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TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU,

AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN,

Mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,
Cu prilejul înaltei Dumneavoastră investituri de președinte 

Republicii Socialiste România, expresie a voinței unanime a nați 
noastre socialiste, a partidului și poporului, în numele mișcării 
sportive din patria noastră, a Consiliului Național pentru Educație 
Fizică și Sport, vă adresăm un fierbinte salut, cele mai sincere 
felicitări și urări de viață lungă și fericită pentru a duce pe cele 
mai înalte culmi ale bunăstării și civilizației scumpa 
publică Socialistă România, pentru traducerea în viață 
înscrise în Programul Partidului Comunist Român și în 
istoricului Congres al Xl-lea.

Realegerea Dumneavoastră în cea mai înaltă și 
funcție a statului nostru reprezintă cea mai convingătoare atestare 
d participării Dumneavoastră directe la elaborarea și înfăptuirea 
politicii interne și externe, la adoptarea celor mai importante 
măsuri privind progresul și bunăstarea materială și spirituală a 
întregului popor, la afirmarea și dezvoltarea democrației socialiste, 
la dezvoltarea multilaterală a personalității tuturor membrilor so
cietății noastre socialiste.

Avem în Dumneavoastră — cel mai iubit și stimat fiu al poporului 
— un conducător încercat, o călăuză de nădejde în opera de 
transpunere în viață a mărețelor obiective în drumul avîntat spre 
edificarea comunismului în România.

Vă asigurăm, mult stimate tovarășe președinte, că mișcarea 
sportivă din patria noastră va face totul pentru sporirea continuă 
a prestigiului de care se bucură România socialistă în arena 
mondială, va face totul pentru reprezentarea cu cinste și demni
tate a culorilor patriei.

Să ne trăiți ani multi, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, pre
ședinte al Republicii Socialiste România.
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DERBY-URILE SE DISPUTA
LA Tg. MUREȘ Șl TIMIȘOARA

ȘASE PARTIDE CU IMPLICAȚII PENTRU ZONA RETROGRADĂRII

&
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• Alte comen
tarii despre meciu
rile reprezentative
lor noastre în Tur-

Avancronici, 
confidențe, 

înaintea etapei a 
XXI-a a Diviziei A.

Secvență din par
tida Dinamo Bucu
rești — A.S.A. Tg. 
Mureș, disputată, 
in turul campiona
tului, pe stadionul 
Dinamo.

După... Istanbul și Ankara, din 
nou la campionat. Mîine, pe nouă 
stadioane din țară se vor disputa 
partidele etapei a XXI-a. A patra' 
a returului. Un retur dominat de 
campioana „en titre", Universita
tea Craiova, și Dinamo București, 
liderul autoritar al actualei ediții, 
ambele cu cîte 5 puncte din 6 po
sibile. în runda programată mîi
ne, Dinamo și Universitatea se 
deplasează. Prima la Tg. Mures, a 
doua la Timișoara. Sînt partidele 
dominante ale etapei.

Meciul A.S.A. — Dinamo se de
tașează, totuși, printr-un surplus

de Interes, cele două echipe ve
nind după victorii de prestigiu în 
etapa precedentă, mureșenii la 
Reșița, dinamoviștii în marea con
fruntare cu Steaua. Atrag, apoi, 
atenția meciurile de la Rm. Vîl- 
cea, Galați, București, Petroșani, 
Arad, Cluj-Napoca. Orice punct 
cîștigat sau pierdut, de oricare 
dintre echipe, poate cîntări foarte 
mult în apriga cursă de evitare a 
retrogradării. în această zonă, a 
luptei fără menajamente, o victo
rie a gălățenilor. într-un meci cu 

în puncte, 
mai mult 
mai mult

Mîine, pe stadionul Steaua, în campionatul de rugby

o altă echipă săracă 
are darul să reducă și 
distanțele, să tulbure și 
apele.

Pe fondul unei etape 
meciuri crîncene
desfășurate în limitele fair-play- 
ului), o singură 
va mai... liniștită 
Reșița. Pentru 
pornesc favoriți.

cu atîtea
(dar, sperăm,

partidă pare ce- 
: Steaua — F-C.M.
că bucureștenii 
Bineînțeles, dacă

CLASAMENTUL DIVIZIEI A

1. DINAMO 20 15 2 3 38-16 32
2. F.C.M. Rșț. 20 10 4 6 30-21 24
3. A.S.A. 20 11 2 7 27-26 24
4. Univ. Cv. 20 9 5 6 33-17 23
5. Steaua 20 9 3 8 35-25 21
6. U.T.A. 20 9 3 8 23-21 21
7. Olimpia 20 8 5 7 18-16 21
8. F. C. Argeș 20 9 1 10 27-24 19
9. F. C. C-ța 20 7 5 8 20-23 19

10. C.F.R. 20 6 7 7 15-18 19
11. Sportul st. 20 8 3 9 22-26 19
12. „Poli" Timș. 20 8 3 9 14-21 19
13. Steagul roșu 20 7 4 9 26-18 18
14. Jiul 20 7 4 9 27-20 18
15. „U“ Cj-Napoca20 6 6 8 15-26 18
16. „Poli" Iași 20 8 0 12 23-37 16
17. Chimia 20 5 6 9 17-34 16
18. F. C. Galați 20 4 5 11 7-28 13

Etapa a Xl-a (a IV-a a returu
lui campionatului de rugby) pro
gramează mîine un meci de primă 
mărime, protagoniste fiind două 
formații bucureștene, , cu vechi 
state de serviciu, STEAUA și DI

NAMO, ambele angajate în lupta 
pentru turneul final. Iată poziția 
lor în clasament :

1. Steaua
2. Dinamo

Amîndouă fac parte din seria I, 
mult mai „tare" decît cea secun
dă, și este un merit al celor două 
echipe că au reușit să urce pe 
primele două poziții, mai ales 
după un start foarte slab. într-a- 
devăr, mult timp fruntașă a fost 
Universitatea Timișoara, tatonată 
de „Poli" Iași, acum ambele devan
sate. Totuși nu decisiv, deoarece 
„U“ 22 p (care joacă în această 
etapă acasă, cu Constructorul Bu
zău) poate reveni în prim-planul 
întrecerii, în caz de victorie. Dar 
să revenim la partida-derby (Sta
dion Steaua, ora 11,30), arătînd că 
am stat de vorbă cu cei doi antre
nori (Petre Cosmănescu și Ion 
Țuțuianu), care ne-au asigurat că 
au făcut pregătiri speciale pentru

CEI MAI BUNI ÎNOTĂTORI Al ȚĂRII 
LA STARTUL UNUI INTERESANT PENTATLON

I Astăzi și mîine, la Constanța, 
cei mai buni înotători ai țării se 
vor prezenta la primul examen o- 
ficial din acest sezon. Este vorba 
de concursul, gen pentatlon, pe 
care federația de specialitate îl 
organizează pentru prima oară în 
țara noastră. Fiecare concurent va 
înota cîte o probă de 200 m mixt, 
dar apoi, aceeași distanță în fie
care procedeu tehnic. Cîștigători 
ai competiției vor fi declarați, la 
fiecare categorie de vîrstă, acei 
înotători care vor acumula cel 
mai mare punctaj, la fiecare pro
bă, celei mai bune performanțe i

Achim, Pintea și Marin Ionescu (de la stingă la dreapta), atacanții Ste
lei, formează o perdea protectoare in fața adversarilor. Vor reuși ei și 

mîine să ciștige duelul cu înaintarea dinamovistă ?

ETAPEI A XXI-aPROGRAMUL
GALAȚI : F. C. GALAȚI
CLUJ-NAPOCA C.F.R.
ARAD : U.T.A.
RM. ViLCEA : CHIMIA
TG. MUREȘ : A.S.A.
PETROȘANI : JIUL
TIMIȘOARA : POLITEHNICA

BUCUREȘTI : SPORTUL STUD.

BUCUREȘTI : STEAUA

— POLITEHNICA IAȘI (0—3)
— STEAGUL ROȘU (1—4)
— F. C. CONSTANȚA (1—0)
— F. C. ARGEȘ (0—2)
— DINAMO (1—5)

— OLIMPIA SATU MARE (0—2)
— UNIV. CRAIOVA (0—D

(meci televizat) ora 14
— „U* CLUJ-NAPOCA (0—0)

Stadionul Steaua, ora 14
— F.C.M. REȘIȚA (0—2)

Stadionul Steaua, ora 16

Azi, finalele „Turneului primăverii4* la box

a se prezenta în joc la nivelul 
maxim al posibilităților celor două 
valoroase loturi, STEAUA : Dur- 

se vor atribui cîte 200 p, cele
lalte rezultate fiind cotate cu cîte 
un punct mai puțin pentru fie
care zecime de secundă.

întrecerile se vor desfășura — 
dimineața de la ora 9, iar după- 
amiaza de la ora 16 — în noua 
piscină acoperită de 25 m din 
Parcul pionierilor, care cu acest 
prilej va fi inaugurată oficial. Să 
sperăm că recordmanii și campio
nii țării se vor strădui să onoreze 
acest concurs, cel mai important 
înaintea campionatelor republica
ne, cu rezultate de valoare. 

bac — Braga, Enache, Suciu, K. 
Ionescu — Al. Dumitru, Mateescu
— Achim, M. Ionescu, Corneliu — 
Postolache, Șerban — Ciornei, 
Munteanu, Bucur ; DINAMO : Dăi- 
ciulescu — Aldea, Dragomirescu, 
Nica, Constantin, — Marghescu, 
Paraschiv — Roman, Borș, Marin
— Boroi, Ion Aurel — Țurlea, Ca- 
raiman, Baciu. Așadar, vor fi tri
mise în teren cele mai bune gar
nituri. Se desprinde o ușoară su
perioritate a pachetului de înain
tași ai Stelei, în timp ce pe linia 
de treisferturi, avantajul pare a fi 
de partea dinamoviștilor. Va fi, de 
altfel, duelul pe care-1 vom ur
mări cu mult interes în tur : 
15—12 pentru Dinamo ! Partida va 
fi condusă de P. D’Eclessis.

Celelalte întîlniri ale etapei : 
Gloria — CSM Sibiu, Sportul stu
dențesc — Politehnica Iași ; Uni
versitatea Timișoara — Construc
torul Buzău (seria I) ; Vulcan — 
Rapid ; Farul—T.C. Ind. Constanța; 
Grivița Roșie — Știința Petroșani; 
Rulmentul Bîrlad — Agronomia 
Cluj-Napoca (seria a Ii-a),

MECIURI FRUMOASE 
ÎN ULTIMELE REUNIUNI

GALAȚI, 21 (prin telefon). în
trecerile „Turneului primăverii" 
au continuat în Sala sporturilor 
din localitate în mijlocul unui in
teres deosebit. Joi după amiază, 
într-o gală „maraton", s-au dispu
tat partidele în care învingătorii 
obțineau dreptul de a evolua în 
semifinale. Dintre cele 20 de me
ciuri programate au plăcut în mod 
deosebit cele dintre T. Ghinca 
(B. C. Galați) — Gh. Niță (C.S.M. 
Sibiu), D. Negru (C.S.M. Sibiu) — T. 
Rușat (Voința Constanța), M. Un- 
gureanu (Rulmentul Bv.) — T. Da
vid (Dinamo Buc.), în care primii 
au obținut victoria. Dacă pînă a- 
cum arbitrajelor nu li s-a putut 
reproșa nimic, în gala de joi ju
decătorii au greșit evident în par
tidele V. Sîrbu (Metalul Bocșa) — 
P. Nedelcea (C.S.M. Reșița) și N. 
Boscu (B. C. Galați) — C. Nap 

(Metalul Bocșa) în care cei dintîi 
au primit deciziile de învingători, 
contrar celor întîmplate pe . ring. 
Celelalte rezultate. Cat. semimus- 
că : R. Cozma (Dinamo București) 
b.p. S. Adem (Farul), P. Ganea 
(B. C. Galați) b. ab. 2 E. Vașcan 
(Lemnarul Tg. Mureș). Cat. cocoș : 
M. Donciu (Ceahlăul P. Neamț) 
b.p. I. Enache (Voința Măcin), D. 
Condurat (Steaua) b. neprezentare 
J. Vancea (Dinamo București), Al. 
Dobăes (Metalul Bocșa) b. p. D. 
Dorobanțu (Dinamo București), ȘL 
Duminică (B. C. Galați) b. p. Z. 
Pricopie (Delta Tulcea). Cat. se- 
miușoară: Gh. Vlad (Muscelul 
Cîmpulung Muscel) b. p. FI. Livă-

Paul IOVAN

(Continuare in pag. 2-3)



27 — 31 martie
C.M. de tineret
Ciudad de Mexico va găzdui între 

XI și 31 martie „Campeonato mun- 
dial de esgrima — Menores de 20 
anos“, aflat acum la cea de a 27-a 
ediție. Delegația română, condusă de 
Tănase Mureșan, antrenor federal și 
arbitru internațional, este alcătuită 
din floretistul Petru Kuki, sabrerul 
Mihai Frunză și floretistele Aurora 
Crișu șl Marcela Moldovan. Intrucît 
Petru Kuki va concura și la spadă, 
rezultă că sportivii noștri vor fi pre- 
zenți la toate armele.

Estimarea prealabilă a șanselor, pe 
baza concursurilor, a fost cea care a 
determinat nominalizarea reprezen
tanților noștri la C. M. de tineret. 
Astfel, la floretă băieți, în atenția 
selecționerilor s-a aflat atît campio
nul mondial al ediției precedente, de 
la Istanbul, Petru Kuki, cit șl 
„locotenentul" său, Petre Buricea. 
care l-a secondat șl in campionatul 
național al seniorilor din anul tre-

CAMPIONATUL MASCULIN DE BASCHET
Cel mai atractiv joc al penulti

mei etape a Diviziei A la baschet 
masculin se dispută mîine, în Ca
pitală, între Dinamo (campioana 
tării și actuala fruntașă a clasa
mentului) și Universitatea Timi
șoara (medaliata cu bronz a ediți
ei precedente a competiției și, în 
mod cert, și a celei aflată în curs 
de desfășurare). Pe lîngă întrece
rea propriu-zisă între două echipe 
fruntașe (de la care se așteaptă 
un spectacol sportiv de calitate), 
meciul . prezintă interes și prin

SE REIAU ÎNTRECERILE 
DIVIZIONARE LA POPICE

După o întrerupere de o lună, la 
sfîrșitul acestei săptămlni se reiau 
întrecerile campionatului Diviziei A 
la popice, azi șl mîine dlsputîndu-se 
etapa a m-a a returului (a Xll-a din 
actualul campionat). Programul eta
pei cuprinde o serie de confruntări 
interesante, ca, de pildă, derby-ul 
seriei Nord la bărbați, unde ocupanta 
locului secund, Minerul Baia Mare, 
va avea ca oaspete fruntașa seriei, 
Progresul Oradea. Alte jocuri, la 
bărbați, care pot influența clasamen
tul seriei Sud sînt cele de la Brașov 
și Galați, unde fruntașa seriei, Voin
ța București, va întîlni echipa bra- 
șoveană Rulmentul, respectiv, Con
structorul Galați (locul II) va primi 
replica puternicei formații cîmpi- 
nene, Flacăra (locul III).

Iată situația in fruntea și... coada 
clasamentelor înaintea etapei a Xll-a: 
FEMININ — scria Sud : 1. Rapid 
București 20 p (12390 p d), 2. Gloria 
București 20 p (11995 p d), 3. Laro- 
met București 16 p... 9. Voința Plo
iești 4 p, 10. Voința Roman 2 p ; 
seria Nord : 1. Voința Tg. Mureș
18 p, 2. C.S.M. Reșța 14 p (14538 p d), 
3. Voința Cluj-Napoca 14 p. (11953 
p d)... 9. Record Cluj-Napoca 6 p, 
10. C.F.R. Tg. Mureș 4 p. MASCU
LIN — seria Sud : 1. Voința Bucu
rești 18 p, 2. Constructorul Galați 
16 p (31472 p d), 3. Flacăra Cîmpina 
16 p (25482 p d)... 9. Rafinăria Telea- 
jcn Ploiești 8 p, 10. Dacia Ploiești 
2 p, seria Nord : 1. Progresul Ora
dea 16 p, 2. Minerul Baia Mare 14 p, 
3. Voința Cluj-Napoca 12 p... 9. C.F.R. 
Tg. Mureș, 6 p, 10. Lemnul Satu 
Mare 4 p. (T. R.).

SCRÎMERII ROMÂNI LA CIUDAD DE MEXICO
cut. Și dacă în pofida unei forme 
oscilante în acest sezon (locul I la 
triunghiularul România — R.D.G. — 
Bulgaria, de la Sofia, finalist la 
„Floreta Leningradului**, semifinalist 
la trofeul „Adrien Romei" de la Pa
ris, necallflcat în turneul final la 
„Turneul Prietenia", de la Pleven). 
Petru Kuki și-a dovedit, totuși, va
loarea internațională, tînărul dina- 
movist Petre Buricea a evoluat slab 
in divizia națională și foarte slab 
atît la „Floreta Leningradului" cit 
și la recentul „Turneu Prietenia" 
(eliminat în turul I). De altfel — 
după cum ne-a spus Dionisie Tep- 
șan, secretarul general al federației 
— acest turneu a și constituit un 
ultim examen al candidaților pentru 
Mexic, fiind absolvit cu succes doar 
de către Aurora Crișu și Mihai Frun
ză (loc IV), ambii în ascensiune de 
formă, la limită de către Petru Kuki 
(a tras bine doar in Întrecerile pe

faptul că prilejuiește evoluția mai 
multor componenți ai lotului re
prezentativ care se pregătește 
pentru campionatul european din 
acest an.

Iată programul etapei (între pa
ranteze, rezultatele din tururile 
precedente) : GRUPA 1—6 : Dina
mo — Universitatea Timișoara 
(98—76, 66—63), Universitatea Cluj- 
Napoca — I.E.F.S. (52—71, 63—75), 
Steaua — Rapid (73—64, 95—68) ; 
GRUPA 7—12 : Farul — I.C.E.D. 
(66—62, 91—86), C.S.U. Galați — 
Politehnica Iași (58—69, 70—81),
Politehnica București — C.S.U. Tg. 
Mureș (68—64, 75—79).

Tn campionatul republican femi
nin, în cadrul etapei a 21-a au loc 
următoarele întîlniri : Olimpia- 
Constructorul — Universitatea 
Cluj-Napoca (86—70), C.S.U. Galați 
— I.E.F.S. (51—64), Rapid — Vo
ința București (58—65), Universi
tatea Iași — C.S.U. Tg. Mureș 
(62—68), Politehnica București — 
Crișul (91—63).

„TURNEUL PRIMĂVERII" LA BOX
(Urmare din pag. 1)

daru (Steaua), C. Dia (Steaua) b. p. 
FI._ Ghiță (Steaua). Cat. semimij- 
locie : I. Velcu (Electroputere Cra
iova) b. neprezentare Gh. Vieru 
(Oțelul Galați), S. Mihalcea 
(Metalul București) b. p. L. Co
vaci (Motorul Arad), I, Tîrîlă 
(B. C. Galați) b. p. Gh. Agapșa 
(Farul). Cat. grea : M. Simon (Di
namo București) b. ab. 2 I. Giurcă 
(Metalul Tîrgoviște), I. Dascălu 
(Farul) b. K. 0.3 I. Sănătescu (Me
talul Drobeta Turnu Severin), A. 
lancu (Muscelul Cîmpulung Mus
cel) b. ab. 1 M. Szabo (Lemnarul 
Tg. Mureș), G. Axente (Dunărea 
Galați) b. ab. 3 I. Boancă (C.S.M. 
Cluj-Napoca).

u?
BRĂILA, 21 (prin telefon). Cele 

zece meciuri ale semifinalelor „Tur
neului primăverii'* au constituit un 

echipe, atît la floretă, cît și la spa
dă) și Marcela Moldovan, in timp 
ce Petre Buricea și Ion Pantelimones- 
cu au rămas... corîgenți.

Pe firul tradiționalelor succese ale 
scrimei românești la campionatele 
mondiale de tinere, cel patru repre
zentanți ai țării noastre au datoria 
dăruirii și mobilizării totale pentru 
ca, trecînd peste unele vremelnice 
ieșiri din formă sau chiar nereușite, 
să obțină la Ciudad de Mexico re
zultate prestigioase pentru sportul 
românesc.

Paul SLAVESCU

ATLEȚII NOȘTRI SINT GATA
PENTRU CROSUL BALCANIC

în fiecare an, cel mal buni fondiști 
și semlfondiști din Balcani se întîl- 
nesc intr-un cros devenit tradițio
nal. Duminica viitoare, la Băile Fe
lix, lîngă Oradea, Crosul Balcanic își 
va desfășura ediția a XX-a, jubiliară.

Atleții noștri, principali protago
niști ai ultimelor ediții (anul trecut 
la Velenje, în Iugoslavia, reprezen
tanții români au cucerit 7 titluri din 
totalul de 10, iar în urmă cu doi ani, 
la Istanbul, au obținut 5 victorii) 
s-au pregătit cu multă atenție, dor
nici să reediteze frumoasele com
portări din ultimul timp.

După cum se știe, la începutul lu
nii martie, la Felix s-a desfășurat 
concursul republican de cros, în 
urma căruia selecționerii au stabilit 
loturile în vederea Crosului Balca
nic. Cel aleși s-au pregătit, în con
tinuare, la Băile Felix, lor alăturîn- 
du-ll-se și alergătorii care au parti
cipat la campionatele europene de 
sală de la Katowice — Natalia An
drei, Gheorghe Ghipu, Paul Copu și 
Petre Lupan.

Cu cîteva zile în urmă selecționa- 
bilii au participat la o ultimă „pis
tă" de control, al cărei scop a fost 
definitivarea echipelor. Deși condiții
le de concurs au fost dificile — cu 
multe porțiuni noroioase și băltoace 
datorate ploii — majoritatea compo- 
nențllor loturilor s-au comportat 
bine, arătînd — după cum ne relata

spectacol pugilistic de bună calita
te, aplaudat cu generozitate de că
tre spectatori. O impresie deosebi
tă a lăsat tînărul sportiv de catego
rie pană Ion Mantu (Ceahlăul P. 
Neamț). Etalînd o gamă largă de 
procedee tehnice, el l-a întrecut 
la puncte pe Ion Mareș (Muscelul 
Cîmpulung Muscel). Tot în limi
tele categoriei pană s-a disputat și 
cel mai dramatic meci al galei, 
încheiat, din nefericire, cu o gra
vă eroare de arbitraj. Este vorba 
de întîlnirea dintre Gh. Ciochină 
(Steaua) și M. Ploeșteanu (Meta
lul București). După o primă re
priză echilibrată Ploeșteanu a 
luat lupta pe cont propriu, punîn- 
du-i campionului probleme tot mai 
greu de rezolvat. Cu toate că 
Ciochină a făcut apel la toate re
sursele sale fizice și la tot baga
jul său de cunoștințe tehnice, el 
nu a putut stopa atacurile lui 
Ploeșteanu, care a punctat mult 
mai mult, terminînd meciul cu un

Incepind de luni, pe patinoarul „23 August“ KUBAL
SPORTIVI DIN 9 ȚĂRI

iSI VOR DEMONSTRA MĂIESTRIA
In cursul zilei de azi sînt așteptate 

să sosească în Capitală toate lotu
rile de sportivi care și-au anunțat 
participarea la concursul internațio
nal de patinaj artistic organizat_de 
federația noastră de specialitate. Pa
tinoarul acoperit „23 August" a fost 
pregătit în mod special pentru acest 

într-o convorbire telefonică antreno
rul federal Ntcolae Mărășescu — o 
evidentă creștere a formei.

Iată rezultatele alergărilor : junioa
re, 1 000 m : Elisabeta Bakalar 2:59,8, 
Geta Macovei 3:00,1, Elena Nichita 
3:01,6, senioare, 1 ooo m : Rafira Fița 
2:56,0, Tatiana Bălan 2:57,0, juniori, 
4 000 m : V. Ruxandra 12:06,5, Gh. 
Neamțu 12:20,5, M. Bistriceanu 12:21,1, 
L. Smeu 12:24,0, seniori, 5 000 m : V. 
Bichea 14:49,0. C. Andreica 14:52,0, 
seniori, 7 000 m: I. Floroiu 20:49,1, 
tineret, 6 000 m : Gh. Ghipu 18:12,8, 
Gh. Buruiană 18:13,5, A. Gyorgy 
18:15,4, C. Bebereche 18:17,0, seniori, 
8 000 m : Fl. Sandru 24:32,5, St. Mar- 
cu 24:36,0, senioare, 2,000 m : Maria
na Suman 6:18,3, Maria Lincă 6:20,6, 
Maricica Puică 6:42,5.

„CUPA SCOLII SPORTIVE 
DE ATLETISM"

Ultimul concurs atletic al actualu
lui sezon de sală se va desfășura as
tăzi și mîine în Sala 23 August din 
București. Este vorba de „Cupa Șco
lii sportive de atletism", competiție 
organizată de unitatea sportivă din 
Capitală, la care vor lua parte ju
niori de categoria a IlI-a din toată 
țara. Concursul începe azi la ora 
7 șl continuă duminică de la ora 9.

avantaj categoric. Dar, spre sur
prinderea tuturor celor prezenți in 
tribune, juriul l-a „văzut" învin
gător cu 3—2 pe Gh. Ciochină. 
Analizînd decizia, delegatul gene
ral al reuniunii, Marin Stănescu 
(București), a hotărît să-i suspen
de de la această competiție pe cei 
trei judecători — Aii Rișat (Con
stanța), Gh. Albu și C. Tomescu 
(Brăila) — care au greșit flagrant 
în aprecierile lor. Alte rezultate. 
Cat. muscă : I. Donose (B. C. Ga
lați) b. ab. 1 E. Rusu (A.S.A. Cluj- 
Napoca), I. Gavrilă (Steaua) b. p. 
Șt. Băiatu (Voința Buc.). Cat. u- 
șoară : I. Budușan (Steaua) b. p. 
C. Lică (Farul), I. Vladimir (Dina
mo Buc.) b. ab. 3 A. Guțu (B. C. 
Galați). Cat. mijlocie mică : V. Di- 
dea (Dinamo Buc.) b. p. D. Staicu 
(B. C. Brăila), Al. Tîrboi (Farul) 
b. ab. 3 T. Nicolae (Metalul Buc.). 
Cat. semigrea : C. Văran (C.S.M. 
Reșița) b. p. I. Gyorfi (Dinamo 
Buc.), V. Croltoru (Steaua) b. ab. 
2 D. Bubă (Dinamo Buc.) — arca
dă deschisă.

Grigore RIZU, coresp. 

eveniment șl chiar dupăamiază va 
primi oaspeți, sportivii din R. D. 
Germană și R. P. Polonă, care și-au 
manifestat dorința să ia un prim 
contact cu gheața pe care vor evo
lua incepind de luni dimineața.

După cum am anunțat, la actuala 
ediție a „internaționalelor" de pati
naj artistic vor participa sportivi și 
sportive (juniori și seniori) din 9 țări. 
In afara celor din țările amintite, 
vor mai putea fi urmăriți demon- 
strîndu-și virtuțile, artiști al ghetii 
din Ungaria’, Bulgaria, Iugoslavia, 
Cehoslovacia, R. F. Germania și, bi
neînțeles, reprezentanții noștri. Ma
joritatea celor care șl-au anunțat 
prezența la întreceri prezintă o bună 
valoare tehnică, fiind aureolați cu 
titluri de campioni ai țărilor pe 
care le reprezintă.

întrecerile vor dura 3 zile și se vor 
desfășura atît dimineața cît și după
amiază.

ECHIPELE BUCUREȘTENE 
SPARTAC (f) 

Șl PROGRESUL (m) 
CONDUC IN CAMPIONATELE 

DE TENIS DE MASĂ
întrecerile campionatelor divi

zionare de tenis de masă continuă 
la sfîrșitul acestei săptămîni, cînd 
sînt programate următoarele me
ciuri : sîmbătă, fete : Spartac 
București— C.S. Arad II, Voința 
București — Gloria Buzău, băieți: 
Voința București — Gloria Buzău; 
duminică, fete : Spartac București
— C.S. Arad I, Progresul Bucu
rești — Gloria Buzău, C.S.M. Cluj- 
Napoca — Metalurgistul Cugir, 
băieți : C.S.M. Cluj-Napoca — 
C.S.M. Iași, Universitatea Craiova
— Locomotiva București, Progresul 
București — Gloria Buzău, Poli
tehnica București — Constructorul 
Hunedoara.

înaintea acestei etape, clasa
mentele au următoarea înfățișare 
(sînt cuprinse și rezultatele me
ciurilor C.S. Arad II — C.S. Arad
1 7—2 și C.S.M. Cluj-Napoca — 
Constructorul Hunedoara 13—4) i 
fete : 1. Spartac București 4 p, 2. 
C.S. Arad II 2 p, 3. Progresul 
București 2 p, 4. Gloria Buzău 1 
p, 5—6. Metalurgistul Cugir și 
Voința București cu cîte 1 p, 7. 
C. S. Arad I 1 p. C.S.M. Cluj-Na
poca debutează duminică în com
petiție. Băieți : 1. Progresul Bucu
rești 6 p, 2 .Voința București 6 
p, 3. Universitatea Craiova 4 p, 
4. C.S.M. Cluj-Napoca 4 p, 5. Glo
ria Buzău 4 p, 6. Comerțul Tg. 
Mureș 3 p, 7. Constructorul Hu
nedoara 3 p, 8. Politehnica Bucu
rești 2 p, 9. Locomotiva București
2 p, 10. C.S.M. Iași 2 p.
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A APĂRUT Nr. 3

AL REVISTEI ILUSTRATE

• „TRICOLORII" LA STARTUL U- 
NUI AN MAI GREU DECiT CEL 
GUADALAJAREl - amplu 
privind reprezentativele de 
niori și tineret ; MIRCEA 
recordmanul selecționărilor 
zentativa României, la al ____
în echipa națională • RUGBYȘTH 
DIN BUCUREȘTI, CONSTANȚA Șl 
TIMISOARA în cursă pentru titlu! de 
campioni * „IN SCHIFURI DE LA 
ORȘOVA LA CAZANE" — foto-repor- 
taj cu maestrele canotajului • „IAR
NA CAR..." - atleții se pregătesc 
pentru sezonul în aer liber ; „FON- 
DIȘTIi SE... GRĂBESC" - amplu co-

AL
comentariu 
fotbal se* 
LUCESCU, 
în repre- 

50-lea joc

SIMBĂTA
ATLETISM.

17 : „Cupa 
niori III.

BASCHET.
Politehnica ■
Rapid — Voința București (f) me
ciuri în cadrul campionatelor republi
cane.

MOTO : Stadionul Metalul, ora
15 : prima etapă a campionatului 
municipal de îndemînare.

POPICE. Arena Frigul, ora 16 : Fri
gul București — Voința București ; 
arena Laromet, ora 16 : Laromet 
București — Metrom Brașov (Div. 
A, f.).

TENIS DE MASA. Sala de la sta
dionul Republicii, ora 14 : Voința 
București - Gloria Buzău (m), ora
16 : Voința București - Gloria Bu
zău (s) ; sala din str. Aurora nr. 1, 
ora 18 : Spartac București — C.S. 
Arad l| (f) — meciuri în cadrul cam
pionatelor divizionare

Sala „23 August", ora 
Șc. sp. A" pentru ju-

Sala Giulești, ora 17.15:
— C.S.U. Tg. Mureș (m). 

Voința București (f)

DUMINICA
ATLETISM. Sala „23 August", ora 

9 : „Cupa Șc. sp. A" pentru ju
niorii III ; stadionul Olimpia, ora 9 : 
cursă de marș pentru seniori, juniori 
I. II și III.

L
referitor la „revitalizarea, 

și fondu-
mentarlu
ascensiunea semifondului , ____
lui- • „VIITORUL CICLISMULUI-- 
fotoreportaj cu „mica dar ambițioa
sa familie a ciclismului românesc..." 
• In paginile de „VIAȚA SPORTI
VA" întîlnire cu artista emerită Dina 
Cocea și tînărul compozitor Marius 
Țeicu • La rubrica ORIZONT EX
TERN, un comentariu (însoțit de trei 
imagini deosebit de interesante) des
pre J.O. DE VARA - MONTREAL - 
‘76 • „SPORT MAGAZIN* ți rubrica 
„PENTRU SANATATEA SI FRUMUSE
ȚEA DUMNEAVOASTRĂ" completea

ză acest număr al revistei.

Sein? I

BASCHET. Sala Floreasca, ora 9 : 
Steaua — Rapid (nr). Politehnica — 
Crișul (f), Dinamo — Universitatea 
Timișoara (m) ; sala Constructorul, 
ora 9 : Olimpiq^Constructorul — Uni
versitatea Cluj-Napoca (f), meciuri 
în cadrul campionatelor republicane.

FOTBAL. Stadionul Politehnica, 
ora 9.30 : Sportul studențesc — _,U" 
Cluj-Napoca (tineret-speranțe) ; Sta
dionul Steaua, ora 9.30 : Steaua — 
F.C.M. Reșița (tineret-speranțe) ; ora 
14 : Sportul studențesc - ,,U" Cluj- 
Napoca (Div. A) ; ora 16 : Steaua — 
F.C.M. Reșița (Div. A) ; Stadionul 
Progresul, ora 11 : Progresul —
Tractorul Brașov (Div. B) ; stadionul 
Metalul, ora 11 : Metalul — Metalul 
Mija (Div. B) ; Terenul Voința, ora 
11 : Voința — Ș. N. Oltenița (Div. B) ; 
terenul Electromagnetica, ora 11 : 
Unirea Tricolor — Olimpia Giurgiu 
(Div. C) ; terenul Flacăra, ora 11 : 
Flacăra roșie — Azotul Slobozia (Div. 
C) ; terenul Triumf, ora 11 : Triumf

ION CHISOTA, HUNEDOARA. Gol- 
geterul echipei Universitatea Craiova, 
Oblemenco, este maestru emerit al 
sportului.

MARIANA F., COMUNA HODAC. 
îi iertăm prea ușor pe jucători pen
tru greșelile comise și. în schimb, 
sărim în sus la cea mai mică gre
șeală de arbitraj, reală sau presu
pusă, în funcție de optica prin care 
este privită o echipă sau alta. In 
general, deciziile arbitrilor sînt pri
mite favorabil de o jumătate 
tribună și contestate de cealaltă ju
mătate ! Pînă acum — și sînt cîțiva 
ani de cînd merg la fotbal ! — eu 
unul n-am cunoscut nici un supor
ter care să fie de acord cu o deci
zie împotriva echipei sale favorite,

mai ales cînd e vorba de o lovitură 
de la 11 metri la fotbal.
„7 metri" la handbal, ca 
decît două exemple. Dacă 
dv. există un asemenea

sau de un 
să nu iau 
în comuna 

spectator,

In

din

fotogra-

— Tehnometa! (Div. C) ; terenul Vo
ința, ora 13 : I.O.R. — T.M.B. (Div. 
C) ; terenul Sirena, ora 11 : Sirena
— IPRECA Călărași (Div. C).

GIMNASTICA. Sala de gimnastică 
de la Palatul pionierilor, ora 10 : 
„Cupa Cutezătorii", cu participarea 
unor sportive fruntașe de la Șc. sp. 1, 
Șc. sp. 2, Șc. sp. 3, clubul Cuteză
torii și Șc. sp. Ploiești.

POPICE. Arena Constructorul, ora 
8. Olimpia-Constructorul București — 
Dacia PloieșTi ; arena Laromet, ora 8: 
Laromet București — Gloria București 
(Div. A, m.).

RUGBY. Terenul Gloria, ora 
Gloria - C.S.M. Sibiu ; terenul 
cui copilului, ora 9.30 : Grivița 
șie - Știința Petroșani ; terenul 
ora 10 : Sportul studențesc — 
tehnica lași ; terenul Vulcan, ora 10: 
Vulcan — Rapid ; stadionul 
ora 11.30 : Steaua — Dinamo (meciuri 
în cadrul Diviziei A) ; 
neretului, ora 11 : 
limpia-Constructorul .

TENIS DE MASA. Sala 
dionul Republicii, ora 9 : 
București - Constructorul 
(m) ; sala Progresul, ora 
sul — Gloria Buzău (f) ; 
str. Aurora nr. 1. ora 10

prezentați-mi-1, pentru a-1 
fia I

DAN HAITA, ALEXANDRIA. Sînt 
măgulit de faptul că mă considerați 
un fel de „comisie de împăciuire" 
în disputele dintre microbiști. In 
ediția 1965—66, nu s-a mărit numărul 
echipelor. Steaua a evitat retrogra
darea, clasîndu-se pe locul 12, la... 
limită. Au retrogradat locurile 13 și 
14. Ați pierdut, deci. Să vedem acum, 
ce „comisie de împăciuire" mă îm
pacă cu dv. ?

NELU QUINTUS, PLOIEȘTI.
min. 87, F.C.M. Reșița a pierdut, pe 
teren propriu, meciul cu A.S.A. 
Mureș :
Eu, pe reșițeni 
Ii știam căliți, 
Dar, de mureșeni 
Au fost pă...căliți !

ANDREI DECIU, --------------
este nevoie să pledați prea ____ ,
fiindcă, în bună măsură, vă împăr
tășesc părerea. Mereu sînt criticați 
înaintașii. La noi și în alte părți. Șl 
nu gratuit. Dar, nu e mai puțin ade
vărat că maniera de arbitraj de 
pretutindeni avantajează pe apără
tori, care rezolvă prin „forță" (a se 
citi : durități) ceea ce nu pot face 
cu armele tehnicii și ale plasamen
tului. Arbitrii sînt mult prea tole
ranți față de acele atacuri în care, 
cum se spune, înaintașii sînt luați 
„cu fulgi cu tot", pentru a-i intimida, 
pentru a-i face să renunțe la dri
blinguri, la fente, la tot ceea ce au 
învățat în orele de antrenament, la 
ceea ce înseamnă fotbal.

MARCELA GEAMBAȘU, ROȘIORI 
DE VEDE. Adresa echipei de fotbal 
Politehnica Timișoara : strada... Poli
tehnicii nr. 2. Este o adresă ușor 
de ținut minte, chiar dacă n-o notați 
nicăieri.
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LOTO-PRONOSPORT INFORM
AZI, ULTIMA ZI pentru procura

rea biletelor la PRIMA TRAGERE 
SPECIALA PRONOEXPRES A 
LUI, de la 23 martie 1975.

Un bun prilej de a deveni...’ 
...Posesorul unul autoturism 

1300, sau Skoda S 100...
...Cîștigătorul unei interesante 

cursii în R.D. Germană, Italia, 
ța, Turcia.

...Cîștigătorul unor premii în bani 
de valori fixe și variabile.

...Posesorul unor cîștiguri supli
mentare suportate din fonduri spe
ciale :

Pe lîngă cîșfigurile în autoturisme, 
excursii peste hotare și bani, la 
tragerea specială Pronoexpres din 23

ANU-

Dacia

ex-
Fran-

martie a.c. extragerile obișnuite 
vor beneficia de reporturile prove
nite de la tragerea Pronoexpres din 
19 martie a.c.

De asemenea, se reamintește că la 
faza i a acestei trageri speciale, bi
letele fracționate pot obține cîștiguri 
pină la nivelul plafonului maxim.

Tragerea va avea loc mîine, dumi
nică 23 martie a.c. la București în 
sala Clubului Finanțe-Bănci din str. 
Doamnei nr. 2 cu începere de la ora 
17.30. în continuare va rula un film 
artistic. Intrarea gratuită.

participării 
CATEGOR!

vq

PRIMA TRAGERE SPECIALA PRO
NOEXPRES din acest an atribuie 
ȘANSE MARI DE CÎȘTIG tuturor

NUMEREL! 
LOTO DIN 
NERAL DE 
tragerea I : 
Extragerea J 
58 31. Platd 
tragere se 
piui Bucure 
la 21 mai 
prilie 1975 
Prin manda
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DIVIZIA A, „RUNDA" NR. 21

DUELURI CARE VOR DOMINA
CELE 9 PARTIDE

Adeseori in desfășurarea planurilor tactice ale combatantelor 
elementul decisiv pentru obținerea superiorității și, de cele 
mai multe ori, a victoriei, un rol esențial il au acele dueluri 

directe dintre jucătorii cu poziții-cheie in ansamblul formațiilor. Asu
pra perspectivelor pe care etapa de miine le deschide, dacă o privim 
din amintitul punct de vedere, ne oprim in micile avancronici de mai 
jos :

A. S. A. TG. MUREȘ (3) - DINAMO (I)
Partida de la Tg. Mureș, con

siderată pe drept „jocul etapei", 
prilejuiește, pe lîngă acest echili
brat duel general, opunînd for
mații fruntașe ale campionatului, 
mai multe interesante întreceri 
individuale. Ne vom opri doar 
asupra aceleia care va opune — 
probabil — pe Mureșan, vîrful de 
atac al gazdelor, lui G. Sandu. 
Fiecare dintre cei doi pregătește 
soluții și contrasoluții spre a-și 
depăși adversarul direct. Mureșan 
s-a arătat într-o bună dispoziție 
de joc la Reșița, iar cota lui G.

Sandu se prezintă — atît în cam
pionat cît și în selecționată — în 
netă urcare. Speranțele _ noastre 
rămin însă, în primul rînd, ace
lea ca disputa să beneficieze de 
cel mai deplin spirit de sportivi
tate, cum sperăm să se desfășoare 
întregul joc.

Cele două formații își încheie 
astăzi pregătirile. Situație vala
bilă mai cu seamă pentru Dinamo 
care abia ieri șî-a reunit între
gul lot venit din trei selecționate 
(A, tineret 23 și 21 ani).

și va polariza multe mingi spre 
golgeterul său. Avem motive să 
credem câ Mihăilescu și Cadar 
vor încadra pe temutul Adam în 

vzonă*, ceea ce va constitui o 
armă cu două' tăișuri pentru bra
șoveni. Dacă Adam va fi aspru și 
bine marcat, de doi apărători, nu 
cumva vor profita M«a sau Șoo ?

Gazdele vor avea și ele o sarci
nă deloc ușoară ; anihilarea lui 
Mateescu, fundaș „de profesie", 
promovat atacant central, în me
ciurile din deplasare. Postură ine
dită, preconizată abia în retur, 
tocmai de aceea greu de combă
tut

0. T. A. (6) - F. C CONSTANȚA (9)
După toate probabilitățile, In 

meciul de ia Arad, prima șansă 
o păstrează echipa locală. Se pa
re, Insă, că F.C. Constanța, cu o 
formație remaniată In care ttnă- 
rul atacant central Peniu s-a în
cadrat mulțumitor, va încerca ob
ținerea unui rezultat „surpriză" 
pe malul Mureșului. Pentru ară
deni noutățile echipei de pe lito
ral înseamnă un oarecare handi
cap, dar, ținlnd seama de valoa

rea jucătorilor textillști, aceștia 
pot să găsească, pe moment^ o 
tactică corespunzătoare cu care 
să-și surprindă adversarul și să 
obțină victoria. Succesul lor va 
depinde șl de forma lui Broșov- 
schi și Domide șl a echipierilor 
lor, de modul In care aceștia vor 
reuși să dirijeze duelul cu defen
siva oaspeților, condusă de expe
rimentatul Antonescu.

gol, ea s-a desfășurat bine în 
teren. N-a marcat acum, va reuși 
în partida următoare, dar pe care 
stadion din lume nu se ratează, 
astăzi, ocazii cu carul ? Știți ce
va ? Nici noi n-am prea jucat 
bine Ia Glasgow, însă, acolo, am 
cîștigat și ziariștii nu ne-au mai 
judecat aspru...

— Ați dori să ne numiți valori
le din formația noastră, de care 
ați pomenit ?

— Cu mare plăcere. Ele se nu
mesc Dinu, Lucescu, Răducanu, 
Dumitru. Pot oricînd juca în echi
pe de prima mărime în Europa. 
Destui piloni pe care să se sudeze 
o bună echipă.

— Astfel stînd lucrurile, ce șan
se acordați echipei române la 17 
aprilie ?

— Are posibilități să furnizeze 
surpriza, întrucit este timp și pen
tru retușuri. Dar eu nu pe Spa
nia aș vrea s-o învingeți, ci pe... 
scoțieni.

Aprecierea interlocutorului meu 
îi măgulește pe tricolori care, îi 
simt, au nevoie de asemenea vor
be, rostite de un mare tehnician. 
Lingă mine, Mircea Lucescu, poa
te pentru a-i încuraja și el pe 
colegii săi de echipă, îl întreabă 
pe Kubala dacă a văzut pe Di
namo la acel 2—2, la Madrid, cu 
Atletico.

Kubala își amintește de joc și 
afirmă că în seara aceea Dinamo 
a arătat stil șT clasă de joc.

...Timpul se scurge pe nesimți
te. Nu trece mult pînă cînd pa
sagerii pentru curșa TAROM sint 
invitați la avion. Interlocutorul 
nostru va mai trebui să aștepte 
circa un sfert de ceas. Rînd pe 
rînd, el strînge mîinile tuturor ce
lor care alcătuiesc delegația noas
tră.

„La revedere, la Praga", sînt ul
timele lui puține cuvinte. Sufi
ciente. însă, pentru a-1 caracteri
za, o dată în plus, drept un teh
nician precaut, dornic să-și obser
ve și cu această ultimă ocazie 
viitorul partener de întrecere.

Un partener, pe care îl aprecia
ză și îl respectă.

Gheorghe NICOLAESCU

• Facem loc, cu multă plă
cere, la rubrica de față, ur
mătoarei declarații a tov. 
Nicolae Țiu, șeful secției de 
fotbal a Corvinului Hunedoa
ra : „Sincere felicitări brigă
zii de arbitri, avîndu-l la 
centru pe cunoscutul „cava
ler al fluierului** Constantin 
Dinulescu, care a condus 
fără reproș meciul nostru cu 
F.C. Bihor**. Nu-i deloc ne
glijabil amănuntul, dacă îl 
putem numi așa, că formația 
din Hunedoara a pierdut 
(0-2) partida de la Oradea...
• Arbitrul Anton Mu

nich de declară : „La me
ciul C.F.R. Cluj-Napoca — 
F. C. Galați am anulat un 
gol echipei gazdă 
un fault clar. M-a 
sionat deosebit de 
gestul lui Marius 
oare a recunoscut 
și am notat-o în raportul 
meu nu ca o motivație în 
plus la decizia luată, ci ca 
un gest sportiv, ce meri
tă să fie cunoscut de pu
blicul care vede ce se în
tâmplă în teren, dar nu 
poate auzi nenumăratele 
dialoguri dintre jucători și, 
arbitru. Aflu cu stupoare 
din ziarul „Sportul11 din 15 
martie, că Mariuș Bretan 
nu-și amintește de gestul 
pe care eu l-am prezentat 
ca pe ceva ieșit din co
mun, ca pe ceva care me
rită toată lauda noastră. 
Și acesta este un gest : 
Marius Bretan nu 

însușească o...

pentru 
impre- 
plăcut 
Bretan 

culpa

vrea 
lau-

rid".
• La 
Reșița. 
A.S.A.
arbitrilor ca să-i felicite pen
tru modul în care aceștia au 
condus partida. „ Asemenea 
arbitraje, a spus It. col. C. 
Pintilie, președintei© A.S.A.,

sfirșitul meciului 
conducătorii 
s-au dus în

de la 
echipei 
cabina

„POLI" TIMIȘOARA (12) - UNIVERSITATEA CRAIOVA (4)
Este foarte posibil ca acest meci 

echilibrat să fie decis de aportul 
„tunarilor" celor două formații, 
Crîngașu și Oblemenco. Teoretic, 
prin așezare în teren și afinități 
tehnico-tactice, acești doi jucători 
vor fi opuși unul altuia, fie nu
mai prin faptul că timișoreanul 
Crîngașu va fi însărcinat să facă 
presing (are disponibilități pen
tru acest lucru) la puncherul 
Oblemenco Atunci, presununînd 
că duelul lor va fi egal, că ..mi
nus" și cu „plus" se anulează, pu

tem presupune că Dembrovschi 
poate hotărî soarta acestui meci 
în favoarea echipei sale. Cum, es
te de presupus că Ciupitu va fi 
„jandarmul" lui neînduplecat, de
pinde de echilibrul acestei opozi
ții, dacă „Poli" va acumula cele 
două puncte scontate, sau dacă 
Universitatea va obține singurul 
punct năzuit. Orice sclipire, ori
ce realizare marcantă, în depen
dență de acești patru pivoți, pot 
la rîndu-le hotărî soarta acestui 
derby studențesc.

STEAUA (5) - F. C M. REȘIȚA (2)
în mod normal, Steaua nu poa

te privi cu indiferență fntîlnirea 
din „Ghencea", contra Iui F.C.M. 
Reșița. Cîntărind potențialul indi
vidual al celor două formații, 
avînd In vedere că un procent de 
șansă dat de calitatea de gazdă 
aparține Stelei, In mod firesc, 
bucureștenii vor analiza la ședin
ța de pregătire a meciului, doar 
conjunctura In care ar putea fi

anihilat strategul Reșiței, Bei- 
deanu. Probabil că Dumitru va 
avea această sarcină, dificilă, căci 
Beldeanu acuză crize de orgoliu 
ori de cîte ori joacă împotriva 
unui concurent de post în echipa 
națională. Un alt duel, de compar
timente, care se anunță promiță
tor va fi acela dintre atacul gaz
delor și apărarea reșițenilor.

SPORTUL STUDENȚESC (II) - „U" CLUJ-NAPOCA(15)
CHIMIA RM. VÎLCEA (17) - F. C. ARGEȘ (8)

Derby-ul studențesc de la Bucu
rești aduce față în față două 
echipe cu o prestație egală în ce 
privește comportarea apărărilor 
(ambele au Ia pasiv cîte 26 de go
luri). Studenții bucureșteni sînt 
însă superiori colegilor lor din 
Cluj-Napoca pe planul eficacită
ții atacului (22:15), jucători ca Le- 
șeanu. M. Sandu, Ion Constantin 
sau O. lonescu posedînd o canâ- 
citate ofensivă capabilă să for
țeze în bună dispoziție de job, 
victoria. Aparent, deci, un duel

dinainte cîștigat de elevii antre
norilor A. Nicnlescu și I. Voica. 
Să nu uităm însă că formația stu
denților clujeni știe să joace, une
ori, destul de bine pe contraatac 
și să cîștige, în acest fel, puncte 
prețioase și în deplasare. Va fi, 
credem, un duel indirect al atacu
rilor, dimensionat, ca angajament 
și finalizare a acțiunilor, de do
rința comună a celor două forma
ții de a se desprinde de zona pe
riculoasă a retrogradării.

Dobrin a făcut două meciuri 
admirabile acasă, dar a fost șters, 
In deplasare, la Satu-Mare. Ceea 
ce nu va modifica, credem, ati
tudinea Chimiei, eare-și va axa, 

probabil, defensiva pe anihilarea 
Iul Dobrin. Teoretic, presing la 
Dobrin ÎI vor face Șatra sau Stoi
ca. Șutra este suficient de forte 
ea să-1 impresioneze pe argeșean,

dar limitarea sa Ia faza de apă
rare s-ar putea să amputeze po
tențialul ofensiv al gazdelor. Stoi
ca, jucător ambițios, cu calități 
pentru Intimidarea adversarilor, 
ar putea fi Ia rîndu-i desemnat 
pentru eventuala anihilare a lui 
Dobrin. Dar, dacă „grija" care-1 
va înconjura pe argeșean. va ușu
ra sarcina lui Troi sau Radu II7

>.' , V'M'' ' ;

JIUL 04) - OLIMPIA SATU MARE (7)

F. C. GALAȚI (18) -
Pe stadionul Dunărea din Galați 

se vor întîlni două echipe aflate, 
de multă vreme, în subsolul cla
samentului : două formații care 
au pornit destul de tare în retu
rul campionatului. F.C. Galați (3 
p), este neînvinsă în retur, deși a 
iucat de două ori în deplasare, la 
Clni-Napoca (C.F.R.) și Satu Mare, 
în „timp ce ieșenii, acumulînd pa
tru puncte, din sase posibile, de
țin un loc foarte bun în clasa
mentul... returului. F.C. dorind cu

POLITEHNICA IAȘI (16)
orice preț victoria, va pune, pro
babil, accentul pe atac, obligîn- 
du-și partenera la o defensivă 
continuă. în consecință, trio-ul 
Sălceanu — Surcea — Nedclcu 
II, contra trioului Dinu — Vlad 
— Romilă II, acesta ni se pare a 
fi duelul care va hotărî soarta 
meciului. Dacă nu cumva gol'’ete
rul echipei ieșene — Dănilă — 
ajutat de coechipierii săi va „re
plica" pe contraatac, viguros și 
eficace.

Echipa locală simte, cu acel nu
măr de 18 puncte acumulate ptnă 
acum clocotul de la periferia cla
samentului. care orlctnd poate de
clanșa seisme Imprevizibile. Toc
mai de aceea ea va miza mîine, 
pe o ofensivă generală ai cărei 
sorți de izhîndă depind de iscu
sința „dirijorului" Mulțescu, dar 
și de vitalitatea forțelor din linia 
a doua aici găsindu-1 pe Libardi 
și, mai ales, pe Nacrtii. Sigur că 
va conta In această tnttlnire spec
taculosul „duel din umbră", ca 
să-1 numim așa, al tacticilor pre
conizate de cei doi antrenori —

unul fost atacant de mare finețe 
(Ozon), celălalt (Staicu), stîlp de 
nădejde In defensiva acelei „echi
pe de aur" a C.C.A.-ului. Așadar, 
nucleul „Naghi — Libardi — Mul
țescu — Roznai — Szabados" con
tra nucleului „Bigan — Knoblau 
— Keizer — Naom — Helvei". Să 
nu uităm, în fiecare tabără există 
cite un portar de talent — Bat- 
horî I (Olimpia) selecționat la 
„under 21" și Homan, cel mal 
proaspăt debutant al campior-tu- 
lui, in care Ozon are mare în
credere.

C. F. R. CLUJ-NAPOCA (10) - STEAGUL ROȘU (13)
Adam rărnîne, în continuare, 

speranța ofensivă a echipei C.F.R. 
Faptul că feroviarii joacă acasă,

ti conferă lui Adam, desigur, șan
se suplimentare. C.F.R.-U1 e dor
nic de o victorie în acest retur,

KOTĂRÎRI ALE COMISIEI DE DISCIPLINĂ

am dori sâ avem întotdeau
na și in intilnirile susținute 
pe teren propriu", lată o a- 
preciere măgulitoare, dar și 
meritată la adresa brigăzii 
condusă de N. Rainea si 
avînd ca tușieri pe N. 
Cursaru și C. Săndulescu.
• La meciul Politehnica 

Iași — ..Poli" Timișoara, 
am semnalat un fenomen 
pozitiv în tribuna ieșeană: 
manifestarea unui nucleu

nul ,,23 August", Boța I 
a mai avut o mare ocazie 
de a înscrie, ta 2—1 pen
tru Rapid, cînd Răducanu 
evolua în apropierea... 
centrului terenului l
• Duminică, cu cîteva ore 

înaintea partidei Universita
tea Cluj-Napoca — Chimia 
Rm. Vîlcea observatorul fe
deral C. loniță s-a prezentat 
la hotelul Central unde se 
afla cazată formația vîlcea-

de simpatizant! ai echipei 
ieșene, lăudabilă, pozitivă, 
în maniera celebrei galerii 
timișorene. Liderul acestui 
grup de suporteri, adepți 
ai fair-play-ului : studen
tul Radu Ruscior. din ul
timul an al Facultății de 
„Electronică".
• Clujeanul Uifăleanu este 

de cîtva timp tatăl a doi 
gemeni. Evenimentul s-a pe
trecut cu două zile înaintea 
meciului cu Chimia Rm. Vîl
cea, pe care studenții l-au în
cheiat Io egalitate. Dacă vi
neri Uifăleanu a fost în cul
mea fericirii, în schimb, du
minică seară, după joc, el 
era tare abătut pentru pres
tația foarte slabă a echipei 
sale.

• Primul dintre frații 
Boța, vîrful de atac al di
vizionarei B Metalul Dro- 
beta Tr. Severin, se poate 
mîndri cu „performanța" 
de a-i fi marcat primul gol 
lui Răducanu, după ce a- 
cestuia i s-a conferit, titlul 
de maestru emerit a1 spor
tului! Sîmbătă pe stadlo-

nă, înmînînd antrenorului 
Victor Stănculescu o adiesă 
din partea federației, prin 
care se făcea cunoscut că ju
cătorii cu podoabe capilare 
exagerate nu vor avea drept 
de joc. Imediat „inculpații" 
au trecut prin camera funda
șului Cincă, care pricepîndu-se 
la tunsori „clasice", le-a po
trivit frizura echipierilor săi 
Ciobanu, Oană și $utru, aceș
tia prezentîndu-se pe teren 
întro ținuta decentă.

• Dispută, cu argumen
te pro și contra, la Pi
tești, in pauza meciului de 
juniori România — U.R.S.S. 
între Traian lonescu și 
Nicolae Gorgorln. Primu
lui i-a plăcut jocul foarte 
bun al extremului stînga 
Sinelnik (viteză, tehnicita
te), în timp ce Gorgorin 
a fost impresionat de ma
rele travaliu al celeilalte 
extreme sovietice, N. Vasi- 
liev. Ambii jucători au 
contribuit decisiv la ounc- 
tul cîștigat de echipa oas- 
pe la Pitești»

• O primă măsură, pen
tru redresarea formației 
„U" Cluj-Napoca : biroul 
clubului l-a însărcinat pe 
Remus Cîmpeanu, vice
președintele clubului, să 
supervizeze conducerea 
tehnică a echipei studen
țești, imediat după meciul 
cu Chimia Rm. Vîlcea 
(scor, 1—1). disputat pe 
teren propriu (precedat de 
două înfrîngeri, la Univer
sitatea Craiova șl Steaua).
• Arbitrul buzolan Cristian 

Teodorescu se poate mîndri 
cu un palmares de „cavaler 
al fluierului^ rar întîlnît. La 
vîrsta de 32 de ani, tînărul 
arbitru are la activ peste 500 
de partide conduse în Divi
ziile B și C, campionatele 
de tineret-rezerve. județene și 
de juniori.
• Aplauze furtunoase la 

începutul reprizei secunde 
a partidei Olimpia Satu 
Mare — F.C. Galați, Miile 
de spectatori marcau în 
acest fel primii pași pe 
gazon ai lui Both, după 
mai bine de șapte luni de 
pauză forțată. Reamintim 
că la 8 septembrie 1974, în 
cursul meciului Olimpia — 
F.C. Constanta, la o cioc
nire cu Stoica, fundașul 
oaspeților. Both, a suferit 
o fractură de tibie. Cul
mea e că reintrarea ata
cantului sătmărean s-a fă
cut tot într-un meci îm
potriva lui Stoica, transfe
rat, între timp, din orașul 
de pe malul mării, în cel 
de pe malul Dunării. Tre
buie consemnat faptul că, 
în ziua sosirii sale la Satu 
Mare, Stoica l-a făcut o 
vizită lui Both, iar în mo
mentul cînd acesta a apăr- 
rut pe gazon, a venit la 
el și i-a strîns mina. Gest 
pe care-1 aplaudăm și noiț

Ieri dimineață, comisia de dis
ciplină, in baza celor consemnate 
In foaia de arbitraj șl in rapor
tul observatorului federal, a luat 
în discuție abaterile săvlrșite de 
Iordănescu șl Dumitru in cursul 
meciului Dinamo — Steaua și du
pă terminarea lui.

în ședință, cei doi jucători și-au 
făcut autocritica, arătlnd că re
gretă profund cele Intimplate,

lulndu-șl angajamentul că nu vot» 
mai comite nici o abatere. Comi
sia de disciplină l-a suspendat pe 
o etapă pe Iordănescu, iar lui Du
mitru i-a dat un ultim avertis
ment.

In cadru] aceleiași Ședințe, s-a 
dat un avertisment echipei Olim
pia Satu Mare pentru insuficiente 
măsuri organizatorice la meciul cu 
F.C. Galați.

TINERET - SPERANȚE „CUPA A+T"

1. DINAMO Mie 3 3 48—14 34 1. DINAMO 40 31 4 5 86—30 66
2. U. T. A. M 14 3 4 48—20 30 ». Univ. Craiova 40 22 8 10 93—32 52
3. Univ. Craiova 20 13 3 4 «0—15 29 3. U. T. A. 40 23 5 12 71—41 51
4. F. C. Argeș M 7 11 2 20—14 25 «. F. C. Argeș 40 16 12 12 56—38 44
5. „PoH- Timiș. 20 10 4 • 43—37 24 5. Steaua 40 18 7 15 78—53 43
8. Steaua 3» • 4 7 43—28 22 «. iPoli" Timiș. 40 18 7 15 57—58 43
1. „PoH" lași 2o ie 2 t 30-35 22 7. A.S.A. 40 17 8 15 56—58 42
8. F. C. Constanța 20 • 3 7 30—29 21 ». F.C.M. Reșița 40 16 8 16 58—52 40
9. Sportul stad. M 7 0 T 31—27 20 9. F. C. Constanța 40 15 10 15 50—52 40

10. A. S. A. M • < • 29—32 18 10. Sportul stud. 40 15 9 16 53—53 39
11. F. C. Galați 20 7 4 3 28—44 18 11. Olimpia 40 11 16 13 33—38 38
12. Olimpia 20 3 11 4 15—22 17 12. „Poli" Iași 40 18 2 20 61—72 38
13. F.C.M. Reșița 20 8 4 10 28—31 16 13. Jiul 40 10 14 16 40—51 34
14. Jiul 20 3 10 7 13—31 16 14. C.F.R. 40 10 11 19 36—60 31
15. ,U" Cj-Napoea 2» 5 3 12 28—42 13 15. „U“ Cj.-Napoca 40 11 9 20 43—68 31
10. Chimia 20 8 1 13 28—69 13 15. F. C. Galați 40 11 9 20 34—73 31
17. C.F.B. 20 4 4 12 21—42 12 17. Chimia 40 11 7 22 45—103 29
13. Steagul roșu 20 3 4 13 23—49 10 18. Steagul roșu 40 10 8 22 49—67 28

&WVNNNNAVS ECHIPA ETAPEI

8

notelor acordate jucătorilor, echipa etapei a XX-a se 
’ ------------------------- 1 — G. SANDU, M. MARIAN,

ISP1R, C1OCIRLAN — ROMILA II, DOBRIN, NIȚA — PAPUC, OBLE
MENCO, LUCESCU.

ECHIPA CAMPIONATULUI

Pe baza 
prezintă astfel : CONSTANTINESCU

întocmită pe baza adiționării celor mai bune 11 note obținute 
de jucători, echipa campionatului, după 20 de etape, are urmă
toarea alcătuire: IORGULESCU (163) — PORAȚCHI (145), BIGAN 
(152), POJON1 (140), FILIPESCU (146) — NAOM (145), DINU 
(TÂTARU) (145), NUNWEILLER VI (151) — ATODIRESEI (146). 
ROZNAI (145), HAJNAL (144).



ULTIMELE, TURNEE ALE DIVIZIEI A DE VOLEI I 
I

TEMSMANI RCMÂNI

DINAMOVISTELE AU FĂCUT
EVOLUEAZĂ

UN MARE PAS SPRE TITLU
I PE COASTA DE AZUR

I
Ziua a doua a turneelor finale 

ale echipelor de volei din primul 
eșalon valoric a programat o eta
pă deosebit de interesantă, în care 
s-au desfășurat cele mai impor
tante meciuri, atît în grupa echi
pelor feminine, cît și în aceea a 
băieților. Capetele . de afiș . le-au 
deținut meciul Rapid — Dinamo 
(f), hotărîtor pentru desemnarea 
campioanei și meciul Steaua — 
Dinamo (m), care deși nu mai pu
tea zdruncina poziția liderului, 
constituia totuși, prin tradiție, un 
meci de mare atracție.

Azi, ultimele meciuri în sala 
Floreasca. De la ora Î0.30: Fa
rul — Rapid (f). De iu ora 15,30 : 
Exolorâri Baia Mare — Steaua, 
Dinamo (f) - Penicilina și Di
namo (m) — C.S.U. Galați.

în prima întîlnire a zilei, Ex
plorări Baia Mare a cîștigat cu 
3—0 (9, 11, 10), disputa cu C.S.U. 
Galați pentru care, de-acum, „jocu
rile sînt făcute". Echipa studenți- 

. lor s-a instalat definitiv pe ulti
mul loc, al patrulea, și probabil 
de aceea riposta dată adversarilor 
a fost lipsită de vigoare. Elevii 
lui F. Balais au sclipit doar în se
tul II, ' ' "
tanțeze 
11—15 I 
dicapul 
dus inspirat în joc. 
un impuls hotărîtor 
săi, dintre care s-au 
Arbuzov și Bălaș. A 
fără faze 
din punc-t de vedere 
condus bine cuplul I.
Petrovici

întîlnirea-' Rapid — 
răsplătit prin frumusețe și dra
matism pe toți iubitorii voleiului 
prezenți în sală sau în fața tele
vizoarelor. Meciul a început în

cînd au reușit să se dis- 
la 11—5, dar au cedat la... 
Băimărenii au refăcut han- 
datorită lui Ghic, intro- 

Acesta a dat 
coechipierilor 
mai remarcat 
fost un meci 

spectaculoase, modest 
tehnic. A 
Armeanu-I.

Dinamo a

TURNEUL

INTERNAȚIONAL

DE ȘAH

DIN CAPITALA
Turneul internațional de șah 

care are loc în aula Bibliotecii 
Centrale Universitare din Capi
tală a fost reluat vineri cu des
fășurarea partidelor din cea de-a 
11-a rundă. Ciocâltea a remizat 
cu Adamski. Alte rezultate : Lu- 
tikov—Barreras remiză : Stan- 
ciu—Vaisman 1—0 ; Honfi—Kna- 
ak 1—0 ; Minev—Urzică remiză ; 
Ungureanu—Pribyl 1—0. S-a în
trerupt partida Partos—Garcia, 
în clasament conduce Victor Cio
câltea (România) — cu 8 puncte, 
urmat de Knaak (R. D. Ger
mană) — 6 puncte (1), Lutikov 
(U.R.S.S.) — 6 puncte, Vaisman 
(România),n Hofi (Ungaria) și 
Minev (Bulgaria) — cu cîte 5,5 
puncte etc.

nota de dominare a dinamovis- 
telor, care reușesc să se distan
țeze la 10—4. Rapidistele nu leagă 
jocul și pierd la 6. în setul doi, 
însă, elevele lui Davila Plocon in
tră mai decise. Joc echilibrat pînă 
la 8—8 cînd, încet-încet, rapidistele 
se desprind, cîștigînd la 13. în 
setul trei blocajul Rapidului, pe 
de o parte, și lipsa de eficacitate 
a dtnamovistelor, pe de alta. în
clină balanța în favoarea echipei 
din Giulești. De aici înainte însă, 
cu rapidistele se întîmplă ceva 
inexplicabil în setul patru au 
o „cădere" și pierd la 7. în se
tul decisiv — electrizant, drama
tic — acestea remontează de la 
4—11 la 11—12 unde balanța vic
toriei rămîne mult timp nemiș
cată, 
plaudâ frenetic.
mari, care ne dă speranțe în re
zultate superioare și pe plan in
ternațional din partea fetelor. A 
învins Dinamo cu 3—2 (6, —13, 
—10, 7, 11) și a trecut pe pri
mul loc în clasament, deoarece 
joi a întrecut Farul cu 3—0. Fe
licitări tuturor jucătoarelor pen
tru spectacolul realizat ! Dar 
titlul nu este încă decis. Meciul 
Dinamo — Penicilina de azi s-ar 
putea să încurce toate calculele. 
Dina~"o trebuie neapărat să cîs- 
t’ge pentru a intra în posesia 

Arbitrul I. Covaci, aiu- 
A. Dragomir, a condus 
un meci de mare miză, 
dintre Dinamo și Steaua,

Sala este în delir. Se a- 
Meci de zile

tit1 i’ii. 
ta t de

■••elent
Meciul 

avînd importanta doar pentru de
semnarea ocupantei locului II în 
clasament, a fost de un bun ni
vel tehnic, steliștii dînd o puter
nică replică 
cîștigînd cu 
fapt ce le 
clasamentul

în ultimul meci al serii, Peni
cilina — Farul : 3—0 (12, 9, 2).

C‘

echipei camoioane si 
3—1 (10, —11, 9, 8), 

asigură locul doi în 
final.

Sever NORAN

I
l
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Tenismanii reprezentativei noastre 
naționale iau primul lor start peste 
hotare, în aceste zile. Ei se numără 
printre competitorii clasicului turneu 
de la Monte Carlo, programat între 
24 și 30 martie. Au făcut deplasarea 
Dumitru Hărădău, Toma Ovici, Tra
ian Marcu și Mihai Tăbăraș, sub 
conducerea antrenorului emerit 
Gheorghe Cobzuc, căpitanul echipei. 
Jucătorii noștri vor participa la me
ciurile de calificare pentru acest 
turneu, care este inclus în Circuitul 
W.C.T. (grupa verde).

Tot pe Coasta de Azur evoluează 
și alți tenismani români și anume : 
Ion Sântei, Sever Mureșan și Viorel 
Sotiriu.

ATLEȚI AMERICANI
VOR EVOLUA

IN R. P. CHINEZA
YORK, 21 (Agerpres). 
Presse transmite : Intre

NEW 
France 
și 30 mai o selecționată de atletism 
a S.U.A., va întreprinde un turneu în 
R. P. Chineză. Asociația amatoare 
de atletism a S.U.A. a anunțat că, 
în vederea acestui turneu va selec
ționa 65 de atleți și atlete. Atleții a- 
mericani urmează să evolueze mai 
întîi, la 18 mai, în orașul Canton.
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Campionatul de hochei —grupa

MECIUL ROMÂNIA-ITALIA, HOTĂRÎTOR
PENTRU EVITAREA RETROGRADĂRII!

SAPPORO, 21,
actualei ediții

Penultima etapă 
a grupei B aa

campionatului mondial de hochei 
a programat vineri două partide, 
celelalte două (Elveția — Italia 
și R.D. Germană — Olanda) ur- 
mînd să se desfășoare sîmbătă. în 
primul meci de vineri s-au întîl- 
nit formațiile Japoniei și Iugo
slaviei. Desfășurînd un joc supe
rior, cu acțiuni variate, rapide, cu 
combinații spectaculoase, care au 
amenințat mereu poarta excelen
tului Otsubo, hocheiștii iugoslavi 
s-au impus, cîștigînd clar : 8—4 
(3—0, 3—3, 2—lj. Cele 12 goluri 
au fost realizate de : Petak — 2, 
Puterle — 2, R. Hiti, G. Hiti. Re
naud, Poljasek pentru Iugoslavia, 
Iwamoto, Hikigi, Tanaka 
mezaki pentru Japonia.

A doua partidă a opus 
ției R.F. Germania pe cea a 
niei. După o repriză foarte dis-

și To-

forma-
Româ-

AU OBȚINUT 0 PERFOBMANTA PIIOMITATOARf

putată, în care ambele echipe au 
ratat foarte .mult, înscriind fie
care cîte un gol, în următoarele 
două hocheiștii vest-germani și-au 
impus superioritatea, obținînd vic
toria cu scorul de 4—1 (1—1, 2—0, 
1—0). Punctele au fost înscrise de: 
Bos, Coeberles, Kuhnikhackl, 
Voelk și respectiv Tureanu.

Cu 10 puncte acumulate pină în 
prezent, dar cu un meci în plus, 
reprezentativa R.F. Germania a 
trecut pe primul loc în clasament, 
formația României fiind pe locul 
șase cu 4 puncte (19—22).

După cum se știe, potrivit re
gulamentului competiției, prima 
clasată din grupa B promovează 
în grupa A, iar ultimele două re
trogradează în grupa C. Dacă O- 
landa cu 0 puncte (mai are de 
jucat cu R.D; Germană și Japo
nia) este practic ca și retrogra
dată. pentru locul următor candi
dează trei echipe : Japonia 5 
(20-T-22), România 4 p și Italia 4 p 
(12—23). Ultima are însă un meci 
mai puțin jucaț, .cel cu Elveția. 
După calculele noastre, partida 
România — Italia, de duminică, 
va fi hotărîtoare pentru stabili
rea celei de a doua echipe care 
retrogradează.

echipajuluiDeoarece clasarea
România I (Panaitescu-Pascu) pe 
locul 6 la concursul internațional 
desfășurat la Oberhof constituie o 
performanță promițătoare pentru 
tînărul nostru pilot, se cuvine să 
aducem unele precizări în legătu
ră cu această competiție. La ea 
au luat parte 30 de echipaje din 
Austria (4), Cehoslovacia (3), R.D.

DUMINICA SEARA LA MENDOZA

ÎNCEPE „CUPA ȚĂRILOR LATINE" LA HANDBAL
O scrisoare a Federației argen- 

tiniene de handbal aduce la cu
noștință forului nostru de specia
litate cîteva detalii privind des
fășurarea „Cupei țărilor latine" la 
care — așa cum am anunțat — 
participă și reprezentativa de ti
neret a țării noastre.

Competiția, care începe dumini
că cu trei turnee preliminare — 
două din ele la Buenos Aires, iar 
al treilea la Mendoza — va reuni 
echipe reprezentative din Argenti
na, Brazilia. Franța. Italia, Ma
roc, Mexic, ROMÂNIA. Spania și, 
probabil. Canada.

Echipa tării noastre va evolua 
în grupa de la Mendoza împreună 
cu formațiile Mexicului și, proba
bil. Canadei. De altfel. primul 
meci al competiției va fi susținut 
de handbaliștii români și cei me
xicani, duminică seara, pe stadio
nul municipal din Mendoza, la 
ora 21 (luni, ora 2, la București).

A doua zi, luni 24 martie, vor 
începe și disputele din grupele de 
la Buenos Aires (Spania — Maroc

și Franța — Argentina). în timp 
ce la Mendoza se vor întîlnit (pro
babil) formațiile Mexicului și Ca
nadei. După două zile libere, 
handbaliștii români ar urma să 
primească replica selecționatei ca
nadiene (26 martie), pentru ca în 
ziua următoare să revină la 
Buenos Aires pentru a participa 
la turneul final Acesta se va dis
puta după sistemul „fiecare 
fiecare" între capii de serie 
celor trei grupe, în zilele de 
29 și 30 martie, începînd de 
ora 18 (ora locală). Sperăm că 
festivitatea de premiere, ce va 

la 30 martie (ora 23), echi- 
noastre se va afla pe 

cea mai înaltă a podiu-

vea loc 
pa țării 
treapta 
mului.

CU 
ai 

28, 
la 
la 
a-

(5),Germană (5), R.F. Germania 
Elveția (3), Italia (5) ș.a. întrece
rea a fost dominată de boberii 
din R.D. Germană, care au con
firmat din nou că startul bun luat 
anul acesta în arena internaționa
lă are o bază solidă și nu a fost 
întîmplător. Pe primele locuri 
s-au clasat : 1. R.D.G. I (Schonau- 
Bernhardt) 3:11,245 ; 2. R.D.G. II
(Nehmer-Gerneshausen) 3:11.605 ; 
3. R.D.G. III (Griibel-Saurbrei) 
3:13,541 ; 4. Cehoslovacia (Paulat- 
Suva) 3:13,583 ; 5. Elveția I (Schă- 
rcr-Schărer) 3:13.630 ; 6. România 
(Panaitescu-Pascu) 3:13,950. Echi
pajul român a lăsat în urmă pi- 
loți reputati, printre care Soravia, 
Bonichon (Italia), Candrian (Elve
ția), Delle-Karth (Austria) ș.a. Se 
cuvine să mai menționăm că Pa- 
naitescu a fost cronometrat cu al 
doilea timp absolut al concursu
lui (47:598, în manșa a treia), du
pă cel al lui Nehmer (47:456, în 
aceasi manșă). Evoluția echipatu
lui “
de 
în 
va 
bil

C.E. de hochei —juniori

ECHIPA ROMÂNIEI
JOACĂ CU IUGOSLAVIA

PENTRU LOCURILE 3-4
21. Ultimele meciuri dinHERISAU,

cadrul seriei a Il-a a campionatului 
european de juniori grupa B au fur
nizat următoarele rezultate : Norve
gia — Franța 4—3 (1—2, 2—1, 1—0) si 
România — Bulgaria 5—5 (2—0, 0—2, 
3—3). Este al treilea rezultat de ega
litate pe 
obține în

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT
BASCHET • „Cupa campionilor 

ropeni" (masculin), semifinale : A. 
Berck (Franța) — Ignis Varese (Italia) 
85—8â . (52—44). Baschetbalîjtn italieni au 
jucat excelent in repriza secundă, ob
ținînd o victorie care, 
aură 

'Principalii realizatori ai învingătorilor au 
fost Morse (24) ți Meneghin (16), iar 
de la Învinți Stewart (26) ; Real Madrid 
— Zadar (Iugoslavia) 
Pentru spanioli, Walter 
puncte. Meciurile retur,

CICLISM • „Marele 
șuluî

eu- 
S.

teoretic, le asi- 
calificarea în finala competiției.

109-82 (55-40).
a înscris 47 de 
la 27 martie.

_ ____ _ premiu al ora-
Annaba- s-a încheiat cu victoria 

rutierului suedez Svensk Nilsson, care a 
parcurs 730 km în 18 h 06:16,0. Pe echi
pe a cîștigat Suedia.

PATINAJ • In cadrul unui concurs de 
patinaj viteza desfășurat pe patinoa
rul de înalta altitudine ,.Medeo“ de la 
Alma Ata, sportiva sovietica Liubov Sad- 
sikova a stabilit un nou record al lu
mii în proba de 500 m cu timpul de 
41,69. Pe locul doi s-a clasat Tatiana 
Averina cu 41,79.

SCHI • La Val Gardena, ultimul con
curs pentru ,.Cupa mondiala-. Slalom 
special (f) : 1. Lise-Marie Norerod (El
veția), 2. Annemarie Proll-Moser (Aus
tria), 3. Roși Mittermaier (R.F.G.), 4. Fa- 
bienne Serrat (Franța). In urma acestui 
succes. Lise-Marie Morerod s-a situat pe 
primul loc în clasamentul final la sla- 

ilom, fiind urmată de Hanny Wenzel 
[(Liechtenstein) și Christa Zechmeister 
(R.F.G.) • în clasamentul genera! al 

Cupei mondiale-, pe primul !oc se a- 
flă Annemarie Proll-Moser cu 305 p, vir
tuală cîștigătoare a Cupei, secundată de 
Hanny Wenzel — 199 d. • In aceeași 
localitate în cadrul 7,Cupei mondiale- la

schi (masculin), s-a disputat o probă de 
coborîre care a fost cîștigată de aus
triacul Franz Klammer cu timpul de 
2:01,22 (pîrtia a măsurat 3 900 m) • In 
clasamentul ,.Cupei Mondiale" se află 
acum la egalitate pe primul loc cu cîte 
240 puncte trei schiori : Franz Klammer 
(Austria), Gustavo Thoeni (Italia) 
Ingemar Stenmark (Suedia).

ȘAH • Turneul de la Belgrad (run
da a 14-a) : Pihailici — Waznecki 1—0, 
Vreeken — Vulovici 1—0, Jurcinska — 
Gheorghîeva. Bozovicl — Kozlovskaia și 
Veroczl — Cejici, remize. In clasament 
conduc Veroczi (Ungaria) și Kozlovskaia 
(U.R.S.S.), cu cîte 9 p, urmate de La- 

zarevîcî — 8Vz p (2).
TENIS • „Cupa Altamira" (Circuitul 

W.C.T.) : Laver — Kakulia 6-7, 6—3, 6—1 : 
Tanner — Metreveli 6—3, 6—7, 6—1 ; El 
Shafei — Ruffels 6—7, 7—6, 6—3 ; Stone — 
Pattison 6—2 : 6—7, 6—3 • La Madison
Square Garden (New York) : Kndes — 
Austin 6—3, 6—1, Gerulaitis — Fletcher
6—4, 7—6 ; Mayer — Kuki 6—3, 6—1 • La
Memphis (Tennessee) : Smith, Lutz — 
Bartlett, Fort 6—2, 6—1 : Gerken. Rahim 
— Battrick, Stilwell 7—6, 7—5 ; Vijay si 
Anand Amritrai — Zednik Hrebec 6—4, 
6—3 • La Dallas (Texas) : Morozcva —
Schallau 7—5, 6—2, Gootagong — Zienen- 
fuss 6—2, 6—2. Wade — Turnbull 6-0, 
6-1, Durr - Hunt 7-6, 6-2.

TENIS
„Cupa „ . _.. ..___.
U.R.S.S. 4—3 n In aceeași 
Ungaria “ 
pa maghiară__ _______ „
mondial Istvăn Jonyer, care 
2—1 oe Kunz și cu 2-0 oe Orlowski, 
partida feminină, cehoslovaca 
a dispus cu 2—1 de Magos.

Și

6-2. Wade
— Hunt 7—6,

DE MASA • La Moscova, în 
Ligii europene" : Anglia — 

competiție, 
Cehoslovacia 4—3. Din echi- 

s-a evidențiat camoionul 
i-a învins cu 

In 
Riedlova

Panaitescu-Pascu la concursul 
la Oberhof ne dă speranțe că 
sezonul viitor bobul românesc 
fi reprezentat în mod onora
ta întrecerile internaționale.

care formația noastră îl
__  ... această competiție. Juni

orii români au condus cu 5—2 pină 
în ultimele 8 minute ale partidei (au 
marcat : Hălăucă, Gyorgypall, Un- 
gureanu, Vișan, Olenici), cînd s-a 
văzut egalată. Rezultatul de egalitate 
a convenit desigur formației bulgare 
care, cu 5 p. s-a calificat pentru fi
nala cu Elveția. Cu 3 puncte, la fel 
ca Norvegia, dar cu un golaveraj 
mai bun (14—14 față de 9—12) echioa 
României va juca cu cea a Iugosla
viei în finala pentru locurile 3—4, 
iar Norvegia cu Danemarca pentru 
locurile 5—6. Pentru locurile 7—8 se 
vor întîlni Franța și Austria.

IRINA RODNINA Șl ALTK5/NDR ZAIȚEV SE CĂSĂTORESC I
MONTREAL, 21 (Agerpres). — Cu

noscuta patinatoare sovietică Irina 
Rodnina a anunțat că în cursul lu
nii aprilie se va căsători cu parte-

nerul ei Aleksandr Zaițev. 
campion mondial se află în 
într-un turneu peste hotare.

Cuplul 
prezent

DE PRETUTINDENI

Corespondentă din Italia

ESTE POSIBILA 0 REGRUPARE A FRUNTAȘELOR
O dată 

la Roma, 
bal, pare 
în sensul că cele 3 puncte cîte se
pară echipa torineză, lidera clasamen
tului, de Napoli nu ar putea să re
prezinte un obstacol imposibil de 
trecut pentru napolitani. Și, de ase
menea, nu este exclusă o regrupare 
a fruntașelor, care ar da astfel o 
nuanță de incertitudine asupra învin
gătoarei. Spunem „se pare“, întru- 
cît Juventus este totuși o echipă cu 
asemenea resurse îneît poate să-și 
mărească chiar avantajul, dat fiind 
faptul că atît Napoli cît și Lazio — 
urmăritoarele imediate 
să susțină meciurile cu 
renul acesteia.

Duminică, la Torino, 
primi vizita lui Inter, 
zionale palid, totalmente deosebit de 

fotbalul european 
cu puțin timp în

cu înfrlngerea lui Juventus 
campionatul italian de fot- 
să fi luat o nouă turnură,

cel ce a dominat 
(și chiar mondial)

PROGRAMUL

— vor trebui 
lidera pe te-

Juventus va 
Un Interna-

urmă. Deși slăbită, echipa milaneză 
credem că va găsi totuși acea licărire 
de orgoliu care să facă din ea un 
partener serios pentru Juventus.

în schimb, Napoli se va deplasa 
la Cagliari. Dar echipa sardă trece 
prin momente dificile : va lipsi din 
nou Riva (care, probabil, nu va mai 
reintra decît în viitorul campionat). 
va lipsi, de asemenea, colaboratorul 
său predilect, Gori, ceea ce ne face 
să credem că echipa insulară nu va 
fi în măsură să facă față marșului 
sigur al lui Napoli...

Lazio însă nu stă pe roze în aceas
tă duminică, în care va trebui să 
susțină cel mai dificil meci din retur, 
împotriva Romei. Din această etapă 
mai rețin atenția meciul Milan—To
rino și cele dintre echipele amenin
țate : Cesena — Varese și Lanerossi 
— Sampdoria.

CESARE TRENTINI

SEMIFINALELOR CUPELOR EUROPENE
ZtlRICH, 21 (Agerpres). — La Zu

rich, a avut loc vineri la amiază, 
tragerea la sorți pentru stabilirea 
jocurilor din cadrul semifinalelor cu
pelor europene la fotbal. Iată pro
gramul acestor întîlniri : „Cupa cam
pionilor europeni" : Saint Etienne 
— Bayern Miinchen; Leeds United — 
C.F. Barcelona : „Cupa cupelor": 
Ferencvaros Budapesta — Steaua Ro
șie Belgrad ; Dinamo Kiev — P.S.V.

Eindhoven (Olanda) : „Cupa UEFA”: 
Twente Enschede (Olanda) — Juven
tus Torino și F. C. Koln — Borus
sia Mdnchengladbach (R. F. Germa
nia). întîlnirile vor avea loc la 9 a- 
prilie (turul) 
Meciul dintre 
F. C. Koln și 
bach se va 
„manșă".

și 23 aprilie (returul), 
echipele vest-germane 
Borussia Monchenglad- 
disputa într-o singură

ÎN CADRUL „Cupei Europei cen
trale". echipa Rijeka a întîlnit pe te
ren propriu formația maghiară Ta- 
tabânya. Fotbaliștii iugoslavi au cîș
tigat cu 3—1 (1—1). în clasamentul
acestei grupe conduce neînvinsă for
mația austriacă Wacker Innsbruck — 
6 p, urmată de Rijeka — 2 p și Ta- 
tabănya — 2 p.

ECHIPA MEXICULUI și-a început 
pregătirea în vederea campionatului 
mondial din anul 1978. Fotbaliștii 
mexicani vor întreprinde în cursul 
lunii octombrie un turneu în Eu
ropa. Pînă acum au fost perfectate 
întîlniri în Suedia, Franța, • Turcia, 
Olanda și R. F. Germania.

SELECȚIONATA S.U.A. va între
prinde un turneu de patru meciuri 
în Europa. Fotbaliștii americani vor 
juca primele două 
nia : la 26 martie 
echipa Poloniei și 
Szczecin cu echipa 
ză. Apoi, echipa 
zilele de 2 și 3 
respectiv Pescara 
formații italiene

REZULTATE
etapa a 31-a a campionatului francez: 
Lyon —Nîmes 2—2 ; Marsilia — Lens 
4—0 ; Bastia — Monaco 1—0 ; Reims 
— Sochauk 2—1 ; Lille — Nantes 
3—0 ; Angers — Strasbourg 5—1 ; 
Rennes — Bordeaux 1—1 ; St. Ger
main Paris — Troyes 0—0 ; Nisa — 
Red Star 2—1. Clasament : 1. St. .
Etienne — 44 p (două meciuri mai 
puțin disputate) ; 2. Marsilia — 42 p : 
3. Bastia — 37 p (două jocuri mai 
puțin).

IN ZILELE de 1, 2 și 3 aprilie vor 
avea loc. la Monaco, lucrările unui - 
seminar internațional de fotbal care 
va avea ca temă principală, „Viito
rul jocului de fotbal". La acest se
minar, au fost invitați să participe 
mai mulți renumiți antrenori, arbitri 
internaționali, conducători ai unor 
cluburi de fotbal și o serie de ju
cători ca, de exemplu, Johan Cruiff, 
Fachetti, Paulo Cesar și Pele.

partide în Polo- 
la Poznan cu 
la 28 martie la 

olimpică polone- 
S.U.A. va evolua în 
aprilie la Roma și 
în compania o două 
de club.
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