
SÎMBĂTĂ Șl DUMINICĂ,
II ................. ............. / ... ----------------------------------------- ----

I

SUCCESE REMARCABILE

ALE SPORTIVILOR ROMÂNI

ÎN COMPETIȚII INTERNAȚIONALE ANUL XXX — Nr. 7741 4 PAGINI 30 BANI Luni 15 aprilie 1974

S-AU ÎNCHEIAT CAMPIONATELE EUROPENE DE TENIS DE MASĂ
In campionatele mondiale de SCRIMĂ PENTRU TINERET

MARIA ALEXANDRU - MEDALIE DE ARGINT ADALBERT KUKI A CÎȘTIGAT
LA DUBLU FEMEI, ALATURI MEDALIA DE AUR LA FLORETĂ

DE ALICE GROFOVA (Cehoslovacia) eston 74
© Perechea Eleonora Vlaicov — Magdalena Lesai medalie de bronz I © Noii 
la simplu : iudit Magos (Ungaria) și Milan Orlowski (Cehoslovacia)

campioni continentali

Festivitate de premiere 
stingă la dreapta), Magdalena Lesai

la dublu-fete: pe podium și reprezentantele noastre Maria Alexandru (a doua de la 
și Eleonora Vlaicov (ultimele din dreapta). Telefoto AGERPRES

NOVI SAD, 14 (prin telefon). Un 
public numeros și extrem de tem
peramental a creat o ambianță 
fierbinte sîmbătă seara în sala 
sporturilor din Novi Sad, unde s-a 
consumat cel din urmă act al edi
ției a IX-a a campionatelor euro
pene de tenis de masă. I-au fost 
oferite partide de excelentă valoa
re tehnică, cu faze de mare spec-

tacol, disputate într-o notă de ex
traordinară dîrzenie (mai 
poate, finala feminină, în 
Magos a obținut o 
fața lui Hellman), 
ziaste au aplaudat 
campioni cît și pe 
tori, pentru că 
vinși au oferit împreună adevărate 
demonstrații de virtuozitate, de

puțin, 
care 

victorie netă în 
Tribunele entu- 
frenetic atît pe 
ceilalți competi- 

învingători și în-

luptă sportivă palpitantă, dusă 
o ardoare extremă.

După ce titlurile continentale 
echipe femei, echipe bărbați 
dublu mixt reveniseră, așa cum

Constantin COMARNISCHI

cu

la 
și 
se

(Continuare în pag. a 4-a)

ISTANBUL, 14 (prin telefon). — 
Primul laureat al campionatelor 
mondiale de scrimă-tineret care se 
desfășoară, în aceste zile, la Istan
bul, în sala de sport Sergi Saray, a 
fost floretistul nostru Adalbert 
Kuki. Cu cele 4 victorii în finală 
și numai un eșec, la limită și destul 
de discutabil, în ultimul asalt, 
Kuki a realizat un bilanț catego
ric, deosebit de prestigios pentru 
un trăgător de numai 18 ani și 
care n-a mai avut decît o dată 
prilejul să participe la o compe
tiție de asemenea anvergură : cam
pionatele mondiale de tineret, des
fășurate acum doi ani la Madrid. 
Acolo, sîrguinciosul elev din Satu 
Mare a ajuns pînă în semifinalele 
campionatelor. Acum, el a urcat 
pe cea mai înaltă treaptă a podiu
mului. Firește, între trăgătorul de 
atunci și cel de azi este o deose
bire apreciabilă. Floretistul nostru 
s-a mațurizat considerabil, și-a for
mat un stil și posedă un bagaj 
de cunoștințe tehnice la nivelul 
multor scrimeri seniori. Ceea ce 
a contribuit, în plus, la succesul 
său de acum au fost luciditatea și 
calmul cu care a evoluat chiar și 
în momentele cele mai încărcate 
de tensiune și — să nu uităm — 
prezența la marginea planșei a 
omului care l-a descoperit și l-a 
format, antrenorul emerit Alexan
dru Csipler.

Cît de impresionantă a fost ma
niera în care a cîștigat Kuki titlul 
mondial o dovedește și gestul pre
ședintelui Federației internaționa
le de specialitate, francezul Pierre 
Ferri care, în ajun, ne spusese că 
îl vede pe tînărul său compatriot 
Pietruska cîștigător al probei pen
tru a doua oară și care, la sfîrșitul 
finalei, a coborît din tribuna ofi 
cială pentru a-1 îmbrățișa cu efu
ziune pe sportivul nostru. Specia
listul italian Guido Malacarne ne-a 
declarat în legătură cu victoria 
lui Kuki: „De la Christian d’Oriola

nu am mai văzut un scritner care 
să tragă cu atîta dezinvoltură șl 
eleganță. Păstrați-1 cu grijă. E o 
mare avuție pentru scrima dv.*‘.

Principalul favorit a fost 
germanul Mathias Behr, < 
prezenta cu un palmares 
valoros, realizat în anul 
după „mondialele" de la 
Aires, unde el terminase pe locul 
secund. Se credea că el își va lua, 
aici, revanșa asupra lui Pietruska 
dar, încă de la primul asalt, Kuki 
îi spulberă visurile, întrecîndu-1 
comod cu 5—3 (2—0, 3—1). S-a pă
rut apoi, că șansa îi va surîde, din 
nou. lui Pietruska deoarece, acesta 
îl învinge pe Kuki cu- 5—4 după 
ce sportivul nostru condusese cu 

La 4—4, sătmă-
o tușă gratuită 
lamei sale nu a 
se constată acest 

asaltul

; vest- 
care se 

foarte 
scurs 

Buenos

1—0, 3—2, 4—3. 
reanul a primit 
pentru că vîrful 
funcționat. Deși 
lucru, la controlul tehnic 
nu se reia de la 4—4 și se acordă 
victoria sportivului francez.

în ciuda acestei decizii, Kuki nu 
s-a descumpănit. A continuat să 
lupte calm dar decis și a obținut

trei victorii consecutive : 5—1 cu 
Bellone (Italia), 5—4 cu Dai Zotto 
(Italia) și 5—1 cu Martevvicz (Po
lonia). Clasamentul final se pre
zintă astfel : 1. A. KUKI (ROMA
NIA) 4v ; 2. M. Behr (R.F.G.) 3v ; 
3. Pietruska (Franța) 3 v ; 4. Mar 
tewicz (Polonia) 2v; 5. Dai Zotto 
(Italia) 2v ; 6. Bellone (Italia) lv.

în întrecerea floretistelor, dele
gația țării noastre are, de aseme
nea, o reprezentantă în finală, pe 
Magda Barto.ș, care și-a apărat 
cu multă dîrzenie șansele. De alt
fel, n-a lipsit mult să o vedem 
printre finaliste și pe Marcela 
Moldovan care, în semifinale, a 
dispus ușor de Eltz (R.D. Germa
nă) cu 4—2, dar a pierdut la li
mită — din cauza lipsei de expe
riență în marile concursuri — 
asalturile cu Kovacs (Ungaria) și 
cu Kniazeva (U.R.S.S.), asalturi în 
care ea a condus cu 3—0 și, res
pectiv, cu 3—1. In ceea ce o pri
vește pe Viorica Draga, ea a plă
tit cel mai scump tribut frigului 
din sală : a contractat o răceală 
complicată cu o amigdalită și îu

MW

A. KUKI

aceste condiții nu a putut ajunge 
decît pînă în turul II al competi
ției.

Duminică au început, concomi
tent, probele de spadă și sabie. 
Pînă la ora convorbirii noastre te
lefonice, avem un sportiv în semi
finalele de spadă (E. Kereke.ș) și 
pe toți cej trei sabreri în sferturi

Tiberiu STAMA

(Continuare in pag. a 4-a)

RUGBYȘTII ROMÂNI AU OBȚINUT 0 NOUA VICTORIE:

CAMPIONATELE INTERNATIONALE DE GIMNASTICĂ

RAISA BICIUKINA (U.R.S.S.)

Sîmbătă după-amiază și duminică 
dimineață au continuat, în sala 
Floreasca din Capitală, campiona
tele internaționale de gimnastică 
„Gheorghe Moceanu" ale României
— aflate la cea de a XVII-a ediție
— sub semnul unui interes evident 
crescut din partea publicului. Exer
cițiile liber alese, desfășurate în 
cursul după-amiezii de sîmbătă și 
urmărite, parțial, în transmisia di
rectă efectuată de televiziunea ro
mână, ne-au oferit, așa cum era 
de așteptat, evoluții interesante, cu 
multe elemente de ridicată tehni
citate și dificultate, cu combinații 
plăcute, exerciții pe care sportivii 
și sportivele le pregătesc pentru 
campionatele mondiale din toamna 
acestui an. La capătul a mai bine 
de patru ore de concurs au fost 
desemnați învingătorii la indivi
dual compus : Raisa 
(U.R.S.S.) la feminin și Dan 
(România) la masculin.

Dacă victoria campionului 
era cu totul scontată și Dan 
s-a detașat de cei mai puternici 
adversari ai săi la aproape trei 
puncte (!), succesul gimnastei so
vietice reprezintă, într-o mare mă
sură, o surpriză, Biciukina reușind 
să-și înscrie în palmares un rezul
tat onorabil, dacă avem în vedere 
participarea și renumele european 
al campionatelor internaționale ale 
țării noastre. Cîștigătoarea celei 
de a XVII-a ediții a acestei tradi
ționale întreceri a reușit să se 
impună printr-o mai mare con
stanță la cele patru probe, prin 
exerciții de o remarcabilă com
poziție, sigur și corect executate, 
cu multe elemente de dificultate, 
notele obținute detașînd-o treptat 
de principalele favorite. Elena 
Ceampelea, care conducea după 
programul impus, a luptat foarte 
mult pentru a-și înscrie în palma
res un succes prestigios și-i putem 
adresa cuvinte de laudă pentru 
ambiția și dîrzenia de care a dat

dovadă. Mai ales la bîrnă și sol 
ea s-a impus în fața adversarelor 
sale, însă la unele aparate a avut 
evidente neajunsuri, care n-au scă
pat brigăzilor de arbitre. Astfel că 
multipla noastră campioană a tre
buit să accepte locul al doilea la 
individual compus. Un loc sub po
sibilitățile ei bine cunoscute a o- 
cupat în competiția noastră și 
dubla campioană absolută a Ro
mâniei, Anca Grigoraș. în absența 
Alinei Goreac (bolnavă), Anca ră
măsese speranța noastră principală 
pentru victorie, dar din desfășu
rarea competiției s-a văzut prea 
bine că Anca Grigoraș nu este încă 
în forma care i-a adus atîtea re
zultate bune în sezonul ' trecut. 
Dintre participantele străine, care

Biciukina 
Grecu

nostru 
Grecu

Constantin MACOVEI

(Continuare in pag. a 2-a)

ÎNAINTEA FINALELOR

DE LA CLUJ

20-6 (10-6) CU POLONIA

Raisa Biciukina (U.R.S.S.) — o merituoasă învingătoare în competiția fe
minină Foto : D. NEAGU

AGENDA EDIT» DE VARA
întrecerile masculine au fost domi
nate de 
cisiv cu 
tigat cu
Galați 8 p ; 2. Bacău 7 p ; 3. Con
stanța 6p ; 4. Suceava 5 p ; 5. Plo
iești 4 p. Clasament echipe femini
ne : 1. Suceava 7 p ; 2. Galați 5 p: 
3. Bacău 4 p ; 4. Constanța 3 p- 

Gh. ARSENIE — coresp.
BRAȘOV. în orașul de la poa

lele Tîmpei a avut loc etapa de 
zonă la fotbal (rezervată studenți-

Sfîrșitul săptămînii trecute a 
fost marcat de numeroase acțiuni 
desfășurate în cadrul celor trei 
mari manifestări sportive de masă 
aflate la ordinea zilei ; „CUPA 
TINERETULUI" — ediția de vară, 
„CROSUL TINERETULUI" și com
plexul „SPORT ȘI SĂNĂTATE".

GALAȚI. Timp de două zile, sa
la de sport a Facultății de educa
ție fizică din localitate a găzduit 
etapa studențească de zonă la vo 
lei, din cadrul „Cupei tineretului".

gazde care, în meciul de- 
studenții băcăuani, au cîș- 
2—0. Iată clasamentul : 1

S-o spunem de la bun început : 
deși a cîștigat ieri după-amiază, 
pe stadionul Dinamo, cel de-al 
doilea său joc internațional din a- 
cest an, în cadrul campionatului 
european, cu 20—6, echipa noastră 
națională nu ne-a impresionat, 
prestînd una din cele mai slabe 
partide ale sale din ultimul timp. 
Pentru că nu victoria ne-a intere
sat ieri cel mai mult, nu scorul, 
destul de rotund, de altfel, ci ma
niera de 
canism, 
perfect, 
tivă. Ei 
aspirins i 
inspirație și glorie și doar lipsa de 
experiență a partenerilor de între
cere a făcut ca finalmente succe
sul să încline de partea culorilor 
noastre. Minute în șir rugbyștii 
români, au jucat fără convingere, 
fără vlagă, parcă, crezînd că vic
toria vine de la sine atunci cînd 
ai în față un adversar mai modest, 
așa cum se bănuia a fi cazul ieri, 
într-adevăr, i-au 
noastre 
scorul,

• joc, prestația acestui me- 
pe care-1 dorim cît mal 
numit echipa reprezenta- 
bine, ieri formația noastră 
una din zilele ei lipsite de

trebuit echipei
35 de minute ca să egaleze 
care pînă atunci era favo-

marcat : min. 35 Constan- 
(incercare de penalizare),

AU
tin ------------ - - x- —
Durbac (transformare) ; mln. 38 
Ianiisievici (încercare) ;
55 Mateescu (încercare).

min.
________ ,________ ,, Durbac 

(transformare) ; min. 75 Durbac 
(încercare) — pentru România; 
min. 12 Manko (încercare), Ja
gieniak (transformare) — pen
tru Polonia.

ROMANIA : DURBAC — CON
STANTIN, Motrescu, Nica, IA
NUSIEVICI — Alexandru, MA
TEESCU — Pop, POSTOLACHE, 
Achim — Plntea, Atanaslu — 
Ciornei (mln. 77 Cioarec), Orte- 
lecan, DINU.

POLONIA ; JAGIENIAK — 
MANKO, Powelec. Malarczyk 
(mln. 70 Banaczek). ZIELINSKI 
— Calka, DOBRZYNSKI — KO- 
PYT (min. 65 Mlrosz), Kulezyn- 
skl. Krolicki — WIEJSKI, Olej- 
nlczak — Golab, MARCINKOW- 
SKI, Grzeszczak.

Arbitru : Francisco Sacristan
(Spania).

J 7

k „CUPEI TINERETULUIu

(1).rabil sportivilor polonezi : 6—0 
în urma unei spectaculoase încer
cări reușite de abila aripă Manko 
în minutul 12 de joc (a transfor
mat Jagieniak, un fundaș exce
lent). Și, desigur, că i-ar fi trebuit 
și mai multe minute dacă nu ar fi 
fost ajutată de arbitru, care ne-a 
acordat o încercare de penalizare, 
chiar la centru, pentru că aripei 
noastre Constantin, în urmărirea 
balonului, i s-a pus o piedică. Dar

atenție, Constantin se afla în acel 
moment în ofsaid și cei care ar fi 
trebuit să fie penalizați erau .jucă
torii români și nu cei polonezi ! 
Așa s-a egalat scorul. Și (poate) 
acesta a fost momentul psihologic 
al meciului, pentru că imediat a 
urmat o nouă încercare, a lui Ia- 
nusievici, nici ea întru totul regu
lamentară. Dar noi nu despre scor 
dorim să vorbim. Am insistat doar

Dimitrie CALLIMACHI

Încercarea lui Mateescu (nr. 9, ^culcat pe balon). Ianusievici (nr. 11) sa
lută reușita căpitanului echipei noastre naționale... ___

FOțo : Paul ROMOȘAN

(Continuare în pag. a 2-a)

1

DUPĂ o luncă călătorie aeriană

© Momente de relaxare Ia Zurich ® Peste Atlantic, în zbor de 
noapte 9 După 32 de ore de la 
voiajului © Primire călduroasă 
campioana lumii

pilecarea din București, final al 
șiț atentă in orașul partidei cu

ii (prin telefon), 
a lotului reprezen- 
a avut startul în 
de sîmbătă. Into- 

de

lor) din
Au luat 
trelor universitare Oradea,
Tg- Mureș și Brașov. Jocurile s-au 
disputat pe stadioanele Municipal 
și Tractorul și au atras numeroși 
spectatori. Cea ,mai bună echipă a

cadrul „Cupei tineretului", 
parte reprezentativele cen-

Sibiu,

bra-fost reprezentativa studenților 
șoveni, care s-a situat pe primul 
loc.

Carol GRUIA coresp. jud.

SAO PAULO
Lunga călătorie 
tativ de fotbal 
dimineața zilei 
vărășiți la aeroportul Otopeni
urările de succes ale reprezentanți
lor F.R.F., ale familiilor și priete
nilor, „tricolorii" au urcat la bor
dul cursei TAROM care i-a depus, 
după un zbor plăcut și lin la Zu
rich, la două ore după ce decolase 
de la București. In frumosul oraș 
elvețian, delegația noastră a

(Continuare în pag. a 2-a)

VICTORIE CLARA

N. 
Tr.

urmează : Medici - 
Petrolul 12. I.T.B 
10, Politehnica 8, 
Mureșul 6, C.S.U. 
regulamentului, ul

concurs de la 
adus nici o 
configurației 

sa superioară. 
BUCUREȘTI, in-

A UNIVERSITĂȚII BUCUREȘTI

CAMPIONATUL NAȚIONAL 
DE ȘAH PE ECHIPE

Ultimele două zile de 
Poiana Brașov nu au 
modificare importantă 
clasamentului în partea 
UNIVERSITATEA — 
stalată pe primul loc încă din primele 
runde ale turneului, și-a păstrat po
ziția cu îndîrjire, permițîndu-și chiar 
luxul unui meci egal în penultima 
rundă, în fața unei formații (C.S.M. 
Cluj) pe care ar fi putut să o depă
șească fără prea multe strădanii. A 
ciștigat echipa cea mai omogenă (14 
puncte), cea mai lucidă în ceea ce 
privește tactica de concurs, formația 
care a știut să-și dozeze eforturile 
țu maximă judiciozitate, rundă după

rundă. Noua campioană absolută a 
țării (D- Ghizdavu, S. Grunberg, 
M. Ghindă, M. Șuba, Elisabeta 
Polihroniade, Eugenia Bușoi, 
Barbu și rezervele D. Zara, 
Popa) a învins pe merit, cu toate 
că la prima’ masă (D. Ghizdavu) nu 
a obținut întru totul rezultatul aștep
tat. în clasament 
na Timișoara 13, 
11, Constructorul 
Medicina Iași 6, 
Brașov 1- Potrivit
timele două clasate au retrogradat în 
divizia „B“.

Reprezentanții formației Universita
tea București au cîștigat titlul repu-

blican și în campionatul masculin : 
28 Va puncte ; pe locurile următoare ’. 
Petrolul 27 (!), Constructorul 25, Me
dicina Timișoara 24, Politehnica 23 Va, 
I.T.B. 22, C.S.M 22, Mureșul 20, Me
dicina Iași 19, C.S.U. 14. Titlul de 
campioană feminină a țării a revenii 
însă echipei Medicina Timișoara 
(Gertrude Baumstark, Suzana Makai). 
care a totalizat 14 */a puncte, lăsînd 
departe în urmă pe toate celelalte 
concurente. Pe locul al doilea s-a si- 

puncte, urmată de 
Petrolul 91/2. Me- 
C.S.M. 9, Mureșul 
6, CS.U, 4 ‘/a. (T

primită de reprezentanți ai compa
niei aeriene braziliene VARIG, cea 
care a fost însărcinată de Confede
rația de sporturi din Brazilia să 
■asigura transportul echipei națio
nale a României de la Ziirich la 
Rio de Janeiro și, mai departe, 
spre Sao Paulo. Pînă la startul 
cursei pesfe Atlantic, s-a făcut o 
agreabilă plimbare prin oraș.

La ora 21, ora Ziirich, uriașa 
navă de pe mita spre Rio de Ja
neiro și-a pus în funcțiune reactoa
rele și porțiunea cea mai lungă a 
impozantului nostru voiaj a înce
put. Am zburat în noapte ore și 
ore. Cei care sînt insensibili la 
„plăcerile" unei călătorii așa de 
îndelungate au coborît spetezele 
fotolilor mobile, care au devenit 
primitoare canapele, și au adormit 
profund și îndelung. Pentru cel 
care n-au prea putut dormi, orele 
au trecut mai ușor, fiind invitați 
să urmărească filmele prezentate 
pe ecranul din compartimentele 
clasei turist a avionutlui, sau ascul- 
tînd muzică de dans în căștile ata
șate fiecărui fotoliu. La ora 7 (ora 
Rio — ora 12, ora București ului), 
avionul ateriza pe marele aeroport 
internațional „CJalaieo" al celui mai 
celebru dintre orașele Braziliei.

O escală, de 31 ore și, o nouă 
decolare, spre Sao Paulo, unde ate
rizarea se produceai la ora 11 (ora 
locală, deci 16, oi-ji București ului).

Primiți cu o mnrv amabilitate și 
căldură de către reprezentanții Fe
derației de fotbal a Brazilrci, ai 
Comisiei de fotbal a „statului Sao 
Paulo și de o veritabilei armată de

tuat I.T.B. 10 Va 
Universitatea 10, 
dicina Iași 9 Vî. 
81/2, Politehnica 
RADULESCU),

Effimie JONESCU

Dintre crosurile săptămînii trecute, cel organizat pe aleile Palatului pionierilor s-a bucurat de un mare suc 
ces de participare

- - - - - - - - - - (- - - - - - - - - - - - - —
(Continuare in pag. a ,3-a}
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„CUPA FEDERAȚIEI1' LA BASCHET -

REPREZENTATIVA ROMÂNIEI
A CUCERIT TROFEUL

CLUJ, 14 (prin telefon). Ediția 
a V-a a turneului internațional de 
baschet masculin „Cupa federa
ției", desfășurată timp de 3 zile în 
Sala sporturilor din localitate, s-a 
încheiat cu victoria selecționatei 
României, urmată în clasament de 
echipele Ungariei. R.T.I, Minsk și 
R. F. Germania. Succesul formației 
române, aflată la a doua evoluție 
internațională în noua di compo
nență, este îmbucurător și ne dă 
speranțe că într-un viitor apropiat 
reprezentativa țării • noastre va 
putea concura la pozițiile onorante 
ale baschetului european. Să reve
nim însă la competiția propriu-zisă, 
prezentîndu-vă rezultatele și unele 
amănunte.

ROMANIA — R.T.I. MINSK 
85—62 (53—26). Sîmbătă seara, e- 
chipa română a încîntat publicul 
prin spectaculozitatea și eficiența 
jocului prestat. Agresivi în apăra
re. prompți în lansarea contraata
curilor. preciși în acțiunile pozițio
nale, sportivii țării noastre și-au 
surprins valoroșii adversari și ca 
urmare în min. 7, tabela electro
nică arăta 22—8 pentru România, 
în continuare, diferența a crescut 
treptat ajungînd, în min. 28, la 38 
de puncte (72—34) ! în această si
tuație, antrenorii M. Nedef și P. 
Vasiliu au putut "chimba, pe rînd, 
jucătorii de bază (Popa, Oczelak, 
Molnar, Cernat, Tarău), rulînd în
tregul lot. Cei introduși în teren, 
în scopul verificării, n-au putut 
menține avansul care a scăzut, dai 
cele 23 de puncte finale oglindesc 
comportarea bună a reprezentativei 
române. Au marcat : Popa 28, Oc
zelak 14, Cernat 14, Georgescu 2, 
Molnar 4, Mănăilă 5, Braboveanu 
6. Niculescu 2, Pașca 6, Tarău 4 
(au mai jucat Barna și Cîmpeanu) 
pentru România, respectiv Guzik. 
19, Belikov 15, Kasnițki 9, Sereve- 
ria 5, Kravcenko 6, Kovalev 4. 
Popkov 4. Au arbitrat I. Uyguc 
(Turcia) și G. Dutka (România).

ROMÂNIA — R. F. GERMANIA 
80—79 (45—36). Din nou debut fur
tunos al baschetbaliștilor români

care, în „5“-ul Popa — Molnar — 
Cernat — Oczelak — Tarău, au 
obținut, în min. 15, 40—21 (!). Era 
de așteptat o victorie facilă. Din 
păcate nu s-a petrecut așa. Se 
impunea, dat fiind caracterul de 
test al turneului și ținînd seama de 
zestrea de 19 puncte, ca antreno
rii să schimbe, în mod treptat, for
mația. Cam în aceeași perioadă, 
antrenorul vest-german a indicat 
elevilor săi să aplice presingul în 
apărare, iar în ofensivă să folo
sească, în exclusivitate, atacurile 
lungi. Drept urmare, diferența a 
început să scadă, ajungînd la pauză 
la numai 9 puncte. La reluare, vă- 
zînd din nou în teren formația 
noastră de bază am avut convinge
rea că echipa română se va detașa. 
Spre dezamăgirea publicului însă, 
evoluția baschetbaliștilor noștri a 
fost în această perioadă sub cea a- 
rătată în debutul partidei. Crispați, 
impreciși în atac, dominați net sub 
panouri și avînd din min. 29 și 
handicapul eliminării lui Molnar 
(pentru 5 greșeli personale), spor
tivii români s-au văzut ajunși din 
urmă de jucătorii oaspeți, remar
cabili prin combativitatea lor. Din 
fericire, în ciuda unor greșeli copi
lărești comise chiar și în ultimul 
minut, selecționata română și-a 
menținut un avans minim, cîștigînd 
acest meci, care s-a dovedit hotă- 
rîtor în cucerirea „Cupei federa
ției". Comportarea generală în a- 
ceastă întîlnire a lăsat însă de 
dorit. Au marcat Popa 26 (cel, mai 
bun de pe teren), Oczelak ’ 18. 
Tarău 8, Cîmpeanu 2. Pașca 1, Cer
nat 16, Mănăilă 2, Molnar 4, Geor
gescu 3 pentru România, respectiv 
Pithran 18. Pollex 5, Rupp 2, Rei
ter 10, Blasius 2, Hachenberg 6, 
Kleen 8, Geschwindner 14, Wohlers 
12, Schulțe 2. Au arbitrat I. Uyguc 
(Turcia) și S. Szecsi (Ungaria).

R.T.I. MINSK — UNGARIA 88— 
83 (44—31). UNGARIA — R. F. 
GERMANIA 75—73 (45—39). Titlul 
de golgeter a fost cucerit de Vasile 
Popa, autor a 71 de puncte.

D STANCULESCU

LA TERAMO, ÎN „CUPA ȚĂRILOR LATINE41

ECHIPA Of TINERET A ROMÂNIEI - NEÎNVINSĂ - 
ARE ȘANSE MARI DE A CUCERI TROFEUL

TERAMO (prin telefon). între 
cerile celei de a Vl-a ediții a „Cu
pei țărilor latine" la handbal mas
culin — competiție rezervată se
lecționatelor de tjneret — a conti
nuat cu desfășurarea partidelor 
din cadrul turneelor finale.

După ce au avut o zi de odih
nă, handbaliștii români, care lup 
tă pentru cucerirea trofeului (ală
turi de echipele Franței și Spa
niei, calificate și ele în turneul fi-

nai pentru locurile 1—3) au intîlnit 
reprezentativa Franței. Evoluînd 
la fel de bine ca șl în partidele 
anterioare, elevii antrenorilor Eu
gen Trofin și Mihai Pintea au în
vins cu un scor categoric puternica 
echipă franceză : 29—16. în parti
da decisivă, reprezentativa Româ
niei va întîlni formația Spaniei, 
care a pierdut jocul cu Franța la 
scorul de 8—15.

Iată și alte rezultate înregistrate

în turneele finale : Canada — Ar
gentina 19—9, Portugalia — Bra
zilia 14—11, Italia — Portugalia 
10—9, Canada — Maroc 22—19.

în urma acestor rezultate, selec
ționata țării noastre — singura e- 
chipă neînvinsă în competiție — 
are șanse mari de a obține lo
cul I, situație în care va rămîne 
în posesia prețiosului trofeu, pe 
care l-a cucerit cu regularitate în 
ultimii ani.

DIVIZIA A LA HANDBAL

Universitatea București și Universitatea Timișoara 
în fruntea campionatului feminin

TOMA OVICI SI MARIANA SIMIONESCU - 
CÎȘIIGĂIORl Al „CRITERIULUI Of PRIMĂVARĂ"

IA TENIS
S-a încheiat primul mare concurs 

de tenis al sezonului — „Criteriul de 
primăvară" — și, odată cu căderea 
cortinei, sîntem în măsură să facem 
cunoscute și numele cîtorva jucători 
care, ca să spunem așa, au ieșit de 
la., iernat cu forțe proaspete și multe 
promisiuni. Dacă în categoria senio
rilor și senioarelor nu s-au produs 
mutații însemnate, în schimb junio
rii (unii dintre el) ne dau speranțe. 
Laurențiu Țiței trebuie în primul 
rind evidențiat pentru evoluția sa cu . 
totul remarcabilă de-a lungul între
gului turneu. Reprezentantul clubului 
Steaua s-a și instalat printre frunta
șii generației sale (17—18 ani) și sîn
tem siguri că se află pe o traiecto
rie ascendentă. Continuă, de aseme
nea. să confirme încrederea și spe
ranțele antrenorilor, Eduard Pană, 
Maria și Lucia Romanov (Cutezătorii), 
D. Bucătaru (T-C.B.), Elena Popescu 
(Dinamo București), precum și foarte 
tînărul jucător Florin Niță de la Școa
la sportivă Ploiești.

în partida din grupa de 4 jucători 
pentru desemnarea locului I al tur
neului, Toma Ovici (Progresul) l-a 
intîlnit pe Viorel Marcu (Dinamo 
București). Vîntul foarte puternic și 
temperatura destul de scăzută, iar la 
început și ploaia, au împiedicat buna 
desfășurare a jocului. Ovici a cîștigat 
în două seturi : 6—4, 6—2. Pe celelalte 
locuri : 2. I. Kerekeș (Dinamo Bra
șov) : 3. Viorel Marcu, 4 M. Russu 
(C.S.U. Construcții). La senioare Ma
riana Simionescu (Dinamo București) 
și-a adjudecat cu 6—1, 6—2 întîlnirea 
cu Elena Trifu (Steaua). Jucătoarea 
dinamovistă a cîștigat turneul, urma
tă de : 2 Elena Trifu. 3 Adriana Ca- 
raiosifoglu (Steaua), 4 Ecaterina Ro- 
șianu (Progresul).

Câștigătorii întîlnirilor de dublu- 
seniori : V. Marcu, I. Kerekeș care 
au dispus în finală cu 3—6, 7—6. 6—3 
de I. Sântei (Dinamo București). T. 
Ovici ; dublu femei : Elena Trifu, 
Adriana Caraiosifoglu (Steaua) — Ma
riana Simionescu, Mariana Nunweiller 
(Dinamo Brașov) 1—6, 6—1, 6—3 ; 
dublu-mixt : Mariana Simionescu, V. 
Marcu — Mariana Nunweiller, I. San-

Junioare 17—18 ani : 1 Simona Nun
weiller (T.C.B.) ; 2 Dorina Brăștin
(U.T.A.) ; 3 Mariana Hadgiu (Progre
sul) ; 4 Doina Szabo (Sănătatea Ora
dea) ; juniori : 1 Laurențiu Țiței ; 2 
Marian Mirza (Progresul)) ; 3 Cornel 
Barbu (Dinamo Brașov) ; 4 Călin Io- 
nescu (Dinamo) Juniori 15—16 ani : 
1 E. Pană (Cutezătorii), 2 I. Iovănes- 
cu (Progresul). 3 A. Dirzu (Progresul), 
4 F. Niță (Șc. sp. Ploiești) ; junioare : 
1 Elena Popescu (Dinamo), 2 Lunela 
Orășanu (Constr. Hunedoara), 3 Ma
ria Romanov (Cutezătorii), 4 Mariana 
Socaciu (Sănătatea Oradea). Pe pri
mul loc în grupa copiilor de 14 ani 
s-a situat D. Bucătaru. Finala de du
blu (15—16 ani) a fosț cîștigată de 
A. Dirzu — I. Iovănescu — la băieți, 
de surorile Romanov la dublu fete și 
de Lucia Romanov — F. Niță la du
blu mixt.

Ion GAVRILESCU

Sîmbătă și duminică, divizia A de 
handbal a programat jocurile celei de 
a treia etape. S-au disputat toate cele 
6 partide feminine și un singur meci 
masculin. Celelalte 5 meciuri din di
vizia A de handbal masculin vor a- 
vea loc — așa cum am mai anunțat 
— joi 18 aprilie.

FEMININ, seria I

I.E.F.S. — Confecția 10—10 (6—6). 
Disputată sîmbătă după amiază pe 
terenul de la stadionul Tineretului și 
considerată derby al etapei, partida 
a atras un mare număr de spectatori. 
Meciul, din punct de vedere tehnic 
și tactic, n-a reușit să satisfacă exi
gențele publicului. A fost mai mult o 
întrecere a greșelilor și a ratărilor. 
Rezultatul de egalitate este echitabil, 
întrucît nici una dintre cele două 
combatante nu merita să cîștige (fi
resc ar fi fost 6ă piardă..- amin- 
două !). Deși are numeroase elemente 
valoroase (Boși, Bunea, Hobincu, 
Radu ș. a.), campioana tării nu reu
șește să depășească stadiul unui ni
vel modest. Și n-ar fi exclus ca în 
aceste condiții să nu obțină calificarea 
în turneul final. Confecția, cu Con
stantina llie în zi slabă (pase la ad
versare, coordonare... haotică a atacu
rilor, șuturi neinspirate), s-a rezumat 
într-o mare parte a timpului la o 
cursă de urmărire pentru egalarea 
scorului- N-am înțeles de ce în final, 
cind a avut timp de aproape două 
minute mingea (scorul era 10—10), 
nici una dintre handbalistele de la 
Confecția nu a încercat să șuteze la 
poartă, să forțeze victoria. Să fi fost 
„remiza" unicul scop al elevelor an
trenorului Valeriu Gogiltan ?

Au marcat : Rodica Bunea 2, Marfa 
Luea 2, Maria Boși 2, Elena Frineu 1, 
Doina Radu 1, Natalia Rublenco 1, 
Valentina Ionescu 1—pentru I.E.F.S., 
Aurelia Costandache 3, Constantina 
llie 3, Maria Serediuc 2, Maria Dincă 
1, Maria Bidiac 1 — pentru Con
fecția.

Au condus foarte bine T. Curelea 
și P. Țîreu (București) (H. N.).

Rulmentul Brașov — Universitatea 
București 8—16 (2—5). Victoria stu
dentelor — pe deplin meritată — a 
fost facilitată și de comportarea slabă 
în apărare a formației brașovene, dar 
mai ales de ineficacitatea acestora. 
Este de reținut faptul că Rulmentul 
a ratat nu mai puțin de 6 aruncări 
de la 7 m ! Cele mai eficiente jucă
toare : Căciulă (4) și Oancea (3) — 
Rulmentul, respectiv Arghir (7) și 
Furcoi (5). Au condus I. Ionescu și

V. Grigorescu (Pitești). I- STANCA. 
— corespondent.

Voința Odorhei — Mureșul Tg. Mu
reș 11—9 (4—7). Joc viu disputat.
Oaspetele au condus pînă în min. 44, 
cind — grație unui finiș bun — gaz
dele reușesc să refacă handicapul și 
să cucerească o prețioasă victorie. In 
această partidă s-au detașat net prin 
valoarea lor două dintre componen
tele echipei reprezentative : Magda

leanu și N. Nicolae (Ploiești), D. DIA- 
CONESCU — oorespondent.

Constructorul Timișoara — Rapid 
București 11—7 (7—5). Datorită unei 
colaborări perfecte între linia de 9 
metri și semicerc, precum și apărării 
destul de bine orientate spre cele 
mai periculoase atacante adverse, ti- 
mișorencele au obținut încă o victorie 
prețioasă. Principalele realizatoare : 
Rădici (3) și Kaspari (3) — Construc-

Nici de această dată Constantina llie (Confecția) nu va reuși să găsească

tei 6—3. 6—4.

RUGBYȘTII ROMÂNI
(Urmare din pag. 1)

asupra acestor momente pentru a 
explica cît le-a fost de greu 
rugbyștilor noștri să se detașeze 
de cei polonezi, pe care altădată 
îi depășeau cu multă ușurință.

Să se fi schimbat între timp în- 
tr-atît raportul de forțe dintre 
combatanți ? într-o oarecare mă
sură da, fiindcă polonezii au evo
luat mai bine ca niciodată, vădind 
mari progrese în concepția de joc, 
ca și în pregătirea lor tehnico-tac- 
tică. Dar cauza principală, cre
dem noi, a nerealizării de către 
tricolori a unei partide la nivelul 
așteptărilor și pretențiilor noastre 
constă în subestimarea adversaru
lui. Cum altfel am putea explica 
lungile momente de joc „moale",

„CUPA TINERETULUI"
(Urmare din pag. 1)

BACÂU. La etapa de zonă' la 
fotbal din cadrul „Cupei tineretu
lui", desfășurată în localitate, au 
fost prezente următoarele reprezen
tative studențești ț Inst. pedagogic 
din localitate, Institutul de Petrol 
și Gaze din Ploiești, Institutul Pe
dagogic Constanța, Institutul Pe
dagogic Suceava și Institutul Poli
tehnic din Galați.

Rezultate tehnice : Bacău — 
Ploiești 1—0 (0—0) ; Constanța — 
Suceava 1—0 (0—0) ; Bacău — Ga
lați 2—1 (1—0).

în finala dintre echipele Con
stanța și Bacău au fost necesare 
cîte 5 lovituri de la 11 metri pen
tru desemnarea cîștigătoarei. Con- 
stăntenii au transformat 5, iar bă
căuanii doar 4, astfel că reprezen
tativa Constanței și-a cîștigat 
dreptul de a participa la etapa fi
nală de la Cluj.

llie IANCU — coresp. jud.

BAIA MARE. La etapa zonală 
de volei au luat startul 4 echipe 
studențești de "băieți și 4 de fete 
în ambele turnee, echipele studen
ților bâimăreni au cîștigat dreptul 
de a lua parte la etapa finală. Re
zultate tehnice băieți : Baia Mare 
— Brașov 2—0 : Tg. Mureș — Ora
dea 2—1 : Csradea — Baia Mare 
0—2 ; Brașov — Tg. Mureș 0—2 ; 
Brașov — Oradea 0—2 ; fete: 
Brașov — Tg Mureș 2—0 ; Baia 
Mare — Oradea 2—0 :j Tg. Mureș — 
Baia Mare 0—2 ; Bra fov — Oradea 
2—1 ; Tg. Mureș — Oradea 2—0 ; 
Baia Mare — Brașov 2—0.
L T. TOHATAN —; coresp. jud.

BUCUREȘTI. întrecerile pentru 
„Cupa tineretului", ediția de . vară, 
se află la ordinea zilei și în cadrul 
clubului sportiv Metalul București. 
La uzina „23 August", de pildă, 
au fost organizate pînă acum două 
concursuri de cros. Primul a fost 
cîștigat de Stoiana Popescu și de 
Gheorghe Niculescu, ambij munci
tori fn cadrul sectorului „Mecanic 
șef". Al doilea a revenit muncito
rului Nicolae Vasile din secția Lo
comotive construcții sudate.

în întrecerile de handbal parti
cipă un număr de 10 echipe, gru
pate în două serii. în zilele urmă
toare — paralel cu continuarea ac
tivității atletice și a întrecerilor 
de handbal — vor avea loc întîlniri 
între echipele de volei ale secțiilor.

D. DUMITRESCU, coresp.

„neadunat" și confuz, pe alocuri, 
în care... eroi principali erau 
sportivii noștri, altădată atît de 
viguroși ? Și ar mai fi o explica
ție. Nu am prezentat, din cauze 
mai mult sau mai puțin obiective, 
cea mai puternică garnitură- Și lu
crul acesta s-a resimțit din plin. 
Patru debutanți (Ianusievici, Ale
xandru, Achim, Pintea, plus rezerva 
Cioarec) sînt un handicap chiar în 
fața unei formații neexperimentate 
cum e Cotată cea a Poloniei, handi
cap care poate deveni insurmon
tabil dacă pe drumul naționalei se 
va ivi un adversar mai puternic !

Vom încheia aceste scurte consi
derații asupra partidei oficiale de 
ieri, prin a arăta că jocul — ex- 
cluzînd nivelul său tehnic — a fost 
agreabil, destul de palpitant pe 
alocuri, plăcut de urmărit. Singu
rele regrete : timpul, de-a dreptul 
ostil, și numărul extrem de redus 
al spectatorilor, jucători și antre
nori din Capitală absentînd în 
masă. Poate că transmiterea par
tidei la televizor i-a determinat să 
aleagă calea celei mai ușoare re
zistențe. Păcat. Rugbyul merită 
mai mult !

o soluție de pătrundere spre poarta 
(I.E.F.S.).

Mikloș (Voința), care a înscris 9 go
luri (l), și Rozalia Șoș (Mureșul) — 
7 goluri. Au aribtrat I. Covaci și Șt- 
Georgescu (București). A. PIALOGA 
—“ corespondent.

SERIA A II-A

Universitatea Timișoara — Textila 
Buhuși 11—10 (6—5). Tinerele jucătoa
re din Buhuși au evoluat foarte bine 
și a lipsit numai puțin ca la Timi
șoara să se înregistreze o surpriză de 
proporții. Textilistele au condus în 
min. 38 cu 8—6, dar experiența Doinei 
Cojocaru și intervențiile salutare ale 
Corneliei Hristov au făcut ca în final 
victoria să surîdă, totuși, studentelor. 
Principalele realizatoare : Cojocaru
(5) și Stoicovici (3) — Universitatea, 
respectiv Florea (4). Mihăilă (2) și 
Stoleru (2). Au condus VI. Cojocaru 
și I. Mihăilescu (Craiova). C. ȚIȚ — 
corespondent.

Universitatea Iași — C.S.M. Sibiu 
13—8 (6—5). Cu tot jocul obstructio
nist practicat de echipa sibiană (pe
nalizată cu 5 aruncări de la 7 m, 
toate transformate de gazde), Univer
sitatea Iași a obținut o victorie co
modă, meritată. Principalele realiza
toare : Stamatin (6) și Brezaie (3) — 
Universitatea, respectiv Văcariu (3) 
și Trandafir (3). Au condus N. Danie-

CAMPIONATELE
(Urmare din pag. 1)

au avut o contribuție notabilă la 
reușita spectacolului sportiv, mai 
ales în ziua a doua, am dori să 
menționăm aportul sportivei ma
ghiare Zsuzsa Matulai, clasată în 
final pe poziția a cincea la indi
vidual compus, și al gimnastei din 
R. D. Germană, Hannellore Ka- 
dolph. destul de mobilă și cu exer
ciții grele, în ciuda unei greutăți 
corporale vizibile.

Concursul masculin a avut în 
Dan Grecu o vedetă incontestabilă

CAMPIONATUL DE SĂRITURI PENTRU COPII

SPORTIVII DE LA PROGRESUL BUCUREȘTI 
S-AU IMPUS ATENȚIEI

A ÎNCEPUT CAMPIONATUL DE DIRT-TRACK

ION BOBÎLNEANU (Voința Sibiu) 
VICTORIOS ÎN ETAPA INAUGURALĂ

SIBIU, 14 (prin telefon). în po
fida timpului nefavorabil (frig și 
vînt) prietenii credincioși ai reu
niunilor motocicliste pe pista de 
zgură au umplut duminică dimi
neața tribuna stadionului Voința 
din localitate, unde s-a desfășurat 
prima etapă a campionatului repu
blican de dirt-track ediția 1974-

Ploaia căzută în timpul nopții 3 
înmuiat pista, supunîndu-i pe par- 
ticlpanții din Sibiu și București 
(reprezentanții orașului Arad au 
absentat din cauză că nu au avut 
asigurate condiții corespunzătoare 
de pregătire) la un dificil examen. 
Dintre cei 16 concurenți și o rezer
vă, mult solicitată datorită unor 
defecțiuni mecanice și accidentări, 
care au figurat pe foile de arbi
traj, într-o formulă de 20 de man
șe, Ion Bobîlneanu, I. Marinescu, 
C. Voiculescu, Gh. Sora s-au deta
șat de adversarii lor.

Iar confruntările directe dintre 
principalii candidați la primul loc 
au... încălzit spectatorii. Cu un plus 
de curaj și îndemînare în luarea 
turnantelor, sibianul I. Bobîlneanu 
a terminat neînvins etapa inaugu
rală.

în formă bună ni s-a părut a fi 
și Gh. Soia, dar jocul de... echipă 
și cîteva neatenții l-au dus pe un 
loc în clasament care nu ilustrea
ză adevărata lui valoare.

Dincolo de cei patru principali 
animatori ai întrecerilor ne aștep
tăm ca N. Răureanu, I. Țichinde- 
lean și St. Nagy, care în sezonul 
■trecut au bătut Insistent la porțile

consacrării, să dea o ripostă mai 
energică favoriților concursului 
Dar, în loc să facă uz de întregul 
lor arsenal tehnic și fizic, ei s-au 
considerat adesea învinși după 
două-trei ture.

Credem că în următoarele etape 
cei vizați vor dovedi că talentul 
io-r nu s-a consumat ca un... foc 
de paie.

Nu putem încheia acest scurt 
comentariu fără a menționa că va- 
tru concurenți, și anume : D. Col- 
cear, N. Băncilă (Voința Sibiu), 
I. Pițigoi, I. Petre (Metalul Bucu
rești) au debutat cu succes în acti
vitatea competițională, ceea ce de
notă că antrenorii secțiilor respec
tive se preocupă de viitorii perfor
meri.

Reuniunea de duminică s-ar fi 
desfășurat în condiții tehnico-or- 
ganizatorice ireproșabile dacă ar
bitrul principal și în acfelași timp 
starterul concursului, Eugen Pleșa 
(București) nu ar fi dat o plecare 
greșită, în ultima manșă, care a 
creat justificate nemulțumiri în 
rîndurile motocicliștilor.

CLASAMENTUL ETAPEI : 1. I. 
Bobîlneanu (Voința Sibiu) 15 p, 2 
C- Voiculescu (Metalul Buc.) 14 p, 
3. I. Marinescu (Metalul Buc.) 13 
p, 4. N. Răureanu (Voința Sibiu) 
12 p,' 5. St. Nagy (Voința Sibiu) 6. 
I. Țichindelean (Voința Sibiu) 
9 p, 7. Gh. Sora (Metalul Buc.) 8 o, 
8—10. A. Pîs (Voința Sibiu), Gh. 
Dumitru (Metalul Buc.), A. De- 
mian (Voința Sibiu) 7 p.

Traian IOANIȚESCU

/N DIVIZIA A LA POPICE

Performera etapei—
Minaur Baia Mare învingătoare

la Cîmpia Turzii

adversă, fiind blocată de Doina Radu
Foto : Paul ROMOȘAN

torul, respectiv Buzaș (2) și Amaran- 
dei (2). Au condus V. Szabo și Fi. 
Sirbu (Reșița). C. CREȚU — coresp. 

MASCULIN, seria a Il-a

C.S.M. Reșița — Minaur Baia Mare 
11—17 (7—9). Echilibrat in prima re
priză (reșițenii au condus pină în 
min- 20), jocul a adus in cele din 
urmă victoria handbaliștilor băimă- 
reni, mai calmi și mai deciși în ac
țiunile de atac. Principalii realzatori : 
I’anțîru (7) și Palko (4) — Minaur. 
respectiv Rotko (5). Au condus V, 
Erhan și D. Purică (Ploiești), D. 
GLÂVAN — corespondent.

Seria I

CLASAMENTE FEMININ

1. Universitatea Buc. 3 2 1 0 44—31 5
2. I.E.F.S. 3 2 1 0 34—26 5
3 Confecția 3 1 2 0 32—28 4
4. Voința Odorhei 3 1 0 2 33—39 2
5. Rulmentul Brașov 3 1 0 2 32—42 2
6. Mureșul Tg. Mureș 3 0 0 3 30—39 0

Seria a Il-a

1. Universitatea Timș. 3 3 0 0 41—32 6
2. Universitatea Iași 3 2 1 0 37—26 5
3;. Constructorul Timiș. 3 2 0 1 31—25 4
4. Textila Buhuși 3 1 1 1 30—25 3
5. C.S.M. Sibiu 3 0 0 3 17—31 0
6. Rapid București 3 0 0 3 25—42 0

în etapa a XVI-a a Diviziei A 
la popice au avut loc, la sfîrșlt de 
săptămînă, următoarele meciuri.

FEMININ
Laromet București — Gloria 

București 2363—2236 p d. Formația 
gazdă a jucat foarte bine, avînd 
trei jucătoare cu peste 400 p d, 
ceea ce pe pistele grele de la Laromet 
constituie o performantă chiar și 
pentru gazde. Principalele realiza
toare de la Laromet au fost Elena 
Trandafir — 417 și Elena Bălătică 
— 414 p d. De la Gloria s-a evi
dențiat doar Florica Neguțoiu cu 
393 p d. (N. STOEAN — coresp.)

Rapid București — Petrolul 
Băicoi 2338—2181 p d. Campioanele 
au cîștigat ușor, avînd o echipă 
mai omogenă- Cele mai eficace ju
cătoare au fost Maria Popescu și 
Elena Goncear cu 414, respectiv, 
412 p d, de la bucureștence și So- 
fica Ibis cu 377 la băicoience- 
(R. POP — coresp.)

U. T. Arad — Voința Cluj 2280— 
2233 p d. Jac frumos, cu o evolu
ție interesantă a scorului. Perfor
mera reuniunii a fost clujeanca 
Kindris cu 401 popice doborîte. De 
la U.T.A. s-au remarcat Craio- 
veanu — 397 și Vlad — 394 p d. 
(L. DELEANU — coresp.)

C.S.M. Reșița — C-F.R. Tg. Mu
reș 2428—2343 p d. Joc echilibrat 
pînă la ultima pereche. Un meci 
frumos au susținut Maria Stanca 
(R) și Aurelia Dascăl (Tg. M) 431— 
420 p d. (D. GLĂVAN — coresp.)

Voința Oradea — Voința Mediaș 
2472—2163 p d- Meci la discreția 
orădencelor, care au condus cu 
autoritate tot timpul, avînd în

„SPORT Șl SĂNĂTATE" 
LA IAȘI

La Iași s-a desfășurat 
o interesantă acțiune din 
cadrul complexului polispor
tiv „Sport și sănătate". Peste 
1000 de tineri, aflați la Iași 
pentru un curs de viitori co
mandanți de detașamente 
pionierești, au încercat. — și 
multi dintre ei au reușit — 
să-și treacă o parte din. nor
mele prevăzute în regulamen
tul complexului. Cele trei 
discipline la care s-au orga
nizat întreceri au fost atle
tismul (1 000 m. pentru bă
ieți, 800 m. pentru fete), o- 
rientarea turistică și tirul cu 
arme cu aer comprimat.

Piscina de sărituri de la „23 Au
gust" continuă să trăiască tumultul 
caracteristic competițiilor cu carac
ter republican. După trei zile „pli
ne", în care trambulinele și plat
formele au stat la dispoziția junio
rilor, sîmbătă și duminică a fost 
rîndul celor mai mici competitori 
(mai mici chiar și decît juniorii 
mici) — copiii — să demonstreze 
calitățile lor și nivelul atins. Și, 
sinceri să fim, nu ne așteptam ca 
acest nivel să atingă cote atît de 
ridicate, cum s-a întîmplat uneori, 
făcîndu-ne să privim cu optimism 
viitorul săriturilor.

La întrecerile de la trambulina 
de 1 m, trei dintre cele 4 titluri 
au revenit elevilor antrenorului 
Pantelimon Decuseară (Progresul 
București). Este vorba de Carmen 
Bădescu și Elena Cîrstică (aceeași 
care obținea vineri un titlu de 
campioană la junioare mici) — la 
fete, precum și de Remus Sohaciu 
— la băieți mici. Singurul „intrus" 
în acest cvartet de campioni este 
și el tot bucureștean — talentatul 
reprezentant al C. S. Școlarul — 
Victor Bastar (antrenor : E. Timar). 
Este de reținut, totuși, faptul că 
Bastar a trebuit să lupte serios cu 
un alt „progresist", Valentin Ciu-

pitu, clasat în cele din urmă pe 
locul secund. E adevărat, V. Ciu- 
pitu și-a luat revanșa la trambu
lina de 3 m, unde ordinea primilor 
doi clasați s-a inversat.

Rezultate tehnice : trambulina de 
1 m, fetițe mici : 1. Carmen Bă
descu (Progresul București) 176,10 ; 
2. Gabriela Kovacs (C.S.M. Cluj) 
157,45 ; 3. Daniela Neșu (Crișul
Oradea) 153,90 ; fetițe mari : 1. 
Elena Cîrstică (Progresul) 303,80 ;
2. Dagmar Herbert (Șc. sp. Sibiu)
293,40 ; 3. Magdalena Toth (Crișul) 
287,90 ; băieți mici : 1. Remus So
haciu (Progresul) 170,80 ; 2. Florin 
Nițu (C. S. Școlarul) 152,90 ; 3.
Marian Drăgoiu (Progresul) 152,20 ; 
băieți mari : 1. Victor Bastar (C. S. 
Școlarul) 271,10 ; 2. Valentin Ciu- 
pitu (Progresul) 265.05 ; 3. Alexan
dru Rois (Crișul) 260,85 ; trambu
lina de 3 m, băieți mici : 1. R. So
haciu (Progresul) 91,70 ; 2. Fi. Nițu 
(C. S. Școlarul) 74,35 ; 3. Marian 
Drăgoiu (Progresul) 68,20 ; băieți 
mari : 1. V. Ciupitu (Progresul) 
148,85 ; 2. V.’ Bastar (C.S.S.) 144,40 ;
3. Dan Oprean (Șc. sp. Sibiu) 
141,40.

întrecerile continuă astăzi, de la 
orele 9 și 16.

INTERNATIONALE
care a dominat autoritar întrecerea. 
Evident, nu se poate spune că gim
nastul român a evoluat fără gre
șeli, dar dintre cei 29 de gimnaști 
prezenți la această ediție a cam
pionatelor noastre internaționale, 
Dan Grecu s-a detașat net și despre 
acest fapt vorbesc elocvent atît 
diferența de punctaj față de prin
cipalii săi adversari cît și clasarea 
lui de patru ori pe locul întîi și 
de două ori pe locul secund în cele 
șase probe ale gimnasticii mas
culine. Evoluînd constant, fără 
„căderi” de la un aparat la altul 
și profitînd de greșeli comise de 
gimnastul sovietic Nikolai Ganin, 
cel de al doilea gimnast român al 
anului 1973, Mircea Gheorghiu, a 
reușit în final un meritoriu loc II 
la individual compus. Mai ales la 
cal cu minere, sărituri și sol Gheor
ghiu a evoluat remarcabil. Nikolai 
Ganin, probabil din dorința de a 
se apropia și, poate, de a-1 depăși 
pe Dan Grecu, a riscat prea mult, 
comițînd și greșeli serioase sau 
avînd căderi de la aparate, care 
au cîntărit mult în bilanțul gene
ral. Astfel că Ganin, care părea să 
nu poată pierde locul al doilea, a 
fost nevoit să se claseze pe locul 
trei la Individual compus. Remar
cabil a evoluat gimnastul italian 
Maurizio Milanetto, care șl-a etalat

DE GIMNASTICĂ
talentul și buna pregătire nu nu
mai la sărituri, pe care le-a cîști
gat detașat, ci și Ia celelalte apa
rate, el ocupînd în clasamentul fi
nal locul patru la individual com
pus.

REZULTATE TEHNICE
Individual compus : reminin — Ralsa 

Bîciukina (U.R.S.S.) 73,15 p, Elena Ceam- 
pelea (România) 73,00 p, Anca Grigoraș 
(România) 72,70 p. Hannellore Kadolph 
(R.D.G.) 71,70 p, Matulai Zsusza (Un
garia) 71,40 p, Rodica Sabău (România) 
71,3o p ; masculin — Dan Grecu (Româ
nia) 109,80 p, Mircea Gheorghiu (Româ
nia) 107,05 p, Nikolai Ganin (U.R.S.S.) 
100,80 p. Maurizio Milanetto (Italia) 106,30 
p, Constantin Petrescu (România) 105,20 
p. Reinhard Richly (R.D. Germană) 
105,0o p.

Pe aparate : feminin — sărituri : Ma
tulai Zsusza 18,200 p, Rodica Sabău 18,150 
Hannellore Kadolph 17,975 p ; paralele: 
Anca Grigoraș 18,525 p, Ralsa Biciuklna 
18,475 p, Svetlana Pozlgun (U.R.S.S.) și 
Elena Ceampelea 18,350 p ; bîrnă : Elena 
Ceampelea 18.525 p. Ralsa Bicluklna 18,500 
p, Irene Abell (R.D.G.) 17.950 p ; sol : 
Bîciukina 18,875 p, Ceampelea 18,650 p, 
Sabău și Grigoraș 18,375 p : masculin — 
sol : Radu Branea (România) 18,323 p, 
Dan Grecu 18,300 p, Nikolai Ganin 
18.00 p ; cal : Dan Grecu 18,500 p, Mir
cea Gheorghiu 18,325 p, Gheorghe Iușan 
(România) 17,900 p ; inele Dan Grecu 
18,475 p. Nicolae Oprescu (România) 
18,400 p, Mlhal Borș (România) 17,825 p; 
sărituri : Maurizio Milanetto 18,375 p, 
Angelo Zucca (Italia) 17,850 p, Lucaș 
Uhma (Polonia) 17,450 p ; paralele : 
Greou 18,325 p, Milanetto 17,900 p. Ri
chly 17,750 p ; bară : Grecu 18,550 p, 
Petrescu 18,350 p, Ganin 18,325 p.

Szucs cea mai bună concurentă —; 
438 p d. De la medieșence o sin
gură remarcă — Bocăzan — 406 
p d. De semnalat numărul mare 
de bile goale la Voința Mediaș — 
76 ! (G. ILIE — coresp.)

Voința București — Cetatea 
Giurgiu 2357—2263 p d ; Voința 
Galați — Voința Constanța 2378— 
2307 p d ; Dermagant Tg. Mureș — 
Hidromecanica Brașov 2270—2316 
p. d ; Voința Tg. Mureș — Voința 
Craiova 2330—2204 p d.

MASCULIN

Constructorul București — Dacia 
Ploiești 4916—4743 p d- Jocul celor 
două echipe amenințate cu retro
gradarea a revenit Constructorului, 
care a avut în primele trei schim
buri rezultate mult mai mari ca 
oaspeții. Iată desfășurarea parti
dei : Popescu (C) — Dodică (D) 
857—768, Popa — Anghelescu 789— 
774, Franzetti — Dumitrescu 871— 
766, Branch! — Conciu 855—833, 
Paraschiv — Baican 819—818, Con
stantin șl Berlvacca — Comnolu 
725—784.

Industria sîrmei Cîmpia Turzii 
— Minaur Baia Mare 4774—4839 
p d. Gazdele, care cu cîteva zile 
în urmă au cîștigat un joc în de
plasare, acum au pierdut acasă ! 
Cei mai buni jucători au fost Do- 
nici, de la gazde, cu 828 p d și 
I. Nașoti, de la oaspeți, cu 861 p d. 
(ST. GIURGIU — coresp.)

Jiul Petrila — C.F.R. Tg. Mureș 
5229—4973 p d. Derby-ul seriei 
Nord a revenit gazdelor la un scor 
destul de sever, care au avut in 
Biclușcă (955) și Toroki (899) cei 
mai buni popicari. De la mureșeni 
s-au remarcat Vuță (877) și Balint 
(843). (S- BÂLOI — coresp.)

I. C. Oradea — C.F.R. Timișoara 
5093—4927 p d. Partidă viu dispu
tată, revenită pe merit orădenilor, 
care au realizat prin Gallo scorul 
reuniunii — 927 p d. De la învinși 
s-a evidențiat Popa cu 876 p d. 
(I. GHIȘA — coresp.)

Petrolul Ploiești — Voința Bucu
rești 5191—5075 p d. Viotorie me
ritată a gazdelor la o diferență de 
116 „bețe". Cele mai bune rezul
tate le-au obținut : Nicolescu — 
933, Șerban — 906, Suta — 905, de 
la Petrolul, respectiv, Păgideanu — 
907 și Bălescu — 900. (O. BÂL-
TEANU — coresp.)

HI PISM ,

PUNCT FINAL ÎN DIVIZIA DE HOCHEI
întrecerile grupei B din cadrul Divi

ziei naționale de hochei au luat sflrșlt, 
sîmbătă seară, pe patinoarul artificial 
acoperit din Miercurea Cluc. Ultimele 
Întîlniri au furnizat, ca șl Întreg tur
neul de altfel, partide foarte echilibra
te, de mare luptă și tensiune.

Un finiș excelent a avut formația Li
ceului nr. 1 din Miercurea Clue, care a 
reușit două victorii în ultimele jocuri : 
3—1 (2—0, 1—1, 0—0) cu Agronomia Cluj 
șl 4—3 (1—2, 1—1, 2—0) cu Tîrnava O- 
dorhei. La prima evoluție în Divizia 
națională, elevii obțin astfel un rezultat 
meritoriu.

In celelalte meciuri: A.S.E. — Tirnava 
Odorhei 4—2 (1—1, 1—1, 2—0) și Agro
nomia — A.S.E. 1—0 (0—0, 0—0, 1—0), 
clujenii mareînd în ultimele secunde !

In felul acesta, clasamentul final al 
primei ediții a Diviziei naționale de ho
chei este următorul <

GRUPA A
1. Steaua 18 14 2 2 99— 32 28
2. Dinamo 18 14 2 2 123— 45 28
3. Sp>ort club 18 4 0 14 56—126 8
4. Dunărea 18 2 0 16 46—121 4

GRUPA B

5. Agronomia 18 14 0 4 89— 56 28
6. A.S.E. 18 9 2 7 64— 60 20
7. Liceul 18 6 3 9 68— 74 15
8. Tirnava 18 3 3 12 63— 94 9

Conform regulamentului, Tirnava va 
susține o întîlnire de baraj cu echipa 
Școlii sportive din Miercurea Cluc, cîș- 
tigătoarea turneului Diviziei B, învlngă- 
toarea urmînd să fie cea de a 8-a echi
pă în campionatul primei ligi pentru 
sezonul 1074/1975.

VIRAJ - PRINCIPALUL 
ÎNVINGĂTOR

Orion și Madison s-au lansat imediat 
după plecare într-o alură puternică, dar 
adversarii au reacționat cu promptitu
dine și-n scurt timp plutonul s-a gru
pat. Prezența în primele rînduri a lui 
Kilowat a creat impresia că elevul lui 
Dinu va recolta a treia victorie conse
cutivă. Pe partea opusă tribunei a îna
intat însă Viraj, într-o acțiune care nu 
mai lăsa dubiu asupra soartei primului 
loc. Cu fuleuri elastice, el s-a desprins 
net de adversari și atacul in extremis 
al lui Rapsod nu l-a putut închieta. 
Acesta este pe scurt filmul Premiului 
de Aprilie, prima alergare mai impor
tantă a anului. învingătorul a realizat 
un timp foarte bun în raport cu sta
rea timpului, marcată de frig și vînt. 
Ținînd seama de caracteristica vremii, 
timpii realizați de unii învingători sînt 
greu de explicat, dar, înregistrați în 
perioada începutului de stagiune, acor
dă celor în cauză oarecari circumstanțe 
atenuante. Deocamdată f...

REZULTATE TEHNICE : cursa I Stra
na (Tr. Dinu), 38, Radovana. simplu 5, 
ordinea 12 ; cursa II Rîs (C. Anton), 
28,4, Crina,- simplu 6, event 43. ordinea 
95 ; cursa HI Flori cel (V, Moise), 35.4. 
Răsleața, simplu 5, event 61, ordinea 
66 ; cursa IV Tutela (FI. Pașcă). 30, 8, 
Teodora, simplu 6, event 52. ordinea 15, 
triplucîștigător 518 ; cursa V Viraj (M. 
Ștefănescu), 26,5, Rapsod, Rațiunea, 
simplu 5, event 87, ordinea 297. triplu
cîștigător 1347, ordinea triplă 280 ; cursa 
VI Veranda (I. Ivan). 29,3, Garofita, 
simplu 2, event 97, ordinea 15. triplu
cîștigător 1 029 : cursa VII Feriga (I. 
Nicolae), 33,9, Disputa, simplu 9, event 
90,' ordinea 222, Pariul austriac reluat 
de la 14 216 s-a ridicat la suma de lei 
22 703 și s-a închis.

I Niddy DUMITRESCU ,
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Seria I: DERBYUL S-A ÎNCHEIAT NEDECIS
GLORIA BUZĂU -

telefon). —
se pot de-

BUZĂU, II (prin
Cei 10 000 de spectatori 
clara dezamăgiți, atît de rezultat 
ca atare, cît și de aspectul general 
al partidei, deseori fragmentată de 
numeroasele faulturi, multe dintre 
acestea peste limita regulamentară, 
situație creată în special de jucă
torii echipei oaspe. care au prac
ticat un joc obstructionist în sco
pul obținerii unui punct în depla
sare. Gazdele au avut inițiativa de 
la un capăt la altul al meciului, 
dar nu au fost capabile să depă
șească masiva și supranumerica a- 
părare a oaspeților, bine dirijată 
de Dan Coe. Practic, buzoienii au 
pierdut acest prețios punct în pri
ma repriză cînd Zahiu (min- 8), 
Stan (min. 31 și 32), Nedelcu (min. 
35) și Bădin (min. 38) au ratat 
permis din situații extrem de 
vorabile.

La reluare, deși avantajați

ne- 
fa-

F.C. GALAȚI
vînt, jucătorii
pitați în desfășurarea acțiunilor, au 
căzut în aceeași greșeală manifes
tată și în prima parte a întîlnirii. 
Starea excesivă de nervozitate a 
unora dintre jucători l-a obligat pe 
arbitru să sancționeze prompt ie
șirile nesportive ale lui Răutu (eli
minat în min- 83), Dan Coe, Pavel 
și Zahiu (avertizați).

A arbitrat foarte bine K. Ghemi- 
gean — București.

GLORIA : Stelian — Răutu, Pali, 
Ene, ZAHIU — Grozea, BADIN — 
Enache (min. 46 : Chirițescu ; min. 
77 : Mureșanu), Nedelcu, STAN, 
OPRIȘAN.

F. C. GALAȚI : GHEORGHIU — 
Pătrașcu, CASTAIAN, DAN COE, 
I- Nicu — Pastia, Pavel — Manciu 
(min. 86 : 
ROHAI, I.

0-0
de la Gloria, preci-

Manea). Bezman, MO- 
Ionică.

de Gheorghe NERTEA

CARAIMANUL BUȘTENI ȘTIINȚA BACĂU 0-0

partidei. 
jucat și 

■ clasicul 
contra- 

au putut 
întotdea- 
din Paș-

BUȘTENI, 14 (prin telefon). 
Neașteptat de frig, a fost la Buș
teni ! Cînd transmitem aceste rîn- 
duri, ninge de parcă vine iarna 1 
În această atmosferă rece, jocul 
dintre Caraimanul și Știința Bacău 
n-a reușit să încălzească pe cei a- 
proximativ 1000 de spectatori. Nu 
pentru că gazdele au pierdut un 
punct. Adevărul e că a fost un 
meci slab, confuz, fără faze curate, 
deși pe teren s-a aflat și o preten
dentă la Divizia A- Cei mai mulți 
dintre jucători se întreceau, parcă, 
în a degaja cît mai tare, capitol la 
care Deheleanu a excelat. Prima 
repriză, a fost chiar neinteresantă. 
Am notat doar o bună ocazie (Ru- 
giubei) și cartonașul galben primit 
de Tudor.

La reluare, localnicii au dominat, 
dar insuficienta forță de exprimare 
nu le-a dat posibilitatea să înscrie. 
Vișovschi a fost la un pas de gol

Iuiiar în min. 64, șutul 
fost deviat în corner de

ritm rapid pe toată durata 
La rîndul lor, oaspeții au 
ei deschis, fără să aplice 
„beton" în apărare, cu 
atacuri. Dar, sucevenii nu , 
să țină balonul, au cedat 
una întâietatea jucătorilor 
câni și, astfel, și-au văzut diminu
ate șansele de a intra în prima 
vizie.

încă din „start" pășcănenii 
apropie periculos de poarta 
Petcu și în min. 10, după un drib
ling reușit. Dumitru, trage afară. 
Peste numai trei minute, același 
Dumitru deschide scorul la o minge 
șutată de I. Gheorghiu și respinsă 
de portar- Cel de al doilea gol, în
scris în min. 23, este urmarea unul 
fault în careu, autor : Nicolae,
„victimă" : I. Gheorghiu- Arbitrul 
acordă lovitură de la 11 m și Bu- 
nea transformă : 
nuare. Apostol, Drăgan 
ratează cîteva ocazii pe 
întâlnesc

La fel 
cundă a 
plaudat, 
clare.

nicii au dominat în majoritatea 
timpului, iar înaintașii au irosit 
multe ocazii. Autorul golului : Mi- 
clăuș (min. 20). A arbitrat Gh- Ma- 
nole — Constanța- (P. Harabagiu. 
coresp.)

di-
se 
lui

2—0. în conti- 
și Dumitru 
care nu le

la tot pasul.
de frumoasă, 
oferit aceiași spectacol a- 
dar cu mai puține ocazii

repriza se-

C.F.R. PAȘCANI - C.S.M.
r PAȘCANI, 14 
Echipa feroviară

(prin telefon), 
a evoluat remar-

PROGRESUL BRĂILA — VIC
TORIA ROMAN 2—3 (2—0). Brăi- 
lenii au avut inițiativa în prima 
parte, cînd au înscris de două ori 
(Traian — min. 38 și Ologu 
min- 44). După pauză, oaspeții 
profitat de unele greșeli ale 
rării Progresului și au marcat 
Doflnescu (min- 46) și D. 
(min. 51 și 74). A arbitrat 
bulescu — București. (N. 
coresp- județean)

au 
apă- 
prin 

Ionescu
C. Băr- 
Costin,

VII-

(min. 70),
Stanciu a __  _____ _ ___  „
portar. Mai mult, oaspeții erau să 
obțină golul victoriei, dar Jelescu 
(min- 60) și Rugiubel (min. 82) au 
șutat defectuos, din apropiere, pri
mul chiar pe lîngă poarta goală !

Arbitrul N- Barna — Tîrnăveni 
a condus bine, deși gazdele i-au 
reproșat neacordarea unei lovituri 
de la 11 m, la un hent involuntar 
după părerea noastră.

CARAIMANUL : BUCUR — PE- 
TRACHE. Dinu, Gătej, ȚOC — 
Milu, STĂNICA — Crețu (min. 66 : 
Trifu), Postolache, Vișovschi, Col- 
țănel (min. 54 : Stanciu).

ȘTIINȚA : STOICA — Tudor, 
Deheleanu, Ciocoiu, Zaharia — 
SANDU (min. 63 : Stănescu), Co- 
dreanu — SĂVULEA, Rugiubei, 
Panait II. JELESCU-

Constantin

A arbitrat foarte bine G. Ghiță 
- Brașov.

C-F.R- : Ciocîrlă — Nazarie. MI
HAI, DINU. BARBU — APOSTOL, 
DRAGAN. — Coman, I. GHEOR
GHIU (min. 79 : Tutu), DUMITRU, 
BUNEA.

C-S-M. : PETCU — Nicola- Cră- 
ciunescu, D. NICOLAE, SELIMEȘI 
—, Popescu, Firițeanu — GÂLĂ- 
ȚEANU (min. 54 : Suciu), Gherine, 
Iosep, Dascălu.

Dumitru NEGREA

ALEXE

SUCEAVA 2-0 (2-0)

S. C. TULCEA — CEAHLĂUL 
P. NEAMȚ 2—0 (1—0). Peste 4000 
de spectatori au asistat la un joc 
frumos al gazdelor, care au marcat 
două goluri prin Girip (min. 19) și 
Netea (min. 86). A arbitrat Gh. 
Vasilescu II — București. (P. 
Comșa, coresp.)

cabil, practicînd 
mente ofensiv.

un joc 
susținut

emina- 
într-un

PETROLUL MOINEȘTI — OȚE
LUL GALAȚI 1—0 (1—0). Local-

CELULOZA CĂLĂRAȘI
TORUL VASLUI 1—1 (0—1). Oas
peții s-au apărat foarte bine și au 
contraatacat periculos. Au înscris: 
Costea (min. 55 din 11 m) pentru 
Celuloza, Șerban (min. 14) pentru 
Viitorul. A arbitrat M. Bădulescu 
— Caracal. (M- Stan, coresp.)

C.S.U. GALAȚI — METALUL 
MIJA 3—1 (0—0). Gălățenii au ob
ținut cu mare greutate victoria. Ju
niorul Pumarel (C.S-U.) a fost eli
minat pentru lovirea adversarului 
în min. 11. Au marcat : Tănăsescu 
(min- 70), Ene (min. 72), Marinescu 
(min- 89). respectiv Rontea (min. 
61). A arbitrat R. Șerban — Cra
iova. (Gh. Arsenie, coresp.)

CONSTRUCTORUL GALAȚI — 
METALUL PLOPENI 2—3 (1—0). 
Partida s-a disputat sîmbătă după 
amiază. în min- 65. gazdele condu- 

(Giga — min. 30 
— min- 65), dar 

finalizate au 
de pe tabelă. Au 
(min. 67), Boga-

ceau cu. 2—0 ;
autogol și Ghica 
trei contraatacuri 
răsturnat situația 
marcat : Spiridon 
gîu (min. 74) și Babonea (min- 88) 
pentru Metalul- A arbitrat Gh. Li- 
mona — București, 
coresp. județean)

(T. Siriopol,

Seria a II-a: C.S. RM. VÎLCEA SE DISTANȚEAZĂ
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PROGRESUL BUCUREȘTI - METALUL
bucureștenii au dominat, 
cu autoritate, superioritatea 
reflectat pe tabela de mar- 
abia spre sfîrșitul întîlnirii.

Deși 
uneori 
îor s-a 
caj de 
Din primele minute, elevii antreno
rului Mateianu au luat 
cont propriu- Contrar 
partidei oaspeții sînt cei 
scorul. în min. 14, după 
unei lovituri de colț, Grama, în- 
cercînd să degajeze balonul. îl in- — 
troduce în propria poartă. .Egalarea 
s-a produs în min. 38, cînd I. San
du a centrat înalt în careul advers 
și Dragu, mai rapid decît portarul 
Angelescu, a expediat mingea în 
plasă.

După pauză, aspectul jocului a 
rămas același : Progresul a domi
nat, oaspeții s-au apărat bine și au 
contraatacat periculos. Dominarea 
insistentă a bucureștenilor s-a con
cretizat în min. 55, cînd același 
I. Sandu a centrat în careu șl tot 
Dragu a interceptat balonul și l-a

jocul pe 
aspectului 

ce deschid 
executarea

DROBETA Tr. SEVERIN 3-2 (1-1)
expediat pe lîngă Angelescu. Bucu
ria gazdelor a fost de scurtă du
rată, fiindcă, la un contraatac, 
Țîră (min- 63) a marcat al doilea 
gol al Metalului. în continuare, 
înaintașii Progresului au construit 
o avalanșă de atacuri, au obținut 
cîteva comere și apoi doritul gol. 
în min. 84. prin Dragnea-

A condus foarte bine Gr.

stantin, Vărzaru. HODREA, Stoica 
— Ciutac. MOCANU — Feher 
(min. 60 : Drăgoi), Boantă (min. 46: 
FILIP), Ioniță, Gheorghe.

ȘOIMII : Liebhardt — Crețu. DA-

VID. FLICHIS, MIHAlLA — Mun
teanu, RADUȚA 
GABEL, Zotincă 
Cîmpeanu (min.

METALUL BUCUREȘTI - TRACTORUL BRAȘOV

Bîrșan

PROGRESUL : Giron — 
CARU. V. Ștefan. Grama, 
CONSTANTINESCU — Moraru, 
DRAGU — I. SANDU, D- Ștefan 
(min. 65 : Manole), Apostol (min. 
75 : Batacliu), Dragnea.

METALUL : Angelescu — BOȚA, 
Boiangiu 
TRAȘCU, 
NESCU,

(min. 40
Muschici

. DIACONU. 
ȚÎRA, Stan (min. 
Copăceanu.

65

PLOS- 
AD.

Gogan),
— PERO- 
Brihac — 

: Ghialdîr),

P. VINTILA

SCHWARTZ, 
(min. 46 : Rubint), 
66 : Harapul-

Pavel PEANA

1-0 (0-0)

NITRAMONIA FĂGĂRAȘ - ȘOIMII SIBIU
FĂGĂRAȘ, 14 (prin telefon). 

S-a jucat neașteptat de dur, s-a 
lovit fără minge, mereu au fost 
altercații între jucători (au exce
lat gazdele — Vărzaru și Ioniță au 
primit cartonașe galbene), iar spec
tatorii veniV din Sibiu (în jur de 
2500) au avut o atitudine nespor
tivă pe toată durata desfășurării 
meciului, aruneînd cu sticle si pie
tre în teren.

Sibienii sînt cei care încep mai 
bine partida și în min. 7 Schwartz 
centrează 'de pe partea dreaptă și 
Răduță reia imparabil, de la 16 m. 
în gol : 0—1. Oaspeții controlează
jocul, dovedesc un plus de tehni
citate față de adversari, însă in
tențiile lor ofensive nu sînt con-

1-1 (0-1)
și Gabel, 

la picioare-
veș- 

în 
pă-

cretizate de Zotincă 
nic „controlați" 
replică, gazdele încearcă unele 
trunderi individuale prin Feher și 
Ioniță, lipsite de șansă în fața fun
dașilor centrali de la Șoimii.

La reluare, făgărășenii sînt ceva 
mai incisivi și, min- 52, Filip pa
sează în careu lui Ioniță care nu 
greșește ținta : 1—1. în continuare 
localnicii domină teritorial (oaspe
ții se retrag prematur în apărare) 
crează ocazii de gol la poarta lui 
Liebhardt, dar apărarea oaspeților 
rezolvă totul-

Arbitrul Viorel Iacob — Ora
dea, în ciuda unei misiuni ingrate, 
a condus foarte bine.

NITRAMONIA : Suciu — Con-

Intențiile lăudabile ale celor 
două formații de a realiza un joc 
bun s-au sfărîmat mai tot timpul 

, de-., tăria vîntului, care a bătut 
, extrem de puternic, acolo, în groa
pa de lîngă Panteiimon. Era foarte 
clar- că. în asi.fel de condiții, e- 

< chipa care reușea să „culce" ba
lonul, să paseze cu precizie la firul 
ierbii și să profite de avantajul 
vîntului, aceea va obține, în ultimă 
instanță, decizia, într-o confruntare 
destul de echilibrată, deși Tracto- 
in.il s-a deplasat la București fără 
trei titulari (Petruț, Șerb și Roma
nov), sancționați după comportarea 
foarte slabă din partida de dumi
nica trecută. Și această echipă a 
fost Metalul care, în prima repriză 
(cu vîntul în față) a căutat să rupă 
ritmul ofensivei brașovenilor, avîn- 
tați în atac — mari ocazii de gol 
avînd Vătav (min. 1), Marcu (min. 
5), Dumitrică (min. 
contraatace periculos, 
tre min. 30 și 40.

Apoi, după pauză, 
echipei lui Paul Popescu să joace 
cu vîntul ca al... 12-lea jucător, să 
deschidă scorul chiar în min. 46 
(șut imparabil al lui Șumulanschi, 
în urma pasei primită de la Geor
gescu, în careu), să atace continuu 
șl să rateze alte cîteva ocazii ex
celente în min. 52, 64, 86 și 87. De 
cîteva ori a intervenit hotărît și 
portarul Tractorului.

A arbitrat bine Emil Păunescu — 
Vaslui.

METALUL : COJOCARU — Ne-

delcu. Moraru, SEBE, Vita — Pro
fir, Fâtu — Sandu (min. 68 : Giu- 
giumica), GEORGESCU, $UMU- 
LANSCHI, Omer. .

TRACTORUL: OANĂ
cea, Ciubotaru,
Trăznea), IVĂNCESCU (min.
Stanciu — MARCU, Purică, Io
nescu — Dumitrică, VATAV, 
Gherghe.

Laurențiu DUMITRESCU

Oan-
Rîșnită (min. 1 77 :

83 :

43) — și să 
îndeosebi în-

a fost rîndul

MINERUL MOTRU — DUNĂ
REA GIURGIU 2—0 (0—0). Deși 
terenul a fost desfundat, datorită 
ploii, jocul s-a ridicat la un bun 
nivel. Golurile au fost realizate de 
Manea (min. 46 și 61). A arbitrat 
I. Haidu — Caransebeș. (Gr. Ju- 
gănaru, coresp.).

METROM BRAȘOV — C.S. TlR- 
GOVIȘTE 1—0 (1—0). Jocul a fost 
la discreția brașovenilor care au 
ratat multe ocazii. Unicul gol a 
fost marcat de Tites (min. 5 din 
11 tn). A arbitrat I. Rus — Tg. 
Mureș. (V. Secăreanu-coresp.).

ELECTROPUTERE CRAIOVA — 
AUTOBUZUL BUCUREȘTI 5—1 
(1—0). Craiovenii au atacat în per
manență. Autorii golurilor : Min- 
cioagă (min. 4, 73 și 80), Vîlcelea- 
nu (min. 47), Tacoi (min. 72), res
pectiv Coșeveanu (min. -78). A ar
bitrat P. Căpriță — Brăila. (T. Cos. 
tin, coresp.).

FLACĂRA MORENI — DINAMO 
SLATINA 1—4 (0—3). Gazdele au 
evoluat slab. Au marcat: Constan-

Seria a III -a: CORVINUL - ÎNVINGĂTOARE
MINERUL BAIA MARE UNIREA ARAD 4-1 (0-0) OLIMPIA : Poroszlav — Csete, 

SERFOZO, Palfi, Ulici — BAKOȘ, 
Mureșan, DlingSlo — Mităchescu

BAIA MARE, 14 (prin telefon), 
Peste 4 000 de spectatori au fost 
prezenți pe stadionul „23 August" 
pe un timp însorit, dar cu vînt. 
Pînă în min. 63 partida a avut un 
singur aspect: oaspeții s-au apă
rat în 10 oameni, au faultat la fie
care acțiune a gazdelor și au șutat 
la poartă o singură 
Gyenge (min. 13), șut 
tuindu-se intenția lor 
o remiză. în tot acest 
gazdă a jucat, practic, 
renul adversarilor, dar avînd vîn
tul în față și 
care au trimis 
corner (raport

dată prin 
în bară, în
de a obține 
timp echipa 
numai în te-

gazdelor șl, în numai 10 minute 
înscriu de patru ori și mai ra
tează încă pe atîta. La acest scor 
oaspeții ies la atac și păcat că au 
făcut-o numai atunci deoarece a- 
bia acum jocul se echilibrează și 
capătă aspectul unei partide de Di
vizia B. Au înscris : Chivescti (min, 
63), Șleam (min. 69), 
(min. 70), Szilaghi (min. 
pectiv Iuhasz (min. 74).

A arbitrat corect și

Moldovan
73), res-

10 apărători fermi 
balonul de 18 ori în 

_____ , L.__ de cornere 18—0), 
n-au reușit să se descurce în fața 
porții oaspeților cu toate că în min. 
11, 12, 21 șl 29 Chivescu, Crișan 
și Radu Pamfil au bune ocazi de 
a deschide scorul, dar greșesc țin
ta. După pauză jocul se reia în 
același fel cu atacuri insistente ale

autoritar 
Gheorghe Popovici — București.

MINERUL: Feher — Șleam,
Mierluț, Condruc; Docu — Sabău, 
Radu Pamfil — Crișan, Moldovan, 
Chivescu (min. 70 : Hofmeister),
Coman (min. 70 : Szilaghi).

UNIREA : Gornea (min. 70 : Su-■ 
ciu) — Cociuban, Bermozer, Gali, 
Hamza — Cotarea, Damian — Iu
hasz, Marcovici, Gyenge, Platagă 
(min. 63 : Croitoru).

T. Tohătan, coresp. județean

U.M. TIMIȘOARA - OLIMPIA ORADEA 2-0 (1-0)

TIMIȘOARA, 14 (prin telefon), 
Aproape 2 000 de spectatori au ur
mărit o partidă care a dat satisfac
ție deplină susținătorilor echipei 
gazdă. întîlnirea a început cu ac
țiuni viguroase ale orădenilor, care, 
în min. 4, ratează deschiderea sco
rului prin Stan. Primul șut al ti
mișorenilor este expediat în min, 
9, de Schuch, deosebit de activ 
în acest joc. Treptat, gazdele se 
impun, dar atacanții nu găsesc po
ziții bune pentru șut. în min. 32, 
Grozăvescu execută o lovitură li
beră de la 20 m, mingea expediată 
de el ricoșează din bara transver
sală în teren, de unde Papp reia 
în gol. în min. 37 și 38, Mităches- 
cu și Bakoș au posibilitatea de a 
egala dar ratează.

Și în repriza secundă au fost ac-

în 
in 
în 
să

țiuni rapide, frumoase. Astfel, 
min. 58 Papp șutează de la 6 
în portarul orădean, pentru ca 
secundele următoare, Schuch 
reia, cu un șut sec, la semiînăl-
țime, stabilind scorul final (min. 
59). Pînă la sfîrșitul întîlnîrii, au 
mai fost cîteva acțiuni periculoase, 
ale orădenilor. Ei au posibilitatea 
prin SerfSzo (min. 74 — bară) și 
Sebestyen (min. 75), să înscrie golul 
de onoare, dar nu concretizează 
Și astfel, gazdele obțin o meritată 
victorie.

A arbitrat foarte bine V. Grigo- 
rescu — Craiova.

U.M.T. : Filip — CRAPCIU,
GROZĂVESCU, Strizu. Nicu — Mi- 
halcic, Gherghe — Papp, MUN
TEANU, CSHUCH, Metea,

wKWWZ * 'TocflooWo ■

Portarul Metalului, Angelescu, reține mingea șutată de extrema stingă a bucureștenilor, Dragnea. (Fază din 
meciul Progresul-Metalul Drobeta Turnu Severin 3—2)

Iul Plopeni — Gloria Buzău (0—3), Ce
luloza Călărași — Caraimanul Bușteni 
(0—2), Oțelul Galați — C.F.R. Pașcani 
(1—3), Ceahlăul P. Neamț — Construc
torul Galați (0—3), F. C. Galați — Pe
trolul Moineștl (1—3). Știința Bacău — 
C.S.U. Galați (0—0), Victoria Roman — 
Metalul Mija (0—2).

1. GLORIA BUZĂU 23 13 5 5 42-15 31
2. Metalul Plopeni 23 13 4 6 38-19 30
3. C.S.M. Suceava 23 14 2 7 38-20 30
4. Știința Bacău 23 12 6 5 33-24 30
5. F.C. Galați 23 11 6 6 22-15 28
G. S. C. Tulcea 23 10 5 8 25-17 25
7. C.S.U. Galați 23 11 3 9 36-31 25
8. Ceahlăul P. NeanU 23 9 5 9 27-20 23
9. Metalul Mija 23 9 4 10 22-25 22

10. Viitorul Vaslui 23 7 8 8 19-32 22
tl. C.F.R. Pașcani 23 6 9 8 23-26 21
12. Constructorul Gl. 23 8 4 11 27-31 2<)
13. Celuloza Călărași 23 8 4 11 26-36 20
14. Caraimanul Bustemi 23 8 3 12 26-40 19
15. Oțelul Galați 23 8 2 13 25-36 18
16. Petrolul Moinești 23 5 8 10 23-41 18
17. Progresul Brăila 23 6 5 12 23-26 17
18. Victoria Roman 23 5 5 13 15-36 15

ETAPA VIITOARE (21 apriliei) : c.s.:M.
Suceava — Viitorul Va:slu 1 (2--0) , s. C.
Tulcea — Progresul Brăila (1--1) , Met a-

tin (min. 68) pentru Flacăra, Zam
fir (min. 3, 35 și 36), Asaftei (min. 
69) pentru Dinamo. A arbitrat T. 
Oniga — Iași (Gh. Ilinca, coresp.).

GAZ METAN MEDIAȘ — S. N. 
OLTENIȚA 1—1 (0—0). înaintașii 
Gaz metanului au irosit multe si
tuații favorabile și n-au știut să 
„desfacă” apărarea adversă. Go
lurile le-au marcat Boloboț în min. 
47 pentru Gaz metan, 
61 în propria poartă, 
arbitrat V. Catană . — 
Zamfir, coresp.).

CS. RM. VILCEA — CARPAȚI 
BRAȘOV 1—0 (0—0). Corner după 
corner, ratare după ratare a local
nicilor — iată pe scurt fizionomia 
jocului. în min. 43, Bera (Carpați) 
a fost eliminat pentru atitudine ne
sportivă față de arbitrul V. Trifu 
— Baia Mare. A marcat: Orovitz 
(min. 53). (D. Roșianu, coresp.).

iar în min. 
tot el ! A 

Cărei. (V.

(21 aprilie) : Șoi-

1. C.S. RM. VILCEA 23 15 3 5 33-18 33
2. Șoimii Sibiu 23 12 7 4 31-16 31
3. Tractorul Brașov 23 11 5 7 26-21 27
4. Flacăra Moreni 23 11 4 8 36-27 26
5. Metalul Buc. 23 11 4 8 26-19 266. Dinamo Slatina 23 10 6 7 30-27 26
7. Metalul Drobeta 

Tr. Severin 23 12 2 9 22-26 26
8. Electroputere Cv. 23 10 3 10 36-25 23
9. Progresul Buc. 23 9 5 9 19-23 2310. Metrom Brașov 23 8 5 10 26-26 21

11. Ș. N. Oltenița 23 6 8 9 24-27 2012. C. S. Tîrgoviște 23 8 4 11 26-31 20
13. Autobuzul Etic. 23 8 4 11 24-33 2)14. Gaz metan Mediaș 23 5 9 9 25-20 1915. Nitramonia Făg. raș 23 6 7 10 27-33 1916. Dunărea Giurgiu 23 6 7 10 14-31 1917. Minerul Motru 23 9 0 14 21-32 1818. Carpați Brașov 23 7 3 13 21-32 17

ETAPA VIITOARE (21 aprilie) : Șoi
mii Sibiu — Gaz metan Mediaș (1—1), 
Tractorul Brașov — Nitramonia Făgăraș 
(2—2), Dunărea Giurgiu — C. S. Rm. 
Vîlcea (0—4), Autobuzul București — 
Flacăra Moreni (0—3), Dinamo Slatina — 
Metalul București (1—3). C. S. Tîrgoviș- 
te — Electroputere Craiova (1—1), Car
pați Brașov — Progresul București 
(1—0), Metalul Drobeta Tr. Severin — 
Mețrom Brașov (0—1), Ș. N. Oltenița - 
Minerul Motru (2—1).

ÎN DEPLASARE
(min. 46 : Stein), Szakacs (min. 69: 
Sebestyen),

ARIEȘUL TURDA - MUREȘUL DEVA
TURDA, 14 (prin telefon). Peste 

4 000 de spectatori au ținut să fie 
prezenți la această partidă, foarte 
importantă pentru echipa 
întucît locul 13 în clasament nu o 
mulțumea, iar o victorie ar fi în
depărtat-o și mal mult de zona 
retrogradării. Ca urmare, Arieșul 
atacă de la început, obligînd for
mația din Deva la o defensivă pre
lungită. caracterizată prin antljoc 
(degajări la întîmplare, mingi a- 
runcate în tribună). Aceasta s-a 
datorat și faptului că în min, 
Selimeși (Mureșul) este 
pentru lovirea 
Mîlnă, decizie 
rului partidei.

După pauză, 
mult schimbat 
sale ofensive sînt mai incisive, au 
mai multă claritate și extremele 
sînt folosite din plin. Dominarea 
formației locale se concretizează 
în min. 53 cînd Bîlă primește o 
pasă de Ia Soo și înscrie cu un 
șut năprasnic. După gol, jocul se 
îndîrjește, oaspeții 
atac, dar aceasta 
cît pînă în min. 
mărește avantajul 
un șut de la 20 m. Ultimul gol ai 
partidei este 
Munteanu.

A arbitrat
— Bacău.

— Mihai,
ȘCHIOPU,

gazdă,

12 
eliminat 

intenționată a lui 
justă a conducăto-

jocul Arieșului este 
în bine, acțiunile

ies mai mult la 
nu durează de- 
61 cînd Silaghi 
echipei sale cu

înscris în min. 82 de

foarte bine A. Ghigea

Cocan Bîlă, SO-ARIEȘUL :
LOMON. CIOCAN, Szebeny — Szi
laghi, MÎLNĂ — SZOCS, SOO, 
Munteanu, Jondaș.

MUREȘUL: Balla - Rebegii;!. 
Mihalache (min. 76 • Gruber), CO- 
JOCARU, Stanciu (min. 64: Stark)

Foto : S. BACKSY

OTOPENI, ORA 8...
Sîmbătă dimineață, la Otopeni, în timp ce „tricolorii" își completau 

talonul de ieșire, s-a făcut deodată liniște. Ușile de sticlă s-au depărtat, 
și un bărbat înalt, zvelt, a pătruns alergînd spre grupul fotbaliștilor. în 
acel moment, Dinu și-a aruncat stiloul pe canapea, pentru a-l îmbră
țișa pe Sătmăreanu, fostul fundaș dreapta a! echipei naționale.

Toți ceilalți s-au oprit și ei din scris. Păreau stingheriți. Sătmă
reanu a fost cel care a rupt tăcerea : „Băieți, să știți că n-am venit 
doar pentru Puiu lordănescu. Am venit pentru toți". Apoi, zărindu-l pe 
Iorgulescu, s-a adresat tuturor : „Acutp cinci ani, cînd am plecat la 
Londra, era tot o situație grea cu portarul. Gornea era atunci, intr-un 
fel, ceea ce este Iorgulescu astăzi". Îmi aduc aminte, atunci, la Londra, 
înainte de meci, ziaristul francez Rethacker spunea, crezînd că noi, cei 
tineri și mai puțin experimentați, nu-l auzim : „Echipa României fără Pîr- 
căiab, fără Dobrin, fără Ghergheli ? C'est du courage l“.

„Tricolorii" și-au scris taloanele. Se simte nervozitatea dinaintea ple
cării. Anghelini șade ghemuit, cu capul intre umeri. Nu privește nici în 
dreapta, nici în stingă. Bălăci cercetează absent plafonul. Kun stă de 
vorbă, peste fotoliul despărțitor, cu o fată blondă. Și-au prins degetele- 
verighetă, ca într-o scenă pastorală.

Ceea ce surprinde este această dispersare a jucătorilor, lordănescu 
se află tocmai în capătul sălii. Stă de vorbă cu Sătmăreanu. Dudu 
Georgescu își saltă băiețelul spre tele-monitorul pe care se anunță ple
cările. Sameș are o prelungită convorbire cu soția sa, care lucrează aici, 
la aeroport. Neagu monologhează : „Acum o săptămînâ eram trei rapi- 

diști in lot. Nu-mi făceam nici o iluzie. Am spus încă de-atunci că va 
pleca un singur rapidist. Mă gîndeam la 
singur, fără Florin, fără Rică".

lată-l și pe Dinu. E intr-un grup. Mă 
vorabil, pentru a nu fi indiscret. Dinu stă 
fele său. De la primul cuvînt, teama de indiscreție dispare. Dinu caută 
să-și convingă tatăl : „S-ar putea să avem șansa lipsei de grabă a li
niei de mijloc braziliene. Marele pericol rămine Jairzinho. Chiar dacă au 
trecut patru ani, Jairzinho rămine un mare fotbalist, iar Cristache nu e 
încă un Mocanu sau Deleanu 1970“.

Troi e tăcut, ca întotdeauna. Marcu e mai vesel ca oricind. Are 
siguranța omului care a mai văzut Brazilia. Antonescu e supărat pe 
graba cu care și-a ales cravata. Dar e o supărare de suprafață. Zîm- 
bește : „Sper să fie cu noroc. Cine ar fi crezut că am să ajung vreo
dată in Australia și in Japonia ? Brazilia nu poate să fie cu ghinion".

Mircea Lucescu sosește cu întîrziere, împreună cu soția sa și cu 
micul Răzvan. Foarte dezinvolt, rezolvă în cîteva secunde formalitățile. 
Acest jucător uitat, care a îmbrăcat de peste 40 de ori tricoul echipei 
naționale, dar care a lipsit la Leipzig în singurul meci în care n-ar fi 
trebuit să lipsească, adună din priviri echipa întreagă. Mircea Lucescu, 
omul adus în națională de Oană și Covaci, acum 7 ani, devenit apoi 
căpitanul „tricolorilor" la Guadalajara, prinde acum și „magistratura" 
lui Valentin Stănescu, împotriva tuturor pronosticurilor, pentru simplul 
fapt că fotbalul este mai puternic decît toate ideile preconcepute.. .

Și „tricolorii" pornesc spre avion, pentru a trăi cea mai lungă 
noapte a acestei primăveri...

Râducanu. Și iatâ-mâ acum,

apropii. Caut un moment fa
de vorba cu tata! și cu fra-

loan CHIRILA

REPREZENTATIVA DE TINERET (sub 21 de ani) 
SPORTUL STUDENȚESC 1-1 (0-0)

Stan.
Petre ARCAN

3-0 (0-0)

realizat de 
unui 

ar- 
Tr.

Iancu — Selimeși, 
Szilaghi, Ceaușu.

Florian SANDU
VICTORIA CĂREI — C.F.R. TI

MIȘOARA 1—1 (1—1). Joc de ni
vel tehnic mediocru. Localnicii au 
dominat în majoritatea timpului 
Au marcat : Naghi (min. 14) pentru 
Victoria, Cotec (min. 6) pentru 
C.F.R. A arbitrat I. Țifrea — Cluj 
(E. Herman, coresp.).

F. C. BIHOR — METALURGIS
TUL CUGIR 2—0 (1—0). Orădenii 
au avut inițiativa în permanență 
Golurile au fost realizate de Col
nic (min. 15) și Florescu (min. 83 
din 11 m). A arbitrat I. Cîmpeanu 
— Cluj. (I. Ghișa, coresp. jude
țean).

OLIMPIA SATU MARE — MI
NERUL CAVNIC 4—0 (2—0). Li
derul a dominat categoric, a ratat 
cîteva ocazii, a avut două bare 
(Naom și Libra) și a marcat patru 
goluri: Au înscris: Dumitriu 
(min. 7), Libra (min. 17 și 77) 
Kaizer (min. 88). A arbitrat 
Moarcăș — Brașov. (Șt, Vida, 
resp.).

III
Și 

Tr.
co-

GLORIA BISTRIȚA — VULTU
RII TEXTILA LUGOJ 2—0 (1—0). 
Joc frumos. în min. 75, Chiran 
(Vulturii Textila) a fost eliminat 
pentru insultarea arbitrului I. Bar
bu — Deva, Golurile au fost mar
cate de Ciocan (min. 16 din 11 m) 
și Color (min. 87). (I. Toma, co
resp )

IND SÎRMEI C. TURZII -
CORVINUL HUNEDOARA 0—1
(0—0). Echipele au reușit un meci

bun. Unicul gol a fost
Csergii (min. 59), în urma î 
contraatac inițiat de Ologu. A 
bitrat S. Drăgulici — Drobeta 
Severin. (Gh. Ștefan, coresp.).

MINERUL ANINA — TEXTILA 
ODORHEI 0—0. Joc de slabă fac
tură tehnică Oaspeții s-au apărat 
destul de bine. A arbitrat A. Cri
șan — Arad. (P. Lungu, coresp.).
1. OLIMPIA

(21 aprilie)

SATU MARE 23 12 8 3 25-10 32
2. F. C. Bihor 23 13 2 8 27-15 28
3. Corvinul Hunedoara 23 11 5 7 24-17 27
4. Minerul B. M. 23 11 4 8 33-23 26
5. Unirea Arad 23 10 6 7 31-29 26
6. U.M. Timișoara 23 11 3 9 27-22 25
7. Victoria Cărei 23 10 4 9 33-31 24
8. Minerul Anina 23 10 4 9 32-34 24
9. Ind. sirmei 

Cîmpia Turzii 23 9 5 9 30-27 23
10. Mureșul Deva 23 10 3 10 19-23 23
11. Textila Odorhei 23 8 6 9 26-28 22
12. Olimpia Oradea 23 8 6 9 19-24 22
13. C.F.R. Timișoara 23 9 3 11 30-30 21
14. Arieșul Turda 23 9 3 11 26-31 21
15. Gloria Bistrița 23 9 2 12 27-32 20
16. Met. Cugir 23 6 5 12 27-33 1717. Vulturii T. Lugoj 23 7 3 13 22-32 1718. Minerul Cavnic 23 7 2 14 21-38 16

I : Glo- 
(0-2), 
Anina 

Olimpia 
(0—1), Olimpia Oradea —

ETAPA VIITOARE 
ria Bistrița — Unirea Arad 
C.F.R. Timișoara — Minerul 
(0—2), Minerul Baia Mare — 
Satu Mare
Arieșul Turda (1—4), Mureșul Deva — 
Victoria Cărei (0—0), Textila Odorhel— 
U. M. Timișoara (1—2), Metalurgistul 
Cugir — Ind. sîrmei C. Turzii (1—3), 
Vulturii Textila Lugoj — F. C. Bihor 
(0—2), Minerul Cavnlc — Corvinul Hu
nedoara (0—1).

f. c.

în cadrul pregătirilor pe care le 
efectuează în vederea partidei ami
cale internaționale de miercuri, 
cînd va întîlni, la București, selec
ționata similară a Ungariei, repre
zentativa 
a țării a susținut sîmbătă după-a- 
miază pe stadionul Politehnica, 
meci de 
Parteneră i-a fost echipa 
studențesc. La capătul unui joc lip
sit de dinamism și culoare, tabela 
de marcaj a indicat un rezultat de 
egalitate : 1—1 (0—1).

Studenții au deschis scorul în mi
nutul 35, cînd — la o centrare 
ideală a lui Manea — Leșeanu a 
șutat la poartă și Naghi, vrînd să 
degajeze, a trimis mingea în pro- 
pria-i poartă. în minutul următor, 
echipa de tineret a purtat unul

de tineret (sub 21 de ani)

un 
verificare și omogenizare. 

Sportul

ttHIM UIlOMli 1
(Urmare din pag. 1)

operatori de radio și televiziune, 
fotoreporteri și redactori—comenta
tori ai marilor ziare din Brazilia, 
ai presei sportive, încheiam — 
după 32 de ore de la plecarea din 
București — prima etapă a turneu
lui, ajungerea la Sao Paulo, gazda 
primului joc al selecționatei noas
tre. Acest meci va începe la ora 21 
(ora locală), respectiv ora 2 noap
tea (ora București ului).

Cei 18 jucători care au făcut de
plasarea : Iorgulescu, Jivan (por
tari), Anghelini, Sameș, Antonescu, 
Cristache, Hajnal (fundași), Dinu, 
Bălăci, Dudu Georgescu, Broșov- 
schi, Beldeanu (mijlocași), Troi, 
Lucescu, Kun, Marcu, lordănescu, 
Neagu (atacanți), precum șî antre-

PRONOSPORT
Așa arată o variantă cu 13 rezultate e- 

xacte la concursul Pronosport, etapa 
clin 14 aprilie :

1. Bologna — Genoa
2. Fiorentina — Roma
3. Foggia — Torino
4. Juventus — Cagliari
5. Lanerossi — Inter
6. Laulo — Verona

i
1
X
X
1
1

7. Milan — Napoli
8. Sampdoria — Cesena
9. Caraimanul — Știința Bacău

10. C.F.R. Pașcani — C.S.M. Suceava
11. Nitramonia — Șoimii Sibiu
12. Industria sîrmei — Corvinul
13. Minerul B.M. — Unirea Arad

Fond de premii : 383 521 lei..

x
X 
X
1
X
2
1

dintre puținele ei atacuri inspirate. 
Trandafilon a comis, însă, henț în 
careul advers, arbitrul Leahevici 
nu a sancționat infracțiunea, Cazan 
a degajat pînă la ...Iovănescu, care 
de la 18 m a prins un voleu senza
țional, catapultând mingea în poar
ta lui Suciu. De abia acum Leahe
vici a penalizat hențul lui Tran
dafilon refuzînd să valideze punc
tul... Golul egalizator a fost în
scris în ultimul minut de joc, de 
Istrătescu, care a șutat cu „șpițul", 
din marginea careului.

Reprezentativa de tineret a jucat 
în următoarea alcătuire : Lăzărea- 
nu — Purima'(min. 46 : Nițu), Na
ghi, Grigoraș (min. 46 : Matei), Lu- 
cuță (min. 46 : Ciocan) — Iovănes
cu. Rîșniță — Istrătescu, Lața, Ră- 
ducanu, Trandafilon. (D. V.).

SOSIT LA SAO PAULO
norii Valentin Stănescu 
Cosmoc au intrat rapid 
întrebărilor reporterilor, 
cărilor de lămpi cu magneziu și al 
transfocatoarelor îndreptate spre ei. 
Nu, au fost „cruțați" nici medicul 
lotului, dr. Dumitru Tomescu, nici 
maserul Iordache Parcea. Conducă
torii delegației, tov. Tudor Vasile, 
vicepreședinte al F.R.F., și Fiorca 
Tănăsescu, secretarul general al 
forului de specialitate, au acordat 
interviuri televiziunii și posturilor 
locale de radio. Deși oboseala ne 
răpusese aproape, fiecare dintre 
componenții delegației noastre s-a 
supus cu amabilitate acestei opera
țiuni de sosire, inevitabilă în pre
parativele marilor meciuri interna
ționale.

Cînd am ajuns la hotel, fiecare 
a dorit să se ducă cît mai repede 
în camera sa, pentru un duș ră
coritor — vremea e destul de cal
dă aici —i și pentru cîteva zeci de 
minute de odihnă.

După amiază se va ’ face un prim 
antrenament pe stadionul- care va 
găzdui partida. Alte vești despre 
lotul nostru și, mai cu seamă, des
pre elevii lui Zagalo, în următoa
rea noastră corespondență.

Precizăm că duminică seara, la 
Rio de Janeiro, Brazilia a jucat cu 
Sfcja .. .. ..........

și Robert 
sub tirul 
al descăr-



CAMPIONATUL EUROPEAN DE RUGBY-JUNIORI
' V-

ÎNVINGĂTORI la sofia
HEIDELBERG, 14 (prin telefon). 

Cea de a doua zi a campionatului eu
ropean de rugby, rezervat echipelor 
de juniori, ce se desfășoară 'pe tere
nurile Universității din localitate, a 
adus delegației noastre o nouă satis
facție : calificarea pentru a treia oară 
a echipei României în finala compe
tiției, în urma unei meritate victorii 
în fața formației Italiei.

Așa cum menționam și în cores
pondențele anterioare, deși rugbyștii 
italieni nu s-au prezentat la nivelul 
valoric al edițiilor precedente, ei au 
opus o dîrză rezistență, făcînd totul 
pentru a realiza un rezultat favora
bil. Cu toate acestea, echipa Româ
niei s-a mobilizat și a găsit mijloa
cele necesare de străpungere a apă
rării azzurilor, terminînd învingătoare 
într-o partidă care sub raport tehni- 
co-tactic nu s-a ridicat la un nivel 
deosebit. Ea a purtat amprenta mi
zei, ceea ce a făcut ca ambele for
mații să joace crispat, preferîndu-se 
mai mult loviturile de picior, pentru 
degajarea terenului, 
„la mînă".

Meciul a debutat 
României atacînd în 
mai trei minute de 
al arbitrului, Milcă a interceptat un 
balon de la adversar. în propria ju
mătate de teren, a făcut o splendidă

■ cursă depășind pe jucătorii italieni 
și culcînd balonul în terenul de țintă. 
Spre stupoarea generală, arbitrul 
francez J. Raigaulle a anulat încer
carea. dictînd grămadă pentru un 
„înainte" absolut- imaginar. După 
scurt timp, în min. 6, mijlocașul ita
lian la grămadă NANNI comite un 
ofsaid și Milcă este autorul primelor 
trei puncte. In continuare, întîlnirea 
s-a echilibrat, echipa Italiei obținînd 
egalarea (min. 15), ca urmare a trans
formării de către Coletti a unei lovi
turi de pedeapsă pentru un ofsaid 
comis de Stancu. XV-le nostru a re
venit apoi în atac și a dominat. După 
o obstrucție în tușă, Tudose a adus 
echipei noastre conducerea (min. 27), 
transformînd precis de la 35 m lovi
tura de pedeapsă. Cu toate eforturile 
depuse de echipa noastră, superioară

decît acțiunile

furtunos, echipa 
trombă. La nu
la primul fluier

în acest răstimp, repriza a luat sfir- 
ștt doar cu 6—3.

Cea de a doua parte a întîlniril a 
avut un început neașteptat fată de 
finalul celei dinții. Profitînd de un 
șir de^ greșeli comise de apărarea 
noastră, Lanna (min. 46) a realizat 
o încercare, transformată de Coletti, 

- „squadra azzurra" luînd pentru pri
ma oară conducerea- Bucuria italieni
lor a fost însă de scurtă durată, de
oarece acțiunea inițiată de echipa 
română după repunerea de la centru 
a fost finalizată, în urma unei fru
moase combinații, de către Toma, iar 
Milcă, transformînd, a readus avanta
jul rugbyștilor români. O lovitură de 
pedeapsă (min. 55) finalizată de ace
lași Coletti avea să restabilească însă 
egalitatea : 12—12. Echțpa noastră a 
dominat în continuare/ dar a ratat 
cîteva bune ocazii, astfel că italienii 
sperau în obținerea unui rezultat de 
egalitate, care le-ar fi adus calificarea 
în finală, datorită mediei de vîrstă 
cu puțin inferioară celei a echipei 
noastre. Aceasta nu s-a întîmplat 
însă, deoarece în min. 80 Anton a 
culcat balonul și a adus astfel vic
toria cu 16—12 (6—3) formației Ro
mâniei.

ROMÂNIA : Milcă — Lazăr, Gro-, 
su, Popescu, Anton — Stancu, Jurj — 
Tudose, Zafiescu, Murariu — Toma 
(Ionescu), Drumea — Răileanu, Ebu, 
Jianu ; ITALIA : Coletti — Marchet- 
to, Lanna, Pagni, Buscema — Saile, 
Nanni, Petroni, Pace, Guglia — Al- 
bini, De Vanna — Fulli, Capurro, 
Aleși.

Cu aceasta, echipa României s-a 
calificat în finala competiției, în care 
va avea luni, ca adversar echipa 
Franței, câștigătoare detașată în fața 
reprezentativei Spaniei.

Celelalte rezultate : Franța — Spa
nia 50—0 (20—0), R. F. Germania — 
Cehoslovacia 16—0 (8—0), Maroc — 
Iugoslavia 19—3 (9—3).

PROGRAMUL DE LUNI, ULTIMA 
ZI A ÎNTRECERILOR : locurile 7—8 : 
Cehoslovacia — Iugoslavia ; locurile 
3—4 : Italia — Spania ; locurile 5—6 : 
R- F. Germania — Maroc : locurile 
1—2 : ROMÂNIA — FRANȚA.

MARIAN CONSTANTINESCU
LOCUL II LA TURNEUL DE BOX DE LA SOFIA

SOFIA, 14 (prin telefon) Dumi
nică seara, în sala Festivalna din 
localitate, s-au încheiat întrecerile 
turneului internațional de box 
Strandjata. în rîndul celor 22 de 
finaliști ai actualei ediții a compe
tiției s-a numărat și unul dintre 
cei trei pugiliști români care au 
luat startul în concurs, semigreul

Marian Constantinescu. După ce 
în semifinale boxerul român îl în
vinsese categoric la puncte pe Ka
linov (Bulgaria), în această ulti
mă zi a turneului el l-a avut ca 
adversar pe Nicolai Sazonov 
(U.R.S.S.), un sportiv înalt și cu 
alonjă. în prima repriză, Sazonov 
a încercat să puncteze cu directe

C.M. de hochei, grupa A

CEHOSLOVACIA FINLANDA 5-0,
DUPĂ... CONTROLUL ANTIDOPING!
La C.M. de hochei (grupa A) de la 

Helsinki o nouă „lovitură de teatru": 
controlul antidoping, efectuat după 
meciul Finlanda — Cehoslovacia (în
cheiat după cum se știe, cu scorul 
de 5—2 in favoarea celor dinții), a 
stabilit că portarul echipei gazdă, 
Stig Wetzell, a utilizat produse ener- 
gogene interzise. Comisia specială a 
campionatului l-a suspendat pe jucă
torul finlandez, sancțiunea răsfrîn- 
gindu-se asupra întregii echipei, că
reia 1 s-a dat joc pierdut cu 5—0!

In întîlniriie de sîmbătă s-au înre
gistrat rezultate scontate; Cehoslova-

tia
și U.K.S.S. — R.
(7—1, 2—0, 1—2). ______ .
reuniunii Se Ieri după-amiază, 
a învins Polonia 
o—l).

Polonia 12—3 (3—1, 2—1, 7—1),
D. Germană 10—3 
în primul meci al 

Suedia 
2—0,

de la distanță, dar Constantinescu 
a echilibrat situația cu cîteva serii 
scurte. Același aspect echilibrat 
l-a avut lupta și în repriza secun
dă- în ultimul rund, Constantines
cu a pornit decis la atac și se pă
rea că va reuși să obțină victoria. 
Dar, în urma unui „clinei", pugi
listul român a ieșit cu 
spartă, iar arbitrul a oprit 
dictînd victoria boxerului 
prin abandon.

în ziua semifinalelor, la 
ria muscă, Mihai Toma a 
vins la puncte de Nicolov 
ria). în aceeași reunuine, 
Cornel Hoduț a fost declarat 
vins ' la puncte (3—2) în fața lui 
Tușev (Bulgaria), dai- decizia a 
fost îndelung dezaprobată și apre
ciată de toți specialiștii ca ne
dreaptă.

»
arcada 
lupta, 

sovietic

catego- 
fost în- 
(Bulga- 
ușorul 

în-

H. TOMA

SOFIA 14 (prin telefon). Echipa de 
juniori a României a debutat cu suc
ces în actualul sezon international, 
cîștigînd turneul international de polo 
desfășurat în Piscina Diana, la care 
a fost prezentă și campioana conti
nentului, formația Ungariei.

în. cel de al 3-lea meci juniorii ro
mâni au întrecut destul de dificil — 
datorită unei foarte bune comportări 
a adversarului în repriza a treia — 
echipa Bulgariei, cu 7—5 (2—2, 1—1, 
3—0, 1—2). Nu e mai puțin adevărat 
însă că învingătorii și-au menajat 
serios forțele pentru întîlnirea urmă- 

’toare, cu campioana Europei. Au mar
cat : Sziics 3, Lbrincz 2, Bone, Gyar- 
fas (România) și Brajkov 3, Vladimi
rov, Arabadjev (Bulgaria). Cu un re
zultat surprinzător s-a încheiat par
tida Ungaria — Cehoslovacia : 4—1 
(2—1, 0—0, 1—1, 1—2) ! Polonia — 
Grecia 10—5 (1—1, 1—1, 4—1, 4—2).

Sîmbătă seara, în cel mai important 
meci al turneului s-au întrecut re
prezentativele României (la acea oră 
după 3 victorii consecutive) și cea a 
Ungariei (4 p în 3 meciuri). La ca
pătul unei partide dramatice, forma
ția Ungariei a învins la limită cu 4—3 
(0—0, 2—1, 1—1, 1—1) favorizată fi
ind nu numai de vîrsta superioară 
(jucători născuti în 1955, în timp ce 
românii au prezentat o echipă alcă
tuită din poloiști născuți in 1956), dar

și de o serie de decizii eronate ale 
arbitrului bulgar Gajdarov. Ungurii 
au marcat de 3 ori din superioritate 
numerică și o dată din 4 m (Varga 
2, Fiiresz, Balacsok), în timp ce ro
mânii au înscris de două ori din su
perioritate și o dată din. acțiune (Ilie 
Gheorghe, Gyarfas și Sziics).

Formația României, în ciuda în
frângerii, a rămas în fruntea clasa
mentului datorită unui golaveraj su
perior. Ea și-a mărit diferența de 
goluri duminică dimineața, cînd a 
obținut și a 4-a victorie : 6—1 (1—0,
2— 0, 1—1, 2—0) în fața Greciei, re
zultat care l-a permis obținerea unui 
frumos succes. Golurile învingători
lor au fo-st realizate de Ilie Gheorghe 
2, Sebiik 2, Sziics, Gyarfas ; pentru 
greci a marcat Koskinas- Celelalte 
rezultate : Ungaria — Bulgaria 7—5 
(1—0, 2—3, 2—0, 2—2) ; Polonia — 
Cehoslovacia 10—9 (1—2, 4—1, 2—3,
3— 3) ; Bulgaria — Polonia 8—5 (3—1, 
1—2, 3—1, 1—1) ; Cehoslovacia — Gre
cia 6—5 (2—2, 0—2, 2—0, 2—1).

TOMA HRISTOV

CLASAMENT FINAL

1. ROMANIA 5 4 0 1 29—16
2. Ungaria 5 3 2 0 27—20
3. Polonia 5 2 1 2 35—33
4. Cehoslovacia 5 2 1 2 30—35
5. Bulgaria 5 1 1 3 30—32
6. Grecia 5 0 14 17—32

s
8
5
5
3
1

cu 3—1 (1—0,

Clasamentul este

1. CEHOSLOVACIA
2. U.R.S.S.
3. Suedia
4. Finlanda
5. Polonia
6. R.D. Germană

următorul:

0
1
2
1
0

1
3
2
5
5

35—15
19—16
13—20
17—38
12—43

12
10

5
4
3
2

CAMPIONATELE
(Urmare din pag. 1)

CAMPIONATUL MONDIAL DE SCRIMA PENTRU TINEREI
(Urmare din pag. 1)

de finală (I. Pop, M. Mustață și 
I. Pantelimonescu).

,,Cupa federației" la ciclism a debutat spectaculos

VICTORII ROMÂNEȘTI lNTR-0 FRUMOASĂ COMPETIȚIE RUTIERĂ
A vr

Ștefan Ene (in dreapta imaginii) cîștigă la roată frumoasa cursă de 120 km Foto : Vasile BAGEAC

EUROPENE DE TENIS DE MASA

în finala probei feminine de flo
retă, s-a detașat campioana de 
anul trecut, experimentata Valenti
na Burocikina-Sidorova care a tre
cut din victorie în victorie în pri
mele 4 asalturi. în cel de al 4-lea, 
ea a primit replica Magdei Bartoș 
întreeînd-o după o luptă echilibra
tă, cu 4—3. Bartoș a obținut, pînă 
în momentul convorbirii noastre, 
o victorie (cu 4—3 asupra lui Ko
vacs) dar a mai pierdut un asalt : 
2—J cu Lorentz, care are 2 v și 2 
înfrângeri. Se mai impune Kinia- 
zeva cu 2 v. Alte amănunte în zia
rul de mîine.

EDDY MERCKX
VA FI

ABSOLVIT ?

știe, formațiilor U.R.S.S., Suediei și 
cuplului Zoia Rudnova — Stanis
lav Gomozkov U.R.S.S.), la ultimele 
patru probe individuale medaliile 
de aur au fost cucerite de : Iudit 
Magos, Henriette Lotaller (Unga
ria) la dublu femei, Istvan Jonyer, 
Tibor Klampar (Ungaria) la dublu 
bărbați, Iudit Magos și Milan Or
lowski (Cehoslovacia) la simplu 
femei și simplu bărbați.

Finala feminină de dublu a adus 
în fața mesei de joc perechile Judit 
Magos, Henriette Lotaller (câștigă
toarele titlului european la ediția 
precedentă) și Maria Alexandru 
(România),, Alice Grofova (Cehoslo
vacia), acestea din urmă trecînd în 
semifinală de rezistența tenacelor 
românce Eleonora Vlaicov și Mag
dalena Lesai. Primele două seturi 
au prezentat o simetrie perfectă : 
maghiarele au condus de fiecare 
dată cu 15—10, au fost egalate la 
19 dar și-au adjudecat ambele se
turi cu 21—19. Alexandru și Gro
fova încercaseră să contracareze 
jocul adversarelor prin mingi ra
zante, cu mult efect (Alexandru) 
și lovituri din semi zbor, cu punc
tări hotărîtoare (Grofova) dar 
gos și Lotaller s-au dovedit 
mai sigure pe procedeele lor 
spinuri și atacuri decisive), 
treilea set, odată cu cîștigarea lui

Ma- 
ceva 
(top-

A1

Premieră a competițiilor cicliste 
de amploare, „Cupa federației" s-a 
desfășurat de-a lungul a două zile 
într-o ireproșabilă organizare. La 
start au fost prezenți alergătorii 
din loturile noastre reprezentative, 
de la cluburile din țară și de peste 
hotare, unii dintre aceștia din 
urmă figurînd în echipele pentru 
„Cursa păcii" (J. Fiilop și I. Szu- 
posevics — Ungaria, P. Dimitrov
— Bulgaria), alții cu o bogată ex
periență competițională 
ka — Cehoslovacia).

Sîmbătă, 79 de rutieri 
tat, pe șoseaua Tunari 
dele și cu... ei înșiși în nespectacu- 
loasa, dar atît de edificatoarea pro
bă de contracronometru individual. 
A fost cald, dar a bătut vîntul, a 
mai și plouat puțin, rezultatele în
registrate nefiind dintre cele mai 
bune. A cîștigat dinamovistul 
MIRCEA RAMAȘCANU (29:56), 
care urcă pe prima treaptă, după 
ce anul trecut ocupase poziția se
cundă. L-au urmat în clasament 
cehoslovacul Jan Turek (30:16), 
Castel Cîrje (Dinamo — 30:21), Te
odor Drăgan (Voința Buc.) 30:37, 
Nicolae Andronache (Metalul' 
Plopeni — 30:38), Viorel Murineanu 
(Dinamo — 30:48), Ion Cosma (Di
namo — 30:52), Vasile Teodor (Di
namo — 30:54), Vasile Selejan (Di
namo) și Andras Takacs (Ungaria)
— ambii cu 30:58.

în 
km 
iești 
fost 
nic, 
tea, 
frumusețe, care a 
celenta pregătire a

S-a plecat tare,

(J. Zelen-

s-au lup- 
cu secun-

ziua a doua, s-au rulat 120 
pe șoseaua București — Plo-
(varianta Buftea). Vremea a 

neprielnică, frig, și Vînt puter- 
în rafale. Dar, cu toate aces- 
am urmărit o cursă de mare 

demonstrat ex- 
seleeționabililor. 
pluttoanele s-au

repede: unul masiv, în
un altul de 18 în ariergar- 
Crevedia, rămîn din față 

„Sita" se cerne, me-

format 
frunte, 
dă. La 
10 alergători, 
reu. La Butimanu, se produce, pen
tru puțin timp, o regrupare, iar la 
intrarea în județul Dîmbovița no
tăm un prim grup de 15, care 
fuge bine, compact, pînă la hotarul 
prahovean. Rămîn Emil Vișan și 
George Negoescu. Se întoarce în 
dreptul rafinăriei Brazi, astfel : un 
pluton de 13, un altul de 7, la o 
mare diferență un al treilea de 22 
și așa mai departe. Se pedalează 
într-un ritm infernal, cei 7 atacă, 
dar nu pot prinde primul pluton 
decît în dreptul localității Cătunu. 
Lupta se întețește, la Bujoreanca se 
desprind Ion Cernea, Ștefan Ene. 
Vasile Teodor, Viorel Murineanu, 
Vasile Selejan, Valentin Ilie și Jan 
Turek. Se părea că ei au , un avans 
confortabil, dar, la Mogoșoaia, lo
vitură de teatru : apar, ca din 
pămînt, patru sportivi străini, care 
reușesc joncțiunea ! Finișul e pa
sionant. ȘTEFAN ENE, Jan Turek, 
și Vasile Teodor dau o luptă strân
să, cîștigată la roată 
mul. Stelistul învinge 
fiind cronometrat cu 3h 
același timp au trecut 
sosire Jan Turek (Cehoslovacia), 
Vasile Teodor (Dinamo), Jiri Zelen- 
ka (Cehoslovacia), Ion Cernea (O- 
limpia), Andras Gabor și Tibor De- 
breczeny (ambii Ungaria). La trei 
secunde a venit Valentin Ilie (Di
namo), iar la încă șase Istvan Szu- 
posevics (Ungaria), Vasile Selejan 
(Dinamo) și Viorel Murineanu (Di
namo).

S-au mai disputat, pe același 
traseu, (variind, desigur, distanțele) 
întreceri deschise juniorilor. Iată

primii clasați : biciclete de turism î 
1. L. BÂNICĂ
Mușat (Șc. sp. 1) — ambii cu 25:15. 
3. Gh. Iordache 
25:20 ; semicurse :
LOV (Voința) 31:42, F. Zamfir (Șc 
sp. 1), 3. V. Niculescu (Steaua) — 
amîndoi cu 32:42 ;juniori mici : I. 
A. ȘARPE, 2. D. Timingeriu, 3. V. 
Căpitanu (toți Șc. sp„ 1)—40:29! 
juniori mari : 1. T. SÎRBU (Șc. sp 
2), 2. C. Ștefănescu (Voința), 3. A 
Tănase (Steaua) — toți cu lh 10:12.

(Șc. sp. 1), 2. M.

(Unirea Giurgiu)
1. GH. CIRU-

Geo RAEȚCHI

în circuitul W.C.T

N&STA'E Șl SMITH 
ÎNVINȘI...

de pri- 
merituos 

02:15. Cu 
linia de

_ MONTE CARLO. — Campionul 
mân Ilie Năstase a ratat șansa 
a-și înscrie pentru a treia i 
consecutiv numele ca învingător 
marele turneu monegasc, contind 
acest an drept penultimă etapă _ 
Circuitului W.C.T. (grupa I). El pier
de finala. în fața rhodezlanulul An
drew Pattison, la scorul de 7—5, 3—6, 
“ ° In semifinale, Năstase eliminase 

pe americanul Marty Rlessen: 
6—2. Pattison s-a calificat în 

. cu 6—0, 3—6, 6—2. 
dublu: Orantes, Ro- 
Van Dillen 7—6, 6—3: 
— Hewitt, McMillan

4—6.
clar pe americanul
6— 1, 6—2. Pattison
fața lui Bob Maud, 
Semifinalele la 
che — Gorman, 
Alexander, Dent
7— 6, 6—7, 7—5.

ORLANDO.
într-o 
califică 
lol. 
6-4, 
meci în 
combe, 
în f- _ ______ __
glez Buster Mottram. 
„sferturi": Newcombe 
6—3 • Smith 
tram — Reid 6—3, 3—6, 
Borowiak 4—6, 6—4,

START IN SEMIFINALELE CANDIDAȚILOR
MOSCOVA, 11 (Agerpres). — Semi

finalele turneului candidaților la tit
lul mondial de șah ați avut un înce
put furtunos. In meciul de la Odessa. 
Viktor Korclnol l-a făcut mat în 36 
de mutări pe fostul campion mondial 
Tigran Petrosian. Isitr-o variantă a 
,.Deschiderii engleze", Korclnol a lan
sat un atac puternic pe ambele 
flancuri, obllgindu-1 pe partenerul său 
să adopte un joc pasiv. în finalul 
partidei, Petrosian a ajuais într-o po
ziție de mat, pe care putea totuși să-1

evlte, dar din cauza crizei de. timp 
nu a văzut mutarea salvatoare și s-a 
declarat învins.

In semifinala de la Leningrad, Ana
toli Karpov (cu albele), în ,,Apărarea 
siciliană“ aleasă de Boris Spasski, a 
reușit sa ocupe pozițiile strategice 
importante, dar fostul campion mon
dial a contraatacat începînd de La 
mutarea a 18-a, obținînd avantaj ma
terial și pozițional apreciabil, pe care 
l-a valorificat după întrerupere, cîștigînd 
la mutarea 64.

15 — 20 HOCHEI Continuă campionatul mondial (gr. A), la Helsinki
15 — 21 TENIS Turnee pentru Circuitul W.C.T. la Johanesburg (gr. 

I), Charlotte (gr. II) și Houston (gr. III)
17 FOTBAL Akademic Sofia — S.C. Bacău, în Cupa balcanică ; 

Brazilia — România, la Sao Paulo, ; R.F.G. — Ungaria, 
la Dortmund ; Iugoslavia — U.R.S.S. la Zenița ; Bel
gia — Polonia, la Bruxelles

AUTO Concursul de la Sylverstone (formula 1)
18 — 21 SCRIMA Cupa Bieloruslei (floretă f), la Minsk

GIMN. Concurs internațional, la Budapesta
19 — 20 SCRIMĂ Cupa Europei (spadă), la Heidenheim (R.F.G.
19 — 21 TENIS Cupa Davis (turul II), zona europeană.
20 — 21 POPICE Iugoslavia — România (m, f), la Belgrad
21 RUGBY Iugoslavia — R.F.G., la Split

FOTBAL Brazilia — R.D.G.
CICLISM Cursa Lidge — Bastogne — Ltege
MOTO Marele Premiu al Franței, la Clermont Ferrand ;

C.M. de motocros, în Italia (pînă la 250 cmc) și Aus
tria (pînă la 500 cmc)

BOX Meci pentru titlul mondial la cat. semigrea : Bob 
Foster (S.U.A.) — Victor Galindez (Argentina), la 
Albuquerque

ro
de 

oară 
■ in 

In 
a

Pentru prima oară 
turneelor W.C.T. se 

Jaime Fil-
finală a 

tenismanul chilian _____ ...
El l-a învins pe Stan Smith cu

3—6, 6—4 și va juca ultimul
New- 

6—3
en- 
din

6—1, 
MOt-

6—4 șl va juca 
compania lui John 

, cîștigător cu 6—1, 3—6,
semifinala cu tinărul jucător 

------ Rezultatele 
Ramirez 

Richey 6—1, 6—3;- - - - - FU1O17—5;
7—5.

TOKIO. — Turneul 
din Circuitul W.C.T. 
de Rod Laver, învingător cu
6— 2, 6—0 n finala cu 
In semifinale: Laver — Borg 7—5,
7— 5: Gisbert — Parun 3—6, 6—3. 6—3.

grupei 
a fost

a Hl-a 
cîștigat 

5—7, 
Juan Gisbert. 

Borg

BRUXELLES, 12 (Agerpres).
Comisia 
stituită 
clistului 
special, 
general, 
Merckx 
Loinbardiei' 
ficârea sa) un sirop inofensiv, con- 
ținind o doză foarte redusă de 
efedrină. „Medicamentul respectiv — 
a declarat profesorul Lequime — 
nu poate fi considerat doping, iar 
suspendarea lui Merckx a fost făcută 
în mod abuziv". La rîndul său, pro
fesorul Schaepdriver a reamintit că 
legea dopingului a fost promulgată 
pentru a apăra etica sportivă și a-i 
proteja pe atleți de efectele nocive 
ale unor medicamente stimulatoare. 
„Dar — a adăugat acesta — deocam
dată este imposibil să determinăm, 
prin simpla analiză a urinei, dacă 
produsul a fost luat ca doping sau 
în scopuri terapeutice. Este necesar 
să se alcătuiască două liste de pro
duse : prima cuprinzînd medicamen
tele esențiale interzise prin legea 
dopingului și o alta eu produsele 
autorizate în scopuri terapeutice. 
Trebuie să avem în vedere că, în 
unele cazuri, un sportiv are nevoie 
de îngrijiri medicale pentru a con
tinua să practice sportul 
ferat".

Documentul de lucru al 
medicale Internationale va 
discuției cercurilor sportive intere
sate precum și Uniunii cicliste inter
naționale.

medicală internațională, con- 
pentru a examina cazul 
belgian Eddy Merckx, 

și problemele dopingului, 
a ajuns la concluzia 

a folosit în timpul

ci- 
în 
în 
că 

.Turului 
(care a dus la descali-

DE IENIS DE MASĂ
TOKIO, 14 (Agerpres). — La Yoko

hama, în cadrul Campionatelor de te
nis de masă ale Asiei, proba de du
blu femei a fost cîștigată de pere
chea Cen Hual-ln, Clan Li (R. P. 
Chineză), care a întrecut în finală ou 
3—1 cuplul japonez O z e k 1, Yokota. 
Proba de dublu Bărbați a revenit ja
ponezilor Mitsuro Kono, Nobuhlko 
Hasegawa. învingători cu 3—2 
nala susținută cu perechea 
Wen-iuan, LI Cen-sih (R. P. 
neză).

în fi- 
Tiao 
Chl-

de către tandemul româno-cehoslo- 
vac, părea să anunțe o mai bună 
sincronizare a acțiunilor celor două 
jucătoare. Dar în continuare jucă
toarele maghiare își aplică cu con
secvență tactica, joacă incisiv, în 
timp ce replica partenerelor pierde 
din consistență ; ele comit și cîteva 
greșeli și arbitrii consemnează vic
toria lui Magos și Lotaller. Meda
liile de argint ce revin lui Alexan
dru și Grofova subliniază excelenta 
evoluție a acestui cuplu, aflat acum 

‘abia la a treia apariție publică.
Vom menționa și frumoasa com

portare a celorlalte două reprezen
tante ale României, Eleonora Vlai- 
cov și Magdalena Desai, medaliate 
cu bronz (ca și cuplul sovietic 
Rudnova, Gedraitite). Este pentru 
prima oară în ultimii ani cînd 
sportivele românce reușesc să cîș- 
tige o medalie la un campionat 
european prin propriile forțe, fără 
să joace alături de Maria Alexan
dru. Ca atare, la această ediție a 
europenelor, toate cele trei jucă
toare din România prezente la 
Novi Sad au cucerit medalii : Ma
ria Alexandru o medalie de argint 
alături de Grofova și una de bronz 
împreună cu iugoslavul Stipancici 
la dublu mixt, Eleonora Vlaicov și 
Magdalena Lesa, medalie de bronz. 
Performanță, fără îndoială, remar
cabilă.

Noul campion al Europei, ceho
slovacul Milan Orlowski a cules 
ropote de aplauze pentru jocul său 
dinamic, de atac permanent. El l-a 
scos din cursă pe reputatul Kjell 
Johansson în semifinale, iar în fi
nală a izbutit să-1 depășească — 
într-un meci dificil — pe maghia
rul Gergely, un adversar tînăr, e 
drept, dar talentat și ambițios.

Trecînd peste un obstacol dificil 
— multipla campioană europeană 
Zoia Rudnova — după o semifinală 
de contre, atacuri și contraatacuri 
permanente, Iudit Magos a cîștigat 
cu destulă ușurință finala cu tînăra 
suedeză Ann Christine Hellman.

în sfîrșit, finala de dublu bărbați

a încheiat în apoteoză campiona
tele. A fost, de fapt, o reeditare a 
finalei campionatelor lumii de anul 
trecut de la Sarajevo.
Bengtsson și K. Johansson au în
vins cu 3—2. Acum, Istvan 
și Tibor Klampar (Ungaria) 
luat revanșa la același scor. O în
tâlnire între două perechi de ași ai 
tenisului de masă mondial oferă 
întotdeauna 
înaltă clasă, al căror rezultat 
e incert pînă la ultimul 
Așa cum a fost și la Novi

REZULTATE TEHNICE

Atunci,

Jonyer
și-au

partide de cea mai 
final 

schimb. 
Sad...

Hellman 
3—0 (15, 

Rudnova 
18) ; H- 

Ann Christine 
13).

semifinale : Or- 
___ _ _  ____________ _ - k. Johansson 
(Suedia)' 3-41 (18, 20, '11), Gergely (Unga
ria) — Șurbek (iugoslavia) 3—1 (19, 1”. 
-19, 14) ; finala : Milan Orlowski — Ga
bor Gergely 3—2 (-17, 19, -9, 11, 15).

DUBLU FEMEI, optimi : Alexandru,
Grofova (Cehoslovacia) — Bergere, 
Szalka (Franța) 3—0, Vlaicov, Lesai — 
Larsen, Paulsen (Danemarca) 3—0. sfer
turi . Vlaicov, Lesai — Fedorova 
(U.R.S.S.), Molnar (Ungariaț 3—2, Ale
xandru, Grofova — Hendrlcksen, Wet
zel (R.F.G.) 3—0, s e m i f i n a 1 e; Ale
xandru, Grofova — Vlaicov, Lesai 3—1 
(13, -19, 15, 18), Magos, Lotaller (Unga
ria) — Rudnova, Gedraitite (U.R.S.S) 
3_0 (18, 14, 19) finala: Iudit Magos. 
Henriette Lotaller — Maria Alexandru. 
Alice Grofova 3—1 (19, 19, -19, 15).

DUBLU BÂRBAȚI, turul I : Mesaroș. 
Jurcik (Iugoslavia) — Panait. Tengirsek 
(Turcia) 3—0, A. Johansson, Thorșel 
(Suedia) — Giurgiucă, Borzei (Ungaria) 
3—0 : turul II : Doboși. Gheorghe — 
Costopoulos, Makris (Grecia) 3—1, op
timi : Bengtsson, K. Johansson (Suedia) 
— Doboși, Gheorghe 3—0 ; semifinale : 
Bengtsson, K. Johansson — Gomoskov, 
Sarkoian (U.R.S.S.) 3—2 (-13, 20. 19, -19, 
15), Jonyer, Klampar (Ungaria) — Sur- 
bek, Stipancici (iugoslavia) 3—1 (-18. 2-, 
14, 10), finala : Istvan Jonyer, Tibor 
Klampar — Stellan Bengtsson. Kjell 
hansson 3—2 (-14, 14, 22, -16, 18).

Finalele competiției de consolare 
revenit, la femei, iugoslavei Erzebet 
latlnus, învingătoare cu 2—0 In

SIMPLU FEMEI, semifinale : 
(Suedia) — Fedorova (U.R.S.S.) 
16. 10) Magos (Ungaria) — 
(U.R.S.S.) 3—2 (18, -21, -17, 16, 
nala : Iudit Magos — 
Hellman 3—1 (18, 12, -18,

SIMPLU BĂRBAȚI, 
iowski (Cehoslovacia)

Jo-

au
Pa- 

.......................... . ........... . fata 
compatrioatei sale Erzebet Korpa. iar la 
bărbați Iul Anders Johansson (Suedia) 
învingător cu 2—0 în fața Iul Zoran Ko- 
sanovici (Iugoslavia). Șerban Doboși s-a 
clasat Pe locul trei.

său pre-

Comisiei 
fi supus

BASCHETBALISTELE SOVIETICE
ÎNVINGĂTOARE

PARIS, 14 (Agerpres). — Cunoscu
ta eenipă sovietică T.T.T. Riga a cu
cerit pentru a 14-a oară .Cupa cam
pionilor europeni4* la basenet feminin.

în - ..............................................
ediții a 
sovietice 
formația 
rând, pe 
de 69—53 
mionova. 
finalei 
23 de 
înscris 
puncte 
realizate 
lienese (10), _ ...
Osse și Pane (cîte 4) și Kauke (1). 
Din echipa franceză s-au evidențiat 
Guidotti (13 puncte) și Chazalon (10 
puncte).

După cum s-a anunțat, în primul 
meci, disputat la Riga, echipa sovie
tică terminase învingătoare cu scorul 
de 96—67.

meciul retur al 
competiției, 
au jucat 
franceză 
care au 
(34—24). 
care în 

marcase i 
minute, 

de 
învingătoarelor 
de Svarniska 
Skapane (6),

finalei actualei 
baschetbalistele 
deplasare cu 
Clermont Fer- 

cu scorul

24 
ale

t în
U.C.

i învins-o
Pivotul Uliana be- 
prima ,, manșă- 

54, a jucat 
timp în 

puncte.

. a 
numai 

care a 
Celelalte 
au 

(16).
B 1 s k e,

fost 
Sa-

PE TERENURILE DE FOTBAL
ITALIA: LAZIO — 4 PUNCTE

AVANS
BOLOGNA, 14 (prin telex). — Etapa 

a 25-a n-a furnizat surprize, cu toate 
că meciurile egale au abundat din 
nou. Din 8 partide, 4 s-au încheiat 
nedecis. Lazio, și-a mărit astfel avan
sul la 4 p. față de a doua clasată și 
se pâre că șl-a asigurat titlul de 
campioană, lată rezultatele și autorii 
golurilor: Bologna — Genoa 2—0 
(Rimbano, Savoldi) Fiorentina — Roma 
1—0 (Desolatl); Foggia — Torino 1—1 
(Rognonl, respectiv Sala); Juventus 
— Cagliari 1—1 (Causio, respectiv 
Rlva); Laherossl — Inter 1—0 (Sor- 
mâni); Lazio — Verona 4—2 (Frusta- 
luppl, GarlasechelU, Nannl, Chinaglia, 
respectiv Zigoni și Oddl — autogol); 
Milan — Napoli 0—0, Sampdoria — Ce
sena 1—1 (Maraschl, respectiv 
voldi).

In clasament: Lazio 37 p, Juventus 
33 p, Napoli și Florentina cîte 31 p, 
Inter 29 p, Torino 26 p; Bologna șl 
Milan cîte 25 p. etc. în clasamentul 
golgeterilor conduce Chinaglia (Lazio) 
cu 21 goluri, urmat de Boninsegna 
(Inter) 19 g, Riva (Cagliari) 14 g etc.

CESARE TRENTINI

U.R.S.S. : PRIMA ETAPA
A început noua ediție a Campiona

tului unional, competiție care se va în
cheia la 17 noiembrie. Cîteva rezultate : 
Kairat Alma Ata — Dinamo Moscova 
2—1 ; Dinamo Tbilisi — ȚSKA Mosco
va 1—3 ; Ararat Erevan — Torpedo Mos
cova 0—1 ; Dnepr Dnepropetrovsk — 
Nistru Chișinău 2—0 : Dinamo Kiev — 
Zarea Voroșilovgrad 1—1.

Sa-
R.D. GERMANĂ: JENA CÎȘ 

TIGĂ CUPA

Surpriză in meciul de la Plovdiv:
Cupa R. D. German© a revenit for

mației Carl Zeiss-Jena, care a învins în

BULGARIA CEHOSLOVACIA
(prin telefon). Meciul a-

BulgarieiSOFIA, 14 
mical centre reprezentativele ---- „
și Cehoslovaciei, desfășurat la Plovdiv, 
în fața a 35 OOo de spectatori, s-a înche
iat cu o surpriză : întîlnirea a fost cîș
tigată de reprezentativa Cehoslovaciei, 
cu 1—0 (0—0), prin golul marcat de Do- 
bîas (min. 68). dintr-o lovitură liberă 
de la 22 m. De menționat, că la începu
tul reprizei secunde. Vencel a apărat 
o lovitură de la 11 m executată de Bo- 
nev. Arbitrul iugoslav Gugulovici a con
dus echipele : BULGARIA : Goranov — 
Zafirov, Ivkov. Pcnev. Velicikov, P. Ko
lev Bonev, Stoianov (Borisov), Voinov, 
Mihailov, Denev. CEHOSLOVACIA :
Vencel — Pivamik, Dobias, Ondrus,
Benda, Pavenka (Gajdusek), Sekorik, 
Nowak, Vesely, Klemcnt, Nehoda.

BRAZILIA

DIN EUROPA
finală cu scorul de 3—1 (după prelun
giri), echipa Dynamo Dresda.

R. F. GERMANIA: BAYERN 
ELIMINATĂ I

O mare surpriză în semifinalele cupei 
R. F. Germania : Eintracht Frankfurt pe 
Main a reușit să învingă pe teren pro
priu, cu 3—2 (0—0). cunoscuta forma
ți© Bayern Mtlnchen. în finală, Eintracht 
va întîlni formația SV Hamburg.

ANGLIA: LEEDS CONTINUA

In campionatul englez se menține li
deră echipa Deeds United cu 55 puncte, 
secundată de Liverpool — 52 p (un meci 
mal puțin jucat). Rezultate tehnice : Co
ventry — Leeds 0—0 ; Chelsea — Ar
senal 1—3 ; Ipswich — Liverpool 1—1 ; 
Tottenham — Southampton 3—1 : Der
by — Sheffield 4—1 ; Birmingham — 
Stoke 0—0 ; Burnley — Leicester 0—0. 
Meciuri restanță : Manchester City — 
Liverpool 1—1 ; ipswleh — Qjieens park 
1—0 ; Burnley — Birmingham 2—1.

OLANDA
IN FINALA DE LA CANNES!

© Fotbaliștii juniori români au pierdut cu 2-1 meciul cu Ungaria

TELEX» TELEX» TELEX® TELEX
In prima zi a turneului de polo pe 
apă de la Belgrad, reprezentativa Un
gariei a învins cu scorul de 8—4 
(2—2, 2—1, 3—1, 1—0) formația Iugo
slaviei. Selecționata U.R.S.S. a cîști
gat cu 6—1 (1—6, 3—0, 1-rt), 1—1) jo
cul susținut cu echipa Olandei.

bllistlc „Safari". Startul actualei edi
ții a cursei, la care participă peste 
100 de echipaje, s-a dat la Nairobi. 
După disputarea primei etape, pe pri
mul loc In clasament se află echipa
jul Hannu Mlkkola (Finlanda) — 
Jean Todt (Franța), care concurează 
pe o mașină „Peugeot-504".

La Dallas, au continuat întrecerile 
campionatelor de natație ale S.U.A. 
In proba feminină de 400 y mixt, 
Jenny Franks (în vlrstă de 15 arii) 
a stabilit performanța de 4:26,22. Re
zultatul constituie un nou record 
mondial al probei (în bazin de 25 
yarzi), care era deținut, cu timpul de 
4:27,11, de australianca Shane Gould. 
Shirley Babashoff a cîștigat cursa de 
200 y Uber, cu 1:48,79.n
Cursa motociclistă de 200 de mile, 
desfășurată la Imola, a revenit 
celebrului campion italian Giacomo 
Agostini. învingătorul, care a concu
rat pe o motocicletă ,,Yamaha" 700 
cmc, a parcurs 62 de ture de circuit 
(316,200 km, în două manșe) în 
06:38, cu o medie orară de 149,810 
ca 
La Lisabona în meciul de tenis 
tugalla — Irlanda, contând pentru 
liminarlile „Cupei Davis", scorul 
favorabil cu 1—0 
ghezi.
IS
A început tradiționalul raliu auoomo-

In Turul ciclist al Marocului, după 5 
etape conduce Jakobson (U.R.S.S.), 
urmat de coechipierul său Gusiatnl- 
kov, la 1:17 sec. Etapa a 5-a, Fez- 
Meknes (154 km) a revenit la sprint 
rutierului sovietic Kucerjavi, crono
metrat cu timpul de 4h 42:37. ’ Etapa a 
4-a a fost eîștlgată de Guslatnikov.

priză; echipa Poloniei a reușit să în
vingă, cu scorul de 3—2, selecționata 
U.R.S.S., deținătoarea titlului de cam
pioană europeană.
H

Meciul de box dintre 
mondial la categoria 
nea WBC) mexicanul ______ .
Ies și șalangerul său, japonezul lshl- 
matsu Suzuki a fost 
k.o. în repriza a doua 
japonez.

campionul 
ușoară (verslu- 
Rodolfo Gonza-

cîștigat prin 
de pugilistul

volei a Bul- 
în R.D. Ger-

2h 
km.

Por- 
pie- 
este 

tenlsmanllor portu-

Proba masculină de coborlre din ca
drul concursului internațional de 
schi, desfășurat în stațiunea elvețiană 
Fontrestna. s-a încheiat cu victoria 
elvețianului Ranâ Berthod, cronome
trat ou timpul de 1:40,65. Ronald Col- 
lombln, principalul favorit al 
a ocupat locul trei.

Selecționata feminină de 
gariel, aflată In turneu 
mană, a susținut la Plauen al doilea 
meci cu reprezentativa țării gazdă, pe 
care a Snvins-o cu 3—2 (5—15, 15—9, 15— 
11, 10—15, 15—12). In primul joc, echipa 
R. D. Germane obținuse victoria cu sco
rul de 3—1.

cursei,

Campionatul mondial de schi 
1974 (rezervat profesioniștilor), 
cîștigat de austriacul Hugo 
care .............................
330

ediția 
a fost 

_ . . _ _________ Ntadl,
a totalizat în clasamentul final 

puncte.

In 
de 
la

prima zi a turneului internațional 
volei (juniori), care se desfășoară 
Berlin, a fost Înregistrată o sur-

Proba masculină de slalom special, 
din cadrul concursului international de 
schi de la Alpe D’Huez (Franța), s-a 
încheiat cu victoria Italianului Gusta
vo Thoenl, cronometrat cu timpul de 
111,66.■
Competiția cicliști care se desfășoară 
tn împrejurimile orașului Bergamo, 
a continuat cu etapa a 3-a, in care 
victoria a revenit polonezului Woj- 
eieh Matuslak, cronometrat pe dis
tanța de 107 km în 2h 17:48, medie 
orară de 46,505 km.

CANNES, 14 (prin telefon). Pe Coasta 
de Azur, după o ploaie deasă, a apărut 
soarele și cei mai cutezători au și ieșit 
pe plajă. Pentru echipa română * *
vremea-i In continuare închisă, 
căci ea, singura reprezentativă 
peană din cele șapte prezente aici, ca
lificată la Turneul U.E.F.A., va juca 
luni (n.r. azi) în această a 23-a ediție a 
Festivalului de la Cannes, doar pentru 
locurile 7—8 ! Și dacă înfrîngerea din 
meciul de debut cu Italia se datora și 
neșansei, șl adversarului dur, și arbi
trajului, partida oier ciută sîmbătă după- 
amiază în fața reprezentativei Ungariei, 
Pe noul stadion „.Pierre de Coubertin*4, 
de la Bocea, la 4 km de Cannes, nu-și 
mal găsește nici o circumstanță atenu
antă. Juniorii noștri au pierdut întîlnirea 
cu Ungaria cu 2—1, după ce au condus 
la pauză cu 1—0, prin golul înscris de 
Grosu în min. 13, de la 12 m, în urma 
unei deschideri bune realizată de Leac. 
Probabil, însă, că unii dintre elevii lui 
C. Ardeleanu și I. Voinescu au crezut 
că acel gol va rezolva totul, dar s-au în
șelat, pentru că echipa adversă anun
țase încă din primele 40 de minute am
biții ofensive, iar condiția fizică în
cepuse să-i trădeze pe mulți dintre 
fotbaliștii noștri înainte de pauză. Fu
sese. totuși, un joc bun în acea primă 
repriză, cînd adversarii noștri au do
minat teritorial, dar naționala română 
s-a apărat exact, ordonînd matur ac
țiunile sale și lansînd cîteva contra
atacuri foarte periculoase.

Egalarea a venit repede, la șapte mi
nute după pauză’, cînd Kiss a speculat 
prompt neatenția apărării române și în 
special a lui Popa. Am înțeles atunci 
că formația noastră nu va mai putea 
cîștiga această partidă. Nu era vorba 
numai de accidentarea lui Hurloi și de 
raportul de cornere favorabil echipei 
Ungariei (6—2), dar, în special, de o- 
boseala reprezentativei române cu im
plicații tot mai profunde în fizionomia 
jocului. Și, totuși, Grosu are o poziție 
foarbe bună în min. 60. însă șutul sau 
e apărat excelent de portarul Pajer. Ad
versarii, însă, chiar dacă vor rata de 
cîteva ori. în dominarea lor accentuată, 
reușesc să înscrie prin Izso, în min. 71.

însă 
tristă, 
eu.ro-

după ce defensiva noastră 
însuși portarul Moraru, 
foarte bine pînă atunci, 
naiv la faza respectivă.

într-o ultimă speranță în 
dașii noștri încearcă și el

a greșit grav, 
care apărase 
dovedindu-se

Izbîndă, fun- 
_ ... __ ,__ _________ , . egalarea, dar 
Vech respinge de pe linia porții șutul 
lui EILsei în min. 75 ! Șl nimic nu mal 
poate schimba soarta partidei...

Naționala noastră a fost sîmbătă o 
echipă de aproape o repriză, ca acu- 
zînd, acum, se pare, mal ales eforturi
le depuse In săptămînlle anterioare pen
tru doblndirea calificării în turneul fi
nal U.E.F.A.

In meciul de sîmbătă seara cu Ungaria 
a fost utilizată formația : Moraru — Co
tigă, Aglu, Popa, Elisei — HURLOI. Na- 
ghi (min. 61 Augustin) — Surenghln 
(min. 53 Roșu), LEAC, GROSU, Vrîn- 
ceanu.

Acest element a caracterizat șl parti
dele de vineri noaptea, disputate pe o 
ploaie continuă pe „Stade des Hespe- 
rides", atunci cînd reprezentativa Me
xicului a ale'rgat enorm și a învins 
surprinzător cu 3—2 (1—1) selecționata 
U.R.S.S., iar Olanda s-a calificat In 
finală la cornete (6—5), după un mec’ 
excelent (scor 0—0) din toate punctele 
de vedere, joc în care Franța, a lost o- 
colită pur șl simplu de șansă, mingea 
lovind bara sau oprindu-se la cîțiva cen
timetri de poarta goală In noroi. Tot 
datorită raportului de cernere (5—3) a 
ajuns în finală și Brazilia, ea nereușind 
să treacă de reprezentativa Italiei (scor 
0—0), care a jucat de data aceasta cu
rat, a marcat și un gol, dar nu 1 s-a 
acordat. Așa îneît, în ultima zl a tur
neului (n.r. azi) se va repeta finala de 
anul trecut între echipele Braziliei și O- 
iandei. Anul trecut au cîștigat sud-arae- 
ricanii cu 3—2 ; anul acesta 7.. .

în deschidere, pentru locurile 7—8, re
prezentativa noastră va întîlni selecțio
nata U.R.S.S.-ulul. Un mec! greu pen
tru că dr. M. Georgescu are probleme în 
privința lui Hiurloi, Aglu și Grosu. Ră- 
mîne de văzut cîți dintre titularii de 
sîmbătă vor putea evolua st in ultimul 
joe.

Mircea M. IONESCU
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