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POLITIC EXECUTIV '
AL C.C. AL P.C.R. I

3 ZIAR AL CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICĂ Șl SPORT
în ziua de 15 martie 1975 a avut 

loc ședința Comitetului Politic Exe- 
'cutiv al C.C. al P.C.R., prezidată 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român.

In cadrul ședinței, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, a informat Comitetul 
Politic Executiv în legătură cu vi
zita oficială de prietenie în țara 
noastră a președintelui Republicii 
Ecuador, general de brigadă Guil
lermo A. Rodriguez Larâ.

Comitetul Politic Executiv și-a 
însușit întru totul aprecierile și 
concluziile informării prezentate 
de ' tovarășul Nicolae Ceausescu, a 
aprobat, în unanimitate, rezultatele 
vizitei, ale convorbirilor dintre 
șefii de stat ai celor două țări, 
exprimîndu-și convingerea că ele 
înscriu un nou și important mo
ment în dezvoltarea colaborării 
dintre România și Ecuador, 
^^'omitetul Politic Executiv a dat 
^^înaltă apreciere rolului și con
tribuției tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la întărirea prieteniei, 
Ia promovarea conlucrării pe mul
tiple planuri, pe baza stimei și 
respectului reciproc, între cele 
două țări și popoare, întîlnirilor și 
schimburilor de vederi avute cu 
președintele Republicii Ecuador, 
care au continuat în mod fructuos 
dialogul statornicit cu prilejul vi
zitei președintelui României la 
Quito, în septembrie 1973.

Euînd act cu satisfacție de re
zultatele convorbirilor dintre cei 
doi șefi de stat, de acordurile și 
înțelegerile convenite cu acest pri
lej, Comitetul Politic Executiv 
consideră că noua întîlnire la ni
vel înalt româno-ecuadoriană re
prezintă, totodată, o nouă contri
buție de preț a celor două țări la 
afirmarea unei noi ordini politice 
și economice în viața internațio
nală, la promovarea unor relații 
noi, de egalitate și respect, între 
state, care să garanteze dreptul 
fiecărui popor de a se dezvolta 
corespunzător năzuințelor sale, ser

vind astfel cauza colaborării șî 
păcii, edificării unei lumi mai 
drepte și mai bune.

Comitetul Politic Executiv a sta
bilit ca ministerele, celelalte orga
ne și instituții centrale să ia toate 
măsurile ce se impun în vederea 
îndeplinirii sarcinilor ce le revin 
în realizarea în cele mai bune 
condițiuni a obiectivelor de coope
rare, pentru aplicarea concretă în 
viață a înțelegerilor de colaborare 
încheiate pe linia dezvoltării rela
țiilor economice, tehnico-științifice 
și culturale dintre România și E- 
cuador.

în continuarea lucrărilor, Comi
tetul Politic Executiv a aprobat 
planul privind aniversarea a 30 de 
ani de la victoria asupra fascismu
lui și a 98 de ani de la cucerirea 
independenței de stat a României.

Comitetul Politic Executiv a exa
minat, totodată, proiectul de Lege 
cu privire la depunerea jurămîntu- 
lui. Proiectul legii are în vedere ca 
membrii organelor de stat alese și 
personalul unităților socialiste de 
stat, la învestirea lor în funcție, 
să depună jurămîntul — angaja
ment solemn față de stat și popor 
de a înfăptui politica Partidului 
Comunist Român, a României so
cialiste, de a îndeplini cu răspun
dere atribuțiile încredințate, de a 
apăra orînduirea socialistă, de a 
asigura înfăptuirea legalității și 
ordinii de drept socialiste. Proiec
tul legii va fi supus Marii Adu
nări Naționale.

Comitetul Politic Executiv a dis
cutat propunerile de candidați 
pentru organele supreme ale pu
terii și ale administrației centrale 
de stat, care urmează să fie supuse 
aprobării Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român și 
Consiliului Național al Frontului 
Unității Socialiste.

Comitetul Politic Executiv a 
convocat Plenara Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Ro
mân pentru data de 17 martie a.c.

In încheierea ședinței, Comitetul 
Politic Executiv a examinat și solu
ționat unele probleme curente ale 
activității de partid și de stat.
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ÎN „RUNDA" A 20-a A DIVIZIEI A, LA FOTBAL 

ÎNVINGĂTOR ÎN DERBY-UL ETAPEI, 
LIDERUL ÎȘI MĂREȘTE AVANSUL

@ A.S.A. Tg. Mureș — singura formație învingătoare în deplasare, în fața lui F.C.M. 
Reșița, aflată la prima înfrîngere pe propriul teren ® Remize prețioase, în deplasare, obți
nute de Chimia și F.C. Galați © F.C. Argeș și F.C. Constanța au săltat multe locuri în 
clasament ! ® Duminică, meciul zilei la Tg. Mureș

Foto : D. NEAGU
Dudu Georgescu înscrie cu capul printre apărătorii adverși ; 2—1 pentru 
Dinamo, in min. 74 al meciului

REZULTATE TEHNICEDEPĂȘIND ECHIPA R. F. GERMANIA CU SCORUL GENERAL DE 31-26

HANDBALISTELE ROMÂNCE AL OBTINUÎ 
CALIFICAREA LA TURNEUL FINAL AL C M

GOLGETERII

POLITEHNICA IAȘI — POLI TIMISOARA 1—0 (1—0)
F. C. CONSTANTA T- JIUL PETROȘANI 3—1 (2—0)
STEAUA — DINAMO 1—3 (0—0)
F. C. M. REȘIȚA — A.S.A. TG. MUREȘ 0—1 (0—0)
„U" CLUJ-NAPOCA — CHIMIA RM. ViLCEA 1—1 (O—1)
OLIMPIA SATU MARE — F. C. GALAȚI 0—0
UNIVERSITATEA CRAIOVA — SPORTUL STUDENȚESC 3—1 (1—0)
STEAGUL ROȘU BRAȘOV — U.T.A. 2—0 (2—0)
F. C. ARGEȘ — C.F.R. CLUJ-NAPOCA 2—1 (1—1)

în partida retur, de la Mind
MINDEN, 15 (prin telefon). Sim- 

bătă seară, la Kreissporthalle din 
localitate, în prezența a peste 1800 
de spectatori, s-a desfășura-, jo
cul retur dintre reprezentativele 
feminine de. handbal ale R.F. Ger
mania și României, contînd pen
tru calificările Ia C.M.

La capătul unei partide extrem’ 
de disputate, și spectaculoase, de 
foarte bun nivel tehnic, tabela 
de marcaj a consemnat un echi
tabil rezultat de egalitate : 15—15,

Azi, In două porturi dunărene
START

ÎN „TURNEUL
PRIMĂVERII" 

LA BOX
De azi și pînă duminică, Gala- 

țiul și Brăila> vor cunoaște ani
mația marilor competiții sportive. 
Astăzi, în cele două mari săli de 
sport din ambele orașe vor răsu
na primele sunete de gong, care 
vor vesti startul1 în „Turneul pri
măverii" la box. La întreceri va 
fi prezent (cu cîteva excepții) tot 
ce are mai bun boxul românesc 
la această oră. La Galați — 152 
de sportivi : 21 la semimuscă, 32 
4a cocoș, 35 la semiușoară, 34 la 
semimijiocie, 19 la mijlocie și 11 la 
grea ; pe ringul brăilean — 130 de 
pugiliști : 24 la fmfscă, 34 la pană, 
25 la ușoară, 28 la mijlocie mică 
și 19 Ia semigrea. După cum se ve
de, . o participare masivă de sportivi 
dornici a fi văzuți la lucru de 
către selecționerii loturilor re
prezentative care cu acest prilej 
vor încerca, să completeze golu
rile la unele categorii. Deci, se 
prevăd dispute extrem de intere
sante și ațractive, iar meciurile 
la unele categorii de greutate pot 
fi considerate ea finale ale -cam
pionatelor naționale. 

i, rezultat de egalitate: 15-15 
la pauză avantajul fiind de par
tea formației române (6—4). în- 
trucît primul joc se încheiase cu 
victoria handbalistelor românce 
(16—11), acestea obțin calificarea 
la turneul final al C.M., progra
mat în U.R.S.S. la finele anului.

Partida de sîmbătâ' a început 
în nota de accentuată dominare 
a echipei României care, prin- 
tr-un joc rapid la semicercul ad
vers și o apărare fermă, și-a asi
gurat la pauză un avans de două 
goluri : 6—4. La reluare, însă, 
formația R.F. Germania are o re
venire cu adevărat senzațională, 
egalînd și detașîndu-se, fiind sus
ținută de o galerie inepuizabilă, 
în min. 38 tabela de marcaj indi
că 11—8 în favoarea elevelor lui 
Werner Vick și toată lumea ur

S-an încheiat penultimele turnee ale echipelor de volei fruntașe
DINAMOVISTELE AU REDUS LA UN PUNCT

DISTANȚA FAȚĂ DE RAPID!
© La masculin, problema titlului este rezolvata...

Penultimul episod al luptei pen
tru titlul de campioană a țării la 
volei masculin, găzduit de Sala 
sporturilor din Galați, s-a înche
iat sîmbătâ seara cu o clarificare 
importantă I Dinamo București 
devine virtuală campioană în edi
ția 1974—1975, indiferent de re
zultatele ultimului turneu.

în ultima zi a competiției gă- 
lățene partidele au fost deosebit 
de disputate. în primul joc, Steaua 
șî Explorări B. Mare au furnizat 
o întîlnire de luptă, cu combina
ții la fileu, însă susținută într-un 
ritm surprinzător de lent față de 
posibilitățile ambelor echipe de a 
juca în viteză. Partida a plăcut 
prin schimbările de scor pe par
cursul. seturilor și al meciului. în 
primele două seturi băimărenii au 
condus la început cu 6—1 și, res
pectiv. 7—2, însă de fiecare dată 
au fost ajunși și întrecuți în 
final. La 2—0 pentru Steaua, toată 

mărea cursul jocului cu răsufla
rea tăiată. Este, însă, rîndul echi
pei române să impresioneze tribu
nele. Simona Arghir, jucătoare de 
incontestabilă valoare, reușește 
ca în mai puțin de două minute 
să înscrie de trei ori’ consecutiv, 
readucînd echilibrul pe tabela de 
marcaj : 11—11 I De aci înainte 
lupta va fi deosebit de dîrză, gaz
dele păstrînd, totuși, un infim 
avantaj. în ultimul minute la sco
rul . de 15—14 în favoare echipei 
R.F. Germania, Doina Cojocaru 
înscrie ultimul gol" al jdșului : 
15—15. Cele mai multe puncte au 
fost înscrise de: Simona Arghir 5, 
Magda Mikloș 3 și Rozalia Șoș 2 
pentru România; Gisela Hoey 4, 
Irene Hershenbach 2 ,^i Renate 
Kuhl 2 pentru R.F. Germania. Au 
arbitrat olandezii Șjaak van Loon 
și Theo Schuurman.

lumea nu mai credea într-o răs
turnare de situație. Dar Explo
rări, după ce a fost condusă (2—5) 
la începutul setului al III-Iea, își 
concentrează atenția în apărare și 
prin blocaje mai bine organizate, 
prin intervenții sigure în linia a 
doua recuperează atacurile adver
se și se desprinde în final, redu- 
cînd din handicap. Apoi, băimă
renii acționează cu curaj renăs
cut, cu obișnuita ambiție, în timp 
ce bucureștenii încep să se clati
ne. Astfel, ceea ce părea de ne
crezut s-a întîmplat : Explorări 
cîstigă întîlnirea cu 3—2 (—9, 
—11, 12, 10, 9). Arbitrii Gh. Io- 
nescu și V. Vrăjescu au condus 
bine următoarele formații : EX
PLORĂRI — Arbuzov, Bălaș (Bă- 
găian), Ghic (Stancu). Paraschi- 
vescu (Enescu), M. Viorel, Băgă-

(Continuare in pag. 2—3)

In paranteze locurile ocupate în :.eta pa precedenta.

CLASAMENTUL DIVIZIEI /L'..

1. DINAMO ( O 20 15 2 3 38—16 32
2. F.C.M. Reșița (2) 20 10 4 6 30—21 24
3. A.S.A. ( 3) 20 11 2 7 27—26 24
4. Univ. Craiova l 4) 20 9 5 6 33—17 23
5. Steaua ( 5) 20 9 3 8 35—25 21
6. U. T. A. ( 6) 20 9 3 8 23—21 21
7. Olimpia ( 7) 20 8 5 7 18—16 21
8. F. C. Argeș (12) 20 9 1 10 27—24 19
9. F. C. Constanța (13) 20 7 5 8 20—23 19

10. C. F. R. ( 9) 20 6 7 7 15—18 19
11. Sportul stud. ( 8) 20 8 3 9 22—26 19
12. „Poli" Timișoara (10) 20 8 3 9 14—21 19
13. Steagul roșu (15) 20 7 4 9 26—18 18
14. Jiul (11) 20 7 4 9 27—20 18
15. „U" Cluj-Napoca (14) 20 6 6 8 .15—26 18
16. „Poli" lași (17) 20 8 0 12 23—37 16
17. Chimia (16) 20 5 6 9 17—34 16
18. F. C. Galați (18) 20 4 5 11 7—28 13

ETAPA VIITOARE (23 martie)
SPORTUL STUDENȚESC
F. C: GALATI.
C.F.R. CLUJ-NAPOCA
U. T. A.
STEAUA
CHIMIA RM. VÎICEA
A.S.A. TG. MURES
JIUL PETROȘANI
POLITEHNICĂ TIMISOARA

ECHIPA NAȚIONALĂ DE FOTBAL 
Șl REPREZENTATIVA DE TINERET 

PLEACĂ ASTĂZI ÎN TURCIA
în cursul dimineții de astăzi 

părăsesc țara, cu destinația Istan
bul și Ankara, echipele reprezen
tative de fotbal, A și de tineret, 
care vor întîlni selecționatele si
milare ale Turciei.

Echipa națională deplasează ne 
următorii 15 jucători i Răducanu, 
Iorgulescu, Chcran, Sameș, G. 
Sandu, Dobrău, Anghalini, Dumi
tru, Dinu, lordânescu. ’Beldeahui 
Crișan, Kun, Lucescu și Troi.

15 GOLURI; D. 
Georgescu (Dinamo)
— 2 din 11 m.

12 GOLURI : |. Mu- 
reșan (A.S.A.) — I 
din 11 m.

11 „GOLURI : Oble- 
menco (Univ. Craiova)
— 5 din 11 m.

10 GOLURI : Dâ-
nilâ („Poli" lași), 
lordânescu (Steaua)
— 1 din 1,1 m.

9 GOLURI : Roznai 
(Jiul), Ghergheli
(Steagul roșu), Nâs- 
tase (Steaua). Radu H 
(F. C. Argeș), Bro- 
șovșchi (U.T.A.) — 1 
d’rn, 11 m.

CITIT» IN PAG. 2-3 
CRONICILE ETAPEI 

A 20-a

„U" CLUJ-NAPOCA (0—0)
POLITEHNICA IAȘI (0—3)
STEAGUL ROȘU BRASOV (1—4)
F. C. CONSTANTA " (1—0)
F.C.M. REȘIȚA (0—2)
F. C. ARGEȘ (0—2)
DINAMO - (1—5)
OLIMPIA SATU MARE (0—2)
UNIVERSITATEA CRAIOVA (0—1)

La ora jocului (14,30) de la Istan
bul, programat pentru miercuri, 
tricolorii vor efectua astăzi un 
antrenament.

Din formația reprezentativă de 
tineret (sub 23 de ani) fac depla
sarea, printre alții, Jivan, Bathori 
I. Sătmăreanu II. Grigore, Mate- 
escu, Boloni, Dumitriu IV, Mul- 
țescu, Zamfir, M. Răducanu.



FINALELE „CUPEI U. T. C.“

Q ADEVĂRATĂ SĂRBĂTOARE A SCHIULUI
POIANA BRAȘOV, 16 (prin te

lefon). Aproape 200 de tineri și 
tinere din mediul rural s-au în- 
tîlnitj sîmbătă și duminică, în 
frumoasa stațiune de la poalele 
Postăvarului, pentru a-și disputa 
întiietatea în finalele „Cupei 
U.T.C." la schi. Pe o vreme exce
lentă — primăvara, se pare, și-a 
intrat în drepturi depline — com
petitorii s-au întrecut cu o mare 
ardoare și ambiție.

Vineri dimineața, au avut loc 
cursele de slalom pentru băieți și 
fete. In prezența unui public nu
meros și a unor specialiști sosiți 
pentru a urmări la lucru schiorii 
din mediul. sătesc, primii. s-au, a- 
vîntat în cursă băieții. Disputa a 
fost interesantă iar cîștigătorul, 
Cheorghe Ornată, a arătat o mare 
agilitate în trecerea porților. Prin
tre învinșii săi merituoși se află 
și reprezentantul județului Sucea
va, Lucian Jurcu (clasat pe locul 
4), participant la toate edițiile 
„Cupei U.T.C.“.

Cursa fetelor a fost de aseme
nea pasionantă, primele trei cla
sate făcînd dovada unor remarca
bile calități.

Duminică dimineața a fost rîn- 
dul fondiștilor să-și măsoare for- 

,țele, în Poiana Ruiu care, învă
luită de un soare strălucitor, a

oferit competitorilor un cadru ex
trem de plăcut.

Nu putem încheia aceste rîn- 
duri fără a menționa organizarea 
excelentă asigurată de către C.C. 
al U.T.C., Comitetul județean al 
U.T.C. Brașov și B.T.T. Brașov. 
Primilor clasați li s-au oferit cu
pe, medalii, diplome, material și 
echipament sportiv.

REZULTATE TEHNICE, slalom 
fete : 1. Gabriela Lazăr (Harghi
ta), 2. Dana Manta (Neamț), 3. Ro
diră Candrea. (Suceava), 4. Rodica 
Bite (Alba), 5. Adriana Covato 
(Bihor), 6. Marinela Drăgoi (Si
biu) ; slalom băieți: 1. Gh. Ornată 
(Sibiu), 2. Nicolae Stanciu (Bra

șov), 3. Viorel Chindea (Neamț), 
4. Lucian Jurcu (Suceava), 5. Du
mitru Suciu (Harghita), 6. Dorin 
Pitic (Prahova) ; fond 2 km fete: 
1. Elena Pelin (Brașov), 2. Silvia 
Tomoroagă .(Bistrița-Năsăud), 3. 
Letiția Titra (Harghita), 4. Lucia 
Floirescu (Argeș), 5. Adriana Piesa 
(Alba), 6. Melania Ivanovici (Su
ceava) ; fond, 4. km băieți : 1. Gh. 
Bîrsan (Harghita), 2. Simion To- 
pliceanu (Neamț), 3. Silviu Major 
(Bistrița-Năsăud), 4. Iulian Popa- 
vă (Mehedinți), 5. Gh. Benga (Bra
șov), 6. Virgil Puceag (Suceava).

Paul IOVAN

LIDERII ȘTIU BINE LECȚIA
I
I
I
I
I
I
I
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CAMPIONATE - COMPETIȚII I
LUPTE. DIVIZIA A LA GRECO 

ROMANE : în mai multe orașe au a- 
vut loc, sîmbătă și duminică, întrece
rile etapei a doua. Iată rezultatele : 
BUCUREȘTI : sala Dinamo : Dinamo 
cu Aluminiu Slatina 27,5—12,5 și cu 
Progresul București 28—12, Progre
sul — Aluminiu 20,5—19,5 ; sala de 
lupte de la complexul sportiv ,,23 
August" : Steaua cu Metalul Bucu
rești 14,5—13,5 (meciuri aminate la 
trei categorii de greutate) și cu 
C.S.M. Pitești 19—1 (partide aminate 
la patru categorii), Metalul — C.S.M. 
18—14 (meciuri aminate la două ca
tegorii) ; LUGOJ : Vulturii Textila 
Lugoj cu Electroputcre Craiova 25-15 
și cu Bihoreana Marghita 30,5-9,5, 
Electroputere — Bihoreana 26-14 : 
TIMIȘOARA : Steagul roșu Brașov 
cu Crișul Oradea 26,5—13,5 și cu 
C.F.R. Timișoara 20-20, Crișul —

TURNEELE DE VOLEI 
ALE ECHIPELOR FRUNTAȘE

(Urmare din pag- D

ian (Enescu) ; STEAUA — Iuhasz 
(Gîrleanu), Bartha (D. lonescu), 
Duduciuc (P. lonescu), Pop, Chi- 
țigoi, Cristian Ion.

în cel de al doilea joc, Dinamo 
a întrecut cu 3—0 (14, 13, 5) pe 
C.S.U. Galați, dar studenții i-au 
dat o replică destul de hotărîtâ. 
Astfel, C.S.U. a condus în primul 
set cu 12—8 și 14—12, iar în cel 
de al doilea cu 11—9 și 13—12. 
Arbitrajul cuplului V. Moraru-A. 
Dinicu a fost bun. DINAMO : Tu- 
tovan, Udișteanu, Oros (Vraniță), 
Dumănoiu, Păușescu (G. Enescu), 
.Marinescu (Schreiber) ; C.S.U. : 
Dragoș Popescu (Ungureanu), An
tonescu, Paduraru (Vlad), Stere, 
Dumitrescu (Glieorghe), Preda 
(Zugravu).

Aurelian BREBEANU

CLASAMENT
1. DINAMO 12 10 2 32:13 22
2. Steaua 12 6 6 21:25 18
3. Explorări B. M. 12 5 7 22:25 17
4. C.S.U. Galați 12 3 9 18:30 15

IAȘI (prin telefon). Penultimul 
turneu feminin al echipelor frun
tașe, desfășurat timp de 3 zile în 
Sala sporturilor din localitate, a 
adus o regrupare în fruntea cla
samentului, relansînd lupta pentru 
titlul de campioană. în partida de 
dvlN' a ultimei zile Rapid a în
vins greu cu 3—1 (13, —9, 6, 14) 
pe Farul, după mai bine de două 
ore de joc.

în derbyul etapei, Dinamo a 
întrecut cu 3—1 (—12, 7, 14, 7) pe 
Penicilina. Partida a arătat forma 
foarte bună a dinamovistelor 
bucureștene, precum și pregătirea 
lor psihică excelentă. După ce au 
cedat primul set, ele s-au impus 
clar în al doilea, au anulat - set- 
balul ieșencelor (care conduceau 
eu 14—12) în al treilea și au în
cheiat apoi partida într-o notă de 
evidentă superioritate.

D. DIACONESCU — coresp.
județean

CLASAMENT
1. RAPID 12 9 3 29:18 21
2. Dinamo 12 8 4 30:17 2.1
3. Penicilina 12 7 5 26:19 19
4. Farul 12 0 12 5:36 12

Ultimele turnee : joi, vineri și
sîmbătă, in sala Floreasca.

• Rezultate înregistrate în etapa a 
13-a din cadrul grupei a It-a valo
rice a Diviziei A : FEMININ : I.E.F.S.
— C.S.M. Sibiu 3—0 (10, 8, 6), Olim-
Pia-Constructorul — C.S.U. Galați 
3 1 (13, 8, —10, 11), Univ. Craiova
— Medicina 3—1 (9, —12, 11, 11), Univ. 
Timișoara — Spartac 3—0 (5, 3, 8): 
MASCULIN : Rapid — C.S.M. Sucea
va 3—0 (10, 5, 2), I.E.F.S. — Viitorul
Bacău 0—3 (—9, —7, —12), „U“ Cluj- 
Napoca — Politehnica Timisoara 2—3 
(—12, 14, —IO, 15, —7), Univ. Craiova

— Petrolul 3—0 (1, 5, 7).

C.F.R. 23—13; TG. MUREȘ : A.S.A. 
Cluj-Napoca cu C.S.M. Reșița 22-13 
și cu Mureșul Tg. Mureș 17-23, 
C.S.M. — Mureșul 20,5—19,5 ; PI
TEȘTI : Dacia Pitești cu Rapid 
București 24-16 și cu C.S.O. Cîmpu- 
lung Muscel 22-18, Rapid — C.S.O. 
23-17 ; FOCȘANI : Farul Constanța 
eu S.C. Bacău 24-16 și cu Unirea 
Focșani 23-17, Unirea — S.C. 26-16; 
GALAȚI : Dunărea Galați cu Delta 
Tulcea 19-17 și cu IPROFIL Rădăuți 
25—11, IPROFIL-Delta 20-20 ; BA- 
CAU : A.S.A. Bacău cu C.S.O. Bo
toșani 20-22 și cu Carpați Sinaia 
31-9, C.S.O. Botoșani — Carpați Si
naia 22-18.

BASCHET. CAMPIONATELE RE
PUBLICANE (etapa a Ill-a a tuiu
lui 3 la băieți, etapa a XX-a la fe
te) : masculin, grupa 1—6 : Univer
sitatea Timișoara — Steaua 68—76 
(31—40), Rapid — Universitatea Cluj- 
Napoca 57—58 (27—29) ; grupa 7—12 : 
Politehnica Iași — Farul 82—72 
(36—41), ICED — Politehnica Bucu
rești 76—67 (34—35), CSU Tg. Mureș
— CSU Galați 79—73 (39—22) ; femi
nin : 1EFS — Rapid 67—64 (47—31), 
Voința București — Universitatea 
lași 72—45 (44—22), CSIJ Tg. Mureș — 
Politehnica București 71—79 (35—45),
Crișul — Olimpia-Constructorul 67-81 
(31-39), Universitatea Cluj-Napoca — 
Universitatea Timișoara «4-72 (39-22).

Azi la ora 17,30 are loc, în sala 
Dinamo, meciul restanță Dinamo — 
Universitatea Cluj-Napoca.

SCHI. CAMPIONATELE UNIVER
SITARE. Duminică la prînz s-au în
cheiat la Baza I.E.F.S. din masivul 
Paring finalele campionatelor univer
sitare de schi la probele alpine. 
CLASAMENTE : — slalom special — 
băieți : 1. Paul Curcu (Cluj-Napoca) 
1:06,0, 2. Alexandru Dan (Cluj-Na
poca) 1:07,6, 3. Ion Kremer (Brașov) 
1 :17,3, fete : 1. Nela Simion (Ora
dea) 1:08,8, 2. Mariana Trestian
(I.E.F.S. Buc.) 1:16,3, 3. Ioana Bîrsan 
(Cluj-Napoca) 1:25,8, Slalom uriaș — 
băie(i : 1. Paul lonescu (I.E.F.S.
Buc.) 2:24,0, 2. Alexandru Bogdan
(I.E.F.S. Buc.) 2:31,9, 3. Mihai Dan- 
cișiu 2:33,0, fete : 1. Ncla Simion 
59,7, 2. Mariana Trestian 1:05,0, 3.
Ioana Bîrsan 1:11,5.

HOCHEI. „CUPA PRIMĂVERII" : 
Sîmbătă după amiază au continuat 
pe patinoarul artificial „23 August" 
întrecerile din cadrul ediției inau
gurale a „Cupei Primăverii" la ho
chei. Derbyul etapei de sîmbătă l-a 
constituit meciul Dunărea Galați — 
Agronomia Cluj-Napoca, încheiat 
printr-un rezultat de egalitate : 3—3 
(2—0, 0—2, 1—1). în celelalte partide 
s-au înregistrat următoarele rezul
tate : Școlarul București — Unirea
Sf. Gheorghe 8—6 (0—4, 4—0, 4—2), 
A.S.E. București — Tractorul Brașov 
8—6 (1—3, 2—2, 5—1).

Azi — începînd de la ora 8.30 — 
sînt programate partidele: Steaua — 
Școlarul, Dinamo — Tractorul și 
Dunărea — Unirea.

RUGBY. DIVIZIA A rezultate 
tehnice : SERIA I : Politehnica lași
— Steaua 6—12 (0—?)) ; C.S.M. Sibiu
— Universitatea Timișoara 7—6 (6—6); 
Dinamo — Gloria 39—3 (23—0); Con
structorul Buzău — Sportul studen
țesc 11—9 (0—3).

în clasament conduce Steaua (24 
p.) urmată de Dinamo (23 p.) și Uni
versitatea Timișoara (22 p.).

SERIA A II-Â : Grjvița Roșie — 
T.C. Ind. Constanța 10—12 (3—3), 
Agronomia Cluj-Napoca — Farul 
10—13 (3—0); Rapid — Rulmentul
Bîrlad 7—9 (3—3); Știința Petroșani
— Vulcan 25—7 (19—0).

în fruntea clasamentul, Farul (29 
p.) urmată de Știința Petroșani (24 
p.) și T.C. Ind. Constanța (22 p.).

PRONOSPORT
AȘA ARATA O VARIANTA 
CU 13 REZULTATE EXACTE

LA CONCURSUL PRONOSPORT,
ETAPA DIN 16 MARTIE 1975
I. „Poli" Iași — „Poli" Tim. 1

II. F. C. Constanța — Jiul 1
III. F.C.M. Reșița — A.S.A. 2
IV. „U“ Cluj-Napoca — Chimia X
V. Olimpia — F. C. Galați X

VI. „U" Craiova — Sportul stud. 1
VII. Steagul roșu — U. T. Arad 1

vin. F. C. Argeș — C.F.R. 1
IX. Ascoli — Milan X
X. Cagliari — Lazio X

XI. Roma — Juventus 1
XJI. Torino — Bologna X

XTU. Varese — Fiorentina X
Fond de ciștiguri : lei 399 119.
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Cum ar serie cronicarii fran
cezi, meciul dintre Steaua și Di
namo a fost un meci „au som
niei", la nivel înalt. Pentru noi 
uri asemenea „au sommet" . este 
aproape solitar pentru că, indi
ferent de Configurația clasamen
tului, aceste două echipe cuprind 
elita fotbalului nostru, cei mai 
mulți selecționați în reprezentativa 
țării. Iată de ce acest joc, în ciuda 
unei diferențe de 9 puncte în cla
sament în favoarea dinamoviștilor, 
a adus totuși pe marele stadion 
aproximativ 60 000 de spectatori, 
dornici să vadă acest tentant derby 
fotbalistic, în preajma unor întîl- 
niri internaționale de prim rang.

Sîmbătă, fără concurență, întîlni- 
rea a fost vizionată, datorită trans
misiunii directe TV, de întreaga su
flare fotbalistică din țara noastră, 
golurile și fazele mai importante, 
în primul rind golurile, fiind re
luate seara, repetare ce ne-ar 
bucura să devină tradițională pe 
micile ecrane.

Concluzia cea mai importantă a 
acestei partide este aceea că ni
velul dc joc a satisfăcut, ambele 
echipe au acționat cu mult elan 
și poftă de joc și au produs faze 
de poartă și goluri spectaculoase.

în prima jumătate a meciului 
Steaua a acționat organizat și a 
înregistrat chiar o superioritate 
pe care a pierdut-o după pauză.

A doua parte a acestui joc a 
fost cu totul spectaculoasă, in ul
timele 45 de minute petreeîndu-se 
multe momente-cheie ale întîlni- 
rii, răsturnări de situații și un 
final palpitant oferit de echipa în
vingătoare, Dinamo, a cărei per
sonalitate și maturitate, exprimate 
de capacitatea și experiența in
dividuală a majorității jucătorilor 
și de forța tactică în ansamblul

echipei, 
meritată 
ceea ee 
Steaua, 
conjuncturii de joc și "captivați de 
artificii.

Valoarea victoriei dinamoviste 
este cu atît mâi mare, cu cit «le- 
butul în joc al echipei Steaua a 
fost puternic, promițător, în pri
ma parte a meciului și cu deschi
derea scorului după pauză. De 
fapt, două au fost momentele ho- 
tărîtoare pentru soarta meciului : 
în min. 56 și 58 Dinamo a ratat 
două mari ocazii de a înscrie, 
prin Dudu Georgescu, pentru ca 
după aceea Steaua să aibă mare 
ocazie 
61), 
a 
lui 
porții 
tîrziu 
m is 
VIGU 
poartă : 1—0.
toare a intervenit al doilea mo
ment psihologic, cînd în min. 68 
Steaua, prin Pantea, a ratat o 
mare ocazie de a urca scorul la 
2—0. Ratările se răzbună, ca în
totdeauna. Steaua a încetinit rit
mul, Dumitru a devenit mai pu
țin prolific, fundașii mai relaxați 
și de toate acestea au profitat 
„vulpoii" dinamoviști, Lucescu, 
Radu Nunweiller și Dinu. Ei au 
forțat și au creat combinații care 
au dus la egalarc (GABRIEL 
SANDU în min. 70) si apoi în 
min. 74 DUDU GEORGESCU, eu 
capul, a înscris golul care pre
vestea victoria dinamovistă. 
dănescu a fost eliminat în 
75 pentru insulte 
lui, deci 
slăbirea

Stadion ,,23 August":
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au determinat o victorie 
și prestigioasă. Exact 

n-au avut jucătorii de la 
de multe ori prizonieri ai

prin Smarandache 
a cărui lovitură 

trimis mingea 
Dobrău 

goale.
(min. 
mingea 
care a

venit 
Două

63),

(min. 
capul 

pieptul 
linia 
mai 
tri- 

la

cu 
în 

pe 
minute

Sameș a 
cu capul 

împins balonul >n 
în minutele urmă-

încă 
echipei

Ior- 
min. 

aduse arbitru- 
un motiv pentru 

Steaua, care a

rezistat greu în final și a oferit 
învingătorilor posibilitatea să urce 
scorul. De două ori Dudu Geor
gescu (în min. 80, șut afară, și 
83 „bară") a ratat, pentru ca în 
min. 89 LUCESCU să definitiveze 
scorul la 3—1, startul fazei fiind 
pasibil de ofsaid.

Fără să influențeze cumpăna 
victoriei sau înfrîngerii, arbitrul 
C. Bărbulescu a condus slab, cu 
decizii greșite în numeroase faze. 
El pare să nu aibă o atenție dis
tributivă suficientă, absolut nece
sară arbitrajului de clasă.

Aurel NEAGU
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OBLE 
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— Criș
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ceanu 
Dumitr 
balonul

SATU MARE, 16 (prin telefon)
Deținătoarea lanternei roșii 

reușit un nesperat punct aici, 
fieful Olimpiei. Și nu se poate 
spune că nu este meritat pentru 
că, deși fotbaliștii din orașul de 
pe Dunăre s-au apărat în cea 
mai mare parte a timpului, au 
știut să o facă cu folos și să con
traatace foarte periculos punîndu-l 
de cîteva ori la firea încercare 
pe talentatul

încă 
vădită 
tită de

a 
în

ori la S'rea
Bathori I.

din primele minute 
intenția
Coidum de a dejuca oricț 

intenție de atac a formației lo
cale. Deși gălățenii se plasează în 
propria jumătate de teren, păs
trează, însă, pe cele două ex

este
formației pregă-

OASPEȚII EGALAȚI D
lor viei 
Abia îi 
unor m 
șit să 
oră. ay. 
adversa 
prima 1 
superi oî 

încă 
nu s-a 
tențiilor 
că stud 
timid, i 
nat de 
ceste d 
care s- 
culație 
unor a 
întîmplî 
trimis 
Pexa și 
și, de 
fiea p 
în mi 
ne m; 
reșan 
mingea 
ca cine 
(min. 2 
a șutat 
acestuii 
printr-o 
cui ter 
periculc 
30, C., 
fost c 
Pexa.

La r 
trimite, 
capul, .• 
ne. Ac( 
t runde 
dai4 St 
sprijin 
metri, 
execute 
duce e

bun ; timp 
SANDU (min.

teren foarte
60 000. Au marcat : VIGU (min. 63), , .... . ___ ________
(min. 74), LUCESCU (min. 891 Raport de corner© : 8-7. Raportul șuturilor la 
poartă : 16-16 (pe spațiul porții : 8—9). Raportul faulturilor comise : 10—24.

STEAUA : lordache 5 — Sătmâreonu I 7, Smarandache 7. Sameș 7, Anghelini 
7 — Vigu 7, Dumitru 8, lordănescu 6 — Pantea 8, Răducanu 7, Fl. Dumitrescu 6.

DINAMO : Constontinescu 9 — G. Sandu 8. Dobrău 7, Sătmăreanu II 8, 
Delcanu 6 — Dinu 7, D. Georgescu 8, Custov 6 — R. Nunweiller 7, Zamfir 7, 

I ucescu 8.
Arbitrajul : SLAB : la centru : C. Bărbulescu ; la linie : R. Stîncan și M. 

Popescu (toți din București).
Cartonașe galbene : Sătmăreanu |l, lordănescu, D. Georgescu,
Cartonașe roșii : lordănescu.
Trofeul Petschovschi : 8. La tineret-speranțe : 0-1 (0—0).

G.
râcoros ;

70),
spectatori peste
D. GEORGESCU

POLITEHNICA IA$I 1(1) 
POLI TIMIȘOARA 0(0)

Stadionul ,,23 August": 
bun; timp rece; spectatori, 
ximativ 10 000. A marcat : 
NILA (min. 35). Raport de cor- 
nere : 9—1. Poporul șuturilor la
poartă : 20—9 (pe spațiul porții:
7—5). Raportul faulturilor comise: 
17-10.

POLITEHNICA IAȘI : Costoș 7 
— Sofian 8, Vlad 7. Dinu 7, Cio- 
cîrlan 9 — Romilă II 8, Simionov 
7; Simionaș 7 ■ ”
Dănilă 8 (min. 
Costea 7.

POLITEHNICA 
Jivan 8 — Mioc 
Arnăutu 6, Maier 7 
schi 7, Cringașu 6 (min. 74 Bun- 
gău 6), Surdan 7 — Anghel 6 
(min. 74 Floareș 6), Bojin 6, Pe
trescu 7.

Arbitrajul : FOARTE BUN; la 
centru : A. Miinich; la linie:
C. Nicutescu și V. Roșu (toți din 
București).

Cartonașe galbene : 
Trofeul Petschovschi : 
La tineret-speranțe :

teren
apro-

DA-

D. lonescu 6.
40 Grosaru 6).

TIMIȘOARA :
6, Mehedinții 7, 

Dembrov-

Simionov. 
9.
3-2 (2-1).

IAȘI, 16 (prin telefon)
O bună perioadă de timp, pînă 

la primirea golului, Politehnica 
Timișoara a creat impresia că ob
ținerea unui meci nul este pentru 
ea floare la ureche. „Triunghiul" 
de concepție, Cringașu — Dem- 
brovschi — Surdan prelucra cu 
aplomb mingile venite din apă
rare, iar Petrescu, Bojin și An
gliei erau beneficiarii (cam timizi) 
ai elaborării lor. Ieșenii, la rîn- 
du-le, replicau mai viguros, dar 
dezordonat, pripit, obsedați de ne
cesitatea golului. Ei nu reușeau 
să pericliteze serios careul lui Ji
van. în min. 35, însă, DANILA, 
revenit în -teren de pe tușă, 
undc-și îngrijise o „întindere" ce 
recidivase face presing la fun
dașii adverși, cîștigă balonul și 
îl expediază violent și surprinză
tor, probabil în singura fracțiune 
de secundă favorabilă și pe sin
gurul culoar posibil pentru con
vertire în gol.

Repriza a doua a fost dinamică 
și antrenantă. Echipa gazdă a

muncit enorm ca să amplifice 
handicapul partenerei. Pe fondul 
unei scăderi de potențial a timi
șorenilor Politehnica Iași a a- 
tacat în șarje dese, periculoase. 
Dar Jivan a blocat de cîteva ori 
excelent, iar Grosaru (min. 52) și 
Costea (min. 62 — șut în bară) au 
ratat, din situații excelente. An
trenorii timișoreni, fericiți că au 
scăpat basma curată, cu perspec
tiva (teoretică) a egalării în față, 
își vor juca ultima cart/ în fi
nalul partidei, introducînd în te
ren doi jucători odihniți. Bungău 
și Floareș înviorează moral forma
ția lor. Ieșenii, fără pavăza unui 
scor substanțial, simt pericolul și 
se vor grupa mai atent, în apă
rare

Stadion Municipal : teren bun; 
timp noros și răcoros ; spectatori, 
aproximativ 8 000. Au marcat: 
BUCURESCU (min. 10), FURNEA 
(min. 60, din 11 m). Raport de 
cornere : 7—2. Raportul șuturilor
la poartă : 15—11 (pe spațiul
porții: 9—4). Raportul faulturilor 
comiso : 16—11.

UNIVERSITATEA : Duha 6 -
Porațchi 7, Pexa 7, Matei 6, Da
mian 5 (min. 46 Coca 5) — Anca 
6 Furnea 5, Mureșan 6 (min. 76 
Cimpeanu |l) — Uifăleanu 6,
Vaczi 5,

CHIMIA :
7,

il) - i 
Batacliu 7.

Oană 3 — Lepădatu
Ciobanu 7. Borz 7, Cincă 7 
Șutru 6, Stoica 7, Hajdu 7 — 

Bucurescu 7, C. Nicolae 6 (min. 
68. Gojgaru 5), Tătaru 7 (min. 
74 Pintilie 6).

Arbitrajul : FOARTE BUN; la 
centru : V. lacob (Oradea); la 
linie: O. Anderco (Satu Mare) 
și T. Vass (Oradea).

Cartonașe galbene : Porațchi,
Uifăleanu, Borz.

Trofeul Petschovschi :
La tineret-speranțe :

9.
2-1

(prin
în

(1-0).

telefon)
rîndurile

Ion CUPEN

TOTUL S-A DECIS
BRAȘOV, 16 (prin
După experiența 

pe propriul teren în prima etapă 
a returului, echipa gazdă s-a ară
tat de această dată, încă din pri- 
•mul minut al partidei, mai de
cisă în joc, mai grăbită să forțeze 
victoria. Brașovenii au imprimat 
de la început un ritm foarte sus
ținut acțiunilor lor ofensive, ata- 
cînd cu majoritatea efectivului, in
clusiv cu fundașul Mateescu, ve
nit deseori pînă în preajma careu
lui advers. In condițiile acestei a- 
devărate presiuni spre poarta ară
denilor, căreia aceștia — chiar apă- 
rîndu-se supranumeric — cu greu 
i-au făcut față, stegarii au reu
șit destul de repede să deschidă 
scorul. Era minutul 14 cînd, 
urma unui henț comis de arădeni 
la circa 20 de metri, lateral de 
propria lor poartă, Șerbănoiu a 
executat scurt lovitura liberă spro 
Mateescu, acesta a șutat, Iorgu- 
lescu — jenat de soare, dar și pu
țin surprins — n-a putut reține 
mingea, care din palmele sale s-a 
duS în bară și de aci a revenit în 
teren, fiind apoi împinsă din apro
piere în plasă de către PAPUC, 
atent la fază. Două minute mai 
tîrziu, Iorgulescu și-a răscumpărat 
greșeala făptuită la acest gol, ie
șind, și blocind-ul curajos, la mar-

telefon)
amară trăită

în

CLUJ-NAPOCA, 16
Din nou dezamăgire 

suporterilor lui ,,U“. Nici in întîlni- 
rea cu Chimia Rm. Vîlcea, studenții 
n-au reușit să tranșeze în favoarea

ginea careului, pe Ghergheli, scă
pat complet, singur. în continuare, 
avînd in Niță un excelent dispe
cer. gazdele mențin clar iniția
tiva în joc, în timp ce oaspeții — 
vizibil reținuți — se mărginașe la 
rare contraatacuri care le aduc 
doar cîteva corncre.

Cu un minut înainte de finalul 
primei reprize, brașovenii reușesc 
să majoreze scorul, să-l aducă mai 
aproape de realitatea raportului de 
forțe de pe teren. Gydrfi face o 
frumoasă cursă pe partea stingă, 
centrează și cealaltă extremă a 
gazdelor. PAPUC, reia cu precizie 
în gol, deși — mai atent — Iorgu
lescu s-ar fi putut opune acestei 
mingi.

STE
UI
Dupi 

mai q 
■ min. 51 

din hal 
mingea 
tri, pe 
alterna 
se col 
dar nu 
fiindcă] 
apărînl 
partea I 
arădeni 
soluții I 
pe cari

Stadion „Tineretului": teren bun;
14 000. A marcat : PAPUC (min. 14 și 
șuturilor la poartă : 20-13 (pe spațiul porții : 
mise : 15-12.

STEAGUL ROȘU : Clipa 8 - Hirlab 7, Pescc 
8 — Șerbănoiu 6 (min 86 Naghi), Cador 8, Ni(< 
bor), Ghergheli 6, Gyorfi 6.

U.T.A. : Iorgulescu 8 — Birău 5, Kukla 6,
7, Scheop 6, Broșovschi 6 — Axente 6, Colnic 5, 

Arbitrajul : FOARTE *.............
(ambii din București) și

Cartonașe galbene : 
Trofeul Petschovschi : 
La tineret-speranțe :

timp spl<
44). Rape

BUN; la centru : Gh.
Z. Szecsei (Tg. Mureș) 
Domide.
8.
1-2 (1-0).



\ DE MARE LUPTA
telefon)

■ ardoare, la 
ține echipei 

Oblemenco. 
ane o rezis- 

confirmînd 
iară a echi- 
atei, ocaziile 
tea spune că 
tică este, de 
n care „bă- 

ajunge în 
țit, după un 
upitu. Acțiu- 
i, se soldea- 
.aculos : 1—0

(min. 20). Craiovenii insistă, în
cearcă să copieze acțiunea golu
lui, în min. 26, dar ratează. Spor
tul studențesc echilibrează jocul, 

■acționind laborios la mijlocul te
renului, cu sprijinul stoperului 
Olteariu. Se simte că echipa bucu- 
reșteană are un plus de prospeți
me, dar obișnuitul joc dezordonat 
al lui Mircea Sandu nu reușește 
să canalizeze aceste eforturi.

După pauză, jocul înregistrează 
-o sporire de tensiune. Echipa ol
teană pare obosită. Bucureștenii 

-încearcă să forțeze intrările, dar 
craiovenii se aglomerează prompt

UWiV. CRAIOVA 3(1) 
SP. STUDENȚESC 1(0)

UN GOL DE ZILE MARI! F.C.M. RtȘIȚA 0(0)|
A. S. A

iren bun; timp
; CRISAN (min. 55), MÂRCU (min. 89) și LEȘEANU 
rorneie ; 5-8. Raportul șuturilor la poartă ; 10—11 (pe 
iSportul faulturilor comise : 24-20.
irearu 7 Niculescu 7 (min. n 
bu 7, Negrilă 7 - Ciupitu 7, 
5, Morcu 7.
SC : Sucîu
O» lonescu

frumos; spectatori 35 000. Au marcat :

67 Berneonu 7), Boc 3 
Păunescu 7, Ștefănescu 6

6 — Tânâsescu 7,
6, Radulescu 7 -

Cazan 7, M. Olteanu 7,
Leșeonu 7, M. Sandu 6,

centru V. Topon 
(ombii din Sibiu).

BUN; la 
nciu

10.
3-0 (2-0).

(Cluj-Napocc) ; la linie :

în apărare. în min. 65, Oblemen
co reușește o frumoasă deviere în 
dreapta, spre CRIȘAN. Extremul 
dreapta țîșnește, șutează spre 
poartă, iar mingea îl păcălește pe 
Suciu, care se aștepta la o simplă 
centrare : 2—0

Meciul pare jucat, dar Sportul 
studențesc continuă să insiste. E- 
chipa combină frumos 
marginea carelui advers, 
nirile se lasă așteptate. 
73, o acțiune aeropurtată 
reșteni duce la reducerea 
Rădulescu trimite lung în diago
nală spre Tolea, preluare rapidă, 
centrare fără ezitare și LEȘEANU 
reia în gol, din apropierea porții. 
Ostilitățile continuă, cu aceeași 
ardoare. Stadionul crafovean a- 
preciazâ calitatea jocului și repli
ca oaspeților. Pe măsură ce se 
apropie sfirșitul meciului, Sportul 
studențesc încearcă egalarea, dar 
gazdele rezistă, defensiva lor fiind 
dirijată cu multă siguranță dc 
Boc. Cu puțin înainte de fluierul 

Universitatea Craioya, 
inițiază

pînă în 
dar țîș- 
Tn min. 

de bucu- 
scorului.

Stadion Valea Domonului ; teren bun; timp frumos ; spectatori, aproxi
mativ 16 000. A marcat ; MUREȘAN (min. 87). Raport de cornere : 12—2. 
Raportul șuturilor la poartă : 11-3 (pe spațiul porții : 7-6). Raportul faultu
rilor comise : 10-10.

F.C.M. : Ilieș 6 -
Filipescu 6 — Pușcaș 5, _________ ________
6), Nestorovici 6, Florea 6.

A.S.A. : Nagel 8 — Gligore 7, Kiss 
Bălani 7, Naghi 6, Hajnal 6 — Mureșan

Arbitrajul ; FOARTE BUN : la centru : N.
Cursaru (Ploiești), C. Săndulescu (Vaslui).

Cartonașe galbene : Fazekaș, Hergane.
Trofeul Petschovschi : 8.
La tineret-speranțe : 1—1 (0—0).

Pigulea (min. 14
Beldeonu 6, Bora

Roșca 6), Ologeanu 7, Hergane 6,
6 — Atodiresei 6 (min. 74 Câprioru

7, Ispir 9, Onuțon 8 — Varodi 6, 
7, Fazekos 7.

Roi nea (Bîrlod) la linie : N.

_ _ _ K0)|

ILĂ
ca

111 
cu 
în

F.C. GALAȚI 0

final,
pată din strînsoare,
contraatac. Crișan îl simte în dia
gonală pe MARCU, urmează cla
sicul sprint 
cere“ scurtă 
concretizînd

sca
un

pe
Și
O

extremă, „întoar- 
șut în colțul lung, 
victorie meritată.

loan CHIRILĂ

REȘIȚA, 16 (prin telefon)
Meciul are o primă repriză ștear

să, săracă în faze de poartă, cu 
multe greșeli tehnice (în special 
pasc), ambele echipe acționind fără 
nerv, confuz, ineficace. F.C.M. Re
șița atacă ceva mai mult, pozițio
nal. dar intențiile sale ofensive se' 
opresc aproape invariabil la mar
ginea careului de 16 m, acolo unde 
apărarea masivă a oaspeților res
pinge .............. .............
A.S.A. păstrează permanent două 
vîrfuri (Mureșan și Fazekaș) 
profitînd de spatiile mari de ma
nevră din terenul advers, operează 
de cîteva ori periculos pe direcția 
porții lui Ilieș. creîndu-și două 
bune ocazii de gol pe care, insă, 
Naghi (min. 20) și Varodi (min. 
35) le irosesc cu ușurință. La fel 
cum au procedat și gazdele prin

fără dificultate. în atac,

Bora (min. 3) și Nestorovici (min. 
13), care, în situații excelente de a 
marca, au ratat, la rîndul lor, cu 
seninătate.

Repriza secundă debutează in
tr-un ritm ’.
narea formației reșițene se accen
tuează, jocul are minute în șir un 
singur sens, spre poarta lui Nagel. 
Se greșește, parcă ceva îpai pu
țin și de o parte și de c.ealaMă, 
jucătorii manifestă ceva mai mul-

ceva mai alert. Domi-

tă ambiție și concentrare în orga
nizarea acțiunilor, dar continuă să 
rămînâ datori eficacității în fazele 
de finalizare. AȘA. se apără aglo
merat, cu trei linii defensive o- 
mogene și agresive, renunțind la 
inițiativă în favoarea gazdelor care, 
invitate să atace, forțează de ci- 
țeva ori golul. Atodiresei (min. 66) 
intîrzie să intervină Ia o minge pe 
care Nagel o respinge în ultimul 
moment. Același Nagel se va opu
ne golului de încă două ori (min. 
70 și 73), in situații limită, ulti
melor încercări reșițene de a-și 'a- 
propria victoria. Cu 3 minute înain
te de sfirșitul partidei, la o lovi
tură liberă dictată de arbitru la 
marginea careului reșițean, MU- 
REȘAN a șutat impecabil, mingea 
a lovit încheietura barelor și a in
trat în plasă. Victorie nesperată, 
dar meritată a oaspeților și prima 
înfrângere pe teren propriu a gaz
delor în acest campionat !

Mihai IONESCU

și,

SUCCESUL INTRANSICENȚEI...

delco! I 
umitriu 
limenta
astfel,

.’întau hao- 
t C,ala(i se 
ieșind pe- 
Deși șutu- 
iiei încon-
Vasile, ele 

Tare ocazie 
a Iui Nc- 
Bathori I 
Cinei mi- 
de mare 

porți. Săl- 
o pasă lui 
sta trimite 
pentru ea

imediat Hațieganu să transmită 
mingea, cu capul, în stîlpul din 
stingă lui Ion Vasile ; Stoica res
pinge la Bocșa care trimite ful
gerător peste bară. In min. 62 și 
66, Stoica respinge de fiecare dată 
de pe linia porții, la două șu
turi expediate de Filip.

VICTORIE ÎN „REGIA" LUI DOBRIN

I
sară acum.

.cu prețul 
le au reu- 
aproape o 

1—0 de un 
nai ales în 
e o tactică 
; întrecere, 
rtidei, care 
ivelul pre- 
s-a văzut 
fără nerv, 
lăr însem- 
)e toate fl
it oaspeții, 

bună cir- 
n lansarea 

Așa s-a 
Tătaru a 

e fundașii 
'U a țîșnit 
lobat min-

> în plasă. 
/Ana acțiu-
Fcînd Mu-

Stadion Olimpia ; teren 
timp frumos; spectatori, 
mativ 12 000. Raport de 
8-1. Raportul șuturilor la 
24—6 (pe spațiul porții: 
Raportul faulturilor 
11-15.

OLIMPIA :
7, Bigan 
(min. 68 
Keiser 7 
(min. 46
7, Helveî

F.C. GALAȚI : 
Nedslcu I 7, M,
8, I. Nicu 7 — 
hai 6 — Șălceanu 7, 
H| 6, Burcea 6 (min. 
6), Nedelcu li 8 (min. 
trașcu).

Arbitrajul : BUN; I a centru: 
Gh. Vasiloscu I (București) : 
linie: I. Rus (Tg. Mureș) și 
Cîțu (București).

Cartonașe galbene : 
Knoblau.

Trofeul Potschovschi : 8. 
La tineret-speranțe : 3—0 (1—0).

bun; 
aproxi- 

cornere: 
poartă: 

9-2). 
comise :

Bathori I 8 — Filip
Knoblau 6, Bocșa 6 

Naom 6,
5

I 6), Hațieganu

5,
Borota 6)
— Lucaci 6, lancu 
Both
7.

Ion Vasile 8 — 
Marian 8, Stoica 
Haiduc 7, Moro- 

Dumitri u 
64 Ionică 

77 Pă-

Stoica

la 
M.

pe jos, 
sorții fără 
t Mureșan 
irul Oană, 
in brațele 
?ază jocul 
la mijlo- 
rav, dar 

, in min.
a 

de
careu, 
clipă

53)
cu

48 și 
ionul, 
ă intervi- 
n. 60, pă- 
;a stingă, 
ciorul de 
>rompt 11 
îdde să-l 
:rie și a-

Gălățenii trec și ei pe lîngă des- 
chiderea scorului în min. 65, cînd 
același Nedelcu II are o bună si
tuație de gol, dar din nou, Bat
hori I îi plonjează la picioare. 
Să notăm de asemenea la activul 
gălățenilor situația din min. 80, 
a lui Pătrașcu, scăpat de sub su
pravegherea lui Bigan. Nemulțu
miți desigur, de rezultat (și de 
faptul că arbitrul de tușă M. Cîțu 
semnalase un ofsaid real), în te
ren se aruncă cu o sticlă ! In fi
nal, gălățenii fac totul 
menținerea 
mingea peste tribune 
încheie, pe 
publicului.

l fac 
rezultatului,

și meciul se 
nemulțumiriifundalul

Mircea

IERTEA

;te mult 
au în 

a reduce 
a trimis 
li va mc- 
ă. Jocul 
la alta.

•ui no ase. 
un gol, 

bililoazn 
*, iar in
i. ' • i : l • < •! ! 
ai bune 
l uaî iHor

ESCU

imativ 
portul 
r co

eescu 
lam-

lofciu

In

pentru 
aruncă

TUDORAN

■ IW ■ VIIIU 118 ,,-------------

PITEȘTI, 16 (prin telefon)
Stadionul din Trivale a fost din 

nou aproape plin, spectatorii pi- 
teșteni arătîndu-se în această pri
măvară mult mai interesați de
cursă echipei lor pentru părăsi
rea zonei periculoase a clasamen
tului. Dar această cursă este plină 
de neprevăzut, mai cu seamă cînd 
întîlnești o echipă de omogenitate 
și echilibru cum este C.F.R. Cluj- 
Napoca. Și astăzi (n.r. ieri), la 
Pitești, această disciplinată for
mație a opus o organizată și dîrză 
rezistență echipei condusă de Do- 
brin, care a trebuit să lupte din 
răsputeri pentru a-și vedea mate
rializată pe tabela de marcaj su-

Stadion 1 
timp foare 
aproximativ 
TROI (min. 
63), 
27). Raport de cornere : 
Raportul șuturilor la | 
20-10 (pe spațiul porții: .
Raportul faulturilor comise: 18-24.

F.C. ARGEȘ : Ariciu 5 (min. 
46 Stan 7) — Zamfir 8, Olteanu 
8, Cirstea 6. Ivan 7 — Mustâțea 
7, M. Popescu 7 — Troi 6, Do- 
brih 9, Radu II 7, Jercan 7 (min. 
70 Radu I 7).

C.F.R. : Moldovan 7 — L. Mi
hai 6, Szoke 7, Vișan 7, Lupu 
6 — M. Breton 7, Moș 6 (min. 
60 Dragomir 6), Țegean 7 — Soo 
7, Adam 6, Moga 5 (min. 77 So- 
poran).

Arbitrajul : FOARTE BUN; 
centru : C. Manușaride 
rești) ; la linie: 
(Drobeta Tr. Severin) 
raru (Ploiești).

Carlonașe galbene 
Trofeul Petschovschi 
La tineret-speranțe :

Mai; teren 
frumos ; 
15 000. Au
21).

excelent: 
spectatori, 

marcat : 
RADU II (min. 

respectiv, M. BRETAN (min.
9-2. 

poarta : 
10-3).

la o fază regizată de Dobrin și 
argeșenii s-au văzut egalați în 
mod neașteptat (min. 27), cînd 
Ariciu a scăpat în plasă un ba
lon la un șut formal al lui M. 
BRETAN-. Mai departe, barele au 
spus „nu" !. loviturilor lui Radu II 
(min. 31) și Zamfir (min. 40).

La reluare, ofensiva piteșteană 
ni s-a părut mai organizată și în 
primele 20 de minute gazdele au 
marcat golul victoriei la o acțiune 
care s-a desfășurat pe traseul 
M. Popescu — Dobrin — Troi — 
RADU II, ultimul reluînd pe lîngă 
portarul Moldovan, care-i ieșise 
în întîmpinare. în continuare, 
teștenii au căutat lansările 
Troi, în vreme ce oaspeții i-au 
mis pe poziții avansate și 
Szoke și pe Dragomir și pe 
gean, dar soarta meciului se 
tărise.

pi- 
lui 

tri-

ho-

Eftimie IONESCU

CONSTANȚA, 16 (prin telefon)
Gazdele începuseră acest meci cu 

handicapul absenței lui Iovănescu și 
Mărculescu, suspendați de club In 
ajunul partidei, pentru viață nespor
tivă. Fusese un act de curaj din par
tea clubului constănțean, dar el își 
cerea argumentarea pentru tribună 
și printr-o victorie într-un meci pen
tru ,,puncte grele“. Și acest succes 
nu s-a clătinat decît o dată la înce
putul reprizei secunde, cînd ROZNAI 
a fost deschis în careu și a specu
lat greșelile lui Antonescu și ale 
portarului Popa, înscriind. în rest, 
..echipa mării“ a avut foarte multe 
argumente pentru o victorie meritată, 
chiar dacă ea a păcătuit înghesuind 
meciul pe centrul careului petroșe- 
nean, unde Jiul s-a apărat uneori 
și prin cîte două linii de fundași. Iar 
atunci cînd a deschis jocul pe aripi și 
neobositul Lică și-a angajat excelent 
coechipierii (în min. 18 I. CON
STANTINESCU reușește un șut bun 
de la 16 m spre vinclu, Homan a- 
tinge balonul, dar acesta lovește 
bara și intră în gol ; în min. 42 
PENIU este- lansat în careu și în
scrie spectaculos din unghi), gazdele 
și-au materializat dominarea consis
tentă, concretizată și într-un noian 
de... ratări. Iar ultimul gol, venit 
după perioada neașteptată de sus
pense — generată atît. de dobrogeni, 
care s-au complicat, dar și de oare- 
carea revenire a oaspeților — acel gol 
marcat de TANASE (min. 77), din 
apropiere, după ce Peniu aproape că 
luftase, avea să deschidă o altă sui
tă de ocazii excelente, dar ratate de 
Turcu (min. 83 și 85). Era de fapt 
un scor fidel, pentru că Jiul jucase 
modest în prima repriză" (doar Mul
țescu reușise o bară în min. 27), o

F.C^CONSTANTA 3(2);
JIUL •jX'., KO)

Stcclîon „1 Moi1'; teren bun; 
timp închis, rece; spectatori, a- 
proxîmativ 8 000. Au marcat : I. 
CONSTANTINESCU (min. 18), 
PENIU (min. 42). ROZNAI (min. 
46), TANASE (min. 77). Raport 
de cornete : 12—3. Raportul șu
turilor la poartă : 21—10 (pe spa
țiul porții - 8-4). Raportul faul
turilor comise : 16-13.

F. C. CONSTANȚA : Popa 5 - 
Mustafa 6.
7, Nistor 
Gache 8 
6 (min. 
Lică 8.

JIUL : 
Tonca 6, 
Naghî 7, Mușat 7, 
(min. 73 Popa 6) ■ 
Mulțescu 6 (min. 46 Szabados 7). 
Raznaî 7-

Arbitraiul : BUN; ia centru ■ 
M. Rotaru ; Ea linie: V. Popa și 
P. Mărășescu (toți din iași).

Tonca.
9.

3-1 (0-1).

Antonescu 7, Bâlosu 
7 — 1- Consta ntinescu 7, 
— Tâna-se 6, Negoescu 
63 Turcu 7), Peniu 7,

1

IHtoawn 7 — Nițu
Stocker 7, Dodu 7

G. Stan 
Schmidt

Cartonașe gafbene : 
TrefeuS Petschowschi 
La tînerel-speranțe :

victorie pentru moralul 
stănțene, lăudabilă, în 
pentru intransigența sa 
terile de )a conduita sportivă.

6,

6
5.

i

echipei con- 
primul rînd, 
fată de aba-

Mireeo M. IONESCU

Divizia B: REZULTATELE ETAPEI A XVIII-a
SERIA I SERIA A II-A

la 
(Bucu- 

5. Drâgulici 
și M. Mo-

Vișan.
8.

3-0 (1-0).

perioritatea ofensivă, evidentă de-a 
lungul întregii partide. Drumul 
spre victorie al gazdelor a tre- 

. cut printr-un moment de marc 
cumpănă, atunci cînd reușiseră să 
ia conducerea prin TROI (min. 21)

preliminariile Turneului U. E. F. A

Meciul a debutat cu o imensă 
ocazie de gol a. jucătorilor noștri. 
Pornită pe traseul Ene-Leac-Lu- 
pău, mingea a ajuns la Cămătaru 
care, nestingherit, a avansat im
petuos și a rămas doar cu porta
rul Takoev în fată. Vjrful de atac 
al juniorilor „tricolori'1, deși avea 
suficient timp la dispoziție, s-a 
grăbit șutind puternic în pieptul 
portarului, de unde mingea a să-- 
rit pînă aproape de centrul tere
nului 1 Nu trecuseră decît 40—50 
de secunde de la începutul parti
dei 1 ? Ofensiva echipei noastre a 
continuat, totuși, cu destulă vigoa
re. pînă în min. 14, cind și-a 
creat o a doua mare posibilitate 
de a deschide scorul. Încercînd 
să-1 stopeze din acțiune pe Cim- 
peanu II, fundașul L. Vasiliev l-a 
faultat ușor, iar în cădere a de
viat balonul cu mina, arbitrul a- 
cordînd prompt penalty. A execu
tat același Cimpeanu II, cu fentă, 
portarul a plonjat în dreapta, ba
lonul a pornit în stingă, dar mult 
prea în stingă și s-a lovit de bara 
verticală. Abia ceea ce s-a intim- 
plat mai departe considerăm a fi 
o nepermisă greșeală a unui jucă
tor inteligent, cum este mijlocașul 
clujean. Șutul fiind puternic, min
gea a revenit spre mijlocul careu
lui, Lupău, atent, a țîșnit spre 
dar Cîmpeanu II i-a... luat-o 
ainte și a trimis în poartă I? 
rește, respectînd regulamentul 
bitrul a dictat lovitură liberă 
favoarea oaspeților. Ratarea aces-

tor două mari ocazii de gol a de
reglat un mecanism pentru a că
rui punere la punct s-au făcut 
mari eforturi. Echipa n-a avut tă
ria să suporte mai ales al doilea 
șoc și in min. 27 s-a aflat la un 
pas de a primi gol Hapsalis șu
tind doar la cîțiva centimetri de 
poartă !

După pauză, în min. 49, jucă
torii noștri au reușit, totuși, go
lul mult așteptat. La un corner 
executat de Lupău, Leac a reluat 
<u capul, din apropiere, peste Ta
koev și Șaponolov : 1—0. Și în loc 
de 2—0 (ratare Lupău, min. 55) va 
fi 1—1. Popa și Zaliiu neputindu-1 
opri dintr-o formidabilă cursă pe 
rapidul Hapsalis, din a cărui cen
trare a marcat Belenkov (min. 57). 
A fost ultima incursiune pericu
loasă la poarta lui Cristian, în 
timp ce vizavi Chitaru (min. 58, 
67, 69) și Lupău (min. 59) au ratat 
din nou. incredibil.

ROMÂNIA : Cristian — Bărbu- 
lescu, Zahip, Toader, Ene (min. 52 
Popa) — Bisoc, Leac. Cîmpeanu 
II — Lupău,. Cămătaru (min. 65 
Nemțeanu), Chitaru.

U.R.S.S. - ' 
(min. 59

SERIA A IH A
FĂLTICENI
(min. 3 și

1 - FORESTA 
marcat : Ene
(min. 32), Cotigă (min.
(min. 61). (Gh. Arsenie,

C.S.U. GALAȚI
5-0 (4—0). Au
26), Crâciunoiu 
35), Georgescu 1 
coresp.)

S.C. TULCEA - 
LĂȚI 0-0.

CEAHLĂUL P.
ȘAN| 2—0 (0—0). Au marcat : Niță (min. 
73), Mustață (min. 76 — din 11 m). (C. 
Nemțeanu, coresp.)

CELULOZA CĂLĂRAȘI
BRĂILA 3-0 (1-0). Au__
(min. 24 — din 11 m),
G. Alexandru (min. 
coresp.)

C.S.M. SUCEAVA - 
1—0 (0—0). Unicul gol 
Mirăuțâ (min. 60). 
coresp.)

PETROLUL PLOIEȘTI
LĂȚI 3-1 (0—0). Au înscris : Gabel (min. 
51 și 88 — din 11 m), Trupoiu (min. 63), 
respectiv Ene (min. 84). (I. Tănăsescu»
coresp.)

PROGRESUL BRĂILA - GLORIA
ZAU 2—2 (1-0). Au marcat :
(min. 12), Simion (min. 87). 
Progresul, respectiv Grozea (min. 
și Simion (min. 85 — autogol). (N. 
tin, coresp.)

S.C. BACĂU - C.F.R. PAȘCANI 
(1—0). Au înscris : Botez (min. 29), 
puci (min. 50), llie (min. 61 și 87). (S. 
Neniță, coresp.)

METALUL PLOPENI - RELONUL SĂVI- 
NEȘTl 1—0 (1—0). Unicul gol a fost mar
cat def 
coresp.)

DINAMO SLATINA - C.S.U. BRAȘOV 
1—1 (0—1). Au marcat : Paraschivescu
(min. 40) pentru C.S.U-, respectiv, Pană 
(min. 58). (C. Ghițescu, coresp.)

CONSTRUCTORUL GA-

NEAMȚ - UNIREA FOC-

CHIMIA
înscris : Nica

Enache (min. 70), 
85). (S. Marin,

ȘTIINȚA BACAU 
a fost marcat de 

(I. Mîndrescu,

OȚELUL GA-

Florea (min. 15). (P.

CLASAMENTUL

BACĂU1. S.C.
2. Progresul Br.
3. Gloria Buzău
4. Metalul Plopeni
5. Petrolul Ploiești
6. C.S.U. Galați
7. Celuloza Călărași
8. Ceahlăul P. N.

Tulcea 
Suceava 
Brăila 
Galați 
Focșani 

Pașcani 
Bacău 
Fălticeni

9. S.C.
10. C.S.M.
11. Chimia
12. Constr.
13. Unirea
14. C.F.R.
15. Știința
16. Foresta
17. Oțelul Galați
18. Relonul Săvinești

18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

10
9
9
8
9
9
9
8
7
8
6
5
6
7
6
7
4
5

4
5
4
6
3
2
2
4
5
3
5
6
4
1
2
0
3
1

AUTOBUZUL BUCUREȘTI - ELECTRO- 
PUTERE CRAIOVA 1-0 (0-0). Unicul gol 
a fost înscris de Stoichiță (min. 62). (P. 
Peana).

METALUL 
1-0 (0-0). 
(C. Cosma,

MIJA - METROM BRAȘOV
A marcat : Straț (min. 73). 
coresp.)

Ș. N. OLTENIȚA - PROGRESUL BUCU
REȘTI 0-0.

RAPID BUCUREȘTI - METALUL DRO
BETA TR. SEVERIN 2-1 (1-1). Au mar
cat : Neagu (min.
respectiv Boța I

29), Sovu (min. 61), 
(min. 14).

BU- 
Ronțea 
pentru 

76) 
Cos-

4-0
Căr-

Păunescu,

4
4
5
4
6
7
7
6
6
7
7
7
8

10
10
11
11
12

43-25
31-22
31-19
24- 20
25- 17
31-17
22- 17
20- 17
23- 16
23-26
16- 27
28-22
23-29
21- 30
13-16
18-34
17- 30
12-37

24
23
22
22
21
20
20
20
19
19
17
16
16
15
14
14
11
11

TRACTORUL 
BUCUREȘTI 0-1 
fost marcat de 
Gruia, coresp. județean)

BRAȘOV - VOINȚA 
(0—1). Singurul gol a 
Danciu (min. 31).

GAZ METAN MEDIAȘ - OLTUL 
GHEORGHE 2—0 (1—0). Au înscris : 
tănoiu (min. 28) și Moraru (min. 
(Z. Rișnoveanu, coresp.)

(C.

SF.
Sul-
48).

C. S. TIRGOVIȘTE - METALUL BUCU
REȘTI 2—0 (0—0). A marcat : Sava (min. 
47 și 75). (M. Avanu, coresp. județean)

F.C. BIHOR - CORVINUL HUNEDOARA 
2—0 (0—OJ. Au marcat : Popovici (min. 
59) și Kun II (min. 75 — din 11 m). 
(I. Ghișa, coresp. județean)

VULTURII TEXTILA LUGOJ i- C.F.R. 
TIMIȘOARA 2-0 (2-0). Au înscris : Emil 
Dumitru (min. 16), Gădeanu (min. 37). 
(C. Oioru, coresp.)

ARIEȘUL TURDA - METALURGISTUL 
CUGIR 2-0 (ft—0). Au marcat : Mîlnă 
(min. 71 — din țî m) și Rezmuveș (min. 
88). (P. Lazăr, coresp.)

RAPID ARAD ~ MINERUL ANINA 2-0 
(1—0). Au înscris: Butaș (min. 25), Bo- 
rugă (min. 85). (f. Ioana, .coresp.)

VICTORIA CARE! - rNDUSTRIA SIRMEI 
C. TURZH 2-0 (0-0). A marcat : Lăson- 
ezi (min. 70 și 71). (E.

U.M. TIMIȘOARA -
5-0 (1—0). Am înscris : 
36), Schuch 61),
76). (!. Stan, coresp.)

MUREȘUL DEVA - VICTORIA CALAM 
4—4 (2-1). Aw marcat : Minculescu (min. i 
13 și 34), Giruber (min. 71), Selimeși 
(min. 74), pentru Mureșul, respectiv Mă- ; 
grușca (min. 29 81), Bambuleac (min.' 1
84), Tătîrcâ (mîn. 87). (I. Jura, coresp.) j

MINERUL
MOLDOVA

Herman, coresp.)
METALUL AIUD 

Grozăvescu (min.
Munteanu (min.

(1? Jura, coresp.) i

BAIA MARE - MINERUL ; 
NOUĂ 6-0.

FLACARA 
ALEXANDRIA

MORENI 
0-0.

AUTOMATICA

CLASAMENTUL

1. RAPID
2. Dinamo
3. Metalul ___
4. C.S. Tirgoviște
5. Progresul Buc.
6. Autobuzul Buc.
7. Gaz m. Mediaș
8. Flacăra Moreni
9. Metrom Brașov

10. Electroputere Cv.
11. Metalul Mija
12. Voința Buc.
13. Ș.N. Oltenița
14. C.S.U. Brașov
15. Met. Drobeta Tr.S.
16. Tractorul Brașov
17. Automatica Alex.
18. Oltul Sf. Gh.

Slatina 
Buc.

18 13
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

4
3
3
3
7
7

10
10

9
7
6
8-2
6
6
7
7
6
6
5
5
5
4
5

6
5
3
3
4
4
5
4
3
5
3

1
5
5
6
4
5
8
6
7
8
8
8
8
8
9

10
9 

10

28- 9
34-16
25- 15
26- 17
16- 13
23- 18
24- 25
20- 23
18-14
18-18
15-21
17- 24
12-21
22-24
18- 30
21- 29
13-22
18-29

30
23
23
21
21
19
18
18
17
17
17
16
16
15
14
13
13
13

ȘOIMII SIBtU - MINERUL 
SPRIE 4-0 »»-0N A marcat : 
(min. 19, 60 ~*<lin 11 m. 86 
tonescu, corMp. județeon)

CLASAMENTUL

1. ȘOiMFl
2. F.C. Bihor 

Minorul B. M. 
Conrinu? Huoecf. 
Rapid Arad 
Mureșul; Dew 
Victoria Ccucr

8. Ind. s. C. T. 
UM. Timișoara 
Arieșul Tundă 
C.F.R. Tuni?. 
MeîaSurg. Cugir 
Minerul B- S. 
Vulturii Tov. JLug. 
Minerul 
Victoria 
Minerul 
Metalul

3.
4.
5.
6.
7.

9. 
10. 
11. 
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Mol. N.
Colon
Antna

Aiud

18 
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

12
12
9

10
9
8
9
8
8
8
8
7
7
6
4
6
5
3

2
2
6
1
2
4
1
3
2
1
1
2
2
3
8
2
3
3

BAIA
Oprea i 

și 89). (I. ’

4
4
3
7
7
6
8
7
8
9
9
9
9
9
8

10 
10
12

35-11 
37-14 
31- 9 
33-20
27- 20
24- 25
28- 23
20- 24 
31-25
25- 24 
23-33 
18-23
21- 27 
20-25 
10-19 
14-35 
17-37 
16—36

26
26
24 <
2q

'20 4
19 1
1? j
18 J
17
17
16 j

15
14
14
13
9

ea, 
în- 
Fi- 
ar- 
în

: Takoev — L. Vasiliev 
Berejnoi), Parsadanian, 

Bondarev, Șaponalov — N. Vasi
liev (min. 80 Telepov), Bulgakov, 
Belenkov — Hapsalis, Redkous, Si
nelnik.

A arbitrat bine M. Halasz (Un
garia).

martie) : Gloria 
— Petrolul Ploiești (în tur ; 3-1), 

Galați — Ceahlăul P. 
(0—2), C.F.R. Pașcani 

(1—5), Oțelul Galați - 
(2-4). I

(3-3), 
(0-1).

Laurențiu DUMITRESCU

ETAPA VIITOARE
Buzău 
Constructorul 
Neamț 
Tulcea
Brăila
Plopeni
Galați
Suceava (0—0), 
loza Călărași 
— S.C. Bacău

A

(23

Unirea Focșani
Știința

Chimia
Foresta
(0-1),

(4-4),

- S. C. 
Progresul 

Metalul 
Bacău — C.S.U. 

Brăila - C.S.M. 
Fălticeni — Celu- 
Relonul Săvinești

ETAPA VIITOARE : I
— Autobuzul București 
greșul București — Tractorul 
(0—2), Metalul Drobeta Tr. Severin — 
Gaz metan Mediaș (0—4), Voința Bucu
rești — Ș.N. Oltenița (0-1), Electroputere 
Craîova — Flacăra Moreni (0-1), Me
talul București — Metalul Mija (3—1), 
Automatica Alexandria — Dinamo Slatina 
(0—2), Oltul Sf. Gheorghe — C.S. Tîrgo- 
viște (0-2), C.S.U. Brașov — Rapid Bucu- 
iești (1-3). ■. . .4

Metrom
i (1-3),

Brașov
Pro-

Brașov

Victoria 
(0-4), Ind.

Călan — 
sîrmeî 
C.F.R. ; 
Mine- 
(0-2).

. Bihor
i Cărei 
Vulturii

ETAPA VIITOARE
Minerul Barai Mare .
C. Turzii - U M. Timișoara (0-3), 
Timișoara — Mureșul Deva (0—3), 
rul Baia Sprîe — Arieșul Turda 
Minerul Moîdcua Nouă - F.C. 
(0-1). Mineral Anina - Victoria 
(1—6), Corainul Hunedoara — ’ 
Textila Lugoj (1-OJ, Metalurgistul Cugir 
— Șoimii Sibiu (0-2), Metalul Aiud — 
Rapid Arad țO-4)»



Turneul internațional
de șah

CIOCALTEA
LIDER

inter- 
sîm- 

au 
Cio- 

_____  . _____ _______ ______  • pe 
Pribyl (din garnitura olimpică a 
Cehoslovaciei), Lutikov (cu negrele) 
pe campionul nostru Urzică, Iar 
Knaak pe Ungureanu. Simplificări 
rapide s-au produs doar pe tabla 
la care jucau Urzică și Lutikov, 
remiza devenind, astfel, inevitabilă, 
în acest timp, Ciocâltea a pregătit 
atacul împotriva regelui Iui Pribyl, 
l-a declanșat cu vehemență și a cîș
tigat spectaculos, în cel mai auten
tic stil... Ciocâltea. Knaak și Ungu
reanu s-au înfruntat într-o lungă 
partidă cu manevre și șiretlicuri 
tactice. într-un moment cînd poziția 
lui Ungureanu părea precară, acesta 
a găsit o ingenioasă cale de contra- 
joc. care a condus la egalitate. Au 
împărțit punctul Honfi cu Adamski 
și Minev cu Partos. Garcia a înscris 
prima victorie. învingîndu-1 ne Ba- 
rerras într-o furtunoasă partidă cu 
combinații și sacrificii. Vaisman l-a 
dominat pe Mititelu si deține avan
taj la întrerupere. Mititelu a pierdut 
la reluare (duminică dimineața) par
tida întreruptă în runda a 4-a cu 
Knaak.

Aseară, odată cu desfășurare^ 
rundei a 7-a. turneul a intrat în cea 
de a ddua jumătate a desfășurării 
sale. ' • -

Contlnuîndu-si „ofensiva", Ciocâl
tea (cu negrele) a jucat o partidă 
de... tinerețe, cîștigînd la Rarerras 
printr-un irezistibil atac. Partoș l-a 
învins pe Honfi, iar Ungureanu pe 
Urzică. Remize în întâlnirile Luțikov 
— Vajsman, Stanciu — Milev gl Mi
titelu — Garcia. Adamski are avan
taj în întrerupta cu Knaak. Pribyl a 
fost liber.

Pe primul loc a trecut Ciocâltea, 
după seria sa de 4 victorii consecu
tive. Datorită numărului inegal 
partide, vom da clasamentul 
punctele cîștigate șl pierdute 
concurenți, ceea ce dă o imagine 
mai fidelă a situației :

în xunda a 6-a a Turneului i 
național de șah (desfășurată 
bată), fruntașii clasamentului 
susținut întîlniri importante, 
câltea l-a avut drept adversar 
Pribyl (din

de 
cu 
de

CIOCALTEA 5—1, Lutikov 4V—2V, 
Knaak 4—2 (1). Ungureanu si Minev 
4—3. Stanciu 3‘/2—Z'/2, Honti și Urzică 
3'/5—SM> etc. Astăzi. runda a 8-a. 
(V. CH.)

luptătorii Învingători la ostrava
Luptătorii români Nicu Gingă 

(cat. 52 kg). Ion Dulică (cat. 57 kg) 
și Roman Codreanu (cat. grea) au 
avut o foarte bună comportare la 
campionatele internaționale de 
lupte greco-romane ale Cehoslova
ciei. disputate la Ostrava, clasîn- 
du-se pe primele locuri la catego
riile respective. La competiție au 
participat aproape 100 de sportivi 
din șapte țări.

CAMPIONATELE BALCANICE DE SCHI

ȘTAFETELE ROMÂNIEI, 
MEDALII DE ARGINT
Suzana Ratz, locul

ULUDAG, 16 (prin telefon). Edi
ția a Vil-a a campionatelor 
canlce de schi a continuat, 
bătă și duminică, pe un 
noros și călduros, ceea ce a 
ca zăpada să fie moale, grea. Șta
fetele la fond au fost dominate 
de reprezentanții Bulgariei și 
României, clasați pe primele două 
locuri. O surpriză a fost produsă 
de schiorii țării gazdă care, în- 
vingîndu-i pe cei iugoslavi, au 
cucerit medaliile de bronz la se
niori și la juniori.

în ștafeta 3 x 10 km a seniori
lor, Bulgaria a fost înregistrată 
cu timpul de lh 46:19, iar Româ
nia cu lh 48:33. Pe locurile 3 și 4, 
Turcia (lh 51:10) și Iugoslavia 
(lh 54:42). Echipa română, cîștigă- 
toare a medaliei de argint, a fost 
alcătuită din C. Mandruș, Gh. Voi- 
cu și Gh. Gârnită (ultimul a con
curat incomplet restabilit după 
gripa ce a contractat-o). La ju
niori (3x5 km), aceeași ordine i 
1. Bulgaria 52:45 ; 2. România (I. 
Tamas. M. Gârbacea, E. Cercel) 
55:00 3. Turcia 55:30 ; 4. Iugo
slavia 55:55. La junioare (3x3 
km) : 1. Bulgaria 37:02 ; 2. Româ
nia (Elena Ceposu, Vilma Tudor, 
Cornelia Mititelu) 39:52 ; 3. Iugo
slavia 40:04. La aceste trei medalii 
de argint se adaugă și aceea cu
cerită vineri de Cornelia Mititelu 
în proba de fond 5 km.

Dacă evoluția fondiștilor români

bal- 
sîm- 
timp 
făcut

RUGBYȘTII GALEZI
AU CÎȘTIGAT

„TURNEUL CELOR
5 NAȚIUNI14

Tradiționala competiție rugbysti- 
că, „Turneu] celor cinci națiuni" 
s-a încheiat sîmbătă cu victoria e- 
chipei Țării Galilor, care a între
cut la scor Irlanda : 32—4 (9—0). 
în cealaltă partidă. Anglia a re
purtat singura sa victorie, 
Scoției : 7—6 (3—3).

Iată clasamentul final :
1
2
2
2
3

TARA GALILOR 4 
Scoția 4
Irlanda 4
Franța 4
Anglia 4

3
2
2
2
1

0 
0 
0 
o 
o

în tata

87—30
47—40
54—67
53—79
40—65

6
4
4
4
2

3 la slalom uriaș
mulțumitoare 
patru meda- 
„alpinilor" a 
Singura po- 

premiaților a

poate fi considerată 
(ei cîștigînd în total 
Iii de argint), cea a 
fost nesatisfâcătoare. 
ziție pe podiumul 
fost ocupată de Suzana Ratz (locul 
3 la slalom uriaș), ceilalți concu- 
renți clasîndu-se modest Clasa
mente : SLALOM SPECIAL, SE
NIORI j 1. S. Dikov (Bulgaria) 
89:78 ;... 6. D. Munteahu 94:27 ; 7. 
A. Manta 94:51 (Cavasi a abando
nat) ; JUNIORI : 1. I. Papanghe- 
lov (Bulgaria) 91:55 ;... 4. C. Portik 
98:15 ; JUNIOARE : 1. J. Gartner 
(Iugoslavia) 101,32 ; (Suzana Ratz a 
abandonat) ; SLALOM URIAȘ, SE
NIORI i 1. I. Penev (Bulgaria) 
2:19,65 ;... 7. D. Munteanu 2:25,02 ; 
8. A. Manta 2:29,22 ; JUNIORI i 1. 
I. Papanghelov 2:22,96 ;... 6. C. Por
tik 2:32,85 ; 7. D. Frățilă 2:35,59 ; 
8. A. Albert 2:38,38 ; 9. VI. Olaru 
2:44,18 ; JUNIOARE : 1. I. Cerpez 
(Iugoslavia) 1:24,19;.,. 3. Suzana
Ratz 1:27,89.

Diplome olimpice
de merit

LONDRA, 16 (Agerpres). — Cu pri
lejul unei festivități desfășurate la 
hotelul Waldorf din Londra. trei 
mari personalități ale sportului in
ternațional — Jean Borotra, fost ju
cător de tenis. Stanley Rous, fost 
președinte al F.I.F.A., și Philip Noel 
Baker, medaliat la atletism la J.O. 
din 1912 — au fost distinse cu di
ploma olimpică de merit. înmînînd 
diplomele, președintele C.I.O., lordul 
Killanin. i-a felicitat călduros pe cei 
distinși, precizînd. totodată, că diplo
ma de merit le asigură cîte un loc 
în loja oficială la J.O. de la Mon
treal.

STEAUA (floretă fete)
LOCUL III

IN „C. C. E
Ardeleanu și

in semifinalele

//

Pricop eliminate

Trofeului Martini

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT
AUTO • Pe circuitul de la Brands 

Hatch (Anglia), galezul Tom Pryce 
a cîștigat proba de antrenament, pe 
o mașină Shadow (medie orară — 
161,780 km). De menționat că Ita
lianca Leila Lombardi, prima femeie 
pilot de formula 1, s-a. clasat a 
10-a. înaintea lui Emerson Fittipaldi, 
sosit al 12-lea !

ATLETISM • Cu prilejul unui con
curs desfășurat la Capetown, John 
Van Reenen (R.S.A.) a realizat o 
performanță superioară recordului 
mondial la aruncarea discului : 68,48 
m. Recordul (68,40 m) este deținut 
de americanul Jay Sylvester și sue
dezul Ricky Bruch • La Melbourne, 
kenyanul F, Kimaiyio a cîștigat 110 
mg în 13.6 — record african egalat.

BOB e La Oberhof ----------- "
ultimul concurs al 
prima zi la echipajele 
duce R. D. Germană I, 
burilor R. D. Germane „ „

BOX • Două meciuri pentru titlul 
mondial : la cat. super-nană, 1 
snezul Ben Vilaflor își păstrează 
tura, dispunînd Ia puncte de 
Hyun Chi ; iar la cat. cocoș, 
xicanul Alfonso Zamora (20 
devine campion, învingîndu-1 
k.o. 4 De Soo Hwan Hong.

CICLISM • După 6 etane, în cursa 
Paris — Nisa conduce Joop Zoete- 
melk, urmat de 
45 sec.

HALTERE • La 
neul ) „Prietenia", 
cat. muscă, stilul 
Alexandr Voronin

HANDBAL • Meciul retur pentru 
preliminariile C.M. feminin : Ceho
slovacia — Italia 38—3 : Polonia — 
Suedia 21—15 (primele echipe sînt ca
lificate). • Meci amical (m), la 
Skoplie, Vardar — Lokomotiv Sofia 
32—19. a Grupele preliminare ale 
Cupei Țărilor Latine, încep la 23 
martie, în orașele Mendoza și Bue- 
inos Aires.

^\\\\\\\\\\\\\\\\\\X\A\\\\\\\\\\\\\^^^  ̂
I

(R.D.G.). în 
anului, după 

de 2. con- 
înalntea bo- 
IT sl Italia.

filini- 
: cen— 

Kim 
, me

an!) 
prin

Eddy Merckx la

Zaporoje, în tur- 
record mondial la 
smuls : 107 kg — 
(U.R.S.S.).

HOCHEI PE IARBA o Cea de-a 
treia ediție a Cupei Mondiale, desfă
șurată la Kuala Lumpur (Malayezia) 
a fost cîștigată de echipa Indiei, care 
a învins în finală cu 2—1 (0—1) se
lecționata Pakistanului.

MOTO • Americanul 
mexieană Gene Romero . _
cursa de la Dayton Beach (S.U.A.), 
parcurgînd, pe o motocicletă „Ya
maha", 200 mile (321,865 km) în 
lh 52:32.88 (medie orară 171,450 km). 
• Concursul de motoclclism pe 
gheață de la Grenoble a revenit so
vieticului Vladimir Clprov, cu 30 p. 
Au urmat compatriotul său A. Su- 
kov — 28 p și cehoslovacul J. Wer- 
mer — 23 p

PATINAJ VITEZA a Record mon
dial pe 500 m la Alma Ata : Evgheni 
Kulikov 37.99. La 5 000 m — Viktor 
Harlamov 7:12,65 (rec. unionaD.

SCHI • După slalomul uriaș de 
la Sun Valley (S.U.A.), cîștigat de 
Ingemar Stenmark. acesta s-a apro
piat la un singur punct de Gustavo 
Thoeni. liderul Cupei Mondiale. Cla
samentul probei: Stenmark 2:39.08 : 
Gros 2:42,00 ; Thoeni 2:42.31. Proba 
feminină a revenit campioanei olim
pice Marie-Thărăs Nadie, iar la sla
lom special a cîștigat Hanni Wenzel. 
La femei, continuă să conducă deta
șat Annemarie Proll-Moser. a La 
Bad Mittendorf (Austria) a început 
C.M. de zbor cu schiurile. Cea mai 
lungă săritură aparține austriacului 
Karl Schnabl — 151 m, dar în cla
sament conduce norvegianul F. 
Prydz (141 m). «, Crosul de la St. 
Moritz a / fost cîștigat 
A. Broger, înaintea 
P Siitonen.

ȘAH • „Memorialul 
după 9 runde : Zsuzsa 
și Balașov 6*/3, Razuvaev 5l/„ Sydor 5. 
a In turneul feminin de la Belgrad, 
după 9 r >unde : Zsuzsa VerOczl 7, 
Lazarevlci 5‘,î (1), Kozlovskaia 5 (1).

de origine 
a cîștigat

de elvețianul 
finlandezului
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Veroczl 7,
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C.M. grupa B. la 
risau (Elveția) 
Turnee W.C.T., la 
Turcia — România 
Turcio - România 
Sferturi .de finala __ .. ,____
Cursa Milan — San Remo
Finala Cupei cupelor (m) la Nantes 
Cupa mondială (m.f.) la Val Gardena
C.E. juniori, grupa A la Grenoble 
Turneu de „libere" la Bratislava
Turneu de ..greco-romane" la Vâstâras (Suedia) 
Concursul de 4 ore de la Monza

Sapporo C.E. juniori, grupa B, la

Memphis
(echipe

(echipe 
in Cupele europene (retur)

și Caracas 
de tineret) la Ankara

A) la Istanbul

He-

SÎMBATA, LA SAPPORO
iS3 1Z3 ■J
A TREIA EGALITATE CONSECUTIVA

LA C.M. DINTRE ECHIPELE
ROMÂNIEI Șl IUGOSLAVIEI: 4-4!

Fază din meciul România — Iugoslavia, disputat sîmbătă la Sapporo 
(4—4). Netedu respinge pucul printre fundașii Varga (cu spatele) și Jus
tinian (19). Atacanfii iugoslavi Goraj Hiti și Roman Smolej încearcă să 

intre in posesia pucului

TORINO, 16. 
X-a, a „Cupei 
peni“ la floretă 
gată de formația Dinamo Kazan, 
învingătoare cu scorul de 9—2 a- 
supra echipei Ujpest Budapesta. 
Campioana României, Steaua 
București, a ocupat, ca și în anul 
precedent, locul III, după o fru
moasă victorie, cu 9—7. asupra 
primei echipe a Italiei, S.C. Tori
no : Ardeleanu și Stahl fcîte 3 v., 
Bartoș 2 v. și Draga, respectiv 
Collino, Masciotta și Franke cite 
2 v și Lorenzoni.

în Trofeul Martini, din cele 216 
participante (reprczentînd 11 țări), 
în finală au ajuns trei sportive so
vietice — Sidorova, Pavlenko și 
Belova și cîte una din Ungaria 
(Schwartzenberger), Polonia (Ur- 
banska) și Franța (Gapais-Dimont).

Reprezentantele țării noastre. 
Suzana Ardeleanu și Elena Pricop. 
au fost eliminate în semifinale, în 
asalturi directe, împotriva unnr 
adversare ceva mai dîrze (Sidoro
va și Urbanska și respectiv Sch- 
wartzenberger și Belova). Celelal
te floretiste românce care au luat 
parte la 
turul II 
IV (Stahl

La ora 
cele mai . . _
Trofeul Martini le avea Schwar- 
tzenberger, cu 4 victorii, urmată 
de Gapais-Dimont cu 3 victorii și- 
de Sidorova cu 2 v.

Ediția jubiliară, a 
campiohilor euro- 
femei a fost cîști-

competiție au rămas in 
(Draga), III
și Szabo).
transmisiei 

mari șanse

(Bartoș) și

telefonice, 
de a cîștiga

Așa cum s-a împămîntenit o- 
biceiul, la campionatul mondial de 
hochei, indiferent că este vorba 
de grupa A sau B, după etapa 
inaugurală, 
gramul său 
continuare 
etape sînt 
de concurs.
B a disputei mondiale, sîmbătă și 
duminică au avut loc partidele 
din cadrul celei de a H-a etape, 
două meciuri consumîndu-se sîm
bătă, iar celelalte două duminică.

Cuplajul de sîmbătă a fost des
chis printr-un meci de atracție, 
în care s-au 
tele României 
că respectînd 
1973 : 2—2,
3—3 I) meciul 
litate i 4—4 (1—2, 3—2, 0j—0). Așa 
după cum se apreciază, rezultatul 
este just, ambele formații fiind 
pe punctul de a cîștiga, dar ra- 
tînd ocazii dintre cele mal clare. 
Echipa română, în ciuda faptului 
că a avut un final mai bun, dove
dind o ușoară superioritate în 
ceea ce privește pregătirea fizică, 
nu a putut, totuși, să-și concre
tizeze acest avantaj. Spre deose
bire de primul joc, în care a ex
celat linia a II-a, acum un ran
dament superior au dat liniile I 
(Pană—Gh. IluțanU—Bandaș) și a 
IlI-a (Gheorghiu—Bașa—Pisaru).

Iată și autorii celor 8 goluri i 
Pană (2), Bașa, Pisaru (pentru e- 
chipa României) : Puterle (2), Ka- 
rek și GolJanoviei pentru forma
ția Iugoslaviei. .

care cuprinde în pro- 
toate meciurile, în 
una sau mai multe 

divizate pe două zile 
La Sapporo, în grupa

înfruntat selecționa
și Iugoslaviei. Par- 
o tradiție (Graz — 
Ljubljana — 1974 : 

s-a încheiat Ia ega-

T

TENISMANII NOȘTRI JUNIORI
Suedia — România 3-1

MILANO, (Agerpres). — în finala 
competiției Internationale de țenis 
pentru 'tineret dotată cu ...Cupa An
sonia", la Milano, s-au calificat e- 
chipele R.F. Germania și Suediei. In 
semifinale, echipa suedeză — dețină
toarea trofeului — a învins cu 3—1 
reprezentativa României, iar R. F. 
Germania a întrecut cu 3—2 echipa 
Franței. Rezultate tehnice din parti
da Suedia — România : Begstrand 
— Mîrza 1—6. 6—5. 7—6; Eriksson — 
Orășanu 7—6, 6—3: Goersansson — 
Bîrcu 6—2. 6—1; Mîrza. Țiței . — E- 
riksson. Kallquist 6—3. 6—2.

•f

IN CAMPIONATUL 
EUROPEAN

La Luxemburg, In grupa a 2-a a 
campionatului european : Luxemburg 
— Austria 1—2 “
grupei :

1. Țara Galilor
2. Austria
3. Ungaria
4. Luxemburg
Următorul meci : 

ria, la 2 aprilie.
CAMPIONATE... CUPE

IUGOSLAVIA (etapa a 20-a) : Var- 
dar — Olimpia Liubljana 1—0. OFK 
Belgrad — Velej Mostar 1—3. Bor — 
Steaua roșie 2—1. Sloboda — Voivo- 
dina 1—0. Sarajevo — Rijeka 1—1.

R.D. GERMANA. în semifinalele 
Cupei : Sachsenring Z«rickau\ — Wis-

(1-0). Clasamentul

2 0 18-2
2 0 0 4—2
10 14—4
0 0 3 3—11

4
4
2
0

Austria — Ungă-

mul Dynamo Dresda —
F.C. Jena 3—1. Returul
se dispută sîmbătă.

ITALIA (etapa a 22-a) : Ascoli — 
Milan 1—1 (Silva din 11 m, respec
tiv Calloni), Cagliari — Lazio 1—1 
(Nicolai, respectiv Garlaschelli), In
ter — Sampdoria 0—0. Napoli — Ce
sena 4—0 (Clerici 2, Bruscolotti, Or- 
landini). Roma — Juventus 1—0 (Mo- 
rini — autogol). Temana — Lane- 
rossi 0—0, Torino — Bologna 3—3 
(Pulici 3, respectiv Landini 2, Sa- 
voldi). Varese — Fiorentina 1—1 
(Galdiolo — autogol, respectiv Casar- 
sa). în clasament : Juventus 32 p. 
Napoli 29 p. Lazio 28 p, Torino si 
Roma cîte 27 p. In clasamentul gol- 
geterilor conduce Savoldi (Bologna) 
cu 15 g.

ANGLIA. în campionat conduce E- 
verton cu 43 p 
tă de Burnley

(33 de jocuri), urma- 
40 d (din 34 de nar-
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în meciul vedetă, așteptat cu 
mult interes de publicul nipon, 
reprezentativa R. F. Germania a 
arătat că se numără, în mod cert, 
printre candidatele la primul loc, 
învingînd mai net decît era de 
așteptat Japonia. Să nu Uităm că 
în acest sezon, selecționata nipo
nă obținuse un neașteptat succes 
(2—1) chiar în R.F.G. I Scorul 
final: 6—3 (2—0, 1—2, 3—1), prin 
punctele înscrise de ■ Phillipp (2), 
KUhnack! (2), Berndaner și 
pentru R.F.G., Wakabayashi 
Iwamot pentru Japonia.

Duminică s-au înregistrat 
mari surprize : Olanda- — 
0_3 (0_0, 0—0, 0—3) și R.D.G. — 
Elveția 5—8 (2—2, 6—2, 3—4) ! ! I

Azi sînt programate patru 
jocuri, selecționata României ur- 
mînd să întîlnească pe cea a O- 
landei.

Boos
(2) și

două
Italia

RECORDURI IN BAZINUL
DIN DRESDA

BERLIN, 16 (Agerpres). — La 
Dresda, în cadrul meciului de na- 
tatle R. D. Germană — U.R.S.S., 
Roger Pytell (R.D.G.) a stabilit un 
nou record al Europei în proba 
de 200 m fluture, cu timpul de 
2:01.82 (v.r Hans Fassnacht 2:03.30). 
Komelia Ender (R.D.G.) a corectat 
recordul mondial în proba de 200 
m liber cu timnul de 2:02.27 (v.r. 
Shirley B^bashoff 2;02,94).

„CUPA AUSONIA"
• Jimmy' Connors ■ (1—6, 6—3, 6—3 

cu W. Fibak) și Jan Kodes (7—6, 
6—0. cu J. Gisbert) sînt Analiștii tur
neului de lâ Hampton.
• Semifinalele turneelor W.C.T. ț

Washington : Cox — Smith 7—6. 2—6, 
6—3; - ■ - • • - - - -
6—3; 
6—1, 
4—6. 
Pilici 
tram

• După Federația de tenis din Me
xic, cea din Columbia a informat, la 
rlndul său, că refuză să întîlnească 
echipa Republicii Sud-Africane io 
meciurile peiitru „Cupa Davis“.

Stockton
Sao

3—6.
6—1.

3—6,
6—3.

Rahim 6—3, 6—7,
Paulo : Laver — Koch 

6—1; Pasarell — Tanner 
6—4; Miinchcn : Ashe —
6— 3, 6—3; Borg — Mot-

7— 5.

tide). Stoke 39 p (33 meciuri). Re
zultate : Arsenal — Birmingham
1— 1; Carlisle — Luton 1—2; Derby
— Stoke 1—2; Coventry — Leicester
2— 2; Ipswich — Newcastle 5—4; Le
eds — Everton 0—0; WolverhamDton
— Chelsea 7—1: Liverpool — Shef
field 0—0; Middlesbrough — Totten
ham 3—0; West Ham United — Burn
ley 2—1

DE PRETUTINDENI
• La Izmir, în preliminariile tur

neului UEFA : Turcia — Cehoslova
cia 2—0. Prima întîlnire fusese cîști
gată de echipa Cehoslovaciei cu 2—1, 
astfel că la turneul final va parti
cipa echipa Turciei

© Președintele Federației interna
ționale de fotbal. Joao Havelange, va 
efectua, la începutul lunii mai, o 
vizită în R.P. Chineză, se anunță de 
la secretariatul FIFA. J. Havelange 
va fi însoțit de secretarul general 
al FIFA, Helmuth Kaeser.
• Echipa suedeză Gais Goteborg

și-a încheiat turneul în RJ?. Germa
nia, jucînd cu 
heifn. Oaspeții 
cu 3—0 0Y.

J.

formația F.C. Pforz- 
au repurtat victoria

i.:.6 - l ; i i
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