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ASTĂZI, LA PRAGA, CU ÎNCEPERE DE LA ORA 18

ÎNTÎLNIREA AMICALĂ DE FOTBAL
CEHOSLOVACIA - ROMANIA

® Ieri, jucătorii noștri au efectuat un antrenament pe stadionul Sparta • R. Nunweiller, introdus in lot 
In ultima clipă, titular pe postul de aripă dreaptă ® Meciul va fi transmis la radio și televiziune ® In deschidere, 

jocul dintre reprezentativele secunde de
PRAGA, 30 (prin telefon), 

cat sîmbătă după-amiază
Ple- 
din 

București, lotul reprezentativ de 
fotbal al țării a ajuns, după o că
lătorie de două ore cu avionul, la 
Praga. în capitala Cehoslovaciei, 
delegația fotbaliștilor noștri — din 
care fac parte și componenții na
ționalei secunde de juniori — a 
fost întîmpinată de reprezentanți 
ai federației țării-gazdă, ziariști 
și fotoreporteri, printre aceștia din 
urmă fiind și doi spanioli, veniți 
special să urmărească evoluția 
„tricolorilor" noștri înaintea par
tidei de la Madrid.

Programul primei zile s-a limi
tat la cazarea (separată) a celor 
două loturi — seniorii la hotelul 
„Olimpic", juniorii Ia hotelul 
„Parc" — după care a urmat o 
scurtă plimbare de seară, masa 
și tratamentul medical, aplicat ju
cătorilor cu ușoare și recente ac
cidentări. Este vorba dc Kun (en
torsă la genunchi), Mateescu și 
Bălăci, ambii cu contuzii simple 
după meciul de verificare cu Pro
gresul. De precizat că Iordănescu, 
suferind de o contuzie care nu-i

ț..

Școala românească 
de scrimă nu-și des- 
minte faima. La 
scurt timp după ex
celenta comportare 
a sabrerului nostru 
fruntaș, Dan Irimi- 
ciuc, în marele tur
neu internațional de 
la Hamburg (locul 
I). iată că un alt re
prezentant al muș
chetarilor români, 
de data aceasta din 
generația speranțelor, 
reușește, la Ciudad 
de Mexico, în C.M. 
de tineret, o perfor
manță prestigioasă,.

Este vorba de flo- 
retistul 
care în sala 
dalena 
gazdă și a întreceri
lor de scrimă din 
cadrul J.O. — 1968, 
a reeditat perfor
manța de anul tre
cut de la Istanbul, 
ocupînd locul I în 
finală ; așadar, cam
pion al lumii între 
trăgătorii pînă la 20 
de ani. Kuki este cel 
telea floretist care reeditează un 
asemenea mare succes, cîștigarea 
de două ori consecutiv a titlului 
de campion al lumii la tineret. 
Este o dovadă certă a remarca
bilelor sale calități — trăgător 
cu un înalt grad de inteligență, 
cu un foarte dezvoltat simț al 
lamei, cu o excepțională viteză 
de reacție, toate dublate de o 
mare ambiție, de dorința de a 
reprezenta cu demnitate culorile 
țării, mișcarea noastră sportivă.

La actuala ediție a C.M. de ti
neret de la Ciudad de Mexico 
(a 27-a), Petru Kuki n-a pier
dut nici un asalt din cele 18 sus
ținute. Clasament
Kuki (România) 5 v 2. M. Behr 
(K.F.G.) 3 v ; 3.
(U.R.S.S.) 2 v ; 4. 
(U.R.S.S.) 2 v ; 5. 
(Franța) 2 v ; 6.
(R.F.G.)

Petru Kuki,
„Mag- 

Mixhuca",
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I
I
permitea utilizarea în
mîine seară, nu a făcut deplasa
rea la Praga, în locul său fiind 
introduși Radu Nunweiller și Cri- 
șan.

Activitatea zilei de duminică a 
avut în prim-pian antrenamentul

programat 
central al 
care se va

juniori ale celor două țări
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I
I
I
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la ora 11 pe terenul 
stadionului Sparta, pe 
desfășura și meciul cu

Mihai IONESCU

pentru a 
campion, 
floretă, 

între

3 v. Aurora Crișu a ocupat locul 
4, cu două victorii, in timp ce 
cealaltă floretistă care ne-a re
prezentat la C. M. de tineret. 
Marcela Moldovan, a rămas în 
semifinale.

Campionatele mondiale ale 
speranțelor continuă cu probele 
de spadă și sabie.

★
Presa mexicană a publicat am

ple comentarii în care este evi
dențiată performanța scrimerului 
român, Petru Kuki, 
doua oară consecutiv 
mondial de tineret la
Ziarul „Excelsior" scrie, 
altele : „în tot cursul întrecerii, 
dar mai ales în turneul final, 
Petru Kuki a demonstrat o mare 
putere de luptă, o stăpînire de- 
săvîrșită a procedeelor tehnice, 
supremația sa fiind indiscutabilă.

Cotidianul „El Nacional" rela
tează, la rîndul său i „Fermita
tea și agilitatea tînărului seri* 
mer român, ca și tehnica sa per
fectă, au fost factori esențiali 
care i-au asigurat încă de la în
ceput victoria. Kuki este un as 
al floretei, cele 5 victorii conse
cutive în finală constituind un 
veritabil tur de forță.

Kosenko

Ccrboni

1 v.

IPERFORMANTE REMARCABILE ALE ATEETIEOR NOȘTRI

I7 VICTOHII DIN 10 POSIBILE IA LDIJH A H-A
IA CROSUIUI BALCANIC, LA BĂILE EELIX
I
I

Proba 
revenit 
que Trinquet (Franța) cu 4 v, ur
mată de Suzana Batazzi (Italia) 
cu 3 v și Ingrid Loset (Austria)

★
feminină de floretă a 

tinerei sportive Vcroni-

final : 1. P.

S.
B. Fomenko 

M.
A. Schaeffner

(Continuare in pag. 2-3)
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statistică

Cehoslovaciameciurilor

(echipe A)România

— Cronicile partidelor dintre

selecționatele de tineret (23

și 21 ani) jucateani

ieri

— Rezultatele etapei si

încheiat și 
campionatu-

la București

în meciul decisiv, Dinamo — Steaua 79-73

Radu II (pe care portarul cehoslovac încearcă în zadar să-l blocheze) 
marchează primul gol al selecționatei noastre de tineret (21 ani). 

Foto : S. BAKCSY

clasamentele din Divizia B

— Alte știri din fotbal

Cu meciurile desfășurate 
sîmbătă și duminică, a luat 
sfîrșit ediția a 26-a a cam
pionatului republican de bas
chet masculin.

Titlul a fost cucerit, pen
tru a 13-a oară (a 8-a oară 
consecutiv) de echipa DINA
MO (antrenor emerit Dan 
Niculescu) care a totalizat 
41 p. Urmează în clasament i 
2. Steaua 39 p, 3. Universita
tea Timișoara 36 p, 4. I.E.F.S. 
31 p, 5. Universitatea Cluj- 
Napoca 29 p, 6. Rapid 28 p; 
(prima grupă valorică) ; 
7. Farul 33 p, 8. Politehnica 
Iași 32 p 9. I.C.E.D. 30 p, 10. 
Politehnica București 29 p, 
11. C.S.U. Galați 26 p, 12. 
C.S.U. Tg. Mureș 24 p. For
mațiile C.S.U. Galați și 
C.S.U. Tg. Mureș au retro
gradat.

Duminică s-a 
turul secund al 
lui republican feminin și ur
mează ca cele 12 divizionare 
A să-și continue întrecerea 
în grupele valorice 1—6 și 
7—11. conform următorului 
clasament : 1. I.E.F.S. 38 p. 
2. Politehnica 37 p, 3. Olim
pia — Constructorul 34 p, 
4. Rapid 32 p, 5. Crișul 31 
p, 6. Universitatea Timișoa
ra 30 p ; 7. Voința Bucu
rești 30 p, 8. Universitatea 
CIuj-Napoca 28 p, 9. C.S.U. 
Tg. Mureș 24 p, 10. C.S.U. 
Galafi 23 p, 11. Universita
tea Iași 23 p. Primele tur
nee vor avea loc între 2 și

(Continuare in pag. 2-3)

Eliscibeta Bakalar, Natalia Andrei, Gheorghe Ghipu 
ți echipele României de junioare, tineret, senioare și 
seniori — campioni balcanici pe 1975

Citiți amănunte, privind Crosul Balcanic, în pag. a IV-a

Dinamo, campioana României la baschet. De la stingă la dreapta, rîndul de jos S 
Chivulescu, Haneș, Niculescu. Osacenco, Flutura?, Diaconescu — căpitanul echipei j 
rîndul de sus : V. Constantinescu — masor, Dragomirescu, Popa, Georgescu, D. Nicu

lescu — antrenor, Ivascenco, Uglai, Cernea, Novac.
Foto : Dragos NEAGU



ÎS-a dat startul In al treilea tur al Diviziei A la handbal La finalele republicane de judo

PROGRESUL A ÎNTRECUT LA SCOR
PE CAMPIOANA ȚARII - I. £ F. S. 3!

Pe o vreme splendidă, ieri s-au 
■reluat întrecerile Diviziei A 
handbal, cu jocurile etapei 
KXIII-a din cadrul turului III, 
aer liber. Iată o scurtă trecere 
revistă a rezultatelor înregistrate.

FEMININ
PROGRESUL — I.E.F.S. 

(5—1) ! Surpriză, duminică 
amiază, pe „Tineretului", 
pioana a fost îngenunchiată 
echipă care știe ce vrea,

de 
a 

în 
în

10—3 
după 
Cam- 
de o 
de o 

formație fără nume sonore, dar 
căreia antrenorul Pompiîiu Simion 
i-a dat un țel, i-a confecționat cu 
măiestrie o ținută de joc. Cu Ga
briela Velicu în zi excelentă, Pro
gresul n-a avut nici un moment 
probleme, conducînd în permanen
ță detașat 1 3—0, 5—1, 7—2, 10—3. 
Studentele, evident nepregătite, 
nu s-au regăsit, au acționat dez- 
lînat, ușurînd sarcina adversare
lor. Este adevărat că I.E.F.S. nu 
a beneficiat de aportul unora din
tre jucătoare (Boși, Radu, Alexan- 
drescu, Luca, Bota), accidentate 
sau indisponibile. Dar. ținînd sea
ma de lotul pe care-1 are campi
oana, aceste absențe ar fi trebuit 
să treacă neobservate. în analiza 
jocului vor trebui, deci, căutate 
cauzele reale ale acestui usturător 
insucces.

Au marcat : Aurelia Butan 4,

Fotini Mamiaca 2, Mariana Mihoc 
2, Ev a Ciobanu 1 și Rodica Achim 
1 — pentru Progresul, Elena
Frîncu 2 și Iuliana Hobincu 1 — 
pentru I.E.F.S.

Au arbitrat î Tr. Ene (Buzău) 
și V. Erhan (Ploiești).

Hristache NAUM 
„U" BUCUREȘTI — VOINȚA O- 
DORHEI 11—8 (4—61). Surprin
se vizibil de acțiunile ofensive 
ale jucătoarelor din Odorhei și 
de apărarea lor fermă, inspirată 
în sistemul 6 într-o linie, studen
tele bucureștence au avut emoții 
serioase trei sferturi din meci. 
Oaspetele au impresionat în pri
mul rînd prin 
rilor lor, care 
nalizate, ca de 
Magda Mikloș, 
lor' de goluri 
la cinci. Nu 
poate spune și 
tea, unde am

varietatea atacu- 
n-au mai fost fi- 
obicei, numai prin 
numărul autoare- 

ridicîndu-se acum 
același lucru se 
despre Univerșita- 

__ observat încă o 
dată că totul se face pentru Si
mona Arghir, în funcție de for
ma ei echipa putînd, la fel de 
ușor, cîștiga sau... pierde un meci. 
De această dată, Arghir a cores
puns, dar să nu uităm că Univer
sitatea a egalat abia în min. 36 
(7—7), cînd oaspetele aveau o 
jucătoare eliminată, și a preluat 
conducerea (3—7) în min. 40, cînd

Voința evolua in... patru jucă
toare de cîmp. în fine, nu putem 
omite nici faptul că bucureșten
cele au înscris trei din cele 11 
goluri din aruncări de la 7 m. 
Principalele realizatoare : Arghir 
10 — „U“, respectiv Mikloș 3 
(al. h.).

„V“ TIMIȘOARA — CONSTRUC
TORUL TIMIȘOARA 11—8 (5—2). 
Tradiționalul derby local nu s-a 
dezmințit nici de această dată, 
studentele primind o replică vi
guroasă din partea adversarelor 
lor. Principalele realizatoare : 
Ibadula și Petrovici cîte 3 —
,,U“, respectiv D. Marcov 4 
(P. Arcan —

TEXTILA 
BUCUREȘTI 
echilibrat și 
echipa gazdă 
clară. Cele mai eficiente jucătoa
re : Mihăilă și Stoleru cîte 2 pen
tru Textila, respectiv Stănișel și 
Amarandci cîte 3. Au condus bine 
C. Cristea (Constanța) și Gh. Ivă- 
noiu (Galați).

MUREȘUL 
CONFECȚIA 
joc cu multe 
reușite, 
ultimul tur cu ambiție, 
din răsputeri pentru 
Principalele realizatoare î

coresp. județean)
BUHUȘI — RAPID 
10—6 (6—4). Meci 
spectaculos, în care 
a reușit o victorie

ÎN CAMPIONATUL DE RUGBY

LUPTA PENTRU DESEMNAREA FRUNTAȘELOR 
RĂMÎNE DESCHISĂ

rugbyștii celor două garnituri și-au 
împărțit perioadele de dominare, 
punctele fiind realizate — din lo
vituri de pedeapsă dictate în urma 
unor execuții tehnice greșite — de 
Iordănescu (min. 7, 21 și 40) pen
tru Sportul și Nica (miii. 10, 38 și 
56) pentru Dinamo. începutul fie
cărei reprize a aparținut în gene
ral dinamoviștilor (cele citeva șar
je ale liniei de treisferturi fiind 
cu greu oprite), în timp ce spre 
sfîrșit se detașau elevii antrenoru
lui Th. Rădulescu care, profitînd de

Așa cum se anticipa, etapa a 
XII-a a fost foarte importantă 
pentru conturarea clasamentelor 
eelor două serii ale campionatului 
Diviziei A de rugby. în grupa I, 
victoria Sportului studențesc (25 p) 
i-a plasat pe dinamovîști (27 _p) pe 
locul 3. Steaua și „U" Timișoara 
(cu cîte 28 p) distanțindu-se acum 
(e drept, încă nu decisiv), în timp 
ce Farul (31 p) cedind la Petroșani, 
a permis studenților (28 p) să trea
că pe poziția secundă, deoarece 
T. C. Ind. (27 p) a pierdut avanta
jul luat duminica trecută, reali- 
zind doar un egal cu Rapid! Aceste 
rezultate, precum și programul din 
etapele următoare, fac ca lupta să 
rămînă deschisă.

Meciul care a polarizat atenția 
a fost, desigur, cel dintre Dinamo 
.și Sportul studențesc. întilnirea. cu 
implicații directe în ierarhizarea 
fruntașelor seriei I, a satisfăcut în 
mare măsură așteptările, cele două 
formații luptînd cu multă ambiție 
pentru victorie, care a revenit, în 
ultimă instanță, pe merit, studen
ților. Fără execuția impecabilă de 
la 50 m a loviturii de picior căzută 
(min. 78) și finalizarea încercării 
(min. 79) de către Nicolescu întîl- 
nirea ar fi luat, probabil, sfîrșit 
cu un rezultat egal : 9—9, scor care 
ar fi oglindit destul de fidel si
tuația de pe teren. Pină în final,

REZULTATE TEHNICE
SERIA I : Dinamo — Sportul 

studențesc 9—16 (6—9), ,,U“ Ti
mișoara — Gloria 26—0 (6—0), 
Constructorul Buzău — Steaua 
9—35 (0—9), C.S.M. Sibiu — 
Politehnica Iași 6—0 (0—0).

SERIA A II-a : Știința Petro
șani — Farul 17—11 (6—4), T.C. 
Ind. Constanța — Rapid 8—8 
(0—4) !, Agronomia Cluj-Napo
ca — Grivița roșie 9—16 (3—9), 
Vulcan — Rulmentul Birlad 
19—12 (15—0).

(I. Vieru — coresp.) 
TG. MURES — 

22—19 (11—9). Un 
goluri și multe faze 

Murcșencele au abordat 
luptînd 

victorie. 
....... .  . Soș II 
— Mureșul, respectiv Serediuc 7. 
(A. Szabo — coresp.)

„U“ IAȘI — SPARTA MEDIAȘ 
16—11 (12—4). Joc de slabă fac
tură. Principalele realizatoare 1 
Brezaie 6 — .U“, respectiv Pra- 
iea 8 (!) (T. Timca — coresp.)

MASCULIN
ȘTIINȚA BACAU — 

GII. GHEORGHIU-DEJ 
(9—11). Derby-ul băcăuan _ ____
de această dată cîștig de cauză 
studenților, dar dincolo de punc
tele aflate în joc trebuie să su
bliniem frumusețea partidei, e- 
voluția pasionantă a scorului și 
sportivitatea echipelor. Principa
lii realizatori : Odaie 7 și Voinea 
4 — Știința, respectiv Blaș 6 și 
Badea 5. Au condus foarte bine 
P. Cirligeanu si M. Marin (Bucu
rești). (S. Neniță — coresp.)

H. C. M1NAUR BAIA MARE— 
„U“ CRAIOVA 27—16 (11—6).
Principalii realizatori : Mironiuc 
10 — Minaur, respectiv Stuparu 
6. (I. Marinescu — coresp. jude
țean).

INDEPENDENȚA SIBIU — 
STEAUA 22—23 (.10—13). Campio
nii au egalat și preluat ■ condu
cerea în ultimul minut de joc, 
golul victoriei fiind înscris de 
Tudose. (I. Ionescu, coresp. ju
dețean)

CAROM 
20—19 

a adus

CAMPIONATE - COMPETIȚII>
HALTERE. La Timioșara, intr-o or

ganizare excelentă, s-a desfășurat 
prima etapă a -campionatului repu
blican pe echipe (seniori). După a- 
ceastă fază pe primele locuri se a- 
flă : Steaua eu 83 p, Rapid Buc. 
72 p, Ș. N. Constanța 67 p. Olimpia- 
Constructorul Buc. 62 p, Rapid: Ora
dea 48 p, Minerul Lupeni 41 p, Elec
tromotor Timișoara 22 p, în grupa 
A și Steagul roșu Brașov 80 p, 
Clujana Cluj-Napoca 79 p, C.S.M. Si
biu 44 p, A. S. Armata Tg. Mureș 
29 p, C.S.M. Reșița 18 p in grupa B. 
Iată cîștigătorii, în ordinea catego
riilor (grupa A) : Chercea (Rapid) 
175 kg, Paraschiv (Steaua) 225 kg, 
Rusu (Steaua) 233 kg, Dociu (Steaua) 
250 kg, Bercea (S.N. Constanța) 
285 kg, Davidoiu (Rapid) 267.5 kg, 
Neagu (Olimpia-Constr.) 300 kg, Pa- 
rapaneca (Steaua) 305 kg. 
zârcanu (Olimpia-Constr.) 315
(P. ARCAN-coresp. județean).

POPICE. Rezultatele etapei a XIIl-a 
a campionatului Diviziei A : FEMI
NIN : Voința București — Voința 
Ploiești 2498 — 2324 p. d., Frigul 
București — Larojnet București 2409 
—2402 p. d.. Rapid București — Ce
tatea Giurgiu 2524 — 2417 p. d. Re
cord Cluj-Napoca — Voința Tg.' Mu
reș 2375 — 2457 p. d„ Voința Timi
șoara — Hidromecanica Brașov 2311 
—2233 p.d., Voința Oradea — C.F.R. 
Tg. Mureș 2466 —2360 p. d., Gloria 
București — Voința Constanța 2347 — 
2347 p. d. (primul meci egal în acest 

campionat), Voința Craiova — C.S.M. 
Reșița 2501 — 2447 p. d.. Voința Cluj- 
Napoca — U. T. Arad 2434 — 2297 
p. d.. Voința Roman — Metrom Bra
șov 2300 — 2411 p.d: MASCULIN:
Rafinăria Teleajen Ploiești — Con
structorul Galați 4975 — 5172 p. d., 
voința București — Dacia Ploiești 
5210 — 4879 p. d., Flacăra Cîmpina — 
Laromet București 5432 — 5295’ p. d., 
Gaz. metan Mediaș — Progresul Ora
dea 4985 — 4376 p.d.. Olimpia Reșița 
—- Voința Cluj-Napoca 5091 — 5083 

Satu Mare — C.F.R.
— 4743 p. d., Rafino-

lipsa de luciditate a alb-roșiilor, 
au măcinat, cu deosebire pe îna
intare, forțele partenerilor de în
trecere. impunindu-se. Arbitrul 
S. Dragomirescu a condus bine ur
mătoarele formații: DINAMO: Dăi- 
ciulescu — Constantin, Dragomires
cu, Nica, Aldea — Paraschiv, Mar- 
ghescu, — Borș, Roman, Marin 
(Viman) — Boroi, I. Aurel — Țur- 
lea, Caraiman, Baciu ; SPORTUL 
STUDENȚESC : Iordănescu —
Gheorghiu, C. Bariton, A. Hariton, 
Batter — Nicolescu, Anton — Hulă, 
Fugigi (Panaitescu), Atanasiu — 
Galanda. Iancu — Sofronie, Ale- 
xandrescu, Stănculescu.

Emanuel FANTANEANU

DINAMO, PENTRU A
(Urmare din pag 1)

kg,

Lă- 
kg.

6 aprilie la Cluj-Napoca (grupa 
7—11) și Intre 11 și 13 aprilie la 
Timișoara (grupa 1—6).

Iată rezultatele ultimei etape i

p. d., Lemnul
Timișoara 4670 ___ ,. ______
rul Ploiești — Olimpia-ConstructoȚul 
București 5061 - - -■ --------
Tg. Mureș — ___  ____ _
4985 p. d., Gloria București ...... 
mentul Brașov 5080 — 4963 p. d.. Mi
nerul Baia Mare — Electrica Sibiu 
*26» — 5168 p. d.

- 5310 p. d., C.F.R.
Jiul Petrila 5126 —

RU1-

MASCULIN, GRUPA 1—6
DINAMO — STEAUA 79—73 

(40—39). Un public entuziast, prea 
numeros pentru sala Floreasca. a 
urmărit cu sufletul la gură palpi
tanta desfășurare a partidei care 
avea să decidă campioana Româ
niei. Lupta dîrză dată din prima 
pînă în ultima secundă de joc, 
abundența fazelor spectaculoase și, 
uneori, de ridicat nivel tehnic, 
precum și evoluția scorului au fă
cut ca întilnirea să fie deosebit de 
atrăgătoare, constituind o reală 
propagandă pentru baschet. Refe
ritor la evoluția scorului, vom 
menționa că dinamoviștii au con
dus majoritatea timpului (Steaua 
a avut avantaj de 1 punct doar în 
minutele 4, 8, 33, 34 și 36), dar 
partenerii lor de întrecere au fost 
permanent gata să-i depășească, 
ceea ce au și făcut între minutele 
33 și 36. Dar, tocmai în aceste mo
mente decisive elevii lui Mihai 
Ncdef au comis greșeli elementare 
(printre altele. Tarău și Pîrșu au 
aruncat la coș, din poziții neindi- 
S.ațe, și au ratat), in vreme ce cam-

ga, r<

1AC0D CODREA (Dinamo București)
A CUCERIT DOUA TITLURI!

Sîmbătă și duminică, în Sala Flo
reasca din Capitală, s-au disputat 
finalele campionatelor republicane 
individuale de judo ale seniorilor. 
Atît în prima zi, cit și în cea de a 
doua, lupta pentru întiietate a fost 
— așa cum era de așteptat — de
osebit de aprigă. La toate categori
ile, fără nici o excepție, învingăto
rii au îmbrăcat tricourile de cam
pioni la capătul unor confruntări 
extrem de dificile. Este suficient, 
credem, să menționăm că multi ju
doka binecunoscut! au fost învinși 
spectaculos în tururile eliminatorii 
sau în partidele finale, numai trei 
campioni reușind să-și păstreze ti
tlurile. Gheorghe Dumbravă 
(I.E.F.S.) campionul greilor la edi
ția de anul trecut a pierdut prin 
ippon (min. 3) meciul din turul doi 
cu juniorul Dezideriu Udvari (Șc. 
sp. Miercurea Ciuc), care a finali
zat un procedeu de shime-waza 
(strangulare). Campionul categoriei 
mijlocie la ultimele trei ediții, Io
nel Lazăr (Dinamo București) nu 
și-a putut păstra și de astădată ti
tlul, fiind depășit clar de juniorul 
Toma Mihalache (Șc. sp. Unirea 
Iași), iar semimijlociul Mircea No- 
topol (Dinamo Brașov) a fost eli
minat din competiție în turul doi 
de către Mihai Băieruiru (Rapid

CLASAMENTELE FINALE
Cat.; ușoară : 1. ȘTEFAN POP, 2. 

Alexandru Filip (ambii de la Dinamo 
Brașov), 3. ștefan Mureșan (I.E.F.S.) 
șl Mareei Nuțu (Dinamo București).

Cat. semimijlocie : 1. LOGHIN LA
ZAR, 2. Petre Moțiu (ambii de la Di
namo București), 3. Iosif lanoși (Di
namo Brașov) și Mihai Bejenaru 
(Rapid Arad).

Cat. mijlocie : 1. TOMA MIHA
LACHE (Șc. sp. Unirea Iași), 2. Io
nel Lazăr (Dlnamo București). 3. 
Ccsticit Sauciuc (Politehnica Iași) și 
Toadcr Pop (A.S.A. Tg. Mureș).

Cat. semigrea : 1. CONSTANTIN
ȘTIRBU (Dlnamo Brașov), 2. Gheor- 
ghe Nache (Dlnamo București), 3. 
Toader Petru (A.S.A. Tg. Mureș) și 
Tibor Solomon (Agronomia Timi
șoara) .

Cat. grea : 1. IACOB CODREA (Dl- 
2. Dezideriu Ud- 

(Șc. sp. Miercurea Ciuc), 3.
Dumbravă (I.E.F.S.) și 

(Șc. sp. Unirea

namo București).
vâri Ț 
Gheorghie
Cristian Coteanu 
lași).

Cat. open : 1. IACOB CODREA (Di
namo București), 2. Ion Herman 
(Politehnica București), 3. Ladislati 
Pall (Dinamo Brașov) și Mihai Tc- 
lechi (Rapid Arad).
\\\\\\\\\\\^
Arad) fără a mai putea să-și în
cerce din nou șansele în recalifi
cări. Punem, însă, aici punct sur
prizelor pentru a relata alte citeva 
amănunte din desfășurarea con
cursului.

La categoria ușoară, s-au impus 
dinamoviștii brașoveni Ștefan Pop 
și Alexandru Filip, care au ocupat

C. Știrbu (Dinamo Brașov) fi
nalizează ippon-ui în meciul cu 
Gh. Nache (Dinamo București) 

primul loc în seriile respective, ca- 
iificîndu-se — conform noilor mo
dificări ale regulamentului — direct 
în finală. Titlul a revenit după un 
duel îndîrjit lui Ștefan Pop, care 
a reeditat astfel succesul de anul 
trecut. Tot doi 
la același club, 
zăr și Petre 
mo București), au 
dispute tricoul de campion la cate
goria semimijlocie, obținut. în cele 
din urmă, de Lazăr, păstrîndu-și 
titlul cucerit și în 1974. De
pășind mulți judoka valoroși 
printre care, cum menționam mai 
sus, și pe Ionel Lazăr, juniorul ie
șean Toma Mihalache a devenit 
noul campion al categoriei mijlo
cie, unde au luptat nu mai puțin 
de 30 de concurenți. Un nou cam
pion are și categoria semigrea. 
Acesta este Constantin Știrbu, 
(Dinamo Brașov) învingător în 
toate partidele susținute prin 
ippon ! La categoria grea. Ia
cob Codrea (Dinamo București) 
a avut cel mai dificil meci în fi
nala cu Dezideriu Udvari de care a 
trecut cu mare greutate, cucerind 
titlul. în sfîrșit, la open Iacob 
Codrea și-a înscris în palmares 
cel de al doilea succes la aceste 
finale, întrecîndu-1 în 
meci pe Ion Herman (Politeh
nica București) prin ippon (min. 
9). Subliniind că a îmbrăcat mult 
rîvnitul tricou de campion abso
lut și la ediția anterioară, pu
tem spune că el este performerul 
competiției, fapt pentru care a și 
primit o frumoasă cupă.

Costin CHIRÎAC

sportivi de 
Loghin La- 

Moțiu (Dina- 
ajuns să-și

ultimul

STEAUA (Divizia A) Șl TRACTORUL BRAȘOV (Divizia B),
PERFORMERELE PRIMEI ETAPE A CAMPIONATULUI RE SPADA
CRAIOVA, 30 (prin telefon). Muni

cipiul de pe Jiu a găzduit, în pre
mieră. o întrecere de scrimă la nivel 
republican — etapa inaugurală a Di
viziilor A șl B de spadă. In Sala 
sporturilor, prima zi a programat în 
deschidere (sortii au decis- așa...) 
unul din derbyurl. Steaua — I.E.F.S. 
Partida a debutat cu o surpriză : 
formația campioană. Steaua. fiind 
condusă cu 3—2 si apoi cu 5—4 ! Cu 
resursele sale recunoscute de omo
genitate, formația militară a reușit 
în cele din urmă să remonteze șl să 
termine învingătoare cu 9—7. Și pen-

tru că am vorbit de sorți, să consem
năm că închiderea programului a 
fost marcată de celălalt derby al eta
pei, C.S.U. Tg. Mureș — Steaua, si
metrie : echipa militară a cîștlgat 
tot cu 9—7. lorgu (3 v) a fost pivotul 
echipei campioane, cîștigînd la Fon- 
graț, dar pierzînd, totuși, la Dom- 
jianschitz I. La mediciniștii din Tg. 
Mureș, Pongraț și Domjianschitz I 
(cu cîte 2 v.) au fost cei mai huni.

în rest, rezultate normale care au 
dus la o configurație așteptată a cla
samentului, Steaua desprinzîndu-se 
ca lider, iar pentru locurile 2 și 3

13-A OARA CAMPIOANA LA BASCHET
pionii (din rîndul cărora i-am re
marcat pe Popa, Diaconescu, Ni- 
culescu și Chivulescu) și-au valo
rificat plusul de coeziune în joc și 
maturitate în gindirea tactică, de- 
tașîndu-se decisiv, deși, în „5“-ul 
aflat în teren, Novac evolua sub 
posibilități, ca urmare a unui ac
cident suferit in min. 28. Au în
scris : Popa 25, Diaconescu 19, Ni- 
culescu 14, Chivulescu 11. Georges
cu 9, Novac 1 (a mai jucat Cer
nea) pentru Dinamo, respectiv Oc- 
zelak 24, Zdrenghea 13, Cernat 12, 
Tarău 15, Pîrșu 7, Savu 2 (au mai 
jucat Grădișteanu și 
bitrii G. Chiraleu și 
avut o misiune grea, 
achitat foarte bine,

UNIVERSITATEA 
UNIVERSITATEA CLUJ-NAPOCA 
80—76 (48—37). Meci interesant, e- 
chilibrat, la sfirșitul căruia căpi
tanului echipei timișorene, Nicolae 
Ionescu, i s-a organizat o emoțio
nantă festivitate prilejuită de re
tragerea lui din activitatea com- 
petițională, decernîndu-i-se. cu 
acest prilej, insigna ..Sportiv de 
clasă internațională". (P. ARC AN- 

•coresp. județean).

POLITEHNICA BUCUREȘTI
FARUL 93—99 (40—37, 81—81)

FEMININ

I
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Molnar). Ar- 
N. Iliescu au 
de care s-au 

(D. ST.).
TIMIȘOARA-

GRUPA 7—12
G. POLITEHNICA IAȘI — 

TG. MUREȘ 107—81 (56—29).
I.C.E.D. — C.S.U. GALAȚI 74—69 

(38—33)

OLIMPIA — CONSTRUCTO
RUL — UNIVERSITATEA TIMI
ȘOARA 66—61 (30—36). Partidă in
teresantă, cu răsturnări spectacu
loase de scor. Deși Iatan a jucat 
nerestabilită după accidentul su
ferit cu o săptămînă în urmă, iar 
Bîră a stat tot timpul pe 

. rezervelor (sancționată de 
norul Gh. Lăzărescu pentru 
disciplinare), bucureștencele 
ținut un succes meritat.

VOINȚA BUCUREȘTI — 
GALAȚI 75—65 (36—29), “
balistele de la Voința s-au impus 
printr-un joc mai bine organizat în 
atac. Cele mai multe puncte i An- 
dreescu 38, C. Sâvu 16 pentru Vo
ința, respectiv Bolovan 20, T. Ra
dulescu 10.

UNIVERSITATEA CLUJ-NAPO
CA — POLITEHNICA BUCU
REȘTI 66—90 (30—46). Net superi
oară, Politehnica a dominat clar. 
Cele mai eficiente : Tita și Ciocan 
cite 19. Savu 16 pentru Politehnica, 
respectiv Mcrca 16. Moraru si Sze- 
kcly cite 12. (M. RADU — coresp.).

CRISUL ORADEA — UNIVER
SITATEA IAȘI G3—58 (35—25)

C.S.U. TG. MUREȘ — RAPID 
63—66 (29—38)
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disputa redueîndu-se la partida din
tre I.E.F.S. și C.S.U. Tg. Mureș, în
cheiată în favoarea primei echipe la 
tușaveraj : 8—8 (63—67).

Iată clasamentul șl rezultatele teh
nice : 1. Steaua 5 v (9—7 cu C.S.U. 
Tg. M. sl I.E.F.S., 11—5 cu Electro- 
putere, 10—6 cu C.S. Satu Mare șl 
15—1 cu Progresul Buc); 2. I.E.F.S. 
4 V (8—8, 63—67 CU C.S.U. Tg. M., 
10—8 cu Electroputere și C.S. Satu 
Mare, 11—5 cu Progresul); 3. C.S.U. 
Tg. Mureș 3 v (11—5 cu Electropu
tere, 10—6 cu C.S. Satu Mare și Pro
gresul) ; 4. Electroputere Craiova 2 v 
(13—3 cu C.S. Satu Mare șl 12—4 cu 
Progresul); 5. C.S. Satu Mare 1 v 
(11—5 cu Progresul); 6. Progresul
București 0 victorii.

întrecerile diviziei secunde au fost 
deosebit ele echilibrate, patru meciuri 
încheindu-se la egalitate...

Iată clasamentul șl rezultatele teh
nice : 1. Tractorul Brașov 4 v (8—8. 
57—66 cu C.S.M. Cluj*Napoea. 10—6 
cu Olimpia. 14—2 cu Dunărea și 11—5 
cu Medicina Cluj-Napoca): 2. Farul 
Constanța 4 v (9—7 cu C.S.M. Cluj- 
Napoca, 8—8, 58—65 cu Tractorul. 
14—2 cu Dunărea și 11—5 cu Medi
cina Cluj-Nanoca) : 3. Olimpia Bucu
rești 3 v (9—7 cu Farul, 13—3 cu Du
nărea și 15—1 cu Medicina Cluj-Na
poca) ; 4. C.S.M. Cluj-Napoca 3 v 
(3—8. 54—60 cu Olimpia, 10—6 cu 
Dunărea 8—8, 63—67 cu Medicina 
Cluj-Napoca); 5. Medicina Cluj-Na
poca 1 v (12—4 eu Dunărea); 6. Du
nărea Galati 0 victorii.

Paul SLAVESCU
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Fond general de cîștlguri : 1 532 686 
lei.

NUMERELE EXTRASE
LA TRAGEREA EXCEPȚIONALA 

PRONOEXPRES DIN 30 MARTIE 1975

9 -7.

FAZA 1. Extragerea I 15 39 45 2
19 6 14 13 10.

Extragerea a II-a : 36 37 41 23 33
29 14 24 40.

Extragerea a IlI-a : 29 39 21 i 12
31 34 3 25.

Extragerea a IV-a : 34 31 30 42 17
5 44 40 37.

FAZA A II-A . Extr agerea a V-< :
14 33 25 22 23 31 41 3.

Extragerea a Vl-a î 39 31 33 45 23
18 7 28.

Extragerea a vn-a 32 24 44 7 17

Ex
23 3l
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Laurențiu DUMITRESCU

Divizia B: REZULTATELE ETAPEI A XX-A
SERIA I

P. NEAMȚ - OȚELUL GA-

Unirea

9

SERIA a Il-a

pentru X

pe sta- 
a opus 
sub 21 

Ceho- 
cu des-

ale meciului. 
Kaizer a șu- 
cu bara, tn 
nouă acțiune

coreso.) 
SAVIN EȘTI 
(mîn. 55).

SLATINA 
nichl (min.

BUCU- 
loc joi.

CEHOSLOVACIA : Netolicika — 
Kunzo, KOPEI, Mikuș, Silaghi — 
Gașparik, Datco (min. 65 Babcian), 
KRISTOFF — BILSKI, Șiip, Min
tal (min. 65 Vdoviak).

a ratat una dintre 
ocazii 
tîrziu, 
razant

83). (P. Lungu, coresp.)
BAIA MARE - ȘOIMII SIBIU

TEXTILA LUGOJ - MUREȘUL 
(0-0). Au marcat : Ștefan

CONSTRUCTO-
marcat : 

50). 
Pro- 
80).

METALUL MIJA 
fost marcat de 

m). (Gh. Ilinca,

- ELECTROPU-

IN MECIUL SELECȚIONATELOR DE TINERET [sub 21 de ani]

1RI

JOCUL PRIMELOR REPREZENTATIVEVACIA

(Urmare din pag 1)
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STAMBACHER — HA- 
(min. 58 ELEFANT), ZE-

la pauză,

de 
care

(min. 10). (P. 
resp.).

ntA 
ACTE 
SPORT, 

1975

oas- 
la 
o

Radu II 
cu boltă peste Ne- 
peste poarta pără- 
(min. 37 — deviere

FOND GENERAL DE CIȘTIGITRI ;
339.703 lei.

Manea șutează în „trans- 
Finalul aparține și mai 

selecționatei cehoslovace 
miți. 80. reușește să sta- 
scorul final. Autorul go-

Mulțescu 
al selecționatei de tineret 

Foto : S. BAKCSY

tă tragere 
îunlcipiul 

pînă la 30 
(> aprilie 

Prin 
18

CHIMIA RM. VILCEA — SPOR
TUL STUDENȚESC 3—1 (2—1). Au 
marcat i Șutru (min. 9), Bucurescu 
(min 40 și 62), respectiv Cassai 
(min. 10). (P. GIORNOIU — co-

ECHIPA NOASTRĂ S-A COMPORTAT

(3-0), 
(1-2), 

______________ ________ Neamț 
(0—1), Relonul Săvînesfî — Petrolul Plo
iești (0—?>, Celuloza Călărași — Metalul 
Plopenl (0—1).

VI. Roma — Cagliari 
VII. Sampdoria — Ternana 

VIII. Torino — Juventus
IX. Catanzaro
X.

XI. 
XII. 

XIII.

Como
Foggla — Palermo 
Perugia — Brescia 
Pescara — Novara 
Reggiana — Arezzo

VASLUI — F. C.
(0—1). Autorii golu-

C. Galați, Moldovea-

Unul din puținele momente in care jucătorii echipei noastre au ata- 
cat cu eficiența poarta apărată de Semăn. In minutul 63, 
s-a înălțat și a înscris, cu capul, ...........................

(23 ani) a României.

noștri, G. 
s-au fixat 

formații : 
Bodi, Kai- 

Popa, Nucă

SLANY.

NISEK, Mraz (min. 66 Kvasnica).

Gheorghe NERTEA
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Cehoslovacia. Timp de aproxima
tiv 50 de minute, antrenorul K. 
Cosmoc a executat cu jucătorii 
complet valizi un antrenament cu 
caracter de întreținere și acomo
dare, folosind exerciții de tehni
că în mișcare șl jocuri dinamice. 
In acest timp, antrenorul V. Stă- 
nescu a lucrat cu cei doi portari, 
Răducanu și Iorgulescu.

In general, selecționabilii au 
dovedit o bună dispoziție fizică. 
La sfîrșitul antrenamentului, me
dicul echipei naționale, dr. D. To
rn eseu, a precizat că starea de să
nătate a jucătorilor este bună și 
că toți cei 17 componenți ai lotului 
sînt apți de joc.

După masă, lotul a efectuat o 
plimbare în grup în parcul din 
împrejurimile hotelului, iar sea
ra a asistat la meciul de hochei 
pe gheață dintre reprezentativele 
Cehoslovaciei și S.U.A., meci con
stituind o ultimă verificare a echi
pei gazdă, care se pregătește pen
tru apropiata ediție a C. M.

Știrile despre adversarii noștri 
confirmă mai vechi incertitudini 
în ce privește posibilitatea utili
zării unor titulari, nerecuperați 
încă la ora ultimei ședințe de pre
gătire, care a avut loc azi după- 
amiază (n. r. ieri). Este mai mult

ca sigur că mijlocașul Knapp de 
la Ostrava, extrema stingă Krou- 
pa de la Brno și chiar tînărul 
Kehak, devenit indisponibil, în ul
timul moment, nu vor fi introduși 
in formație. în schimb, este posi
bilă utilizarea lui Nehoda, Cu pu
țin timp înaintea convorbirii noas
tre, antrenorii Jezek și Valentin 
Stănescu ne-au comunicat forma
țiile de începere a jocului, pe care 
le prezentăm în caseta din prima 
pagină.

Meciul România — Cehoslovacia 
va avea loc pe stadionul Sparta 
(capacitate, aproximativ 35 000 de 
locuri) cu începere de la ora 17, 
ora locală, fiind transmis în între
gime de posturile noastre de ra
dio și televiziune cu începere de 
la ora 18. ora Bucureștiului. S-a 
stabilit, în ședința tehnică a 
reprezentanților celor două fede
rații, că pot fi înlocuiți în timpul 
jocului portarul și doi jucători de 
cîmp. j

în deschiderea partidei dintre 
primele reprezentative, este pro
gramat meciul dintre selecționa
tele secunde de juniori ale celor 
două țări. Antrenorii 
Cosma și O. Popescu 
asupra următoarei 
Șchiopu — Mălăescu, 
zer, Neagoe — Boțan, 
— Sîrbu, Ionescu, Greaca.

UN FRUMOS SUCCES AL CADEȚILOR ROMÂN!: 2-0
Cu excepția începuturilor de re

prize — aproximativ o treime din 
joc — partida din deschiderea 
cuplajului internațional de 
dionul Dinamo, cea care 
selecționatele de tineret 
de ani ale României și 
slovaciei, a fost presărată 
tul de multe acțiuni ofensive pe
riculoase la ambele porți, urmă
rite cu atenție de spectatori. E- 
chipa pregătită de antrenorii Ion 
Volca și Gheorghe Staicu a domi
nat cu autoritate între minutele 
20—35 și 60—85. De altfel, acestea 
au fost perioadele în care s-au 
marcat cele două goluri și s-au 
irosit alte cîteva mari ocazii ex
trem de favorabile. Extrema stin
gă Vrînceanu a deschis seria ra
tărilor, șutind în min. 20 și 21 
din poziții foarte bune de puțin 
pe lîngă barele porții oaspeților. 
In min. 22, însă, o fază „clasică" 
a dus la deschiderea scorului. 
Kaizer i-a pasat precis Iui Aele
nei, acesta — după o cursă 
foarte scurtă, la capătul căreia 
l-a... întors brusc pe fundașul Si
laghi — a centrat în careul mic 
de unde RADU II a reluat, calm 
în plasa porții lui Netolicika : 
1—0. A fost un gol frumos, aplau
dat. Din acest moment și pînă în 
finalul reprizei jocul a căpătat 
nerv, fazele succedîndu-se cu ra
piditate în cele două careuri. 
Foarte aproape de gol au fost Șiip 
(min. 29 — reluare, cu capul., pes
te bara transversală), 
(min. 32 — șut 
tolicika, dar și 
sită) și Kistoff

din apropiere pe lîngă bara din 
stingă porții lui Moraru).

în primul sfert de oră de după 
pauză, jocul s-a desfășurat lent 
și încîlcit, între cele două careuri 
de 16 m. Lovitura de cap a iui 
Gasparik (min. 61), parată spec
taculos de Moraru, dar care se 
putea solda cu golul egalizator, 
i-a trezit din... amorțeală pe tine
rii noștri „tricolori". în același 
timp s-au făcut și două inspirate 
modificări în formație. Și va 
urma un „miez" de repriză foarte 
bun al echipei noastre, pe parcur
sul căruia vor apărea, în prim- 
plan Aelenei, Radu II, Rîșniță, 
Kaizer. In min. 70, vîrful de atac 
al F. C. Argeșului, scăpat singur 
în careul oaspeților, doar cu por
tarul în față, 
cele mai mari 
Un minut mai 
tat violent,
sfîrșit, în min. 73, o 
ofensivă a echipei noastre, la care 
au participat Aelenei, Rîșniță și 
Bedea, l-a pus pe același RADU II 
într-o excelentă poziție de șut și...

2—0. Meciul s-a încheiat cu o in
tervenție spectaculoasă a portaru
lui Moraru (min. 88) ia un șut-gol 
al lui Vdoviak. In ultimile minu
te oaspeții au jucat în 10 oameni, 
Silaghi fiind eliminat (cu ușurință, 
după opinia noastră), ca urmare 
a unui fault asupra lui Aelenei. 
El fusese — e drept — avertizat 
cu cartonașul galben pentru ace
eași culpă.

Arbitrul Nicolae Cursaru (Plo
iești) a condus satisfăcător urmă
toarele formații i

ROMANIA i MORARU — Zam
fir (min. 85 Onuțan), GRIGORAȘ, 
FL. MARIN, Negrilă — Burcea, 
KAIZER, Custov (min. 61 Rîșniță) 
— AELENEI, RADU II, Vrînceanu 
(min. 61 Bedea).

Oaspefii învingători la „tineret sub 23 de ani": 3-1

Ne așteptam ca meciul vedetă 
de pe stadionul Dinamo, care o- 
punea selecționatele de tineret 
(sub 23 de ani) ale României și 
Cehoslovaciei, să fie superior sub 
toate aspectele „uverturii", gîn- 
dindu-ne la faptul că ambele com
batante cuprindeau jucători consa- 
crați și experimentați, cei care as
piră la un ' 
reprezentative, 
salvată 
numai 
peților, 
București un „11" bine sudat, 
formație echilibrată în toate com
partimentele, alcătuită din jucă
tori preocupați să se demarce și să 
paseze continuu. De fapt scorul de 
3—1 (0—0), în favoarea oaspeților, 
cu care s-a încheiat partida, re
flectă fidel aspectul jocului.

Nu știm ce s-a petrecut cu jucă
torii noștri, greu de găsit vreo ex
plicație, cert este că ei s-au pre
zentat pe teren cu un potențial fi
zic foarte redus, acționînd lent și 
confuz, individualist, reținut în joc, 
deficiență de care a profitat adver
sarul, invitat să preia inițiativa, să 
domine și să desfășoare atac după 
atac. Nu de puține ori, jucătorii 
cehoslovaci au pătruns în voie spre 
poarta lui Jivan favorizați și de 
marcajul defectuos efectuat 
fundașii noștri, exccptîndu-1. 
Purima, excelent la deposedări, dar 
nesusținut de ceilalți echipieri din 
defensivă.

Primele 45 de minute ale meciu
lui au fost sărace în faze de poar
tă, s-a șutat puțin și imprecis, jo-

loc în primele
Intîlnirca a 

ca spectacol 
comportarea 

au prezentat 
„11" ‘

cui fiind deseori întrerupt de 
unele intrări peste limitele regula
mentare, săvîrșindu-se multe gre
șeli de ordin tehnic. în min. 9, 
Radulescu a trimis o minge lungă 
spre Dumitrache, fundașul Jurke- 
nik atinge balonul cu mina și arbi
trul C. Niculescu dictează lovitură 
de la 11 metri. Penaltyul a fost 
ratat, însă, de Dumitrache care a 
șutat slab și imprecis, mingea tre-

de Gh, Retezan (bine), a condus 
satisfăcător formațiile î

ROMANIA i Jivan — PURIMA. 
Dobrău, Smarandache, Grigore — 
Dumitriu IV, Mulțescu, Rădulescu 
(min. 58 Anghel) — Răducanu 
(min. 46 Manea), Dumitrache, Zam
fir (min. 75 Ion Ion).

CEHOSLOVACIA ! Semăn — 
SVOBODA, Jurkenik, SAJANEK, 
Barmoș — Gerhat (min. 46 Hajski),

CEAHLĂUL . _ ..
LĂȚI 3-1 (2-0). Au marcat : Al ecu (min. 
4 și 88), Mustoțâ (min. 27), respectiv 
Besman (min. 80). (C. Nemțeanu,
coresp.)

C.S.U. GALAȚI - SC. BACAU 2-2 
(0-0). Au marcat : Marinescu (mîn. 72), 
Ene (min. 88) pentru C.S.U., Iile (min. 
52), Botez (min. 87) pentru S.C. Bacău. 
(T. Siriopol, coresp. Județean)

PROGRESUL BRAILA - C:“-----
RUL GALAȚI 3-1 (1-0). Au
Rontea (min. 41), Simion (mîn. 
Podeț (min. 74 - autogol), pentru 
greșul, respectiv Ploeșteanu (min.
(I. Baltag, coreso.)

C.S.M. SUCEAVA - UNIREA FOCȘANI 
3-0 (1-0). Au înscris î Suciu (min. 15), 
Lupulescu (mîn. 65), Mirâuțâ (min. 79). 
(I. Mindrescu. coreso.)

PETROLUL PLOIEȘTI - CELULOZA CA- 
LARAȘI 1—0 (1—0). Unicul gol a fost în
scris de Gabel (mîn. 6). (I. Tănăsescu, 
coreso.)

METALUL PLOPENl - C.F.R. PAȘCANI 
3—0 (2—0). Au marcat: Spiridon (mîn.
19), Ftorea (mîn. 24), Alexe (min. 73). 
(P. Păunescu, coreso.)

FORESTA FĂLTICENI - CHIMIA BRĂILA 
1-0 (0-0). Unicul aol a fost înscris de 
Lucocî (mîn. 651. (D. Crăciun,

ȘTIINȚA BACAU - RELONUL
3-0 (0-0)- Au marcat : Jelescu

Panolt I (min. 52). Tănăsescu (mln. M). 
(I. lancu, coresp. jud.)

S.C. TULCEA - GLORIA BUZĂU 0-0.

1. S.C. BACAU 20 11 5 4 47-28 27
2. Progresul Brăila 20 11 5 4 36-24 27
3. Gloria Buzău 20 10 5 5 32-19 25
4. Metalul Pfopenî 20 9 0 5 27-21 24
5. Petrolul Ploiești 20 10 3 7 26-18 23
6. Ceahlăul P. N. 20 9 5 0 24-19 23
7. C.S.M. Suceava 20 9 4 7 27-27 22
8. C.S.U. Galați 20 9 3 8 33-21 21
9. S.C. Tulcea 20 7 7 8 24-17 21

10. Celuloza Călărași 20 9 2 9 23—20 20
11. Știința Bacău 20 8 2 10 18-16 18
12. Unirea Focșani 20 7 4 9 24-32 18
13. Chimia Brăila 20 8 4 8 17-29 18
14. Foresta Fălticeni 20 9 0 11 21-35 18
15. Constructorul Gl. 20 5 7 8 30-26 17
14. C.F.R. Pașcani 20 7 2 11 22-34 16
17. Oțelul Galați 20 4 3 13 19-35 11
10. Relonul Săvineștl 20 5 1 14 13-42 11

ETAPA VIITOARE (4 ooritie) ■.
Focșani — Progresul Brăila (în tur 2—3), 
Chimia Brăila - C.S.U. Galați (0-1). 
S.C, Tulcea — Ștlînfa Bacâu (0—1). Con
structorul Galați — C.S.M- Suceava (1—3). 
S.C. Bacău — Foresta Fălticeni '* ** 
Otelul Galați — Gloria Buzău 
C.F.R. Pașcani — Ceahlăul P.

Sîmbătă s-a disputat la Gori 
partida retur dintre echipele de ju
niori ale României și U.R.S.S., din 
cadrul preliminariilor Turneului 
U.E.F.A. Meciul s-a încheiat la 
egalitate, 0—0. Pentru turneul fi
nal s-a calificat selecționata sovie
tică, grație golului marcat în de
plasare. la Pitești, în partida tur, 
al cărei rezultat a fost tot egal i 
1—1.

Plata cîșttgurilor de la acest con
curs se va face astfel : In municipiul 
București de la 4 aprilie pînă la 30 
mal 1975 ; în tară, de la 7 aprilie pînă 
la 30 mai 1975 inclusiv. Prin mandate

cînd pe lîngă bară. Pînă 1„ , 
nimic deosebit de semnalat.

Partea a doua a întîlnirii a fost 
mai generoasă ca faze de poartă, 
aducînd patru goluri și alte cîteva 
momente fierbinți. derulate mai 
mult la poarta echipei noastre. 
După ce, în min. 53, la o gre
șeală a fundașului Svoboda, Dumi
trache l-a deschis în adîncime pe 
Manea dar acesta, singur cu Se
măn. a trimis alături de poartă, 
în min. 59 oaspeții deschid scorul 
prin STAMBACHER care a Profi
tat de gafa lui Jivan, împingînd 
mingea din apropiere în poarta 
goală. După numai 4 rninute sur
vine egalarea : Manea execută o 
lovitură liberă înalt, în careu, și 
MULȚESCU reia plasat, cu capul, 
sus la colț. în continuare tot oas
peții sînt cei care au inițiativa și, 
în min. 65, la o acțiune concepută 
de același Stambacher, fundașul 
SAJANEK — aflat în poziție de 
ofsaid nesemnalizată de tușierul A. 
Miinich înscrie fără dificultate. în 
min. 79, 
versală". 
evident 
care, în 
bilească .... ____ ____  .
lului, ZENIȘEK, care a primit o 
excelentă pasă, tot de la Stamba
cher și după ce l-a driblat Pe Ji
van a trimis fără dificultate în 
poarta goală. Pînă la sfîrșit, alte 
cîteva situații critice se mai deru
lează la poarta echipei noastre, dar 
scorul nu mai este modificat.

Arbitrul C. Niculescu, ajutat la

P. S. întreaga comportare a se
lecționatei noastre de tineret 
23 de ani) în partida de ieri 
buic . să constituie obiectul 
temeinice analize din partea 
rilor de resort. Mai mult 
rezultatul, nemulțumește și 
mează forma și comportarea 
jucători de Ia care așteptăm

(sub 
tre- 
unei 

foru- 
decît 
alar- 
unor 
can- 

,’I'turi pentru prima reprezenta
tivă.

S.N. OLTENIȚA - DlNAMO
2—0 (1—0). Au înscris : Stamai 
17 sî 48). (V. Țugui, coresp.)

PROGRESUL BUCUREȘTI - AUTOBU
ZUL BUCUREȘTI 3-0 (2-0). Au marcat: 
Dragu (mîn. 31), Tevî (mîn. 36), D. Ște
fan (mîn. 48 — din 11 m). (A. Pâpâdie)

GAZ METAN MEDIAȘ - METALUL 
BUCUREȘTI 1-0 (1-0). Unicul gol a fost 
înscris de Moraru (mîn. 22). (Z. Rîșno- 
veanu, coreso.)

AUTOMATICA ALEXANDRIA - OLTUL 
SF. GHEORGHE 1-0 (1-0). A marcat : 
Socol (mîn, 32). (M. Bizon, coresp.)

FLACARA MORENI .. ........... ......................
1-0 (1—0). Unicul aol a 
Cîmpu (mîn. 12 — din 11 
coresp.)

TRACTORUL BRAȘOV 
TERE CRAIOVA 1-1 (1-0). Au marcat : 
Trăznea (min. 44 — din 11 m) 
Tractorul, resoectiv Tacol (mîn. 87 — din 
11 m). (C. Gruia coreso. Județean'

METALUL DROBETA TR SEVERIN - 
C.S.U. BRAȘOV 1-0 (0-0). Unicul gol a 
fost înscris de Boiangiu (min. 90). (Gh. 
Manafu, coreso.)

C.S. TIRGOVIȘTE - METROM BRAȘOV 
0-0.

VOINȚA BUCUREȘTI - RAPID 
REȘTI 1—0 (1—0) Partida a avut

VICTORIA CĂREI - C.F.R TIMISOARA 
3-2 (1-1). Au marcat : Naghi (min. 20 
șl 90), Feher (min. 65) pentru Victoria, 
respectiv Dima (min. 40) și Periot (min. 
51). (E. Herman, coresp.)

MINERUL ANINA - INDUSTRIA SIRMEI 
C. TURZII 2-0 (1-0). A marcat : Damian 
(min. 12 și

MINERUL
0-0.

VULTURII
DEVA 1-1 ______
(min. 65) pentru Vulturii, respectiv Moț 
(min. 85). (C. Olaru, coresp.)

ARIEȘUL TURDA - METALUL

VIITORUL
GALAȚI 3—3
rilor t Dumitriu Iii și Ionică (2), 
pentru F. ~ ““ "
nu, Mantale și Șerban pentru Vi
itorul, (M. MOGA — coresp.).

U. T. ARAD a plecat duminică 
în Austria pentru a susține un joc 
amica] cu selecționata orașului 
Bludens. U.T.A. se va întoarce în 
țară miercuri. (GH. NICOLĂITĂ —

......_t____________  _______ AIUD 
1—0 (1—0). Unicul qol a fost înscris de 
Culda (min. 36). (P. Lazâr, coresp.)

VICTORIA CALAN - RAPID ARAD 2-0 
(2-0). Au marcat : Rizescu (min. 33) și 
Bambuleac (min. 42). (A. Gunther,
coresp.)

U.M. TIMIȘOARA - MINERUL BAIA 
SPRIE 3-0 (2-0). Au înscris : Mathe (min. 
16 șl 20) și Belanov (min. 82). (C. Crețu, 
coresp.)

MINERUL MOLDOVA NOUA - COR- 
VINUL HUNEDOARA 2-1 (2-0). Au
marcat •. Costinaș (mîn. 42) și Sotîncâ 
(mîn. 44 — din 11 m) pentru Minerul,

ETAPA VIITOARE (6 aprilie) s Electro- 
putere Craiova — Voința București (2—1) 
C.S.U Brasov - C.S. Tîraoviște (0-2) 
Metalul Mija — Progresul București (0—2), 
Rapid București — Gaz metan Mediaș 
(2-0), Autobuzul București — Flacăra Mo- 
renî (0-2), Dinamo Slatina — Tractorul 
Brașov (3—0), Metalul BucuresV — Auto
matica Alexandria (2—1), Metrorr» Bra
șov — Metalul Drobeta Tr. Severin 
(0-1). Oltul Sf. Gheorghe — S.N. Olte
nița (1-3).

1. RAPID 20 13 5 2 28-10 31
2. Metalul Buc. 20 11 3 6 30-17 25
3. Progresul Buc. 20 9 7 4 20-13 25
4. Dinamo Slatina 20 10 3 7 34-19 23
5. C.S. Tirgoviște 20 9 4 7 27-20 22
6. Gaz m. Mediaș 20 10 2 8 27-25 22
7. Metrom Brașov 20 7 6 7 19-14 20
8. Elect ropufere 20 8 4 8 22-20 20
9. Flacăra Morenl 20 7 6 7 22—26 20

10. Autobuzul Buc. 20 6 7 7 23-22 19
11. Voința Buc. 20 7 5 8 19-25 19
12. S.N. Oltenița 20 7 5 8 15-22 19
13. Automatica Alex. 20 6 5 9 15—22 17
14. Metalul Mija 20 7 3 10 16-27 17
15. C.S.U. Brașov 20 5 6 9 22-25 16
16. Metalul Dr Tr. S. 20 6 4 10 19-32 16
17. Oltul Sf. Gh. 20 6 3 11 21-31 15
18. Tractorul Brașov 20 5 4 11 22-31 14

F.C. BIHOR - METALURGISTUL CUGIR
3-0 (2-0). Meciul a avut loc miercuri.

1. F.C. BIHOR 20 13 3 4 42-16 99
2. Șoimii Sibiu 20 12 4 4 36-12 28
3. Minerul B. Mare 20 10 7 3 33—'0 27
4. Corvinu! Huned. 20 11 1 8 39-22 23
5. Victoria Cărei 20 10 1 9 31-27 21
6. Ind. s. C. Turzii 20 9 3 8 22—28 21
7. Mureșul Deva 20 8 5 7 27-33 21
8. U.M. Timisoara 20 9 2 9 35-27 20
9. Ranid Arad 20 9 2 9 27-24 20

10. Ariesul Turda 20 9 1 10 26-25 19
11. C.F.R. Timiș. 20 9 1 10 32-38 19
12. Minerul B. Sprie 20 8 2 10 22-30 18
13. Metalurg. Cugîr 20 7 3 10 19-27 17
14. Minerul Mold. N. 20 5 7 8 14-22 17
15. Minerul Anina 20 7 3 10 22-37 17
16. Vulturii Tex. Lugoj 20 6 4 10 21-31 16
17. Victoria Căîan 20 7 2 11 17-37 16
18. Metalul Aiud 20 4 3 13 18-37 11

ETAPA VIITOARE 16 n prii ie) : Corvî-
nul Hunedoara — Arieșul Turda 
Victoria Corei — Melalurolstul

(1-2).
____  ™__________ Cualr

(0-1). Șoimii Sibiu - Vulturii Textila. Lu- 
ooi (1—2), Industria sirmel C. Tutzil — 
F.C Bihor (0-3). C.F.R. Timișoara - Mi
nerul Moldova Nouă (1—0). Rapid Arad 
_ U.M. Timisoara (2-1). Mureșul Deva 
— Minerul Anina (2—1). Minerul Baia



EDIȚIA JUBILIARA A CROSULUI BALCANIC
7

Un excelent bilanț pentru alergătorii români:
7 victorii din 10 posibile!

BĂILE FELIX, 30 (prin tele
fon). într-o atmosferă de mare 
sărbătoare sportivă duminică di
mineața, s-au desfășurat întrece
rile ediției jubiliare, a XX-a, a 
tradiționalului Cros Balcanic. 
Competiția a avut toate atribu
tele unui mare concurs, începînd 
cu valoarea sportivă propriu-zisă 
și încheind cu organizarea ire
proșabilă asigurată de forurile 
sportive din Oradea și de F.R.A. 
Timpul a fost excelent, dar, din 
cauza ploii căzute în ajun, tra
seul a devenit mocirlos, extrem 
de greu,' ceea ce a solicitat efor
turi cu totul deosebite din partea 
tuturor concurenților.

Alergătorii de semifond și fond 
din țara noastră, în condițiile 
unei concurențe foarte puternice, 
au demonstrat încă o dată valoa
rea pe care au atins-o, impuntn- 
du-se în majoritatea clasamente
lor. Cele 7 victorii cucerite de 
atleții români egalează succesul 
lor de anul trecut de la Velenje 
(Iugoslavia) și reprezintă, fără 
discuție, o răsplată pentru serio
zitatea cu care s-au pregătit pen
tru această competiție, pentru 
marile întreceri ale sezonului pre- 
olimpic 1975.

Elisabeta Bakalar, Natalia An
drei 
pioni 
vele 
oare, 
toare 
merită felicitări pentru seriozita
tea cu care au abordat participa
rea la acest iubileu al Crosului 
Balcanic. Felicitări se cuvin și 
colectivului de antrenori și teh
nicieni care au asigurat acestor . 
atleți o pregătire corespunzătoare.

Iată acum, pe scurt, 
în revistă a celor cinci

JUNIOARE (1000 m). 
însemnat, în fond, o 
între junioarele noastre și 
iugoslave Pînă la 
tanței, iugoslavele 
primul plan dar, 
Bakalar a trecut 
cîștigat cu siguranță, fără ca vic
toria ei să fi fost vreo clipă a- 
menințată. CLASAMENTE : indi
vidual : 1. Elisabeta Bakalar (R)
2:57,6, 2. Nadia Avdibasici (I)
2:58,3, 3. Geta Macovei (R) 2:59,7, 
4. Zora Tomecici (I) 3:00,0, 5. An- 
dreia Zverc (I) 3:03,0, 6. Geno- 
veva Modiga (R) 3 :04,0 etc : e- 
chipe i 1. România 10 p, 2. Iugo
slavia 11 p. 3. Bulgaria 30 p, 4. 
Turcia 31 p, 5. Grecia 38 p.

JUNIORI (4000 m). Disputa s-a 
încheiat cu o mare surpriză, vic
tori^ alergătorului grec Constan- 
tinos Sakalis. Formația noastră, 
complet nouă față de ediția tre
cută 
decît doi concurejnți între primii 
sase. - - - - —
i. c 
Chirilă (R) 12:18,0,

NATALIA ANDREI GHEORGHE GHIPU

și Gheorghe Ghipu — cam- 
individuali și reprezentati- 

României de junioare, seni- 
tineret și seniori — cîștigă- 
în clasamentele pe echipe,

o trecere 
probe I

Cursa a 
întrecere 

cele 
jumătatea dis- 
s-au aflat pe 

apoi, Elisabeta 
în frunte și a

a crosului, n-a putut plasa

CLASAMENTE c individual i 
Sakalis (G) 12:17,4, 2. Gh.

3. F. Gardia-

FESTIVITATEA DE LA AMBASADA
ROMÂNĂ DIN TOKIO

Shoko Takahashi a primit Cupa „W. J. Pope“
TOKIO, 

drul unei 
Ambasada 
sportivei japoneze Shoko 
hashi i s-a transmis, din partea 
Consiliului Național pentru Edu
cație Fizică și Sport, cupa „W.J. 
Pope", care se atribuie cuplului 
campion mondial feminin la tenis 
de masă. După cum se știe, anul 
acesta la campionatele mondiale 
de la Calcutta, titlul mondial a 
revenit perechii româno-japoneze 
Maria Alexandru — Shoko Taka
hashi. Trofeul adus de Maria A-

30 (Agerpres). — în ca- 
festivități organizate la 

română din Tokio,
Taka-

lexandru la București, a fost tri
mis apoi la Tokio.

La festivitate au participat Rin- 
zo Shimazaki, directorul Asocia
ției nipone de tenis de masă și 
Tsuneo Ikeda, președintele editu
rii „Kobunsha" și al săptămîna- 
lului sportiv „Baseball Magazine-. 
Cu acest prilej, R. Shimazaki a 
subliniat utilitatea schimburilor 
sportive pentru întărirea priete
niei între popoare, remarcînd că 
înmînarea cupei are loc într-un 
moment important pentru relați
ile româno-japoneze.

TINERII LUPTĂTORI ROMÂNI VICTORIOȘI IN PARTIDELE
CU ECHIPELE BULGARIEI Șl IUGOSLAVIEI

kos (G) 12:22,0, 4. A. Zanev (B)
12:27,5, 5 S. Stevici (I) 12:32,0, 6. 
Gh. Bistriceanu (R) 12:33,0 etc. e- 
chipe i 1. Iugoslavia 31 p, 2. Ro
mânia 33 p, 3. Bulgaria 42 p, 4. 
Grecia 42 p, 5. Turcia 62 p.

TINERET (6000 m). Ca și anul 
trecut, Gheorghe Ghipu a demon
strat o clasă ridicată în întrece
rea alergătorilor categoriei „tine
ret". El a controlat cursa de la 
un cap la celălalt, a alergat re- 

întrecerea cu 
bună, de 
colegilor 
și Buru- 
în mod 

formației 
indivi- 

(R)

goslavia), Natalia 
plasată în imediata 
Cu puțin după 1000 
noastră găsește un 
rabil și sprintează

Adversarele, fie că 
importanța acestui 
n-au putere de re- 
pur și simplu țin- 
Treptat, treptat, a-

Andrei fiind 
lor apropiere, 
m, campioana 
moment favo- 
sec prin no-

laxat și a terminat 
resurse evidente. Foarte 
asemenea, comportarea 
săi de echipă Bebereche 
iană care au contribuit 
substanțial^ la 
noastre, 
dual i 
18:37,0,
3. C. Bebereche (R) 18:44,6, 4. Gh. 
Buruiană (R) 18:52,0, 5. M. Yur- 
dadom (T) 18:53,0, 6. S. Salman
(T) 19:07,0 etc ; echipe : 1. Româ
nia 19 p, 2. Turcia 38 p, 3. Bul
garia 46 p. 4. Grecia 47 p, 5. Iu
goslavia 60 p.

SENIOARE (2000 m). Apreciind 
valoarea cursei după numele și 
rezultatele alergătoarelor înscrise 
în cursa senioarelor s-a spus, pe 
bună dreptate, că aceasta s-a 
bucurat de cea mai Selectă par
ticipare. în mod special așteptam 
duelul dintre Natalia Andrei, re- 

. centă campioană europeană de 
sală la Katowice și Liliana To- 
mova (Bulgaria), campioană euro
peană pe 800 m, la Roma. Dar, 
înaintea startului, acuzînd o stare 
de indispoziție, Tomova a renun
țat la cursă. Dar. chiar șl așa, 
au rămas destule adversare de 
certă valoare pentru favorita Na
talia Andrei ! Pînă la jumătatea 
cursei pe primul plan s-au aflat 
Pehlivanova și Ceavdarova (Bul
garia), Rajher și Milosevici (Iu-

victoria
CLASAMENTE I

1. Gheorghe Ghipu
2. F. Kourtis (G) 18:39,0,

roiul potecii, 
nu sesizează 
atac, fie că 
plică, rămîn 
tuite locului, 
vansul Nataliei Andrei crește la 
peste 40 de metri, aplauzele căl
duroase mareîndu-i evoluția ei, 
dar și a Marianei Suman și Rafi- 
rei Fița — excelente. 
MENTE : individual • 
Andrei (R) 6:12,2, 2.
Cevdarova (B) 6:17,0, 
Suman (R) 6:20,0, 4.
(R) 6:21,0, 5. Rosița Pehlivanova 
(B) 6:22,0, 6. Djurdjica Rajher
(I) 6:32,0 etc ; echipe i 1. România 
8 p, 2. Bulgaria 16 p, 3. Iugosla
via 21 p.

SENIORI (10000 m). Cu un stil 
de alergare mai adecvat traseu
lui, cu 2500 m înaintea sosirii, 
iugoslavul Vulovici s-a desprins 
din plutonul fruntaș asigurîn- 
du-și o victorie categorică, pe 
care nu i-au putut-o periclita nici 
unul dintre urmăritorii săi. CLA
SAMENTE : individual : 1. Ște
fan Vulovici (I) 31:12.6, 2. I. Flo- 
roiu (R) 31:34,0, 3. S. Kuzmano- 
vici' (I) 31:37,0, 4. 
31:43,0, 
6. C. 
echipe : 
goslavia 
Bulgaria

Sîmbătă și duminică, la Alexan
dria și, respectiv, Turnu Măgu
rele, două formații de lupte gre- 
co-romane (tineret) ale țării noas
tre au întîlnit reprezentativele 
similare ale Bulgariei și Iugosla
viei. La Alexandria, prima echi
pă a României a dispus cu cate
goricul scor de 9—0 de selecțio
nata Iugoslaviei. Această garni
tură a fost alcătuită din următorii 
sportivi, în ordinea categoriilor i 
Gh. Viman, Al. Szabo, P. Arcade, 
Șt. Rusu, A. Popa, V. Prențiu, 
L. Parașchiv, Z. Szilak și R. Co- 
dreanu. în aceeași reuniune, for
mația secundă a țării noastre, în 
care au fost introduși și cîțiva 
juniori, a cedat cu 4—5 în fața 
reprezentativei Bulgariei. Cele

patru victorii ale echipei secunde 
au fost realizate de N. Mareș, 
D< Obrocea, Șt. Coleașcă și L 
Traica.

La Turnu Măgurele, echipa se
cundă a României a întrecut Iu
goslavia cu 5—3, prin victoriile 
tinerilor N. Mareș, D. Obrocea, 
Șt. Coleașcă, T. Lucescu și I. Cio- 
banu, iar prima noastră reprezen
tativă a repurtat un succes ca
tegoric (8—1) în fața selecționatei 
Bulgariei.

Dintre tinerii componenți ai 
celor două echipe ale țării noas
tre s-au remarcat, prin maniera 
clară și spectaculoasă în care 
și-au învins adversarii, Al. Sza
bo, Șt. Rusu, A. Popa și juniorul 
Șt. Coleașcă.

CLASA-
1. Natalia
Rosmiana

3. Mariana 
Rafira Fița

ECHIPA ROMÂNIEI PE LOCUL SECUND
LA C E. DE RUGBY PENTRU JUNIORI

30 (prin telefon). 
în capi-

au Început intIlnirile finale In „cupa
ȚĂRILOR LATINE" LA

BUENOS AIRES, 30 (Agerpres). 
— „Cupa țărilor latine" la hand
bal (tineret) a continuat la Buenos 
Aires, programînd primele me
ciuri ale turneului final.

Selecționata României a învins 
cu scorul de 14—5 (7—1) forma
ția Italiei. „Românii au cîștigat 
destul dc ușor, realizind o primă 
repriză excepțională ca prestație 
tehnică și angajare fizică", trans
mite corespondentul agenției 
France Presse prezent la această 
întîlnire. Principalul realizator al 
echipei române a fost Cezar Dră- 
găniță (6 goluri). S-au mai remar
cat Alexandru Folker (4), Ion

HANDBAL (TINERET)
Andrei (3), Sorin Baican și por
tarul Mihai Redl (fiul fostului in
ternațional). Pentru echipa italia
nă au înscris Rummer și Pedis 
(cîte 2 goluri) și Runero.

în meciul Spania — Franța, tot 
în cadrul turneului final, au cîș
tigat handbaliștii spanioli cu sco
rul de 17—15.

AU FOST finit GRUPELE

Campionatul european de volei 
se va desfășura anul acesta, cu 
începere de la 18 octombrie, în 7 
orașe din Iugoslavia. Echipa mas
culină a României a fost reparti
zată în grupa a 3-a de la Kral- 
jevo, alături de Cehoslovacia și 
cele două echipe învingătoare din 
grupele preliminare la care parti
cipă Finlanda, Olanda, Spania, 
Belgia, Luxemburg și R. F. Ger
mania.

în grupa a 2-a feminină, de la 
Banja Luka, vor juca echipele 
Bulgariei, U.R.S.S. și învingătoa
rele din grupele preliminare — 
România și Spania (grupa a II-a) 
și Olanda și Elveția (grupa a 3-a).

— Chiricencu, Codoi, Chiriac, Sa- 
bău — Niță, Popa — Voicu, Tu- 
dose, Ion — Munteanu, Stroe — 
Bălan (min. 58 Mărgineanul, Moț, 
Konig.

Așadar, Franța a cîștigat a- 
ceastă ediție a C. E. de rugby 
pentru juniori. Cu rezervele cu
venite. în legătură cu scorul par
tidei finale, trebuie să apreciem 
ca meritorie performanța tinerilor 
noștri tricolori care au adus, pen
tru a patra oară, România în ul
tima fază a competiției, cucerind, 
deci, medaliile de argint.

în meciul pentru locurile 3—4 t 
Spania — Italia 25—8.

MADRID,
Duminică au luat sfîrșit 
tala Spaniei jocurile ediției 1975 
a Campionatului european F.I.R.A. 
pentru juniori. Finala competiției 
a adus în arenă reprezentativele 
României și Franței. Echipa noas
tră a intrat în teren cu mulți ti
tulari nerefăcuți după epuizanta 
partidă din semifinale cu Spania. 
Prezentînd un „XV" superior fi
zic (în special o înaintare foarte 
solidă), Franța s-a impus, în spe
cial în grămezile ordonate, reu
șind să termine învingătoare cu 
scorul de 37—3 (17—3). Punctele 
echipei noastre au - fost _ realizate 
de Tudose, din 
deapsă. Arbitrul 
Sullivan (Irlanda).
leriu Irimescu șl 
sile au aliniat formația l Somodi

D. Nicolae (R)
M. Kousis (G) 31:46,0, 

31:49,0 etc ;
2. Ip-

5.
Ar.dreica (R) 

România 19 p, 
p, 3. Grecia 41 p, 4. 
P-

1.
23
55

Vladimir MORARU

lovitură de 
întîlnirii : 

Antrenorii 
Constantin

pe-
A.

Va-
Va- PE SCURT

AGENDA SAPTAMINII
31.III

1—6.1V

2

FOTBAL 
BOX 
TENIS

FOTBAL

BASCHET

2—4. LUPTE

2—6. BOX
3 BASCHET

3-9. HOCHEI
4—6 TENIS DE 

MASA
5-6. POPICE

Cehoslovacia — România, meci amical, la Fraga. 
Cupa Strandjata, ia Sofia.
Turnee —
Malta.
Austria
U.R.S.S.
Spartak
finala ... ...
la Leningrad.
Turneu de „libere" la Miskolc și „greco-roma- 
ne" la Budapesta.
Turneul internațional „Honved", la Budapesta. 
Sparta Praga — T.T.T. Riga, finala C.C.E. 
(f). retur, la Praga.
C.M. gr. A, la Miinclien și Dusseldorf. 
Concursul „Top 12". la Viena.

la Tucson, Washington, Monaco și

(C.E. gr. 7). la Viena :— Ungaria
— Turcia (C.E. gr. 6), la Moscova.
Leningrad — Levski Spartak Sofia, 

„Cupei Liliana Ronchetti" (f) retur,

,Cupa Radenski”. la Radenska (Iugoslavia).

CAMPIONATE
ITALIA (etapa a 24-a) I Tori

no — Juventus 3—2 ! Inter — Ce
sena 0—1 I, Bologna — Lazio
1—2 !, Roma — Cagliari 1—1, La- 
nerossi — Fiorentina 0—1, Napoli 
— Milan 2—0, Sampdoria — Ter- 
nana 1—0, Ascoli — Varese 2—0. 
în clasament i Juventus 34 p, 
Napoli 32 p, Roma și Lazio 30 p. 
Ca urmare a Incidentelor sem
nalate cu ocazia meciului Mi
lan — Torino (etapa a 23-a) fe
derația de specialitate a suspen
dat pentru o etapă de campionat 
stadionul „San Siro". Este pen
tru a ’ * *
sezon 
de la 
dat.

SCOȚIA. în
campioană a fost cîștigat de echi
pa Glasgow Rangers care înainte 
de desfășurarea ultimei etape are

9 puncte avans față de formația 
Celtic.

ANGLIA. în campionat conduce 
Liverpool cu 45 p. (37 
mată de Everton — 44

jocuri) ur-
p. (36 me-

ciuri) și Ipswich Town — 43 p. (36 
jocuri). Rezultate tehnice s Arse
nal — Stoke 1—1 : Carlisle — E- 
verton 3—0 ; Ipswich — Leicester 
2—1 ; Leeds — Newcastle 1—1 ; Li
verpool — Birmingham 1—0; Chel
sea — West Ham United 1—0.

într-un nou meci de baraj pen
tru sferturile de finală ale „Cu
pei Angliei", Ipswich Town a în
vins cu 3—2 Leeds United. In se
mifinale, Ipswich Town va întilni 
pe West Ham United, la 5 apri
lie.

DE PRETUTINDENI
S.U.A. și-a continuat 

Polonia jucînd la Byd- 
o____  __ selecționata de tineret
a țării. Tinerii fotbaliști polonezi 
au terminat învingători cu scorul 
de 3—0 (2—0).

ECHIPA 
turneul în 
goszcz cu

doua oară în cursul acestui 
cînd

A. C.
terenul fotbaliștilor 
Milan este suspen-

acest an, titlul de

U.E.F.A., prin comisia sa de 
control și disciplină, a aplicat 
sancțiuni unor jucători care au în
călcat regulamentul în cursul unor 
partide 
tinentale.
dați se

pentru i 
Printre 

numără

cupele con- 
cei suspen- 

i austriacul

Nagl, italianul Vicenti, portu
ghezul Costa din echipele repre
zentative, Larsson (F. C. Malmoe), 
Camacho (Real Madrid), Jongbloed 
(F. C. Amsterdam). Colici (Velez 
Mostar), Jankovici (Steaua roșie 
Belgrad). Pe de altă parte, Fede
rația spaniolă a fost amendată cu 
suma de 15 000 franci elvețieni 
pentru insuficiente măsuri de or
ganizare la meciul de juniori Spa
nia — Anglia, disputat la Madrid. 
Au mai fost amendate cluburile 
S. V. Hamburg, Juventus Torino, 
Bayern Munchen și Leeds United.

• Două noi recorduri 
fost stabilite de atleții 

(Florida)' 
____ _________ _ _____ ștacheta la 
5.65 m, în proba de săritură cu pră
jina (v.r. 5,63 m Seagren — 1972), iar 
la 10.000 m feminin Julie Brown a 
fost cronometrată, la Valencia, cu 
35:00,4 (v.r. Paola Pigni 35:30,5).

FOTBAL • La Magdeburg. în 
meci retur pentru turneul de fotbal 
U.E.F.A.. echipa de juniori a R.D. 
Germane a învins cu scorul de 2—0 
(0—0) formația similară a Iugoslaviei, 
învingători șl în primul joc, tinerii 
fotbaliști din R.D. Germană s-au ca
lificat în turneul final. * Participînd 
la turneul internațional de fotbal 
pentru echipe de juniori, desfășurat 
la Cannes, selecționata Cehoslovaciei 
s-a clasat pe locul trei, învingînd cu 
scorul de 3—1 (1—0) echipa Portuga
liei. Au marcat Topercer, Șlopek, 
Nemec, respectiv Llbanio.

HOCHEI A Echipa Cehoslovaciei a 
terminat învingătoare în „Trofeul 
ziarului Izvestia", totalizînd 29 p. 
Pe locurile următoare : U.R.S.S. 26. 
Suedia 12, Finlanda 5. In ultimul joc. 
la Goteborg : Suedia — U.R.S.S 3—3 
(1—i. 1—2, 1—0).

ȘAH • Vicepreședintele Federației 
internaționale de șah. Florencio Cam- 
pomanes, a plecat din Manila la Los 
Angeles pentru a lua un ultim con
tact cu Robert Fischer, care pînă la 
1 aprilie trebuie să notifice acordul 
său de a-Și apăra titlul de campion 
mondial, în fața marelui maestru 
sovietic Anatoli Karpov. După cum 
se știe, Fischer șl-a mărturisit inten
ția de a nu se prezenta la meciul 
programat cu începere de la 1 iunie 
întrucit nu consideră acceptabil re
gulamentul meciului, stabilit de Con
gresul FIDE.

TENIS • „Veteranul" australian 
Ken Rosewall a cîștigat turneul de 
la Jackson (Mississippi), tnvingînd In 
finală cu 7—5. 4—6, 7—6 pe o altă 
fostă glorie, americanul B. Bueholz. 
Acesta furnizase o mare surpriză. 
eliminîndu-1 pe J. Newcombe cu 
7—6. 6—1. • Finala de la Monte
Carlo : Oranteg — Hewitt 6—2, 6—4. 
în semifinale : Orantes — Higueras 
6—0, 6—1 ; Hewitt — Lloyd 6-4. 6—4.

TENIS DE MASA • La Praga au 
început campionatele internaționale 
ale Cehoslovaciei. în primul meci, la 
masculin, echipa României a învins cu 
3—2 selecționata Danemarcei. în jo
cul următor, echipa Cehoslovaciei a 
dispus cu 3—0 de cea a României. 
La feminin, în primul tur, Cehoslo
vacia HI a dispus cu 3—0 de echipa 
României alcătuită din Liana Mihut 
și Ildiko Gyongyosi.

ATLETISM 
mondiale au 
americani. La Gainesville 
Dave Roberts a trecut
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