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DIVIZIA

LIDERUL ÎNVINS LA TIRGU-MUREȘ
;• O singură echipă neînvinsă în retur : F. C. Galați • F.C.M. Reșița (un punct în retur,
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REZULTATE TEHNICE
(1-0)

din opt posibile) ce

dează locul doi

Astenia de primă-

vară" a echipelor clu

jene • Meci drama-

tic la Rm. Vîlcea..,

Smarandache, 
dezechilibru, șutea- 
ză printre picioa
rele lui Ologeanu, 
trimițind balonul, 
in plasă, pe lingă 

Ilieș
Foto : S. BACKSY

ETAPA VIITOARE (26 martie)

Echipa feminină. Sus (de la st. la dr.) : I. Petculeț, M. Chima E. Sloian 
antrenoarea Doina Ivănescu, M. lonescu, G. Popa, M. Grigoraș, c. Dinculiță; 
jos : E. Milencu, H. Bogdan, V. Hoffmann, I. Siclovan, A. Constantinescu.

Echipa masculină. Sus (de la st. la dr.) : Enescu, Schreiber. Tutovan, 
antrenorul G. Eremia, Vdișteanu, Zolia, Vrincuț, Băroiu, Dumănoiu ; jos : 
Marinescu, Vranifă, mascurul Dumitrașcu, Păușescu, "

F. C. GALATI — POLITEHNICA IAȘI
C.F.R. CLUJ-NAPOCA — STEAGUL ROȘU 
U. T. A.
CHIMIA RM. VILCEA 
A.S.A. TG. MUREȘ
JIUL
POLI. TIMISOARA 
SPORTUL STUD.
STEAUA

F. C. CONSTANTA
F. C. ARGEȘ 
DINAMO
OLIMPIA SATU MARE 
UNIV. CRAIOVA 
„U" CLUJ-NAPOCA 
F.C.M. REȘIȚA

(1-0)
(1-2)
(1-0) 
(1-0)
(0-0)
(0-0)
(1-0)

STEAGUL ROȘU — 
JIUL —
POLI. TIMIȘOARA — 
OLIMPIA S. MARE — 
C.F.R. CLUJ-NAPOCA — 
POLITEHNICA IAȘI — 
CHIMIA RM. VILCEA — 
DINAMO —
F. C. GALAȚI —

F.C.M. REȘIȚA 
SPORTUL STUD. 
„U" CLUJ-NAPOCA 
STEAUA
A.S.A. TG. MUREȘ 
UNIV. CRAIOVA
F. C. CONSTANTA 
U. T. A.
F. C. ARGEȘ

Oros.

GOLGETERII CLASAMENTUL DIVIZIEI A CITIȚI IN PAGINttE 2—3

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

12 GOLURI : I. Mu- 
reșan (A.S.A. Tg. Mu
reș) - 1 din 11 m, 
Oblemenco (Universi
tatea Craiova) — 6
din 11 m.

10 GOLURI : Dâ- 
nilă (Politehnica lași). 
Radu II (F. C. Ar
geș), Roznai (Jiul), 
lordânescu (Steaua) — 
1 din 11 m.

9 GOLURI : Gher- 
gheli (Steagul roșu), 
Năstase (Steaua), Bro- 
șovschi (U.T.A.) - 1
din 11 m.

1. DINAMO ( 1) 21 15 2 4 38—18 32
2. A.S.A. Tg. Mureș ( 3) 21 12 2 7 29—26 26
3. F.C.M. Reșița ( 2) 21 10 4 7 31—23 24
4. Univ. Craiova ( 4) 21 9 5 7 34—20 23
5. Steaua ( 5) 21 10 3 8 37—26 23
6. U.T.A. ( 6) 21 10 3 8 26—22 23
7. Olimpia S. Mare ( 7) 21 8 5 8 18—18 21
8. Sportul stud. (11) 21 9 3 9 24—26 21
9. „Poli" Timișoara (12) 21 9 3 9 17—22 21

10. Jiul (14) 21 8 4 9 29—20 20
11. F. C. Argeș ( 8) 21 9 2 10 29—26 20
12. C.F.R. Cj-Napoca (10) 21 6 8 7 15—18 20
13. Steagul roșu (13) 21 7 5 9 26—18 19
14. F. C. Constanța ( 9) 21 7 5 9 21—26 19
15. „U“ Cluj-Napoca (15) 21 6 6 9 15—28 18
16. Chim. Rm. Vîlcea (17) 21 5 7 9 19—36 17
17. Politehnica lași (16) 21 8 0 13 24—39 16
18. F. C. Galați (13) 21 5 5 11 9—29 15

CRONICILE ETAP0 A X’XF'a

A DIVIZIEI A LA FOTBAL

Sîmbătă seara. Floreasca
din Capitală, echipele masculine și 
feminine de volei participante la 
turneele pentru desemnarea campi
oanelor șl-au încheiat activitatea în 
ediția. 1974—1975 a Diviziei A. Titlu
rile au revenit — la feminin și 
masculin — formațiilor clubului Di
namo, care reușesc această dublă 
performanță după 17 ani (în 1958 
și echipa de fete și cea de băieți au 
terminat învingătoare în campionat). 
Dacă formația masculină dinamovfe- 
tă îșl asigurase primul loc încă 
din penultimul turneu, cea femi- 
nihă a obținut victoria la potou, în 
urma unui spectaculos tur de for
ță în uUim ele două turnee, în care 
a ,clș;Ugat totul, egalînd 
clasameritului pe Rapid 
deținea la un moment 
vttriiaj de trei puncte !) 
du-i-titlul la setaveraj.

Programul ultimei zile 
a avut in partida Dinamo—Penici
lina singurul punct de mare atrac-

In fruntea 
(echipă ce 
dat un a- 
și smuJgSn-

de întreceri

DE FOTBALJ0Î, REUNIREA LOTULUI REPREZENTATIV
ÎN VEDEREA PARTIDEI CU CEHOSLOVACIA
vederea disputării meciului ami- 
cu Cehoslovacia, care va avea 
luni, 31 martie, la Praga, com-

In
cal
loc ____ . . _ .
ponențil lotului național de fotbal 
se vor reuni joi, 27 martie, la Bucu
rești. Pentru această partidă — care 
face parte din programul de pregă

tire pentru dificila întîlnire, de la 17 
aprilie, în compania echipei Spaniei 
— selecționabilii vor susține și o in- 
tîlnire de verificare, vineri 28 mar
tie, în nocturnă, pe stadionul „23 
August”, cu o formație încă ne
desemnată.

DIVIZIA A LA RUGBY

ÎN PARTIDA DERBY, 
DINAMO - STEAUA 9-7

Farul — la prima înfringere
Partidele etapei a Xl-a a cam

pionatului de rugby, s-au desfă
șurat pe o vreme 
rece, care, firesc, 
prenta pe calitatea 
se explică de ce
(STEAUA — DINAMO) nu a îm
plinit întrutotul speranțele puse 
în el. Meciul a fost adesea în- 
cîlcit, balonul a circulat anevoie, 
iar jucătorii au comis greșeli de 
tehnică, desigur și datorită vîntu- 
iui care a bătut în rafale și te
renului greu. Steaua s-a adaptat 
mai repede condițiilor amintite, 
reușind încă din start să punc
teze : Alexandru Dumitru creează 
o bre«ă în dispozitivul dinamo
vist, de care a profitat Radu lo-

neașteptat de 
și-a pus
acestora. Așa 
derbyul zilei

am-

nescu, autorul unei încercări la 
colț, rămasă netransformată : 4—0 
pentru gazde. Campionii, avînd și 
avantajul vîntului, domină în 
continuare pe înaintare și pun în 
pericol buturile adverse. Dinamo 
se apără însă exact, iese în cîteva 
rînduri bine la contraatac și 
creează cîteva faze „fierbinți". Ast
fel, în min. 30, după o acțiune 
energică, prelungită, mingea a- 
junge la Boroi, urmează o aglo
merare în apropierea terenului de

Dimitrie CALLIMACHI 
RAEȚCHI

(Continuare in pag. a

stirnit de întrebarea care 
puneau amatorii de volei : va 

reuși echipa ieșeană să producă o 
mare surpriză șl să restituie giu- 
leștencelor poziția fruntașă (și tit
lul), pierdută de acestea cu 'O zi 
înainte ? Speranțele suporterilor ra- 
pidișiti au fost însă zadarnice. Și 
nici nu putea fi altfel, avînd în ve
dere pe de o parte forma destul 
de ștearsă pe care o arătase Peni
cilina și ascensiunea irezistibilă a 
dinamovistelor pe de altă parte. 
Elevele maestrei emerite a sportului 
Doina Ivănescu au început partida 
cu decizie, dominînd clar prima 
parte a întrecerii prin atacuri pu
ternice în diagonală, cărora apăra
rea ieșeană nu le-a putut face față, 
și prin blocaje sigure. Abia în se
tul al doilea Penicilina, încurajată

Aurelian BREBEANU

(Continuare în pacj. 2-3)

„TURNEUL PRIMĂVERII** LA BOX

MIRCEA SIMON, TEOFIL GHINEA Șl ION VLADIMIR
După o săptămină de aprige 

dispute, sîmbătă s-au disputat fi
nalele 
box la 
250 de 
dovedit 
in relief cîteva autentice talente.

SPECTACOL DE CALITATE
O sală arhiplină, un public en

tuziast și partide de excelentă 
calitate, iată atributele reuniunii 
finale a „Turneului primăverii" 
la box, desfășurată la Galați. Pri
mul meci, la cat. semimuscă, a 
opus pe rutinatul Petre Ganea 
(B. C. Galați) colegului mai tînăr 
de sală Teofil Ghinea. Cu doar 14 
meciuri la activ tînărul Ghinea 
a produs o mare surpriză și tot
odată o excelentă impresie spe
cialiștilor prezenți în jurul rin
gului, prin felul cum a luptat și

„Turneului primăverii" la 
care au participat aproape 
pugiliști. Competiția și-a 
din plin utilitatea, scoțind

REVELAȚIILE COMPETIȚIEI
și-a depășit adversarul, care a 
făcut totul pentru victorie, dar a 
trebuit să se recunoască învins 
în fața unui autentic talent. Teo- 
fil Ghinea a obținut victoria în 
unanimitate. Următoarea finală, 
la cat. cocoș, a pus fața în față 
pe Ștefan Duminică (B. C. Ga
lați) și Dinu Condurat (Steaua). 
După o întîlnire echilibrată Șt.
Duminică a fost 
gător la puncte. La 
ușoară, într-un meci strîns, 
gil Sîrbu (Metalul Bocșa) a în
vins la puncte (3—2) pe Constan
tin Dia (Steaua). La cat. semimij- 
locie, Ilie Tîrîlă (B. C. Galați), 
după ce a pierdut prima repriză, 
l-a întrecut prin k.o. în rundul 2

declarat învin- 
cat. semi- 

Vir-

Mijlocașul la grămadă dinamovist Paraschiv, unul dintre tinerii care pro
mit foarte mult, deschide propria linie de treisferturi. „Bătrinul" Mateescu 
nu mai poate interveni... (Fază din meciul Steaua — Dinamo 7—9)

Foto ; Dragoș NEAGU

pe tînărul Marian Ungureanu (Rul
mentul Brașov). Meciul de la mij
locie a fost dramatic. Sandu Tîrîlă 
(B. C. Galați) și Nicolae Chipirog 
(Nicolina Iași) au furnizat o în
cleștare rar văzută. Ambii bo
xeri, capabili de lovituri năpraz- 
nice, au căutat să se trimită re
ciproc la podea. Datorită unui fi
nal mai clar, Tîrîlă a fost decia- 
rat învingător la puncte (3—2). O 
altă revelație a acestei competiții 
a fost greul Mircea Simon (Di
namo Buc.), care l-a învins prin 
abandon în prima repriză pe 
Gică Axente (Dunărea Galați), 
care la rîndul său l-a întrecut, 
în preliminarii, pe Vasile Lehă- 
duș. Dar, examenul maturității 
a fost dat de tînărul greu dina
movist în meciul semifinal, cînd 
l-a întrecut, într-o manieră en- 
tuziasmantă, pe campionul națio
nal Ilie Dascălu (Farul).

Paul IOVAN
MECIURI DÎRZE

Finalele „Turneului primăverii" 
categoriile muscă, pană, u- 

șoară, mijlocie mică și semigrea, 
disputate sîmbătă seara în Sala 
sporturilor din Brăila, au prile
juit un spectacol atractiv, mai a- 
les prin dîrzenia cu care cei zece 
pretendenți la primul loc și-au 
apărat șansele. Deși erau la capă
tul unui maraton pugilistic de a- 
proape o săptămînă, finaliștii au 
dovedit o foarte bună pregătire 
fizică, lupta din ring fiind dusă 
cu vigoare pînă la .ultimul sunet 
de gong. Din păcate, nu putem

Petre HENȚ

(Continuare in pag. 2-3)



INTUIREA CONDUCERILOR ZIARELOR 
DE SPORT DIN UNELE TÂRÎ SOCIALISTE
De la 19 la 22 martie 1975 au 

avut loc, la București, lucrările în- 
tîlnirii conducerilor ziarelor de 
sport din unele țări socialiste.

La întilnire au participat redac
tori șefi, redactori șefi adjuncți și 
șefi ai secțiilor internaționale ai 
următoarelor cotidiene de sport i 
CESKOSLOVENSKY SPORT-Pra- 
ga ; DEUTSCHES SPORTECHO — 
Berlin ; NARODEN SPORT — So
fia ; NEPSPORT — Budapesta ; 
PRZEGLAD SPORTOWY — Varșo
via ; SOVIETSKI SPORT — Mos
cova, SPORT — Bratislava; SPORT 
r- Katowice, SPORTSKE NOVOSTI 
— Zagreb și SPORTUL — Bucu
rești.

Participant!! la întilnire s-au in
format reciproc asupra stadiului 
schimburilor de informații, repor
taje. articole și fotografii sportive

dintre redacțiile ziarelor pe care 
le reprezintă și au avut întîlniri 
bilaterale pri-vind schimburile de. 
redactori la manifestările sportive 
internaționale care se dispută în 
țările respective.

Delegațiile cotidienelor de sport 
prezente la întîlnire au fost pri
mite la Consiliul Național pentru 
Educație Fizică și Sport de către 
președintele C.N.E.F.S., general lt. 
Marin Dragnea, precum și la Uni
unea Ziariștilor.

Oaspeții au vizitat obiective 
sportive și turistice și au făcut o 
excursie pe Valea Prahovei.

Lucrările reuniunii s-au desfă
șurat într-o atmosferă de caldă 
prietenie și de interes reciproc 
pentru dezvoltarea relațiilor bila
terale între redacțiile cotidiene
lor de sport din țările socialiste.

I
I 
I
I
I 
I
I 
I
I

AZI. CONCURS INTERNAȚIONAL DE PATINAJ ARTISTIC
Incepînd din această dimineață, pa

tinoarul acoperit „23 August** din 
Capitală va găzdui, timp de trei 
zile, întrecerile concursului interna- 
țoinal de patinaj artistic, la care 
și-au anunțat participarea reprezen
tanții a 9 țări : Bulgaria, Cehoslova
cia, R.D. Germană, R.F. Germania, 
Iugoslavia, Polonia. U.R.S.S., Unga
ria și România. Spre deosebire de 
anii trecuți, la actuala ediție a con
cursului internațional au fost invi
tați și patinatori seniori, ceea ce ri
dică în mod simțitor cota interesu
lui.

„TURNEUL PRIMĂVERII"
(Urmare din pag 1)

face o apreciere laudativă și pen
tru capitolul pregătire tehnico- 
tactică. Cu excepția lui Ion Vla
dimir (Dinamo București), Gheor- 
ghe Ciochină (Steaua) și, oarecum, 
a tînărului Ion Mantu (Ceahlăul 
Piatra Neamț), ceilalți competi
tori au neglijat aproape complet 
apărarea, recepționînd lovituri cu 
nemiluita. Au excelat în această 
privință „muștele" Ion Gavrilă 
(Steaua) și învinsul său Ion Do
wse (Box Club Galați) și „semi
greii" Constantin Văran (C.S.M. 
Reșița) și învingătorul său Vasilc 
Croitoru (Steaua). Cea mai bună 
evoluție în seara finalelor a a- 
vut-o „ușorul" Ion Vladimir (Di
namo Buc.). El a întîlnit în Ion 
Budușan (Steaua) un adversar di
ficil, deosebit de agresiv și dur, 
care i-a pus adesea probleme se
rioase. Vladimir a rezolvat, însă, 
totul cu calm, obținînd o clară 
victorie la puncte. Campionul „pe
nelor", Gheorghe Ciochină, fără 
a evolua la adevărata sa valoare, 
a cîștigat la puncte meciul cu 
Ion Mantu (Ceahlăul). Mantu a 
plăcut prin talentul, ambiția și 
cunoștințele sale, pentru care 
merită felicitări și atenție din par
tea selecționerilor federației. „Se
migreii" V. Croitoru (Steaua) și 
C. Văran (C.S.M. Reșița) s-au 
„căutat" tot timpul cu lovituri 
decisive, dar meciul s-a terminat 
cu victoria la puncte a lui Croi
toru, mai clar și mai hotărît în 
acțiuni în ultima parte a întîlni- 
rii. Fără istoric, finala categoriei 
mijlocie mică dintre Alexandru 
Tîrboi (Farul) și Vasile Didea 
(Dinamo București), cîștigată la 
puncte de către sportivul con- 
stănțean.

Tara noastră va fi reprezentată 
de un lot de 13 sportivi : L. Azzola, 
B. Krutil, A. Vasile, Emilia Czlbula, 
Irina Nlchiforov, Silvana Suciu și 
Dana Rădulescu — la juniori și A. 
Bulete, A. Georgescu, M. Ion, Bea
trice Hușttu, Doina MltriciCă si Ga
briela Voica la seniori. Iată acum 
programul complet al concursului : 
astăzi, între orele 8—15 figuri obli
gatorii, ora 19 festivitate de deschi
dere, 19,30—22 program scurt ; marți 
25 martie orele 8—15.30 figuri obliga
torii, ora 18—20 program scurt : 
miercuri 26 martie, orele 10.30—12.30 
concurs program liber juniori, ora 
15—17.30 concurs program liber se
niori, 17.40 demonstrația laureaților 
Si festivitatea de premiere.

ECHIPELE DE VOLEI
(Urmare din pag. 1)

frenetic de galeria proprig și de cea 
giuleșteană, a izbutit să echilibreze 
balanța întîlnirii, să strîngă sco
rul și chiar să aibă un avantaj de 
un punct spre final (13—12). Greșe
lile în atac săvîrșite de jucătoarele 
ieșene au făcut ca și acest set să 
revină tot bucureștencelor. Cel de 
al treilea avea să fie și ultimul, 
întrucît Dinamo, cu Venera Hoff
mann din nou în clispziție de joc, 
cu Helga Bogdan, Gabriela Popa și 
Mariana Ionescu deosebit de eficace, 
domină de la un cap la altul cu 
autoritate, terminînd victorioasă, 
mai clar decît se presupunea : 3—0 
(9, 13, 7). în celălalt meci, RapH în
vinsese pe Farul cu 3—0 (7, 6, 11).
1. DINAMO 15 11 4 39:19 26
2. Rapid 15 11 4 37:21 26
3. Penicilina 15 8 7 29:25 23
4- Farul 15 0 15 5:45 15

Ultima zi a turneului masculin nu 
mai putea produce nici o modifi
care în clasamentul fruntașelor, sta
bilit cu o zi înainte, cînd Dinamo 
— virtuală cîștigătoare — a cedat 
meciul cu Steaua, anulîndu-le astfel 
băimărenilor orice șansă de a mai 
ocupa locul al doliea. In ultimele 
meciuri : Explorări — Steaua 3—1 
(10, 15, —12, 13) și Dinamo — C.S.U. 
Galați 3—1 (—11, 10, 5, 3).
1. DINAMO 15 12 3 39:18 27
2. Steaua 15 8 7 28:29 23
3. Explorări 15 7 8 30:30 22
4. C.S.U. Galați 15 3 12 19:39 18

★
O Rezultate înregistrate în grupa a 

II-a valorică : FEMININ : Olimpia 
Constr.—Medicina 3—0 C.S.U. Galați 
—I.E.F.S. 3—2, C.S.M. Sibiu—Univ. 
Timișoara 3—1, Spartac — Univ. Cra
iova 1—3 ; MASCULIN : C.S.M. Su
ceava — ,,U“ Cluj-Napoca 2—3, Pe
trolul — I.E.F.S. 0—3, ,,Poli“ Timi
șoara — Univ. Craiova 3—0, Viitorul 
Bacău—Rapid 3—2.

DIVIZIA A LA BASCHET
Campionatele republicane de 

baschet au continuat, sîmbătă și 
duminică, cu meciurile penultimei 
etape a întrecerii masculine și ale 
etapei a 21-a a disputei feminine.

MASCULIN, GRUPA 1—6
DINAMO — UNIVERSITATEA 

TIMIȘOARA 82—66 (49—26). Depar
te de a fi la înălțimea unui derby 
(așa cum era de așteptat la un joc 
între echipele clasate pe locurile 1 
și, respectiv, 3 in Divizia A), întîl- 
nirea a fost la discreția campio
nilor, aflați în vervă deosebită, 
spre deosebire de timișoreni care 
(mulțumiți probabil cu medalia de 
bronz pe care o au asigurată) au 
manifestat un grad scăzut de com
bativitate.

UNIVERSITATEA CLUJ-NAPO
CA — I.E.F.S. 74—63 (41—38). De
but favorabil al gazdelor, urmat de 
o revenire a oaspeților care au și 
condus (min. 22 : 42—41). Apoi, a 
fost din nou rîndtil clujenilor să 
domine și să cîștige pe merit. 
(M. RADU-coresp.)

RAPID — STEAUA 2—0. pentru 
că steliștii au prezentat carnetele 
de legitimare cu 10 minute după 
trecerea celor 15 minute regula
mentare. Antrenorul M. Nedef a

anunțat, însă, că va prezenta un 
memoriu (însoțit de documente 
care să ateste că forfait-ul s-a da
torat unor cauze de forță majoră), 
cerînd reprogramarea meciului. 
Biroul federal va hotărî în ședința 
sa de marți.

GRUPA 7—12
FARUL — I.C.E.D. 76—73 (34—33) 
C.S.U. GALAȚI — POLITEHNI

CA IAȘI 64—67 (33—27)
POLITEHNICA BUCUREȘTI — 

C.S.U. TG. MUREȘ 89—70 (44—31)
FEMININ

C.S.U. GALAȚI — I.E.F.S. 45—80 
(31—47). Conduse excelent din teren 
de Viorica Balai, bucureștencele 
au obținut un sueces clar. (T. SI- 
RIOPOL-coresp.)

UNIVERSITATEA IAȘI — C.S.U. 
TG. MUREȘ 45—46 (19—24). Joc de 
slab nivel tehnic. Gazdele au do
minat, dar oaspetele au învins, 
pentru că au avut contraatacuri 
eficiente. (C. TINCA-coresp.)

VOINȚA BUCUREȘTI — RAPID 
68—54 (36—24).

OLIMPIA — CONSTRUCTORUL 
- UNIVERSITATEA CLUJ-NA
POCA 89—72 (40—34)

POLITEHNICA — CRIȘUL 91— 
70 (45—34).

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ :
CONCURSUL PRONOSPORT, ETA

PA DIN 23 MARTIE 1975
I. Sportul St.—„U“ Cluj-Napoca 1

II, F.C. Galați—Polit/'enica Iași 1
III. C.F.R. Cluj-Napoca—St. roșu X
IV, U.T. Arad—F.C. Constanța 1
V. Steaua—F.C.M. Reșița 1

VI. Chimia Rm. V.—F.C. Argeș X 
Vn. A.S.A. Tg. M.—Dinamo 1

VIII. Jiul—Olimpia S.M. 1
IX. Poli. Tim.—Universitatea Cv. 1
X. Lanerossi—Sampdoria X

XI. Lazio—Roma 2

XII. Milan—Torino 1
XIII. Ternana—Bologna X

Fond de cîștiguri : 369.507 lei.
NUMERELE EXTRASE LA TRA

GEREA SPECIALA PRONOEXPREX 
DIN 23 MARTIE 1975. FOND DE CÎȘ- 
TIGURI PROVIZORIU: 1.860.000 lei. 
EXTRAGEREA I: 9 42 39 28 29 7: EX
TRAGEREA a ii-a : 24 40 36 26 1 ; EX
TRAGEREA a 111-a: 3 41 24 38 32 43 : 
EXTRAGEREA a IV-a: 28 16 10 43 18 
37 : EXTRAGEREA a V-a : 13 39 14 
21 29 22 26 1.6.
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DIVIZIA A
ETAPA a 21-a

PI

A. S. A. 2(1)
DINAMO 0(0)
TG. MUREȘ, 23 (prin telefon)
Recordul absolut de spectatori 

înregistrat azi (n.r. ieri) în loca
litate a fost onorat cum se cu
vine de cele două combatante. 
Partida derby a etapei a prezen
tat în majoritatea timpului de joc 
o întrecere de ridicată calitate. 
De o parte, am văzut jocul or
ganizat și de bun nivel al dina- 
moviștilor, de cealaltă, un joc în 
viteză și cu mare forță de pene
trație, fotbalul gazdelor. De alt
fel, victoria elevilor lui Tiberiu 
Bone e consecința fotbalului mult 
mai direct, a șuturilor trimise cu 
destulă precizie și din pozițiile 

a
a-

cele mai diverse. Dar pentru 
o obține, mureșenii au făcut 
pel la toate resursele lor.

în prima repriză, mai mult 
jumătate de oră oaspeții au avut 
un avantaj teritorial evident, ei 
reușind prin pase dese și pre
cise să depășească compartimen
tul median al adversarului și să 
se apropie în repetate rînduri de 
careul de 16 m. Dominarea terito
rială a lui Dinamo nu a dus însă 
la fazele cele mai productive la 
poarta lui. Nagel, deoarece ata- 
canții și mijlocașii bucureșteni au 
evitat să șuteze. Marea ocazie a 
acestei perioade de dominare di-

de

SUCCESUL ATACULUI MAI DIRECT
Stadion „23 August"; teren bun; timp foarte friguros ; spectatori aproxi

mativ 25 000. Au marcat: HAJNAL (min. 40), BOLONI (min. 52). Raport de 
cornere : 16-4. Raportul șuturilor la poartă : 18-16 (pe spațiul porții : 11-11). 
Raportul faulturilor comise : 15—14.

A.S.A. : Nagel 7 — Gligore 7. Kiss 7, Ispir 8, Onuțan 8 — Naghi 7, Bo- 
ălnl 9, Varodi 7 — Fazekaș 7, Mureșan 8, Hajnal 8.

DINAMO : Constantinescu 7 — Cheran 7, Dobrău 6, G. Sandu 7, Deleanu 
7 — Nunwelller VI 6, Dinu 7, Custov 6 (min. 56 Dumitrache 6) — D. Georgescu 
7, Zamfir 7, Lucescu 7.

Arbitrajul : FOARTE BUN; la centru : M. Rotaru (lași); la linie : V. To- 
pan (Cluj-Napoca) și |. Țlfrea (Tîrgoviște).

Cartonașe galbene : Ispir și Zamfir.
Trofeul Fetschovschî : 9.
La tineret-speranțe : 1-0 (1-0).

în min. 
ratează

namovistă se înregistrează 
32, cînd. după ce Zamfir 
de la 4 m, Isplr respingînd în 
ultimă instanță mingea, Dinu șu- 
tează milimetric pe lingă bară, 
de la 16 m. Ultimele 10 minute 
văd un iureș al gazdelor, ele reu
șind să deschidă scorul în min. 
40 : se execută un corner, Naghi, 
îi dă o pasă excelentă lui HAJ- 
NAL, care șutează violent, din in
teriorul careului : 1—0.

în partea a doua a jocului o- 
fensiva jucătorilor de la A.S.A. 
este mult mai evidentă și linia 
defensivă dinamovistă este obli
gată să lupte eu toate forțele. 
După ce în min. 46 Naghi ezită 
să șuteze și G. Sandu degajează, 
din min. 52 mureșenii își măresc 
avantajul : Naghi execută o lovi-

TREI MINUTE DECISIVE
Programată inițial la ora 11,30 

pe stadionul Politehnica, transfera
tă apoi, din rațiuni obiective, în 
deschiderea cuplajului de pe Stea
ua, întrecerea studenților bucureș
teni cu colegii lor din Cluj-Na
poca a avut loc, in cele din urmă, 
— reprogramată fiind pe neaștep
tate — tot pe terenul de la Regie, 
la _concurență cu partida Steaua — 

intr-un inevitabil 
care străduințele 

organizatorilor

F.C.M. Reșița 
anonimat, pe 
lăudabile ale 
reușit (decît în parte) să-1 
nueze.

Meciul, în general disputat, 
de factură tehnică medie, s-a 
fășurat sub semnul unei superiori
tăți de ansamblu a gazdelor, care 
au . avut — de-a lungul celor 90 de 
minute ale întîlnirii — mai multe 
perioade de dominare și

n-au 
ate-

dar 
des-

mai nu-

Politehnica ; 
ușor denivelat ;
vînt ; spectatori

1 500. ‘
(min.

65). Raport de cornere : 
raportul șuturilor la poar- 

20—10; pe spațiul porții ; 
raportul faulturilor comise:

$h STUDENȚESC 2(0)

Stadionul 
moale, 
friguros, 
ximativ 
SANDU 
(min. 
11-4; 
tă : 
11-5; 
19-25.

SPORTUL STUDENȚESC : Suciu 
7 — Tănăsescu 7, Cazan 7, Ol
teanu 8, Grigore 7 — Manca 6, 
O. Ionescu 6 (min. 46 Chihl ' 
7), Rădulescu 7 — Leșeanu 
M. Sandu 7, Țolea 6 (min. 
Roșu 6).

UNIVERSITATEA : Duha 7 
Porațchi 7, Pexa 7, Matei 
(min. 71 Vasiliu 6). Damian

teren 
timp 

apro- 
Au marcat : M.
63), CHIHAIA

7,
71

5
6 

— Anca 7 (min. 77 Dumitrescu), 
Mureșan 6, Cimpeanu II 7 — Ui
făleanu 7, Coca 7, Batacliu 6.

Arbitrajul : FOARTE BUN ; ta 
centru : N. Cursaru ; la linie : 
V. Gligorescu (ambii din Plo
iești) și Z. Szecsei (Tg. Mureș).

Cartonașe galbene : Olteanu. 
Trofeul Petschovschi : 9.
La tineret-speranțe : 5-0 (2-0).

meroase situații de gol. Oaspeții — 
o surpriză plăcută prin maniera' 
deschisă în care au acționat și 
nrin dîrzenia cu care și-au apărat 
pînă în final șansele — s-au re
marcat printr-o bună organizare a 
jocului la mijlocul terenului și prin 
periculoase faze de contraatac, la 
capătul cărora imprecizia, și pri
peala atacanților au contribuit ho- 
tărîtor la nerealizarea golurilor. în 
prima repriză, scorul a rămas alb, 
deși studenții bucureșteni au avut, 
în min. 18, 20 și 33, trei bune ocazii 
de a înscrie. De fiecare dată, însă, 
Dulia a intervenit salvator, înde- 
părtînd, cu calm și siguranță, pe
ricolul. Clujenii, la rîndul lor, au 
avut o excelentă situație de a mar
ca, în min. 26, dar Cimpeanu II a 
ratat incredibil, în partea a doua 
a meciului, gazdele atacă din start, 
dezlănțuite,. și, după o suită de ra
tări (printre acestea și o bară a 
lui Leșeanu, în min. 47), cedează 
pentru un timp inițiativa oaspeți
lor, care, în min. 53 și 54, irosesc 
prin Uifăleanu două mari ocazii 
de gol. Urmează din nou o perioa
dă de dominare insistentă a bucu- 
reștenilor. în cadrul căreia, pe 
parcursul a mai puțin de 180 de 
secunde, se decide soarta meciului: 
în min. 63, o centrare a lui Tănă- 
sescu, aparent banală, este reluată 
cu capul, în plasă, de M. SANDU i 
două minute mai tîrziu, o frumoa
să acțiune de atac, inițiată de ace
lași Tănăsescu și prelucrată succe
siv de Leșeanu și M. Sandu, îl 
pune în bună poziție de șut Pe 
CHIHAIA, care nu ezită și... 2—0! 
Finalul întîlnirii evidențiază efor
turile studenților clujeni de a re
duce scorul și dorința formației 
gazdă de a obține o victorie mai 
categorică.

tură liberă ; în loc să șuteze, el 
îl deschide cu o minge foarte vi
cleană pe BOLONI, care pătrunde 
în dribling și șutează din unghi 
dificil, pe lingă Constantinescu ; 
2—0. Oaspeții nu renunță la luptă. 
Ei folosesc acum contraatcul și, 
la un minut după înscrierea go
lului al doilea, mureșenii vor 
trece și ei prin emoții, Grigore 
respingînd un șut al lui Dudu 
Georgescu, care îl depășise pe 
portarul Nagel. Bucureștenii mai 
puteau reduce handicapul în min. 
63, cînd Dudu Georgescu a reluat 
cu capul în bară o centrare a 
lui Lucescu. Dar tot în bară tri
misese mingea și Fazekaș, cu 
cîteva minute înainte, la o cen
trare a lui ■ Hajnal. în concluzie, 
un joc viu, de o bună valoare teh
nică, încheiat cu succesul echipei 
care a căutat și a găsit mai des 
drumul cel mai scurt la poartă. 
Vom reține comportarea în gene
ral satisfăcătoare a selecționabili- 
lor din echipa dinamovistă, pre
cum mureșenii l-au prezentat pe 
Boloni în excelentă dispoziție de 
joc. O subliniere pentru arbitra
jul frumos al „decanului" de 
vîrstă al corpului de arbitri — 
ieșeanul Mircea Rotaru. E lău
dabil pentru 
recordul de 
pe stadionul 
prezentat, și 
tivitate care 
o excelentă 
campionat și 
zită a celor două formații fruntașe 
care s-au întîlnit aici pe malul 
Mureșului.

fotbal că partida cu 
spectatori înregistrat 
din Tg. Mureș a re- 
prin spiritul de spor- 
a domnit în general, 

propagandă pentru 
pentru cartea de vi-

Eftimie IONESCU

Mihai IONESCU

SFERTUL DE ORĂ AL LUI LEAC

ARAD, 23 (prin telefon)
întîlnirea de la Arad, desfășu

rată pe un teren alunecos, nu 
a dat satisfacție decît în ultimele 
15—20 de minute, cînd U.T.A. s-a 
dezlănțuit, detașîndu-se abia în fi
nal de partenerul de întrecere. 
Ce s-a întîmplat pînă atunci ? 
F. C. Constanța are meritul că 
a venit la Arad cu gîndul să nu 
se considere dinainte învinsă, a 
acționat deschis, ofensiv, și cu a- 
ceastă tactică (în care Tănase a 
ieșit mereu din dispozitiv, venind 
în sprijinul liniei ofensive), oas
peții au reușit să echilibreze jo
cul, avind chiar unele perioade 
bune Pînă în min. 35, partida a 
alternat la ambele porți, U.T.A.

văzîndu-se obligată să manifeste 
prudență în apărare, deoarece a- 
tacanții — în zi slabă — nu reu
șeau să pericliteze deloc poarta 
apărată de Ștefănescu. Dar, a ve
nit min. 35, cînd Tănase — unul 
dintre cei mai laborioși jucători 
de pe teren — a comis o gafă in
admisibilă. El a trimis mingea 
spre propria-i poartă, de la circa 
40 m. A urmat o degajare a Iui 
I. Constantinescu (flancat de Col
nic), pînă la centrul terenului, de 
unde DOMIDE, sesizînd că Ște
fănescu se află undeva la margi
nea careului, a reluat-o direct, 
lung, cu boită : 1—0. Nici în con
tinuare întîlnirea nu a depășit 
cota mediocrității de pînă atunci. 
La reluare, constănțenii încearcă 
restabilirea echilibrului, după ce, 
în min. 54, Iorgulescu se remarcă 
la o lovitură cu capul, expediată 
de Tănase. în min. 60, F. C. Con
stanța egalează prin NEGOESCU. 
care înscrie eu capul, la o lovitură

Deși 
nu s-a 
său, ji 
după ; 
ma) ef 
tru, si 
liderul 
partem 
șița, n 
spațiul 
pentru 
opus £ 
reprizi 
totuși, 
neprei 
ua, nț 
ma pc 
pețimi 
a dou. 
și, tot 
ta tlrr 
fizică) 
nu oi 
filtraj 
De la 
execu 
cca. 2 
Înălța 
catapi 
său s 
picior 
avea

uni J 
-nat 
acest

DOMINARE CATEG
Stadionul 1 Mai ; teren alune

cos ; timp rece, lapoviță; specta
tori : aproximativ 15 000. Au 
marcat : TROl (min. 10), BUCU- 
RESCU (min. 15), RADU II (min. 
17) ji LEPADATU (min. 75). Ra
port de cornere : 13—1; raportul 
suturilor la poartă : 14—8 (pe
spațiul porții : 6—3); raportul
faulturilor comise : 13—19.

LepădatuCHIMIA : Oană 7
7, Pintilie 6, Borz 6, Cincă 6 — 
Șutru 7, Tătaru II 5, Stoica 6 — 

Haîdu).
6

Bucurescu 8 (min. 77 
Gojgaru 7, Cornel Nicolae 
(min. 54 lordache 7).

F.C. ARGEȘ ; Stan 7 — Zamfir 
3. Cîrstea 7, Ivan 7 
7, Dobrin 8, Marian 
Troi 8 (min. 82 Radu 
7, Jercan 6.

F. BUN la centru : 
(București); la linie:

7, O’lteanu 8.
— Mustățea 
Popescu 7 — 
I), Radu II
Arbitrajul :

Gh. Limona , ____.......... ........
Grigore Angheluță (București) și 
T. Leca (Brăila).

Cartonașe galbene : Troi și Do- 
brin.

Trofeul Pelschovschi : 3.
La tineret-speranțe: 0-2 (0—0).
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scap 
Cline

(•<41 
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min. 
dar 
pe : 
șut 
stop 
care 
liber 
de 
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„1 
ției 
inlțl 
tine 
citei 
pau:

Stadion U.T.A. ; îeren moale ; timp nor 
tiv 7 000. Au marcat : DOMIDE (min. 35). A 
NEGOESCU (min. 60). Raport de cornere : 1 
16—12 (pe spațiul porții : 12—2); raportul fc

U.T.A. ; Iorgulescu 8 — Birău 7, Kukla 
7, Schepp 5 (min. 28: Leac 8), Broșovschi ! 
Colnic 6, Bedea 5.

F.C. CONSTANȚA : Ștefănescu 7 - Mt 
Nistor 6 (min. 63 Codin 6) — Tănase 8, 
Negoescu 7, Penîu 8 (min. 74 Mihu 6),

Arbitrajul FOARTE BUN ; la centru : M. 
Vasilescu I și T. Istrate (ambii din Bucure.

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

de colț, executată de Tănase. Se pă- mii 
rea că nimic nu se mai poate în- est
tîmpla pînă la finalul partidei. ște
Cu toate acestea, Tănase (min. 76) se 
este la un pas de a „puncta", dar Ște 
Iorgulescu îi iese în întîmpinare ter 
și, de la 16 m respinge cu pi- UZ
ciorul, înlăturînd pericolul. în ul- rea
timul sfert de oră, clarviziunea ser 
tînărului Leac se face din ce în la 
ce mai simțită șl fazele de atac O
ale textiliștilor devin mult mai fii;
periculoase în min. 78 Antonescu de 
este obligat să-l oprească pe Do-



SMARANDACHE RISIPEȘTE EMOȚIILE> >

Stadion Steaua ; teren bun ; timp închis, vtnt ; spectatori, aproximativ 
10 000. Au marcat: RADUCANU (min. 28), NESTOROVICl (min. 66), SMA
RANDACHE (min. 76). Raport de cornere : 6-5: raportul șuturilor la poartă : 
17—8 (pe spațiul porții : 8—5); raportul faulturilor comise : 7—17.

STEAUA : Iordache 6 — Sătmăreonu 6, Smarandache 7, Sameș 6, An- 
ghelini 6 — Vigu 6, Dumitru 8, Ion Ion 6 (min. 73 Aelenei 7) — Pantea 7, 
Răducanu 7, Fl. Dumitrescu 6.

F.C.M. REȘIȚA : llieș 6 — Rednic 6 (min. 57 Dianu 5), Ologeanu 6, Her- 
gane 6. Filipescu 5 — Pușcaș 7, Roșea 6, Beldeanu 7 — Atodiresei 6, Nesto- 
rovici 7, Florea 6.

Arbitrajul : BUN ; la centru : S. Drăgulici (Drobeta Tr. Severin); la linîo: Al. Ene și R. Șerban (ambii din Craiova).
Cartonașe galbene : Filipescu.
Trofeul Petschovschi : 9.

La lincret-speranțe : 2-2 (1-1).

ropriu, Steaua 
hiar în largul 
jună dreptate.

repriză (pri- 
îipa lui Dumi- 
, în compania 
n primul rînd, 
re, F.C.M. Re

organizată în 
■u cu aplicații 
t și curat, s-a 
ostil în prima 
icureștene. Și, 
idițiile acestui 

vîntul. Stea- 
mult în pri- 

Datorită pros- 
ijat din linia 
nitru, creierul 

echipei (ati- 
îis și condiția 
împingîndu-1, 
epriză, la in- 
>“-le reșițean. 

ce și golul : a 
lovitură de la 
MU, atent, s-a 
l mingii și a 
il ; în drumul 
Ionul a șters 
t)r, de unde 
>lasă. Avantaj

fragil, cu care bucureștenii păreau 
la adăpost de emoții, mai puțin 
suporterii lor — obligați să palpite 
aproape la fiecare contraatac reși- 
țean.

Cu vîntul în spate, Steaua a luat 
un ștart puternic, la reluare, dar 
forcingul ei, insuficient de lucid, 
nu i-a adus decît o bară, în min. 
50, la un șut, din fuleu, al lui FI. 
Dumitrescu. A urmat o perioadă 
de relaxare — pe fondul căreia și 
fundașii și-au permis o serie de 
erori, cum a fost și aceea din 
min. 66, cînd apărarea imediată 
avea să greșească în bloc : a efec
tuat un „zid" cu fisuri, Beldeanu 

'FUZ AL GAZDELOR
(priu telefon)

ețw^Kiestul ele 
minute

[ren bun ; 
Itatori a pro
ds cornere: 

lor la poar- 
țiul porții : 
Iilor comise:

17 — L. Mi- 
■omîr 6 Lu- 
168 Moș 6). 
I 6 — Moga 
|(min. 56 M.

Clipa 7 - 
I Mihâilescu 
Iu 7, Cadar 
lă (min. 86 
li 6, Gyorfi 

I BUN ; la 
la linie : I. 
I (toți din 
I: 9.
I 1-0 (0-0).

[vioi, cu acți- > 
bare au alter- 
fn condițiile 
pari ofensive,

mai aproape de deschiderea scorului 
s-au aflat oaspeții, în min. 7, cînd 
Niță, d.intr-o poziție deosebit de fa
vorabilă, a trimis balonul pe lingă 
poartă.

După acest prim sfert de oră mai 
dinamic, care a prilejuit și un in
tens duel oral între cele două gale
rii din tribune, jocul a început să 
treneze. Brașovenii, cu doi dintre 
titulari indisponibili (Mateescu — 
întindere musculară suferită în me
ciul din Turcia și Papuc — entor
să) și cu alți doi, prezenți în teren, 
dar fără a fi în plenitudinea forțe
lor (Gyorfi și Șerbănoiu), s-au retras 
treptat în apărare, lăsînd ca inițiati
va în joc să treacă de partea gazde
lor. în acest mod, feroviarii s-au 
găsit minute întregi în partea de 
teren a oaspeților, dar dominarea lor 
fără orizont — cu acțiuni de atac 
care eșuau de regulă în marginea 
careului advers — n-a avut ca efect 
decît obținerea (pînă la pauză) a 8 
cornere. în același interval, am re
marcat un singur șut periculos al lui 
Țegean, la care mingea a fost spec
taculos blocată de Clipa.

După pauză, jocul s-a desfășurat 
din nou, timp de 15—20 de minute, 
sub semnul unui echilibru, perioadă 
în care brașovenii — ceva mai teh
nici — au combinat la mijlocul tere
nului, dar n-au reușit să devină pe
riculoși la poarta lui Moldovan. în 
partea a doua a reprizei, localnicii 
au încercat să forțeze victoria, dar 

AIL CHIMIA 2(1)
i telefon)
ji ratate de 
[ Stănculcscu 
l minut, cînd 

supraveghe
rea , se în- 
; I poarta lui 
îi? te să res- 
ță, cu picio- 
fcie, de-altfel, 
tidei de azi : 
(Chimia) și 

. C. Argeș), 
pulos. La un 
în min. 10, 
joace exce- 
nei reprize, 
kegherea lui 
I de Dobrin, 
K : 0—1. în 
■yeș are un 
BlI trece (în 
Frea scorului, 
fa să-1 pună 
Lă poziție de 
knicilor va fi 
lelași Dobrin, 
le o lovitură 
lui RADU II, 
la poposi în 
I stadionului 
bcul“ forma- 
Iva momente 
kprizei apar- 
Ire trece de 
Ilare. După 
bază, de a-

semenea, în atacuri susținute, în 
timp ce argeșenii caută să stăvi
lească aceste acțiuni, prin aplica
rea jocului la ofsaid, ceea ce și 
reușesc. (Așa, de pildă. în min. 48, 
un gol a lui Gojgaru este anulat 
pentru acest motiv). O fază oare
cum identică. în min. 64, o fază ce 
va ,,incendia" stadionul... Gojgaru 
înscrie din nou, arbitrul de linie 
Tudorel Leca semnalizează poziția 
de ofsaid a acestuia, poziție con
firmată după joc si de o serie de 
arbitri din Rm. Vîlcea. Jocul se 
îndîrjeșle, meciul amenință să de
genereze, dar arbitrul Limona știe 
să se impună. Din nou Chimia a- 
tacă la nesfîrșit și, în min. 75, 
LEPADATU reușește egalarea (pe 
deplin meritată), în urma unei lovi
turi indirecte executată de Tătaru. 
Finalul partidei, ca și cel al pri
mei reprize, aparține fotbaliștilor 
echipei gazde care ratează victo
ria în minutele 76, 78, 79, 85 si 87, 
prin Haidu, Gojgaru, Iordache și 
Borz.

Mircea TUDORAN

GĂLĂȚENII-SINGURII NEÎNVINȘI ÎN RETUR!
aproxima- 
(mîn. 86), 

la poartă;

— Domîde 
Axente 7,

| Bălosu 7, 
ache 6 — 

inie : Gh.

tura liberă 
it AXENTE 

și aceasta 
1 porții lui 
î clipă, pe 
i echipă — 
! să majo- 

acesta în- 
apropierc, 

de Axente. 
*e s-a pro
le minute

NERFEA

GALAȚI, 23 (prin telefon)
F.C. Galați a cîștigat derby-ul 

„zonei suferințelor", mai ușor de
cît arată scorul, pentru că a atacat 
tot timpul, pe alocuri cu aplomb, 
pentru că jucătorii săi au aler
gat mai mult, au pasat mai bine 
și au gindit majoritatea acțiunilor 
ofensive care, în totalitate, au tre
cut pe la ,.dispecerul" Dumitriu 
III, aflat într-o excelentă dispozi
ție de joc. Gazdele ar fi putut des
chide scorul chiar din min. 5, dar 
cele trei șuturi expediate de ata- 
canții gălățeni pe parcursul cîtor- 
va secunde nu și-au nimerit ținta, 
unul dintre ele lovind bara („cap" 
Dumitriu III). Primul gol s-a mar
cat după o lungă perioadă de acal
mie, cînd pe teren aproape nu s-a 
întâmplat nimic. La o minge tri
misă in adîncime de Burcea (apă
rătorii ieșeni au fost prinși pe 
contre-pied), DUMITRIU III a (îș- 
nit impetuos, a intrat în careul 
mare al oaspeților și a trimis pre
cis pe lingă Costaș în plasă. Jucă
torii ieșeni, in frunte cu apărăto
rul buturilor, au acuzat ofsaid, 
spiritele s-au aprins și arbitrul s-a 
văzut obligat să recurgă de trei 
ori la cartonașul, galben, pentru a 

a ridicat „printre" o minge urmă
rită în careu de NESTOROVICl, 
al. cărui șut a răpit orice speranță 
lui Iordache. Abia la 1—1, {forma
ția gazdă s-a văzut nevoită să se 
trezească. Dar ea va obține avan
taj pe tabelă abia după introduce
rea în teren a lui Aelenei (min. 
73), ale cărui combinații cu co
echipierii J au avut menirea să dis
loce apărarea adversă. El a declan
șat de altfel, și acțiunea ofensivă 
(min. 76), cu Vigu și SMARANDA
CHE, ultimul trimițind, de la circa 
12 m, pe jos, balonul în plasă. Vic
torie in-extremis, dar prețioasă.

Gheorghe NICOLÂESCU

STEAGUL ROȘU
atacurile lor s-au menținut la fel de 
confuze, ușurînd misiunea apărării 
brașovene. Totuși, feroviarii și-au 
creat spre finalul meciului trei bune 
ocazii de gol, pe care, însă, Țegean 
(min. 79) și Moga (min. 85 și 89) 
le-au ratat

Avînd în vedere întreaga desfășu
rare a partidei, a cărei notă de 
sportivitate se cere a fi remarcată, 
rezultatul ni se pare echitabil.

Constantin FIRĂNESCU

PE UN TEREN GREU

PETROȘANI, 23 (prin telefon)
Echipa locală a jucat aproape tot 

timpul primei reprize cu fața spre 
poarta vizitatorilor. Chiar din primul 
minut. Mulțescu demonstrează —

Stadion Jiul ; teren greu, des
fundat ; timp friguros, o fulguit; 
spectatori, aproximativ 3 000. Au 
marcat : SCHMIDT (min. 21), 
ROZNAI (min. 68). Raport de 
cornere : 7-2; raportul șuturilor
la poarta î 18-8 (pe spațiul 
porții : 9-1) ; raportul faulturi
lor comise : 11—11.

JIUL : Homan 8 — Nițu 7, 
Tonca 7, Stocker 7, Dodu 7 — 
Naghi 7. Mulțescu 9, Libardi 7 
— Schmidt 7 (min. 80 Popa), Roz- 
nai 6, Szabados 6.

OLIMPIA : Bathori I 6 - Filip 
7, Bigan 6, Knoblau 6, Bocșa 6 
(min. 18 Berețki 7) — Naom 8, 
Keiser 8, Borota 7 — Helvei 6 
(min. 69 Lucaci 5), Hațieganu 
5, Both I 6.

Trofeul Petschovschi « 9.
La tineret-speranțe: 1—1 (1-0).

Arbitrajul : FOARTE BUN; la 
centru : N. Rainea (Bîrlad) ; la 
linie : C. Niculescu și S. Calom- 
fir (ambii din București).

printr-o excelentă pasă la Szabados 
— o bună dispoziție de joc. Acesta 
„întoarce" mingea în careu, la Roz- 
nai, și „nouarul" petroșenean inau
gurează seria nereușitelor. Sătmă

le „stinge". Și cînd partida a re
intrat în... normal, Costea a ratat, 
în min. 36, cea mai mare ocazie 
a oaspeților.

După pauză, gălățenii si-au con
tinuat ofensiva. A fost repriza 
„trio-ului" Nedelcu II — Dumitriu 
HI—Burcea, care a evoluat foarte 
bine. După o ratare (min. 53). 
NEDELCU II s-a reabilitat 7 mi
nute mai tirzîu. reiuind sec în gol 
o centrare ca la carte a lui Burcea. 
Au ratat apoi mari ocazii Dumi
triu III (min. 63 bară) și același

Stadion Dunărea : teren bvc ; timp rece : spectatori aproximativ 18 MO. 
Au marcat : DUMITRIU III (min. 30). NEDELCU II (min. 60) ți COSTEA (min. 
89). Raport de cornere : 8-9 ; raportul șuturilor la poartă : 21—8. (pe spațiul 
porții : 10—3) ; raportul faulturilor comise : 9—15.

F.C. GALAȚI : Ion Vasile 7 - Nedelcu 1 7, M. Marian 6. Stoica 7, I. Nicu 
6 - Haiduc 5, Morohai 6, Dumitriu III 9 - Nedelcu ii 8, Burcea 7, Ion 
Ionică 7.

„POLI" : Costaș 7 - Sofian 6 (min. 82 Anton), Vlad 7, Dinu 6, Ciocîrlan 
5 - Romdo II 5, Simionov 5, Simionaș 7 - D. lonescu 5 (min. 67 Andreescu 
5), Costea 7, Grosaru 5.

Arbitrajul : BUN ; la centru : C. Ghiță (Brașov) ; la linie : M. Buzea șl 
C. lonița I (ambii din București).

Cartonașe galbene : Haiduc, D. lonescu, Romilă II.
Trofeul Petschovschi : 8.
la tineret-snerante : 0—5 (0-1).

meciul a Început
DUPĂ PAUZĂ

Stadion ,,1 Mai" ; teren bun ; timp rece ; spectatori • aproximativ 25 000. 
Au marcat : ANGHEL (mm. 56 și 87), DEMBROVSCHl (min. 77), OBLEMENCO 
(min. 73 - din 11 m). Raport de cornere : 3-3. Raportul șuturilor la poartă : 
15-12 (pe spațiul porții : 7—4). Raportul faulturilor comise : 16-9.

”P,<?Lr ’ J!va?, 9 “ Mioc 6 Păltinișan 7, Arnăutu 7, Maier 8 - Dem- 
brO\\Cik,2kJle.h^a.lntu 7' Cr*n9a?u 7 - Anghel 7. Bojin 7, Petrescu 8.

UNIVERSITATEA î Purcaru 6 - Nîculescu 7, Boc 8, Deselnîcu 6, Negrită 7 
- Bălăci 8 (min. 46 Păunescu, min. 62 Cămâtaru 7), Ciupitu 7, Ștefănescu 7 - 
Crișan 6, Oblemenco 8, Marcu 7.

Arbitrajul : FOARTE BUN ; la centru : O. Anderco (Satu Mare) ; la linie : 
V. lacob (Oradea) și C. Szilagyi (Baia Mare).

Cartonașe galbene : Ștefănescu,
Trofeul Petschovschi : 10.
La tineret-speranțe : 1-0 (0-0).

TIMIȘOARA, 23 (prin telefon)
Contrastante cele două reprize 

ale acestui meci 1 în prima s-a 
jucat mediocru, mai prudent, în 
urechi cu lecția învățată la ca
bine, din moment ce gazdele, te
mătoare, impresionate de calită
țile individuale ale lui Bălăci, 
Marcu și Crișan au făcut marcaj 
strîns la aceștia, diminuîndu-și 
posibilitățile, stînd în espectativă 
în propriul teren. Cu forța sa re-
cunoscută de contraatac, Univer
sitatea Craiova și-a speriat atît 
de tare adversara, incit la un mo
ment dat a început să se gîn- 
dească chiar la o victorie. Și-a 
zis că prețul acestei izbînzi se a- 
flă în supravegherea severă a lui 
Dembrovschi (prin Ciupitu) și în 
eforturile solitare ale lui Marcu, 
mereu mai inspirat decît adversa
rul său direct. Pînă la pauză, 
speranța ei a fost întreținută și 
de dispeceratul lui Bălăci, care 
ordona fazele, meticulos, cu acu
ratețe.

renii fac cu greu față atacurilor tot 
mai insistente ale localnicilor. care 
se acomodează mai bine cu starea 
grea a terenului. Mulțescu este pretu
tindeni. regizează toate acțiunile 
ofensive ale echipei sale, ca și pe 
aceea din min. 21 — soldată cu des
chiderea scorului : Roznai este servit 
ideal în careu, șutează violent de la 
8 metri, Bai hori respinge în față și 
mingea ajunsa la SCHMIDT este tri
misă în gol. Urmarea firească a unui 
;joc mai închegat și în continuă miș
care practicat de elevii lui Ozon. 
Dar, peste 7 minute, tribuna își 
oprește respirația la marele luft al 
lui Both, singur, singurel cu Homan 
în față. în minutele 33 și 43 Roznai, 
din nou angajat de Mulțescu, este 
într-o evidentă lipsă de inspirație. 
Apoi. împotriva cursului jocului, Ho
man culege aplauze la șutul bombă, 
de la 35 m. expediat de Keiser (min. 
40).

Repriza secundă nu mai este tot 
atît de bogată în faze de gol, deși 
Olimpia iese și ea mai curajos la 
atac, iar Naom, Borota și Keiser tri- 
mițînd mingi utile atacanților. Fru
moasele țesături de pase care îi aduc 
pe oaspeți în prejama careului mare 
nu sînt finalizate, fiindcă nimeni. în 
afara lui Keiser, nu-și asumă res
ponsabilitatea șutului. Din această a 
doua parte a jocului merită eviden
țiată doar acea fază din min. 68 care 
a dus la majorarea scorului. Naghi 
execută corner de pe partea dreaptă, 
balonul depășește buchetul de jucă
tori din fața porții sătmărene, Sza
bados îl șutează, Bathori scapă ba
lonul din mină și ROZNAI, în sfîr- 
șit, înscrie. Pînă la fluierul final, 
echipele dau semne de oboseală (se 
greșesc multe pase și șuturi), ca ur
mare a marelui travaliu efectuat pe 
un teren deosebit de greu.

Stelian TRANDAFIRESCU

Nedelcu II (min. 68), pentru ca, în 
final, Politehnica, nemaiavînd ce 
pierde, a ieșit insistent la atac, a 
redus handicapul prin COSTEA 
(reluare cu capul, sus, la vinclu), 
iar în ultimele secunde a ratat 
egalarea, la un șut al lui Simio- 
naș. Ar fi fost totuși nedrept, gă
lățenii meritînd cu prisosință vic
toria.

Laurențiu DUMITRESCU

După pauză, însă, Balacî, acu- 
zînd o întindere, a ieșit din te
ren. Acest eveniment a simplifi
cat net lucrurile în favoarea gaz
delor, scăpate de obsesia cum 
să deregleze un mecanism cu 
mers sigur. La rîndu-le, debuso- 
lați, craiovenii au abdicat și ei 
de la scheme pretențioase și ceea 
ce a urmat a fost o frumoasă 
încleștare, fizică în primul rînd,

DIVIZIA B (ETAPA A XIX-<0
SERIA ] ---------------------------------------

GLORIA BUZĂU - PETROLUL PLO
IEȘTI 1—0 (0—0). Unicul gol a fost rea
lizat de Vlad (min. 78). (D. SOARE,
coresp.).

OȚELUL GALAȚI - PROGRESUL BRĂI
LA 1—2 (0—1). Au marcat : State (min. 
84 din 11 m), respectiv Luca (min. 22), 
Prepurgel (min. 70). (Gh. ARSENIE, co- 
r°RELONUL SAVINEȘTI - SC. BACĂU 
1—2 (1— 1)- Au înscris : Nicoară (min.
44), respectiv Băluță (min. 40), Botez 
(min. 46). (C. NEMȚEANU, coresp.).

C.F.R. PAȘCANI - S.C. TULCEA 1-1 
(1—0). Autorii golurilor : Buburuz (min. 
38 din 11 m) pentru C.F.R., respectiv 
Stoicescu (min. 57). (C. ENEA, coresp.).

CHIMIA BRĂILA - C.S.M. SUCEAVA 
1—1 (1—1). Au marcat : Bulancea (min.
4) pentru Chimia, losep (min. 35) pen
tru C.S.M. (D. CRIST ACHE, coresp.).

ȘTIINȚA BACĂU - C.S.U. GALAȚI 2-0 
(1—0). Autorii golurilor : Sandu (min. 
43), Mandache (min. 62). (S. NENIȚA, 
coresp.).

UNIREA FOCȘANI - METALUL PLO- 
PEN| 1—0 (1—0). Unicul gol a fost rea
lizat de 'Păiș (min. 31). (Al. SjRBU, co
resp.).

FORESTA FĂLTICENI - CELULOZA CĂ
LĂRAȘI 2-1 (1-0).

CONSTRUCTORUL GALAȚI - CEAH
LĂUL P. NEAMȚ 1-1 (1-0). Au marcat:

SERIA a n-a
PROGRESUL BUCUREȘTI - TRACTO

RUL BRAȘOV 1-0 (1-0). Unicul gol o 
fost realizat de Dragu (min. 13). (Aurel 
PĂPĂDIE).

OLTUL SF. GHEORGHE - C.S. TIRGO- 
VIȘTE 3-1 (2-1). Au marcat: Sildodi
(min. 6), Bokor (min. 18), Gcga (min. 
67), respectiv Tânase (min. 38). (Gh. 
BRIOTĂ, coresp.).

ELECTROPUTERE CRAIOVA - FLACĂ
RA MORENI 3-1 (3-0). Au înscris : Cîr- 
țu (min. 17, 44), Tacoi (min. 28), res
pectiv Cîmpu (min. 74 din 11 m). (T.
COSTIN, coresp.).

C.S.U. BRAȘOV - RAPID BUCUREȘTI 
0-0.

AUTOMATICA ALEXANDRIA - DINA
MO SLATINA 1-0 (0-0). Unicul gol a 
fost realizat de Dumitriu (min. 58 din 
11 m). (M. BIZON, coresp.).

VOINȚA BUCUREȘTI - S.N. OLTENI
ȚA 1—1 (1—0). Autorii golurilor : Danciu
(min. 13) pentru Voința, Răducanu (min. 
58) pentru S.N.O. (Pavel PEANA).

METROM BRAȘOV - AUTOBUZUL 
BUCUREȘTI 1-0 (1-0). Unicul gol a fost 
înscris de Hîrșulescu (min. 12). (V. SE- 
CAREANU, coresp.).

METALUL BUCUREȘTI - METALUL MI
JA 5—1 (2—1). Au marcat : lancu (min,
17, 50), Lungu (min. 29, 80), Prodan
(min. 85), respectiv Stan (min. 30).

METALUL DROBETA TR. SEVERIN

SERIA a IlI-a
VICTORIA CALAN - MINERUL BAIA 

MARE 1—2 (0-0). Autorii golurilor : Bam- 
buleac (min. 86 din 11 m), respectiv 
Lupâu (min. 68), Radu Pamfil (min. 75). 
(A. GUNTHER, coresp.).

METALURGISTUL CUGIR - ȘOIMII SI
BIU 1-1 (0—0). Au marcat : Radulescu
(min. 54) pentru Metalurqistul, Popescu 
(min. 45) pentru Șoimii. (M. VILCEANU, 
coresp.).

MINERUL MOLDOVA NOUA - F.C. 
BIHOR 2-2 (1—1). Au înscris : Seculici 
(min. 38), Gutuie (min. 89) pentru Mi
nerul, Florescu (min. 12), Kun II (min. 
82) pentru F.C. Bihor. (P. SUMANDAN. 
coresp.).

MINERUL BAIA SPRIE - AR|EȘUL TUR
DA 1—0 (0-0). Unicul gol a fost realizat 
de Beienaru (min. 71). (Al. DOMUȚĂ, 
coresp.).

METALUL AIUD - RAPID ARAD 2-0 
(1-0). Au marcat : Olteanu (min. 32 din 
11 m), Demeter (min. 81). (I. SOMO- 
GHI, coresp.).

IND. SIRMEl C. TURZII - U.M. TI
MIȘOARA 2—1 (2—0). Autorii golurilor :
Pripici (min. 11), Vesa (min. 27), res
pectiv Strizu (min. 64). (P. TONE, co
resp.).

CORVINUL HUNEDOARA - VULTURII 
TEXflLA LUGOJ 5—0 (5—0). Au înscris : 
Cojocaru (min. 11, 23), Selegean (min. 
19, 24), Enache (min. 25). (1. VLAD, co
resp.).

MINERUL ANINA - VICTORIA CĂREI 
3-0 (2—0). Au marcat : Mokai (mîn. 30), 
Sas (min. 36), Imbrea (min. 65). (P. 
LUNGU, coresp.).

POLI TIMIȘOARA 3(0]
UKIV. CRAIOVA 1(0)

ca într-un meci de box în care 
loviturile se schimbă alternativ, 
viguros și în plină figură. în fi
nal, mai incisivi s-au dovedit ti
mișorenii. Golurile au fost spec
taculoase, . finalizînd acțiuni de 
mare dinamism i min. 56, Bojin 
driblează scurt, trage în bară, 
pentru ca ANGHEL să reia în 
plasă ; min. 73, OBLEMENCO 
strînge din dinți și forțează o 
intrare în careu (ca și într-o fază 
precedentă, cînd a fost blocat ex
cepțional de Jivan), obținînd un 
penalty, transformat tot de el; 
min. 77, DEMBROVSCHl (regă
sit), lobează în careu, surprinzîn- 
du-1 pe Purcaru și, în fine., min. 
87, Petrescu face o cursă lungă, 
neintimidat de talonajul masivului 
Deselnîcu, centrare la ANGHEL, 
bine plasat, și un 3—1, nesperat 
înainte de meci, iluzoriu după 
primele 45 de minute...

Ion CUPEN

ETAPA VIITOARE (30 martie) : C.S.U. 
Galați — S.C. Bacău (3-0), Petrolul 
Ploiești — Celuloza Călărași (1—3), Pro
gresul Brăila — Constructorul Galați 
(1—1), S.C. Tulcea — Gloria Buzău (0—2), 
Ceahlăul P. Neamț — Oțelul Galați 
(2—2), C.S.M. Suceava — Unirea Foc
șani (3-2), Știința Bacău — Relonul Să- 
vinești (0—1), Metalul Plooeni — C.F.R. 
Pașcani (0—2), Foresta Fălticeni — Chi
mia Brăila (0—1).

Manta (min. 30) pentru Constructorul. 
Apetrei (min. 65) pentru Ceahlăul.

1. S.C. BACĂU 19 11 4 4 45-26 26
2. Progresul Brăila 19 10 5 4 33—23 25
3. Gloria Buzău 19 10 4 5 32-19 24
4. Metalul Plopeni 19 8 6 5 24-21 22
5. Petrolul Ploiești 19 9 3 7 25-18 21
6. Ceahlăul P. Neamț 19 8 5 6 21-13 21
7. C.S.U. Galați 19 9 2 8 31-19 23
8. S.C. Tulcea 19 7 6 6 21—17 20
9. Celuloza Călărași 19 9 2 8 23-19 20

10. C.S.M. Suceava 19 8 4 7 24-27 20
11. Unirea Focșani 19 7 4 8 24-29 18
12. Chimia Brăila 19 6 6 7 17-28 18
13. Constr. Galați 19 5 7 7 29-23 17
14. Știința Bacău 19 7 2 10 îs- 16
15. C.F.R. Pașcani 19 7 2 10 22-31 16
16. Foresta Fălticeni 19 8 0 11 20-35 16
17. Oțelul Galați 19 4 3 12 18-32 11
18. Relonul Săvinești 19 5 1 13 13-39 11

GAZ METAN MEDIAȘ 0-2 (0-1). Autorii 
golurilor : Bobolocî (min. 30), Moraru
(min. 55). {Gh. MANAFU, coresp.).
1. RAPID 19 13 5 1 28- 9 31
2. Metalul Buc. 19 11 3 5 30-16 25
3. Dinamo Slatina 19 10 3 6 34-17 23
4. Progresul Buc. 19 8 7 4 17-13 23
5. C.S. Tirgoviște 19 9 3 7 27-20 21
6. Gaz m. Mediaș 19 9 2 8 26-25 20
7. Metrom Brașov 19 7 5 7 19-14 19
8. Autobuzul Buc. 19 6 7 6 23-19 19
9. Electroputere Cv. 19 8 3 8 21-19 19

10. Flacăra Moreni 19 6 6 7 21-26 18
11. Voința Buc. 19 6 5 8 18-25 17
12. S.N. Oltenița 19 6 5 8 13-22 17
13. Metalul Mija 19 7 3 9 16-26 17
14. C.S.U. Brașov 19 5 6 8 22-24 16
15. Automatica Alex. 19 5 5 9 14-22 15
16. Oltul Sf. Gh. 19 6 3 10 21-30 15
17. Met. Drob. T. Sv. 1» 5 4 10 18-32 14
18. Tractorul Brașov 19 5 3 11 21-30 13

ETAPA VIITOARE (30 martie) : Auto-
matica Alexandria — Oltul Sf. Gheorghe 
(1—2), Gaz metan Mediaș — Metalul 
București (1—0), Tractorul Brașov — Elec- 
troputere Craiova (1—2), Progresul Bucu
rești — Autobuzul București (2-0), C.S. 
Tîrgoviște — Metrom Brașov (0-5), Me
talul Drobeta Tr. Severin — C.S.U. Bra
șov (1—4), Voința București — Rapid 
București (1—4) — joi 27 martie 1975, 
S.N. Oltenița - Dinamo Slatina (0-4)- 
Flacăra Moreni — Metalul Mlia (0—0).

C.F.R. TIMIȘOARA - MUREȘUL DEVA 
7—2 (2—0). Autorii golurilor : Periata
(min. 17, 73), Kun 1 (min. 54, 88), Brin- 
descu (min. 41 din 11 m), Schiopu (min. 
49). Gorduna (mîn. 86), respectiv Micti- 
lescu (min. 46, 63). (Șt. MARTON, co
resp.).

ETAPA VIITOARE (30 martie) î U.M. 
Timișoara — Minerul Baia Sorie (1—1)» 
Minerul Baia Mare — Șoimii Sibiu (1—1). 
Minerul Anina — Ind. sîrmei C. Turzîi 
(1-^ Victoria Cărei - C.F.R. Timișoara 
(1—2), Arieșul Turda — Metalul Aiud 
(2-3), Vulturii Textila Lugoj - Mureșul 
Deva (0-1). Minerul Moldova Nouă — 
Corvinul Hunedoara (0—1). F.C. Bihor 
- Metalurgistul Cuqir (1-3), - miercuri 
26 mortie 1975, Victoria Cărei - Rapid 
Arad (0-5).

1. ȘOIMI! SIBIU 19 12 3 4 36-12 27
2. F.C. Bihor 19 12 3 4 39-16 27
3. Min. Baia M. 19 10 6 3 33-10 26
4. Corvinul Huned. 19 11 1 7 38-20 23
5. Ind. sîrmei C. T. 19 9 3 7 22-25 21
6. Rapid Arad 19 9 2 8 27-22 20
7. Mureșul Deva 19 8 4 7 26-32 20
8. Victoria Cărei 19 9 1 9 28-25 19
9. C.F.R. Timișoara 19 9 1 9 30-35 19

10. U.M. Timișoara 19 8 2 9 32-27 18
11. Min. Baia S. 19 8 2 9 22-27 18
12. Arieșul Turda 19 8 1 10 25-25 17
13. Metalurg. Cugir 19 7 3 9 19-24 17
14. Min. Mold. Nouă 19 4 7 8 12-21 15
15. Vulturii T. Lugoj 19 6 3 10 20-30 15
16. Minerul Anina 19 6 3 10 20-37 15
17. Victoria Călan 19 6 2 11 15-37 14
18. Metalul Aiud 19 4 3 12 18-36 11



Turneul irtternafional de șah

CIOCÂLTEA ÎȘI MENȚINE POZIȚIA
9

PE SCURT

Apropierea finișuluiApropierea finișului a animat 
lupta în turneul internațional de 
șah de la București. Sîmbătâ și 
duminică, în 4 reuniuni consecu
tive (dimineața întreruptele, după- 
amiaza runda), s-a jucat foarte 
dîrz, procentul partidelor decise 
atingînd o sumă record i peste 
60 la sută ! Faptul se explică, pe 
de o parte, prin încercările ce se 
fac de a-1 ajunge pe lider, iar — 
pe de altă parte — prin aceea că 
o serie de jucători, aflați în zona 
„notei" de maestru internațional 
(8 puncte), depun mari eforturi 
pentru a o realiza.

în această ambianță 
fruntașul clasamentului, 
Ciocâltea, a acționat prudent, ne- 
lăsîndu-se impresionat de „ofen
siva" celor aflați în urma sa. El 
păstrează mai departe un avans 
care-1 pune la adăpost de emoții, 
îi permite să joace relaxat și-l

agitată,
Victor

TURNEUL DE LUPTE
DE LA SOFIA

desfășurat tradițio-La Sofia s-a 
naiul turneu internațional de lupte 
greco-romane „Memorialul Nikola 
Petrov". La opt din cele 10 cate
gorii de greutate au cîștigat spor
tivii bulgari. Dintre luptătorii 
români, care au fost prezenți la 
competiție, pe locuri premiate 
s-au clasat î I. Alexandru (locul 
II — cat. 48 kg.), N. Gingă (III
— cat. 52 kg) și V. Dolipschi (II
— cat. grea).

anunță un foarte probabil cîști- 
gător al concursului.

Pentru locurile următoare, însă, 
lupta este foarte strînsă, diferen
țele minime, așa că rezultatele ul
timelor runde pot provoca sub
stanțiale modificări. “ 
nunță, așadar, o... 
pasionantă.

lată rezultatele de sîmbătă și 
duminică î Partide întrerupte : 
Ungureanu
— Stanciu 1—0, Knaak 
1—0, Minev ■ 
tos — Garcia 
zică */î—«/,, 
Vi—Vi- Runda 
Partos ■/,—*/,.
1—0, Urzică — Honfi 1—0, Prihyl
— Adamski 1—0, Barerras — Un
gureanu 0—1, Garcia — Stanciu

—Vz, Mititelu — Lutikov Vz—V2, 
Runda a 13-a : Stanciu — Ciocâl
tea >/,—%, Honfi — Vaisman 0—1, 
Minev — Garcia 1—0, Partoș 
Pribyl 1—0, Ungureanu — Miti
telu într., Adamski — Barerras 
1—0, Knaak — Urzică într, (Lu
tikov a fost liber).

înaintea ultimelor două runde 
conduce CIOCÂLTEA cu 9 puncte, 
urmat de Vaisman 7'/,, Knaak 7 (1), 
Lutikov, Partoș, Minev 6i/2, Ungu
reanu, Urzică 6 (1), Stanciu, A- 
damski 6 etc.

Turneul a- 
linie dreaptă

Partide
Garcia 0—1, Knaak 

Minev
Honfi 1—0, Par- 

1—0, Partos — Ur- 
Urzică — Stanciu 
a 12-a : Ciocâltea — 
Vaisman — Minev

V. Ch.

RECORD MONDIAL
DE PATINAJ VITEZĂ

Campionatul mondial de hochei — grupa B

ECHIPA ROMÂNIEI A ÎNVINS ITALIA 
SI Sl-A CÎȘTIGAT DREPTUL 

DE A EVOLUA
3

23. Cu partidele desfă-

REUNIUNE MINISTERIALĂ
PENTRU PROBLEMELE

SPORTULUI

în cadrul concursului internațional 
de patinaj viteză care se desfășoară 
pe patinoarul de altitudine „Medeo" 
de lingă Alma Ata, cunoscuta spor
tivă sovietică • Tatiana Averina a sta
bilit un nou record mondial în proba 
de 1 000 m, cu timpul de 1:25,28.

SAPPORO.
șurate duminică s-au încheiat între
cerile grupei B a campionatului 
mondial de hochei. Pentru formația 
României a fost, de fapt, ziua cea 
mare, cea care trebuia să decidă 
grupa în care va evolua la ediția 
următoare a C.M. întîlnirea hotărî- 
toare a fost cea cu selecționata Ita
liei, cu care — după șase etape — se 
afla la egalitate de puncte. Hocheiș- 
:tii români, conștienți de importanța 
'Partidei, au abordat cu toată hotărî- 
rea meciul, căutînd să-și impună jo
cul și să nu permită adversarilor 
să-și declanșeze periculoasele lor șar
je pe contraatac. Chiar în primul 
minut Pană a deschis scorul, pe care 
Pisaru l-a majorat la 2—0 în min. 
14,24. Italienii preiau inițiativa, domi
nă, trag mai mult la poartă (25 de 
șuturi față de cele 15 ale echipei 
noastre, în prima repriză) și reușesc 
să reducă din handicap, în min. 18.56, 
prin Brugnoli. La reluare, în min. 
23,07, Kasslatter reușește egalarea 
(2—2). Italienii forțează ritmul jocu
lui, dar echipa noastră rezistă cu 
brio iureșului, echilibrează întrece
rea și apoi domină. în min. 35.30 
Bașa obține 3—2, apoi (min. 38,42) 
Gh. Huțanu 4—2. Este repriza în care 
hocheiștii români au șutat de 32 de 
ori față de cele 10 șuturi ale italie
nilor. Ultimele 20 de minute ale me
ciului. Italienii încep în trombă (în
scrie Mastel — min. 45.42, dar jucă
torii noștri marchează, consecutiv, 
trei goluri : Costea — 50,21, Pană — 
53,55 și Tureanu — 56,17, scorul de
venind astfel 7—3. Cu mai puțin de 
2 minute înaintea fluierului final, 
Polloni înscrie ultimul gol al parti
dei (23 șuturi românii, 26 italienii).

LA J.O. 76
Deci : ROMANIA—ITALIA 7—4 (2—1,
2— 1, 3—2) și echipa noastră rămîne 
In grupa B !

A urmat meciul. dintre Japonia și 
Olanda care, în mod cu totul sur
prinzător, s-a încheiat nedecis : 1—1 
(0—0, 1—1, 0—0). în felul acesta, la 
egalitate de puncte cu formația 
României, echipa Japoniei ocupă lo
cul șase și pierde dreptul de partici
pare la J.O. de la Innsbruck l La 
J.O. vor evolua cele 6 echipe din 
grupa A, 5 din grupa B (între care 
și România) și Austria (ca țară or
ganizatoare) .

în celelalte meciuri de duminică : 
R. F. Germania—Elveția 8—3 (2—0,
3— 2, 3—1), R. D. Germană—Iugosla
via 6—3 (5—0, 1—1, 0—2). în etapa a 
șasea, sîmbătă, au avut loc două 
partide : Elveția — Italia 10—6 (2—3,
4— 2. 4—1) și R. D. Germană—Olanda 
6—1 - - - -

Și
(1—0. 2—0. 3—1).
acum, iată clasamentul final :

echipa

1. R. D. GERMANA 7 6 0 1 41—18 12
2. R. F. Germania 7 6 0 1 34—17 12
3. Elveția 7 4 0 3 31—33 8
4. Iugoslavia 7 3 1 3 30—23 7
5. România 7 2 2 3 26—26 6
6. Japonia 7 2 2 3 21—23 6
7. Italia 7 2 0 5 22—40 4
8. Olanda 7 0 1 6 11—36 1

Potrivit regulamentului.
R. D. Germane promovează în grupa 
A, iar formațiile Italiei și Olandei 
retrogradează în grupa C.

0 Zilele următoare, cele 8 partici
pante la recentele întreceri de Ia 
Sapporo vor evolua în cadrul unor 
turnee la Tokio și Osaka.

C. E DE HOCHEI
BRUXELLES, 23 (Agerpres). — 

Miniștrii pentru problemele spor
tului din 19 state vest-europene, 
reuniți timp de două zile la Bru
xelles, au căzut de acord să pro
cedeze la coordonarea politicii în 
domeniul activităților sportive din 
țările pe care le reprezintă. In re
zoluția adoptată se cere, pe de altă 
parte, Comitetului ministerial al 
Consiliului Europei occidentale să 
înființeze o comisie permanentă 
care să se ocupe cu promovarea 
sportului, cu asigurarea unei coo
perări efective între guvernele 
celor 19 țări.

Miniștrii au căzut de acord ca 
viitoarea lor conferință sâ aibă loc 
în anul 1977 sau în 1978, în Marea 
Britanie. Intre timp se vor organi
za periodic reuniuni cu caracter 
informativ. Grupuri speciale de 
lucru vor studia diferitele aspecte 
ale politicii în domeniul sportiv.

TURNEUL INTERNATIONAL DE
La Varșovia s-a disputat turneul 

internațional de sabie „Cupa Wo- 
lodyowski“. în serii, echipa Româ
niei a învins selecționata Poloniei 
cu 9—7 (Dan Irîmiciuc 3v), echipa 
Italiei cu 11—5 și a pierdut cu 
7—9 partida cu formația Cubei. în 
semifinale s-au întîlnit * echipele 
României, și U.R.S.S., Ungariei și 
Cubei. Formația U.R.S.S. (în care 
au tras cunoscuții sabreri Sidiak, 
Vinokurov și Nazlimov) a învins 
cu 11—5 echipa României (Pop 2v. 
Mustață 2v, Marin lv), iar Unga
ria a cîștigat cu 12—4 în fața 
Cubei.

Competiția s-a încheiat cu vic
toria selecționatei U.R.S.S., care în 
finală a terminat la egalitate : 8—8 
cu formația Ungariei, succesul scri-

SABIE DE IA VARȘOVIA
PENTRU JUNIORI

DIVIZIA A LA RUGBY
(Urmare din pag. 1)

țintă stelist și... Nica transformă 
o lovitură de pedeapsă, reducînd 
din handicap î 4—3. Jocul se în
cinge, dar Steaua se detașează din 
nou. Patru minute mai tîrziu 
Durbac „găsește" o soluție inte
ligentă și trimite balonul, din lo
vitură de pedeapsă, printre bare i 
7—3. Acesta e și rezultatul repri
zei, care se menține pînă în mi
nutul 75, cînd s-a petrecut o au
tentică lovitură de teatru. O ba
nală grămadă, balonul este talo- 
nat de Caraiman, ajunge la Pa- 
rascliiv, care urcă inspirat, îl 
vede demarînd pe aripă pe Con
stantin căruia îi transmite ba
lonul. O cursă admirabilă de 50 
metri a internaționalului nostru, 
un șut precis peste Durbac, venit 
•în întîmpinare, și totul se încheie 
cu o splendidă încercare, pe care 
Nica o transformă cu multă am
biție (7—9 !), aducînd in extremis 
victoria culorilor dinamoviste și, 
totodată, locul întîi în clasamen
tul primei serii. în acest moment 
decisiv, trebuie precizat, însă, că 
apărătorii Stelei au greșit neper- 
mis printr-un plasament defectuos. 
Așadar, Dinamo cîștigă, oarecum 
norocos, dar nu nemeritat, un 
meci greu, printr-un plus de lu
ciditate.

Arbitrul P. d’Eclessis a condus, 
în general, bine. îi reproșăm to
tuși că a scurtat întîlnirea cu 
cîteva minute.

STEAUA ! DURBAC — Braga, 
Enache, Suciu, R. Ionescu — Du
mitru, MATEESCU — Corneliu, 
M. IONESCU. Achim — Posto- 
lache. ȘERBAN — Bucur. MUN- 
TEANU, CIORNEI. DINAMO : 
Dăiciulescu — CONSTANTIN, 
DRAGOMIRESCU. NICA, Aldea 
— Marghescu, PARASCHIV — 
ROMAN, Borș. Marin (min. 60 Vi- 
man) — BOROI. Ion Aurel — 
Turlea. Caraiman (min. 75 Oțe- 
taru). BACIU

GRIVITA ROȘIE — STIINTA 
PETROȘANI 7—0 (0—0). Mai de-

cisă, jucînd mai grupat, formația 
gazdă a reușit o victorie fru
moasă în fața unui XV valoros, 
dar fără aplomb. Au marcat : Ne- 
goescu (încerc.) și Țibuleac (l.p.c.). 
Lipsit de autoritate arbitrajul lui 
FI. Tudorache.

FARUL — T. C. IND. 6—7 (0—7) ! 
Prima înfrîngere a Farului (fără 
cinci titulari) în derbyul litora
lului, echipa antrenată de Tr. Doi- 
ciu confirmînd frumoasele sale e- 
voluții anterioare. Au înscris : 
Zamfirescu (încerc, și l.p.) pentru 
învingători, respectiv Bucos (l.p.c. 
si l.p.). P. ENACHE, coresp.

„U“ TIMIȘOARA — CON
STRUCTORUL BUZĂU 16—3 
(9—0). Oaspeții au rezistat doar 30 
de minute. Au punctat : Peter și 
Vollmann (încerc.), Ghețu și Duță 
(l.p.c.), Florescu (tr.), respectiv 
Mogos (l.p.c.). P. ARCAN, coresp.

RULMENTUL BÎRLAD—AGRO
NOMIA CLUJ-NAPOCA 18—0 
(6—0). Meci plăcut. Au marcat : 
Mihalașcu, Dina și Tr. Ciorici (în
cerc), L. Ciorici (3 tr.). E. SOLO
MON, coresp.

GLORIA — C.S.M. SIBIU 7—11 
(3—7). Joc viu disputat, cu un 
final dramatic. Realizatori : Deac 
(2 încerc.), Muntcanu (l.p.), res
pectiv Lucian Matei (încerc, și 
l.p.). N. TOKACEK, coresp.

SPORTUL STUDENȚESC — 
POLITEHNICA IAȘI 10—0 (0—0).

VULCAN — RAPID 15—6 (7—6). 
CLASAMENTE

SERIA I
1 
0 
0 
1 
1 
3 
2 
0

A II-a
11 9
11 7
11 7 
11 6 
11 6 
11 4 
11 2 
11 1

1. DINAMO
2. Steaua
3. ,,U“ Timișoara
4. Sp. studențesc
5. Politehnica
6. C.S.M. Sibiu
7. Constructorul
8. Gloria

SERIA
1. FARUL
2. T.C. Ind. C-ța
3. ”
4.
5.
6
7.
8.

Știința-
Rulmentul
Gri vița Roșie 
Agronomia 
Vulcan
Rapid

11
11
11
11
11
11
11
11

7
7
7
5
5
4
4
1

3
4
4
5
5
4
5

10

158— 69
168— 93
91— 70

118—108 
89—124
78— 89
71— 90- 21
42—172

26
25
25
22
22
22

13

1 
0 
0
1 
0 
1 
0 
1

1
4
4
4
5
6
9
9

238— 69 
103— 75 
141— 86
98—104

105— 89
53—1.30
57—170
85—162

30
25
25
24
23
20
15
14

merilor sovietici fiind decis la 
tușaveraj (58—59). Pe locul trei s-a 
clasat echipa României. învingă
toare cu 11—5 în întîlnirea cu 
reprezentativa Cubei. Victoriile 
formației române au fost realizate 
de Corneliu Marin, Emil Oancca și 
Marin Mustață (cîte 3v) și Ion Pop 
2v. De menționat că în ultimele 
partide, echipa României a fost 
lipsită de aportul primului său tră- 

Dan Irimiciuc. Iată clasa- 
final al turneului : 1. 
2. Ungaria, 3. România, 
5. Polonia, 6. Franța, 7. 

8. Polonia II, 9.

gător, 
mentul
U.R.S.S.,
4. Cuba,
R.F. Germania, 8. 
Bulgaria, 10. Italia.

ANNEMARIE PROLL-MOSER
Șl GUSTAVO THOENI

AU CÎȘTIGAT 
MONDIALĂ" LA SCHI„CUPA

După 
ralel de 
mondială* 
victoria așteptată a austriacei Anne- 
marie Proll-Moser (învingătoare pen
tru a 5-a oară) și cu succesul la 
limită al italianului Gustavo Thoeni 
(și el încununat pentru a 4-a oară). 
Iată clasamentele generale finale : 
1. Annemarie Proll-Moser' (Austria) 
305 p, 2. 
stein) 199 p, 3. 
(R.F.G.) 166 p ; 
(Italia) 250 p, 2. 
(Suedia) 245 p, 
(Austria) 240 p.

ultimele probe de slalom pa
la Val Gardena, „Cupa 
la schi s-a încheiat cu

clasamentele generale 
Annemarie Proll-Moser'

p, 2. Hanny Wenzel (Liechten- 
Rosi Mittermaier 
1. Gustavo Thoeni 
Ingemar Stenmark 

3. Franz Klammer

SCHIORII BULGARI 
ÎNVINGĂTORI

CUPA ALEKO"IN
SOFIA, 23 (prin telex). în con

cursul internațional ’ ’ '
Aleko", desfășurat pe muntele Vi- 
toșa, s-au 
rezultate :
1. Penev (Bulgaria)
Vulpe 113,98 :.. . 9. Văideanu 117.24; 
10. Cavasi 117,29; SLALOM URIAȘ: 
1. Popanghelov (Bulgaria) 2:16,51 ; 
...10. Vulpe 2:24,98. Au luat parte 
schiori din Austria, Bulgaria, Ce
hoslovacia și România.

de schi „Cupa

înregistrat următoarele
SLALOM SPECIAL :

109,97 ; ...4.

AGENDA
24 BOX

24—30
24—30

25
26
27—29
27— 31
28— 30

28— 31
29— 30
30

29— 4

HANDBAL 
TENIS
BASCHET
FOTBAL
NATAȚIE
AUTO
TENIS DE MASA

LUPTE 
SCRIMA 
LUPTE 
FOTBAL
SCHI

HERISAU, 23. în localitate s-au 
încheiat întrecerile din cadrul 
grupei B a campionatului euro
pean de hochei pentru juniori. în 
finala pentru locurile 1—2 s-au 
întîlnit Elveția și Bulgaria. Ho- 
cheiștii elvețieni au cîștigat cu 
7—6 (4—0, 2—4, 1—2). Locurile 3—4 
și le-au disputat echipele Iugo
slaviei și României. Victoria a 
revenit primei formații cU 4—3 
(0—1, 1—1, 3—1). Punctele au fost 
înscrise de : Suvak (min. 27), Brun 
(min. 41 și 53), Fartek (min. 42) 
pentru iugoslavi, Vișan (min. 16), 
Cazacu (min. 37) și Hălăucă (min. 
47) pentru formația română. Par
tida a fost echilibrată, juniorii 
români au condus cu 2—1 după 
două reprize, dar în ultimele 20 
de minute, cu un finiș mai bun, 
iugoslavii și-au apropriat victoria. 
Pentru locurile 5—6 : Norvegia — 
Danemarca 3—1 (2—1, 0—0, 1—0) ; 
pentru locurile 7—8 : Austria — 
Franța 7—4 (2—1, 2—0, 3—3).

★
La Grenoble au început jocu

rile din grupa A a C.E. de ju
niori. Primele rezultate : U.R.S.S. 
— Polonia 10—2 (5—0, 4—2, 1—0), 
Finlanda — R. F. Germania 3—3 
(1—1, 2—1, 0—1), Suedia — Ceho
slovacia 4—3 (0—1, 2—1, 2—1).

BOX @ Azi, la Cleveland, campio
nul mondial de box la cat. grea 
Cassius Clay, își va pune centura in 
joc în fața lui Chuk Weppner. Viitorul 
adversar al lui Clay ar urma să fie, 
la 8 iunie, englezul Joe Bugner. © 
Din Belgrad se anunță că Mate Par- 
lov, campion olimpic, mondial și 
european, la „semigrea", intențio
nează să treacă la profesionism.

HOCHEI • Din nou, hocheiștii 
cehoslovaci s-au impus în fața ce
lor sovietici, în cadrul „Trofeului 
Izvestia" : Cehoslovacia — U.R.S.S. 
9—3 (4—1, 3—1, 2—1), la Praga. Tî- 
nărul Ebermann a marcat 3 goluri 
pentru

MOTO
Premiu 
cmc — 
(medie 
Schwarzel, _ _ ,

NATAȚIE 0 La Bremen (bazin de 
25 m), înotătorul sovietic Nikolai
Pankin a stabilit cea mai bună per
formanță mondială la 200 m bras — 
2:17,84. Americanca Jill Shirley a cîș
tigat două probe — 800 m în 8:50,53 
și 400 m liber în 4:22,55. Alte rezul
tate : 200 m spate — P. Milos 2:07,74 ; 
200 m mixt — B. Brinkley 2:07,50 ; 
1500 m — S. Nelson 15:55,27 ; 100 m 
spate (f) — Linda Stimpson : 1:04.86 ; 
400 m mixt (f) — Kim Shettle
5:01,22. • Rezultate din turneul de
polo de la Bergamo: Anglia —Olan
da 3—2 ; Spania — Suedia 10—0 ; 
R.F.G. — Italia 9—8 ; Spania — Olan
da 5—2 ; R.F.G. — Anglia 7—4 ; Ita
lia — Suedia 13—3.

RUGBY • Echipa Universității 
Cambridge a susținut un nou joc în 
Japonia, dispunînd de formația Uni
versității Waseda cu 52—3. ® Tn-
tr-un meci de rugby XIII, la Leeds : 
Anglia — Franța 20—2.

SCHI • La Kuopio (Finlanda), în 
concursul internațional de schi nor
dic,cursa de 50 km a revenit finlan
dezului H. Ripatti, în 2h 37:35, iar 
la 10 km feminin a cîștigat compa
trioata sa Marjatta Kajosmaa în 
31:23. La trambulină, primul s-a cla
sat finlandezul Juha Klipinen 226,9 p 
(89,5 și 87,5 m), urmat de japonezul 
Y. Katsuro 219,3 p. ® în „Cupa Eu
ropei", la Villars (Elveția), slalomul 
special a fost cîștigat de austriacul 
W. Tresch, iar la Bareges (Franța), 
slalomul uriaș feminin a revenit 
schioarei cehoslovace Dagmar Kuz- 
manova.

ȘAH ® în turneul de la Buda
pesta, după 4 runde : Ribly 3, Smej- 
kal și Bilek 2’/2, Szabo și Polugaev- 
ski 2(1). © Turneul de la Oloi (Spa
nia) a fost cîștigat de maghiarul J. 
Csom, cu 872 puncte, urmat de Filip 
(Cehoslovacia) 8, Romanișin (U.R.S.S.) 
și Schmidt (Polonia) 77î. în ultima 
rundă, Csom l-a învins pe Romani
șin.

TENIS © Semifinalele turneului 
de la „Madison Square Garden*4 din. 
New York : Connors
3—6, 
6—1.

învingători.
• Laureați ai „Marelui 

al orașului Rouen" : cl 250 
Ray Wilden, pe Yamaha 
orară 121,954 km) ; ataș — 

pe Koenig (123,435 km).

Kodes 7—5, 
Taylor 6—3,

_ 7 la Ca
racas : Laver — Borowiak 6—3, 
Ramirez 
Memphis 
Alexander 2—6, 6—2, 
Cox 6—3, ~ " 
turneul feminin 
vratilova — Goolagong 3—6, (
6—2 ; Wade — Durr 6—1, 6—3. 1 
ginia Wade o învinsese cu 6—2, ( 
în „sferturi", pe Olga Morozova.

6—1 ; Gerulaitis — Tay] 
© In turneele W.C.T.,

6—2 ;
- Tanner 6—4, 7—6. La 
(Tennessee) : Solomon —

6—4 ; Hrebec —
6—2. • Semifinale și în

de la Dallas : 
Goolagong

Durr 6—1,

Na-
6—3, 
Vir-
6—1, 

. - • » La Monte Carlo, duminică în cadrul 
concursului internațional „open“ de 
tenis au fost înregistrate următoare
le rezultate tehnice : Ashe (S.U.A.) 
— Del (S.U.A.) 6—0, 6—0 ; Warvick 
(Australia) — Barthes (Franța) 6—3 
6—1 ; Lloyd (Anglia) — Kary (Aus
tria) 6—4, 3—6, 6—2 ; Kronk (Austra
lia) — Munoz (Spania) 6—4, 6—3 ; 
Jauffret (Franța) — Chanfreau (Fran
ța) 6-4, 6—2.

TENIS DE MASA © într-un meci 
contînd pentru „Cupa ligii europe
ne" : Iugoslavia — R.F. Germania 
6—1 (Stipancici — Leiss 2—1 ; Sur- 
bek — Stellwag 2—1 ; Surbek — Leiss 
1-2).

VOLEI • Rezultate din prima zi 
a „Cupei primăverii" (m), care se 
desfășoară la Roubaix : Israel — 
Olanda 3—0 ; Belgia — Franța (tine
ret) 3—0.

âu—A
ITALIA (etapa a 23-a). Cinci sco

ruri egale, trei victorii, dintre care 
două constituie surprize (înfrîngerea 
lui Inter și Lazio) și doar 10 goluri 
— iată bilanțul etapei ! Rezultate 
Cagliari — Napoli 1—1, Cesena — 
Varese 1—1, Fiorentina — Ascoli 0—0, 
Inter — Juventus 0—1, Lanerossi — 
Sampdoria 1—1, Roma — Lazio 1—0, 
Milan — Torino 2—0, Ternana — Bo
logna 0—0. în clasament : Juventus 
34 p. Napoli 30 p, Roma 29 p. etc.

UNGARIA (etapa a 19-a). Vasas— 
Raba Eto 2—1 ; M.T.K.—Csepel 1—0 ; 
Ferencvaros — Salgotarjân 4—1 ; Uj- 
pesti Dozsa—Bekescaba 2—0 ; Honvâd 
—Szombathely 3—0 ; Zalaegeszeg — 
Diesgyor 0—0 ; Videoton.—Pecs 1—0.

în clasament : Ujpesti Dozsa 34 p, 
Honved — 32 p, Ferencvaros — 23 
p (un joc în minus).

ANGLIA (etapa a 35-a). Birming
ham — Queen’s Park Rangers 4—1 ; 
Burnley — Arsenal 3—3 ; Chelsea — 
Middlesbrough 1—2 ; Everton — Ips-

wich 1—1 ; Leicester — Wolverhamp
ton 3—2 ; Luton Town — Leeds 
Manchester City — Coventry 
.Newcastle — Derby county 
Sheffield United — West Ham
Stoke City — Carlisle 5—2 ; Totten
ham — Liverpool 0—2. în 
ment :
Liverpool cite 41 p 

R. F. GERMANIA
Bayern Miinchen 
Braunschweig 1—0 ;
— Tennis Borussia 
chum — Borussia Monchengladbach 
0—0 ; Fortuna Dusseldorf — Werder 
Bremen 4—1 ; Kikers Offenbach — 
Schalke 3—0 ; Rot Weiss Essen — 
Eintracht Frankfurt pe Main 0—5 ; 
Hertha — S.V. Wuppertal 2—0 ; V.F.B. 
Stuttgart — FC Koln 2—0 ; S.V. Ham- 

FC Kaiserslautern 2—0. Cla-
Borussia Monchenglad- 

33 p : 2. Hertha — 32 p ; 
Hamburg — 31 p. Bayern 

se află pe locul 11, cu

2—1 ; 
î—o ;
o—2 :
3—2 ;

- Liverpool 0—2. în clasa- 
Everton — 44 p, Burnley și 

etc.
(etapa a 24-a). 
— Eintracht 

M.S.V. Duisburg 
2—3 ; VfL Bo-

SAPTAMIHH
Chuk Wepner, la Cle-Cassius Clay 

veland \
Cupa țărilor latine in Argentina
Turnee W.C.T la Atlanta, Orlando și 
Monte Carlo
Finala Cupei Koraci
Franța — Ungaria (amical), la Paris 
Campionatele universitare ale S.U.A. 
Raliul Safari
Campionatele internaționale ale Ceho
slovaciei
„Cupa Eliberării", la Budapesta 
C.M. juniori, la Ciudad de Mexico 
Cupa Mondială (libere), la Toledo 
U.R.S.S. — România. preliminariile 
Turneului U.E.F.A., meci retur, la Gori 
Campionate internaționale (probe nor
dice). ia Murmansk.

burg 
sament : 1.
bach — 
3. S.V. ] 
Miinchen 
22 p.

AMERICA DE SUD. în grupa a 
treia a „Cupei Libertadores" : Depor- 
tivo Caii (Columbia) — Vasco da 
Gama (Brazilia) 2—1 ; Cruzeiro (Bra
zilia) — Atletico Nacional (Columbia) 
2—1. Clasamentul grupei : 1. Deporti- 
vo Caii — 5 p ; 2. Cruzeiro — 4 p ; 
3. Atletico Nacional — 2 p ; 4. Vasco 
da Gama 1 p. Toate echipele au 
disputat cîte trei jocuri.

i
I
§

© Meci amical la Berlin : R. D. 
Germană) (tineret) — Olanda (ama-, 
tori) 1—8 (0—0).

® După cum s-a mai anunțat, 
cunoscutul fotbalist brazilian Fran
cisco Marinho s-a reîntors la Rio de 
Janeiro, venind din R.F. Germania, 
unde urma să joace la clubul Schal
ke 0-1. Marinho nu se va mai tran
sfera, rămînînd în continuare la 
echipa sa Botafogo. El și-a prelun
git contractul cu acest club pentru 
încă doi ani

se


