
TINERI MUNCITORI, ȚĂRANI, INTELECTUALI!

STUDENTI Șl ELEVI!
Votînd candidații Frontului Unității Socialiste, votați 

pentru înfăptuirea propriilor voastre aspirații spre un 
viitor fericit și luminos I

(Din Manifestul Frontului Unității Socialiste)
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A ÎNCEPUT RETURUL DIVIZIEI A DE FOTBAL

Alegerilor de deputați în Marea Adunare Națională și în consiliile 
populare, eveniment care domină viața politică a țării, îi sînt dedi
cate numeroase acțiuni și competiții sportive.

Din numeroasele corespondențe sosite la redacție spicuim, pentru 
astăzi, citeva.

• ORGANIZATA DE C.C. AL 
U.T.C., cu sprijinul C.N.E.F.S., 
prima ediție a „Cupei U.T.C." La 
patinaj viteză — dedicată zilei 
de 9 martie — s-a încheiat, du
minică, pe pista naturală din 
Tușnad. Cei peste 80 de finaliști, 
reprezentanți ai tuturor județelor, 
și-au disputat întîietatea cu ar
doarea specifică vîrste'i lor, unii 
dintre concurenți obținînd rezul
tate promițătoare. Clasamente, 
fete : 1. Edit Teleky (Harghita), 
2. Astrid Ștefan (Alba), 3. Geta 
Niculiță (Galați) ; băieți : 1. Șt. 
Fieraru (Suceava), 2. Istvan Jenei 
(Harghita), 3. Andreas Cons 
(Alba).

• APROAPE 2 000 DE TINERI 
iubitori ai sportului din cadrul 
întreprinderii „Progresul" Brăila 
sînt angrenați în întrecerile spor
tive dotate cu „Cupa 9 Martie". 
Au loc concursuri de șah și te
nis de masă, organizate de Clu
bul sportiv în colaborare cu Co
mitetul U.T.C. și Comitetul sindi
catului din întreprindere.

• PE PRINCIPALELE ARTE
RE ale municipiului Giurgiu s-a

desfășurat „Crosul 9 Martie", re- I 
zervat elevilor din licee, școli 
profesionale și școli generale. I 
După consumarea etapelor pe | 
școli, la care au participat peste 
5 000 de concurenți, la startul ■ 
finalei au fost prezenți peste 200 I 
de sportivi. "

• ÎN FRUMOSUL LOC DE -
AGREMENT Lunca Moldovei s-a I 
desfășurat „Festivalul sporturilor I 
de iarnă", organizat de C.O.E.F.S. 
Gura Humorului. Programul în- I 
trecerilor, la care și-au dat con- | 
cursul peste 800 de tineri din a- 
sociațiile sportive școlare și uni- | 
tățile economice și din comunele I 
apropiate, a fpst deosebit de bo
gat și de atractiv : concursurile . 
schi-fond și alpine, săniuțe, șta- • 
feta, patinaj viteză, jocuri pe 
gheață. |

• C.M.E.F.S. MEDIAȘ, în co- | 
laborare cu Comitetul municipal 
U.T.C., a organizat o reușită du- ■ 
minică sportivă, în programul I 
căreia au fost cuprinse demon- * 
strații de gimnastică acrobatică - 
și artistică, jocuri sportive, între- I 
ceri la tenis de masă. De aseme- I

180000 DE SPECTATORI (CIFRĂ RECORD!) 
AU URMĂRIT DEBUTUL IN NOUL SEZON
Dinamo — punct important la Reșița © Universitatea Craiova și Steaua (11 goluri!) 

au pornit în trombă, anunțînd derbyuri la Tg. Mureș și Cluj-Napoca, în etapa următoare 
® C.F.R. Cluj-Napoca și Steagul roșu au ratat startul ® Sportul studențesc — prima victo
rie și primul... gol în deplasare @ F.C. Galați—11 puncte din 6 goluri — continuă să spereJ

nea, au avut loc 
întreceri de atle- I 
tism și întîlniri | 
demonstrative de 
box. i

I
ieri a fost a 

treia duminică con- | 
secutivă cină, la | 
Palatul pionierilor 
din Capitală, a a- ■ 
vut loc un reușit I 
festival cultural- 1 
sportiv, cu partid- , 
parea citorva mii | 
de elevi și tineri ® 
din întreprinderi. 
Manifestarea, orga- I 
nizată de C.E.F.S. | 
al Sectorului 6, 
s-a desfășurat la 7 I 
discipline. Imagine | 
de la întrecerea de * 
cros. a

Foto : I. MITIĂICA ■

Min. 70 : Iordănescu reia balonul pasat de Dumitrescu și marchează. Steaua ia astfel conducerea, cu 3_ 2.
Foto : S. BAKCSY

REZULTATE TEHNICE CLASAMENTUL

București : 
Satu Mare :
București : 
Galați :
Arad : 
Cluj-Napoca : 
Constanța : 
Rm. Vilcea : 
Tg. Mureș :

POLI. TIMISOARA — CHIMIA RM. VILCEA 1—0 (0—0)
F.C.M. REȘIȚA — DINAMO 2—2 (0—0)
JIUL — U.T.A. 2—1 (0—1)
UNIV. CRAIOVA — „U“ CLUJ-NAPOCA 5—0 (3—0)
F.C. ARGEȘ — F.C. CONSTANȚA 3—0 (1—0)
STEAGUL ROȘU — SPORTUL STUD. 0—1 (0—0)
C.F.R. — F.C. GALAȚI 0—0
STEAUA — A.S.A. TG. MUREȘ 6—2 (1—D
POLI. IAȘI — OLIMPIA SATU MARE 1—0 (0—0)

GOLGETERII
13 GOLURI : O. Georgescu 9 GOLURI : Gherqheli (Stea-

(Dinamo) — 2 din 11 ni. gul roșu), Năstase (Steaua),
11 GOLURI: 1. Mureșar. Dănilâ („Poli " lași).

(A.S.A.) - 1 din 11 m. 8 GOLURI : Radu II (F. C. Ar-
10 GOLURI : iordănescu g«?), Roznai (Jiul), Broșovschi

(Steaua) — 1 din 1 1 m. Oble- (U.T.A.) — 1 din 11 m
menco (Univ. Craiova) — 5 din 7 GOLURI; Tătaru (Chi-
11 m. mia).

1. DINAMO 18 13 2 3 34—15 28
2. F.C.M. Reșița 18 10 4 4 28—17 24
3. A.S.A. Tg. Mureț 18 10 1 7 26—26 21
4. Univ. Craiova 18 8 4 6 30—16 20
5. Steaua 18 8 3 7 33—22 19
6. U.T.A. 18 8 3 7 20—17 19
7. C.F.R. Cluj-Napoca 18 6 7 5 14—15 19
3. Jiul 18 7 4 7 26—16 18
9. Olimpia Satu Mare 18 7 4 7 16—16 18

10. „Poli" Timișoara 18 8 2 8 14—20 18
11. F.C. Argeș 18 8 1 9 25—21 17
12. Sportul studențesc 18 7 3 8 18—22 17
13. „U" Cluj-Napoca 18 6 5 7 14—24 17
14. F.C. Constanța 18 6 4 8 17—22 16
15. Steagul roșu 18 6 3 9 23—17 15
16. „Poli" lași 18 7 0 11 21—34 14
17. Chimia Rm. Vilcea 18 4 5 9 15—33 13
18. F.C. Galați 18 4 3 11 6—27 11

(Citiți cronicile în pag. 2—3)

ETAPA VIITOARE (8 MARTIE)

IN TURNEUL INTERNATIONAL DE SPADĂ „MEMORIALUL MIHAIL SAVU"

SPORTIVII ROMÂNI 
ÎNVINGĂTORI

Concursul internațional de spa
dă „Memoriului Mihail Savu" s-a 
bucurat de succes, atît datorită 
valorii pârtieipanților cît și prin 
interesul suscitat de dîrzenia cu 
care s-a luptat pentru cîștigarea 
fiecărui asalt.

întrecerile individuale, desfășu
rate sîmbătă, au scos în evidență 
dăruirea și buna pregătire a spor
tivilor noștri, care într-o com
panie valoroasă au reușit să fie 
protagoniștii concursului. Cu ex
cepția lui Popa și Duțu, rămași 
în tururile preliminare, 6 concu
renți s-au calificat în semifinale, 
și numai neșansa (asalturi pier
dute la limită) i-a privat pe An- 
gelescu și Pongracz de Intrarea 
în finală. Totuși, este meritorie 
prezența în turneul final a trei 
trăgători români (Szabo, Bărăgan 
și Zidaru) alături de Nielaba (Po
lonia — cîștigător de două ori 
•al Cupei Europei și al Trofeului 
Martini), Kolcsonay (Ungaria — 
deținătorul trofeului decernat a- 
nul trecut la „Memorialul M. 
Savu") și Miiller (R.D.G.). P. 
Szabo reușește să se claseze pe 
primul loc, după o luptă epuizan
tă în asaltul decisiv cu Kolcso
nay, ultima tușă fiind realizată 
pr'intr-un atac și o reluare în

fleche și terminată cu un... plon
jon In față. Cu toate că a avut 
de înfruntat un scrimer ce dispune 
de o viteză foarte mare, care folo
sește excelent contraatacul și știe 
să rupă distanța, Szabo s-a mobili
zat și a reușit să devină primul 
cîștigător român al „Memorialului 
Mihail Savu". O mențiune merită 
spadasinul C. Bărăgan, care a ob
ținut victorii la principalii pre- 
tendenți la cîștigarea trofeului : 
5—4 cu Nielaba și 5—3 cu Kol
csonay.

Din cauza unei răceli nu a par
ticipat la concursul individual re
putatul trăgător sovietic G. Kriss, 
dar l-am putut urmări pe planșe 
în concursul pe ech'ipe.

Clasament : 1. Szabo (România) 
4v — cîștigătorul „Memorialului 
M. Savu" -r- ediția a 6-a, 2. Kolc
sonay (Ungaria) 3 v, 3. Bărăgan 
(România) 3 v, 4. Nielaba (Polo
nia) 2v, 5. Zidaru (România) 2 v, 
6. Muller (R.D.G.) 1 v.

Duminică, întrecerile pe echipe 
s-au disputat în aceeași notă de 
dîrzenie, iar asalturile pentru ocu
parea unui loc în finală s-au de
cis uneori la tușe.

în turneul final s-au calificat 
echipele România I, România IL 
U.R.S.S, și R.D.G. în urma rezul-

Paul Szabo — cîștigătorul tur
neului individual.

Foto : V. BAGEAC

țațelor obținute atît în grupe cît 
și în finală, clasamentul se pre
zintă astfel : 1. România 13 v, 
2. U.R.S.S. 2 v, 3. R.D.Germană 
l v, 4. România II 0 v.

Nicoleta ALDEA

DINAMO 
OLIMPIA 
SPORTUL STUD 
FOTBAL CLUB 
U.T.A.
UNIVERSITATEA 
FOTBAL CLUB 
CHIMIA
A.S.A.

— C.F.R. CLUJ-NAPOCA (2—0)
— F.C. ARGEȘ (0—3)
— POLITEHNICA IAȘI (0—1)
— STEAGUL ROȘU (0—3)
— F.C.M. REȘIȚA (1—3)
— STEAUA (2—4)
— POLI. TIMIȘOARA (0—2)
— JIUL (0—5)
— UNIV. CRAIOVA (3—2)

DIVIZIA A DE LUPTE LIBERE

MULTE VICTORII LA SCOR ÎN ETAPA A ll-A
Cele 27 de echipe' din Divizia 

A de lupte libere au susținut ieri, 
la București, Brașov, Cluj-Napoca, 
Galați, Iași, Sf. Gheorghe și Hu
nedoara, întrecerile din cadrul e- 
tapei a Il-a. Iată cîteva amă
nunte.

BUCUREȘTI. în sala de lupte 
a clubului Progresul, partidele 
„triunghiularului" Mureșul Tg. 
Mureș — C. S. Tîrgoviște — Pro
gresul București au fost deose
bit de disputate și foarte echi
librate, după cum ne-o arată și 
rezultatele : Mureșul — Progresul 
20—20, Progresul — C. S. Tîrgo
viște 21—19 și Mureșul — C. S. 
Tîrgoviște 20,5—19,5. Confruntările 
au fost cu atît mai interesante cu 
cit rezultatele finale au stat sub 
semnul întrebării pînă la ultimul 
gong. Formația din Tg. Mureș, în

care se afla și campionul mondial 
Ladislau Șimon, a fost condusă 
cu 12—0, în partida cu Progresul 
și cu 11,5—0,5 în cea cu C. S. Tîr
goviște. S-au remarcat Tr. Po- 
găceanu (cat. 62 kg), A. Ambruș 
(cat. 68 kg), L. Ambruș (cat. 82 
kg), T. Seregely (cat. 90 kg) și 
L. Simon (cat. +100 kg), de la 
Mureșul, E. Tudor (cat. 48 kg), 
P. loniță (cat. 52 kg) și FI. Moț 
(cat. 57 kg), de la Progresul, V. 
Dumitrică (cat. 74 kg) și Gh. Bra- 
șoveanu (cat. 100 kg) de la C. S. 
Tîrgoviște, învingători la puncte 
sau prin tus în partidele susținu
te. (C. CIL).'

★
Ca și în alte situații, luptătorii 

rapidiști n-au putut beneficia de

(Continuare in pag. 2—3)



IA JUMĂTATEA DRUMULUI SPRE TITLU în derby-ul Diviziei A la baschet feminin, I
VOLEIBALISTELE DE LA RAPID I. E. F. S. POLITEHNICA 71-67 I

ȘI-AU MĂRIT AVANSUL s
Slmbătă seara, în sala Floreasca, 

s-au disputat ultimele jocuri din 
cel de-al doilea turneu al fruntașe
lor voleiului feminin.

In primul meci Rapid a întrecut 
cu 3—0 (7, 4, 5) Farul. Campioanele 
au jucat relaxat, învingînd în mal 
puțin de o oră echipa constănțeană, 
care a dat o replică palidă, împă
cată parcă cu locul 
clasament. Elevele 
con au desfășurat 
bine organizat, cu 
și în forță.

Cel de-al doilea . . . . .
tui voleibalistic a fost, după păre
rea noastră, cel mal frumos meci 
al turneului i spectaculos și une
ori dramatic, cu mingi îndelung 
jucate și salvate in extremis, cu 
combinații aplaudate frenetic de 
public. La frumusețea jocului_și-a_u 
adus contribuția, în egală măsură, 
ambele echipe : Penicilina și Di
namo.

Meciul a început în nota de do
minare a ieșencelor care alungind 
la 7—0 „stopează", sînt egalate la 
8 și la 10, dar reușesc să se des
prindă, cîștigînd cu 15—10. In setul 
următor conduc mal autoritar, me
reu la peste 5 puncte diferență și 
cîștigă cu 15—8. In setul trei reali
zează 6—0 dar... surpriză : ieșen- 
cele par uluite de revenirea dina- 
movistelor și nu se mai regăsesc, 
iar publicul aplaudă jocul sigur și 
spectaculos al bucureștencelor, care 
realizează 15 puncte, fără a mai 
permite elevelor antrenorului N. 
Roibescu să cîștige măcar un 
punct ! în setul patru Penicilina 
cîștigă detașat (15—5), deși nu fără 
emoții. Scor final, Penicilina — Di
namo : 3—1 (10. 8, —6, 5). S-au re
marcat i Aurelia Ichim, Ana Chi- 
rițescu și Georgeta Popescu de la 
Penicilina și Emilia Stoian, Helga 
Bogdan de la Dinamo. A condus 
foarte bine cuplul A Dragomir— 
N. Ionescu.

La jumătatea 
tiu, configurația 
următoarea :

Rapid 
Dinamo 
Penicilina
Farul

drumului spre ti- 
clasamentului este

Campionatele republicane de 
baschet au continuat, sîmbătă și 
duminică, prin desfășurarea eta
pei a 18-a în întrecerea feminină 
și primei etape a turului al trei
lea în disputa masculină. Iată re
zultatele și unele amănunte ;

pe drept suc-

ultim ocupat în 
lui Davila Plo
ua joc frumos, 
execuții variate

joc al cuplaju-

DIVIZIA A
DE LUPTE

LIBERE
(Urmare din pag. 1)

sala din Ciulești, fiind obligați 
să-și organizeze etapa în sala de 
antrenament a clubului Steaua. 
Deși evoluau pe teren neutru, e- 
levii antrenorului V. Pâtrașcu s-au 
dovedit net superiori adversarilor 
lor din această etapă, obținînd 
două victorii clare. în prima par
tidă, formația Rapid, cu o gar
nitură mai omogenă și bine pre
gătită, a învins la scor fragila e- 
chipă din Ploiești,
26,5—13,5. în cea de-a doua în- 
tîlnire, rapidiștiî au întrecut pe 
Hidrotehnica Constanța cu 25—15. 
Dintre componenții echipei Rapid 
s-au remarcat sportivii Gh. Ște
fan (52 kg), V. Tomcscu (57 kg)

Petrolul :

1.
2.
3.
4.

I— și-au adjudecat 
cesul. Cele mai eficiente : Anca 
26, Moraru 17, Prăzaru 13 de la 
învingătoare, respectiv Aszalos 17, 
Brasai 12, Grebenișan 12. (S. ALBU, 
coresp.).

CRIȘUL ORADEA — UNIVER
SITATEA TIMIȘOARA 75—59 
(37—36). întîlnire echilibrată în 
prima repriză, după care gazdele, 
acționînd simplu și în viteză, s-au 
distanțat. Cele mai eficiente : 
Kiss 18, Boca 16 de la Crișul, res
pectiv Salcu și Diaconescu cite 14. 
51. GHIȘA, coresp. județean).

C.S.U. GALAȚI — RAPID 
BUCUREȘTI 57—65 (22—40). Cu
Ileana Gugiu și Gabriela Bosco 
în formă bună, oaspetele au do
minat destul de net. Cele mai 
eficiente i Gugiu 20, Bosco 15 de 
la învingătoare, respectiv Bolo
van 17, Bunea 15. (T. SIRIOPOL, 
coresp. județean).

MASCULIN, GRUPA 1—6
I.E.F.S. — UNIVERSITATEA 

TIMIȘOARA 72—86 (27—44). Vic
torie clară, ca urmare a unei evi
dente superiorități în jocul sub 
panouri al trio-ului Cîmpeanu, 
Mănăilă, Czmor, care a cules a- 
proape toate mingile. în atac, ti
mișorenii au acționat simplu șl 
eficace, deși — din păcate 
ori au abuzat 
cu ritm lent, 
rea, altădată punctul 
echipei, a fost de astă dată foarte 
slabă, iar coșgețerul formației — 
Brabovcanu — a acționat slab. 
Cei mai eficienți : Cîmpeanu 25, 
Czmor 22, Mănăilă 16 de la „U“, 
respectiv Chircă 12, Berceanu 11.

UNIVERSITATEA CLUJ-NA
POCA — STEAUA 87—107 (42—43). 
Partidă echilibrată timp de 23 de 
minute (48—48), după care bucu
reștenii s-au distanțat. Cei mai 
eficienți > Oczelak 37, Tarău 20 
de la Steaua, respectiv Nagy 31, 
Barna 16. (M. RADU, coresp.).

RAPID — DINAMO 69—«1 
(37—37). Evoluția bună a ferovia
rilor în prima repriză (cînd au 
și condus în cîteva rînduri), pre
cum și scorul egal de la pauză 
l-au 
Dan Niculescu să introducă în te
ren, la reluare, „5“-ul de bază. 
Și astfel, în min. 32, Dinamo a 
acumulat un avantaj de 16 puncte 
(63—47), dovedit hotăritor, cu toate 
eforturile, din ultimele minute, 
ale rapidiștilor. Cei mai eficienți : 
Teodorescu 14, Țurcanu 12 pentru 
Rapid, respectiv Chivulescu 
Popa 13. (A. VASILESCU).

GRUPA 7—12
C.S.U. GALAȚI — POLITEH

NICA BUCUREȘTI 86—63 (36—38).
POLITEHNICA IAȘI — I.C.E.D. 

BUCUREȘTI 73—69 (32—37).
C.S.U. TG. MUREȘ — FARUL 

CONSTANȚA 84—82 (39—37).

I
I BEV]17

14
14

9

FEMININ
POLITEHNICA 71—67 

(43—33). Datorită jocului mai a- 
gresiv In apărare (prin care au 
obținut multe intercepții urmate 
de contraatacuri) și ritmului a- 
lert în acțiunile poziționale, stu
dentele de la I.E.F.S. le-au do
minat majoritatea timpului pe cele 
de la Politehnica, obținînd uneori 
avans oarecum substanțial (60—50 
în min. 30). Campioanele, însă, 
au avut o revenire, izbutind să 
egaleze și chiar să ia conducerea 
(62—60 în min. 34). Dar elimina
rea Corneliei Taflan (5 faulturi), 
a slăbit potențialul formației Po
litehnica tocmai în final, cînd e- 
chipa I.E.F.S. a avut la rîndul 
ei o redresare spectaculoasă, da
torită căreia a obținut victoria. 
Au înscris : Portik 
plăcută) 18, Giurea 
lescu 12, Mihalic 
Basarabia 6 pentru învingătoare, 
respectiv Savu 19. Ciocan 16, Tita 
14, Taflan 30, Pruncu 6, Demetrescu 
2. Au arbitrat foarte bine G. Chi- 
ralcu și M. Aldea.

OLIMPIA-CONSTRUCTORUL 
BUCUREȘTI — VOINȚA BUCU
REȘTI 67—57 (33—26). Agresivita
tea în apărare, tempoul rapid și 
plusul de rezistență au determi
nat succesul meritat a] tinerelor 
de la Olimpia-Constructorul care 
au condus permanent. Cele mai 
eficiente : Bară 18, Iatan 16, Gugu 
13 de la învingătoare, respectiv 
Andreescu 21, Simionescu 13, 
Savu 12.

C.S.U. TG. MUREȘ — UNIVER
SITATEA CLUJ-NAPOCA 69—79 
(29—39). După o întrecere de slab 
nivel tehnic, oaspetele — avînd 
în Anca cea mai bună jucătoare

1 25—11
4 21—15
4 19—15
9 3-27
NORAN

CEA DE

9 8 
9 5 
9 5 
9 0

Sever 
DIN 

VALORICA 
MASCULIN

I.E.F.S. — Politehnica Timisoara 
3—2 (15, —15, —14, 5, 13). Meci 
foarte disputat, echilibrat, cu multă 
risipă de energie, bucureștenii ob
ținînd o victorie dificilă, cu emoții. 
(N. TOKACEK — coresp.).

Viitorul Bacău — C.S.M. Sucea
va 3—0 (11, 5, 10). Localnicii au 
cîștigat în mai puțin de o oră, im- 
punîndu-se categoric. (I. IANCU — 
coresp. jud.)

Rapid — Univ. Craiova 3—0 (14, 
6, 10). Victorie clară și pe deplin 
meritată a feroviarilor, obținută 
după un joc de valoare medie- 
tehnic și spectacular. în primul set 
craiovenii au avut setbol la 11, dar 
au pierdut în prelungiri (Iulian 
COSTINIU).

„U“ Cluj-Napoca — Petrolul Plo
iești 3—0 (10, 11, 9). Victorie greu 
obținută de formația gazdă. (I. PO- 
COL — coresp.)

FEMININ
Univ. Craiova — C.S.M. Sibiu 

3—1 (7, -7, 5, 13). Victorie meritată 
a gazdelor, mai hotărî te în fazele 
de la fileu. 
jud)

Medicina
3-- 2 (9, 13, ---XJU, -- ,, XV,.
disputat, dar de un nivel tehnic 
scăzut. (D. MORARU — coresp.).

I.E.F.S. — Spartac 3—0 (13, 5,1) 
Joc frumos, cu faze viu disputate. 
(FI. PANAITESCU—coresp.)

Olimpia-Constructorul — Univ. 
Timișoara : 3—2 (—3, —10, 8. 2, 14).

REZULTATE 
DOUA GRUPA

A

(Șt. GURGUI — coresp.

Buc. — C.S.U. Galați
—11, —7, 10). Meci viu

I.E.F.S. —

(o surpriză
17, L. Bădu-
11, Balai 7,

une- 
de jocul pozițional, 
La I.E.F.S., apăra- 

forte al

I
I
I
I
I
I
I
I

I

!
I
I

Șimon (Mureșul Tg. Mureș) in- 
meciul cu Ștefan Grigoraș (C.S.

Foto : Vasile BAGEAC

Campionul mondial Ladislau 
cearcă un „rebur“ la coapsă, in 
Tirgoviște).

și A. Bălăianu (90 kg). Partida 
dintre Hidrotehnica Constanța și 
Petrolul Ploiești, care se anunța 
echilibrată, s-a încheiat cu vic
toria constănțenilor la un scor

Campionatele de sală ale atleților juniori

ÎN SFÎRȘIT, 0 COMPETIȚIE INTERESANTĂ!
Atleții juniori nu ne-au înșe

lat așteptările, oferindu-ne sîm- 
bâtă și duminică în sala 23 Au
gust din București, la „naționa
lele" de sală, un concurs inte
resant, atractiv și cîteva rezul
tate de bună valoare. Amintim, 
dintre acestea, noul record de ju
nioare obținut la 60 mg de Mi
haela Stoica (Șc. sp. atletism) — 

performanța de 1,75 la să- 
în inălțime a Cristinei 
(Metalul) egală recordu- 
sală al junioarelor sau 
cîștigătorilor la 

m Tudorel Vasile, 
tiv 6,19 Doina Spinu.

Performerii întrecerilor 
Mihaela Stoica și Tudorel 
sile, ambii învingători în două 
probe. Sîmbătă ei s-au impus în 
probele de viteză, întreeîndu-i 
pe specialiști, iar duminică au 
cîștigat probele lor favorite ' cu 
rezultate foarte bune. Cea mai

8,3, 
ritura 
Goșler 
lui de 
cifrele 
— 7,56

lungime 
respec-

au fost 
Va-

determinat pe antrenorul

14,

GHINDĂ SE DETAȘEAZĂ

IN „TURNEUL MAEȘTRILOR"
In „Turneul de țzJh 

finișul programează întîlnirile deci
sive dintre fruntașii întrecerii. Run
da a 8-a a și produs primele clari
ficări. Ghindă a cîștigat o bună par
tidă de atac la Grttnberg, în timp ce 
Szabo a fost învins în 17 mutări (!) 
de Șubă. Restul partidelor încheiate — 
remize : Ghițescu — Stoica, Neamțu — 
Pavlov, Ott — Voiculescu și Bena — 
Ilijin. ott a cîștigat întrerupta cu 
Botez din runda a 7-a.

Tn clasament. Ghindă s-a detașat 
pe primul loc, acumulînd acum 6 
puncte. Urmează Șubă, Stoica. Szabo, 
Ghițescu — 5 puncte, Voiculescu și 
Pavlov — 4 puncte etc.

șah al maeștrilor",

probă a fost „lunginiea" 
unde duelul dintre T.

frumoasă 
băieților.
Vasile și Virgil Costache a ți
nut treaz interesul spectatorilor 
pînă la ultima încercare (ambii 
au obținut cel mai bun rezultat 
în a 6-a săritură).

REZULTATE TEHNICE : BĂ
IEȚI : 60 m : T. Vasile (Viitorul) 
6,7, 60 mg : A. Calimente (Șc. sp. 
Gloria Arad) 8,1, înălțime : D. O- 
prea (C. S. Brăila) 2,00 m, lun
gime : T. Vasile 7,56 m, 2. V 
Costache (Șc. sp. atletism) 7,42 m, 
3. T. Cichi (Șc. sp. atletism) 7,32 
m, prăjină : O. Toth (L.C.A. 
C-lung Muscel) 4,20 m, triplusalt : 
V. Mihalache (L.C.A. C-lung_Mus- 
cel) 14,83 m, greutate : r 
(Lie. 35 Buc.) 15,92 m, 
60 m : 
atletism) 
Stoica 8,3 — 
Cristine Gosler 
record egalat, 
Spînu (Șc. sp. 
greutate : Sofia

mai mare decit se așteptau chiar 
ei : 28,5—11,5. (M. TR.).

BRAȘOV. în sala de sport a 
întreprinderii de autocamioane, 
formația locală Steagul roșu a 
cîștigat detașat partidele cu A.S.A. 
Oradea (34—6) și cu C. S. Onești 
municipiu GJ1. Gheorghiu-Dej 
(37,5—2,5). La rîndu-i, C. S. Onești 
a învins pe A.S.A. cu 28,5—11.5. 
Tot la Brașov a avut loc, în Sala 
de sport A.S.A., un alt triunghiu
lar : U. M. Timișoara a dispus de 
C. S. Satu Mare cu 26,5—9,5 și de 
A.S.A. Brașov cu 24—16. Forma
ția brașoveană a fost învinsă și 
în confruntarea cu C. S. Satu 
Mare : 16—24 ! (C. GRUIA și V. 
POPOVICI

GALAȚI.
C.S.M. Iași 26—14 si cu Montorul 
Pitești 21,5—18,5 ; C.S.M. — Mon
torul 22—18. (V. ȘTEFANESCU — 
coresp.).

IAȘI. Steaua cu Nicolina Iași 
32—10 și cu Progresul Brăila

Progresul — Nicolina
— co- 

CLUJ-NAPOCA. Dinamo 
cu C.S.M. Cluj-Napoca

„CUPA 9 MARTIE *
UN REUȘIT CONCURS 

AL POPICARILOR
FRUNTAȘI

Vo-

C. Preda
, FETE :35 Buc.) 

Mihaela Stoica (Șc. sp.
7,6, 60 mg :

record, 
(Metalul) 
lungime : 
Pitești) 
Mitrică

Mihaela 
înălțime : 

1,75 — 
Doina 

6,19 
(Șc. sp. 

atletism) 13,68 m. (VI. M.)u

m,

coresp.).
Dunărea Galați cu

21—20 ;
24—16. (D. DIACONESCU 
resp.).
Brașov
26—14 și cu Rapid Arad 32,5—7.5 ; 
C.S.M. — Rapid 23—17. (I. PO- 
COL — coresn). SF. GHEORGHE. 
Lemnarul Odorhei cu Oltul Sf. 
Gheorghc 22—18 si cu C.S.M. Cra
iova 23—17 ; Oltul — C.S.M. 24,5— 
15,5. (Gh. BRIOTA — coresp.). 
HUNEDOARA. Vulturii Textila 
Lugoj cu Constructorul Hunedoa
ra 24—16 și cu C.F.R. Timișoara 
20—20 ; C.F.R. — Constructorul 
34—6. (I. VLAD — coresp.).

Sîmbătă șl duminică, pe arena 
înța din Capitală, o serie de popi
cari fruntași, printre care șl compo- 
nențil loturilor naționale de seniori 
și senioare, și-au disputat intîleta- 
tea într-o dublă competiție : „CUPA 
9 MARTIE" șl etapa a îl-a a „CU
PEI F.R.P.". întrecerile au fost viu 
disputate, mai ales, la fete, unde 
campioana mondială la perechi Ana 
Petrescu a fost tatonată îndeaproape 
de jucătoare care nu fac parte din 
lot. La băie(l, au luptat pentru tro
feu cunoscuții popicari Iosif Tismă- 
nar șl Petre Purge, care s-au clasat, 
In final, pe primele locuri, cu re
zultate foarte bune.

REZULTATE TEHNICE — femei : 
1. Ana Petrescu (Gloria București) 
446 p d, 2. Cornelia Grecescu (Vo
ința București) 438 p d. 3. Elena Tran
dafir (Laromet București) 436 p d, 
4. Stela Andrei (Laromet București) 

Maria Stanca (C.S.M. Re- 
d, 6. Margareta Cătinea- 
București) 427 p d. Băr- 
Tismănar (Constructorul 

p d, 2. P. Purge (Voința

435 p d, 5. 
șlța) 431 p 
nu (Gloria 
bați : 1. I.
Galați) 933
București) 928 p d, 3. Gh. Dumitres
cu (Gloria București) 920 p d, 4. Al. 
Cătineanu (Gloria București) 916 
p. d, 5. Gh. Silvestru (Rafinăria Te- 
leajen Ploiești) 911 p d, 6. I. P|gl- 
deanu (Voința București) 904 p' d.

După etapa a Il-a a „Cupei F.K.P." 
conduc în clasamente : Ana Petres
cu 15 p (442—446 p d) șl Petre Purge 
15 p (931—928 p d). (T. R.) ,

LOTO — PRONOSPORT INFORMEAZĂ
NUMAI AZI ȘI MIINE MAI PUTEȚI 
PROCURA BILETE PENTRU TRA
DIȚIONALA TRAGERE EXTRAORDI
NARA PRONOEXPRES A MĂRȚIȘO

RULUI DIN 5 MARTIE 1975

Agențiile Loto-Pronosport vă aș
teaptă cu bilete pe care se pot com
pleta numerele dv. preferate și cu 
prospecte care cuprind alte elemen
te interesante ale tragerii.

I
I
I
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i
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Tragerea vă oferă cîștlgurl tn au
toturisme — „Dacia 1300“, „Moskvici 
408/412", „skoda S 100“ —, excursii 
In Ungaria, Cehoslovacia, Anglia șl 
Franța, precum și premii iixe și va
riabile in bani.

Totodată agențiile Loto-Pronosport 
vă oferă In continuare și bilete pen
tru TRAGEREA EXTRAORDINARA 
LOTO A MĂRȚIȘORULUI DIN 7 
MARTIE 1975,

Așa arată o variantă cu 13 rezul
tate exacte la concursul pronosport, 
etapa din 2 martie 1975

I. Polit. Tlm.—Chimia Rm. V.
II. F.C.M. Reșița—Dinamo Buc.
HI. Jiul—U.TA.
IV. Univ. Cr.—„U“ Cluj-Napoca
V. F.C. Argeș—F.C. Constanța

VI. Steagul roșu—Sportul stud. 
VII. C.F.R. — F.C. Galați

VIII. Steaua — A.S.A. Tg. Mureș
IX. Cagliari—Bologna
X. Intemazionale—Lazi.0

XI. Lanerossi—Milan 
XII. Napoli—Fiorentina 

Xm. Ternana—Torino
Fond de cîștiguri : lei 462.313 

care 39.990 lei report. , — -a

1 
X

1
1
1

I
I

x 
i 
X
1
1
1
1 

din

I
I

REȘIȚA, 2 (prin telefon).
Ambianță de derby ; soare de 

primăvară ; rețetă record (circa 
25 000 de spectatori in tribune și 
pe dealurile care înconjoară sta
dionul), buchete de flori oferite 
de pionieri căpitanilor de echipă, 
gest frumos al micuților școlari, 
în contrast cu atitudinea unor 
spectatori „maturi" din tribună 
care-i primesc pe oaspeți cu un 
cor nu prea binevoitor. Și me
ciul începe. Miza Ișl pune am
prenta pe joc, liderul, prudent cu 
zestrea sa de puncte, îi încredin
țează lui Dinu sarcina de a-l 
supraveghea pe Beldeanu, atuul 
major al lui Reinhardt. Tn aceste 
condiții jocul lîncezește la început.

F.C.M. Reșița invitată la o- 
fenslvă, adaugă (treptat) la ini
țiativa în joc, curaj și luciditate,

ACEA ffifȘfAlĂ c/
I STEAGUL ROȘII Ci
1 SP. STUDENȚESC 11II

BRAȘOV, 2 (prin telefon).
In primele 10 minute ale întâl

nirii, jocul are o desfășurare cursivă, 
echilibrată. Se acționează de ambe
le părți cu ambiție, deschis, bărbă- 
tește. „Stegarii* sîrit ceva mai in
sistent, dar insuficient de exacți 
în construcția fazelor și destul de 
timizi la finalizare. Sportul studen
țesc „țese** mai bine pasele la mij
locul terenului, se apără precis și 
sigur. Acestui început de partidă 
destul de promițător, în care gaz
dele ratează și o mare ocazie în 
min. 9 prin Mateescu, îi urmează 
o perioadă de 15 minute de joc în 
care cele două echipe acționează 
cu mai puțină vigoare și claritate, 
greșelile tehnice abundînd, la con
curență... cu faulturile. Suita fa
zelor lipsite de conținut este între
ruptă în min. 25, cînd o frumoasă 
combinație — —
cheie cu un

Gydrfi — Rusu se în- 
șut la colț al ultimu-

Tineretului ; teren 
frumos ; spectatori.

Stadion 
bun ; timp 
aproximativ 18 000. A marcat: LE- 
ȘEANU (min. 48). Raport de cer
nere: 14—4. Raportul șuturilor la 
poartă : 23—12 (pe spațiul porții ; 
15-10). Raportul faulturilor co
mise: 19-24.

STEAGUL ROȘU s Clipa 8 
Hîrlab 7, Pescaru 5, Mihăileșcu 
Rusu 6 (min. 55 : Radu 6) 
Șerbânoiu 6, Cadar 6, Niță 
(min. 85: Papuc) — Gharghelî 
Mateescu 6, Gyorfî 6.

SPORTUL ; Suciu 9 - Tănăses- 
cu 7, Cazon 8, Olteonu 7, Gri- 
gore 7—O. Ionescu 8, Marîca 
7, Radulescu 3 — Ieșea nu 7, 
Sandu 7, Țolea 7.

Arbitrajul: FOARTE BUN; 
centru ? f. Rus (Tg. Mureș); 
linie • I. ChUtbar (Pitești) și 
Teodorescu (Buzău).

Cartonașe galbene ; SUClU. 
Trofeul Petschovschi
La tineret-sperența : 4—2 (3-2).

8.

obligîndu-1 pe 
sa salveze in J 
și 22, la șuti 
și Pușcaș.

Abia după J 
tea teritorială! 
găsi concretizai 
marcaj, spre I 
lui. în min. 6*| 
culoarul său, I 
rit, îna^t, pe I 
colțul careull 
NESTOROVlCl 
mingea lovești 
porții și apoil 
lingă Sătniarel 
bia acum, la I 
registrăm prij 
propierea .,16‘j 
care vor îns] 
lui Reinhardt] 
deanu, Florca] 
flancul sting I 
moviste, de 1 
dintr-un ungtl

ADH
apărat ci 
în conțin 
culoare q 

numai 3 
marea a 
gol : în 
singur 
Clipa pentru I 
noiu să șutezq 
Ionul revine 
5 m de poart

Finalul priirl 
găsește pe stu 
bine angajați! 
în atac. Așa] 
de altfel, și 1 
cunde cînd, I 
reluare, oaspd 
ȘEANU, cari 
excelentă a 11 
Ia rîndul săli 
nei grave gJ 
earn. Minutell 
golului îi găJ 
țuiți în atac I 
majorarea scl 
Steagul roșu I 
năpustește .îtI 
reștene, forțl 
rile gazdelor I 
decît cu o pl 
tuațil conftl 
apărarea Sp] 
tă și cu un I 
cu fața cura 
atacul formal 
nează simplu] 
ază 3-1 oca] 
putut asigur.1]

lui, 
ciu. 
nou

mini 
douâl 
prim 
în c

TiMiȘOAfi
De la cea 

ultima vrem 
multe. Dar 
Crîngașu. ni 
ghel n-au 
timișorene vi 
așteptată del 
Șl această I 
în fața unei 
venită aici 
pentru un (j

MULȚESCU A CREAT, ROZKA!

PETROȘANI, 2 (prin telefon).
Cu multă greutate și după destule 

eforturi, gazdele au reușit să se 
impună în fața experimentaților ju
cători arădeni. Cu toate că Jiul 
a dominat perioade îndelungate,

Stadion „Jiul" ; teren bun ; 
timp frumșs ; spectatori aproxima
tiv 7.000. Au marcat : ROZNAI 
(min. 58 și 64), respectiv, COL
NIC (min. * ~
neres 10—2. Raportul 
ia poartă: 18-10 (pe 
ii : 10—4). Raportul
comise : 11—15.

JIUL: I. Gabriel 7 
Tonca 7, Stocker 8, 
Naghi 8, Mulțescu 8, Libardi 7 
— G. Stan 7, Roznai 9, Fildiroîu
5 (min. 53 : Schmidt 7).

U.T.A.: lorgulescu 9 
7, Kukla 6, Pojoni 6, 
Domide 6, Schepp 6,
6 — Axente 7, Colnic 6 
luhasz), Bedea 7.

Arbitrajul: FOĂRTE 
centru • C. Petrea; la

30). Raport do cor- 
șuturilor 

spațiul por-i 
faulturilor^

- Nițu 8,
Dădu 7 —

- Blrâu.
Sima 7 — 
Broșovschi 
(min. 30 :

BUN:
. , linie :

Stîncan (ambii din București) 
Al. Ene (Craiova).

Trofeul Petschovschi: 8.
La tineret-speranțe : 0-2 (0-

la' 
R.

uneori cu autoritate,'
nu a avut claritate în
acțiunilor, iar atunci cînd atacanții 
s-au găsit în poziții favorabile,
aceștia au ratat șau portarul ior-

ofensiva sa 
desfășurarea

1 atacantii 
favorabife.

gulescu a j 
critice. U.T. 
defensivă, c 
ia poarta 1

Anticipatul 
Jiului și 
început din 
aproape în 
de minute, 
legii lor a 
versă. au 
le-au ratat, 
min. 18 cîd 
metri, doarl 
trimis baloi 
apoi, în ml 
diat mingeal 
iar Roznai, I 
driblat fii 
încet șl ini 
vînd situați 
pus accentul 
vîrfuil pe I 
rele '
s-au 
unul 
min.

în 
prizei secui 
aspect ca î 
data aceasi 
Jiului au 1 
pide și d(H 
Mulțescu 1J 
min. 58, M 
lent printrl 
deni pe R| 
in careu șl 
plonjonul I 
gol al gazd 
tică a priii 
balonul înl 
rit, a șutai 
in avantajl 
au renunțai 
scor de el 
devenit ml 
tari fiind I

eoni 
doved 
fiind 

30. 
primei



ETAPA a 18-a
DIVIZIA A

SPECTAClMSă
in am >vist 
î min. 20 
itodiresci

jeriorita- 
r își va 
abeîa de 
publicu- 
urcă pe 

îstinghe- 
să, spre 
e unde 
i capul; 
în fața 

lasă, 
utat. 
ului, 
“ în 
dar

t elevii 
le Bcl- 

el spre 
?i dina» 
IRESEI, 

■ direct :

pe 
A- 
în- 
a- 

cei

L.

2—0 
tuși, 
iasă 
are 
din 
pravegheat în zona lui Filipescu, 
centrează în fața porții, de unde 
G. SANDU, venit prin surprin
dere, reia cu capul în plasă, pe 
lîngă Ilieș. Și autorul golului, și 
coautorul, abia intraseră, de cinci 
minute, în teren ! F.C.M. resimte 
primirea golului, în timp ce Di
namo prinde aripi și, în min. 79, 
va fi rîndul lui ZAMFIR să în
scrie, cu capul, de la 7—8 m, 
frontal, la o centrare a lui Radu 
Nunweiller. în finalul partidei, 
gazdele nu mai au resurse nici 
fizice, nici psihice pentru forța
rea victoriei, iar Dinamo pare 
mulțumită cu egalul la care nu 
mai sperase.

Ținînd seama de puternica și 
spectaculoasa revenire a oaspeți
lor (care regretau în cabină pe
rioada de lungă espectativă), se 
poate spune că rezultatul e echi
tabil. Nivelul jocului : de nota 7, 
așa cum aprecia și Valentin Stă-

(min. 70). Meciul nu este, to- 
jucat. Dinamo se decide să 

la joc, leagă mai bine pasele, 
și șansa să reducă repede 
handicap I Moldovan, nesu-

FINIȘ DEZLĂNȚUIT

Chiar dacă victoria finală a 
bucurcștenilor a fost previzibilă 
(raportul de forțe din teren deve-

Stadionul Steaua : teren bun ; 
timp frumos; spectatori aproxi
mativ 20 000. Au marcat r SAT
MAREANU (min. 8 șl 49). RADU- 
CANU (min. 77 și 85), IORDANES- 
CU (min. 70), DUMITRESCU 
(min. 73), respectiv GLIGORE 
(min. 16 — din penalty) și MU- 
REȘAN (min. 65). Raport de cor
nete : 5-3. Raportul șuturilor ta 
poartâ: 17—10 (pe spațiul porții : 
9—4). Raportul faulturilor comise : 
18-19.

STEAUA : lordache 7 — Sâtmâ- 
reanu 8, Smorandache 7, Someș 7. 
Anghelini 7 — Vigu 7, Dumitru 7, 
Iordănescu 7, — Ponteo 6 (min. 
70: Dumitrescu 7), Nâstase 7, Râ- 
ducanu 8.

A.S.A. : Solyom 6 (min. 55 : 
Nogel 5) — Gligore 6. Kiss 6.
Ispir 6, Czoka 7 — Vorodi 6, 
Naghl 6 (min. 78 : Both II), B6- 
loni 8 — Fazekaș 6, Mureșan 6 
Hajnal 7.

Arbitrajul: SLAB; la centru I. 
Cimpsanu ; la . linie : I. Joîdoș 
(ambii din Cluj-Napoca) șl T. 
Andrei (Sibiu).

Cartonase galbene: VARODI, 
IORDĂNESCU, SAMES, GLIGORE, 
DUMITRU.

Trofeul Petschovschi : 8.
ta tineret-speranțe : 8—0 (1-0).

CEA MAI NETĂ VICTORIE Ă ETAPEI

de Su- 
nde din 
erval de 

consu
mații de 
Leșeanu, 
rage în 

Șerbă- 
|nde ba- 
bare, la

anute îi 
eni mai 
i deciși 
pitîmpla, 
lizei șe
ii do la 
h LE- 
I o pasă 
I acesta, 
larul ii
le Pes- 
liscrierii 
I dczlăn- 
lape de 
min. 60. 
11“ și se 
I bucu- 
tncerefi
să însă 
K și sl
in care 
I ‘-.-i-i./
I, scapă 
I bmp, I a f‘țio- 
Bal cro-
■ i-ar fi
■ clară.

Stadion Valea Domanului ; 
teren satisfâcâtor ; timp frumos ; 
spectatori, aproximativ 25 000. Au 
marcat: NESTOROVICI (min. 64). 
ATODIRESEI (min. 70). G. SANDU 
(min. 75), ZAMFIR (min. 79). 
Raport de cornere : 6—6. Rapor
tul șuturilor la poartâ : 16-12 (pe 
spațiul, porții : 10-5). Raportul 
faulturilor comise : 13—11.

F.C.M.; Ilieș 5— Pigulea 7, Olo- 
geanu 7, Hergane 6, Filipescu 5
— Pușcaș 7, Beldeanu 8, Bora 7
— Atodîreseî 8, Câprioru 5 (min. 
46 : Nestorovici 7), Horea 8.

DINAMO : Constantinescu 8 — 
Cheran 5 (min. 70 ; G. Sandu 
8), Dobrâu 8, Sâtmârc-anu II 7, 
Deleanu 6 — Dinu 7, D. Georges
cu 5 (min. 70 Moldovan 7), Cus- 
tov 7 — Nunwe'ller VI 7, Zamfir 
7, Lucescu 7.

Arbitrajul : FOARTE BUN ; la 
centru : C. Ghîțâ; la linie: N. 
Iliescu (ambii din Brașov), M. 
Moraru (Ploiești).

Cartonașe galbene t HERGANE, 
BELDEANU, DINU.

Trofeul Petschovschi : 8.
La tineret-speranțe : 0-1 (0-0).

dacft vîlcenii
In ultimele minute, cînd 
șutat năpraznic sub bară,

pă din 
tul de 

nici 
pi An
imației 
i mult 
public, 
predw; 
Chimia, 

} totu 1 
K. Iar

nescu, care sublinia mai mult an
gajarea la efort a celor două e- 
chipe, decît reușitele lor tehnico- 
tactice.

Gheorghe NICOLAESCU

nise, după pauză, evident favora
bil gazdelor), cine ar fi putut 
crede, în minutul 70 — cind tabela 
de marcaj încă mai arăta egalita
te ! — că Steaua va avea un fi
niș dezlănțuit și că va obține pînă 
la urmă o victorie atît de netă ?

Golul înscris însă, în acel mi
nut, de Iordănescu (din pasa Iui 
Fl. Dumitrescu, la primul contact 
al acestuia cu. balonul, după in
troducerea sa în teren !) a însem
nat însă o veritabilă „descătușare" 
pentru atacul stelist care — după 
ce... apLaudașe cele două goluri 
anterioare ale fundașului Sătmă- 
reanu — și-a intrat în rol. creînd 
în ultimele- 20 de minute ale me
ciului o suită de situații de gol, 
din care a și știut să fructifice 
conios.

Grație acestui final antrenant, 
realizat de Steaua, spectacolul ge
neral a fost salvat. Pentru că — 
din păcate — pînă atunci, cele 
două echipe nu oferiseră prea 
mult tribunelor. Dimpotrivă, pri
mele 45 de minute au lăsat chiar 
de dorit șl aceasta nu numai din 
punct de vedere tehnic, ci și dis
ciplinar, pentru că în prima re
priză jocul a fost foarte nervos 
(23 de faulturi '). înregistrîndu-se 
și unele intrări foarte dure. Sta
rea de nervozitate din teren a 
fost mărită și de decizia din min. 
16 a arbitrului I. Cîmpeanu —

care a acordat penalty oaspeților 
* la o fază in care Naghi a căzut 

fără a fi fost faultat — și care 
a greșit în continuare, acordînd 
doar cartonașe galbene, deși unele 
atacuri (ca cel al lui Dumitru 
asupra lui Czako, din min. 30. sau 
al lui Boloni asupra lui Iordănes
cu, din min. 75) au fost de o 
incorectitudine deosebită.

Pauza a fost, de data aceasta, 
un bun sfetnic pentru jucătorii 
celor două echipe. Nu numai pen
tru că ei s-au calmat (in repriza 
secundă, am mai înregistrat doar 
9 faulturi) dar și pentru că, preo- 
cupîndu-se în primul rind de joc. 
calitatea prestațiilor din teren ale 
„combatanților" s-a ridicat sensi
bil. îmbunătățirea jocului a venit 
atît de la combinațiile de pase la 
mijlocul terenului, realizate de 
mureșeni, cit și de la vioiciunea 
în plus survenită în atacul stelist. 
după introducerea fericită a lui 
Dumitrescu și — mai ales — după 
ce Răducanu „a dat semafor 
verde" inițiativei și ingeniozității 
sale.

SATMAREANU a deschis scorul 
relativ rapid (min. 8), balonul de
pășind în aer linia porții, după 
aprecierea tușierului T. Andrei, 
căruia nu putem să nu-t dăm cre
dit, fiind cel mai îndreptățit să 
decidă. Egalarea s-a produs 'din 
penalty-ul amintit, transformat de 
GLIGORE. După pauză, în urma 
unui corner, a marcat din nou 
SATMAREANU, egalarea venind, 
ca urmare a unei faze oreate de 
Naghi și fructificate abil de MU
REȘAN. Tot de la o lovitură de 
colț pornește și golul înscris de 
IORDĂNESCU, din pasa lui Du
mitrescu, șl care deschide steliști- 
lor drumul spre victorie. Vin apoi 
două goluri lucrate sigur pe con
traatac (DUMITRESCU și RĂ
DUCANU) și fixarea scorului fi
na], printr-o acțiune personală a 
aceluiași RADUCANU care — se 
pare — și-a cîștigat ieri titulari
zarea.

Radu URZICEANU

PITEȘTI, 2 (prin telefon)
Prima duminică de fotbal a a- 

nului pe stadionul din Trivale a 
fost inedită. Soare de primăvară, 
tribune arhipline și o surpriză 
pentru spectatori : înaintea me
ciului și în pauza lui. un ansam
blu de fanfară și paradă ameri
can, din statul Pennsylvania, com
pus din fete și 
zitează țara, a

băieți, care ne vi* 
prezentat o exce-

GAZDELE AU ÎNVINS DAR FĂRĂ STRĂLUCIRE
au fost învinși abia
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Stadion 1 Mai ; teren 
bun : timp excelent ; spectatori, 
aproximativ 28 000. A marcat: 
DAȘCU (min. 82). Raport de cor
nete: 10--2, Raportul șuturilor la 
poartâ ; 22—6 (pe spațiul por
ții: 11-0). Raportul faulturilor co
mise: 14—11.

POLITEHNICA: Jivon 7 - Mioc 
7. Mehedfnțu 7, Arnâutu 7, Ma
ier 6 — Dembrovschl 1, Crin-
go|u 6. Bungâu 7 — Anghel 5 
(min. 65 : Da>cu 8), Bojin 3, 
Petrescu 6 (min. 55: Giuchlei 7).

CHIMIA: Oanâ 6 — Lepâdatu 
7, Ciobanu 7, Borz 6, Cjncâ 7 — 
$utru 7, Tâtaru 7, Stoica 7 (min. 
51: Donose 6) - Bucurescu 7,
Gojgaru 6, C. Nicolae 7.

Arbitrajul : BUN; la centru: Fr. 
Coloși; la linie: M. Euzea și C. 
lonițâ I (toți din București).

Trofeul Petschovschi: 9.
La tineret-speranțe: 7-0 (3-0).

gea revenită a fost speculată 
promptitudine, de plonjonul 
DAȘGU, aceasta nu înseamnă

c. .W

cu 
lui 
că

timișorenii n-ar fi avut pînă în acel 
moment și alte ocazii generate de 
dominarea lor 
noile achiziții 
că au condus 
Ionul, fie că 
jocul, fapte care au facilitat misiu
nea formației vîlcene, decisă în 
apărare, dar numai atît.

Sigur că timișorenii au avut și 
o oarecare neșansă în cîteva dintre 
faze : Bojin șutează în bară (min. 
53), iar Bungău ratează de la 9 m 
(min. 57). Dar, acest capitol al șan
sei sau neșansei prinde și echipa 
vllceană. Pentru că. deși s-a de
dicat literalmente defensivei, părînd 
prea timida în atac, totuși Șutru 
(min. 65) șl Gojgaru (min. 69) au 
creat destule emoții gazdelor, ca să 
nu mai vorbim de ultimul minut 
de Joc, cînd Tătaru a trimis peste 
poartă balonul, dintr-o lovitură li
beră de la 18 m, repetată. „Poli“ a 
învins dar fără strălucire. Lotul său 
o obligă la mai mult șl într-un 
timp cît mai cunînd. Iar pentru a- 
ceasta se pare că echipa timișorea
nă trebuie, în primul rînd, să-și 
găsească o matcă psihică, solidă, 
adică exact elementul care l-a 
lipsit în primul rînd în acest joc 
de debut.

Mircea M. IONESCU

teritorială. Numai că 
ale Politehnicii, fie 
exagerat de mult ba- 
au încurcat deseori

Stadion 
te bun; 
spectatori 
marcat : TROI (min. 22 și 57) și 
RADU II (min. 87). Raport de 
cernere ; 7—7. Raportul șuturilor 
la poartâ : 19-6 (pe spațiul por
ții : 10—1). Raportul faulturilor
comise ; 14-13.

F.C. ARGEȘ : Arlciu 8 (min. 
50 : Stan 7) - Zamfir 8, Olteana 
7, Ci»stea 7, Ivan 7 — Mustâțea 
7, larga 5 (min. 46 : M. Popes
cu 6), Radu II 7 — Troi 9, Do- 
brin 8» Jercan 7.

F.C. CONSTANȚA : Popa 7
— Mustafa 6, Antonescu 6, Bâ-

Constantines-
6 

7,

Mai" : teren foar- 
primâvâratec ; 

Au

..1 
timp 
aproximativ 20 000.

losu 6, Nistor 5 - 
cu 6, lovânescu 7, 
(mîn. 75: Negoescu) — 
Mârculescu 6, Peniu 6.

Arbitrajul; FOARTE 
centru N. Petriceanu,

llcâ 
Tânase

BUN; 
la

„REMIZĂ"

CRAIOVA, 2 (prin telefon).
Un mare număr de iubitori ai 

fotbalului din localitate și din 
împrejurimi au ținut să participe 
la reîntîlnirea cu echipa lor fa
vorită, după o absență de aproape 
trei luni, după lungul turneu e- 
fectuat de Universitatea in Bra
zilia, cînd la Craiova n-au fost 
organizate meciuri amicale de ve
rificare.

în primele 30 de minute, jocul 
s-a desfășurat conform anticipă
rilor : atacuri susținute ale cra- 
iovenilor. apărare cu două linii 
de cite patru jucători și contra
atacuri rapide ale oaspeților, în
deosebi pe aripa dreaptă, prin 
Uifăleanu. Debutul partidei, mai 
concret primele 10 minute au a- 
parțir.ut copios jucătorilor gazdă, 
Oblemenco, Ștefănescu și Ciupitu 
șutind de puțin pe lingă barele 
porții lui Duha. In min. 10 însă, 
lialaci și Ștefănescu schimbă de
rutant între ei în careul oaspe- 

«centralii" clujeni rămîn 
uluiți de rapiditatea fazei și ȘTE- 
FANESCU a înscris din apropiere. 
Nouă minute mai tîrziu, ȚARÂ- 
LUNGA a majorat scorul, ex
celent servit în adîncime de Oble
menco. După 2—0 a urmat un 
moment dificil pentru craioveni. 
în min. 24, impetuoasa extremă 
dreaptă a clujenilor, pătrunsă de
cisiv în careul Universității, a 
fost faultată clar de fundașul cen
tral Deselnicu i penalty ! A exe
cutat tot Uifăleanu, dar neinspi
rat, mult pe lîngă poartă și scorul 
nu s-a modificat. A fost un mo
ment psihologic neexploatat de 
echipa oaspete și, în continuare, 
deși a încercat să echilibreze 
disputa, ,,U“ Cluj-Napoca nu a 
putut stăvili atacurile iscusit di-

_ Stadionul Cnntrul ; teren bun : 
timp foarte frumos : spectatori
aproximativ 40 000. Au marcat : 
ȘTEFĂNESCU (min. 10), ȚARA- 
LUNGA (min. 19). BĂLĂCI (min. 
W $i 75), OBLEMENCO (min. 90 
din penalty). Raport de cornere: 
9—6. Raportul șuturilor la poartă : 
26—14 (pe spațiul porții : 17-7).
Raportul faulturilor comise : 7—6.

UNIVERSITATEA : Purcaru 8 - 
Niculeșcu 8, Boc 9, Deselnicu 7, 
Negrilă 7 (min. 72 Berneanu 6) 
— Ciupitu 7, Bălăci 9, Ștefânes- 
cu 9 — Țarălungo 7 (min. 72 
Crlșan 7), Oblemenco 9, Mar- 
cu 8.

„U“ : Duha 6 — Poroțchî 7, 
Pexa 5, Matei 5, Mierluț 5 — 
Anca 6, Mureșon 5, Cîmpeanu 
II 5 (min. 67 Dumitrescu 5) — 
Uifăleanu 6, Vaczi 5 (min. 57
Coca 5), Batacllu 5.

Arbitrajul : FOARTE BUN ; la
centru N. Ralnoa (Bîrlad); la
linie : M. Rotaru (lași) și C. Băr- 
bulescu (București).

Cartonașe galbene : BOC. 
Trofeul Petschovschi : 9.
La tineret-speranțe t 2—1 (0—1).

rijate de Oblemenco și Ștefănescu 
și prompt finalizate de Bălăci. 
Acești trei jucători au fost, prin 
evoluțiile lor superioare, factorii 
hotărîtori ai victoriei la scor. Rea
lizările lor din ofensivă au adus 
apărarea oaspeților în poziții de 
„k.o.“, obligînd-o să cedeze pînă 
în final încă de trei ori. BĂLĂCI 
a marcat două goluri foarte fru
moase în min. 40 și 75, iar OBLE
MENCO a stabilit rezultatul final 
în ultimul minut de joc, dintr-un 
penalty acordat prompt de arbi
trul Rainea la un fault cu totul 
inutil al lui Pcxa asupra acelu
iași Oblemenco. în repriza se
cundă, pe parcursul căreia craio- 
venii au ratat alte patru-cinci 
mari ocazii de gol, clujenii au 
avut o singură zvîcnire pericu
loasă, în min. 80, cînd Uifăleanu 
a ratat nepermis de ușor, dintr-o 
poziție excelentă.

Laurențiu DUMITRESCU

SCORUL PUTEA FI MAI MARE...
mult aplomb, siguranță și constan
ță decit o făcuseră in prima re
priză.

Pină în min. 20 al partidei, pru
dența a fost prezentă în ambele 
tabere, fiecare echipă păstrînd în 
compartimentul defensiv cite șase 
„jandarmi" contra patru atacant!. 
F.C. Argeș a „aruncat zarurile" 
in min. 22, cînd Radu II l-a des
chis excelent pe TROI. Rapida ex
tremă a sprintat. apărarea oaspe
ților a greșit, crezînd că este of
said, și șutul lui Troi. din colțul 
careului mic, nu-i dă nici o spe
ranță lui Popa : 1—0. Din acest 
moment, gazdele pasează mai bine. 
Dobrin (min. 35) realizează o ca
valcadă de driblinguri, depășind 
întreaga apărare constănțeană. in
clusiv pe portarul Popa, însă 
mingea șutată de piteștean iese 
de puțin în afara cadrului porții. 
In min. 59 asistăm la un gol foarte

spectaculos, Jercan îl lansează 
cu o pasă lungă pe TROI, acesta 
oprește mingea pe cap, o mai 
joacă o dată, tot cu capul in vi
teză și lăsînd-o să cadă pe picio
rul drept, șutează fulgerător in 
gol : 2—0. Apărarea constănțeană, 
nefiind într-o formă bună, face cu 
greu față atacurilor argeșene, însă, 
fie că Popa apără excelent In cî
teva rînduri (min. 63. 69, 72), fie 
că Dobrin și Radu II greșesc de 
două ori ținta. Scorul se mai modi
fică doar o dată. în min. 87. cînd 
RADU II stopează pe piept balo
nul centrat de Olteanu, și îl reia 
fulgerător in plasă, de la 18 m.

F.C. Constanța nu poate emite 
pretenții din moment ce a tras un 
singur șut pe spațiul porții, In 
min. 85. Ivan a gafat, Negoescu a 
trimis spre gol, dar Cîrstea a de
gajat de pe linia porții.

Stelian TRANDAFIRESCU

UN PORTAR INSPIRAT: BATHORI I
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Stadion C.F.R. ; teren bun ; 
timp frumos ; spectatori aproxi
mativ 14 000. Raport de cornere: 
6-8. Raportul șuturilor la poartâ : 
11-7 (pe spațiul porții : 3—2).
Raportul faulturilor comise : 6—9.

C.F.R. ; Moldovan 7 — Lupu 6, 
Cojocaru....................... — ...
8, Szoke 
6, Mihai 
Moga 5

F. C.
(min. 85
7 (min. , .,.
M. Marian 7, Nicu 6 — Haiduc 
Morohai 6, Dumitriu 
Sâlceanu 6, Burcea 5, 
8.

Arbitrajul s FOARTE 
centru : A. ' ‘ ‘ ‘ .
C. Dinulescu (ambii din București) 
șî M. Fediuc (Suceava),

Cartanoșe galbene : NEDELCU I 
șl MOGA.

Trofeul Petschovschi : 8.
La tineret-speranțe : 2-1 (0-0).

6 (min. 46 Soo 7), Vișan 
6 — Moș 8, M. Breton 
6 — Țegoan 7, Adam 6. 
(min. 71 Pop).
GALAȚI : Ion Vasile 8 
Hagioglu) — Nedelcu I 
80 Pâtrașcu), Stoica

Munich ;

III 7 
Nedelcu

BUN : 
la lir

8,
7,

II

CLUJ-NAPOCA, 2 (prin telefon).
Așadar, F.C. Galați a reușit aici, 

pe terenul feroviarilor, ceea ce nu 
reușise în prima etapă a acestui 
campionat, acasă, pe malul Dunării. 
Rezultatul este echitabil și reflectă 
situația de pe teren. Acest 0—0 ne 
spune că în privința șuturilor la 
poartă ambele echipe au manifestat 
carențe, mai ales în ceea ce privește 
preciza loviturilor. Excepînd acest ca
pitol. în rest, partida a fost agreabilă, 
pe alocuri antrenantă. S-a jucat des
tul de frumos. F.C. Galați ne-a ară
tat că s-a schimbat mult, incompara
bil cu ce a arătat în toamnă. In 
schimb, feroviarii, disciplinați și me
todici în joc ca întotdeauna, s-au 
pripit în apropierea careului, unde 
tandemul Tegean—Adam n-a fost în 
forma lui bună. Surprinzător, dar în 
primele 15 minute, F. C. Galați a 
avut inițiativa șl în min. 6, Nedelcu 
II a trimis pe lîngă poarta goală, tn 
min. 22, colegul Iul. Burcca, a avut 
o ocazie și mai mare, dar după ce 
a trecut de toți apărătorii, a șutat pe 
lîngă portar, dar și pe lîngă bară. în. 
min. 26 a ratat, Adam, Iar în min. 30. 
la șutul lui MHiaia ion Vasile a jvut

la 
--------- _________ , linie: 
Gh. Reteian șl M. Popascu (tot» 
din București).

Cartonașe galbene: RADU II și 
OLTEANU.

Trofeul Petschovschi: 9.
La tineret-speranțe: 3-0 (3-0).

lentă demonstrație de costumație, 
ritm și muzică. Tribunele 
plaudat îndelung, mai ales 
ceputul scurtului spectacol 
s-a anunțat că el este dat 
stea echipei piteștene de 
căreia i s-a urat mult succes in 
meciul cu F.C. Constanța.

Trecînd la partidă, vom subli
nia că, mai ales în repriza a 
doua, piteștenii au evoluat cu mai

au a-
La în- 

cînd 
în cin- 
fotbal.

ECHITABILA
un reflex excepțional, respingînd cu 
piciorul. Nedelcu II e din nou pe 
punctul de a înscrie (min. 42), însă 
Moldovan deviază în corner.

După pauză, feroviarii încearcă să 
vitalizeze atacul, renunță la Cojo- 
caru. în locul căruia se retrage Mihai 
și intră Soo. In min. 48. acesta trage 
ca... în tinerețe, puternic, razant cu 
bara. Tot el expediază balonul în 
min. 55, punîndu-1 în dificultate pe T. 
Vasile La poarta cealaltă (min. 60), 
Nedelcu II are o bună situație, dar 
lovește mingea defectuos. Peste două 
minute îl imită Moga, care doar de 
la 4 m, șutează imprecis. Au mai 
ratat Tegean șl Adam (min. 73). în 
min. 82 o fază mult discutată de tri
bune. La un șut de la distanță. I. Va
sile n-a putut reține din prima în
cercare, dar cînd pune mîna pe minge 
în careul mic. Moș șutează din mîna 
portarului, înscrie, dar golul e anu
lat pe motiv de fault. Decizie justă. 
De altfel, I. Vasile părăsește terenul 
de joc, cu mîna pansată. Gazdele Ini
țiază ultimele atacuri, dar fără rezul
tatul scontat.

Constantin ALEXE

IAȘI, 2 (prin telefon).
Partida de „avanpremieră" a 

returului campionatului nu a sa
tisfăcut pretențiile spectatorilor 
prezenți la meci și nici a tele
spectatorilor decît într-o mică 
măsură. în general, fntîlnirea de 
la Iași nu s-a ridicat, din punct 
de vedere calitativ, la nivelul 
scontat O primă repriză anostă, 
cu puține faze de poartă, în care 
oaspeții au făcut totul ca să nu 
primească gol, strîngîndu-și rîn-

Stadionul „23 August" ; teren 
bun, puțin alunecos ; timp fru
mos ; spectatori, aproximativ 
8 000. A marcat : D. IONESCU 
(min. 48). Raport de cornere : 
15—4. Raportul șuturilor la poar
tă : 16—7 (pe spațiul poiții: 9—3). 
Raportul faulturilor comise : 10—12.

POLITEHNICA : Mlhăilă 6 -
Anton 6, Vlod 6, Dinu 7. Cio
cârlan 8 — Romilâ II 6, Simio- 
nov 7, Simîonoș 8 — Grosara 6, 
(min. 46 D. lonescu 7). Dănllă 
7, Costoa 7 (min. 89 Amarandei).

OLIMPIA : Bathorl I 9 - Filip 
6. Bîgan 7, Knoblau 6, Bocșa 5 
— Naom 7, Borota 7, Keiser 6 
(min. 72 lancu 5) — Lucaci 6.
Hoțeganu 6. Helvel 7.

Arbitrajul : BUN ; la centru : 
Gh. Limona (București) ; la li
nie : C. Pirvu (Brăila), — cu gre
șeli — șl I. Roșoga (București).

Cartonașe galbene : KEISER
Trofeul Petschovschi : 8
La tineret-speranțe ; 0-0

durile în apărare și dînd astfel 
posibilitate studenților ieșeni să 
păstreze în majoritatea timpului 
inițiativa. Așadar, fazele clare de 
finalizare — cu mici excepții — 
au lipsit, pentru că localnicii au 
întîlnit un adversar care a avut 
punctul forțe în compartimentul

defensiv (în special Bathori I) și 
la mijlocul terenului.

Așa cum spuneam, prima parte 
a meciului a fost săracă în ocazii 
clare de gol. Deși puține, trebuie 
însă să reținem cele cîteva si
tuații favorabile ale ieșenilor ra
tate de Dănilă, în minutele 14, 
43 șl 45, atunci cînd Bathori 1 
și-a salvat miraculos poarta prin 
reflexe de ultim moment La rîn- 
dul lor, oaspeții, destul de șterși 
în ofesivă, în majoritatea primei 
reprize, au inițiat două contra
atacuri foarte periculoase, cînd 
Helvel (min. 10) și Lucaci (min- 
44) au fost la un pas de a puncta.

A venit repriza secundă și jo
cul a avut un aspect mal specta
culos. Jucătorii ambelor echipe 
au apăsat pe accelerator și me
ciul a crescut valoric. Abia in" 
trodus în teren, tinărul D. IO
NESCU — țișnind pe aripa dreaptă 
— a primit o pasă în diagonală 
de la Komilă II și, profitînd de 
momentul de ezitare al fundași
lor adverși, induși în eroare de 
semnalizarea greșită a tușierului 
C. Pirvu. care l-a văzut în po
ziție de ofsaid pasiv pe Dănilă, 
plasat undeva in interiorul careu
lui — a pătruns, a șutat puternic 
din unghi și mingea, după ce a 
intîlnit mîna lui Bathori I, a. lo
vit stîlpul din dreapta porții și 
s-a oprit în plasă.

în continuare, antrenorul Gh. 
Staicu șl-a îndemnat jucătorii sa 
iasă la atac Naom a renunțat la 
sarcinile sale defensive și sătmă
renii au devenit mult mai peri
culoși în atac. în min. 59 șansa 
i-a ajutat pe ieșeni să nu fie 
egalați ; atunci, Hațeganu a tri
mis mingea cu boltă peste Ml- 
hăilă, aceasta întîlnind unul din 
stîlpii porții.

Pînă în final ocaziile favora
bile au alternat — ceva mai elare 
de partea gazdelor — dar Bathorl 
I. in bună formă, a continuat să 
apere magistral

Gheorghe NERTEA



„CUPA FEDERAȚIEI" LA HOCHEI

S.K.A. SVERDLOVSK

A

HANDBALUL FEMININ ROMANESC IN FATA
UNOR NOI CONFRUNTĂRI INTERNATIONALE

SCHIORI ROMANI 
în Întreceri 

INTERNAȚIONALE

A CUCERIT TROFEUL • Reprezentativa țării — Ia puternicul turneu de la Neubrandenburg

• I.E.F.S. susține joi la Kiev partida retur din semifinalele C.C.E.

Duminică seara, odată cu înche
ierea ultimei partide-derby, S.K.A. 
Sverdlovsk — România, a luat 
sfîrșit ediția 1975 a tradiționalei 
competiții internaționale dotată 
cu „Cupa Federației române do 
hochei". Ea capătul unei săptă- 
mîni de întreceri interesante și 
de bună factură tehnică, trofeul 
a fost cucerit de reputata forma
ție sovietică de club (din pri
ma ligă a campionatului U.R.S.S.) 
S.K.A. Sverdlovsk.

Iată scurte relatări de la par
tidele disputate în ultimele zile.

ELVEȚIA — POLONIA (B) 3—2 
i (0—0, 2—2, 1—0)

Prin prisma rezultatelor șl a 
evoluțiilor anterioare, formația 
Elveției pornea favorită în me
ciul de sîmbătă seara. Ea a ob
ținut în cele din urmă victoria, 
dar la o diferență minimă și cu 
prețul unor mari eforturi. In ge
neral, partida a purtat amprenta 
echilibrului. Tacticii de contra
atac a formației helvete (bazată 
pe marea viteză a jucătorilor săi 
și care i-a și adus succesul în în- 
tîlnlrea cu România), i-a fost 
opus un joc pozițional, metodic și 
prudent. Și astfel, anihilînd vîr- 
furile rapide și incisive ale el
vețienilor (Widmer, Duerst, fra
ții Neiniger), echipa secundă a 
Poloniei (de la care, să fim sin
ceri, așteptam ceva mai mult!) 
a menținut multă vreme scorul 
egal. Polonezii au fost învinși, to
tuși, nu pe contraatac, ci prin 
două șuturi de la distanță, ma
gistral ’ executate de un fundaș. 
Au marcat t Loenberger (2) și 
Dubois, pentru Elveția, respectiv, 
Pytel și Wlodarczyk. FI. Gubernu 
si M. Presneanu (România) au 
arbitrai un meci fair, cu foarte 
rare eliminări.

BOXERII FRUNTAȘI» AU EVOLUAT

S.K.A. SVERDLOVSK — ROMANIA 
9—3 (2—0, 6—2, 1—1)

Partida finală a turneului a 
oferit un meci disputat și inte- 

în care formația sovie- 
Hoche- 
confir-

resant, 
tică a obținut victoria, 
iștii din Sverdlovsk au ___
mat virtuțile etalate pe parcursul 
competiției i patinaj excelent, o 
bună organizare a jocului, putere 
de luptă. In compania acestui ad
versar valoros, formația noastră 
s-a comportat inegal. Ea a reușit 
faze frumoase, momente de do
minare (nefinalizate, însă) dar — 
în același timp — a avut lungi 
perioade de joc confuz, cu nu
meroase erori în apărare (o ca
rență, se pare, cronică a forma
ției noastre), de care au profi
tat în mod prompt adversarii. 
Un gol primit în primele 20 de 
secunde ale partidei a descurajat 
formația română ' care avea să-și 
revină abia în a treia repriză 
a acestui meci decisiv, pe care 
a disputat-o la un nivel (oare
cum) apropiat de valoarea și de 
posibilitățile sale reale. Scorul 
este, fără îndoială, sever și — 
poate — puțin îngrijorător, dar 
meritat, fiind administrat de o 
formație care ia foarte în serios 
jocul de hochei.

Au marcat : Kuterghin (3), Pri- 
rodin și Potiapurin (cîte 2), Mol- 
ceanov și Iakunin, pentru învin
gători, respectiv, Gh. Iluțanu, 
Tureanu și Axinte. Au arbitrat t 
A. Zaharov (U.R.S.S.) și O. Bar
bu (România).

Romeo VILARA 
Valeriu CHIOSE

CLASAMENTUL
1. S.K.A. Sverdlovsk 4 400 32-11 8
2. Cehoslovacia (lin.) 4 2 0 2 18- 9 4
3. România 4 202 15-17 4
4. Elveția 4 202 14-20 4
5. Polonia (B) 4 004 6-28 0

în cursul acestei săptămîni, 
handbalul feminin românesc va 
susține noi confruntări interna
ționale peste hotare prin două 
formații. Cea dintîi este repre
zentativa României care — înain
tea jocului retur cu formația 
R. F. Germania, contînd pentru 
calificările la C.M. — se ali
niază la turneul tradițional de la 
Neubrandenburg (R. D. Germană). 
La ediția din acestr an a compe
tiției participă formațiile Unga-

CAMPIONATELE
DE ATLETISM ÎN SAL!

ALE S. U. A.
Madison 

York s-a
Square Garden din 
desfășurat cea de-a

La 
New 
87-a ediție a campionatelor indoor - 
de atletism ale S.U.A. Atletul 
american Arnie Robinson a cîști
gat proba de săritură în lungime 
cu performanța de 8,01 m, iar com
patriotul său Dwigt Stones a ocu
pat primul loc în proba de sări
tură în înălțime cu 2.21 m. In pro
ba de săritură cu prăjina, victo
ria a revenit lui Roland Carter — 
5,33 m, urmat, cu același rezul
tat, de sovieticul Valeri Bako și 
polonezul Wladislaw Kozakiewicz. 
Celebrul fondist tanzanian Filbert 
Bayi a terminat învingător în cursa 
de o milă, fiind cronometrat în 
4 :02,1. Recordmana mondială în 
proba de aruncare a discului, Fa
ina Melnik (U.R.S.S.), a concurat 
în proba de aruncare a greutății, 
pe care a cîștigat-o cu 16,42 m. 
Alte rezultate î masculin : 60 yarzi 
garduri ! Charles Foster — 7,1 ; 
greutate î Al Feuerbach — 20,67 m ; 
1009 yarzi I Rick Wohlhuter — 
2 :06.4 ; feminin : 60 yarzi : Alice 
Anum (Ghana) — 6,6 ; 60 yarzi 
garduri : Modupe Oshikoya (Nige
ria) — 7,6 ; o milă : Francie Lar- 
rieu — 4 :42,8 ; înălțime : Joni
Huntley — 1,83 m ; lungime :
Martha Watson — 6,45 m. 

riei, Poloniei, R. D. Germane și 
României (grupa I) și U.R.S.S., 
Iugoslaviei, Cehoslovaciei și R. D. 
Germane II (grupa II). Handba
listele românce vor întîlni, în or
dine, echipele Ungariei (miercuri), 
Poloniei (joi) șț R. D. Germane 
(sîmbătă). Duminică, cînd sînt 
programate finalele, cîștigătoarele 
celor două grupe jucînd între ele 
pentru locul I, ocupantele locu
rilor secunde — pentru III—IV 
ș.a.m.d. Iată lotul care va părăsi 
Capitala marți (cu excepția jucă
toarelor de la I.E.F.S., Ionică, 
Boși și Lăcustă care vor pleca 
de la Kiev la Neubrandenburg) i 
Stan și lonescu (portari) — 
Cojocaru, Arghir, Pițigoi, Mikloș, 
Iordache, Soș, Furcoi, Vieru, Pe- 
trovici, M. Popa, Cojocărița. An
trenori — Constantin Popescu și 
Dan Bălășescu.

In cursul după amiezii de azi 
va părăsi țara și echipa I.E.F.S. 
București care urmează să susțină 
joi, la Kiev, returul întîlnirii cu 
campioana U.R.S.S., Spartak Kiev, 
din cadrul semifinalelor C.C.E.» 
Iată lotul pe care îl va avea la 
dispoziție antrenorul Haralambie 
Firan : Ionică și Oprea (portari) 
— Frîncu. Boși, Hobincu, Alexan- 
drescu, Bunea, Doina Radu, lo
nescu, Vărgălui, Lăcustă, Luca, 
Bota.

ÎNTRECERILE de schi nordic de la lahti
Au început întrecerile tradițio

nalului concurs internațional de 
schi (probe nordice) de la Lahti 
(Finlanda). In proba de 15 km, 
victoria a revenit sportivului so
vietic Vasili Recev, urmat de Juha 
Mieto (Finlanda) și Evgheni Beli- 
ciev (U.R.S.S.). în proba feminină 
de ștafetă 3x5 km, echipa 
U.R.S.S. (Nina Seliunina, Raisa 
Smetanina și Galina Kulakova) s-a 
clasat pe primul loc, secundată^ de 
formația Finlandei. Proba de sări
turi de la trambulina mare a fost 
cîștigată de elvețianul Walter Stei-

S-a încheiat Spartachiada 
armatelor prietene

Desfășurată într-un decor feeric 
și o organizare foarte bună (asi
gurată de A. S. Caraimanul Buș
teni), „Cupa Caraimanul" la schi- 
fond pentru juniori — la care au 
fost prezenți concurenți bulgari și 
români — a fost dominată de re
prezentanții țării noastre, care au 
cucerit locul I în toate probele 
disputate în compania juniorilor 
bulgari. Rezultate tehnice i JU
NIORI 10 KM : 1. E. Cercel 34:28 ;
2. I. Pelin 34:43 ; 3. I. Solovăstru
35:09 ; 3 X 10 KM : 1. România
(Pelin, Cercel, Solovăstru) lh 
46:18 ; 2. L.E.S. Predeal lh49:15 ;
3. Bulgaria lh51:20 : JUNIOARE
5 KM : 1—2. Lucia Benga și Vilma 
Tudor 20:33 ; 3. Iordanka Lazarova 
(Bulgaria) 20:38 ; 3X5 KM : 1.
România (Cornelia Mititelu, Vilma 
Tudor, Lucia Benga) lh00:12, 2. 
România II lh01:50, 3. Bulgaria
lh03:03.

Proba a

In ultima zi a ediției a V-a 
a Spartachiadei de iarnă a arma
telor prietene s-a disputat ștafeta 
de biatlon 4 x 7,5 km. 
fost cîștigată de echipa Poloniei 
cu 2h09:41,2, urmată 
U.R.S.S. 2hl0:14,4 ; 3. R. 
mană 2hl6:01,6 ; 4.
2h20:42,8 ; 5. r
veanu, Vestea, 
21122:37,8 ; ' _ 

de : 2.
D. Ger-

,; 4. Cehoslovacia
România (Cristolo- 

Voicu, 
; 6. Bulgaria

7. Ungaria 2h31:53,8.

Fontana)
21123:23,4 ;

ner (sărituri de 113 m și 105,5 m), 
care i-a întrecut pe favoriții pro
bei, austriecii Karl Schnab, Anton 
Innauer și Willy Ptirstl. In cursa 
de 15 km din cadrul combinatei 
nordice, pe primul loc s-a situat 
vest-germanul Urban Hettich.

TURNEUL CELOR 5 NAȚIUNI

LA RIOBY

• c.
LA GALAȚI SI» BRAILA Franța surclasată la Dublin

Dafinoiu — învins la 
dar învingător

Galați I
prin

• C. Cuțov: numărat... 
abandon I

TURNEE DE TENIS

reuniunea de la Con- 
componenții lotului națio- 
box au susținut noi me-

După 
stanța, 
nai de 
ciuri de verificare. O parte din
tre pugiliștii noștri fruntași au 
evoluat la Galați, iar alții, Ia 
Brăila, în compania sportivilor 
celor două cluburi specializate. 
Gala de la Galați a fost urmă
rită de 3 000 de spectatori, dar, 
cu unele excepții, meciurile au 
fost de un nivel tehnic modest. 
Cele mai apreciate partide au 
fost, T. Ghinea — Al. Turei (scmi- 
viuscă), Gh. Ciochină — N. Bu- 
teseacă (pană) și S. Cuțov — O. 
Amăzăroaie (semiușoară), în care 
primii au obținut victorii (Al. Tu
rei a fost în mod nedrept decla
rat învins). O frumoasă impresie 
a lăsat tînărul gălățean C. Chi- 
racu, care l-a întrecut clar la 
puncte pe C. DafinOiu. Celelalte 
rezultate i I. Donose b.p. I. Ga
vrila (cat. muscă), A. Guțu p.p. 
C. Stanciu (ușoară), I. Tîrîiă p.p. 
T. David 
p.p. V. 
S. Tîrîiă 
(mijlocie), 
vorabil 
12—6. (T. 
dețean).

în gala de la Brăila, selecțio
nații s-au comportat bine, majo
ritatea lor terminînd învingători 
partidele susținute. Cei 2 000 de 
spectatori au asistat la meciuri

frumoase și, în același timp, l-au 
văzut la podea pe C. Cuțov, în 
partida cu brăileanul E. Stoica, 
în final, Cuțov a cîștigat prin 
abandon în ultima repriză. Cele
lalte rezultate în ordinea catego
riilor (primii sînt boxerii brăi- 
leni) i Șt. Boboc p.p. R. Cozma, 
E. Coman p.p. C. Gruiescu, C. Voi- 
nescu b.p. J. Vancea, I. Guță p.p. 
G. Pometcu, I. Răduț p.p. 
Ghiță, Al. Podgoreanu 
C. Hajnal, N. Michitov 
Fuîcu, C. Ciochină b.p.
poieșu, C. Cocîrlea b. dese. 1 
Istrate. (Gr. RIZU, coresp.).

FI.
p. ab. 2 
b.p. I.

D. Cim-
P.

în sferturile de finală ale pro
bei de dublu bărbați ale turneu
lui de la Ridgefield, cuplul Ion 
Tiriac — Alex Mayer a eliminat 
cu 6—2, 7—6 perechea australiană 
Ernie Ewert — Chris Kachel. En
glezul Roger Taylor 
canul Alex Mayer se 
în finala de simplu. In semifinale : 
Taylor — Fleming 
Mayer — Dowdswell

★
In semifinalele de 

tonio (turneu W.C.T.) î 
— Alexander 7—6, 6—2, 
Lutz 6—3, 4—6, 6—2.

★
In semifinalele turneului de la 

Rotterdam : Okker — Borg 6—3, 
7—5; Ashe — Dominguez 6—1,6—4.

și ameri- 
vor întîlni

6—3, 6—4 ;
7—6, 6—1.

la San An-
Stockton
Smith —

3-9

AGENDA SĂPTĂMÎNII

(semimijlocie), St. Voicu 
Didca (mijlocie mică), 
b. ab. 1 M. Culineac 
Scorul final a fost fa- 

componenților lotului i 
SIRIOPOL, coresp. ju-

4—8

8—9

8—17

HANDBAL
TENIS
PATINAJ
ARTISTIC
FOTBAL
HANDBAL
SCHI
SCRIMA
VOLEI
TENIS
SCRIMA
ATLETISM C.E. de sală, la Katowice
HOCHEI C.M. grupa C, la Sofia

Trofeul R. D. Germane (f), la Neubrandenburg 
Turnee W.C.T. la Hartford (S.U A.) și Londra

Echipa Australiei a cîștigat fi
nala zonei asiatice a „Cupei Da
vis". în prezent, ea conduce cu 
3—0 în meciul cu Noua Zeelandă. 
La dublu î Newcombe, Masters — 
Parun, Fairlie 6—4, 6—4, 7—5.

Pe stadionul Murrayfield din 
Edinburg, în fața a 85 000 specta
tori, echipa de rugby a Scoției a 
învins cu 12—10 (9—6) formația
Țării Galilor, într-un meci pen
tru Turneul celor 5 națiuni. In 
aceeași competiție, la Dublin, se
lecționata Irlandei a surclasat cu 
25—6 (10—6) reprezentativa FranțeL

CAMPIONATE DE FOTBAL IN EUROPA
Nici o e- 
propriu.

C.M. la Colorado Springs (S.U.A.) 
Sferturi de finală în Cupele Europene 
Spartak Kiev — I.E.F.S. (f) semifinală 
Festivalul de la Holmenkollen — Oslo 
Cupa Europei la floretă (b), la Paris 
Turneul final al C.C E. (f), Ia Catania 
Turneul final al Cupei Ausonia (jun.), 
Turneu internațional de floretă (m), la

(retur)

Viareggio 
Paris

ITALIA (etapa a 20-a) : 
chlpă n-a pierdut pe teren 
Juventus a pierdut un punct aca
să, iar Lazio două la Milano! Re
zultate i Cagliari—Bologna 1—1
(Nicolai, respectiv Savoldi din 11 
m), Cesena—Ascoli 0—0, Inter—La
zio 3—1 (Fedele 2, Boninsegna din 
11 m, respectiv Chinaglia), Juven
tus—Sampdoria 1—1 (Valente a
deschis scorul pentru genovezi — 
a egalat Damiani). Lanerossi — 
Milan 2—0 (Vitali 2), Napoli—Fio
rentina 1—0 (Chierici), Roma—Va
rese 1—0 (Prati), Ternana—Torino 
2—1 (Benatti din 11 m, Traini, 
respectiv Graziani). Clasament i 
Juventus 30 p, Lazio și Napoli cîte 
26 p, Torino 25 p, Roma 24 p. In 
clasamentul golgeterilor condu
ce Savoldi (Bologna) — 13 g. ur
mat de Prati (Roma — 10 g etc.).

CESARE TRENTINI

UNGARIA (etapa a 15-a): Vasas— 
Csepel 3—2, Videoton — Gyor 3—2, 
Honved — M.T.K. 3—1, Salgotarjan 
— Ujpesti Dozsa 1—1, Zalaegerszeg

ATLETISM • Concursuri de sală, 
la Praga : înălțime (f) — 1. A.
Krejch (Ung.) 1,82 m. 2. Bradachova 
(Cehosl.) 1,80 m, 3. Bouma (Ol.) 

1,80 m. 4. Cznik (Ung.) 1,76 m, 5. 
Roxana Vulescu (România) 1,73 m : 
înălțime (m) — 1. Rune Almen
(Sued.) 2,23 m, 2. Patronls (Gr.) 
2,16 m... 5. L. Târ&k (România)
2,11 m ; la Moscova : 60 mg — Vik
tor Miasnlkov (U.R.S.S.) 7,6 sec ;
60 m — Al. Korneliuk (U.R.S.S.) 
6,5 sec ; 400 m (f> — Nadejda Ilina 
(U.R.S.S.) 54,3 sec.

BASCHET a Cupa campionilor eu
ropeni (m). etapa 5. sferturi de fi
nală : U.B.S.C. Viena — Zadar (Iugo
slavia) 80 — 86 (32 — 40) ; Transol Rot
terdam — Alvis Stackholm 104 — 71 
(46—31) ; Balkan Botevgrad — 
Slavia Praga 94 — 75 (40 — 40) ; Ra
cing Malines (Belgia) — Ignis Vare
se 87 — 99 (46 — 55) ; Maccabi Tel
Aviv — As Berck 68 — 78 (50 — 39).

BOX • La Melbourne, fostul cam
pion de box la cat. grea Joe Fra
zier l-a învins prin k.o. tehnic în 
repr. 9 pe Jimmy Ellis. • La Bo
logna, englezul Joe Bugner și-a păs-

HOCHEI
grupa C. la Sofia : 
tria 2—0 (2—0, 0—0, 
— Belgia 14—0 (4—0. 
ta— Danemarca 4—0

PE GHEAȚA • C. M. 
Norvegia — Aus- 
0—0), Ungaria 

5—0, 5—0), Fran
co—0, 1—0, 3—0).

Pawlidis (R.F. Germania) 
nek (Polonia).

și Torna-

ziarului 
la Lenin- 

Vladimir 
(U.R.S.S.) 51,36 sec. (rec. eu-

Bure 1 : 55,29 ;

BOB a Concursul preolimpic de 
bob 2 de la Igls : 1. Austria (Sperling 
— Zanuschirm), 2. Elveția.

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT

trat titlul de campion european la 
cat. grea, învingînd prin k.o. 
în repr. 5 pe italianul Dante

tehnic 
Cane.

HANDBAL e Turneul de la 
se (Danemarca) : Iugoslavia — 
Germania 20 — 17 (11 — 10), Ceho
slovacia — Danemarca 15 — 13 (10 — 6), 
Iugoslavia—Cehoslovacia 19—14 (8—8), 
R.F.G. — Danemarca 20—14 (13—8).
• La Tokio, în finala zonei asia

tice a preliminariilor C.M. (f) : Ja
ponia — Israel 19 — 4 (10 — 3).

Oden- 
R. F.

HOCHEI PEIARBA. • Cupa mon
dială, la Kuala Lumpur (Malayezia): 
Malayezia—Noua Zeelandă 0—0 (40.000 
de spectatori).

LUPTE a Turneu internațional de 
greco-romane la Faenza (Italia) : 
învingătorii, în ordinea categoriilor 
de greutate : Caltabiano (Italia) ; 
Mauro (Italia) : Pakuszewski (Polo
nia) ; Orazio (Italia); Șefudov (Bul
garia) : Neev (Bulgaria) ; Boucho- 
ule (Franța) ; Nikolov (Bulgaria) ;

NATATIE • Premiul 
..Komsomolskaia Pravda", 
grad : 100 m liber (m) — 
Bure 
rop.). 200 m liber _ .
100 m spate (m) — Potiakin (U.R.S.S.) 
1 :00.11 ; 100 m spate (f) — Ann
Marshall (S.U.A.) 1 :07,43 ; 200 m
liber (f) — Ann Marshall 2 : 08,08 ; 
200 m fluture (m) — Avtușenko
(U.R.S.S.) 2 : 05,08 ; 200 m fluture (f) 
— Natalia Popova (U.R.S.S.) 2 :19,66.

SCHI • Concurs de sărituri pe 
trambulina de la Vikersund (Norve
gia) : 1. Reinhold Bachler (Austria) ; 
cea mal lungă săritură a sa : 141 m.

VOLEI • Turneul final al Cu
pei campionilor europeni (m), la 
Amsteleveen (Olanda) : T.S.K.A. Mos- 
kova — S.C. Leipzig 3—0 (3, 5,
Zetor 
(9,6,6) • Turneul final al Cupei cu
pelor (m), la Ankara : Levski Spar
tak Sofia — Odolena Vodă (Cehosl) 
3—2 (5, 3, —13, —14, 3), Radiotehnik 
Riga — Ujpesti Dozsa 3—0 (5,5,8).

S.C. Leipzig 3—0 (3, 5, 9).
Brno — Slavia Sofia 3 —0

— Bâkescsaba 1—0, Szombathely — 
Pecs' 1—2, Tatabânya — Diosgyor 
0—0. In clasament : Ujpesti Dozsa 
28 p. Honved 26 p, Ferencvâros 
26 p.

R.F. GERMANIA (etapa a 22-a) 1 
Bayern Miinchen — SV Wupper
tal 3—1 ; M.S.V. Duisburg 
russia Monchengladbach 
Fortuna Dusseldorf - 
2—1 ; VfL Bochum 
Braunschweig 1—0 ;
Essen — Werder Bremen 
Kickers Offenbach — F.C. 
1—4 ; F.C. Kaiserslautern ■ 
tracht Frankfurt pe Main 
Hertha B.S.C. — V.f.B. - 
4—0. Clasament i 1.
Monchengladbach — 
Hertha B.S.C. — 30 p; 
Offenbach — 28 p.

ANGLIA (etapa a 32-a) : Arsenal- 
Everton 0—2 ; Carlisle—Leicester 
0—1; Coven*y—Burnley 0—3; Derr 
by—Tottenham 3—1 ; Ipswich— 
Sheffield United 0—1 ; Leeds—■ 
Manchester City 2—2 ; Liverpool—* 
Chelsea 2—2 ; Middlesbrough—< 
Stoke 2—0 Queen’s Park Rangers 
—Luton 2—1 ; Wolverhampton— 
Birmingham 0—I. In clasament 
conduce Everton cu 40 p, urmată 
de Burnley — 39 p.

- Bo-
1- 1 5 

Schalke
Eintracht 
Rot-weiss 

1—1 ; 
Koln

- Ein-
2— 2 ; 

Stuttgart 
Borussia

31 p ; 2. 
3. Kickers

MADRID (Agerpres). — 
Federația spaniolă de fotbal 
a anunțat că meciul dintre 
selecționatele României și 
Spaniei, programat la 17 a- 
prilie în cadrul campionatu
lui european interțări, se va 
disputa la Madrid, pe sta
dionul „Santiago Bernabeu", 
cu o capacitate de 100 000 de 
locuri.

i

4

â

• Reprezentativele U.R.S.S 
terminat învingătoare în 
Prima a întrecut cu 2—0 
selecționată din orașul 
prin golurile înscrise de 
(min. 40) și Fedorov (min. 
lecționata olimpică a 
Paris pe Red Star, cu 3—0 (2—0). ,

au
Franța. 
(1-0) o 
Chatou. 
Datnin 

62). Se- 
învins la

Redacția șl administrația s București, str. V. Conța nr. 16 ; lei. centrala 11,10.05 ; secția coresp. 11.51.09 ; interurban î? și 286 ; telex j 11180 sport r. Tiparul L P. „Informația" București 10 368


