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Aseară, la ora 21,00, conform Legii electorale, toate centrele 
de vot din țară au încheiat operațiunile de votare.

După încheierea votării, membrii comisiilor electorale ale sec
țiilor de votare din întreaga țară au trecut la despuierea urnelor 
și la numărătoarea voturilor.

Rezultatele alegerilor pentru Marea Adunare Națională și 
Consiliile populare, in cadrul cărora practic toți cetățenii cu drept 
de vot și-au exercitat prerogativele, vor fi date publicității după 
centralizarea acestora la Comisiile electorale teritoriale și la Co
misia Electorală Centrală. Masiva participare la urne, entuziasmul 
cu care au votat cetățenii țării, sint o incontestabilă mărturie a 
încrederii nestrămutate în viitorul luminos al patriei noastre, prefi
gurat cu atita strălucire in documentele Congresului al Xl-lea ol 
partidului, in Programul comuniștilor români, in fapt, programul 
întregului popor.

Votul milioanelor de cetățeni — români, maghiari, germani și 
alte naționalități — a constituit exprimarea fermă a hotăririi de 
a da viață acestui măreț program de înflorire a patriei, o mani
festare a coeziunii și unității națiunii noastre socialiste in jurul 
partidului, a secretarului său general, tovarășul Nicoloe Ceaușescu, 
o aprobare unanimă și un sprijin deplin al politicii interne și 
externe a partidului și statului nostru.

SOLEMN ANGAJAMENT SPORTIV
ÎN FAȚA URNELOR

Luni 10 martie 1975

în Circumscripția electorală nr. 1 „23 August
rintre milioanele de cetățeni 

maturi ai țării, care s-au 
prezentat duminică 9 martie 
în fața urnelor, la alegerile 

de deputați în Marea Adunare
Națională și consiliile populare, 
s-au aflat și numeroși sportivi,
tineri admirați și stimați pentru 
hărnicia cu care se pregătesc ca 
să-și ridice măiestria, spre a pu
tea reprezenta cu cinste culorile 
patriei în marile întreceri inter
naționale.

Pe cei mai mulți dintre ei îi 
cunoaștem, i-am văzut nu o dată 
Ia locul de muncă, în clasă sau 
amfiteatru, pe stadion. Ieri, însă, 
i-am întîlnit intr-o altă ipostază, 
intr-un moment solemn, exerci- 
tîndu-și dreptul constituțional al 
votului, expresia participării ac
tive și nemijlocite la viața politi
că și socială a țării. Vă vom îm
părtăși cîteva din gîndurile și sen
timentele ior. (Continuare în pag 1)

„ÎNDEMNURILE mesajului 
NE SINT MEREU PROASPETE 

ÎN CONȘTIINȚĂ"
La secția de votare nr. 86 din 

Circumscripția electorală nr. 1 îl 
intîlnim pe Nieolae Martinescu. 
Campionul olimpic este bine cu
noscut în cartier nu numai ca un 
strălucit sportiv, dar și ca un om 
foarte serios, care participă la ac
țiunile obștești, la activitățile de 
interes cetățenesc.

„Votul meu. ne spune Marli- 
nescu, aș vrea să reprezinte un 
angajament. Acela că nu vom pre
cupeți nici un efort pentru a trans
pune în viață indicațiile date de 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU 
în Mesajul adresat Conferinței pe 
țară a mișcării sportive. îndem
nurile cuprinse în acest strălucit 
document de partid ne sînt mereu

VIBRANTĂ ATMOSFERĂ SĂfWĂTORfASCĂ IA LOCUI
■ i VOTAT PRIMUL CETĂRAN M fĂRII, 

TOVARĂȘUL NICOLAE CEWSCU
Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU. 

secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Re
publicii Socialiste România, pre
ședintele Frontului Unității Soci
aliste, s-a aflat — în această zi 
a alegerilor, act politic de supre
mă manifestare a voinței mase
lor, de opțiune fermă și entu
ziastă pentru o nouă și strălucită 
etapă a istorici românești — din 
nou în mijlocul oamenilor, al fă
uritorilor bunurilor materiale și 
spirituale, lntîlnirea fiului iubit 
al țării cu alegătorii din circum
scripția electorală nr. 1 din Ca
pitală, cu cei investiți cu privi
legiul și imensa bucurie de a 
avea, pe buletinele lor de vot, 
numele tovarășului Nieolae 
Ceaușescu, a constituit momen- 
tul-simbol al acestei zile cu cele 
mai înalte semnificații.

Imaginea aceasta, a prezenței 
tovarășului Nieolae Ceaușescu în 
mijlocul cetățenilor, devenită atît 
de familiară, de firească și de 
dragă tuturor, exprimă, cu forța

Numeroși tineri 
sportivi de la Dinamo 
au votat la secția in
stalată chiar in in
cinta clubului lor. 
Hind pe rind au tre
cut prin fata urnei 
atleti, luptători, ca- 
noiști, caiaciști, multi 
dintre ei trăind cu 
acest prilej emoția 
majoratului, a primu
lui lor vot. 

celei mai vii realități, coeziunea 
deplină a poporului in jurul 
partidului și al secretarului său 
general, care și-a închinat întrea
ga viață fericirii României, tri
umfului socialismului și comunis
mului pe pămîntul României.

Aclamîndu-l pe tovarășul 
Nieolae Ceaușescu, votînd pentru 
alegerea sa în marele sfat al ță
rii, cetățenii din circumscripția 
electorală nr. 1 din Capitală ex
primau voința întregului popor, 
încrederea sa nețărmurită în 
partid, hotărîrca de a da viață 
grandiosului program elaborat de 
Congresul al Xl-lea al partidu
lui, de făurire a societății socia
liste multilateral dezvoltate și 
construire a comunismului pe pă
mîntul României.

Acesta este adevărul zilelor 
noastre, exprimat în momentul- 
sirnbol al zilei de 9 martie.

...Ora 10,00. Calde urale, ne- 
sfîrșite aclamații întîmpină pe 
tovarășul Nieolae Ceaușescu la 
sosirea în mijlocul alegătorilor 

I Prestigioase succese ale atletismului românesc j

1 dedicate marelui eveniment âî alegerilor

DORINA CĂTINEANU Șl NATALIA ANDREI - (
I CAMPIOANE EUROPENE [

GHEORGHE GHIPU - medalie de bronz j
Amănunte in oaa- a 8-a

din circumscripția electorală nr. I 
„23 August", la secția de votare 
nr. 1. Miile de cetățeni dau glas 
sentimentelor do mîndrie patrio
tică ce animă pe fiecare pentru 
cinstea deosebită ca tovarășul 
Nieolae Ceaușescu să fie candi
datul lor. pentru a-i reprezenta 
ca și pînă acum în forul suprem 
legislativ al țării.

împreună cu secretarul general 
al partidului sosesc la secția de 
votare nr. 1 tovarășa Elena 
Ceaușescu, tovarășul Manea 
Mănescu, Emil Bobu, Cornel 
Burtică, Gheorghe Cioară, Lina 
Ciobanu, Emil Drăgănescu, Janos 
Fazekas. Petre Lupu, Paul Nicu- 
lescu, Gheorghe Oprea, Gheorghe 
Pană, Ion Pățan, Dumitru Popes
cu. Gheorghe Rădulescu, I.conte 
Răutu, Iosif Uglar, Ilie Verdeț. 
Ștefan Voitec, Ștefan Andrei, Mi
hai Dalca, Mihai Gere, Nieolae

(Continuare in pag. a 3-a) 1



LA RELUAREA CAMPIONATULUI DE RUGBY IN DIVIZIA A LA VOLEI

STEAUA A CÎȘTIGAT CLAR DERBYUL I.E.F.S. (1) ȘI RAPID (m)

CU UNIVERSITATEA TIMIȘOARA AU PRODUS SURPRIZELE ETAPEI
AX

REZULTATE TEHNICE (E- 
TAPA A IX-A) : SERIA I I 
Steaua — „U“ Timișoara 
18—3 (6—0) ; Dinamo — Poli
tehnica Iași 27—3 (9—3), 
Sportul studențesc — C.S.M. 
Sibiu 17—12 (3—6), Gloria — 
Constructorul Buzău 6—4 
(0—4) ; SERIA A II-A : Ra
pid — Farul 16—35 (7—13),
Știința Petroșani — T.C. Ind. 
Constanța 7—0 (4—0), Vulcan 
— Agronomia Cluj-Napoca 
11—0 (3—0), Grivița Roșie — 
Rulmentul 18—0 (3—0).
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Un derby onorat doar 50 la su

tă, asa poate fi.apreciată partida 
dintre Steaua și Universitatea Ti
mișoara. Pentru că doar Steaua a 
reușit să-și justifice veleitățile, in 
timp ce „U“ nu s-a găsit mai 
deloc. Dacă XV-le militar a luat 
meciul în serios de la bun început, 
valorificîndu-și atuurile de ordin 
tehnic și tactic, dominînd copios 
partida și, firește, învingînd la un 
scor neobișnuit de mare (18—3 1), 
oaspeții, în schimb, au prins o zi 
foarte slabă, prestînd un joc to
talmente pasiv. Noi înțelegem că, 
din motive de ordin tactic, se poa
te adopta uneori un joe de aștep
tare. timp de 20—30 de minute, cit 
scorul e alb sau minim în favoa
rea unei echipe, dar a păstra o 
asemenea concepție 70 din cele 
80 de minute, atunci cînd scorul 
se rotunjea, pe măsură ce minu
tele se scurgeau, în favoarea 
bucureștenilor, ni se pare o idee 
complet neindicată, cu atit mai 
mult cu cît „U“ avea de apărat 
la București un prestigiu cu greu 
cî.știgat... Vollmann a cules în tușe 
majoritatea baloanelor, dind echi
pei sale mingi bune. Dar, ce fo
los ? Ajunse la liniile dinapoi ele 
erau invariabil trimise înainte 
prin lungi lovituri de picior și 
asta în ciuda faptului că în față 
se aflau asemenea prinzători ca 
Durbac sau Radu Ionescu. Astfel 
ți-a irosit „U“ toate șansele. Ori
cum, studenții nu și-au justificat 
poziția de lideri ai clasamentului, 
constituind o 
Echipa resimte 
mație a unor 
l-am numit pe 
re constructor 
ți Popovici — 
camdată. Doar 
gine) și Comănici (pe un post nou, 
aripă) au corespuns, ceea ce ni 
se pare*  mult prea puțin.

Steaua, în ceea ce o privește, 
a dovedit că a rămas aceeași for
mație serioasă, matură, bine pre
gătită, care joacă tactic, în funcție 
de adversar. Trecînd în fruntea 
clasamentului, militarii au probat 
că vor avea un cuvînt greu de 
spus și în actualul campionat.

Cum s-a marcat ? în momen
tele unei copioase dominări (min. 
21), E. Suciu reușește un „drop“ 
(3—0). Scorul nu se mai modifică 
pînă în min. 40, cînd Durbac fruc
tifică o lovitură de pedeapsă 
(6—0). Același jucător mai prinde 
un ,.drop“ în min. 49 (9—0). Steaua 
domină în continuare, studenții 
fiind incapabili de a replica și in 
min. 65 Durbac mai marchează 
dintr-o lovitură de pedeapsă 
(12—0), pentru ca peste 5 minute 
Steaua să-și încununeze domina
rea printr-o frumoasă încercare, 
realizată de linia de treisferturi

Steaua a apntrolat jocul cu Universitatea mai tot timpul. Iată-l in ima
ginea noastră pe Corneliu plecind la atac, susținut de mai multi 
coechipieri. Foto i I. MIIIAICA

după o aglomerare provocată de 
;__________________ . iar
Durbac a transformat (18—0). In 
final, ca o palidă consolare, Chi- 
ciu a transformat pentru Univer
sitatea o lovitură de pedeapsă, 
(min. 75), aducindu-i punctele de 
onoare (18—3).

Arbitrul Sergiu Dragomirescu a 
condus impecabil formațiile : 
STEAUA : DURBAC — BRAGA, 
Enache, E. Suciu, R. IONESCU — 
D. Alexandru, MATEESCU — A- 
chim, M. Ionescu, CORNELIU — 
Postolache, Pintea (min. <50 ȘER- 
BAN) — CIORNEI, MUNTEANU, 
BUCUR ; „U" TIMIȘOARA : Duță 
— COMĂNICI, CH1C1U, Cîndea, 
M. Suciu — Ghețu, Florescu — 
Tătncu, VOLLMANN, Peter — 
Pricss (min. 60 Cojocaru), Malan- 
cu — F. Ioniță, FI. Ioniță. Mitan.

Dimitrie CALLIMACHI

inaintași. A marcat Enache,
RIE. Metalurgiștii au învins prin 
punctele realizate de Buga si Ian- .... - Acu (încerc.) ,St. Ionescu (l.p.). 
condus C. Udrea (C. HAREA).

1. STEAUA 9 6 0 3 149— 78 21
2. „U” Timișoara 9 6 0 3 69— 60 2L
3. Dinamo 9 5 1 3 110— 59 20
4. „Poli" Iași 9 5 1 3 83—102 20
5. Sp. studențesc 9 4 1 4 99— 97 18
6. Constr. Buzău 9 3 2 4 57— 65 17
7. C.S.M. Sibiu 9 2 3 4 60— 76 16
8. Gloria 9 1 0 8 32—122 11

SERIA A II-A
I. FARUL 9 8 1 0 219— 52 26
2. Știința Petr. 9 6 0 3 116— 72 21
3. T.C. Ind. C-ța 9 5 0 4 84— 59 19
4. Grivița Roșie 9 5 0 4 88— 77 19
5. Agronomia 9 4 1 4 48— 99 18
6. Rulmentul 9 4 1 4 71— 97 18
7. Rapid 9 1 1 7 72—138 12
8. Vulcan 9 1 0 8 35—139 11

amară decepție, 
acut lipsa din for- 
piese de bază — 

Râșcanu, arest pia- 
de joc, Dumitru 

de neînlocuit, deo- 
Vollmann (în mar-

DINAMOVIȘTU, IN MARE VER
VA. Meciul dintre Dinamo și Po
litehnica Iași a fost plăcut, dato
rită, în special, garniturii bucureș- 
tene, care a acționat cu dezinvol
tură, îndeosebi pe linia de trei- 
sferturi. Ieșenii au jucat curajos, 
dar nu au etalat virtuți tehnico- 
tactice. Marcatori Nica (ineerc., 
1. p.c„ 2 l.p., tr.), Roman, Aldea, 
Dragomirescu — cîte o încercare 
pentru învingători, respectiv Mi- 
halcea (1 p.). A arbitrat bine Au
rel Găgeatu. (Em. F.)

VICTORIE FACILA, DUPĂ UN 
JOC MODEST. în Parcul Copilu
lui (Grivița Roșie — Rulmentul), 
doar prima repriză a fost ceva 
mai interesantă, fără a salva însă 
nivelul scăzut al unei partide în 
care s-au comis multe_ greșeli ele
mentare și în 
rămas 
torilor 
Dinu, 
scris : 
goescu 
tru : '___ ..

MECI SPECTACULOS PE TE
RENUL DIN TEI. Sibienii au fost 
pe punctul de a produce surpriza 
etapei, prestînd un joc bun în 
compania studenților bucureșteni, 
care s-au impus totuși in final, 
realizînd o victorie muncită. Au 
marcat : Iordănescu (l.p., tr,), Ata- 
nasiu, Gheorghiu și Batter (cîte o 
încerc.), respectiv Munteanu (2 l.p., 
tr.) și Panait (încerc). A arbitrat 
bine P. D’Eclessis. (C.D.)

VULCAN LA PRIMA VICTO-

. _ A li care Rulmentul a 
datoare. Bună forma jucă- 
Pop, Bărgăunaș, Simion, 

Pena și Negoescu. Au în- 
Simion (încerc, 2 l.p.), Ne- 

i și Pena — încercări. Arbi- 
Cornel Cristăchescu. (G.R.).

PE

DAN NEMEȘ (Steaua) - PE PRIMUL LOC
iH CUPA „8 MARTIE" IA TENIS11

S-a Încheiat competiția de te
nis dotată cu „Cupa 8 Martie", 
manifestare care, anul acesta s-a 
bucurat 
lentă și de interes deosebit din 
partea 
C.N.E.F.S.
August" și Steaua, s-au consumat 
ultimele trei finale : simplu ți 
dublu-băieți și dublu-fete.

Pe tabloul de 8 al băieților 
(celor 4 semifinaliști C. Popovici, 
T. Frunză, F. Manea și D. Ne
meș li s-au adăugat componen- 
ții lotului pentru „Cupa Auso- 
nia" : L. Țiței, S. Orășeanu, M. 
Mirza și J. Bîrcu) nu s-au pro
dus surprize. Antrenorul lotului 
de tineret al țării, Dumitru Vizi
rii, nu și-a propus — introducîn- 
du-i în concurs pe cei 4 care vor 
face deplasarea la Milano — decit 
să-și verifice elevii în compania 
unor jucători mult mai experi
mentați și deci favoriți' chiar din 
start.

Finala băieților s-a disputat 
Intre doi reprezentanți ai clubu
lui Steaua i Dan Nemeș și Con-

de o organizare exce-

resort din
„23

forului de
Simbătă, in sălile

Pag.a2-g Sportul

cî.știgat Ne- 
6—1, 3—6,
în care In- 

_ ofensiv,
calitate hotărîtoare pentru soar
ta unui meci ce se dispută pe o 
suprafață rapidă. Rezultate 
semifinale : C. Popovici - 
Frunză 6—3, 6—7, 6—4 ; D. 
meș — M. Mîrza 6—4, 7—6.

Cei doi steliști care se întîl- 
nlseră în finala de simplu : C. 
Popovici — D. Nemeș au făcut 
pereche în finala de dublu, îm
potriva tînărului cuplu M. Mîrza
— L. Țiței. După două seturi în 
care superioritatea a fost clară, 
la toți factorii, Mîrza și Țiței au 
cîștigat cu 6—2, 6—4. în semifi
nale : Popovici, Nemeș — Bîrcu, 
Orășeanu 7—5, 6—3 și Mîrza, Ți
ței — Dîrzu, Pană 6—2, 6—1. Fi
nala de dublu fete a revenit pe
rechii Mariana Nunweiller — Si
mona Nunweiller, care a dispus 
cu 7—6, 6—4 de Mariana Hadgiu
— Elena Popescu. In semifinale : 
Hadgiu, Popescu — Balaj, Trifu 
7—5, 6—3 și M. Nunweiller, S. 
Nunweiller — L. Romanov, M. 
Romanov 6—3, 6—2.

stantin Popovici. A 
meș în trei seturi :
6—0, după un meci 
vlngătorul a fost mai

din
T.

Nc-

Ion GAVRILESCU

Sinibătă s-au desfășurat par
tidele etapei a cincea din cadrul 
diviziei A de volei, grupa a 

doua valorică. Surprizele etapei: 
victoriile obținute la Timișoara 
de echipele I.E.F.S. București (f) 
și Rapid (ni). Iată amănuntele 
transmise de corespondenții noștri :

FEMININ

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA
I.E.F.S. 0—3 (—6, —14, —14). 

Jocul a fost plăcut ca spectacol 
și marcat de dese răsturnări de 
scor. De pildă. în seturile 2 și 
3, studentele timișqrence au con- 

cu 6—0 și respectiv 13—3, 
pînă Ia urmă
prelungiri ! 

foarte 
echipei I.E.F.S.,

C.S.U. GALAȚI — UNIVERSI
TATEA CRAIOVA 3—1 (8, —3, 
5, 14). Gazdele au obținut o vic
torie meritată.
Maria Obreja și Elena 
cele mai bune jucătoare. 
Universitatea Craiova s-a 
cat Liliana Pasca.

D. ALDEA —
MEDICINA

SPARTAC 
—5, 14, 10).

Ele au avut tn
Crișan 
De la 
remar-

coresp.
BUCUREȘTI 

BUCUREȘTI 3—1

MASCULIN

(6.

I

să le piardă 
acest meci 
ridicătoarea 

' I""", Doina Botezan,
care a realizat și 8 puncte di
rect din serviciu. Arbitri : M. 
Marian (Oradea) și I. Amărăș- 
teanu (Craiova).

In
bună a fost

C. CREȚU—coresp.

C.S.M. SIBIU — OLIMPIA 
CON STRUT TORUL BUCU REȘT1 
3—1 (8, —5, 7, 15). Deși, în ge
neral, evoluția lor nu a fost con
vingătoare voleibalistele de la 
C.S.M. au reușit să cîștige, to
tuși, partida datorită unor fina- 
luri de set mai bune. Oaspetele 
au avut însă ocazia să cîștige 
setul 4 și să egaleze astfel si
tuația însă greșeli nepermise (la 
fileu și în conceperea atacurilor) 
le-au împiedicat să realizeze a- 
cest lucru. Toate 
echipei învingătoare au 
aport egal la victorie, 
ce de la oaspete s-au 
doar Paula Cazangiu și 
Banciu. Arbitraj foarte 
brașovenilor V. Arhire 
Ferariu.
I. IONESCU

reălizeze
jucătoarele 

avut un 
în timp 
remarcat 
Victoria 
bun al 
și Gh.

coresp. județean

POLITEHNICA TIMIȘOARA — 
RAPID 1—3 (—16, 9, —3, —13).
Joc frumos și de foarte bun ni
vel tehnic. Localnici au pierdut 
datorită concentrării scăzute în 
finalurile de set. Cel mai bun de 
pe teren a fost ridicătorul rapi- 
dist Gh. Mihalca. Arbitri : X. 

Amărășteanu și M. Marian.
UNIVERSITATEA CRAIOVA — 

„U“ CLUJ-NAPOCA 3—1 (11, —16, 
7, 7). Meciul a fost la discreția 
gazdelor. Pierderea setului al 
doilea s-a datorat unui moment 
de relaxare a craioveniler la sco
rul de 9—5. S-au remarcat Braun și 
Curteanu de la învingători, 
Binda de la învinși.

V. POPOVICI — coresp.
PETROLUL PLOIEȘTI — VII

TORUL BACAU 2—3 (9, 13. —8, 
—4, —4). Derbyul codașelor s-a 
soldat cu victoria voleibaliștilor 
băcăuani, care au răsturnat o si
tuație ce părea la un moment 
dat compromisă. Ploieștenii au 
cîștigat primele două seturi însă, 
jucînd în continuare din ce in 
ce mai slab, au îngăduit reveni
rea puternică a echipei Viitorul, 
care s-a impus relativ ușor în 
ultimele 3 seturi.

N. GHIDU — coresp.
C.S.M. SUCEAVA — I.E.F.S. 

BUCUREȘTI 3-0 (1, 11, 5).

SURPRIZĂ ÎN DIVIZIA A LA BASCHET

POLITEHNICA BUCUREȘTI - POLITEHN IC A IA Șl 77-82!
Campionatele republicane de 

baschet au continuat simbătă, cind 
s-au desfășurat etapa a doua a tu
rului 3 în întrecerea 
masculine și etapa a 19-a 
tei feminine. Rezultate 
amănunte :

MASCULIN, GRUPA
UNIVERSITATEA TIMIȘOARA - 

RAPID BUCUREȘTI 76-59 (42—26). 
Studenții și-au luat o 

revanșă pentru 
rul precedent, 
meroase mingi 
ces aruncările 
(s-a remarcat 
Minius), timișorenii 
net în prima repriză, ciștigind fără 
probleme. Cei mai eficienți : Cim- 
peanu 22, Minius 18 pentru Uni
versitatea, respectiv Bulancea 
Vlădescu cite 12.
(P. ARCAN —coresp. jud.)

STEAUA — I.E.F.S. 87—68 
(52—26). Steliștii, avînd în față o 
echipă care manifestă in continu
are slăbiciuni (mai ales in apă
rare), au reușit după primele 20 
de minute să acumuleze un avan
taj substanțial, care l-a determi
nat pe antrenorul M. Ncdef să ru
leze. 
Dar rezervele echipei Steaua nu 
s-au 
nivelul titularilor, permițînd ast
fel studenților să echilibreze jo
cul. S-a remarcat în mod special 
Cliircă, foarte bun pe contraatac. 
Cei mai eficienți : Oczeiak și
Cernat, cîte 16, Tarău 15 pentru 
Steaua, respectiv Chircă 18. Bra- 
boveanu 16. Au arbitrat bine I. 
Szabo și P. Pasăre.

Meciul 
Napoca a 
17 martie.

frumoasă 
infrîngerea in tu- 

Interceptind nu- 
și folosind cu sue
de la semidistanță 
in mod deosebit 

s-au impus

în continuare, întreg lotul.

ridicat nici un moment la

echipelor 
a dispu
și unele

1—6

Foto : V. BAGEAC

Dinamo — „U“ Cluj- 
fost amînat pentru luni

GRUPA 7—12
POLITEHNICA BUCUREȘTI — 

POLITEHNICA IAȘI 77—82 (48—43) 
Duș rece pentru studenții din Ca
pitală care, de.și au condus pînă 
în min. 34 (68—67), au părăsit te
renul învinși. Au fost suficiente 
trei minute de derută, de care 
elevii Iui V. Todirașcu au profitat 
prompt, întorcind rezultatul : 76—68 
in min. 38. Și meciul era jucat, 
deși gazdele au încercat, prin pre
sing, să echilibreze situația pe 
tabela de marcaj. Formația bucu- 
reșteană, mai activă în prima par
te a întîlnirii a mizat exclusiv 
pe eficacitatea lui Posa (34 p). 
insuficient însă pentru a trece în 
final de o echipă mai bine orga
nizată, din care s-au evidențiat 
Moisescu (24) si V. Vasile (18).

I.C.E.D. — C.S.U. TG. MUREȘ 
100—86 (52—47). Joc plăcut, în care 
ambele echipe au neglijat siste- 
mult defensiv, fapt care explică 
numărul mare de puncte înscrise. 
Scorul a fost strîus pînă în min. 
26 (66—60). Apoi bucureștenii. fo
losind contraatacul și superiorita
tea sub panou (Dihai 24 p și Cim-

Oczeiak ji Mihuță in luptă pentru minge. 
peanu 17 p), s-au detașat, oprind 
„motoarele" in momentul cînd au 
atins „suta". Din echipa mureșe
nilor nu l-am reținut decit pe 
Bugariu (25), ale cărui eforturi 
solitare nu au putut salva forma
ția sa de o înfrîngere la scor.

FARUL CONSTANȚA - C.S.U. 
GALAȚI 98—84 (46—37). Intr-un 
meci important pentru configura
ția finală a grupei secunde, bas- 
chetbaliștii constănțeni și-au im
pus superioritatea, conducted ma
joritatea timpului. Cei mai efi
cienți : Martinescu 34, Caraion 24 
pentru Farul, respectiv Magoș 22, 
Moraru 14. (N. STERE — coresp.)

FEMININ
UNIVERSITATEA TIMIȘOARA — 

C.S.U. GALAȚI 77—66 (41—28). 
Meci de factură modestă, cu mul
te ratări. Timișorencele, mai de
cise în final, au obținut o victo
rie meritată. Cele mai eficiente > 
Goian 21, Salcu 17 
versitatea, respectiv

POLITEHNICA 
BUCUREȘTI 57—51 
o repriză cu ritm 
baschetbalistele de la Politehnica, 
fără să forțeze, și-au dominat net 
adversarele (acestea au inscris 
primul coș din acțiune abia in 
min. 9), partida a devenit intere
santă in ultimele 5 minute. In 
min. 35, Politehnica conducea cu

pentru Uni- 
Răduleseu 22. 

— VOINȚA 
(33—21). După 
lent, in care

57—37 și și-a permis o relaxare, 
de care au profitat prompt jucă
toarele de la Voința, care s-au 
apropiat in final la 6 p. Cele mai 
eficiente : Tita 24, Savu 14 pentru 
Politehnica, respectiv Andreescu 
22, Strugaru 15. Au arbitrat bine 
C. Călin si I. Antonescu.

OLIMPIĂ-C (INSTRUCTORUL — 
C.S.U. TG. MUREȘ 53—4(1 (30—19). 
Bueureștencele au obținut o vic
torie comodă, într-un meci în care 
au avut inițiativa tot timpul. Mu- 
reșencele nu au reușit să țină pa
sul, greșind in special aruncările 
la. coș. Cele mai eficiente: Că
priță 10, Gugu 10, Zamfir 8, Biră 
8 de la Olimpia-Constructorul, res
pectiv Molnar 14, Grebenișan 8. 
Brassai 8. Au arbitrat bine V. Prun- 
cu și N. Ionescu. (N. TOKACEK
— coresp.)

UNIVERSITATEA IAȘI-I.E.F.S. 
51—72 (29—41). Lidera clasamentu
lui, formația bucureșteană. grație 
unui joc bun, a obținut o victorie 
comodă în fața unei echipe defi
citară in aruncările de la semi
distanță, dar mai ales în lupta 
sub panouri. Cele mai eficiente i 
Capotă 22 pentru I.E.F.S., respec
tiv Haraga 20. Au arbitrat D. Cră
ciun și I. Dinescu. (1. CARAIMAN
— coresp.)

UNIVERSITATEA CLUJ-NAPO
CA — CRIȘUL 62—52 (29—30). „



ÎNCREDERE DEPLINĂ ÎN VIITORUL LUMINOS ĂL PATRIEI I
VIBRANTĂ ATMOSFERĂ SĂRBĂTOREASCĂ

vz

(Urmare din pag. 1)

Giosan, Ion loniță, Vasile Pati- 
lineț, loan Ursu.

Alegătorii ovaționează entuziast 
pentru Partidul Comunist Român, 
pentru secretarul său 
pentru victoria în alegeri a Fron
tului Unității Socialiste, 
cîntece. urale, e o vibrantă atmos
feră de mare sărbătoare. Străbă- 
tînd un adevărat culoar viu, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa 
Elena Ceaușescu, răspund cu căl
dură aclamațiilor entuziaste ale 
cetățenilor. Mulți dintre ,cei pre- 
zenți le ies în întîmpinare, le oferă 
flori, rostesc cuvinte izvorîte din 
adincul inimii.

In secția 
cetățenilor, 
electorale îi 
șui Nicolae 
tovarăși din 
și de stat și le înmînează buleti
nele de vot.

Ca toți cetățenii țării, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu își exercită în 
această zi dreptul electoral fun
damental, expresie a manifestării 
puterii unice și suverane a po
porului.

In fața urnei de vot, camerele 
de luat vederi ale televiziunii, nu
meroși fotoreporteri, operatori 
film, ziariști ai presei române

general,

Răsună

de vot, în aplauzele 
președintele Comisiei 
intimpină pe tovară- 

Ceaușescu, pe ceilalți 
conducerea de partid

de 
și

străine înregistrează pe peliculă și 
în scris momentul în care secreta
rul general al partidului depune 
buletinul de vot. De asemenea, tot 
aici votează ceilalți tovarăși din 
conducerea partidului și statului.

La ieșirea din secția de votare, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu este 
intimpinat din nou cu însuflețire, 
cu ovații nesfîrșite. Are loc o a- 
devărată manifestație populară.

Cei 40 000 de oameni ai muncii 
bucureșteni, participanți la entu
ziasta adunare de la secția dc vo
tare nr. 1 din Capitală, trăiesc cu 
intensitate importanța și frumu
sețea acestor clipe. Sînt momente 
memorabile, de înaltă și prțțfundă 
semnificație. Sînt momente domi
nate de un simțămînt fierbinte pe 
care îl reafirmă cu putere, în a- 
ceastă zi deosebită, întregul po- 
pori Sentimentul de nețărmurită 
dragoste și încredere în partid și 
secretarul său general. El este 
exprimat cu emoție, cu caldă ge
nerozitate.

Răsună însuflețit c i n t e c u 1 
„PARTIDUL, CEAUȘESCU, RO
MÂNIA". Trei cuvinte scumpe tu
turor, trei cuvinte într-o alăturare 
firească, intr-o îngemănare cu va
loare de simbol. Văzduhul vibrea
ză din nou. într-un singur glas, 
mulțimea scandează „CEAUȘESCU 
— P.C.R.", „CEAUȘESCU Șl
POPORUL", „STIMA NOASTRĂ

ȘI MÎNDRIA, PARTIDUf 
CEAUȘESCU, ROMÂNIA", „PEN
TRU AL TARII MARE SFAT — 
CEAUȘESCU DEPUTAT".

Și la această maro sărbătoare, 
se cîntă și se joacă „Hora Unirii". 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, to
varășa Elena Ceaușescu. ceilalți 
conducători de partid și de stat, 
se prind in horă, împreună cu ce
tățenii. „Hora Unirii", mereu vie 
în amintirea timpului și a isto
riei, în sufletul națiunii, este as
tăzi mai bogată in sensuri, ea 
conturînd sugestiv coeziunea po
porului în jurul partidului nostru 
comunist.

în uralcle bucureștenilor, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa 
Elena Ceaușescu, ceilalți tovarăși 
din conducerea de partid și de 
stat, parcurg, apoi. întreaga șosea 
Pantelimon, străjuită de blocuri 
moderne, împodobite astăzi cu 
eșarfe roșii și tricolore.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
răspunde, prin gesturi pline de 
căldură aclamațiilor mulțimii.

O undă de bucurie străbate lar
ga arteră. Locuitorii cartierului, 
cetățeni ai Capitalei rostesc cu 
dragoste numele secretarului ge
neral al partidului, îi urează din 
inimă multă fericire și sănătate, 
ani îndelungați, spre binele și fe
ricirea poporului, spre gloria 
României socialiste.

,a I-E-F-s-, purtind portretul tovarășului 
CEAUȘESCU, steaguri tricolore și roșii, se ' ' 

votere.
NICOLAH

îndreaptă spre secția de

REVENIȚI ACASĂ, RAPIDIS- 
Tll S-AU PREZENTAT SI El 

LA URNE

PE DUNĂRE,
LA KILOMETRUL 952..

SOLEMN ANGAJAMENT SPORTIV
(Urmare din pag. 1)

proaspete în conștiință. Vom 
munci și ne vom pregăti așa cum 

al parti- 
noi culmi

In Drumul Taberei, schimbăm 
cîteva cuvinte cu alți ași ai are
nei : luptătorii Nicu Gingă și

handbaliștii Vasile Capră șt Du
mitru Enea, voleibaliștii Alexan
dru luhasz, Paul Ionescu și Cor-

cere secretarul general 
dului, pentru a duce pe 
sportul românesc".

„PRIMUL MEU VOT, 
LUI CETĂȚEAN AL

PRIMU- 
ȚĂRII !“

Spre secția dc votare nr. 15 din 
circumscripția nr. 1 a Capitalei se 
îndrepta, în prima parte a dimi
neții, venind de la Centrul „23 
August", un grup de sportivi. 
Printre ei, Ștefan Rusu, campion 
european de juniori la lupte gre- 
co-romane (categoria 62 kg). Este 
din Rădăuți și are 19 ani. După 
ce introduce buletinele în urnă, 
schimbăm cîteva cuvinte.

„Am fost reținut de o compe
tiție, așa că am trăit Ia București 
emoția primului vot. Bucuria mea 
este nespusă pentru că aici. în 
circumscripția 1, candidat este 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU. 
conducătorul nostru mult stimat 
și iubit. încerc un puternic sen
timent de mîndrie pentru faptul 
că am avut fericirea să dau pri
mul meu vot primului cetățean 
al țării !“.

Pentatlsniștii din lotul olimpic, 
conduși de antrenorul Gh. Tomiuc 
sînt grăbiți. Albert Covaci, Fran- 
cisc Rolic, Iuliu Golovici, Alexan
dru Nagy și Ștefan Cosma ur
mează să se întîlnească cu Dumi
tru *Spîrlea,  Constantin Călina si 
Liviu Pătrașcu (care au votat în 
circumscripțiile din raza domici
liului lor), pentru a pleca împreu
nă la Călugăreni, unde îi așteap
tă proba de cros din cadrul con
cursului de verificare la care iau 
parte. Este foarte important. Lo
cul III pe echipe, cucerit anul 
trecut la Campionatul mondial, o- 
bligă. Pentru ei, ca și pentru 
mulți alți sportivi fruntași, aceas
tă duminică este o zi de muncă.

Campioana mondială Maria 
xandru, intr-un moment solemn.

SCURTE TNTTLNIRJ CU MAR! 
CAMPIONI...

Revedere cu Maria Alexandru, 
la centrul de votare nr. 2, de pe 
Aleea Zalemit. Cea mai proaspătă 
dintre campioanele lumii ține să 
sublinieze : „Vom căuta să impri
măm mișcării sportive cadențe 
mai rapide, în pas cu marile rea
lizări ale poporului nostru din ce
lelalte domenii de activitate".

în curtea Școlii generale nr. 28, 
de pe Aleea Circului, un grup de 
băieți și fete, în frumoase costu
me naționale, au încins o horă. 
Apoi, dansatorii se fotografiază 
împreună cu cunoscuții campioni 
Ivan Patzaichin și Vasile Diba, 
care tocmai ieșiseră din secția de 
votare.

Micul Râzvan, fiul lui Mircea 
Lucescu, a stîrnit admirația mem
brilor secției de votare de la 
Conservatorul „Ciprian Porumbes- 
cu“ cînd a spus cu voce tare și 
foarte serios : „Tăticule, să-ți arăt 
eu cum se votează". Iar tăticul, 
nerezistînd propunerii fiului, i-a 
dat acestuia unul dintre buletine 
pentru a-1 introduce ou mîntițele 
sale în urnă...

Gheorghe Berceanu, boxerul Con
stantin Gruicscu, scrimera Suzana 
Ardeleanu.

La Clubul. Steaua, tinărul cam
pion european de lupte greco-ro- 
mane, Constantin Alexandru, își 
exercită pentru prima oară drep

tul de vot.

INTR-UN GLAS CU ȚARA !

Duminică, la ceasul cînd pe 
stradă luminile sînt încă aprinse... 
Este prima oră a votării. Ne în
dreptăm spre secția numărul 108, 
din circumscripția electorală nr. 
17 Giulești. Aici, chiar la sediul 
clubului, își vor da votul sportivii 
de la • Steaua.

întîlnim numeroase figuri cu
noscute. Iată-i, de pildă, pe atle- 
ții Iosif Naghi, campionul și re
cordmanul țării la aruncarea dis
cului, și Gheorghe 
cordmanul european 
aruncarea suliței. 
21 de ani, este 
ma dată. în fața urnelor. Naghi 
îi explică colegului mai 
tehnica votării. Votează 
tru a treia oară. îl rugăm 
Megelea să ne. spună cîteva 
Vinte. „Sînt emoționat. Votul este 
o dovadă a maturității, a respon
sabilității. Mi-am dat din toată 
inima votul candidaților Frontu
lui Unității Socialiste, candidații 
noștri, ai tuturor. Sînt hotărît să 
mă pregătesc cu tot simțul de răs
pundere pentru a-mi desăvîrși 
măiestria sportivă, așa cum se a- 
rată in Mesajul tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU adresat 
Conferinței pe țară a mișcării 
sportive".

Rînd pe rînd, alți sportivi se 
prezintă în fața comisiei, primesc 
buletinele, se retrag în camerele 
de votare și apoi trec prin fața 
urnei. Caiacistele Arina Roh, A- 
gafia Orlov șl Victoria Denesiuc,

Mcgclea, re
de juniori la 
Megelea 
pentru

are
pri-

tînăr 
pen- 

pe 
cu-

nel Chifu, scrimerii Doru Mancaș 
și Constantin Moise, 
Eugen Aimer, tenismanul 
tru Hărădău, boxerul Paul

Campionul european la 
Constantin Alexandru, ne 
„Am votat astăzi, ca toți 
nii țării, pentru făurirea 
vieți fericite, tot mai prospere, pe 
pămintul României. Am votat caji- 
didații Frontului Unității Socia
liste, am votat pentru politica 
partidului, pentru țară, am votat 
pentru împlinirea noastră".

Sportivii militari îșl alătură 
glasurile lor glasului țării 1

înotătorul 
Dumi- 
Dragu. 

lupte 
spune: 
cetățe- 

unei

Pe peronul liniei a 3-a a Gării 
de Nord, un grup de rapidi.ști aș
tepta în zori sosirea acceleratului 
103 de la Belgrad, cu care echipa 
lor de fotbal se întorcea din tur
neul întreprins în Italia. Printre 
ei, conducători ai clubului, soțiile 
jucătorilor, mulți prieteni. In aș
teptare, se discută despre rezulta
tul bun al Rapidului în meciul de 
pe Stadio Olimpico, dar și, bine
înțeles, despre actul civic la care, 
după puțin timp de la reîntoar
cerea acasă, urma să ia parte în
treaga echipă: votarea. Profesoara 
de muzică Florența Pop ne spu
nea că atît ea, cît și soțul ei vo
tează pentru prima oară șl că 
simte deja emoțiile importantului 
eveniment la care urmau să ia 
parte imediat după ce vor ajunge 
acasă. Proiectanta Virginia Manea 
ne oferă toate amănuntele legate 
de prezentarea în fața urnelor i 
numărul circumscripției, numele 
candidaților. Ne face, de aseme
nea, precizarea că soțul ei (unul 
dintre oamenii de gol ai Rapidu
lui) celebrează două evenimente 
fericite : participarea pentru pri
ma oară la vot și împlinirea vîr- 
stei de 21 de ani. Cînd trenul o- 
prește la peron, primul care co
boară este tînărul Bartales. Este 
cel mai grăbit dintre toți. Cir
cumscripția în care urma să-și 
dea votul candidaților Frontului 
Unității Socialiste se află mai de
parte și voia să ajungă la timp. 
Stăm de vorbă, pe rînd, cu cîțiva 
dintre componenții lotului rapi- 
dist. Toți ne mărturisesc că îșl 
dau cu încredere deplină votul lor 
candidaților Frontului Unității 
Socialiste și că, prin aceasta, își 
exprimă recunoștința față de con
dițiile mereu mai bune care se 
creează tineretului țării pentru a- 
firmare deplină atît pe tărîm pro
fesional, cît și pe cel sportiv.

★
Nu putem încheia acest itinerar, 

care a traversat de la un capăt 
la altul Capitala, fără a sublinia 
o trăsătură de unire < 
toți tinerii cu care am 
și-au exprimat adeziunea 
ziastă Ia politica partidului 
tru, hotărîrea fermă 
pa cu 
rea ei 
preget, 
pentru 
nare, pentru a sluji cu 
ment sportul românesc, 
a fost, în cîteva cuvinte, semnifi
cația entuziastului lor vot de ieri.

Dimineață splendidă, de auten
tică primăvară, pe malul Dunării, 
la kilometrul 952. Aici, pe locuri 
umblate pînă nu demult numai 
de pescari, mina harnică și pri
cepută a omului a ridicat noua 
Or.șovă. Sveltă, modernă, atrăgă
toare... Dinspre elegantul hotel 
„Dierna"; pe trotuarul care în
cinge faleza, pornește un grup de 
fete vesele, cu staturi atletice și 
chipuri bronzate de soare. Sînt 
componentele lotului reprezentativ 
de canotaj al României care — a- 
flate într-o tabără de pregătire — 
vor vota aici. Multe dintre ele 
pășesc în fața urnelor pentru în- 
tîia oară și încearcă, firesc, emo
ția acestui eveniment : campioa
nele mondiale Cornelia Neacșu și 
Marincla Ghiță, medaliatele cu 
bronz Marilena Predescu, Maria 
Rabat, Elena Avram, Angelica 
Chertic, Iuliana Balaban, Valeria 
Avram, Aurelia Marinescu... Ală
turi de ele, pentru a doua oară la 
vot, maestrele emerite ale spor
tului Ioana Tudoran și Elisabcta 
Lazăr.

La secția de votare, înveșmân
tată sărbătorește, obrajii se îm-

pa 
ale

toate forțele 
in viață, de 
cu dăruire 
o continuă

comună t 
discutat 

i cntu- 
nos- 

de a partici- 
la transpurte- 
a munci fără 
și dirzcnie. 
autoperfecțio- 

devota- 
Aceasta

bujorează și’ mal mult. Rînd 
rînd, schifistele de frunte 
României, sportive care au purtat 
renumele țării pe îndepărtatele 
piste de apă ale lumii, își oferă, 
cu încredere și bucurie, votul lor 
candidaților Frontului Unității 
Socialiste, celor mai buni și mai 
vrednici oameni ai țării. Campi
oana mondială Cornelia Neacșu ne 
declară : „Mîndria pe care o simt 
acum, după cel dinții vot al meu, 
este inegalabilă. Am pășit in fața 
urnei cu convingerea fermă că — 
votînd candidați! F.U.S. — votci 
pentru făurirea unei vieți mereu 
mai prospere și mai fericite a 
tuturor cetățenilor României So
cialiste". într-un consens general, 
toate componentele lotului de ca
notaj al României și-au reînnoit 
angajamentul că nu vor precupeți 
nici un efort pentru a-și aduce, 
în continuare, contribuția la spo
rirea prestigiului țării noastre.

CU ÎNCREDERE, OPTIMISM 
Șl BUCURIE

Doi iluștri campioni ai pistelor de apă: Vasile Diba și Ivan Pataaichin

se 
în 

dar 
Cu- 
Za-

Printre numeroșii cetățeni ai Pi- 
teștiului care au venit dis-de-dimi- 
neață la secțiile de votare ale 
Circumscripției electorale nr. 1 
Pitești-Sud, s-au aflat și fotba
liștii din lotul de juniori al Româ
niei, care se pregătesc pentru di
ficilele întîlniri cu formația 
U.R.S.S. din cadrul preliminari
ilor Turneului U.E.F.A. Toți 
prezentau pentru prima oară 
fața urnei, erau emoționați, 
mîndri că se simt bărbați, 
noscutul internațional Vasile
vodă, antrenorul lor, ne-a împăr
tășit cîteva gînduri, care _ erați, 
de fapt, ale tuturor : „Cu încre
dere, optimism șl bucurie ne-atn 
dat votul nostru candidatei Fron
tului Unității Socialiste, tovarășei 
Elena Ceausescu, convinși fiind
că prin acest act ne afirmăm încă 
odată opțiunea la mărețul Pro
gram al partidului, adoptat de cel 
de al XI-lea Congres. Ne angajăm 
să muncim mereu mai bine, cu 
responsabilitate față de răspunde
rile crescute puse in fața mișcării 
sportive".

Reportai de : Valeriu CH1OSE, 
BREBEANU, Vladimir

MORARU ți Horia ALEXANDRESCU 
Fotografii de Dragoș NEAGU, S. 
BAKCSY și I. MIHAICA

Aurelian
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STEAUA (singura învingătoare in de plasare) h|
I I

„U“CLUJ*NJ
STEAUA

MĂREȘTE COTA DE ATRACȚIE A MECIULUI CU DINAMO
@ O „rundă“ cu multe jocuri slabe • Liderul s-a detașai, deși

KWWWWWX ,\\\W

a cișligat greu • Crește numărul echipelor amenințate • Evoluții
neconcludente ale multora dintre selecționabîii

.wwwwwwwww

REZULTATE TEHNICE
0—1 (0—0) 

— UNIV. CRAIOVA 0—0
— STEAGUL ROȘU 1—1 (0—0) 
— JIUL - - -
— F. C. ARGEȘ
— F.C.M. REȘIȚA
— „POLI" TIMIȘ.

— POUT. IAȘI

„U“ CLUJ-NAPOCA — STEAUA 
A.S.A. TG. MUREȘ 
F. C. GALAȚI 
CHIMIA 
OLIMPIA
U.T.A.
F. C. CONSTANTA 
DINAMO 
SPORTUL STUD.

1—0 (1—0)
2—0 (0—0)
3—2 (3—2) 

0—0 
1—0 
3—1

(1—0) 
(2—1)

București :

lași :
Constanța : 
Reșița : 
Cluj-Napoca 
Satu Mare : 
Craiova : 
Brașov : 
Pitești :

ETAPA VIITOARE
Simbătă, 15 martie

STEAUA — DlNAMO
Duminică, 16 martie

POLITEHNICA — „POLI" TIMIȘ. (0—1) 
F. C.
F.C.M.

: UNIVERSITATEA
OLIMPIA
UNIVERSITATEA — SP STUD. 
STEAGUL ROȘU— U.T.A. 
F. C. ARGEȘ — C.F.R.

(0—2)

(0—3)
(1—2)
(0—0) '

— JIUL
— A.S.A.
— CHIMIA
— F. C. GALATI (1—0) 

(0—2) 
(0—0) 
(0—1)

CLASAMENTUL
1. DlNAMO 19 14 2 3 35—15 30
2. F.C.M. Rețito 19 10 4 5 30—20 24
3. A.S.A. Tg. Mures 19 10 2 7 26—26 22
4. Univ. Craiova 19 s 5 6 30—16 21
5. Steaua 19 9 3 7 34—22 21
6. U.T.A. 19 9 3 7 23—19 21
7. Olimpia Satu Mare 19 8 4 7 18—16 20
8. Sportul studențesc 19 8 3 8 21—23 19
9. C.F.R. Cluj-Napoca 19 6 7 6 14—16 19
10. Politehnica Timișoara 19 8 3 8 14—20 19
11. Jiul 19 7 4 8 26—17 18
12. F. C. Argeș 19 8 1 10 25—23 17
13. F. C. Constanța 19 6 5 8 17—22 17
14. „U“ Cluj-Napoca 19 6 5 8 14—25 17
15. Steagul roșu 19 6 4 9 24—18 16
16. Chimia Rm. Vilcea 19 5 5 9 16—33 15
17. Politehnica lași 19 7 0 12 22—37 14
18. F. C. Galați 19 4 4 11 7—28 12

GOLGETERII șan 
- 1

(A.S.A. Tg. Muteș)
din 11 m.

lordânes-
1 din 11 

(Unîv. 
11 m.

10 GOLURI : 
eu (Steaua) — 
m, Oblemenco 
Craiova) — 5 din

14 GOLURI î D. Geor
gescu (Dinamo) — 2 din 
îl m.

11 GOLURI î I. Mure-

E
tapa a doua a confirmat calitatea încă nesatisfăcătoare a cam
pionatului nostru. Cu excepția meciului de la Arad, excelent 
în prima repriză, la un nivel mulțumitor și în a doua parte a 
sa, partidele au fost neatractive. Pe fondul acesta de medio
critate, semnificativ totuși, că Dinamo, Steaua și Universitatea 
Craiova, principalele furnizoare ale loturilor reprezentative, și-au 

demonstrat o putere aparte, fiind neînvinse (alături de ele, „Poli" Timi
șoara), de la începerea returului.

Clasamentul nu a suferit modificări spectaculoase, dar în zonele sale 
extreme, s-a cristalizat, cu avantaj mare (6 puncte) pentru Dinamo și în 
defavoarea lui F. C. Galați, care a risipit iluziile suporterilor ei, trezite 
după „draw"-ul obținut in prima etapă, in deplasare, la C.F.R. Cluj-Na
poca. Subsolul clasamentului, de altfel, oferă o zonă fierbinte, celelalte 
două echipe expuse (deocamdată teoretic) retrogradării, putindu-se alege 
oricînd, de la F. C. Argeș în jos. In plutonul acesta sumbru a intrat rapid, 
doar după două etape, și „U“ ~ "
beneficiat de nici un punct de la reluarea sezonului, 
pe scara clasamentului, de la locul IX pe care se 
campionatului, pe XIV 1

Etapa de simbătă a avut și momentul ei festiv : 
acordat titlul de „maestru emerit a-l sportului” și ne 
această onorare nu reprezintă in nici un caz încununarea unei cariere, ci, 
o stimulare pentru revenirec în lotul reprezentativ.

Și acum după ce campionatul a suferit un rodaj prin disputarea pri
melor două runduri, de ieri s-a declanșat „acțiunea loturi-reprezentative", 
duminică după-amiază fiind convocate echipele naționale A ți de tineret. 
Astăzi, Ioturile vor fi supuse unui complex examen medical, urmînd ca 
miine să se deplaseze la Rm. Vilcea, 
dintre ele. Există dorința ca întrecerile 
pe cele interne I

Cluj-Napoca, singura formație care n-a 
in declin mare 

fixase la jumătatea

lui Dumitrache i s-o 
place să credem că

oraș care va găzdui meciul test 
internaționale sâ punâ în umbra

wwwwwwww \\\ixx\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^^
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F.C.M. REȘIȚA 2(2)
O REPRIZA

Dudu Georgescu, golgeterul campionatului, a țișnlt pe lingă Szoke, înscriind cu capul golul dificilei victorii 
a liderului Foto : Dragoș NEAGU

UN GOL FRUMOS, Șl ATÎT!

teren bun; 
spectatori, a- 
Au marcat : 

1). BROȘOVSCHI 
(min. 32);

28, din penal- 
(min. 43). Raport

Stadionul U.T.A. ; 
timp splendid ; 
proximotiv 16 000. 
SCHEPP (min. 
(min. 18) BEDEA 
BELDEANU (min. 
ty), FLOREA 
de cornere : 5—3. Raportul șutu
rilor la poartă : 17—13 (pe spo 
țiul porții : 6—4). Raportul faul
turilor comise : 10—10.

U.T.A. ; 
6, Kukla 6,
- Domide 7, 
șovschi 5 (min. 
Axente 7, Colnic 
luhasz), Bedea 8.

F.C.M. ! Ilieș 5 
Oloqeanu 7, Kiss
- Pușcaș 7 (min.

loroulescu 7 — Birâu
Poj’oni 7, Purima 8 

Schepp 7, Bro- 
58 Sima 5) —

6 (min. 78

5, 
6 

. _T__T . , 46 Roșea 6),
Beldeanu 8, Bora 7 (min. 78 Că
priorii) — Atodiresei 3. Nestoro- 
vici 6. Florea 7.

Arbitrajul : ACCEPTABIL ; la 
centru : Maximilian Popescu ; la 
linie • Anton Munich (uneori 
neatent) și Toma Vasile, toți din 
București.

Cartonașe galbene : Axente. 
Trofeul Petschovschi • 9.
La tineret-speranțe: 2-0 (0-0).

6.
Pigulea 

Filipescu

Un joc neașteptat de slab al li
derului. Cei care au văzut și parti
da de la Reșița susțin că Dinamo 
a jucat mult mai palid în compa
nia feroviarilor clujeni. Judecind in 
ansamblu, am putea spune că lide
rul a etalat cam 50 la sută din po
tențialul său real, la numai o săp- 
tămînă de derby-ul cu Steaua. 
Care ar fi explicația ? Se pare că 
Dinamo acuză din plin lipsa unor 
jocuri tari în perioada de pregă
tire. De altfel, în minutul 91. an
trenorii Nicușor și Nunweiller au 
rămas pe teren, pentru a lucra su
plimentar cu Dumitrache și Cus- 
tov. Nicușor a confirmat, între al
tele, insuficientul grad de pregăti
re al echipei sale, în legătură cu 
programul sărac al 
mergătoare startului

Partida a debutat 
mițător. Dinamo a 
anume cursivitate. Feroviarii erau 
timorați. Se părea că dezinvoltura 
lui Moldovan (în primul sfert de 
oră) și insistența lui Dinu vor reu- 
61 să împingă echipa dinamovistă 
spre o victorie clară, cu atît mai 
mult cu cît clujenii depășeau ra
reori centrul terenului, preocupați 
In primul rînd de organizarea unei 
defensive temporizatoare, prin in
termediul paselor, dublate și tripla
te. (Să notăm. între altele, că Țe-

jocurilor pre- 
în campionat, 
oarecum pro- 
demonsțrat o

gean s-a decis să joace în fața ca
reului — umbră a lui Dudu Geor
gescu — pentru a sugera starea de 
spirit a echipei oaspete). Pe fon
dul acestei superiorități teritoriale 
lipsite de vigoare din partea gazde
lor, clujenii au reușit (in min. 21) 
un contraatac spectaculos, in care 
Moga, scăpat pe neașteptate in ca
reu. a fost faultat de Dobrău. Ar
bitrul Cursaru a acordat prompt 
sancțiunea supremă, dar 
șutat peste bară, ratind 
rea scorului.

Golul victoriei a venit 
tul 27, după o acțiune de mare fru
musețe, izolată de tot restul me
ciului. Nunweiller șt Lucescu, con- 
stituiți în tandem, au realizat două 
triunghiuri-covor pe partea stin
gă, a urmat o excelentă centrare a 
primului și DUDU GEORGESCU 
a tișnit. înscriind imparabil, cu 
capul. Acest gol. care părea să a- 
nunțe o detașare a liderului, n-a 
făcut decît să trezească ambițiile 
pînă atunci modeste ale feroviari
lor. Ei au reușit să se echilibreze 
în zona de la mijlocul terenului Și 
să încerce contraatacuri la început 
timide, dar apoi din ce în ce mai 
insistente, vizînd apariția omului 
liber pe partea lui Deleanu, atras 
cu inteligență, spre centru, de o- 
mul său. După pauză, feroviarii au

continuat să apeleze la arma con
traatacului, reușind frumoase ieșiri 
din apărare, mai ales din inițiativa 
lui M. Brelan. în finalul meciului, 
feroviarii au fost în preajma ega- 
lării, fără ca această amenințare 
să provoace o reacție în tabăra di- 
namovistă.

loan CHIRILA

„O frumoasă propagandă pen
tru fotbal", acesta ar fi fost cel 
mai nimerit titlu pentru partida 
dintre U.T.A. și F.C.M. Reșița, 
dacă ar fi să luăm în considera
ție doar primele 45 de minute 
într-adevăr, în această perioadă

jocul a avut toate atributele unui 
fotbal de calitate, in
de spectatori au 
numai cinci goluri, unul mai fru
mos decît altul (<•' '.ar și penal- 
ty-ul înscris în min. 28, de BEL- 
DEANU, a purtat amprenta teh- ...... . .... au 
putut urmări două echipe care 
s-au dăruit jocului, două echipe 
ce nu au venit pe gazon cu gîn- 
dul la defensivă. Dimpotrivă. încă 
din primul minut acțiunile ofen
sive au curs atît la poarta mai 
puțin inspiratului Ilieș, cît și a 
lui Iorgulescu. Au fost momente 
în care am revăzut parcă pe 
U.T.A. de acum cîțiva ani, în 
care Domide era asul terenului, 
în care mingile sale lungi îi pu
neau în cursă pe Axente sau pe 
Fl. Dumitrescu. De data aceasta, 
pe aripa stîngă se afla tînărul 
BEDEA (autorul golului din min. 
32), cu nimic mai puțin dotat de
cît înaintașul său de pe acest 
post ; ba, mai mult replierile sale 
în linia de mijloc și aparițiile 
sale surprinzătoare chiar pe aripa 
dreaptă, i-au pus în încurcătură 
pe apărătorii reșițeni și cu deo
sebire pe Pigulea.

F.C.M. Reșița, antrenată de un 
ex-arădean copărtaș la succesele 
de altă dată ale textiliștilor, a 
fost o demnă parteneră de în
trecere, care nu a cedat pasul 
nici după senzaționalul gol al lui 
SCHEPP. din min. 1 și nici după 
ce BROȘOVSCHI. în min. 18, a 
ridicat scorul la 2—0, reluînd

care miile 
aplaudat nu

nicității executantului), dar 
putut urmări

Adam a 
deschide-

în minu-
PORTARUL JIULUI Șl • • • BARELE

S-AU OPUS MAJORĂRII SCORULUI

Stadionul Dinamo ; teren bun ; timp frumos ; spectatori, aproximativ
15 000. A marcat : D. GEORGESCU (min. 27). Raport de cornere : 7—4. Ra
portul șuturilor ia poartă : 12—8 (pe spațiul porții : 7—4). Raportul faulturiloi 
comise : 7—16.

DlNAMO : Constantinescu 7 — Cheran 5, G. Sandu 7, Dobrău 6, Deleanu 
6 — Moldovan 6 (min. 71 Custov 6), Dinu 7, D. Georgescu 6 — Nunweiller 
VI 6, Zamfir 5 (min. 59 Dumitrache 6), Lucescu 7.

C.F.R. CLUJ-NAPOCA : Moldovan 7 — L. Mihai 6. Szoke 6, Vișan 6, Lupu 
6 - M. Bretan 7, Moș 5 (min. 80 M. Pop), Țegean 5 — Adam 6, Soo 5 (min. 
76 Soporan) ,Moga 7.

Arbitrajul : FOARTE BUN ; la centru • N. Cursaru ; la linie : V. Gligorescu 
(Ploiești) și S. Drăgulici (Drobeta Tr. Severin).

Trofeul Petschovschi ; 9.
La tineret-speranțe : 4—1 (1—1).

Această partidă n-a avut prea 
multe momente de fotbal-specta- 
col. A fost, în schimb, un meci 
de mare uzură fizică și nervoasă, 
îndeosebi, pentru echipa locală. 
Ceea ce explică lipsa de concen
trare și de exactitate în ■ fazele 
de finalizare ale jucătorilor. De 
altfel, publicul vîlcean, îndrăgos
tit de fotbal, poate uneori prea 
temperamental pe parcursul jocu
lui este dispus să ierte ineren
tele greșeli, așteptînd, în schimb, 
de la mai puțin experimentații 
fotbaliști ’ ' ' '
lizare și dăruire în 
în final, 
ria, fie

Singurul gol al partidei a fost 
realizat pe fondul unei evidente 
și de necontestat dominări teri
toriale a formației gazdă : în min. 
41, la o fază ce la început nu 
se arăta atît de periculoasă, Cor
nel Nicolae, de o vitalitate lău
dabilă în această întîlnire, a re
cuperat un balon, cam pe Ia mij
locul terenului, și cu fentele sale 
derutante a scăpat de cîțiva apă
rători, apoi a sprîntat cu min
gea Ia picior pe care i-a servit-o 
„omului de gol" numit GQJGARU: 
și minusculul „uouâr" l-a învins,

ai Chimiei acea 
teren 

să se soldeze cu 
ea chiar minimă.

mobi- 
care, 

victo-

portarulfără drept de apel, pe
Homan. Tabela de marcaj ar fi 
putut să se mai modifice și în 
alte monzente 
min.
cu
Bucurescu, Homan 
extremis" mingea 
mîini în stîlpul din dreapta 
ții și revine tot la el ; în 
16, fundașul Cincă a urcat 
în colțul careului mic, dar 
trarea sa ideală înapoi spre 
garu a fost interceptată de 
cker : în min.
din lateral, 
tură liberă și balonul este trimis, 
cu capul, de către Șutru în 
„transversală" ; în min. 50, Ho
man trimite în corner mingea de 
gol expediată de Gojgaru ; C. 
Nicolae execută 
și Șutru trimite balonul la vin- 
clu. Spre final ' 
încă două bune 
turile lui Șutru și Tătaru nu ni
meresc spațiul porții.

Replica Jiului ? O singură dată 
găsit culoarul preferat 
Oariă i-a ieșit în in
și cu un șpagat la 
lui 16 m a înlăturat

ale jocului : în
15, Gojgaru reia, puternic 

capul, balonul de 
; „in 

din 
por- 
min. 
pînă 
cen- 
Goj- 
Sto- 

30. Stoica execută 
de la 30 m, o lovi-

centrat 
plonjează 
îi sare

de Gojgaru ; 
lovitura de colt

Chimia mai 
ocazii. însă

are 
șn-

Stadionul „1 
timp frumos ; 
ximativ 15 000. 
GARU (min. 
cornere : 12—2.
rilor la poartă : 28—7 (pe spa
țiul porții : 9—2). Raportul faultu
rilor comise : 12—18.

CHIMIA : Qană 8 — Lepâdatu 
7, Ciobanu 6, Borz 7, Cincă 7 — 
Șutru 7, Tătaru 8, Stoica 7 — 
Bucurescu 7, Gojgaru 7 (min. 
80: Hoidu), C. Nicolae 8. »

JIUL : Homan 8 — Nițu
Tonca 7, Stocker 7 Dodu 7 
Naghi 7, Mulțescu 5, Libardi 7 — 
Stan 5 (mîn. 46: Fildiroiu 5), 
Roznai 5, Szabados 5 (Schmidt 
5).

Arbitrajul : BUN ; la centru 
V Topan (Cluj-Napoca) ; Io li
nie : A. Tudor (Sibiu) și A. Pop 
(Cluj-Napoca).

Cartonașe galbene : Ciobanu. 
Trofeul Petschovschi : 
La tineret-speranțe: 0—1

Mai"; teren bun; 
spectatori, apro- 

A marcat : GOJ- 
41). Raport do 

Raportul șuturi*

8.

7,

(0-0).

Rvznai a 
(min. 33), 
tîmpinare 
marginea 
guluL .Tot. greul..l-a . dus compar
timentul apărării.

termina-
Avem

Declarația lui Ozon la 
rea partidei este elocventă 
o echipă numai pentru jocurile 
de
ani
de

acasă ... Mă bucur însă că 
cîștigat un portar, transferat 

la Minerul Moldova Nouă".

Stelian TRANDAFIRESCU

La Cluj-Napo 
denților făcută 
pă de atacul î 
pioanei n-a pri 
Suficient însă 
învinsă formați 
rul acestui gol 
MĂREANU I. 
Steaua obține 
său pe parcurs 
semn că arc 
a înscrie. Era
a executat foar 
internaționalul 
Ionul cu capul 
a vrut să into 
derutîndu-1 și
mingea s-a dus 
0—1.

Ce s-a petr 
moment — un 
pentru fixarea 
Studenții au ră 
te a întrecerii, 
balonului, dar 
mulțumească c 
platonică, a u
linia de centru 
tri a careului 
dincolo se afla 
să-și joace cu 
postindu-se bin 
te culoarele c 
tual, să-i a 
aproape de b
Pentru că, di 
jucătorilor de 
măreanu, Dum 
evoluat consta 
au dat echili
ciilui roș-albaș 
fine. „U“ nu 
un vîrf de

SPEC
ușor, ca la an 
Ilieș parcă hi 
Reinhardt au 
dată la fel d 
conduși de o 
și-a făcut da 
din rîndul că 
nou, Beldean 
spontaneitate, 
care a rezolv 
ții dificile, 
din Arad au
care dată, uit 
REA, în min 
puterea să 
bun sfîrșit (a 
cu precizie)

După pauz: 
tul depus, 
luează mai 
are culoarea 
tate, iar arb 
„vede" mai 
în. min. 81, 
In considera 
careu de Ki:

p
F. C.CO

Se intîmpl 
meci să fie I 
și atunci cinJ 
Nu este căzu 
stanța. în ca 
chipe au rărJ 
mai pe plarl 
la alte capitl 
nuit. dau fotl 
musețe. A fJ 
ră, fără pred 
minusuri di 
care, în final 
tre cele doi 
punct și spl 
satisfacții. I

Constanței 
virtutea aval 
gazde — cel 
cercat chiarl 
impună (ini 
de acum 4| 
continuat sil 
perseverențl 
mijloace tal 
timișorene. I 
nă la urmăl 
nica, la rinl 
pe tot linii 
și. ca oriei 
deplasare, 1 
contraatac I 
tanță. în al 
trcnorului 1 
gol mai mii 
tă ușurința 
11 și 26 : ăl 
și 72). în 1 
mai n°ri™H 
aproapi del



1(0)
area stu- 
rima eta- 

al cărn
ii un gol. 
i fixa în 
»ă. Auto- 
ște SAT- 
1 de Ia 
punct al 

c minute, 
apetit de 
B: I’antea 
n corner, 

I lovit ba- 
f Damian 
[ a luftat. 
I Duha și 
En plasă :

la acest 
terminant 
ui final 7 
ima par- 
m posesia 
it să se 
p, atît de 
ații între 
e 16 me- 
lentru că 
pare știa 

rolul, 
e pe toa- 
lit. even- 
pdversari 
lordache. 
Ljoritatea 
Liă (Săt- 
lescu) au 
pment și 
lanță jo- 
|u că, în 
pstă oră 
L ,.emo-

L
e lîngă 
ivii lui 
fiecare 

k atac, 
pe care 
Isosință 
us, din 
lire și 
ața cu 

situa- 
lionului 
pe fie- 
k FLO- 
|u avut 
kică la 
finaliza 
bprinse. 
p efor
ie evo- 
lu mai 
I jumă- 
Iscu se 
psebire 
I a luat 
|nis în 
puhasz.

RAN

I ARE POFTĂ DE GOLURI
Stadionul Municipal ; teren moale ; timp frumos ; 

8 000 ; A marcat : SĂTMĂREANU I (min. 56). Raport 
portul șuturilor la poartă 15-10 (pe spațiul 
comise : 13-9.

spectatori, aproximativ 
de cornere : 13—5. Ra- 

porții : 7—5). Raportul faulturilor

UNIVERSITATEA : Duha 7 — Poralchl 8.
Mureșan 6. Anca 7, Batacliu 7 — Uifoleanu 
6), Coca 5.

Pexa 7, Matei 6, Damian 6 —
7, Vacii 6 (min. 66 Dumitrescu

STEAUA : lordache 7 — Sătmăreanu I 8, £_______.* __7, 2_________ ,,
ghelini 6 — Dumitru 8, Vigu 7, lordânescu 7 — Răducanu 6, Năstase 5 (min. 
46 — Pantea 8), Fl. Dumitrescu 6.

Arbitrajul : BUN ; la centru :
(ambii din Pitești) și Mrhai Moraru

Trofeul Petschovschi : 9.

Lo tineret-speronțe •. 2-5 (1-3).

Smorondoche 7, Sa me 5 7, An

Ion Chilibar ; Io linie : Florion Anuțescu 
(Ploiești).

țloneze" cit de cit pe fundașii cen
trali din fața lui. Vaczi e încă 
necopt, el nu poate termina cu 
vigoare o acțiune. Vom înțelege 
din aceste cîteva 
bucureștenii n-au
montat cine știe ce mari clipe de 
tensiune, in ciuda acelei superio
rități teritoriale a clujenilor. Ba, 
ca să fim compleți în relatarea 
noastră, să subliniem că incursiu
nile elevilor lui Teașcă produceau 
mai multe necazuri apărătorilor 
lui Băluțiu decît prelungitele 
acțiuni poziționale ale alb-negri- 
lor la poarta adversă. In întreaga 
repriză primă am înregistrat de 
altfel doar cîteva faze cu adevărat 
calde la ambele porți (min 9, 16 și 
25 — gazdele ; min. 1, 33 și 40 — 
oaspeții).

Ce s-a petrecut după golul lui 
Sătmăreanu I ? Probabil că nici

observații că 
avut de sur-

Dumitru, Iordănescu et co. nu-și 
închipuiau că cele 34 de minute, 
de pînă la fluierul final, vor fi 
așa de liniștite pentru ei. Studen
ții au continuat să „țese" pase, 
dar totul s-a stins (iarăși) la mar
ginea careului. Ne făcea impresia 
că fundașii și mijlocașii bucureș- 
teni primesc doar 
nu _1_
în schimb, forța 
oaspeților a crescut vizibil de la 
intrarea lui Pantea, autorul cîtor- 
va incursiuni, „specialitate extre
mă", care i-a obligat pe Pexa și 
colegii lui să intervină în ultimele 
momente, spre a evita un nou gol. 
Așa s-a scris istoria acestui joc 
de o valoare mediocră, cîștigat de 
formația mai completă și mai ex
perimentată de pe gazon.

lovituri
„înțepături", 

ale atacului advers, 
contraatacului

Eftimie IONESCU

CONTRAATACURILE... GAZDELOR AU DECIS
SP. STUDENȚESC 3(2)
POLITEHNICA IAȘI 1(1)
Maniera în care studenții bucu- 

reșteni au abordat prima lor 
partidă pe teren propriu din a-

precedentă, cei care au avut ini
țiativa, _ încă din primele minute, 
continuînd-o aproape pe întreaga 
durată a întîlnirii, au fost jucă
torii ieșeni, invitați parcă de Spor
tul studențesc . să atace. însă, ac
țiunile ofensive ale oaspeților au 
fost, în marea lor ir."-' “nte, ne
consistente. neclare, nepericuloase

In acțiune, mijlocașul Radulescu, 
al bucureștenilor.

cest sezon a constituit o surpriză. 
Contrar anticipărilor, după vic
toria acestora la Brașov, în etapa

REZULTAT MULȚUMITOR PENTRU AMBELE ECHIPE

Deși anumite antecedente nu 
prea plăcute, ale rivalității exis-: 
tente între cele două echipe, ca 
și interesul lor comun de a se 
menține pe pozițiile de frunte ale 
clasamentului lăsau să se între
vadă și de această dată o dis
pută foarte aprigă pentru punc
tele aflate în joc, pe teren lu
crurile au stat oarecum altfel. în 
pofida mizei destul de importante, 
a orgoliului și ambițiilor exis
tente în cele două tabere, am 
asistat la o dispută neașteptat 
de liniștită — în sensul bun al 
cuvîntului — desfășurată, spre 
lauda ambelor protagoniste. în- 
tr-o notă de (aproape) perfectă 
sportivitate, la care — mai mult 
decît altădată — și-a adus 
publicul local 
tribuție.

Atît A.S.A., 
povara acelui 
cută, slăbită

— și-a __
o remarcabilă

și 
con-

sub 
tre-

autorul celui de al treilea gol 
Foto : S. BAKCSY

Stadionul ,.23 August" ; teren foarte bun ; timp splendid ; 
xlmativ 18 000. Raport de cornere : 11—3. Raportul șuturilor I 
(pe spațiul porții : 7—4). Raportul faulturilor comise : 16—18.

spectatori, apro*  
ta poartă : 14-8

A.S.A. : Nogel 9 — Gligore 8, Unchiaș 7, Kiss 7, Onuțan 8 — Boîoni 8. 
Naghi 6, Hajnal 7 — Both II 7. Mureșan 6, Fozekaș 7.

UNIVERSITATEA ; Purcaru 9 — Niculescu 7, Boc 9, Deselnrcu 8. Berneonu 7 
— Ciupitu 9, Bălăci 8, Ștefânescu 7 — Țarălungă 7 (min. 22 Crișan 6). Oble- 
menco 8, Marcu 6 (min. 69 Negrilă 6).

Arbitrajul : FOARTE BUN ; la centru : Gh. limona
M. Buzea (toți din București).
Cartonașe galbene
Trofeul Petschovschi

fi
; la linie : Fr. Coloși

Niculescu, Berneonu. 
9.

La tineret-speranțe : 2-2 (0—1).

și se îricheiau, de cele -—*i  multe 
ori, în preajma careului de 16mi 
fie că pasele mijlocașilor Romilă 
II și mai ales Simionas începeau 
treptat să nu mai aibă adresă, fie 
că apărarea Sportului studențesc, 
bine dirijată de M. Olteanu, in
tervenea prompt. Totuși, în min. 
23. ei au deschis scorul j Doru 
lonescu, primind o pasă de la 
Anton, centrează în 
COSTEA care, deși
Tănăsescu, trimite cu capul ba
lonul în poartă, peste Suciu, 
spectator la această fază. Bucu
ria ieșenilor avea însă să fie 
de scurtă durată pentru că, abia 
repusă la centru, mingea a ajuns 
la Marica, și de la 25 m, a 

puternic, Mihăilă nu a 
reține, respingînd defec- 

pînă la M. SANDU, care.
6 ni, a expediat prompt

careu Ia 
tatonat de

sîmbătă cu vădită

apăsată încă
2—6 din etapa
de absența unora 

dintre titularii ei, dar și con
știentă de forța echipei oaspete, 
cit și Universitatea, pentru care 
formația din Tg. Mureș a consti
tuit în ultimii ani un adversar 
deosebit de dificil, au abordat

MRU FIECARE, DAR ■ ■ ■

U A SATISFĂCUT
I

ca un 
chiar 

goluri. 
I Con- 
rlor e- 
Lu nu- 
I ci și 
I obiș- 
ki fru- 
p uzu-
I multe 
l tactic, 
la din- 
Ite un 
puține

rtic, de 
au în
să se 

taseră 
și au 
și cu 

ciente 
pnsive 
bit pî- 
Miteh- 
bproa- 
Iructiv 
[că în 
bit pe 
L dis- 
lii an- 
Izii de 
I mnl- 
|2. 10, 
114. 46 
li fost

| chiar

Stadionul 1 Mai ; teren 
timp excelent ; spectatori, 
ximativ 15 000. Raport 
nere î 13-1. Raportul 
la poartă : 23-12 (pe
porții j 13—6). Raportul 
rilor comise : 18-23.

F.C. CONSTANȚA : Popa 7 - 
Mustafa 6, Antonescu 7, Bălosu
5, Nistor 6 — Constantinescu 6, 
Mărculescu 5, lovănescu 6 — Tă- 
nase 6. Peniu 5 (min. 65 Turcu 
5), Lică 5 (mfn. 51 Negoescu 6).

POLITEHNICA : Jivan 7 - Mioc 
7, Mehedințu 7. Arnăutu 7, Ma
ier 7 — Dembrovschi 6, Crîngașu
6, Surdan 6 — Dașcu 6 (min. 
75 Bungău 6), Bojin 6, Petrescu 
6 (min. 60 Giuchici 6).

Arbitrajul : FOARTE BUN ; lo 
centru R. Stincan ; la linie : G. 
Vasilescu I și M. Hangonu (toți 
din București).

Cartonașe galbene : Surdan. 
Trofeu! Petschovschi : 9.
Lo tineret-speranțe: 1-2 (1-0).

bun. 
apro- 

de cor- 
șuturilor 

spațiul 
faultu-

de a obține victoria. Spunînd acest 
lucru avem in vedere două din ex
celentele situații de a marca ale' 
timișorenilor : cea a lui Dembrov- 
schi din min. 17. cînd acesta sin
gur cu portarul a tras afară de la 
cîțiva metri și acțiunea lui Petres
cu din min. 20. încheiată cu o 
„bombă" a lui Crîngașu respinsă 
cu mare dificultate. în corner, de 
Popa. Așa stînd lucrurile, rezultatul 
de egalitate apare, firesc. 
F. C. Constanta pierde. în 
un prețios punct, acasă, 
pentru desprinderea din 
clasamentului : Politehnica cîștigă 
— fără să convingă totuși — o nouă 
poziție pe calea omogenizării.

echitabil. 
acest fel. 
în lupta 
subsolul

Mihai IONESCU

Stadionul 
bun ; timp 
aproximativ 
M. SANDU 
DULESCU 
COSTEA (ml 
cornere: 
la poartă: 
porții: 10-5). 
tor comise :

SPORTUL 
clu 6 
M. Olteanu 8, Grigore 7 — Ma- 
rica 8, Radulescu 7, O. lonescu 
6 — Leșeanu 7 (min. 77 Chi- 
haia), M. Sandu 8, Tolea 7.

POLITEHNICA IAȘI : Mlhăilă 5 
(min. 46 Costaș 6) — Anton 6. 
Vlad 6, Dinu 5. Ciocîrlan 7 — 
Romilă II 7, Simionov 6, Sîmîo- 

Doru lonescu 6 (min.
—, • —— ....j 7, Cos*

Republicii ; teren 
frumos : spectatori, 

4 000. Au marcat: 
(min. 23 și 41), RA- 
(min. 66). respectiv 

. iln. 23). Raport de 
7—7. Raportul șuturilor

20—8. (pe spațiul
Raportul faulturi*  

16-12.
STUDENȚESC: Su- 

Tănâsescu 7. Cazan 7.

naș 5 — I
71 Grosaru 6), Dânilă 
tea 6.

Arbitrajul: BUN; laAraitrajul • BUN; la centru
Otto Anderco (Satu Mare) ; la 

‘ * *..................  Mare)Imie : C. Szilaghi (Baia
V. lacob (Oradea). 

Trofeul Petschovschi : 9. 
La tineret-speranțe : 2-1 (2—1)-

meciul de 
prudență.

Așa cum 
pe propriul 
avut mai mult inițiativa în joc. 
dar atacurile lor, mai inconsis
tente, totuși, decît altădată și 
mai nepotrivite ca manieră (cen
trări pe sus, frontale) în fața 
unei apărări înalte și experimen
tate ca aceea a craîovenilor au 
fost — aproape cu regularitate — 
destrămate în preajma careului 
advers, pe care Boc l-a dominat 
cu autoritate. în aceste condiții, 
gazdele au pus de mai puține 
ori în pericol poarta oaspeților 
decît era de așteptat (min. 32 — 
Fazekaș reluare cu capul peste 
poartă la o centrare a lui Both 
II ; min. 53 și 62 — șuturi puter
nice și prin surprindere ale lui 
Hajnal apărate spectaculos de 
Purcaru ; min. 67 — intervenție 
excelentă a lui Boc la o minge 
de gol trimisă lui Mureșan).

în schimb, craiovdnii, care au

era firesc, evoluînd 
teren, mureșenii au

așa
în
și 

la care au concurat nu

F-C. CALAȚI 1(0)
STEAGUL ROȘU 1(0)

De-abia începuse jocul și Mo- 
rohai a înaintat hotărît ‘ 
renul oaspeților, a găsit repede 
un culoar de șut și Clipa a tre
buit să zvîcnească ca un arc pen
tru a respinge mingea de sub 
bara transversală. 25 000 de spec
tatori au exultat, crezînd că acest 
atac viguros, din primul minut 
poate fi și semnalul unei supe
riorități clare, convertibilă în 
două puncte în clasament; bra
șovenii au tresărit și ei, sur
prinși și înfricoșați, retrăgîndu-și 
oamenii în fața propriului careu. 
lăsîndu-1 doar pe Mateescu în 
avanposturi, cu rolul aparent bi
zar de a hărțui o apărare în
treagă. Jocul s-a profilat, deci, 
clasic, între o echipă cu efectiv 
majorat în defensivă și o alta 
invitată (și dornică) să atace pe 
front larg. în astfel de cazuri, 
de obicei succesul primei forma
ții este condiționat de nepricepe
rea adversarei de a-i risipi den
sitatea apărării, de lipsa ei de 
răbdare, de inabilitatea de a de
regla un sistem fortificat cu doi 
„libero" (în cazul de față, Pescaru 
și Cadar). Ceea ce s-a și întîm
plat de fapt, F. C. Galați neob- 
ținînd nici o răsplată pentru do
minarea sa certă, dar săracă în 
idei, cu centrări stereotlpe sau 
șuturi de la distanță, ușor apă
rate de Clipa, cu pătrunderi in
dividuale lipsite de orizont, cu 
incursiuni ale fundașilor M. Ma

în te-

acționat 
frecvent 
grupată 
atacuri ... ___ _______
numai rapidele lor extreme 
aflate, totuși, în meciul 
bătă sub potențialul lor 
ci și laboriosul Bălăci) 
parcă, mai aproape de 
Ei și-au creat, îndeosebi 
ma repriză, cîteva excelente oca
zii de gol. pe care le-au ratat, 
însă, cam cu ușurință, deși nu 
trebuie să-l nedreptățim nici pe 
portarul Nagel care în două-trei 
rînduri, a ieșit inspirat și a blo
cat sau respins mingile șutate de 
Ștefănescu și Marcu, scăpați com
plet singuri în careul advers.

Scorul alb cu care s-a încheiat 
acest meci — de o calitate, în 
general, bună, dar și cu unele 
lîncezeli spre final — mulțumește, 

dat

cum o fac destul de' 
deplasare 

accent
(apărare 

pe contra

de sîm- 
real —, 
au fost, 
victorie.
în pri-

totuși, după cite ne-am 
seama_ ambele echipe.

Constantin FfRANESCU

șutat 
putut 
tuos 
de la 
balonul în plasă: 1—1. Șocați«de 
faptul că au fost repede egalați, 
ieșenii își domină parcă și mai 
categoric adversarii. Sportul 
dențesc a alternat atacurile 
ziționale cu contraatacurile, 
tică ce s-a dovedit inspirată,

stu- 
po- 

tac- 
deși

în min. 30 Simionas a tjimis 
dintr-o poziție bună, balonul, cu 
capul, peste bară. Pe fondul do
minării ieșene, în min. 41 bucu
reștenii au izbutit să înscrie pe 
contraatac : Leșeanu, deplasat pe 
centru, îi pasează lui M. SANDU, 
aflat în marginea careului, care, 
după un dribling scurt în fața lui 
Dinu, a șutat puternic în colțul 
lung : 2—1.

După pauză, ieșenii au între
prins o nouă suită de atacuri. în 
min. 48, au înscris un gol, însă din
tr-o poziție de ofsaid, 
sancționată ' - - -
derco, iar 
ocazia să 
a întîrziat 
blocat de . ___ ____
perioadă de echilibru, în care 
ambele echipe au construit cîteva 
acțiuni de efect, fără însă a de
păși nivelul modest al întregii par
tide, tot jucătorii Sportului stu
dențesc au izbutit să înscrie, în 
min. 66, prin RĂDULESCU, după 
un reușit „un-doi“ cu M. Sandu, 
în ultima parte a întîlnirii, ie
șenii au mai avut o zvîcnîre prin 
Dănilă, care, în min. 76, deși a 

’scăpat singur spre poartă, a fost 
deposedat in extremis de Grigore. 
Meciul s-a încheiat cu o „bară" 
a lui Chihaia.

Victoria echipei bucureștene 
este meritată, pentru că a știut 
să fructifice mai bine tactic si
tuațiile jocului.

prompt 
O. An- 
au avut 
Simionas

de arbitrul 
în min. 58, 
egaleze, dar
să șuteze și a fost 

M. Olteanu. După o 
....... î. In

Adrian VASILESCU

82, MINUTUL

82 de minute din 90, F. C. Argeș 
s-a apărat aglomerat, s-a apărat bi
ne. calm, hotărît. jucătorii care au 
alcătuit blocul 
Radu I și Jercan 
reușind, . : _1___________  __ ,___
lor, să închidă toate culoarele spre 
poarta lor. Iar atunci cînd atacanții 
Olimpiei au ajuns.........................
poziții de șut, s-a 
Ariciu prin cîteva 
dreptul excepționale ____
— Hațieganu, min. 28 și 34 — Hel
vei, min. 46 — lancu, min. 61 — Bi-

defensiv. Inclusiv 
mult retrași, 

prin sincronizarea mișc&rl-

totuși, tn bune 
opus inspirat 
intervenții de-a 
(min. 23 și 68

gan). A venit, tnsă, minutul 82. un 
minut dens In fapte, pe parcursul 
căruia s-a decis soarta meciului. 
Mal întîl a scăpat Troi. dar a fost 
oprit, nedrept, din cursa sa spre 
poarta lui Bathorl I. de tușlerul 
Urdea. care a semnalizat un ofsaid 
Imaginar 1 
balonul a 
pe stingă

prof ițind de ezitările lui Mustățea ții 
Cirstea, a reluat nestingherit, 
capul, mingea pornind bolid 
„vinciul*  porții 
zburat spre ea.

In secundele următoare, 
ajuns la Balogh, Infiltrat 
apărării oaspeților. Din 
acestuia. HAȚIEGANU,

Stadionul 
bun ; timp 
aproximativ 
HAȚIEGANU 
Raportul de 
portul

pitcștcne. 
încercînd

, cn 
spre 

Ariciu a 
imposibi-

teren 
spectatori, 

A marcat : 
89).

GALATENII AU PIERDUT
PUNCTUL CÎȘTIGAT PE SOMES

rian și I. Ionică, ciuntite în 
preajma liniei de 16 m, din lipsă 
de colaborare cu niște înaintași 
fără aderență la jocul colectiv, 
combinativ. Din toate incursiunile 
lui F. C. Galați spre poarta bra
șovenilor, una singură (min. 62) 
a avut limpezime și încărcătură 
serioasă de periculozitate. cînd 
Burcea, din poziție favorabilă, a 
șutat pe lîngă poartă.

Spre sfîrșitul acestui meci tern, 
s-au întîmplat trei evenimente 
care au dinamizat atmosfera i în 
min. 75, arbitrul întîlnirii, ire
proșabil pînă atunci, a ignorat 
(pe criterii sentimentale, proba
bil, nevrînd să strice, cu un pe
nalty, echilibrul unei partide dis
putată cu forțe egale), brînciul 
suferit de Nedelcu II la o minge 
aeriană, în suprafața de pedeapsă; 
în min. 85, MATEESCU fructifică, 
pe contraatac, dintr-o pasă a in-

sidiosului Niță, într-un moment 
cînd fundașii gazdelor aveau ocu
pații în ofensivă : faza a fost de 
o mare simplitate și precizie, Niță 
a țîșnit dintr-o suprafață aglome
rată, cu mingea la picior, a tra
versat repede o zonă a nimănui, 
a așteptat ca Mateescu să se 
plaseze în poziția cea mai favora
bilă pentru a nu fi stînjenit de 
Stoica, a pasat, și fostul fundaș 
stînga al Steagului roșu, singur 
cu Ion Vasile. s-a debarasat de 
acesta în ciuda ph njonului dis
perat si a împins mingea în 

min. 87, DUMITRIU IIIpiasă ;
marchează din apropiere cu toată 
opoziția u doi ad'erspri retrași 
pe linia porții, după o zvîcnîre de 
orgoliu a întregului ansamblu gă- 
lățean...

Ion CUPEN

timp frumos : spectatori, aproximativ
85) ți DUMITRIU Hi (min. 87). Raport 
la poartă : 21—9. (pe spațiul porții :

Stadionul Dunărea : teren bun ;
25 000. Au marcat • MATEESCU (min. 
de cornere : 3-0. Raportul șuturilor 
8—3). Raportul faulturilor comise : 11—8.

F.C. GALAȚI : Ion Vasile 7 - Nedelcu I 5. M. Marian 6, Stoica 6, I. Nicu 
— Haiduc 7, Morohai 7 (min. 65 Manea 6), Dumitriu |H 6 — Sălceanu 
(min. 73 Ionică 6), Burcea 6. Nedelcu II 6.
STEAGUL ROȘU : Clipa 8 - Hîrlab 6, Pescaru 7, Mihăilescu 7. Rusu 7 

Șeibănoîu 6. Cadar 7 Niță 7 — Ghergheli 6, Mateescu 7, Gyorfi 6.
Arbitrajul : ACCEPTABIL ; la centru : C. Niculescu ; la linie : D. Ghețu 

N. Petriceanu (toți din București).
Trofeul Petschovschi • 8.
La tineret-speranțe : 5-2 (3-0).

6
6

fi

Olimpia ; 
frumos ; 
15 000.
(min. 82 și 
cornere : 10-2. Ra- 

,__ :_l șuturilor la poarta t
25—7 (pe spațiul porții : 12—2). 
Raportul faulturilor comise : 7—8.

OLIMPIA : Bathorl I 7 - Filip 
7, Bigan 8. Knobîau 7, Bocșa 7 
— Naom 8, Borota 7 (min. 78 
Balogh), Helvei 8 — Lucacl 6. 
Hațieganu 8, lancu 6-

F.C. ARGEȘ : Ariciu 9 - Zam
fir 7, Olteanu 6, Cîrstea 5, 
Ivan l| 7 — Radu I 7 (min. 84 
D. Popescu), Mustățea 7, , M. 
Popescu 6 — Troi 8, Dobrin 6 
(min. 74 lorga 5). Jercan 6.

Arbitrajul : BUN ; la centru : 
C. Dinuiescu, la linie : C. Ma- 
nușaride și I. Urdea, toți din 
București.

Cartonașe galbene : Troi.
Trofeul Petschovschi : 7.
La tineret-speranțe : 0-0

lui, dar n-a mai putut-o 
intre în plasă.

Golul a turnat plumb In 
argeșenilor si a descătușat

opri să

picioarele 
instanta

neu ' formația gazdă, care a marcat 
lin nou. prin același HATTEGANU. 
(a o gravă eroare a fundașului 
Cîrstea. Așa a cîștigat Olimpia. Ab
solut meritat, dacă ținem cont de 
lungile ei perioade de dominare, de 
numărul mult mai mare de șuturi, 
ie ocaziile de gol. Nu-i mal puțin 
adevărat, însă. că. la rîndul lor. ar
geșenii au fost și ei de cîteva ori — 
oe contraatac — la un pas de gol 
(min. 1. 17. 57 și 74). Cea mai mare 
ocazie a ratat-o Troi. în min 42. cînd 
a șutat foarte departe de poarta 
părăsită de Bathori I. ieșit în întîm- 
ainarea atacantului piteștean tocmai 
la marginea careului.

F.C. Argeș nu a putut, realiza mai 
mult în ofensivă (numărul de șuturi 
este elocvent) și datorită faptului ca 
cei doi jucători din față — Dobrin 
51 Troi — n-au fost sprijiniți prompt, 
decît foarte rar. de mijlocași, aceș
tia fiind preocupați, îndeosebi de 
apărare, de stoparea atacurilor in 
valuri ale echipei sătmărene

Laurențiu DUMITRESCU



n 'CAMPIONATELE REPUBLICANE DE SCHI 
I
I GH. VULPE Șl GEORGETA BANCO, CEI MAI BUNI IA SLALOM SPECIAL Șl URIAȘ

SONDAJ DE OPINII (III) I
lSeria a IlI-a: AVANTAJUL 

PROGRAMULUI VA FI HOTĂRÎTOR? I
Iin încheierea sondajului nostru în rîndul antrenorilor echipelor aflate 

în lupta pentru promovarea în Divizia A ne-am adresat tehnicienilor din 
seria a lll-a a eșalonului secund.

Antrenorii echipelor F. C. Bihor, Șoimii Sibiu, Minerul Baia 
Corvinul Hunedoara răspund, deci, și ei la următoarele întrebări :

1. CE NOUTĂTI AVEȚI IN LOT ?
2. CARE CONSIDERAȚI CA SÎNT MECIURILE-CHEIE ALE ECHIPEI DV. 

IN RETUR?
3. IN CE CONSTAU ATUURILE

SELE El DE PROMOVARE ?

Mare și |

FORMAȚIEI DV. Șl CARE SÎNT ȘAN-
I

PARING (prin telefon). — Fără 
îndoială că proba cea mai specta
culoasă și cea mai așteptată din 
cadrul campionatului republican de 
seniori a fost slalomul special. Dis
putată pe pîrtia I.E.F.S., din ime
diata vecinătate a bazei didactice, 
cursa a măsurat circa 500 de me
tri, cu cite 66 dc porți în fiecare 
manșă, și s-a desfășurat pe o ză
padă înșelătoare, alunecoasă, dar în 
același timp prea puțin rezistentă 
la șocurile schiurilor. După cum 
demonstraseră și probele anterioa
re, la nivelul elitei schiului nostru 
s-a produs o echilibrare de forțe 
pe care o subliniază, de altfel, cla
sarea. după prima manșă, intr-un 
interval de numai o secundă a nu

mai puțin de șase schiori : Cristea. 
Văideanu, Cavași, Brenci, Vulpe și 
Manta. în manșa a doua, această 
distanță minimă a fost semnalul 
unei lupte tenace pentru intrarea 
în posesia titlului. Cristea, urmărit 
de patru schiori de la A. S. Arma
ta Brașov, s-a lansat impetuos în- 
tr-un slalom plin de „șicane" (mon
tat de maestrul sportului Cornel 
Tăbăraș) dar s-a încurcat într-un 
traverseu oblic și a stopat, ceea 
ce l-a făcut să piardă primul loc. 
Beneficiind de un număr foarte 
bun prin inversarea ordinei de 
start. Vulpe, care de altfel toată 
iarna a dovedit o formă constant 
bună, a realizat una dintre cele 
mai frumoase curse ale sale din

LADISLAU VLAD
(F. C. Bihor)

leauâ), care participă activ la am
bele momente fundamentale ale 
jocului.

GHEORGHE CROMELI 
(Minerul Baia Mare)

1. Am promovat două tinere 
elemente, pe Cîmpan și Sentlas- 
loy, de la divizionara C Cuprom 
Baia Mare.

2. în scria noastră, consider că 
toate meciurile sînt dificile. To
tuși, meciurile cheie sînt cu Șoi
mii, Corvinul și F.C. Bihor.

3. în primul rînd, doresc
spun că programul returului ne 
favorizează într-o oarecare mă
sură. Jucăm acasă cu Șoimii și 
Corvinul, ceea ce poate constitui 
un atu moral, și ne vom deplasa 
la Oradea, unde Minerul Baia 
Mare a jucat mereu bine și nu

să

I
I
I
I
I
I
I

ȘTAFETELE DINAMO SI TRACTORUL
AU OCUPAT LOCUL INTII

1. Nici o schimbare față de 
tur.

2. Consider că meciurile-cheie 
din retur ale echipei pe care o 
antrenez nu sînt partidele di
recte, de acasă, cu Șoimii Sibiu, 
Corvinul Hunedoara și Minerul 
Baia Mare, ci jocurile din etapa 
a Il-a (cu Minerul Moldova Nouă), 
a IV-a (cu Industria sîrmei Cîm- 
pia Turzii) și a V-a (cu Mureșul 
Deva) pe care le vom susține !n 
deplasare.

3. Principalul atu ar fi acela 
de a menține intactă unitatea su
fletească, acea dăruire sinceră pe 
care echipa a demonstrat-o în 
ultima parte a turului. în perioa
da de iarnă am spus, în orice 
ocazie, că trebuie să fim mereu 
cu picioarele pe pămînt, că orice 
tendință ’de desconsiderare a ad
versarului, de indisciplină 
pregătiri, ne-ar putea 
Abordînd returul după 
nea poziție realistă, F. 
are șanse de a reveni 
celor mai bune echipe 
ale tării.

I
I
I
I
I
I
I

la 
fi fatală, 
o aseme- 
C.
în rîndul 
de fotbal

Bihor

GHEORGHE OLA

prea a pierdut. Sînt . convins că 
nu vom pierde nici de data a- 
ceasta. Acum, înaintea startului, 
trebuie s-o recunoaștem în mod 
loial, toate patru echipe au șanse 
egale de promovare. Vor conta 
enorm rezultatele directe dintre 
ele. Noi mizăm pe experiența 
multora dintre componenții echi
pei, care au evoluat în formații 
de Divizia A, pe jocul bun al 
apărării, care a primit doar 9 
goluri, pe valoarea mijlocașilor. 
Trebuie să eliminăm marile ra
tări, care în tur ne-au privat 
de puncte prețioase.

CONSTANTIN ȘTEFAN 
(Corvinul Hunedoara)

1. Moritz
Hunedoara) 
Tîrgoviște) 
(U.T.A. —
mijlocaș și

I
I
I
I
I
I

1. Fundașul dreapta V. Șoaită, 
de la I.P.A. Sibiu, și atacantul 
.V. Muscă, de la Textila Cisnădie.

2. Vom acorda o deosebită a- 
tenție tuturor jocurilor din depla
sare. în mod special, ne vom mo
biliza asupra partidelor care le 
avem de susținut cu principalele 
noastre adversare, candidate la 
șefia seriei. Mă refer la meciu
rile cu F. C. Bihor, Corvinul Hu
nedoara și Minerul Baia Mare, 
echipe cu care vom juca pe te
renul acestora.

3. Jucătorii noștri alcătuiesc o 
echipă omogenă care practică un 
fotbal aerisit ți spectaculos, atît 
pe teren propriu, cît și în depla
sare. Nu sîntem adepții unor mă
suri speciale, de fortificare a li
niei defensive. Nutresc speranța 
că avem capacitatea să obținem 
rezultate favorabile, care să ne 
mențină pe un loc fruntaș, sau 
chiar să tindem la cîștigarea se
riei. Nu va fi deloc ușor pen
tru noi, deoarece toate echipele 
practică un joc de bună calitate. 
Marele nostru atu: agresivitatea li
niei de fundași (Șoaită, David, 
Mihăilă, Firiceanu) ca și în ca
pacitatea de efort, exprimată prin- 
tr--un mare travaliu al mijlocași
lor (Oprea, Fanea, Rădută. Be-

(Sportul studențesc
— portar, Hie (C. S.
- înaintaș, Băcățan 
tineret-speranțe) —

_ „ T. Văetuș — înaintaș, 
promovat de la echipa noastră 
de juniori.

2. Sînt patru, și toate vor avea 
loc în deplasare : cu F. C. Bihor, 
Minerul Moldova Nouă, Minerul 
Baia Mare și Victoria Călan. Nu 
sînt liniștit nici în privința 
partidelor programate acasă, în 
compania formațiilor care luptă 
pentru a evita retrogradarea.

3. Avînd în lot cîțiva jucători 
care au evoluat în Divizia A (Co- 
jocaru, Ologu, Șchiopu, Bologan), 
experiența 
cuvîntul.

I
I
I
I
I
I

lor trebuie să-și spună 
Dacă echipa mea

ști să depășească cu succes par- 
tidele-cheie, atunci putem aspira 
la promovarea în Divizia A. Șan
sele cele mai mari le au, însă, 
F. C. Bihor și Minerul Baia Mare, 
care au un program mai avan
tajos.

I
I

PIATRA ARSA 
Spre deosebire de 
temperatura scăzută a menținut la 
același nivel calitatea zăpezii pe 
tot timpul desfășurării curselor in
dividuale. simbătă (cînd au avut 
loc ștafetele) participanții la cam
pionatele republicane de schi-fond 
pentru seniori au avut de înfrun
tat, pe lingă dificultățile,, specifice 
probei, și modificările survenite în 
stratul de zăpadă din cauza încăl
zirii treptate a timpului. Dar, tre
buie spus din capul locului, deși 
starea variată a zăpezii a pus pro
bleme serioase de ceruire, nu a- 
ceasta a decis cîștigarea titlurilor 
de campioni ai țării, ci valoarea 
manifestată în cursele respective 
de protagoniștii întrecerii.

La seniori, conform tradiției, dis
puta pentru locul I în ștafeta 4X1° 
km s-a dat între reprezentanții 
clubului Dinamo Brașov și cei ai 
A. S. Armata Brașov. în primul 
schimb, N. Cristoloveanu (A.S.A.) 
a izbutit să se desprindă cu avans 
de 14 secunde de rivalul său direct 
Gh. Duca (33:20 față de 33:34), așa 
cum făcuse, de altfel, și în ziua 
precedentă, în cursa individuală de 
15 km. rezervată tineretului. în al 
doilea schimb, însă, Gh. Ionetecu 
(Dinamo) a refăcut handicapul (a- 
jungîndu-1 din urmă pe Gh. Cer
cel), astfel că în schimbul al trei
lea F. Forico (Dinamo) și P. Cio
banii (A.S.A.) au plecat aproape 
piept la piept. Dornic să se revan
șeze pentru înfrîngerea suferită în 
ajun (in cursa de 15 km tineret : 
1. P. Ciobanu, 2. Forico), dinamo- 
vistul s-a desprins treptat (in spe
cial în porțiunile de urcuș) și cînd 
a încheiat cei 1.0 km, i-a predat 
ștafeta lui Gh. Gârnită cu un a- 
vantaj de 13 secunde. Campionul 
țării la 15 km a ținut să confirme 
forma sportivă excelentă în care se 
află actualmente și, cu o alergare 
susținută într-un ritm de metro
nom, a sporit distanța dintre el și 
Gh. Voicu (schimbul patru al 
A.S.A.) la 63 de secunde. Deci, 
campioană a României ștafeta Di
namo I (antrenori Gh. Olteanu și 
Șt. Stăiculescu), care a obținut un 
succes pe deplin meritat. Cu totul 
remarcabilă comportarea fondiștilor 
de la C.S.U. Oradea (toți studenți 
ai Institutului pedagogic orădean) 
care, cucerind medalia de bronz, au 
întrerupt vechea tradiție a ocupării 
locului al treilea de către ștafeta 
secundă Dinamo sau A.S.A.

La fete (3X5 km), Elena Trișcă 
și Rodica Clinciu de la Tractorul 
(antrenor I. Sumedrea) le-au de
pășit destul de net pe Vilma Tu
dor și Marcela Leampă, Incit în 
schimbul al treilea eforturile Iuli- 
anei Pața (Dinamo) nu i-au adus 
acesteia decit satisfacția victoriei în 
fața adversarei sale directe, lulia- 
na Barabaș. Și aici se cuvine să

(prin telefon). 
prima zi, cînd

ștafeta C.S.U. Oradeaevidențiem
(antrenor Al. Mușat), din rîndul 
căreia s-a detașat campioana țării 
la 5 km, Iuliana Demeter, crono
metrată cu cel __ 1 .
zilei : 18:43. în mod cert, C.S.U. 
Oradea a pășit 
lor care , au un 
schiul românesc.

Rezultate. Seniori, 4\10 
DINAMO I (Gh. Duca. Gh. Ione
tecu, F. Forico, Gh. Gâmiță) 
2hl3:30 ; 2. A. S. Armata I 
Cristoloveanu, Gh. Cercel, P. Cio
banu, Gh. Voicu) 2hl4 :33 ; 
C.S.U. Oradea 2hl7:25; 4. A. S. Ar
mata II 2h:17,58; 5. Dinamo II 
2h23:01 ; 6. Steagul roșu 21124:23 ; 
senioare 3X5 km : 1. TRACTORUL 
BRAȘOV (Elena Trișcă, Rodica 
Clinciu, Iuliana Barabaș) 58:06 ; 2. 
Dinamo (Vilma Tudor, Marcela 
Leampă, Iuliana Pața) 58:58 ; 3.
C.S.U. Oradea 59:40 ; 4. L.E.S. Pre
deal lh00:18; 5. Tractorul II
lh02:11; 6. Combinata L.E.S. Pre
deal — Șc. sp. Gheorghieni lh03:12.

D. STANCULESCU

mai bun timp al

in rîndul 
cuvint de

cluburi- 
spuș in

km : 1.

(N.

3.

ultimii ani. Argumentul principal 
al victoriei sale a fost alunecarea 
continuă, 
bire de 
săi care 
pada de . , _
suporta șocurile violente și a triat 
sever concurenții. eliminindu-i din 
cursă pe Munteanu. Manta, Brenci 
și sancționîndu-1 la timp, după 
cum am arătat, pe Cristea.

Tot simbătă, pe pîrtia Slima; 
lungă de 1 200 de metri cu o dife
rență de nivel de 350 de metri și 
cu 48 de porți, s-a disputat proba 
de slalom uriaș pentru senioare. Și 
aici s-a manifestat echilibrul valo
ric constatat la seniori. Georgeta 
Băncilă a intrat în posesia primu
lui său titlu in acest sezon în lup
tă directă cu Daniela Munteanu și 
cu Ioana Belu-Ghia. Dacă slalomul 
uriaș al băieților a fost oarecum 
influențat de temperatură și de 
consistența zăpezii, care nu a re
zistat tuturor concurenților, la fete 
clasamentul redă fidel decizia cu 
care sportivele au luptat pentru 
victorie. Consemnăm, însă, că pen
tru un campionat național lungi
mea traseului și — implicit — du
rata, sînt prea scurte.

Rezultate. Slalom special seni
ori : 1. GH. VULPE (C.S.U. Bra
șov) 118,5 (59,5+59,0) ; 2. ~ 
deanu (A.S.A.) 119,8 (59,7 + 60,1) ;
3. I. Cavasi (Dinamo) 121,3 ; 4. D. 
Cristea (Dinamo) 122,0 ; 5. M. Foc- 
șeneanu (C.S.O. Sinaia) 124,7 ; 6. 
N. Barbu (Dinamo) 126,1 ; slalom 
uriaș senioare : 1. GEORGETA
BĂNCILĂ (Dinamo) 64.1 ; 2. Dani
ela Munteanu (A.S.A.) 64,2 ; 3. Ioa
na Belu-Ghia (Caraimanul Bușteni) 
66,1 ; 4. Iudith Hendea (Caraima
nul) 66,3 ; 5. Angela Manole (L.E.S. 
Predeal) 65,5, 6. Minodora Munteanu 
(C.S.O. Oradea) 66,7.

în clasamentul combinatei alpi
ne, pentru care se acordă titlurile 
de campioni ai țării, pe primele 
trei locuri s-au clasat : seniori : 1. 
CRISTEA, 2. Văideanu. 3. Vulpe ; 
senioare : 1. DANIELA MUNTEA
NU, 2. Georgeta Băncilă, 3. Iudith 
Hendea.

cursivitatea, spre deose- 
toți ceilalți adversari ai 
au scontat pe forță. Ză- 
primăvară, granulată, nu

C. Văi-

Mihai BARA

V. SELEJAN (Dinamo), LA 
VICTORIE ÎN NOUL

Aspect de la cea mai disputată probă ciclistă 
(alergarea seniorilor) desfășurată simbătă pe str. 
Maior Coravu Foto : Ion MIHAICĂ

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
UN INEDIT CONCURS PRONO
SPORT CU MECIURI DE HOCHEI 

$1 FOTBAL
(20—26 martie 1975) 

Alte amănunte în agențiile Loto- 
Pronosport !

In ultima vreme, partlclpanțllor la 
Loz în plic din întreaga țară li s-au 
oferit milioane de clștiguri constînd 
din autoturisme — Dacia 1300, Mosk- 
vlcl 408/412,, Skoda S 100, Trabant 
601 —, premii în bani de 40.000 lei, 
30.000 lei, 20.000 lei, 10.000 lei, 5.000 
lei ș.a.

Iată cîțiva dintre cel mal recenți 
mari ciștigătorl la Loz în plic Ca- 
raghln Mihai din comuna Fîrtăneștl, 
jud. Galați, Dacia 1300, Adam Aurel 
din Oradea, Skoda S 100, Săvulescu 
Nicolae din comuna Săveni, jud. 
Ialomița, Skoda S 100, Bîrsan Ma
riana din Iași, Skoda S 100, Geor
gescu Ana din București, Skoda 
S 100, Trîmbițaș Iuliu din Turda, 
10.000 lei, Leana Gheorghe din co
muna Costești, jud. Argeș 
iar ca aceștia mai sînt 
mulți alții.

lei.

I. Ascoli — Roma X
II. Bologna —- Lanerossi X

III. Fiorentina — Torino X
IV. Juventus — Cesena 1
V. Lazio — Napoli X

VI. Milan — Internazionale 1
VII. Sampdoria — Cagliari X

VIII. Varese — Ternana X
IX. Avellino -- Foggia 1
X. Novara — Verona 1

XI. Palermo -- Genoa X
XIT. Parma — Arezzo 1

XIII. Taranto -- Pescara 1

Ca-
Fond de cîștigurl : 322 439
Plata cîștigurilor va începe în 

pitală de la 14 martie pînă la 9 mai, 
în țară de la 17 martie pînă la 0 
mal 1975 Inclusiv, prin mandate poș
tale de la 17 martie 1975.

20.000 lei 
și mulți,

Așa arată o 
tate exacte la 
etapa din 9 martie 1975.

★ 
variantă cu 
concursul Pronosport,

13 rezul-

A DOUA
SEZON
9 A. Antal

învingător la

jumon mari

® Joi, cursă pe

circuit
Simbătă, pe str.

Maior Coravu din
Capitală, 142 de
cicliști și-au dis-
putat întîletatea 
în cadrul unor 
alergări pe circuit 
de toată frumuse
țea. La cat. seni
ori (50 ture — 
62,500 km — cu 
sprinturi la 10 ture. 
69 concurenții 
victoria a reve
nit ca și la com
petiția inaugurală 
a sezonului, tena
celui reprezentant 
al clubului Dina
mo, Vasile Selejan. 
A fost o cursă 
dinamică, palpi

tantă. Clasament : 1, V. Selejan 
18 p, 2, I. Valentin (Dinamo) 13 p, 
3. M. Bădilă (CIBO) 8 p, 4. T. Va
sile (Dinamo) 8 p, 5. P. Soare 
(Steaua) 2 p, 6. G. Negoescu 
(Steaua) 2 p, 7. V. Pascale (Stea
ua) 2 p, 8. I. Cojocaru (Dinamo) 
1 p, 9. I. Dumitru (Dinamo) 1 p.

Juniorii mari, 52 la număr, au 
acoperit 15 ture (18,750 km) cu un 
singur sprint, cel final. Clasa
ment : 1. A. Antal (CIBO) 30:54, 
2. V. Marin (Șc. sp. 2), 3. A. Vlăs- 
taru (Brăila), 4. D. Bonciu (Șc. 
sp. 1), 5. Tr. Sîrbu (Șc. sp. 2).

în cursa rezervată juniorilor 
mici au luat startul 21 de concu- 
renți care au acoperit 5 ture 
(6,250 km). Aici victoria a revenit 
detașat lui Andrei Gutui de la 
Școala sportivă 1.

Joi, la ora 15,30, se dă startul 
într-o nouă cursă pe circuit (str. 
Cîmpinei).

ANUNȚ
Centrul de cercetări pentru educație fizică și sport al C.N.E.F.S., 

Consiliul municipal pentru educație fizică și sport București, în cola
borare cu Universitatea populară București, anunță ținerea cursului 
de reciclare cu tema : „CAI ȘI MIJLOACE PENTRU DIRIJAREA 
EFORTULUI IN VEDEREA OBȚINERII MARILOR PERFORMANȚE".

Dezbaterea, la care vor participa antrenorii Dumitru Popa, Mircea 
Bădulescu, precum șl dr. M. Clortea, de la clubul Dinamo, va avea 
loc în sala Dalles, azi 10 martie 1975, orele 12.30.

Va urma un film artistic.



LUPTĂTORII ROMÂNI
AU DOMINAT CONCURSUL

INTERNATIONAL
DE LA GALAȚI

Loturile reprezentative de lupte 
libere ale Ungariei, R. F. Germa
nia și României au susținut sîm
bătă, în Sala sporturilor din Ga
lați, un important test înaintea 
campionatelor europene, partici- 
pînd la turneul organizat de fe
derația noastră de specialitate. La 
competiție au fost prezenți nu
meroși luptători bine cunoscuți în 
arena internațională, clasați pe 
primele locuri la campionatele 
mondiale, europene sau la Jocu
rile Olimpice. în acest context, 
desigur, confruntările au fost 
deosebit de dificile. Spre meritul 
lor, reprezentanții țării noastre au 
reușit să obțină victorii la 7 din 
cele 10 categorii de greutate. Dar. 
iată cîteva amănunte :

La prima categorie, 48 kg, s-a 
Impus autoritar tînărul Gh. Ște
fan, dispunînd de W. Hcckniann 
(l^.F.G.) la un scor ce ne scu
tește de comentarii (10—1), după 
care i-a surclasat pe I. Iatagan 
(15—1) și pe Gh. Bârcu (b.t. min. 
2). Pe locurile următoare s-au 
clasat W. Heckmann și I. Iata
gan. Cunoscutul luptător din lo
tul olimpic al R. F.
M. ~ ‘ "

C. Moldovan.
si
68

De astăzi, in Aula B. C. Ui

TURNEUL INTERNAȚIONAL 
ROMÂNIEISAH

Bibliotecii Centrale U- 
din Capitală începe as- 
al XVI-lea Turneu in
do șah al României,

în Aula 
niversitare 
tăzi cel de 
ternațional 
competiție care și-a cucerit un fru
mos renume în arena întrecerilor 
europene.

Actuala ediție se bucură de o 
participare valoroasă, care anunță 
o luptă interesantă și atractivă. în 
fruntea concurenților de peste hota
re se află marele maestru sovietic 
Butikov, care se anunță, de altfel, 
un favorit la primul Ioc. Alături de 
el vor figura pe tabel Adamski 
(Polonia), Barreras (Cuba). Garcia- 
Palermo (Argentina) Hon.fi (Unga
ria), Minev (Bulgaria), Minici (Iu
goslavia) și Pribyl (Cehoslovacia), 
jucători bine cotați pe plan inter
național. Țara noastră va fi repre
zentată de proaspătul și tinărul 
său campion, Urzică, de maestrul 
internațional Ciocâltea, precum și 
de maeștrii Mititelu, Partos, Stan- 
ciu, Ungureanu și Vaisman, 
numai dornici de afirmare 
capabili de bune rezultate.

Astăzi dimineață, la ora

toți nu 
dar și

11, va

avea loc ședința tehnică și trage
rea la sorți ; după-amiază, de la 
ora 16, 
runde.
PUNCT 

LUL
Sîmbătă dimineață, Elisabeta 

Polihroniade — găsind resurse ne
bănuite în întrerupta ce o avea cu 
Rodica Reicher — a eîștigat aceas
tă partidă și, acumulînd 6 puncte; 
a ajuns-o pe Gertrude Baumstark. 
Aceasta din urmă a beneficiat, în
să, de un „Sonneborn" superior.

Cite 5 puncte au acumulat : Li- 
gia Jicman. Adela Gesticone, Mar
gareta Mureșan și Lia Bogdan, iar 
cite 41/- : Viorica Ilie, Rodica Rei
cher. Dana Nuțu, Ioana Miroslav 
și Margareta Teodorescu (în total 
au fost 45 de participante).

în cadrul unei frumoase festivi
tăți de închidere a concursului, ju
cătoarele cu cele mai bune rezul
tate au fost răsplătite cu cupe și 
premii.

se joacă partidele primei

FINAL ÎN „FESTIVA- 
ȘAHULUI FEMININ"

dimineață,

Germania 
Sabatini (cat. 52 kg) a fost 

nevoit să părăsească salteaua de 
concurs învins la puncte de 3 
ori. Singurul concurent fără nici 
o înfrîngere a fost I. Arapu. Dar 
și el a trecut prin mari emoții, 
aflîndu-se la un pas de eșec în 
partidele cu P. Brîndușan și M- 
Sabatini, pe care le-a eîștigat la 
limită. Locul 2 a revenit lui P. 
Brîndușan, iar 3 lui E. Butu. Una 
din cele mai dificile categorii a 
fost aceea de 57 kg. Nici unul 
dintre cei 5 luptători aflați în 
întrecere n-a scăpat neînvins. Și 
trebuie să subliniem că, excep- 
tîndu-1 pe G. Anghel ceilalți au 
participat la C.M., C.E. sau J.O., 
între care E. Muller (R.F.G.), me
daliat cu bronz la ultima ediție 
a C.E. și L. Klinga (Ungaria), me
daliat tot cu bronz la J.O. 1972. 
în final, Klinga, avînd mai pu
ține, puncte de penalizare, a ocu
pat primul loc, urmat G. Anghel 
și de Gh. Dobronel. Cum era și 
de așteptat, la cat. 62 kg s-a de
tașat P. Coman, victorios la 
puncte sau înainte de limită în 
toate cele 5 meciuri susținute.

Campionul mondial 
Ladislau Șirnon 
(dreapta) finalizea
ză o spectaculoasă 
aruncare in meciul 
cu Viorel Enache, 
pe care l-a învins 

prin tus,
Locul 2. I. Lungu, 3.
Autoritar a terminat turneul 
J. Kocsis (Ungaria) la cat. „ 
kg, căruia nu i-au putut rezista 
nici P. Androne, titular în echipa 
țării noastre la ultimele ediții 
ale marilor competiții, și nici C. 
Zanier, campion european de ju
niori în 1973, clasați pe locurile 
2 și, respectiv, 3. într-o manieră 
categorică s-a impus și cîștigăto- 
rul categoriei 74 kg, Em. Cris
tian, învingător înainte de limită 
în toate partidele. Locul 2. L. 
Nagy (Ungaria), 3. M. Pîrcălab. 
La cat. 82 kg. V. larga a ieșit în-, 
vingător, dar a fost nevoit să 
facă apel la toate resursele pen
tru a obține un rezultat pe mă
sura reputației sale. Atît I. Kovacs 
(Ungaria), clasat pe locul secund, 
cît și V. Țigănaș (poziția a treia), 
l-au pus la grele încercări pe 
câștigător. Cea mai bună compor
tare la cat. 90 kg a avut-o P. 
Ncumaier (R.F.G.), învingător me
rituos pe linie. Locul 2 I. Dumitru, 
3. C. Șandru. Mal greu decît se 
aștepta a ocupat primul loc la 
cat. 100 kg. — E. Panaite (locul 

1972 și 1974). El a fost 
I. Marton si de M.

(R.F.G.). în sfîrșit la 
kg, campionul mondial 
a finalizat multe pro-

4 la C.E. 
urmat de
Schroger
cat. +100
I„ Șirnon
cedee tehnice deosebit de specta
culoase, primind aplauze la scenă 
deschisă. Locul 2. J. Balla (Un
garia), 3. V. Enache.

Costin CHIRIAC
swiswa-------------

ECHIPA DE HOCHEI ÎNVINSĂ
IN ULTIMUL MECI DE VERIFICARE!

Lotul care va pleca tnîine in Japonia va fi definitivat azi

In turneul de handbal feminin de la Neubrandenburg

NEUBRANDENBURG, 9 (prin 
telex). Turneul internațional femi- 
-nin de handbal a programat ulti
ma etapă a întrecerilor din grupe. 
In derbyul grupei A, reprezentati
va României a realizat o excelen
tă partidă în compania primei for
mații a R. D. Germane. în mare 
vervă, handbalistele românce s-au 
impus categoric în prima repriză. 
Ele au condus cu 8—5 și, în conti
nuare, la un punct sau două pînă 
in apropierea încheierii întâlnirii. 
Intr-un final precipitat, ele au scă
pat printre degete o victorie pe 
care o meritau. Rezultat : Româ
nia — R. D. Germană 12—12 (8—5). 
In cealaltă partidă a grupei. Polo
nia — Ungaria 22—19 (11—11), de
sigur o mare 
Cehoslovacia

surpriză. In grupa B,
— R. D. Germană B

în

REPREZENTATIVELE

COMPORTAT SlAB
IA BUDAPESTA

15—9 (5—6) și Iugoslavia —
U.R.S.S. 16—15 (6—8). Clasamentele 
grupelor arată astfel : grupa A — 
1. R. D. Germană 5 p ; 2. Româ
nia 3 p ; 3. Ungaria 2 p ; 4._ Po

li ; grupa Blonia 2 p ; grupa B — 1. Ceho
slovacia 5 p (golaveraj : 51—37) ; 2. 
Iugoslavia 5 p (49—45) ; 3. U.R.SB. 
1 p ; 4. R. D. Germană B 1 p.

Duminică s-au desfășurat me
ciurile finale din cadrul turneului. 
Pentru locurile 1—2 s-au întîlnit 
echipele R. D. Germane și Ceho
slovaciei. R.D.G. a eîștigat cu 
15—12 (11—5). Pentru locurile 3—4 
au luptat selecționatele României 
și Iugoslaviei. Revan.șîndu-se pen
tru înfrîngerea din finala ultimu
lui campionat mondial, echipa ro
mână a învins cu 19—18 (13—8), 
clasîndu-se pe locul 3.

a

C. C. E. la handbal masculin

MIINE
STEAUA

MECIUL RETUR
BORAC BANJA LUKA

Reprezentativele de juniori ale 
României, care se pregătesc pentru 
campionatele europene de popice (în 

la Budapesta) au parti- 
trecute la un turneu 

capitala Ungariei.
se-

luna mai, 
cipat zilele 
internațional în 
la care au mai fost prezente_
lecționatele similare ale B. D. Ger
mane, Cehoslovaciei șl Ungariei. 
Tinerii noștri popicari n-au reușit 

bine acest test ln- 
avind o comportare 

Atît la băieți, cit 
echipele noastre s-au 

ultimul loc, avînd o si- 
tumeul 

locuri

Aflați în preajma plecării spre 
Japonia, unde vor evolua în 
grilaj B a C.M. (Sapporo, 14—23 
maTTie), hocheiștii din lotul re
prezentativ și-au luat la revedere 
de la iubitorii acestui sport din 
Capitală sîmbătă după amiază, cu 
prilejul ultimei verificări publice. 
Cu această ocazie selecționata 
noastră a întîlnit în meci revanșă 
echipa cehoslovacă Strojarne Mar
tin. în fața căreia a cedat cu 
scorul de 2—5 (1—3, 1—1, 0—1).

Cum se explică acest insucces, 
cu atît mai neașteptat cu cît în 
prima partidă formația noastră 
cîștigase lejer cu 8—32 In pri
mul rînd, prin faptul că jucăto
rii români au abordat întîlnirea 
cu gîndul... la plecare, evitînd 
în mod vădit angajamentele fi
zice și lăsîndu-se dominați
ușurință (au lipsit Varga, Dumi- 
traș și Gheorghiu — ușor gri
pați). In contrast, formația oaspe, 
dornică să revanșeze înfrîngerea

eu

„CENTURA MOLDOVEI" 
LA BOX

Au luat sfîrșit întrecerile com
petiției de box „Centura Moldo
vei", disputate la Iași. Cîștigă- 
torii, la juniori mici : cat. hîrtie
— E. Tofan (Nicolina Iași), cat 
semimuscă — FI. Butnaru (Nic. 
Iași), cat. mijlocie — C. Badea 
(Nic. Iași) ; juniori mari, cat. 
semimuscă — S. Ionuș (Electropu- 
tere Craiova), cat. pană — C. Gîr- 
leanu (Unirea Focșani), cat. ușoa
ră — Gh. Enache (Rapid Buc.), 
cat. semigrea — I. Leancă (Nic. 
Iași) ; seniori, cat. pană — C. A- 
grigoroaie (Nic. Iași), cat. ușoară
— I. Radu (Nic. Iași), cat. semi- 
mijlocie — Șt. Călinescu (Nic. 
Iași), cât. mijlocie mică — V. 
Eupu (Unirea Focșani), cat. mij
locie — N. Chipirog (Nic. Iași).

D. DIACONESCV, coresp.

din meciul anterior, cu o capaci
tate de luptă sporită față de con
fruntarea de vineri, s-a angajat 
de la început într-o luptă foarte 
dîrză pentru rezultat. In aceste 
coordonate s-a înscris, deci, ul
tima verificare a hocheiștilor ro
mâni, care — în atari condiții — 
firește că nu a putut fi mulțu
mitoare. Cîteva lucruri au ieșit 
iarăși în evidență. Din păcate, ele 
sînt, în majoritatea lor, de or
din negativ, carențele semnalate 
de noi după consumarea „Cupei 
federației" apărînd și de această 
dată în jocul reprezentativei 
noastre. Ne referim, în mod deo
sebit, la lipsa de disciplină tac
tică, mai ales în defensivă (trei 
din cele cinci goluri ale oaspe
ților din meciul de sîmbătă s-au 
datorat unor gafe copilărești de 
acest gen...), la inexplicabilele 
ezitări și întîrzieri în fața porții 
adverse, unde se ratează enorm. 
De pildă, în jocul de sîmbătă, cu 
toate că au avut unele momente 
de presiune, reprezentanții noș
tri nu au șutat pe spațiul porții 
decît de 17 ori, ceea ce, într-un 
meci de hochei, este foarte pu
țin, chiar și pentru o echipă de 
juniori I

In concluzie un test nereușit, 
o bună parte din selecționabili 
evoluînd slab : portarul Gh. IIu- 
țan, fundașii Ioniță 
Gall, Justinian șl 
proape toți. Punctele 
cate de Gh. Florian 
tru gazde și Stoic, 
Mrukvia, Ziska și Cabuda — pen
tru oaspeți. Au condus Al. Mu
reșan și M. Presneanu.

Selecționata țării noastre va 
pleca în Japonia mîine pe calea 
aerului (via Copenhaga — An- 
corage), lotul urmînd a fi defi
nitivat în cursul zilei de azi. După 
meci, antrenorul principal, St. 
lonescu, ne-a spus : „Sper că la 
Sapporo lucrurile vor merge bine. 
Am muncit cu toții mult și do
rim să ne clasăm între locurile 
III și V. (c. a.).

In cursul zilei de azi, echipa 
de handbal Steaua se va deplasa 
la Banja Luka (Iugoslavia), pen
tru a susține meciul retur din 
semifinalele C.C.E. cu formația 
locală Borac. Partida tur, dispu
tată la București, s-a încheiat cu 
surprinzătoarea (dar meritata) 
victorie a oaspeților (19—17).

Handbaliștii de la Steaua au 
efectuat un stagiu de pregătire 
la Timiș, după care au revenit 
in București. Antrenorii C. Oțe- 
lea și O. Telman dispun de efec
tivul complet pentru acest meci, 
programat miine de la ora 17,15 
(16,15 ora locală) și care va fi 
transmis în întregime de posturi
le noastre de televiziune.

să treacă cu 
ternațional, 
nesatisfăcătoare, 
și la l’ete echipele noastre 
clasat pe ultimul loc, avînd o 
tuație asemănătoare și în 
Individual, unde au ocupat 
periferice.

Rezultatele turneului — pe echipe 
— fete : 1. R. D. Germană 2598 p d, 
2. Ungaria 2528 p d, 3. Cehoslovacia 
2484 p d, 4. România 2476 p d
(iată șl rezultatele fetelor noastre,
în ordinea intrării '
beta Szllagyi 403,
403, Ioana Buradel 
sile 435, Silvia Maxim 418 și Bălașa 
Mirică 435) ; băieți : 1. R. D. Ger
mană 5391 p d, 2. Ungaria 5160 
p d, 3. Cehoslovacia 5131 p d, 4. 
România 5049 p d (H. Ardac 896, 
V. Miclea 849, M. Bălescu 796, C. 
Silvestru 829, L. Moldovan 843 șl 
C. Lebădă 836). Deci, după cum se 
vede din rezultatele de mai sus, 
în întrecerile pe echipe, doar două 
fete. Elena Vasile șl Bălașa Mirică, 
au obținut rezultate mulțumitoare. 
Turneele individuale au fost clș- 
tigate de reprezentanții R. D. Ger
mane : L. Schmidt — 935 p d — 
la băieți și Regina Lindner — 450 
p d — la fete. Dintre fetele 
noastre a corespuns doar Gyongyl 
Szucs, care cu 439 p d s-a clasat 
pe locul IV. La băieți, primul din
tre juniorii români a fost C. Le
bădă — locui 13 cu 872

★
română 

cu O.N.T., 
la Budapesta 

campionatelor 
in zilele 
pînă în 

sediul

Federația 
colaborare 
o excursie 
zia 
juniori — 
Înscrieri, 
martie la 
Vasile Conta 16, et.

în joc : Elisa- 
Elena Lupoaia 
382, Elena Va-

p d.

de popice, în 
organizează 
— cu oca- 

de 
mai.

de 12 
(str. 

111005).

europene 
de 4—10 

ziua 
F.R.P. 

n, tel.

BRAZILIENII ÎNVAȚĂ HANDBAL IN ROMÂNIA
tineri

(în special) 
atacanțil a- 
au fost mar-

(2) — pen- 
VI. Șramel,

• 17 antrenori și 15
Ne-am dus la Floreasca 

a ne reîntîlni cu niște prieteni 
veniți de departe, din alt conti
nent, din țara cafelei și a fotba
lului, din țara lui Pele... Vor fi 
păstrat oare ziarul „Sportul" de 
anul trecut, în care titlul unui 
interviu („România este în hand
bal ceea ce este Brazilia în fotbal") 
ispitea orice cititor ? 1 Profesorul 
Jose Teixiera, oaspetele federați
ei noastre de handbal în 1974, nu 
ne-a lăsat, însă, avantajul sur
prizei, spulberîndu-1 cu un foar
te.,. românesc „Bine v-am găsit !“ 
Și tot el a atacat în continuare i 
„Nu se putea să nu mă întorc, 
pentru mai mult timp, in frumoa
sa dumneavoastră țară, în țara 
multiplilor campioni ai lumii la 
handbal ! Profesorul Roberto Lima 
Rosa, colegul meu, n-a scăpat nici 
el prilejul să revină. E tot aici, 
la București, împreună cu alți 15 
antrenori brazilieni. Grupul nostru 
mai cuprinde și 15 tineri jucători, 
între 16 și 17 ani. înțelegeți, deci, 
că avem gînduri mari în hand
bal"...

De precizarea din urmă nu mai 
aveam nevoie. Știam foarte bine 
că și brazilienii, temperamentalii 
•brazilieni, descoperiseră handba
lul. Apetitul lor pentru acest 
sport avea să fie stimulat și de 
doi reputați tehnicieni români i 
Ioan Kunst-Ghermănescu și Ga
briel Zugiăvescu, ambii oaspeți

pentru

jucători efectuează un lung stagiu de pregătire In Capitală
ai „țării fotbalului" în anii tre- 
cuți. Despre primul dintre ei, pro
fesorul Teixiera ne spune rîzînd i 
„In cele trei zile cit ne-a vizitat 
am încercat să-i golim tot... sacul ! 
Cred. însă, că nu reușeam nici 
intr-un an!“ Iar despre Gabriel 
Zugrăvescu, invitat al federației 
braziliene de handbal pentru o 
perioadă de trei luni, interlocuto
rul nostru nu găsește un superla
tiv pe măsură i „Ne-a întrecut 
toate așteptările și nu odată ne-a 
uimit pur și simplu. De altfel 
cred că nu oricine poate reuși în 
numai 10 zile să aducă o echipă 
la un asemenea standard incit să 
cîștige campionatul fără cea mai 
mică emoție. Or, Gabriel Zugră
vescu a făcut acest lucru cu for
mația Minas Gerais".

Și-acum, iată-i pe brazilieni la 
București, cu un lot complet de 
jucători și un altul de—, antrenori. 
Nu le lipsesc aparatele de filmat 
și fotografiat, iar paginile bloc
notesurilor lor se umplu de în
semnări și scheme cu o rapiditate 
incredibilă. Aflăm că tinerii ju
cători nu reprezintă, de fapt, un 
lot național. Ei sint selecționați 
dintre speranțele a 15 state bra
ziliene și, împreună cu cîte un 
profesor, au venit la București să 
învețe handbal. Cînd se vor în
toarce acasă, sportivul și antre
norul vor putea demonstra repede 
și ușor cele învățate.

Privim jocul-școală pe care se
lecționata braziliană îl susține în 
compania unei echipe de juniori 
bucureșteni. Antrenorul Grigore 
Niță, care conduce acest stagiu de 
pregătire al oaspeților de peste 
ocean, nu se sfiește să oprească 
meciul, intervenind prompt la fie
care greșeală a „echipei sale". 
Toată lumoa îl ascultă cu atenție. 
Jucătorii se străduiesc să traducă 
în practică sfaturile, profesorii și 
le notează cu minuțiozitate, iar 
traslatoarea. obosită, răsuflă ușu
rată cînd jocul își reia cursul 
normal. Timpul se scurge repede, 
iar dialogul nostru cu profesorul 
Teixiera, brodat pe fundalul par
tidei, se Încheie odată cu fluierul 
final. întreaga delegație se gră
bește spre vestiare și apoi spre o 
sală de curs. Programul de dimi
neață nu s-a încheiat I Urmează 
o nouă — și interesantă — prele
gere, ținută de alt reputat antre
nor român i lectorul universitar 
Valeriu Gogâltan. Notăm și acest 
lucru, gîndindu-ne cît timp le va 
trebui 
pentru a 
națională, 
mult !..,

handbaliștilor brazilieni 
exploda în arena inter- 
Se pare că nu prea

Horia ALEXANDRESCU
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C. E. INDOOR DE LA KATOWICE

DORINA CĂTINEANU Șl NATALIA ANDREI- 
CAMPIOANE EUROPENE DE ATLETISM

SCRIMERI ROMÂNI ÎN ÎNTRECERI INTERNATIONALE

DAN IR1MICIUC - LOCUL I LA WAPPEN (Hamburg)
• GH. GHIPU, MEDALIE DE BRONZ

KATOWICE, 9 (prin telefon). Atletismul românesc a înregistrat la cea 
de a Vl-a ediție a campionatelor europene, desfășurate simbătă și du
minică în sala Ronda din Katowice, cel mai mare succes al său în între
cerile oficiale indoor. DORINA CĂTINEANU — la săritura în lungime și 

NATALIA ANDREI — la 1 500 m au devenit campioane ale Europei (în 
primele 5 ediții : Viorica Viscopoleanu la Viena și Carol Corbu — Rot
terdam. medalii de aur), iar Gh. Ghipu — la 1 500 — medalie de bronz. 
Așadar, într-o singură ediție cit in celelalte cinci la un loc I Sportivii 
noștri ne-au rugat să transmitem Ia București, că ei dedică succesele 
obținute aici, marelui eveniment al alegerilor de la 9 martie. Calde feli
citări reprezentanților atletismului românesc care — în acest an preolim- 
pic — au luat un excelent start.

SIMBĂTĂ după-amlază, Dorina 
Cătineanu -a cîștigat: proba de să
ritură în lungime. Pe linia fru
moaselor performanțe reușite, de 
atleții noștri la ultimele ediții ale 
europenelor de sală, pe linia tra
diției succeselor, românești în 
proba fem'ihînă de săritură în lun
gime făurită de Viorica Vlscopo- 
ieanu, se înscrie acum splendida 

.victorie a .studentei bucureștence. 
Da 21 de ani, Dorina Cătineanu 
(antrenor . Șerban Ciochină) culege 
primul mare succes al ■ carierei 
sale.’ '

fată, pe scurt, desfășurarea pro
bei. De la început se remarcă 
echilibrul disputei. . La. conducere5 
se perindă mai multe atlete. Do
rina se remarcă prin constanța 
săriturilor. Reușește un 6,28. per
formanță pe care o realizează apoi 
șl sovietic^ Lidia Alfeeva. In cea 
de-a cin cea încercare, Cătineanu 
obține 6.31 m și această săritură 
va ră mine cea mai lungă din tot 
concursul.

La triplusalt, într-o probă de 
nivel ridicat; Carol Corbu s-a cla
sat pe un loc bun, patru, cu un 
rezultat care întrece cu 53 cm cea 
mai bună performanță a sa din 
această iarnă.

Dorina Cătineanu in lupta cu centimetrii

Natalia Andrei și Cheorghe 
Ghipu s-au calificat în finalele 
probelor de 1 500 m, în timp ce 
Petre Lupan nu a reușit califi
carea în finală la 1 500 m.

In afara victoriei Dorinei Căti
neanu. alte două surprize în pri
ma zi a concursului : înfrîngerile 
recordmanelor mondiale Annelie 
Ehrhardt (la 60 mg) și Helena 
Fibinrerova (la greutate).

DUMINICA, din nou mari sa
tisfacții. Mai întîi am trăit emo
țiile cursei de 1 500 m bărbați. 
S-a plecat tare, ritmul fiind im
primat de atletul român Gh. 
Ghipu. De altfel, el a condus mai 
bine de 1 400 m în această cursă, 
dîndu-ne speranța unul succes. 
Pe ultimii 60—70 m, el n-a mai 
rezistat însă. L-a întrecut mai 
înțîi Thomas Wessinghage (care 
a terminat învingător detașat). A 
urmat o luptă epuizantă cu so
vieticul Anisin. Pe linia de so
sire, Anisin îl învinge „la piept" 
pe Ghipu, evident marcat de e- 
fortul depus la conducerea tre- 
nei. Dar, și așa, motiv de bucu
rie : o medalie de bronz vine să 
răsplătească eforturile și conști
inciozitatea acestui real talent al 
atletismului românesc. N-am a- 
vut prea mult timp, nici măcar 
să ne adunăm gîndurile, și din 
nou emoții i start în cursa de 
1 500 m femei, în care speranțele 
noastre sînt purtate de Natalia 
Andrei, Cursa începe în trombă.

BOXERI ROMÂNI
VICTORIOȘI ÎN ITALIA

BOLOGNA, 9 (prin telex). — 
Aflați în turneu în Italia, boxerii 
români Callstrat Cuțov șl Paul 
D.obrescu — ambii, de.la Dinamo 
București — au repurtat victorii 
în cadrul unei reuniuni care a a- 
vut loc simbătă. la Rimini. Cutov 
l-a învins prin abandon în repriza 
a ITI-a pe Getto, iar Paul Dobres- 
cu l-a învins la puncte pe Rocco.

De aceea nu ne miră — am spu- 
. ne chiar că ne: bucură — faptul 

că Natalia nu se . aventurează, ci 
'dimpotrivă —- aleargă înțr-un 
ritm constant. Evident, ea a a- 

" dăugat talentului și pregătirii o 
matură gîndire tactică. Mulți 

■ dintre spectatori și, probabil și 
dintre dv, cei care ați urmărit 
cursa pe micul ecran nu-i mai 
acordau' Nataliei (aflată pe ulti- 

’ mul loc) șanse de a se relansa.
Atleta noastră are însă un gra
fic de 4:15, stabilit în prealabil 
cu antrenorul, și-1 realizează cu 
brio.-După •jumătatea cursei, Na
talia Andrei începe senzaționa
lul său asalt spre titlul european. 
Mal întîi depășește cu dezinvol- 

. tură trei dintre concurente și, a- 
poi, cînd fruntașele întrecerii 
dau semne de epuizare, le vî- 

- nează pe cele aflate la conduce
rea cursei. Spectatorii, în picioa
re, urmăresc o cursă fantastică. 
Natalia o ajunge pe Kazankina 
și de-a lungul a 10 metri (care 
ni se, păreau fără sfîrșit...) se 
luptă cu ea umăr la umăr. O 
depășește în apropierea liniei de 
sosire pe sportiva sovietică și 

încheie în forță, victorioasă a- 
ceastă memorabilă cursă. Minute 
în șir, spectatorii o aplaudă pe 
atleta noastră care le-a oferit un 
magnific spectacol.

REZULTATE TEHNICE : ZIUA I : 
MASCULIN: 60 m: VALERI BORZOV 
(U.R.S.S.) 6,59, 2. Akslnin (U.R.S.S.) 
6,67, 3. Llcznewski (Polonia) 6,74 ; 
4x2 ture : 1. R. F. GERMANIA 2:29,9, 
2. Polonia 2:31,4, 3. Bulgaria 2:33,2; 
înălțime : VLADIMIR MALY (Ceho
slovacia) 2,21 m, 2—3. Almen (Sue
dia) 2.19 m, Kelemen (Ungaria) 2,19 
m : triplusalt : VICTOR SANEEV
(U.R S.S.) 17.01 m. 2. Joachimowski 
(Polonia) 16,90 m, 3. Bessonov
(U.R.S.S.) 16,78 m. 4. Carol Corbu 
(România) 16.66 m, 5. Savcenko
(U.R.S.S.) 16,60 m. 6. Biskupski (Po
lonia) 16,58 ; FEMININ : 60 mg. :
GRAZYNA RABSZTYN (Polonia)
8.04, 2. Ehrhardt (R.D. Germană) 
8,12, 3. Anisimova (U.R.S.S.) 8.21 ;
lungime : DORINA CĂTINEANU 
(România) 6,31 m, 2. Alfeeva

BASCHET. • Rezultate înregistrate 
In : Cupa campionilor europeni — mas
culin (etapa 5 a grupelor sferturilor de fi
nala) : BC Berck (Franța) — Maccobi Tel 
Avlv 74—53 (34—32) ; Slavia Praga — Balkan 
Botevgrad 79—64 (23—30) ; Zadar —
UBSC Viena 94—74 (44—30); Cupa cam
pionilor europeni — feminin (meciuri 
tur pentru semifinale) : TTT Riga — 
Geas Sesto San Giovanni 86—52 (41—28): 
Sparta Praga — UC Clermont Ferrand 
100—58 (48—25); Cupa cupelor — mas
culin : Steaua Roșie Belgrad — Jugo- 
plastika Split 81-63 (36—34) — Steaua
Roșie Belgrad s-a calificat pentru fi
nala competiției.

BOB O A doua manșa a con
cursului preolimpic de bob (patru per
soane) de la Igls (în apropiere de 
Innsbruck), a fost cîștigată de echipa
jul Elveției, care conduce. în clasamen
tul general, urmat de echipajul secund 
al R.F. Germania.

BOX • Peste 3 000 de spectatori au 
urmărit la Accra meciul dintre echipele 
do amatori ale Ghanel șl R.D. Germa
ne. Pugiliștii din R.D. Germană au ob
ținut victoria cu scorul .de 7—3.- 0 Cu
noscutul boxer american de categorie 
grea. Ken Norton, unul dintre învingă
torii luî Cassius Clay, și-o făcut rein
trarea la Oklahoma, întilnîndu-l pe com
patriotul său Reco Brooks. Ken Norton 
a cîștigat prin k.o. in prima repriză. 
La 24 martie, Norton urmează să-l in-

Natalia Andrei a trecut în frun
tea plutonului. . .

(U.R.S.S.) 6,29 m, 3. Antenen (Elve
ția) 6.28 m. 4. Nygrinova (Cehoslova
cia) 6.27 m, 5. Hedicke (R.F. Ger
mania) 6,25 rn, 6. Timokova (URSS) 
6,22 m, 7. Doina Spinu (România) 
6,18 m : greutate : MARIANE A- 
DAM (R. D. Germana) 20,05 m, 2. 
Fibingerova (Cehoslovacia) 19,97 m, 
3. Hrlstova (Bulgaria) 19,35 m.

ZIUA A n-A : MASCULIN : lun
gime : JACQUES ROUSSEAU (Fran
ța) 7,94 m, 2. Berger (R. F. Germa
nia) 7,87 m, 3. Beta (Polonia) 7,82 
m, 4. Deroche (Franța) 7,77 m, 5. 
Carol Corbu 7,64 m ; greutate : VEL- 
CTO STOEV (Bulgaria) 20,29 m, 2. 
Capes (Anglia) 19,93 m, 3. Voikin 
(U.R.S.S.) 19.44 m : 490 m : HER
MANN KOHLER (R. F. Germania) 
48,7.5, 2. Alebici (Iugoslavia) 49.09. 3. 
Kocer (U.R.S.S.) 49,33, 801) m : GER
HARD STOLLE (R. d. Germană) 
1:49,8, 2. Van Damme (Belgia) 1:50,1, 
3. ponomariov (U.R.S.S.) 1:50,2:
1 500 m : THOMAS WESSINGHAGE 
(R. F. Germania) 3:44,56, 2. Anisin 
(U.R.S.S.) 3:45,4. 3. Gheorghe Ghipu 
(România) 3:45,4, 4. Mamotov
(U.R.S.S.) 3:47.0 ; 3 000 m : IAN STE
WART (Anglia) 7:58.6, 2. Paivărinta 
(Finlanda) 7:58,6, 3. Kuznețov
(U.R.S.S.) 8:01,2, ...6. Paul Copu
(România) 3:04.2. Co mg : LESEK 
WODZYNSKI (Polonia) 7,70, 2. Siebeck 
(R. O. Germană) 7,70 m, 3. Pereverez 
(U.R.S.S.) 7,74 ; prăjină : 1. ANTT1
KALLIOMAKI (Finlanda) 5.35 tn, 2. 
Wojclek Buciarski (polonia) 5,30 ’ m, 
3. Wladlslaw Kozakiewlcz (Polo
nia) 5,30 m. FEMININ : 400 m :
VERONA ELDER (Anglia) 52.68, 
2. Ulna - (U.R.S.S.) 53.21, 3. Kll-
movlci (U.R.S.S.) 53,91 ; 800 rn :
ANITA BARKUSKY (R. D. Germa
nă) 2:05,63, 2. Stuula (U.R.S.S.)
2:0G,2, 3. Pehlivanova (Bulgaria)
2:06,3 : 1 500 rn : NATALIA ANDREI 
(România) 4:14,69, 2. Kazankina
(U.R.S.S.) 4:14.8, 3. Welmann (R. F. 
Germania) 4:18,2, 4. Pangelova
(U.R.S.S.) 4:16.5, 5. Klapeczlnski
(R. D. Germană) 4:18,4, 6. Stewart 
(Anglia) 4:13,6, 7. Stereva (Bulgaria) 
4:23.2, 8. Stoll (R. D. Germană) 4:23.1 : 
înălțime : ROSEMARIE ACKERMANN 
(R. D. Germană) 1.92 m. 2. Debourse 
(Franța) 1.83 m, 3. Bouma (Olanda) 
1.80 m ; 60 m : andrea lynch 
(Anglia) 7.17, 2. Mayer (R. D. Ger
mană) 7,24, 3. Szewinska (Polonia) 
7.26.

Romeo V1LARA

tîlneoscâ pe argentinianul Oscar Bona- 
vena. • Boxerul spaniol Jose Ramon 
Gomez-Foui este noul campion euro
pean la categoria superușoarâ. In gala 
desfâsuratâ la ZUrich, Jose Fouz 1-a 
învins la puncte în 15 reprize pe elve
țianul Waiter Blaser.

CICLISM • Turul ciclist al Cor- 
sicei a fost cîștigat de rutierul spaniol

PE SCURT ® PE SCURT ® PE SCURT

Miguel Lașa. Ultima etapa, Calvi — 
Bastia, a revenit olandezului Zoetemelk.

HANDBAL • La Sofia s-a disputat 
meciul amical dintre reprezentativa Bul
gariei și selecționata orașului iugoslav 
Leskovaț. Handbaliștii iugoslavi au ob
ținut victoria cu 26—25 (12—10).

HOCHEI PE GHEAȚA 9 In ziua a 
cincea a Campionatului ^mondial (gru
pa C) de la Sofia : Austria — Unga
ria 4—2 (1-0, 1^-1, 2-1) ; Bulgaria -
Danemarca 3-2 (1-0, 1-2, 1-0) ; Nor
vegia — Franța 6—1 (2—0, 1—0, 3-1). In 
ziua a 6-a : Austria — Belgia 19-2 (11—0, 
4—2, 4—0) : Bulgaria — Franța 7—3
(3—1, 0—2, 4—0) ; Ungaria — Danemar

Echipa steaua (îlorctfi) eliminată în sîcrturilc „c. C. E.“
HAMBURG, 9. Sabrerul nr. 1 al 

țării noastre, Dan Irimiciuc, a 
realizat un frumos succes.. în 
concursul internațional de la Wap- 
pen, lîngă Hamburg. Intr-o com
panie extrem de valoroasă de 
campioni olimpici șî mondiali 
(120 de concurenți din 11 țări), 
reprezentantul României a reușit 
să se detașeze și să se claseze pe 
primul loc.

In turneul final al concursului, 
Irimiciuc, după ce a realizat un 
număr de 4 victorii l-a depășit, 
printr-un asalt de baraj, pe cu
noscutul scrimer maghiar, ■ Peter 
Marot, medaliat cu argint la ul
tima ediție a J. O, de la Miin- 
chen.

Clasamentul turneului final a- 
rată astfel : 1. Dan Irimiciuc

TREI MEDALII Dl MID PENTRU SPORTIVII SOVIETfCi
IA CAMPIONATELE MONDIAll DE PATINAJ ARTISTIC

Campionatele mondiale de pati
naj artistic s-au încheiat la Colo
rado Springs (Colorado) cu proba 
de dans, cîștigată de cuplul Irina 
Moiseeva — Andrei Minenkov, 
care aduc a treia medalie de aur 
echipei U.R.S.S. la această edi
ție a competiției.

Iată clasamentul final al pro
bei i 1. Irina Moiseeva — Andrei 
Minenkov (U.R.S.S.) — 205,48 ; 2. 
Colleen O’Connor — Jim Milins 
(S.U.A.) — 205,12 p. : 3. Hilary
Green — C.lyn Watts (Anglia) — 
199 86 p. : 4. Natalia Liniciuk — 
Ghenadi Karponosov (U.R.S.S.) — 
198,38 p.

După cum se știe, proba femi
nină individuală a revenit con
curentei olandeze Dianne de Le
euw, datorită în special evoluției 
sale la figurile liber alese, care 
produce astfel o mare surpriză.

în vîrstă de 19 ani. Diane de 
Leeuw este, după Sjoukje Dijks- 
tra. a doua sportivă din „Țara la

lelelor" învingătoare la campio-

TURNEE DE TENIS

de la Londra s-a• Turneul
victoria englezuluiîncheiat cu

6—4 6—7, 6—4 si Cox — — Jan 
Kodes 6—2, 6—2.

4 v.d.b. ; 2. Peter Marot 4 v.d.b.} 
3. Michele Maffei (Italia) 3 V.; 4. 
Viktor Krovopuskov (U.R.S.S.) 
2 v. ) 5. Alexei Iliuk (U.R.S.S.) 
2. v. ; 6. Ja.șck Bierkowski (Polo
nia) 1 v.

Cunoscutul sabrer sovietic. Vik
tor Sidiak, a rămas în „sferturi* *.

e Echipa de tenis a Australiei 
conduce cu 2—1 în meciul pe 
care-l susține la Hartford (pe 
teren acoperit) cu selecționata 
S.U.A. John Newcombe l-a în
vins cu 6—7. 6—4, 6—2 pe Arthur 
Ashe, iar Stan Smith a cîștirat 
cu 6—2, 7—6, în fața lui Ken 
Rosewall.

O Tînăra jucătoare cehoslovacă 
Martina Navratilova a realizat o 
mare surpriză în turneul de la 
Boston, învingînd în finală cu 
6—2, 4—6, 6—3 pe Evonne Gobla- 
gong (Australia). în semifinale : 
Navratilova — Margaret Court 
3—6 6—1. 6—4 și Goolagong —
Chris Evert 2—6, 6—4, 6—2.

Mark Cox, care l-a învins în 
finală cu 6—1, 7—5 pe Brian
Fairlie (Noua Zeelandă). în semi
finale : Fairlie — Jiri Hrcbec

• Spaniolul Manuel Orantes 
și francezul Francois Jauffret își 
vor disputa finala turneului de 
tenis de la Cairo. Tn semifinale : 
Orantes — Proisy 6—2, 7—5 ;
Jauffret — Plotz 6—3, 6—4,

ca 17-3 (6-1. 8-1, 3-1). înaintea ulti
mei etape, in clasament conduce e- 
chipa Norvegiei cu 9 p, urmata de Bul
garia — 8 p. Austria — 7 p (toate par
tidele jucate), Ungaria — 6 p. Franța 
- 5 p, Danemarca — 1 p. Belgia — Op. 
9 Reprezentativa Iugoslaviei și-a în
cheiat pregătirile în vederea campio
natelor mondiale (grupa B) de la

Sapporo, în ultimul meci de verificare, 
selecționabîliî au întîlnit în sala ,,Ti
voli" din Liubliana, echipa cehoslovacă 
Motor Ceske Budejovice. Hocheiștii ce
hoslovaci au cîștigat cu 1Q-2.

NATAȚ1E 9 Maratonul de la Mar del 
Plata a fost cîștigat de înotătorul ar
gentinian Claudio Plitt, care a parcurs 
56 km în 8h 2:10.

SCHI 9 Proba masculină de cobo- 
rîre de la Brîancon a fost cîștigată de 
austriacul Reinhard Tritscher. In proba 
feminină de slalom uriaș, pe primul loc 
s-a clasat, schioara cehoslovacă Daqmar 
Kuzmanova. în urma acestor rezultate, 
in clasamentele individuale generale

PARIS, 9. Actuala ediție a „Cu
pei campionilor europeni*  la flo
retă bărbați a fost cîștigată de 
prima echipă a Uniunii Sovietice, 
formația T.S.K.A. Moscova. In 
finală : 9—6 cu campioana Fran
ței, Melun.

Campioana țării noastre, echipa 
Steaua (Țiu, Niculescu. Kuki, Pe- 
truș, Ardeleanul a ajuns pînă ta 
sferturi, unde a pierdut cu 7—9 
în fața campioanei Poloniei, Le- 
gia Varșovia.

natul lumii. Iată clasamentul fi
nal al probei feminine : 1. Dianne 
de Leeuw (Olanda) 230,08 p. ; 2. 
Dorothy Hamill (S.U.A.) 224.53 p. ; 
3. Christine Errath (R.D.G.) 222,20 
p. ; 4. Wendy Burge (S.U.A.) ; 5. 
Kathy Malmberg (S.U.A.) ; 6. Isa
bel de Navarre (R.F.G.) ; 7. Lynn 
Nightingale (Canada). Apreciind 
succesul surprinzător al olandezei 
Dianne de Leeuw, comentatorii de 
presă notează. între altele, că 
spre deosebire de compatrioata sa 
Sjoukje Dijkstra, campioană mon
dială în 1962 și 1964, Dianne de 
Leeuw își datorează reușita nu 
numai exercițiilor de școală, ci și 
sclipitorului său program la exer- 
tiile libere.

CAMPIONATE DE FOTBAL

ÎN EUROPA
ITALIA (etapa 21). Ascoli — 

Roma 0—0, Bologna — Lanerossl 
1-—1 (Savoldi. respectiv’ Galuppi), 
Fiorentina — Torino 2—2 (Caso. 
Casarsa, respectiv Pullet și Moz- 
zini), Juventus — Cesena 1—0 
(Damian i din 11 m), Lazîo — Na
poli 1—1 (Chinaglia din 11 m, res
pectiv Braglia). Milan — Inter 
3—0 (Calloni, Benetti, Facchetti — 
autogol), Sampdorta — Cagliari 
0—0, Varese — Ternana 1—1 
(Maggiora, respectiv Gritti). în 
clasament : Juventus 32 p. Napoli 
și Lazio cîte 27 p. Torino 26 p. 
etc. în clasamentul golgeterilor 
conduce Savoldi (Bologna) cu 14 p.

CESARE IRENîifH

R. D. GERMANA (etapa 16). 
Hallo — Stralsund 1—0, Dynamo 
Dresda — Au o 5—0, Lokomotive 
Leipzig — Riesa 2—1, Erfurt — 
Vorwărts Frankfurt pe Oder 1—1, 
Rostock — Jena 0—2. Dynamo 
Berlin — Magdeburg 2—2. Clasa
ment : Jena 26 p. Magdeburg 2'» 
p. Dipiamo Dresda 18 p. etc.

ANGLIA — în clasament con
duce Everton cu 42 p (din 32 
de meciuri), urmată de Burnley 
— 40 p (din 33 de jocuri). Rezul
tate mai importante Everton — 
Q. P. Rangers 2—1 ; Burnley — 
Liverpool 1—1 : Derby — Chelsea 
2—1 ; Leicester — Manchester 
City 1—0.

ale Cupei Europei conduc la masculin: 
Kurt Engstler (Austria) cu 125 p și la 
feminin : Marlies Mathis (Austria) c i 
114 p.

ȘAH 0 După două runde la ..Me
morialul Capablanca" de la Cienfuegos 
(Cuba) conduce suedezul Andersson cu 
2 p, urmat de Balașov (U.R.S.S.) șî 
Garda (Cuba) l’A p. 0 După 14 
runde, în turneul de la Tallin, conduc» 
marele maestru sovietic Paul Kores cu 

P. urmat de Oiafsson (Islanda) 
9,Ar> șl Bronstein (U.R.S.S.) 9 p.

TENIS DE MASA 0 Turneul de la 
Cardiff a programat finalele probelor pa 
echipe, încheiate cu următoarele rezul
tate : masculin : Cehoslovacia — Unga
ria 3—1 ; feminin : Ungaria — Cehoslo
vacia 3-0. In meciul masculin, Milan 
Orlovskl a cîștigat cu 2-0 la Gergely șî 
cu același scor la Jonyer •

VOLEI 0 La Catania, în prima \țl 
a fazei finale a Cupei campionilor eiN 
repeni la volei feminirt, echipa Dinamo 
Moscova a întrecut cu 3—0 formația 
N.I.M. Budapesta, iar Levski Spartak So
fia a învins cu 3—2 pe Dynamo Berlin. 
0 Cuna cupelor la volei feminin a re
venit formației , Traktor Schwerin (R. D. 
Germană), care s-a situat pe primul loc 
in turneul final desfășurat în localita
tea belgiană Eupen. In ulțimole două 
jocuri, voleibalistele din R. D. Germo 
nâ au învins cu 3—2 forrratia ȚSKA Mos
cova și cu 3—0 pe Orlandini Reggio E- 
milia (Italia).
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