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. ÎNAINTEA FAZEI FINALE DIN ZIUA DE 2 MAI

IERI AU AVUT LOC IN ȚARĂ NUMEROASE ETAPE Fază din meciul Dinamo București — Independenta Sibiu, disputat ieri pe terenul din parcul sportiv Dinamo. 
Foto : Paul ROMOȘAN

TINERETULUIH

Mal pu|ln de două săptămîni

MUNICIPALE SI JUDEȚENE ALE „CROSULUI
J ? 7

ne despart de ultima etapă a „CROSULUI
TINERETULUI". In aceste zile, premergătoare finalei — una dintre cele mal mart 
manifestări sportive de masă organizate de C.C. ai U.T.C., U.G.S.R. și C.N.E.F.S. — 
se desfășoară fazele municipale și județene ale întrecerii, la care iau parte tinerii 
calificați in concursurile pe asociații sportive din întreprinderi și instituții, din școli 
șl universități etc.

Iert, in multe localități reședințe de județ, precum șl In numeroase municipii
Ku avut loc penultimele etape ale „Crosului tineretului". Iată cîteva relatări primite 
de Ia corespondenții noștri :

lung Muscel); fete, 15—16 ani : 
1. Elena Tufeanu (comuna Poenari 
de Argeș); 2- Mariana Leca (comuna 
Poenari) ; 17—19 ani : 1. Maria 
Oprcscu (Liceul Stîlpeni); 2. George- 
ta Helciuc; (Fab. de stofe Argeșana); 
peste 19 ani : 1. Elena Stan (Fab. de 
stofe Argeșeana) ; 2. Maria Ancuța
(Liceul Vlaicu Vodă Curtea de Argeș).

Alexandra Andrei (cooperativa „Ar
ta manuală1'). Maricica Bozdrogan 
și Sanda Găiiălaru (amîndouă de la 
Fabrica de confecții Focșani).

AI. SlRRU — coresp.

DIVIZIA A LA HANDBAL

PITEȘTI Peste 400 de tineri și 
tinere, cîștigători ai etapelor pe 
centre comunale și orășenești, s-au 
prezentat duminică la faza județea
nă. întrecerile . s-au desfășurat pe 
aleile parcului Trivale din localitate 
și s-au bucurat de o excelentă or
ganizare. Atît în concursul băieților 
cit și in cel al fetelor s-au înregis
trat rezultate valoroase.

primii doi clasați pe catego- 
vîrstă. Băieți, 15—16 ani : 
Drăghîci (Liceul Chimie Pi-

2. M. Dărac (Liceul forestier 
de Argeș) ; 17—19 ani : 1. P.

(Liceul

Iată 
rii de 
1. Gh. 
tești) ; 
Curtea
Chipescu (Liceul N. Bălcescu Pi
tești) ; 2. M. Marinescu (Școala pro
fesională C.F.R- Pitești) ; peste 19 
ani : 1. M. Popescu (A.S. Tablierul 
Pitești) ; 2. Gh. Vlad (ARO Cîmpu-

Marin MARIN — corcsp.

FOCȘANI. Pe străzile centrale ale 
orașului s-a desfășurat etapa muni
cipală a „Crosului tineretului", la 
startul căreia au fost prezenți peste 
•100 de concurenți. La cele trei cate
gorii de vîrstă (15—16, 17—19 și 
peste 19 ani), s-au clasat pe primul 
loc următorii concurenți : I. Fănică, 
M. Mugea și E. Barbu (toți de la 
cooperativa Milcovul) — la băieți și

BRĂILA. Stațiunea Lacul Sărat 
din vecinătatea municipiului Brăila 
a fost duminică gazda etapei jude 
țene a „Crosului tineretului". Cu a- 
cest prilej a avut loc 
de manifestări culturale 
care s-au bucurat de 
succes de participare.

Iată cîștigătorii, pe 
vîrstă. Băieți, 15—16 ani 
del (Șc. gen. 2 Brăila) : . _
lea (Liceul N. Bălcescu) ; 17—19 ani: 
1. Gh. Dirjan (comuna Movila Mi- 
resii) ; peste 19 ani: 1. Gh. Dinu 
(uzinele Progresul Brăila) ; fete, 
15—16 ani : I. Lenuța Constantin 
(Șc. generală nr. 11) ; 2. Elisabeta 
Șerban (Șc. generală 20) ; 17—19
ani : 1. Elena Buruiană (uzinele
Progresul Brăila) ; 2. Anina Croi-
toru (Șc. gen. 19) ; peste 19 ani : 
1. Teodorina Mihai (Fabrica de con
fecții Brăila).

COSTIN — coresp.

un
Si 
un

program 
sportive 
deosebi'

categorii dc 
: 1. I. Săn- 
2. Gh. Mi-

Consumată ieri, etapa a 
turului diviziei A de 
(masculin și feminin) s-a 
cu o seamă de surprize care ope
rează modificări în clasamentele 
celor 4 serii. Iată cîteva scurte re
latări de la cele 12 partide:

FEMININ

IV-ă a 
handbal 
încheiat

UNIVERSITATEA. BUCUREȘTI 
— MUREȘUL TG- MUREȘ 18—10 
(8—4). Studentele au cîștigat o 
partidă în care s-au dovedit net 
superioare adversarelor lor. Cu 
toate acestea, credem că antreno
rul emerit Constantin Popescu nu 
este pe deplin mulțumit. în pri
ma repriză, Georgeta Vasile și Li-

(prin telex)- 
capitala Ar- 

romăni 
zilnic.

BUENOS AIRES, 21 
— De la sosirea în 
gentinei, lotul jucătorilor 
a efectuat antrenamente 
Primul a avut loc joi seara, la lu
mina reflectoarelor, pe stadionul 
Velez Sarsfield, care a fost stabi-

tinerilor din

Grupul juniorilor mici la unul din virajele circuitului de pc strada Cîmpina.
v

CUPA TINERETULUI

S APT AMINA CICLISTÂ INTERNAȚIONALA

CUPA PRIMĂVERII" 
LĂ BASCHET

Moment de mare interes din meciul pentru locul intii la baschet fete, 
între echipele A.S.E. și I. P. București

r Foto : S. BAKCSY

Faza pe centrul universitar Bucu
rești a „Cupei tineretului*1 s-a con
sumat sîmbătă (programată inițial 
miercuri, a fost amînată din cauza 
timpului nefavorabil), pe terenurile 
și sectoarele de atletism de la com
plexul stadionului Tineretului și din 
parcul Institutului agronomic „Ni- 
colae Bălcescu**.

Ora 15,30. Erau prezenți la sta
dion aproximativ 5 000 de studenți și 
studente,1 un număr impresionant de 
cadre didactice din catedrele de 
educație fizică ale diferitelor insti
tute de învățămînt superior, capa
bili, prin pregătire și prezență, să 
asigure oricăror întreceri un carac
ter cu adevărat de masă așa cum îl 
înțelegem : participare masivă, com
petiții variate, atractive, în aer li
ber. Căci de astă dată și timpul 
s-a arătat a fi mai binevoitor, deși 
spre seară răcoarea începuse să 
semene a... frig.

în fine, după mari eforturi, or
ganizatorii (reprezentanți ai organi
zației U.T.C. de la nivelul central 
și al institutelor, M.E.I., ai U.A.S.C. 
din centrul 
bineînțeles, 
specialitate 
înainte) au 
participanți 
șurârea primului punct 
gram — defilarea sportivilor stu
denți. S-a trecut apoi peste raport, 
unul dintre momentele solemne ale 
festivității, din cauza defectării 
stației'de amplificare. Numai că din 
acest punct al programului, aproxi
mativ 4 500 din studenții prezenți 
au trecut repede strada spre ștran
dul Tineretului, s-au îmbrăcat în 
ținută de stradă și... au plecat!

N-am înțeles, în aceste curioase 
condiții, care a mai fost rațiunea i- 
menselor eforturi de mobilizare a 
celor 5 000 de studenți! Nu ne vine 
să credem că doar pentru defilare 
și pentru un raport, care nu a mai 
avut loc, din cauza unei banale de
fecțiuni tehnice... Și totuși, așa au 
stat lucrurile !

Revenind la întrecerile finalei, 
vom scoate în evidență buna com
portare a reprezentanților Acade
miei de Studii Economice, care au 
reușit să domine majoritatea pro
belor și disciplinelor de întrecere, 
remareîndu-se și la capitolul mobi
lizării unui mare număr de studenți 
și studente în fazele inițiale 
„Cupei tineretului**,,

AGENDA ACTIVITATII
SPORTIVE DE MASĂ

In cinstea celor două mari eveni
mente ale acestui an, a XXX-a ani
versare a eliberări; patriei, al XI-lea 
Congres al Partidului precum și 
împlinirea unui sfert de veac de 
la crearea primelor detașamente 
ale cravatelor roșii. Consiliul mu
nicipal al Organizației pionierilor, 
în colaborare cu C.J.E.F.S. și cate
dra de baschet a Școlii sportive 
din Sibiu, a organizat în vacanța 
de primăvară o competiție de bas-

(Continuare in pag. a 2-a)

universitar București și, 
membrii catedrelor de 
de care aminteam mai 
reușit să încoloneze pe 
și să declanșeze desfă- 

din pro-

Iată cîștigătorii probelor atletice 
(campioni ai „Cupei tineretului**, pe 
Centrul universitar București); 
FETE, lungime — Ruxandra Ko- 
laska (Institutul de Construcții);, 100 
m — Rodica Baciu (I.M.F.); 800 m
— Doina Kereszi (A.S.E.) ; înălțime
— Ruxandra Kolaska; greutate — 
Ida Weiss (Universitate) ; BĂIEȚI; 
greutate — Sorin Pietroianu (Inst 
Construcții); 100 m — Adrian Nea- 
gu (Arhitectură); 1 5.00 m — Milică 
Cucu (Agronomia); lungime— Vio
rel Dumitrescu (Institutul de Cons
trucții); înălțime — Adrian Cerce) 
(Universitate). Iată și. echipele cam
pioane la jocuri: handbal : A.S.E. 
(f) și I.E.F.S. (b); baschet — I.M.F. 
(m) și A.S.E. (f) ; fotbal — A.S.E.; 
volei — A.S.E. ,(b-t-f); orientare tu
ristică — Mona Talpoș (I.E.F.S.), 
Matei Oprică (Institutul Politehnic)

Paul IOVAN 
Radu TIMOFTE

I

A căzut cortină peste o foarte 
bogată săptămînă ciclistâ interna
țională- „Cupa Federației** și 
„Cupa Metalul**, excelent organi
zate, au însemnat două reușite 
competiții, cu roade bogate, utile 
verificărilor loturilor noasțre re
prezentative. în cinci rînduri, vic
toria a revenit alergătorilor români, 
în două — celor de peste hotare. 
Dintre aceștia din urmă, „pedale** 
valoroase s-au dovedit a fi ceho
slovacii Jiri Zelenka și Jan Turek, 
maghiarul Tibor Debreczeny. Așa
dar, o deschidere frumoasă, ce va 
fi continuată la 3 mai, ziua star

UN REZULTAT EXCELENT ÎN CADRUL „CUPEI DINAMO

ANIȘOARA MATEI A OBȚINUT 584 p LA PISTOL SPORT,
DEPĂȘIND RECORDUL MONDIAL OFICIAL!

feri, tn ultima «1 * competiției
„Cupa Dinamo", găzduită de poligo
nul Tunari, s-a Înregistrat un rezul
tat de valoare mondială Ia pistol 
sport senioare. Autoai'ea — ANIȘOA
RA MATEI (Dinamo), care din 600 
puncte posibile a obtinut 584 p, sta
bilind un nou și valoros record na
țional (v.r. 581) și depășind cu un 
punct cel mai bun rezultat oficial al 
lumii (583 p aparținînd sportivei so
vietice Niskova, stabilit la C.E. de la 
Suhl în 1971). Este îmbucurător acest 
„salt" spectaculos al Anișoarei Matei, 
acum, în anul campionatelor euro
pene și mondiale de tir. Un alt re
zultat foarte valoros a fost obtinut la 
pistol viteză de către tînărul țintaș 
al clubului Steaua, Stan Marin, care 
a reușit 597 p (la un punct de recor
dul republican și de cel mondial). 
Stan NLarin a preluat conducerea încă 
in prima manșă, vineri, cind a punc
tat 299, iar în cea de a doua, sîm-

bfctl, «-* comportat la fel de bine, 
reușind st obțlni ua valoros Î98 p 
din 300 posibile. El a totalizat 387 p, 
depășind categoric pe ceilalți concu
renți- La proba de armt standard 
3x20 f, seniori și senioare, pe pri
mele locuri s-au clasat trăgătorii 
cehoslovaci de la clubul Ruda Hvez- 
da (care au participat la o tntllnire 
bilaterală amicală cu dinamoviștii), 
Iar la juniori a cîștigat dinamovistul 
T. Alberti.

Trofeul pus în joc a revenit tră
gătorilor dinamoviști care au cucerit 
cele mai multe locuri fruntașe (con- 
curenții de la Ruda Hvezda n-au 

. contat în clasamentele „Cupei Di
namo").

REZULTATE TEHNICE : pistol sport 
senioare : 1. Anișoara Matei (Dinamo) 
584 p (ia precizie 288 — la viteză 296) 
— nou record național, 2. Maria Sălăjan 
557 p. 3. Maria Popovici 545 p (ambele 
de la U.T.A.); pistol viteză seniori : 1. 
S. Marin (Steaua) 597 p, 2, M. Roșea

(Dinam o) 393 p (baraj IM), 3. c. Ion 
(Steaua) «93 p (142), «. r. Kollnek
(Ruda Hvezda) «82 p, 8. v, Atanaslu 
(Steaua) «si p, 6. x, Tripsa (Dinamo) 
5S5 p ; Juniori: i. x, Potplsek (Ruda 
Hvezda) «70 p, 2. V. Mărgărita (Olim
pia) «Mp, 3. M. Bujdel (U.T.A.) «SOp; 
armă standard 3X20 f seniori : 1, P. 
Kovarik (Ruda Hvezda) 566 p, 2. E. Sa- 
tala 561 p. 3. St. Caban «59 p, 4. M. Fe- 
recatu 557 p (toți de la Dinamo), 5. 
I. Mărginean (Medicina Cluj) 551 p, 
6. T. Clulu (Steaua) 55X p; senioare : 
1. Marie Svartzkova (Ruda Hvezda) 
571 p, 2. Marina Tomescu 561 p, J 
Melania Petrescu 558 p; juniori :
T. Alberti (Dinamo) 540 p, 2. M. Teo
dora (Steaua) 547 p, 3. S. Cucu (Dina- 

"* . ..... calibru mare:
Barta (Ruda Hvezda) 592 p, 2.

M. Roșea (Dinamo) 582 p, 3. J. Juhn 
(Ruda Hvezda) 581 p. 4. D. luga (Dina
mo) 580 p. 5. L. Giușcă (Dinamo) 579 p, 
6. R. Kollnek (Ruda Hvezda) 578 p.

CLASAMENT GENERAL : 1. Dinamo
201 p, 2. Steaua 103 p, 3. Olimpia Bucu
rești 33 p.

T. RABȘAN

mo) 346 p; pistol
1. J. - — ’

«. 
«. v.

3. J.

3.
1.

dia Dumitru au ratat un car. (plin), 
de ocazii excelente. Universitatea a 
primit goluri din neatenție sau 
dintr-o tardivă repliere. Pe fondul 
bun, al unui joc general ordonat 
aceste carențe au ieșit și mai preg
nant în evidență. Oricum, Univer
sitatea București se anunță — și 
în acest an — o candidată se
rioasă la medaliile campionatului 
național. Remarcabile sînt Și efor
turile mureșencelor. O echipă în 
Care doar Rozalia Șoș reprezintă 
o valoare certă (Szollosi este — 
bizar — suspendată) desfășoară 
un travaliu remarcabil. în apăra
re, mureșencele se comportă ade
sea bine, dar sterilitatea atacului 
este aceea care trage greu în ba-

lanță. Poate că în retur lucrurile 
se vor îmbunătăți.

Au marcat : Simona Arghir 6, 
Doina Furcoi 5, Lidia Dumitru 3, 
Georgeta Vasile 3, Tudorița Nițu 
1 — pentru Universitatea Bucu
rești și Maria Bartha 2, Rozalia 

Rozalia Buta 2, Elena Un
Magda Szebcni 1, Mariana 
1 și Viorica Dudaș 1 — 
Mureșul Tg. Mureș. Au 
foarte bine Al. Popescu și 

(Municipiul Gh.

Șoș 2, 
gur 1, 
Frîncu 
pentru 
condus
Gh . Mateescu
Gheorghiu-Dej)- (H. N.).

C.S.M. SIBIU — RAPID BUCU
REȘTI 8—10 (5—4). Prin jocul lor 
sub orice critică, sibien-cele ne-ău

(Continuare în pag. a 2-a)

MECIUL AMICAL DE FOTBAL

• „Tricolorii" vor alinia aceeași formație din jocul cu Brazilia 
Partida se va disputa pe stadionul Velez Sarsfield (70 000 locuri) 
Cîteva păreri ale 

Argentina

Astă-seară la Buenos Aires, la ora 21 (ora locală, 1 noaptea la București)

lotul nostru despre meciul

DINU

lit să găzduiască întîlnirea, în 
cui stadioanelor Boca Juniors 
River Plata, așa cum se anunțase 
inițial. Sportivilor noștri le-a fost 
pus la dispoziție pentru antrena
ment- terenul pe , care vor juca 
meciul. S-a lucrat bine, cu multă 
dispoziție- fiecare dintre ședințele 
de pregătire fiind urmărită de nu
meroși ziariști, comentatori de ra
dio și televiziune, care au sublini
at în articolele șl comentariile lor 
diversitatea programului de an
trenament al echipei române și va
loarea tehnică manifestată de unii 
-dintre jucători. în interviurile pe 
care ziarele, radio-ul și televiziu
nea argentiniană Ie solicită jucă
torilor și antrenorilor noștri, cel 
mai solicitat este Mircea Lucescu.

în lotul nostru nu există nici o 
indisponibilitate. Iorclănescu s-a re
făcut complet astfel că antrenorii 
Valentin Stănescu și Robert Cos- 
moc au acum la dispoziție între
gul efectiv de jucători. în privin
ța formației pentru 
iuni seara a existat 
dat ideea utilizării 
extrema dreaptă și 
schi pe partea stingă a liniei me
diane, dar antrenorii au renunțat 
la ea, hotărî-ndu-se să trimită în 
teren aceeași echipă care a evolu
at la Sao Paulo- Ei își motivează 
decizia prin dorința de a reven- 
fica o formulă care a arătat une
le posibilități de bună conlucrare, 
dar mai cu seamă doresc să stabi
lească și mai clar randamentul ce
lor mai proaspeți titulari, în spe
cial al fundașilor laterali și al lui 
Dudu Georgescu, cele mai noi 
nume din. „ll“-Ie utilizat în fața 
campionilor lumii. Și ajungînd la 
acest capitol, poate că interesează 
și cîteva opinii ale acestor jucători

întîlnirea de 
la un moment 
lui Troi pe 
a lui Broșov-

tineri sau foarte tineri despre ad
versarul de miercuri și turneu în 
general.

.«Contează enorm pentru un ju
cător să poată 
partide și cu 
mondială. Sper 
argentinienilor, 
mai periculoși 
lienii, o partidă și mai bună decît 
Ia Sao Paulo. Cred că loviturile li
bere și „zidul** nostru nu ne vor mai 
produce supărările de acolo** (IOR- 
GULESCU).

„La terminarea jocului, Edu mi-a 
propus schimbul dc tricouri și m-a 
felicitat. Eu nu sînt mulțumit, însă, 
cum am evoluat. Vreau să joc și 
mai bine cu argentinienii, mai cu 
seamă în 
randament 
rînd abia 
mi-am dat 
înscriu, fără o intervenție excepți
onală- în șase metri, a uriașului 
Luis Pereira**. (ANGHELINI).

„Mă simt bine și în rolul nou 
de mijlocaș ofensiv și vreau să 
demonstrez că merit acest rol** 
(DUDU GEORGESCU).

„Sper ca, jucînd mai grupat. în 
atac, să obținem o creștere a for-

apăra in asemenea 
adversari de talie 
să realizez in fața 

care sînt ți 
șuteri decît brazi-

atac, unde atn dat un 
mai slab, în fată apă- 

în finalul jocului, cind 
seama că puteam să si

Eftimie IONESCU

(Continuare în pag. a 3-a)

tului în „Ctirsa munților**. Pînă 
atunci, însă, la finele acestei săp- 
tămîni va avea loc „Cupa Olim
pia**.

Revenind la ultimele două etape 
ale „Cupei Federației**, vom nota 
mai întîi de toate că, în sfîrșit, 
vremea a zîmbit ciclismului. Sîm
bătă, cursa de 107 km (București— 
Ploiești), a 
Rutierii par 
fapte mari, 
tinge curfnd 
Primele „victime* 
bulgari și un ungur, cad la ieși
rea din Săftica. La Ciolpani, pri
ma evadare, de patru, temperată 
destul de prompt de pluton. Ră- 
mîne pistardul Telegdi. In Româ
nești, atac după atac, pe o șosea 
umedă. După 35 de kilometri, 
Mircea Ramașcanu inițiază o ac
țiune, îl urmează Virgil Mircea, 
Vlatislav Kubes, Adrian Ionescu, 
Tibor Debreczeny, Nedelko Stoia- 
nov și Vlorel Murineanu. La in
trarea In Ploiești aceștia sînt 
prinși de Istvan Sztics și Andras 
Gabor. Fruntașii rulează puternic, 
avansul lor crește văztnd cu ochii, 
de 1* 300 m plutonul rămînînd, în 
Butimanu, la o distanți de peste 
un kilometru. Nimeni nu încearcă 
nimic, toată lumea «„• cuminte. 
Debreczeny șt eompatrioții săi se 
află Ia Bărbătești, toți trei, tn 
față. Podul de la ieșirea din 
Buftea pare un munte de netre
cut pentru Mircea Ramașcanu, 
care nu mai poate, pierde teren, 
rămîne. Luptă mare la sprint

IN DIVIZIA A DE RUGBY

secunde- Ramașcanu

au rulat pe varianta 
întrecerea celor mari 
triumfat ROMICĂ SI-

UN DERBY ȘL. NU PREA:

avut o istorie clară, 
de la început puși p*> 
Pleacă rapid, se a- 
o viteză de 50 km/h !

ale ritmului, doi

Primul trece sportivul maghiar 
TIBOR DEBRECZENY. Plutonul 1 
vine la 16 
al 38-lea...

Juniorii 
Buftea. în 
(50 km) a
MION, la cei mici (26 km) WILLY 
KOVACS, timișoreanul pentru care 
aveam numai cuvinte de laudă în 
„Cupa orașelor**. De menționat că 
sosirile au fost în bloc (19 și res
pectiv, 25 cu același timp).

Duminică, „sediul" a fost mutat 
pe strada Cîmpina, „Cupa Federa
ției”— ediția 1974, consumîndu-și 
aici ultimul său act. După doua 
întreceri organizate de Comisia 
municipală de resort pentru cate
goriile Inferioare, au intrat în 
„scenă" juniorii mici. La capătul 
celor 22 de km parcurși pe circuit 
(o tură a măsurat 1100 m) WILLY 
KOVACS și-a adăugat un nou 
succes în..- „tînărul" său palma
res. La fel ROMICA SIMION, la 
juniori mari, după 33 km, care a 
învins însă mult mai clar, vrînd 
să arate 
că slaba 
orașelor*' 
dent, La 
seniorii.
afectată doar de cele două viraje 
La fiecare cinci ture (în total au 
fost 40) — sprint. Punctează mai

Oeo RAEȚCHI

GRIVIȚA ROȘIE-STEAUA 21-9!
Rezultate tehnice (etapa a XV-a) : Grivița Roșie — Steaua 21—9 (6—3); 

Sportul studențesc — Gloria 7—7 (0—7) ; Vulcan — C.S.M. Sibiu 9—3 (3—3); 
Farul Constanța — Chimia Năvodari 9—3 (9—3); Știința Petroșani — Agro
nomia Cluj 11—3(11—3): Universitatea Timișoara — Politehnica Iași 19—7 

(13—3); Rulmentul Bîrlad — Dinamo 3—6 (3—3).

Ieri s-a disputat în fieful rugbyu- 
lui bucureștean (am numit stadio
nul din Parcul Copilului) derbyu) 
campionatului, care a pus față-n 
față cele două fruntașe (detașate) 
ale clasamentului, adică pe Steaua, 
campioana „en titre**, echipa de 
greutate a rugbyului românesc la 
ora actuală șl Grivița Roșie, o for
mație mai tînără, în plină deve
nire. Asemenea atribute sînt, desi-

gur, în măsură să confere unei în- 
tilniri cele mai calde recomandări. 
Așa gîndeam noi înainte de meci 
și la fel și cele cîteva mii de spec
tatori prezenți la joc. Din păcate, 
așa cum se intîmplă adesea cind 
mergi la „pomul lăudat cu sacul

Dimitrie CALLIMACHI

(Continuare tn pag. a 2-a)

parcă cu tot dinadinsul 
sa comportare din „Cupa 
a fost un simplu acel
ora 11,43, au luat startul 
Viteză mare, media fiind

(Continuare în pag. a 2-a)

ciocanului cu performanța de 68,14 m. 
Vechiul record era de 67,26 m și 
aparținea din luna mai a anului 
trecut aceluiași atlet. Tudor Stan 
este pregătit de antrenorul C- Mușat.

Sandu Pop, unul dintre cei mai activi înaintași ai Griviței Roșii, inițiază 
un atac pe lingă grămadă ' foto; D, NEAGU

TUDOR STAN - 68,14 m LS ARUNCAREA CIOCANULUI I
în cadrul unui concurs atletic des

fășurat duminică dimineața pe sta
dionul Tineretului din București,. 
Tudor Stan (Viitorul) a stabilit un 

nou record al României la aruncarea



Pag. o 2-S Sportul Nr. 7747)

SĂNĂTATEA S. MARE Șl VOINȚA TG. MUREȘ 

AU RETROGRADAT lN DIVIZIA B
CLUJ, 21 (prin telefon). Ediția a 

21-a a campionatului republican fe- 
min de baschet s-a încheiat prin 
meciurile desfășurate ieri în Sala 
sporturilor din localitate. Titlul a 
revenit echipei POLITEHNICA 
BUCUREȘTI (antrenor Grigore 
Costescu) care a cucerit, astfel, 
pentru a 9-a oară campionatul țării. 
Politehnica a totalizat 56 p și este 
urmată în clasament de : 2. I.E.F.S. 
54 p, 3 Voința București 53 p, 4. 
Rapid București 50 p, 5. Universi
tatea Cluj 42 p, 6. Universitatea Ti
mișoara 41 p. Iată rezultatele șl 
unele comentarii asupra partidelor 
de sîmbătă și duminică :

I.E.F.S. — VOINȚA BUCUREȘTI 
68—63 (33—37). Voința a început 
bine partida, valorificînd la maxi
mum talia ți talentul Marianei An- 
dreescu și, în urma unor atacuri 
poziționale bine executate, s-a dis
tanțat în min. 13 la 25—10. Studen
tele au trecut din apărarea om la 
om la un presing pe tot terenul, au 
interceptat multe mingi și au con
traatacat efieient prin Diana Miha- 
lic și Viorica Balai. Diferența a scă
zut treptat și în min. 31 s-a consem
nat egalitate : 46—46. Din acest mo
ment, cooperatoarele au început să 
cedeze în zona panourilor, unde 
Ștefania Giurea, Angelica Tita și 
Viorica Balai au contribuit decisiv 
la victoria echipei I.E.F.S. și, prin 
aceasta, la clasarea ei pe locul se
cund în campionatul național. Au 
marcat: Tita 17, Balai 17, Giurea 
14, Mihalic 9, Szabo 8, Basarabia 2, 
Iftimie 1 pentru I.E.F.S., respectiv 
Simionescu 18, Andreescu 14, Bo
lovan 10, lonaș 8, Fortuna 7, Savu 
2, Stancu 3, Fierlinger 1. Au arbi
trat bine A. Caraman și D. Oprea

taj consistent. Profitînd de faptul 
că bucureștencele au început repriza 
secundă cu garnitura a doua, și ju- 
cînd din ce în ce mai exact, gazdele 
au reușit să reducă — treptat — din 
handicap. Spre finalul partidei, deși 
antrenorul Ioan Nicolau a reintro
dus cvintetul de bază, meciul a con
tinuat să fie „controlat" de clu- 
jence, care au avut chiar șansa vic
torie, deținînd mingea în ultimele 15 
secunde. Au marcat: Szekely 21, 
Merca 16, Moraru 4, Anca 12, Fer- 
nea 5, Portik 21, Farkas 3 pentru 
„U“, respectiv Pantea 14, Giurea 13, 
Mihalic 6, Szabo 12, Iftimie 6, Ba
sarabia 2, Tita 18, Capotă 4, Balai 4, 
Nanu 4. Competent arbitrajul cuplu
lui M. Aldea și I. Dinescu.

RAPID — UNIVERSITATEA TI
MIȘOARA 62 —60 (28—34). în min. 
33, timișorencele conduceau cu 57— 
39, dar rapidistele au realizat o sur
prinzătoare „rupere" de ritm, îih 
scriind în serie și realizînd a treia 
victorie consecutivă în turneul clu
jean.

VOINȚA BUCUREȘTI — POLI
TEHNICA 81—78 (13—40).

DIVIZIA
(Urmare din pag. I)

UNIVERSITATEA CLUJ — RA
PID 84—88 (47—38).

Nușa DEMIAN
Mircea RADU-coresp.

ORADEA, 21 (prin telefon). în 
urma desfășurării meciurilor de 
sîmbătă și duminică, Ierarhia fi
nală a participantelor la grupa 
7—12 a campionatului republican 
feminin de baschet este următoa
rea: 1. Crișul Oradea 52 p, 2. Con
structorul București 48 p, 3. Uni
versitatea Iași 46 p, 4. Olimpia 
București 42 p, 5. Sănătatea Satu 
Mare 40 p, 6 Voința Tg. Mureș 
34 p Echipele Sănătatea Satu Ma
re și Voința Tg. Mureș au retro
gradat în divizia B.

Rezultatele șl unele amănunte: 
Olimpia — Sănătatea 71—57 (35—
31) — partida decisivă pentru re
trogradare a consemnat superiori
tatea formației Olimpia care, din 
minutul 8, a luat conducerea și 
nu a mai cedat-o.

CRIȘUL — CONSTRUCTORUL 
60—58 (28—33). Cele mai multe 
puncte: Varga 16, Chvatal 12, Szekely 
8 pentru Crișul, respectiv Fl. Popes
cu 18, D. Gheorghe 9, Gugu 9; 
Constructorul — Voința 7!—55 (26 
—30), Crișul — „U“ Iași 68—58 
(30—27), Voința — Olimpia 56—55 
(20—28), „U* Iași — Sănătatea 65 
—58 (33—34).

Ilie GHIȘA coresp. județean

AU FOST DESEMNAȚI CAMPIONII DE TINERET 
LA LUPTE GRECO-ROMANE

GALAȚI, 21 (prin telefon). — 
Sîmbătă țl duminică au continuat 
în sala sporturilor din localitate 
întrecerile campionatului republi
can de lupte greco-romane rezer
vate tineretului. Cum era șl fi
resc, odată eu apropierea de tu
rurile finale, meciurile disputate 
pe cele trei saltele au devenit mai 
aprige, concurențli luptînd cu mul
tă ambiție pentru locurile frunta
șe. Noile modificări ale regulamen
tului au constituit un stimulent 
pentru tinerii luptători, dinamis
mul disputelor fiind evident su
perior competițiilor anterioare. 
Deși în timpul concursului au avut 
loc și cîteva surprize — unii din
tre favoriți suferind înfrîngeri în 
fața unor sportivi cărora calculele 
hîrtiei nu le acordau prea multe 
șanse — trebuie să spunem că, 
în mare parte, configurația clasa
mentelor finale este cea așteptată. 
De pildă, unul dintre meciurile 
mult comentate, a cărui decizie a 
fost surprinzătoare, este cel dintre 
greii Roman Codreanu (C.S. Arad), 
sportiv cu o bogată experiență 
competlțională și Constantin Ignat 
(Nieolina Iași). După ce arădeanul 
a biat un ușor avantaj la puncte, 
el și-a subapreciat adversarul și 
nu s-a concentrat suficient în mo
mentul în care a intenționat să 
execute un salt, motiv pentru care 
execuția tehnică nu i-a reușit. E- 
levul antrenorului T. Ardelean,

A LA HANDBAL

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA — 
VOINȚA 51—56 (21—21).

I.E.F.S. — POLITEHNICA 80—75 
(36—31). Indiscutabil, campioanele 
resimt în acest final de sezon obo
seala acumulată în urma unui an 
competițional în care au depus efor
turi deosebite. Acest lucru s-a văzut 
clar în partida cu I.E.F.S., în care, 
după 30 de minute de joc echilibrat, 
viitoarele profesoare de educație fi
zică — mai proaspete și cu un lot 
mai numeros rulat pe teren — s-au 
impus și au cîștigat pe merit.

CLUJ 
Intrînd

UNIVERSITATEA
I.E.F.S. 82—83 (23—46).
prima formație, I.E.F.S. s-a detașat 
net, terminînd repriza cu un avan-

(Urmare din pag. I)

chet rezervată băieților și fetelor 
din clasele IV—VI, dotată cu 
„Cupa primăverii". Au participat 46 
de echipe, care s-au întrecut pe 
terenurile Școlii sportive.

Pe ani de studii au cîștigat for
mațiile școlilor generale nr. 19, 4 
și 12.

Ilie IONESCU-coresp. jud.
CONCURS ATLETIC DE MASĂ

La Bistrița a fost organizat du
minică un reușit concurs de at
letism la care au participat spor
tivi și sportive din școli generale, 
licee și din unele asociații sportive 
ale orașelor Bistrița, Sf. Gheorghe 
și Blaj. Din lunga listă a cîștigăto
rilor îi ---- "
Toader Napp, Radu Ciobanu, Doina 
Beșliu, Rozalia Stil.

remarcăm pe D. Moruțan,

I. TOMA-coresp. județean
CROSUL

„SĂ INTîMPiNĂM 1 MAI"
Peste 200 de tineri și tinere _ au 

fost prezenți duminică dimineață în 
fața Casei de cultură din munici
piul Tulcea. De acolo s-a dat star
tul în cadrul unui interesant 
concurs de cros, intitulat „Să în- 
tîmpinăm 1 Mai“. Iată cîștigătorii, 
fn ordinea categoriilor: Sultana 
Fudulea (Șc. gen. 5), Maria Dumi- 
trașcu (Coop Unirea), Eugenia Nea- 
gu (Fabrica de conserve), I. Turaru 
(Șc. gen. 5) I. Lobanov (Coop. Uni
rea) și P. Staicu (Unitatea de pom
pieri).

P. COMȘA-coresp. județean 
ÎNTRECERE DE CARTURI

în cinstea celei de-a 25-a aniver
sări a înființării Organizației _ pio
nierilor, în localitatea Tg. Jiu a 
fost inițiat de către Consiliul mu
nicipal al pionierilor un interesant 
concurs de carturi. 
echipaje pionierești 
Reșița, Drobeta Tr. Severin, 
Vilcea și Drăgășani. 
iele au demonstrat o 
tehnică, fapt care a contribuit la 
reușita întrecerilor. S-a desfășurat 
o probă de viteză în circuit și una 
de îndeminare.

p. CRISTEA-eoresp.
ALERGĂRILE

— LA ORDINEA ZILEI
Sîmbătă, pe aleile parcului Ni- 

colae Bălcescu din Oradea, aproape 
100 de tineri din unitățile coope
rației meșteșugărești și-au disputat 
întiietatea în cadrul unui cros or
ganizat în cinstea zilei de 1 Mai. 
La fete a cîștigat Rodica Tamba. 
(Casa de modă), iar la băieți, 
Francisc Tyukodi (Cooperativa Elec- 
trometal).

La o altă acțiune de alergare, în
titulată Crosul primăverii, disputat 
de astă dată în jurul cetății medie 
vale din localitate, au participat 
alți 120 de sportivi din unitățile co
merțului orădean. Au cîștigat Ana 
Slovac (I.C.S Textile) și Florian 
Ardeleanu (I.R.U.C.).

P. LORINCZ-coresp.

Au participat 
din Tg. Jiu, 

’ , Rin. 
Băieții și fe- 

bună pregătire

TrandaCir 2, 
de Ia C.S.M., 
și Dobre 2 
arbitrat bine 

(Brașov).

dovedit că nu pot face față pre
tențiilor primei divizii. Bucureș- 
tencele au cîștigat pe merit. Prin
cipalele realizatoare : 
Văcaru 2, Stăniț 2 — 
Rusoiu 3, Stănișel 2
— de la Rapid, Au
R. Arutohi și I. Dobre 
(GH. TOPÎRCEANU — coresp.).

CONFECȚIA — VOINȚA O- 
DORHEI 16—8 (5—3). Partidă p° 
care bucureștencele, în formula 
lor obișnuită de echipă, modificată 
doar spre sfîrșitul meciului, au 
dominat-o clar. Victoria lor nu a 
fost amenințată decît în ultime1 e 
minute, cînd oaspetele au 
spectaculos 
4—9 (mim 
Au marcat: 
3, Nepntșeî 
Confecția, Mikloș 4, 
Szasz i și Widlarez 1 
Voința. Au condus bine D. Velicu 
și I. Dobre (Ploiești).

RULMENTUL BRASOV — 
I.E.F.S. 5—7 (4—6). In ciuda ploii, 
partida a fost viu disputată, pre
sărată cu faze dramatice la ambele 
porți și — după opinia noastră — 
echilibrată. Mai sigure în apărare 
și mai hotărîte în acțiunile ofensi
ve, studentele bucureștence au ob
ținut o victorie meritată. Au mar
cat : Oancea 2, Căciulă 2, Patay t
— pentru Rulmentul. Ionescu 2, 
Bunea 1, Frîncu 1, Radu 1, Bossi 
1, și Bota 1 — pentru I.E.F.S. Au 
condus foarte bine 
II- Grosu (Galați).
— coresp.

UNIVERSITATEA 
VERSITATEA 
(6—5). Atît prin palpitanta evolu
ție a scorului, cit și prin echili
brul ele forțe existent în teren, 
meciul s-a ridicat Ia nivelul unui 
veritabil derby. Handbalistele din 
Copou au deschis scorul în min. 2, 
dar în min. 8 tabela de marcaj 
indica 3—1 în favoarea timișoren- 
celor.

Gazdele revin puternic. In min. 
19 este 4—3 pentru „U“ Iași, apoi

redus 
din handicap: de la 

36) la 7—9 (min. 47). 
Costandache 5, Serediuc 
1 și Ilie 1 — pentru 

Mikloș 4, Teglas 2, 
pentru

Gh. Ivănoin și 
(C. GRUIA —

IASI — UNI-
TIMIȘOARA 8—8

sa

S-A

5—4 și — la pauză — 6—5. Hand
balistele de pe Bega, chinuite pur 
și simplu de alunecarea 
ude de ploaie, încercau să se im
pună printr-un joc static, pozițio- 

rapide. 
se 
își 
43. 
fa- 
c.

Ie-

mingii

nai, cu rare combinații 
Imediat după pauză, ieșencele 
detașează (min. 37 : 7—5) și 
mențin avantajul pînă în min. 
Tabela suferă, apoi, modificări 
vorabile elevelor antrenorului 
Lache, scorul devenind 8—8. 
șencele mai au posibilitatea de a 
termina învingătoare, dar Stama- 
tin ratează două aruncări de la 
7 m. Au marcat: Stamatin 5, Co- 
jocărița 3 — pentru Universitatea 
Iași, Pctrovici 3, Cojocaru 3 și 
Popa 2 — pentru Universitatea
Timișoara- Bun arbitrajul cuplului 
buzoian R. Iamar.dî — C. Căpă- 
țînă (H. AI.EXANDRESCU).

TEXTILA BUHUȘI — CONS
TRUCTORUL TIMIȘOARA 19—5 
(7—2). Meci la discreția formației 
gazdă, care a jucat aproape fără 
greșeală. în min. 20 tabela de 
marcaj indica 5—0. Deși timișo
rencele își organizează mai bine 
apărarea, ele nu pot anula avanta
jul clar pe care și-l creaseră gaz
dele. Cele mai eficace jucătoare: 
Florea 4, Pioara 3 — de la Tex
tila. Stef 3 — de 1^ Constructorul. 
Foarte bun arbitrajul bucureșteni- 
lor G. Popescu și P. Țîrcu, (I, 
VIERU — coresp.).

MASCULIN
DINAMO BUCUREȘTI — 

PENDENȚ A SIBIU 3 6—5 
Jocul a avut Ia început un

(primul gol s-a marcat 
9), oaspeții reușind să 
surprinzător, cu 2—0 
In continuare însă, di- 
au avut în Cornel Penu 

de redresare

INDE- 
(8—4). 
aspect

echilibrat 
în min- 
conducă, 
(min. 13). 
namoviștii 
un excelent factor 
morală Excelentul portar a reușit 
să apere 4 aruncări de ia 7 ml 
Și, în timp ce portarul dinamovist 
făcea această demonstrație de vir
tuozitate, coechipierii săi 
să egaleze și 
(6—2 în min. 
ment, victoria 
mai fost pusă 
îndoială. Au marcat: Filipescu 4.

reușeau 
să ia conducerea 
24). Din acest mo- 
bucureștenilor nu a 
nici un moment la

BARAJUL PENTRU PROMOVARE IN DIVIZIA A DE VOLEI

SE CONTUREAZĂ PARTICIPANTELE 
LA TURNEUL FINALfoarte atent,. a speculat momentul 

șl, cu un bun plasament și-a „con
trat" adversarul, obllgîndu-1 să ră- 
mînă într-o poziție periculoasă. 
După Ce l-a fixat pe Codreanu în 
„pod" și-a Imobilizat adversarul, 
determinîndu-î pe arbîtri să con
semneze tușul. După această mare 
victorie, cei mal mulți apreciau 
că Ignat va cîștiga titlul. Dar nu 
s-a întîmplat așa. Lipsit de expe
riența competlțională necesară, el 
a fost învins prin tuș de Apostol 
Lupașcu (Metalul București) 
astfel s-a clasat pe locul 4.

Iată clasamentul primilor trei: 
cat. 48 kg: 1. C. Alexandru (Stea
ua),^. Gh. Viman (C. S. Muscelul), 
3. I. Bădica (A.S.A. Cluj); cat. 52 
kg: 1. N. Gingă (Dinamo), 2. M. 
Tofan (Steaua), 3. N. Horhiceanu 
(Dunăreană Galați); cat. 57 kg : 1. 
Al. Szabo (Crișul Oradea), 2. M. 
Flotilă (Steaua), 3. M. Preda (O. S. 
Muscelul); cat. 62 kg: 1. I Păun 
(Dinamo), 2. St. Rusu (Șc. sp. Ră
dăuți), 3. G. Nica (Rapid Bucu
rești) ; cat. 68 kg: 1. T. Horvath 
(I.E.F.S.), 2. D. Popa (Delta Tul
cea), 3. V. Nicolae (Petrolul Plo
iești), cat. 71 kg: I. A. Popa (Di
namo), 2. Gh. Petre (Steaua), 3. 
M. Dreșcanu (C.S. Botoșani); cat. 
82 kg : 1. Gh. Ciobotaru (Dinanto),
2. V. Prențu (Steaua), 3. I. Fișcu- 
teanu (Steaua); cat. 99 kg: 1. L. 
Eizic (IPROFIL Rădăuți), 2. V. 
Rădulescu (Rapid), 3, T. Lucescu 
(Nieolina Iași); cat. 109 kg: 1. A. 
Savloschi (Dunărea Galați), 2, Z 
Szilak (Steaua), 3. F. Crociu (Pro
gresul) ; cat. + 100 kg: 1. R. Co
dreanu (C. S. Arad), 2. A. Lupaș
cu (Metalul București), 3. I. Pintea 
(Rapid). Clasamentul pe echipe: 
I. Steaua 35,5 p, 2. Dinamo 25,5 p,
3. Dunărea Galați 16 p, 4. Rapid 
13 p, 5. A.S.A. Cluj 12,5 p, 6. Del
ta Tulcea 10 p.

Nu putem încheia înainte de a 
aminti buna organizare a compe
tiției, ca și aportul remarcabil al 
unor arbitri, care au dovedit com
petență și corectitudine: Gh. Con- 
ciu, M. Strulovici (Galați), Gh. 
Marton (Cluj), V. Bularea (Bra
șov), M. Bolocan (Pitești), Gh. Ste- 
fânică (Buc.).

s-au dovedit superioare I» 
capitolele, iar experiența

Deva 
toate __ __
Doinei Biji s-a făcut simțită din 
plin. După ce au cîștigat două 
seturi eu mare ușurință, oaspetele 
au slăbit ritmul ți studentele, 
fără să strălucească, au redus din 
handicap. Voleibalistele din 'Deva 
s-au concentrat, însă, în cel de al 
patrulea și victoria le-a revenit u- 
șor, gazdele neputînd face față rit
mului impus. Arbitrii C. Armășes- 
cu și M. Oancea au condus urmă
toarele formații: UNIVERSITA
TEA : Ileana Dulău, Aurelia Popa 
(Aurelia Comănelea), Viorica Ia- 
cob. Marcela Costea, Liliana Stoi
ca, Constanța Ostache; CORVI- 
NUL: Doina Biji, Elena Varga, 
Ioana Conții, (Brigita Zsok), Cor
nelia Florea, Aurora Varga, Jeni 
Sav. (Pavel PEANA).

Ieri *-eu desfigurat primele par. 
tide ale semifinalelor pentru ca
lificarea In turneul fina! al bara
jului, în urma căruia vor fi cunos
cute noile promovate în divizia A 
de volei. Iată citeva amănunte de 
la aceste intilniri.

MASCULIN
ELECTRA BUCUREȘTI — ALU

MINA ORADEA 3—1 (—12, 6, 15, 
13). Bucureștenii au obținut o vic
torie pe muchie de cuțit, ultimele 
două seturi cîștigate de ei putînd 
să revină tot atît de bine oaspe
ților care, cu tot insuccesul, ni 
s-au părut mai sudați în sextet, 
cu forță de atac superioară și cu 
o mai buna apărare la fileu. Dar 
ridicătorii orădeni, deși au mun
cit mult în acest meci, nu au gă
sit întotdeauna cele mai indica
te soluții, depărtînd uneori exa
gerat pasele, alteori 
du-Ie către 
vulnerabile, 
primul set 
7—3, 12—6, 
mai jocului 
leu și scurte, alternate cu cele 
înalte; dar această manieră a 
fost abandonată în seturile cele
lalte, consecința fiind echilibrarea 
forțelor. Electra a exploatat fără 
întîrziere situația și, dispunînd de 
un dirijor lucid (Popescu), a ob
ținut egalarea la seturi și, apoi, 
victoria finală, cîștigîndu-le la 
mare luptă pe următoarele două. 
Arbitrii V. Dumitru (corespunză
tor ; inegal în aprecierea eîtorva 
faze din seturile 3 și 4) și Z. Pătru 
(bine) au condus următoarele for
mații : ELECTRA • GaVrilescu (Pă
sat, Andreescu), Paraschiv, Po
pescu (Andreescu), Mîrza (Păsat), 
Colțea (Stamate), Ionescu; ALU
MINA : Mitilecis, Buzatu (Pop), 
Susan (Dumbrăveanu), Neumann, 
Bic (Pop), Arhip. (A. B.).

SILVANIA Ș. SILVANIEI — 
C.S.M. DELTA TULCEA 1—3 (12, 
—7, —9, —12). Gazdele au început 
bine partida, cîștigînd primul set, 
dar oaspeții s-au regăsit și, dis
punînd de un sextet omogen, s-au 
impus în următoarele datorită, în 
special, formei bune manifestate 
de Szilaghi, Stănescu _ și Gh. Ște
fan. Au 
Farmuș, 
TOPAN

C.S.U. 
CEAVA 
Partidă 
de bun 
obținut o victorie meritată, ei ma
nifestând o mai bună condiție fi
zică. Au condus V. Moraru (Cluj) 
și M. Marian (Oradea). (G. LO- 
RAC — coresp).

POLITEHNICA IAȘI — PETRO
LUL PLOIEȘTI 3—2 (—7, 11, 5,
—3, 13).

FEMININ
UNIVERSITATEA BUCUREȘTI— 

CORVINUL DEVA 1—3 (—9, —7, 
9, —8). Studentele bucureștene ju- 
cînd slab, au fost depășite clar în 
această partidă. Sportivele din

distribuin- 
zonele cele mai puțin 
Victoria Aluminei în 

(în care a condus eu 
13—8) s-a datorat toc- 
cu pase întinse pe fi-

MEDICINA TG. MUREȘ — 
SPART AC BUCUREȘTI 0—3 (—12, 
—12, —2). Joc la discreția oaspe- 
telor, care au fost superioare la 
toate capitolele. S-au evidențiat Lia 
Iiiescu, Marileha Ștefănescu de la 
învingătoare. (I. PAUȘ 
județean).

— coresp,

VOINȚA M. CIUC 
GALAȚI 1—3 (12, —8, 
Întîlnire dominată de 
care au dovedit o mai 
gătire tactică și fizică, 
ținut o victorie meritată (V, PAȘ- 
CANU — coresp.).
UNIVERSITATEA IAȘI — VO

INȚA BRAȘOV 3—0 (0, 14, 6)!

— C.S.U. 
—8, —10). 
gălățence, 
bună pre- 
și au ob-

Stef 3, Cosnia 3, Grabovschî 3, 
Licu 2 și Moldovan 1 — pentru 
Dinamo, Speck 3, Oană 1 și 
Schmidt 1 — pentru Independen
ța. Au condus D. Purică și V. 
Erhan (Ploiești). (C, A.).

MINAUR BAIA MARE — DI
NAMO BRAȘOV 15—13 (10—6). 
Meci frumos doar în repriza I. A- 
poi, ploaia a constituit pentru am
bele formații un adversar dificil. 
Cele mai multe 
Palka 4 pentru 
4 și Nicolcscu 4 
Au condus bine 
Lucaci (Cluj) (T. 
coresp).

POLITEHNICA TIMISOARA — 
C.S.U. GALAȚI 19—12 (5—6).
După ce au fost conduși o repri
ză, timișorenii și-au revenit și au 
dominat net partida. Au marcat: 
Cristian 9, Sregner 4, Gum.escli 
3, Teacoiu 2 și Bomfert 1 — pen
tru Politehnica, Hornea 6, Neagu 
2, Văduv» 1, Matei X, Condrea 1 
și Spătaru 1 — pentru C.S.U. Au 
arbitrat bine VI. Cojocar» și I. 
Mihăilescu (Craiova). Ion ENE — 
coresp.).

ȘTIINȚA BACĂU — STEAUA 
11—17 (5—6). Deși scorul este pu 
țin exagerat fată de aspectul jo
cului, militarii au obținut o vic
torie pe deplin meritată, mai ales 
pentru excelentul joc prestat în 
repriza a doua. Principalii realiza
tori : Voina 7 și Birtalan 5 — 
pentru Steaua, Odaie 5 și Tase 4 
pentru Știința- Au arbitrat : D. 
Gherghișan și D. Casian (Iași) 
(D. NENIȚA — coresp.).

C.S.M. REȘIȚA — UNIVERSI
TATEA BUCUREȘTI 11—8 (5—4). 
Gazdele au obținut victoria la ca
pătul unui joc viu disputat, de 
bun nivel tehnic. Cei mai eficace 
jucători : Serafim 5, Mircea 4 — 
de la C.S.M., Baican 3 — pentru 
Universitatea. Au arbitrat Gh. Ie
pure și I. Maghețiu (Timisoara). 
(I. PLAVIȚIU — coresp.).
...A-S.A. TG. MUREȘ — UNIVER

SITATEA CLUJ 22—16 (9—4).
Mecj de bun nivel tehnic. Gaz
dele au jucat rapid în atac și ferm 
în apărare, reușind să obțină pri
ma lor victorie în divizia A. Ei au 
condus tot timpul, la diferențe a- 
preciabile. Clujenii au evoluat 
șters. Cele mai multe goluri au 
fost marcate de Voinea 8, Mașca 
6, Vintilescu 3. Borcș 3 — pentru 
A.S.A., Chircu 6 si Burger 4 — 
pentru Universitatea. Au arbitrat 
Gh. Lungii și H. Bosclmer (Bra
șov). (A. SZABO — coresp.).

ta turneul internațional 

„Centura de aur“

VICECAMPIONUL
EUROPEAN

goluri : Panțîru 6, 
Minaur, Messmer 

— pentru Dinamo 
P. Radvany și I*
TOHATAN —

Mihai TRANCA

LA GIMNASTICĂ JUNIOARE
ROMÂNIA-BULGARIA 

177,55 175,55
în sala sporturilor Victoria din 

Ploiești a avut loc întîlnirea inter
națională de gimnastică dintre echi
pele de junioare ale României și Bul
gariei, cu exerciții liber alese, în
cheiată cu victoria tinerelor noastre 
gimnaste. în clasamentul individual 
compus Nicoleta loan (România) 36,15 
p, a cîștigat primul loc, urmată de 
I. Jcileaskova (Bulgaria) 35,50 p și 
Florica Ceaușel. Reprezentantele noas
tre Nicoleta loan (paralele și bîrnă) 
și Maria Constantin (sărituri și sol), 
membre ale clubului Petrolul Plo
iești, au ocupat locul 1 pe aparate.

O. BALTEANU — coresp.

In divizia A de rugby
(Urmare din pag. I)

BAIKAL FUCETJIEV
IN FRUNTEA

arbitrat I. Covaci șl R. 
ambii din București. (T. 
— coresp.).
BRAȘOV — C.S.M. SU- 
3—2 (—9, 8, 12, —7, 8). 
deosebit de atractivă și 
nivel tehnic. Studenții au

LOTULUI BULGAR
Pe adresa Federației române de box 

continuă să sosească înscrierile nominale 
la marele turneu internațional „Centurii 
de aur“, care va debuta, pe ringul de la 
patinoarul „23 August", In ziua de 5 mai.

După cum s-a mai anunțat, lotul cuba
nez va avea în frunte pe campionul olim
pic Teofllo Stevenson (categoria grea) șl 
vicecampionul olimpic Gilberto Carrillo 
(semigrea). Ceilalți membri ai delegației 
slnt: Alberto Pcrcz (cocoș). Hermes Ca- 
mejo (pană) și Victor Corona (ușoară).

Vedeta latului bulgar este vicccampio- 
nul european Ia categoria somlmuscă Bai
kal Fucetjiev (acum prezent la categoria 
superioară : muscă) E' va fi însoțit ’ 
Nikola Todorov (cocoș). Jusuf Veliev 
mlușoară), Zlatko Mateev sau Dicio 
vov (semimijlocie).

Delegația din iran, neobișnuit de 
meroasă, cuprinde sportivi la toate 
tegoriile : Ansari, Uctisafi, Golbaria». 
Abar Jafcr. Hafez. Anteghami. Allbahri. 
Azarhazin Hadaiari, Darvish, Hambrasu- 
omlan șl Andaveh. Este evident că pu- 
giliștil iranieni doresc să se pregăteas
că pentru Jocurile asiatice care vor avea 
loc, in toamnă, la Teheran.

de 
(se- 
84-

nu-
CP-—

GRIVIȚA ROȘIE STEAUA 21 - 9!
pe teren ? Ne așteptam să asistăm 
la o luptă acerbă între două înain
tări robuste, alcătuite din mulți in
ternaționali și la o exprimare co
respunzătoare a liniilor de trei sfer
turi. Și credeam, judecind „la rece" 
lucrurile, că steliștii se vor impu
ne $1 vor cîștiga în cele din urmă 
prin plusul lor de experiență. Dar, 
surpriză totală! Steaua a fost de 
nerecunoscut, prestînd una din cele 
mai slabe partide ale sale din acest 
campionat. Jucătorii ei s-au pre
zentat vlăguiți (ca — de altfel — și 
în recenta partidă cu XV-le Polo
niei), pierzînd numeroase baloane 
în grămezi șl tușe și cedînd, sur
prinzător, inițiativa în fața mai ti
nerilor lor parteneri de întrecere. 
Dacă Steaua ne-a decepționat, Gri- 
vița Roșie, în schimb s-a prezentat 
foarte bine și vina ei pentru nive
lul scăzut al partidei este mult mai 
redusă. Grivițenil au dominat par
tida în ambele reprize, au fost mult 
mai activi, s-au grupat excelent și 
au contrat cu eficacitate orice în
cercare de atac a adversarilor. Ei 
au compensat printr-o mai mare și 
mai bună circulație în teren un 
handicap de talie și greutate, ini
tial defavorabil. Așa au realizat ei 
o victorie mare, neobișnuită prin 
proporțiile scorului în disputele 
directe, care-i plasează pe o pozi
ție excelentă în lupta pentru titlu 
și pentru care merită toate felici
tările.

Scorul a evoluat astfel: 3—0 (Si- 
mion, 1. p. min. 5), 6—0 (Țibuleac, 
1. p. min. 23), 6—3 (Corneliu 1. p. 
min. 30), 9—3 (Comănîci, 1. c. tiiin. 
62), 12—3 (Simion, 1. p. min. 63), 
15—3 (Țibuleac, 1. p. min. 65), 19—3 
(Bărgăunaș, încerc, min. 75: îi 
smulge balonul din brațe lui — 
Postolache !), 21—3 (Simion, tr.),
21—7 (Șerban, încerc, min. 78), 
21—9 (Durbac, tr.J. De semnalat 
că Durbac a ratat 4 ușoare lovi
turi de pedeapsă. Arbitrul Al. 
Lemneanu a condus cu autoritate 
formațiile :

GRIVIȚA ROȘIE : Simion— Țibu
leac, Dămaschin, Pavlovici, NE- 
GOESCU (Sabău, min. 75) — CO- 
MANICI, BĂRGĂUNAȘ — Vlad 
Vasile. POP, STOICA — Măcănea- 
ță, Miclescu — DINU, PASACHE 
(Sofronie min. 54), Scarlat.

STEAUA : Durbac — IONESCU, 
Sudică (Suciu min. 66), Enache, Te

leașă—Alexandru, MATEESCU— A- 
chim, Postolache, Corneliu (Fuicu 
min. 66) ȘERBAN, Pintea—Cior
nei, MUNTEANU, Cioarec.

La începutul partidei asistența a 
păstrat un minut de reculegere, 
pentru cel ce a fost marele ani- 
rhator al balonului oval. Ion Bu- 
zoianu.

mare ..." derbyul nu a fost la înăl
țime, transformîndu-se pe parcursul 
minutelor într-un joc oarecare, a- 
nonim, cu multe și nepermise gre
șeli pentru două fruntașe ale rug- 
byului autohton. Să fim bine înțe
leși. Departe de noi intenția de a 
ponegri două formații cu mari me
rite în menținerea vie a flăcării ba
lonului oval în România, aceste 
rînduri avînd doar rostul să ex
prime regretul că nu am putut a- 
sista Ia un joc de mare ținută 
sportivă și de un apreciabil nivel 
tehnic. (Deși, să ne amintim de 
partida Steaua—Farul, de acum 
două săptămîni, rugbyștii noștri 
fruntași — ne-au probat-o — sînt 
capabili de a furniza și spectacole 
sportive de mare clasă).

Cum s-au petrecut ieri lucrurile

• Sportul studențesc și Gloria 
(alungate, din păcate, de pe un 
teren pe altul), au furnizat un joc 
spectaculos, cu multe faze „la 
mînă“. Gloria a luat conducerea 
prin punctele reușite de Briceag (1. 
p.) și Catană (încerc.). După pauză, 
studenții, cu un joc mai viguros, 
reușesc să egaleze prin Ianusievici 
(încerc.) și Iordănescu (1. p.) A ar
bitrat bine. St. Cristea. (C. H AREA, 
coresp.).

TURUL CAMPIONATULUI REPUBLICAN 
MASĂ - JUNIORI

Galații 7 p, 9. Comerțul Tg. Mureș. 
10. Școala sportivă Odorhei, 11. Școa
la sportivă Rm. Vilcea, 12. Gloria 
Buzău I, 13. Sinteza Oradea, 14. Glo
ria Buzău II ; FETE : 1. C.S.M. Cluj I 
14 p, 2. C.S. Arad 13 p, 3. Metalur
gistul Cugir 11 p, 4. Școala sportivă 
Craiova 11 p, 5. Voința Sîngiorgiul de 
Pădure 10 p, 6. Școala sportivă Bu
zău 8 p, 7. Școala sportivă Petroșani 
8 p. 8. C.S.M. Cluj II 8 p, 9. Lotrul 
Brezoi, 10. Școala sportivă Rm. Vil
cea, 11. Școala sportivă nr. 1 Bucu
rești, 12. Politehnica București, 13 
Șcbala sportivă Drobeta Tr. Severin, 
14. Spartac București.

Gh. NICOLAIȚĂ — coresp.

£

DE TENIS DE
La Arad s-au încheiat întrecerile 

turului campionatului republican de 
tenis de masă rezervat echipelor de 
juniori. Consemnăm poziția bună in 
clasament a juniorilor Școlii sportive 
Craiova, și neconvingătoarea evoluție 
a campioanei de anul trecut : Gloria 
Buzău, clasată acum pe locul 12. La 
fete notăm o nouă lideră, formația 
clujeană C.S.M. I, care este secondată 
de fosta campioană C.S. Arad Iată 
de altfel clasamentele la sfirșitul tu
rului : BĂIEȚI : 1. Progresul Bucu
rești 14 p, 2. C.S M. Cluj 12 P. 3. 
Constructorul Hunedoara 12 p, 4. Școa
la sportivă Craiova 11 p, 5. Univer
sitatea Craiova 11 p. 6. Rovine Cra
iova 9 p, 7. C.S. Arad 8 p, 8. Otelul

DESPRE UNELE DETALII

99

n

SAPTAMINA CICL1STA NTfRNAJIONAlA"
(Urmare din pag. I)

Vreme bună, asistență numeroasă, re
zultate marcate de ameliorări de re
corduri și mal puțin de autenticitate. 
Corelația dintre șansele cîștigătorilor și 
materializarea acestor șanse la pariul 
mutual produce o impresie șocantă. 
Sîntem abia la a cincea reuniune Și 

concluzia de anti-Joc începe să se ma
nifeste pregnant. Diferența dintre cel 
Ce intuiesc un ciștigător șl cei ce joacă 
,flx“ un asemenea câștigător se des

fășoară prea enervant în defavoarea 
primilor Și în profitul substanțial ai 
inlțiaților, de aceea ne îngăduim șă 
solicităm corpuri de arbitri de a acți
ona cu fermitatea necesară pentru a 
. pacifica" atmosfera și a asigura toto
dată ca trăpașii să efectueze un par
curs corectf cazul Cascada), căci altfel 
reuniunile duminicale tind să-și piardă 
treptat susținătorii. Sînt detalii de care 
trebuie să se țină neapărat seama. KE-

ZULTATE TEHNICE : Cu.s.-I I. Ri,>;o
(I. oană) 35,1, Diafana, simplu 3, ordi
nea 8. Cursa II Jet (Tr. Marinescu) 32,8, 
Brfidet. simplu 5, event 9, ordinea 13. 
Cursa ni Fundata (R. Arsenc-) 32,6, Flo
ria, cîștigător 7, event 37, ordinea 26- 
Cursa IV Hilton (I. Georgescu) 29.2 Tu
tela, simplu 4, event 32, ordinea 161, 
triplucîștlgător 149. Cursa V Jeleu (V. 
Gheorghe) 28,6. Rosita, Nuvela. cSștigă- 
tor 2, event 13, ordinea 23 tripluciști- 
gător 117, ordinea triplă 182. Cursa VI 
Cascada (D. Toduță) 31,8 Madison, sim
plu 3, event 14. ordinea 32, trlplucîști- 
gător 97. Cursa Vil Robson (V. Gheor- 
ghe) 37,3 Hultan simplu 2, event 16, 
ordinea 9. Pariul austriac s-a ridicat la 
suma de Iei 35.628 și a fost cîștigat de 
5 tichete cu 7 ciștigători a 3.562 Iei fie
care și, de 7 tichete cu 29 de combi
nații cu 6 cal, a 614 lei fiecare.

Niddy DUMITRESCU

întîi cehoslovacul Mojmir Lacko, 
secundat de Valentin Ilie. Apoi în 
prim plan intră Jiri Zelenka. Cîș- 
tigă sprintul doi, trece al treilea 
în următorul (după Mircea Ra- 
mașcanu și George Negoeseu). Al 
patrulea revine lui Debreczeny, al 
cincilea lui Pitterity. între Zelenka 
și Negoeseu (primii ia următoarele 
sprinturi) 
porțiune, 
amestecă 
zeriy și 
cehoslovacul, Negoeseu 
eu cele 16 puncte 
atunci.

rămîne să decidă ultima 
Lupta e aspră, se mai 
în „socoteală" Debrec- 
Valentin Ilie. învinge 

rămînînd 
obținute p’nă

REZULTATE TEHNICE : SENIORI 
— 107 km : I. TIBOR DEBRECZENY, 
2. Andras Gabor. 3. Istvan Sziics (toți 
Ungaria), 4. Virgil Mircea (Olimpia). 
5. Viorel Murineanu (Dinamo). 6 
Vlatistav Kubes (Cehoslovacia), 7. Ne- 
delko Stoianov (Bulgaria), 8. Adrian 
Ionescu (Voința Ploiești) — 2 h 29:45 
(medie orară : 42,871); circuit : 1. JIRI 
ZELENKA (Cehoslovacia) 22 p. 2. 
George Negoeseu (Steaua) 16 p, 3. Ti-

bor Debreczeny (Ungaria) 13 p, 4. Va
lentin Ilie (Dinamo) 10 p, 5. Theodor 
Puterity (Metalul Plopeni) 5 p, 6. 
Mircea Ramașcanu (Dinamo) 5 p, 7 
Mojmir Lacko (Cehoslovacia) 5 p, 8. 
Paul Soare (Steaua) 4 p, 9. Ion Co- 
jocaru (Steaua) 2 p, 10. Constantin 
Gonțea (Olimpia) 1 p, 11. Istvan Szu- 
posevics (Ungaria) 1 p, 12. Istvan 
Sziics (Ungaria) 1 p : JUNIORI MARI
— 50 km : 1. ROMICĂ SIMION (Șc. 
sp. 1), 2. M. Crețeanu (Voința Arad), 
3. Gh. Căpraru (C.S.M. Cluj), 4. I 
Dumitru (Șc. sp. 1), 5. D. Fotin (C.S. 
Brăila) etc. — lh 18:10; circuit: 1. 
R. SIMION 27 p, 2. I. Nica (Olimpia) 
10 p, 3. M. Tuluc (Portul) 8 p, 4. I. 
Bădilă (CIBO) 6 p, 5. A. Bucșa (Trac
torul) 3 p ; JUNIORI MICI — 26 km :
1. W. KOVACS (Șc. sp. Timișoara),
2. V. Căpitanu (Șc. sp. 2), 3. V. 
Drăgan, 4. E. Mărgineanu (ambii Șc. 
sp. 1), 5. E. Sipoș (C.S. Mureș) etc.
— 49:51 ; circuit : 1. W. KOVACȘ 13
p, 2. A. Bobeică (Petrolul) 9 p, 3. A. 
Șarpe (Șc. sp. 2) 6 p, 4. Șt. Pintican. 
5. S. Barbu (ambii Tractorul) — 3 p ; 
biciclete de turism (6 ture) : 1. M. 
MUȘAT, 2. Gh. Panait (ambii Șc. sp. 
1) — 12:55, 3. M. Petre (Șc. sp. 2) 
13:10 ; semicurse (12 ture) : 1. I. VE- 
NICIOIU 22:56, 2. V. Radu, 3. F.
Zamfir — 23:15 (toți Șc. sp. 1).

• Vulcan a întrecut pe CSM Si« 
biu după un joc de slab nivel teh
nic, presărat cu greșeli și durități. 
Au cîștigat bucureștenii prin punc
tele realizate de St. Ionescu 5 (1. c. 
și tr.) și Chiosler 4 (încerc.), res
pectiv Munteanu (1. p.). Bun arbi
trajul lui S. Dragomtrescu. (D. DIA- 
CONESCU, coresp.).

• La Timișoara joc nervos, ar
bitrul P. Ionescu întrerupînd par
tida în min. 70, pentru că nu mal 
putea face față actelor nesportive 
ale ieșenilor. Pînă atunci au mar
cat : Chiciu 6 (încerc., tr.), Cojocari»
4 (încerc.), Cîndea 4 (încerc.), Iacob
5 jl. p. tr.) pentru gazde, respectiv 

3 (1. p.), Zamfir 4 (în- 
CREȚU, coresp.).

CLASAMENT _

Gheorghiu 
cerc.). (C.

punct pentru o neprezentare în ,cupa 
Federației".

1. Steaua 15 12 1 2 270:103 40
2. Grivlța Roșie 14 12 1 1 185: 86 39
3. Farul C-ța 15 10 2 3 187: 64 37
4. Unlv. Tlm. 13 fi 3 4 134:103 34
5. Dinamo 15 8 2 7 128:104 29
6. Politehnica Iași 13 6 2 7 101:143 2»
7. Agronomia Cluj 15 ,6 1 8 98:194 23
8. Știința Petroșani 15 3 2 8 99:157 27
9. Sportul stud. 14 5 2 7 116:113 26

10. Gloria 13 5 1 n 90:133 26
11. Vulcan •) 15 5 0 10 64:142 24
12. C.S.M, Sibiu 15 3 3 9 97:141 24
13. Chimia Năvcc'arl 12 5 1 6 98:112 23
14. Rulmentul Eirlad 14 3 1 10 73:145 21

•) Echipa a fost penalizată cu un

M

O NOUA FORMULA TEHNICA
LA TRAGEREA SPECMLA LOTO 
___ — -   DIN23APRILIE 1974
EEACORDA CISTIGURI IN AUTOTURISME. BĂNIȘI 
EXCURS!/ /N U. R.S.S., SRAN/A S! FRANȚA

MARI AVANTAJE MN7RU PARTICIPANȚf

AȘA ARATĂ O VARIANTA CU 
13 REZULTATE EXACTE LA 
CONCURSUL PRONOSPORT, E- 

TAPA DIN 21 APRILIE 1971
I. Cesena — Cagliari 

II. Fiorentina — Ldnerossi
III. Foggia — Bologna
IV. Genoa — Torino

V.
VI. 

VII.
VIII.

IX.
X.

Juventus — Sampdoria 
Milan — Lazio
Roma — Internazionale 
Verona — Napoli
Met. Plopeni — Gloria Bz. 
Dunărea — C.S. Rm. Vilcea

x*>
X
2 
I.
x 
X
1
X
•»

XL Dinamo Slatina — Met. Buc. 1 
XII. Vulturii Lugoj — F.C. Bihor 1

XIII. Tex. Odorhei — U. M. Tim. 2
Fond de cîștigurî 405.924 lei. 

Flata cîștigurilor de la acest con
curs se va face astfel: în Capitală 
de la 26 aprilie 1974 pînă ia 21 
iunie 1974, în țară de la 29 apri
lie pînă la 21 iunie 1974, inclusiv.



ARGENTINA
(Urmare din pag. I)

- ROMÂNIA

REZULTATE STRÎNSE
ÎN ETAPA DE IERI A DIVIZIEI

o)
B

Bucureșteanul G. Ionescu trimite, cu capul, balonul spre poartă, dar -fără adresă. Foto : S. &AKCSY

tei ofensive. Ne așteapti o parti
da foarte grea, în echipa Argen
tinei dindu-se o lupta puternici 
pentru locurile din lotul care s® 
va deplasa la Campionatul mon
dial". (KUN).

In. jurul lotului argentinean plu
tește oarecum un mister, deoarece 
selecționații nu au sos.lt la Buenos 
Aires decit duminică. Ei au înche
iat o primă etapă de jocuri în di
ferite orașe ale tării, vineri și 
sîmbătă, rămînînd în cantonamen
tul de la „Estancia Cica“. la 80 
km de Buenos Aires., între timp, 
Vladislav Cap a plecat la Brasilia 
pentru a urmări jocul campionilor 
lumii cu Haiti, echipă care face 
parte din aceeași grupa cu Argen
tina. Cu destuiă greutate, confra
ții argentinieni au smuls antrenoru
lui secund Alvarez o formație pro
babilă a Argentinei pentru meciul 
cu România. Marco noutate a aces
teia o prezintă selecționarea tuna
rului Kempes (19 ani) de la Rosa
rio Central, așa că Bălăci al nos
tru are un corespondent în lotul 
gazdelor. Atmosfera generală arată 
că jucătorii selecționatei vor arun
ca în întrecere toate foitele lor. 
toată energia și virtuozitatea spre 
a-și cîștigâ un loc printre titulari, 
știind că federația din Buenos 
Aires va apela și ia internaționalii 
săi din străinătate, pentru proba 
mondială : Ayala și Heredia (Atle
tico Madrid), Yazaide (Sporting Li
sabona, golgeterul Europei), Bargas 
(Nice). Perfumo (Cruzeiro) etc. în 
aceste condiții, cei din lotul actu
al știu foarte bine că jocul cu Ro
mânia. care intervine și după o se
rie de comportări needificatoare, 
devine un criteriu decisiv pentru 
alcătuirea grupului de 22 de jucă
tori care va începe la 5 mai un tur
neu de opt partide de pregătire in 
Europa (Portugalia. Spania, Fran
ța. Italia, R.F.G. ete-). înțelegem 
deci că jocul devine foarte greu în 
asemenea condiții pentru „tricolo-

KUN

rli" noștri. Cu atît mai mult, cu 
cit fotbaliștii argentinieni joacă 
foarte combativ, aplică un marcaj 
sever și sînt mai rapizi decit bra
zilienii.

Partida Argentina—România va 
fi urmărită și de către selecțione
rul italian Feruccio Valcareggi. 
interesat de forma și forța Argen
tinei, adversara Italiei la C.M.

Meciul va începe iia ora 21 (ora 
1 noaptea la București) și va t'i 
condus de trei arbitri locali, care 
nu au fost desemnați încă. Iată și 
formațiile probabile :

ARGENTINA: Santoro — Volf. 
Sa, Togneri, Tarantini — Tetch. 
Brindisi, Poy — Hauseman. Kem
pes. Balbuena.

ROMÂNIA : Iorgulescu — Anghc- 
linl, Sameș, Antonescu. Crlstache 
—• Dudu Georgescu, Dinu, lordă- 
nescu — Lucescu. Kun, Marett

GOLUL AȘTEPTAT
Așador, ostâ-seorâ (sou, mai bina zis, In noaptea asta, sau, și 

moi bine zis, mllne, cînd se va fi consumat 1/24 din nisipul 
clepsidrei, adică la cel de-al doilea etntat de cocoș austral 

sou, sl mai șl mai bine zis, mîfne, cînd Jupiter se va afla la cea moi 
mică distanță față de planeta Guillermo Stabile, pieurîndu-șl argintul 
in estuarul La Plato),..

...Echipa României va juca, în premieră, cu Argentina.
Ar fi fost poate mal bine să așteptăm reîntoarcerea „tricolorilor*, 

pentru o evalua utilitatea acestui scurt turneu in America de Sud. Ar 
fi fost, poate, mai bine să așteptăm măcar rezultatei meciului cu Ar
gentina. Dar, în eluda faptului că fotbalul, cum spunea Emerich Vogj, 
dărimă într-o duminică tot ceea ce a construit cu șapte zile în urmă, 
sau viceversa, o idee se degajă chiar fără ojutorul Telstorului.

In ultima lună, echipa noastră o jucat trei meciuri. La Vieno, 
la Paris și la Sao Paulo. Spre regretul tuturor, ea o înregistrat a 
progresie nu tocmai încurajatoare, fncepînd cu 0—0 Io Vieno, tricolorii 
ou continuat cu 0—I la Paris și ou „urcat" spre 0—2 la Sao Paulo. 
Cu alte cuvinte, progresia aritmetică o lui 0—1—2 în apărare este 
dublată de o constantă neplăcută (0—0—0) în atac.

De peste cinci ani, echipa noțîonală este criticata pentru lipso 
ei de potențial ofensiv. De peste cinci ani, se susține pe atîtea și 
atîtea dreptunghiuri de gazon alb că acest potențial ofensiv or fi frinat 
de idei de joc retrograde, core or devia in eter forța de atac o îna
intașilor noștri. De peste cinci ani se dau soluții de ordin tactic, se 
critică absența extremelor adevărate, lipso de curoj a liniei mediane, 
abuzul de pase, temporizarea in situații pretins favorabile și multe 
altele. De cele rrtai multe ori — dacă nu întotdeauna — vinovat e an
trenorul. De cele mai multe ori, jucătorii și mai ales înaintașii sînt scu
tiți de orice reproș (Io numai șapte zile după o repriză de sterilitate), 
numai și numai pentru faptul că în duminica următoare, care na mai 
e o duminică în compania Angliei sau a Italiei, reușesc să marcheze 
din plonjon, cu copul, ia păianjen,

Progresia aritmetică o celor 270 de minute atrage atenția asupra 
faptului că drumul spre eficacitate nu poote li bătătorit cu două-trei 
ironii chinuite. O știe foarte bine Zogalo, a știe la fel de bine Alf 
Ramsey.

Echipa României și-a schimbat stilul de joc, odoptind un desen 
core, in mentalitatea antrenorilor, reprezintă un pos înainte. Dar, după 
270 de minute de joc, producția de eficacitate îndeamnă orice specta
tor onest să odmită că desenul este mult mai puțin important, astăzi, 
decit forțo de joc o lui x și y.

Acum un an, Cruyfl era la Amsterdam. Și Ajax realiza cel mai 
frumos desen ofensiv în lumea fotbalului. Astăzi, Cruyff conduce otacuî 
Barcelonei. Și catalanii realizează cei mai frumos desen ofensiv în 
lumea tot moi aprigă a fotbalului, în timp ce Ajax devine, tot moi 
mult, ținta ironiilor.

in noaptea asta. România întîlnește Argentina. Va veni oare golul 
care să rupă progresio aritmetică ?

loan CHIR1LA

seria I: LA PIATRA NEAMȚ-SCORUL ETAPEI
MEIALUL PLOPENI -

PLOPENI, 21 (prin telefon). Sta
dionul din Plopeni s-a dovedit ne- 

‘ încăpător în această duminică. A- 
proximativ 15 000 de spectatori din 
Ploiești. Buzău și din împrejurimi, 
au venit la derbyul seriei. Partida 
s-a încheiat cu un echitabil rezul
tat de egalitate : 0—0. Meciul n-a 
fost pe măsura așteptărilor din 
piinct de vedere tehnico-tactic, căci 
■miza i-a „apăsat" pe jucătorii am
belor formații. Subliniem, însă, an- 
gajamentul fizic, ritmul de joc, 
remarcabil pe tot parcursul celor 
90 de minute și sportivitatea cu 
care cele două formații și-au apă- 

>. rat șansele (am adăuga și efortu
rile organizatorilor, care merită 
laude).

Jocul a început nervos, cu mingi 
tari, degajări întimplătoare, cu a- 
giomerări. în min. 10, oaspeții au 
fost pe punctul de a înscrie dar 
Enache a trimis balonul din apro
piere drept în portar. în min. 35 
a fost rîndul gazdelor să irosească 
o ocazie bună, cînd Curcă a ezi
tat să șuteze. După pauză, ca și 
în primele 45, de minute, localni
ca au avut inițiativa dar Gloria 
s-a apărat foarte bine, mai ales

ȘTIINȚA BACĂU — C.S.U. GALAȚI 1—0 (1—0)

BAC'AU, 21 (prin telefon). Greu, 
foarte greu, au reușit să se 
impună azi (n.r. ieri) studenții din

GLORIA BUZĂU 0—0

la jocul pe sus și, deși n-a bene
ficiat de cîțiva titulari, a arătat 
că e mai stăpînă pe ea. Finalul a 
fost deosebit de antrenant, ambele 
echipe trecînd pe lîngă victorie. în 
min. 83, contraatac Oprișan—Ne- 
delcu și ultimul a reluat pe lîngă 
poartă ; în min. 86 Negoiță a șu
tat formidabil jos, la colț, dar 
Stelian a scos in extremis, așa 
cum avea să o facă și Strejeru, 
doar peste un minut, la șutul lui 
Enache.

Arbitrul C. Petrea — București 
a condus foarte bine.

METALUL: STREJERU — Gre- 
cu, Mihăilescu, GIBA, Prunoiu — 
BOGACIU, (min. 79 : Negoiță), Ba- 
bonea — Curcă, Alexe, DRAGO- 
MIR. Florea (min. 60 MANOLA- 
CHE).

GLORIA : STELIAN — Mureșan, 
ENE, STAN, Zahiu — Grozea, Vlad. 
Toma (min. 60 : Iuhasz) — ENA
CHE, Nedelcu (min. 88 : Lotrea), 
OPRIȘAN.

Constantin ALEXE

orașul de pe Bistrița în fața co
legilor lor gălățeni. Gazdele au 
dominat categoric în prima repri

ză, perioadă în care au înscris și 
unicul gol al meciului: autor Ru- 
giubei (min. 37), care a reluat cu 
capul, un balon respins de apără
torii gălățeni. în această parte 
a meciului, băcăuanii - au ratat 
multe ocazii clare de a-și majora 
scorul (ce e drept și portarul Radu 
și apoi, înlocuitorul său Trofin, 
au apărat foarte bine). în repriza 
secundă, gazdele au slăbit ritmul, 
permițînd gălățenilor să preia ini
țiativa și să le amenințe fragilul 
avantaj. Prima dată în min 60 
cînd, la o gafă a lui Deheleanu, Ma
rinescu a preluat balonul și l-a 
trimis pe lîngă portarul Stoica, 
spre poarta goală. Toată lumea 
vede gol, dar Deheleanu își răs
cumpără greșeala, salvînd de pe 
linia porții ; a doua oară, în min. 
65, cînd Ene șutează năpraznic,

VICTORIA ROMAN — METALUL MIJA 3—0 (2-0)

ROMAN, 21 (prin telefon). A- 
flate în situații precare, cele două 
echipe au abordat partida cu ho- 
tărîre și speranță, dăruindu-se to
tal în acest joc. Gazdele se impun 
de la început, dominîndu-și cti 
multă autoritate partenerul, dar 
înaintașii, deși combină frumos, nu 
reușesc să înscrie, din cauza inter
vențiilor foarte bune ale portaru
lui oaspeților. Inevitabilul se pro
duce, totuși, în min. 26. cînd Io
nescu execută o lovitură de colț, 
înalt, în careul mie șl fundașul 

dat- portarul Stoica salvează mi
raculos... Arbitrul Ioan Rus — 
Tg. Mureș, care a condus foarte 
bine, a arătat și două cartonașe 
galbene, lui Basarab (min. 40) și 
Ene (min. 75) — ambii de la 
C.S.U. — pentru vociferări.

ȘTIINȚA : Stoica — Drăuceanu, 
Deheleanu, CIOCOIU, Tudor — 
Codreanu (min. 46 : Cernat), SAN
DU — SĂVULEA, RUGIUBEI, 
Grosaru. Făiniță (min. 67 : Neică).

C.S.U. - RADU (min. 50: TRO
FIN) — Preda (min. 64: Crăciu- 
noiu), Basarab, Enache, Groza — 
Dinți, TANÂSESCU — Ene, STOI
CA, Marinescu, Pastia.

Aurel PAPADÎE

Nenu, mult avansat, înscrie cu 
capul cel mai frumos gol al parti
dei. După acest minut, dominarea 
gazdelor este și mai accentuată, 
Straț IV majorînd scorul în min. 
35, într-o fază în care apărarea 
din Mija a cedat destul de ușor la 
o minge care nu părea pericu
loasă.

După pauză aspectul jocului a 
fost același, adică dominare clară 
a elevilor antrenorului Pahonțu în 
fața unei apărări de multe ori e- 
xagerată. în min. 52, Straț IV con

sfințește o victorie meritata a gaz
delor, care au făcut astăzi cel mai 
bun joc din actualul campionat.

A arbitrat foarte bine Alexan
dru Pirvu — București.

VICTORI A: Cristian — NENU, 
IVAN, Dobre, Codin — DAFINES- 
CU, Minculescu — IONESCU, 
ȘTRAȚ IV, VOICU, Leancă (min. 
55 : Chirica ; min. 57 : Bădescu).

METALUL: BUMBESCU — Ște- 
fănescu, TOMA, Nicolae, Enache — 
MUREȘAN, Necula — Stan, Co- 
nea, Ronțea, Pitaru (min. 56: I. 
Vasiîc).

Vasile IORDACHE

S. C TULCEA — PROGRESUL 
BRAILĂ 0—1 (0—1). Victorie meri
tată a oaspeților. Unicul gol a fost re
alizat de Sălăgean, în min. 18. A 
arbitrat C. Dinulescu — București. 
(P. COMȘA, coresp).

CELULOZA CĂLĂRAȘI — CA- 
RAIMANUL BUȘTENI 2—0 (1—0) 
Gazdele au avut mai mult timp 
inițiativa. Au marcat: Pană (min. 
44) și Nicolescu (min. 67). A ar
bitrat I. Constantin — Pitești. (M. 
STAN, coresp.).

C.S.M. SUCEAVA — VIITORUL 
VASLUI 1—0 (1—0). în prima re
priză, sucevenii au dominat. U- 
nicul gol poartă semnătura lui 

Vlad (min, 20), care a înscris... în 
propria poartă I A arbitrat C. Ghe- 
ntigean — București. (I. BRAICU, 
coresp).

CEAHLĂUL P. NEAMȚ — CON
STRUCTORUL GALAȚI 6—2 (3-1). 
Localnicii au evoluat la un bun 
nivel. Autorii golurilor : Nițfi
(min. 1 și 50), Apetrei (min. 15 și 
79), Berceanu (min. 37 și 55), res
pectiv Voichin (min. 20) și Ionită 
(min. 63). A arbitrat M. Marinciti 
— Ploiești. (C. NEMȚEA NU, co
resp.).

F. C. GALAȚI — PETROLUL 
MOINEȘTI 3—0 (2—0). Peste 13.000 
de spectatori au aplaudat o victo
rie clară și pe deplin meritată. 
Au înscris : Manea (min. 44 și 84) 
și Pastia (min. 41). A arbitrat Tr. 
Moarcftș — Brașov. (T. SIRIOPOL, 
coresp. județean).

OȚELUL GALAȚI — C.F.R. 
PAȘCANI 1—0 (0—0). Gălățeniiau 
dominat, copios (18—0 raport de 
cornere) in prima repriză, iar după 
pau?ă jocul a fost mai echilibrat. 
Unicul gol a fost realizat de State 
(min. 65), din penalty. A arbitrat 
I. Chilibar — Pitești. (Gh. ARSE- 
NIE, coresp,).

1. Gloria. BiuSu 24 13 G 5 42—13 2Î
2. C.S.M. Suceava 24 15 2 7
3. Știința Bacău 24 13 6 5 34-24 82
4. Metalul Dopeni 24 13 5 8 38—19 81
5» F.C. Galați 24 12 6 8 38—18 30
6. Ceahlăul P. N. 24 W 3 9 33-22 25
7. S.C. Tulcea 24 10 5 9 35
9. C.S.U. Galați 24 11 3 10 35—32 n
9. Metalul Mija 24 9 4 n 22—28 22

10. celuloza CăL 24 9 4 u 23—38 32
1.1. Viitorul Vaslui 24 7 8 9 19—33 22
12. C.F.R. Pașcani 24 6 9 9 23—27 21
13. Constr. Galați 24 8 4 12 29-37 20
14. Oțelul Galați 24 0 2 13 28—36 â»
15. Progresul Br. 24 7 3 12 24—26
13. Caralmanul 24 « 3 13 26-42 18
17. Petrolul 24 8 8 11 23-44 !*
18. Victoria Roman 24 6 5 13 18—36 17

ETAPA VIITOARE (28 aprilie)- 
Metalul Plopeni — Oțelul Galați 
(0—1), C.F.R. Pașcani — Caraima- 
nul Bușteni (1—2), Constructorul 
Galați — Victoria Roman (1—3), 
Ceahlăul P. Neamț — Știința Bacău 
(0—1), Petrolul Moineștî — Progte- 
sul Brăila (0—2), Metalul Mija — 
Celuloza Călărași (0—2), Gloria Bu
zău — C.S.M. Suceava (3—1), C.S.U. 
Galați — S.C. Tulcea (0—3), Viito
rul Vaslui — F.C. Galați (0—3).

SERIA A II a: LIDERUL, C. S. RM. VÎLCEA, A CÎȘTKAT ÎN DEPLASARE
AUTOBUZUL BUCUREȘTI — FLACĂRA MORENI 1-0 (0—0)

Bucureștenii au obținut victoria 
cu mare greutate, cu toate că în 
partea a doua a meciului au do
minat uneori cu autoritate. Înt-îl- 
nirea a plăcut, mai ales în re
priza întîi. cînd ambele echipe au 
jucat deschis, construind multe 
faze frumoase. în această parte, 
bucureștenii au fost de cîteva ori 
la un pas de a deschide scorul, 
dar Bujor (min. 8) și Tiniche (min- 
20) au irosit situațiile favorabile. 
La rîndul lor oaspeții, prin ac
țiuni simple, purtate în viteză, au 
avat posibilitatea să înscrie, insă 
șuturile expediate de Cîmpu (min. 
38) și Constantin (min, 43) au fost 
reținute de portarul Matache.

în repriza secundă s-a jucat 
nervos, cursivitatea fazelor fiind 
deseori întreruptă de diferite ne- 
regularități. De altfel, în min 50 
portarul Stan (Flacăra) a părăsit 
terenul, accidentat de Șerbănică.

DUNĂREA GIURGIU — C.

GIURGIU, 21 (prin telefon) — 
Oaspeții au acumulat încă două 
puncte extrem de prețioase, în 
dauna echipei locale care. în ur
ma acestei înfrîngeri, și-a compro
mis șansele de evadare din zona 
retrogradării. Victoria liderului 

în majoritatea timpului, bucu
reștenii au dominat, uneori cu fun
dașii la mijlocul terenului. însă 
înaintașii Autobuzului au ratat 
nepermis de mult. Unicul gol a 
fost realizat de V. Petre, în min. 
80. cînd a transformat impecabil 
o lovitură liberă directă de la 
circa 18 m ,

A arbitrat satisfăcător C.. Sămiu- 
leseti — Vaslui.

AUTOBUZUL : MATACHE — 
Dumitru, IONESCU. TICHELI, 
Bică — Șerbănică, Cățoi — Bu
jor, V. PETRE, Rențea, TINICHE 
(min. 62 : Stroie).

FLACĂRA : STAN (min 50t 
Barbu I) — Barbu II, PETC.U, Va- 
silacheț, Dumitru' — Ungureanp, 
Constantin, Frăfllă — Dănilă, 
CÎMPU. Năstase.

Pompiliu VINTILA

RM. VÎLCEA 0—2 (0—1)

seriei a Iî-a este, în ultimă instan
ță, consecința jocului mai bun 
prestat, a superiorității lui de an
samblu. Copleșite de importanța 
partidei, de absoluta nevoie a ce
lor două puncte, gazdele au ac
ționat. precipitat de la începutul 

partidei. Mai mult, golul primit 
cu mare ușurință în min 37 (por
tarul Tudorache a greșit copilă
rește, intrînd în poartă cu min
gea șutată de C, Nicolae, dintr-o 
lovitură liberă directă), a dereglat 
complet echipa giurgiuveană, care 
nici pînă atunci nu se' remarcase 
printr-un joc prea ordonat Vîlce- 
nii au fost mai lucizi, mai bine 
organizați, grupați inspirat în de
fensivă și foarte incisivi în fazele 
de atac. Golul al doilea. înscris 
în min. 80 de Orovitz (șut la „pă
ianjen" de la 20 m) a retezat 
brusc elanul localnicilor, aflațl în 
ofensivă de la reluarea partidei și 
pînă atunci.

S.N. OLTENIȚA — MINERUL MOTRU 1—0 (0—0)

OLTENIȚA, 21 (prin telefon). 
Ne putem explica, acum, reviri
mentul Minerului Motru din re
tur. E drept, ea a pierdut la Ol
tenița punctele puse în joc, dar a 
ținut piept cu succes o oră de .ioc 
în primul rînd printr-o defensivă 
fermă, organizată, atentă, avînd 
punctul de sprijin în bravul „li
bero" I. Mateescu (ieșit din teren 
după un atac dur asupra sa. pen
tru care autorul său — Fildiroiu 
— a privit cartonașul galben).

Totuși, Ș. N. Oltenița, cu prețul 
unui mare efort colectiv, a găsit

A arbitrat excelent Mircea Ro
taru — Iași.

DUNĂNEA : Tudorache — Ră- 
doi, COJOCARU, Tudor, Spoială 
— BUDURU, Cristache — Enache. 
Iorgulescu (min. 57 : loanițescu, 
min. 60: Rety) Cojocaru II, 
Ciocan.

C. S. Rm- VÎLCEA : Stana — 
Cincă, CIOBANU, PINTILIE, Le
pădata — DONOSE, HAIDU — Șu- 
tru, Costache (min. 5 : Nuțescu. 
min. 15 : Nicolae), OROVITZ, Ior- 
dache.

Dumitru ViȘAN

de cîteva ori „căîcîiul Iui Achille" 
în careul supraaglomerat, al par
tenerei sale. Au ratat, cu scuza 
unor unghiuri dificile, Enculescu 
(trtin. 11 și S3), cîte odată Rateu 
(min. 4) și Fildiroiu (min. 69). Abia 
Fulger (jucător abil și rapid) a 
descoperit, culoarul spre gol (min. 
60), cînd a șutat, prin surprin
dere, de la 18 metri lîngă bara 
verticală- După acest gol. Minerul 
suplimentează efectivul din atac, 
trimițîndu-și și mijlocașii lîngă 
Gutuie și Manea, oamenii săi de 
șoc. anihilați atît de bine de ex- 

rapidistul MușSt. Această îndrăz
neală i-ar fi putut răsplăti în 
arin. 80. dar C. Mateescu a reluat 
din careu, din voleu. pe lîngă 
poartă.

A arbitrat, excelent N. Hainea 
— Bîrlad.

Ș. N. OLTENIȚA : Grădișteanu 
—- Păunescu, Rateu, MUȘAT, 
Nițu — Patracle, RÂDUCANU — 
Enculescu, FULGER (min. 81 : 
Dima), Fildiroiu, Stamanichi.

MINSRUL MOTRU : Papuc — 
I. MATEESCU (min. 69 : Lupu) 
— Firțulescu, LUPULESCU. Si- 
miort, TRUICÂ — Georgescu (min. 
58 : Mănăitu). C. Mateescu — Ma
nea. Gutuie. Manțog.

Ion CUPEN
ȘOIMII SIBIU — GAZ METAN 

MEDIAȘ 1—0 (1—0). Peste 1500 de 
spectatori au asistat la o dominare 
insistentă a gazdelor, care au gre
șit de multe ori în fazele de fina
lizare. Unicul gol a fost realizat 
de Gabcl (mirt. 13). A arbitrat T. 
Leca — Brăila. (I. BOȚOCAN. 
coresp.)

TRACTORUL BRAȘOV — Nl- 
TRAMONIA FAGARAȘ 1—1 
(9—1). Meciul s-a disputat sîm
bătă după-amiază. Brașovenii 
»u pus accentul pe ofensivă, 
iar oaspeții au recurs la multe ne- 

reguiarități. Au înscris: Petrut 
(min. 74 din 11 m), pentru Tracto
rul, Feher (min. 33), pentru Nitra- 
monia A arbitrat 1. Opriți — Arad. 
(E. BOGDAN, coresp.).

CARPAȚI BRAȘOV — PROGRE
SUL BUCUREȘTI 0—0 Joc in
fluențat de timp (a plouat tot 
timpul) și de starea proastă a te
renului. A arbitrat I. Cimpeanu — 
Cluj. (V. SECAREANU, coresp).

C. S. TÎRGOVISTE — ELECTRO- 
PUTERE CRAIOVA 1—2 (1—1). Tîr- 
govlștenii au evoluat sub orice cri
tică. Autorii golurilor : Sava (min. 
20, din 11 m), respectiv Bondrea 
(min. 35 și 75). A arbitrat N. Petri- 
ceanu — București. (M. AVANU, 
coresp. județean).

DINAMO SLATINA — META
LUL BUCUREȘTI 2—1 (1—0). Apro
ximativ 5 000 de spectatori au asis
tat la un joc frumos. Au marcat : 
Zamfir (min. 29), Preduț (min. 87), 
respectiv Șuniutansehi (min. 88). A 
arbitrat G. Blau — Timișoara. (C, 
GH1ȚESCU. coresp.)

METALUL DROBETA TR. SEVE
RIN — METROM BRAȘOV 2—1 
(0—1). Joc deschis, eu multe acțiuni 
frumoase la ambele porți. Au 
înscris : Copăceanu (min. 63), Bri- 
hac (min. 86), respectiv Ferenț (min. 
40). A arbitrat I, F.rdoș — Oradea, 
(Gh. MAN.1FU, coresp.)

1. C.S. Rm. Vltcea 24 16 3 5 35-18 35
2. Șoimii Sibiu 24 13 7 4 32—18 33
3. Tractorul Bv 24 11 6 7 27—22 23
4. Dinamo Slatina 24 li 8 7 32—28
3. Met. Dr. Tr. S. 24 13 2 9 24—27 28
6. Flacăra Moreni 24 H 4 9 36—28 2«
7. Metalul Buc. 24 11 4 9 27—21 26
8. Electroputere 24 11 3 10 38—26 25
s. Progresul Buc. 24 9 6 9 19—23 24

10. S.N. Oltenița 24 7 8 9 25—n 22
11. Autobuzul Buc. 24 9 4 11 35.-83 22
12. Metrom Brașov 8 5 tl 27—28 2!
13. C.S. Tîrgovlște 24 8 4 12 27—33 211
14. Nitramonia 24 6 8 10 28—34 20
15. Gaz metan 24 3 9 10 2.1—21 19
1-3. Dunărea Giurgiu 24 6 7 11 14—S3 19
17. Carpați Brașov 24 7 4 t3 21—32 1»
18. Minerul Motru 24 9 0 13 21—33 18

ETAPA VIITOARE (28 aprilie.»: 
Progresul București — Elecfroptt- 
tere Craiova (0—3), C.S. Trîgo- 
viște — Dinamo Slatina (0—0), Mi
nerul Motru — Tractorul Brașov 
(0—2). Nitramonia Făgăraș — 
Metalul Drobeta Tr. Severin (1—I), 
Flacăra Moroni — C.S. Rm. Vîleea 
(0—1), Metrom Brașov — S. N. Oi 
tenița (0—3), Metalul București -■ 
Dunărea Giurgiu (0—0). Gaz metan 
Mediaș — Carpați Btașov (0—1). 
Șoimii Sibiu — Autobuzul Bucu
rești (0—2).

scria a lil a: DERBYUL MINERUL BAIA MARE - OLIMPIA SATU MARE S-A TERMINAT NEDECIS
MINERUL BAIA MARE —

BAIA MARE, 21 (prin telefon).
Pe teren au existat două moduri 

diferite de abordare a partidei: 
gazdele au avut mai mult iniția
tiva, au atacat continuu, dar le-au 
lipsit luciditatea și precizia în mo
mentele cheie de finalizare. Oas
peții au practicat un joc specific 
de deplasare, din care am desprins 
maturitatea tactică, sobrietatea li
niei de fundași, echilibrul între 
compartimente și gradul ridicat de 
periculozitate la lansarea unor 
contraatacuri rapide. După aspec
tul IntUnirii, rezultatul este echi
tabil. cu toate că am putea spune 
că oaspeții au fost mai aproape de 
victorie, prin cele cîteva contra
atacuri ratate de Libra (min. 32 
— scăpat singur spre poarta lui 
Cristeâ, dar imprecis în șut). Faza 
s-a repetat în min. 45 cînd vîrful 
de atac al oaspeților a pătruns 
singur în careu, a fost faultat de 
Condruc, dar arbitrul nu a sanc
ționat infracțiunea, în prima parte,

VULTURII TEXTILA LUGOJ

TIMIȘOARA, 21 (prin telefon). 
Feste 7 000 de spectatori au urmă
rit o partidă (disputată în locali
tate deoarece terenul lugojenilor

OLIMPIA SATU MARE 0—0

gazdele și-au creat puține situații 
de finalizare, singurii beneficiari; 
Coman (min. 24) și Moldovan (min.
44). La reluare, jocul păstrează a- 
celaș'i aspect și, în min. 47, Dumi- 
triu Iii șutează din poziție bună 
în brațele portarului. La poarta 
cealaltă, ratează Chivescu (min. 55 

• și 70). Finalul aparține gazdelor, 
care asaltează careul formației din 
Satu Mare, dar golul victoriei nu 
cade

Nicolae Cursaru — Ploiești a ..ar
bitrat bine, cu excepția fazeî’ din . ft- Msmin.4n

MINERUL : Cristea —
Mierluț, Condruc, DOC'U — SA
BA U, R Pamfil — CRIȘAN, Mol
dovan, Chivescu, COMAN.

- OLIMPIA: BATHORI l — Filip, 
Bigan, Knoblau, BOCȘA- — NAOM, 
KAISER — Balogh (min. 46: Un- 
gureanu; min 53: Both), Helve’, 
LIBRA, Dumitriu III.

Gheorghe NERTEA

- F.C. BIHOR 1—0 (0—0)

este suspendat), în care importanța 
punctelor puse în joc era le fel de 
mare pentru ambele echipe.

Prima repriză s-a desfășurat în- 

tr-rin ritm alert, pe parcursul ei 
notind numeroase ocazii de gol. 

' Dintre acestea: min. 1 — cu mai 
multă atenție. Florescu putea in
troduce balonul în plasă: min. 7 
— șutul expediat de Chiran în
tîlnește bara transversală. în 
min. 9, orădeanul Colnic înscrie 
un gol pe care arbitrul Bărbulescu 
îl validează, dar la semnalizarea 
corectă a tușierului Cruțescu re
vine asupra deciziei.

Repriza secundă are aceeași 
copfigurație. în min. 46 Colnic șu
tează de la 4 m în portar, mingea 
expediată de acesta este preluată 
de atacanții lugojeni și extrema 

• Foaie profită de o greșeală a apă- 
1 ■■ rătorilor adverși și înscrie unicul 

punct al jocului. Pînă la fluierul

OLIMPIA ORADEA — AR CȘUL TURDA 1- 0 (0-0)

ORADEA, 21 (prin telefon). — 
Circa 4 000 de spectatori au înfrun
tat vîntul rece pentru a urmări par
tida dintre cele două formații si 
tuate în partea inferioară a clasa 
mentuluL Debutînd cu vădite inter, 
ții ofensive, orădenii se aliniază p< 
teren în „formula" 1—4—2—4, 1; 
care oaspeții răspund cu ășezarc. 
1—4—3—3, fapt care le permite să 
acopere mai bine la mijlocul tere 

final, orădenii au cîteva posibili
tăți de a egala, dar imprecizia lui 
Tamaș și Vlad sau intervențiile 
excepționale ale lui Marincan fac 
ca scorul să rămînă neschimbat.

A arbitrat bine C. BărbuleScu — 
București.

VULTURII TEXTILA : MARIN
CAN — Apetrei, APOSTOL, Ba
dea, Bagiu — Grizea (min. 70:
Franț), Albertuș — FOALE, CHI
RAN, Dumitru Stoian (min. 85:
Luchescu).

F.C BIHOR: Albu — Z. NAGHI, 
Lucaci, Cociș, Sărac — E. NAGHI 
Bedea, Matei (min. 55: Lundrtiși 

Tamaș, FLORESCU, Colnic 
(min,. 70: Vlad).

Petre ARCAN

nuiui, unde Mîină. Bîlă și Șoo au o 
activitate laborioasă.

Deși jocul nu se ridică la un ni
vel tehnic superior este totuși in- 
eresant, cu numeroase faze de 
martă în min. 6, Mîină și în min. 
1-, fundașul Ulici sînt „eroii" unor 
cmente deosebite. Mîină ratează 
.isehiderea scorului, iar fundașul 
illci salvează de pe linia porții. 

,’înă la pauză, mai notăm șutul lui 
Soo (care șterge bara transversală) 

și ocazia ratată de Szakacs de Ia 
numai 7 m.

După pauză, jocul crește in inten
sitate, ambele echipe luptă cu 
multă ardoare, dar Szakaes (min 
48), Munteanu (min. 75). Steiner 
(min. 76) .și Szdcs (min. 80) irosesc, 
in continuare, situații extrem de 
favorabile Unicul gol al meciului 
este realizat în min. 72 cînd Bakoș 
este fâultat în careu și tot el trans
formă lovitura de la 11 m.

A condus bine Romeo Stincan — 
București.

OLIMPIA: Patoșzlai-Csete, Diin- 
golo, Palfi. Ulici-Bakoș, Mureșan-Se 
bestyen (min. 65: Mităchescu), Sza
kacs, Steineij Stan.

ARIEȘUL: Cocan-Szllagyi (min 
65: Năsălean), Ciocan, Solomon, Se- 
beni-Mîlnă, Bilă, Soo-Szâcs, Mun
teanu, Joldos.

Iile GHIȘA

MINERUL CAVNIC — CORVI- 
NUL HUNEDOARA 2—0 (1—0).
Partida s-a disputat sîmbătă după- 
amiază. Jocul a fost de bun nivel 
tehnic. A înscris : Medrea (min. 10 
și 69). A arbitrat C. Ghiță — Bre 
șov. (D, ZOLTAN, coresp.).

GLORIA BISTRIȚA — UNIREA 
ARAD 0—0. Localnicii au avut ini

țiativa, dar au irosit cîteva situații 
favorabile. A arbitrat C. Prusac — 
Botoșani. (I. TOMA, coresp.).

METALURGISTUL CUGIR — 
IND. SIRMEI C. TURZfl 2—1 (0—0). 
Meci frumos, încheiat cu victoria 
meritată a Metalurgistului. Au mar
cat : Soos (min. 46), Ia tuber (min. 
53), respectiv Colaji (min. 85). A 
arbitrat F. Coloși — București. (M 
V1LCEANU, coresp ).

C.F.R. TIMIȘOARA — MINERI I 
ANINA 2—1 (1—0). Aproximativ 
4 000 de spectatori au asistat ia un 
joc de nivel mediocru. Autorii go
lurilor : Grigorescu (min. 3 și 46), 
respectiv Todorașcu (min. 52). A ar
bitrat O. Anderco — Satu Mare (St. 
MARTON, coresp.).

TEXTILA ODORHEI — U.M. TI
MIȘOARA 1—2 (1—1). Jucătorii au 
creat multe faze frumoase, iar timi
șorenii au fost mai buni în finali
zare. Au înscris: Balint (min. 28, 
din 11 m) pentru Textila, Micu 
(min. 44 și 55). A arbitrat T. Trofin 
— Galați (A. PIALOGA, coresp.).

Meciul Mureșul Deva — Victoria 
Cargi (1—0) s-a disputat în ziua de 
17 aprilie.

1. Olimpia S.M. 24 12 9 3 25—10 33
2. F.C. Bihor 34 13 2 0 27—18 28
3. Minerul B.M. 24 11 5 6 33—33 27
4, U.M. Timișoara 24 12 3 9 29—23 2?
5. Corvlnul Hd. 2» 11 5 8 24—19 27
6. Unirea Arad 24 10 7 7 31—29 27
7. Mureșul Deva 24 11 3 10 20—23 35
8. Victoria Cărei 24 10 4 10 33—32 24
9. Minerul Anina 24 10 4 10 33—36 24

10. Olimpia Oradea 24 9 0 9 20-24 24
11. Ind. strmei C.T. 24 9 5 10 31—29 23
12. C.F.R. Timiș. 24 10 3 11 32—31 23
13. Textila Odorhei 24 8 6 10 27—30 22

14. Gloria Bistrița 24 9 3 12 27—32 21
15. Arleșul Turda 24 9 3 îâ 26—52 21
16. Metalurgistul 24 7 5 12 29—34 19
17. .Vulturii Textila 24 8 3 13 23—32 19

13. Minerul Cavnic 24 8 2 14 23—38 18

ETAPA VIITOARE (28 aprilie): 
Olimpia Satu Mate — Olimpia Ora
dea (3—1), Metalurgistul Cugir — 
Minerul Bala Mare (1—I), Minerul 
Cavnic — Ind. sîrmei C. Turzii 
(0—3), Vulturii Textila Lugoj — Mi
nerul Anina (0—2), Textila Odor- 
hei — Gloria Bistrița (1—3), Unirea 
Arad — C.F.R. Timișoara (2—0). 
U. M. Timișoara — Victoria Cărei 
(2—1), F. C. Bihor — Mureșul Deva, 
(1—2), Corvinu! Hunedoara — Arie- 
șul Turda (1—3).
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Cehoslovacia — 
putea modifica

Competiția internațională feminină 
de floretă organizată în localitatea 
sovietică Minsk a continuat cu proba 
pe echipe, la care au participat 27 
de formații. întrecerea a furnizat o
serie de surprize, așa incit finala a 
opus selecționatele Italiei și R.F. Ger
mania. Au cîștigat floretistele ita
lience, cu 8—7, în meciul pentru locu
rile 3—4, echipa României a întrecut 
reprezentativa R.S.S. 
9—5, iar în disputa 
5—6 Franța a învins

Bieloruse cu 
pentru locurile 
Polonia cu 8—6. Clasamentul final al celei

40-a ediții a C.M. de hochei este 
următorul:

1. U.R.S.S.
2. Cehoslovacia
3. Suedia
4. Finlanda
5. Polonia
6. R.D. Germană 10

SÎMBĂTĂ Șl DUMINICĂ A AVUT LOC LA BUCUREȘTI

Aspect din timpul desfășurării reuniunii comisiei tehnice a F.I.C.
Foto : Paul ROMOȘAN

CAMPIOANĂ A LUMII LA HOCHEI
. Campioana mondială de hochei 

a fost cunoscută sîmbătă, după 
primul meci al reuniunii fi
nale găzduită de marele patinoar 
artificial Jăăhalli din Helsinki. E- 
chipa U.R.S.S. a învins cu 3—1
(1—0, 1—1, 1—0) Suedia (scor iden
tic cu acela din primul meci), in
trând pentru a 13-a oară în pose
sia titlului. Hocheiștii sovietici au 
dominat mai mult, fiind mai in
sistent în fazele de finalizare. Au 
marcat : Harlamov, 
respectiv Braser.

Partida vedetă, 
Finlanda, nu mai
ordinea în clasament hotărîtă de 
rezultatul meciului anterior- Și to
tuși, în această întilnire s-a dat o

luptă acerbă, s-a produs o mare 
ciocnire de ambiții, gazdele vrînd 
să încheie cu o victorie competi
ția și să confirme succesul din pri
mul meci (5—2), anulat de hotă- 
rîrea comisiei anti-doping. Finlan
dezii au făcut din nou un joc 
excelent, au condus cu 4—1 după 
două reprize, rezistînd 
cehoslovac din ultima treime 
cîștigînd la limită, dar absolut 
merit : 5—4 (2—1, 2—0, 1—3). 
marcat: Ketola (2), Taminen, 
hokainen și Sutinen pentru 
gători, respectiv Martinec, 
B. Stastny și J. Holik.
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Conform tradiției, 
competiției au fost desemnați cei 
mai buni jucători ai campionatu
lui : PORTAR : Tretiak (U.R.S.S.), 
FUNDAȘ : Sjoberg (Suedia), ÎNA
INTAȘ : Nedomanskl (Cehoslovacia).

Iată și echipa „AII stars", alcă
tuită prin votul ziariștilor care au 
urmărit întrecerea : Larsson (Sue
dia), Vasiliev (U.R.S.S.) — Sjoberg 
(Suedia). Iakusev (U.RS.S.) — Ne- 
domanski (Cehoslovacia) Marți- 
nec (Cehoslovacia).

Sîmbătă și duminică, la Bucu
rești s-a desfășurat reuniunea co
misiei tehnice a curselor în linie 
a Federației Internaționale de Ca
noe. La lucrări au participat, ală
turi de membrii comisiei, persona
lități din conducerea F.I.C. — 
Charles de Coquereaumont (Franța), 
președintele Federației Internațio
nale, Otto Bonn (Ungaria), prim 
vicepreședinte al F.I.C. și Joachim 
Weiskopf (R. D. Germană), mem
bru pentru Europa al F.I.C.

La începerea lucrărilor, partici- 
panții au fost salutați de către ge- 
neral-Iocotenent Vasile Șlicariu, 
președintele Federației Române 
Caiac-Canoe.

în alocuțiunea de deschidere 
reuniunii, președintele F.I.C. a 
bliniat importanța deosebită a 
dinței comisiei tehnice care, desfășu- 
rindu-se înaintea reuniunii biroului 
F.I.C. de la Madrid (10—11 mai), 
are menirea de a aduce în discu
ție și a lămuri unele probleme le
gate de organizarea și desfășura
rea marilor competiții în sportul 
caiacului și canoei — campionatele 
mondiale care vor avea loc în toam-

de

a 
su- 
șe-

na acestui an în Mexic și Jocurile 
Olimpice din 1976.

Lucrările comisiei au fost condu
se de către prof. Nicolae Navasart, 
președintele 
F.I.C.

La primul 
președintele 
zentat o amplă informare 
stadiului pregătirilor campionatelor 
mondiale ce vor avea loc pe lacul 
artificial Xochimilco. Informarea a 
fost apreciată de către toți partici
pants ca extrem de utilă și com
pletă, președintele F.I.C. felicitîn- 
du-1 pe prof. Nicolae Navasart 
pentru activitatea depusă.

A fost discutat programul C.M. 
din Mexic, întrecerile urmînd să 
se desfășoare în patru zile, între 
21—25 octombrie, cu o zi de pauza 
Ia 23 octombrie, cînd va avea loc 
congresul F.I.C.

S-au făcut propuneri în ceea ce 
privește alcătuirea corpului de ar
bitri pentru C.M., precum și a co
misiei de examinare a candidați- 
lor arbitri pentru campionatele 
lumii.

O atenție deosebită a fost acor
dată modului de alcătuire a pro-

acestui organism al

punct al ordinii de zi, 
comisiei tehnice a pre- 

asupra

gramului întrecerilor de caiac-ca- 
noe Ia J. O. de la Montreal, in 
urma acceptării de către C.I.O. de 
a se suplimenta întrecerile olimpice 
la această disciplină Cu patru pro
be. S-a discutat eventualitatea dis
putării finalelor la cele 11 probe 
în două zile.

Au fost abordate unele probleme 
privind regatele prevăzute în ca
lendarul Federației Internaționale. 
S-au făcut, de asemenea, propmeri 
de modificare a unor paragrafe din 
regulamentul internațional, propu
neri care vor fi discutate la con
gresul F.I.C. din 1976.

Dînd o înaltă apreciere felului în 
care a fost pregătită și în care s-a 
desfășurat reuniunea comisiei teh
nice. președintele F.I.C., Charles de 
Coquereaumont. a mulțumit orga
nizatorilor, felicitând călduros Fe
derația Română de Caiac-Canoe.

★
Duminică la amiază, după înche

ierea lucrărilor, participanții la 
reuniunea comisiei tehnice au fost 
primiți la sediul Consiliului Națio
nal pentru Educație Fizică și Sport 
de către Emil Ghibu, secretar al 
C.N.E.F.S.

au ieșit din cursă Zi- 
(accidentat la mină), 
au trecut, tot capi de 
următor, iar Bărăgan

FLORIN GHEORGHIU RATEAZA

FINIȘUL LA LOS ANGELES!

mondială de hochei, ediția d974. Primul

YORK. (Agerpres). 
internațional de șah de 
Angeles s-a încheiat cu 
marelui maestru iugoslav 
Gligorici, care a totalizat

Echipa U.R.S.S. campioană
in stingă, antrenorul principal, maestrul emerit al sportului 

Vsevolod Bobrov.

La Heidenheim (R.F. Germania) s-a 
desfășurat, sîmbătă și duminică, tur
neul individual de spadă, la care au 
participat aproape 300 de trăgători. 
Sportivii români (lorgu, Istrate, Bă
răgan, Zidaru, Popa) au trecut turul 
I în fruntea seriilor respective. _în 
turul al doilea, 
daru și lorgu 
Popa și Istrate 
serie, în turul 
pe locul doi.

Turneul a continuat cu eliminări 
directe, in cadrul cărora Istrate, Popa 
și Bărăgan s-au clasat printre primii 
32 de concurenți. La ora convorbirii 
telefonice. Lotscher (Elveția) și Feny- 
vesi (Ungaria) își disputau locul intîi 
in „Cupa Heidenheim"*

i( life
R / -

&v

CAMPIONATELE REPUBLICANE IN BAZIN ACOPERIT

ZENO OPRIȚESCU (53,4-100 in LIBER)

NEW 
Turneul 
la Los 
victoria 
Svetozar 
7’* puncte din 11 posibile. Pe locu
rile 2—3. la egalitate, s-au clasat 
Florin Gheorghiu (România) și Ju
lio Kaplan (Porto Rico), fiecare cu 
7 puncte,

în ultima rundă. Gligorici l-a 
învins pe Edmar Mednis (S.U.A.), 
Kaplan a cîștigat partida cu Zuc
kerman (S.U.A.), iar Florin Gheor
ghiu a' remizat cu Andrew Soltis 
(S.U.A.).

Reamintim că înaintea con
cursului de la Los Angeles, marele 
maestru român Florin Gheorghiu 
a cîștigat turneele de la Torremo- 
linos (Spania) și Casablanca (Ma
roc).

★

FRANJA - ANGLIA

TREI VICTORII ROMANEȘTI
ÎN INTILNIRILE INTERNATIONALE

DE POPICE DE LA BELGRAD
Sim- 
capi-

26-7 LA RUGBY!

A PATRA PERFORMANTĂ MONDIALĂ A SEZONULUI!
5

a patru runde, în 
la Las Palmas, con- 

Olafșson 
urmat de Beliaski

După consumarea 
turneul de șah de 
tinuă să conducă, neînvins, 
(Islanda) cu 4 p. :
(U.R.S.S.) șl Garda (Cuba) — cite 3 P.

CLUJ, 21 (prin telefon). A fost 
nevoie de trei zile pline de concurs 
pentru a putea aplauda în piscina 
clujeană un rezultat demn de cam
pionatul republican, o performan
ță care face cinste înotului româ
nesc și demonstrează că sportivii 
noștri, cu talentul lor, cu o foarte 
bună pregătire, pot obține rezul
tate de valoare, care să-i impună 
atenției pe plan internațional.

Luind startul în primul schimb 
al ștafetei 4x100 liber, clujeanul 
Zeno Oprițescu, reprezentînd de 
ci to va luni clubul Steaua, a făcut 
din nou o tentativă de record. Joi 
după amiază, în finala probei 
sprinterilor, el nu reușise decît să 
egaleze propriul său record națio
nal : 54,3. Sîmbătă după-amiază 
însă. Oprițescu ne-a dovedit o 
splendidă mostră a posibilităților 
de care dispune. A plecat în cursă 
viguros și a întors aproape perfect 
după 24,8, mai repede cu 4 zecimi 
decît în cursa precedentă. El nu a 
slăbit ritmul nici un moment, mizînd 
mult pe lucrul eficace al brațelor, 
pe bătaia puternică a picioarelor. 
Din acest punct de vedere, stilul 
campionului român seamănă mult 
cu cel al recordmanului european 
Vladimir Bure. în încurajările pu
ternice ale localnicilor, Oprițescu a 
ajuns la sosire cu mult înaintea 
adversarilor. Toate cele trei crono- 
metre oficiale au înregistrat 53,4. 
Un timp excelent, care corectează 
recordul republican cu 9 zecimi de 
secundă !

Alcătuind un clasament pe baza

celor mai bune rezultate obținute 
în bazinele de 50 m. în întreaga 
lume, pînă la 15 aprilie a.c. (poate 
doar recentul concurs internațional 
de Ia Leeds să fi produs vreo mo
dificare). performanța lui Oprițes
cu — indiscutabili cel mai valoros 
record al României — se află pe 
poziția a IV-a, după cele ale aus
tralianului M. Wenden 52.78, 
francezului M. Rousseau — 52,79 
și sovieticului V. Bure — 53,3. Se 
impune însă o mențiune : înotăto
rii din S.U.A., singurii care ar fi 
putut modifica ierarhia sprinterilor 
din acest sezon, nu au concurat 
încă în bazine de 50 m.

în general, ultimele reuniuni au 
mai înviorat puțin atmosfera com
petiției. Și timpii învingătorilor 
sau ai următorilor clasați au că
pătat ceva mai multă culoare. Me
rită să amintim de noul record al 
lui A. Horvath (2:16.3 — 200 m), 
cel mai în formă spatist român la 
această oră. să subliniem că difi
cila probă de 400 m mixt a revenit 
tinerei ploieștence Mihaela Geor
gescu, cea 
a „noului 
trenorului 
nometrată 
fete), rezultat 
cele realizate 
înotătoarele din R.

Pentru prima oară, Luis Șopte
reanu devine campion republican, 
revanșîndu-se în fata adversarilor 
săi O. Resler și E. Hempel pe dis
tanța de 200 m. Tot pentru prima 
oară, reșițeanca Lavinia Donia

pierde în ultimii am o cursă cil 
caracter național la procedeul spa
te. Merituoasa ei învingătoare, o 
altă reprezentantă a Ploieștiului — 
Valeria Vlădescu (va împlini în 
luna octombrie 13 ani) a învins 
la 200 m în 2:35.1. în fine, din nou 
„meci" egal între cele mai bune 
bras'ste ale țării : după victoria 
Ancăi Georgescu la 100 m, a ur
mat succesul Cameliei IToțescu 
distanța de 200 m.

RUGBYȘTII

AU JUCAT

pe

IEȘENI

ÎN ITALIA

Politehnica

200 m 
1:59,7,

Rezultate. MASCULIN : 
ber: M. Slavic (Steaua) 
Vițalariu (Din.) 2:02.4, Z. 
(Steaua) 2:02,8; 200 m 
Șoptereanu (Din.) 2:36,2. 
pel (Steaua) . 
(Steaua) 2:39,4 ;
Wetternek (Reșița) 5:01,5, D. Nagy 
(Mureșul) 5:12,2, A. Birini (Crișul) 
5:16,9 ; 4x100 m liber : Steaua 3:47,S 

primul
- record). Dina- 
M. Cluj 4:02,4 ;

li-
A.

Oprițescu 
bras : L.
E. IIem-

2:36,7, O. Resler
400 m mixt: D,

Echipa de rugby 
a efectuat recent un turneu de 
jocuri în Italia, obținînd două 
torii“’”(f—3'"'cu o selecționată a for
mațiilor din prima ligă Aigida și 
Intercontinentale, și 24—15 cu
R.H.O. Milano, din liga a II-a) și 
cedînd, după un meci echilibrat, cu 
3—9, în fața echipei A. S. Fras
cati, una dintre cele mat vechi din 
Italia (înfiir’.ată în 1910).

Iași 
trei 
vic-

BELGRAD, 21 (prin telefon), 
bătă și duminică a avut loc în 
tala iugoslavă dubla întilnire inter
națională de popice dintre selecționa
tele tării gazdă și României, care se 
află în plină pregătire pentru mon
dialele din luna viitoare. Din cele 
patru .jocuri susținute, in trei victo
ria a revenit reprezentanților noștri, 
în meciurile oficiale dintre echipele 
celor două țări, la fete au cîștigat ro
mâncele. cu 2620 — 2593 p d. iar la 
băiet' popicarii iugoslavi, cu 5930 — 
5804 p d. Sportivii români au obținut 
următoarele rezultate în aceste întîl- 
niri (în ordinea intrării pe piste) : Ia 
fete : Elisabeta Szilagyi 458 p d, Va- 
silica Pințea 435, Ana Petrescu 449, 
Elena Trandafir 408, Florîca Neguțoiu 
427, Cornelia Petrușcă 44? (de la 
gazde, cea mai bună jucătoare a fost 
Magda Uhr — 456), băieți : Iuliu Bice 
1015, Petre Purjc 906, Gheorghc Sil
vestru 905, Ion Stefucz 944, Ilie Băiaș 
1012, Iosif Tismănaru 1022 (din for
mația iugoslavă, cel mai mare punctaj 
l-a realizat Jose Turk — 1004). Du
minică, cele două formații au jucat 
sub denumirea de București și Bel
grad. în ambele jocuri victoria a re
venit sportivilor români. La fete cu

2664 — 2534 p d (cele mai bune ju
cătoare fiind Ana Petrescu — 481. 
respectiv, Novka Kulic — 478), la 
băieți 5863 — 525S p d (primii jucă
tori ai celor două echipe : Iosif Tis- 
mănaru — 1004, respectiv. S. Pavlo- 
vic — 909).

LONDRA. 21 (Agerpres). — Pe 
stadionul ..Twickenham" din Lon
dra, în prezența a peste 40 000 de 
spectatori, s-a disputat meciul in
ternațional amical de rugby din
tre selecționatele Angliei și Fran
ței. Rugbyștli francezi au 
victoria cu scorul de 26—7 
Din formația învingătoare 
vidențiat Gourdon, Pecune

încasările de la această 
au fost donate fondului de ajuto
rare a victimelor catastrofei aeri
ene de la Ermenonville.

obținut 
(10-4). 
s-au e- 
și Lux. 
partidă

CAMPIONATE DE FOTBAL ÎN EUROPA
UNGARIA : UJPESTI DOZSA 
A REALIZAT SCORUL ETAPEI

BUDAPESTA, 21 (prin telefon). Li
dera campionatului, Ujpesti Dozsa a 
realizat cea mai categorică victorie a 
etapei : 6—1. cu Egyetertes ! O pre
țioasă victorie în deplasare a realizat 
Tatabanya, 2—1. 
M.T.K. a dispus _ _ ...
Pecs de Salgotarjan cu 1—0. în me
ciurile dintre Szeged — Szombathely 
și Videoton — Vasas, scorurile au 
fost albe (0—0).

și Napoli 31 p. Inter 30 p. Torino 28 
p, Bologna și Milan cite 26 p.

în clasamentul golgeterilor. Bonin
segna (Inter) l-a egalat pe Chinaglia 
(Lazio) — ambii au cite 21 de goluri.

CESARE TRENTINI

cu Zalaegerszeg. 
de Dorog cu 4—2,

ANGLIA : LEEDS LA UN PAS 
DE TITLU

în clasament, pe primul loc se află 
Ujpesti Dozsa cu 34 p.

mai talentată înotătoare 
val". Eleva (13 ani) an- 

Mitrofan a fost cro- 
5:34,0 (record de 

aproximativ egal cu 
la această vîrstă de 

D. Germană.

M. 
în

— record (Oprițescu, în 
schimb. 53,4 sec.
mo 3:53,9, C. S.
200 m delfin: E. Aimer (Steaua) 
2:14.5. A. Petelei (Mureșul) 2:23,4, 
A. Ursu (Șc. sp. 2) 2:26,8 ; 200 m 
spate: A. Iîorvath (Din.) 2:16.3 — 
rec., D. Wetternek 2:18,1, D. Grop- 
șan (Reșița) 2:21,3 :
E. Aimer 17:53,2, D. 
H. Neagrău (Crișul)

1 500 m liber :
Nagy 18:38,6, 
18:48,6.

liber: I. Hor-
- rec.

CONCURSUL REPUBLICAN OE PROBE NECLASICE
SI ȘTAFETE

1 »
LA ATLETISM

REZULTATE DIN „CUPA DAVIS“ ITALIA: NUMEROASE 
SURPRIZE

TIMIȘOARA 21 (prin telefon). 
Sîmbătă și duminică, pe stadionul 
C.F.R., din localitate s-au desfășu
rat întrecerile campionatului re
publican de atletism la probe ne- 
claslce și ștafete. La concurs au 
luat parte peste 800 de atleți (470 
băieți și 334 fete) seniori, juniori 
de categoria I și a II-a reprezen- 
tlnd 66 de cluburi și asociații spor
tive din 28 de județe ale țării și 
municipiul București. Iată cîțiva 
din ' ‘ 
be 
Ad.
r«) 
8.8, 
300 _____ ________
IE. Adămoaie (Ceahlăul P. Neamț) 
2:27,5; 3 000 m: S. Marcu (Farul 
Constanța) 8:21,8, I. Jager (C.S.O. 
Oradea) 8:21,8 ; 300 mg : Gh. Hid! 
(Mureșul Tg. Mureș) 37,9. 4X200m: 
C.S.U. Cluj 1:41,3: 4X800 m: U- 
niversitatea Cluj 8:04,0 ; SENIOA
RE : 80 m : Mariana Niculescu
(C.S.O. Oradea) 9,9 ; 300 m : Li
liana Lean (Liceul Central Expe
rimental de Atletism Cîmpulung 
Muscel) 39,9. 600 m : Liliana Lean 
1:33,8, 300 mg: Gabriela ,Tărăngoi 
(LCE.A C-lung Muscel) 44,4; 
3X800 m : C.S.M. Cluj 7:03,6 ; JU-

cîștigătorii numeroaselor pro- 
disputate: SENIORI: 80 mi 
Darvaț (Politehnica Timlșoa- 

8,7, Gh. Milea (Poli Timișoara) 
T. Szabo (Poli Timișoara) 8,8; 
m : Ad. Darvaș 35,2 ; 1000 m

NIORI I: 80 m : V. Domoș (Șc. sp. 
Cluj) 9,0 ; 1000 m : O. Cionca
(C.S.M. Cluj) 2:30,6, 300 mg: I. 
Mîtu (L.C.E.A. C-lung Muscel) 40,6, 
V. Ilie (C.F.R. Timișoara) 41,1 ; 
4X200 m : L.C.E.A. C-lung Muscel 
1:30,8 ; JUNIOARE I; 80 ni: Geor- 
geta Năzarle (Liceul 2 Brașov) 
10,1, Judith Cslpkes (C.S.M. Cluj)
10.1, Doina Lascu (Llc. 2 Brașov)
10.1. 500 m: Rodîca Zănescu (Șc. 
sp. Olimpia Craiova) 1:19,3, 300 mg: 
Silvia Niculescu (L.C.E.A. C-lung 
Muscel) 46,3, 3X800 m: L.C.K.A. 
C-lung Muscel 7:03,4; JUNIORI II: 
80 m : D. Buzatu (C.F.R. Timișoa
ra) 9,0, FI. Păunescu (Șc. sp. at
letism) 9,0 (în serii 8,9, reeord do 
juniori IX egalat); 2 000 m : V. 
Geneș (Ceahlăul P. Neamț) 5:44,0, 
4X200 m: C.S.M. Iași 1:36,1; JU
NIOARE II: 80 m: Lucia Oprea 
(L.C.E.A. C-lung Muscel) 10,4, Maria 
Lăzărescu (Lie. 2 Deva) 10,4, 
600 m : Elisabeta Ambruș (Tracto-. 
rul Tg. Secuiesc) 1:36,4, 2. Nicole- 
ta Muțu (Șc. sp. Olimpia Craiova) 
1:38,8. nou record de junioare ca
tegoria a IlI-a ; 1 500 m : Elisabeta 
Ambruș 4:43,5 ; 4X200 m: Clubul 
sportiv Școlar București 1:48,7.

FEMININ - 200 m 
vath (Crișul). 2:21,8 — rec. — jun., 
C. Pănulescu (Petrolul) .2:24,2 D. 
Georgescu (Din.) 2:27,0 ; 200 m
bras: C. Hoțescu (Șc. sp. PI.) 2:54,1, 
A. Georgescu (Din.) 2:57,7, L. 
Anastasescu (Școlarul) 3:02,4; 
400 m mixt: M. Georgescu (Pe
trolul) 5:34,0 — rec. fete, V. 
ceanu (Petrolul) 5:50,8, C. 
(Petrolul) 5:53,9 ; 4x100 m 
Dinamo 4:35,7, Petrolul 
I.E.F.S. 4:45,5 ; 200 m spate; V. 
Vlăsceanu 2:35,1 — rec. fete, L. 
Donia (Reșița) 2:36,5. C. Cunaciu 
(Șc. sp. Sibiu) 2:43,7 ; 200 m delfin: 
A. Groza (Din.) 2:29,5, M. Georges
cu 2:39,9. M. Vasiliade (Rapid) 
2:43,2 ; 800 m liber: C. Pănulescu 
10:26,2, I. Horvath 10-38,9, M 
Costea (Școlarul) 10:49,5.

în mai multe orașe au continuat 
să se desfășoare întîlniri din ca
drul noii ediții a „Cupei Davis". 
La Oslo, echipa Norvegiei condu
ce cu 2—1 în întîlnirea cu forma
ția Iranului. în partida de la 
Cairo, echipa Republicii Arabe E- 
gipt a cîștigat proba de dublu șî 
conduce cu 2—1 în meciul cu e- 
chipa Bulgariei. Echipa Finlandei 
este calificată pentru turul urmă
tor. în jnțîlnirea de Ia Helsinki, 
cu echipa Turciei, tenișmănii. fin
landezi au cîștigat primele două 
probe de simplu și pe cea de du-

blu, scorul fiind 
pa Belgiei este 
scorul de la Bruxelles, în partida 
cu Grecia, fiind de 3—0 în favoa
rea gazdelor. La Monte Carlo, Da
nemarca conduce cu 2—1 în întîl- 
nirea cu Monaco, iar la Varșovia 
scorul meciului Polonia — Unga
ria este egal (1—1). în partida de 
dublu, întreruptă din cauza întu
nericului, maghiarii Machan și 
Taroczy conduc cu 6—4, 14—16, 
3—6, 6—1, 3—2 în fața lui Fibak 
și Nowicki.

de 3—0. Și echi- 
practic calificată,

Petre ARCAN, coresp. județean

n
22—83

83-2»

38—27 
23-13. V 
24

25
26—28

27
27—28

28

28— 3. V

TURNEE DE TENIS
Vlăs- 
Călin 
liber : 
4:39.1,

Adrion VASILIU

HOUSTON (Texas). Australianul 
Rod Laver și suedezul Bjorn Borg 
vor fi opuși în finală. în semifinale, 
Laver l-a învins cu 6—3, 6—1 pe Ony 
Parun (Noua Zeelandă), iar Borg l-a 
eliminat cu 6—3, 6—1 pe americanul 
Dibbs. în sferturi, Parun îl eliminase 
cu 2—6, 6—2, 6—4 pe Ashe.

CHARLOTTE (Carolina de Nord) 
în semifinale. Stockton l-a învins pe 
Stan Smith cu 6—3, 2—6, 6—3, in
timp ce Borowiak l-a eliminat cu 
6—4. 3—6, 6—0 pe Fillol. în sferturi, 
Borowiak îl eliminase pe Newcombe 
eu 6—2, 6—4, Iar Stockton pe Metre- 
veli cu 6—2, 5—7, 6—4.

BARCELONA. Finala se va dispu
ta între Bertolucci (Italia) și Jauffret 
(Franța). Primul l-a întrecut cu 4—6,
6— 4, 7—5 pe mexicanul Lara, iar 
secundul a dispus cu 6—4, 6—2 ve 
suedezul Johansson.

JOHANNESBURG. Sferturi de fi
nală : Pattison — McMillan 4—6, 6—4,
7— 6 ; Gorman — Mitton 6—4, 7—6.

BOLOGNA. 21 (prin telex). Etapa 
a 26-a a furnizat numeroase surpri
ze : Fiorentina a pierdut acasă me
ciul cu Lanerossi, Torino a cîștigat 
la Genoa, iar Verona a dispus de 
Napoli. Cu scoruri egale s-au înche
iat întrecerile dintre Milan—Lazio,
Cesena—Cagliari, Foggia—Bologna și 
Roma — Inter. De notat că victoria 
torinezilor la Genoa a fost realizată 
prin două lovituri de la 11 m. Puncte 
prețioase au obținut Internazionale la 
Roma și lidera Lazio, la Milano. Ju
ventus s-a apropiat 
Lazio, după facilul 
clasată Sampdoria.

Iată rezultatele și . _  __ r_
Cesena — Cagliari 1—1 (Gori pentru 
oaspeți, respectiv Toschi) ; Milan — 
Lazio 0—0 ; Roma — Inter 3—3 (Scala, 
Mazzola, Boninsegna pentru oaspeți, 
respectiv Burgnich, Negrisolo și Mo- 
rini) ; Verona — Napoli 1—0 (Luppi); 
Juventus — Sampdoria 2—0 (Bettega 
2) ; Genoa — Torino 0—2 (Pulici — 
ambele din 11 m) ; Fiorentina — La
nerossi 0—1 (Damiani) ; Foggia — 
Bologna 1—1 (Pavore, respectiv Co
lomba).

în clasament, Lazio are 38 p și este 
urmată de Juventus 35 p, Fiorentina

Rezultate înregistrate în etapa de 
sîmbătă a campionatului englez : Ar
senal — Derby 2—0 : Leeds United — 
Ipswich 3—2 : Leicester — Chelsea 
3—0; Liverpool — Everton 0—0: Man
chester City — West Ham 2—1 : New
castle — Birmingham 1—1 : Norwich 
— Burnley 1—0 ; Sheffield United — 
Queens Park Rangers 1—1 : 
hampton — Manchester United 
Stoke City — Tottenham 1—0 ; 
verhampton — Coventry 1—1.

Sout-
1-t :
Wol-

ultimului 
formația

în clasament. înaintea 
meci, continuă să conducă 
Leeds United cu 60 p (din 41 de par
tide). urmată de Liverpool — 55 p 
(din 39 jocuri).

R. F. GERMANIA : LUPTA
PENTRU LOCUL 1 CONTINUĂ

la trei 
meci

autorii

puncte de 
cu ultima

golurilor :

Meciurile disputate în etapa a 30-a 
a campionatului vest-german s-au în
cheiat cu următoarele rezultate : 
Enitracht Frankfurt pe Main — S.V. 
Wuppertal 1—0 ; VfB Stuttgart — 
Bayern Munchen 1—1 ; Hanovra 96 — 
Schalke 0—1 ; SV Hamburg — Kickers 
Offenbach 0—0 ; Fortuna DUsseldorf
— Werder Bremen 1—1 ; VfL Bochum
— Borussia Monchengladbach 1—1 ; 
FC Koln — Hertha BSC ~ 
serslautern — 1 
meci restanță : 
Rot-Weiss Essen

Fortuna
: M.S.V.

1—0.

3—4; FC Kai-
Koln 2—1. în 

Duisburg —

AGENDA SĂPTĂMÎNII
FOTBAL 
MOTO

TENIS

BASCHET 
CICLISM 
FOTBAL

AUTO 
HALTERE 
BASCHET 
SCRIMA 
TENIS 
FOTBAL 
SCRIMA

AUTO 
FOTBAL

RUGBY 
PENTATLON 
MODERN

Argentina—România, la Jluenoa Aicea.
Concursuri internaționale do dlrt-traclc, la Sofia 
și Plovdiv,
Ultimele turnee ale Circuitului W.C.T., Ia St. Louia 
(gr.II) șt Denver (gr. EH).
Marele Premiu al orașului Sofia (m).
Turul Spaniei.
Meciurile retur I” semifinalele C.C.E.. Cupa -etu 
pelor șl Cupa U.E.r.A. t Bulgaria—Albania (campi
onatul balcanic), la Sofia
Circuitul de la Monza (1000 km) 
Cupa Dunării — seniori, la Braunau (Austria) 
Turneu internațional (f)> la Budapesta
Cupa Europei (sabie), la Budapesta 
Cupa Davis (zona asiatică), turul Ut 
Cehoslovacia—Franța, la Praga
Turnee internaționale în R.F.G. Ia MUnchen (floretă 
m) și GOppingen (floretă f.)
Marele premiu al Spaniei (F. 1)
Franța—Cehoslovacia (tineret) ; Brazilia—Irlanda, la 
Rio de Janeiro
Spania—Franța B.
Cupa Europei pe echipe, la Warendorf (R.F.G.).

Clasament: 1.
43 p, 2. Borussia
42 p, 3. Fortuna

Bayern Munchen — 
Monchengladbach — 
Dusseldorf — 37 p.

TELEX • TELEX • TELEX «TELEX • TELEX
Continuindu-și turneul tn Polonia, echi
pa feminină de handbal a Suediei a ju
cat 1» Varșovia eu selecționata orașului. 
Handbaliste!» suedeze au obținut victo
ria eu scorul de 14—12 (8—7),
■
A luat silrșit turul delist a! Belgiei. 
Victoria final» a revenit belgianului 
Eddy Maertens, urmat la 1'10 de com
patriotul »»u Swertș.

iJt SoH» •-» aesfâțurut dubla iHttlnlr* 
de gimnastici dintre selecționatei» mas
culine și feminin# ale Bulgariei ți An
gliei. în ambele meciuri victori» a re
venit gazdelor : la masculin cu 832.80— 
518,70 p. iar la feminin cu 358.43—347,75 
p. La individual compus, pe primele 
locuri s-au clasat sportivul bulgar Di- 
mltăr Kicev — 107,93 p și gimnasta en
gleză A. Lenox — 72,40 p.

La Haga (tn bazin de 25 m) s-au des
fășurat recent întrecerile campionatelor 
feminine de înot ale Olandei. Enith 
Brlgbita a cîștigat trei probe : 100 m li
ber 1 ........ . ................. ....................... .
200■
La
ale .
nină de slalom uriaș, a fost

'în 58,28 ; 200 m liber In 2:01.33 și 
m spate în 2:22,13.

campionatele internaționale de schi 
Franței de la Morzine proba feml- 

tiștigată

de sportiva franceză Odlle Chalvin cu 
timpul de 1:28,17. Proba masculină de 
slalom uriaș, a revenit Italianului Fran
co ........  — ‘
cu

venind Iul Evgheni Kulikov, cronome
trat In 39,08.

Bleler, cronometrat In două manșe 
timpul do 1:37,88.

La Oberstdorf s-au desfășurat recent 
Întrecerile campionatelor internaționale 
de schi ale R. T. Germania. In proba 
masculin» do elalom uriaș, victoria a 
revenit sportivului austriac Josef pechti, 
ou 2:12,85 (timp realizat în două man
șe), Proba similară feminin» a fost eW- 
tlgat» de irmgard Lukasser (Austria) — 
1:17,08.
■
Etapa a doua a curse! cicliste „Circui
tul Sarthe". desfășurată pe traseul Ferte 
Bernard-La Flăche, a fost ciștlgată la 
sprint de rutierul sovietic 
cronometrat pe distanța de 126 km cu 
timpul de 3h20:41. Pe locul secund. în 
același timp cu învingătorul. a fost 
clasat belgianul Besplerre.

Disputată tn circuit 1* Trevlslo, curta 
cdelistk „Criteriul așilor", s-a tncheiăt 
ou victoria italianului Felie* Gimondi, 
cronometrat pe distanța de 108 km tn 
3 h 18:0 — medie orar» de 48,909 km. 
In aoelași tlmn eu învingătorul au so
sit italienii Olaocomo Bazzan, Franco 
BitoMl și columbianul Martin nodrtgutz.

Mihailov,

Cu prilejul unul concurs de patinaj vi
teză desfășurat pe patinoarul ..Medco" 
din Alma Ata. recordmanul mondial 
Aleksandr Safronov a cîștigat proba de 
1000 m cu timpul de 1:20,44. Tn cursa 
de 500 m, Safronov a ocupat locul doi, 
cu 39,42, victoria în această probă re-

înotători! australieni, care «e află tn 
Europa, au evoluat în cadrul unui 
concurs Internațional programat la 
Roma In proba masculină de ’00 m 
liber. Italianul Roberto Pangaro a ter
minat Învingător cu timpul de 83,4. Pe 
locul doi s-a clasat australianul Brad 
Cooper — 54,7. Proba masculină de 
800 m a fost cîșttgată de Stephen Hol
land (Australia) In 8:23,1.

La Dortmund s-a desfășurat ieri finala 
Cupei campionilor europeni la handbal 
masculin între formațiile VFL Gummer
sbach (R. F. Germania) și M.A.I, Mos
cova. Victoria a revenit, după prelun
giri. handbaliștilor de la VFL Gummer
sbach cu scorul de 19—17 (9—8, 16—18).
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