
ÎN LUMINA DOCUMENTELOR CONFERINȚEI 

PE ȚARĂ A MIȘCĂRII SPORTIVE

PREOCUPĂRI SPORITE 

PENTRU ORGANIZAREA 
UNEI ACTIVITĂȚI ATRACTIVE MÎINE, O NOUĂ „RUNDĂ" ÎN DIVIZIA A LA FOTBAL

„Sarcina de bază a activității 
noastre — ne spunea Gh. Cioranu, 
secretarul asociației sportive de 
la IREMOAS — aceea de a orga
niza acțiuni atractive, care să cu
prindă un număr cît mai mare de 
tineri muncitori, a căpătat noi și 
profunde semnificații in lumina 
Mesajului adresat Conferinței pe 
țară a mișcării sportive de către 
secretarul general al partidului, 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU. 
Iată de ce ne-am structurat în
treaga muncă pentru îndeplinirea 
exemplară a indicațiilor cuprinse 
in acest important document de 
partid. Un prim pas l-a constituit 
realizarea unui schimb de expe
riență — la care am invitat mai 
mulți președinți și secretari de a- 
sociații sportive din Capitală — 
in vederea punerii la punct a pla
nului pentru sezonul compctițional 
de primăvară și de vară".

Nu vom intra în detaliile aces
tui schimb de experiență. Vom 
menționa doar că el a avut ca o- 
biectiv dezbaterea unei teme im
portante — „Educația fizică și 
sportul, factori determinanți în 
refacerea capacității de muncă și 
menținerea sănătății", materiali
zată prin cele două referate. pre
zentate : „Gimnastica în produc
ție și efectele ei în refacerea ca
pacității de muncă și întărirea 
sănătății" (dr. Paula Anghelescu) 
și „Forme și mijloace utilizate în 
organizarea activității sportive de 
masă" (Gh. Cioranu), iar ca exem
plificare practică reușite demon
strații sportive (300 de tineri și 
tinere au trecut norme din cadrul

complexului „Sport și sănătate", 
proiectantul Mihai Ștefănescu și-a 
înscris în palmares o victorie în 
fața lui Florin Gheorghiu, în ca
drul simultanului de șah, frezorul 
Valeriu Ciobanu, șlefuitorul Ma
rin Bordei, lăcătușul mecanic 
Stelian Ciobanu s-au remarcat la 
haltere, fotbaliștii juniori de la 
IREMOAS au terminat la egalita
te cu cei de la Rapid).

De mare utilitate a fost schim
bul de opinii desfășurat cu acest 
prilej, reliefîndu-se preocuparea 
sporită a conducerilor asociațiilor 
sportive (au fost prezenți repre
zentanți de la Electromagnetica, 
Tricodava, Grivița Roșie, Spartac, 
Construcții, Vulcan, Locomotiva 
ș.a.) de a începe cu succes noul 
sezon sportiv.

„Este important pentru reușita 
unei activități — preciza Con
stantin Covăcescu, de la Tricoda
va — să estimezi cu luciditate 
potențialul propriu și in funcție 
de acesta să alegi mijloacele cele 
mai potrivite pentru angrenarea 
în întreceri a unui număr cît 
mai mare de tineri și vîrstnici. 
Pentru noi ar fi foarte util dacă 
am avea posibilitatea unui contact 
mai strîns cu cadre de speciali
tate, care să ne dea sfaturi com
petente și acest lucru este cu atît 
mai necesar în perioadele de defi
nitivare a planului de acțiuni".

„Utilizarea mijloacelor de pro
pagandă audio-vizuală — afirma 
Anta Bunghet, de la Locomotiva

Emanuel FĂNTANEANU
(Continuare in pag. 2-3)

MAJORITATEA FRUNTAȘELOR CLASAMENTULUI 
EVOLUEAZĂ ÎN DEPLASARE

Etapa de duminică a mai „strîns" 
puțin clasamentul, conferindu-i, 
în perspectivă, doze de interes su
plimentar. Mîine se prevede ac
centuarea fenomenului, avînd in

CLASAMENTUL LA ZI

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

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

form regulei, prima șansă apar
ține gazdelor. Dacă, practic, pozi
ția liderului nu poate fi amenin
țată, eforturile codașelor de a ago
nisi o zestre suficientă rămîne și 
în această etapă momentul ten
sionat și spectaculos al campiona
tului. Probabil că cinci meciuri vor 
prezenta dispute neegalate pe alte 
stadioane ; ne gîndim la partidele 
Politehnica lași — Universitatea 
Craiova, Chimia Rm. Vilcea — 
F. C. Constanța, „Poli" Timișoara

— „U“ Cluj-Napoca, F. C. Ga
lați — F. C. Argeș, Steagul roșu
— F.C.M. Reșița. Dintre toate cele 
zece combatante, doar Universita
tea Craiova, F.C.M. Reșița și, în 
oarecare măsură, „Poli" Timișoa
ra nu-și fac griji de echipe sărace 
în puncte. Dar veleitățile lor de 
formații alcătuite din jucători cu 
nume și startul meritoriu din re
tur le conferă ambiții care vor 
cintări greu în truda partenerelor 
de a escalada clasamentul.

xxwwwwwwww
vedere că o parte dintre fruntașe 
(A.S.A. Tg. Mures, F.C.M. Reșița, 
Universitatea Craiova, Steaua) e- 
voluează in deplasare unde, con

Concursul internațional de patinaj artistic
Ieri dimineață au început 

la patinoarul acoperit „23 
August" întrecerile con
cursului internațional de 
patinaj artistic. Debutul 
l-au făcut băieții. Mai în- 
tîi juniorii, iar în continu
are seniorii care, pentru un 
început au fost notați de 
corpul de arbitri interna
țional pentru execuția figu
rilor de școală, iar după 
amiază și pentru modul cum 
se descurcă la „programul 
scurt". Deși mai puțin spec
taculoase decît „liberele", 
„obligatoriile" din prima zi 
a internaționalelor au reușit 
să stîrnească interesul, iar 
în ceea ce ne privește avem 
satisfacția de a fi consemnat

și o primă victorie româ
nească. Succesul ni l-a a- 
dus Atanasie Bulete (sosit 
chiar în dimineața competi
ției de la Sofia, de la un 
alt concurs internațional) 
care în special în primele 
două figuri de școală a e- 
voluat satisfăcător. La ju
niori, în proba „obligatori
ilor" primul s-a clasat ceho
slovacul Svejda, într-o dis
pută de toată frumusețea 
cu vest-germanul Fischer. 
Iată, de altfel, primii clasați 
la această probă : seniori

Gheorghe ȘTEFANESCU

(Continuare în pag. a 4-a)

Atanasie Bulete, ciștigătorul „internaționalelor" 
de patinaj artistic, la proba de scoală

Foto : V. BAGEAC

BEATRICE HUȘTIU - LAUREATA LA SOFIA
înainte de a lua startul în concursul de la București, doi 

dintre patinatorii români au evoluat la Sofia, pe gheața pati
noarului „Drujba". Un frumos succes a obținut Beatrice 
Huștiu, care s-a clasat prima în proba feminină, după ce a 
condus atît la obligatorii, cit și la programul scurt și figu
rile libere. Ea a totalizat 107,36 p. fiind urmată de Ivetta 
Fialowa (Cehoslovacia) — 105,26 p. Carmen Grischke
(R.D.G.) — 105,41 p (locuri la arbitri inferioare), Karszewska 
(Polonia) — 101,59 p, Molceanova (U.R.S.S.) — 99,90 p. Au 
concurat 11 patinatoare

„TURNEUL PRIMĂVERII44 LA BOX

din șapte țări.
La băieți, Atanasie Bulete a o- 

cupat locul 3 (din patru concu- 
renți) cu 83,49 p. Primul s-a cla
sat maghiarul Istvan Simon, cu 
107,36 p.

ATENȚIE TINERELOR TALENTE!
Prima mare competiție pugilis- 

tică a anului, „Turneul primăve
rii", disputată la Galați și Bră
ila, și-a dovedit din plin utilita
tea. Ea a angrenat în întrecere — 
cu puține excepții — tot ce are 
mai bun boxul românesc la fie
care categorie de greutate.

în rîndurile ce urmează ne vom 
ocupa de sportivii care au evoluat 
pe ringul Sălii sporturilor din 
Galați. Au fost prezenți 130 de 
boxeri, împărțlți pe cele 6 cate
gorii astfel : semimuscă 17, cocoș 
27, semiușoară 34, semimijlocie 27. 
mijlocie 14 și grea 11. După cum 
se vede, fiecare categorie a fost 
aglomerată, competitorii fiind su
puși unor eforturi intense, unii 
dintre cîștigători trebuind să sus
țină chiar 4 sau 5 meciuri conse
cutiv, fără zi de pauză ! Se poate 
afirma că sportivii au răspuns

bine la solicitările fizice, majori
tatea confirmînd speranțele. Un 
alt aspect demn de relevat este 
acela că, spre deosebire de alte 
ocazii, combatanții s-au bazat mai 
mult pe tehnică și iscusință tac
tică, foarte puțini fiind cei care au 
folosit exclusiv arma combativită
ții — uneori sinonimă cu „bătaia".

Categoria semimuscă a fost cîș- 
tigată. contrar așteptărilor, de tî- 
nărul Teofil Ghinea (B. C. Galați), 
elev al antrenorului emerit Petre 
Mihai. Abia la al 15-lea meci din 
carieră, Ghinea și-a înscris în pal
mares o performanță meritorie, re
ușind să se claseze pe primul loc 
la categoria în care a boxat și co-

Paul IOVAN

(Continuare in pag. 2-3)

La 72 de ore după etapa a XXl-a (din care vă prezentăm secvența de 
mai sus, înregistrată de fotoreporterul nostru D. Neagu la jocul Sportul 
studențesc — „U“ Cluj-Napoca). Divizia A programează o nouă etapă, a 

XXlI-a. cu destule „capete de afiș"
^\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^
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PROGRAMUL SI ARBITRII ETAPEI.
STEAGUL ROȘU

o. ------------
(ambii 
JIUL 

s.

ANDERCO (Solo Mare), 
di» București) •

— F.C.M. REȘIȚA
ajutat la linie de Gh. Retexan și M. Tudor

— SPORTUL STUDENȚESC
Severin), ajutat de I. Boroș (Timișoara) și

— „U" CLUJ-NAPOCA
Stăncescu (ambii din București) și T. Andrei

STEAUA

DRAGULICI (Drobeta Tr.
f. Haidu (Caransebeș) :
POLITEHNICA TIMIȘOARA

M. POPESCU, ajutat de S. 
(Sibiu) :
OLIMPIA SATU MARE

C. GHIȚA, ajutat de Gh. lonescu (ambii din Brașov) și Z. Szecsei (Tg. 
Mureș) :
C.F.R. CLUJ-NAPOCA — A.S.A. TG. MUREȘ

C. NICULESCU. ajutat de Gh. Vasilescu I și I. Dancu (toti din București): 
POLITEHNICA IAȘI — UNIVERSITATEA CRAIOVA

C. DINULESCU, ajutat de I. Urdea (ambii din București) și M. Moraru 
(Ploiești).
CHIMIA RM.

A. MUNICH,
DINAMO

I RUS (Tg.
tești) — Stad. Dinamo, meci televizat .
F. C. GALATI — F. C. ARGEȘ

R. STINCAN, ajutat de I. Roșoga și F. Coloși (toti din București). 
Toate partidele încep la ora 16...

ViLCEA — F. C. CONSTANȚA
ajutat de V. Teciu (ambii din București) și Al. Ene (Craiova) : 

— U. T. A.
Mureș), ajutat de St. Marian (Sighișoara) și I. Chilibar (Pi-

LA ECHIPA NAȚIONALĂ DE FOTBALMOMENTUL DECIZIEI NU MM POATE FI AM1NAT
Etapa de duminică, disputată la 

trei zile după meciul de la Istan
bul, a fost așteptată cu un mare 
interes, mai ales prin prisma evo
luției selecționabililor. în pers
pectiva jocurilor cu Cehoslovacia 
și cu Spania, meciurile de dumini
că trebuiau să dea un răspuns care 
să vizeze — între altele — capa
citatea fizică și forța de recupe
rare după un meci internațional. 
De asemenea, etapa urma să re
zolve unele semne de întrebare în 
posturile nevralgice ale echipei.

Rezultatele se cunosc. Liderii au 
fost învinși la Tg. Mureș, după 
un joc apreciat ca bun, mai ales

în prima repriză — din punctul 
de vedere al selecționabililor — 
ceea ce sugerează o capacitate de 
concentrare doar în prima parte, 
cu implicații nu prea îmbucură
toare în final. La București, Stea
ua a obținut o victorie care l-a 
impus într-o oarecare măsură 
doar pe Dumitru. In sfirșit, la 
Timișoara, Crișan a fost deosebit 
de șters, iar Bălăci, dezinvolt în 
prima parte, a părăsit terenul du
pă pauză, în urma unei întinderi 
neașteptate.

Pentru a sugera mai bine evo
luția selecționabililor, să reprodu
cem notele acordate de cronicarii

noștri „Echipei de la Istanbul" în 
jocurile etapei de duminică 1

Răducanu ?
Cheran 7, G. Sandu 7, Samcș 

6, Anghelini 6
Dumitru 8, Dinu 7, D. Georges

cu 7
Crisan 6, Kun ?, Lucescu 7
Cele două semne de întrebare 

din dreptul lui Răducanu și Kun 
sînt firești, ambii jucători evo- 
luînd în Divizia B. Să notăm to
tuși că Răducanu a excelat din 
nou printr-un nepermis joc... o-

(Continuare in pag. 2-3)



la crosul balcanic de la Felix!
Duminică dimineața, pe traseul 

din pădurea de la Băile Felix se 
va desfășura cea de-a XX-a ediție 
a Crosului Balcanic, competiție 
care aduce la start, în fiecare pri
măvară, pe cei mai buni alergă
tori de semifond și fond din țările 
balcanice.

Consultînd listele de înscrieri 
sosite la federația de atletism, con
statăm că ediția jubiliară a cro
sului va fi onorată de prezența u- 
nor specialiști cotați printre cei 
mai valoroși alergători pe distanțe 
medii și lungi de pe continent. De 
cea mai selectă participare se va 
bucura proba senioarelor, la care 
sint înscrise trei alergătoare meda
liate la ultimele ediții ale campio
natelor europene : Natalia Andrei, 
campioană la 1500 m, Rosita Pehli- 
vanova (Bulgaria) clasată pe locul 
trei la 800 m (ambele la C.E. de 
sală de la Katowice) și Mariana 
Suman, medaliată cu bronz la 800 
m la "
Roma, 
lupta 
Si pe 
prezentantele României 
riei (cu o echipă foarte 
alături de Pehlivanova 
scrise Vasilina
Ștereva 
primele 
2:01 la 
de 4:15

Al patrulea medaliat la „euro
pene" care va concura la Felix

C.E. de anul trecut de la 
Ca și în precedentele ediții, 
pentru titluri la ' '
echipe se va da

individual 
între re- 

și Bulga- 
puternică, 
fiind în- 

Amzina, Nikolina 
și Rumiana Ceavdarova, 
două cu performanțe sub 

800 m, ultima alergătoare 
la 1500 m).

Un concurs frumos

alerga 
obțină 
Balca-

este Gheorghe Ghipu. El va 
la tineret și va încerca să 
a patra victorie la Crosul 
nic (a cîștigat în 1971 și 1972 la 
juniori și în 1973 la tineret).

Și proba seniorilor va aduce în 
întrecere fondiști de bună valoare. 
Liderul echipei noastre, Ilie Flo- 
roiu, îi va avea alături pe Cătălin 
Andreica și Die Cioca în dificila 
confruntare cu redutabilii Ștefan 

Kuzmanovici 
Koussis, Spi- 
Spilios Zaha- 
Petko Iorda-

Vulovici și Slavko 
(Iugoslavia), Mikhail 
ridon Kondossoros și 
ropoulos (Grecia) sau 
nov (Bulgaria).

Promisiuni, așadar, 
diția a XX-a a Crosului Balcanic 
să ofere un spectacol de calitate.

pentru ca e-

NICULINA ILIE 1,78 m
LA ÎNĂLȚIME!

3

Cu prilejul 
desfășurat la 
a sărit 1,78 m la înălțime, stabi
lind un nou record de sală pentru 
junioare. Vechiul record era de 
1.76 m și fusese stabilit duminica 
trecută de junioara de categoria a 
II-a Elena Marinescu. Rezultatul 
Niculinei Ilie este superior cu un 
centimetru recordului în aer liber 
al junioarelor, care îi aparține.

unui concurs de sală 
Tbilisi, Niculina Ilie

la încheierea stagiunii de sală

CUPA ȘCOLII SPORTIVI Uf AIITIISM"
Sezonul atletic de sală s-a încheiat 

odată cu concursul desfășurat sim- 
bătă și duminică în sala „23 August" 
din București. „Cupa Școlii sportive 
de atletism", competiție rezervată ju
niorilor III, s-a bucurat de un deo
sebit succes, la startul ei fiind pre- 
zenți numeroși tineri atlețl din 33 de 

provincie). 
: FETE :

secții (dintre care 23 din
Iată cîștigătorii probelor . _____ _

50 m : Mariana Dușă (Șc. sp. Tîrgo- 
viște) 6,9, 50 mg : Rodica «»-
N.Bălcescu Cluj-Napoca) ’ 
gime (57 concurente !) : Laura Bîrlea

5,22 m, înălțime : Adelina 
(Petrolul) 1,50 m, greutate: 
Stoica (C. S. Hunedoara) 
BĂIEȚI j 50 m : N. Petru 

Bălcescu Cluj-Napoca) 6,0,

reprezentanți au totalizat 71 p. 
locurile următoare : Liceul N. ___
cescu Cluj-Napoca 51 p. Viitorul 37 
p, Șc. sp. Ploiești 31 p etc.

In afara concursului, Marcel Bog
dan (Șc. sp. atletism) a realizat un 
nou record de juniori II la 50 mg 
(garduri de 1 m) cu 7,3.

Pe 
Băi-

ii rici (Lie. 
7,0, Iun-

gime (57 
(Viitorul) 
Hanganu 
Eugenia 
12,16 m,
(Lie. N.
50 mg : Eugen Mathe (Lie. B. Haș- 
deu Buzău) 7,1, Iun",’mc (54 concu
renți) : Vlad Enescu (Progresul) 6,28 
m, Înălțime : c. Galic (C.A. Roman) 
1,80 m, prăjină : i. Grumezescu 
(C.S.M. Iași) 3,60 m, greutate : S. 
Chirichiță (Șc. sp. atletism) 14,74 m.

„Cupa Școlii Sportive de atletism" 
a revenit organizatorilor, ai căror

I

Redacția noastră mulțu
mește călduros organizații
lor, instituțiilor, cluburilor 
și asociațiilor sportive, 
trenorilor, sportivilor, 
acelora care ne-au 
felicitări cu prilejul 
nirii a 30 de ani de 
riția ziarului

an- 
tuturor 

adresat 
impli- 

la apa-
, .SPORTUL".

„TURNEUL
(Urmare din pag 1)

legul său de sală, fostul campion 
al țării, Petre Ganea, precum și 
alți cîțiva sportivi redutabili ca 
Remus Cozma (Dinamo Buc.), Săli 
Adem (Farul), Rușit Turan (Vo
ința Constanța), Dumitru Negru 
(C.S.M. Sibiu) etc. Cîștigătorul ca
tegoriei a impresionat prin avan
satele sale cunoștințe tehnice (deși 
practică de puțină vreme bo
xul), prin acuratețea stilului 
și prin puterea de luptă e-

I

I PE MICUL ECRAN I

I
I
I
I 
I

I
I

Miercuri 26 martie, ora 16 : 
meciul de fotbal Dinamo Bucu
rești — U.T.A. (Divizia 
transmisiune dlreclă de la 
dionul Dinamc.

Sîmbătă 29 martie, ora xu , 
magazin sportiv. Din cuprins: 
concursul internațional de pa
tinaj artistic de la București— 
demonstrația laureaților ; me
ciul de fotbal R.D.G. — Bul
garia ; partida de hochei Sue
dia — Cehoslovacia.

Duminică 30 martie, ora 15 : 
întilnirea de baschet Steaua — 
Dinamo (derbyul campionatu
lui republican). In pauză : 
„Premiul Americii" — alergare 
internațională de trap.

Luni 31 martie, ora 17.55 : 
meciul de fotbal Cehoslovacia 
— România (transmisiune di
rectă de la Praga)

A), 
sta-

16 ;

L

ai primului pentatlon al înotătorilor
Primul 

nizat de 
pentru cei mai buni înotători din 
țară în cocheta piscină (25 m) a 
pionierilor din Constanța a fost 
din multe puncte de vedere o 
reușită. Campionii și recordmanii 
țării .. .............................
talentați înotători din lotul spe
ranțelor 
starturi 
generis ; fiecare concurent a par
curs în 24 de ore cîte 200 de 
în fiecare procedeu tehnic și, 
plus, a înotat o cursă de 200 
mixt.

A fost un test foarte bun, 
capătul unei lungi perioade pre
gătitoare care a precedat suita 
campionatelor republicane ce ur
mează în luna aprilie. Atît antre
norii cît și sportivii s-au putut 
convinge astfel de utilitatea unei 
pregătiri multilaterale (așa cum o 
preconizează mai toate teoriile 
moderne ale antrenamentului), mai 
ales pentru dobîndirea unei re
zistențe superioare, fapt care ne 
determină să pledăm cu toată pu
terea pentru organizarea cît mai 
multor concursuri de acest gen.

Urmărind cursele de sîmbătă și 
duminică din bazinul constănțean 
(mai puțin rapid decît cel 
Brăila) am reținut evoluțiile 
ritorii ale cîtorva înotători 
sacrați pe plan republican, 
îmbucurătoare însă par a fi rezul
tatele 
încă 14 ani), 
progres evident. Ne 
Ilorațiu Neagrău (2:24,9 — 200 m 
mixt și 2:09,5 — 200 m liber), 
Ales. Szabo (2:41,4 — 200 m bras), 
Valeria Vlăsceanu (2:32,5) și Car
men Bunaciu (2:38,4) la 200 m 
spate.

Cel mai bun rezultat al compe
tiției l-a realizat Marian Slavic 
cu 1:57,5 la 200 m liber. La 29 de 
ani, multiplul campion balcanic și 
național continuă să ofere o lec
ție mai tinerilor săi adversari (în 
special crauliștilor), ținîndu-i la o 
respectabilă distanță. Ar mai pu-

DE SCHI FO

concurs-pentatlon orga- 
federația de specialitate

și alături de ei cei mai

— au urcat pe bloc- 
pentru o întrecere sui-

m
în
m

la

din 
me- 
con- 
Mai

unor tineri (n-au împlinit 
care subliniază un 

referim la

După cea de a lll-a etapă a diviziei de tenis de masă

LIDERII ȘI-AU MENȚINUT POZIȚIILE
Cele cinci meciuri feminine și 

tot atîtea masculine disputate în 
etapa a III-a a campionatelor di
vizionare de tenis de masă au luat 
sfirșit cu rezultate scontate. De 
menționat că formația masculină 
Gloria Buzău a pierdut întilnirea 
cu Voința București cu scorul de 
0—17, întrucît unul dintre jucători, 
Lucian Teodorescu, nu a avut le
gitimația vizată la zi. Rezultatele 
înregistrate și clasamente :

C.S. Arad II
Gloria Buzău
C.S.M. Cluj-Napoca 
Voința Buc.
C.S. Arad I 
Metalurgistul Cugir

MASCULIN

FEMININ

Spartac București — C. S. Arad 
II 4—5, Voința București — Gloria 
Buzău 3—6, Spartac București ' — 
C. S. Arad I 5—4, Progresul Bucu
rești — Gloria Buzău 7—2. C.S.M. 
Cluj-Napoca — Metalurgistul Cu
gir 8—1.

1. SPARTAC BUC.
2. Prog. Buc.

4 3 1 16:16 7
22013:51

PRIMĂVERII»

fi amintite cifrele obținute 
Wetterneck

I
I
I
I
I
I
I

2
3
1
2
2
2

0
2
0
2
2
2

12: 6 
12:15
8: 1
6:12
6:12
4:14

1
4
2
2
2
2

Voința București — Gloria Buzău
17—0, C.S.M. Cluj-Napoca — C.S.M. 
Iași 13—4, Universitatea Craiova — 
Locomotiva București 16—1, Pro
gresul București — Gloria Buzău 
14—3, Politehnica București — 
Constructorul Hunedoara 12—5.

1. PROGRESUL BUC. 4 4 0 59: 9 8
2. Voința Buc. 4 4 0 55:13 8
3. Univ. Craiova 3 3 0 45: 6 6
4. C.S.M. Cluj-Napoca 3 3 0 37:14 6
5. Gloria Buzău 4 2 2 21:41 5
I». Poli. București 3 1 2 26:25 4
7. Constr. Hunedoara 4 0 4 13:55 4
8. Comerțul Tg. M. 3 0 3 10:41 3
9. C.S.M. Iași 3 0 3 9:42 3

10. Locomotiva Buc. 3 0 3 8:43 3

LA BOX

(2:14,2 —
(2:20,2 —
(2:20,5 — 

(2:19,8 — 
Georgescu

de
m 
m 
m 
m

200
200
200
200 
(2:17,2
Geor-

GH. GARNIȚA Șl LUCI
tea 
D.
spate), D. Aldea 
mixt), A. Birini 
delfin), I. Sveț 
spate), Daniela
— 200 m liber) și Mihaela 
gescu (2:55,0 — 200 m bras). Nu
meroși participanți au vădit încă 
serioase lipsuri la capitolul rezis
tență. Cel mai elocvent exemplu : 
Kesler înoată 100 m bras în 67,5 
sec. (tentativă de record), iar 200 
m in numai 2:33,9(1).

concursului : Diet- 
(care s-a desprins 

la ultima probă, 
Anca Groza. De 

primele șase clă

Cîștigătorii 
mar Wetterneck 
de Slavic abia 
200 m spate) și 
subliniat că 
sate se află 
ani sau mai

SENIORI
Wetterneck 760 p (2:15,6 — 200 m 
mixt, 2:08,3 — 200 m liber, 2:43,2
— 200 m bras, 2:19,2 — 200 m del
fin si 2:14,2 — 200 m spate), 2. M. 
Slavic 653 p (2:18,4 — 1:57,3 — 
2:47,5 — 2:21.8 — 2:26,2), 3. D. Al
dea 599 p (2:20,2 — 2:09,4 — 2:36,1
— 2:29,6 — 2:21,1), 4. I. Sveț 473 p,
5. L. Șoptereanu 468 p, 6. A. Birini 
455 p ; COPII :.............................. —
p, 2. Al. Szabo 
345 p.

FEMININ ! 1. 
(2:35,7 — 2:19,5
— 2:44,8), 2. Mihaela Georgescu
693 p (2:38,0 — 2:24,6 — 2:55,0 — 
2:39,5 — 2:44,1), 3. Daniela Geor
gescu 632 p (2:36,2 — 2:17,2 — 2:59,5
— 2:46,0 — 2:48,4). 4. Valeria Vlăs- 
ceanu 509 p, 5. Ildiko Horvath 411 
p, 6. Carmen Bunaciu 393 p.

Adrian VASILIU

în
trei înotătoare de 14 
tinere. Clasamente : 

și JUNIORI : 1. D.

1. H. Neagrău 821
396 p, 3. D. Nanul

Anca Groza 839 p
— 2:56,3 — 2:30,3

CAMPIONI LA 30
STÎNA DE VALE (prin tele

fon). în frumoasa stațiune de iar
nă a județului Bihor și în condi
țiile unei ierni revenite în ultima 
clipă, schiorii fondiști și alpini 
și-au disputat cîteva din ultimele 
întreceri ale sezonului. La fond 
au fost programate două probe 
ale campionatelor republicane, 
cursele de 30 km pentru seniori 
și 10 km pentru senioare, precum 
și probe individuale și de ștafetă 
în cadrul „Cupei Stîna de Vale“, 
ultima competiție cuprinzînd și 
un slalom special. Zăpada proas
pătă, traseul judicios ales și am
biția concurenților de a se clasa 
cît mai bine au determinat ca pro
bele să aibă o desfășurare dina
mică, atractivă. Iii plus, organiza
rea asigurată de C.S.U. 
(prin Institutul pedagogic 
calitate) a contribuit și ea 
cesul întrecerilor.

în cea mai lungă cursă 
pionatelor naționale, 
Gh. Gârniță a reeditat succesul 
obținut cu două săptămîni în 
urmă la Piatra Arsă (cînd a cîș- 
tigat 15 km), cucerind titlul de 
campion al României la 30 km cu 
un avans de aproape 5 minute I 
El a fost urmat în clasament de 
doi reprezentanți ai tinerei gene-

Oradea 
din lo- 
la suc-

a cam- 
biatlonistul

0 ETAPĂ TARE IN CAMPIONATUL DIVIZIONAR LA POPICE
în etapa a XlI-a a campionatu

lui Diviziei A la popice, disputată 
la sfîrșitul săptămînii trecute 
(după ce competiția a fost între
ruptă o lună de zile) s-au înre
gistrat cîteva rezultate neaștepta
te. Astfel, echipa feminină Voin
ța Oradea, deși pornea mare fa
vorită în meciul cu Voința Timi
șoara, a pierdut pe arena pro
prie, ea și Hidromecanica Brașov, 
care a cedat acasă, la diferență 
mare, in fața sextetului clujean 
Voința. Actualele fruntașe ale se
riilor la fete, Rapid București și 
Voința Tg. Mureș, au cîștigat în 
deplasare, dovedind forma bună 
în care se află. Liderele clasa
mentelor masculine, Voința Bucu
rești și Progresul Oradea, au ju
cat și ele în deplasare, dar au 
pierdut în fața Rulmentului Bra
șov, respectiv Minerul Baia Mare. 
Voința continuă să conducă în 
clasamentul seriei Sud, la egali
tate de puncte (18) cu Constructo
rul Galați, campioana țării, iar 
Progresul a cedat șefia echipei 
băimărene Minerul. Ambele for
mații au cîte 16 p, popicarii băi- 
măreni au însă mai multe popice 

deplasare, față de oră- 
— 29 715 p d). Un scor 
s-a înregistrat în me
ii. T. Arad și Voința 
care ultima formație

doborîte în 
deni (30 074 
rar întîlnit 
ciul dintre
Craiova, în __
a cîștigat la un punct diferență 
(2342—2341) !

REZULTATELE ETAPEI:

km
rații, 
Clasau 
NIȚA
2. F.
3. P.
1 h 48:! 
Orade: 
(Dinar 
(Dinar 

în î 
Barab: 
frînga 
tra xț 
într-o 
rică ( 
clasate 
«ABA 
2. Iulii 
41:17 ; 
41:41 ; 
rul) 4! 
rul) 41 
torul) 

Iată 
din ca 
FOND 
(A.S.A 
q. Coi

Brașoi
3 X 5 
niori i 
oare :
SPEC! 
(C.S.U 
geta I

2377 
Re- 
P d> 
Tg.

sov — Voința Cluj-Napoca
— 2498 pd, C.S.M. Reșița — 
cord Cluj-Napoca 2530 — 2393 
C.F.R. Tg. Mureș — Voința 
Mureș 2369 — 2422 p d, Voința 6- 
radea — Voința Timișoara 2483 — 
2493 p d, U. T. Arad — Voința 
Craiova 2341 — 2342 p d. MAS
CULIN — seria Sud : Rulmentul 
Brașov — Voința București 5437
— 5238 p d, Olimpia-Construc-
torul București — Dacia Ploiești 
5098 — 5052 p d, Laromet Bucu
rești---- Gloria București 5171 —
5091 p d, Constructorul Galați — 
Flacăra Cîmpina 5231 — 5211 p d, 
Rafinăria Teleajen Ploiești — Ra
finorul Ploiești 5155 — 5150 pd; 
seria Nord : Minerul Baia Mare
— Progresul Oradea 4882 — 4861 
p d, Voința Cluj-Napoca — C.F.R. 
Tg. Mureș 5144 — 4825 p d, 
Petrila 
5182 -

. , Jiul
— Lemnul Satu Mare 

4755 p d, Electrica Sibiu 
— Olimpia Reșița 5413 — 5017 p d, 
C. F. R. Timișoara — Gaz me
tan Mediaș 5150 — 5071 p d.

(Rezultatele ne-au fost transmi
se de corespondenții : D. Moraru, 
C. Valentin. V. Ștefănescu, Z. 
Marcel, L. Chira, P. Burcin, D. 
Diaconescu, I. Tănăsescu, C. Po
pa, I. Păuș, I. Plăvițu, I. Ghișa și 
C. Crețu).

DIVI1
în i 

sîmbăt 
câmpie 
chet s<

5.
6.

7. FA1
8. „Po
9. „Po

10. ICE
11. CSI
12. CSI

xemplară, dovedită în special în 
meciul final cu Petre Ganea, pe 
care l-a întrecut categoric. Cate
goria cocoș a 
Duminică (B. 
accidentare l-a 
pe Al. Doboieș 
o performanță 
demînă. La 
Sîrbu (Metalul 
neficiarul unor decizii 
avantajat evident în meciurile cu 
Pavel Nedelcea (C.S.M. Reșița) și 
Gh. Vlad (Muscelul).

Categoriile semimijlocie si mij
locie au revenit fraților Ilie și 
Sandu Tîrilă de la B. C. Galați. 
In ambele categorii au evoluat 
cîteva elemente de care trebuie 
să se țină seama în viitor, între 
.'■are tinărul Marian Ungureanu. 
La mijlocie, un talent autentic,

revenit lui Ștefan 
C. Galați), dar o 
privat, credem noi, 
(Metalul Bocșa) de 
care-i stătea la în- 
semitișoară, Virgil 
Bocșa) a fost be- 

care l-au

Nicolae Chipirog (Nicolina Iași), 
care — îndrumat cu atenție — poa-

■ te călca pe urmele lui Alee Năștac. 
Categoria grea a revenit unei 

alte mari speranțe, Mircea Simon 
(Dinamo Buc.). Acesta, promovat 
recent în rîndul greilor, a demon
strat calități incontestabile. La 
această oră sîntem convinși că nu-i 
poate rezista nici un greu din 
țară, iar dovada a fost partida cu 
campionul țării, Ilie Dascălu, în 
care dinamovistul a înregistrat un 
succes categoric, reușind să-1 tri
mită și la podea pe reprezentan
tul clubului Farul. Dar la termi
narea meciului cu Ilie Dascălu. 
Mircea Simon avea doar 83,700 kg. 
Poate că totuși, antrenorii ar pu
tea încerca folosirea lui cu și mai; 
mult succes în cadrul categoriei 
semigrea.

FEMININ : — seria Sud : Ce
tatea Giurgiu — Gloria București 
2353—2293 p d, Frigul București - 
Voința București 2390 — 2368 p d, 
Laromet București — Metrom 
Brașov 2520 — 2352 p d, Voința 
Ploiești — Rapid București 2356 — 
2465 p d, Voința Constanța — Vo
ința Roman 2345 — 2242 p d ; se
ria Nord : Hidromecanica Bra-

MECIURI INTERNAIIANA
Echipa Școlii sportive nr. 2, 

una dintre fruntașele campionatu
lui de rugby — juniori, a susți
nut de curînd două partide ami
cale internaționale în compania 
formației cehoslovace T. J. Vyș- 
kov. Jucînd deschis, curajos, ti
nerii pregătiți de profesoara Ma
riana Lucescii (care a rulat un

lot
învins
25—20 
reșten 
tre, 1! 
cu.

FORMA ȘI-A SPUS CUVÎNTUL
‘ HI PISM fl

fcl
Condițiile atmosferice mal 

propice au limitat proporțiile___
cesului la care avea dreptul—. prin 
calitatea programului — cea de a 
doua reuniune a sezonului. Totuși, 
dacă asistența a fost mai redusă ca 
la deschiderea stagiunii, alergările 
au fost foarte animate, iar mulți 
dintre concurenți și-au ameliorat re
cordurile carierei.

puțin 
sue

PREOCUPĂRI SPORITE
(Urmare din pag. 1)

— alături de punerea Ia punct a 
ultimelor amănunte pentru ca să 
nu existe nici o fisură în activi
tatea noastră, ne preocupă în a- 
cest moment ca mijloc eficient de 
pregătire a acțiunilor viitoare. De 
asemenea, acordăm 
cuvenită colaborării 
medicale, pentru a îndruma 
cei ce doresc să practice în tim
pul liber diverse discipline spre

importanța 
cu cadrele 

pe

cele cu influență pozitivă asu
pra refacerii capacității de mun
că, a întăririi sănătății".

„în ceea ce ne privește — spu
nea Mircea Cîmpeanu, de la Lo
comotiva — participarea la acest 
schimb de experiență a însemnat 
o dezbatere foarte utilă privind 
elaborarea metodicii și a mijloa
celor de organizare a activității 
sportive pornind de la nivelul 
celor mai mici colective de mun
că și extinzîndu-le pînă la cel al 
nucleelor mai mari, 
normelor în Complexul „Sport și

Trecerea

sănătate", acțiunile din cadrul 
„Cupei tineretului", precum și în
trecerile din campionatele inter
ne sînt doar cîteva din preocupă
rile noastre pentru viitorul sezon".

Am consemnat doar cîteva din 
opiniile care ilustrează preocupa
rea consiliilor asociațiilor sporti
ve din Capitală de a renunța la 
formele rutiniere, neatractive, de 
a găsi noi mijloace pentru ca e- 
ducația fizică și sportul să-și în
deplinească cu adevărat misiunea 
ce i-a fost încredințată ca parte 
componentă a educației comuniste.

în genere se poate afirma că for
ma trăpașilor a avut euvînt predo
minant în realizarea performanțelor, 
sub acest raport Ornament, Orion 
și Hapca ciștigînd din nou. Revela
toriu s-au comportat la reintrare 
Hertz și Ivoriu, ambii promițind va
lori superioare.

Profitînd de condiția excelentă în 
care se află caii săi, antrenorul Mol- 
doveanu a cucerit trei victorii, din 
rindul cărora subliniem modul im
pecabil cu care I.G. Nicolae a con
dus pe Otoman.

REZULTATE TEHNICE : Cursa I — 
Hretz (G. Avram) 34,1, Suta, simplu 
3, ordinea 20 ; cursa n — Heliodor 
(A. Brailovschi) 34,1, Blanc, simplu 
5, event 22, ordinea 34 ; cursa HI — 
(G.I. Nicolae) 32,8, Parada, simplu 3, 
event 35, ordinea 28 ; Cursa IV — 
Turdaș (I. Moldoveanu) 32,4, Crava
șa, simplu 2, event 8, ordinea 12, tri- 
plucîștigător 188 ; cursa V — Orna
ment (G. Tănase) 30,1, Floria, simplu 
3, event 22, ordinea 45, triplu cîștigă- 
tor 109 : cursa VI — Orion (I. Mol
doveanu) 30,2, Rovinei, simplu 14, 
event 65, ordinea 575, triplu cîștigător 
699 ; cursa VII — Ivoriu (Tr. Dinu), 
29.8, Madison, Ornic, simplu 2, event 
201. ordinea 33. triplu cîștigător 903, 
ordinea triplă 369 ; cursa Viii — 
Hapca (N. Gheorghe 32,4, Sirius, 
simplu 2, event 24, ordinea 18. Re
trageri : Harlem.
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LE LOR"

BAS,

MOMENTUL DECIZIEI
NU MAI POATE FI AMÎNAT

(Urmare din pag 1)

I
10 km I ÎN COMPLETAREA CRONICILOR• ••

P. Ciobanii.
1. GH. GAR- 

șov) 1 h 43:21 ; 
hio) lh 48:17; 
S.A. Brasov) 
krniță (C.S.U.
5. Gh. Duca 
. N. Cojocaru

I
I
I

tarelor, Lucia 
t pentru în- 
5 km (la Pia- 
*; la 10 km 
p de catego- 
p următoarea 
. LUCIA BA- 
trașov) 40:40 ; 
Is.U. Oradea) 
Ița (Dinamo) 
hciu (Tracto- 
fișcă (Tracto- 
Benga (Trac-

I
I
I
I

ELOGIUL OFENSIVEI. In der- 
byul etapei, combatantele nici gind 
n-au avut pentru sisteme super- 
defensive. Din concepția aceasta, 
pozitivă, marele beneficiar a fost 
spectacolul sportiv. Am văzut în- 
tr-un meci atîtea ' 
(14 !), cîte nu ne 
partide dominate 
tru un punct” la 

a doua a întrecerii 
pe A.S.A. într-o 
prezentație a atacului. Ne-am con
vins, din nou, de valențele tehni- 
co-tactice ale liniilor sale de mij
loc și de înaintare, calități pe 
care învinșii le remarcau primii. 
Dacă și compartimentul defensiv 
ar beneficia în viitor de o fortifi
care, tmsprezecele mureșan ar a- 
jupge la cote calitative superioare. 
(Et I.).

ceea ce trebuie să dea serios de 
gîndit conducerii tehnice a fero
viarilor clujeni. (C. F.).

acel jucător de bază al formației 
arădene (Gh. N.).

faze de poartă 
oferă alte cinci 
de „grija pen- 
un loc. Partea 
ne-a prezentat 

remarcabilă re-

întrecerilor 
ia de Vale" : 
n : E. Cercel 
■i II 5 km : 
Gheorghieni)

Ilona
: 3 km 

guSs (Se. sp. 
i km seniori, 
X 5 km ju- 
3 km juni- 

k ; SLALOM
. Muntcanu 
bare : Geor-

I
I
I
I
I

LE
I

BASCHET
I

desfășurate 
clasamentele 
e de bas-

I
I

1—6

1869—1320 
1702—1350 
1515—1392 
1458—1525
1418—1514 28 
1269—1421 25

39
36
34
30

I
I

1546—1551 31 
1429—1499 
1426—1506 
1444—1449 
1392—1629 
1334—1616

I
30
28
28
25
23

I

PASA SPRE „CÎMPUL MI
NAT" 7 Nota 7 i-a fost atribuită 
lui Smarandache, semnatarul vic
toriei formației Steaua prin acel 
gol înscris în min. 76. Am fi pu
tut, în aceste condiții, trece cu 

repriza 
recupe- 
în pro- 
precum 
cu lap- 

...___ ___ r_____  _____  EFEC
TUATA, DE LÎNGA TUȘA, LA
TERAL, SPRE PROPRIUL CA
REU ! Dublă greșeală : una de 
ordin tehnic, întrucît execuția n-a 
avut adresă, alta de natură tac
tică, deoarece mutarea acțiunii de 
la margine spre interiorul supra
feței de pedeapsă, spre cimpul mi
nat, constituie o eroare copilăreas
că. N-am trecut peste gafa lui 
Smarandache, cunoscut fiind și 
faptul că acest jucător este com
ponent al reprezentativei de tine
ret. (G. Nic.).

FORȚA ATACULUI ÎN ACCEN
TUATA SCĂDERE. Scorul alb 
(0—0) eu care C.F.R. Cluj-Napoca 
a încheiat ambele partide susținu
te în acest retur de campionat 
pe teren propriu, în compania u- 
nor adversari din zona codașă a 
clasamentului, dovedește o slăbire 
accentuată a forței de atac a e- 
chipei feroviare. Duminică, în me
ciul cu Steagul roșu, această rea
litate ne-a apărut deosebit de 
pregnantă. Linia de atac, compusă 
din experimentatul Adam, talen
tatul Moga — ambii de nerecu
noscut în acest meci — și debu
tantul Bacoș (produs al propriei 
pepiniere), a constitutit cel mai 
slab compartiment al echipei, ran- 

1 său fiind aproape nul,

vederea gafa lui din 
secundă cînd (după ce a 
rat, în min. 55, un balon, 
priul careu) a stricat tot, 
în proverbul cu... șiștarul 
te. Ce-i imputăm ? PASA

CU EFORTURI DE ULTIM MO
MENT... Probleme foarte dificile 
au stat în fața organizatorilor pen- 
tru meciul Sportul studențesc — 
Universitatea Cluj-Napoca, anun
țat de abia în ajun, către ora 
prînzului, că se va disputa pe te
renul Politehnica. Așa se face eă 
în preajma orei de începere a 
partidei în tribune nu se aflau 
decît vreo 20—30 de spectatori o- 
cazionali, marea majoritate a su
porterilor Sportului luînd, firesc, 
drumul stadionului Steaua, pen
tru a-și urmări formația favorită 
în deschiderea cuplajului anunțat- 
Organizatorii nu au demobilizat 
însă și, cu eforturi de ultim mo
ment, au reușit să atragă în tri
bune un mare număr de studenți 
din căminele cartierului Groză
vești, asigurînd astfel întîlnirii 
ambianța competițională nesesară. 
(M. L).

„VETERANII", ÎN PRIMELE 
RlNDURI. Cînd, la Timișoora, în 
repriza secundă, echipele iși a- 
saltau reciproc terenurile cu o în
dârjire și într-o oarecare dezordi
ne tactică ce ne-au trimis cu 
gîndul la o bătaie cu bulgări de 
zăpadă în curtea școlii, doi oa
meni și-au amplificat brusc po
tențialul de joc, detașîndu-se de 
ceilalți, în primul rînd prin luci
ditate, prin clarviziune. Dembrovs- 
chi de la gazde, Oblemenco de la 
oaspeți. Primul a avut sclipiri și 
subtilități, așteptate de cei din 
Timișoara de Ia începutul retu
rului, al doilea a luat faze întregi 
pe cont propriu, răzbind de cîteva 
ori printr-o apărare deasă, și a- 
menințînd 
Exemple 
tineri I (I.

CE SE

IN „CAPCANA" OFSAIDULUI. 
Fără îndoială, judecind după în- 
delungile perioade de dominare 
categorică și nenumăratele ocazii 
de gol risipite cu... seninătate. 
Chimia ar fi meritat victoria în 
partida cu F. C. Argeș. Dornici 
să marcheze cu orice preț, vîl- 
cenii au uitat să judece jocul și 
au căzut în „capcana" apărării la 
ofsaid folosită de F. C. Argeș, e- 
chipă mai matură, care a știut să 
opună acestei revărsări de ener
gie un joc calm, ordonat în apă
rare, atent pe contraatac . (M. T.).

CINE ȘUTEAZA DE LA DIS
TANȚA ? Terenul desfundat de la 
Petroșani a pus duminică proble
me dificile atît jucătorilor locali 
cît și celor din Satu Mare. In a- 
ceste condiții, așteptam ca fotba
liștii din liniile a doua să intre 
în rol cu șuturile lor de la dis
tanță. Dar n-au făcut-o nici Li- 
bardi și nici Naghi. De la sătmă
reni a încercat doar Keizer, de 
cîteva ori. La o astfel de execu
ție a „roșcovanului”, portarul Ho
man ți-a salvat echipe de la un 
gol. Și o veste despre Olimpia. 
La Petroșani ea a fost condusă 
de antrenorul Bay. „De vineri 
ne-am dispensat de serviciile an
trenorului Gheorghe Staicu — ne-a 
comunicat ing. S. Mocanu, preșe
dintele secției de fotbal. (S. T-).

Islab comț 
damentul

serios poarta lui Jivan. 
admirabile pentru cei 
C.).
ÎNT1MPLA cu bro- 

ȘOVSCHI ? Pînă nu de mult, ară
deanul Broșovschi reprezenta o 
piesă de greutate in angrenajul 
tactic al formației U.T.A. De la o 
vreme însă, Broșovschi evoluează 
din ce în ce mai șters, așa cum 
s-a întîmplat și la meciul cu F. C. 
Constanța. Explicația constă în 
faptul că Broșovschi are cîteva 
bune kilograme în plus față de 
greutatea normală și, din această 
cauză, și-a pierdut din reflexe, se ■ 
deplasează anevoie pe teren, este 
deposedat cu ușurință de adver
sari. Să sperăm că Broșovschi va 
ști să se pregătească susținut si 
să redevină, în cel mai scurt timp,

PREA PUȚIN. Deși nu-1 aveau 
pe Dănilă, puncheurul formației 
lor, accidentat, antrenorii ieșeni
lor mizau Ia Galați pe realizarea 
mult visatului punct, dar pe care 
nu l-au putut obține, echipa evo- 
luînd sub nivelul altor meciuri 
jucate în deplasare. „A fost cel 
mai slab joc al echipei mele din 
acest campionat — afirma, dumi
nică seara, antrenorul Ilie Oană. 
Regret că nu am putut realiza a- 
cel punct pe care echipa și-l do
rește cu atîta ardoare. Undeva 
însă, simt acest lucru, trebuie să 
spargem și noi gheața". Ea Galați, 
în ultimele secunde. Politehnica a 
fost la un pas de egalare. Intr-un 
meci în care a jucat în total doar 
vreo zece minute pentru a... mar
ca. Prea puțin ! (L. D.).

fensiv, soldat cu destule momen- 
te neplăcute. în ceea ce-l privește 
pe Kun, el a înscris al doilea gol 
al echipei sale, F. C. Bihor.

Formația notată nu întrunește 
media 7! Mai mult decît atît, ea 
accentuează obsesiile selecționeri
lor pentru posturile de fundaș 
central stingă, fundaș stingă 
și extrem dreapta. Facem această 
apreciere nu prin prisma punctu
lui în minus, ci prin faptul că 
Sameș și Anghelini au avut difi
cultăți reale în fața unor jucă
tori aflați într-o formă precară 
(Atodiresei a și jucat accidentat), 
iar Crișan a făcut o notă discor
dantă în jocul Universității Cra
iova, el fiind depășit net în due
lul indirect cu mai rapidul și mai 
puțin alambicatul Marcu.

Așadar, problemele rămîn. Sigur 
că s-ar putea discuta și pe margi
nea altor posturi, dar asemenea 
discuții ar intra în zona sterili
tății. (Iată, de pildă, Cheran, no
tat cu 7, are „satisfacția" de a nu 
avea un contracandidat cu nota 8, 
în etapa de duminică).

Situația cea mai dificilă pare să 
o reprezinte postul de fundaș stîn- 
«?-. Anghelini este un vechi reci
divist al jocului slab. La acest 
capitol el este barat chiar de „bă- 
trînul” Deleanu. In privința lui 
Sameș, dacă eclipsa <je formă se 
va continua, există totuși posibili
tatea dublării stoperului de la 
Steaua ou Sătmăreanu II, care a 
jucat și la Copenhaga. In ceea ce 
privește postul de extrem dreap
ta, trebuie să admitem că în mo
mentul de față nu există o extre
mă veritabilă care să justifice o- 
cuparea acestui post. Iată de ce 
ni se pare că acordarea tricoului 
cu nr. 7 lui Lucescu, jucător poli
valent prin excelență, capabil să 
acționeze pe tot frontul înaintării, 
ar fi mult mai economică și mai 
recomandabilă.

Avînd o extremă de travaliu, de 
tipul lui Lucescu, echipa națională 
ar putea să încerce, în trialul de 
vineri, * formula cu două vîrfuri 
veritabile — Kun și D. Georgescu 
— care excelează în săritura la 
cap, ceea ce poate constitui o 
armă ofensivă reală.

Dacă acceptam ideea că fotbalul 
nostru nu poate ridica astăzi pro
blema unor titulari de rezonanța 
hil Dumitru și Dinu, pentru postul 
celui de-al treilea mijlocaș se im
pune — mai ales în urma acciden
tării Juî Bălăci — un jucător ca 
Boloni, capabil de efort continuu,

dur, dispus să joace ambele faze 
ale jocului și să se angajeze pe 
culoare abil deschise, unde să-si 
Valorifice jjuternicul șut cu picio
rul sting.

Toate aceste considerațiuni au 
m vedere faptul că acum, la sfîr- 
șit de martie, echipa națională 
nu mai poate fi tentată de un ine
dit cu orice preț în materie fle 
concepție și lot. Este limpede că 
„tricolorii" au rămas cu vechiul 
lor stil de joc, care ar fi putut să 
fie modificat de-a lungul anilor, 
dar nu în ajunul unui meci deci
siv cum este cel cu Spania.

În momentul de față echipa na
țională trebuie să răspundă la cî
teva întrebări i

1. Este oare Răducanu capabil 
să revină la un registru de gravi
tate, după ce și-a permis să... dis
treze tribunele în acest început de 
retur ?

2. Există oare posibilitatea unei 
întăriri 
fundași 
care a 
tivarea

3. Se poate _
rapidă în condiția psihică a echi
pei a talentatului mijlocaș mure
șan Boloni ?

4. Nu e oare cazul ca formula 
perechii de stoperi să fie definiti
vată încă de pe acum, pentru a i 
se crea o indispensabilă sudură, 
știut fiind că în acest semicompar- 
timenț s-au produs atîtea și atîtea 
modificări ?

Toate aceste întrebări, precum 
și multe altele, legate, de pildă, 
de dinamizarea vîrfurilor posibile, 
Kun și D. Georgescu, trebuie să pri
mească răspuns chiar în jocul de 
antrenament de vineri, cu Progre
sul, pentru că, dintr-o mai veche 
experiență, meciul cu Cehoslovacia 
nu va fi tratat ca un test 
talizare pentru meciul cu 
ci va fi — indiferent de 
selecționerilor — un meci 
zultat", în care vor putea 
tate mai mult rezistența 
și mai puțin capacitatea unui ju
cător de a se subordona unei dis
cipline de joc.

Echipa națională înregistrează 
o criză de timp în direcția defini
tivării „ll“-lui de bază. Acest 11 
trebuie alcătuit neîntîrziat. pentru 
ca ECHIPA să aibă un minimum 
necesar în vederea propriei sale 
fortificări psihice și, in vederea 
statornicirii unor relații de inti
mitate fotbalistică între jucători, 
relații deseori mai importante de
cît schemele tactice puse pe liîr- 
tie, dar uitate pe gazon, în focul 
luptei.

serioase a posturilor de 
laterali în timpul scurt 

mai rămas pînă la defini- 
„ll"-lui de bază ?

realiza integrarea

de eris-
Spania, 
dorința 
„la re- 

i fi tes- 
psihică

REZULTATE SCONTATE IN PRIMA ETAPĂ A
A RETURULUI DIVIZIEI C
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h #98—1256 
11167—1159 
■259—1383 27 
p 058—1331 23 
■ 145—1297 22 
1933—1267 22

I
I
I

i I
terminat 
întîlniri : 

Iul bucu- 
[erca, Pe- 
L. Iones-

I
I
I

Au fost alcătuite loturile reprezentative 
pentru meciurile cu Cehoslovacia

Au fost definitivate loturile reprezentative de fotbal pentru 
meciurile cu selecționatele Cehoslovaciei, care vor avea loc dumi
nică 30 martie (partidele reprezentativelor de tineret 23 și 21 ani) 
și luni 31 martie (echipele A) :

LOTUL A : Răducanu și Iorgulescu (portari) ; Cheran, Sameș, 
G. Sandu, Sătmăreanu II, Mateescu și Anghelini (fundași) ; Du
mitru, Dinu, Bbloni și Bălăci (mijlocași) ; Lucescu, D. Georgescu, 
lordănescu și Kun (atacanți). Mai intră în vederile selecționerilor s 
Crișan, Troi, Dobrin, Dumitrache și Nunweiller. LOTUL 23 ANI ; 
Jivan, Bathori (portari) ; L. Mihai, Purima, Smarandache, Dobrău, 
Grigore, Lucuță (fundași) ; Dumitriu IV, Rădulescu, Ion Ion (mij
locași) ; Crișan, Anghel, Zamfir, Răducanu, Manca, Atodiresei, 
Mulțescu (înaintași). LOTUL 21 ANI : Clipa, Moraru (portari) ; 
Zamfir, Onuțan, Grigoraș, FI. Marin, Negrilă, Ion Marin (fundași) ; 
Burcea, Keizer, Custov, Rișniță (mijlocași) ; Aelcnei, Hațieganu, 
Radu II, Bedea, Helvei (înaintași).

Duminică au început întrecerile retu
rului campionatului Diviziei C. lată re
zultatele etapei a XVI-a :

SERIA I
Cimpulung Moldovenesc — C. S. 
&-0, Sportul muncitoresc Sucea- 

Nicolina lași 3-0 (2-0), Metalul

SERIA A V A SERIA A IX-A

Vcneția 
ăptămînâ 
Liră. Ea 
I începere 
tei, divi- 
hțesc, iar 
Iși de la 
llica une- 
Liei B,

I
I
I
I

I
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ACTUALITĂȚI • ACTUALITĂȚI
• VINERI TN NOCTURNA, MECI 

DE VERIFICARE A LOTULUI A. 
înainte de plecarea la Praga, unde 
luni 31 martie va disputa o partidă 
amicală în compania echipei Ceho
slovaciei, lotul reprezentativ A va 
susține vineri 28 martie o întîlnire 
de verificare cu divizionara B Pro
gresul București. Meciul se va dis-

„23

OSPORT INFORMEAZĂ
FALA 
rriE 1975 
, Admi- 
ronosport 
> o nouă 
îoexpres. 
i formu- 
septem- 

îxtrageri, 
cîștigă-

• Tragerea Pronoexpres de mîine va 
fi televizată din Studioul de televiziu
ne cu începere de la ora 16,45.

ClȘTIGURILE 
TRAGERII PRONOEXPRES 

DIN 19 MARTIE 1975 :

Moskvici

Germa-

vă dau 
>ate cele

iru TRA- 
ONOEX- 
toate a- 

nsiți bi-

Extragerea I î Cat. 2 : o variantă 
10% a 50.000 led. ; Cat. 3 : 12.70 a 4.272 
lei ; Cat. 4 : 56,60 a 959 lei ; Cat. 5 : 
103,45 a 524 lei ; Cat. 6 
40 lei.

REPORT CATEGORIA 
lei.

REPORT CATEGORIA
Extragerea a II-a 

variante a 9.604 lei ; Cat. 
1841 lei ; Cat. D : 1594,65 a 
Cat. E : 121,15 a 200 lei ; 
2485,35 a 40 lei.

REPORT CATEGORIA A 
lei.

Cîștigul de 50.000 lei de la categ. a 
2-a a fost obținut de POPESCU NI- 
COLAE, din București.

3955,85 a

1

2 : 
Cat.

S 819.10G

4.253 lei.
6,90

36 a 
lei ; 
F :

B : 
C :

60 
Cat.

868.572

pută în nocturnă, pe stadionul 
Augllst".

• MECIUL-RETUR ________
ROMANIA (JUNIORI), ieri s-a reunit 
la București lotul național de juniori 
care va pleca mîine dimineață în 
U.R.S.S.. pentru a susține partida- 
retur din cadrul preliminariilor Tur
neului U.E.F.A. După cum am mai 
anunțat, meciul dintre selecționatele 
de juniori ale celor două țări se va 
disputa în localitatea Gori, dar nu 
duminică 30 martie, cum fusese pro
gramat inițial, ci sîmbătă 29 martie. 
Iată lotul care va face deplasarea : 
Cristian și Albu — portari . Bărbu- 
lescu, Zahiu. Toader, Popa și Ene — 
fundași ; Bisoc, Leac. Cîmpeanu II 
și Petcu — mijlocași : Lupău, Cămă- 
taru, Ncmțeanu șj Chitaru — ata- 
canți.
• MIERCURI SI JOI — MECIURI 

IN DIVIZIA B. F.R.F. a aprobat ca 
două partide din etapa a XX-a a 
Diviziei B să se dispute miercuri și 
joi. Este vorba de meciurile F. C. 
Bihor — Metalurgistul Cugir, din 
seria a in-a, care va avea loc 
miercuri, și de Voința București —

~ n-a,
pe stadio- 
de la ora

U.R.S.S.

Rapid București, din seria a 
care se va desfășura joi, 
nul
16

Dinamo,

ECHIPA 
acordate 
a XXI-a

cu începere

ETAPEI. Pe 
jucătorilor, 

are

baza note- 
. echipa eta- 

următoarea alcă-
lor 
pel 
tuire : JIVAN — ZAMFIR. PESCÂRU. 
POJONI, ONljȚAN — DEMBROV- 
SCHI, BOLONI, DUMITRIU III — 
TROI, OBLEMENCO, HAJNAL.

A.S.A. 
Botoșani 
va ”' ....... _
Rădăuți — — Laminorul Roman 1—0 (1-0), 
Constructorul lași — Dorna Vatra Ciornei 
1—0 (1—0), Victoria Roman — Cristalul Do- 
rohoi 1-0 (0-0), Avîntul Frasin — Uni
rea lași 1—0 (0-0), Minerul Gura Humo
rului — Danubiana Roman 2-0 (1—0), Con- 
structorul Botoșani — Foresta Moldovlța 
4-0 (0-0).

Pe primele locuri in clasament, după 
etapa a XVI-a : 1. C. S. BOTOȘANI 22 p 
(golaveraj 36—14), 2. Danubiana Roman 
20 p (23-14), 3. Unirea lași 19 p (22-16)... 
pe ultimele : 15. Cristalul Dorohoi 12 p 
(19-24), 16. Nicolina lași 7 p (18-39).

SERIA A ll-A
Hușona Huși — Partizanul Bacău 3-0 

(0-0), Rulmentul Bîrlod — Constructorul Va
slui 1-0 (1—0), Petrolul Moînești — Oituz 
Tg. Ocna — s-a "întrerupt în min. 12, la 
T—0, oaspeții s-au retras de pe teren, Vi
itorul Vaslui — Tractorul Văleni 2—0 (1—0), 
CAROM Gh. Gheorghiu-Dej — Cimentul Bi- 
caz 1—0 (0—0), Letea Bacău — Textila Bu- 
huși 1—0 (1-0), Energia Gh. Gheorghiu-Dej 
— Minerul Comănești 3—0 (0—0), Bradul Roz- 
nov — Constructorul Gh. Gheorghiu-Dej 
3-0 (Constructorul a fost exclusă din cam
pionat).

Pe primele tocuri : 1. VIITORUL VASLUI 
26 p (28-11). 2. Petrolul Moînești 23 p 
(26—8), 3. Energia Gh. Gheorghiu-Dej 20 p 
(22—9)... oe ultimele : 14. Oituz Tg. Ocna 
12 p (17—26), 15, Partizanul Bacău 9 p 
(14-34).

Unirea Tricolor București — Olimpia Giur
giu 3—2 (2—1), Flacăra roșie București — 
Azotul Slobozia 1—2 (0—1), Triumf Bucu
rești — Tehnometal București 0—1 (0—1). 
I.O.R. București — T. M. București 1-0 
(0-0), Sirena București — IPRECA Călă
rași 3-1 (1—1), Laromet București — Șoi
mii TAROM București 1-0 (0—0), Voința 
Slobozia — Automatica București 1—1 (0-0). 
Dunărea Giurgiu — Electronica București 
4-0 (1-0).

Pe primei» locuri : 1. UNIREA TRICOLOR 
BUCUREȘTI 22 p (25-14), 2. Dunărea 
Giurgiu 21 p (29—11), 3. Sirena București 
20 p (24—17)... pe ' -- - .
metal București 11 
met București 10 p

ultimele : 15. Tehno- 
p (9-21), 16. Laro- 
(14-36).

Aurul Brad — Voința Oradea 3—0 (1-0). 
Dacia Orâștie — Unirea Alba lulia 1—6 
(1-0), Soda Ocna Mureș — Construcții 
montaj Cluj-Napoca 2—0 (1-0), Textila 
Sebeș — Arieșul Cîmpia Turtii 1—1 (1—1), 
Cimentul Turda — Minerul Bihor 0-1 (0-0), 
Dermata Cluj-Napoca — Recolta Salonbi 
1—0 (0—0), Constructorul Alba lulia — Mi- 
naur Zlatna 1—0 (0-0), Olimpia Oradea 
- C.I.L. Blaj 3-1 (1-1).

Pe primele locuri : 1. OLIMPIA ORADEA 
25 p (32—14), 2. Dacia Orâștie 23 p (24— 
11), 3. Aurul Brad 20 p (40-14)... pe ul
timele: 15. Cimentul Turda 10 p (16-31), 
16, Minaur Zlatna 9 p (14—28).

SERIA A VI A

Chimistul Rm. Vîlcea — Textilistul Pi
tești 3—2 (3—1), VagonuT Caracal — Oțe
lul Tîrqoviște 1—1 (0—1), Vulturii Cîmpu-
lunq Muscel — Cetatea Tr. Măqurele 2—2 
(1—1), Unirea Drăqăsani — Viitorul Scor- 
nîcești 1—2 (1—1), Cimentul Fienî — Lotrul 
Brezoî 1—0 (0-0), Chimia Tr. Măqurele — 
Chimia Goesti 1-0 (0-0), Petrolul Tîrqo- 
viște — Recolta Stoiconeștî 1—0 (1—0), Da- 
cîo Pitești — ROVA Roșiorii de Vede 1—1 
(0-0).

Pe primele locuri : 1. CHIMIA TR. MĂ
GURELE 24 p (35-10), 2. ROVA Roșiorii 
de Vede 23 p (27—16), 3. Oțelul Tîrgo- 
vlște 20 p (25—18)... pe ultimele: 
Viitorul Scornicești 11 p (10—22), 
Textilistul Pitești 8 p (11—30).

SERIA A VII-A

15.
16.

SERIA A X-A
Minerul Boita — Armătura Zalău 1—1 

(0—1), Oașul Negrești — Voința Cărei 5—1 
(3—1), Rapid Jibou — CUPROM Baia 
Mare 1—2 (1—1), Minerul Suncuiuș — Bi
horeana Marghita 2—1 (0—1), Someșul Satu 
Mare — Minerul Baia Borșa 4—0 (3—0), 
Minerul Cavnic — Bradul Vișeu 2—0 (0—0), 
C.I.L. Slghetu Marmației — Minerul Băiuț 
6-0 (3-0), Victoria Zalău - Unirea Tăs- 
nad 3-0 (2-0).

Pe primele locuri t 1. C.I.L SIGHETU 
MARMAȚIEI 27 p (38-4), 2. Minerul Cav- 
ntc 23 o (28—13), 3. Minerul Boia Borșa 
21 P ............ ........................................
Cărei 
10 p

SERIA A III-A
Berea — I.R.A. Cîmpîna 0-0, 
Boldești — Dinamo Focșani 3-0

Petrolul 
Petrolistul 
(0-0), Victoria Florești — Prahova Ploiești 
1—1 (0—0), Avîntul Mîneciu — Chimia Bu
zău, 1—0 (1—0), Chimia Brazi — Carpați 
Sinaia 0—1 (0-1), Olimpia Rm. Sărat — 
Petrolul Teleajen Ploiești 1—1 (1—0), Lu
ceafărul Focșani — Bujorii Tg. Bujor 1-0 
(1-0), Poiana Cimpina — U.R.A. Tecuci 
3-0 (2-01

Pe ’ -------------- --------
IEȘTI 
21 p 
16)... 
11 P . 
(20-47).

primele locuri : 1. PRAHOVA PLO- 
25 p (42-9), 2. Olimpia Rm. Sârat 
(37—29), 3. Chimia Brazi 21 p (28- 
pe ultimele : 15. Bujorii Tg. Bujor 
(24—47), 16, Dinamo Focșani 7 p

Minerul Motru — A. S. Victoria Cratcza 
2-0 (1-0), F.O.B. Balș — MEVA Drobeta 
Tr. Severin 2-0 (1—0), Metalurgistul Sadu— 
Dunărea Calafat 2-0 (0-0), Proqresul
Strehaia — Minerul Lupeni 2—3 (0-1), Pro
qresul Corabia — Diema Orșova 2—0 (1-0), 
C.I.L Drobeta Tr. Severin — Cimentul Tg. 
Jiu 2—1 (0-1), C.F.R. Craiova — Progresul 
Băîleștî 2—0 (1-0), Steagul roșu Plenița — 
Minerul Rovinari 0—1 (0—1) — s-a jucat 
la Craiova.

Pe primele locuri : 1. MEVA DROBETA 
TR. SEVERIN 22 p (20-11), 2. Minerul Mo
tru 21 p (27—14), 3. Minerul Lupeni 19 p 
(26—16)... pe ultimele : 15. Progresul Stre
haia 12 p (14—35), 16. Steagul roșu Ple- 
nița 9 p (16—37),

(35—17)... pe ultimele : 15. Voința 
11 p (18-38). 16 Unirea Tâșnad 
(16-30).

SERIA A XI-A
C.F.R. Sighișoara — Foresta Bistrița 2-0 

(1—0), Viitorul Gheorqhieni — Chimica 
Tîrnâveni 1-0 (0-0) Vitrometan Mediaș- 
Viitorul Tg. Mureș 3-1 (1-1), A.S. Miercu
rea Ciuc — Unirea Dej 3—2 (1—1), Avîn
tul Reghin — Lacul Ursu Sovata 0—2 (0—1), 
Unirea Cristuru Secuiesc — Minerul Bă
lan 1-0 (1—0), C.I.L. Gherla — Metalul 
Copșa Mica 2-0 (1-0), Gloria Bistrița- 
Minerul Rodna 5—0 (1—0).

Pe primele locuri : 1. GLORIA BISTRIȚA 
25 p (39-7), 2. Unirea Dej 24 p (28-14), 
3. Viitorul Gheorghieni 20 p (38—21)..' 
pe ultimele : 15. Minerul Rodna 11 P 
(12—29), 16. Unirea Cristuru Secuiesc 9 p 
(8-25).

SERIA A IV-A
Marino Mangalia — Electrica Constanța 

1—2 (1—2), Rapid Fetești — Știința, Con
stanța 0—1 (0-0), Tehnometal Galati —
Dunărea Tulcea 0—0, I.M.U. Medgidia — 
Viitorul Brăila 3—0 (1—0), Comerțul Bră
ila — Ancora Galați 0—1 (0-1), Granitul 
Babadaq — Cimentul Medgidia 1—1 (1-0), 
Portul Constanța — Recolta Frecățel 8—0 
(5-0), Voința Constanța — Dunărea Cer
navodă 0-0.

Pe primele locuri • 1. CIMENTUL MED
GIDIA 27 p (32-7), 2. Ancora Galați 24 p 
(26—11) 3. Electrica Constanta 21 p (34—
20)... pe ultimele : Voința Constanța 8 n 
(22—37), 16. Recolta Frecățel 6 p (6—54).

SERIA A VIII-A
Metalul Oțelu Roșu — Constructorul Arad 

4—0 (3—0), Minerul Ghelar — Electîomo- 
tor Timișoara 2—1 (0—0), Crișana Sebiș — 
Minerul Oravița 2—2 (2—1). Unirea Tom» 
nație — Minerul Teliuc 5-0 (3-0), C.F.R. 
Slmeria — Știința Petroșani 0—0, Unirea 
Sînnicolaul Mare — Metalul Bocșa 1—0 
(1—0), Progresul Timișoara — Ceramica 
Jimbolîa 2—2 (0—0). Strunqul Arad —
C.F.R. Caransebeș 1—1 (1-1).

Pe primele locuri : 1. METALUL OTFLU 
ROȘU 25 p (28-9), 2. Unirea Tomnatic 
23 p (30—10), 3. Minerul Gheiar 19 p 
(25—16)... pe ultimele : 15. Minerul Te
liuc 10 p (6-18), 16. Crișana Sebiș 10 p 
(9-24).

SERIA A Xll-A
Nitramonla Făgăraș — Forestierul Tg' 

Secuiesc 11—0 (4—0), Progresul Odorheiu 
Secuiesc — Chimia Or. Victoria 3—0 (1—0), 
I.P.A. Sibiu — Minerul Baraolt 2—1 (2-0). 
Textila Cîsnădie — I.C.I.M. Brașov 2—0 
(2—0). Carpoți Brașov — Măgura Codlea 
5—0 (0—0), Precizia Săcele — Inter Sibiu 
1—0 (1—0). Caraimanul Bușteni — Torpe
do Zărnestî 1-1 (0-1), Unirea Sf. Gheor
ghe — Carpați Covasna 4—1 (2—2).

Pe primele locuri : 1. NITP.AMONIA
FAGARAS 27 n (48-11). 2. Precizia Să- 
cele 20 p (22-11). 3. I.P.A. Sibiu 20 p 
(20-11)... pe ultimele : 15. Minerul Ba
raolt 7 p (15-49), 16. Carpați Ccvasna 
5 p (13-39).

ft
Rezultatele ne-au fost transmise de că

tre coresponden*ii noștri voluntari din lo
calitățile respective.



Cea mai disputată ediție a C.M. de hoche i-grupa B LUPTĂTORII ROMÂNI ÎN CONCURSURI INTERNAȚIONALE

Recenta întrecere din cadrul 
grupei secunde a campionatului 
mondial de hochei, de la Sapporo, 
a oferit unele dintre cele mai 
crîncene desfășurări de forțe de 
la ultimele ediții ale competiției. 
Faptul că n-a existat echipă ne
învinsă este o dovadă în acest, sens, 
ca și faptul că primele 
două clasate (R. D. Ger
mană și R. F. Germania) 
au avut același număr de 
puncte, decizia de pro
movare fiind luată în 
funcție de victoria direc
tă (5—0) a primei forma
ții. Alte patru echipe au 
fost înșiruite pe distanța 
a doar două puncte, iar 
scorurile diferitelor par
tide — cu rare excepții
— au fost destul de 
strînse.

Echipa României și-a 
îndeplinit obiectivul ini
țial (clasarea între locu
rile 3—5) dar a trecut 
prin mari emoții pînă 
la ultima partidă, cea 
decisivă, cu Italia, care 
i-a asigurat rămînerea 
în grupa B, amenințată 
în ultimele zile. Trebuie 
arătat însă că n-a lipsit 
mult ca reprezentativa 
noastră să fi ocupat locul 
trei, dacă ar fi cîștigat 
partida cu Elveția, în 
care — cum am mai scris
— a avut inițiativa ma
joritatea timpului de 
joc, șutind de mai mul
te ori (dar mai puțin 
precis !) decît adversarii, 
în orice caz, așa cum 
transmit trimișii diferi
telor agenții internațio-
nale de presă hocheiștii 
români au avut o evoluție bună, 
aplaudată de spectatorii niponi. 
Din cele 21 de reprize ale celor 7 
jocuri susținute doar într-una sin-

Turneul internațional de șah

CIOCÂLTEA-VIRTUAL CÎȘTIGĂTOR
întâlnirea'. centrala a penulti

mei runde a Turneului interna
țional de șah de la București i-a 
opus pe aspiranții la premiul II, 
Vaisman și Knaah. Primul loc 
în concurs fusese, practic, adju
decat, după ce Ciocâltea accep
tase remiza rapidă propusă, pru
dent. de Minev. Partida ..secun
zilor” a prilejuit o luptă strate
gică interesantă și grea, în care 
inițiativa a fost de partea repre
zentantului nostru. La întreru
pere, Vaisman deține avantaj po
zițional (cal puternic contra ne
bun slab), dar numai analiza de 
acasă va arăta dacă el este su
ficient pentru cîștig.

într-o ultimă încercare de a 
îndeplini norma de maestru in
ternațional, Ungureanu (cu ne
grele) a jucat hazardat contra Tui 
Lutikov, s-a supus unui contra
atac și a pierdut.

Partoș, în schimb, aflat și el 
în zona normei, n-a riscat la Ba- 
rerras, s-a mulțumit cu o jumă

CONCURSUL INIERNAȚIONAL UE PATINAJ ARTISTIC
(Urmare din pag. 1) 

gură (a treia în meciul cu (R. D. 
Germană) au fost întrecuți net i 
4—0 ! în rest au avut scor favora
bil în 8 reprize, nefavorabil în 6 și 
egal în 4. Echipa română a înscris 
26 de goluri și a primit tot atîteâ. De 
altfel, din cele opt participante 
doar trei (R.D. Germană, R. F.

Eduard Pană și Gheorghe Huțanu 
dintre jucătorii de

■____J ; i — doi
bază ai formației Româ
niei

Germania și Iugoslavia) au a_vut 
golaveraj pozitiv, al nostru a fost 
egal iar alte patru formații, in
clusiv Elveția — de pe locul trei

tate de punct, mizînd pe o vic
torie în ultima rundă, la Miti- 
telu. Același rezultat, în parti
dele Mititelu — Adamski și Pri- 
byl — Stanciu, în cea de a doua, 
însă, după o luptă acerbă. Gar
cia are un pion în plus la Honfi. 
Urzică a fost liber.

în întreruptele de ieri dimi
neață : Ungureanu — Mititelu
1—0, Knaak — Urzică i/a—* */a.

— 1. Atanasie Bulete 13,5 — 31,92 
p, 2. Ianoș Borocz (Ungaria) 11,5
— 31,92 p, 3. Ion Mircea (Româ
nia I) 19,0 — 30,64 p, 4. Viaceslav
Kuznețov (U.R.S.S.) 19,5 — 31,45
p. Juniori — 1. Vaclav Svejda
(Cehoslovacia) 7,5 — 34,71 p, 2. 
Heiko Fischer (R.F.G.) 7,5 — 34,45 
p. 3. Ohlow Torsten (R.D.G.) 18,5
— 32,24 p., 4. Leonardo Ăzzola
(România II) 21,0 — 31,66 p.

La programul scurt — în fapt,

ATLETISM • Tanzanianul Filbert 
Bayi a cîștigat crosul de la Milano 
<3 400 m în 30:18,4)- El a fost urmat 
de K. Robertson (Anglia) și J. Wal
ker (Noua Zeelandă). Americanul 
Frank Shorter s-a clasat al cincilea.

CICLISM • Criteriul național al 
Franței, disputat la St. Hilaire a re
venit lui Jacques Esclaussan, care a 
parcurs 214,688 km în 5 h 43:48. Abia 
al 44-lea a sosit R. Poulidor !

HOCHEI • Pregătindu-se pentru 
C.M. (grupa A), echipa Poloniei a 
susținut, la Varșovia, un meci cu 
selecționata secundă a U.R.S.S. Oas
peții au cîștigat cu 5—1 (1—1, 3—0,
1—0).

POLO • în penultima zi a turneu
lui de la Bergamo : R.F.G. — Sue
dia 9—4; Olanda — Italia 8—3; Spa
nia — Anglia 9—4. Conduce echipa 
Spaniei, cu 8 p.

PENTATLON * Sezonul de pen
tatlon modem a fost inaugurat la 
Paris cu un concurs internațional la 
care sînt prezenți si sportivi români, 
în proba de călărie, trei concurenți, 
printre care și românul Fr. Rolic,

înaintea ultimei runde, de as
tăzi după-amiază, clasamentul 
este următorul : CIOCÂLTEA
9>/a, Vaisman și Knaak 7'/» (1), 
Lutikov 7>/2, Partos și Minev 7, 
Ungureanu 7 (a terminat parti
dele), Stanciu, Adamski și Urzică 
G'/a, Pribyl 6, Honfi 5>/2 (1), Gar
cia 5 (1), Mititelu 4‘/2, Barer-
ras 2V».

în ultima rundă se întîlnesc s 
Urzică — Vaisman, Knaak — Gar
cia. Honfi — Ciocâltea, Minev — 
Pribyl, Stanciu — Barerras, Par
tos — Mititelu și Adamski — Lu
tikov.

o probă de „libere" în miniatură 
— juriul de arbitri a acordat pri
mul loc lui Vaclav Svejda (Ceho
slovacia), la juniori și lui Thomas 
Niedcr (R. F. Germania), la se
niori.

★
Concursul continuă astăzi cu 

figuri obligatorii fete, iar mîine 
dimineață și în continuare după 
amiază vor avea loc „liberele", 
pentru toți concurenții.

au terminat la egalitate (1100 p) pe 
primul loc. D. Spîrlea s-a clasat al
4-lea,  cu 1094 p. în clasamentul pe 
echipe conduce Franța (3268 p), Ro
mânia fiind pe locul șase, cu 3066 p.

ȘAH • După 5 runde, în turneul 
de la Budapesta conduc Polugaevski 
(U.R.S.S.), Espig (R.D.G.) și Ribly

Vi\\\\\\\\\\\\\W^

PE SCURT
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(Ungaria) cu cîte 3'/s p, urmați de 
Adorjan (Ungaria), Smejkal (Ceho
slovacia) și Poutiainen (Finlanda) — 
3 p • La Mannheim, după 9 runde: 
Pachman 6 (1). Dueball, Keene și 
Parma 6.

TENIS • Rod Laver a cîștigat tur
neul de la Caracas („Cupa Altamira” 
WCT), învingîndu-1 în finală pe 
Raul Ramirez cu 7—6, 6—2. La 
Memphis (Tennessee), în finală : H. 

— au avut golaveraj negativ. A- 
cest fapt ne-a ajutat, în final, în 
cazul egalității de puncte cu Ja
ponia, căci a plasat formația 
României pe locul cinci. asigu- 
rîndu-i astfel calificarea pentru 
J.O. de la Innsbruck.

Reamintim acum rezultatele în
registrate de reprezentativa țării 
la Sapporo : 3—7 (0—1, 3—2. 0—4) 
cu R. D. Germană, 4—4 (1—2, 3—2, 
0—0) cu Iugoslavia, 6—1 (2—0,
3— 0, 1—1) cu Olanda, 2—2 (1—0,
1—2, 0—0) cu Japonia, 3—4 (1—1,
1—1, 1—2) cu Elveția, 1—4 (1—1,
0—2, 0—1) cu R. F. Germania și 
7—4 (2—1, 2—1, 3—2) cu Italia.
Cele 26 de goluri înscrise de for
mația noastră au fost realizate de: 
Gh. Huțanu și Tureanu — cîte 5. 
Pană și Pisaru — cîte 4, Bașa — 3, 
Costea — 2. Axinte, Varga și Io- 
niță — cîte 1.

Echipa R.D.G., care a retrogra
dat anul trecut din grupa A, re
vine acum în această grupă, iar 
cele două formații care au pro
movat din C, Italia a retrogradat, 
iar Elveția a ocupat locul trei !

♦ ★
PARIS, 24 (Agerpres). — Campio

natul european de hochei pe gheață 
(grupa A) pentru echipe de juniori 
a programat in localitatea franceză 
Gap partida derby dintre selecțio
natele U.R.S.S. și Finlandei. Tinerii 
hocheiștl sovietici au repurtat victo
ria cu scorul de 4—1 (0—0. 2—1, 2—0). 
(ntr-un alt joc. reprezentativa Sue
diei a învins cu scorul de 11—2 (2—1,
4— 0, 5—1) formația Poloniei.

In clasament, după două etape, 
conduc neînvinse echipele U.R.S.S. și 
Suediei, cu cîte 4 puncte, urmate d” 
Finlanda — 3 puncte etc.

„CUPA ȚĂRILOR LATINE" LA HANDBAL — TINERET 

ROMÂNIA - BRAZILIA 23-0
MENDOZA, 24 (Agerpres). în 

localitatea argentiniană Mendoza 
au început întrecerile ediției a 
7-a a competiției de handbal-tine- 
ret „Cupa țărilor latine”, in ziua 
inaugurală, handbaliștii români au 
dispus de selecționata Braziliei cu

LA SOFIA: CORNELIU ION ÎNVINGĂTOR
ÎN PROBA DE

La Sofia a avut loc zilele tre
cute tradiționala întrecere inter
națională a Armatelor prietene la 
probele de pistol. Cu acest prilej, 
reprezentanții clubului Steaua, 
Corneliu Ion și Virgil Atanasiu au 
ocupat primele două locuri la pis
tol viteză cu 593 p (Corneliu Ion 
a .tras la baraj 143 p, iar V. Ata
nasiu — 142 p.). Pe echipe pro1 a

START In c. e. de rugby
JUNIORI

Mîine începe la Madrid o nouă 
ediție a campionatului european 
F.I.R.A. pentru rugbyștii juniori. 
La întreceri participă 8 echipe re
prezentative : Franța, ROMÂNIA, 
Spania, R.F.G., Italia, Olanda, Ma
roc, Belgia. Echipa noastră întîl- 
nește miercuri, în meci inaugural 
formația Belgiei. în caz de victo
rie, formația României va juca 
cu învingătoarea din partida Spa
nia — Maroc.

Rugbyștii noștri ' pleacă în 
cursul acestei dimineți, pe. calea 
aerului, spre Madrid.

RECORD MONDIAL
LA PATINAJ VITEZĂ
în cadrul concursului de >ati- 

naj viteză care are loc pe pati
noarul de altitudine „Medeo“ din 
Alma Ata sportivul sovietic Iuri 
Kondakov a corectat recordul 
mondial în proba de 5 000 m cu 
timpul de 7'09~8/100.

Solomon — Jiri Hrebec 2—6, 6—1,
5— 4. • Clasamentele Circuitului
WCT : gr. roșie — Alexander 390, 
Stockton 360, Smith 330, Solomon si 
Riessen 310, Cox 300; gr. albastră — 
Laver 410, Tanner 320, Ramirez 260, 
Stone 200, Borowiak 180; gr. verde — 
Ashe 560, Borg 490, Okker 293, Hewitt 
255,- Warwick 230. • Tenismana en
gleză Virginia Wade a terminat în
vingătoare în turneul feminin de la 
Dallas (Texas), dispunînd în finală 
cu 2—6, 7—6, 4—3 de cehoslovaca 
Martina Navratilova, care la acest 
scor s-a accidentat. • La Monte 
Carlo : Jauffret (Franța) — Okker 
(Olanda) 6—4, 6—0 ; Kronk (Austra
lia) — Giltinan (Australia) 6—3, G—0: 
Parun (Noua Zeelandă) — Ba- 
razzutti (Italia) 6—1, 6—2 ; Higueras 
(Spania) — McNair (S.U.A.) 1—6,
6— 4, 6—3 ; Crealy (Australia) — Pah- 
mann (R.F. Germania) 6—2, 7—5

VOLEI • Partidele din ziua a doua 
a „Cupei primăverii", la Roubaix : 
Italia — Grecia 3—0; Finlanda — An-, 
glia 3—0; R.F.G. — Turcia 3—2: Fran
ța B — Spania 3—2; Danemarca — 
Scoția 3—0.

V. IORGA Șl 
LOCUL I LA

La Bratislava s-a încheiat du
minică un mare turneu internațio
nal de lupte libere, la care au 
luat startul 88 de sportivi din Bul
garia, Cuba, Cehoslovacia, R.D.G., 
Polonia, România și U.R.S.S. Cei 
opt sportivi români s-au compor
tat remarcabil, ocupînd locul se
cund in clasamentul pe națiuni, 
după reprezentanții țării gazdă (44 
de concurenți). Dintre luptătorii 
români s-au remarcat VASILE 
IORGA și LAD1SLAU Ș1MON, care 
au ocupat locul I la categoriile 
82 kg și, respectiv, +100 kg. De 
asemenea, bine au evoluat Gigei

Concursul international 
de sabie de la Varșovia
UN PRESTIGIOS LOC TREI
Concursul internațional de sabie 

de la Varșovia ă reunit cei mai 
buni scrimeri din lume la această 
armă. Trofeul a revenit celebrului 
scrimer sovietic Viktor Sidiak 
(locul doi în ierarhia mondială a 
anului trecut), care în turneul fi-

23—0, iar Spania de Canada cu 
25—17. în ziua a doua, vor avea 
loc meciurile România — Canada 
și Spania — Brazilia. Alte echipe 
se întrec în grupa de la Buenos 
Aires, și anume Mexic, Italia, Ar
gentina’ și Franța.

PISTOL - VITEZĂ
a revenit pistolarilor români .cu 
2364 p, ei fiind urmați în cla
sament de trăgătorii din Ceho
slovacia 2347 și U.R.S.S. 2340 p. La 
pistol liber, a cîștigat polonezul 
Strahurski — 562 p.

FINIS ÎN ÎNTRECEREA
>

Ediția 1974—75 a Cupei Mondiale la 
schi s-a încheiat cu succesul a doi 

.„veterani" : celebra campioană aus
triacă Ahffe marie Proll-Moser, în
vingătoare pentru a 5-a oară conse
cutiv. în această competiție, și ita
lianul Gustavo Thoeni. pentru a 4-a 
oară victorios.

După cum am anunțat, Annemarle 
Prdll-Moser a totalizat 305 p, fiind 
urmată în clasamentul general final 
de revelația actualei ediții, Hanny 
Wenzel (Liechtenstein) 199 p, Roși 
Mittermaier (R.F.G.) 166 p. Marie-
Theres Nadig (Elveția) 154 p, Fa- 
bienne Serrat (Franța) 153 p, Ber
nadette Zubriggen și Lise-Marie 
Morerod (ambele Elveția) — 151 p. 
Tată și clasamentele finale pe probe: 
coborîre : 1. Proll-Moser ; 2. Zubrig
gen; 3. Nadig ; slalom special : 1.
Morerod ; 2. Wenzel; 3. Marianne 
Zechmeister (R.F.G.) ; slalom uriaș:
1. Proll-Moser : 2. Serrat; 3. Monika 
Kaserer (Austria).

în clasamentul general masculin, 
Gustavo Thoeni a totalizat 250 puncte. 
Schiorul suedez Ingemar Stenmark, 
o altă revelație a actualei ediții, s-a

CAMPIONATE DE FOTBAL IN EUROPA
CEHOSLOVACIA (etapa a 20-a) î 

Z. V. L. Jilina — Inter Bratislava 
1—3; A. C. Nitra — Slavia Praga 
3—1; Liaz Jablonec — Dukla Praga 
1—1; Skoda Plsen — V.S.S. Kosice 
3—1; Sparta Praga — T J. Trjlnec 
1—0; Slovan Bratislava h- Spartak 
Trnava 0—0; Banik Ostrava — Zbro- 
jovka Brno 1—0. Clasament — 1.
Slovan — 26 p: 2. Zbrojovka — 24 p;
3. Inter — 23 p.

PROGRAMUL SAPTAMjNII

în programul sâptâmînii figu
rează. miercuri 26 martie, parti
dele amicale : Franța — Ungaria, 
la Paris și R.D. Germană — Bul
garia, la Berlin. In aceeași zi, 
reprezentativa S.U.A. își începe 
turneul în Europa, la Poznan, în 
compania selecționatei secunde 
a Poloniei. Tot miercuri încep și 
întrecerile turneului de juniori de 
la Cannes. Duminică 30 martie, 
la Casablanca, în „Cupa Africii": 
Maroc — Senegal.

SPANIA (etapa a 25-a) : Granada 
— Murcia 2—1; Betis — Real Madrid 
1—3; Las Palmas — C.F. Barcelona 
1—0; Atletico Madrid — Malaga 2—1; 
L-Iercules — Valencia 2—1; Espanol

L. ȘIMON- 
BRATISLAVA

Anghel (57 kg), I’etre Coman (62 
kg), Emilian Cristian (74 kg) și 
Stelian Morcov (100 kg), clasați 
pe locul secund la categoriile lor. 
La celelalte categorii au ieșit în
vingători Mobius (R.D.G.) — 48 kg, 
Ocana (Cuba) — 52 kg, Savov 
(Bulgaria) — 57 kg, Arbolaes (Cu
ba) — 62 kg, Brauerh (R.D.G.) —■ 
74 kg, Stottmeister (R.D.G.) — 90 
kg, Buttner (R.D.G.) — 100 kg.

La Minsk, intr-un concurs simi
lar, I. Moldovan (62 kg) și V. ț'i- 
gănaș (82 kg) au ocupat locul 3 
la categoriile respective.

PENTRU CORNELIU MARIN
nai a totalizat 4 victorii. Pe locul 
doi s-a situat compatriotul său 
Viktor Krovopuskov (locul trei în 
ierarhia mondială a anului trecut) 
cu 3 v (tușaveraj : 22—22), urmat 
fiind de sportivul român Corneliu 
Marin, care a obținut același nu
măr de victorii (Inclusiv asupra 
lui Krovopuskov, cu 5—4 !), dar 
un tușaveraj inferior (20—21). Cor
neliu Marin a mai obținut victorii 
la Maffei (cu 5—4) și Nazlimov 
(5—3). Au urmat în clasament Mi
chele Maffei (Italia) și Vladimir 
Nazlimov (U.R.S.S.) cu cîte 2 v și 
Jerzy Pawlowski (Polonia) 0 v.

SUCCESUL GIMNASTEI 
CRISTINA ITU

BELGRAD, 24 (Agerpres). — în 
localitatea iugoslavă Maribor au 
luat sfîrșit întrecerile unui con
curs internațional de gimnastică 
la care au participat și sportive 
românce. Un frumos succes a re
purtat Cristina Itu, clasată pe pri
mul loc la individual compus cu 
37.25 puncte. Pe locurile urmă
toare s-au situat sportivele iugo
slave Kun-dacina — 36,50 p și Dokl 
— 36,45 p. Nicoleta Ion (România) 
a ocupat locul șase, cu 35,05 p.

La masculin, a cîștigat iugosla
vul Milos Vratici, cu 55,50 puncte.

CAMPIONILOR ZĂPEZII
clasat pe locul del — cu 245 p — 
fiind urmat de Franz Klammer (Aus
tria) 240 p, Piero Gros (Ttalia) 196 p, 
Rik Hakker (Norvegia) 127 p și Hans 
Hinterseer (Austria) 117 p. Clasa
mentele finale pe probe : coborîre :
1. Klammer ; 2. W. Grissmann (Aus
tria) ; 3. H. Plank (Italia); slalom 
uriaș : 1. Stenmark ; 2. Gros ; 3. Hak
ker: slalom special : 1. Stenmark ;
2. Gros ; 3. Thoeni.

De menționat că. spre deosebire 
de întrecerea feminină, în care în
vingătoarea fusese cunoscută cu 
cîtcva săptSmînl înainte de finis, la 
băieți s-a dat o luptă foarte strînsga 
cu o decizie „pe linia de sosire". ,îm 
ultimul concurs, cel al slalomului 
paralel de la Ortisei (Ttalia). disputat 
duminică. Aci a cîștigat Thoeni, în 
timp ce Stenmark a căzut în cursa 
sferturilor de finală, pierzînd secun
de prețioase. Klammer a fost elimi
nat încă în 16-imi

în clasamentul final pe echipe al 
competiției, pe primul loc s-a plasat 
Austria — 1 270 p, urmată de Elveția 
— 790 p, Italia — 772 p etc.

— Aletico Bilbao 4—3. Clasament : 1. 
Real Madrid — 40 p: 2. Zaragoza — 
29 p; 3. Espanol — 27 p.
IUGOSLAVIA (etapa a 21-a) : Rad- 

nicki Niș — O.F.K. Belgrad 1—0 ; 
Dynamo Zagreb — Proletar Zrenia- 
nin 1—0; Vojvodina — Sarajevo 1—1; 
Zelezniciar — Hajduk 1—0; Velez — 
Celik 3—0; Olympia Liubliana — 
Steaua Roșie Belgrad 1—1; Clasa
ment : 1. Hajduk Split — 27 p; 2. 
Steaua Roșie Belgrad — 26 p; 3. 
Vojvodina Novi Sad — 26 p.

PORTUGALIA (etapa a 26-a) ! 
Sporting — Espinho 5—1; F.C. Pori o
— Unio Tomar 3—0; Vitoria Setubal
— Benfica 2—1. Clasament : 1. Ben
fica Lisabona — 42 p; 2. Sporting
— 39 p; 3. F.C. Porto — 37 p.

BULGARIA (etapa a 28-a) 5 
Ț.S.K.A. Sofia — Dunav Ruse 2—0; 
Botev Vrața — Levski Spartak 3—2; 
Lokomotiv Plovdiv — Minior Pernik 
5—0; Pirin Blagoevgrad — Slavia So
fia 1—0; Clasament : 1. T.S.K.A. — 
24 p; 2. Akademik — 24 p; 3. Slavia
— 23 p.

OLANDA (etapa a 26-a) : Twente 
Enschede — N.A.C. Breda 2—1; 
M.V.V. Maastricht — Feyenoord 2—2; 
Ajax Amsterdam — F. C. Utrecht 
3—0; Alkamaar — P.S.V. Eindhoven 
2—1. Clasament . 1. Feyenoord — 41 
p; 2. P.S.V. — 40 p; 3. Ajax — 38 n.

et în Cupa Africii : Tunisia — Al
geria 0—0 (meci tur).
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