
PRIMĂVARA
SPORTULUI DE MASĂ

INSTANTANEE DUMINICALE LA PLOIEȘTI

Start in „Crosul Primăverii" Foto : Vasile BAGEAC

iN MECIUL AMICAL DE FOTBAL DE LA PRAGA

ECHIPA ROMÂNIEI A OBȚINUT 
UN REZULTAT ÎNCURAJATOR:

1-1 (0-1) CU CEHOSLOVACIA
Ce se întîmpla duminică dimi

neață la Ploiești ? Localnicii se 
odihneau după o săptămînă de 
lucru, se plimbau pe străzile și 
prin parcurile ornate cu florile albe 
ale pomilor, mergeau la spectacole, 
dar mai ales, am putea spune, fă
ceau sport. Facem afirmația după 
vizitarea majorității bazelor spor
tive din oraș.

...Primul popas, la sala de sport 
„Petrolul", locul de unde s-a ri
dicat Elena Ceampelea. Sală plină 
de spectatori, multe gimnaste — 
din Ploiești. Cimpina, Urlați și

REZULTATE TEHNICE. 
Tenis de masă : Emilia 
Bolborici și Gh. Gale (14— 
19 ani), Angela Szabo — 
Măncciu, T. Drăgușin — 
Telega (14—30 ani, mediu 
rural). Gimnastică mo
dernă i Grupul școlar ener
getic (prof. Maria Chiri- 
lescu). Cros : Petra Pă- 
trașcu. Adrian Popescu 
(15—16 ani), Giea Marin și 
Gh. Lefter (17—19 ani). Ga
briela Stăncelc, Dorin lorga 
(peste 19 ani). Echipe i Gr. 
șc. Chimie.

Slănic — prezentau frumoase 
exerciții de gimnastică modernă. 
Asistam la etapa județeană a con
cursului „Grație și armonie"... în 
preajma sălii de sport Victoria, 
prin Parcul tineretului, sute de 
tineri și tinere — circa 700 — de 
la liceele și grupurile școlare din 
oraș. Figurile vesele, luminoase, 
pline de sănătate sînt ale celor 
care urmau să ia startul în „Cro
sul tineretului". Printre organiza
tori, neobositul activist Vasile An- 
ghelescu (peste 20 de ani de acti
vitate)... 200 de tineri, care în 
iarnă au făcut un curs de pilo
taj și parașutism (doar teoretic), 
se află ne aerodrom, plini de e- 
moție. Sînt tineri, elevi și mun
citori, care au prima lecție, „pe 
viu" : cunoașterea cabinei pilotu
lui. Un aspect al muncii de pre
gătire a tineretului pentru apăra
rea patriei... Pe bazele Școlii 
sportive și Petrolul, întreceri 
disputate între elevi, la baschet și 
handbal... La Casa dc cultură a 
sindicatelor, un adevărat „sta
dion" al tenisului de masă. Multe 
mese și peste tot jocuri îndîrjite,

Modesto FERRARINI

(Continuare in pag. 2-3)

• Terenul acoperit cu zăpadă a influențat desfășurarea 
partidei O Concluzii pozitive asupra pregătirii fizice ți mo
rale • Jocul „tricolorilor** a arătat ți o serie de carențe care 
trebuie eliminate pînă la meciul cu Spania

PRAGA, 31 (prin telefon).
Mai întii, cîteva aspecte preli

minare, în strînsă legătură, firește, 
cu desfășurarea de ansamblu a jo
cului, cu comportarea celor două 
formații. Să ne referim, cu pre
cădere la evoluția „tricolorilor".

în dimineața meciului, finind 
seama de condițiile atmosferice și 
de starea precară a terenului, con
ducerea tehnică a naționalei a o- 
perat în formație două modificări 
de ultim moment : Mateescu, acu- 
zînd o ușoară întindere, a fost în- 
locuit cu Anghelini : Kun a fost 
preferat lui Dudu Georgescu ca 
vîrf de atac, dinamovi.stul trecînd 
Ia rindul său al treilea mijlocaș, 
în locul lui Bălăci, anunțat initial, 
în acest fel, echipei i s-a asigurat 
o omogenitate, fiind alcătuită pe 
scheletul liderului clasamentului, 
Dinamo. De asemenea, să notăm 
că terenul foarte greu, acoperit cu 
un strat de zăpadă, a pus serioase 
probleme jucătorilor ambelor echi
pe, obligați să depună mari efor-

turi pentru a putea controla balo
nul și pentru a circula in spațiul 
de joc. Pe un asemenea teren, fot
baliștii noștri au făcut greșeala de 
a pasa exagerat pe jos, iar atunci 
cînd au încercat să folosească pasa 
lungă — cea mai indicată, la 
s'emiinălțime — s-au dovedit im- 
preciși în execuții.

Gazdele au dominat începutul 
și finalul primei reprize, cind și-au

Mihai IONESCU

i

KUN(Continuare in pag. a 4-a)

DUPĂ CUPLAJUL INTERNAȚIONAL DE PE „DINAMO'*

DESPRE „BĂTRÎNEȚEA“
UNOR TINERI

„7 DIN 10“, LA FELIX, LA FEL CA LA VELENJE

ALERGĂTORII NOȘTRI LUCREAZĂ, 
ÎN CONTINUARE, CU RANDAMENT MAXIM!

Desfășurată duminică la băile 
Felix in condiții neobișnuit de 
grele — „acesta este adevăratul 
cros" spunea, însă, Emiel Declerq, 
președintele comisiei de cross
country a I.A.A.P. — ediția a 
XX-a a Crosului Balcanic, frumos 
eveniment sportiv, pe deplin ono
rat' de gazdele bihorene, a repre-

Elisabeta Bakalar și antrenorul 
Stefan Popescu, Ia citeva clipe 
după ce talentata junioară a ciști- 

gat primul său titlu balcanic.
Foto : A. SOMOGYI — Oradea 

zentat un nou prilej de afirmare 
pentru semifondul și fondul ro
mânesc!. în compania unor adver
sari redutabili (dornici să reducă 
la. dimensiunile unui simplu acci
dent rezultatele ediției de anul 
trecut, dominată net de. atleții 
români), în condiții de concurs 
care au necesitat eforturi maxi

me, fizice șl de voință, reprezen
tanții noștri s-au comportat din 
nou la înălțime cucerind 7 titluri 
de campioni, lăsînd să le scape 
doar 3 probe, în care au ocupat, 
totuși, la fiecare, locul doi. La 
Velenje n-a fost deci un acci
dent, sezonul de pistă 1974 con
firmase acest lucru, „recidiva" de 
la Felix parafează ierarhia reală 
în Balcani, confirmă, îndrăznim 
să afirmăm — făcînd legătura în
tre rezultatele ultimelor două cro
suri balcanice și performanțele

IN CAMPIONATUL DE BASCHET,

DINAMOVISTII a
MAI REPEDE
Faptul că sala Floreasca a fost 

ncîncâpătoare pentru publicul do
ritor să urmărească desfășurarea 
meciului decisiv din campionatul 
republican, Dinamo — Steaua, a 
demonstrat încă o dată (așa cum 
a mai făcut-o, de pildă, cu ] rilc- 
jul partidei feminine Politehnica 
— Clermont Universite Club, din 
cadrul C.C.E.) că — în anumite 
ocazii — întrecerile baschetului 
pot fi găzduite de Palatul sportu
rilor și culturii.

Referitor la întîlnirca propriu- 
zisă, vom menționa că ea a avut 
caracteristicile manifestate de-a 
lungul ultimelor campionate de 
cele două pretendente la primul 
loc. Dinamo (antrenor D. Nicules- 
cu), cu un conducător de joc ce
rebral și tehnic (Diaconescu), se
condat de alți doi jucători care 
gîndesc repede și bine (Chivulescu 
și Niculescu) și cu trei „înalți" 
care știu să lupte pefitru minge 
și să înscrie (Popa, Novac și 

reușite la europenele de la Roma 
și Katowice de Natalia Andrei, 
Gheorghc Ghipu, Mariana Suman, 
Ilie Floroiu, Gheorghc Cefan și 
Paul Copu — poziția fruntașă a 
României în alergările pe distanțe 
medii și lungi pe plan european. 
Avem la această oră cîteva va
lori de primă mînă, vedete au-

Vladimir MORARU

(Continuare în pag. 2-3)

AU ACȚIONAT
SI MAI BINE! a

Georgescu), a izbutit să-și impu
nă ritmul, să folosească cu predi
lecție acțiunile poziționale („punc
tate" cu aruncări precise de Ia 
semidistanță și distanță) și a tre
cut cu succes de momentele difi
cile, inerente unei dispute decisi
ve. Sperăm că în viitorul campio
nat Dinamo se va prezenta cu*- 
„ceva" în plus, acel „ceva" fiind 
ridicarea valorică a tinerilor în
cadrai! de curind în echipă, ast
fel ca ei să poată fi utilizați cu 
mai mult randament (ne referim 
la Uglai, Fluturaș și Osacenco). 
Să nu uităm că Dinamo (ca și 
Steaua, de altfel) are drept scop nu 
numai cîștigarea campionatului 
național, ci șl reprezentarea cit 
mai onorabilă a României în com-

D. STĂNCUIESCU

(Continuare in pag. 2-3)

Deși toate gîndurile cititorilor ru
bricii noastre de fotbal sint con
centrate acum asupra jocului de 
la Praga, vă propunem o scurtă 
„întoarcere" spre cuplajul de du
minică dimineața, al echipelor de 
tineret, pentru că el nu este mai 
puțin semnificativ.

Fără îndoială că înfrîngerea c- 
chipei „de 23“ a fost o surpriză 
neplăcută pentru majoritatea spec
tatorilor, determinată în primul 
rînd de jocul foarte slab. Din a- 
cest punct de vedere, victoria echi
pei „de 21“ (antrenori I. Voica și 
Gh. Staicu) este un fel de „gaz 
peste foc", creind un moment de 
contradicție care se cere a fi ex
plicat.

De ce a jucat atit de slab echi
pa ..de 23“ ?

Din capul locului, să nu omi
tem valoarea superioară a parte
nerului cehoslovac, care a oferit 
spectatorilor un fotbal modern, de 
frumoasă circulație, fcu un angaja
ment fizic fără rabatul prezent

Niculescu, devenit jucător de bază 
al echipei campioane, il depășește 
pe Tarău. Fază din meciul Di

namo — Steaua 
Foto : Dragoș NEAGU 

(în general) la noi în cazul unul 
meci amical. Dar, în ciuda valorii 
de ansamblu a echtpei cehoslova
ce, evoluția bătrînilor noștri... ti
neri nu poate fi explicată doar 
prin programul deosebit de încăr
cat al ultimei săptămîni, prin u- 
nele absențe notabile, prin pre
zența nedigerată a lui Dumitrache, 
despre care se spune că ar fi creat 
o serie de complexe mai tinerilor 
săi coechipieri ș.a.m.d. De altfel, 
prima idee cade, deoarece „echipa 
de 21" a găsit resursele necesara 
unui joc mai bun, in cadrul ace
luiași program de reală dificulta
te. Și ca să încheiem cu meciul 
în sine, să mai amintim că în jo
cul de vineri seara, deci cu vreo 
36 de ore înaintea testului cu Ce
hoslovacia, echipa „de 23“ a pier-

loan CHIRILA 
Gheorghe NERTEA

(Continuare în pag. 2-3)

BOXERI 
ROMÂNI 

LA „TURNEUL 
STRANDJATA“
La Sofia va avea loc, între 2 

și 6 aprilie, o nouă ediție a tra
diționalei competiții internaționale 
de box dotată cu „Trofeul Strand- 
jata“. Și-au anunțat participarea 
sportivi din 12 țări, din Europa 
și Africa, printre care șl pugiliș- 
tii români i Mihai Toma (muscă). 
Constantin Voinescu (cocoș), Ion 
Guță (pană) și Constantin Văran 
(semigrea). Grupul sportivilor ro
mâni este însoțit de antrenorul 
Nicolae Grigore și arbitrul Ladis- 
lau Krauser.

Cu acest prilej, în capitala Bul
gariei va avea loc (4—6 aprilie), 
ședința Comitetului balcanic de 
box, cu următoarea ordine de zii 
Balcaniada de box pe 1975 ce se 
va disputa în Bulgaria și Cam
pionatul balcanic de tineret (pri
ma ediție) preconizat pentru acest 
an în Turcia. La lucrări va par
ticipa Cristea Petroșeneanu, se-» 
cretar general al F.R. Box, B .



t)l)pX C.M. —GRUPA B DE LA SAPPORO

HOCHEISTII NOȘTRI 
AU FOST LA UN PAS DE 

0 PERFORMANTĂ REMARCABILĂ!
Hocheiștii români care au par

ticipat la întrecerile grupei B a 
campionatului mondial de la 
Sapporo au revenit sîmbătă seară 
tn Capitală. După cum se cu
noaște, la actuala ediție a C.M. 
reprezentativa României s-a cla
sat pe locul cinci, cucerindu-și 
astfel dreptul de a evolua, anul 

Niitor, la Jocurile Olimpice.
In legătură cu participarea la 

Sapporo am solicitat un interviu 
antrenorului principal al echipei 
române, Ștefan Ionescu.

— Cum apreciați evoluția repre
zentativei noastre la C.M. 7

— In general, mulțumitoare. In 
cele șapte partide susținute ho
cheiștii noștri au avut o com
portare bună, demonstrînd o ex
celentă pregătire fizică și o sea
mă de calități tehnico-tactice. Din 
păcate unele momente de cădere, 
pe parcursul diferitelor întîlniri, 
au privat echipa română de o per
formanță remarcabilă, un loc De 
podium, pe care -r cu siguranță 
— l-ar fi meritat. Repet, noi n-am 
avut nici un niței , slab, chiar și 
dintre cele pb care le-am pier
dut. în prima partidă cu R. D. 
Germană, de exemplu, după două 
reprize scorul era egal (3—3) deși, 
așa cum se desfășurase jocul, 
poate că ar fi trebuit ca echipa 
noastră să fi avut un avantaj de 
cel puțin un gol, mai ales că 
două ne-au fost anulate (!). In 
ultimele 20 de minute, cîteva gre
șeli grave ale sistemului nostru 
defensiv au permis adversarilor 
să înscrie de 4 ori I In meciul cu 
Iugoslavia (4—4) cu 20 de se
cunde înainte de sfîrșit, singur 
cu portarul Albreht, Axlnte a ra
tat victoria (N.N. Cronica acestei 
partide, transmisă ziarului Sport 
din Belgrad, de la Sapporo, are 
ca titlu .Românii ne-au oferit un 
punct I"). Astfel de faze s-au mai 
petrecut, din păcate și în alte 
meciuri...

— Cum a fost mult discutatul 
meci cu Elveția 7

— Fără nici o exagerare tre
buia să-1 cîștigăm și cu această 
victorie ne-am fi putut clasa pe 
locul trei I Hocheiștii noștri au 
fost mai buni, au dominat mai 
mult, au șutat mai mult la poarta 
apărată excelent de‘Jorns. S-a ra
tat însă din oelazii clare și în 
plus am fost nedreptățiți prin 
ncacordarea, de către arbitrul aus
triac Valentin, a trei goluri, ab
solut regulamentare, in min. 5 la 
0—1, în min. 26 la 2—1 și în min. 
37 la 2—3. (N.N. In ziarul „Sport" 
Zurich, în cronica lui Jurg Cassa- 
nova, există un întreg paragraf cu 
subtitlul „Românilor le-au fost a- 
nulate trei goluri"). Evident, anu
larea acestor goluri a cîntărit 
mult în balanța scorului general. 
In plus, am avut și o oarecare 
neșansă... Văzînd situația exis
tentă pe gheață, în ultimele 20 
de secunde ale jocului l-am scos 
p<> Nctedu din poartă pentru a 
introduce un jucător de cîmp ca 
să forțăm egalarea. Cu poarta 
goală s-a ratat însă șl, pe deasu
pra, am avut si două bare I

ortunie
VASILE SELEJAN (Dinamo) - CAMPION

AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI LA CICLISM-FOND
HANDBAL DIV!2!A B s a du- minica, programme! jocu
rile primei etape a returului, lată re
zultatele înregistrate : FEMININ, Seria I : 
Voința lași — Viitorul Vaslui 11—10 (7—8), 
Rulmentul Brașov — Voința Brașov 15—10 
(7-4) Voința București — Constructorul 
6—0; Seria a ll-a : C.S.M. Sibiu - Tri
coul Oradea 23—7 (10-5), Constructorul 
Baia Mare — Nitramonia Făgăraș 25—10 
(12-7), „U** Cluj-Napoca — Argeșeana
Pitești 14—11 (6—5), Oltul Sf. Gheorghe
- U.T. Arad 9-8 (3-4); MASCULIN, Se
ria I : Rafinăria Teleajen — Celostuf 
Brăila 21—12 (9-7), Comerțul Constanta
— Agronomia lași 12—15 (4—t>), Petrochi
mistul Pitești - Relonul Săvinești 15—27 
(7—10), Tractorul Brașov — Oltul Sf. 
Gheorghe 21-14 (10-6) ; Seria a ll-a : 
Nitramonia Făgăraș - C.S.M. Reșița 
17—14 (9-8), Metalul Copșa Mică — Ti
mișul Lugoj 18—13 (8—4), Constructorul
Oradea — A.S.A. Tg. Mureș 15—17 (9-10), 
Știința Petroșani — Știința Tg. Jiu 31—19 
(14—9), Gloria Arad — Cuprom Baia 
Mare 15-13 (10-9).
HOCHFI *N P*îMA PARTE A LU- HVk-nci NI| APRIL,E se vor dis_ 
pută la București și Miercurea Ciuc. 
turnee'e finale ale campionatelor repu
blicane de juniori | și II, precum și al 
,, Cupei Speranței". Disputa juniorilor 
mari va avea loc la București între 7 șl 
12 aprilie, cu o singură zi de pauză și 
cu participarea formațiilor Școlarul Bucu
rești, Sport Club și Liceul nr. 1 - ambele 
din M. Ciuc, Dunărea Galați și Metalul 
Rădăuți. |n întrecerea juniorilor mici» 
la Miercurea Ciuc, între 7 și 14 aprilie 
1și vor disputa intîietatea echipele 
Steaua, Șc. sp. Rădăuți, Șc. sp. Miercu
rea Ciuc și S.C. Miercurea Ciuc.
ÎNOT PRIMA COMPETIȚIE OFICIA-

LA a ANULUI. La sfîrșitul a- 
cestei săptămini (4—6 aprilie) bazinul de 
50 m din Mamaia va găzdui prima corn- 
oetiție oficială a anului : campionatul 
național pe echipe al copiilor. La între
ceri vor lua parte aproape 4Q0 de tineri 
înotători reprezentînd 24 de secții din 
întreaga țară, printre ei și cîțiva cam
pioni balcanici de junior» (Mihaela 
Georgescu, Valeria Vlăsceanu).

VALERIAN NETEDU

— Care au fost jucătorii noștri 
cei mai merituoși 7

— Portarul Netedu a jucat în 
6 din cele 7 meciuri. A primit 170 
de șuturi si numai 16 goluri, ceea 
ce reprezintă un coeficient de 
91,4%. In clasamentul portarilor 
a fost al patrulea (primul, japo
nezul Otsubo cu 93%). Dintre 
fundași, cel mai bun, căpitanul e- 
chipei Varga. Bine s-au compor
tat și tinerii Gali — Antal, dar 
numai In primele patru meciuri. 
Ceilalți, Ioniță, Justinian și Flo
rian au jucat inegal și au comis 
destule greșeli. Dintre cei 12 ata- 
canți, evoluții bune au avut Pană, 
Axinte. Bașa și Pisaru. Restul, ca 
și fundașii, au fost inegali de la 
un meci la altul sau chiar pe 
parcursul aceleiași partide. S-a 
ratat foarte mult și nu o dată 
sarcinile în defensivă ale atacan- 
ților n-au fost respectate, ceea ce 
a duș la primirea de goluri. încă 
nu se știu a fi fructificate si
tuațiile de superioritate numerică. 
Iată, un singur exemplu, în me
ciul cu Elveția am avut superio
ritate numerică de 8 ori (cite 2 
minute) timp în care am reușit 
doar un singur gol, ceea ce este 
desigur foarte puțin.

întrecerile din Janonia au fost 
mai echilibrate decît la oricare 
altă ediție a C.M. și exceptînd 
formația R. D. Germane, evident 
mai bună, toate celelalte șapte au 
fost de o valoare aproximativ e- 
gală, incluzind printre acestea și 
Olanda care s-a clasat ultima, 
nereușind decît un singur punct.

★
Concluziile participării repre

zentativei României la C.M., desi
gur mult mai ample decît cele 
prezentate aici, vor sta la 
baza acțiunii de pregătire a 
viitorului sezon hochcistic inter
național, pentru care — încă de 
pe acum — se impun o serie de 
măsuri.

Interviu realizat de 
Romeo VILARA

Șoseaua București — Ploiești (va- 
rianța Buftea), între bornele kilome
trice 7 și 67, a găzduit ieri întrece
rile contînd pentru campionatul mu
nicipal de fond la ciclism. Vremea 
excelentă, ca și buna organizare au 
permis sportivilor să-și dispute în- 
tîletatea în condiții optime, seniorii 
reușind chiar să realizeze, la capătul 
celor 120 kilometri parcurși, o me
die orară mulțumitoare : 41,200 km. 
Dintre acțiunile mai importante la

PE MICUL 

ECRAN
lată ce vom vedea in această 

săptămînă pe micul ecran.
JOI, ora 21,50 „Gool* — emi

siune cu cele mai frumcase faze 
din meciurile de fotbal disputate 
în seara precedentă pe stadioa
nele europene.

SiMBATA, era 16.30 : F.C. Ar
geș — Dinamo București (Divizia 
naționala). Transmisie directă de 
la Pitești.

DUMINICA, ora 15.20 : „Primii 
pași în tenis** — lecții cu Ion 
Țiriac. Un serial care vine in 
ajutorul celor ce au îndrăgit acest 
sport sau al acelora care îl 
practica și vor sâ progreseze. 
Pe scurt, tenisul pe înțelesul tu
turor... in 11 lecții o Ora 15.40: 
Canotaj academic. Tradiționala 
Întrecere de pe fluviul Tamisa, 
dintre echipajele de 8-4-1 ale 
universităților Oxford șl Cam
bridge • Ora 16,15: „Premiul
Americii** — alergare Internațio
nală de trap pe hipodromul Vin
cennes de la Paris • Ora 16,30: 
hochei pe gheață Cehoslovacia 
— U.R.S.S., selecțiuni înregistrate 
de la Praga.

NUMEROASE COMPETIȚII DE TENIS
PE AFIȘUL LUNII APRILIE

Soarele cald de aprilie dă sem
nalul unei intense activități în 
aer liber, pe terenurile de tenis 
proaspăt pregătite pentru între
ceri. Este de menționat, în pri
mul rînd, tradiționalul „Criteriu 
de primăvară", competiție care se 
adresează tuturor categoriilor de 
seniori, tineret și juniori. Jocurile 
vor fi programate între 7 și 13 
aprilie, pe terenurile de la Tenis- 
Club București, Școala sportivă 
nr. 3 și Steaua. De asemenea, 
profitînd de vacanța de primă
vară a școlarilor, o serie întreagă 
de competiții sînt rezervate jucă
torilor tineri. Notăm astfel dispu
tarea, . între 14 și 20 aprilie a 
„Cupei Municipiului București", 
pfentru categoriile de juniori și 
copii, cu participarea sportivilor 
din întreaga țară. Gazdă va fi, 
din nou, frumoasa bază a Tenis- 
Clubului. Un alt concurs pentru 
cei mai tineri tenismani este or
ganizat chiar din această săptă- 
mînă (5—14.IV) de către clubul 
„Tot înainte", de pe lîngă Pala
tul Pionierilor. întrecerea poartă 
titulatura de „Memorialul Radu 
Suvalcea" și este dedicată aminti
rii fostului antrenor și animator 
al tenisului, care a avut o pre
țioasă contribuție în răspîndirea

CONCURSURI
DE SCHI

Deși a mai rămas puțină ză
padă, totuși, sîmbătă șl duminică 
au avut loc întreceri de schi. Ast
fel, la . Poiana Brașov, s-a dispu
tat Concursul republican al șco
lilor sportive. Cursele au avut loc 
pe categorii de vîrstă și au fost 
cîștigate de următorii : slalom 
special, băieți născuți 1965—1969 : 
Istvan Olah (M. Ciuc), 63—64 : 
Zoltan Balas (M. Ciuc), 61—62: 
Leonard Frățilă (L.E.S.), 59—60 : 
Mihai Olaru (L.E.S.), 57—58 : Alin 
Năstase (L.E.S.), 55—56 : Sorin A- 
dăscăliței (L.E.S.) ; fete aceleași 
categorii de vîrstă : Carmen Kav- 
nic (M. Ciuc), Ileana Vladislav 
(Petroșani)j Petreș Czila (M. Ciuc), 
Maria Manolache (L.E.S.), Juja Raț 
(L.E.S.), Angela Manole (L.E.S.). 
Coborîre, fete : 1. Angela Manole,
2. Aurelia Nițu (ambele de la
L.E.S.), 3. Claudia Ionescu (Si
naia), băieți născuți 1957—1958 : 
1. Alin Năstase (L.E.S.), 2. Radu 
Buta (V. Dornei), 3. Dumitru Ol- 
teanu (L.E.S.), 1955—1956 : 1. So
rin Adăscălițci (L.E.S.), 2. Mihai 
Săracu (L.E.S.), 3. Ștefan Galu
(Brașov).

La Fundata au avut loc între
cerile fondistilor dotate cu „Cupa 
federației". IATA REZULTATELE: 
seniori. 8 km : 1—2. Gh. Ionetecu 
(Dinamo) și C. Mandruș (A.S.A.) 
31,32, 3. N. Cojocaru (Dinamo)
32,24 ; senioare, 4 km : 1. Lucia 
Barabaș 18,42, 2. Elena Tișcă 19,37,
3. Lucia Benga 20,16 (toate de la 
Tractorul) ; juniori, 4 km : 1. E. 
Cercel (A.S.A.) 15,48, 2. I. Pelin 
(St. roșu) 15,58, 3. M. Gîrbacea 
(L.E.S.)' 16,21.

cursa seniorilor merită subliniată 
evadarea din pluton, după numai 10 
km de rulaj, a trioului N. Gavrilă, 
T. Covaci (Steaua) și I. Gelbează 
(Voința). Acești sportivi au alergat 
împreună circa 50 km, după care, 
așa cum era de așteptat, ei au fost 
încorporați în pluton, venit în 
trombă din urmă. La întoarcere se 
pedalează cu 45—48 km/h și nimeni 
nu mai are curaj să întreprindă.- ceva 
în mod special. Vasîle Selejan (Di
namo), cu un sprint excelent, a reu
șit din nou să se detașeze în postura 
de învingător, cu timpul de 2 h 55:36. 
L-au urmat Ene Ștefan (Steaua), Ilie 
Valentin (Dinamo), Ion Cojoearu 
(Steaua). Nicolae Gavrilă (Steaua) — 
toți același timp. Ceilalți campioni : 
juniori mari — Viorel Vlad (Șc. s=p. 
2) care a parcurs 60 km în 1 h 33:55; 
juniori mici — Andrei Gutue (Șc. sp. 
1) a acoperit 30 km în 50:17; semi- 
curse 17—18 ani — Aurel Petro (Șc. 
sp. 1) care, în cei 10 km ai cursei a 
realizat 19:16; scmicurse 14—16 ani — 
Marian Manole (Șc. sp 2) a parcurs 
10 km în 19:12; biciclete oraș — Cos- 
tel Nicolae (Șc. sp. 1). 10 km în
22:48.

Gh. ȘTEFANESCU

HIPISM |
Reuniunea de duminică a debutat 

cu o cursă foarte contestată de către 
spectatori, prin prisma timpilor în
scriși de către concurenți. care, în 
realitate, au fost realmente discuta
bili, lâsînd totul la victoria iepei 
Reclama. Punctul nevralgic al reu
niunii nl s-a părut însă modul de 
dezinformare al publicului prin pro
gramul oficial, care a specificat că, 
în prima cursă, a fugit armăsarul 
de 4 ani, Vax din Bosfor și Varna, 
iar în alergarea a iV-a. iapa Vetu- 
ria. tot de 4 ani. din Săltăreț și Var
na. Ne permitem să întrebăm pe 

sportului cu racheta în rîndu- 
rile pionierilor. In sfîrșit, notăm 
că tot în această lună se dă 
startul în competiția de masă or
ganizată de ziarul „Scînteia tine
retului" și dotat cu cupa pe care 
o oferă confratele nostru.

Numeroase vor fi și prezențele 
tenismanilor români peste hota
rele țării. în această săptămînă 
se dispută la Tucson (Arizona) 
turneul A.T.P., la care și-au anun
țat participarea Uie Năstase și Ion 
Tiriac. Ceilalți dintre jucătorii 
noștri fruntași — D. Hărădău, T. 
O viei, Tr. Marcu, M. Tăbăraș — 
evoluează în al doilea turneu de 
la Monaco, pentru a continua a- 
poi cu probele incluse în Circui
tul Mediteranean t Barcelona (7— 
13.IV), Valencia (14—20.IV), Ma
drid (21—27.IV) și Nisa (27.IV— 
4.V). Tinerele noastre rachete vor 
figura pe lista participanților la 
turneul internațional de la Soci 
(14—20.IV), iar la sfîrșitul lunii 
(de la 27IV) Brăila va fi gazda 
întîlnirii internaționale amicale de 
juniori România — Polonia, (rd. v.) i

DISPUTE INTERESANTE ÎN CAMPIONATUL MASCU
Despre etapa a XIII-a a campio

natului Diviziei A se poate spune 
că a fost una dintre cele mai in
teresante ale returului — s-au 
consemnat cîteva rezultate sur
priză, înfrîngerile gazdelor, ca și 
primul scor nedecis (2 347—2 347 
între Gloria București șl Voința 
Constanța). S-au făcut modificări 
in fruntea clasamentelor, ca de 
pildă, In seria Sud masculin, unde 
Voința București a cedat șefia 
formației campioane, Constructo
rul Galați. Minerul Baia Mare 
(seria Nord) deși a fost învinsă 
la Sibiu de către Electrica 
(5 269—5 168), continuă să dețină 
primul loc, dar la egalitate de 
puncte cu încă două echipe. In 
campionatul feminin fruntașele 
sînt și pe mai departe Rapid Bucu
rești (Sud) și Voința Tg. Mureș 
(Nord), sexteturi care în retur se 
prezintă într-o formă excelentă.

Iată cum se prezintă situația in 
fruntea și coada clasamentelor : 
FEMININ seria Sud : 1. Rapid
București 24 p, 2. Gloria Bucu
rești 21 p, 3. Laromet București 
18 p... 9. Voința Ploiești 4 p. 10. 
Voința Roman 2 p ; seria Nord :
1. Voința Tg. Mureș 22 p, 2. Vo
ința Cluj-Napoca 18 p (14 451 p.d. 
în deplasare), 3. Voința Timișoara 
18 p (14 406 p.d.)... 9. Record Cluj- 
Napoca 6 p. 10. C.F.R. Tg. Mureș 
4 p. MASCULIN — seria Sud : 1. 
Constructorul Galați 20 p (36 644 

„7 DIN 10“,
(Urmare din pag 1)

tentice, de clasă internațională, 
există, alături de ei alți sportivi 
care urcă rapid treptele perfor
manței.

Pentru a fi sinceri, trebuie să 
spunem, urmărind desfășurarea ce
lor cinci probe, aveam senzația că 
atleții noștri nu trebuiau să 
piardă vreo cursă, atît de puter
nică era Impresia bunei lor pre
gătiri. Șl nu au pierdut decît ju
niorii — din evidefite greșeli de 
tactică, atît la individual cit și 
pe echipe, greșeli pe care le pu
nem pe seama lipsei de expe
riență, toți fiind debutanți In
tr-o competiție internațională — și 
Uie Floroiu la seniori (scriind că 
a pierdut îi recunoaștem de fapt, 
valoarea !), deși campionul nostru 
a dat tot ce putea. Disputa sa cu 
Vulovici, pe traseul de la Felix, 
a însemnat o luptă pe un teren 
arat între o bicicletă de curse și 
un tractor...

Cîteva considerații pe marginea 
celor 7 victorii românești. Cea 
mai impresionantă — și mai va
loroasă, avînd în vedere opoziția 
— a fost a Nataliei Andrei. Deși 
a fost bolnavă toată săptămîna 
dinaintea crosului și s-a pre
zentat slăbită la start, cam
pioana europeană a cîștigat cate
goric, dovedind nu numai o clasă 
înaltă ci și o deosebită inteli
gență tactică. Foarte bune com
portările Marianei Suman (ea a- 
nunță un excelent sezon de pistă) 
și Rafirei Fița, care au adus e- 
chipei de senioare cel de-al pa-

acești „corifei zootehniști" care or
ganizează cursele actuale, cum e po
sibil ca în decursul aceluiași an. o 
iapă reproducătoare, să dea naștere 
la doi cai, din armăsari diferiți ? Au 
descoperit poate o metodă nouă de 
reproducție, care, din modestie, nu 
ne-au comunicat-o ?

REZULTATE TEHNICE î cursa I 
Reclama (Gh. Tănase). 46,6 Securit, 
simplu 7, ordinea 52; cursa a Il-a 
Heliodor (A. Brailovschi) 33,9. Men
tor, simplu 5. event 61. ordinea 34 ; 
cursa a IH-a Blanc (D. Stan) 37.2, 
Cornișa, simplu 6, event 93. ordinea 
335; cursa a^IV-a Orleta (A. Brai

„CLIPA F. R. M.“, LA IV

UN SPECTACOL
„CUPA F.R.M." la motocros a 

continuat duminică, la Morenl, cu 
etapa a doua. Desfășurate la 
concurență cu un cuplaj de fotbal, 
întrecerile au fost vizionate de 
peste 8 000 de spectatori, satisfă- 
cuți pe deplin de spectacolul ofe
rit de către cei peste 50 de aler
gători, majoritatea tineri. Se cu
vine să subliniem munca depusă 
de antrenorii Paul Millner (Tor
pedo Zărnești), Ion Ștefan (Loco
motiva Ploiești), Ștefan Chițu 
(Poiana Cîmpina) și Otto Ștefani 
(Steagul roșu Brașov) care au 
prezentat cei mai mulți concu- 
renți Ia startul probelor rezer
vate tineretului. Confirmînd bu
nele aprecieri, Ernest Miilner, Ni» 
colae Arabadgi, Jean Pescaru, 
Alexandru Ilicș, loan Popa, Ro
meo Diaconu și alți tineri se a- 
nunță motocrosiști de nădejde.

Seniorii (îl așteaptă în curînd 
cîteva importante confruntări in
ternaționale) și-au disputat întîie- 
tatea după o nouă formulă. în trei 
manșe, fiecare a cîte 20 de mi
nute, plus două ture. Suferind u- 
nele defecțiuni tehnice, Ștefan 
Chițu, Aurel Ionescu și Mihai

Banu, pri 
nevoiți 
manșă sa 
ria cîmpii 
ran, în 
formă.
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p.d.), 2. Voința București 20 p
(31513 p.d.), 3 Flacăra Cimpina 
18 p... 9. Rafinorul Ploiești 10 p, 
10. Dacia Pitești 2 p ; seria Nord : 
1. Minerul Baia Mare 16 p (35 242 
p.d.) 2. C.F.R. Timișoara 16 p
34 696 p.d), 3. Progresul Oradea 
16 p (34 591 p.d.)... 9. C.F.R. Tg. 
Mureș 8 p, 10. Lemnul Satu 
Mare 4 p.
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SPORTIVI

ÎN ÎNTRECERI INTER

. LUPTE

La Budapesta a avut loc, la 
sfîrșitul săptămînii trecute, un 
turneu internațional de lupte li
bere, la care au participat spor
tivi fruntași din Cuba, R.D. Ger
mană, R.F. Germania, R.P. Mon
golă, Polonia, România, U.R.S.S. 
și Ungaria. Emilian Cristian (cat. 
74 kg), Ion Dumitru (cat. 90 kg) 
și Ladislau .Șimon (cat. +100 kg) 
s-au clasat pe locul 2, iar Gheor- 
ghe Dobronel (cat. 57 kg) și Pe
tre Coman (cat. 62 kg) pe locul 3.

LA FELIX
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trulea titlu balcanic consecutiv 
(Andrei și Fița au fost de fiecare 
dată în echipă).

Gbeorghe Ghipu a cîștigat fără 
probleme cursa tineretului. El a 
refuzat un succes categoric — sau, 
mai degrabă, spectaculos — pen
tru a-i ajuta pe Bebereche și Bu
ruiană (clasați pe locurile 3 șl 4). 
Elevul lui Silviu Dumitrescu a 
ciștigat la Felix ce] de-al patru
lea titlu individual consecutiv la 
Crosul Balcanic (două Ia juniori, 
două la tineret) din cele patru 
participări.

Tot a patra victorie consecutivă 
— cu echipa în alcătuiri diferite — 
au obținut și junioarele, atît la 
individual cît și pe echipe. Lidera 
de azi Elisabcta Bakalar, acest 
talent de excepție, era poate atleta 
căreia traseul îi convenea cel mai 
puțin. Și. totuși ea a cîștigat au
toritar, făcînd dovada unei ex
celente pregătiri, ce trebuie să o 
ducă în viitorul sezon — după o- 
pinia antrenorului ei. Ștefan Po
pescu — la un rezultat în jur de 
2:04 la 800 m.

Felicitîndu-i pe atleți și an
trenori, deopotrivă, încheiem 
subliniind spiritul de echipă al 
tuturor reprezentanților noștri, 
care s-au ajutat atît în timpul 
curselor, în cadrul aceleiași cate
gorii de vîrstă, cit și prin încu
rajări adresate celor aflați In
tr-un moment sau altul în în
trecere.

Aceasta este, credem, una din 
explicațiile frumoasei ascensiuni a 
semifondului și fondului româ
nesc.
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lovschi) 32,7. Tartan, simplu 5, event 
54. ordinea 28. triplu cîștigător 193 ; 
cursa a V-a Hîrca (1. Ivan) 30,1, 
Feriga, simplu 3. event 15, ordinea 
24.’ triplu cîștigător 320: cursa a Vl-a 
Hilton (G. Grigore) 29,7. Trufia, sim
plu 4, event 17. ordinea 18, triplu 
cîștigător 122: cursa VII Rost (Tr. 
Marinescu) 26,5. Copila. Domnita, 
simplu 2, event 13. ordinea 28, triplu 
cîștigător 167. ordinea triplă 244; 
cursa a VÎTI-a Iezura (I. Bănică) 
30.7. Cravașa, simplu 10, event 26. 
ordinea 53.
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(baschet)

3 ani la Dinamo. Este

ÎN PRIM PLANUL ÎNTRECERILOR

CODREA (judo)
La finalele campionatelor republicane in

dividuale de judo ale seniorilcr, desfășurate 
sîmbătă și duminică in sala Floreasca. tî- 
nărui Iacob Codrea (Dinamo București) a 
repurtat un succes remarcabil. cticerind 
două din cele șase titluri : la categoria grea 
și la open. Performanța realizată de Codrea 
n-a mal fost obținută de nici un alt spor
tiv la vreuna dintre edițiile anterioare ale 
competiției. El și-a dominat cu autoritate 
aproape toți adversarii pe care i-a întîlnit, 
cîștigînd șase partide înainte de limită și 
patru prin yusei-gachi (superioritate teh
nică). Născut în satul Paloș, comuna Cota, 
județul Brașov, la 24 martie 1952 (înălțimea 
1,90 m, greutatea 103 kg). Codrea a început 
să practice judo-ui în 1968 la Știința Me
diaș. primii săi pași filndu-1 călăuziți 
antrenorul Aureliu Barbu. După numai 
an, el a îmbrăcat tricoul de campion 
juniori, succes pe care l-a reeditat șj 
următoarele două ediții. Pregătindu-se 
deosebită conștiinciozitate. Codrea a atras 
atenția antrenorilor fiind selecționat în lo

tul reprezentativ de juniori și, apoi, în cel de seniori. Anul trecut, după 
ce a cucerit primul său titlu de campion al țării (la open), a fost inclus 
în lotul țării noastre aliniat la C.E. de la Londra clasîndu-se pe un 
merituos loc IV la categoria grea. Continuînd să se pregătească cu 
sîrgulnță, Codrea are reale perspective de 
semnate. în prezent face parte din clubul 
Gheorghe Donciu).

a realiza succese și mai în- 
Dinamo București (antrenor

VASILE POPA
Confirmînd forma excelentă manifestată 

In acest sezon internaționalul Vasile Popa 
s-a dovedit si în derby-ul Dinamo — Steaua, 
de sîmbătă seară, unul din jucătorii de 
bază ai campionilor. Dinamovistui a stră
lucit in jocul defensiv, recuperînd baloane 
pivoților echipei Steaua numeroase baloane 
și s-a dovedit totodată cel mai eficace ju
cător (25 p) dintre toți baschetbaliștii care 
au evoluat în această pasionantă dispută.

Promovat anul acesta căpitan al echipei 
naționale, inginerul Vasile Popa (s-a năs
cut la 1 ianuarie 1949 șl are 1,97 m) este 
unul dintre cei mai valoroși baschetbaliști 
ai țării, specialiștii apreciind nu numai 
buna sa pregătire tehnico-tactică, dar și 
seriozitatea, totala sa dăruire în joc.

A început să practice baschetul la Șe. sp. 
Ploiești (antrenoare Silvia Popescu); în 
1968 a debutat în prima reprezentativă a 
țării : a jucat la Politehnica București, iar 
căsătorit cu maestra sportului Cornelia Popa și se află în așteptarea 
unui viitor atlet(ă) sau baschetbalist(ă). care în mod sigur se va numi 
— în cinstea ultimului succes al dinamovistului — Victor sau Victoria.

ȘTIRI
• C.F.R. CLUJ-NAPOCA ÎN 

ALBANIA. în perioada. 10—18 a- 
prilie, echipa C.F.R. Cluj-Napoca 
va efectua un turneu de 3 jocuri 
în Albania, unde va întîlni for
mații din prima divizie încă ne
desemnate. Fac deplasarea urmă
torii jucători I S. Moldovan, Bu- 
dușan, Szoke, Dragoniir, Visan, 
Lupu, Roman, M. Bretan, Cojo
carii. M. Pop, Tegean, Soo, Adam, 
Moga, Moș, Soporan, Voroneanu 
și N. Moldovan, însoțiți de antre
norul N. Săbăslău.

• F. C. ARGEȘ — STEAGUL 
ROȘU BRAȘOV 3—2 (1—0). Dispu
tat în fața a peste 8 000 de spec
tatori, duminică, la Pitești, acest 
meci amical a fost de un bun 
nivel tehnic. Jocul a plăcut și prin 
evoluția scorului șl s-a dovedit 
util prin rularea tuturor jucăto
rilor din cele două formații. Pen
tru gazde au marcat Jercan (min. 
10), Troi (min. 55 și 75), iar pen
tru brașoveni Gherghcii (min. 72) 
șl Hîriab (min. 85).

• DOUA INDISPONIBILITĂȚI 
ÎN LOTUL POLITEHNICII TIMI
ȘOARA. Jucătorii Giuchici și 
Păltinișan sînt indisponibili la ora 
actuală. Primul va fi supus cu- 
rînd unei operații de menise ; ce
lălalt urmează un tratament pen
tru o afecțiune la picior și se 
speră în însănătoșirea sa

• SELECȚIE LA SPORTUL 
STUDENȚESC. Clubul Sportul stu
dențesc organizează, în perioada 
vacanței de primăvară, o selecție 
pentru copii și juniori. Sînt ac
ceptați copiii care nu sînt legiti
mați Ia vreun club și născuți în
tre anii 1958—1966. Aceasta ac
țiune de selecție va avea loc în 
zilele de marți, miercuri, joi și 
vineri între orele 8—10 pe sta
dionul bucureștean Politehnica.

DESPRE „BĂTRÎNEȚEA" UNOR TINERI
(Urmare din pag 1)

dut și mai net (0—3) în fața ca- 
deților „de 21“.

„Tineretul de 23“ de ani ridică 
în momentul de față două pro
bleme :

1. Valoarea intrinsecă a fotba
liștilor din generația lui Multescu 
și 2. Felul In care acest tineret 
fotbalistic înțelege să se bată pen
tru a obține un loc sub soarele e- 
chipei naționale.

La primul punct s-ar putea spu
ne că valoarea individuală a fot
baliștilor „de 23“ nu este prea ri
dicată, dat fiind că scheletul echi
pei naționale, bazat pe aceiași Ră- 
ducanu — Dinu — Dumitru — 
Lucescu — Radu Nunweiller a 
..respins" cu destulă ușurință asal
tul generației mâi tinere. Dar. dacă 
privim dincolo de eșecul (deosebit 
de supărător) din meciul cu ..Ce
hoslovacia 23". ne dăm seama că 
generația actuală nu este barată 
net în duelul cu generația mai 
veche. Este adevărat că echipa de 
23 a jucat slab cu fotbaliștii ce
hoslovaci, dar nu e mai puțin ade
vărat că ea. ca echipă, poate să 
fie mîndră de faptul că s-a auto
dizolvat cedînd echinei naționale 
jucători ca G. Sandu. Sâtmărea- 
nu II. Bălăci. Bfilăni. Crișan (ca 
să nu mai vorbim de toți ceilalți.

de
ACTUALITĂȚI

CAMPIONATUL DE BASCHET I
(Urmare din pag I)

petițiile internaționale europene, 
cum sînt C.C.E. și Cupa cucelor.

La Steaua (antrenor M. Nedef), 
un lucru îmbucurător. După 11 
ani, echipa a izbutit să-și dispute 
la „pot.ou“ medalia de aur/spre 
deosebire de anii trecuți cînd Di
namo acumula punctele victoriei 
cu cîteva etape înaintea încheierii 
Diviziei A. întărirea lotului, un 
dIus de combativitate, o mai mare 
respectare a disciplinei de joc, 
iată cîteva din elementele care au 
determinat ca Steaua să lupte 
pentru titlu pînă în ultima clipă, 
în schimb, absenta unui conducă
tor de .ioc clarvăzător, lucid, efi
cient frînoază în mod vădit posi
bilitățile echipei. Oc^elak, Tarău, 
Savu, Cernat și Pîr.șii au fost ju
cătorii de bază pe parcursul cam
pionatului, ei avînd, însă, fluctua
ții supărătoare.

Medalia de bronz a campiona
tului national a fost cucerită de 
reprezentanții Universității Timi
șoara (antrenor N. lonescu', din 
rindul cărora s-au delașnt Omor, 
Cimpeanu, Minîus, Mănăîlă și 
Munteanu. Cu un ioc organizat și 
eficace, Universitatea a cules vic
torii (una asupra formației Steaua, 
la București) și avem convin
gerea că dacă ar fi abordat cam
pionatul cu mai multă îndrăznea
lă, putea concura direct pentru 
locul secund.

Pe Jocul 4 I.E.F.S. (antrenor D. 
Colibaba-Evuief), formația cu nu
mai două personalități (Chircă și 
Braboveanu). care își datorează 
sucesul (pentru că locul 4 este un 
succes pentru studenții de la

I.E.F.S.) efortului colectiv depus 
de întregul lot.

In plină campanie de întinerire 
a echipei (provocată de retragerea 
unor foști jucători de bază, în 
frunte cu Dcmian și Vizi), Univer
sitatea Cluj—Napoca (antrenor V. 
Geleriu) a obținut doar poziția a 
5-a, coborînd cu două trepte fată 
de anul trecut și cu trei fată de 
1973. Totuși, acest lucru nu con
stituie o nereușită (procesul de 
împrospătare produce anumite 
scăderi).

Rapid (antrenor H. Tursugian), 
cu un an în urmă candidată la 
retrogradare, a izbutit neaștepta
ta (dar meritata) performantă de 
a se califica în grupa fruntașelor 
baschetului românesc, ceea ce 
constituie un motiv de satisfacție 
pentru antrenor și jucători.

★
Tncepînd de mîine. timn de 5 

zile, sala sporturilor din Clu’-Na
poca va găzdui întrecerea echipe
lor feminine din cadrul turneului 
pentru locurile 7—11. Vor lua par
te Voința București, Universitatea 
Cluj-Napoca, C.S.U. Tg. Mureș, 
C.S.U Galați și Universitatea Iași

CLASAMENTE
MASCULIN. GRUPA 1—6

PORTULUI DE MASĂ
Cîmpina, I. Duțu, ospătar la mo- 

---------  telul „Paralela 45“. O rugăminte : 
finala să consemnăm strădaniile activis-

tinere- tulul Gll. lonescu, farmacist din
rural). Mănectu, care de 25 de ani să-
cîțiva dește în sufletele tinerilor pasiu-

necanic nea pentru tenisul de masă (cîști-
î. T. gătoarea competiției este eleva sa),
coope- Categoric și ceea ce am văzut 

licolae, duminică este o dovadă a dragos- 
cănești, tei pentru sport și mișcare în aer 
[.R.U.E. liber a ploieștenilor.

ES
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• DUPĂ MECIUL JUNIORI
LOR NOȘTRI LA GORI. Dumi
nică seară, tîrziu, echipa repre
zentativă de juniori □ țării noas
tre a revenit din Uniunea Sovie
tică unde, în localitatea Gori, a 
susținut meciul retur din preli
minariile U.E.F.A. cu selecționata 
similară a țării gazdă. Antrenorul 
C. Ardelcanu ne-a furnizat pri
mele amănunte despre această în- 
tîlnire încheiată — așa după cum 
se știe — la egalitate (0—0) ; „Jo
cul a fost, in general, echilibrat, 
cu o ușoară dominare a echipei 
gazdă in primele 45 de minute. 
După pauză, juniorii noștri au a- 
tacat cu mai multă eficiență, și-au 
creat trei ocazii clare de gol. ra
tate, insă, de Cimpeanu II. Nem- 
țeanu și Leac. De menționat și 
șutul expediat in bară de Cim
peanu II. Se pare că lipsa de cu

raj a fost factorul determinant, 
cu toate că am fost invitați să 
jucăm ofensiv de echipa gazdă 
care a prezentat două noutăți în 
atac, față de intîlnirea de la Pi
tești, dar care nu a prins o zi 
prea bună. încercările individuale 
nu au avut claritatea dorită față 
de jocul colectiv preconizat de noi. 
Am folosit următorul „11" : Cris
tian — Popa, Zahiu, Toader. Băr- 
bulescu — Bisoc (min. 41 Petcu), 
Leac. Cimpeanu II — Lupău (min. 
41 Cămătaru). Nemțcanu, Chitaru. 
O notă bună arbitrajului corect 
prestat de polonezul B. Pio- 
trowik"

• DOUA ETAPE INTERME
DIARE ÎN CAMPIONATUL RE
PUBLICAN DE JUNIORI. La 9 
aprilie se va disputa etapa a IV-a 
iar la 16 aprilie etapa a VI-a.

care au fost supuși — în timp — 
unor teste mai mult sau mai pu
țin reușite), si de faptul că „eșa
lonul care vine" promite echipei 
naționale un cuplu de stoperi cu 
un frumos viitor (Grigoraș — FI. 
Marin), o extremă stingă ca Ma
nea. un virf care se vrea realmen
te vîrf (Radu II) sau un portar 
cum ar putea fi Moraru.

Fără îndoială că echipei ,,de 23“ 
1 se pot face reproșuri în direcția 
selecției. Se pune firesc întreba
rea : oare nu avem un mijlocaș 
mai convingător decît o rezervă 
constantă a Stelei (Dumitriu IV) ? 
Oare nu avem pe lista posibililor 
o altă extremă decît cea numită 
Zamfir, adică o improvizație pe 
acest post ? Să fie oare Anghel 
o soluție pentru dinamizarea unui 
atac pină atunci steril ? Toate a- 
cestea sînt întrebări care pun în- 
tr-o lumină nu prea bună produc
ția ..fotbaliștilor care vin". Dar, 
dincolo de discuția pe marginea 
selecției — o discuție în general 
sterilă, dat fiind că singura echipă 
verificată este ’ doar cea care a 
jucat și nu cea care se constituie 
pe gazonul alb al hîrtiei — evolu
ția echipei de tineret (23 de ani) 
repune pe rol marea discuție care 
revine ca un leit-motiv in fotba
lul nostru : discuția pe tema men
talității lucitorilor noștri. Echipa 
..de 23" a cuorins cîțiva jucători 
fără nerv. Mulțescu. de pildă, joa
că in general ca un om nemulțu
mit de faptul că nu figurează în 
echipa națională. Dumitriu IV. că
pitanul echipei, e complexat și el 
do faptul că e doar rezervă la 
clubul său. Zamfir vede. în Du- 
mitrache. în primul rind o spe
rietoare. Jivan se consideră și el 
frustrat de cuplul Răducanu — 
Iorgulescu. Exemplele nu epuizea
ză lista. Dar ele explică de ce un 
novice de tipul lui Purima reu
șește să se ridice deasupra „se
natorilor" echipei de tineret, în 
compania unor coechipieri de com
partiment nemulțumiți și ei de 
faptul că bat pasul pe loc : i-am 
numit pe Smarandache și mai ales 
pe Dobrău. De altfel, scurta ana
liză a aceștei stări psihice explică, 
dacă vreți, și mârele plus al e- 
chipei „de 21". care, fiind real
mente o echipă tîriără. n-a avut 
timD să-și dezvolte... plictisul.

..Echipa de 23" a primit o lec
ție. O lecție care nu poate blama 
o generație de fotbaliști, dar care 
atrage atentia asupra faptului cd 
tinerețea este in primul rind o 
stare de spirit.

ETAPA A XVII-a A DIVIZIEI C
SERIA I

Laminorul Roman — Constructorul lași 
1—0 (0—0) Dorna Vatra Dornci — Con
structorul Botoșani 2—0 (1-0), Nicotină 
iași — Victoria Roman 0—0, Danubiana 
Reman — A.S.A. Cîmouluna Moldovenesc 
1—0 (0-0), Unirea lași — Soortul munci
toresc Suceava 4—1 (1—1). C.S. Botoșani 
— Metalul Rădăuți 2-0 (1—0), Foiesta 
Moldovița — Avîntul Frasin 1-0 (0—0).
Cristalul Dorohoi — Minerul Gura Humo
rului 1-1 (0-0).

Pe primele locuri in clasament, după 
etana a 17-a : f. C.S, BOTOȘANI 24 p 
(golaveraj 38—14), 2. Danubiana Roman 
22 p (24-14). 3. Unirea lași 21 o (26-17) 
...ne ultimele : 15. Avîntul Frasin 14 p 
(18-28). 18. Nicotină laș’ 8 p (18-39).

SERIA A ll-A

Oltuz Tg. Ocna — Hușana Huși 2—1 
(1—0), Constructorul Vaslui — Bradul Roz- 
nov 3-2 (3-0), Partizanul Bacâc —
CAROM Gh. Gheorqhiu-Dej 2-0 (2-0),
Textila Buhuși — Rulmentul B’rlad 2—1 
(1—0), Tractorul Vâleni — Energia Gh. 
Gheorghiu-DeJ 1—2 (1—1), Minerul Comâ- 
nești - Petrolul Moinești 0—1 (0-0), Ci
mentul Bicaz — Letea Bocâu 1—1 (0—1), 
Constructorul Gh. Gheorghiu-De| — Viito
rul Vaslui 0-3 (Constructorul a fost ex
clusă din campionat). /

Pe primele locuri •. 1. VIITORUL VAS
LUI 28 p (31—11), 2. Petrolul Moinești 
25 p (27—8) — din 16 jocuri, 3. Energia 
Gh. Gheorohîu-Dej 22 p (24—10)... ne 
ultimele î M. Hușano Huși 13 p (26—32), 
15. Partizanul Bacâu 11 p (16-34).

SERIA A lll-A

Chimia Buzâu — Petrolistul Boldești 
1-1 (0—1) Petrolul Teleajen Ploiești —
Poiana Cîmpina 1—2 (0—1), U.R.A. Tecuci
— Olimpia Rm. Sârat 0—0, I.R.A. Cîmpina
— Luceafărul Focșani 1—0 (0—0). Prahova 
Ploiești — Petrolul Beica 2—0 (1—0), Di
namo Focșani — Avîntul Mîneciu 5—1 
(3—1), Carpați Sinaia — Victoria Florestl 
3—1 (1—1), Bujorii Tg. Bujor — Chimia 
Brazi 2-1 (0-0).

Pe primele locuri : 1. PRAHOVA PLO
IEȘTI 27 p (44-9), 2. Olimnia Rm. Sărat 
2? p (37—29), 3. Poiana Cîmpina 21 p 
(36—21)... pe ultimele • 15. Petrolul Berea 
12 p (16-30), 16. Dinamo Focșani 9 p 
(33-48).

SERIA A IV-A
Dunărea Cernovodă — |.M.U. Medqidia 

1-0 (0-0), Cimentul Medgidia — Portul 
Constanta 3-1 (2-1), Electrica Constanta
— Granitul Babadaq 3-1 (3—1), Ancora
Galati — Marina Manqalia 2—2 (0—2).
Recolta Frecătei — Tehnometal Galati 
0-3, Viitorul Brăila — Voința Constanța 
0—1 (0-1), Știința Constanta — Comerțul 
Brâila 2—0 (0-0), Dunărea Tulcea — Ra
pid Fetești 1—1.

Pe primele locuri : 1. CIMENTUL MED- 
GIDIA^29 p (35—8), 2 Ancora Galati 25 
n 3. E’ectrlea Constanta 23 p
(37—21] .1^ pe ultimele ■ 15. Voința Con- 
s‘anțn o (23-37), 16. Recolta Frecătei 

n ÎA-J.--------------------------------------------------- -------

SERIA A V-A

Automatica București — I.O.R. Bucu
rești 1—1 (1—1), Olimpia Giurgiu — La- 
romet București 3—1 (2—1) Electronica 
București — Sirena București 1-1 (1-01,
Tehnometal București — Voința Slobozia 
2—1 (2—0), Șoimii 1AROM București —
Dunărea Giurgiu 0-1 (0-1), T.M. Bucu
rești - Unirea Tricolor București 2—1 
(1-0), IPRECA Călărași — Flacăra roșie 
București 1—1 (0-0), Azotul Slobozia —
Triumf București 4—0 (3-0).

Pe primele locuri ; 1. DUNĂREA GIUR
GIU 23 p (30—11), 2. Unirea Tricolor 
București 22 p (26—16), 3. Azotul Slobo
zia 22 p (30-23)... pe ultimele : 15. Teh- 
nometo! București 13 p (11—22), 15. La- 
romet București 10 p (15—39).

SERIA A Vl-A

Chimia Găești — Unirea Drâgășani 4—1 
(3—1), Textilistul Pitești — Petrolul Tîrgo- 
vlște 0—3 (0—0), Oțelul Tîrgoviste — Chimia 
Tr. Măqurele 1—3 (0-1), ROVA Roșiorii 
de Vede — Cimentul Fieni 4—1 (1—0),
Viitorul Scornicești — Chimistul Rm. Vîl- 
cea 3-0 (1-0), Lotrul Brezoi — Vagonul 
Caracal 2-0 (0-0), Cetatea Tr. Măau- 
rele — Dacia Pitești 5-1 (2—1), Recolta 
Stoică ne st l — Vulturii Cimpulung Muscel 
1-0 (0-0).

Pe primele locuri : 1. CHIMIA TR. 
MAGURCLE 26 p (38-11), 2. ROVA Ro
șiorii de Vede 25 p (31—17), 3. Lotrul 
Brezoi 21 p (32—27)... pe ultimele î 15 
Vagonul Caracal 11 p (19—27), 16. Texti
listul Pitești 8 p (11-33).

SERIA A VII-A

Progresul Băileștl — C.I.L. Drobeto Tr. 
Severin 2—0 (1—0), Dunărea Calafat —
Minerul Motru 1-0 (0-0), Victoria Cra
iova - F.O.B. Balș 0-3 (0-2), MEVA
Drobeta Tr. Severin — Metalurgistul Sadu 
2—0 (1-0), Dierna Orșova — Proaresul
Strehaia 1-0 (1-0), Cimentul Tg. Jiu — 
Steagul roșu Plenița 2—0 (1—0), Minerul 
Lupeni — C.F.R. Craiova 1—0 (0-0), Mi
nerul Rovinari — Progresul Corabia 2-0 
(0-0).

Pe primele locuri : 1. MEVA DROBETA 
TR. SEVERIN 24 p (22-11), 2. Minerul 
Motru 21 p (27—15). 3. Minerul Lupeni 
21 p (27—16)... pe ultimele : 15. Progre
sul Strehaia 12 p (14—36), 16. Steagul 
roșu Plenița 9 p (16—39).

SERIA A VIII-A
Minerul Oravlta — Progresul Timișoara 

1-1 (1-0), C.F.R. Caransebeș — Crișana
Sebiș 5-0 (3-0). Constructorul ,Arnd —
Minerul Ghelar 2—0 (1-0), Știința Petro
șani — Unirea Sînnicolau Mare 1-0 
(1-0), Metalul Bocșa — Unirea Tomna 
tic 1—2 (0-2), Ceramica Jimbolia — C.F.R. 
Simerla 0—0. Minerul Teliuc — Strunqarul 
Arad 3-0 (1-0), Electromotor Timișoara
— Metalul Oțelu Roșu 1—0 (0-0).

Pe primele locuri : 1. UNIREA TOM
NATIC 25 p (32-11), 2. Metalul Oțelu 
Roșu 25 p (28-10). 3. Minerul Ghelar 
19 n (25—18).., p*» ultimele • 15. Minerul 
T-lluc n (9-18), 16. Crișana Sebiș

SERIA A IX-A

Minerul Bihor — Olimpia Oradea 1—1 
(0-0). C.I.L. Blaj — Cimentul Turda 2—0 
(1—0). Voința Oradea — Constructorul 
Alba lulia 2—1 (0-1), Unirea Alba lulia
— Aurul Brad 1—0 (1-0) Minaur Zlatna
— Dermota Cluj-Napoca 1—0 (0-0),
Construcții Montaj Cluj-Napoca — Textila 
Sebeș 2-0 (1-0), Arleșul Cimoio Turzil
— Soda Ocna Mures 1-0 (1-0), Recolta 
Sa Ion ta - Dacia Orâștie 0—1 (O-1).

Pe primele focuri : 1. OLIMPIA ORA
DEA 26 p (33-15). 2. Dacia Orăstfe 25 p 
(25—11). 3. Aurul Brad 20 p (40-15)... 
pe ultimele : 15. Minaur Zlatna 11 p 
(15-28), 16. Cimentul Turda 10 p (15-33).

SERIA A X-A
Minerul Boia Borsa — C.I.L. Sighetu 

Marmațieî 0—1 (0-0), Minerul Băiuț —
Minerul Boita 1—1 (0-0). Armătura Za
lău — Oașul Negrești 2-0 (2—0), Bradul 
Vișeu — Rapid Jibou 2—1 (2—0), Biho
reana Marghita — Victoria Zalău 3-0 
(0-0), Unirea Tășnad — Someșul Satu 
Mare 2—1 (0-0), Voința Corei — Mine
rul Covnle 2-1 (1-1). CUPROM Eoia
Maro — Minerul Sunculuș 4-1 (4-0).

Pe arimele locuri : 1. C.I.L. SIGHETU 
MARMAȚIEl 29 p (39-4). 2. Minerul Cav- 
nlc 23 d (29—15), 3. Armătura Zalău 
22 p (25—14)... pe ultimele r 15. Ur»ir*»a 
Tăsnad 12 p (18—31), 16. Oașul Ne
grești 11 p (18—30).

SERIA A XI-A
Unirea Dej — Unirea Crishiru Secuiesc 

3—2 (1—1), Foresta Bistrița — C.I.L. Gherla
1— 1 (0—1), Metalul Codșo Mică — Viito
rul Gheorghleni 1—0 (1—0). Chimica Tir-
nâvenl — C.F.R. Siahisoara 2—0 (2—0).
Minerul Rodna — Vitrometan Medias 4-1 
(3—0). Locul Ursu Sovata — A.S. Miercu
rea Ciuc 1—0 (1—0), Minerul Bă’an — 
Gloria Bistrița 0—0. Viitorul Tg. Mureș
— Avîntul Reghin 3—2 (2—01.

Pe primele locuri : 1. GLORIA BIS
TRIȚA 26 p (39—7), 2. Unirea Dej 26 p 
(31—16), 3. Viitorul Gheornhienî 20 o
(38—22)... De ultimele r 15. Minerul Ror’no 
13 o (16—30), 16. Unirea Cristuru Se
cuiesc 9 p (10-28).

SERIA A Xll-A
Chimia Or. Victoria — Carnet» Bosse*

2- 0 (1-01, I.C.I.M. Brașov - I.P.A. Sibiu
1—0 (1-0), Inter Sibiu — Nîtramonia fă
găraș 1—0 (1—0), Măaura Cndlea — Ca* 
ralmanul Bușteni 3—1 (1—1). Toroedo Zăr
nești — Unireo Sf. Gheomhe 0-0, Mine
rul Boroolt — Textila Cisnădie 3—1 
(2—1), Carpatl *Covasna — Precizia Săcele 
O-3 (0-0). Forestierul Tq. Secuiesc —
Progresul Odorhelu Secuiesc 0—1 (0-0).'

P«* nrîmele locuri t 1. NffRAMON’A 
FĂGĂRAȘ 27 p (48—12), 2. Precizia Să- 
cele 20 p (22—11), 3. I.P.A. Sibiu 20 P 
(20—12), 4. Unirea Sf. Gheorahe 20 p 
(27—22).« pe ultimele : 15. Minerul Ba- 
raolt 9 p (18—50), 16. Carpați Covasna 
5 p (13—42).

Rezultatele ne-ou fost transmise 
către corespondenții noșUi wok^ț°[i^2

I1948—1393
1862—1498
1595—1468
1519—1590

41
39
36
31

1
3
6

11

21
21
21
21

Cluj-Napoca
21
21

Steaua 
„U- Timiș. 
I.E.F.S.
„U‘

Rapid

20
18
15
10

8
7

13
14

29
28

I
Grupa 7—12

7. Farul
8. „Poli" Iași
9. I.C.E.D.

10. „Poli*
11. C.S.U.
12. C.S.U.

BUC. 
Galați 
Tg. M.

21 12 9
21 11 10
21
21
21
21

9 12
8 13
5 16
3 18

1645—1644 
1536—158C
1518— 1509
1519— 1605 
1452—1703 
1415—1753

33
32
30
29
26
21

I

I
IFEMININ

1. I.E.F.S. 20 18 2 1396—1163 38 I
2. Politehnica 20 17 3 1600—1155 37 1
3. Olimpia-Constr.

20 14 6 1397—1265 34
4. Rapid 20 12 8 1327—1286 32 I
5. CrișuJ 20 11 9 1235—1266 31 1
6. ,,U“ Timl$. 20 10 10 1359—1322 30 ■
7. Voința 20 10 10 1242—1224 30 ■8. „U“ Cluj-Napoca I

20 8 12 1325—1473 28 I
9. C.S.U. Tg. M. 20 4 16 1121—1397 24 1

10. C.S.U. Galați 20 3 17 1210—1372 23 ■U. „U“ iași 20 3 17 991—1330 23 I
ES

P"’’ LOTO — PRONOSPORT INFORMEAZĂ:
32,25 a 2.358 lei ; cat. D : 1.762,50 

ariantă a 60 lei ; cat. E : 115.55 a 200 lei; 
I : 1,10 cat. F : 2.164,70 a 40 lei.
25 a REPORT CATEGORIA A :

1.495 894.610 lei
ei ; a Faza Il-a : cat. G : 3.30 a

10.000 lei sau la alegere o 
k I : excursie de 2 locuri în Turcia

sau R.D.G. $i diferența în nu- 
I II : merar; H : 16,30 excursii 1 loc
I în RD.G sau contravaloarea în
I A : 1 numerar 3000 lei ; I : 75,85 va-
I ; cat riante a 1.000 lei ; J : 234,70 a 
l. C ; 100 lei.

Faza a III-a: cat. M : 1 va- ■ 
riantă 10«/0 a 7.000 lei ; N : 1,55 | 
a 25.000 lei din care la alegere 
o excursie 1 loc în Italia ■ 
Franța sau în Turcia (2 locuri) | 
și diferența în numerar; O; 3,75 a 
5000 lei sau la alegere excursie I 
1 loc în Turcia sau R.D.G. ; P: I 
50,45 a 3.000 lei sau excursie 1 . 
loc în R.D.G. ; R: 58,30 a 500 I 
lei; S: 167,30 a 200 lei; T: J. 
229.95 a 100 lei ; U : 6.471,40 s ■ 
40 lei. _________ - I



CEHOSLOVACIA - ROMANIA 1-1
FILMUL JOCULUI

Lovitura de începere aparține 
echipei române, dar în primul mi
nut gazdele beneficiază de o lovi
tură liberă de la 18 m. executată 
de Gajdușek și finalizată de Pa- 
nenka cu un șut ne lînpă poartă, 
în 6 minute fotbaliștii cehoslovaci 
obțin patru cornere consecutive, 
însă în min. 8 echipa noastră reu
șește o primă acțiune de atac bu
nă oe traseul D. Georgescu-Kun- 
Radu Nunweiller-Lucescu. Va fi 
semnalul unor faze bune ale ofen
sivei noastre. în care Radu Nun- 
weiller șutează pe lîngă poartă 
(min. 21). iar lovitura liberă exe
cutată excelent de Dinu de la 30 
de metri (min. 29) este respinsă 
de portarul Viktor în corner. în 
min. 37. Sătmăreanu II îl faultea
ză pe Nehoda la 20 de metri de 
poartă Gajdușek execută lovitura 
liberă, zidul din doi (G. Sandu și 
Anghelini) se ferește. Răducanu 
scapă balonul, dar emoțiile se ter
mină rapid, pentru că portarul 
nostru reușește totuși să rețină 
mingea. Finalul; de repriză aparți
ne gazdelor. care reușesc șî să 
deschidă scorul în min. 41 : la o 
acțiune normală. Cheran întlrzie 
să degaie7e, Panenka îl depose
dează și îl deschide pe NEHODA, 
atacantul cehoslovac trece de 
..centralii" noștri și cu un șut de 
Ia circa 14 m. pe unghiul lung, 
deschide scorul. în ultimul minut 
al reprizei. Răducanu reține în 
fata lui Svehlik.

Gazdele încep 
secundă si chiar 
Masnv ratează o 
preaima careului
îl imită Gajdușek. 
G. Sandu are o 
ultim moment în 
Masny. Atacanții 
slovace domină o 
după nauză. dar fie că ratează, fie 
că Răducanu (min. 58) și Cheran 
(min. 62) reușesc să intervină sa
lutar. tn min. 63 Dumitru execută 
o lovitură liberă de Ia 25 de me
tri, însă Viktor este bine plasat. 
Gazdele ratează dîntr-o fază idea
lă (Svehlik în min. 67) și... oca- 
z’ile irosite se răzbună. în min. 
76, în nlină dominare a echinei 
gazdă. Dădu Georgescu trimite ba
lonul de pe stînga la Crisan, pe 
dreapta, acosta lovește greșit min
gea. încercînd să șuteze dintr-o 
poziție foarte bună, dar KUN 
reușește să ajungă mingea din- 
tr-un unghi foarte greu și șutul 
său nutente nu mai poate fi pa
rat de Viktor decît dincolo de 
linia porții : 1—1.

începusem 
ales după 

Nehoda se 
cînd Gaj- 
Răducanu.

HANDBALIȘTII 
„CUPA 

in ultimul meci

ROMÂNIEI ÎNVINGĂTORI
IN ȚARILOR LATINE"

România— Franța 29 — 13

nuternic repriza 
în primul minut 
mare ocazie din 
mic. în min. 50 

iar în min. 57 
intervenție de 
fata aceluiași 

echipei ceho- 
bună perioadă

Arbitrul polonez W. Karolek a 
condus excelent următoarele for
mații '

CEHOSLOVACIA : Viktor . — 
PIVARNIK. ONDRUS, Kapkovic, 
Koubek — Bikovsky Panpnka, 
GAJDUȘEK (min. 85 Hamrik) — 
MASNV. Svehlik (min. 79 Jurka- 
nin). NEHODA.

ROMANIA i Răducanu 8 — Che
ran 7. Sătmăreanu II 9, G. Sandu 
8, Anghelini 7 — Dumitru 8, Dinu 
8. D. Georgescu 7 — R. Nunweil- 
ler 7 (min 59 Crișan 7). Kun 7, 
Luccscu 7 (min. 74 Bălăci 7).

A fost frig, aseară, la Praga... La un moment dat, 
să-l simfim chiar și in fata televizorului, mai 
pauză, cînd Pivarnik demara pe dreapta, cînd 
angaja în veritabile partide de ludo cu Cheran, 

dusek încerca să-și potrivească ..stîngul" spre poarta lui
Uitasem, narcă. frumosul sfert de oră de pe la mijlocul primei re- 
vrize. cînA „tricolorii" păreau să ciștige meciul îndeminării. r>e un 
teren greu, ca in meciurile engleze din preaima Revelionului. Șu
tul lui Dinu plutea si el. între vis și realitate, ca o amintire des
pre Viktor, cel de aPădată. într-un cnvint, fotbaliștii cehoslovaci 
atacau în valuri, stîrniti și de amintirea acelui dublu „1—2" de 
la Guadalaicra și de la București.

în cele din urmă, a fost 1—t. Soarta meciului s-a întors pe ne
așteptate, de parcă ar fi depins de steaua cuiva. într-un moment 
de inspirație, Kun a găsit un unghi, oreu. amintindu-si d^ frumosul 
său gol din Argentina. A fost o acțiune oarecum ..împotriva cursu
lui jocului", cum snunea crainicul, dar care a părut influențată de 
o mișcare lăuntrică. Cu nutine minute înainte au pătruns în arenă 
doi juniori : Crișan si. Bălăci.. La primul contact, am avut impre
sia că el vor fi snulberati de superareul Ondrus sau de^ „îngerul 
negru" Capkovic. Cei doi păreau niște pioni avansați, fără susți
nere. în acel moment. însă, am asistat la un moment de revoltă, 
care i-a înarmat, parcă, pe Dumitru, si Dinu cu o forță nouă. întreg 
corpul echipei s-a scuturat parcă din toropeala primei jumătăți a 
reprizei secunde. Bălăci a aruncat o minge lungă, deosebit de te-J 
merară pentru momentul meciului. Ea nu a avut nici un ef^ct. 
fiind respinsă cu ușurință de Ondrus. Dar, anroane simultan. Kun 
s-a trezit din somnul letargic care-l cuprinde deseori. A sa s-a 
născut „a doua respirație" a echinei. o respirație scurtă, nici 
vorbă, dar care a avut marea șansă a. golului, a acestui gol care 
îi aduce fotbalului nostru o ..remiză" la Praga. o remiză ne care o 
așteptăm de peste 20 de ani, încă de pe vremea lui Petschovschi si 
Flamaropol. Sigur că noi, cei care am stat, cu respirația tăiată 
aproape 60 din cele 90 de minute ale meciului, nu putem uita ^ca
nonada" din prima parte a reprizei a doua, dar asta o știm doar 
noi, și mai puțin Kubala. care ne așteaptă de ve piedestalul orgo
lios al celor cinci puncte grele din clasamentul campionatului eu
ropean.

Crainicul nostru a regretat la un moment dat faptul că jocul 
de la Praaa este un test nu prea edificator pentru gazonul lucios 
de la Madrid. în ceea ce ne privește, mărturisim că arest țest de 
la Praga a fost deosebit de binevenit, mai ales datorită condițiilor 
foarte grele. Pe un teren uscat, „tricolorii" s-ar fi putut legăna, 
pentru Madrid, cu iluzia că pot narcotiza o echipă ca acrea a Ce
hoslovaciei. Dar. terenul greu, adică acest cîmn al adevărului, ne 
va face să ne gîndim asupra mijloacelor pentru fortificarea unei 
capacități ofensive destul de subțiri în locul da la Praga.

Cineva spunea aseară că golul lui Kun desenează o 
nouă pentru jocul de la Madrid. Ce-a vrut să spună, de 
suporter al echipei naționale ?

BUENOS AIRES, 31 (Agerpres). 
— Cea de-a șaptea ediție a „Cu
pei țârilor latine" la handbal 
masculin (echipe de tineret) s-a 
încheiat la Buenos Aires cu vic
toria selecționatei României, care 
a terminat neînvinsă competiția, 
cucerind pentru a cincea oară a- 
cest trofeu

în ultimul meci al turneului fi
nal, handbaliștii români au întîl- 
nit formația Franței, pe care au 
învins-o cu scorul de 29—13 (13—4). 
Cel mai eficace jucător al com
petiției, Cezar Drăgăniță, a înscris 
din nou cele mai multe goluri 
(8) pentru echipa română. S-au 
mai evidențiat Baican (5), Oros 
și Folkcr (cîte 3). Referindu-se la 
această partidă, trimisul agenției 
FRANCE PRESSE scrie ! „Seve
ritatea scorului reflectă întocmai 
superioritatea arătată de jucătorii 
români din primul pînă în ulti
mul minut. Succesul final, de alt-

fel scontat, al echipei române este 
pe deplin meritat".

în celelalte partide disputate în 
ultima zi s-au înregistrat urmă
toarele rezultate i Spania — Ita
lia 17—7 ; Canada — Argentina 
14—10 ; Brazilia — Mexic 21—19. 
Iată clasamentul final i 1. ROMÂ
NIA ; 2. Spania ; 3. Franța ; 4. Ita
lia ; 5. Canada ; 6. Argentina ; 7. 
Brazilia ; 8. Mexic.

CURSA CICLISTA 
DE LA BRAUNSCHWEIG

Cursa cicllstă de amatori disputată 
In localitatea vest-germană Braun
schweig a revenit la sprint belgianu
lui Gustav Verboven, cronometrat pe 
distanta de 102 km cu timpul de 
2 h 25:30. Tn același timp cu Învingă
torul, pe locul 8, s-a clasat rutierul 
român Teodor Vasile. La' întrecere 
au participat cicliști fruntași din 10 
țări.

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT
ATLETISM • La Los Aneeles. Mike 

Tully (18 ani) a cîștigat săritura — 
prăjina cu 
revenit iul 
favorabil) 
situat Ch.

AUTO •

traiectorir
(apt. acest

I. CH.

UN REZULTAT ÎNCURAJATOR
(Urmare din pag. I)

creat și citeva situații bune de gol. 
în timp ce în perioada cuprinsă 
între minutele 16 și 30 echipa 
noastră a controlat mai mult jocul, 
fără însă să amenințe poarta de- 
cit o singură dată prin lovitura 
liberă executată de Dinu în min. 
29, de la aproximativ 30 de metri, 
pe care portarul Viktor a res
pins-o cu dificultate în corner.

Compartimentul mai slab al e- 
chipei a fost și de astă dată ata
cul. care a acționat cu jucători 
prea mult dispersați, fără sprijini
rea omului cu mingea si fără agre
sivitatea necesară în faza de fina
lizare. Golul primit de echipa 
noastră în prima repriză este ur
marea unei erori de apărare. în 
care Cheran s-a complicat într-o 
acțiune individuală la marginea 
careului, picrzînd mingea la Pa- 
nenka, iar cei doi fundași centrali 
s-au lăsat surprinși de execuția 
tehnică a lui Nehoda. infiltrat in
sidios și foarte agresiv.

Un timp, după pauză, echipa 
noastră a părut că nu și-a revenit 
după golul primit și a acționat cu 
timiditate, permițînd gazdelor să 
domine consistent și să-și creeze 
citeva situații bune de a 
pe care intervențiile de 
moment ale lui Răducanu 
precizia atacanfilor gazdă 
împiedicat să se transforme 
luri.

Echipa României a făcut 
cu greu asaltului din prima 
tate a reprizei a doua și nu 
șit să se desfacă din „strînsoare" 
decît în ultimele 20 de minute 
cînd jocul ei a început să capete 
culoare. în acest interval, fotbaliș
tii noștri s-au găsit cu mai multă 
ușurință, acțiunile lor de atac au 
devenit mai periculoase.

La această schimbare în bine a 
naționalei noastre a contribuit, de-

■ înscrie, 
ultim 

sau im- 
le-au 

în go-

fată 
jumă- 
a reu-

DECLARAȚII DUPĂ PARTIDA
VASILE, prim vicepreșc-

F.R.F., conducătorul delc-
..Echipa noastră a

TUDOR 
dinte al 
gației noastre : 
dat dovadă de multă dăruire și s-a 
mobilizat în momentele cele mai di
ficile. reușind să le depășească cu 
succes. Lotul pe care l-am deplasat 
la Praga va fi același si pentru Ma
drid. la meciul cu Spania. Trebuie 
menționat că mai avem de lucrat 
în ceea ce privește omogenizarea e- 
c.hioei și, în special. încadrarea per
fectă a tuturor jucătorilor în spiri
tul Ideii tactice preconizate".

V. JEZEK (antrenorul echipei ce
hoslovace) : ..Echipa României a 
1ucat foarte bine după opinia mea, 
ea reușind să se descurce în con
dițiile unui teren deosebit de greu. 
Noi am avut mai multe ocazii de gol 
sl perioade mai mari de dominare, 
dar jucătorii români au știut să I» 
facă fată printr-un ioc organizat sl

decis. De aceea consider rezultatul 
echitabil"

MIGUEL VIDAL, redactor la revis
ta „AS" din Madrid : „Mi-a plăcut 
cum a evoluat în această seară e- 
chipa română. Cred că la Madrid. 
SDania va avea o misiune destul d» 
dificilă, deși, evident, deține con
form calculului hîrtiei, prima șansă”.

VALENTIN STANESCU (antrenorul 
echipei române) : „Sînt mulțumit, 
în general, de felul cum au evoluat 
jucătorii noștri. Mai avem de făcut 
unele retușuri în ceea ce priveșt» 
organizarea jocului, în special în 
ofensivă, pe care sper să le reali
zăm pînă la meciul cu Spania. Evo
luția echir>ei noastre în finalul me
ciului ml-a întărit încrederea în ca
pacitatea sa fizică și morală. Aore- 
ciez arbitrajul pentru Imparțialitate 
și maniera liberă prin care a asigu
rat cursivitate jocului".

cu
5.41 m; cursa de 220 y a 
Reggie Jones — 20.3 (vînt 
iar la 120 yg primul s-a 
Foster — 13.4.

______ w S-a dat startul, la Nai
robi. în cea de-a 23 ediție a tradi
ționalului „Raliu Safari". După două 
etape, pe primul țoc se află echipa
jul condus de suedezul Bjorn Wal- 
degaard („Lancia Stratos”). Traseul 
actualei ediții măsoară 6 000 km 
M Cursa de De «circuitul de la Oulton 
Park contînd pentru campionatul 
european (formula 5 000) a revenit 
englezului Gordon Spice (..Lo1a“), 
’care a parcurs 133 km în 1 h 00 ’29.

BOX • Mexicanul Jose Napoles 
și-a păstrat titlul de campion mon
dial la cat. semimijlocie. învingînd 
prin k.o tehnic. în renriza a 10-a. 
pe Armando Muniz (S.U.A.). Meciul 
s-a desfășurat la Acapulco, în fața 
a 10 000 de spectatori.

CANOTAJ a A 121-a ediție a tra
diționalei curse pe Tamisa. dintre 
..opturile" universităților Oxford și 
Cambridge, a revenit cu trei lun
gimi de barcă (ne 7 km) studenților 
din Cambridge, care sărbătoresc ast- 

. fel a 68-a victorie.
CICLISM n Etapa a 6-a a Turului 

Algeriei (Saida — Tionet. 170 km) a 
revenit rutierului sovietic lud in. în 
3 h 41:01. El continuă să conducă in 
clasamentul general, urmat de sue
dezul Nilsson a Eddv Merckx a cîs- 
tigat cursa de la Heerlen (Olanda), 
în 6 h 23:33 pe 238 km, urmat d° F. 
Maertens la 15 sec. r ..Trofeul Pan- 
talica" desfășurat la Siracusa, a fost 
cîștigat de rutierul belgian Roger de 
Vlaeminck — 180 km în 5 h 15:12. Tn 
același timp au fost înregistrat! ita
lienii Moser. Conli si Zilloli.

HOCHEI a Campionatul euronean 
de juniori (gr. A) a luat sfîrșit la 
Grenoble, cu victoria reprezentativei 
U.R.S.S.. care a totalizat 8 p (gol
averaj 11—4). Cu același număr de 
puncte, dar cu un golaverai inferior 
(7—7), Cehoslovacia s-a clasat pe 
locul 2. fiind urmată dc Suedia — 
8 p (4—11). Finlanda — 3 p. Polonia 
— 2 n și R.F. Germania — 1 p. Pen
tru departajarea primelor trei echipe 
s-a luat în considerare golaveraiul 
înregistrat în meciurile dintre ele. 
în ultimul joc : Cehoslovacia —
U.R.S.S. 4—3 a Pregătiri centru a- 
proniatele C.M. (gr. A) : la Praga, 
Cehoslovacia — S.U.A. 
Mannheim. Polonla-sel.
10—6: la Fussen, Polonia — E.V. Fiis- 
sen 7—1.

NATAȚIE a La Londra, nou record 
mondial feminin pe 800 m liber :

15—1: la
Mannheim

Jenny Turrall (Australia) 8:13,48 (v.r. 
8:47,59 Jo Harshbarger — S.U A.) 
4 Un nou record al S.U.A. pe ?.00 y 
liber — Tim McDonnel 1:37,75 a fost 
stabilit în cadrul campionatelor uni
versitare de la Cleveland (bazin 
25 m) • Turneul triunghiular 
polo de ia Wiirzburg (R.F.G.) a 
venit Iugoslaviei — 4 p. urmată 
R.F.G. — 2 p si Olanda 0 □.

PATINAJ a Noi recorduri 
diale pe pista patinoarului de 
Alma Ata. stabilite de vitezlstll 
vietici pe 500 m : la masculin, 
gheni Kulikov 37.00; la feminin, 
tiana Averina 41.06.

SOȚII a Tn cadrul „Cupei Europei", 
slalomul uriaș de la San Virgllio di 
Marebbe a fost cîștigat de austria
cul J Pechtl. iar ..specialul" de la 
A roșa a revenit lui W Frommelt 
(Liechtenstein). în clasament con
duce Diego Amplatz (Italia).

SCRIMA * Campionatele mondiala 
pentru tineret au continuat la Ciu
dad de Mexico cu proba de spadă, 
cîștigată de elvețianul Michel Poffet 
cu 4 victorii. Pe locurile următoare; 
Boisse (Franța) 3 v. Glass (S.TT A.) 
3 v. Pusch (R.F.G.) 2 v. Bellone 
(Italia) 2 v. Frahutdinov (U.R.S.S.) 
1 v. România nu a fost reprezentată 
la această probă.

ȘAH ..Memorialul Capablanca* 
s-a încheiat la Cienfue^os (Cuba) 
cu victoria suedezului Ulf Andersson
— 13 puncte din 17 nosibile. Au ur
mat sovieticii Vasiiikov - 12 p șl 
Ralasov — 11 n Vogt (R D.G > sl 
Sigurjonsson (Islanda) — 8V, n « 
La Budapesta, după 9 runde : Ribly 
7 Polu^aevskl 6 (1). Smejkai f’’-
a La Mannheim (14 runde): Browne 
io. Pachman 9 (1). Kestler 9.

TENIS Cîstigător al turneului 
WCT de la Atlapta este englezul M. 
Cox. care l-a învins în finală cu 
6—3. 7—6 ne australianul J. Alexan
der. Tn ..sferturi". Cox eliminase pe 
Smith. La Orlando. în finală : Laver
— Gerulaitis 6—4. 6—4.
fele circuitului WCT ; .
Alexander 480. Cox 410. Stockton 400, 
Smith 380 Solomon 360: gr. albastră
— Laver 520, Tanfier 370. Ramirez 
330. Pasarell 220: gr. verde — Ashe 
590. Borg 540. Hewitt 345, Okker 310. 
a Surpriză în turneul feminin de la 
Philadelphia, cîștigat de englezoaica 
Virginia Wade, care în ultimele me
ciuri a disnus. pe rînd. de ameri
cancele Billie King (3—6. 6-2, 6—2) 
și Chris Evert (7—5, 6—4).

VOLEI a ..Cupa primăverii* (m) 
s-a încheiat la Paris cu victoria e- 
chipei Italiei : 3—1. în ultimul joc, 
cu Franța.
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CAMPIONATE DE FOTBAL ÎN EUROPA
Racing White 

F.C. Bruqes — 
An- 

Standord Liege — Ostrnde
— S.K. Lierse 0—1; Bcer- 

Diest 2-0. Clasament :
— 48 p; 2. Anderlecht 
Bruges — 40 p etc.

DUDU GEORGESCU

LA JUNIORI, GAZDELE AU ClȘTIGAT CU 3-0
Programată Inițial a se desfășura 

în deschiderea partidei dintre pri
mele formații ale Cehoslovaciei șl 
României. întilnirea dintre reprezen
tativele de juniori Ii ale celor două 
țări s-a disputat pe terenul II al 
complexului sportiv Sparta. Cu toa
te condițiile grele, lapoviță și nin
soare. tinerii fotbaliști cehoslovaci 
și-au impus superioritatea, avînd ini
țiativa majoritatea tlfhpulul. și tn- 
vingînd cu 3—0 (1—0). Juniorii
români au avut o evoluție puțin con
vingătoare. excepție făcînd doar mij
locul primei reprize, cînd s-au aflat 
la cîrma locului, ratînd de altfel sl 
cîteva bune ocazii, iată cum s-au 
înscris cele trei goluri : in min. 38, 
Hovanez. dună o acțiune oersonală: 
în min. 53. Michalik a șutat cu bol-

surprinzîndu-1 pe portarul Schio- 
ieșit mult tn afara spațiului por- 

reluat

tă.
PU . __________ _________
tll ; tn min. 70. Niehcitki a 
cu capul la o lovitură de colț.

Arbitrul cehoslovac Josef Poticek 
a condus corect următoarele forma
ții :

CEHOSLOVACIA î Batos — Landa, 
Gala (min. 43 Fedorosin). Moravek, 
Niehcitki — Ciasny. Nesvacil. Ker- 
mak (min. 4t Tanecika) — Kamoris 
(min. 75 Zlatohlavec), Michalit, Ho- 
vanei.

ROMANIA ; Schlopu — Mălăncscu, 
Bodi, Kaiser, Neagoe — Bălan. Udrea 
(min. 72 Popa), Nucă — Sirbu. Io- 
ncscu. Greaca.

sigur, și plusul de prospețime fi
zică adus de Crișan și Bălăci 
care i-au înlocuit pe R. Nunweil- 
!?r și, respectiv

Finalul jocului 
pei române, care 
în ce mai clar, 
acțiuni periculoase la poarta 
Viktor și reușind. în același timp, 
să facă față cu succes în apărare 
încercărilor echipei gazdă de a 
forța victoria.

în general, a 
mare luptă și 
ment. în care 
dovedit că are

Lucescu.
a aparținut echi- 
a acționat din ce 
construind citeva 

lui

fost o partidă de 
de total angaja- 
echipa noastră a 

o 
șl morală bună, 
încă de lucrat în 
omogenizarea de 
special, modul de 
tensivă.

O mențiune specială pentru ar
bitrajul prestat de polonezul Ka
rolek care a avut de făcut față 
unei partide grele, asigurîndu-i — 
prin decizii corecte si prompte — 
o desfășurare normală. în limitele 
unei perfecte sportivități.-—

capacitate fizică 
dar că mai are 
ceea ce privește 
ansamblu și. în 
a acționa în o-

BELGIA (etapa a 30-o) : 
Molenbeek — Anvers 2—0; 
Cercle Bruges 2-0; Winterslag 
derlecht 0—2;
5—2; Berchem 
schot — F.C. 
Racinq White 
43 p; 3. F.C.

SPANIA (etapa a 26-a) ; Rea! Madrid
— Granada 1—0: Atletico Bilbao — Celta 
Viqo 3-0; C.f. Barcelona - Espano! Bar
celona 4—1; Gijon — Atletico Madrid 
2—2; HeTcules — Real Sociedad 1—1: Za- 
raaoza — Betts Sevilla 2—1; Valencia — 
Salamanca 2—2; Malaqa — Las Palmas 
1—0. Clasament : 1. Real Madrid — 42 p;
2. Zaragoza — 31 p; 3. Real Sociedad — 
28 p.

BULGARIA (etaoa a 19-a) : Levski
Soartak Sofia — Lokomotiv Sofia 2—1; 
Slavia Sofia — 
ven - T.S.K.A. 
Trakia Plovdiv • 
Dunav Ruse — 
Clasament : 1. 
T.S.K.A. - 25
- 24 p.

IUGOSLAVA 
dina Novi Sad 
Sloboda Tuzla 
Haiduk Split — Velez Mostar 1—0 
Relarad — Partizan Belarad 1—1; 
7enica — Radaicki Nis 1—1 t Steaua Roșie 
Relarad — Rijeka 4—0. Clasament : 1.
Ho'duk — 29 n; 2. Steaua Rosie Be’qrad
- 28 p; 3. Vojvodina — 28 p.

PORTUGALIA (etaoa a 27-a) : Benfica 
Lisabona — Oriental 4—0; Atletico — Vi
toria Setubal 2—1; C.U.F. — Soortina 2—2; 
F.C. Porto — Farense 6—Tomor — 
Guimaraes 3—2; Leixoes — Coimbra 2—1; 
Espinho — Belenenses 1—1. Clasament : 
1. R«»nfira — 44 n; 2. Sporting — 40 p ;
3. c C. Porto — 39 p.

GRECIA (etapa a 24-a) : Panathinaikos
— Olympiads Pireu 1—1; Kalamata - 
A.E.K. 0—1; Aegaleo ----- 
Ethnikos — Olympiakos Volos 2—0* He- 
raklis — Atromitos 2—0;
nahaiki 0—0. Clasament : 1. Olympiakos

1.

- Lokomotiv Sofia 
Akademik Sofia 3—0; Sli- 
Sentemvrisko 7name 0—0;

— Lokomotiv Plovdiv 1—0;
Cerno
Slavia 
p; 3.

More Varna 1—0. 
Sofia - 25 a; 2. 
Lokomotiv Plovdiv

a 2%a) : Vo|vo- 
Vardor Skoplie 2—1; 

Dynamo Zaareb 0—0;
; O.F.K. 

Celik

(etana

P.A.O.K. 1-1;

Panionins — Pa-

A.E.K. - 39 p; 1Pireu - 40 p; 2. 
P.A.O.K. - 35 p.

OLANDA (etapa 
Eindhoven — Roda 
Amsterdam’ - Feyenoord Rotterdam 0-3; 
Twente Enschede — Go Ahead 
Sparta Rotterdam — Ajax 
1—1; M.V.V. Maastricht — F.C. den
1— 1; A.Z. *67 Alkmaar — N.A.C.
2— 1. Clasament : 1. Feyenoord — 
2. P.S.V. - 42 p; 3. Ajax - 39 p.

a 27-a) î P.S.V. 
Kerkrade 2—0; F.C.

3-0; 
Amsterdam 

Haaq 
Breda 
43 p;

DE PRETUTINDENI
PARIS (Agerpres). — în turneul 

international (echipe de juniori) de 
la Cannes, alte două partide : Franța 
— Algeria 6—1; Mexic — Cehoslovacia 
1—0.

Turneul international (juniori) de 
la Bastia s-a încheiat cu următoarele 
rezultate : R.F. Germania — Selecțio
nata de Sud-Est a Franței 3—0 ; Cor
sica — Iugoslavia 2—1.

★'
ROMA (Agerpres). — Recordul pre

miilor la concursul de pronosticuri 
sportive din Italia „Totocalcio" a fost 
realizat de un țăran din Penna 
(Munții Abruzzi), care a indicat toa
te marile surprize ale etapei.

★'
ZURICH (Agerpres). — în turneul 

(echipe de juniori) de Ia Geneva : 
Turcia — Ruda Hvezda Bratislava 
1—1: A.C. Milan — Eintracht Frank
furt pe Main 1—0; Tunisia — Elveția 
1—0; Sochaux — Racing White Mo
lenbeek (Belgia) 2—0. *' •

★
în turneul de juniori de la Rou

baix ; Roubaix — Bayern Miinchen 
1—0; Twente Enschede (Olanda) — 
Glasgow Rangers 1—0; Caen — Stan
dard Liăge 1—1: F.C. Bruges — Wa
regem (Belgia) 1—0.
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