros, 
victoria revenind junioarei Gigi Coustau- 
tin (brigada de ucenici de la complexul 
Splai), urmată de Ioana ROiban și Du
mitra Alexandru. La handbal, brigada 
din Gabroveni a întrecut-o pe cea din 
Splai cu scorul de 3—2. Printre iorma- 
țiilș înscrise pe lista ciștigătoarelor în
trecerii de volei s-au numărat cele ale 
brigăzilor nr. 7 Gabroveni și brigăzii de 
ucenici nr. 4. La reușita acestei mani
festări sportive merită amintit — și ni» 
in ultimă instanță — aportul organizato
ric al instructorului Constantin Scurtu, 
unul dintre animatorii mișcării sportive 
în rîndul cooperatorilor bucureșteni.11. C. pOP-coresp.

O REPETIȚIE GENERALĂ
Aproape 300 de tineri de la Uzinele 

„23 August", Uzina Republica, ElectrO- 
aparataj. Metalurgica, Metaloglobus ș.a. 
s-au întrecut ieri dimineață în „Grosul 
Primăverii", alergări pregătitoare pentru 
crosul din cadrul „Cupei Tineretului" ce 
urmează să aibă loc in curînd. întrece
rile s-au disputat pe baza clubului spor
tiv Metalul, de pe șoseaua Pantelimon 
și au reprezentat un succes în ceea ce-1 
privește pe păieți. întrunit Ișteie, spre 
regretul organizatorilor (C.E.F.S.' șl Co
mitetul u.T.C. sector 3) au strălucit prin 
absență. Nici o reprezentantă a asocia
țiilor sportive de pe lingă Fabrica de 
încălțăminte Progresul, Fabrica de ca
bluri și materiale electro-izolante. Postă- 
vărla română, F.R.B. nu a fost prezentă 
la startul întrecerilor, ața cum se anun
țase inițial. în asemenea condiții aler
garea fetelor s-a organizat doar cu pre
zența citorva concurente, insă, de vîrste 
diferite

Iată primii clasați în probele rezer
vate băieților ; cat. pînă ia 19 ani : 1. 
Cornel Stuparu (Uzinele „23 August"), 2, 
M. Mlhalca (Uzinele „23 August"), 3. S. 
Mihalache (Uzinele „23 August") cat. 
peste 19 ani : 1. D. I.oneșcu (Ujtinș Repu
blica). 2. N. Vasile (Uzinele „23 August"), 
3 N. Cocoș (Uzinele „23 August").

După o scurtă întrerupere, cam
pionatul divizionar de popice s-a 
reluat sîmbătă și duminică cu des
fășurarea celei de a XV-a etape. 
Iată amănunte de la principalele 
întîlniri.

Voința Cluj — Voința Tg. Mureș 
2 430—2 354 pd

Petrolul Băicoi Laromet Bucu
rești 2 345—2 425 1> d.

MASCULIN

FEMININ Voința București — Constructo
rul Galați 5 042—5 024 p d. Marea 
favorită a întîlnirii a fost echipa 
campioană. Constructorul, care are 
în componența ei trei jucători de 
certă valoare, .cum gînt Răiaș, Tîș- 
mănaru și Bice — component! ai 
lotului național, familiarizați, ca îi 
cei de la Voința, cu pistele arenei 
bucureștene, Cu tqgte aceste# vic
toria a revenit, pe merit, gazdelor. 
Partida începuse sub semnul egali
tății, după două schimburi condu
ceau gălățenii cu 15 „bețe" Au ur
mat în joc juniorii Voinței, V. 
Năstase și M. Bălescu, care au... 
prins o zj bună, înțrecîijdu-șj cate
goric adversarii, pe A Chiriiă (826— 
775), respectjy Z. Păun (876—747). 
După patru schimburi scorul era 
favorabil Voinței cu 3 345—3180pd, 
diferență care n-a mai putut îi 
remontată de oanienii de bază ai 
Conștructorului, I. Băiaș și I. Tis- 
mănaru, cu toate că aceștia au ju
cat excelent, obținind 912, respectiv 
932 pd. (T. R.).

Rapid București -m Constructorul 
București 4 692—4 816 p d. Rezultat 
surpriză, popicarii de la .Construc
torul (penultimul loc în clasament) 
au întrecut orice așteptări cîștigînd, 
pe arena din Giulești. pnjnzetti (C) 
833 p d și Grigore (R) 870 p d au 
fost primii jucători ai celor doua 
formații. (P. .deng.hel - coresp.).

Gloria București — Rafinăria Te- 
Jcajen Ploiești 5 412—5 039 p d

Flacăra Cimpina — Victoria Bod 
5 450—4 775 p d

C.F.R. Timișoara — Industria sîr- 
mei C. Turzii 4 906—4 932 p d !

Vojnța Tg. Mureș — I. C. Orație» 
5114—4 758 pd

Minaur Baia Mare 
Sibiu 4 818—4 638 pd

C.F.R. Tg. Mureș — Lemnul Satu 
Mare 5288—5 065 pd

Voința Cluj — Jiul Pctrila 5 128— 
4 807 p d

Dacia Plojești — Petrului PțoieștJ 
4 835—4 812 pd.

Voința Constanța — Rapid Bucu
rești 2 255—2 255 p d. Se pare că 
localnicele ș-au specializat în țne- 
ciuri egale.
nut — fapt 
popicelor — 
egalitate pe 
cest retur.

întrecerile
tehnic mediocru. Rapidistele au a- 
vut două neașteptate cădepi : „des
chizătoarea pîrtiei" — Alexandrina 
Navon a fost marcată cu 346 pd, 
iar ultimul schimb — Elena Irod 
a realizat dip 35 de lovituri 124 
pd. Și numai buna inspirație a 
antrenorului bucureștean, Tudpr 
Buzea de a o înlocui în‘ final pe 
ultipia jucătoare cu junioara plena 
Vasjle, care s-a depășit pe sine în 
confruntarea cu rutinata ei adver
sară Florica Biru, a salvat pe li
derele seriei Sud qe la un eșec. 
S-au jmpus totuși ptehtiai losefina 
Burlacu — 388 p d? Adriapa Fi- 
loțe 383 p d, Aurelia Ivân — 378 
p d da Ia Voința, respectiv Vasili.ca 
Pințeg — 398 pd, Marja I’opes<"J 
— 397 p d și Florica Filip — 39.6 
pd (TR. L).

C.F.R. Tg. Mureș — Ă’oința Ora
dea 2 574—3279 pd. în vervă deo
sebită, toate mureșencele au reușit 
să teacă de granița celor 400 pd, 
Ana Oprea fiind, cu 452 pd, per
formera megiulgi. De Ip oaspete s-g 
remarcat Gyongyi Szucs cu 434 p d. 
(I. PĂUȘ - coresp.).

Voința Mediaș — 
Tg. Mureș 2131—2 089

Gloria București — 
rești 2 584—2 397 pd

Cetatea Giurgiu — Voința Ploiești 
2 291—2 245 pd

Hidromecanica Brașov -t-
Arad 2 309—21S3 pd

Metrom Brașov — Voința
2 398—2336 p d

Voipța Cj'aipva
2 483—2302 p'd

deoarece ele au obți- 
foarte rar în sportul 
al doilea rezultat de 
teren propriu în a-STUDENȚII IEȘENI 

ÎN ÎNTRECERE
In centrul universitar leșeșn, dumi

nică a fost ziua rezervată etapei pe fa- 
cultățl a „Cupei tineretului" la disciplina 
atletismului. întrecerile au adunat la 
start mulți amatori al alergărilor, sări
turilor șl aruncărilor cu greutatea. Cu 
acest prilej au ieșit în evidență compor
tările remarcabile ale cîtorva sportivi, 
printre care îl notăm pe Elena Ciucalău 
(F.E.F.). Radu Forcaș (Electrotehnică). 
Valeria Damian (F.E.F.), Mihai Fotoscă 
(Drept). Lucica Ciohotaru (Matematică), 
Constantin Ignjțeanu (F.EF), Ioana 
Arhire (Filologie). Ion Hosii (F.E.F.). 
Nadia Maier (F.E.F.) și Cornel Ignățeanu 
(F.E.F.j. Toți aceștia și-au cîștigat drep
tul, prin ocuparea primelor locuri pe 
facultăți, să participe la etapa următoare 
a competiției

D. DIACONESCU-coresp. Judpțean
ZI PLINĂ LA FOCȘANI

în cadrul competițiilor organizate în 
orașul Focșani. în cadrul ediției de vară 
a „Cupei tineretului", la Liceul Unirea 
S-a desfășurat duminică un cros la care 
au participat peste 200 cje elevi ȘȚțgytîV-i- 
La categoria 1-i—16 ani au cîștfgat Ca- 
slasia Basarab (Șc. gen, 2) și N. Filimpp 
(Șc. gen. 1). iar la cat. 17—19 ani. Spe
ranța Bariu (Șc. gen. 2) și R. Boguța 
(Șc. gen. 3).

Tot cu această ocazie, ap mai pvut loc 
șl alte numeroase întreceri de baschet, 
handbal șah și gimnastică țjipdertjă; 
găzduite de aproape tonte bazele spor
tive școlare din municipiu. La liceul Al. 
Ioan Cuza, de pildă, peste 3po de spor
tivi s-au întrecut în cadru) unui alt «ros 
al elevilor. Au cîștigat : Camelia Șelaru 
(Șc. gen. 1). FI. Alexc (Șc. gen. 2), Vica 
Coloianu (Se. gen. 2) și I. Arbore (Șc 
gen. D. AL. SIRBU-coresp.

FETELE DE LA „SFORUL" 
Șl „DESERVIREA"

4 Intrat fa obișnuință desfășurarea 
d’Jtnihtaălg, îq incinta complexului spor
tiv Voință, a unei bogate activități cu 
caracter ' de masă, rezervată membrilor 
din cooperativele meșteșugărești bucu- 
reștene.

Ieri dimineața a lost rîndul ielelor din

au fost de un nivel

turul III. Doar la open campionul 
edifici anterioare, T. Herman (Poli
tehnica Buc.) a ajuns in finala ca
tegoriei.

Titlul la ușoară a revenit in cele 
din urmă lui I.azăr Moldovan care 
a dispus în finală, prin yusei-gacpi,

lupta pentru titlu la semigrea. Cam
pionul ediției anterioare. O. Alexan
dru (Universitatea București) a pier
dut partida din turul trei, cu Gh. 
N’ache (Dinamo București) nevoit, 

după meciurile din recalificări să se 
mulțumească cu locul al treilea. Așa
dar seria a fost cîștigată de dina- 
niovistiil bucureștean. Pe primul Ioc 
in cealaltă serie s-a clasat un alt 
judoka de la Dinamo Bucureștii Gh. 
Iloșcu. Numai că acesta a trecut prin 
mari emoții, s-a aflat de multe ori 
in dificultate și amenințat de spec
trul înfrîngerii. In meciul fipal cu Nache 
a profitat de o neatenție a adversa
rului finalizînd un procedeu tehnic 
eficient — okuri-ashi-barai (mătura
rea picioarelor) — obținind un ippon 
clar și totodată titlul de campion.

La categoria grea fostul campion, 
Ț. Solomon (Agronomia Timișoara) 
ă ieșit din luptă chiar din primul 
tur, fiind învins prin yusei-gachi de 
I. Codrea (Dinamo București), care 
a cîștigal și seria respectivă. Primul 
loc în cealaltă serie a revenit lui 
Gheorghe Dumbravă (I.E.F.S.). In 
finala cu Codrea, la capătul unui 
meci echilibrat, studentul de la 
I.E.F.S. a obtinut victoria prin yusei- 
gachi.

Partidele de Ieri s-au disputat sub 
semnul unor maci surprize. Campio
nul ușorilor Șt. Pop (Dinamo Brașov) 
a fost învins de L. Moldovan (Di
namo Buc.) în turul III, prin yusei- 
gachi, C. Roman (Dinamo Buc.), fa
vorit la semimijlocie a fost eliminat 
în primul tur de Gh. Vasile (Olim
pia Buc.), iar campionul aceleiași 
categorii. I. lanoși (Dinamo Brașov) 
a cedat prin yusei-gachi în fața ‘ ju
niorului L. I.azăr (Unirea Arad), in

lată primii clasați :
Cat. ușoară î 1. LAZAR MOLDOVAN 

(Dinamo București), 2. I. Nyarî (Uni
rea Arad), 3. AI. Filip și Șt. Pop 

(ambii Dinamo Brașov);
Cat. semimijlocie : 1. LOGHIN LA

ZAR (Unirea Arad), 2. M. NotOpol 
(Dinamo Brașov). 3. șt. Vodă (Uni
versitatea Cluj) și I. lanoși (Dlhamo 
Brașov) ;

Cat. mijlocie : 1. IONEL UAZAR 
(Dinamo București), 2. M. Fabian 
(Olimpia București), 3. A. Negoiță 
șl M. Teleki (ambii I.E.F.S.).

Cat. semigrea : 1. GliEORGIIE
BOȘCU (Dinamo București), 2. Gh. 
Nache (Dinamo București). 3. D. 
Alexandru (Universitatea București) 
șl C. Știrbu (Dinamo Brașov).

Cat. grea • 1. GHEORGHE DUM
BRAVA (I.E.F.S.), 2. I. Codrea (Di
namo București), 3. C. Nicolau 
(A.s.A. Tg. Mureș) și I. Mircea (Dl-

IACOB CODREA
C7 Știrbu

N. Cocoș (Uzinele .,23 August").

START IN SEZONUL 
CICLOTURISTIC

Cojnlșla municipală dș șpeclalitaț? ț-a 
invitat dumlnipă dimineața pe amatorii 
de cicloturism din Capitală' la b excursie 
care a inaugurat noul sezon ai ieșirilor 
la Iarbă verde. AU răspuns invitației 
aproximativ 100 dș pasionați ai acestei 
fopnia de turism. Nu prea mulți, plltenj 
spune noi. căre știrh cit entuziasm pop- 
sumă Inimosul președinte al acestei co
misii (Tănașe Ignat), în ale cărui pre
vederi cifra amintită trebuia să însemne 
aportul fiecărui sector șl Bucurpștiului.

Po?te ță cerul, mai mpliorît în prlmelg 
ore ale dimineții, să fi avut o parte de 
vină. Dar cei ce au luat' stattiil din fața 
Consiliului popular a! Municipiu! ui 
București au avyț parte de o vreme 
admirabilă, atît in drum spre Mogftșpria 
cît și în timpul Vizitării <;Qic'<;J.ivclor ftj- 
ristice din acest îneîntător loc ds re
creare. Printre ei s-au aflpt elevii Școlii 
generale din comuna suburbană Roșu, 
precum și binecunoscutul pasionat al 
turismului pe două roți, moș Drftghig, 
ea șl alți cicfafariștj cu timple ftigipW.

namo București).
Cat, open : 1. _

(Dinamo Buc). 2. I. Herman (Poli
tehnica Buc), 3. L. Pali și C. Știrbu 
(ambii Dinamo Brașov);

X
1
2 

anulat
X
X1
2
1

X 
1 

anulat

II. Rapid — C.F.R. Cluj
iți, „u“ cluj - poli. TimiȘogra
iv. F.c. Argeș - Jiul
v.- -------

vi
VII. steagul roșu

VIII. U T. Arad — Petrolul
IX. Cesena — Juventus
it. Genoa — Foggia

XL Ihtpr — Fiorentina
XII. Torino — Bologna

XIII. Verona — Milan
Fond de cîștiguri : (39 432 lei.
Plata ciștlgutildr se va face in Capi

tală îneppind din 12 aprilie pîpă la 7 
iunie 1974. iar în tară aproximativ din 
15 aprilie pînă ia 7 iiinie 1971 inclusiv.

Poli, iași - steaua 
Roma - Lanerossi

Dinamo

Dermagant 
Pd

Voința Bucu-

de I. Nyari (Unirea Arad). Apoi, ju
niorul Logliip Lazăr a furnizat o 
altă surpriză fipalizind ippon-ul (min. 
3) in ultimul meci de la semimijlocie 
cu M. Netopol (Dinarnq Brașov), 
adjudeeîndu-si titlul. în sfirșit, Ia 
open Iacob Codrea (Dinamo Buc.) 
l-a întrecut îp finală pe I. Herman 
prin yușeirgachț.

Electrica

U. T.

Galați

C.Ș.M. Reșița
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JOC OFENSIV DEFICITAR

BRAȘOV, 7 {pirn telefon)
Derbyul de pe stadionul Tine

retului, încărcat ciorchine de spec
tatori, s-a încheiat cu un rezultat 
de egalitate care nu nedreptățește 
pe nici una din echipe. Nici Stea
gul roșu, nici Dinamo București 
n-au avut forță ofensivă, vârfurile 
lor de atac în special Gojgaru și 
Fescaru, mici de statură, n-au putut 
realiza nimic în fața unor adver
sari ș.tatuari și valoroși. In plus, 
linia de mijloc a brașovenilor al
cătuită din trei jucători, a fost 
necorespunzătoare, Ghergheli (de 
altfel înlocuit), Cadar și Șerbănoiu 
au fpst cei mai slabi jucători al 
gazdelor. în aceste condiții, dina- 
moviștilor nu le-a fost greu să o- 
c.upe centrul terenului. Momentele 
de derută s-au produs din cauza 
jocului neînchegat al atacului lor, 
care pierdea foarte ușor mingea. 
Dinamo București a realizat însă 
acest rezultat de egalitate în con
dițiile unui joc efectiv bine des
fășurat și condus din care a lipsit 
doar eficacitatea la poartă. Pentru 
că nu a apelat la antijoc pentru 
a realiza punctul de la Brașov, se 
poate aprecia că Dinamo București, 
deși s-a aflat în două situații di
ficile, are un merit în plus față de 
Steagul roșu.

Prima parte a meciului a în
ceput în nota unor acțiuni rapide 
de ambele părți care s-au oprit 
însă la marginea celor două careuri. 
Apărările echipelor se remarcă : 
Dinamo printr-un joc calculat, Stea
gul roșu prin acroșaj și siguranță. 
Cu această configurație a jocului, 
portarii nu aii mult de lucru iar 
spectatorii au fost lipsiți de ceea 
ce doresc mai mult, șuturi la poar
tă. în 30 minute, ambele echipe șu
taseră de 4 ori la poartă (2/2) și, 
pe deasupra slab.

în curînd, atacul dinamorist n-a 
mai reținut mingea, Gojgaru s-a 
doyedit a fi prea firav pe centru, 
Lucescu a pendulat de-a latul te
renului iar D. Georgescu a acțio
nat mult înapoi și astfel a început 
o presiune a brașovenilor soldată 
cu acțiuni periculoase. în min- 31 
Deleanu l-a faultat pe Gybrf) la 
marginea careului de 16 m. Tot 
Gyorfi a executat lovitura, trei bra
șoveni au țîșnit, Șerbănoiu a în
scris dar cu toții erau în ofsaid, 
în min. .37, Deleanu l-a faultat de 
astă dată pe Anghel tot Ia 16 m 
și tot fără rezultat. în min. 41 
s-a produs cea mai mare ocazie de 
gol. La un atac în trombă al lo
calnicilor, Constantinescu a ieșit la 
16 m să-i oprească pe Ghergheli și 
Șerbănoiu. El a ratat intervenția 
dar trei dinamoviști se aflau pe 
linia porții și au rezolvat situația.

în a doua parte a întîlnirii, Stea
gul roșu a continuat să aibă iniția
tiva. Meciul s-a desfășurat în a- 
ceeași notă de luptă. Tot brașovenii 
au fost aceia care s-au aflat mai 
aproape de gol. în min. 76, An
ghel a șutat de la 25 m sub bara 
transversală, de unde Constanti
nescu a respins în corner. A exe-

cluj aea
El TIMIȘOARA Olfl

Stadionul Municipal; timp friguros; 
teren bun; spectatori aproximativ 
12 000. A marcat : MUREȘAN 
9 și 24). Raport de cornere : 
Raportul șuturilor la poartă : 19—11 
(pe spațiu) porții » 8—3).

UNIVERSITATEA : ȘTEFAN — PO- 
rațchl. PEXA, matei, Cîmpeanu — 
Anca, Hurloi, FANEA — UIFALEA- 
NU, MUREȘAN, Coca.

POLITEHNICA : Jivan — MIOC. 
Păltinișan. Arnăițtu, Maler — LATA, 
Mehedinții, Surdan (min 69 Dașcu) 
— Floareș, Bungău, Covalcic (min. 
23 Bojin).

A arbitrat : V. PADUREANU 
•Irir+irir. ajutat la linte de A. Pîrvu 
și v. Murgășan (toți din București).

Cartonașe galbene : Porațchl.
Trofeul Petschovschi : 10. 
La tineret-rezerv.e : 2—0 (0—0).

(min.
5—2.

CLUJ, 7 (prin telefon)
*Pe un fond sonor foarte pronun

țat, creat de entuziastele galerii ale 
celor două echipe (îndeosebi de a- 
ceea a oaspeților, formată din cî- 
teva sute de suporteri și neobosită 
în tot timpul jocului), partida din- 
tre «U“ și „Poli" a debutat intr-un 
rjtm foarte viu, impus de gazde. 
Dornici să șteargă impresia nefavo
rabilă lăsată în cele două meciuri 
anterioare susținute pe propriul te
ren în «cest retur (în care obținu
seră pumai un singur punct și nți 
marcaseră nici un gol!), clujenii 
(lipsiți de unul dintre cei mai 
buni înaintași, Barbu, care și-a pă
răsit echipa din cauza nesatisface-

0 REPRIZA
DE ZILE MARI

(Urmare din pag. 1)

nii să se impună. Jocul de aștepta
re al oaspeților, cu gîndul că sco
rul va rămîne 0—0, avea să fie 
înfrînt, căci golul era, mereu, ite 
undeva, pe aproape. In min. 50 — 
șut Chihaia, apărat de Oprea; 
min. 60 — centrare Țolea, cap Ber- 
neanu și-., bară ! Min. 63 — Oprea, 
cu un ultim efort, „agată" mingea 
trimisă de I. Constantin ; min- 75 
— centrare Manea, c.ap Chihaia. de 
la 5 m, în bara transversală ! Dar 
golul rine toțuși- Min. 80 : la 25 
m de poartă. Casai are inspirația 
să șuteze. Șut-bombă, mingea ..muș
că" dh) gazon și infra fulgerător, 
pe lingă Oprea, care, mascat, plon
jează tirziu. în min. 84 a ratat 
Tteșeânu, dar victoria bugureșteni- 
lor nțj mai putea fi periclitată de 
rarele atacuri "ale oaspeților.

........ iiișiimuiimiB
Stadion Tineretului ; teren bun; timp nor os, răcoros; spectatori aproxima

tiv 18 000. Raport do cornere 7—1. Raportul suturilor la poartă 11—7 (pe spa
țiul porții 5—s).

STEAGUL ROȘU : Parcam — HȘrlab, JENEI, OLTEANU, AngheHni — 
ȘerbAnolu, Cadar, Ghergheli (min. 73 papuc) — ANGHEL, Pcscaru, GYORFL

DINAMO : Consianlinescu — Cheran, G. SANpu, SMmăreanu n, Deleanu
— DINU, B. NU.xWLTLLER — LUCESdT, Gojgaru. Duda Georgescu, Cuatov. 

A arbitrat N. RAINEA (Btrlad) *-*■*-*, ajutat ia tușă
I. Sdndulescn (ambii din Vaslui). 

Cartonașe galbene : Șerbănoiu.
Trofeul Petschovschi :

La ttaeret-rezeme : 2—1

Stadionul „13 August11; tere« bur.; 
timp bun; spectatori. aproximativ 
10 000. Au marcat : MARICA 
10) Și NASTASE 
de cornere i e—*; 
1* poartA : 12—9 3—.3) t

POLITEHNICA l 
milă I, BOMILA ii, 
ceriuc — MARICA (min. 46 Olteanu. 
min. 79 Mlclos), Sirnlonaș — Incze 
IV, Spirea, LUPUI.ESCU, Atloțle.

STEAUA : Comic — SAtmAreanu, 
Smarandache, SAMEȘ, N. Ionetcn — 
Ion Ion, lovănescu — Aguu (min. 
69 Tfttaru), RĂDUCANU, NASTASE, 
IordAnescu.

A arbitrat f GABRIEL BLAU 
***-*•■*•• ajutat la linie de I. Boroș 
șl V. Vilcu, tot! din Timișoara.

Trofeul Petschovsclil : 9.
La tlneret-rezerve : e—0.

. _______ (min.
(min. 69). Raport 

; raportul șuturilor 
(pe spațiul porții
COSTA? — RO

II, Stolcescu, Han-

POLI IAȘI lfl)

STEAUA 1(09

VERVA LUCIDA...

de Em, Păunescu șl.

10. 
(1-0).

careulțji,cutat Gydrfl în mijlocul 
Constantinescu a ieșit la minge dar 
a avut o noyă ra.tare și Cadar a 
trimis cu capul spre poarta .dina- 
movistă dar Deleanu care luase, în 
mod fericit Jocul lui Conștanținescu, 
a degajat cu papul. Acest moment 
a avut o înrâurire psihologică a-

căcj jucătorii de la 
par dezamăgiți în

supra partidei 
Steagul roșu 
timp ce Dinamo revine în atac, 
combină și încheje cu o mai bună 
condiție fizică partida și cu un re
zultat — draw-ul — o avantajează 
în ansamblul etapei.

Aurel C. NEAGU

ernxetica.

la poarta lui Stan,

.Siiș’.tul reprizei
două cornere unul dună altul 
repriză se termină printr-un 

care 
al lui

PITEȘTI, 7 (prin telefon)
'Marea surpriză înregistrată pe sta

dionul din Pitești (chiar dacă avem 
în vedere ,și victoria obținută aci de 
Steagul roșu) se contura încă din 
primele minute, cînd atacanțli de la 
Jiul au organizat patru acțiuni ofen
sive pî.nă cînd plteștenii au reușit 
să treacă de jumătatea terenului. Ește 
adevărat, F. C. Argeș a jucat azi 
fârâ 'Dobrin și fără Vlâd, ceea ce s-a 
resimțit mult în evoluția de ansam
blu. Probabil că, Dobrin ar fi fpst 
foarte util echipei sale, ar li dat o 
ordine eforturilor, ar fi reușit o coor
donare a acțiunilor de atac. în apă
rare, Nedelcu a fost departe de va
loarea celui înlocuit, Vlad. Adăugind 
acestora neașteptat de buna k replică 
a formației pregătite de Tratau Ivă- 
nescu, găsim explicația meritatei vic
torii repurtate de Jiul. Pe ait.tel, 
pitețtenii aveau să expedieze pri
mul șut la poartă abia In min. 10, 
prin Mustățea. jucător care — sin
gurul — avea să se distingă din 
echipa gazdă. Și cu toate că pitește- 
nii domină în continuare, uneori ca
tegoric, cei care sînț periculoși .se 
dovedesc oaspeții, ei beneficiind azjl 
de o extremă dreaptă în excelentă 
condiție. Este vorba de Suciu. fostul 
jucător al lui F. C. Bihor. În min. 
13, acesta, la un contraatac al Jiului, 
trece de Ivan, este pe punctul de a 
marca. Stan prinde balonul în ul
timă instanță și apoi îl scapă pentru 
a-1 prinde din nou. A fost prologul 
golului din min. 14 cînd, la o fază 
identică, Mulțescu deschide scorul.

Mustățea se dovedește foarte ener
gic, își impulsionează echipa. F. C. 
Argeș domină, dar nimeni nu duce 
la bun sfîrșit fazele de atac. După 
marcarea golului, doar Roznai și 
Stoichiță rămin în atac Ia Jiul, Li- 
bardi devine un al doilea libero in 
fața fundașilor, Mulțescu pendulea
ză între careul de 6 m și linia ga de 
atac, astfel că toate insistentele pi- 
teștenilor se lovesc de această apă-

îl 
găsește pe argeșeni în atac, se exe
cută — ---- 1
dar 
contraatac . . .
prinde un șut foarte puternic 
Stoichiță.

Repriza
șu.riye cg

desffi- 
atacă,

secundă are aceeași 
.și prima: gazdele 

oaspeții se apără organizat și contra
atacă periculos (cum a fost în min. 
50, cînd Roznai a șcăpat spre poarta 
lui Stan, dar Nedelcu l-a oprit din 
cursă prin fault). Piteștpnii revin în 
atac, Troi începe să se „vadă" si el 
mai mult în j.oc.; o lovitură liberă 
indirectă în careu! oaspeților (min. 
63) răniine fără rezultat, jocul devi
ne nervos, dar fără accente - dure, 
publicul își manifestă nemulțumirea 
față de echipa favorită și, pe acest

„1 Mal" ; .teren foai'te 
.excelent ; spectatori a- 

10.000, Au marcat : 
(min. 15) și SUCIU (min. 
de cornere : 12—2 Ra- 

șuturilor la p.oajrtâ : 11—6 
(pe spațiu) porții ; 5—3).

F,C. ARGEȘ : Ștșn — Pigulea. Ol
tean u, Nedelcu. Ivan — MUSTAȚEA, 
Marian Popessu, Piepurgel /min. 46 : 
Roșu) — Troi, Radu, Jercan.

JIUL : Ion Gabriel Nițu, TON- 
CA, STOCKER. Dodu — NAGH1 
(min. 79 : G. Stan), LIBARDI, Mul- 
(escu — SUCIU. ROZNAI, STOICIII- 
TA (min. 78: Enache).

A arbitrat : C, GHIȚA (Brașov) 
*•*•■*-**, ajutat Ia linie de 8. Dră- 
gulici (Drobeta Tr- Severin) șl Gl>. Io- 
nesett (Brașov).

Cartonașe galbene : Toaca. 
Trofeul Petschovschi : 9.
Ea tlneret-rezerve : 2—1 (1—1)

Stadionul 
bun ; timp 
proxim, ativ 
MULȚESCU 
89). Raport 
portul

dollea gol al 
minut de joc, 

este blocat de

fond, se 
meciului : 
un șut al
Tonca, un 
lung, dincojo de jumătatea terenu
lui, îl interceptează Roznai, urmea
ză o pasă la Suciu, care de pe stînga 
ii depășește pe Ștan și intră cu min
gea în poartă.

înscrie al 
în ultimul 
Iui Radu 
„picior" expediază balonul

Mircea TUDORAN

In fine, două puncte acasă
rll unor probleme personale) s-au 
avîntat de la bun început în atac, 
reușind să realizeze destul de re
pede avantajul sperat. Ei au des
chis scorul încă în min. 9, cînd, la 
una din repetatele acțiuni ofensive 
ale localnicilor, Anca i-a dat o 
pasă ideală în careu, lui Mureșan, 
și acesta — scăpat de sub supra
vegherea fundașilor centrali ad- 
verși — a introdus, de Ia cîțiva 
metri, mingea în poarta apărată de 
Jivan. Fără a se descuraja de go
lul primit, timișorenii caută să e- 
chilîbreze jocul, acționînd destul de 
bine la mijlocul terenului, dar ne
reușind să facă același lucru și în 
preajma șau în careul clujenilor, 
unde nu găsesc cele mai potrivite 
soluții țde finalizare. Oaspeții își 
creează o bună situație de a egala, 
în. min. 19, însă Floareș (la mar
ginea careului advers) ezită să pa
seze unui coechipier aflat complet 
liber în spatele său (posibil chiar 
să nu-1 fi văzut) și .este deposedat 
în ultimă inșțiBnță de fundașul 
Cîmpeanu.

După alte 5 minute, clujenii își 
măresc avantajul (ce avea s» de
vină decisiv pentru victorie) la două 
goluri, grație aceluiași Mureșan, 
care a reluat în plasă mingea pa
sată de astă dată de Coca. în 
min. 33, rolurile șe inversează în
tre cei doj jucători, 3ar Pa?a 4.4ta

acum de Mureșan îl găsește nepre
gătit pe Coca, mingea trecîndu-I 
acestuia pe lingă picior și prin fața 
porții goale.

Alert și plăcut de urmărit în pri
mele 45 de minute, jocul devine de 
o calitate modestă după pauză. 
Mulțumiți Se pare de scor, clujenii 
nu mai insistă suficient în atac, 
deși ei continuă să dețină superio
ritatea teritorială. Pierzîndu-și vă
dit din consistență, acțiunile ofen
sive ale gazdelor nu mai pun în 
real pericol buturile oaspeților, 
portarul acestora, Jivan (care ni 
s-a părut de astă dată mai puțin 
sigur decît în alte meciuri), arind 
oarecare emoții doar în min. 78, la 
un șut al fundașului Porațiehi, cînd 
a respins mingea în corner.

La rîndul lor. în ciuda modifi
cării efectuate în formația sa de 
antrenorul Ionescu, în ideea de a-i 
da mai multă forță de atac timi
șorenii au continuat să fie neperi- 
culoși în careul gazdelor, exceptîn’d 
acțiunea din min. 63, cînd Floareș 
a reluat din apropiere o frumoasă 
centrare a M Bojin, dar Ștefan a 
parat splendid.

Victorie, deci, meritată a cluje
nilor, într-o partidă în care, deși 
s-a jucat pe alocuri destul de aspru, 
s-au păstrat, totuși, limitele sporti
vității.

Constantin FIRANESCU

Ț.C. CONSTANT» 1U)
C.S.M. REȘIȚA 0(0)

CONSTANTA, 7 (prin telefon)
Iubitorii fotbalului de pe litoral 

nu au luat în considerație... ante
cedentele (evoluții neconvingățoa- 
re ale celor două echipe în primele 
etape ale returului) și au venit as
tăzi în număr destul de mare pe 
stadionul constânțean, pentru a 
asista'1 la partida dintre echipa 
favorită și C.S.M. din Reșița. Și 
se poate spune că nu au fost 
spirați, pentru că meciul a fost 
bun nivel tehnic, pasionant, 
multe faze spectaculoase, jucat

lor 
nu 
în
de 
cu

- - îh-
țr-un ritm șusțjnut din primul și 
pînă în ultimul minut. Făcând ab
stracție de faptul că încă nu au 
cîștigat pînă acum în fața const&n- 
.țeiiilor, reșițenii au început foarte 
bine jocul, de parcă s-ar fi aflat 
nu în deplasare, ei pe stadionul 
lor, din Valea Domanului, au ata
cat mai hotărît, îndeosebi pe par
tea dreaptă. Atodiresei depășindu-1 
de cîleva ci. în viteză, pe Ghjrca, 
în minutele 5, 8, 9 și îl apărătorii 
constSnțeni au rezolvat „in extre-

IAȘI 6 (prin tplefon)
Ambele pehipe s.-ar f! putut dfs- 

prinde de adversar, studeiiții ieșeni 
pînă la jumătatea reprizei secunrh’. 
militarii bucureștaii în isliimele 2l) 
do minute. Conform premiselor ini
țiale 1 T . '2 .
le a ieșenilor’) gazdele a« ieșit 
mele ’ 
rica, _ ___ r
perea partidei, accidentindu-se, ayea 
să evolueze toată repriza întîi 
la înlocuire) cu mina stingă 
iizată. De altfel. Marica a 
scorul, in min. 10 : Inezc IV 
trat la ințîmplare te careu, 
deși puie» să prindă balonul.
Presai ilc nici un adversar, a bpxat 
m’Rgea în afara suprafeței de pe
deapsă, eîjiar pjnă la Marica și acesta 
și-a încercat norocul cu o lovitură de 
cap : mingea a planai peste apărăto
rii adserși și a intrai fn poartă sub 
1,'f’rș transversală și peste capul |ui 
Sătețărearjp. sărit pe Ipia porții în 
coptrafimp !

A trebuit, apoi, să mai treacă alte 
zece minute pentru ca specțatorii 
să guste o nouă fsză de poartă și 
aceasta creată din nou do ezitărjlr 
apărării imediate bucureșfene ; S;na- 
randaclw i-a ..oferit" mingea lui Spi
rea. dar acesta nu s-a .descurcat și 
balonul a ieșit afară.

Manifestă a fost. în această parte 
a partidei, incapacitatea echipei an-

(nevoia dureros acută de pane
lele au ieșit pri- 

la ...rampă, apimăți de Ma- 
deși acesta, curînd «lupă ince-

trenată de Oană de a imprims jocu
lui un curs mai tăios, mai hotărit 
orientat Înspre gol, ieșenii mulțumin- 
du-se cu o dominare sterilă neinte
resantă ca spectacol șl ineficientă pe 
tabela de marcaj, intrîpd pșrcă In 
nota adversarului, care lăsa impre
sia că nu se poate aduna. Fapt ac
centuat după pauză cînd Spirea (min. 
50) și Aileaie (min. 59) au irosit, cu 
ușurință condamnabilă, mari ocazii 
de a înscrie, primul dribllnd în su
prafața de pedeapsă adversă trei 
adversari, neștiind însă să se descurce 
în fața blocajului lui Coman. plon
jat cil disperarea celui care avea un 
gol pe conștiință, iar secundul șuiind 
xiefectițas py toață Poț-rip în față.

Se pare că jucătorii bucureșteni 
s-au dezmorțit abia clnd a trecut pe 

■ ■ e_2. Kat
un corner 
cu capuj

fpînă 
imoîn- 

desehis 
a cen- 
Conian. 
nefiintl

lingă ei amenințarea unui 
măreanu, venii tn față ia 
a trimis excelent balonul 
1:> scniiinălțime. lingă bară, dșr Cos» 
tșș a boxșț speriaeiitas și eficace 
.(min. 63). Un rapid schimb Rădu
canu—Năstase—Tătaru se încheie cu 
un șut trimis pe lingă poartă de ul
timul. Abia în această perioadă 
Steaua se vede în atac (deși propria 
linie mediană nu-ș| îmbunătățise ran
damentul. nu-și limpezise șpprtul) 
pentru că replica ieșeană avea vi
zibil împuținată forța de șoc. Și in 
min. 09 Sțeapg reușește «5 egaleze : 
Nâstase. lansai de Nae fonescu prin
tre fundașii centrali advprșl, ințrj 
rtefjs in careu și șulează în bară tic 
unde mingea ricoșează fn gol : 1—1. 
„Poli" încearcă în ultimele cinci mi
nute. ceea ce n-a putut realiza in 
restul partidei și Ro.mjjă II — lUU'l 
din putinii jucători deciși pi echipei 
— se angajează într-o acțiune indi
viduală. dar centrarea sa excelentă, 
înapoi, este irosită de Lmwîsseu. Să 
fi fost oare tțărujreș ultimei speran
țe a studenților ieșeni de a supra
viețui in A ?

Paul SLAVESCU

CUI 1(11
O bună parte dintre zecile de 

mij de spectatori aflați în tribune 
la ora „deschiderii", veniseră, de
sigur. să vadă Rapidul înțr-un 
meci pe care victoria de duminica 
trecută, pe același gazon, în dauna 
Stelei, îl anunța drept un simplu 
„galop de sănătate". Si au văzut 
mai bine de o repriză .echipa.. ad
versă, care, avizată de performanța 
băieților lui Urecheatu, și-a luat, 
în ceea ce o privește, toate mă
surile pentru o evoluție mai presus 
de condiția lor din clasamentul 
Diviziei A.

Să le fi înlesnit misiunea plevi- 
ior dr. Răduleșcu acel gol înscris 
repede (min. fl) de Niță in poarta 
...coechipierului său Răducanu, ieșit 
Ia primire ? Destul de posibil. Dar

și pînă atunci, în japiil clujenilor 
se vădise o bună organizare și o 
rațională mișcare in teren în am
bele momente fundamentale. în 
apărare, Szoke și Țegean nu-i slă
beau de sub escortă pe Neagu și. 
respectiv, Petyeanu, iar cînd vreun 
alt rapidist se infiltra ț>e culoare 
frontale spre poarta lui Gadja. a- 
părea, precum un „deus ex machi
ne". libero-ul Dragomir. care res
pingea totul cu lejeritate, mai ales, 
că nici adversarul nu sp dovedea 
inventiv în rarele Iul acțiuni ofen
sive. Fotbaliștii clujeni veniseră.

Victorie, după 0-1 și 1-2...
BACĂU, 6 (prin telefon)
In cursa pentru evitarea retrogra

dării S.C. Bacău face eforturi vizi
bile pentru obținerea, jpai ales pe 
terenul propriu, a ambelor puncte 
puse în joc. Dar, echipa nu-și gă
sește cadența, ește departe de forma 
ele altădată. La fel s-au petrecut 
faptele și în meciul de sîmbătă, cu 
A.S.A. Tg. Mureș, cîștigat cu .4—2, 
cind formația băcăuană a obținut 
succesul abia spre finalul partidei, 
după ce, pe parcursul ei, învingăto
rii au trecut prin mari emoții, fiind 
conduși în două rindurî cu 1—0 și

zut. oaspeții, resemnați, au depus ar
mele și, Sn min. 99. Florea a mai 
înscris o aptă, pecetluind scorul fi
nal.

Privită în ansamblu, partida — de 
nivel mediu — interesantă, totuși, 
prin pvoluția scorului, a scos în evi
dență unele deficiențe, in privința 
organizării jocului gazdelor. In do
rința de a puncta cît mai repșde 
băcăuanii s-au lăsat descoperiți in 
apărare, compartiment lipsit de sigu
ranță, cu roulțe culoare, pe unde au 
pătruns — chiar și în inferioritate 
numerică — înaintașii oaspeți : aceș-

StadionuJ s,23 August"; teren bun; timp răcoros și înnourat: spectatori, 
aproximativ 7 000. Au marcat: HAI.UȚA (min. 10); CATARGIU (min. 71), 
MUNTEANU (min. Bl) și FLORE A (min. 00), respectiv MUREȘAN (min. 3(1 
șl 66). Raport d» coroere: 13—2. Raportul șuturilor la poartă : 10—5 (pe spațiul 
porții 6—4).

8. C. BACAU : Ursache — Sin&uoeanu,. CATARGIU, felicit (min. 56, Pru- 
teanu), Margasoiu — ȘOSU (min. 75 Hrițcu), FEOREA — PANA, Dembrovschi, 
Munteanu, Bătută.

A.S.A. TG. MUREȘ : Soiyom — Grigore, Kiss, Ispîr, CZAKO — PIST.ARU, 
BOLONI, Varodi — Orza (min. 8S Fazecaș), MUREȘAN, HAJNAL.

A arbitrat : GH. MANOLjE (Constanța), ȘHtărik, ajutat la linie de V. Țoma 
și G. Dragomir, ambii din București.

Cartonașe galbene ; Catargiu, Griștwe și Ispir.
Trofeul PetschovscW : 9.
t« tlneret-rezerve : 6—1 (l—1).

2--1 * la capătul unor șcțiupi 
ple, pe contraatac purtate intre 
nai și Mureșan, ultimul (min.
66) a finalizat cu precizie din 
riorul careului. Victoria băcăuanilor 
a fost, însă. înlesnită de acea gafă 
nepermisă, din min. 81, a fundașului 
Grigore, moment în care mureșanul 
a trimis neinspirat „acasă" o minge 
interceptată de Munteanu care a șu
tat ta plasă, pe sub portarul Solyom. 
Fără acea greșeală, la scorul de 2—2 
(în min. 71 egalase Catargiu cu o 
lovitură de cap, prima cgalare fiind 
opera lui Băluță — min. 19), nu știm 
dacă jucătorii lui S. C. Ba
cău ar mai fi avut resursele cu
venite să întoarcă rezultatul in fa
voarea lor. După acel gol neprevă-

Sjm- 
Haj- 
10 și 
ințe-

tia au dus Ia bun sfîrșlt acțiuni sim
ple, dar, extrem de periculoase, fi
nalizate prin incisivitatea, perseve
rență și mobilitatea lui Murcșgn. ju
cător foarte greu de supravegheat. 
Forța ofensivă a băcăuanilor a fost 
mult diminuată de faptul că BȘloni 
l-a păzit cu strășnicie, marcîndu-l 
strict, pe Dembrovschi, astfel că 
cursivitatea acțiunilor s-a frint în 
zopa lor de pregătire, Ia mijlocul te
renului. acolo unde „linia" Pislara 
—Varodi—Orza și, uneori, Hajnal, a 
asigurat un permanent echilibru.

După multe etape, S,C. Bacău a 
cedat lanterna roșie Politehnicii Iași 
Este o primă „rază" de speranță in 
lupta pentru supraviețuire. Pentru 
viitor, însă, sînt necesare wiele Im-

Nu întotdeauna cei mai
mis" situații deosebit de grele. 
Dar în min, 15, însă, In o centrare 
„nevinovată" a lui Ghirca, Kiss și 
Georgevici, nu au intervenit cu 
promptitudine, permitted golgete- 
rului de pe litoral — Mărculescu 
— să reia, cu capul, în plasă de la 
circa 7—8 ni peste Constantin, ieșit 
din poartă. Și șstfel. F. C.-ul a reu
șit să ia conducerea împotriva 
cursului jocului ! Golul i-a des
cumpănit pe oaspeți și, timp de 15 
minute, gazdele s-au regăsit ca prin 
farmec, au atacat în trombă, ma- 
sînd echipa r.eșițeană în propria-i 
jumătate de teren. în min. 29 
Oprea a ratat o mare ocazie, șu
tind de la numai 6 m pe lîrigă 
poartă. A fpsț ultima posibilitate a 
echipei constănțene de a-și mări 
avantajul pentru că, în continuare, 
reșițenii au echilibrat din nou jo
cul, în min. 32 Doru Popes.pu șu
tind în bara porții lui Ștefănescu. 
Tot extrema ștîngă a oaspeților pu
tea marca și în min. 33, dar a șu
tat slab dintr-o poziție foarte bună.

îrj repriza secundă, oaspeții își 
rejau atacurile, Beltîeanu și Pușcaș 
domină cu autoritate mijlocul te
renului, Atodiresei scapă 
de cîteva ori de sub 
Ghirca Și Bălosu. dar centrările lui 
nu tac altceva d.ecîț să-i permită 
Iui Ștefănescu intervenții spectacu
loase. în min. 46, 52 și 53 portarul 
F. ’ C-uîui salvează, deviind în cor
ner, șuturile din voleu ale lui Nes- 
torovicî, Pușcaș ș; Atodiresei. Spre 
final, constănțenii daij evidaotle 
semne de oboseală, cei patru din 
față pierd cu piare ușurință bajpa- 
nele. nwjloc-așii șînt nevoițj să vină 
mult în sprijinul apărării Si oas
peții sînț invitați merer; să atace, 
in min. 75 Doru Popescu șutează 
din nou peste poartă, iar două mi
nute mai tîraiu, Filipescu... dă cu 
piciorul egalârii, pășind in careu la 
adversar în loc să șuteze în poarta 
goală. Un șut sănătos ar fi însem
nat sută la sută gol. și reșițenii ar 
fi pîecat de pe litoral cu tin punct, 
Pe care l-ar fi meritat cu priso-

din nou
„paza“ iui

buni cîștigă
Stadionul „1 Mai"; terep bun; 

timp foarte frumos; spectatori apro
ximativ 14 000. A marcat : MARCU- 
IJ5SCU (min. 15); Raport du cor
ner» : 4—«. Raportul șuturilor )a 
poartă ; Iț—U (q® spațiul porții; 
4-5).
F. C. CONSTANTA : ȘTEFĂNESCU 

Constantlnesciu, Antonescu. BA- 
ItaSU, Ghirca — Oprea (rnln. 67 
Mihu), Vigu — Tănase. (min. 67 
Turcu). Mărculescu, NI'GOESC'U, 
Ldeă.

C.S.ftj. REȘIȚA: constantin — Olo- 
geanu Georgevici, KISS, Redute — 
PUȘCAȘ. BEI.DEANU — ATODIRE- 
sEl, Roșea (min. 74 Fllipescu), Kes- 
torovicl, DORU, POPESCU.

A arbitrat : GH. POPOVICI
♦ăiii ajutat la linie de I. Dan- 
cix și Iț Puia (toți din București).

Trofeul Petseliovsehi : io.
tai tlneret-rezerve : 0—0.

șință, echipa oaspete jucînd mult 
mal convingător decît partenera eî 
de întrecere.

Lourențiu DUMITRESCU

.Fotbal de clasă I* — o exclamot Petru Emil, fostul mijlocaș al 
Universității Cluj, la terminarea meciului Sportul studențesc — Universi
tatea Craiova, fn aceste cîteva cuvinte, actualul antrenor Petru tmil 
fâcea sinteza reprizei a doua a vedetei de pe 23 August. De cltlel. 
numeroși antrenori și jucători au fâcut ieri elogiul jocului prestat de 
echipa lui Angelo Niculescu, mărturisind că, în ultimii ani, nu i-au văzut 
pe studenții bucureșteni jucînd intr-un asemenea stil de vervă lucidă.

In decurs de numai șapte zhe, jucînd cu Dinamo șl cu Universi
tatea Craiova, Angelo o avut, In fond, senzația că se află fn compania 
Angliei și Braziliei. (Raportul de forțe dintre «tricolorii* săi și cele moi 
mari echipe ale Mondialului mexican era echivalent cu raportul ae forțe 
existent astăzi între studenții săi și singurele două echipe românești care 
luptă pentru titlu).

Bilanțul e cunoscut. Sportul studențesc obține două puncte din 
potru, după ce o ratat posibilitatea de a învinge pe Dinamo. Jocul 
echipei studențești, mai ales în repriza o doua, a întrunit o multitudine 
de idei, care reprezintă — de fapt —- experiența gravă a unui profe
sionist lucid, care a promis întotdeauna foarte puțin și a reolrza,t mult 
moi mult. Ieri, în partea o doua a meciului. Sportul studențesc și-a 
scris geometria pe întregul dreptunghi de gazon, a avut doi fundași 
laterali cu o mare rază de acțiune și cu un potențial ofensiv modern, 
a croșetat la mijlocpl terenejui’ în formule surprinzătoare, prin Chihoia 
și Casai, primul anunțîndu-se, în continuare, ca un probabil concurent 
în bătălia „tricolorilor", după turneul sud-american, pe care, din păcate, 
îl rotează, deși arp un pluș de punch față de toți mijlocașii desemnați 
să-i înfrunte pe Rivelino și Clodoaldo.

Dar, pentru că veni vorba despre Chihoia, să părăsim pentru cîteva minute 
stadionul „23 August" și să spunem cîteva cuvinte despre cei doi Mure- 
șon. Sîmbătă, prin intermediul micului ecran, Mureșan de la A.S.A, o 
oferit telespectatorilor două execuții tehnice de o rară frumusețe, demne 
de orice Telesport internațional. In finalul carierei safe tumultuoase, 
Mureșan nu ne face decît să regretăm că nu a prins culoarul victoriei, 
atunci clnd ar fi fost normal să-l prindă. La fel de adevărat este, insă, 
că el nu este singurul vinovat de faptul că atîția și atîția regizori nu 
au văzut în el omul capabil să înfrunte, i. ' * 
Dumițra.che.

La numpi 24 de ore după frumosyl „un-doi . .
vanul, Mureșan cel mî.c și blond, clujeanul, execută, de asemenea, „un- 
dol"-ul revanșei. El își amintește că o fost cîndva copilul favorit al lui 
Valentin Sțăneșcu și Robert Cosmoc. Cp cîteva zile ipainte de plecarea 
în Brazilia, Mureșan cel blond regretă parcă faptul că O făcut posibil 
•up duel _Dumitrache---Npogu, cu atît mai mult cu cit are virsta dorită 
de cei d°i antrenori.

...La Brașov, Dlnomo reușește să mai reducă un punct din handi
capul craioyegn. Acest al treilea 0—0 in deplasare al echipai iui Dinu 
repetă, într-un fel, metoda imperturbabilă a lui Tigran Petrosian. Pro
babil, însă, că Universitatea Craiova deține cîteva din secretele lui 
Bobby Fischer...

înfrunte, măcar odată, mitul Iul

al lui Mureșan roșco-

loan CHÎRILA

însă, cu o lecție învățată complet 
și iată-i descurcîndu-se bine și in 
situațiile de posesie a mingii cînd
— datorită unui mijloc de echipă 
asigurat de 3—I jucători (Vișan. 
Tegean. Boca și Marius Brelan) și 
a liniilor în permanentă colaborare
— au putut să construiască atent 
pentru incisivele vârfuri Adam și 
Petrescu.

Stăpînind mai mult jocul, forma
ția oaspete a beneficiat, pînă la 
pauză, de un număr mai mai’e de 
cornere gi de șuturi la poartă, giu- 
leșteniî arfitîndu-se, realmente, pe-

Stadion »2Ș August" ; teren Pun : 
timp frumos; spectatori, aproxima
tiv 45 060. Ar marcat : NIȚA (min. 
ș autogol), FOI* (inin. 67). Raport 
de cornere : 4-r-7. Raportul șuturilor 
la pmti’U 8—lz (Pe spațiul porții 
5—5).

RAPID : Răducanu — POP. Ntțs, 
FE. MARIN, Grigoraș — IțțȘNIȚA. 
M. Stelian — Năslurescu (min. 60 
Pleșoișnu), pelreanu. Neafiu, Barla- 
les (rnln. 61 .MANEA).

C.F.R. CLUJ : GaOja — DRAOD- 
MIR. ț.upu. SZOKE. TECiEAN. Ro
man — vișan. boca (min. w K0- 
ironczi). M. BRETAN — Aduni (min- 
73 soporan), PETRESCU.

A arbitrat : TR. MOARCAȘ (Bra
șov) **•*•*. ajutat la tușă de I. Rus; 
(Tg. Mureș) șl T. Trofin (Ga)ațl).

trofeu) Petschovschi : 9.
Ia tlneret-rezerve : 2—o (0—0).

Ș. C. BACĂU 4W
~un

bimătățjri îr) comportarea de ansam
blu a formației. S-au observat sufi
ciente defecțiuni de ordin tehnfco- 
tactic. care au dus la o evidentă 
scădere ti potențialului de joc. Echipa 
evoluează crispat, stingaei am pu
tea spune. Jucătorii sînt lipsiți de 
acea ardoare colectivS care să-i ducă 
ia păstrarea inițiativei, ta 
gradului de periculozitate 
porții adverse.

în încheiere se curine să 
cauza ezitării arbitrului Gh.
— care a avut de condus un meci 
foarte dificil — Ia «olul al doilea al 
oaspeților, înscris de Mureșan în min. 
68. Ea s-a datorat tușierul ui V. To
rn» care, mascat da jucători, a avut 
impresia că mingea șutată de Mure- 
țan a lovit plasa laterală a porții, 
fspt pentru care a ridicat fanionul.

mărirea 
in fața

arătăm 
Manele

riculoși doar ia o fază fixă (min. 
38). cînd Neagu a expediat o „bom
bă" de la paroximativ 18 m. para
tă cu dificultate de 
ja.

Timp de circa 15 
reluare, inițiativa a 
I>artea clujenilor, fapt care, pro 
irabil a determinat conducerea 
tehnică rapidistă să opereze mo
dificări în formație. Introducerea 
lui Pleșpianu și Manea a avut ca 
important beneficiu o schimbare 

. a clișeului tactic, primul ..legîncl" 
inai malt, alături de Bișniță și M. 
Stelian. la mijlocul terenului, iar 
cel de-al doilea aducînd un plus 
di? claritate și incisivitate în linia 
întîi. Și, în aceste condiții, de re
echilibrare a jocului. în min. 67 
Rapidul a obținut egalarea : un 
atac inițiat pe flancul sting al 
echipei a adus balonul pe partea 
opusă la Pop. „urcat" piuă în ca
reul advers ; fundașul ofensiv al 
Rapidului a croșetat scurt, și-a 
potrivit mingea pentru piciorul 
sting, cu care, de la aproximativ 
13 ni, a șutat cw sete în 
lung, răpindu-1 lui Gadi» 
speranță-

A fost golul de moral al 
ției gazdă care, apoi, s-a 
maf mult în atac (cu... Răducanu 
hazardat ca de obicei spre linia de 
centru), dar care n-a mai reușit să 
înscrie. întrucît ofensiva ei a fost 
precipitată, confuză.

Gheorghe N1COLAESCU

portarul Gad-

minute de la 
fost tot de

colțul
orice

forma
rii zut

Gheorghe NERTEA

puteau
Stad’on U.f.A. ; terep foarte bun; 

timp jncftls, văii ușor; spectatori 
aproximativ, 10 OM. A mereat : bo- 
MIDE (min. 71). Raport <le cornere: 
9—3. Raportul șuturilor la poartă : 
16—13 (pe spațiul porții : 10—7).

tr.TUt. t IORGULESCU — BlrăU, 
KUKLA, Pojonl. FOPOVIC1 — Fu- 
rima. Ilroșovsclii, Domule — Axente, 
kun, Sima (min. M Trandafilon).

PETROLUL : BAMURKANV — 
Epaxu (min. 46 Tuclosle), ȚAl’OREA, 
Ciuptai, Gruber — Crîngâțu, CUPEU- 
MAN. Culda — Ștefiinescu (min. 63 
Răduleșcu), Isti-ătescu, PISAU.

A arbitrat : CONSTANTIN 
TREA, **•**, ajutet la linie 
Gh. Reteza» fl M. Bărtnileatni 
din București)".

Cartonașe galbene : istrăteșcu.
Trofeul Fetschovschț : 0.
1-a ttnez-et-rezerve : 2—0 

vl-CcBOIA k(,Td tțrsurdt

... ja»
PETROLUL 0(0)
0. T. ARAP

PE-
■lArbideseu (toți

(1—0). 
cmfwtaso

ARAD,
U,T.A. 

din fur I

7 (prin tetefon)
era apăsată de
Pierduse, la Ploiești, fără 

drept de replică, cu i—1 si își do
rea acum o revanșă cel pu‘dn de 
aceeași dimensiune- Știa î-'is.ă că 
petwlyl, ca orice echipă din zona 
retrogradării, va trgge „cp dinții" 
d.e un rezultat fayoi'abi.l ș.i cg me
ciul ya f.i mulț mai greu decțt îl 
prezenta clasamentul. Iar ploiește
nii aveau să-și amplifice ambițiile 
și pentru că Mircea Dridea, antre
norul lor, împlinea 37 de ani. Pînă 
la .urmi însă .echipa prahoveană 
nu a reușit să ofere prețiosul ca
dou azdrenorplui ei. Și a lipsit a- 
tîț de puțin 1-.

U.T’.A. pu a prinș ppa d'h 
ei bune- Poațe și pentru c$ Bro- 
șoyschi și Kun s-au gândit mai 
mâ|t la .drujpul naționalei peste O- 
cean, menajindu-șe rizibil de tea- 
ina unor accidentări c.aie i-ar fi 
putut opri, pește npapte, acșsă, 
U.T-A- a avut, ea orice gazdă și 
momentele ei de dominare. dar 
fără claritate, fără periculozitatea

rezultatul

de ajță dată. E drept, Răinureanu 
n-a dovedit excelent în min. 29. 33 
și 43, iar în min. 14 a fast o fază 
discutată cînd mingea a lovit bara 
orizontală în interior, iar lumea a 
cerut gol — deși nimeni nu poate 
spune cu certitudine dacă balonul 
a depășit în întregime linia porții, 
și de aceea dăm credit arbitrilor, 
aproape de fază. Textiliștii au 
creat și după pauză cîteva faze pe
riculoase, dinamizați parcă de intro
ducerea lui Trandafilon. dar pește 
toate acestea echipa locală a bene
ficiat de un portar în mare formă- 
Pentru că, după golul înscria de 
Dutnide cu capul, la o lovitură li
beră. executată de Broșovschi, de 
la 16 iu lateral, pentru faultul lui 
Judorie la Trandafilon, după acest 
minut 71 Petrolul a „erupt" în 
atac și numai portarul Iorguleseu 
a anulat o remiză ce se profila. în 
min. 74 șutul tare al Jgi Crînga.șu 
ește respins în tară; în min. 83 
la „boipba" lui Istrăteecu de la 
.16 m, toată lumea vedea egalarea. 
lorguIesGu plecase șpre stînga, dar 
el are .o zvîcnire în aer și respin
ge mingea din dreapta sa ! în fi- 
naiul acgsta fierbinte, al ploi estete
lor, Răduleșcu c șj el la doi pași 
de egalșrc (min- 84 șj 89), însă cea 
mai mare ocazie s-a petrecut cu 
două minute înainte de final, cînd 
portarul arădean a respins d.e-a 
dreptul 'senzațional o minge de la. 
cîțiva metri! Ploieștenii au jueat 
bine și puteau pleca (și datorită 
U T-A-ei I) cu un punct atît de 
prețios. Dar fostul internațional 
Mircea Dridea n-a putut, zîmbi in 
ziua aniversării sale...

Mircea M. IONES.CU
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pe locul secund

după selecționata

Cubei eston 74

Unul din autorii performanței maxime realizate ieri, Vasile Neme- I R.F.G.România

România Grecia

ora 10 : 
(băieți)

PROGRAMUL DE LUNI 
AL ECHIPELOR ROMÂNIEI

Echipa României

ECHIPA DE FETE A ROMÂNIEI
LUPTĂ PENTRU LOCUL II IN GRUPĂ

Cupa primăverii14 la pentatlon modern I

S-a încheiat turneul internațional

de volei de la Bratislava

SELECȚIONATA
NOASTRA

A OCUPAT

TREI CONCURENȚI CU PUNCTAJ MAXIM I
PROBEI DE CĂLĂRIE I

LOCUL II

Ca de obicei, 
a inaugurat și 
tea internă la 
Ieri dimineață. 
Calea Plevnei, 
s-au prezentat la start, fiind progra
mate două serii din cele trei in cile 
au fost împărțiți cei 18 concurenți. 
După cum am mai anunțat, inițial 
se hotărîse ca această probă să se 
desfășoare într-o singură zi, la dis
poziția concurcnților urmînd a fi 
puși 11 cai, folosiți în două serii. 
Dar. spre a asigura tuturor partici- 
panților cai de valoare apropiată, 
comisia de organizare a stabilit pro
gramarea a trei serii, astfel, că învin
gătorul primei probe a acestui con
curs va fi cunoscut abia astăzi la 
prînz.

Ieri. în cele două serii, au fost 
consemnate rezultate. în general, 
mulțumitoare, atît consacrații cît și 
unii dintre începători realizînd par
cursuri excelente. Proba, incluzînd 
un traseu de 600 de metri, cu 15 să
rituri (12 obstacole simple și 2 com
binate — o dublă și o triplă) acorda 
un punctaj de 1100 p (maximum po
sibil) acelui concurent care par
curgea traseul în timpul maxim de 
1:30,0, fără penalizări. Trei con-

„Cupa 
în acest < 
pentatlon 
la baza hipică din 
primii

primăverii" 
an activita- 

i modern.

concurenti

fi

curenți au realizat această perfor
manță în prima zi. Este vorba de 
Vasile Nemețeanu (Olimpia II), cu 
calul Zefir, Dumitru Spirlea, cam
pionul țării noastre (Olimpia X) cu 
calul Soliman, și Marins Mihaiașcu 
(Șc. sportivă 1), din nou cu calul 
Zefir. Mulți dintre participantii în
cepători au abordat proba cu mult 
curaj, au 
îezultate 
făcut și 
frecventă 
peste un 
regulamentului, 
narea din probă 
pectivi.

Iată cele mai bune rezultate înre
gistrate duminicii dimineață : Dumi
tru Spirlea (1:22,0) — 1 100 p. Vasi
le Nemețeanu (1:26,5) — 1 100 j_.
Marius Mihalașcu (1:27,5) — 1 100 p; 
AI. Naghi (Olimpia) cu calul Alun 
1:41,5 — 1 078 p, Vasile Urs („U“ Ti
mișoara), cu calul Alun 1:44,5 — 
1 072 p.

Astăzi, pe același traseu vor aler- 
ultimii patru concurenți, iar mîi- 
dimineață este programată proba 
scrimă.

condus bine caii, obținînd 
meritorii. Din păcate, s-au 
destule greșeli, cea mai 

fiind trecerea a două oară 
obstacol ceea ce, conform 

a determinat elimi- 
a sportivilor res-

I
I
I
I
I 
I
I

p. |

I
ga 
ne 
de

I

KOSICE, 7 (prin telefon). — în 
penultima zi a turneului interna
țional ce se desfășoară în locali
tate, reprezentativa de seniori a 
României a repurtat o frumoasă 
victorie asupra selecționatei simi
lare a Cehoslovaciei, după un meci 
de mare spectacol, aplaudat la 
„scenă deschisă" de cei 3 000 de a- 
matori de baschet aflați în sală. 
Sportivii români au practicat un 
joc dinamic, bazat pe o deosebită 
agresivitate în apărare, datorită că
ruia au realizat numeroase inter
cepții urmate de contraatacuri. Scor 
final 82—77 (40—44). Punctele re
prezentativei române au fost în
scrise de Cernat 29, Tarău 12, Geor
gescu 12, Braboveanu 8, Molnar 6, 
Popa 5, Oczelak 5, Cîmpeanu 4, 
Niculescu 1. Pentru gazde, cele mai 
multe puncte au fost marcate 
Zidek 14. Zednicek 12, Koos 
Dousza (2,12 m) 8.

Sîmbătă seară, în întîlnirea 
Bulgaria (al cărei rezultat nu mai 
influența clasamentul final), echipa 
română a cedat cu 69—75.

în urma rezultatelor înregistrate 
în cele cinci zile de concurs, pe 
primul loc s-a clasat Cuba, meda
liată cu bronz Ia Jocurile Olimpice 
de Ia Munchen și cîștigătoarea ul
timei ediții a Jocurilor Panameri
cane. Pe locul secund, selecționata 
României, urmată de cele ale R.S.S. 
Lituaniene, Cehoslovaciei. Bulgariei 
și cea de juniori a Cehoslovaciei, 
care va lua parte, anul acesta, la 
campionatul european de la Or
leans.

de
11,

cu

NOVI SAD, 7 (prin telefon). în 
ambianța specifică marilor între
ceri și bucurîndu-se de o frumoasă 
festivitate de deschidere, în capi
tala Vojvodinei a început sîmbătă 
cea de-a IX-a ediție a campiona
telor europene de tenis de masă.

în întîlnirea de debut, formația 
feminină a României a primit re
plica redutabilei selecționate a Sue
diei, pe care a întrecut-o cu 3—1. 
Campioana țării Maria Alexandru 
a înscris o evoluție mulțumitoare, 
culegînd două victorii la simplu, în 
fața primei jucătoare scandinave, 
Brigitte Radberg, și a coechipierei 
acesteia, Ann Hellman, ca și în 
proba de dublu, alături de Mag
dalena Lesai. Ultima, deși nu a 
mai reușit performanța de la cam
pionatele internaționale ale Româ
niei de la Ploiești, de a o întrece 
pe Hellman, a secondat-o cu suc
ces pe Alexandru în întîlnirea de 
dublu. în partida următoare, cu 
echipa Poloniei, Maria Alexandru 
și Eleonora Vlaicov au obținut o 
victorie ușoară (3—0) în compania 
experimentatelor Kaiinska și No
woryta.

Două meciuri a avut de susținut 
sîmbătă și formația masculină a 
țării noastre, dar ambele s-au în
cheiat cu înfrîngeri. Deținătorilor 
titlurilor mondial și continental, 
jucătorii seudezi, băieții noștri n-au 
reușit să Ie cîștige nici un set, 
singur Șerban Doboși opunînd o 
rezistență mai dîrză. în schimb, 
în întîlnirea cu echipa Franței, 
Doboși, Gheorghe și Giurgiucă, deși 
au pierdut cu 3—5, ar fi putut

termina chiar învingători I Nu este 
vorba, vă rugăm să ne credeți, de 
nici o exagerare I Formația Ro
mâniei a condus cu 3—2, cele 
două puncte ale adversarilor fiind 
cîștigate de Secretin la Giurgiucă 
și Gheorghe. Giurgiucă a cîștigat 
primul set, iar în următorul a con
dus cu 14—8, în timp de Gheorghe, 
după ce și-a adjudecat întîiul set 
a avut în cel de-al doilea 16—12 I 
în finalurile de set și de meci, 
randamentul jucătorilor români a 
marcat însă scăderi evidente.

Prima Jumătate a celei de a doua 
zi de întreceri a fost mai puțin fa
vorabilă echipelor noastre. Băieții 
au fost depășiți cu 5—0 de selec
ționata Ungariei, iar fetele au pier
dut în fața trioului maghiar Kis- 
haszi — Mogos — Lotaller cu 3—0, 
urmînd să lupte pentru locul II în 
grupă- E adevărat, Maria Alexan
dru n-a jucat, antrenoarea emerită 
Ella Constantinescu preferind s-o 
menajeze pentru alte partide. Ea a 
introdus în formație, de data aceas
ta, numai pe Eleonora Vlaicov și 
pe Magdalena Lessai. în aceste 
condiții, era greu de sperat in
tr-un rezultat favorabil, sau chiar 
strîns

REZULTATE

Constantin MACOVEI I

ora 13 : 
(fete).

echipele noastre vor 
în ca- 
pentru 
anume 
va ști

Tot luni, 
mai susține cite un meci 
drul grupelor semifinale 
locurile I—XII. Cu cine 
și pentru ce locuri, se 
după epuizarea tuturor meciuri
lor de duminică seara și de 
luni dimineața.

In după amiaza de duminică, re
prezentativa masculină a obținut 
prima sa victorie la aceste campio
nate, în fața Austriei, cu 5—2, ceea 
ce îi aduce poziția a V-a în grupă 
și, deci, dreptul de a juca în semi
finale pentru locurile 9—12.

Constantin COMARNISCHI

TEHNICE

S-A ÎNCHEIAT concursul
DE SELECȚIE LA TENIS

I
I

S-au încheiat turneele de 
lecție rezervate juniorilor, 
fășurate timp de o săptămînă 
terenurile din incinta Ștrandului 
Tineretului. Inițiativa federației 
de specialitate s-a dovedit de 
bun augur, acest turneu punînd 
Ia grea încercare concurenții, care 
au avut de susținut zilnic 
Ar.....................
de verificare a pregătirii 
rilor să devină periodic.

La juniori 17—18 ani primul loc 
a fost ocupat de Paul Bozdog (Pro
gresul), departajat la setaveraj de 
Jean Bîrcu (T.C.B.) ambii cu cîte 
5 victorii. Pentru locul 3 candi
dează Călin Ionescu (Dinamo) și 
Vasile Dumbravă (Steaua) 
cîte 4 v, ultimul avînd însă 
susținut o partidă restanță. Cele
lalte locuri sînt ocupate de Cor
nel Barbu și Dan Oprea (ambii 
Dinamo Brașov) cu cîte 4 v, La- 
urențiu Soare — 1 v. și Sorin 
Chișiu (Șc. sp. Șf. Gheorghe) — 0 v.

Ionel Iovănescu (Progresul) a 
cîștigat detașat categoria junio-

fi de dorit ca acest

se-
des-

pe

partide, 
sistem 
junio-

CU 
de

fără 
în 

Plo-

I
sp.
(Șc. sp.
Răzvan

A. Cio-

Doina

rilor 15—16 ani cu 5 v și 
nici o înfrîngere. Urmează 
clasament: FI. Niță (Șc. 
iești) 4 v, L. Ilarszani 
Gheorghieni) 4 v, V. 
(Politehnica Cluj) 2 v și 
clov (Steaua) 1 v.

La junioare 15—16 ani,
Ionescu (Dinamo) obținînd 4 v din 
4 partide, a ocupat primul loc. O 
urmează Rodica Gheorghe (Dună
rea Galați), Dana Davidescu (Pe
trolistul Cîmpina), Maria Roma
nov (Cutezătorii) toate cu cîte 
3 victorii, Ioana Nichita (Pro
gresul) 1 v și Dana Ploieșteanu 
(Steaua) 0 v.

Lunela Orășeanu (Constructorul 
Hunedoara) s-a impus categoric 
în grupa 13—14 ani, cîștigînd de
tașat toate cele 5 partide. Locu
rile următoare: Camelia Chi- 
riac (Dinamo Brașov) 4 v, Gabrie
la Dinu (Dinamo) 3 
Popescu (Cutezătorii) 1 v, Came
lia Panait (Dunărea Galați) 1 v, 
Gabriela Szoke (Dinamo) 0 v.

S. IONESCU-coresp.

v, Cosmina

I
I
I
II
I
I
I
I
I
I

Duminică a fost o zi rodnică 
pentru sori merii noștri fruntași, 
punctată de două succese de 
prestigiu. La Budapesta, în con
cursul de spadă-jubiliar Franța — 
Italia — România —■ Ungaria, 
echipa țării noastre a reușit să 
încheie întrecerile pe primul Ioc, 
mareînd astfel primul lor rezul
tat de răsunet din acest an.

Inițial, spadasinii noștri 
întrecut echipa Italiei cu 9—4. 
Popa și lorgu au realizat ___
3 victorii, Pongraț două și Bără
gan una. Apoi, o nouă victorie, 
cu 9—6 în fața formației Fran
ței (Pongraț, 4 v„ lorgu 3v., Popa 
2 v). In fine, în partida cu repre
zentativa Ungariei, 7—9, după ce 
Pongraț, care a condus cu 4—3, în 
ultimul asalt, cu Erdoss, a pierdut 
la limită.

în clasamentul final, România 
ocupat locul I, deoarece echilpa 

Ungariei, pornită inițial favori- 
Franța

Ungariei, pornită inițial 
ta, a pierdut meciul cu

au

cîte

cu 8—6. Pe locul 2, Franța, 
Ungaria și Italia.

Tot pe locul I au încheiat 
neul de la Berlin și sabrenii 
mâni. Ei au dispus în finală 
9—7. de echipa Ungariei.............. ..
la acest meci, sabrerii noștri ob
ținuseră trei victorii în grupă, cu 
9—0 la Dynamo Vilnius 
9—4 la Dynamo Moscova 
namo Berlin.

Locuri fruntașe au fost __
te și în turneele finale individua
le. La Berlin, Irimiciuc s-a cla
sat pe locul 3, iar Popescu pe 4 
(din 39 de sabreri), iar la Buda
pesta, spadasinul Ion Popa s-a 
clasat în primii 6 trăgători.

într-un alt concurs internațio
nal, Trofeul Gaudini, efesfășurat 
în localitatea Chalons sur Marile, 
echipa de floretă a țării noastre a 
dispus cu 9—7 de echipa Unga- _. . ...............

scor

apoi

tur- 
ro- 
cu 

Pînă

și cu 
Și Dy-

ocupa-

riei, dar a pierdut întâlnirile 
Franța și Italia cu același 
(6—10), ocupînd locul 3.

SURPRIZA IN FINALA
MUNCHEN. 7 — Turneul grupei 

I din Circuitul W.C.T. s-a încheiat 
cu o surpriză de proporții : finala 
probei de simplu a revenit out.side- 
rului Frew McMillan, clasat pînă

ETAPA A ll-a A DIVIZIEI A DE HANDBAL |
(Urmare din pag. I)

ciulă (3). Bun arbitrajul cuplului 
craiovean VI. Cojocaru — I. Mihăi- 
lescu. (AL. H.).

VOINȚA ODORHEI — UNI
VERSITATEA BUCUREȘTI 14—19 
(10—10). Meci extrem de disputat, 
în special în primele 25 de minute. 
Echipa bucureșteană a reușit să se 
distanțeze abia în ultima parte a 
întîlnirii. Principalele realizatoare : 
Mikloș (7) și Bartok (3) pentru Vo
ința, respectiv Arghir (9) și G. Va
sile (5). Au condus D- Purică și 
Erhan (Ploiești). A. PIALOGA 
coresp. județean.

Au marcat : Ana Stănișel 3. Vic
toria Amarandei 2, Maria Buzaș 2. 
Ștefania Constantin 2 și Jana Ru- 
soiu 1 — pentru Rapid, Doina Co- 
jocaru 7, Cristina Petrovici 3. Te
rezia Popa 2, Niculina Iordache 2, 
Edeltraut Sauer I, Ioianda Cîm- 
peanu 1 și Hilda Hrivnak 1 — pen
tru Universitatea Timișoara. Au 
arbitrat bine Tr. Ene și I. Dumi
trescu (Buzău). (H. N.).

SERIA A II-A

DE LA MUNCHEN
acum pe locul penultim. El învinge 
pe Nikola Pilici, după două tie-bțea- 
kuri: 5—7. 7—6, 7—6. în semifinale 
se înregistrează rezultatele.: McMil
lan—Roche 6—4. 7—6 ; Pilici—Dent 
7—6. 7—6. De notat că în „sferturi", 
Pilici îl eliminase pe Orantes, la sco
rul de 6—3, 6—7, 6—2.

Perechea Ilie Năstase—Pierre Bart
hes se calificase în finala de dublu, 
învingînd pe Pilici—Stone cu 6—3, 
3—6. 6—3. Pentru ca în ultimul meci. 
Năstase și Barthes să fio învinși de 
cuplul sud-nfrican Hewit—McMillan 
eu 2-6. 6-7

V.

MUREȘUL TG. MUREȘ — 
I.E.F.S. 8—13 (4—7). Partidă intere
santă, în care campioanele au de
butat bine (min. 10 : 5—0), dar au 
slăbit apoi tempo-ul (min. 35; 
8—6). pentru ca în final să revină 
din nou și să se detașeze în învin
gătoare. Principalele realizatoare : 
Bunea (4) și Boși (3) — I.E.F.S., 
respectiv Șoș (3) și Bartha (2). Au 
condus V. Căpățînă și V. Weichel- 
baum (Timișoara). A. SZABO — 
coresp.

CONSTRUCTORUL TIMIȘOARA 
— C.S.M. SIBIU 8—5 (5—2). Meci 
frumos, în care echipa gazdă a ob
ținut o victorie clară, meritată. 
Principalele realizatoare: Gheor
ghiu (4) șl Vezelici (2) — Con
structorul, respectiv Bădcscu (2). Au 
condus P. Radvany și I. Ardeleanu 
(Cluj). I. ENE — coresp.

TEXTILA BUHUȘI — UNIVER
SITATEA IAȘI 10—10 (8—4) ! Re
zultatul constituie, fără doar și 
poate, o surpriză, cu atît mai mult 
cu " 
păt 
a 
4 
toare :

DINAMO BRAȘOV — UNIVER- I 
SITATEA BUCUREȘTI 13—12 (6—7). I 
Joc echilibrat, cu o interesantă e- 
voluție a scorului. Principalii rea
lizatori : Niculescu (3), Kroner (3) 
și Schmidt (3) — Dinamo, respec
tiv Tirnicelu (4) și Szabo (3). Au 
condus C. Căpățînă și R. Iamandi 
(Buzău). V. POrOVICI — coresp.

I
I

Moise Hatos locul 4
în maratonul de la Atena

C.S.U. GALAȚI — MINAUR 
BAIA MARE 14—19 (6—11). Evo- 
luînd cu mult sub așteptări, stu
denții au suferit o înfrîngere ca
tegorică pe teren propriu. Reproba
bil gestul huliganic al unui spec
tator, care l-a lovit după meci pe 
arbitrul Curelea. Principalii reali
zatori : Văduva (6) și Condrea (3) 
— C.S.U.. respectiv Palko (8) și 
Pan (irit (8). Au condus T. Curelea 
și P. Țîrcu (București). T. SIRIO- 
POL — coresp. județean.

I
I
I
I
I

ATENA. * (Agerpres). — Ai latul 
englez Ian Thompson a cîștigat ma
ratonul tradițional care s-a disputat 
pentru a 11-a oară pe traseul legen
dar dintre Marathon și Atena. în
vingătorul a parcurs cei 42,195 km 
in 2h 13-50, fiind urmat de Max Co- 
icby (Anglia) 2h 18:49,2, Ron Kurrle 
(Ș.U.A.) 2h22 :40,2. O comportare me
ritorie a avut maratonistul român 
Moise Hatoș, clasat pe locul 4 (2h 
23:27,6) din 79 de concurenți care au 
luat startul.

ECHIPE FETE, GRUPA A : Ceho
slovacia — Polonia 3—1, Ungaria — 
Grecia 3—0, România — Suedia 3—1 
(Alexandru — Radberg 2—1, Lesai
— Hellman 0—2, Alexandru, I.esai
— Radberg, Andersson 2—0, Alexan
dru — Hellman 2—0), Suedia — Gre
cia 3—0. România — Polonia 3—0 
(Alexandru — Kaiinska 2—0, Vlaicov
— Noworyta 2—1, Alexandru, Vlaicov
— Kaiinska, Noworyta 2—0), Unga
ria — Cehoslovacia 3—2, Cehoslova
cia—Grecia 3—0. Ungaria—România 
3—0 (Kishaszi—Lessai 2—0, Magos
— Vlaicov 2—0, Magoș, Lotaller — 
Vlaicov, Lessai 2—0), Suedia — Po
lonia 3—0.

GRUPA B ; R.F.G. — Franța 3—0, 
U.R.S.S. — Bulgaria 3—0, Iugoslavia
— Anglia 3—1, Iugoslavia — Franța 
3—2, Anglia — Bulgaria 3—1, U.R.S.S.
— R.F.G. 3—0, U.R.S.S. — Franța 3—0, 
Anglia—R.F.G. 3—2. Bulgaria—Iugo
slavia 3—0, Bulgaria—Franța 3—2, 
Iugoslavia — R.F.G. 3—0, U.R.S.S.— 

Anglia 3—0
ECHIPE BĂIEȚI. GRUPA A : Sue

dia — România 5—0 (Bengtsson — 
Gheorghe 2—0, Johansson — Doboși 
2—0, Wickstroem — Giurgiucă 2—0, 
Bengtsson — Dobosi 2—0, Wickstroem

— Gheorghe 2—0), Ungaria — Fran
ța 5—0, R.F.G. — Austria 5—2, Fran
ța—România 5—3 (Martin—Gheorghe 
0—2, Secretin — Giurgiucă 2—1, Bi- 
rocheau — Doboși 1—2, Secretin — 
Gheorghe 2—1, Martin — Doboși 0—2, 
Birocheau — Giurgiucă 2—1, Secre
tin — Doboși 2—1, Birocheau — 
Gheorghe 2—0), Suedia — Austria 
5—2, Ungaria — R.F.G. 5—0, Ungaria 
—România 5—0 (Bcrszei—Dobosi 2—0, 
Klampar — Gheorghe 2—1, Gergely — 
Panait 2—0, Klampar—Dobosi 3—0 
Borszei—Panait 2—0), Suedia—R.F.G. 
5—1, Franța—Austria 5—2, România 
—Austria 5—2 (Gheorghe—Schlitter
2—1, Dobosi—Baureger 2—1, Giurgiu
că—Weinmann 0—2, ' ' “ '
0—2, Gheorghe — 
Giurgiucă—Baureger 2—1,
Weinmann 2—1), Suedia — 
5—0 (învinșii n-au cîștigat 
set). Franța—R.F.G. 5—0 ;

GRUPA B : Cehoslovacia 
nemarca 5—1, Iugoslavia — ___
5—0, U.R.S.S. — Anglia 5—1, Anglia
— Olanda 5—0. Iugoslavia — Ceho
slovacia 5—4, U.R.S.S. — Danemarca

5—0, Olanda — Danemarca 5—4, 
Cehoslovacia—U.R.S.S. 5—2, Iugosla
via—Anglia 5—1.

BRATISLAVA, 7 (prin telefon). 
Turneul internațional masculin 
de volei dotat cu „Cupa Eliberă
rii" s-a încheiat duminică, în lo
calitate, cu victoria primei repre
zentative 
terminat 
disputat 
ment de 
tru prima oară (fiecare set se în
cheie la capătul a 60 de servi
cii) în intenția de a limita tim
pul de desfășurare a partidelor 
de volei. Echipa României a ocu
pat locul al doilea, ca urmare a 
victoriilor cu 3—0 obținute în 
fața formațiilor R.D. Germane, 
Bulgariei și Cehoslovaciei B.

în ultima zi ' 
baliștii români 
seturi (11—12, 
tida cu 
adaptat 
de noul 
cum ne 
ral Ștefan Roman, jucătorii noș
tri s-au prezentat mai slab în fața 
echipei ungare, știind că nu 
rata locul II. în plus ei au 
simțit eforturile depuse 
atunci în turneu. De asemenea, 
conducerea tehnică a echipei a 
vrut să încerce cu acest prilej 
doi dintre sportivii tineri: Marian 
Păușescu (în locul lui Schreiber) și 
Constantin Bădiță (în locul lui 
Bartha), ceea ce a avut influen
tă asupra omogenității sextetului 
utilizat.

Iată rezultatele înregistrate 
ultimele 3 zile: România — 
garia 3—0, R. D. 
Cehoslovacia B 3—1, 
cia 
mânia — Cehoslovacia B 
R. D. Germană — Ungaria 
Cehoslovacia — Bulgaria 
(sîmbătă), Cehoslovacia — 
Germană 3—1. România — Unga- 
garia 0—3, Bulgaria — Ceho
slovacia B 3—2 (duminică).

Clasament 
eia A, 2. 
4. Ungaria, 
slovacia B

a Cehoslovaciei, 
neînvinsă acest 
după un nou 
joc, experimentat

care a 
turneu, 
regula- 

pen-

de întreceri, volei- 
au pierdut în trei 

7—10, 10—14) par- 
Ungariei, care s-a 

condițiilor impuse
echipa 
bine 
regulament de joc. După 
spunea antrenorul fede-

pot 
re- 

pînă

în 
Bul-

Germană — 
Cehoslova- 

Ungaria 3—0 (vineri), Ro- 
~ 3—0,

3—0, 
3—1 

R. D.

final: 1. Cehoslova-
România, 3. R.D.G.,

5. Bulgaria. 6. Ceho-

* 1

Dobosi—Schlitter 
Weinmann 2—1, 

Dobosi— 
Ungaria 
nici un

- Da- 
Olanda

★
Ieri a părăsit Capitala lotul re

prezentativ de tineret, care va par
ticipa la o competiție voleibalistică, 
ce va acea loc în Algeria, între 11 
și 14 aprilie. La turneu vor mai 
lua parte echipele Franței și țării 
gazdă. Intr-o întrecere similară vor 
evolua și tinerele noastre voleiba
liste, în perioada 21—29 aprilie.

De asemenea, Ioturile de juniori și 
junioare ale Capitalei se vor pre
zenta la startul competiției dotată 
cu „Trofeul Capitalelor", care se va 
desfășura la Moscova, între 10 ți 
15 aprilie.

SERIA A ll-A
RAPID — UNIVERSITATEA TI

MIȘOARA 10—17 (3—8). Minutul 
10 : 3—1 în favoarea formației Ra
pid ; minutul 30 : 10—3 pentru U- 
niversitatea Timișoara. Așadar, 
timp de 20 de minute echipa gazdă 
nu a înscris nici un gol (!), pe
rioadă în care oaspetele au marcat 
9... Elevele lui Fr. Spier au în
ceput bine partida cu ex-campioana. 
Ele au acționat o vreme (cam 10 
minute) pe un front larg, au pre
gătit îndelung atacurile și au reu
șit să străpungă sistemul defensiv 
al timișorencelor. Apoi, însă, s-au 
apropiat de semicercul advers, de
venind o pradă ușoară pentru ex
perimentatele și nu mai puțin ta
lentatele jucătoare pregătite da 
Constantin Lache.

în majoritatea timpului, Univer
sitatea Timișoara a acționat dezin
volt, a speculat la maximum greșe
lile adversarei, a tras mult și bine 
la poarta apărată cu destul de pu
ține ș»nse de Mariana Amățoiu (pînă 
în min. 37) și Florica Capotă. în 
acest timp, Maria Buzaș evolua pe 
extremă... La Rapid, Fr. Spier are 
multe probleme, îndeosebi în ceea 
ce privește disciplina tactică.

cît echipa studentelor, proas- 
promovată în divizia A, 

fost condusă la pauză cu 
goluri. Principalele realiza- 

Mihăilă (3) și Stoleru (2) 
— Textila, respectiv Stamatin (5) 
și Cojocărița (2). A condus cuplul 
bucureștean M. Marin și A. Vîr- 
topeanu. I. VIERU — coresp.

MASCULIN, SERIA I

DINAMO BUCUREȘTI — A.S.A. 
TG. MUREȘ 21—7 (10—3). Așa cum 
anticipam, în acest joc s-a înre
gistrat scorul etapei. Fără nici o 
problemă, bucureștenii au obținut 
o victorie comodă, cu toate că în 
formație nu au evoluat cei doi 
pivoți Bota și Samungî. Principalii 
realizatori : Dan Marin (6), Cosma 
(5), Licu (4) șl Filipescu (4) — Di
namo, respectiv Feher (3) și Mașca 
(3). Au condus bine brașovenii Gh. 
Lungu și R. Antohi (C. A.).

INDEPENDENTA SIBIU — ȘTI
INȚA BACÂU 17—15 (8—9). Meci 
deosebit de disputat, în care oaspe
ții au condus din min. 19 și pînă în 
min. 57. In ultimele trei minute, 
însă sibienii acționează mai calm, 
egalează pe contraatac și se dis
tanțează, obținînd o victorie 
cită și meritată. Principalii 
zatori : Schmidt (9) și Speck 
Independența, respectiv Odae
Tase (2). Au condus V. Pelenghian 
și Șt. Șerban (București). I. IO
NESCU — coresp. județean.

POLITEHNICA TIMIȘOARA — 
C.S.M. REȘIȚA 23—16 (12—6). Der- 
by-ul bănățean a revenit echipei 
cu mai multă experiență, care s-a 
dovedit și mai omogenă. Principalii 
realizatori : Cristian (10) și Gu- 
nesch (7) — Politehnica, respectiv 
Cosma (5), Gherasim (5) și Con
stantin (4). Au condus I. Crîsnic și 
Gh. Rizopol (Petroșani); P.
— coresp. județean.

CLASAMENTE
rEWININ,

1. I.E.F.S. București
2. Univ. București
3. Confecția
4. Rulmentul Brașov
5. Mureșul Tg. M.
6. Voința odorhei

Seria a

ARCAN

Seria I
2 2 
2 1
2 1 
?2
2

1 
o 
o

n 
î 
î 
o 
o 
o

0 
0
0
12
2

24—16
28—23
22—18
24—26
21—28
22—30

3
3
2
0
0

Il-a

I
I
I
I
I
I
I

mun- 
reali- 
(4) - 
(7) și

1. Univ. Timișoara
2. Univ. Iași
3. Textila Btihuși
4. Constr. Timișoara
5. C.S.M. Sibiu
6. Rapid București

MASCULIN,
1. Dinamo Buc.
2. steaua3. Univ. Cluj
4. Independența Sibiu
5. știința Bacău
6. A.S.A. Tg. Mureș

Seria a

î
22
2
2
2

2
1
1
1 
0
0

o 
1
1 
o 
o 
o

30—220
0 24—18
0
1
2
2

20—14 
20—18 

9—18
18-31

4
3
3
2
0
0

I

Seria I
î 2 0
1 1 0

0 35—50
0 22— 9

4
2

110 0 16-13 2
2
0
0

2 1
2 0
2 0

tl-a

0 1 30—33
0 2 23—51
0 2 16—43

1. Minaur Bata Mare
2. Dinamo Brașov
3. Poli. Timișoara
4 Univ. București
3. C.S.U. Galați
ii. c.s.M. Reșița

33—29 4
40—35 2
23— 23 2
24— 30 0
33-43 0

I
I
I
I
I
I

D. 
înscris : Mihailov (min. 
(min. 13), Malțev (min. 
(min. 53) și Sciadrin 

alte jocuri : Cehoslova-

START ÎN C. M

Lano 3—3 R. D. GERMANĂ: 
Ultima etapă

DE HOCHEI
(grupa A)

La Helsinki, au început întrecerile 
campionatului mondial de hochei pe 
gheață (grupa A). Selecționata 
U.R.S.S., deținătoarea titlului, a de
butat victorioasă, ciștigind cu scorul 
de 5—0 (2—0. 0—0, 3—0) meciul sus
ținut în compania formației R. 
Germane. Au 
8),. Kuznețov 
43), Iakușev 
(min. 59). în 
cia — Polonia 8—0 (4—0, 2—0. 2 —0); 
Finlanda — R.D. Germană 7—3 (2—1, 
1—0. 4—2) : Suedia — Polonia 4—1 
(1—1. 3—0. 0—0), Cehoslovacia — Sue
dia 3—2 (1—1, 1-1, 1-0).

în fotografie: luptă dîrză la man
tinelă între sovieticul Viktor Kuzne
țov — căzut pe gheață — și R. Kar
ger, din echipa R.D. Germane.

ITALIA : Napoli

BOLOGNA, 7 (prin telex) Eta
pa a 24-a a programat cîteva par
tide de mare interes, la Milano, 
Neapole și Verona, Internazionale 
a terminat la egalitate pe teren 
propriu cu Fiorentina și tot egal

AGENDA SĂPTÂMÎNII
8—13 TENIS DE MASA Continua campionatele eurooene la Ljubljana8—14 TENIS Turnee W.C.T. la Monte Carlo (gr. I); Orlando (gr. 

II); Tokio (gr. III).VOLEI Turneu internațional (m) In Algeria.HOCHEI Continuă campionatul mondial (gr. A) la Helsinki.
handbal Cupa țărilor latine, pentru echipe de tineret, la 

Teramo (Italia).9-14 ATLETISM Campionatele Amerioil de Sud, la Santiago de 
Chile.

9—21 CICLISM Turul Marocului.
10 FOTBAL Bolu Spor — S. C. Bacău, ta Cupa balcanică; 

semifinalele cupelor, europene (C.C.E., Cupa cupe
lor, Cupa U.E.F.A.).

10—13 ÎNOT Campionatele S.U.A.. Ia Pallas.
10—15 VOLEI Trofeul capitalelor, la juniori (m, f). ia Moscova.
10—16 FOTBAL Turneul de juniori de la Cannes.
11—15 RUGBY Campionatul european de juniori, la Heidelberg.

AUTOMOBILISM Raliul Safari.
12—14 TENTS Turul n al Cupel Davis (zona asiatică).
12—ÎS SCRIMA Campionatele mondiale de tineret, la Istanbul.
13—15 ÎNOT Concurs internațional. Ia Leeds ; Cupa țărilor la

tine, la Marsilia.
14 AUTOMOBILISM Concursuri la Saizburgrîng și Monza.

TELEX • TELEX • TELEX •
La „Palatul sporturilor" din Riga s-a 
disputat prima manșă a finalei Cupel 
campionilor europeni la baschet femi
nin, ta care s-au tatflnit formațiile 
T.T.T. Riga șl U.C. Clermont — Fer
rand. Deținătoarele trofeului. baschet
balistele sovietice, au cîștigat cu 96—67 
(47—34). Cea mai bună jucătoare de pe 
teren a fest Uliana Semenova, care a 
reușit să înscrie 54 de puncte ! Din 
echipa franceză s-a evidențiat Jackie 
Chazaion, autoarea a 15 p. partida 
retur se va desfășura la 12 februarie, 
la Clermont — Ferrand■
Pe pîrtia de Ia Plagne (Savoia), cunos
cuta schloară franceză Isabelle Mir a

corectat recordul mondial de viteză pe 
kilometru lansat. In tentativa sa, Isa
belle Mir a realizat o medie orară de 
143,470 km. Recordul feminin anterior 
era de 143,027 km/h șt era deținut de 
austriaca Christel Staffner.
H
La Minsk (In oisclnă de 30 m) a înce
put întîlnirea de înot dintre selecționa
tele masculine șt feminine ale U.R.S.S. 
și R.D. Germane. După prima zi de în
treceri. scorul este favorabil eu 65—55 
puncte înotătorilor din R.D. Germană. 
Iată câștigători! probelor, la masculin : 
100 m liber — Pyttel (R.D.G.) — 53,76; 
100 m fluture — Matthes (R.D.G) 
57,17; 100 m bras — Pankin (U.R.S.S.)

încheiat meciul dintre Napoli 
și Lazio. N-au lipsit și une’-'sur
prize, ca victoria lui Juve Ce
sena și înfrîngerea lui Milan la 
Verona. Iată rezultate și autorii 
golurilor: Cagliari — Sampdoria 
2—1 (Riva 2, respectiv Rossi- 
nelli); Cesena — Juventus 0—2 
(Anastasi și Altafini) ; Genoa — 
Foggia 2—1 (Corradi 2. respectiv 
Cimenti); Inter — Fiorentina 1—1 
(Boninsegna, respectiv Saltutti); 
Napoli — Lazio 3—3 (Clerici 2 — 
dintre care unul din penalty, Ju
liano. respectiv Chinaglia 3, din
tre care unul din penalty) ; Roma 
— Lanerossi Vicenza 0—0 (parti
da s-a jucat la Pisa) ; Verona — 
Milan 2—1 (Zaccareli, Sogliano — 
autogol, respectiv Turni) — me
ciul s-a jucat sîmbătă : Torino — 
Bologna 2—0 (Pulici 2 — dintre 
care unul din 11 m).

în clasament, Lazio are 35 p, 
fiind urmată de Juventus cu 32 p, 
Napoli 30 p, 
25 p, Milan 
Cesena 22 p.

în clasamentul golgeterilor 
duce Chinaglia (Lazio) cu 
urmat de Boninsegna 
19 g, Riva 13 g etc.

Campionatul R. D. Germane s-a 
încheiat cu succesul echipei F. C. 
Magdeburg care în ultima etapă 
a învins cu 3—2 pc F. C. Vor- 
wărțs Frankfurt pe Oder, Alte 
rezultate : Erfurt — Rostock 0—0 ; 
Lokomotive Leipzig—Wismut1 Aue 
3—2; Dynamo Berlin —F. C. Karl 
Marx Stadt 2—1; Cottbus — Riesa 
1—2 : Carl Zeiss Jena — 
Dresda 3—0 : Clasament
1. F. z C. Magdeburg
2. Jena 36 p, 3. Dynamo 
35 p.

Dynamo 
final: 

39 p;
Dresda

ANGLIA : Leeds cîștigă

Inter 29 p,
24 p, Bologna 
etc.

Torino
23 p,

con-
20 g, 

(Inter) cu

CESARE TRENTINI

Lidera clasamentului, Leeds U- 
nited a învins cu scorul de 2—0 
formația Derby, iar Liverpool a 
cîștigat cu 
Park. Alte 
West Ham 
verten 2—1 
Norwich 2- 
field 1—0 : Southampton — Chelsea 
0—0 ; Stocke — Burnley 4—0 ; 
Wolverhampton — Tottenham 1—1 ; 
Ipswich — Manchester City 3—1. 
Conduce Leeds cu 54 p. urmată de 
Liverpool — 50 p și Derby — 42 p.

2—1 jocul cu Queens 
rezultate : Arsenal — 

0—0 ; Newcastle — E- 
; Manchester United — 
-0 ; Coventry — Shef-

TELEX • TELEX e TELEX
(U.R.S.S.) 
La femi- 

Franke 
(R.D.G.) 59.1: 200’m bras’— Hannelore 
Anke (R.D.G.) 2:41.03; 800 m liber — 
Gudrun Wegner (R.D.G.) 9:11,14.

1:03,95: 400 m liber — Krilov 
4:03,60 (nou record unional), 
nin : 100 m liber — Angela

La Yokohama au continuat Întrecerile 
campionatelor Internaționale de tenis 
de masă ale Asiei. lată principalele re
zultate Înregistrate in probele pe echi
pe: masculin : Japonia — Singapore
3—0: R.P. Chineză — Malayezia 5—0: Aus
tralia — India 5—0; Iran — Filipine 
5—4; Macao — Siria 5—0: Sri Lanka 
— Cipru 5—2: Noua Zeelandă — Irak 
5—2; feminin; India — Tailanda 3—1:

R.P. Chineză — Singapore 3—0; Jano- 
nia — Tailanda 3—0: Pakistan — Siria 
3—0; Iran — Sri Lanka 3—1: R. P. 
Chineză — Noua Zeelandă 3—0; Ma
layezia — Tailanda 3—1; India — Sin
gapore 3—1; Filipine — Pakistan 3—2: 
iran — Liban 3—2.■
Cea de-a 120-a ediție a cursei de cano
taj academic care se dispută în fiecare 
an pe Tamisa, între ..opturilc'' univer
sităților din Cambridge și Oxford, a 
fost ciștigată de studenții din Oxford. 
Scorul general este de 67—52 ta favoarea 
universității din Cambridge, una din 
întreceri (cea din anul 1877) terminîn- 
du-se „ex aequo” (ia egalitate).
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