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Internaționalele de tenis de masa

MARIA ALEXANDRU (România) - ZANG POK SUN (R.P.D. Coreeană)
CAMPIOANE LA DU31U FEMININ
• Celelalte titluri au fost eiștigatc

Campioanele la dublu femei
Fotografii : V. BAGEAC

Un public numeros și entu
ziast, bun prieten și cunoscă
tor al tenisului de masă. a 
asistat sîmbătă și duminică la 
desfășurarea Campionatelor in
ternaționale ale României. El 
a putut urmări frumoasa 
evoluție a unei bune părți 
dintre numeroșii participanți, 
unii cu o deosebită reputație în 
lumea tenisului de masă. S-au 
întîlnit în sala Floreasca veri
tabile „școli“ ale acestui sport, 
fiecare cu trăsăturile specifice 
si calitățile sale. Competiția a 
fost dominată de sportivii din 
R.P. Chineză care, fără să de
plaseze prima garnitură, a 
prezentat reale valori.

Campionatul european de bob-tineret

TITLUL A FOST CUCERIT DE ECHIPAJUL R.D. GERMANE
Echipajul România I (locul 4) a ratat victoria din cauza, startului greșit din manșa secundă

SINAIA, 25 (prin telefon). 
Campionatul european de bob 
2 persoane rezervat echipaje
lor de tineret (maximum de 
virstă 28 de ani) s-a desfășu
rat. sîmbătă și duminică, pe 
pista din localitate, cu partici
parea a 17 echipaje din șase 
țări: Austria, Anglia, R. D. 
Germană, R.F. Germania, Ita
lia și România. După o dispu
tă deosebit de pasionantă, ur
mărită cu mult interes de cir
ca 10 000 de spectatori înșiru-
iți dc-a lungul ce
lor 1 200 m ai pîr- 
tiei (cu o diferen
ță de nivel de 90 
m), victoria a re
venit echipajului 
R.D. Germane, ur
mat de echipajele 
Austria I si R-F. 
Germania I, toate 
reprezentînd țări 
posesoare de piste 
artificiale pe care 
pot fi efectuate an
trenamente încă 
din luna noiembrie. 
Echipajul România 
I s-a clasat numai 
pe locul 4, deși a 
înregistrat cei mai 
buni timpi în man
șele I și a IlI-a. 
O desincronizare 
între echipieri la 
startul manșei se
cunde a dus, însă, 
la irosirea unui 
timp prețios la 
lansarea bobului 
pe primii 50 de 
metri ai pîrtiei și 
la pierderea locu
lui I pe care tine
rii. sportivi români 
aveau mari șanse 
să-l mențină pină

de sportivii
Campionatele s-au 
bucurat de o or
ganizare excelen
tă. apreciată ca 
atare de către toți 
oaspeții și care do
vedește capacita
tea recunoscută în 
acest sens a fo
rului nostru de 
specialitate. Dacă 
în această privință 
se cuvin laude, mai 
slab au stat lucru
rile în problema 
de bază — valoa
rea sportivilor noș
tri aliniati la star
tul întrecerii.

Sîmbătă s-au dis
putat finalele pro
belor pe echipe. La 
masculin formația 
R. P. Chineze 

(Lian Ko-lian — Li Cen-și) 
a învins cu 3—0 pe cea a 
Franței (Secretin —Birocheau), 
toate partidele terminîndu-se 
in cite două seturi. La femi
nin, echipa R.P. Chineze (Iu 
Cin-cia — Ien Kuei-li) a cîști- 
gat cu 3—1 în fața echipei Ce
hoslovaciei (Silhanova — Ziz- 
kova).

Proba de simplu masculin 
a fost deosebit de populată — 
56 de participanți. dintre care 
21 români. Dintre ai noștri, 
doar Gheorghe și Giurgiucă au 
mers pînă în ..optimi*1. iar 
campionul european Orlowski 
a fost eliminat în „sferturi11 de 
Secretin. Semifinalele au opus 

în final. Dar, trecem la o rela
tare mai amănunțită a întrece
rilor.

Vom începe cu ziua de sîm
bătă cînd, după manșele pilot 
parcurse de I. Panțuru, D. Pa- 
naitescu, Șt. Chițu și N. Stava- 
raehe, au luat startul partici- 
panții la Campionatul euro
pean. Pînă la echipajul Româ
nia I (număr de start 7). cel 
mai bun timp fusese realizat 
de Austria I. Publicul a 
urmărit cu interes cursa bună 

Moment din timpul festivității de premiere.
Foto : Drago® NEAGU

din îl. i>. Ciiinezâ
pe Kunz lui Li Cen-și, iar pe 
Secretin lui Lian Ko-lian. La 
capătul unor partide foarte 
disputate, au ciștigat Lian 
Ko-lian (3—0) și Kunz, căru
ia i-au trebuit 5 seturi pentru 
a putea pătrunde în finală.

Titlul de campion a fost 
cucerit de Lian Ko-lian (R.P. 
Chineză) care jucînd cu o pre
cizie de metronom, iute și cu 
lovituri variate, l-a învins pe 
Kunz cu 3—0 (10, 6. 7).

La simplu feminin, campi
oana mondială Pak Jang Sun 
nu a jucat, spre regretul pu
blicului^ spectator, deoarece s-a 
îmbolnăvit. Au rămas în con
curs 47 de sportive (17 român
ce).- Maria Alexandru a jucat 
pînă în „sferturi11, fiind elimi
nată de Sa-Min. care avea să 
evolueze în finală. Zaharia și 
mai tinerele Ferenczi și Mi- 
huț au ajuns in „optimi11, ulti
ma fiind eliminată de Sun 
Min.

în această probă s-au afir
mat, alături de sportivele chi
neze. jucătoarele din R.S. Ce
hoslovacă și R.P.D. Coreeană, 
care au avut reprezentante în 
semifinale (Silhanova. care a 
pierdut la Sa Min și, respec
tiv. Hong Kil San. eliminată 
de Sun Min). Finala și-au 
disputat-o. cele două sportive 
chineze — Sa Min și Sun Min. 
A învins cu 3—1 (17, 16. —14, 
16), Sa Min.

Mi rcea COSTEA

(Continuare in pag. 4)

efectuată de Secui și Lixan- 
dru, cronometrați cu 57,26, 
timp consemnat ca cel mai 
bun al manșei, deși în conti
nuare echipajele R.D.G. și 
R.F.G. I au încercat să aleagă 
trasee care să le creeze un 
plus de viteză. După desfă-

D. STĂNCULESCU

(Continuare in pag. 2-3)

Divizia A la handbal feminin

MUREȘUL TG. MURES A ÎNTRECUT LA SCOR CONFECȚIA: 2616!
14 J

Ieri s-a desfășurat la Pala
tul sporturilor din Capitală 
prima etapă a returului cam
pionatului feminin de handbal, 
Divizia A. Deși nivelul tehnic 
nu s-a ridicat la cota exigen
țelor, partidele au plăcut, to
tuși, spectatorilor datorită dir- 
zeniei disputelor și prestației 
superioare a citorva dintre 
handbalistele fruntașe. Etapa a 
fost punctată și de o surpriză 
de proporții : Mureșul Tg. Mu
reș a surclasat Confecția ! O 
succintă relatare a celor 6 me
ciuri :

UNIVERSITATEA TIMIȘOA
RA — CONSTRUCTORUL TI
MIȘOARA ÎS—9. Lipsită de 
cîteva titulare (Petrovici, Mar- 
cov etc.), Universitatea Timi
șoara a cîștigat clar un meci 
fără valențe spectaculare. Cele 
mai multe goluri : Luțaș 6, 
Popa 4 — de la „U“, Gheor-

TOVARĂȘUL
EMIL BODNARAȘ

A ÎNCETAT DIN VIATĂ
Din partea Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, a Marii Adunări Naționale, 
Consiliului de Stat și Guvernului Republicii 

Socialiste România
Comitetul Central al Partidului Comunist Român, Marea 

Adunare Națională, Consiliul de Stat și Guvernul Republi
cii Socialiste România anunță cu profundă durere că la 
24 ianuarie^ a încetat din viață, după o îndelungată sufe
rință, tovarășul Emil Bodnaraș, membru al Comitetului Po
litic Executiv al Comitetului Central al Partidului Comu
nist Român, vicepreședinte al Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, vechi militant al mișcării comu
niste și muncitorești revoluționare din țara noastră, fiu 
credincios al partidului și al poporului român, luptător de
votat pentru cauza socialismului, pentru întărirea și înflo
rirea patriei noastre.

Cu privire
în legătură cu încetarea 

din viață a tovarășului Emil 
Bodnaraș, membru al Co
mitetului Politic Executiv 
al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, 
vicepreședinte al Consiliu
lui de Stat al Republicii 
Socialiste România, vechi 
militant al mișcării comu
niste și muncitorești revo
luționare din țara noastră, 
Comitetul Central al Parti
dului Comunist Român, 
Marea Adunare Națională, 
Consiliul de Stat și Consi
liul de Miniștri au numit o 
comisie de partid și de stat 
pentru organizarea funera
liilor, alcătuită din tovarășii 
Manea Măncscu, Ștefan Voi- 
tec, Emil Bobu, Gheorghe 
Cioară, Nicolae Giosan, Ion 
Ioniță, Gheorghe Stoica și 
Constantin Pîrvulescu.

Ziua de 27 ianuarie a.c.

Din partea
organizarea

Comisia pentru organiza
rea funeraliilor tovarășului 
Emil Bodnaraș comunică :

Sicriul cu corpul neînsu
flețit al tovarășului Emil 
Bodnaraș va fi depus în 
holul Palatului Marii Adu
nări Naționale.

Pentru a-și lua rămas 
bun, oamenii muncii vor

BULETIN
Tovarășul Emil Bodna

raș. membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R.. vicepreședinte al 
Consiliului de Stat, a de
cedat la 24 ianuarie 1976,, 
ora 1,10. la spital.

Tovarășul Emil Bodnaraș 
prezenta o veche suferință 
coronariană, cu repetate 
infarcte miocardice, tulbu
rări de ritm cardiac, insu
ficiență cardiacă și renală

Prof. dr. Radu Păun, ministrul sănătății, prof. dr. Pop 
D. Popa Ioan, acad. prof. dr. C. Iliescu, prof. dr. Matei 
Balș, prof. dr. Vlad Voiculescu, prof. dr. Eugen Proca, 
conf. dr. Lazar Kleinerman, dr. Gheorghe Gheorghiu, 
conf. dr. George Litarczek.

Rezultate tehnice : Universi
tatea Timișoara — Construc
torul Timișoara 16—9 (9—3),
Rulmentul Brașov — Con
structorul Baia Mare 17—11 
(9-<5), Confecția — Mureșul 

Tg. Mureș 16—26 (8—13)! Vo
ința Odorhei — Universitatea 
București 16—16 (11—9), Tex
tila Buhuși — Rapid Bucu
rești 16—18 (8—13). T.E.F.S. —
Progresul București 8—11 
(3—6).

Programul de azi (cu în
cepere de la ora 14. în sala 
Floreasca) : Constructorul Ti
mișoara — Mureșul Tg. Mu
reș. Voința Odorhei — Uni
versitatea Timișoara, Rulmen
tul Brașov — Textila Buhuși, 
Confecția — Constructorul 
Baia Mare, Rapid București— 
I.E.F.S. șl Progresul — „U“ 
București.

ghiu 5. Foarte bun arbitrajul 
craiovenilor N. Drăgănoiu și 
C. Șlefănescu.

ia funeralii
se declară zi de doliu. în 
această zi, în întreaga țară 
se vor arbora în bernă dra
pelul de stat al Republicii 
Socialiste România și dra
pelul Partidului Comunist 
Român.

în ziua de 27 ianuarie, 
ziua funeraliilor, manifestă
rile distractive și sportive, 
adunările festive și come
morative se suspendă. Tea
trele, cinematografele, ra
dioul, televiziunea și cele
lalte instituții de cultură își 
vor adapta programele în 
mod corespunzător

Corpul neînsuflețit al lui 
Emil Bodnaraș va fi înhu
mat Ia Iaslovăț, județul Su
ceava.

în Capitala Republicii So
cialiste România, în ziua fu
neraliilor se vor trage, în 
semn de ultim omagiu, 21 
salve de artilerie.

Comisiei pentru
funeraliilor

avea acces în ziua de 26 ia
nuarie între orele 15,00 și 
18,00 și în ziua de 27 ianua
rie intre orele 9,00 și 10,45. 

Mitingul de doliu va avea 
loc în ziua de 27 ianuarie 
ora 11, la Palatul Marii 
Adunări Naționale, iar în
humarea, în localitatea Ias
lovăț, județul Suceava.

MEDICAL
cronică și endocardită sep
tică în antecedentele apro
piate.

Cu tot tratamentul com
plex aplicat, aceste suferin
țe s-au agravat progresiv, 
în ultimele zile declanșîn- 
du-se un nou infarct mio
cardic complicat cu insufi
cientă cardiacă acută și 
grave tulburări de ritm, cu 
evoluție ireversibilă.

RULMENTUL BRASOV 
— CONSTRUCTORUL BAIA 
MARE 17—11. Mai păstrînd 
ceva din strălucirea turneului 
anterior, brașovencele au cîș
tigat detașat, mai ales pentru 
că au știut să speculeze de
gringolada formației adverse, 
suita incredibilă a greșelilor 
săvîrșite de băimărence. Princi
pale realizatoare : Oancea 7 și 
Pătruț 5 — de Ia Rulmentul, 
Adochiței 3.

CONFECȚIA — MUREȘUL 
TG. MUREȘ 16—26 ! De fapt, 
bucureștencele au fost învinse 
de Rozalia Șoș... în min. 17, 
scorul era de-acum 11—3, Șoș 
marcind 9 goluri. Pînă în min. 
34, cînd s-a accidentat (și cînd 
am constatat că la această reu-

Hristache NAUM 
Hoiia ALEXANDRESCU

(Continuare in pag. 2-3)



F
uMANIFESTĂRI SPORTIVE DOTATE CU „CUPA 24 IANUARIE

Sfirșitul săptămîniî care s-a încheiat a fost marcat de nume
roase întreceri de masă închinate aniversării zilei de 24 ianuarie, 
lată cîteva relatări primite de ' 
noștri.

CONCURSUL DE TENIS
DIN CAPITALA

la corespondenții și colaboratorii

A FOST DAT STARTUL

în Capitală au luat sfîrșit în
trecerile de tenis închinate zi
lei Unirii. Confirmind forma 
bună în care se află, jucătoa- 
rea dinamovistă Elena Popescu 
a cîștigat finala probei de 
simnlu, învingînd-o cu 6—4, 
6—2 pe colega sa de club. Ga
briela Dinu. Sever Muresan 
(Dinamo București), l-a între
cut foarte ușor. în două seturi, 
pe Gh. Boaghe (Construcții 
București) : 6—1. 6—2. La du
biu bărbați au cîștigat dinamo- 
viștii brașoveni I. Kerekeș — 
- Vîlcioiu, care s-au detașat 

6—4, 7—5 de S. Mureșan — 
Tăbăraș (acesta din urmă 
la Steaua), iar la feminin 

adîudecat-o Vale- 
Elena Trifu, cu 
dauna perechii 

Elena Popescu — Simona Nun- 
weiller.

O.
cu
M.
de
finala si-au 
ria Balaj si 
6_4, 7—6 în

ÎNTRECERI IN ASOCIAȚIILE 
SPORTIVE SINDICALE

în organizarea Consiliului 
municipal al sindicatelor din 
Capitală au avut loc mai multe 
întreceri de masă dotate cu 
„Cupa 24 Ianuarie". S-au des-

la șah. tenis 
și orientare 

manifes- 
închriat du-

fășurat competiții 
de masă, popice 
turistică. La aceste 
țări — care s-au 
minică — au participat peste 
2 000 de membri ai asociații’or 
sportive de la I.T.B., întreprin
derea de reparații auto, între
prinderea „23 August", ..Trico- 
dava“, Spartak, P.T.T. și 
I.R.E.M.O A.S. Tn această săn- 
tămînă. în majoritatea asocia
țiilor sportive sindicale din 
București vor începe competiții 
— la nivelul atelierelor, sec
țiilor, sectoarelor — dotate cu 
„Cupa Congresului U.G.S.R.

M. RUSU — șeful comisiei 
sport-turism a Consiliului mu

nicipal al sindicatelor

GAZDE : LICEUL ELECTRO
TEHNIC DIN COMUNA 

MĂGURELE

Pe platforma industrială din 
comuna Măgurele (Sectorul VI 
al Capitalei) a avut loc o reu
șită duminică sportivă, organi
zată în cinstea sărbătorii Uni
rii. Gazde 
fesorii de 
nic nr. 6. 
fost tineri

au fost elevii și pro- 
la Liceul Electroteh- 
iar invitații lor au 
și tinere de la Școa-

In cadrul campionatelor naționale de baschet, s-au desfășurat 
etapele a XX-a (la feminin) și a Xlll-a (la masculin). Iată cîteva 
scurte relatări asupra acestor partide :

FEMININ

OLIMPIA — POLITEHNICA 
2—0 : 69—57 (31—29) și 64—58 
(40—20). Fostele campioane, cu 
o formație incompletă și multe 
indisponibilități, nu au putut 
face față tinerelor lor adver
sare. în această situație. Olim
pia și-a înscris în palmares 
două victorii de prestigiu. Ele
vele antrenorului George Lă
zărescu sînt sportive redutabile 
pentru orice echipă, așa că suc
cesele de sîmbătă și duminică 
vin să confirme realizările nota
bile ale formației Olinjpia în 
actuala ediție a campionatului. 
Cele mai bune : Căpriță, Nico- 
lau, Biră și Tănăsescu, de la 
Învingătoare, și o adevărată re
velație la prima apariție în e- 
chipa Politehnicii, eleva C. 
Radu.

C.S.U. GALAȚI — SĂNĂTA
TEA PLOIEȘTI 1—1 : 75—74
(42—34) și 66—72 (26—44).

C.S.U. TG. MUREȘ — VOIN
ȚA BUCUREȘTI 1—1 : 57—50
(31—21) și 32—49 (20—27). în a 
doua partidă, mureșencele au 
fost lipsite de ajutorul Anei 
Aszaloș (cea mai bună in pri
mul meci), și n-au mai reușit 
să cîștige. (C. ALBU-coresp.).

CRIȘUL ORADEA — PRO
GRESUL BUCUREȘTI nu s-a 
disputat.

la generală nr. 137 din comună. 
La întrecerile de șah, tenis de 
masă și handbal au fost pre- 
zenți peste 200 de concurenți. 
Cîștigători : Alexandru Rus
(anul IV F.) — la șah ; Gavril 
Pop (III CI — la tern's d" 
masă, selecționata anului II B. 
la handbal masculin și cea a 
anului I la handbal fete.

ATRACTIVE ÎNTRECERI DE 
BASCHET

(județul 
atractivă 
la care 

ce acti- 
Divizia școlarilor și 

juniorilor. Cele 6 echipe par
ticipante au 
două serii, 
unor meciuri 
nic. s-au 
toarele rezultate : Seria I : Li
ceul nr. 4 Oradea — Școala 
Sportivă Salonta 75—42 ; Școala 
sportivă Salonta — Crișul Ora
dea 71—23 ; Liceul nr. 4 — 
Crișul Oradea 72—21 ; Seria a 
II-a : Școala sportivă Oradea — 
Liceul Pecica 47—36 ; Școala 
sportivă Oradea — Școala 
sportivă Arad 56—28 ; Liceul 
Pecica — Școala sportivă Arad 
46—18. în clasamentul final, pe 
primul loc s-a situat Liceul nr. 
4 din Oradea.

în orașul Sălonta 
Bihor) a avut loc o 
întrecere de baschet, 
au luat parte echipe 
vează în '

fost împărțite în 
După disputarea 
de bun nivel teh- 
înrevirirat urmă-

FR. DARVAȘI — corespondent

și Răileanu (Farul), Moisescu, 
Scutaru și Vasile (Politehnica) 
s-au imnus printr-un joc bun. 
(C. POPA — coresp. județean).

ARMATA BUCU-
I.C.E.D. 0—2 : 62—72 
92—101 (46-65). Bas- 

au dat o

IN STAGIUNEA ATLETICA DE SALA
Veronica Anghel 7,3 la 60 m!

Claudiu Șușelescu — dreapta — ciștigă cursa de 60 m
Foto : I. MIHAlCA
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I.E.F.S. — UNIVERSITATEA 
TIMIȘOARA 2—0 : 85—67
(44—43) și 95—87 (39—48). Dacă 
partida de sîmbătă n-a avut 
istoric, timișorencele dînd o re
plică serioasă doar în finalul 
primei reprize, duminică lucru
rile s-au schimbat. Oaspetele 
au atacat eficient prin pătrun
deri rapide (Czmor și Vilany) 
și au recuperat bine (Goian). 
Ele au condus, astfel, pipă în 
min. 38, cind studentele bucu- 
reștence au reușit egalarea : 
83—83 ! Apoi, 6 coșuri conse
cutive ale Marianei Simionescu 
și buna evoluție (generală, de 
altfel) a Lilianei Rădulescu au 
adus echipei I.E.F.S. 
rie meritată mai ales 
tenacitatea de care a 
vadă. (RD. T.).

o victo- 
pentru 

dat do-

UNI-RAPID BUCUREȘTI 
VERSITATEA CLUJ-NAPOCA 
2—0 : 74—57 (45—24) și 75—53 
(45—20). Cind studentele au 
aplicat presingul pe tot tere
nul, au reușit să mai stăvi
lească puțin elanul bucureșten
celor și majorarea continuă a 
scorului.

MASCULIN
DINAMO — I.E.F.S. 2—0 : 

121—84 (63—36) și 102—60 (54— 
24). Campionii au realizat două 
victorii comode, în partide plă
cute. Jucătorii ambelor echipe 
au făcut demonstrații de vir
tuozitate tehnică.

STEAUA — RAPID 2—0 : 
79—55 (44—34) și 85—69 (42—32). 
Steaua nu a avut probleme în 
meciurile ei cu feroviarii. An
trenorul Mihai Nedef a avut 
posibilitatea verificării între
gului lot pe care îl are la dis
poziție.

UNIVERSITATEA TIMIȘOA
RA — UNIVERSITATEA CLUJ- 
NAPOCA 1—1 : 65—77 (34—44)
și 67—55 (37—30). Jocuri fru
moase, în care manevrele tac
tice și prestațiile celor 
buni jucători au decis, alterna
tiv, victoriile. Barna, Roman și 
Ruhrin de la clujeni, Viciu (44 
de puncte) și Mănăilă de la ti
mișoreni au fost cei mai buni 
de pe teren. (C. CREȚU — 
coresp.).

FARUL CONSTANȚA — PO
LITEHNICA IAȘI ~ —
(50—37) și 89—70 
conducerea noului 
Hondrilă, echipa 
a adoptat o nouă tactică 
joc — presing pe tot terenul — 
și a obținut două victorii con
cludente. Jucătorii gazdă au 
primit, însă, o replică dîrză din 
partea ieșenilor. Pașca, Spinu

A. S. 
REȘTI — 
(35—36) și 
chetbaliștii militari 

.replică dîrză învingătorilor. A 
rezultat o întrecere frumoasă 
pe alocuri, cursa de urmărire 
de duminică (de la 29—17. în 
min. 10, pentru I.C.E.D. la. doar 
86—82 în min. 46) devenind pa
sionantă. A>1 arbitrat foarte 
bine cuplurile C. Negulescu — 
E. Nicolescu și F. Took — C. 
Dîrjan.

C.S.U. BRAȘOV — POLI
TEHNICA BUCUREȘTI 1—1 : 
106—84 (51—40) și 79—80 (43—38). 
O dublă partidă cu jocuri ani
mate. Spectatorii au umplut 
pînă la refuz sala Tractorul. în 
rîndul jucătorilor remarcați: 
Moraru, Milea, Costache (C.S.U.), 
Szcll, Ioneci 
tehnica). (C. 
județean).

și Dragnca (Poli- 
GRUIA — coresp.

a

DIVIZIA A
(Urmare din pag. 1)

mai

2—0 : 101—77 
(50—40). Sub 
antrenor, M. 
constănțeană 

de

ELENA TRANDAFIR SI IDSIf TISMANAR
AU CÎȘTIGAT „trofeul REȘIJA“ FA POPICE

niune de Divizia A nu a exis
tat un medic delegat), mure- 
șeanca. a făcut un joc superb, 
lăsînd echipei o zestre pe care 
colegele au știut s-o păstreze 
și chiar s-o îmbogățească. Cele

Noul sezon competițional la 
popice " ' ' ___ ' '
bâtă la Reșița, odată cu dispu
tarea tradiționalului turneu in
dividual, „Trofeul Reșița" — 
organizat de C.J.E.F.S. Caraș- 
Severin — și, concomitent, a 
primei etape a „Cupei Federa
ției române de popice". între
cerile, atît Ia fete cit și la 
băieți, au fost de un bun ni
vel tehnic. La buna reușită a 
competiției a contribuit, 
primul rînd, prezența pe 
nele reșițene a loturilor 
onale. Trofeele au revenit 
sportivi arhicunoscuți, 
sînt Elena Trandafir și 
Tismănar, dar în prinsele 
locuri ale clasamentelor s-au... 
strecurat și doi juniori — 
componenți ai loturilor lărgite

a fost inaugurat sîm-
de seniori care 
pentru C.M. din 
și anume. Elena 
Ladislau Siklodi.
_Iată primii trei

Reșița" 
pe 
Trandafir 
474 p d,

se pregătesc 
luna mai
Lupoae Si

înclasați
FEMEI

arena C.S.M.):
(Laromel

2. Elena

în 
are- 

nați- 
unor 
cum 
Iosif

„Trofeul 
(s-a jucat 
1. Elena 
București)
Lupoae (Voința București) 474 
p d, 3. Vasilica Pințea (Rapid 
București) 471 p d; BĂRBAȚI 
(s-a jucat pe arena Olimpia): 
1. Iosif Tismănar (Constructo
rul Galați) 945 p d, 2. Petre 
Purge (Voința București) 912 
p d. 3. Ladislau Siklodi (Elec- 
tromureș Tg. Mureș) 906 p d. 
După prima etapă. în „Cupa 
F.R.P." conduc Elena Tranda
fir și I. Tismănar, fiecare cu 
câte 7 puncte.

O singură performanță deo
sebită în cele două zile 
concurs ale campionatelor mu
nicipale de atletism, prima 
competiție rezervată seniorilor 
în acest sezon de sală. Autoa
rea ei — Veronica Anghel, 
cronometrată in seriile probei 
de 60 m în 7,3, rezultat cu 
care egalează recordul națio
nal deținut de Valeria Ștefă- 
nescu și Carmen Ene. Rezultat 
cu totul 
cei ce 
tletică, 
Anghel 
special 
anunța _____
tică valoare. Iar dacă anunța
rea rezultatului din serie a 
stîrnit în sală comentarii con
tradictorii, maniera detașată 
în care proaspăta recordmană 
a cîștigat ulterior finala — în
tre învinse 
Viorica 
tării la 
inferior 
secundă.
tea revelației. Am vrea să cre
dem că acest 7,3 marchează o 
cotitură în cariera atletică & 
celei ce se anunțase cîndva, 
pe la sfîrșitul deceniului tre
cut, o speranță a sprintului 
nostru, dar ale cărei perfor
manțe s-au situat în anii care 
au trecut departe de posibili
tățile pe care i le oferă con
stituția fizică deosebită (1,76 m 
înălțime). Se pare că antreno
rul Mihai Zaharia. care se 
ocupă de cîteva luni de pre-

de
a

surprinzător pentru 
urmăresc activitatea a- 
antecedentele Veronicăi
— cele mai recente în
— fiind departe de a 
această cifră de auten-

numărîndu-se și 
Enescu, recordmana 

100 m —, cu un timp 
cu numai o zecime de 
a validat autenticita-

gătirea Veronicăi Anghel, 
găsit drumul cel bun.

Mai notăm, dintr-un concurs 
destul de „cuminte", revenirea 
sigură a Corneliei Popa — a 
ratat de puțin la 1,83 m — și 
disputa interesantă a săritori
lor în lungime, încheiată 
victoria Iui Alexandru

Rezultate: masculin: 
CI. Șușelescu (C.A.U.) 
Lăzărescu (Rapid) 6,6, 
tudor (Steaua) 
Perța (Steaua) 
trescu (Șc. sp. 
D. Hidioșanu 
înălțime: 
2,08 m, 
(C.A.U.) 
(Rapid) 
ua) 7,52 
7,44 m; 
(Dinamo) 4,80 
(Dinamo) 4,80 
D. “

cu 
Abagiu. 

60 m: 
6,6, St. 

D. Cris- 
mg: N.6,7; 60

7,9, Gh. Dumi- 
atletism) 8,1, 

(Rapid) 8,1: 
S. Ioan (Dinamo) 

lungime: A. Abagiu 
7.60 m, D. Iordache 

7,55 m. C. Olah (Stea- 
m, T. Vasile (Viitorul) 
prăjină: D. Piștalu

m, Cr. Ivan 
m; triplusa.lt: 

Francu (Dinamo) 14,94 m ; 
greutate : M. Iordan (Dinamo) 
17,18 m, Gh. Crăciunescu (Stea
ua) 15,74 m ; feminin : 60 m : 
Veronica Anghel (Rapid) 7,4 
(în serie 7,3 record egalat), 
Dorina Cătineanu (C.A.U.) 7,6, 
Doina Ciolan (Steaua) 7,6, Vio
rica Enescu (Steaua) 7,6 ; 
60 mg : V. 
ria Biduleac 
fania Sansu 
gime: Elena
5,92 m; înălțime: Cornelia Po
pa (Dinamo) 1,80 m; greutate: 
Suzana Herman (Steaua) 14,64 
m. Florența Ionescu (Steaua) 
14,64 m.

(Steaua) ,
Enescu 8,5, Vale- 
(C.A.U.) 8,7, Ște- 
(C.A.U.) 8,9; lun- 
Vintilă (Dinamo)

Vladimir MORARU

LA HANDBAL
format suportul jocului ofen
siv. în apărare întreaga echipă 
depunînd eforturi lăudabile. 
Universitatea, în continuare 
lipsită de aportul Simonei Ar- 
ghir și al Doinei Furcoi, găsin- 
du-și o realizatoare în foarte 
tînăra și nu mai puțin ambi
țioasa Georgeta Andronache, a

«fi

Fază din meciul Rulmentul Brașov — Constructorul Baia Mare. 
Moment de atac al echipei brașovene, rezolvat de apărarea echipei 

din Baia Mare.

mai multe goluri : Șoș 12, Du- 
daș 5 — Mureșul, Serediuc 8.

VOINȚA ODORHE1 — UNI
VERSITATEA BUCUREȘTI 
16—16. Angajată în disputa 
pentru obținerea locului doi în 
campionat (ar fi cea mai bună 
performanță a acestei 
echipe, o încununare 
turilor jucătoarelor și 
trenorului lor), Voința 
și-a apărat cu ambiție 
în fața studentelor 
tence. Mikloș și Laczkovics au

harnice 
a efor- 
ale an- 
Odorhei 
șansele 

bucureș-

obținut un miraculos draw în- 
tr-o partidă în care a fost con
dusă în permanență. Princi
pale marcatoare : Laczkovics 7, 
Mikloș 6 — Voința, Androna- 
che 6, Răducanu 6. Foarte slab 
(a influențat rezultatul) arbi
trajul cuplului C. Drăgan și D. 
Gherghișan (Iași).

RAPID — TEXTILA BUHUȘI 
18—16. întâlnire dominată și 
cîștigată pe merit dd Rapid. 
Un singur moment de suspen
se ; de la 12—15 (imin. 37), tex-

FEMININ
tilistele egalează — 15—15 — 
în min. 43. Finalul mai bun, 
mai clar al bucureștencelor le 
conferă acestora victoria. De 
altfel, elevele lui Fr. Spier în
registrează un curs, ascendent 
la multe capitole : disciplină 
de joc, conlucrare semicerc — 
9 m, ritm etc. Cele mai multe 
goluri: Stănișel 6, Amarandei 
6 — Rapid, Șerban 4, Florea 4.

PROGRESUL — I.E.F.S. 11-8. 
Handbalistele de la Progresul 
au evoluat bine, în timp ce ju
cătoarele de la I.E.F.S. au fă
cut greșeli peste grfcșeli. Să no
tăm doar că au ratat două 
aruncări de la 7 m (Boși și 
Radu) și trei contraatacuri. 
Cea mai bună jucătoare de pe 
teren : portarul Gabriela Ve- 
licu (Progresul). Cele mai efi
ciente : Ciobanu 5 și Butan 3 
— Progresul. Chelba 3.

LOTO
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PRONOSPORT
LA 1 FEBRUARIE 1976 

PRIMA TRAGERE EXCEP
ȚIONALA PRONOEXPRES 
DUPĂ O NOUA FORMULA 
TEHNICĂ !

Se atribuie 
cia 1300 și 
excursii în 
slovacia, Grecia și Turcia, cîș- 
tiguri în bani.

Alte amănunte în prospec
tele tragerii existente în toate 
agențiile Loto — Pronosport.

autoturisme Da- 
Skoda S 100, 

U.R.S.S., Ceho-

NUMERELE EXTRASE LA
TRAGEREA LOTO 2 DIN 25 

IANUARIE 1976

FOND GENERAL DE CÎȘ- 
TIGURI : 705.869 lei.

Extragerea I : 2 75 19 31.
Extragerea a Il-a: 34 37 39 65.
Extragerea a IlI-a : 43 70

71 63.
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1“ de scrimă (tineret)
DmZSCNARELE A

OMANI ÎNVINGĂTORI I

I
IN PREAJMA

CELE 8 PROBE NOULUI SEZON

PRIMELE MECIURI
DE VERIFICARE

lobe in- 
Ihiularu- 
I Bucu- 
I victorii 
bte prin 
I spadă, 
be notat 
bprezen- 
li impus

Clasa- 
Loretă 
loldovan 
hen Bu-

Bauer 
k Griga 
Iviădes- 
Gospodi- 
1. Kere- 

Kvuleseu 
IR) 3 v„ 
p. Lang 
(R.D.G.)

B.
5).

fpe, du
be spor
it trei 
ipadă și 
înrejjks- 

le prima 
lomâniei 
pta Bul- 
TEHNI- 
rnânia 
pu R. 
4). 
pent:

E. Ro-

șu, E. Mătușan. P. Kasa. 
Nicolau) 3 v. — 6 p., 2. R. 
Germană 2 v. — 4 p„ 3. Româ
nia II 1 v. — 2 p„ 4. Bulgaria 
0 v. Floretă fete: România I 
cu România II 10—6, cu R.D.G. 
9—7, cu Bulgaria 7—9. Clasa
ment: 1, R.D. Germană 2 v.
— 4 
van, 
2 v.
— 4
După 
pe au avut același număr 
puncte, departajarea în clasa
ment făcîndu-se la asalturi 
ciștigate. Pe locul I, R.D.G. cu 
29 a.c., urmată de România I 
cu 26 și Bulgaria cu 24. Spa
dă: România I cu România II 
9—7, cu R.D.G. 12—4, cu Bul
garia 11—5. Clasament: 1. Ro
mânia I (Kerekes, Popa. Săvu- 
lescu, Bălănescu. Pora) 3.
— 6 p., 2. România II 1 v. 
2 p„ 3. R.D. Germană 1 v.
2 p„ 4. Bulgaria 1 v. — 2 p. 
Sabie: România I cu România 
II 10—6, cu R.D.G. 12—4, cu 
Bulgaria _ 10—6. Clasament: 
1. România I (Pantelimonescu. 
Stan, Mărcuș, Papuța, Ghiuru-

cu Bulgaria 7-
: 1. R.D. ~
p., 2. România I (Moldo- 
Griga. Vlădescu. Budur) 
— 4 p„ 3. Bulgaria 2 v.
p.. 4. România II 0
cum se vede, trei echi- 

de

V.

V.

!a.s.a. tg. mures vrea sâ-si depășească
1 '
I
I
I
I
I
I
I

Nicoleta ALDEA

1 I țan) 3 v. — 6 p„ 2. Bulgaria 1
,D. 2 v. — 4 p„ 3. România II —
cu 1 v. — 2 p., 4. R. D. Germană 1
1. 0 v. 1

I
EUROPEAN DE BOB TINERET I
1)

I. cîteva 
I virajul 
Brii ridi- 
I au o- 
Idi.sput-a- 
I pentru 
li pornit 
la făcut 
Iroiectu- 
Itinuai ea 
Iminență 
lă mun- 
I nopții 
lului de 
I 8 con- 
lispoziție 
I condiții 
lor. Din 
l defec- 
Ljul ro- 
I nu a 
Ivantajul 
k prima 
I în cla- 
I locul 1 
Icondiții. 
I l-au 
livii ro
la — și 
realizeze 
I pentru 
I în cla- 
| reușit. 
1(5,70 pe 
Imp al 
ndru au 
temenea 
Iforman- 

pentru 
pe locul 
p ambi- 

echipa- 
ut l»ul 
da tont;! 

tată în 
Duminică 
ria I a

forțat, dar nu a putut decît 
să realizeze un timp care i-a 
asigurat poziția secundă.

Rezultate: 1. R.D. Germană 
(Karl-Heintz Grubel — Roland 
Ebersbach) 2:53.75 (timpi pe 
manșe : 57,30 — 58,16 — 58.29) ; 
2. Austria I (Helmuth Sais- 
chek — Frantz Rednak) 2:53,81 
(57,41 — 58,26. 58,14) ; 3. R. F. 
Germania I (Jakob Resch — 
Herbert Berg) 2:55,02 (57,88 — 
58.62 — 58,52); 4. România I 
(Mihai Secui — Gheorghe . Li- 
xandru) 2:55,14 (57,26 — 59,80
— 58,08); 5. Austria II 2:55,28: 
6. R.F. Germania II 2:55,30; 7. 
Italia II 2:55,32; 8. Italia I 
2:56,76; 9. Austria III 2:56,89: 
10. România II (Valeriu Bu
rma — Paul Neagu) 2:56,91; 11. 
România III (Gheorghe Toader
— Constantin Romaniuc) 2:57,67: 
12. Italia III 2:58,34; 13. R. F. 
Germania III 2:58,62; 14 Româ
nia IV (Viorel Vilcea — Gheor
ghe Tănăsescu) 2:58,70; 15. An
glia II 3:00.44; 16. Anglia I 
3:01,12; 17. Anglia III 3:01.52.

I
I
I
I

TORILOR 
1INAT

nefavo- 
ă), con- 
tru pati- 
lat să se 

luni la 
amînat.
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li 
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16.359 lei.

STEREOTIPURILE TACTICE

I
I
I
I
I
I
I
I

A.S.A. Tg. Mureș își încheie 
I „primul ciclu", 

vata. A fost o 
cru intens, cu

I mente pe zi, 
obligatorie de la ora 7,30, care 
a durat și ea aproape o jumă
tate de oră.

Să subliniem din capul locu
lui condițiile de lucru exce
lente. Un hotel-sanatoriu 
clasă europeană : „Sovata", 
altitudine potrivită 
metri 
lație de recuperare foarte mo
dernă, înțelegînd prin aceasta 
bazinul de apă sărată, cabi
netele de masaj subacval, du
șurile scoțiene, sala de gim
nastică excelent utilată și mul
te alte elemente într-un circuit 
căruia nu i se mai poate adău
ga aproape nimic, judecit și 
după afirmațiile turiștilor stră
ini.

Dar să revenim la A.S.A. Ce 
s-a întîmplat între sfîrșitui tu
rului și acest start din ianua
rie ? înainte de a intra în su
biectul fotbalului, să vă spu
nem că fundașii laterali Gligore 
și Onuțan au o fată și, res
pectiv, un băiat, ambii năs- 
cuți în ianuarie 1976, la un 
interval de numai cîteva zile.

în ceea ce privește fotbalul, 
antrenorul Tiberiu Bone a con
siderat vacanta puțin cam lun
gă, motiv pentru care a or
ganizat un turneu de minifot- 
bal, la Tg. Mureș, în. sală, cu 
participarea întregului lot.

După acest preambul, două 
păreri : una — obiectivă, cea
laltă — subiectivă. Medicul e- 
chipei, Halmagy, este de pă
rere că jucătorii mureșeni au 
reluat lucrul, cu scăderi de a- 
proximativ 20 la sută. Bone 
apreciază, după ochi, că scă
derile sînt în jurul lui 40 la 
sută. Dr. Halmagy se bazează 
pe testul Astrand, pe care-1 
consideră cel mai edificator 
pentru stabilirea capacității de 
efort. Antrenorul Bone foloseș
te și alte teste subiective, prin
tre care buna dispoziție, pofta 
de alergare, durata odihnei etc.

Și — acum, să intrăm în ho
lul hotelului „Sovata". pentru 
o scurtă discuție. Afară ninge. 
Grupuri de turiști coboară spre 
„Lacul Ursului". Sus, spre ho-

cel de la So- 
perioadă de lu- 

două antrena- 
plus înviorarea

de 
o 

540 de 
și, mai ales, o insta-

telul „Aluniș", care depășește, 
din cit se spune, eleganța „So- 
vatei". copiii și-au ’ bătătorit o 
pantă pe care schiază fără schi
uri sau organizează concursuri- 
fulger de skeleton, sau, mai pe 
românește; „burtica pe săniuță 
și frînă cu ghetuța".

„Ce-ai spune, Bone, de o 
notă globală pentru aprecierea 
jocului echipei în acest tur 
Antrenorul mureșenilor nu se 
gindește prea mult ; Cred că 
am 
cel 
Iul 
pe 
mai multe, fără să omitem și 
starea de mulțumire după cu
cerirea locului 2“.

După această apreciere globa
lă, Bone răspunde la o altă în
trebare. notînd evoluția fiecă
rui jucător în parte : 
— Gligore 6. Kiss 6, 
Onuțan 7 — Varodi 7, 
(Pîslaru 8), Boloni 8 
zekaș 7, Mureșan 7, Hajnal 7. 
După cum se vede, o perfectă 
concordantă între nota globală 
și notele individuale.

Care ar fi problemele echipei 
mureșene ? în primul rînd, este 
vorba despre... excesul de o- 
mogenitate al formației. Echipa 
joacă de multișor cu același 
„11“. Și, după cum se știe, 
Kiss, portarul Solyom. Naghi 
și Mureșan se află în jurul vîr- 
stei de 33 de ani. Concluziile 
sînt evidente, mai ales că lotul 
prezent la Sovata mai cuprinde 
doar două nume cunoscute 
(Both II și Szollosi). Cu alte 
cuvinte, „13“-le mureșan este o 
formație închisă, deoarece re
zervele prezente la Sovata — 
Kerteszi, Hintea (un vîrf de la 
M. Ciuc), Pintea, Gall, Marton 
și Mate — mai au de urcat 
mult după ce vor fi... coborit 
de la Sovata.

Ce mai spune Bone ? „Fără 
îndoială că A.S.A. are unele 
probleme de lot în perspecti
vă. Să sperăm că împrospătă
rile nu vor fi doar mișcări for
țate. De altfel, înaintea lotului 
A s-au aflat aici Ia Sovata, în 
aceleași condiții, juniorii noș
tri. în ceea ce ne privește, vrem 
să desfășurăm un joc mai com
plet. în ultimul timp, echipa 
noastră a abuzat de propriile 
sale stereotipuri, intrind în, aș

cujucat de nota 7. Deci, 
puțin un punct sub nive- 
primăverii care ne-a dus 

locul 2... Explicațiile ar fi

Nagel 7 
Ispir 8,
Naghi 7
— Fa-

spune, unele defalcări tactice 
care nu permit ridicarea for
ței de joc. Ce vreau să spun ? 
Vreau să spun că, în ultimul 
timp, iubitorii fotbalului știu 
că Fazekaș aleargă, că Mure
șan se bazează pe promptitu
dinea unor intervenții de ul
timă oră, că Boloni, Hajnal și 
Naghi rotesc un triunghi pe Ia 
mijlocul terenului etc. etc. 
Vrem ca în primăvara care se 
apropie să micșorăm diferen
tele de profil, iar această mic
șorare se va realiza prîntr-o 
mai mare mișcare în teren, a- 
dică printr-un efort sporit din 
partea tuturora".

Cîteva date în legătură cu 
programul care urmează după 
Sovata : 4 februarie, joc la Tg. 
Mureș cu „Lemnarul" ; 8 fe
bruarie— cu C.F.R. Cluj-Napo- 
ca tot acasă; 12-15 februarie — 
un scurt turneu de trei jocuri la 
Suceava, cu echipa din Boto
șani; cu cea din Gura Hu
morului și cu echipa gazdă ; 
18—22 februarie : al doilea mi- 
crotumeu la Hunedoara, cu 
participarea Corvinului, a Mu
reșului Deva și a Daciei Orăș- 
tie. După care urmează me
ciul cel mare, cu Dinamo, în 
Cupă ! ,

în încheiere, o paralelă pen
tru toți iubitorii fotbalului. An
trenorul Bone acordă, la cere
rea reporterului, note oameni
lor săi de lot — Boloni și Haj
nal. Notele au fost date pen
tru 1. calități fizice. 2. 
nică, 3. tactică, 4. dăruire, 
tă-le, în ordine: Boloni: 
7+, 9+, 10 ; Hajnal : 9.
7+, 7. După cum se poate 
dea, două tipuri complet dife
rite, care au datoria să-și for
țeze punctele slabe. Succes !

teh- 
, Ia-

8+,
9, 

ve-

loan CHIRILĂ

STEAGUL ROȘU BRAȘOV — 
STEAUA 0—3 (0—0). Jocul s-a des
fășurat duminică dimineața, pe 
stadionul Tineretului, în prezența 
a peste 7 000 de spectatori. Oaspe
ții, superiori in repriza secundă, 
au marcat prin Botez (min. 50), 
Năstase (min. 54) șl Zamfir (min. 
57). STEAUA a aliniat următoarea 
formație : Moraru — Anghelini, 
Sameș, Smaramlache, Vigu — Ion 
Ion, Agiu, lordănescu — Troi (eli
minat în min. 25 pentru atitudine 
nesportivă). Răducanu, Zamfir. Au 
mai jucat Iordache, Zaliiu, Stroc, 
Dumitriu IV, Năstase, Botez și 
Flofea. (V. secAreanu — co
resp.) .

TRACTORUL BRAȘOV - DI
NAMO BUCUREȘTI 2—3 (0—2).
Meciul s-a disputat slmbătă pe 
stadionul Tractorul. Circa 6 000 de 
spectatori au urmărit un joc plă
cut, cu multe faze de poartă. Au 
marcat : Dumitrache (min. 22 și 
38), Custov (min. 71). respectiv 
Trăznea (min. 65) șl Chcran (min. 
90 — autogol). DINAMO : Ștefan — 
Cheran, Sătmăreanu II, G. Sandu, 
Mateescu — Dinu, Dobrău, Nun- 
weiller VI — Dumitrache, D. Geor
gescu, Custov. Au mai jucat Con- 
stantinescu, Lucuță, Naghi, Vrln- 
ceanu șl Lucescu. (C. GRUIA — 
coresp).

I.R.A. CÎMPINA — POLITEH
NICA IAȘI 1—1 (0—1). Meciul a 
avut loc la Breaza. Andrei (min. 
89) a înscris pentru cîmplneni, 
Costea (min. 15), pentru ieșeni, di
vizionara A aliniind următorul 
„11“ : Stan — Anton, Dinu, Un- 
chiaș, Ciocirlan — Romilă îl, Si- 
mîonov, Simionaș — D. Ionescu, 
Nemțeanu, Costea. Au mai jucat 
Costaș, Baumgartner, Manea. Cio
lan, Banu. (C. VIRJOGHIE — 
coresp.).

CHIMIA RM. VlLCEA — RAPID 
BUCUREȘTI 2—2 (1—2). Joc de 
bun nivel tehnic, cu angajament 
din partea ambelor formații. Au 
marcat Șutru (min. 17), Teleșpan 
(min. 68). respectiv Neagu (min. . 
6 șl 28). RAPID : Ioniță — Pop, 
Grigoraș, FI. Marin, Iordan — An- 
gelescu, M. Stelian — Leșeanu, 
Neagu. Rontca, Bartales. Au mai 
fost folosiți : Roșea, Petcu, Bișniță, 
Mihalache, Nicolov și A. Dumitru. 
(P. GIORNOIU — coresp.).

MINERUL MOTRU — C.F.R. TI
MIȘOARA 1—0 (0—0). A înscris C. 
Mateescu în min. 80. (GH. JUGĂ- 
NARU — coresp).

F. C. ȘOIMII SIBIU — IMIX 
AGNITA 2—1 (0—1). Au marcat : 
Deselnicu (min. 85) și Roșu (min. 
89, din 11 m), pentru gazde, res
pectiv, Vecerzan (min. 16), pentru 
oaspeți. (I. IONESCU — coresp.).

5 minute cu antrenorul unei echipe de Divizia C
fostul internațional Barbu

AL TREILEA EȘALON
RECLAMA RESTRUCTURĂRI

IN JUDEȚUL SATU MARE

INIȚIATIVE PENTRU REDIMENSIONAREA
CALITATIVĂ A

Fotbalul în județul Satu 
Mare are la ora actuală o în
tindere aproximativ satisfăcă
toare în raport cu disponibili
tățile existente. Această disci
plină atît de îndrăgită de copii 
și tineret, cuprinsă într-un ca
dru organizatoric ce tinde să 
se perfecționeze prin valorifi
carea inițiativei locale, este 
prezentă în evidențele oficiale 
cu următoarele date statistice: : 
• o echipă de, Divizia A, o 
echipă de Divizia B și 4 de C, 

13 formații în Divizia școlarilor 
și juniorilor • 16 formații în 
campionatul județean, seria I, 
cărora Ii se alătură alte 16 

I formații de juniori ; 18 formații 
■ în campionatul județean seria 

I

I
I
I

I
I
I
I
I
I
I
I

a II-a ® In total, ființează pe 
raza județului 68 de secții de 
fotbal afiliate, cu un număr de 
1990 de sportivi înregistrați 
scriptic (din care 1665 cu legiti
mație tip) ; în acest calcul nu 
sînt cuprinși jucătorii divizio
nari.

La toate cifrele enunțate me
rită să mai adăugăm una, care 
ni se pare încurajatoare pentru 
viitorul fotbalului sătmărean. 
In anul care a trecut, pe raza 
județului au avut loc 37 de ac
țiuni de selecție, prin sita teh
nicienilor trecînd un număr de 
791 de pionieri și școlari. 
Este, cum s-ar spune, continua
rea unei bune tradiții de depis
tare a cadrelor fotbalistice în 
interiorul granițelor județului. 
Pentru că, realmente, talente 
există, ele necesitînd, însă, o 
bună dirijare și o atentă in
struire pe fondul unei perma
nente îmbunătățiri a bazei ma
teriale. Tovarășul loan Irimie, 
președintele Consiliului jude
țean pentru educație fizică și

ACTIVITĂȚII
vorbit recentsport, ne-a și

despre unele intenții și inițiati
ve locale prezente într-un plan 
de acțiune privind, printre al
tele, îmbunătățirea activității 
fotbalistice în rîndurile pionie
rilor și școlarilor, pe grupe de 
vîrstă. Iată cîteva date care a- 
testă interesul acordat fotbalu
lui școlar, filonul din care fot
balul de performanță trebuie 
să-și extragă marile rezerve; e 
organizarea unui sistem compe- 
tițional adecvat, cu desfășurarea 
întrecerilor în lunile aprilie, 
mai, iunie (turul) și septembrie, 
octombrie noiembrie (returul) 
în municipiul Satu Mare (39 
echipe), orașele Cărei (9), Ne
grești (6) și Tășnad (4) • ame
najarea de noi terenuri simple 
o asigurarea echipamentului de 
joc necesar pentru minimum 40 
de echipe constituite, pe clase 
și vîrste, pe unități școlare (in
spectoratul școlar județean), 
precum și a mingilor de joc 
(o parte vor fi atribuite de F.C. 
Olimpia). Sigur că se are în 
vedere ca, în marea vacanță de 
vară, această activitate să se 
intensifice și mai mult, factorii 
de răspundere fiind direct in
teresați în efectuarea acelor se
lecții riguroase și a unei îm
bunătățiri a întregului proces 
de instruire, la nivelul cerut 
de forul de specialitate. Am 
reținut de la tov. Irimie o in
teresantă propunere, care poa
te constitui o sugestie pentru 
F.R.F.. Iată cum este ea formu
lată : „înființarea la Satu Mare 
a unui centru de performanță, 
în care să poată fi cuprinși cei 
mai talentați copii și juniori, 
de toate vîrstele, cu obiectiv 
principi i — pregătirea și pro
movarea elementelor de certă

valoare pentru Divizia A. Acest 
centru urmează să dispună de : 
3 terenuri, dintre care unul cu 
gazon, în folosință exclusivă (2 
sînt deja terminate, al treilea 
va fi gata în această primăva
ră) ; un internat, cu masă Ia 
cantină pentru toți sportivii cu
prinși în procesul de instrui
re ; 3 antrenori calificați, ab
solvenți ai I.E.F.S. cu speciali
tatea fotbal". Este o idee...

Așadar, fotbalul sătmărean 
se află în efervescență. Oame
nii au inițiative, au idei. Exis- 
tînd un larg sprijin din partea 
organelor locale, credem că ju
dețul Satu Mare dispune de 
toate posibilitățile pentru a-și 
valorifica propriile resurse 
umane și materiale.

— De cînd ești antrenor și 
cum s-a petrecut „meta
morfoza" ?

—- în 1973 am pus ghetele în 
cui și echipamentul alb-violet 
al lui F.C. Argeș în cuier. Șase 
luni am antrenat echipa de ti- 
neret-speranțe a clubului meu, 
după care am venit la Vulturii 
Cîmpulung-Mușcel. Mi-am zis 
că e bine să plec de jos, de la 
Divizia C, și pe picioarele mele, 
pentru a promova și ca peda
gog pe scara valorică, așa cum 
am pus umărul în două rînduri, 
cu nr. 3 pe spate, pentru reve
nirea lui F.C. Argeș din „B“ în 
„A". Experiența de tînăr antre
nor este copleșitoare: spulberă 
prejudecata jucătorului, după 
care a fi antrenor este un lucru 
facil, iar calitatea sa •— depen
dentă de concesiile pe care este 
dispus să . le facă fotbalistul. în 
realitate, sarcina tehnicianului 
este de 11 ori mai grea decît 
a jucătorului, căci trebuie să-ți 
modelezi stilul de 
funcție de 
pe care le 
ră echipă.

— Ce 
Câmpulung Muscel, în aria, 
largă, a fotbalvl ij nostru ?

— O formație tînără, cu me-

lucru în
cele 11 „caractere" 
îmbini într-o singu-

reprezintă Vulturii

dia de vîrstă de 21 ani și jumă
tate. O echipă clasâtă pe locul 
4 în seria a Vl-a, al cărei atu 
este sudura morală și a cărei 
lacună este diferența valorică 
dintre compartimente: apărarea 
fiind superioară liniei de înain
tași. La 6 puncte de lider, 
„Vulturii" visează, dacă nu 
chiar vizează, șefia clasamentu
lui final.

— Ce reprezintă seria 
Vl-a, în ansamblul 
C ?

— Caracteristicile ei 
se pot generaliza : un 
fotbalistic eterogen, cîteva' echi
pe foarte slabe coborînd, ne- 
permis, media valorică. 60 la 
sută dintre terenuri n-ar putea 
fi omologate de o comisie exi
gentă ; multe arbitraje lipsite 
de obiectivitate ; publicul, su
biectiv ; o atmosferă poluată 
de strădania multor asociații de 
a cîștiga acasă cu orice preț. 
O remediere a situației nu o 
întrevăd decît pe calea res
tructurării acestui eșalon fot
balistic, prin, să zicem, compri
marea lui la numai patru serii 
a cite 20 de echipe. Nivelul va
loric ar crește, investițiile ar 
deveni rentabile.

Ion CUPEN

a
Diviziei

cred că 
pluton

Stelian TRANDAFIRESCU

Printre echipele 
de fotbal prezente 
in aceste zile in 
stațiunea Băile 
Herculane, in ve
derea efecutării u- 
nei bune pregătiri 
fizice generale, se 
numără si C-F.R. 
Timisoara (din Di
vizia B). In clișeul' 
alăturat vă prezen
tăm o secvență de 
la unul din antre
namentele efectua- 

, te de jucătorii a- 
i cestei echipe pe 

Valea Cernei.

Foto : S. BAKCSY



INTERNAȚIONALELE DE TENIS DE AlASĂ
(Urmare din pag. 2)

Proba de dublu masculin a 
fost disputată de 26 de pere
chi (10 din țara noastră). Mul
te partide au fost aprig dispu
tate, ca dovadă frecventa re
zultatelor de 3—2. Cele mai re
dutabile dubluri le-au aliniat 
R. P. Chineză. Cehoslovacia, 
Franța și R.F.G. Cinstea de a 
disputa finala a revenit spor
tivilor Lian Ko-lian — Li Cen-și 
(R. P. Chineză) și Orlovski — 
Xunz (Cehoslovacia). Au învins 
sportivii chinezi cu 3—0 (13. 17. 
111). Dintre dublurile noastre, 
Doboși — Gheorghe cu a.iuns 
în „sferturi", unde au întîlnit 
dublul care a cîștigat titlul de 
campion internațional al Româ
niei.

Cel mai bine reprezentați am 
fost în proba de dublu feminin. 
Maria Alexandru a avut ca 
parteneră pe Zang Pok Sun din 
R.P.D. Coreeană. Deși nu au 
jucat împreună pînă acum, mai 
tînăra colegă s-a acomodat per
fect cu campioana mondială. 
„Dublul prieteniei" a învins pe 
Mazilu — Efrem și apoi două 
perechi din R.P.D. Coreeană, la 
mare luptă. în finală, Maria 
Alexandru — Zang Pok Sun a 
cîștigat la cuplul chinez Ien 
Kuei-li — Iu Cin-cia, cu 3—1 
(-15, 15, 19, 17), cucerind astfel 
titlul de campioane internațio
nale ale României.

Bogată în participare (46 de 
cupluri, dintre care 16 înscrise 
de România) proba de dublu 
mixt s-a anunțat de la primele 
partide specialitatea sportivilor 
din R. P. Chineză, Franța și 
R.P.D. Coreeană. în „sferturi" 
au ajuns dublurile din R. P. 
Chineză — 3, Franța — 2,
Cehoslovacia și România — cite 
unul, Lidia Zaharia avînd ca 
partener pe francezul Vinitzki. 
In semifinale Bergeret — Se
cretin (Franța) au eliminat cu 
3—0 pe Sun Min — Hu Wei-sin 
(R. P. Chineză), Ien Kuei-li — 
Li Cen-și (R. P. Chineză) pe 
Zizkova — Kunz (R.S.C.) cu 
3—1, Sa Min — Ian Kuo-țai

Preliminariile C. M. 

feminin de șah

VA DECIDE
ULTiriA RUNDĂ!

• MAIOU - PORUBSKY 1-0
In penultima rundă a meci-turneulul 

de baraj pentru calificarea unei ju
cătoare la „interzonalele" C.M. femi
nin de șah s-a disputat, simbătâ, par
tida Makai — Porubsky. întreruptă la 
mutarea 43-a, cu avantaj în favoarea ju
cătoarei românce, întîlnirea a fost re
luată ieri. Makai și-a realizat supe
rioritatea, obținînd victoria la mutarea 
62-a. Înaintea ultimei partide (Po
rubsky — Hartston, care se dispută 
astăzi) clasamentul este următorul :

1. Jane Hartston (Anglia) 2 p.» 2. 
Suzana Makai (România) 2 p., 3. Ma
ria Porubsky (Ungaria) 1 p.

Dacă Porubsky o va învinge pe Hart
ston, toate cele 3 jucătoare se vor 
afla la egalitate. Federația Română 
de Șah, organizatoarea acestui meci- 
turneu de baraj, a adresat o telegra
mă Federației internaționale (de la 
care nu a primit încă răspuns), soli- 
citînd criteriile de departajare în ca
zul unei asemenea situații.

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT
AUTO • Cea de-a 44-a ediție a 

„Raliului Monte Carlo* s-a înche
iat cu victoria pilotului italian 
Sandro Munari. Iată clasamentul 
final al cursei: 1. Sandro Munari 
— Silvio Maiga (Italia); 2. Bjdrn 
Waldegaard — Hasse Thorzselius 
(Suedia); 3. Bernard Darniche — 
Alain Mahe (Franța) — toate trei 
echipajele pe mașini ..Lancia Stra
ws*; 4. Walter Rohn — Jochen 
Berger (R. F. Germania) pe 
„Opel*. • Marele premiu automo
bilistic al Braziliei, desfășurat pe 
circuitul ..Tnterlagos* din apropie
re de Sao Paulo, a fost cîștigat de 
austriacul Nikț Lauda (Ferrari), 
care a acoperit 318 km în timpul 
de lh45:16.78 (medie orară 
181.478 km). Pe locurile următoare 
s-au clasat Depailler (Franța), 
Price (Anglia), Stuck (R.F.G.).

BOX • Fostul campion mon
dial la categoria grea, George 
Foreman, l-a învins prin k.o. în 
repriza a 5-a pe Ron Lyle în- 
într-un meci desfășurat în orașul 
Las Vegas. (în rundul 4. Fore
man a fost expediat de două 
ori la podea) • La Palatul spor
turilor din Moscova s-a disputat 
meciul dintre selecționatele 
S.U.A. și U.R.S.S. întîlnirea s-a 
terminat cu 18—4 în favoarea pu- 
glliștilor sovietici.

CICLISM ® După 48 de ore de 
întreceri în .cursa de șase zile 
de la Rotterdam conduce cuplul 
belgian Eddy Merckx — Patrick 
Sercu, cu 237 p.

(R. P. Chineză) pe Zaharia — 
Vinitzki (3—0), iar francezii 
Thiriet — Martin au cîștigat 
cu 3—0 (w.o.) la cuplul R.P.D. 
Coreene, care eliminase pe 
Maria Alexandru — Teo
dor Gheorghe. Semifinalele 
au fost de un nivel ridicat și 
diferite ca factură. Thiriet — 
Martin, un cuplu tînăr, talen
tat, omogen și cu o extraordi
nară putere de luptă, a înving 
cu 3—1 pe Sa Min — Iao Kuo- 
țai, în timp ce mai... virst- 
nicii Bergeret — Secretin, după 
ce au condus cu 2—0. nu au 
mai rezistat vitezei de joc a

Ien Kuei-li și partenerul ei 
Li Cen-Și, campioni la dublu- 
mixt.

NOI PERFORMANȚE
BERLIN. — Atleta Angela Voigt 

(R. D. Germană) a stabilit, la 
Berlin, cea mai bună performan
ță mondială pe teren acoperit la 
săritura în lungime, cu rezulta
tul de 6,76 m.

★
NEW YORK — Cu prilejul unul 

concurs „indoor* la Philadelphia, 
sportivul polonez Tadeusz Slusar- 
ski a stabilit cea mai bună per
formanță europeană de sală la 
săritura cu prăjina, de 5,46 m. 
Vechiul record era de 5,45 m și 
aparținea, din anul 1972, suede
zul Kjell Isaksson.

★
SAN FRANCISCO. — Atletul

SE CUNOSC PARTICIPANTELE
LA TURNEUL OLIMPIC DE VOLEI

Ultimele partide ale turneu
lui de calificare pentru turneul 
olimpic de volei masculin: Ceho
slovacia — Italia 3—0 (12, 8 
10) ; Bulgaria — Iugoslavia 3-2 
(7, —10, —10, 4, 11). Clasament 
final : 1. Cehoslovacia — 6 p, 
2. Italia — 5 p, 3. Bulgaria — 
4 p, 4. Iugoslavia — 3 p. Pri
mele două clasate, echipe 
Cehoslovaciei și Italiei, s-au ca
lificat pentru turneul final de 
la Montreal. Iată componența 
celor două grupe ale turneului 
olimpic masculin de la Mont
real : grupa A : Polonia, Cuba, 
Coreea de Sud, Cehoslovacia. 
Canada ; grupa B : Japonia 
(deținătoarea titlului). Brazilia, 
U.R.S.S., Italia și campioana 
Africii.

HANDBAL • La Dortmund in 
meci retur pentru sferturile de 
finală ale C.C.E. (m) V.LL. Gum
mersbach a învins cu 20—11 (11— 
8) pe Slask Wroclaw (în tur 15— 
22). • Rezultate înregistrate in
prima zi a turneului de la Opole: 
masculin Gwardia Opole — Be- 
lograd (U.R.S.S.) 30—21 ; Bosnia
Sarajevo — Banska Bystrica (Ce
hoslovacia) 27—21 ; Post Schwe
rin — Potsdam 15—15 ; feminin 
Start Opole — AZS Katowice 
15—11 ; Banska Bystrica — Du- 
naujvăros 16—14 e La Belgrad, 
în C.C.E. echipa feminină Rad- 
niciki a întrecut cu 24—17 (15—9) 
pe Inter Bratislava (în tur 23-14).

SCRIMA o Concursul de floretă 
..Trofeul Martini'* desfășurat la 
Paris a fost cîștigat de scrimerul 
francez Bernard Talvard, care 1-a 
învins în finală cu 10—9 pe Ha
rald Hein (R.F.G.). Mihai Țiu 
(România) a pierdut în sferturi de 
finală cu 8—10 la Talvard.

ȘAH ® După 8 runde, în tur
neul pentru juniori de la Novi 
Sad, ludith Kantor (România) 
este lidera concursului feminin 
cu 6 p, urmată de Kalmukova 
(Bulgaria) 5 p (1), Tvctkovici 
(Iugoslavia) 5 p. în turneul an
trenorilor conduce Corvin Rado
vici (România) cu 7 p, secundat 
de Apergyessi cu 4'4 p (2) •
în turneul de la Wijk an Zee, 
după 7 runde conduc Liubojevici 
și Kurajița cu cîte 5 p, urmați 
de Tal șl Olafsson cu p. 0 
Turneul de la Orense (Spania) 

partenerilor chinezi Ien Kuei-li 
— Li Cen-și. pierzind cu 2—3. 
Dintre sportivii noștri, alături 
de Alexandru — Gheorghe. Za
haria (Vinitzki) și Kadov — 
Badea au ajuns în „optimi".

Meciul final a purtat am
prenta mizei. S-a jucat pru
dent de ambele părți s-a gre
șit mult, deși ambele dubluri 
evoluaseră deosebit de specta
culos în partidele anterioare. 
Cu mai multă stăpînire de sine, 
dublul chinez Ien Kuei-li — Li 
Cen-și a învins cu 3—1 (16, -19, 
19. 12) pe francezii Thiriet — 
Mai tin.

Dorin Giurgiucă a fost sărbă
torit la ultima sa evoluție ca 

jucător.

ATLETICE IN SALA
sovietic Valeri Borzov, dublu 
campion olimpic, a evoluat in
tr-un concurs desfășurat pe te
ren acoperit la San Francisco, 
unde a cîștigat proba de 60 yarzi 
cu timpul de 6,1, urmat de Ron 
Whitaker 6,2. în proba de sări
tură cu prăjina, Iuri Prohorenko 
s-a situat pe primul loc cu re
zultatul de 5,29 m.

PE GHEAȚA SI PE ZĂPADA
REZULTATE FOARTE BUNE 

LA PATINAJ VITEZA

Tn prima zi a competiției de 
patinaj viteză de la Madonna 
di Campiglio. sportiva ameri
cană Sheila Young a cîștigat 
proba de 500 m. cu timpul de 
42,64. Pe distanța de 1 500 m. 
a terminat învingătoare cana
diana Sylvia Burka, cronome
trată în 2:18,76.

în concursul masculin, ame
ricanul Peter Miiller și-a ad
judecat victoria în proba de 
500 m, cu performanța de 38,70, 
iar Gaetan Boucher (Canada) 
s-a clasat pe primul loc în 
cursa de 1 000 m. cu timpul de 
1:19,52.

VERIFICĂRILE HOCHEIȘTILOR

In cadrul pregătirilor pentru 
Jocurile Olimpice de la Inns
bruck. selecționata Iugoslaviei 
a susținut un joc de verificare

a continuat cu runda a 4-a în 
care Garcia l-a învins pe Durao, 
iar Keene a cîștigat la Sanz. A 
fost consemnată remiza în par
tidele Fraguela — Rodriguez. 
Hernando — Pomar și Rogoff — 
Bellon. In clasament conduc 
Garcia (Cuba) și Rodriguez (Pe
ru), cu cîte 3 p. • Asociația in
ternațională a ziariștilor de șah 
a stabilit, la Barcelona, clasa
mentul celor mai buni șahiști 
din lume pe anul 1975 : 1. Kar
pov. 2. Liubojevici, 3. Gheller, 4. 
Polugaevski, 5. Portisch. Karpov 
obține pentru a patra oară con
secutiv statueta de argint, un 
„Oscaf" al șahului.

TENIS ® La Honolulu. Arthur 
Ashe l-a învins cu 6—2, 7—6. 6—1 
pe mexicanul Raul Ramirez. • 
La Bologna în campionatul eu
ropean (grupa A), selecționata 
Ungariei a întrecut cu 2—1 Ita
lia. Rezultate : Szdke — Zuga- 
relli 6—4, 3—6, 7—5 ; Barazzutti— 
Barany 6—2, 6—2, Szdke. Bara- 
ny — Barazzutti, Zugarelli 6--3, 
C—3. 0 In sferturile de finaiă
ale turneului feminin de ia 
Washington : Sue Barker — Olga 
Morozova 1—6, 7—5, 6—2, Chris
Evert — Mima Jausovec 6—3. 6—1, 
Terry Holladay — Leslie Hunt 
7—6, 7—6. ® Jimmy Connors și
Roscoe Tanner vor juca finala 
turneului de la Birmingham (Ala
bama). In semifinale, Connors 
l-a eliminat cu 6—7. 6—3. 6—1 pe 
Erik van Dillen, iar Tanner 1-a 
învins cu 6—3, 7—5 pe Fibak. I

IERI, LA AUGSBURG

ROMÂNIA - R.F. GERMANIA 7-4 ,LA HOCHEI!
Aseară, la Augsburg, selec

ționata de hochei a României 
și-a înscris în palmares un re
zultat de prestigiu. învingînd 
pe teren propriu reprezentati
va R. F. Germania, in cel de 
al doilea meci amical de veri
ficare susținut in acest sfîrșit 
de săptămină. La capătul unui 
ioc rapid, combi nativ, abun- 
dînd în faze de mare specta
col. mult aplaudate de cei 4500 
de spectatori prezenți la in- 
tilnire. jucătorii români au în
vins cu 7—4 (1—2, 3—1. 3—1).

Ca și în prima partidă, începu
tul a aparținut gazdelor, care 
au deschis scorul (1—0. Kopf 
in min. 3). după care și-au 
mărit avantajul prin același 
Kopf (2—0 in min. 9). Echipa ro
mână a reușit să echilibreze 
raportul de forte spre sfîrșitul 
primei reprize, cînd a redus din 
handicap (Antal, min. 19). în 
continuare, aspectul intilnirii nu 
s-a schimbat, gazdele domi- 
nînd la începutul reprizei se
cunde. cînd și-au mărit avan
tajul : 3—1 (Philipp, min. 22). 
De aci înainte, însă, selecțio
nata României și-a găsit ca
dența și. imprimînd jocului un 
ritm tot mai susținut, a reușit 
egalarea (au înscris Gali — 
min. 27 și Gheorghiu — min. 
32). după care a luat chiar 
conducerea : 4—3 (Antal, min. 
38). în ultima parte a întîl- 
nirii, jucătorii români se im
pun cu mai multă ușurință, 
iși domină adversarul si ajung 
să conducă cu 6—3, prin punc
tele marcate de Costea (min. 
42) și Axinte (min. 45). în ul
timele 5 minute, atunci cînd 
părea că scorul nu va mai pu
tea fi modificat, ambele for
mații au mai înscris cîte un 
gol : Kretschmer (min. 57) și 
Tureanu (min. 59). De notat.

cu formația „Kazan", din di
vizia secundă a campionatului 
U.R.S.S. Partida s-a desfășurat 
în sala „Tivoli" din Liubliana 
și s-a încheiat cu scorul de 
4—3 (1—2, 0—1, 3—0) în favoa
rea hocheiștilor sovietici.

*
Selecționata olimpică a S.U A. 

a susținut un meci de verifi
care ia Providence (Rhode Is
land) cu formația Colegiului 
din localitate. în mod surprin
zător. hocheiștii din Providen
ce au obținut victoria cu sco
rul de 6—3.

★
Echipa U.R.S.S. a jucat la 

Helsinki în compania unei se
lecționate finlandeze pe care a 
învins-o cu scorul de 9—0 
(3—0. 3—0, 3—0).

ULTIMELE CONCURSURI 
DE SCHI DINAINTEA J.O.

Proba feminină de slalom 
uriaș de la Elm (Elveția) a 
fost cîștigată de schioarea aus
triacă Gerlinde Strixner. Pe 
locurile următoare s-au clasat 
Monika Binder (Elveția) și Ma
ria Schlechter (Austria).

ITALIA. Etapa a 14-a din 
campionat a consemnat multe 
goluri : 22. cifră destul de rar 
întîlnită in prima ligă. La Ber
gamo, pe teren neutru, lidera, 
Juventus, a dispus de Samp- 
doria cu 2—0 (Bcttega și Ca- 
usio), în timp ce Torino a cîș
tigat cu Verona : 4—2 (Grazi
ani 2. Zaccarejli. Pulici. respec
tiv Mascetti și Macchi). Fio
rentina a cîștigat clar cu 3—0 
în fața ultimei clasate Cagliari 
(Bresciani. Antognoni, Berolat- 
ti). Inter a condus in deplasa
re. dar Roma a egalat : 1—1 
(Prati. respectiv Cerilli). în a- 
cest meci Spadoni (Roma) a 
suferit o dublă fractură. La Bo
logna — surpriză : Ascoli a ter
minat la egalitate, 1—1 cu e- 
chipa locală ! (Clerici, respec
tiv Ghctti). Alte rezultate : Pe
rugia — Napoli 2—2, Como — 
Cesena 0—0, Milan — Lazio 
3—0 (Benetti. Calloni. Rivera), 
în clasament : Juventus 24 p. 
Torino 22, Cesena și Napoli 
cite 18 etc. 

evoluția excelentă a primului 
nostru „schimb": Antal — GaJi. 
Costea — Tureanu — Axinte.' 
autor a 6 din cele 7 goluri ! 
Meciul a fost condus de cu
plul italian G. Berloffa și V. 
Gaspari.

în primul meci, disputat sim- 
bătă. la Rosenheim, victoria a 
revenit gazdelor la limită 5—4 
(2—1, 2—2, 1—1), prin golurile 
înscrise de : Kopf. Kiihnackl, 
Philipp. Schldder, Funk, res
pectiv Gheorghiu. Antal si 
Costea.

în continuarea turneului lor, 
hocheiștii români vor juca 
miercuri și joi la Geneva si 
Zugg cu selecționata Elveției, 
după care vor pleca la Inns
bruck pentru a participa la 
J.O.

★
Pe patinoarul din Miercurea 

Ciuc s-a disputat cea de a do
ua partidă dintre echipele de 
juniori ale României și Bulga
riei, care se pregătesc pentru 
Campionatul european. La ca
pătul unui meci mult mai e- 
chilibrat decît cel de joi. ti
nerii noștri jucători au cîștigat 
din nou cu scorul de 5—3 (2—1, 
1—1* 2—1) prin punctele mar
cate de Lukacs (3), Nagy si 
Cazacu, respectiv Dancev, Star- 
șimirov și Zarcv.

Aseară, în cel de al treilea 
meci. România —— Bulgaria 
8—2 (2—1, 4—1. 2—0).

ILIE NĂSTASE 
IN FINALĂ 

LA BALTIMORE
NEW YORK, 2S. _ rl„,la

turneului internațional de te
nis de la Baltimore se va dis- 
Puta între jucătorul român Ilie 
Năstase și americanul Tom 
Gorman. în semifinale. Ilie 
Năstase 1-a învins cu 6—4, 7—6 
pe Harold Solomon, într-o par
tidă de mare spectacol. Ro
manul a întîmpinat o vie re
zistentă din partea jucătorului 
american, dar tehnica superioa
ră și experiența și-au spus in 
cele din urmă cuvîntul. în a 
doua semifinală. Tom Gorman 
1-a eliminat cu 6—4. 6—1 ne 
Eddie Dibbs.

VOLEIBALISTELE
DE LA DINAMO 

DIN NOU ÎNVINGĂTOARE 
ÎN POLONIA

VARȘOVIA — Echipa femi
nină de volei Dinamo Bucu
rești, aflată în turneu în Polo
nia, a susținut a treia întîlnire 
în compania formației Wisla 
Cracovia. Voleibalistele român
ce au terminat învingătoare cu 
scorul de 3—0 (15—12, 15—8,
15—6). în primul joc. formația 
Dinamo București a cîștigat cu 
3—2, iar în cel de-al doilea vic
toria a revenit gazdelor cu 3—0.

R.F. GERMANIA (etapa 19): 
Hamburg — Offenbach 2—0 ; 
Hanovra — Koln 3—3 ; Bayern 
Miinchen — Karlsruhe 2—0 ; 
Bochum — Uerdingen 3—0 ; 
Kaiserslautern — Monchen- 
glaobach 0—3 ; Eintracht — 
Bremen 2—0 ; Duisburg — 
Schalke 1—3. în clasament con
duce Borussia Mbnchenglad- 
bacb.

<5 In ,.16-imile“ de finală ale 
„Cupei Angliei" echipa Crystal 
Palace, din liga a 3-a, a învins 
cu scorul de 1—0 pe Leeds 
United. Alte rezultate i Derby 
— Liverpool 1—0 ; Manchester 
United — Peterborough 3—1 ; 
Ipswich — Wolverhampton 
0—0.

o Echioa Bulgariei și-a 
început turneul în Japonia in- 
tîlnind la Tokio selecționata 
țării gazdă. Au cîștigat fotba
liștii bulgari cu scorul de 3—I 
(1—1). Miercuri la Osaka se 
dispută revanșa.
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