
VIZITA președintelui; 
NICOLAE CEAUSESCU > ’ i

în Iordania si Tunisia i ’ i
I

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚ1-VA1portul
■■■ 7IAP Al mu2ll till III NATIOMAI DCMTDII rnnrUTir miri ci cnnniZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICĂ Șl SPORT

PLECAREA DIN AMMAN ANUL XXXI — Nr 8002 4 PAGINI 30 BANI Vineri 18 aprilie 1975

Joi 
vizita 
care 
președintele Republicii 
liste România, tovarășul 
Ceaușescu, și 
Ceaușescu, la 
Hussein și a reginei Alia.

La reședința înalților 
români sosesc suveranul Iordaniei 
și regina Alia.

Președintele Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu, precum 
și Maiestățile Lor regele Hussein 
și regina Alia, iau loc in mașinile 
oficiale, escortate de motocicliști.

La sosirea pe aeroportul Aromâ
nului, ornat cu drapelele celor 
două state și cu mari pancarte 
exprimînd urări pentru dezvolta
rea in continuare a legăturilor de 
prietenie româno-iordaniene, are 
loc o puternică și caldă manifes
tare a sentimentelor de stimă și 
respect ale cetățenilor Ammanu- 
lui, care aclamă îndelung și scan
dează ..Ceaușescu — Hussein". 
„România

dimincața 
oficială ‘ 

au efectuat-o

s-a încheiat 
de prietenie pe 

Iordania 
Socia- 

Nicolae 
i Elena 

regelui

în

tovarășa 
invitația

oaspeți

.Ceaușescu —
— Iordania".

Pe aeroport, președintele Nicolae 
Ceaușescu 
Ceaușescu, 
Hussein și 
rămas bun 
diplomatice

Cei doi
dreaptă apoi spre podiumul do 
onoare. începe ceremonia oficială.

Garda regală, în ținută de gală, 
prezintă onorul. Sînt intonate 
imnurile de stat ale României și 
Iordaniei.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și regele Hussein, însoțiți de co
mandantul gărzii de onoare, trec 
în revistă detașamentul de ostași. 
I.a încheierea ceremoniei, în semn 
de salut răsună salve de artilerie.

Cei doi șefi de stat, tovarășa 
Elena Ceaușescu și regina Alia 
își iau un călduros rămas bun, își 
string prietenește mîinile, se îm
brățișează

La ora 8.30 (ora locală), aero
nava prezidențială decolează 
dreptîndu-se spre Tunis.

și tovarășa 
însoțiți de 

regina Alia, își iau 
de la șefii misiunilor 
acreditați la Amman, 
șefi de stat se în-

Elena 
regele

în-

SOSIREA LA TUNIS
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ASEARĂ, LA MADRID, ÎN CAMPIONATUL EUROPEAN

aprilie, președintele 
Socialiste România, to- 

Nicolae Ceaușescu, și

SPANIA - ROMANIA: 1-1, REZULTAT
DE PRESTIGIU AI FOTBALIȘTILOR NOȘTRI
• EXCELENTA MOBILIZARE Șl APRECIA

BILA PUTERE DE LUPTA A ECHIPEI ROMÂ
NIEI CARE A AVUT DE ÎNVINS MARI DIFI
CULTĂȚI IN PREGĂTIREA Șl ALCĂTUIREA 
FORMAȚIEI, CA Șl ATU-URILE ECHIPEI SPA

NIEI, VALOAREA RIDICATA Șl EVOLUȚIA PE 
TERENUL PROPRIU • CONDUȘI DIN MIN. 
6 CU 0-1, TRICOLORII NOȘTRI AU PERSE
VERAT Șl AU OBȚINUT MAREA SATISFACȚIE 
A EGALARII PRIN GOLUL LUI CRIȘAN : 1-1

Joi 17 
Republicii 
varășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu au sosit 
la Tunis, unde, la invitația pre
ședintelui Republicii Tunisiene, 
ilabib Bourguiba. și a doamnei 
Wassila Bourguiba, fac o vizită 
oficială de prietenie.

...Este ora 12,00, ora locală. Ae
ronava prezidențială aterizează pe 
Aeroportul internațional „Tunis- 
Carthage", împodobit sărbătorește 
cu drapelele României și Tunisiei.

Sosirea solilor poporului român 
este marcată de 21 salve de tun. 
De pe terasa aerogării, un

mare grup de cetățeni salută 
căldură sosirea înalților oaspeți.

I.a scara avionului, președintele 
Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceausescu, sînt salutați cu deose
bită prietenie de președintele 
Habib Bourguiba și soția sa, 
Wassila Bourguiba, de primul mi
nistru Hedi Nouira, cu soția. Cei 
doi președinți își string mîinile 
cu căldură, își exprimă bucuria 
de a se revedea, de astă dată pe 
pămintul Tunisiei.
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(Continuare in pag. a 4-a) I

MADRID, 17 (prin telefon). Sta
dionul Bernabeu continuă să nu 
creadă că echipa Spaniei nu a 
reușit să învingă România. Zia
riștii madrileni sînt uluiți. Ei a- 
cordă superlative românilor șl 
consideră echipa României o sur
priză reală.

Acest Joc de la Madrid depă
șește cadrul tehnic al unei cronici. 
Pentru a nu știm cita oară am 
constatat că băieții noștri reușesc 
să răstoarne toate calculele, mai 
ales in momentul în care totul 
pare pierdut. înainte de joc a fost 
acea lungă serie de indisponibili
tăți care părea să pună echipa 
noastră la discreția unui mare fa
vorit. Apoi, pe teren a venit acel 
gol care a apăsat ca o povară pe 
umerii fotbaliștilor noștri minu-

te în șir. în sfîrșit, în momentul 
cel mai greu al meciului, s-a pro
dus acea dublă schimbare de ju
cători cu care echipa României 
a forțat soarta meciului. Și astfel, 
deși meciul se juca cu nenumă
rate obstacole în față, „tricolorii" 
s-au regăsit, reușind unul din cele 
mai mari rezultate din istoria fot
balului nostru, mai impunător 
decît victoria de la Lausanne, 
comparabil poate cu acel meci

TURNEUL DE BOX „CENTURA DE AUR"

AZI, PASIONANTE SEMIFINALE
• Semifinale
• Maghiarul 
— invinși de...

boxerii români la muscă ți ușoară 
Badari și cubanezul Mariano Alvarez

intre
Tibor

. arbitrii • juniorul Teofil Ghinea poate pro
duce o surpriză in meciul cu campionul mondial

Astăzi, In două gale succesive 
(de la orele 15 și 19), miile de 
iubitori ai boxului vor urmări.

fi
• •

REZULTATE TEHNICE
Pană : Cipchină b.p. (4-1) 

Angelescu, Ploeșteanu b.p. (3—2) 
Alvarez (Cuba), Nedelcea b.p. 
(5-0) Dekicl (lug). Li En Ciun 
(RPDC) b.p. (3-2) Badari 
(Ung) ; semimijlocie : Zilberman 
b. dese. 2 Bandka (Tns), Correa 
(Cuba) b.p. (5-0) Tănase, Ente
ghami (Iran) b.p. (4—1) I. Tirllă, 
Bhege (Ug) b.p. (5-0) Agapșa: 
mijlocie mică 1 Tirboi b.p. (3-2) 
Djan Fo Ren (R.P.D. Coreeană). 
Nicolae b.p. (50)) Madyeri (Tns). 
Martinez (Cuba) b.p. " “ 
dea, lemus (Ven) b.p. 
poeșu. Semiușoarâ : 
b.p. (5-0) Sîrbu, Vlad 
Gafar *" 
(4-1) 
(4-1) 
Cuțov 
Ghiță 
țov b.p. 
cu b.p.

tin (Irn), Coroianu b. 
Zdenek (Ceh), Cioitoru 
(4—1) Gyărffî, Sanchez 
b.p. (4-1) Bubă.

Victor Zilberman 
(dreapta), il domi
nă autoritar pe tu
nisianul Bandka, 
pe care l-a învins 
prin descalificare 
Foto : S. BACKSY

PROGRAMUL SEMIFINALELOR
ora 15- Semimuscă

Ghinea (România) — Hernandez (Cuba)
Li Ven Uk (R.P.D.C.) — Turei (România)

Muscă
— Dragu (România)
— Faredin (România)

Cocoș
— Ciu En Zo (R.P.D.C.)
— Duminică (România)

Pană
Ciochină (România) — Ploeșteanu (România)
Nedelcea (România) — Li En Ciun (R.P.D.C.) (

Mijlocie
Montoya (Cuba) — Mihoc (România)
Obelmejias (Venez.) — Darvish (Iran)
ora 19

împotriva

Gruescu (România)
Robu (România)

Tone (România) 
Memet (România)

Semiușoară
— Ștefanovici (România)
— Jelasi
Ușoară

Dobrescu (România) — S. i 
Ghiță (România) — C.

Semimijlocie
Zilberman (România) — Coreea (Cuba) 
Enteghami (Iran) — Bhege (Uganda) 

Mijlocie mică
Tirboi (România)
Martinez (Cuba)

Rojo (Uganda) 
Vlad (România)

Văran (România) 
Croitoru (România)

Stevenson (Cuba) 
Dascălu (România)

(Tunisia)

Cuțov (România)
Cuțov (România)

— Nicolae (Romârria)
— Lemus (Venezuela)

Semigrea
— Coroianu (România)
— Sanchez (Venezuela)

Grea
— lancu (România)
— Simon (România)

CRIȘAN
Guadalajara 

Cehoslovaciei.
Acest meci nu poate 

în acest moment, al transmisiei 
telefonice, în minutul 95 al parti
dei, decît cu inima. Meciul de la 
Madrid a impus in primul rînd 
legea ECHIPEI, oferind în acetașl 
timp un jucător ca Dumitru, si-

fi judecat

tuat cu o clasă — de unii comen
tatori spanioli — peste cel mai 
bun jucător spaniol. Și dacă e să 
vorbim de individualități, să-1 a- 
mintim șl pe Crlșan care a pă
truns pe stadionul Bernabeu în 
fața a peste 100 000 de spectatori 
cu dezinvoltura unui Simoes sau 
Gento, reușind acest gol memora
bil, care separă de fapt desenul 
tactic al echipei noastre de cel 
al renumitei formații spaniole.

Dincolo de aceste considerații 
tehnice să admirăm rezistența 
extraordinară a echipei noastre 
care a suportat presiunea unui 
stadion demn de o coridă și care 
n-a abandonat nici o clipă ideea 
că poate realiza o performanță 
deosebită în acest meci. Fără să 
omitem ocaziile spaniole, să a- 
mintim șutul Iul Dumitru și ma
rea ratare a Iul Tordănescu. Par
tida de la Madrid este o demon
strație a vitalității fotbalului nos
tru, care reușește să aducă în 
arenă — aproape pe nesimțite, — 
jucători ea Sandu, Sătmăreanu II, 
Balacl și Crlșan, adică fotbaliști 
dintr-o generație care se anunța 
în reflux.

Rezultatul de la Madrid rămîne 
o performanță notabilă a fotbalu
lui nostru, chiar dacă ridică din 
astă-seară alte și alte obstacole pe 
drumul spre o victorie care în 
fotbal nu te gratulează definitiv 
niciodată, 
da mîlne 
a analiză 
trecut la

Vom reveni în ziarul 
cu un comentariu larg, 
amplă a ceea 
Madrid.

loan

DECLARAȚII

ce s-a pe-

CHIRILA

lată primele declarații de după fntilntre. culese la vestiarele 
două formalii.

VALENTIN STANESCU, antrenorul reprezentativei României t „Un rezul
tat bun al echipei noastre. Iml pare foarte rău că acele contraatacuri din 
repriza c doua nu ne-au adus și golul victoriei pe care am dorit-o atit de 
mult."

LADlSLAt1 KUBALA, selecționerul echipei Spaniei : „Un Joc foarte greu 
pentru echipa mea, așa cum om prevăzut Do altfel, echipa României are o 
bună valoare. Din formoțîa-oaspe ml-au plăcut foarte mult cel do! fundași 
centrali, Sătmareonu și Sandu șl, mat ales. Dumitru, care are o clasă excep
ționala. Sper ca în partida revanșă tie la București, echipa mea să obțină 
de asemenea ur. joc egal prlntr-o evoluție mai bună*.

LUCESCU, căpitanul selecționatei noastre s „Im’ pare foarte bine că 
am reușit un rezultat ce va rămîne In palmaresul echipei naționale. Mai cu 
seamă că a trebuit să depășim dificultățile accidentărilor succesive ale Iul 
Dinu. Kun șl Nunweiller. In numele echipei vreau să mulțumesc pentru admi
rabilele condiții de pregătire de care ne-am bucurat, de încurajarea per
manentă pe care am avut-o din partea tuturor factorilor de răspundere ai 
sportului românesc".

DUMITRU : „Deși am avut de intimpinat mari dificultăți înaintea jocului 
și, mai departe, in startul său, intreaga formație s-a legăsit și a construit 
un rezultat de egalitate care ne dă speranțe in continuarea luptei pentru 

-.................... ------ _ com.calificaie. MS bucură că tinerii international; din echipă au reușit o 
portare apreciată in fața unul adversar de o reputație mondială".

FILMUL MECIULUI

celor I

Dilmltru 
lui Anghe-

iacului este expediat de 
urma unei centrări a 
lini. In min. 37, Kun este acciden
tat la o ciocnire cu Capon și,' 
timp de șase minute, echipa ro
mână joacă în zece oameni, in- 
locuirea tntirziind de pe margine. 
Repriza se încheie cu intrarea tn 
teren a lui lordănescu (tn locul 
orădeanului) și a lui Crișan (pe 
postul lui Nunweiller) și cu douA 
cartonașe galbene : Bălăci si Ca
macho.

După pauză, jocul echipei noas
tre ciștigă tn hotărire, precizie și 
angajament, cele două modificări 
dovedindu-se de bun augur. Chiar 
in min. 55, lordănescu are o oca
zie unică dar ratează de la cifiv» 
metri de poartă mingea venită din 
centrarea lui Crișan: După ce 
Santillana se remarcă și el in fata 
porfii lui Răducanu (min. 57), 
Dumitru și Dudu Georgescu au si 
el ocazia de egala, dar șuturile 
lor (min. 58) sînt blocate de apă
rătorii iberici. Notăm in aceeași

Tn min. 3 Pirri expediază pri
mul șut spre poarta lui Răducanu, 
dar mingea trece „peste". Un mi
nut mai tirziu, Dumitru expediază 
și el un balon fără direcție* spre 
poarta 
min. 6 aduce deschiderea scoru
lui : la țin atac prelungit al spa
niolilor, Anghelinl respinge balo
nul cu capul direct în piciorul lui 
VELASQUEZ care, aflat în afara 
careului, șutcază din voleu ; Ră
ducanu pleacă tîrziu spre' direcția 
mingii care șterge bara șl se o- 
prește în plasă : 0—1. Abia după 
gol echipa noastră încearcă unele 
timide acțiuni de atac, in care se 
remarcă Dudu Georgescu, deosebit 
de activ în ambele careuri. Notăm 
primul șut al „tricolorilor" în 
min. 12 (autor: Nunweiller VI). 
urmat, tn min. 13, de 
a lui Lucescu adresată 
Georgescu, dar balonul 
in brațele lui Iribar. 
spaniolii (prin Garate, 
ori, și Santillana) sini foarte a- 
proape de gol în min. 16. 22 șl 
27. in timp ce singurul nostru șut 
„curat" din această parte a jo-

lui Iribar. Dar iată că

liștii de duminică 
Palatul Sporturilor 
rămas în cursă 
România (28), Cuba 
reeană (3), Venezuela (3), Iran (2), 
Uganda (2) și Tunisia (1),

SE ÎNTREVĂD CAMPIONII
Reuniunea de joi după-amiază, 

dincolo de partidele care au entu
ziasmat publicul, a evidențiat, din 

în arbitraj, 
grav pe unii 
Mariano Al- 
Badari (Un- 
Ren (R.P.D.

dimineața, din 
și Culturii. Au 

pugiliști din 
(5), R.P.D. Co-

tată însă de arbitril-judecători, 
ale căror cunoștințe de speciali
tate pot fi puse la îndoială.

Vorbind despre meciuri, trebuie 
spus că, la categoria mijlocie mi
că, cubanezul Luis Felipe Marti
nez a demonstrat o clasă incon
testabilă în fața Iul Vasile Didea, 
care a luptat curajos, făcînd față 
unul adevărat super-campion. La 
aceeași categorie, venezueleanul 
Alfredo Lemus a înregistrat un 
succes facil în fața lui Damian 
Cinipoeșu. Partida Martinez—Le-

Paul IOVAN

(5-0) Di- 
(4-1) Clm- 
Ștefanovici 
b.p. (3-2) 
(Tns) b.p. 

(Ugo) b.p. 
ușoară : S.

(R.A.E.), Jelești 
Nap, Arojo (' 

Guler (Tur) : .,----------
1 ab. 2 Rifant (R.A.E.), 
b. neprez. Vladimir, C. Cu- 

(5-0) Budușan, Dobres- 
_.r. (4-1) Palsan (Ven) ;

semigrea : Văran b.p. (3—2) Ma- 
“ * ' neprez.

b.p. 
(Ven)

b.

din nou cu sufletul la gurii, par
tidele semifinale ale „Centurii de 
nur", cele ce vor decide, pe flna-

păcate, noi „pene* 
Unele au nedreptățit 
sportivi, cum ar fi 
varez (Cuba), Tibor 
garia) sau Djan Fo 
Coreeană) care, în' partidele sus
ținute, nu demonstrat o clasă su
perioară adversarilor lor, contes- (Continuare In pag. a 4-a)

o centrare 
lui Dudu 
se oprește 
Din nou 
de două

(Continuare tn pag. a 4-a)



AMPLE ACȚIUNI
Tn aceste zile premergătoare sărbătorii de 

la 1 Mai, Ziua solidarității internaționale a 
celor ce muncesc, in întreaga țară au loc 
ample acțiuni sportive de masă, numeroase 
competiții pe discipline de largă accesibi
litate, cum sint fotbalul, voleiul, handbalul, 
crosuri și întreceri atletice. In legătură cu 
acestea, corespondenții noștri continuă să ne 
transmită relatări. Vă prezentăm in ziarul 
de astăzi i

SPORTIVII MARAMUREȘENI’ 
IN ÎNTRECERI

Tinerii sportivi maramureșeni 
sint angajați într-un bogat program 
competițional, dedicat Zilei solida
rității internaționale a celor ce 
muncesc. Astfel, echipa de hand
bal Minaur Baia Mare a susținut 
un meci amical cu divizionara A 
Universitatea Cluj-Napoca, pe 
care a întrecut-o cu scorul de 
13—10.

Sala Voința din Baia Mare a 
găzduit întrecerile de lupte do
tate cu „Cupa Voința" și dedi
cate zilei de 1 Mai, competiție 
clștigatâ de sportivii asociației cu

ÎN COOPERAȚIA MEȘTEȘUGĂREASCĂ

.0 FRUMOASĂ 

ÎNTRECERE
In anul 1974, între asociațiile 

sportive din cooperația meșteșu
gărească a existat o întrecere 
care a avut ca principal obiectiv 
traducerea în viață a Hotărîrii 
Plenarei C.C. al P.C.R. din 1973, 
cu privire la dezvoltarea conti
nuă a educației fizice și sportu
lui. S-a urmărit prin aceasta răs- 
pîndirea largă a educației fizice 
și sportului în rînduriie coope
ratorilor meșteșugari, atragerea In 
această activitate a tineretului, 
Îmbunătățirea muncii Politico- 
educative cu sportivii, întărirea 
bazei materiale ș.a. In urma che
mării la întrecere lansată de că
tre asociația sportivă Voința Bu
zău, pretutindeni în țară asocia
țiile sportive și cluburile Voința 
au inițiat o serie de acțiuni me
nite să ducă la înviorarea acti
vității sportive.

întrecerea a luat sfîrșit, «-au 
analizat rezultatele și, recent, la 
sediul U.C.E.C.O.M., a avut loc o 
ședință festivă în cadrul căreia 
au fost premiați cîștigătorii. S-a 
apreciat că în anul 1974 asocia
țiile sportive șl cluburile Voința 
au organizat mai multe activități 
decît în trecutul apropiat, desfă
șurate cu prioritate în aer liber. 
Activitatea sportiv-recreativă de 
masă a constituit cea mai largă 
formă de angrenare a tineretului, 
a unui număr sporit de lucrători 
din cooperația meșteșugărească și 
a membrilor lor de familie.

La întrecerea ce s-a desfășu
rat în cooperația meșteșugărească 
au fost angrenate 200 de unități 
sportive cu peste 300 000 de parti- 
cipanți, aceștia luînd startul la 
diferite întreceri pe plan local > 
campionate pe asociații, crosuri, 
turism, concursuri de gimnastică 
ș.a. Principala competiție de masă 
din 1974 a fost „Cupa tineretului", 
ediția de iarnă și de vară. In 
etapele de masă au fost înregis
trate peste 83 000 participări, evi- 
dențiindu-se pentru o bună mobi-

g * LA ȘCOALA GENERALA Nr. 9 
S? din Birtod se desfășoară o frumoasă 

activitate sportivă ol cărei animator 
este, in principal, prof. V. Seidecaru, 

șS directorul școlii. Recent, reprezentă
ri tiva acestei unități de invățămint o 
£1 cîștigat titlul de campioană a jude
ce țului Vaslui la gimnastică modernă. 

Gimnastele de aici sint pregătite de 
orofesooro Marcela Călin. a IN FA- 
GARAȘ s-a desfășurat nu de mult 

rc , Cupa Valea Simbatei* la schi, «di- 
țlo a XIV-ci, care a revenit formației 

de Aripile Brașov I. Printre ciștigătorl, 
5; Io probele individuale, au figurat : 

H Wentzel (Aripile Bv.). Elena Binig 
de (Voința făgăraș) — la seniori, E. 
de htaagoe (Torpedo Zornești) și Atice 
:d Chiujdea (Ncgoiu! Făgăraș) la }u- 
-C nîort șl, respectiv, copii, © PE TE- 
dd RENURILE VOINȚA din Pitești și-ou 
Pe dat înlilnire zilele trecute compioa- 
șd nele de hondbal ole unor județe, la 
dd cea de a IV-a ediție o competiției 

„Cupa campioanelor de județe*, or- 
dd ganizată de C..I.E.F.S. Argeș și co
ci misia județeană de hondbal. Au ter- 
șd rnir.ot învingătoare Metalul Tirgo- 
£d viște (campioana județului Dimbo- 
de vițe) — la băieți și Școala sportivă 
Șd Pitești (compioona judeiulri Argeș)

- la fele. n ASOCIAȚIA SPORtlVA 
S? CONSTRUCTORUL din lași o luat 
^2 frumeosa inițiativa de a amenaja pe 
dș' rin loc viran (din str. Păcurari) două 
pd terenuri de tenis cu zgură. La Con- 
g struclorul funcționează, cu bune re
dd 

același nume din localitate. Aso
ciația I.M.T.C.F. Baia Mare a or
ganizat un reușit concurs de te
nis de masă, la care au participat 
un mare număr de lucrători ai 
întreprinderii. La dublu băieți, 
pe primul loc s-a clasat perechea 
I. llorotan, V. Bonte. In program 
figurează și alte competiții.

V. SASABANU, coresp.

CROSUL „1 MAI* LA BRAILA

A. S. Voința Brăila a organi
zat un reușit cros, pe aleile Par
cului din oraș, la care au luat 
parte cîteva sute de tineri și ti
nere din cooperația meșteșugă-

Șl EFICIENTĂ 

SPORTIVĂ
lizare municipiul București (10 446 
p), județele Cluj (5 347),’Prahova. 
Bihor, Brașov, Suceava. La tra
diționalele Voințiade — organi
zate la box și orientare turistică 
— au fost consemnate peste 14 000 
de participări. Gimnastica la lo
cui de muncă se practică ta 619 
unități, de către peste 43 000 co
operatori. Experimental, s-a or
ganizat trecerea probelor comple
xului polisportiv „Sport și sănă
tate" (peste 1500 de aspiranți nu
mai la clubul Voința București). 
De o mare atenție s-au bucurat 
activitățile turistice și excursiile, 
dovadă fiind cei U 000 de partici
pant! în 1974 (număr cu 40^ mai 
mare decît in anul precedent), 
sute de tineri fiind angrenați, cu 
acest prilej, ta cucerirea insignei 
„Amicii drumeției". Remarcabilă 
apare atragerea la activitatea 
sportivă a cooperatoarelor, numă
rul celor angrenate în diferite în
treceri fiind de peste 20 000 (3 020 
participări numai la Rădăuți). 
Succese de seamă s-au obținut 
și în sportul de performanță, măr
turie stînd medaliile de aur, ar
gint și bronz cucerite ta diferite 
întreceri internaționale — prin
tre care chiar campionate mon
diale — de către sportivii aso
ciațiilor și cluburilor Voința (Cor
nelia Petrușcă, Gh. Ștefutz, Elisa- 
beta Szilaghi, Doina Bărdaș, Elena 
Oprea ș.a.). De asemenea, merită 
a fi amintită amenajarea a 55 noi 
baze sportive simple.

In final, iată și asociațiile spor
tive Voința care au ocupat pri
mele 6 locuri în întrecere : 1. 
VOINȚA ABAD, 2. Voința Bacău, 
3. Voința Satu Mare, 4. Voința 
Craiova, 5. Voința Reghin, 6. Vo
ința Buzău. In Capitală, întrece
rea — organizată aparte — a fost 
ciștigată de cooperativele mește
șugărești IGIENA și ELECTRO- 
BOBINAJUL. ambele clasate pe 
locul I.

zultate și cu o afluență mare, un 
centru de inițiere în soortul alb. • 
COMITE1UL JUDEjEAN U.T.C. și 
CJ.E.F.S. Mureș ou lăudabila inten- 
ție de a organiza o amplă intro- 
cere populară la motorete Mobra. 
Concuisul ie va desfășura pe opt 0 
etape, prima urmînd să aibă loc în 
ziua de 27 aprilie, pe ruta Tg. Mureș 
— Band — Luduș — Tirnăveni — Baiu- 
șerl — Tg. Mures. • IN NOUA CE- “A 
TATE A OȚELULUI, la Tirgoviște, cu 
început lucrările de amenajare a 
complexului sportiv școlar ,,Chindia". 
Noua bază sportivă, care se reali- 
zeazâ cu sprijinul eficient al Intre- 
prinderii de utilaj petrolier și ol Li- 
evului mecanic nr. 1, va avea, în 
final, o modernă pistă de atletism, 
sectoare de aruncări, terenuri de 
handbal, baschet (4), volei (4), oină. 
minifotbal, popicorie etc. • C. S. 
BRAILA a organizat o frumoasă cursă 
ciclistâ rezervată juniorilor și dotata 
cu ,,Cupa primăverii" la care s-au £* 
întrecut, pe lingă brăileni, și o serie 
de cicliști din orașul dunărean vecin. 
Galați. Concursul, desfășurat pe șo- 5? 
șeaua Viziru, a fost cîștigot de C. S. 
Brăila, atit pe echipe cit și la indi- 
vidual (V. Zaharia — la juniori mari 
și M. Leoacâ — la juniori mici).

CORESPONDENȚI : E. Solomon, L. 
Valentin, A. Momete, Al. Nour, I. 
Făuș, M. Avana și Tr. Enoche.

AZI, DEBBYUl DINAMO

s-

MĂRIRE

Convo

ai porfilor la Dinamo 
il vom avea, de la or

(2 p).
GRUPA 
se desf 
ir.registr

au lua 
mari :

CĂLĂRIE
ȘEAUA VITA 
primul concur 
„Cupa Olim 
probe : bare
tivi juniori c 
competiții re 
cronometru re 
categorie mi’ 
pomeu u (cate

m mixt (f) : 1 
cord național, 2 
junioare, 3. Ș 
4x200 m liber 
2. Dinamo 8:41 
9:03,8.

tivei majoritat 
au evoluat re 
Sapporo.

înaintea' ac
mentul comp 
astfel 1
1. Dinamo
2. Steaua
3. S. Club
4. Dunărea

BASCHET
A și-au conți 
sala Floreasc 
toarele rezul 
Napoca — C 
Voința Bucu 
58-55 (28-27) 
loc pcrtidele 
C.S.U. Tg. 
Galați.

SPORTIVE

T. ENACHE, coresp.

ATLETICA LA ROMANCOMPETIȚIE

IN CAMPIONATUL
DE HOCHEI

DIN

la ora 16) și dumi-

wCUPA 1 MAI* LA POLO

REZULTATE DIN DIVIZIILE B

I :

DE BASCHET

91—70), Crișul Rapid

lloreasca II

DE FLORETA MASCULINCAMPIONATULUIFINALA n**

băieți și fete, 
și III de cla-

ei are însemnătate deose- 
asupra stabilirii campioanei 
Mai precis, in caz de vic- 
a studentelor de la I.E.F.S., 
le va reveni acestora, deoa-

azi (între paran- 
din tururile pre- 
ora 16,30 : Poli-

dimineața, începînd de 
și după amiază de la 
se va disputa faza fi-

Valerian Netedu, ultimii apărători 
vedetele echipelor lor ? Răspunsul

din-
19),

Constantin Dumitraș și 
astăzi, ca și la alte meciuri, 
„23 August" !

CAMPIONATUL FEMININ

întreceri la handbal 
volei (8 echipe), atle- 

tenis de masă și alte

de atleți din Suceava, 
P. Neamț, Iași,

Miinc, in sala

PE STADIONUL TINERETULUI 
CAPITALĂ

urma fazelor local 
participat trăgătorii de 
goria I în sus,

Cîteva
___  juniori

90 m g l C. Galic (C. A. Ro- 
— ' “ Galic

Pă-

Olimpia-Constructorul 
C.F.H. Brașov 13—7, 

Pitești — Arhi- 
22—9, A.S.E. Buc. — 

__  z z. i.p.g. pio- 
Minerul I.upeni 3—a ; seria

C. Pănuiescu (Petrolul) 
Horvat 
(Petr.) 
100 m 
(Petr.) 
C. Bu-

rească, precum și elevi ai Școlii 
profesionale UCECOM. In cinstea 
zilei de 1 Mai sint organizate, de 
asemenea, 
(12 echipe), 
tism, box, 
discipline.

Peste 200 _ _
Botoșani, P. Neamț, Iași, Tg. 
Neamț, Călărași și Roman au luat 
parte la o amplă întrecere orga
nizată în cinstea zilei de 1 Mai 
de C. A. Roman. în clasamentul 
general al competiției locul I șt 
„Cupa Romanului- au revenit 
atleților de la clubul organizator, 
care au acumulat 108 p. Pe locu
rile următoare s-au situat spor
tivii din Botoșani (99 p) și de 
la Liceul 2 Iași (66 p). 
rezultate mai deosebite :
ID
man) 14,5; înălțime i C. 
1,75; 1000 m obstacole i I. 
duraru (C. A. Roman) 2:58,6 ; ju
nioare III : înălțime i Mihaela 
Oroitoru (Tg. Neamț) 1,25 ; 80
mg; Mina Apenciuchersei (Bo
toșani) 15,7.

G. GROAPA, coresp.

Sîmbătă (de . .
nlcă (începînd de la orele 8), sta
dionul Tineretului din Capitală va 
găzdui primul concurs din cadrul 
„Cupei 1 Mai- la atletism, cu par
ticiparea tinerilor, 
avînd categoriile I 
sificare.

La bazinul Giulești a început 
competiția de polo, „Cupa 1 Mai", 
organizată de clubul Rapid. Iată 
rezultatele primei etape i Progre
sul — Dinamo II 7—4 (0—1, 2—2, 
3—0, 2—1), C.N.U. — Rapid II 
5—1 (0-1, Z-Q, 0-0, 1—0).

Săptămîna trecută, In campionatele 
divizionare B, au fost înregistrate 
următoarele rezultate ;
BASCHET

Masculin : Sănătatea Satu Mare — 
Dinamo Oradea 77—7» (38—38), CSM 
Iași — CSU Pitești 101—92 (46—41), 
Știința Pitești — ASA Bacău 88—84 
(42—40), UREM București — Mine- 
Energle 83—59 (36—27), ASA Bucu
rești — PTT 68—42 (24—21), Victoria 
Botoșani — Electrica Fienl 57—97 
(39—TO), Voința București — Univer
sitatea București 40—72 (20—33), Ar
hitectura — Automatica 59—64 (26—21, 
51—51)); feminin : Moldova Iațl — 
Tomlstex Constanța 56—60 (25—24),
Voința Oradea — Știința Mediaș 42—57 
(18—39), Voința Tg. Mureș — Voința 
Brașov 32—55 (18—32), sănătatea Plo
iești — Știința Constanța 77—67 
(33—40), Progresul București — PTT 
67—44 (39—18), Universitatea Bucu
rești — ASE 49—31 (25—14). Olimpia- 
Constructorul II — Medicina Bucu
rești 60—38 (22—24), Constructorul
Galați — Unirea Tr. Măgurele 45—41 
(15—24).

Sala A. S. Armata din Oradea 
găzduiește, de azi pînă duminică, 
penultimul turneu al grupei 1—6 
a campionatului republican femi
nin de baschet, cuprinzînd eta
pele 4 și 5 ale turului al treilea 
și prima etapă a turului al pa
trulea. In general, programul cu
prinde meciuri echilibrate și in
teresante, dar punctul principal 
de atracție îl constituie partida 
Politehnica — I.E.F.S. (care va a- 
vea loc sîmbătă), deoarece rezul
tatul 
bită 
țării, 
torie 
titlul 
rece ele au cîștigat ambele jocuri 
precedente; în ipoteza succesului 
reprezentantelor studentelor de la 
Politehnica, scorul întîlnirilor di
recte va fi redus la 2—1 pentru 
I.E.F.S. și decisivă devine par
tida din ultimul turneu, care șe 
va desfășura, săptămîna viitoare, 
la București.

Programul de 
teze, rezultatele 
cedente) i de la 
tehnica — Universitatea Timișoara 
(79—53, " ‘ ~ ‘ ‘
(65—58, 56—62), Olimpia-Construc- 
torul — I.E.F.S. (76—83, 55-58).

Sîmbătă 
la ora 8 
ora 16,30, 
nală a campionatului republican 
individual la floretă masculin. In 

la care au 
la cate- 

vjr ii prezenți

în primul eșalon valoric al 
hocheiului nostru sînt programate 
astăzi, în Capitală, două partide 
importante. Este vorba de meciul 
dintre Sport Club M. Ciuc și Du
nărea Galați în care cele două 
echipe țintesc locul trei în cla
sament și de întîlnirea tradițio
nală dintre Steaua (actuala cam
pioană) și Dinamo (lidera acestui 
campionat). Dată fiind miza celor 
două partide este de așteptat să 
urmărim dispute aprige și — spe
răm — într-un spirit de deplină 
sportivitate. In ceea ce privește 
primul meci (ora '16,30), deși la 
această oră hocheiștii din M. Ciuc 
au un avantaj de 5 puncte, gălă- 
țenii n-au pierdut încă speranța 
ca, în cele patru partide pe care 
le vor avea de susținut cu Sport 
Club, să refacă handicapul.

HANDBAL
Masculin, scria I : Voința Bucu

rești — Oltul St. Gheorgbe 20—16 
(12—8), Tractorul Brașov — Celostuf 
21—9 (10—4), Rapid București — Re- 
lonul Săvinești 25—24 (16—12), Rafi
năria Teleajen — Agronomia Iași 
21—13, Petrochimistul Pitești — Co
merțul Constanța 15—15 (8—6) ; seria 
a U-a : Nltramonia Făgăraș — Ști
ința Tg. Jiu 24—19 (11—10), Metalul 
Copșa Mică — Constructorul Oradea 
23—8 (8—2), Cuprom Bala Mare —
C.S.M. Reșița • 4 (4—2), Știința Pe
troșani — A.S.A. Tg. Mureș 11—8 
(2—3), Gloria Arad — Timișul Lugoj 
16—14 (10—9) ; feminin, seria I :
C.S.U. Construcții București — Vo
ința Brașov 14—7 (8—4), Voința Bucu
rești— Rulmentul Brașov 12—12 (9—7), 
Voința lași — Vulturul Ploiești 9—14 
(3—8), Hidrotehnica Constanța — Vi
itorul Vaslui 13—11 (6—3) ; seria a
n-a : Universitatea Cluj-Napoca — 
Voința Sighișoara 15—8 (II—3), C.S.M. 
Sibiu — U.T. Arad 9—4 (4—3), Vic
toria Guban Timișoara — Chimia 
Făgăraș 4—12 (0—7). oițul Șf. Gțieor- 
gbe — Constructorul Baia Mare 8—14 
(3-7).
RUGBY

Seria 
București
Petrochimistul 
tec tura Buc. 22—9, A.S.E. 
Dacii I.P.A. Sibiu 8—4, 
iești — ____ 1 .
a II-a : Rapid-C.F.H. Galați — Mine
rul Gura Humorului 0—6, Agronomia 
Iași — Aeronautica Buc. lfr—1G, Du
nărea Giurgiu — C.S.M. Suceava G—•, 
Ș.N.O. — Constructorul II‘Buzău 4—0, 
Cimentul Medgidia — U.R.A. Tecuci 
4—0 . seria a III-a (constănțeana) : 
Ideal Cernavodă — C.FJl. 0—38, Da
cia — I.T.C. 4—10, Albatros Eforie 
Sud — Portul 16—18, Farul II — Con
structorul 6—13, Chimia Năvodaii — 
Voința 20—6.
VOLEI

Masculin : Voință Alba Iulla — 
Silvania Șimleul Silvaniei 3—1, Trac
torul Brașov — Medicina București 
3—0, Crișana Oradea — Medicina Ti
mișoara 3—0, Industria sirmei C. Tur- 
zh — Foresta Arad 3—0. Electra 
București — I.C.I.M. Brașov 3—0, 
Farul Constanța — C.S.M. Delta Tul- 
cea 3—2, Electroputere Craiova — 
PECO Ploiești 3—0, Aurora Bacău — 
Grivlța Roșie București 3—2, Pro
gresul București — S.A.R.O. Tîrgo- 
viște 3—0, Constructorul Brăila — 
Locomotiva București 3—0. Politehni
ca Iași — Relonul Săvinești 3—1 ; 
feminin : Voința M. Ciuc — Univer
sitatea București 2—3, Confecția 
București — Voința București 1—3, 
C.S.U. Tg. Mureș — ,.U“ Cluj-Napoca 
0—3, Mondiala S. Mare — Voința 
Zalău 3—1, Universitatea Iași — Fla
căra roșie București 1—3, I.T.B. — 
Voința Craiova 3—0, Ceahlăul P. 
Neamț — I.'G.C.M. Brașov 3—0, Ști
ința Bacău — Sănătatea Ploiești 3—0 
(neprezentare). Drapelul roșu'Sibiu— 
Dacia Pitești 3—2.

pe planșele din sala Floreasca II 
cei mai buni 50 de floretiști din 
țară, calificați anterior.

Nu vor lipsi, desigur, finaliștii 
ediției precedente, printre care o- 
cupanții primelor trei locuri : 
Petru Kuki, Petre Burieea, Tudor 
Fctruș.

în ceea ce privește disputa 
tre Steaua și Dinamo (ora 
credem că ea nu mai necesită 
comentarii. Ambele formații dis
pun de efectivul complet și de
țin o formă sportivă care reco
mandă întîlnirea ca pe un veri
tabil derby. în plus, să nu uităm, 
aceste echipe au dat reprezenta-

ARBITRII DE SOSIRE SOLICITAȚI 
ÎN FINALELE NAȚIONALELOR

Două rezultate și două curse ne-au 
reținut mai mult atenția în a doua 
reuniune a finalelor campionatelor 
naționale de Înot în bazin acoperit. 
Anca Groza a cîștigat fără dificul
tate 100 m delfin în 67,1 sec, la nu
mai două zecimi de secundă de re
cordul țării cu care in 1973 s-a cla
sat pe locul X la C.M. de la Belgrad, 
Iar ploieșteanca Valeria Vl&sceanu 
s-a Impus la fel de autoritar pe dis
tanța de 100 m spate, pe care a 
acoperit-o în 1:11,4, nou record pen
tru categoria ei de vîrstă (14 ani), 
cifră care nu s-a mai realizat în țara 
noastră de pe vremea tind înota 
Cristina 15 a la ban.

Și ieri am fost martorii unor so
siri la fotografie. Ildiko Horvath si 
Daniela Georgescu n-au putut tranșa 
rivalitatea lor în 8 lungimi de bazin, 
(proba de 400 m), decît prin depar
tajarea operată de arbitri. La fel de 
strînsă a fost sosirea și în cursa del
finilor (100 m), unde toți cei 5 ar
bitri de sosire l-au preferat pe Ai
mer înaintea lui Miclăuș, primul fa
vorit. Menționînd noile recorduri in 
ștafeta feminină de 4x100 m mixt și 
succesul lui A. Horvat la 100 m spate 
(62,3) vom epuiza amănuntele mai 
interesante ale reuniunii.

REZULTATE TEHNICE. 400 m li
ber (b) : 1 R Aimer (Steaua) 4:28,3,
2. L Șveț (Șc. 54 BUC.) 4:32,8, 3. A.
Adam (St.) 4:33,6, 4. H. Neagrău (Ctn- 
șul) 4:34,9 — rec. copii categ A ; 
400 m liber (f) : 1. I. Horvath (Cri- 
șui) 4:58.8, 2. D. Georgescu (Dinamo) 
4:»X 3. ~ -------- :-------------
5:08,7 ; 100 m spate (b) : 1. A. 
(Din.) 62.8, 2. C. Mandache 
6X5, 3. D. Aldea (Petr.) 65,6; 

" spate (f) : 1. V. Vlăsceanu
1:1T,4 — rec. fete categ. A, 2. 
naciu (Din.) 1:13,5, 3. A. Vamoși (Cri
șul) 1:14.4 100 m delfin (b) : 1. E. 
Aimer (St.) 61,3, 2. I. Miclăuș (Din.) 
613, 3. T. Furtunescu (St.) 62,8 : 100 
m delfin (f) : 1. A. Groza (Din.) 
1:67,1, 2. M. Vasiliade (Din.) 1:11,5.
3. M. Georgescu (Petr.) 1:12,2 ; 4xlo0

POLOIȘTII JUNIORI AU AVUT 
LA SOFIA EVOLUȚII 

MERITORII
Formația de juniori a Româ

niei a luat parte zilele trecute 
la Sofia, la un turneu internațio
nal de polo alături de cele mai 
bune echipe din lume, U.R.S.S. și 
Ungaria (campioană europeană), 
ocupînd un meritoriu loc II (dato
rită golaverajului mai slab decit 
cel al sportivilor maghiari). Jucă
torii români au întrecut fără difi
cultate selecționatele Bulgariei, 
Cehoslovaciei și Poloniei, au rea
lizat un scor egal (4—4) cu Un
garia și au pierdut la limită în 
fața ciștigătoarei turneului (5—6), 
selecționata U.R.S.S. Iată și cîteva 
amănunte oferite de antrenorul Al. 
Szabo privind îndeosebi partidele 
care au decis pe ocupantele pri
melor trei locuri.

„In meciul cu U.R.S.S. echipa 
noastră a jucat foarte bine 3 re
prize, a condus cu 5—3. a avut 
apoi două superiorități numerice 
pe care insă le-a ratat. Juniorii 
sovietici, mai bine pregătiți fizic 
au egalat (5—5) și au cîștigat in 
ultimele 10 secunde. Selecționata 
română a avut o comportare iden
tică și in intilnirea cu Ungaria ; 
ea a condus pe campioana Euro
pei la un moment dat cu 4—1, 
dar a slăbit in final, permifind 
adversarei sale să obfină o „re
miză" nesperată. Faptul că jucă
torii noștri s-au reunit doar cu 
citeva zile înaintea turneului, ex
plică in mare măsură unele gre
șeli tactice, mal ales in defensivă, 
care ne-au împiedicat să obținem 
un rezultat și mai bun. Aș re
marca pentru buna lor evoluție pe 
portarul Olpretean, pe Lbrincz, 
G. Ilie și Gheorgiievici". .

Recent. 
(R.E.G.) a 
competiție d 
„Cupa Dunăr 
cere, alături 
Ungariei, R. 
slovaciei, Ai 
participat și 
nici. După 
nostru i-am 
federal Lazăi 
terviu. privi 
vilor români

— Cum 
zultatele 
aceste ini 
nor halte 
tre -cgi m 

— Cu exc 
și Dragomir 
obț inut fbz 
a realizat la 
record la „ 
a egalat rșic 
kg. iar Cioir 
Ia o categor 
mijlocie (a 
75 kg cit ii 
realizat un 
„total" cu f 
mai aminte 
fiii 
mai 
ocupat locul 
mijlocie (av 
82,5 kg), iar
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TURNEELE FINALE
DE VOLEI

ALE JUNIORILOR
La Ploiești și Piatra Neamț au cdi

minuat turneele finale ale diviziei de 
Juniori și școlari la volei, cu desiă- 
.'șurarea primelor partide din cadrul 
întrecerilor pentru locurile 1—4 și 
5—8. lata amănunte de*la aceste ln- 
tilniri.

?:.i

l și 
irul 
;oș

A
;are
! la*

isa- -
Intă

1 24
3 23
4 7
4 2

re- 
rec. 
P.O ; 
p.H, 
'-•Ști

PLOIEȘTI, 17 (prin telefon). în 
primul meci disputat pentru locurile 
1—1, L.E.F.s. Rm. Vîltea a învins cu 
3—1 (4, 12, 8) Șc. sp. Dej. A
fost un meci frumos în care elevii 
din Dej, antrenați de I. Silaghi, au 
dat o puternică replică vâlcenilor, 
pretendenți la titlu. Mal omogenă, 
cu execuții tehnice mai sigure, avînd 
în N. Itodeanu, F. Moldoveanu și C. 
Popescu, trei jucători foarte buni, 
echipa condusă de prof. L. Stilca a 
reușit să cîștige nu fără emoții. 

De la Șc. sp. Dej s-au remarcat A. 
Dumitriu, Gh. Pop, S. Antonescu. în 
cel dc-al doilea joc Șc. sp. Ploiești a 
învins cu 3—1 (5, —12, 8, 9) Șc. sp. 
Brașov. A fost o întilnire echilibrată, 
cu faze viu disputate, combinații fru
moase din partea ploieștenilor dar 
și, câteodată, cu unele greșeli ele
mentare. Echipa prof. D. Moldoveanu 
s-a impus datorită unui plus în pre
gătirea tehnică. S-au remarcat V. 
Dragomir, N. Sîrbu și A. Apetrci de 
la învingători și A. Pustiu. M. Mo- 
liaci de la învinși.

In urma acestor rezultate titlul de 
campioană se vă decide in meciul 
direct dintre echipa Liceului din Hm. 
vilcea și cea a Școlii sportive din 
Ploiești care se va disputa vinerii.

In grupa pentru locurile 5—8 : Șc. 
sp. 2 București — Șc. sp. Bacău 3—2; 
Șc. sp. 1 Constanța — Șc. sp. Caran
sebeș 3—0,

Sever NORAN

PIATRA NEAMȚ, 17 (prin telefon). 
In turneul feminin, desfășurat in lo
calitate, am văzut echipe omogene, 
jocuri spectaculoase și dîrz disputate. 
In lupta pentru locurile 1—4 s-au 
desprins în candidate pentru ciști- 
garea turneului Șc. sp. 1 București, 
care a întrecut pe Farul Constanța 
cu 3—1 (—13, 10, 4, 14) și Șc. sp.
Sibiu, învingătoare in disputa cu 
formația Liceului ,,N. Bălcescu“ 
Cluj-Napoca : 3—1 (9, 14, —8, ti). In 
grupa pentru locurile 5—8 s-au ob
ținut rezultatele : Șc.‘ sp. Piatra Neamț 
— Șc. sp. Toplița 3—1 (—8, 5, 14, 14) ; 
Șc. sp. Ploiești — Șc. sp. Timișoara 
3—0 (11, 7, 8). C. NEMJEANU, coresp.

obiectiv (ciurc {union

0 ACȚIUNE ÎN SCOPUL
ÎMBUNĂTĂȚIRII selecției
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. După 
servații,

I le-a făcut ani în șir la adresa 
activității centrelor de copii și ju- 

Iniori și a secțiilor de fotbal, care 
coordonează munca acestora, iată 
că în această primăvară forul de

I specialitate a declanșat o acțiune 
mai concretă și 
revitalizare a

Iment important 
tru. Este vorba 
nei baterii de ____ ___ ______
menite să obiectivizeze procesul de

I selecție și instruire atît de mult 
discutat de către tehnicienii care 
lucrează nemijlocit în centrele de

I copii și juniori. Aceste 
măresc să evidențieze, 
pal, calitatea de viteză

Inare — probe care au 
ter nativ și, deci, sînt 
perfectibile — rezistența, 
detenta. De asemenea, s-a avut în

I vedere elaborarea unor probe com
plexe pentru aprecierea gradului 
de indeniînare

' cent pe trasul 
ciență prezentă

I nele fotbalului.
Acțiunea face

suita de analize, de ob- 
de critici pe care F.R.F.

mai dinamică de 
acestui comparti- 
al fotbalului nos- 
de întocmirea u- 
teste obligatorii.

norme ur- 
în princi- 
și îndemî- 
un carac- 
mai puțin 

forța,

specifică cu ac- 
la poartă, defi
la toate eșaloa-

I
I

CALITATEA JOCURILOR
IN DIVIZIA B

LAȘA DE DORIT

-OBIECTIV IMPORTANT 
TEROFILILOR

Baroga despre comportarea

i la „Cupa Dunării"'
gen al 6-lea cu 292,5 kg la cat. semi- 
tila grea (90 kg) avînd și el mult mai 
cu puțin decît greutatea maxima ad- 
re- misa de regulament. Rezultatele 
lei, celorlalți au fost sub posibilități : 
ho- S. Herghelegiu a ieșit din eon- 

a curs ratind de trei ori la „smuls** 
pa- •— 140 kg, la cat. grea. V. Deac 
hui s-a clasat al 6-lea la cat. supergrea, 
tui I. Ilortopan a ocupat locul 4 la 
bn- „muscă** realizind doar 207,5 kg, iar 
pi- S. Paraschiv, cu 215 kg a ocupat 
I locul 5 la „cocoș**.
Li.. — Care credeți că sint cau-I |a rele rezultatelor slabe din par
iu. tea unor concur enti de la care 
Lj. se aștepta mai mult ?
I — De pildă Herghelegiu nu a
|uf fost suficient pregătit, deși antre- 
lnl norul Ștefan Javorek declara că 
Lț - elevul său se află intr-o dispozi- 
|)U ție excelentă de concurs ! I. Hor
iși topan nu se află într-o formă spor- 
1,5 tivă satisfăcătoare, datorită și mo- 
Lt dului de viață necorespunzător pe 
L- carol duce. Aș vrea să subliniez 
lie faptul că in viitor va trebui să 
|a punem un accent mai mare pe mă- 
l]a îirea forței. Dacă halterofilii bul- 
La gări au ajuns la un nivel inter- 
|o- național atit de înalt. acest lucru 
|ii se datorează și forței excepționale 
I a de care dispun. Firește avînd o 
|i. forță mai mare, halterofilii vor 
le simți greutățile mai... ușoare.
|t Ion OCHSENFELD
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IN 
hsi 
lin 
la- 
L(

)
P5« 
Lu

din toate sportunie
te- rești - Lkeum M. Cioc 3-5 (0-2, 1-2, 
P" 2—1). Au marcat : Constanlinescu — 2
pt șj Marian, respectiv Daniel — 2, Prokab,

Szentes și Gyorgypal.

k LUPTE finalele campion a- 
In TELOR NAȚIONALE ȘCO-
lâ LARE, desfășurate în Sala sporturilor din 
le Constanța, ou reunit 260 de cancurenti 
P" la ambele stiluri, lată cîștigâtorii (în 
I ordinea categoriilor) : C. Drăghici (Gru-
I pul școlar I.O.R. Buc.), V. Gui (Gr. șc. 
p C. F. Timișoara), V. Ciocănea (Gr. șc- 
[»- Colibași), M. Luțo (Lie. HGrmuzache Râ- 
I- dâuți), |. Orban (Gr. șc. Tractorul Bra- 
I- șev), L. Tipa (Gr. șc. Suceava), G. Do- 
I- bricâ (tic. teoretic nr. 3 Craiova), I.
|- Draica (Lie. industrial Consta nțo), FI.
L Bara (Gr. șc. I.M.M. Cîmpulung Mus
ti cel) și N. Prod ea (Gr. șc. auto Brașov)
I* la greco-romane ; A. Șuteu (Gr. șc. Teh-
b nofrig Cluj Napoca), M. Manoie (Lie.
b agricol Buzâu), E. Radu (Lie. agricol
I.J Buzău), L. Șandor (Lie. industrial moca-
p nic Odorher), V. Teodor (Lie. Industrial
p construcții Buzău), M. Chirilă (Lie. Mihai
li Viteazul Buc.), D. Lupu (Gr. șc. „Al. »•
li Cuza" Galați), ML Sancru (Lie. energetic
e Constanța) și I. Andrei (Gr. șc. con
i' struejii Cluj-Ncpocc) la libera c UN

din am- 
al F.R.F-, 

indicațiilor 
a mișcării 

conducere a 
în cazul de 

eficienței investi
țiilor făcute în centre de copii 
și juniori, mai concret, creșterea 
reală, în următorii ani, ; 
lui valoric de fotbaliști, 
reinventariere a calității 
lului uman existent la 
tuală în centre — și care 
să se încheie în jurul datei de 
1 iulie a.c. — a debutat cu un 
prim traseu de lucru pe care l-am 
efectuat împreuhă cu antrenorul 
federal, 
F.C.M.
șoara -

parte 
piui plan de măsuri 
elaborat în lumina 
Conferinței pe țară 
sportive. Organul de 
fotbalului urmărește, 
față, sporirea

a fondu- 
. Această 
materia- 
ora ac- 
urmează

Constantin Ardeleanu, la 
Reșița — „Poli“ Timi- 

C.F.R. Timișoara.

CONCLUZII DELOC ÎMBUCU
RĂTOARE, iată — în mare — 
aprecierea de fond asupra activi
tății desfășurate în 
tre. Motivații : 1)
tinuă să fie latura 
gajul cu care se 
este relativ sărac, 
tiv există prea puține elemente 
valoroase 
vîrsță : 2) Procesul de instruire 
nu reușește să înlăture o parte 
din deficiențe legate de calitatea

cele trei cen-
Selecția con- 

deficitară. ba- 
prez.intă copiii 
Din acest mo-

la diferite nivele de

de viteză — rezistență — 
detentă, de calitățile 
execuțiile, în acest caz, 
caracter relativ static, 
deci, nu a devenit încă 
ganică a execuției tehnice ; 3) In 
privința taliei există o tendință 
de a se reține elemente 
perspectiva de a se dezvolta 
car spre o talie medic ; 4) 
sesc aparatele și materialele 
tătoarc (exceptînd, oarecum, 
C.F.R. Timișoara) — bare pentru 
a lucra la dezvoltarea trenului 
superior, mingi medicinale, su
porți pentru agățat mingile, corzi 
elastice etc. : 5) Interdicția de a 
lucra cu copii măcar de două ori 
pe săptămînă pe terenul gazonat 
(F.C.NI Reșița, Poli Timișoara), 
ceea ce grevează calitatea in
struirii ; 6) Secțiile de fotbal care 
coordonează centrele respective, 
din punct de vedere al sprijinului 
și interesului manifestat față de 
pepinierele proprii pot fi califi
cate astfel : F.C.M. Reșița — preo
cupare numai pentru echipa de 
seniori ; Politehnica Timișoara 
relativă preocupare ; CJF.R. Timi
șoara — preocupare. La acest ul- 
timp punct orice comentariu este 
de prisos, din moment ce, în pri
mele loturi ale divizionarelor A 
din Reșița și Timișoara, lipsesc 
aproape cu desăvirșire clementele 
crescute în centrele proprii.

Această acțiune pentru crește
rea calității muncii de selecție și 
instruire trebuie să se bucure de 
sprijinul și atenția totală a tu
turor factorilor răspunzători de 
activitatea copiilor și juniorilor. 
Coroborată cu competența și pa
siunea tehnicienilor care lucrează 
în centre, ea trebuie să pună ca
păt formalismului întîlnit în 
munca de selecție și instruire, fe
nomen care a dus la „depozitarea 
unui balast“ costisitor și de ncto- 
lerat. La centrul F.C.M. Reșița, 
de exemplu, primele testări efec
tuate la trei grupe dc copii s-au 
soldat cu renunțarea la 15 ele
mente nedotate, operațiunea ur- 
iuînd sa fie continuată la nivelul 
altor grupe. Este un prim pas, 
clamat de --------
sportivă, pc care îl dorini multipli
cat la nivelul întregii rețele <tc nu
clee fotbalistice care pregătește 
cadrele de mîîne ale fotbalului 
nostru.

- forță — 
specifice, 
avînd un 
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parte or-
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mă- 
Lip- 
aju- 
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ACTUALITATI
SE- 
Pe 

Tr.

întilnire Intre doua 
MEHEDINȚENE.

„1 Mai“ din Drobeta 
a avut loc, miercuri după- 

o atractivă sărbătoare a fot- 
mehedințean. In meciul- ve- 

selecționată divizionară A, 
din. jucători născuți pe pla-

LECȚIONATE
stadionul 
Severin 
amiază, 
balului 
detă, o 
formată 
iuri mehedințene, a întrecut cu sco
rul de 5—3 (3-r-O) o echipă locala, al
cătuită din jucători din diviziile B 
și C. Golurile au fost realizate de 
Mincioagă (min. 9), Țarălungă (min. 
10, 38), Bora (min. 76), Ciupitu (min. 
77). respectiv Olteanu (min. 46) si 
Boța I (min.76 și 80). (Gh. MANAFU, 
coresp.).

MARE TURNEU INTERNATIONAL de 
greco-romane și libere, tezervat juniori
lor mici, va avea loc vineri, simbătă 
și duminică, la Pleven (Bulgaria). La 
această competiție vor participa și lup
tători români, printre care : I. Neagu, 
I. Ungureanu, I. Nica, V. Pop și 
Marian (greco-romane), A. Șuteu, D. 
Lungu și V. Stânescu (libere).

A.

ORIFMTARF finala camp.oma- Ti IDiCT 1^4 ,ELOR UNIVERSITARE 

de orientare turistică 
din acest an se va 

desfășura în 2>lele de 26 și 27 aprilie, 
la Poiana Broșov. Competiția, care va 
uni la start reprezentanți ai centrelor 
universitare din întreaga țară, este oș- 
teptatâ cu deosebit interes, cu atit mai 
mult cu cît în Poiană există condiții de
osebit de prielnice acestei 
sportive tehnico-aplicative.

discipline

PENTATLON 
MODERN

ECHIPA REPREZEN
TATIVA (D. Spirfea, C. 
Calina, Albert Covaci 
și Alex. Naghi) plea

că astăzi la Erevan unde va luat parte, 
între 20 și 24 aprilie, la un mare con
curs international.

SCRIMĂ M-Cl INTERNA-flONAJ. 
satu mare Selecția- 

nata de scrimă a județului Satu Mare 
a întîlnit recent echipa regiunii Zakar- 
patia (U.R.S.S.) La toate cele patru ar
me victoria a revenit sportivilor locali : 
10—0 la floretă băieți, 11—5 la sabie, 
0-8 (victorie la tușe) la spodă. La flo
retă fete s-a disputat un turneu indivi
dual, ciștigot de sătmăreanca Eva Pal
ia i. (I. Talk - coresp.)

a SANCȚIONAREA UNOR ACTE 
DE INDISCIPLINA. Tn ședința do 
miercuri seara. Comisia de disciplină- 
a suspendat pe doi ani pe jucătorii 
Selymes (Unirea Sf. Gheorghe) și 
Sircu (Danubiana Roman), pentru ac
te de huliganism fa'ă de aioiCu. lin 
alt fotbalist. Cocea (Textila Buhuși) 
nu va juca șase luni pentru brus
carea co reducă teu’.ui jocului, 
injurii aduse arbitrului. 
Club Bacău) a J’cst s: 
cu „mustrare/4 ( ? ! ? ).

Pentru aba'crea corn 
cu Chimia Km. Vileca, 
Frlnculesru (î.Tiiver- itai 
s-a interzis accesul in 
nulul pînă la 15 iulie.

pentru
Dătiiță (Sport 

âncționat doar

lisă la meciul 
doctorului V. 

ti'.i Crahiva) i 
. incinta tere-

o TREI JOCURI PENTRU REPRE
ZENTATIVA DE JUNIORI. Sapi ami
na viitoare, prima reprezentativă de 
juniori a țării, noastre va susține trei 
partide amical? internaționale. Marți 
22 aprilie va primi — probabil, pe 
stadionul G tulești — replica selecțio
natei Turciei. Două zile mai tirziu, 
echipa noastră va pleca intr-un tur
neu, de două jocuri, în R.D. Ger
mană, ambele susținute în compa
nia selecționatei acestei țări. Primul 
meci este programat la Eisenhuttend- 
stadt (25 aprilie), iar cel de al doi
lea la Fiierstenwalde (27 aprilie). Tată 
lotul convocat de antrenorii Con
stantin Ardeleanu și Vasile Zavuda 
pentru aceste trei meciuri : Albu, 
Cristian, Bărbulcscu, Zahiti, Toaxlcr, 
Totsegy. Popa, Ene. Bisor, Nucă, 
Bălan, Petru, Lupău, Cămătaru, Chi
tara și Nemțeanu.

Deși pină la sfîrșHul campionatu
lui Diviziei B mai sint 12 olane, ne 
propunem să facem o incursiune în 
acest eșalon al fotbalului nostru pen
tru a reliefa principalele lui proble
me. Desigur că în prirpul rînd ne 
interesează calitatea jocurilor. Dumi
nică de duminică, un număr crescmd 
de spectatori iau loc în tribunele 

; stadioanelor cu speranța că vor a- 
sista la partide de bun nivel tehnic, 
cu faze spectaculoase, cu goluri multe 
•și atitudini ale favoriților și oaspe
ților înscrise în perimetrul fair- 
play-ului. Din păcate, de foarte 
multe ori, așteptările au fost înșe
late. Nenumărate meciuri sînt de sla
bă calitate, lipsite de orice atracti- 
vitate. iată, de exemplu, din cele 
șase partide vizionate duminica tre
cută de redactorii și colaboratorii 
ziarului, numai două (Victoria Că
lăii — Corvinul Hunedoara și Arieșul 
Tur (La — C.FJl. Timișoara) au pri
mit, fără rezerve, calificativul bun. 
Celelalte nu s-au ridicat decît pe 
alocuri la un nivel acceptabil și 
aceasta din cauza unor evidente ca
rențe in pregătire, din cauza unor 
optici greșite în a aborda confrun
tările și, în final, obținerea puncte
lor puse în joc.

Există în Divizia B un grup de c-

(Corvinul Huucdoara), Ghiță (Victo
ria Călan), Borgovan (Relonul S&vi- 
nești), Todică (Foresta Fălticeni), 
Petre (Metalul Mija) etc, care pot 
contribui la creșterea de ansamblu a 
nivelului spectacular al IntUnirilor. 
Cu toate acestea, o problemă acută 
a Diviziei B continuă să rămînă fon
dul ci redus de jucători valoroși, din 
care cauză și eficacitatea este redusa. 
Pentru a vedea cum stăm la acest 
capitol vă prezentăm cîteva cifre : 
în cele 22 de etape (594 de meciuri) 
s-au marcat 1 459 de goluri (partidele 
Tractorul Brașov — Dinamo Slatina 
și Metalul Aiud — F.C. Bihor au 
fost omologate, la masa verde, cu 
rezultatul de 0—3 și nu sînt incluse 
în această cifra), , deci o medie de 
2,4 goluri de partidă. în privința e- 
fieaeității, se detașează scria a 111-a 
cu 524 de goluri marcate (F.C. Bihor
— 46, Corvinul Hunedoara — 4î,
Șoimii Sibiu — 40). In celelalte două 
serii, situația se prezintă astfel: seria I 
498 de goluri (S.C. Bacău — 51. Pro
gresul Brăila — 40) și seria a 11-a
— 437 de goluri (Dinamo Slatina — 
37, Rapid — 33). Fără îndoială că 
eficacitatea scăzută reflectă. în mare 
măsură, tendința celor mai multe 
echipe de a' adopta tactici pur de
fensive atunci cînd joacă în depla-

Ncagu (în tricou alb) încearcă să treacă de apărarea Voinței (Fază 
din meciul Voința ~ H<Jpid 1—0) Foto : Dragoș NEAGU
chipe care reușesc,' aproape etață 
de etapă, să mențjoă la un nivel 
corespunzător ștacheta evoluției lor. 
F.C. Bihor, Șoimii Sibiu, Progresul 
București (aflată, în această primă
vară, într-o frumoasă ascensiune, ca 
urmare a unei simbioze fericite între 
jucătorii ei foarte tineri și cei cu o 
mai mare experiență competițfonală), 
Gloria Buzău, Metalul București, Cor
vinul Hunedoara, Progresul Brăila, 
S.C. Bacău, Minerul Baia Mare, 
Tirgoviște fac parte din „elita** 
Ionului. Ar putea să surprindă 
sența din enumerarea noastră a 
pidului, liderul seriei a doua.

giuleșteană în 
nu pentru că 

Ion Motroc și 
merita poziția 

datorită 
ca șl în

c.s. 
eșa- 
ab- 
Ra-
NU

am inclus formația 
grupul de mai sus, 
echipa antrenată de 
Vasile Copil nu și-ar 
pe care, o ocupă, ci 
lui că în acest sezon, 
na trecuta, evoluția ei a lăsat 
mult de dorit. Toți cei care 
sistat la meciurile feroviarilor 
reșteni au rămas dezamăgiți de com
portarea unor jucători cu vechi sta
te de serviciu pc prima scenă a fot
balului nostru, ca Răducanu, Neagu, 
M. Stelîan, Anfreiescu etc.

La celălalt pol. al eșalonului se a- 
flă plutonul echipelor care au sub
ordonat calitatea fotbalului practicat 
unui scop minim : câștigarea eu ori
ce preț a punctelor. Este vorba, mai 
î’itî’, de noile promovate. Dar. 
este vorba, tot ia acest capitol, de 
formații do la care se aștepta mult 
mai mult în actualul campionat : 
C.S.M. Suceava, Știința Bacău. S.C. 
Tuîcon. 'tractorul Brasov, ]*fet*»iui 
Drobeta Tr. Severin, C.F.R. Timișoa
ra,' Rapid Araci, Minerul Anina ș.a. 
Surprinde comportarea slabă a a- 
cestor echipe cu atît mai mult cu 
cit în componența lor se află jucă
tori buni (Gherine — C.S.M. Sucea
va. Deheleanu — Știința Bacău. Co- 
rendea. și Tutan — S.C. Tulcea. Boța 
I, Pcronescu, Brihae, Stan — Metalul 
Drobeta Tr. Severin, Șchiopii, Panici, 
Chimiue — C.F.R. Timișoara).

Fără îndoială că nivelul acestui 
eșalon este stabilit de valoarea de 
ansamblu a formațiilor care il com
pun. Iar potențialul echipelor este, 
în fond, sumumul valorilor individu
ale ale loturilor de jucători. La F.C. 
Bihor (Kun. Popovici. Vidac. Flo- 
rescu). Șoimii (Oprea. Mihăil.ă, Fanea. 
Zotincâ. Crețu). Petrolul Ploiești (Ga
bel. Eparu, Bălan, Angclcseu. Gru
ber), S.C. Bacău țDutan, Catargiu, 
MargasoLu. Băluță), Gloria Buzău 
(Stelian. Grozea, Oprișan, Pali) e- 
voluează, după cum se vede, jucă
tori cunoseuți. cu experiență. Așa 
se explică, in bună măsură, pozițiile 
fruntașe ale acestor formații. în Di
vizia B. există insă și. rnulți jucători 
tineri, de perspectivă, ca Lupău (Mi
nerul Baia Marc), Dragu, Dragnea, 
Nignea (Progresul București)» Bisoc 
(F.C. Bihor), Zahiu (Gloria Buzău), 
Ilie, Chitaru (S.C. Bacău), Văetuș

1‘aptu- 
toam- 
f o arte 
au a- 
bucu-

mai

sare cu scopul de a obține atit de 
doritul punct pe terenul adversarei.

Trebuie să mai amintim încă ud 
aspect al acestui eșalon și anume 
cel al disciplinei, atît in teren cit 
și în tribune. Un frumos exemplu ni 
l-a oferit partida de la Buzău (Glo
ria — S.C. Bacău), unde, să recu
noaștem, miza a fost destul de 
mare. Cu toate acestea, jocul a de
curs în condiții foarte bune, iar 
în tribune spectatorii au contribuit, 
la rîndul lor, la reușita întrecerii în 
spiritul sportivității. Din păcate, nu 
peste tot lucrurile decurg in acest 
fel. Să ne reamintim numai recen
tul incident de. la Galați (din jocul 
C.S.U. — S.C. Bacău), soldat eu mă
suri severe ale forului de specialitate. 
De aceea, esie necesar ca antreno
rii, birourile secțiilor de fotbal, să 
desfășoare o susținută muncă edu
cativă cu jucătorii și cu suporterii 
echipelor, pentru a avea fu viilor 
ett mai multe exemple ta cel olerit' 
duminică de Buzău.

Și <‘tapa ele duminică programează 
cîteva partide de mare ai rac ti vi ta te, 
cum sînt F.C. Bihor — Șoimii Sibiu, 
S.C. Bacău — Petrolul Ploiești. Cea
hlăul P. Neamț — Progresul Brăila, 
Voința București — Progresul Bucu
rești, C.F.R. Pașcani — Gloria Buzău. f 
Să sperăm că toate aceste intilniri. ’ 
ca și celelalte din programul etapei 
a XXIlI-a. se vor înscrie pe eot» cfo-4 
natele fair-play-ului, că 
face pretențiile marelui 
spectatori care,, sîntem 
lua loc in tribunele stadioanelor.

Pompitiu VLMULĂ 
Laurențiu DUMITRESCU

că toate aceste 
celelalte din programul 

se vor înscrie pc < 
vor satis- > 
ntimftr de 

siguri, vor

MECIURI AMICALE
ȘTI1NTA BACALT- A.S.A. TG. >iU- 

REȘ 0—2 (0—1). Partida a avut loc
miercuri. Joc frumos, în care oaspeții 
au dominat și au înscris prin Miiri san 
(min. 14) șl Naghi (min. 59). STEA
GUL ROȘU — F.C. ARGEȘ 3—2 (0-1). 
Meci plăcut, disputat miercuri, pe 
stadionul Tineretului. Autorii golu
rilor : Papuc (min. 58, 73), Mihaih s- 
cu (min. 67), respectiv I). Popescu 
(min. J.0) și Jercan (min. 63). C.I.L. 
GHERLA — „U“ CLUJ-NAPOCA 1—0 
(0—0). Circa 2 000 de spectatori au 
urmărit un joc de bun nivel, câști
gat de divizionara C, prin golul mar
cat de Neamțu, in min. 71. C.S.M. 
SUCEAVA - F.C. GAl-Afl 3—1 (2—0). 
Au marcat : Josep (min. 5). Gălățea- 
nu (min. 6), Mirăuță (min. 80, dip 
penalty), respectiv Săleeanu (min. 
67). F.C.M. REȘIȚA — U.M. TIMI
ȘOARA 3—o (2—0), Joc la discreția 
gazdelor. Oaspeții au comis multe 
.'•mituri grosolane, în urma lor fiind 
accidentați Koșca, Căprioru, Dianu și 
Soos. Golurile au fost marcate de 
Pușcaș (min. 23), Nestorovici (mîn. 
35) și Kiss (min. 70).
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LOTO — PRONOSPORT INFORMSAZA ELEVI 5/ ELEVE,
CIȘTIGURII.E TRAGERII LOTO 

DIN 11 APRILIE 1975

EXTRAGEREA I : Categoria 1 : 
1 variantă 50% a 50.000 lei și 3 va
riante lOo/o a 10.000 lei ; cat. 2 : 
7,05 a 7.491 lei ; cat. 3 : 13,15 a 
4.010* lei; cat. 4-: 31,55 a 1.674 lei; 
cat. 5 : 122,15 a 432 lei ; cat. 0’ : 
256,95 a 206 lei.

REPOST CATEGORIA 1: 636.779 
lei.

EXTRAGEREA a Il-a : Categoria 
A : 2 v ariante 2a»/, a 50.CJ lei și 3

variante 10% a 20.000 ici ; cat. 11 : 
4,50 a 8.328 lei ; cat. C : 14,05 a 
2.BG7 lei ; cat. D : 16.75 a 2.237 lei ; 
cat. E : 65,75 a 570 lei ; cat. F : 
121.20 a 309 lei ; cat. X : 2210,25 a 
100 lei.

R0PORT CATEGORIA A: 258.337 
lei.

C'iștigul de categoria 1 a fost ob
ținut de DUMITRU AVRAM din 
Timișoara pe un bilei combinat 
ț5j3/a).

TINERI
Șl VÎRSTNICI!

Clubul sportiv DINAMO Bucu
rești înființează SECȚIA DE PRE- 
GZsTI^E 1-IZICA GENERALA, care 
va funcționa în Parcul sportiv 
Dinamo, din Șos. Ștefan cel Mare 
nr. 7—9, sub îndrumarea celor 
mai buni antrenori ai clubului.

Ralații șî înscrieri sa fac săp- 
tăr.it. ai — vinerea, intre orele 
8-10 și 16-13 — la sediul ,,Tîno- 
rului dincmovtst", din Parcul 
snoiliv Dinamo (Cabana da U- 
iiia), tckiw.i 12.52.17.



VIZITA PREȘEDINTELUI; "" LUCRĂRILE COMITETULUI EXECUTIV 
AL A. I. B. A.

NICOLAE CEAUȘESCU [
în Iordania

(Urmare din pag. 1)

și Tunisia
stilul arhitecturii arabe — o garda 
din ostași îmbrăcați în pitorești 
costume tunisiene de epocă, pre

Un grup de fele oferă înalților 
oaspeți buchete de flori.

Cei doi președinți iau apoi loc 
pe un podium de onoare. Se in
tonează imnurile de stat ale 
României și Tunisiei. Tovarășul 
Nicolae Ceausescu primește rapor
tul comandantului gărzii de onoa
re alcătuită din militari ai diferi
telor arme îmbrăcat! în uniformă 
de paradă după care. împreuna cu 
președintele Habib Bourguiba, trec 
în revistă garda de onoare.

De la aeroport, înalții oaspeți 
și distinsele gazde se îndreaptă 
spre reședința oficială rezervată 
șefului statului român — Palatul 
Prezidențial din Cartagina, la 20 
km de Tunis, durat chiar pe țăr
mul Meditcranel, pe ruinele falni
cei așezări africane de odinioară.

Cei doi șefi de stat iau loc 
într-o mașină deschisă escortată 
do o gardă de motocicliști.

Pe măsură ce ne apropiem de 
centrul orașului — Piața Libertății 
— coloana oficială străbate un a- 
devărat culoar viu. Entuziasmul 
este de nedescris. Mașina prezi
dențială se oprește. Cei doi șefi 
de stat răspund la aclamațiile 
mulțimii care nu contenesc. Ase
menea scene se repetă pe întregul 
traseu pînă la Cartagina. Este o 
zi de neuitat pentru locuitorii 
capitalei tunisiene, care au ținut 
să fie prezenți în număr cit mai 
mare, să-și expună marea bucurie 
de a avea In mijlocul lor pe 
președintele României Socialiste, 
pe tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu.

La intrarea la reședința înalțî- 
lor oaspeți — Palatul Prezidențial 
din Cartagina. edificiu impunător 
din piatră și marmură albă, în

zintă onorul.
In interiorul 

președinți, 
Ceaușescu și 
Bourguiba se 
cordial, apoi se 
se reintîlni in 
testări înscrise i

palatului, cei doî 
tovarășa Elena 

doamna Wassila 
întrețin din nou 

despart urniînd a 
cadru] altor mani- 
in programul zilei. 
★

Joi după-amiază, la Palatul 
Cartagina, care a fost rezervat ca 
reședință înalților oaspeți români, 
a avut loc o convorbire între 
președintele Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, și 
președintele Republicii Tunisiene, 
Habib Bourguiba.

Au fost de față tovarășa Elena 
Ceaușescu și doamna Wassila 
Bourguiba.

Convorbirea s-a desfășurat în
tr-o atmosferă dc caldă cordiali
tate.

★
Joi după-amiază, au început, la 

Palatul Cartagina. convorbirile o- 
ficiale între președintele Republi
cii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu. și președintele Repu
blicii Tunisiene, Habib Bourguiba.

Convorbirile s-au desfășurat în
tr-o atmosferă de caldă cordiali
tate.

★
Joj scara. președintele Habib 

Bourguiba și doamna Wassila 
Bourguiba au oferit in saloanele 
Palatului Cartagina un dineu ofi
cial in onoarea președintelui 
Nicolae Ceaușescu și a tovarășei 
Elena Ceaușescu.

In timpul dineului, care s-a des
fășurat într-o atmosferă dc caldă 
cordialitate. președintele Habib 
Bourguiba și președintele Nicolae 
Ceaușescu au rostit toasturi.

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I
I 
I

I 
I 
I 
I 
I 
I

CAMPIONI
MONDIALI

Aseară, pe patinoarul acoperit 
din Diisseldorf (R.F.G.), s-a dis
putat o nouă partidă-derby a 
campionatului mondial de hochei 
pe gheață (grupa A), opunînd re
prezentativele U.R.S.S, și Ceho
slovaciei. Pentru a doua oară, în 
actuala ediție, hocheiștii sovietici 
au terminat învingători, la scorul 
de 4—1 (1—0, 1—1, 2—0). Prin a- 
cest rezultat, echipa U.R.S.S., și-a 
asigurat, practic, primul loc in 
clasament, cucerind — pentru a 
14-a oară — titlul de campioană 
mondială. Reprezentativa sovieti
că totalizează 18 puncte, fiind ur
mată, pe locul doi, de Cehoslova
cia, cu 14 puncte.

întrecerile iau sfîrșit sîmbătă.

Delegația română a 
campionatelor mondiale

In sala de festivități a „Casei 
Prieteniei" din Moscova au luat 
sfîrșit lucrările Comitetului exe
cutiv al Asociației internaționale 
de box amator (A.I.B.A.). Cu de
osebit interes a fost urmărită pro
punerea președintelui federației 
române, Gheorghe Guriev, vice
președinte al A.E.B.A., de a se 
organiza prima ediție a campio
natelor mondiale pentru tineret, 
rezervate boxerilor Intre 17 și 19 
ani. Propunerea a fost acceptată 
și va fi prezentată spre aprobare 
viitorului Congres al A.I.B.A. De 
asemenea, delegația română — 
din care a făcut parte și Paul 
Ochialbi, membru al Biroului F.R. 
Box — a propus înființarea unei 
comisii de tineret pe lingă A.I.B.A., 
care să aibă drept scop impulsio
narea activității tinerilor pugiliști 
de pe toate continentele. Șl aceas-

SPANIA - ROMÂNIA 1-1
(Urmare din pag. I)

perioadă și un cartonaș galben, 
lui Sătmăreanu II. Dar min. 70 a- 
duce egalitatea pe tabela de mar
caj, CRIȘAN fructificînd eu abi
litate o toarte bună pasă primită

CLASAMENTUL LA ZI
1. SPANIA
2. România

3-4. Scoția
3—4. Danemarca

4 2 2 0 6-4 6 
20201-12
2 0 112-31
2 0 111-21

URMĂTOARELE PARTIDE : Ro
mânia — Danemarca (11 mai), 
România — Scoția (1 iunie), Da
nemarca — Scoția (3 septembrie), 
Spania — Danemarca (12 octom
brie), Scoția — Danemarca (29 
ocjombrie). România - Spania 
(16 noiembrie), Scoția — Româ
nia (17 decembrie).

da la Dudu Georgescu. Minutele 
se scurg acum greu, foarte greu, 
mereu cu ochii pe cronometru. In 
min 73. Răducanu respinge cu pi
ciorul un sut al lui Santilland.

dar echipa României ar fi putut 
conduce cu 2—1 dacă Iordănescu 
ar fi fructificat splendida pasă 
primită de la activul Dudu Geor
gescu în min. 79. Spaniolii sînt 
descumpăniți, jocul lor nu se mai 
leagă, cu toate că în final în
cearcă din toate puterile modifi
carea scorului. In min. 90, o ul
timă fază periculoasă la poarta 
noastră : un „cap“ al lui Santil- 
lana e deviat de Răducanu, inter
vine Pirri dar trimite balonul in 
bară.

Arbitrul olandez CHARLES 
CHORVER a condus excelent for
mațiile :

SPANIA : Iribar — CAMACHO, 
BENITO, PIRRI. Capon — DEL 
BOSQUE, Velasquez (min. 46 Iru- 
rcta), Rojo I — REXACH, Santil- 
lana. Garate.

ROMÂNIA: Răducanu 9 — Che- 
ran 7, Sătmăreanu II 8, G. Sandu 
9. Anghelini 7 — Balaci 7. Dumi
tru 9+, Dudu Georgescu 9 — Nun- 
welller VI 6 (min. 43 Crișan 8)' 
Kun 11 7 (min. 43 Iordănescu 7), 
Lucescu 7.

AMĂNUN Tt DE LA MECIURILE INTERNAJIONAlE
Miercuri programul fotbalistic internațional a cuprins trei meciuri din 

preliminariile campionatului european, de deosebită importanță pentru confi
gurația clasamentelor în grupele respective. De asemenea, un „amical* punînd 
fațâ-n față două dintre protagonistele aceleiași faze ale competiției, lată, in 
rindurlle dc mai jos, amănunte asupra tuturor acestor întllniri.

SURPRIZA PE „NEPSTADION"
Cel 35 000 de spectatori prezenți 

pe „Nepstadion" din Budapesta au 
fost profund nemulțumiți de jo
cul reprezentativei Ungariei, în
vinsă fără drept de apel, cu 2- -1 
(1—0), de Țara Galilor.

Victoria oaspeților, deși surprin
zătoare In aparență, a fost indis
cutabilă. în min 14, Reece a tras 
în bară, după care Balint l-a fa
ultat pe Mahoney în poziție de 
gol. Lovitura de la 11 m a fost 
însă ratată de Toshak. Scorul a 
fost deschis în min. 44 de către 
același Toshak, care a reluat In 
plasă centrarea lui James, cu con
cursul portarului Mâszaros. Re
priza a doua începe cu o insis
tentă dominare a gazdelor, dar 
nici prezența lui Bene (introdus 
în min. 55) nu va produce un re-

DE PRETUTINDENI
MIINE LA ROMA se va desfășura un 

nou meci în preliminariile C.E. de fot
bal : Italio - Polonia.

IN PRELIMINARIILE olimpice : R. F. 
Germania - Spania 0-0, la Bielefeld. 
ReUirul Io 1 mai. Io Barcelona

IA NOVI SAD. în meci amicoî (echipa 
de tineret) : Iugoslavia — Italia 0-0.

viriment în formația ungară. Min
gile înalte trimise din afara ca
reului devin o pradă ușoară pen
tru apărarea galeză. Și iată că 
în min. 70 oaspeții conduc cu 
2—0 : centrarea Iui Toshak este 
transformată în gol de Mahoney. 
La acest scor, victoria oaspeților 
era ca și certă. Șapte minute mal 
tîrziu, Branikovits reduce din 
handicap, pecetluind Scorul final.

Clasamentul grupei a II-a a 
prelimi- .riilor C.E. t
1. Tara Galilor 4 3 0 1 10— 3 «
2. Austria 3 2 1 0 4— 2 6
3. Ungaria 4 112 5—6 3
4. Luxemburg 3 0 0 3 3—11 0

MC DONALD ÎNSCRIE
5 GOLURI I

în grupa I a campionatului eu
ropean, echipa Angliei a dispus 
cu 5—0 (2—0) de formația Cipru
lui. Două elemente atrag în mod 
deosebit atenția i numărul mare 
de spectatori care a urmărit a- 
ceastă partidă pe „Wembley" din 
Londra (68 000) și faptul că toate 
cele cinci goluri au fost marcate 
de țînărul internațional Mc Do
nald de ia Newcastle United. Cla
samentul grupei i

TURNEUL DE BOX
(Urmare din pag. 1)

mus, din semifinale, poate fi con
siderată, de pe acum, o adevărată 
finală.

FRAȚII CUȚOV IN VEDETA

Reuniunea de seară a fost do
minată de întrecerile ușorilor, în 
rîndul cărora „primele viori" au 
fost frații Cuțov și Paul Dobrescu, 
învingători de necontestat în par
tidele pentru calificarea în semi
finale Simion l-a dominat auto
ritar pe Mohamed Rifani (R. A. 
Egipt), determinîndu-1 pe arbitrul 
de ring să oprească, în repriza se-, 
cundă. o luptă evident inegală.

Timp de două reprize, Calistrat 
Cuțov a făcut In compania lui 
Ion Budușan o adevărată demon
strație de scrimă pugilistică. 
în ultimul rund însă, cînd Budu
șan a atacat cu insistență, cam
pionul a acceptat schimburile de 
lovituri, fiind și el lovit de clteva

„CENTURA DE AUR'
ori, dar nu depășit, nici în această 
ultimă treime a meciului. Firește, 
victoria i-a fost acordată în unani
mitate.

Paul Dobrescu a realizat un 
meci excepțional in compania lui 
Ildetnar Paisan (Venezuela). După 
o repriză în care l-a depășit de 
puțin pe Paisan. în cea de-a doua, 
reprezentantul nostru a pornit la 
o ofensivă susținută, țintuindu-și 
adversarul în corzi cu serii de lo
vituri variate, faze care au ridi
cat „tribunele" in picioare. Numă
rat de două ori, Paisan s-a resem
nat în postura de învins.

în absenta cubanezului Gilberto 
Carrillio, declarat Indisponibil în 
ultimul moment, categoria semi
grea este lipsită de nume sonore, 
venezueleanul Ernesto Sanchez 
(victorios în meciul cu D. Bubă) 
fiind singurul boxer străin parti
cipant alături de trei români în 
semifinale.

Mihai TRANCĂ

propus organizarea 
de tineret la box

tâ propunere a fost acceptată de 
Comitetul executiv, urmînd să fie 
prezentată spre aprobare ' viitoru
lui congres A.I.B.A.

în cadrul lucrărilor. Comitetul 
executiv A.I.B.A. a delegat pe Gh. 
Guriev (România) șl K.H. Welie 
(R.D, Germană) — din cadrul 
comisiei tehnice — cu urmărirea 
pregătirilor celei de a 2-a ediții 
a campionatelor mondiale de boa 
de la Belgrad.

Ca noi vicepreședinți al 
A.I.B.A., reprezentînd Asia, au 
fost cooptați Petros Nazarbe- 
gian (Iran) șl K. Shibata (Ja
ponia). S-a stabilit ca sediul 
A.I.B.A. să fie transferat de la 
Londra la Moscova, deoarece pre
ședintele federației internaționala 
este N. Nikiforov - Denisov 
(U.R.S.S.). A fost confirmat ca se
cretar administrativ Iuri Markov 
(U.R.S.S.). Printre altele s-a mal 
stabilit ca în cadrul congresului 
A.E.B.A. (Asociația europeană de 
box amator), care va avea loc la 
30 mai, la Katowice, să fie ales 
noul președinte al acestui for. 
Și-au depus candidatura i J. Hen
derson (Scoția), B. Restout (Fran
ța), D. Ivanovici (Iugoslavia) ,'și 
J. Hoffman (Olanda).

în metilii selecționatelor de fotbal — juniori II

UNGARIA - ROMÂNIA 1-1 (0-1)
SZARVASZ, 17 (prin telefon). 

Pe stadionul Spartakus din loca
litate s-a disputat, joi după-amia
ză, întîlnirca amicală de juniori 
dintre reprezentativele de perspec
tivă ale Ungariei și României. A 
fost o partidă de factură tehnică 
modestă, In care au abundat ra
tările, dar de un mare angaja
ment fizic, încheiată la egalitate: 
1—1 (0—1). în prima repriză, ini
țiativa a aparținut jucătorilor noș
tri care. înaintea golului lui LU- 
PAU (min. 24, în urma unei com
binații reușite) și după acesta, au 
mai avut posibilitatea să mai în
scrie, dar au ratat din poziții ex
trem de favorabile. Amintim doar 
ocaziile lui Nucă (min. 14 — șut 
„bombă", respins In corner de 
portar și 38), Cămătaru (min. 15 
— „cap" peste bară), Chitaru (min. 
17 și 34). De cealaltă parte, junio
rii maghiari au fost și ei pe 
punctul de a marca, dar s-au pri
pit și au ratat două bune ocazii

DISPUTATE MIERCURI
1. Anglia
2. Portugalia
3. Cehoslovacia
4. Cipru

IRLANDA

3 2 1 0 8—0 5
10 10 0—0 1
10 0 1 0—3 0
10 0 1 0—5 0

DE NORD
A CÎȘTIGAT LA LIMITA

Disputat miercuri după amiază 
la Belfast, meciul dintre Irlanda 
de Nord șl Iugoslavia a revenit 
pe merit gazdelor. în ciuda domi
nării categorice, gazdele au re
purtat victoria doar cu 1—0, gra
ție formei excelente a portarului 
iugoslav Petrovici. Singurul gol a 
fost marcat de Hamilton (min. 22).
Clasamentul grupei a IlI-a i
1. Irlanda de Nord 3 2 0 1 4—2 4
2. Iugoslavia 2 10 1 3—2 2
3. Norvegia 2 10 1 3—4 2
4. Suedia 10 0 1 0—2 0
SCOȚIENII (FARA „ENGLEZI") 
LA EGALITATE CU SUEDIA

Deși cu caracter amical, meciul 
de la Goteborg dintre reprezenta
tivele Suediei și Scoției prezintă 
interes din partea noastră Jn- 
trucit fotbaliștii britanici fac par
te din aceeași grupă a C.E. cu re
prezentativa României. Partida 
s-a încheiat la egalitate t 1—1 
(1—0). Din ambele echipe au lip
sit numeroși titulari (suedezii a- 
flați Ia echipele de peste hotare 
și scoțienii din formațiile campi
onatului Angliei). Au marcat I 
Sjoberg (min. 44) și respectiv Mc 
Dougal.

prin Gimeși (min. 20 — excelent 
reflexul lui Schiopu — și 39 —< 
a trimis balonul peste poartă, de 
Ia 7 m).

După pauză, cei care domină 
mal mult, evolulnd cu vîntul In 
spate, sînt jucătorii echipei gaz
dă. Ei reuscsc să egaleze, In min. 
42, prin PLASTIK, care a înscris 
dintr-o lovitură liberă directă de 
la 25 m. în continuare, ocaziile 
cele mai clare aparțin gazdelor, 
care însă nu mai izbutesc să mal 
înscrie, datorită în special Iul 
Schiopu care se opune cu succes 
la cîteva șuturi periculoase.

Arbitrul Laszlo Gyori a condus 
bine următoarele formații : UN
GARIA : Kiss — Toma. Giron, 
Plastik. Borsany — Farkaș. Cser- 
nati, Molnarfi — I. Nagy, Gimeși, 
Vincze (au mai jucat f Szabo, 
Keresi, Janifa. T. Nagy și Cse- 
regyj ROMANIA : Schiopu —Va- 
siliu. Toader, Udrea, I. Constan
tin, Bisoc (min. 70 — Predeanu). 
Nucă, Bălan — Lupău. Cămătaru. 
Chitaru.

RALIUL MOSCOVA - BERLIN
MOSCOVA, 17 (Agerpres), — Marți 

s-a dat startul în raliul automobilis
tic internațional Moscova — Berlin, 
consacrat celei de-a 30-a aniversări 
a victoriei asupra fascismului. Tra
seul cursei măsoară 11.000 kilometri, 
concurențil urmînd să treacă prin 
Sofia, București, Budapesta, Praga, 
Varșovia. Sosirea la Berlin va avea 
loc la 9 mai, în ziua victoriei.

PE SCURT
BASCHET • Campionatul S.Q.A. (ama

tori) a fost cîștigat de echipa Universi
tății din California (U.C.L.A.), invinqâ" 
toare cu 92-85 asupra formației Ken
tucky Wildcats, in finala disputata la 
San Diego.

CICLISM • Prima etapă a cursei de 
la Bergcmo (Italia) a revenit rutierului 
sovietic V. Șaplin — 112 km în 2h07:38.

MOTO • In mare formă, venezueleanul 
Johny Cecotto (19 ani) a mai cîștigat 
două curse pe circuitul d-3 la Misano 
Adiiatico, în Italia. Pilotînd o ,,Yamaha". 
Cecotto a sosit primul la clasa 250 cmc 
și la 350 cmc, în ultima intrecindu-l P» 
G. Agostini.

NATAȚIE • înotătorii sovietici au do
minat ultima ediție a ,,Turneului celor 
6 națiuni", desfășurată la Stockholm 
(bazin 50 m). Cîteva rezultate : 100 m 
liber - Nocke (R.F.G.) 53.54 : 1500 m
- Evgrafov (U.R.S.S.) 16:25.93 : 100 m
spate — Branden (Suedia) 1:01,15 ; 100 
m liber (f) — Brlqltha (Olanda) 59,19 ; 
400 m (f) — Maliutina (U.R.S.S.) 5:09.53; 
200 m bras (f) — Molkova (U.R.S.S.)
2:42,8. • Recorduri americane, In ul
tima zi a campionatelor de la Cincin
nati (bazin 25 y) : 1650 y - Naber
15:09,51 (m) șl Harshberger 16:27,11 (f); 
200 y mixt — Engstrand 1:50,3*. (m) șl
Franks 2:04,74 (f).

SCRIMA • P. Pfeiffer (R.D.O.) a ciștl- 
gat concursul de floretă de la Londra, 
urmat de coechipierul sâu K. Herter sl 
englezul G. Paul.

ȘAH • Dupâ 3 runde, în turneul in
ternațional feminin de la Budapesta con
duce maestra româncă Margareta Mu- 
reșan cu 3 puncte, urmată de Veroczi și 
Kasz (ambele din Ungaria) cu cite 2 
puncte. Margareta Mureșan a cîștigat 
partida întreruptă cu Szaday, iar în rur>-; 
da a treia a învins-o pe maestra iugo
slavă Amalia Pihailicl • In turneul In
ternațional de la Vrnjacka Banja, după 
runda a 7-a în fruntea clasamentului 
a trecut marele maestru sovietic Gipsli* 
cu 5 puncte, urmat de Martinovicl (luqo- 
slavla) 4 puncte (2), Cirici (Iugoslavia) 
4 puncte (1). Șahistul român Victor Cio- 
câltea se află pe locul 8 cu 3,5 puocve-^ 
Rezultate din runda a 7-a : Ciocâltea — 
Raicevici remiza ; Jansa — Vadasz 0—1 î 
Gipsli$ — Osto|icl 1-0 ; Nikolicl — Ci- , 
rici remiza ; Raikovlcl — Tringov remizâ 
• Fostul campion mondial Mihoil Tal 
(U.R.S.S.) este liderul turneului de șah 
de la Las Palmas (Insulele Canare), to- i 
talizind 6,5 puncte dupâ 9 runde. II ur- i 
meazâ in clasament Mecking (Brazilia) 
și Liubojevici (Iugoslavia) cu cite 6 puncte 
și o partida întrerupta fiecare. |n runda 
a.- 9-a, Tal a cîștigat la Rodriquez, iar 
Hort o remizat cu Petrosian.

TENIS • In turneele W.C.T., la Tok:a : I 
Alexander — Gerken 6—4, 6—2 ; Simpson — I 
Gorman 6—1, 4—6, 6—4 ; Solomon — Van I 
Dillen 6-2, 5-7, 7-6. La Johannesburg : I 
Okker — PoKmann 6—2, 6-4 ; Ashe — I
Krog 6-4, 6-3 ; Borg - Zuqarelli 6-4, I 
6—3. La Denver : Koch — Tanner 7—6. I 
3—6, 6—3 ; Gerulaltis — Molina 6—1, 6—0: I 
Fillol — Fairlie 6—3, 7—6. • Arqentinio- I 
nul G. Vilas, cîștigâtorul ultimului Mare I 
Premiu — FlLT, șl-a făcut reintrarea la I 
Rio de la Plata. El urmează să io star- I 
tul european, la 21 aprilie, In cadrul I 
turneului de la Madrid. I

NASTASE L-A ÎNVINS PE MANDARINO
In turul doi al probei de simplu din 

cadrul turneului internațional de te
nis de la Valencia, campionul român 
Ilie Năstase l-a eliminat pe brazilia
nul Edson Mandarino, Ia scorul de 
6—4, 6—3. Alte rezultate înregistrate ; 
Cauiolle (Franța) — Spear (Iugosla
via) 6—3, 6—7, 6—2; Prajoux (Chile)

In meci restanță la 
POLITEHNICA TIMIȘOARA 

TIMIȘOARA, 17 (prin telefon). In 
orașul nostru s-a disputat joi după 
amiază meciul restanță, din Divizia 
A la handbal masculin, dintre for
mațiile Politehnica Timișoara șl 
C.S.u. Galați. La capătul ungi Intîl- 
ntri Interesante, mai atractivă Insă 
în prima parte, cînd oaspeții au șl 
condus (4—2. min. 12), timișorenii au 
obținut o victorie destul de clară :

— Kronk (Australia) 6—2. 6—2 ; Lnyn
Mayo (Mexic) — .Tauffret (Franța) 
6—1, 7—6 ; Debliclccr (Franța) —
Crawford (Australia) 5—7, 6—3, 7—6 : 
Proisy (Franța) — Goven (Franța) 
6—3, 3—6, 6—4 ; Orantes (Spania) — 
Hărădău (România) 6—3, 6—1.

handbal masculin i
- C.S.U. GALATI 18-12

18—12 (9—5). După cfe au egalat (4—4 
min. 16), el s-au detașat, conducindl 
lejer pînă la sfîrșitul jocului. Au în~| 
scris : Ffllker (8), Feher (4), Cristiani 
(3), Schragncr (2), Diliță — Politeh-I 
nica, Neagu (5), Matei (2), VâduvaJ 
Spătaru, Geta, P. Ion și Vasilache —I 
C.S.U. Au condus : P. Radvany (Cluj-I 
Napoca) șî M. Grebenișan (Tg. Mu-I 
reș). (P. ARCAN — corcsp.). I
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