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CONFERIREA ORDINULUI 
„MERITUL SPORTIV“ CLASA I 

ZIARULUI „SPORTUL^ 
DECRET PREZIDENȚIAL

Pentru merite deosebite în domeniul educației fizice și 
contribuția adusă la dezvoltarea mișcării sportive de masă 
și a sportului de performanță în patria noastră, cu prilejul 
aniversării a 30 de ani de la apariție,

Președintele Republicii Socialiste România decretează :

Articol unic. — Se conferă ORDINUL „MERITUL SPOR
TIV" CLASA I ziarului „SPORTUL".

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Tovarășul Ștefan Voitec, vicepreședinte al Consiliului de Stat, inmineazâ 
înalta distincție redactorului șef al ziarului „Sportul".

~ SOLEMNITATEA
DE LA PALATUL REPUBLICII
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DIVIZIA A LA FOTBAL, ETAPA A XXII-a

SPORTUL STUDENȚESC ȘI J CLUJ-NAPOCA;

Miercuri dimineața, a avut loc 
la Palatul Republicii, solemnita
tea conferirii Ordinului „Meritul 
sportiv", clasa I ziarului „Sportul**, 
pentru merite deosebite în dome
niul educației fizice și contribu
ția adusă la dezvoltarea mișcării 
sportive de masă și a sportului de 
performanță în patria noastră, cu 
prilejul a 30 de ani de la apariție.

înalta distincție a fost înmînată 
de tovarășul Ștefan Voitec, mem
bru al Comitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R., vicepre
ședinte al Consiliului de Stat.

La solemnitate au luat parte to
varășii Constantin Stătescu, secre
tar prezidențial și al Consiliului 
de Stat, general-locotenent Marin 
Drarmea, președintele Consiliului 
Național pentru Educație Fizică și 
Sport, Teodor Marinescu, adjunct 
de șef de secție la C.C. al P.C.R., 
Nestor Ignat, președintele Uniunii 
ziariștilor, reprezentanți ai condu
cerii unor cotidiene centrale.

în numele conducerii de partid 
și do stat, al tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Ro
mânia, tovarășul Ștefan Voitec a 
adresat calde felicitări colectivului 
ziarului „Sportul", subliniind că 
atribuirea acestei înalte distincții

Simpozionul national de la Predeal

„TINERETUL Șl IDEEA OLIMPICA»
Zilele trecute s-a desfășurat la 

sediul Liceului de schi din Pre
deal simpozionul național „Tine
retul și ideea olimpică". In fața 
unei asistențe formată din cadre 
didactice, specialiști, tehnicieni și 
elevi din București, județele Bra
șov, Sibiu, Cluj etc., au fost pre
zentate interesante comunicări, 
susținute de ing. Lia Manolîu, 
vicepreședinte al C.N.E.F.S. și 
vicepreședinte al Comitetului 
Olimpic Român („Jocurile Olimpi
ce — un țel pentru fiecare tînăr 
sportiv"), Alexandru Șiperco, 
■membru al C.I.O. pentru România 
(„Probleme olimpice actuale"), 
prof. Ion Matei, directorul Liceu

constituie expresia prețuirii deo
sebite pe care conducerea de par
tid și de stat o acordă bogatei ac
tivități desfășurate de membrii a- 
cestui colectiv în decursul celor 
30 de ani care au trecut de la 
apariția ziarului. După ce a rele
vat importantele sarcini ce revin 
ziarului în cadrul eforturilor ge
nerale îndreptate spre formarea 
unui tineret sănătos, bine dezvoltat 
fizic și psihic, vorbitorul a urat co
lectivului ziarului „Sportul" noi 
succese în activitatea pe care o 
desfășoară în slujba sportului ro
mânesc.

Luînd cuvîntul, tovarășul Aurel 
Neagu, redactor-șef al ziarului 
„Sportul", a exprimat, în numele 
întregului colectiv de muncă, re
cunoștința fierbinte pentru această 
înalta distincție, devotamentul ne
mărginit al membrilor redacției 
față de conducerea partidului și 
statului nostru, fată de tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, pentru 
îndrumarea și sprijinul permanent 
de care s-a bucurat, precum și 
angajamentul de a face din ziarul 
„Sportul" o tribună și mai puter
nică, capabilă să răspundă cu cin
ste înaltelor exigOnțe pe care par
tidul le pune în fața mișcării 
noastre sportive.

(Agerpres).

lui de schi din Predeal („Tinere
tul și ideea olimpică"), prof. Virgil 
Ludu, vicepreședinte al C.J.E.F.S. 
Brașov („Eroii Jocurilor Olimpice 
moderne"), prof. Constantin Tu- 
dose și studentul Radu Mihăilescu 
(fost elev) de la liceul _,N. Băl- 
cescu“ din București („Psiholo
gia adolescenței, olimpismul și 
educația permanentă"), prof. Ra
du Frunteș de la Liceul nr. 2 
Brașov („Olimpismul la un liceu 
cu program de educație fizică") și 
alții.

Expunerile, de bună ținută in
telectuală, au scos în evidență ne
cesitatea propagării spiritului olim
pic în rîndurile tineretului.

VICTORII NEAȘTEPTATE 
ȘI PREȚIOASE ÎN DEPLASARE
F. C. M. Reșița nu a obținut vreo

REZULTATE TEHNICE

victorie in această

STEAGUL ROȘU — F.C.M. REȘIȚA 4—1 (2—0)
JIUL — SPORTUL STUD. 0—3 (0—1)
POLI. TIMISOARA — „U“ CLUJ-NAPOCA 0—2 (0—0)
OLIMPIA S. MARE — STEAUA 2—1 (0—0)
C.F.R. — A.S.A. TG. MUREȘ 1—0 (0—0)
POLI. IAȘI — UNIV. CRAIOVA 0—0
CHIMIA ' — F.C. CONSTANȚA 2—0 (1—0)
DINAMO — U.T.A. 2—0 (0—0)
F.C. GALATI — F.C. ARGEȘ 2—1 (0—1)

CLASAMENTUL DIVIZIE! A
1. DINAMO ( 1) 22 16 2 4 40—18 34
2. A.S.A. Tg. Mureș ( 2) 22 12 2 8 29—27 26
3. Univ. Craiova ( 4) 22 9 6 7 34—20 24
4. F.C.M. Reșița ( 3) 22 10 4 8 32—27 24
5. Steaua ( 5) 22 10 3 9 38—23 23
6. U.T.A. ( 6) 22 10 3 9 26—24 23
7. Sp. studențesc ( 8) 22 10 3 9 27—26 23
8. Olimpia Satu Mare ( 7) 22 9 5 8 20—19 23
9. C.F.R. Cluj-Napoca 112) 22 7 8 7 16—18 22

10. Steagul roșu (13) 22 8 5 9 30—19 21
11. Politehnica Tim. ( 9) 22 9 3 10 17—24 21
12. Jiul (10) 22 8 4 10 29—23 20
13. F.C. Argeș (11) 22 9 2 11 30—28 20
14. „U" Cluj-Napoca (15) 22 7 6 9 17—28 20
15. F.C. Constanța (14) 22 7 5 10 21—28 19
16. Chimia Rm. Vîlcea (16) 22 6 7 9 21—36 19
17. Politehnica lași (17) 22 8 1 13 24—39 17
18. F.C. Galați (18) 22 6 5 11 11—30 17

ETAPA VIITOARE (6 aprilie)
A.S.A. TG. MURES 
STEAUA
U.T.A.
F.C. ARGEȘ
F.C. CONSTANȚA
F.C.M. REȘIȚA
UNIV. CRĂIOVA

— F.C. GALATI
— STEAGUL ROȘU
— CHIMIA RM. ViLCEA
— DINAMO
— OLIMPIA S. MARE
— C.F.R. CLUJ-NAPOCA
— JIUL

SP. STUDENȚESC — POLITEHNICA TIMIȘOARA 
„U“ CLUJ-NĂPOCA— POLITEHNICA IAȘI

CLASAMENTUL GOLGETERILOR
17 GOLURI : Dudu Georgescu 

— 2 pen. (Dinamo) ;

12 GOLURI : I. Mureșan — 1 
pen. (A.S.A.), Oblemenco — 6 pen. 
(Univ. Craiova) ;

10 GOLURI : Dănilă (Poli. Iași),

VICTOR CIOCÂLTEA (NEÎNVINS) ClȘTIGĂ 
TURNEUL DE SAH DE LA BUCUREȘTI 

© Luptă incordată și grea in ultima rundă Partoș și Vaisman

au realizat nota de maestru 

valoroase, importante din punct
Marți, înaintea rundei a 15-a a 

Turneului internațional de șah al 
României, Victor Ciocâltea primea 
felicitări pentru victorie în aceas
tă tradițională întrecere. Frunta
șul clasamentului se așeza la ma
sa ultimei sale partide cu un a- 
vans de IV2 puncte. (Dimineața, 
Vaisman nu reușise să cîștige în
trerupta cu Knaak).

în atari condiții, Honfi, cu al
bele, a respectat obiceiul, propu- 
nînd el remiză liderului, pe care 
acesta nu a avut nici un motiv 
s-o refuze. A fost cea mai aplau
dată egalitate din întregul turneu.

La celelalte table, însă, lupta a 
fost încordată și grea, rezultatele 
rundei finale putînd provoca mari 
modificări în ordinea concurenți- 
lor. Și le-a provocat, de altfel... 
Vaisman, de pildă, care aspira la 
locul 2, a pierdut în fața lui Ur
zică și s-a clasat al cincilea. în- 
tr-o teribilă criză de timp, Knaak

(0-2)
(1—3)
(0—0)
(2—3)
(0—2)
(1—1)
(0—2)
(0-2) 
(1—0)

Ghergheli (St. roșu), Radu II 
(F. C. Argeș), Roznai (Jiul) ;

9 GOLURI : Brosovschi — I 
pen. (U.T.A.), Tătaru II — 1 pen. 
(Chimia), Năstase (Steaua) ;

7 GOLURI : Hajnal (A.S.A.), M. 
Sandu (Sp. studențesc), Troi (F. C. 
Argeș).

internațional ® Multe partide 

de vedere teoretic
(cu doi pioni mai puțin) l-a învins 
pe Garcia, sosind el al doilea. 
Partoș a cîștigat la Mititelu, ob- 
ținînd un dublu succes 1 locul 3 
și norma de maestru internațional 
(a doua) care îi aduce acest mult 
dorit titlu. în sfîrșit, Pribyl a ob
ținut victoria la Minev, intrînd 
și el în plutonul numeros al ce
lor cu 7 puncte. Remize în întîl- 
nirile Adamski-Lutikov și Stan- 
ciu-Barerras.

Clasamentul final este, așadar, 
următorul s 1. CIOCÂLTEA 10, 2. 
Knaak 9, 3—5. Lutikov, Partoș, 
Vaisman 8, 6. Urzică 7*/2, 7—11.
Stanciu, Adamski, Minev, Ungu- 
reanu, Pribyl 7, 12. Honfi 6‘/a, 13. 
Garcia 5*/a. II- Mititelu 4>/2, 15.
Barerras 3 puncte.

Turneul se încheie cu un bilanț 
pozitiv pentru șahiștii noștri. Vic
tor Ciocâltea îșî înscrie în pal
mares o prestigioasă victorie, 
fiind singurul concurent neînvins 

• Dinamo arc din nou opt puncte 

avans Oaspeții au obținut 

in etapa de ieri cinci puncte ® Cra- 

iovenii in ascensiune constanta ® 

primăvară I ® Dudu Georgescu

s-a detașat in clasamentul golgeterilor

Dudu Georgescu (Dinamo) 
trimite cu capul in plasă, 
marcind primul gol in me
ciul cu U.T.A.

Foto : S. BAKCSY

CITIȚI IN PAG. 2—3 CRONICILE 
ETAPEI A 22-A A DIVIZIEI A

VICTOR CIOCĂLTEA

în competiție. Partoș și Vaisman 
au realizat punctajul notei de 
maestru internațional, iar Urzică, 
Stanciu și Ungureanu s-au aflat 
la un pas de ea. Și un fapt demn 
de remarcat 1 întrecerea a furni
zat multe partide valoroase, im
portante din punct de vedere teo
retic, la realizarea cărora învin
gătorul și ceilalți jucători români 
au adus o prețioasă contribuție. 
Tuturor, felicitări și urări de noi 
succese I

Valeriu CH1OSE



„TORMEUl PRfMÂVER/F7 
AFIRMAREPRILEJ DE

PENTRU BOXERI
Vorbind despre întrecerile de box 

încheiate recent la Brăila, trebuie sa 
salutăm menținerea în calendarul 
pugilistic a tradiționalei competiții 

,pe categorii de greutate, numită de 
doi ani ..Turneul primăverii'*. Dar, 
oricum l-ar fi numele, competiția 

ieste deosebit de utilă sportului cu 
‘mănuși- Sublinia acest lucru șl an
trenorul emerit Ion Popa, care a 

■ urmărit întrecerile : „Rar avem oca- 
fati, atît de bune pentru selecțione
rii federației, de a vedea noile ta- 

[lente apărute în secțiile de box din 
‘tară. Campionatele naționale nu nc 
(dau asemenea prilejuri, deoarece 
’mulțl dintre tinerii cu reale cahtăți 
!și cunoștințe, tineri asupra cărora 
i ar trebui să ne îndreptăm în mod 
‘deosebit atenția, sînt eliminați din 
diverse motive, în fazele de zonă și 
nu se pot afirma încă multă vreme. 
I.a Întrecerile de la Brăila am văzut 
mnlți tineri ialentațj care merită o 
îndrumare mai atentă, mai perseve
rentă din partea antrenorilor și a 
federației : Lucian Rădulescu (Me
talul Plopeni), Costache Ciochină 
(Steaua), Ion Mantu (Ceahlăul P. 
Neamț), Gheorghe Bucur (Minerul 
Motru), Titi —D’"- 
iești), Vasile 
și alții. Deși 
gători, ei au 
specialiștilor, 
asistat nu a 
pentru boxeri, ci și pentru antre
nori. Și nu am să mă refer la cei 
consacrați, ci la cci mai puțin cu- 
noscuți. l-am privit cu plăcere pe 
elevii antrenorilor Ion Hău (Ceah
lăul P. Neamț), Mihai Raicu (Delta 
Tulcea), Ilie Florea (Muscelul Cîra- 
pulung Muscel) sau Ion Pavel (Me
talul Ploncni), care au demonstrat 
evidente înclinații spre boxul tehnic. 
Exemplul lor trebuie urmat șl de 
alti antrenori care, din păcate, se 
Wzuie doar pe forța și ambiția tine
rilor sportivi. Țin să subliniez acest 
lucru, deoarece * “K
fiecărui boxer 
exclusivitate de 
adee însușite**.

Actuala ediție

■ (Minerul
Tudor (Rafinorul Plo- 
Ionescu (Delta Tulcea) 
nu au terminat învin- 

reușit să atragă atenția 
Competiția Ia care am 
fost un examen doar 

ci și pentru antre-

creșterea valorică a 
depinde aproape în 

primele noțiuni teh-

__ a competiției pe ca
tegorii de greutate a constituit șl un 
criteriu de selecție pentru apropiata

5 BOXER! IUGOSLAVI 
LA „CENTURA DE AUR"

Federația de specialitate din Bel
grad anunță că va participa la tur
neul internațional „Centura de aur ‘ 
(București, 14—20 aprilie) cu 5 boxeri 
Iugoslavi : Slobodan Cvetkovici (cat. 
eoeeș), Nedeljko Dekici (pană). Mio
drag Jovanovici (ușoar^L Dragan 
Vtijicici (mijlocie mică) șl Aksentije 
Jokovici (semigrea). însoțiți de an
trenorul Nikola PoDovici.

SPADASINUL ANTON PONOPAT
PE LOCUL 3 LA BUDAPESTA

Budapesta s-a disputat un con- 
internațional de scrimă cuprin- 
probe de spadă și floretă băieți.

La
CUI’S 
zînd . _ . _
întrecerea spadasinilor a revenit re
prezentantului țării gazdă, Emo 
Kolcsonay cu 6 victorii. Pe locul se
cund (după baraj) s-a clasat coechi
pierul său Dezso Kulcsar, tot
6 v, urmat fiind de reprezentantul 
României Anton Pongraț cu 4 v. 
Pe următoarele locuri : sovieticii V. 
Dunaev și Gr. Kriss șl Liviu Ange- 
lescu (România) toți cu 3 v.

Concursul de floretă a fost domi
nat de scrlmerli maghiari Jeno Ka- 
muty (6 v) și J. Marton (5 v). pe 
locul 3 clasîndu-se W. Kather 
(R.D.G.) cu 4 V.

cu

ATLETISM STADIONUL OLIMPIA 
s-a desfășurat primul 

concurs de marș din acest sezon. l3tă 
«Hjultatele : seniori (10 km) ; I. Găsitu 
— Stănescu (Steaua) 42:58,0, N. Maxim 
(Olimpia — Constructorul) 43:36.0, C. 
Stan (Steaua) 45:46; juniori (5 km): Gh. 
Uceanu (Viitorul) 22:44,2; juniori l| (3 
km) : T. Nicola (P.T.T.) 14:12,6; juniori 
Hi (2 km): Ț. Gherman (C-lung Muscel) 
40.43.2: Încăpători (2 km) ; I. Ispa, (Di- 
namo) 2<5:47.2 (Nicolae D. NICOLAE)

BASCHET noua conducere teh- OAjLnci NJCA A REFRE2ENTATIVEI 
DE SENIOARE aste olcâtuftă din : Gri- 
gore Costescu — antrenor principal, Ni- 
colae Martin — antrenor secund, dr. 
Eva Bancea — medic « OBSERVATOR! 
IA MECIURILE ECHIPELOR OLANDEI Șl 
<F. GERMANIA D. Colibaba-Evuleț, an 
<trenor secund al lotului de seniori și 
:ML lonescu, operator de film, pleacă azi 
la Cracovia pentru a asista la un turneu 
internațional, la care iau parte, printre 
altele, echipele Olandei ți R.F. Germa- 
nîa. principale adversare ale formației 
române in grupa A a campionatului eu
ropean din acest an (categoria B) « 
MECIUL RAPID — I.E.F.S., din cadrul 
ultimei etape a Diviziei masculine 

«a avea loc vineri, la ora 18.30, In j 
Giulețtî.

» A, 
sala

RUGBY * început returul 
, Z1EI B. Prima etapa a

DiVI- 
—— —. . ...... w celei

de-a doua părți a campionatului Diviziei 
II a consemnat următoarele rezultate :

NUMERELE EXTRASE
LA TRAGEREA PRONOEXPRES 

DIN 2C MARTIE 1975
Fond general de cîștiguri : 804 03S 

fel. Extragerea I : 28 43 41 23 29 
»; Extragerea a n-a : 7 15 14 9 21. 
Flata câștigurilor va începe în Capi
tală de la 5 aprilie pînă la 26 mal, 
in țară de la 9 aprilie pînă la 26 mai 
1975 inclusiv. Prin mandate poștale 
te la 9 aprilie 1975.
CÂȘTIGURILE CONCURSULUI PRO

NOSPORT DIN 23 MARTIE 1975. CA- 
SSGORIA I (13 rezultate : 30,25 va
riante a 3.054 lei ; CATEGORIA a 
n-a (12 rezultate); 571,40 variante a 
194 lei ; CATEGORIA a in-a : (11
rezultate) 4.132,15 variante a 40 lei.

Șl ANTRENORI
întrecere Internațională de la Bucu
rești, „Centura de auri*. Dintre cel 
94 de boxeri participant! la galele de 
la Brăila la categoriile muscă, pană, 
ușoară, mijlocie mleă șl semigrea, 
maestrul Ion Popa ne-a spus că a 
reținut numele a 27 de băieți pe 
care îl va propune a fi invitați Ia 
„Centură**. Dintre aceștia — nu-ivom 
numi pe consacrați — le va fl oferit 
prilejul susținerii de meciuri inter
naționale lui Ion Mareș (Muscelul)., 
Ion Angelescu (C.SJd. Reșița). Va- 
sile lonescu (Delta Tulcea), Ion Po- 
toceanu și Eugen Tamaș (A.S.A. 
Clul-Napoca), Ion Budușan (Steaua) 
— băieți cu foarte puțină sau chiar 
fără experiență internațională.

Nu putem încheia aceste scurte a- 
precierl despre turneul de la Brăila 
fără a aminti de organizarea exce
lentă și de meciurile din campiona
tul județean de juniori care- au oom- 
pletat gala finală. Vă invităm să re
țineți numele unor noi talente brăi- 
lene, despre care avem convingerea 
că vom mai auzi : Ștefan Tudora- 
che, Marian Mardare, Constantin 
Voinescu, Dumitru Stavăr. Tot în ca
drul galei finale am remarcat fru
moasa festivitate care a avut loc cu 
ocazia retragerii din activitatea com- 
petițională a boxerului brăilean Cos- 
tei Gutui, festivitate care probează, 
încă o dată, grija și .atenția organe
lor sportive locale față de proprii 
sportivi.

Petre HENȚ

MECIUl STEAUA - DINAMO | 
A REDEVENIT FINALA 

CAMPIONATULUI DE BASCHET
In ședința sa de 

roul F.H. Baschet 
gramarea meciului 
,pe care Steauaz U ] 
nică dimineațA) cu

marți seară, Bi- 
a hotărît repro- 
Rapid — Steaua, 
pierduse (dumi- 

________  i o—s, deoarece 
conducerea tehnică a echipei prezen
tase carnetele de legitimare cu o ln- 
tlrzlere de 25 de minute. Măsura Bi
roului federal a fost luată pe baza 
art. 29 din capitolul IV al Statutului 
și- regulamentului de organizare și 
iuncțibnare a F-R. Baschet, care 
menționează (fiind vorba de forfait- 
urt) : „In cazuri cu totul speciale 
(pierderea licențelor pe drum, furt 
etc.) și numai după ce arbitrul prin
cipal constată temeinicia acestor a- 
firmații, el poate decide începerea 
jocului fără prezentarea licențelor".

Prin reprogramarea partidei Rapid 
— Steaua (disputată, aseară șl cîști- 
gată de steliști cu 87-—69, la pauză 
45—31), Rapid își menține aceeași 
poziție in clasament. Iar întîlnirea 
Dinamo — Steaua (sîmbătă, la ora 
19,30, în sala Floreasca) a redevenit 
o adevărată finală a campionatului 
republican. In legătură cu măsura 
Biroului federal, se cuvine să men
ționăm că ea a fost completată cu 
un avertisment dat conducerii teh
nice a formației Steaua pentru ne
glijență în păstrarea documentelor 
de legitimare. Mai adăugăm că este 
necesară revizuirea Statutului și re
gulamentului de organizare și func
ționare a F.R. Baschet, pentru a fi 
eliminate unele exprimări evazive, 
(de tipul fe„etc“) care permit inter
pretări ce pot crea precedente ne
dorite. (D. ST.)

I
I
I
I
I
I
I
I 
I
I
I
I

începe ultimul act al Diviziei A la handbal
I

SARCINI Ot MARE RĂSPUNDERE PENTRU 
COMPONENTELE RMIENTAflVtl FEMININE
Recent, echipa națională feminină 

de handbal a României și-a înche
iat sezonul internațional de iarnă cu 
un bilanț pozitiv. Obțlnînd califica
rea la turneul final al C.M. în dauna 
echipei R. F. Germania, ne îndreptăm 
acum toată atenția spre competiția 
supremă din luna decembrie, unde 
echipa noastră va trebui să cucereas
că o medalie și, totodată, dreptul de 
a participa la jocurile Olimpice de la 
Montreal.

Rezultatele obținute în sezonul abia 
încheiat ne dau dreptul să sperăm în 
realizarea obiectivelor propuse și chiar 
să atacăm titlul suprem ! Victoriile 
asupra formațiilor R. D. Germane, 
Poloniei și Danemarcei, succesul în 
fața campioanei mondiale, echipa Iu
goslaviei, și „egalul** reușit în depla
sare cu reprezentativa R. D. Germa
ne sînt indici elocvenți al posibili
tăților mari pe care le are echipa 
noastră.

Ne așteaptă pe toți, jucătoare șl 
antrenori, o perioadă de muncă in
tensă pentru consolidarea succeselor 
și mai ales pentru înlăturarea lipsu
rilor care împiedică încă plenara a- 
firmare a echipei și a fiecărei jucă
toare în parte. Dintre aceste lipsuri, 
față de evoluția handbalului în lume, 
trei nl se par esențiale : rezistența 
specifică, jocul în apărare (incluzînd 
și portarii) șt viteza execuțiilor teh
nice (ne referim la pasare, acțiunile 
individuale șl mai ales la aruncări).

Rezistența in regim de viteză și 
forța de-a lungul întregului Joc sau 
turneu este, se pare, o deficiență a 
tuturor formațiilor șl jucătoarelor 
noastre. Acest lucru a fost deosebit 
de evident în turul de sală al cam
pionatului nostru cind, după ziua a 
doua a turneelor, aproape toate e- 
chipele au dat semne de oboseală.

Cu toate eforturile noastre, nici

^-5

SERIA I : Dacii I.P.A, Sibiu - C.F.R. 
Broșov 3—8 (0-8), Petrochimistul Pitești
— A.S.E. București 12—9 (4—0), Arhitectura
— Olimpia-Constructorwl nu s-a disputat,
Electroputere Craiova — I.P.G. Ploiești 
0-4 (pentru neasiguiarea asistenței me
dicale) ; SERIA A II-A : Constructorul II 
Buzău — U.R.A. Tecuci 0—0, S.N, Olte
nița — Cimentul Medgidia 3—7 (3—0),
Rapid C.F.R. Galați — Dunărea Giur
giu 6—4 (3—4), Minerul Gura Humorului
— Agronomia lași 8—0 (4-G), C.S.M. Su
ceava — Aeronautica Buc. 11—3 (4-C),;
SERIA A III-A (..constânțeană") : Ideal 
Cernavodă — Farul II 0—7 (0-4), Alba
tros Eforie Sud — Chimia Năvodari 3—13 
(0—12), Dacia — Voința 6—7

— Contsructerul 0-13 (0—9), 
tul amînat.

(6-3), C.F.R. 
I.T.C. - Por-

VOLEI Rezultate din
Feminin : Voința 

Medicina Tg. Mureș 3—0,

DIVIZIA 3.
M. Cluc - 

____ T _ Universitatea 
lași — Ceahlăul P. Neamț 0-3, 
Brașov — Drapelul roșu Sibiu 
căra roșie Buc. - C.P.B. 3-1, 
Știința Bacău 2—3, Voința Buc. 
Zalău 3—1; Masculin: LC.I.M. __
— Voința Alba lulia 3-0; S.A.R.O. Tîrgo- 
viște - Relonul Săvinești 0-3, Electro
putere Craiova — Aurora Bacău 3—1, Fo- 
resta Arad — Si Ivan ia Șimleul Silvani ei 
3-0, Farul Constanța — Progresul Buc,
3—1, Grivița Roșie — Politehnica lași
2—3, PECO Ploiești — Constructorul Brăila 
0—3. Ind. sîrmeî C. Turzii — Crișana Ora
dea 3—0, C.S.M. Delta Tulcea — Loco
motiva Buc. 3—1.

I G.C.M. 
3-1. Fla-

I.T.B, - 
— Voința

Brașov

I
I

DIVI
ETAP7

LIDERUL GOLGETERILOR, „ÎI

Realizînd ieri un remarcabil joc 
de apărare (atent, bine organizat, 
energic, în care mai ales dubla
jul a funcționat excelent, și — pe 
lîngă toate aceste atribute — foar
te sportiv, fără a face apel la 
mijloace incorecte), U.T.A. a 
reușit să „țină în șah“ pe liderul 
campionatului timp de mai bine 
de o oră din meci, evitînd primi-

echipa națională nu face excepție în 
această direcție și este suficient să 
arătăm că în majoritatea jocurilor in
ternaționale susținute de-a lungul 
acestui sezon am pierdut reprizele 
secunde cu regularitate șl numai com
portarea excelentă din primele părți 
ale jocurilor ne-au permis să evităm 
înfrîngerile. Dar, în aceste cazuri se 
pare că este vorba și de unii factori 
psihici, de inhibiție, din care — para
doxal — pe primul plan se situează 
perspectiva unor victorii categorice 
asupra echipelor de marc valoare 1 

Este absolut necesar ca la toate e- 
chipele noastre fruntașe și inclusiv 
la echipa națională pregătirea fizică 
și mai ales rezistența specifică să 
constituie o principală și permanen
tă preocupare.

Apărarea a fost șl este de cîțiva 
ani punctul nevralgic al reprezentati
vei noastre, el fiind amplificat și de 
absența unui portar de valoare ex
cepțională. Atît pentru echipele de 
club, cit și pentru echipa națională 
blocarea aruncărilor la poartă este 
o raritate, 
ficltar, ca 
ju).

In ceea 
nevoie de 
optică din 
cătoarelor. 
să i se. acorde o pondere mai mare 
în economia antrenamentului. Dacă 
în joc apărarea și atacul își împart 
egal fazele, oare de ce n-ar fi la fel 
și în antrenament ? 1

în fine, un capitol la care sîntem 
In general deficitari față dc tendințele 
pe plan mondial este viteza de exe
cuție a acțiunilor tehnice. Pasarea 
rapidă cu amenințarea permanentă a 
porții se dovedește a fl „combinația** 
cea mai eficace, depășirea și acțiu
nea Individuală în forță șl cu ma
ximă viteză trebuie reconsiderată șl 
nu mai poate lipsi din arsenalul teh
nic al jucătoarelor noastre, dar mai 
ales aruncarea la poartă nu mai are 
sorți de izbîndă dacă nu este execu
tată în- maximă viteză și forță, cu 
elan scurt și surprinzător.

Iată deci, numai cîteva din multi
plele probleme tehnice care stau tn 
fața handbalului feminin din țara 
noastră. Pentru a realiza marile obi
ective care ne stau în față, trebuie 
să folosim cu maximă eficientă fie
care zi și flecare minut de antrena
ment !

Ocupind locul II în finala ultimului 
campionat mondial, echipa reprezen
tativă a României și-a dovedit marile 
posibilități pe care le are. Maturiza
rea ei trebuie s-o ducă spre alte mari 
performanțe, dar pentru a le atinge 
toți antrenorii și toate jucătoarele 
trebuie să muncească intens, conti
nuu, să folosească campionatul pen
tru perfecționare, pentru u*n salt va
loric important.

CONSTANTIN POPESCU 
antrenor emerit

echipa națională nu

marcajul pivoților — de- 
de altfel ieșirea și dubla-

ce privește apărarea, este 
o ' ' * *
partea antrenorilor și ju- 
în mod cert, va trebui

schimbare radicală de

• ASTAZI SE REUNESC LOTU
RILE REPREZENTATIVE A ȘI DE 
TINERET. Astăzi, la ora 11, sînt con- 
vocați la sediul F.R.F. componenții 
celor trei loturi reprezentative — A 
și de tineret (23 și 21 ani) — care 
vor întîlni echipele Cehoslovaciei. 
Primele reprezentative vor juca luni 
31 martie, la Praga, iar echipele de 
tineret la București. Lotul de juniori 
II. care va evolua în compania re
prezentativei de juniori I a Ceho
slovaciei în deschidere la partida de 
la Praga. a primelor selecționate, s-a 
reunit de ieri.

LOTO — PRONOSPORT INFORMEAZĂ
AȘA ARATA O VARIANTA CU 13 REZULTATE EXACTE LA CONCURSUL 

PRONOSPORT HOCHEI SI FOTBAL 20—26 MARTIE 1975
I. România — Elveția C.M. Hochei 20.m.

II. R.D. Germană
III. ‘
IV.
V.

VI.
VII.

VIII.
IX.
X.

XI. .............. ....... _o. _____ f .. ..........
XTI. Politehnica lași — Univ. Craiova Div. A 26.III.
XIII. F.C. Galați — F.C. Argeș Div. A 26.III.

Japonia C.M. Hochei 20.1H.
Iugoslavia — Japonia C.M. Hochei 21.IH.
Italia — Elveția C.M. Hochei 22.HI. 
România — Italia C.M. Hochei 23.HI.
Elveția — R.F. Germania C.M. Hochei 23.IH.
R.D. Germană — Iugoslavia C.M. Hoche: 23.111. 
Steagul roșu — F.C.M. Reșița Div. A 26.111.
Poli. Timișoara — „U” Cluj-Napoca Div. A 26.IIL 
Olimpia S. M. — steaua Div. A 26.IH.
C.F.R. C’uj-Napoca — A.S.A. Tg. Mureș Div. X 26,III.

2
1
1
2
1
2
1
1
2
1
1

X
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I
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Stadion Dinamo ; teren alune
cos ; timp ploios, rece ; specta
tori aproximativ 8 000. A marcat : 
D. GEORGESCU (min. 62 și 66). 
Raport de cornere : 13—0. Ra
portul șuturilor la poartă : 21-8 
(pe spațiul porții : 9—4). Raportul 
faulturilor comise : 5—6.

DlNAMO : Constantinescu 7 — 
Cheran 8, G. Sandu 9. Dobrău 
3, Deleanu 7 — R. Nunweiller 7, 
D. Georgescu 8, Dinu 7 — Lu- 
cescu 8, Dumitrache 7, Zamfir 8.

U.T.A. : lorgulescu 8 — Birău 
6. Kukla 7, Pojoni 7, Purima 7 — 
Schep 6, Pirvu 6, Domide 7 — 
Axente 6, Colnic 6, Bedea 6 
(min. 75: luhosz).

Arbitrajul : FOARTE BUN : la 
centru : Toon Rus (Tq. Mureș), 
la linie I. Chilibor (Pitești) și 
St. Marian (Sighișoara).

Cartonașe galbene : BIRĂU,
DOMIDE.

Trofeul Petschovschi : 9. 
la tineret-speranțe : 2—0 (1-0).

rea unui gol care „plutea în aer* 
aproape la fiecare atac al dina- 
moviștilor. Este drept, în primele 
45 de minute, obiectivul pe care 
și-l propuseseră arădenii (meci 
egal) se contura și grație spriji-

nului... atacului advers care com
bina la nesfîrșit, căutînd uneori 
soluții de pătrundere prea com
plicate sau amînînd continuu șu
tul decisiv. Așa îneît, în ciuda 
unei accentuate presiuni a lui Di
namo, care î-*a determinat pe oas
peți să mențină aproape continuu 
7 oameni în careu sau în preaj
ma lui, n-am notat — în prima 
parte a jocului — decît două fa
ze clare de gol : aceea din min. 8, 
cînd la o acțiune personală a lui 
Dumitrache, șutul acestuia a fost 
respins, cu capul, de pe linia ' 
porții, de către Purima, și cea 
din min. 45, cînd Zamfir — din 
poziție bună — a șutat peste poar
tă. In acest interval, U.T.A, a 
contraatacat din cînd în cînd, dar 
fundașii liderului au intervenit 
totdeauna sigur, o singură dată 
(min. 35), fiind pe punctul de a fi 
„bătuți" de Colnic, dar acesta a 
alunecat în momentul șutului.

După pauză, Dinamo joacă cu 
și mai multă energie, atacă mai 
rapid, pe front mai larg, acționea
ză mai variat. Arădenii fac însă 
față pînă în min. 62, cînd Luces- 
cu, de pe aripa stingă, centrează în 
careul miciarDUDU GEORGESCU 
plasează o lovitură de cap scurtă 
și necruțătoare : 1—0. Peste patru 
minute, decizie finală. Acțiunea 
gazdelor se desfășoară acum pe 
dreapta, centrarea lui Nunweiller 
ajunge la Dumitrache, „bară" a 
acestuia, și tot DUDU GEORGESCU, 
din cădere, reia balonul ricoșat, 
în plasă : 2—0. Arădenii dau sem
ne de oboseală (în min. 70, Kukla 
respinge de pe linia porții mingea 
șutată de Nunweiller), dar — în 
ultimul sfert de oră — ei găsesc 
resurse pentru a periclita poarta 
gazdelor ceva mai mult decît o 
făcuseră în restul partidei.

Victorie clară, evident meritată, 
a liderului care, în repriza secun
dă, a făcut un joc bun.

O mențiun 
ambelor ech 
încleștării li 
șl a unui te 
au comis 1 
faulturi. Cel 
bene au fosi 
lui Birău 
dur din mei 
tru un inul 
arbitrului, ț 

\

SUI

PETROȘA 
0—3, chi 

troșani ! I 
care se îr 
surprize fi 
la un timp 
in deplasi 
inexpugnal 
aici realizi 
i-au adus 
un loc 
Și iată 
datorat, 
biciuni 
re, dar 
ților bucu 
în ultimei 
tat mari i 
Petroșani

.'K 
f;

• i

BRAȘOV, 26 (prin telefon)
Un succes al gazdelor nepus 

nici o clipă în cumpănă, pentru 
că elevii lui N. Proca au dema
rat fericit, ajutați și de emoțiile 
debutantului Caraivan și de gre
șelile fundașilor centrali reșițeni, 
adeseori depășiți de joc. De fapt, 
primul șut al brașovenilor pe 
poartă avea șa ducă și la primul 
gol ! Șerbănoiu lovise balonul cu 
capul, Caraivan intuise traiecto
ria și plonjase, dar a scăpat min
gea și MATEESCU a speculat a- 
cest moment psihologic. Peste nu
mai trei minute, la o fază oare
care
balonul l-a căutat pe Cadar, dar 
Roșea s-a repezit, a șutat în... spa
tele lui OLOGEANU și, cu boltă, 
mingea a poposit în plasă ! Era 
un scor nedrept pentru echilibrul 
și ritmul bun al meciului, dar... 
logic pentru o apărare visătoare.

După o repriză alert . și fără 
cornere (!), F.C.M. Reșița este cea 
care joacă mult mai bine după 
pauză. Dar va fi depășită Ja ca
pitolul finalizare, pentru că neo
bositul NIȚA a preluat foarte fru
mos din careu centrarea lui 
Rusu, ndicînd scorul la 3—0. Din 
acest moment,, neîmpăcîndu-se cu 
scorul, echipa reșițeană asaltează 
mult mai insistent careul brașo
vean și după bara Iui Nestoro- 
vici (min. 58), după intervențiile

(repunere de Ia margine),

ACTUALITĂȚI

APARAREA RKITTANA PL. Pa -»

excelente ale Iui Clina (min. 65 
și 76), Beldeanu reușește o cursă 
frumoasa si centrarea sa este 
fructificată 'de FILIPESCU. Peste

Stadionul 
bun;
rara ;
6 000. 
(min. ,.
— autogol). NIȚA (min. 57), FI
LIPESCU (min. 80), GHERGHELI 
(min. 82). Raport de corners : 
3—7. Raportul șuturilor la poarta: 
16—11 (pe spațiul porții : 9—5).
Raportul faulturilor comise : 10—12.

STEAGUL --------
Hîrlab 7.
B, Rusu 6 
dar 8, Niță 9 — lambor
80 Radu), Ghergheli 6, 
cu 8.

F.C.M. : Caraivan 5 —
6, Ologeanu 5, Kiss 5,
7 — Pușcaș 8, Roșea 5 
Bora 6), Beldeanu 8 —
5, Nestorovic» 6, Florea 

Arbitrajul : BUN; ia
Otto Anderco (Satu Mare) ;
linie : Gheorghe Retezan și Ma
rin Tudor (ambii din București).

Cartonașe galbene : 
Trofeul Petschovschi ;
La tineret-speranțe : 1-0

Tineretului ; teren 
timp rece, ninsoare tempo- 

spectatori, aproximativ 
Au marcat : MATEESCU
13), OLOGEANU (min. 16

ROȘU : Clipa 8 -
Pescaru 8, Mihăiiescu 

— Șerbânoiu 6, Ca- 
6 (min. 
Matees-

Herqano 
Filipescu 
(min. 46 
Căprioru 
5.
cenb u î 

Io

KISS.
9.

(O-O).

echilibrudouă minute presupusul 
se rupe iarăși, pentru că debu
tantul Caraivan iese neinspirat, 
obsedat poate și de nesincroniza- 

rea fundașilor centrali și GHER
GHELI, ajuns liber în fața porții,

vor disputa o partidă între ele (2 re
prize a cite — - • -
18, lotul A va întîlni pe 
București.

• SELECȚIONATA DE JUNIORI A 
PLECAT IN U.R.S.S. ieri a plecat, 
pe calea aerului, spre Gori, repre
zentativa de juniori a țării noastre 
care va întîlni sîmbătă (și nu du
minică, așa cum fusese 
inițial) selecționata 
U.R.S.S. în meci-retur 
nariile U.E.F.A.
• ARBITRI ROMANI

INTERNATIONALE. întîlnirea Fe- 
rencvaros — Steaua roșie Belgrad, 
din fcOupa cupelor", care va avea 
loc la 2 aprilie, va fi condusă de un 
trio de arbitri români : N. Rainea, 
la centru, M. Moraru și A. Munich 
Ia tușe. Jocul Panonios Atena — 
Nandori Tirana, din “ 
nică". programat la 2 
na, va fi condus de 
trea.

CUPLAJ INTERNAȚIONAL
prilejul să asiste duminică la un atractiv 
dintre selecționatele de tineret (23 și 21

30 de minute), iar la ora
Progresul

• ASTAZT, PE STADIONUL DI
NAMO, VOINȚA — RAPID. Partida 
de Divizia B (seria a'II-a). dintre 
Voința șl Rapid, programată în eta
pa de duminică, a fost devansată și 
se va desfășura astăzi, cu începere 
de la ora 16, pe stadionul Dinamo.

• F.C. BIHOR — METALURGISTUL
CU GIR 3—0 (2—0). ieri s-a dis
putat jocul din Divizia B, seria a 
IlI-a, dintre F.C. Bilior și Metalurgis
tul Cugir, meci devansat din etaoa 
de duminică a campionatului secund. 
Rezultat : 3—0 (2—0). Au marcat :
Kun (min. 6), Agud (min. 33) și Su- 
ciu (min. 87). I. GHIȘA — coresp.

O MlINE, CUPLAJ PE STADIO
NUL „23 AUGUST”. Loturile repre
zentative vor susține miine jocuri 
de antrenament. în program cuplat, 
pe stadionul „23 August". La ora 
16.30, loturile de tineret (23 și 21 ani)

DUMINICA DIMINEAȚA, INTERESANT
Iubitorii dc fotbal din București au 

cuplaj international pentru că intîlnirile 
ani) ale României și Cehoslovaciei se vor desfășura pc stadionul DINAMO, după 
următorul piogram si sub arbitrajul următoarelor brigăzi ;

ORA 9.30 : ROMÂNIA - CEHOSLOVACIA (echipele de 21 ani) : N. Cursaru, 
la centru. M. Moraru și C. Mcnusaride (Ici linie).

ORA 11.15 : ROMANIA - CEHOSLOVACIA (echipele de 23 ani) ; C. Niculescu 
— Gh. Retezan și A. Munich.

programat 
similară a 
din preliml-

LA MECIURI 
întîlnirea

Steaua roșie

17
„Cupa balca- 
aprilie la Ale- 

arbilrul C. Pe-

|N CAPITALA

înscrie : 4 
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JOC FRUMOS, SUCCES MERITAT F
CHIMIA
F.C.CONSTAKTA 0(0)

RM.V1LCEA, 26 (prin telefon)
Chimia și-a valorificat avanta

jul terenului cucerind, pe merit, 
două puncte prețioase. Gazdele 
atacă furibund din start și în 
min. 2 conduc cu 3—0 la... corne- 
re, iar în min. 5, ca urmare a 
jocului ofensiv avîntat și cam 
imprudent, Iordache se acciden
tează și părăsește terenul. Oaspe
ții se apără cu siguranță și în
cearcă să impună un tempo mai 
lent, prin pase repetate la mijlo
cul terenului, acolo unde acțio
nează o a doua linie defensivă de 
patru jucători. în min. 19, Chimia 
este pe punctul de a deschide 
scorul, dar șutul lui Tătaru expe-

diat spre vinciul porții constăn- 
țene, dintr-o lovitură liberă de la 
20 m, este deviat de Ștefânescu fn 
corner. Către mijlocul primei re
prize jocul se echilibrează, oaspe
ții se arată ceva mai mult în atac, 
dar nici unul din șuturile lor riu 
nimerește spațiul porții. Se pă
rea că prima parte a întilnirii se 
va încheia cu un scor alb. în min.
44, însă, Constantinescu se încurcă 
cu o minge la 30 m de propria"! 
poartă, Gojgaru îl deposedează și 
ridică balonul — un fel de „de- 
place" la rugby — peste apărătorii 
constănțeni rămași nemișcațî și 
fără putința de a-1 neutraliza pe 
TĂTARU, care țîșnește din spate, 
saltă la rîndul său mingea peste 
Ștefăncscu în poartă și înscrie.

La reluare, F.C. Constanța joa
că mai deschis și mai agresiv în 
atac, încercînd egalarea. Cîteva 
acțiuni bine construite de Tănase

creează panică în careul gazdelor. 
Oaspeții ratează, la interval de 
numai nn minut, două mari ocazii 
de gol prin Peniu (min. 63), care 
a șutat de la 5 m in portar șl 
Constantinescu (min. 64), care a 
trimis balonul de Ia distanță spre 
poarta imprudent părăsită de Oa- 
nă. Chimia își vede amenințată 
victoria și cut un efort de voința 
se aruncă din* nou'în atac." Este

Stadion ;,T Mai“ ; teren ban i 
tirap frumos ; spectatori aproxi
mativ 13 000. A marcat : TĂTARU 
(min. 44 și 69 din lovitură de la 
11 m). Raport da cornere : 15-5. 

poartâ : 
11-4). 

comisa :

DE MARI PROPORȚII
ÎN VALEA JIULUI

jocului lor ordonat, incisiv, din 
retur.

„Bomba" a căzut chiar la în
ceputul jocului, în min. 4, cînd 
Leșeanu a demarat pe extremă»

Stadionul Jiul ; teren 
desfundat ; timp friguros, 
re ; spectatori : aproape 
Au marcat : TOLEA (min. 
CHIHAIA (min. 60) și RO$U 
(min. 90). Raportul de cornere : 
11—2, Raportul șuturilor la poar
ta: 10-8 ’ ................. ..........
Raportul

JIUL : 
Tonca 6. 
Naghi 5 
țescu 6, 
Roznai 5, Szabados 5,

SPORTUL STUDENȚESC : 
ciu 9 — Tânâsescu 8, Cazan 
M. Olteanu 9, Grigore 8 — 
dulescu 9, Marica 7 (min. 
Chihaia 9), O. lonescu 8 - 
șeanu 9, M. Sandu 8 (min. 
Roșu 8), Țolea 8.

Arbitrajul : ACCEPTABJC ; 
centru : Sever Drâgulici (Drobeta 
Turnu Severin) ; la linie : I. “ 
roș (Timișoara) și I. Haidu 
ran sebeș).

Cartonașe galbene : O. 
NESCU și STOCKER.

Trofeul Petschovschi : 8.
La tineret-speronțe : 2-4 (2—1).

greu, 
ninsoa-

4 000. 
4).

(pe spațiul porții: 5—7). 
faulturilor comise 13—30. 
Homan 6 — Nițu 5
Stocker 5. Dodu 4 — Al. 
(min. 68 : Popa 5), Mul- 
Libardi 5 — Schmidt 6,

Su-
8, 

Ră- 
46 : 
Le- 

68 :

Ia

Bo-
(Co-

ip-

a centrat iar, TOLEA, din plon
jon, a înscris cu capul în col
țul de jos al porții. în mod 
neașteptat, și după acest gol, tot

oaspeții au fost cei care au a ta- 
cat mai periculos, în special pe 
partea lui Leșeanu, care și-a de
pășit cu regularitate adversarul 
direct, Dodu. Evident, gazdele au 
forțat egalarea, au preluat iniția
tiva, dai' n-au reușit să constru
iască acțiuni care să pună în di
ficultate formația 
cu excepția acțiunii 
lui Mulțescu (care, 
un dribling în plus, 
sedat de minge) și a șutului lui 
Libardi, din min. 25, care a tras 
puternic, dar Suciu a respins 
spectaculos în corner.

Și la reluare, partida ■ a avut 
același aspect : atacuri neorgani
zate ale gazdelor, la care oaspe
ții au răspuns cu contraatacuri 
rapide, cu un mare grad de pe
riculozitate. Și consecințele nu 
s-au lăsat așteptate. Mircea 
Sandu îl deposedează de minge 
pc Stocker, urcat în atac și este 
gata să înscrie, dar Tonca res
pinge în corner. Oin această lo
vitură do colț, mingea ajunge la 
CHIHAIA, care înscrie. Apoi, 
Roznai marchează, dar golul nu 
este acordat, în prealabil el ju- 
eînd balonul cu mina. Și iată, în 
plină ofensivă a gazdelor, în 
min. 90, golul lui ROȘU, care dă 
proporții victoriei studenților, pe 
deplin meritată, de altfel.

Raportul șuturilor la 
18—11 (pe spațiul porții 
Raportai faulturilor 
14-18.

CHIMIA : Oană 7 - 
7, Pintilie 7, Borz 7, Cincă 7 —
Șutru 7. Tătaru 8, Haidu 7 —
Bucurescu 8 (min. 85 Donase), 
Gojgaru 7, Iordache (min. 5 C. 
Nicolae 7).

F.C. CONSTANȚA : Ștefânescu 
6 — Mustafa 6, Antonescu 6. Bă- 
losu 7, Ghirca 6 — Constantinescu 
6, Gache 6, Licâ 7 — Tănase 
Negoescu 6, Peniu 6 (min. 
Turcu 7).

Arbitrajul FOARTE BUN : 
centru A. Miinich ; la linie 
Teciu (ambii din București) 
Al. Ene (Craiova).

CARTONAȘE GALBENE : 
TONESCU.

Trofeul Petschovschi : 9.
La tineret-speranțe : 2—2

Lepâdatu

7, 
64

la 
V. 
»i

AN-

(0-2).

FĂRĂ DREPT DE APEL

CLUJ-NAPOCA, 26 (prin telefon)

studențească, 
din min. 8 a 
însă, făcînd 
a fost depo-

Adrian VASilESCU

SĂ ACUMULEZE PUNCTE

acum rîndul constănțenilor să 
treacă prin momente dificile. în- 
tr-unul dintre acestea, portarul 
Ștefăncscu îl faultează în careu 
în min. 60 pe Gojgaru, arbitrul 
acordă 11 m pe care TĂTARU îl 
transformă si... 2—0 !

Mihai IONESCU

STEAUA 1(0)
SATU MARE, 26 (prin telefon)
Primul sfert de oră al partidei 

a fost destul de crispat. Ambele 
echipe, au și greșit, din această 
cauză, destule pasc, finalizarea 
lăsînd de dorit. Olimpia imprimă 
un ritm mai alert, după min. 21, 
cînd a scăpat cu fața curată la 
lovitura liberă executată de Du
mitru de la 16 m (mingea a sărit 
din mîinile lui Bathori. dar ni
meni nu a fost acolo s-o intercep-

Feroviarii au pornit Ia atac 
liîncă de la primul fluier, dar, 
|titnp de o jumătate de oră, o- 
fensiva lor, aproape neîntreruptă, 
s-a desfășurat sub semnul unei 
crispări evidente. In această pe
rioadă, singurul jucător clujean 
care a amenințat poarta nesigu
rului Nagel, a fost Țegean care, 
deși a acoperit tot terenul, a avut 
și resursele atacării porții adverse. 
El ar fi putut deschide scorul în 
min. 6, dar încercarea eșuează „in 
extremis". Feroviarii își conti
nuă atacurile, încolțesc apărarea 
mureșeană, dar golul întîrzie. în 
ultimele 10 minute ale reprizei, 
oaspeții au singura lor perioadă 
bună, lăsînd impresia că expe
riența lor va contrabalansa șan
sele. în min. 36 o frumoasă ac
țiune de contraatac Boloni — Haj- 
nal îi prilejuiește acestuia din 
urmă, în careul feroviar, o bună 
ocazie, dar Mureșan luftează. 
După pauză, gazdele reiau ofen
siva. în min. 48, ele obțin golul 
victoriei. Un gol pe care nu l-a 
văzut cel puțin o jumătate din 
tribună, electrizată de tranzistoa- 
rele care anunțau deschiderea sco
rului de către „șepcile roșii." Ia 
Timișoara. Golul victoriei a fost 
înscris de MOGA, 
cu capul o lungă 
.Șoo. 
traiectoria mingii, a permis 
trarea balonului în poartă, după 
ce acesta a ricoșat din pămînt. 
După gol, resursele mureșene 
scad vizibil, în timp ce clujenii 
atacă mereu. în această perioadă 
se joacă minute în șir în careul 
oaspeților. în min. 67, Boloni 
trage singurul șut pe poartă al 
performerei ultimelor două etape,

Stadion C.F.R. ; teren bun { 
timp frumos ; spectatori, apro
ximativ t 8 000. A marcat : 
MQGA (min. 48). Raport de cor- 
norn : 11—R. Raportul șuturilor la 
poartă : 9—4 (pe spațiul porții : 
6—2). Raportul faulturilor comise: 
8-13.

C.F.R. . Moldovan 7 — Sroke 
7. Drogomir 6, Vișan 7, Lupu 6- 
Șoo 7, Mihai 7, M. Bretan 7 
Moga 7, Țegean 8, Adam 
(mtn 80 : M. Pop).

A.S.A. : Nagel 6 Gligore 
(min. 54 : SzoISsî 5), Kisș 6. .. 
pir 7, Onuțan 6 — Varodi 6 (min. 
62 : Pîslaru 6). Bolăni 7, Naght 6 
- Fazekaș 5, Mureșan 6, Hai
na! 6.

Arbitrajul: FOARTE BUN ; la 
centru : C. Niculescu ; la linte: 
I. Dancu șl Gh. Vasllescu | (tot! 
din București).

Cartonașe roșii : BOL(5NI.
Trofeul Petschovschi : 9.
La tineret-speranțe : 3-0 (2-0).

6

7
11-

care a reluat 
„boltă" a lui 

Portarul Nagel, derutat de 
in-

definind parcă Inconstanța echi
pelor noastre. Soarta meciului 
este pecetluită, mureșenii nereu
șind să echilibreze jocul Ia mij
locul terenului, adică acolo unde 
funcționează de regulă compar
timentul lor forte. Meciul are și 
un epilog neplăcut. în min. 80, 
Țegean țîșnește spre poartă, își 
creează un culoar ideal de șut. 
dar în ultimă instanță Boloni îi 
calcă pe gleznă, faultîndu-1. Ar
bitrul Niculescu îi arată carto
nașul galben, avînd în vedere și 
celelalte cîteva faulturi ante
rioare. Mijlocașul mureșean pro
testează gesticulînd, iar arbitrul 
Niculescu îi arată, în mod just, 
cartonașul roșu. Așa se încheie 
această partidă, care a adus vic
toria hărniciei gazdelor și a mar
cat incalculabila scădere de formă 
a unei echipe căreia l-au trebuit 
trei zile pentru a 
cel mai bun meci 
campionat, la cel

„plonja" de la 
al său în acest 
mai slab...

Ioan CHIRILANIVEL BUN IN REPRIZAA DOUA A PARTIDEI
Kaiser și Naom 
permanență linia 

mingi utile,

ali- 
lor 

însă

oaspeții au declanșat cîteva con
traatacuri deosebit de periculoase, 
prin Troi, care s-a desprins ca 
■un sprinter de fundașii echipei lo
cale. O cursă solitară a acestuia, 
de la ceijtrul terenului (min. 3), 
a fost stopată în ultimă instanță 
de Stoica. In min. 43, însă, în ur
ma unei lovituri libere executată 
de Mustățea, de pe partea 
dreaptă, in mijlocul careului. DO- 
BRIN a finalizat cu un șut sec, 
din voleu, imparabil : 0—I !

După pauză, jocul crește în in
tensitate și fazele au acum o 
cursivitate mai mare. Gazdele își 
reiau dominarea și, în min. 50, 
egalează prin SALCEANU, care a 
marcat din apropiere, după ce

Stan respinsese șutul puternic al 
lui Burcea. In continuare, tot gă- 
lățenii se mențin în ofensivă și 

unei vîc- 
prin NE- 
executat 

minge au

în min. 77 înscriu golul 
torii pe deplin meritată 
DELCU II : Burcea a 
înalt un corner, spre 
sărit mai mulți jucători, aceasta 
a ajuns la Dumitriu III care a 
șutat în bara transversală ; balo
nul a revenit în teren și Nedelcu 
a înscris, răscumpărîndu-și astfel 
greșeala din min. 74, cînd a ra
tat o 
oaspeții 
dar nu mai reușesc să obțină e- 
galarea pe care și-au dorit-o cu 
ardoare.

mare ocazie. Abia acum 
ies mai insistent la atac,

Gheorghe NERTEA

POLI TIMIȘOARA 0(0] 
riU^CLOl-HAPOCA 2(0]
TIMIȘOARA, 26 (prin telefon)
Mai dificilă decît se aștepta a 

fost astăzi sarcina recentei învin
gătoare a formației campioane. Și 
aceasta. în primul rînd. din prici
na ei, întrucit Politehnica a mar
cat o slăbire de potential sub toa
te aspectele, dar și din cauza par
tenerei ei de întrecere, venită aici 
să-și vindă scump pielea. Intr-ade
văr, din prima secundă, antrenorul 
Băluțiu a pus un om (Demian și, 
în final. _ Anca) pe Dembrovschi, 
cu vădită intenție de a lipsi pe 
timișoreni de „creierul" echipei, 
a întărit mijlocul echipei cu patru 
jucători, lăsîndu-i în față doar pe 
Batacliu și Coca. Pionii avansați 
ai lui ,.U“, aceștia izolați, au pre
luat sau au protejat cu dificultate, 
cedînd ușor mingea, prilejuind ast
fel gazdelor să dețină inițiativa. 
O dominare însă fără efect. Astăzi. 
Politehnica a jucat doar pină la 16 
m. obligîndu-și fundașii să urce în 
atac si să încerce vigilența lui 
Duba r):in șuI'tI expediate do la 
d'vli'ii Tn«-e-jr:.-0ț țT“ vn în
drăzni mai mult și iși crează, în

Stadion Olimpia ; teren foarte 
bun ; timp frumos, răcoros ; 
spectatori peste 17 000. Au mar
cat : HAȚIEGANU (min. 51), 
RADUCANU (min. 54) ți IANCU 
(min. 80). Raport de cornere : 
12—3. Raportul șuturilor la poar
ta : 19—9 (pe spațiul 
9-2). Raportul faulturilor 
9-9.

OLIMPIA : Bathori 7 
rețki 8, Bigan 6, Knoblau

porții 
comise

- Be-
7, Filip 

7 — Naom 7, Kaiser 8, Both 7 — 
Lucaci 5 (min. 51 Helvei 6), Ha- 
țieganu* 8, lancu 7 (min. 
rota).

STEAUA : Moraru 7 — 
reanu 7, Smarandache 7, 
7, Anghelini 6 — Dumitru 
dânescu 6, V-igu 8

83 Bo-

Sâtmâ- 
Sames 
9, lor- 

Rantea 6 
(min. 77 Ăeleneî 6), Răducanu 7 
(min. 77 Dumitriu IV 6), Fl. Du
mitrescu 7.

Arbitrajul : FOARTE BUN ; la 
centru C. Ghițâ (Brașov) : la li
nte Zoltan Szecev (Tg. 
Gh. tonescu (Brașov)'.

Cartonașe galbene : 
și FltlP.

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

Mureș) și

KNOBLAU

UN DEBUTANT DESCHIDE PORȚILE VICTORIEI
min. 37 și 44, două ocazii de gol, 
risipite de Uifăleanu și Batacliu.

Nemulțumită cu „nulul" de pe 
tabelă, galeria locală va avea ne- 

■ plăcuta
voriții 
imediat 
REVES 
oaspe - . .
Uifăleanu și șutează de la 10 m, 
lateral dreapta, in plasa porții lui 
Jivan : 0—1. Gazdele sînt uluite și 
în curind vor primi și al doilea 
gol : min. 51 — Batacliu il lan
sează in adincime pe COCA, acesta 
îl driblează scurt pe Arnăutu și șu
tează sec de la 11 m, pe jos : 0—2. 
In min. 61, notăm o reacție a ti
mișorenilor : Bojin șutează de la 
20 m, din lovitură liberă, pe spa
țiul porții, dar Duba respinge „in 
extremis" în corner. Politehnica 
forțează înscrierea golului. Dem
brovschi este însă acum bine pă
zit de către Anca. Antrenorii în
cearcă o schimbare de randament 
prin introducerea lui Voinea in lo
cul lui Păltînișan. un atacant în 
locul unui apărător. Dar fără efect. 
Mai cu seamă că, in min. 76. Pe- 
tr^scv deși arc o bună r>ozi*ie do 
șut și aproape de buturile ad-

surpriză de a-și vedea ta- 
primind primul gol chiar 
după pauză : min. 47 — 
— debutant în formația 

— primește o pasă de la

bun; timp 
spectatori, 

marcat : 
(min. 
14-1. 

poarta : 
6-3).

. .. _J : 6-11.
„POLI" : Jivan 5 — Miac 5

(min. 65 Popa 5), Pâltinîyan 5 
(min. 70 Voinea 5), Arnâutu 6» 
Maier 6 — Dembrovschi 6, Me
hedinții 5. Crîngașu 6 — Anflhe! 
6, Bojin 5, Petrescu 5.

„U": Duha 9 — Parațchi 8, 
Pexa 8, Matei 8, Ciocgn 8 — 
Anca 8, Mureșan 6, Demian 5 
(min. 40 Reves 8, min. 78 Voczi) 
- Uifâleanu 7, Coca 8, Bata* 
cliu 7.

Arbitrajul : BUN; la centru: M. 
Popescu ; Io linie : S. Stâncescu 
(ambii din București) și T. An
drei (Sibiu).

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

Stadion 1 Mai; teren 
însorit, dar cu vînt; 
aproximativ 20 000. Au 
REVES (min. 47), COCA 
56). Raport de corner® : 
Raportul șuturilor la | 
19—6 (pe spațiu! porții : 
Raportul faulturilor comise 

“ Jivan 5 —

9.

verse, trage intr-un adversar. Fi
nalul aparține, ca dominare teri
torială. gazdelor. Dar fără urmări 
pe tabela de marcaj...

Gheorghe NICOLAESCU

teze). Both, 
mentează în 
ofensivă cu 
acțiunile acesteia sînt oprite de 
masiva apărare a bucureștcnilor, 
mai cu seamă că baloanele înalte, 
aruncate în careu, convin lui Sa- 
meș, Smarandache și Sătmăreanu. 
In mini 23, lovitura cu capul a 
lui Hațieganu, din 6 m, îl pune 
la grea încercare pe Moraru i 
mingea îi sare din mîini și ajun
ge la Filip care șutează, dar Mo
raru își repară greșeala, blocînd. 
Knoblau urcă și el în atac și șu
tează violent, dîndu-i posibilitatea 
lui Moraru să se remarce din nou 
(min. 28). In ultimul minut al re
prizei tribunele vuiesc la ratarea 
lui Kaiscr.

Repriza a doua avea să fie foar
te frumoasă, cu acțiuni purtate în 
viteză de o parte și de alta, în
cheiate cu șuturi la poartă. Gaz
dele, dornice de victorie, accele
rează tempo-ul și forțează deschi
derea scorului, realizată în min.

51 prin HAȚIEGANU. Steaua pă
răsește pentru cîteva minute po
ziția sa defensivă și realizează o 
contralovitură neașteptată : Pan- 
tea este lansat pe contraatac cu o 
pasă lungă, urmează o deviere la 
Dumitru venit la întîlnirc, min
gea este prelungită la RADU
CANU și 1—1. Jocul este deosebit 
de vioi, Iordănescu (min. 64, unul 
contra trei I) șutează defectuos din 
poziție ideală, apoi este rîndul lui 
Hațieganu (min. 66) să rateze. în 
ultimele 13 minute Steaua aruncă 
forțe proaspete în teren (Dumitriu 
IV și Aelenei), dar golul victoriei, 
îl realizează echipa care a fost 
mai combativă pe parcursul în
tregii partide. Cu zece minute 
înainte de final, Both execută din 
lateral, stînga, de la 16 m, o lo
vitură liberă ; mingea trece peste 
buchetul de jucători militari care 
săriseră la cap și ajunge la IAN
CU, care o trimite imparabil în 
poartă.

Stelian TRANDAFIRESCU1
POLITEHNICA IAȘI 0
UNIV. CRAIOVA 0

CORNERE!

IAȘI, 26 (prin telefon)
înainte de meci, la „încălzire*, 

aproape de centrul terenului, 
și-au încrucișat drumurile antre
norii Oană și Cernăianu șl s-au 
sărutat afectuos, în numele uneî 
vechi amiciții și colaborări. Peste 
cîteva minute, însă, echipele lor 
aveau să se arunce intr-o încleș
tare totală, spectaculoasă, fără 
concesii, fără menajamente. A re
zultat o luptă disperată între a- 
tacul gazdelor șl apărarea oaspe
ților, un duel egal, reflectat șl 
pe tabela de marcaj soldat doar 
cu un raport neîntîlnit (zdrobitor, 
dar... platonic !) la lovituri de 
colț, în favoarea ieșenilor i 28—I I 
Aceste cifre, ele singure, vă tri
mit probabil cu gîndul Ia ima
ginea acestei partide i atacuri 
dese, furibunde, ale Politehnicii, 
pe toate porțiunile de teren, din 
toate unghiurile, pe jos și pe sus, 
izbite toate, înainte de finalizare, 
de replica apărării 
craiovenilor, 
plasată.

Craiovenii, 
un ansamblu 
gătit, au luat măsuri suplimentare 
pentru a clătina tactica adversa
rului i Ciupitu l-a păzit bine pe 
Simionaș, în repriza secundă, și 
Romilă II a trecut sub observa
ția lui Ștefânescu (de partea cea
laltă Simionov. „jandarmul" lui 
Bălăci, n-a putut .rezista comna- 
rației). Cu piesele sale de „com-

Stadion 23 August ;toren bun ; 
timp favorabil ; spectatori apro
ximativ 18 000. Raport de camere: 
28-1. Raportul șuturilor la poar
tă : 19—9 f-e spațiul porții :
4-0). Raportai faulturilor comise: 
13-16.

POLITEHNICA t Costa, 7 - 
Sofion 7, Vlad 7, Dinu 8, Cio- 
cîrlan 8 — Ramilâ II 7, Simionas
7, Simianov 6 — Incze 6 (min. 
63 D, tonescu 6), Dănllă 8 (min. 
83 Grosaru), Costea 7.

UNIVERSITATEA : Purcan» 7
— Niculescu 8, Boc 9. Deselnieu
8. Berneanu 8 — Ciupitu 8. Bă
lăci 7, Ștefânescu 6 (min. 82 Ne
grită) — Cri,an 7, Oblemenco 6, 
Marcu 6.

Arbitrajul » FOARTE BUN î la 
centru r C. Dinutescu (Bucure,ti): 
la linie : M. Moraru (Ploiești) 
,1 I. Urdoa (Bucure,ti).

Cartonașe galbene : SIMIONAS, 
BĂLĂCI, MARCU, OBLEMENCO.

Trofeul Petschovschi : 9
La tineret-speranțe 5 1-0 (1-V).

calmă,
imediate a 

masivă, bine

de a opuneînainte
omogen și bine pre-

binații" blocate, Politehnica n-a 
mai găsit culoarele Ideale spre 
gol; a fost, e drept, de patrtt 
ori aproape de el (min. 14, 21, 76 
șl 79), dar Dănilâ a avut neșansa 
să 1 se opună, miraculos, In ul
timă instanță, un ultim apărător.

Astfel, acest meci a sfîrșit cu 
scor „alb". Apărarea craioveană. 
care i-a dus greul, a trecut „proba 
de foc“ In ultimul sfert de oră,- 
cînd, după ce a suportat cîteva 
incursiuni frontale, periculoase, 
ale Iul Crișan, Politehnica, bine 
pregătită fizic, și-a jucat ultima 
carte, masîndu-și energic toată e- 
chipa în terenul din față. Dar. nu
mai cornere, cornere. cornere...

Ion CUPEN



Concursul internațional de patinaj artistic

MARINA IGNATOVA (U.R.S.S.)

• PE SCURT •

SI THOMAS NIEDER (R.F. Germania),
ÎNVINGĂTORI LA SENIORI

i@ leri-seară, o reușită demonstrație a laureaților

Miercuri scara, pe scena de 
gheață de la complexul sportiv 
„23 August" a fost pus punct fi
nal Concursului internațional de 
patinaj artistic, prin tradiționala 
demonstrație a laureaților. înche
ierea festivă a celor trei zile de 
întreceri, pe parcursul cărora ar
tiști ai gheții din 9 țări și-au eta
lat cunoștințele în materie în fața 
unui juriu internațional deosebit 
de pretențios, a fost o adevărată 
îneîntare, răsplătită cu vii aplauze 
de un public numeros. Acesta a 
fost finalul. Pînă la el însă, cîte 
emoții. .

astă dată s-a 
evoluții de o 
tate, cu mai puține căzături. Ceho
slovacul Voklav Szejda, la juniori, 
a reușit frumoasa performanță de 
a se clasa pe primul loc și la 
figurile libere și, bineînțeles și 
în clasamentul final. La junioare, 
deși iugoslava Sanda Dubrovici a 
cîștigat „liberele", victoria în cla
samentul final a revenit polone
zei Helena Chwilla, care a fost 
mai constantă de-a lungul con
cursului.

In competiția 
mas Nieder (R. 
fost aplaudat la 
finalul execuției 
pentru frumoasa

mers mai curat, cu 
mai mare virtuozi-

seniorilor, Tho-
F. Germania) a 

scenă deschisă în 
la figuri libere 

._____  _ sa evoluție, ter-
minînd pe primul loc și tot pri
mul în clasamentul absolut. Re
prezentantul țării noastre Atana- 
sie Rulete a ocupat un merituos 
loc III. Primind note între 5,2—5,4 
(cele mai mari din concurs) Ma
rina Ignatova (U.R.S.S.) a obținut 
medalia de aur atît la „libere" cît 
și în clasamentul final. Dintre re
prezentantele țării noastre în cla
samentul final cel mai bun loc 
l-a ocupat Beatrice Huștiu — IV.

Gh. ȘTEFANESCU

A ÎNCEPUT C. E DE RUGBY PENTRU JUNIORI

BOX s Intr-un meci internațional, 
la Praga : R.D. Germană — Ceho
slovacia 14—8. a La Madison Square 
Garden din New York. Ken Norton, 

învingătorii lui Clay, a 
tehnic, în repriza

A

iNVINGlND CU 20-3 ECHIPA BELGIEI 7

ROMÂNIA S-A CALIFICAT IN SEMIFINALE
MADRID, 26 (prin telefon). — In 

capitala Spaniei, au început miercuri 
întrecerile Campionatului european 
F.I.R.A. pentru juniori — ediția ’75. 
Echipa României a întîlnit în pri
mul său meci, ,,XV“-le Belgiei, un 
adversar necunoscut. Tracul debutu
lui într-o competiție de asemenea 
anvergură șl-a pus amprenta asupra 
tinerilor noștri reprezentanți, care au 
construit mult, dar au ratat ne- 
permis, atît din acțiuni, cît și din faze 
fixe. Prima încercare a partidei a fost 
realizată de Tudose (min. B). Zece 
minute mai tîrziu. Valerieă Popa a 
reușit .să ridice scorul la 3—0. Bel
gienii au redus din handicap prin 
transformarea unei lovituri de pe
deapsă : 8—3. rezultat la pauză. In 
repriza secundă, rugbyștii români 
s-au impus mai clar. înscriind încă 
trei încercări. Autori : Chiriccncu, 
(min. 50), Florentin Ion (min. 55) și 

Stroe (min. 60). Scor final : Româ
nia — Belgia 20—3. Arbitrul întîlni
rii : J. Knoop (Olanda). Formația 
noastră : Șomodi — Chiricencu, Co- 
doi, Chiriac, Sabău — Niță, Popa 
—FI. Ion, Tudose, Moț — Stroe, Mun- 
teanu — Kontg, Turiceanu, Sandu. 
In celelalte partide s-au înregistrat 
următoarele rezultate : Franța —
Olanda 91—0, Spania — Maroc 27—0, 
Italia — R.F.G. 18—7.

Vineri sînt programate semifinalele. 
Reprezentativa României va întîlni 
echipa țării gazdă. Meciul se anunță 
foarte dificil, spaniolii prezentînd un 

cu gabarit impresionant, care, 
are șl avantajul terenului 
Antrenorul federal Valeria 

șl antrenorul Constantin

rioară a tinerilor „tricolori" și în- 
tr-un rezultat bun, care să aducă 
echipa în finala competiției. în cea
laltă semifinală vor juca formațiile 
Franței și Italiei.

La podea în repriza 9..

CLAY CÎȘTIGĂ

PRIN K. O.!
(Agerpres). A-

Ignatova (U.R.S.S.) —
concursului interna-

Marina 
câștigătoarea 
țional la senioare.

Foto : I. MIHÂICĂ

Ziua a doua a competiției a 
fost rezervată în întregime fete
lor. Junioarele și senioarele au 
trecut mai întîi „obligatoriile", iar 
apoi „programul scurt". In gene
ral s-au acordat note mici. Concu
rentele au 
La figurile 
tre ele au 
„programul 
concurentă 
cadă. Gh.

fost vizibil emoționate, 
de școală multe din- 

greșit nepermis, iar la 
scurt" aproape nici o 
nu a scăpat fără să 
Roncea, decanul de

vîrstă al antrenorilor noștri, spu
nea că niciodată nu a asistat la 
un asemenea „festival al căzătu
rilor". „Obligatoriile" au fost cîș- 
tigate la junioare de Sabine Ber- 
king (R. “ 
senioare 
(U.R.S.S.). 
eîștig de 
(Polonia) 
Ignatova i

Ultima
în program disputarea figurilor li
bere pentru toți concurenții. De

F Germania), iar la 
de Elena Ribakova 

. Programul scurt a dat 
cauză Helenei Chwilla 
la junioare, și Marinei 

(U.R.S.S.) la senioare.
zi a concursului a avut

„XV" 
în plus, 
propriu.
Irimcscu
Vasile speră într-o mobilizare supe-

JUCĂTOARELE ROMANCE SE
IN CIRCUITUL AMERICAN

un destul de prelungit 
de așteptare, avem în

După 
răstimp 
sfîrșit vești proaspete de la Ma
riana Simionescu și Florența Mi
hai, tenismanele noastre care evo
luează în turneele din S.U.A. 
(,,Winter-spring Satellite Circuit").

Mariana Simionescu, care a a- 
vut un debut neconcludent în tur
neele din California și Washing
ton, a reușit între timp să urce 
în clasamentul Circuitului, înre- 
gistrînd rezultate bune la Norfolk 
(Virginia) și Ft. Myers (Florida), 
în turneul de la Norfolk, într-o 
companie puternică, ea s-a cali
ficat printre primele 8 jucătoare, 
după ce a învins pe cunoscuta 
campioană a Columbiei, Isabel 
Fernandez, cu 2—6, 6—2. 6—4. în 
următorul concurs, la Ft. Myers, 
tînăra noastră jucătoare a ajuns 
pînă în semifinale, după victorii 
la americancele Charles (6—1, 
7—5) și Haas (6—3, 6—3), ca și la 
cehoslovaca Renata Tomanova 
(6—1, 4—6, 6—1), pentru a fi în
vinsă apoi de Dona Ganz (5—7, 
3—6), cîștigătoarea întrecerii. Ală
turi de aceasta, în proba de du-

REMARCA
DE TENIS
Simionescu a figu- 

în semifinale,
blu, Mariana 
rat de asemenea 
pierzînd la cuplul Gurdal (Belgia) 
— Blachford (S.U.A.) cu 7—5, 2—6, 
2—6.

La prima sa participare în Cir
cuitul american, Florența Mihai a 
fost inclusă în 
(Mini-satellite), 
land (Oregon), 
printre primele 
victorii la Joyce Laughton (6—3,
6— 3) și Joy Schwickert (7—5, 6—3). 
La Austin (Texas), cîștigă la 
japoneza Nana Sato (6—3, 6—1) și 
apoi ajunge în finală, unde pierde 
la luptă în fața cunoscutei jucă
toare australiene Wendy Paish, cu
7— 5, 4—6, 3—6. Este din nou în 
primele 16 la San Carlos (Califor
nia), după ce cî.știgase micul 
turneu de la Houston (Texas). A- 
poi, Florența Mihai a jucat în 
alte două turnee texane, disputînd 
finala la Amarillo și „sferturile" 
la San Antonio.

Actualmente, jucătoarele noastre, 
participă la turneele din Florida. 
Ele urmează să se întoarcă în țară 
la începutul lunii viitoare, (rd. v).

turneele secundare 
Debutînd la Port- 
ea s-a calificat 
16 jucătoare, după

CLEVELAND
proape 15 000 de spectatori au ur
mărit la Richfield (Ohio), o loca
litate aflată la marginea orașului 
Cleveland, meciul de box pentru 
titlul mondial la categoria grea 
dintre deținătorul centurii. Cassius 
Clay, și șalangerul său Chuck 
Wepner. Clay, care datorită boxu
lui său superior și-a dominat ad
versarul. a repurtat victoria prin 
k.o. tehnic în ultima repriză — cea 
de-a 15-a. Arbitrul întîlnirii, por- 
toficanul Toni Perez, a oprit par
tida cu 2:41 înainte de încheiere. 
Cu excepția reprizei a 9-a, care a 
revenit lui Wepner (Clay a fost 
numărat în urma unei violente lo
vituri recepționate la ficat), întîl- 
nirea a fost la discreția campionu
lui mondial, care, începînd din run
dul 10, l-a surclasat pur și sim
plu pc Wepner. posesorul unei re
zistențe puțin comune.

După meci, Cassius Clay a de
clarat : „Foreman și Norton au fost 
adversari mai ușor de învins decît 
Wepner. Adversarul meu de luni 
a fost deosebit de curajos și une
ori m-a derutat cu stilul său. Nu 
trebuia să fiu numărat in repriza 
a 9-a. deoarece am alunecat. Îmi 
voi vune in joc centura la 8 iunie, 
la Chicago. în fata englezului Joe 
Bugner, campion al Europei, după 
care, dacă voi învinge. îl voi în
tâlni pe George Foreman sau pe 
Joe Frazier". La rîndul său. Chuck 
Wepner a spus : „Cred că 
in continuare să dețin 
șalanger. Am dreptul la 
revanșă".

Aceasta a fost cea dc-a 
torie obținută de Clay. Wepner a 
suferit însă a 10-a înfrîngere din 
cele 42 de întîlniri susținute (30 de 
victorii și 2 meciuri nule).

unul din 
dispus prin k.o. 
a 5-a de Jerry Quarry.

BASCHET • „Cupa Koraci- a fost 
cîștigată de formația italiană Birra 
Forst Cantu, învingătoare la Roma, 
în returul finalei, cu 110—85, asupra 
echipei spaniole Barcelona (în 
71—69). Coșgeteril au fost Marzorati 
(27), Della Fiori (15),
Knowles (20).

CICLISM a Sovieticul A. Iudin a 
cîștigat prima etapă a Turului Al
geriei (Blida — Elasnam, 177 km). 
Participă 99 cicliști din 14 țări.

NATAȚIE • Ultimele rezultate ale 
concursului de la Bremen (bazin de 
25 m) : 100 m spate — Toerney 
(SUA) 59,14; 200 m fluture — Brink- 
ley (Anglia) 2:02,50; 100 *hi bras — 
Pankin (URSS) 1:05.80; 100 m liber
— Nocke

HOCHEI
C.M. (gr. 
amical la 
R.F.G. — 
Italia 
8—2. • La Grenoble și 

"continuat jocurile pentru 
juniori (gr. A) : Cehoslovacia — 
R.F.G. 8—4; Finlanda — Polonia 4—3; 
Suedia — R.F.G. 15—3. « Noi me
ciuri pentru „Premiul ziarului Izves
tia" : la Praga, Cehoslovacia — Fin
landa 2—1 și 5—0; la Stockholm, 
U.R.S.S. — Suedia 9—2.

PENTATLON A După desfășurarea 
a patru probe, în concursul de pen
tatlon modern de la Paris conduce 
maghiarul Bako cu 4130 p, urmat de 
Masala (Italia) 4071 p, Colladant 
(Franța) 3981 p. D. Spîrlea (Româ
nia) 3969 p. Maracsko (Ungaria) 
3965 p etc. în clasamentul pe echipe, 
conduce Ungaria cu 11971 p, forma
ția României ocupînd locul 5. cu 
108G5 p. în proba de tir, patru con- 
curenți, printre care și Dumitru 
Spîrlea, s-au clasat pc primul loc cu 
același număr de puncte — 1000. La 
scrimă : Bako 1002 p, Spîrlea si Col
ladant — “
s-a clasat

ȘAH a 
mlnin de 
rente pe 
garia), Kozlovskaia (URSS) și Gheor- 
ghieva (Bulgaria) — 9’'o n (din 15). 
n La Budapesta, dună 6 runde : 
Ribly 41/2, Esoig 4. Polugaevski 3’-j 
(1). a în „Memorialul Capablanca'', 
după 15 runde : Andersson llVî H), 
Vasiukov lO’/j (1), Balașov șl Ra- 
zuev 10V2.

TENIS a La Madrid. în 
E. Mandarino — L. Ghenov 
7—5. G—4, 6—1. a Un nou 
WCT. la Atlanta (Georgia) :
— Rahim 6—3. 3—6. 6—3:
— Gorman 7—5. 7—6: 
Riessen 6—4. 6—1; 
6—1. 6—3.

tur

respectiv

1 :05.80;
(RFG) 50.57
n Echipele participante la 
B) își dispută 
Tokio. Primele
România 9—4;

5—4 ; R.F.G.
• La Grenoble

un turneu 
rezultate : 
Elveția — 
Iugoslavia 
Gan au 
C.E de

969 p. Românul A. Covaci 
al treilea la înot.
A luat sfîrșit turneul fe- 
la Belgrad, cu trei coilcu- 
primul loc : Verdczl (Un-

sa
merit si 
rolul de 
un meci

46-a vie-

finală : 
4—6. 

turneu 
Smith 

Alexander 
Stilwell — 

6—4. 6—1; Cox — Zednik 
0 Finala turneului de la 

New York, onunînd pe J. Connors 
si V. Gerulaitis. nu s-a putut dis
puta din cauza îmbolnăvirii lui Con
nors. c Surpriză în turul 2 la Monte 
Carlo, unde Orantes învinge pe Ashe 
cu 6—2, 6—3. Alte rezultate î 
tram — Jauffrel 6—2. 7—6: 
N’GodrelJa 6—2, 6—3: Crealy 
minguez 6—4, 6—4: Higueras — War
wick 6—0. 3—6, 1j—2. Ilie Năstase a 
anunțat că nu va participa la a- 
cest concurs A La Monte Carlo, 
miercuri suedezul Bjorn Borg l-a în
vins cu 6—2, G—2 pe francezul Pa
trick Proisv. Alte rezultate : Pana- 
tta—Parun 6—2, 7—5 ; Hewitt—Zuga- 
relli 6—2, 6—4 ; Lloyd—Kronck 6—4, 
6—4.

Mot-
Borg —

— Do-

C. M DE SCRIMĂ PENTRU TINERET

CROSUL BALCANIC - UN NOU PRILEJ DE AFIRMARE
A SEMIFONDULUI Șl FONDULUI ROMANESC

toaie condițiile pentru 
jubiliară, purtînd numă- 
a Crosului Balcanic, să 
spectacol de calitate.

Mîine, la Ciudad de Mexico, va 
începe cea de-a 27-a ediție a cam
pionatelor mondiale de scrimă 
pentru tineret. Prin intermediul 
agenției internaționale Prensa La
tina am aflat amănunte de ultimă 
oră. Din cele 34 de țări înscrise 
inițial, și-au confirmat participa
rea pînă în prezent 32, printre 
care Argentina, Austria, Belgia, 
Canada, Cuba, Cehoslovacia, 

Franța, Ungaria, Anglia, 
Noua Zeelandâ, Polonia, 
Germană, Suedia, U.R.S.S., 
România, participînd circa 
tineri scrimeri și scrimere. 

/ fost
ile Italiei, Cubei, Israelului,

Finalele campionatelor mondiale 
de tineret se vor disputa astfel ■ 
floretă băieți — 28 martie, floretă 
fete — 29 martie, spadă — 30 mar
tie, sabie — 31 martie.

„Cupa țârilor latine"

Există 
ca ediția 
rul XX, 
ofere un 
Traseul de' un pitoresc aparte din 
pădurea de la Felix, ideal pentru 
o alergare de cros, prezența la 
start a cîtorva vedete autentice 
ale curselor pe distanțe medii și 
lungi, recunoscute nu numai în 
țările din Balcani, ci și în arena 
continentală, eforturile organizato
rilor de a asigura condiții optime 
de desfășurare sînt tot atîtea 
puncte de susținere a afirmației 
și, totodată, a așteptărilor noas
tre.

Ne amintim cu plăcere că anul 
trecut, în Iugoslavia, la Velenje, 
atleții și atletele noastre au obți
nut un succes fără precedent în 
istoria confruntărilor balcanice, 
adjudeeîndu-și șapte titluri din 
totalul de zece, reușind chiar un 
record absolut, prin 
turor întrecerilor pe

Succesul de anul 
semnat începutul 
ascensiuni a semifondului și fon
dului românesc, concretizată în 
cele trei medalii cucerite de aler
gătorii noștri la ultimele ediții a- 
le campionatelor europene — 
Roma 1974 (aer liber) și Katowice 
1975 (sală), în numeroasele recor
duri — unele de excelentă valoa
re — și victorii realizate pe pistă 
de Natalia Andrei, Mariana Su
man, Ghenrghe Ghipu, Ilie Floro-

Se poate spune că 
fondul românesc își

cîștigarea tu- 
echipe (cinci).
trecut a în- 

spectaculoasei

iu și ceilalți, 
semifondul și 
construiesc acum o tradiție.

Este posibilă reeditarea succe
sului de la Velenje ? Știm că a- 
tleții noștri s-au pregătit cu mul
tă grijă și vor face totul pentru 
o comportare cît mai bună. Am
bițiile oaspeților — în special ale 
atleților bulgari și iugoslavi — 
sînt însă mari, la majoritatea pro
belor concurența va fi puternică.

Iată, de altfel, listele celor care 
vor lua startul duminică diminea
ța în cele cinci curse

ROMANIA : junioare (1 000 ni) : 
E. Bakalar, G. Modiga, G. Maco- 
vei. E. Nichita (E. Ambrus) ; ju

niori (4 000 m) : V. Ruxandra, D. 
Paina, B. Ionete, Gh. Chirilă, Gh. 
Bistriceanu, V. Cioc (L. Smeu). 
tineret (6 000 m) : Gh. Ghipu, M. 
Ifrim, M. Mihalache, Gh. Buruia
nă, A. Gyorgy, C. Bebereche (N. 
Onescu) ; senioare (2 000 m) : N. 
Andrei, M. Suman, R. Fița. T. 
Bălan (M, Linca) ; seniori (10 000 
m) : I. Floroiu, C. Andreica, 
Cioca, D. Nicolae, Fl. Sandru, 
Lupan (S. Marcu).

BULGARIA : junioare : V. Gos
podinova, D. Todorova, D. Mite- 
va, I. Uzunova ; juniori : A. Za- 
ndv, D. Mincev, V. Kotev. O. 
Zdravkov, D. Maslov, J. Mincev ; 
tineret : V. Kanev, V. 
Lecev, B. Levterov, B. 
Cilikov ; senioare : R. 
va, R. Ceavdarova, V.

i. 
p.

Mancev, V. 
Borisov, I. 
Pehlivano- 

Amzina, N.

Stereva (L. Tomova) ; seniori : P. 
Iordanovj D. Ivanov, L. Jeliaz- 
kov, A. Galabov, S. Kotev, P. Kar- 
pacev (Z. Filipov).

IUGOSLAVIA : junioare : 
Tomecici, A. Zverc, N. Sober, 
Avdibasici, juniori : B. Kacar, 
Kacar, B. Begovici, B. Milici, 
Stevici, M. Dimie! : tineret : 
Zunici, Z. Maslac, T. Grloci, 
S.miljanici, ~ 
senioare : D. Rajher, 
V. Milosevici, S. Angelovska ; se
niori : S. Vulovici, S. Kuzmano- 
vici, D. Zuntar, V. Djokovici, S. 
Dimici. S. Lisec.

GRECIA : junioare : P. Argita- 
kis, A. Dimitropoulou, F. Sopili- 
don, V. Kokossi ; juniori : P. Gar- 
diakos, T. Gogos, P. Karageorgos, 
D. Mavrogomatos, P. Palikaris. C. 
Sakalis ; tineret : H. ~ 
poulos, H. Kapizonis, 
S. Salonikios, N. Halatziș. 
Christodoulidis ; senioare : 
Minolitsi ; seniori : S. Zaharopou- 
los, V. Kissias, S. Kondossoros,
M. Kousis, S. Nakos, V. Spouzis.

TURCIA : junioare : N. Berber, 
I. Ozmul, A. Barisik. A. Tașdemir; 
juniori : M. Almac, Z. Atli, B. Sa
hin, M. Kundurek. M. Yildim, A. 
Ugur ; tineret : S. Salman. M. 
Yurdadom, M. 
V. Yilmaz, M.
N. Yilmaz, U. 
M. Kalemoglu, 
noglu, M. Tiimkuk. 
H. Ekici.

z. 
N. 
H. 
S. 
D. 
M. 

E. Hojan, D. Kulici ;
B. Pergar,

Georgako- 
F. Kourtis, 

M. 
P.

S. Salman. 
Terzi. I. 

Yarguli ; ■ 
Kutler ; 
H. Sen, 

' ' H.

. Sengul, 
senioare : 

seniori : 
M. Tas- 
Canavar,

S.U.A., 
Iran, 
R. D.
Mexic,
300 de 
Primele delegații sosite au 
cele el
R.D.0. și Olandei. A sosit, de a- 
semenea, în capitala Mexicului 
președintele Federației internațio
nale de scrimă, Pierre Ferri.

Reprezentativa României — care 
a părăsit Capitala marți, pe calea 
aerului — este alcătuită din flo- 
retistele Aurora Crișu și Marcela 
Moldovan, floretistul Petru Kuki 
(care va participa și în proba de 
spadă) și sabrerul Mihai Frunză.

ECHIPA ROMÂNIEI
LA A DOUA VICTORIE

BUENOS AIRES 
Echipa României a 
victorie în cadrul 
handbal (tineret) „Cupa țărilor la
tine". Jucînd la Mendoza, în gru
pa preliminară A, handbaliștii ro
mâni au învins cu 25—8 formația 
Canadei. Intr-un alt meci, selec
ționata Spaniei a întrecut cu 27 — 
15 reprezentativa Braziliei.

La Buenos Aires, în cadrul 
grupei preliminare B, s-au înre
gistrat următoarele rezultate : Ita
lia—Mexic 28—15 ; Franța — Ar
gentina 16—13.

(Agerpres1. — 
obținut a doua 
competiției, de

MECIURI INTERNAȚIONALE DE FOTBAL
Aseară s-au desfășurat cîteva 

ciuri internaționale amicale de 
bal.

La Paris : Franța — Ungaria 
în min. 75.

La Berlin : R.D. Germană — 
garia 0—0.

La Poznan : Polonia (B)
7—0 (4—0).

Alte amănunte în numărul nostru 
de mîine.

me- 
fot-

o—o.

Bul-

S.IJ.A.

• Tn semifinalele Cupei R.D. Ger
mane : F.C. Carl Zeiss Jena — Dy
namo Dresda 1—0 (în tur 1—3): 
Wismut Aue — Sachsenring Zwickau 
2—1 (în tur 0—1). în finală se în- 
tilnesc Dynamo Diesda — Sachsen
ring Zwickau.

a Internaționalul polonez Lubanskl 
și-a făcut reintrarea în meciul de 
campionat Row Rybnik — Gornik 
Zabrze (0—3), mareînd primul gol al 
partidei.

SPORTUL STUDENȚESC — C.U.S. VENEȚIA 37—6 LA RUGBY
in primul meci al turneului în ta

ra noastră, echipa italiană de rugby 
C.S.U. Veneția a întîlnit ieri divi
zionara A Sportul studențesc. Net. 
superiori, bucureștenii au terminat 
învingători cu scorul de 37—6 (17—0), 
ei reușind să creeze. în ciuda tere
nului greu, multe faze de specta
col. Realizatorii echipei române :

Batter (4 încerc.). Gheorghiu, Pân
dea, C. Hariton (cîte o încerc.). Fu- 
gigi (2 tr. — refăcut după o inter
venție chirurgicală), A. Hariton (tr.), 
lordănescu (1 p.)

Vineri, pe terenul Tei, de la ora 
1G, oaspeții italieni joacă în com
pania echipei A.S.E.
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