
Finalele „Cupei tineretului44 la schi

UN VERITABIL FESTIVAL 
AL SPORTULUI DE MASĂ

VATRA DORNEI, 29 (prin 
telefon). Frumoasa stațiune din 
județul Suceava i-a întîmpinat 
în haine de sărbătoare pe cei 
aproape 200. de participanți la 
finalele „Cupei tineretului" la 
schi, reprezentanți ai miilor 
de concurenți din sindicate și 
cooperația meșteșugărească,. în
treceri care în acest an sint 
dedicate Congresului U.G.S.R. 
și Congresului UCECOM. Cele 
două zile de concurs au consti
tuit un veritabil festival al 
schiului, desfășurat nu numai 
într-un cadru natural deosebit 
de favorabil, ci și într-o orga
nizare excelentă. asigurată 
de C.N.E.F.S., U.G.S.R. și 
UCECOM, cu contribuția orga
nelor județene și locale.

La sfîrșitul disputelor am so
licitat cîștigătorilor scurte de
clarații : Elena Boiarinov, pro
fesoară. Școala generală Dorna. 
Arini, Suceava : „Sint foarte 
mulțumită că am putut să aduc 
acest titlu pentru Vatra Bornei, 
cu toată concurenta puternică 
a celorlalte sportive"; Vasile 
Crefoi. verificator. Hidromeca
nica Brașov : „Locul 1 mă ono
rează și mă îndeamnă la o 
bună pregătire pentru con
cursurile viitoare"; Elena Le- 
haci, croitoreasă, Cimpulung 
Moldovenesc : „După titlul ciș- 
tigat in 1974, am reușit să mă 
clasez din nou in frunte, ceea 
ce mă face să am încredere in 
forțele mele si pe mai de
parte"; Viorica Stoica, operator 
chimist, Fabrica de hirtie Buș
teni : „A fost*o cursă frumoasă, 
destul de dificilă, cu partenere 
de întrecere bine pregătite"; 
loan Magher. lăcătuș. Exploa
tarea minieră Lonea, Hunedoa
ra : „îmi pare bine că alături

La 5, 6 și 7 martie, 

la Galați

A 16 a EDIȚIE
A ,,CEPEI DENARir

LA HALTERE
Da 5, 6 și 7 marne va avea 

Ioc la Galați cea de a 16-a edi
ție a competiției internaționale 
de haltere „Cupa Dunării", în
trecere rezervată senurilor, la 
care vor participa sportivi de 
valoare mondială.

La startul actualei ediții — 
ca întotdeauna de altfel — vor 
fi prezente echipele Austriei, 
Bulgariei, Cehoslovac’ei, R. F. 
Germania, Iugoslaviei. Unga
riei și României.

flNALElE CAMPIONATELOR REPUBLICANE DE JUDII
DOMINATE DE DiNAMOVIȘTH BUCUItEȘTENI Șl BOAȘOVENI

Cei mai buni judoka din tară 
și-au desemnat campionii, sîm
bătă și duminică, in Sala Dina
mo din Capitală. întrecerile fi
nale ale acestei ediții a 
pionatelor republicane indivi
duale de seniori au fost dîrz 
disputate, de un apreciabil ni
vel tehnic Și spectacular. Fa- 
voriții, în marea lor majoritate, 
s-au impus. Dinamoviștii bucu- 
reșteni și brașoveni au cucerit 
nu mai puțin de cinci titluri 1

Iată mai întîi cîteva amă
nunte de la confruntările pri
mei zile a competiției la ca- 
pătul cărora au fost stabiliți 
campionii la trei din cele șase 
categorii de greutate. La „mij
locie" au partipicat 24 de con
curenți. Printre aceștia se afla 
și T. Mihalache (Politehnica 
Iași) victorios la ediția de anul 
trecut. Scăpat de rivalitatea lui 
I. Lazăr (Dinamo București), 
înscris la „semigrea", sportivul 
ieșean Și-a croit drum cu pași 
siguri spre treapta cea mai 
înaltă a podiumului de onoare. 
T. Mihalache a dispus pe rînd 
de D. Constantin (C.S.M. Bor- 
zești), D. Csep (Universitatea 
Cluj-Napoca) și C. Gotcă (Di
namo Brașov). . cîștigînd una 
din cele două serii și urmînd 
să-și dispute titlul cu învingă
torul celeilalte serii. I. Pali 
■{Constructorul M. Ciuc). în 
min. 1,25 cu un procedeu tehnic 
de kansetsu-waza („luxare"), T. 
MIHALACHE a obținut victoria 
prin ippon (înainte de limită) 

de colegii mei am avut o com
portare bună care a adus jude
țul nostru pe locul 2 pe echi
pe" ; Fr. Tyukodi. muncitor. 
Coop. Electrometal Oradea : 
„Este singurul titlu cucerit de 
bihoreni, dar pentru noi toți 
aceasta înseamnă foarte multi" 

Rezultate tehnice. Sindicate. 
Slalom. B: 1. V. Crețoi (Bv.); 
2. T. Nuțu (Sv.); 3. C. Bauer 
(CS) ; F. : L Elena Boiarinov 
(Sv.), 2. Constanța Măzgăreanu 
(Bv.); 3. Katalin Kaszteî (Hr.). 
Fond, B: 1. I. Magher (Hd.); 
2. N. Benga (Bv.); 3. A. Gyorf- 
fy (Mș.). F. : 1. Viorica Stoica 
(Ph.); 2. Elsa Simon (Hr.); 3. 
Florica Stadncik (Hd.). Coope
rație meșteșugărească. Fond, B;
1. Fr. Tyukodi (Bh.); 2. C.
Rusu (Sv.); 3. V. Rusu (Hd.). 
F. ; 1. Elena Lehaci (Sv.); 2. 
Covalița Gheboianu (Ph.); 3.
Dumitrița Sfarghle (Nt.). Pe 
echipe — sindicate : 1. Brașov,
2. Suceava. 3. Harghita; coop, 
meșteșugărească: 1. Suceava. 2. 
Hunedoara, 3. Argeș.

Emanuel FÂNTĂNEANU

FEDERAȚIEI" LA HOCHEI
A DEBUTAT CU 0 FRUMOASĂ VICTORIE

A SELECȚIONATEI NOASTRE
Sîmbătă după amiază, pati

noarul „23 August" din Capi
tală a găzduit primul meci din- 
tr-o nouă ediție a „Cupei Fe
derației" la hochei, întrecere 
la care iau parte echipa de ti
neret a Cehoslovaciei. Legia 
Varșovia și selecționata noas
tră divizionară. Competiția se 
va desfășura în continuare sis
tem turneu, cu tur Și retur, 
pînă joi 4 martie.

Iată scurte consemnări de la 
primele confruntări :

SELECȚIONATA DIVIZIO
NARA _ CEHOSLOVACIA (TI
NERET) 8—3 (4—0. 2—1, 2—2)

„Cupa Federației" a inceput 
foarte bine pentru hocheiștii 
români care, într-o vervă deo
sebită, au cîștigat clar o parti
dă în care au smuls. în repe
tate rînduri. ropote de aplauze 
pentru frumusețea fazelor. în
treaga echipă, dar in special 
linia condusă de acest excelent 
Doru Tureanu, a combinat ra
pid și eficace, a executat spec
taculoase presinguri, făcînd de
seori „șah-mat“ formația ceho
slovacă. în reprizele următoa
re. ritmul jocului a mai scăzut, 
dar și așa hocheiștii români 
s-au detașat net prin forță, vi

Campionii primei zile se felicită reciproc (de la stingă la 
dreapta) : Ionel Lazăr, Iacob Codrea (ambii de la Dinamo Bucu
rești) și Toma Mihalache (Politehnica lași).

Foto : Vasile BAGEAC

în fața lui I. Pali, păstrîndu-și 
astfel titlul.

Cei 25 de semigrei nu și-au 
făcut, probabil, prea multe pro
bleme cînd la cîntarul oficial 
a apărut și cel de-al 26-lea fi
nalist, I. Lazăr (Dinamo Bucu
rești) care nu s-a putut încadra 
în limitele categoriei mijlocii. 
Pe măsură însă ce tururile eli
minatorii se încheiau, preten- 
denții la locurile fruntașe au 
început să intre în alertă. I. 
Lazăr obținea victorie după
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în 16-imile „Cupei României" la ' fotbal

REZULTATE ÎN GENERAL SCONTATE
• Nici un gol la București în cele 240 de minute de joc ! • Dinamo învinsă la Tg.
Mureș după ce a condus cu 2-0 • Partida de la Turț nu s-a disputat ® Dețină

toarea Cupei s-a calificat după executarea loviturilor de la 11 m
Etapa 16-imilor „Cupei Româ

niei44 a calificat pentru optimi 10 
echipe de Divizia A (Rapid — 
deținătoarea trofeului — Steaua, 
F. C. Bihor. F. C. Argeș, „UM 
Cluj-Napoca, Universitatea Cra
iova, Politehnica Timisoara, 
A.S.A. Tg. Mureș, U.T.A. si Jiul), 

3 formații de Divizia B (Progre
sul Bucuțp.ști, C.S.U. Galați, F. C. 
Baia Mare), una de Divizia C

teză și omogenitate tactică.* Au 
marcat : Tureanu (3). Axinte, 
Costea, FI. Zgîncă, Varga , și 
Pană — România, Lukac (2), 
Bezak — Cehoslovacia (tine
ret). Au condus M. Presneanu 
Si O, Barbu.

CEHOSLOVACIA (TINERET) — 
LEGIA VARȘOVIA 4—4 (1—1, 

2—1, 1—2)

Cel de al doilea meci al tur
neului. disputat duminică după 
amiază, a oferit o partidă inte
resantă, echilibrată, desfășura
tă într-un ritm rapid și presă
rată cu multe faze de poartă, 
în prima partidă, tinerii hoche- 
iști cehoslovaci au avut supe
rioritatea, dar finalul intîlnirii 
a aparținut echipei poloneze 
(cu multi internaționali în rân
durile sale), care a ratat chiar 
victoria, în ultimele secunde, 
cînd ar fi putut înscrie. Punc
tele au fost marcate de Janacek 
(2), Vala șl Lukac — Cehoslo
vacia (tineret). Kokoszka, W. 
Kaczorek, M. Kaczorek și Trzes- 
niewski — Legia. Au arbitrat : 
Gh. Mureșan și FI. Gubernu.

Azi. de la ora 18, Selecțio
nata divizionară — Legia Var
șovia. _ 

victorie. întrecînd pe rînd pe 
M. Vasilis (Politehnica Buc.).
C. Georgescu (I.E.F.S.),T. Pe
tru (A.S.A. Tg. Mureș) și pe
D. Alexandru (C.S.M. Borzești), 
ocupind primul loc în serie. în 
meciul decisiv pentru titlul ca
tegoriei el l-a întîlnit pe C. 
Știrira (Dinamo Brașov), cam-

Costin CH1RÎAC

(Continuare in pag. 2-3) 

(Letca Bacău) și una din Cam
pionatul .județean (F.I.L. Orăștie). 
A 16-a calificată va fi stabilită 
după darea deciziei privind jo
cul Minerul Turț —■ Sportul stu
dențesc care nu s-a disputat din 
cauza terenului necorespunzător. 
Vom nota victoriile în deplasare 
ale formațiilor Steaua si U.T.A.»

Portarul Constantin retine cu siguranță balonul din fața 
bucureșteanului Apostol (echipament alb) (Fază din partida Pro
gresul — F.C.M. R.șița). Foto : D. NEAGU

iatA rezultatele Înregistrate In etapa 16-imilor :
Letea Bacău (Div. C) — Tractorul 

Brașov (Div. B) 3—1 (2—1)
Rapid București (Div. A) — Poli

tehnica lași (Div. A) 5—3 (0—0, 0—0, 
0—0).

Progresul București (Div. B) — 
F.C.M. Reșița (Div. A) 4—2 (0—0, 
0—0, 0—0).

Polit. Timișoara (Div. A) — F. C. 
Constanța (Div. A) 1—0 (0—0).

F.C. Olimpia Satu Mare (Div. A) — 
Steaua București (Div. A) 1—4 (0—2)

A.S.A. Tg. Mureș (Div. A) — Di
namo București (Div. A) 4—2 (1—2).

S.C. Bacău (Div. A) — U.T.A. 
(Dh. A) 1—2 (0—0).

Gloria Buzău (Div. B) — F. C. Bi
hor (Div. A) 5—6 (1—1, 1—1, 1—1).

Concursul internațional de bob „Trofeul Carpați"

Învingător, echipajul românia i 
(I. PANȚURU - GH. LIXANDRU)

SINAIA, 29 (prin telefon).— 
18 echipaje -reprezentând șase 
țări (Italia 5 echipaje. Austria, 
Cehoslovacia, . Elveția cite 2. 
R.D. Germană 1 și România 6) 
și-au disputat — sîmbătă și 
duminică, pe pista betonată din 
localitate — întiietatea în ca
drul ediției inaugurale a con
cursului internațional de bob 
dotat cu „Trofeul Carpați". 
Participanții s-au bucurat de 
condiții de întrecere excelente, 
datorate atit stării atmosferice 
favorabile (cer seftin. tempera
tură minus 2—3 grade), cit și 
străduințelor organizatorilor 
(F.R.S.B., prin comisia de spe
cialitate a județului Prahova și 
C.S.O. Sinaia) de a amenaja o 
pîrtie cit mai bună. Vom mai 
menționa că printre oaspeți 
s-au aflat piloți cu renume in
ternațional, ca, de pildă, italie
nii Alvera și D’Andrea. elve
țianul Brazerol, Griibel din 
R.D.G.

în această companie selectă, 
trei dintre echipajele românești 
au realizat o performanță no
tabilă, clasîndu-se pe primele 
locuri în următoarea ordine : 
1. Panțuru — Lixandru. 2. Pa- 
naitescu — Neagu. 3. Stava- 
rache — Romaniuc. Maestrul 
emerit al sportului Ion Pan
furu a dovedit o formă spor
tivă remarcabilă (păcat că nu 
a manifestat-o și la J.O. de la 
Innsbruck !), înregistrând cei 
mai buni timpi în primele trei 
manșe (doar în a patra a fost 
întrecut de Dragoș Panaitescu), 
cel mai bun timp al concursu
lui (56,21 în manșa a treia) si 

— în fața unor adversare de a- 
ceeași categorie competițională — 
performanța echipei F.I.L. Orăș
tie, din Campionatul județean, de 
a ajupge în „optimi*4, precum și 
faptul că în patru dintre întîl- 
nirl s-a apelat la executarea de 
penalty uri pentru desemnarea 
învingătoarelor.

Șoimii Sibiu (Div. B) — Universi
tatea Craiova (Div. A) 1—3 (0—2).

C.S.U. Galați (Div. B) — C.F.R. 
Cluj-Napoca (Div. A) 1—0 (0—0).

Dacia Pitești (Div. C) — Jiul Pe
troșani (Div. A) 0—4 (0—3).

F.I.L. Orâștie (Camp, jud.) — Met. 
Drobeta Tr. Severin (Div. C) 4—3 
(0—0, 0—0, 0—0)

Dierna Orșova (Div. C) — F. C. 
Baia Mare (Div. B) 1—2 (0—Q).

A.S.A. C. Lung Mold. (Div. C) — 
„U* Cluj-Napoca (Div. A) 1—2 (1—Q, 
1-1).

Energia Gh. Gheorghiu-Dej (Div. C) 
— F.C. Argeș (Div. A) 0—2 (0—1).

(Citiți în pag. 2—3 cronicile meciu
rilor) .

looul I în clasamentul generaL 
Clasament final : 1. ROMÂ

NIA I (Panțuru — Lixandru) 
3:46,61; 2. România II (Panai
tescu — Neagu) 3:47,16; X 
România III (Stavarache — 
Romaniuc) 3:48,48; 4. Italia I 
3:48,75; 5. Elveția I 3:49,14; 6. 
R.D.G. 3:49,20; 7. Austria I 
3:49,65; 8. Cehoslovacia II
3:50,74 ; 9. Italia II 3:51,00; 10. 
România IV 3:51,73; 11. Româ
nia VI 3:51,75; 12. Austria U 
3:51,92.

D. STANCULESCU

Activitatea internațională pe 
pîrtia din Sinaia continuă sîm
bătă și duminică prin disputa
rea Criteriului tineretului la 
sanie, la care și-au anunțat 
participarea sportivi din mai 
multe țări printre care Austria, 
Elveția, R.D. Germană, Italia, 
Polonia și, bineînțeles, din 
România.

JUNIOARA NICULINA ILIE.
1,80 m LA ÎNĂLȚIME
Simbătă și duminică s-au des

fășurat în sala din Focșani 
campionatele naționale ale a- 
tleților juniori. în cadrul aces
tor întreceri, tînăra Niculina 
Ilie (antrenor Dan Vlădescu), de 
la Școala sportivă de atletism 
din București, a sărit 1,80 m la 
înălțime, nou record de juni
oare (vechiul record îi aparți
nea cu 1,78 m, din 1975).



CAMPIONATUL TURNEELE DIVIZIEI A LA VOLEI ■

DIVIZIONAR
DE POPICE

Sîmbătă șl duminică s-a dis
putat etapa a Xn-a a campiona
tului Diviziei A. In competiția 
feminină s-au înregistrat două 
aspecte ieșite din comun : nedis- 
putarea meciului Rapid București 
— Voința Galați, deoarece fetele 
din orașul dunărean n-au avut 
asupra lor legitimațiile (11) si 
obținerea celui de al doilea re
zultat de egalitate în acest. cam
pionat. la ‘
și Metrom 
tehnice :

Giurgiu, între Cetatea 
Brașov. Iată rezultatele

FEMININ
Hidromecanica Brașov — Voința 

Mediaș 2539—2381 p d. Voința 
București — Petrolul Bălcoi 
2591—2455.. Dermagant Tg. Mureș
— Voința Tg. Mureș 2360—2595 
Laromet București — Gloria 
București 2486—2383 C.S.M. Reșița
— Voința Craiova 2511—2437, Ce
tatea Giurgiu — Metrom Brașov 
2424—2424 (1). Voința Constanța — 
Frigul București 2322—2226 Voin
ța Clui-Napoca — Voința Oradea 

2574—2442. U.T. Arad — Voința Ti
mișoara 2397—2384

MASCULIN
Olimpia București — Construc

torul Galați 5169—5134 p d, Meta
lul Roman — Petrolul Teleajen 
Ploiești 5176—5206, Jiul Petrila — 
Metalul Hunedoara 5265—5123. Hi
dromecanica Brașov — Rulmen
tul Brașov 5046—5219. Electro- 
mureș Tg. Mureș — Aurul Baia 
Mare 5285—5155. Olimpia Reșița — 
C.F.R. Timișoara 5106—4897. Gloria 
București — Rafinorul Ploiești 
4886—4857, Voința Cluj-Napoca - 
Voința Oradea 5248—5011, Gaz me
tan Mediaș — Electrica Sibiu 
4901—4769. Flacăra Cîmpina — 
voința București 5165—5169 (!).

ECIUPELE DINAMOVISTE - CIȘT1GATOARE ALE PRIMEI FAZE
Sîmbătă și duminică. la 

București și la Bacău, s-au des
fășurat ultimele două etape 
X-a și a Xl-a) din cel de 
treilea turneu al fazei întîi 
campionatelor de volei.

AWWWWWWWWWWl

FEMININ

(a 
al
a

I
I

BACAU, 29 (prin telefon). 
Cea de a IV-a echipă feminină 
calificată in prima grupă valo
rică (alături de Dinamo, LE.F.S. 
și Penicilina Iași) a fost cunos
cută Sîmbătă seara, în urma 
partidei dintre Rapid și Univer
sitatea Craiova. Meciul a avut 
momente de mare tensiune- ner
voasă. Giuleștencele, cu vechiul 
dar nu la fel de redutabilul lor 
sextet din anii trecuți. au cîști- 
gat grație mai ales maturității 
in ioc. Antrenorul echipei cra- 
iovene a depus o contestație în 
legătură cu dreptul de ioc al 
Ioanei Șiclovan. legitimată de 
Rapid la începutul campionatu
lui, în afara perioadei de tran
sferări (1—13.VIII 1975) după 

- ce aceasta jucase și la Dinamo, 
în cadrul unei competiții ofi
ciale — „Cupa F.R.V.".

Tot sîmbătă. Penicilina a fă
cut un ioc foarte bun în compa
nia echipei C.S.U. Galați căreia 
nu i-a lăsat nici speranța^ unui 
set. Viu disputat și cu răstur
nări de situație a fost și meciul 
dintre Universitatea Timișoara 
și Știința Bacău, în care oaspe
tele și-au valorificat mai bine 
decît în alte rînduri forța de 
atac. Programul ultimei etape

f
5
g

REZULTATE
FEMININ. Etapa a X-a : Fa

rul — Olimpia 3—0 (1, 2, 8),
I. E.F.S. — C.S.M Sibiu 3—0 (10
II. 13). Dinamo — „U“ Cluj-Na
poca 3—o (2 o, 7), Penicilina
— C.S.U. Galați 3—0 (11. 4 11), 
Rapid — Univ Craiova 3—1 (11, 
—7, 11 6), Univ Timiș. — Ști
ința Bc. 3—1 (—13 11, 11. »). 
Etapa a Xl-a (duminică): Univ 
Craiova — C.S.U. Galați 3—0 
(U, 9. 15) C.S.M. Sibiu — „U“ 
Cluj-Napoca 3—2 (3, —9 —12. 
15, 12). Rapid — Unlv. Timiș.- - - - - I E p g _ Farul3—0 (8, 3. 5).
3—2 (7 —8. 9, —13, 13) Dlnamo 
— Penicilina 3—0
Știința Bc. —
6, —12, —12, 6).

MASCULIN. Etapa a
Explorări Baia Mare

(3, 
Olimpia

3, 13),
3—2 (9,

X-a
■ ,U'

< , . 
a cuprins meciuri 
pentru a doua 
De semnalat că 
ca a trecut pe 
foarte prețioasă 
C.S.M. Sibiu.

Aurelian BREBEANU

i importante 
grupă valorică. 
„U“ CIuj-Napo- 
lîngă o victorie 

în partida cu

MASCULIN
dintre Explorări Baia 

„U“ Cluj-Napoca, pri- 
etapa de sîmbătă. n-a

Meciul
Mare și 
mul din . .. _ _  ____
avut nerv, băimărenii cîștigînd 
comod în fața unui adversar lip
sit de ambiție. Partida care i-a 
urmat, a oferit puținilor spec
tatori ' un volei de calitate, cu 
faze frumoase, viu disputate.

In întrecerile de schi-fond

SPORTIVII DE LA A.S.A. Șl DINAMO BRAȘOV ȘI-AU ÎMPĂRȚIT VICTORIILE9

POIANA BRAȘOV, 29 (prin 
telefon). Campionatele republi
cane de fond au continuat, 
simbătă și duminică, cu probele 
individuale de 15 km pentru 
bărbați. 5 km pentru femei și 
ștafetele. Un vînt rece, care a 
spulberat zăpada, a creat par- 
ticipanților unele probleme de 
ceruire. Prima „victimă" a aces
tei situații a fost însuși favori
tul nr. 1, Gheorghe Voicu (AȘA 
Brașov) care a abandonat după 
numai 4 km. Lupta a rămas 
deschisă între Cornel Mandruș 

• (cu nr. de start 41) și Nicolae 
Cristoloveanu (nr. de start 42) 
porniți în urmărirea dinamovis-

LOTO - PRONOSPORT
INFORMEAZĂ

AZI — ULTIMA ZI PENTRU 
PROCURAREA BILETELOR LA 
TRAGEREA EXTRAORDINARA 

LOTO A MĂRȚIȘORULUI

Cîstlgurl suplimentare din fond 
special.

Se atribuie 
1300, Skoda S 
U.R.S.S., R.D. ________
via si Franța, cîștlguri

In total se extrag 68 
re câștigătoare.

Oferiți celor dragi ca ____ _
re biletele pentru marea tragere 
a mărțișorului.

tului Gheorghe Girniță. Acesta 
a făcut eforturi deosebite, dar 
oboseala fizică, după un sezon 
încărcat, și-a spus cuvîntul. El 
a trebuit să cedeze în fața stră
daniilor conjugate ale celor doi 
schiori de la A.S.A. Titlul a re
venit. astfel, pe merit, lui Ni
colae Cristoloveanu, detașat pe 
ultimii km de colegul său Man- 
drus.

In cursa fetelor, favorita Ele
na Soiu (Dinamo Brașov) s-a 
impus, din nou. demonstrînd 
că — la această oră — este cea 
mai bună fondistă a țării. Iulia- 
na Demeter (a căzut la 400 m 
de sosire) și Adriana Boyte 
(ambele de la CSU Oradea) au 
ocupat locurile următoare.

Dată fiind forma și pregăti
rea foarte bună a schiorilor de 
la A.S.A.. întrecerea ștafetelor 
și-a cam pierdut din interes. 
De altfel, lucrurile s-au clarifi
cat. încă de la primul schimb, 
cînd Nicolae Cristoloveanu s-a 
detașat de.adversarii săi. Schim
burile. următoare ale sportivilor 
de Ia A.S.A. — îndeosebi Cor
nel Mindruș — au urmărit con
tinuu diferența față de princi
palii lor adversari, Schiorii fon- 
diști de la Dinamo Brașov.

Desfășurarea ștafetei femini
ne a adus clubului Dinamo 
Brașov o nouă satisfacție prin 
câștigarea titlului de către Iu- 
Iiana Pața. Vilma Tudor și Ele
na Soiu.

REZULTATE TEHNICE : 15
km, seniori : 1. Nicolae Cristolo
veanu (APA) 41:42,0 — campion 
național, 2. Gheorghe Girniță 
(Dinamo) 45:11,0, 3. Cornel
Mandruș (ASA) 45:13.0, 4. Ni
colae Dudu (IEFS) 46:07.0. 5. 
Gheorghe Kereszi (CSU Ora
dea) 46:23.0. 6. Petre Ciobnnu 
(Dinamo) 46:50.0; 5 km senioa
re : 1. Elena Soiu (Dinamo) 
17:13,0 — campioană națională, 
2. Iuliana Demeter (CSU Ora
dea) 17:32 0, 3. Adriana Boyte 
(CSU Oradea) 17:44,0, 4. Lucia 
Barabaș (Tractorul) 18:14 n 

■4x1') km: 1. A.S.A. I Brașov (N. 
Cristoloveanu, D. Drăghici, C. 
Mandruș. Gh. Voicu) — campi
oană națională, 2. Dinamo I 
Brașov. 3. A.S.A. 1 
3x5 km, senioare : 
Brașov (Iuliana Pața, 
dor. Elena Soiu) — 
națională, 2. C.S.U. 
Tractorul Brașov.

2. Dinamo
II Brașov :
1. Dinamo 
Vilma Tu- 
eampioană 
O’—dea. 3-

Radu TIMOFTE

autoturisme Dacia 
100, excursii în 

Germană, rugosla- 
1 în bani.

de mime-

mărțișoa-

NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA EXCEPȚIONALA PRONO- 
EXPRES DIN 29 FEBRUARIE 1976

FOND GENERAL DE CIȘTIGURI;
1.650 424 lei. Extragerea I: 2 23 17 
39 24 43; Extragerea a H-a : 14 20 
25 41 7 23. Extragerea a HI-a : 21 
38 16 15 22 25. Extragerea a IV-a :
41 7 45 23 18 36. Extragerea a V-a :
9 34 4 24 18. Extragerea a Vl-a : 7 
31 14 40 34. Extragerea a vn-a : 
33 2 34 43 38. Extragerea a vm-n ;
42 31 14 2 30.

AȘA ARATA O VARIANTA CU 
13 REZULTATE EXACTE LA 
CONCURSUL PRONOSPORT E- 
TAPA DIN 29 FEBRUARIE ' 1976

I.
II.

III.
IV. 

, v.
VI. 

VII. 
VIII.

IX.
X.

XI. 
XII. 

XIII.

F. c. Olimpia — Steaua 
A.S.A. “
Șoimii
Rapid 
Ascoli
Bologna — Lazio 
Internazionale — Torino 
Juventus — Cagliari 
Napoli — Verona 
Perugia — Fiorentina 
Roma — Como 
Sampdoria — Cesena

Tg. M. — Dinamo 
Be. — U. T Arad 
Sibiu — Unlv. Cv.

— Politehnica Iași
— Milan

2 
1 
?
2

X
2
1
1
1
2
1
1
2

FOND DE CIȘTIGURI : 
LEI.

397 720

Plata cîștigurllor se face astfel : 
de la 5 martie pînă la 29 apri
lie (în Capitală), de la 8 martie 
pînă la 29 aprilie (în tară) șl ln- 
cepînd aproximativ de la 8 mar
tie (prin mandate poștale).

CAMPIONATELE REPUBLICANE DE JUDO
(Urmare din pag. 1)

pionul de anul trecut. In pri
mele minute, I. Lazăr a luat un 
avantaj de trei puncte, finalizând 
o ko-uchi-gari (secerare mică 
interioară), avantaj minim, ce-i 
drept, dar pe care Și l-a păs
trat pînă la gongul final, cu 
toate că. în ultima parte a me
ciului. brașoveanul a luptat cu 
disperare pentru a schimba re
zultatul în favoarea sa. Si iată 
că mijlociul I. LAZAR — spre 
deosebitul său 
brăcat tricoul 
semigrea I

Pornit de 
principal favorit la 
Codrea (Dinamo București) 
păstrat titlul cucerit anul 
cut. învingîndu-și categoric 
ioritatea adversarilor, 
ipoon,; I. Mircea (C.S.M. 
zești). C, Clit (Universitatea 
Clui-Napoca) și C. Nicolau 
(A.S.A. Tg. Mureș). Excepție a 
făcut doar Gh. Dumbravă 
(C.S.M. Borzești) de care I. 
CODREA a dispus, în finală, 
prin yusei-gachi (superioritate 
tehnică) dar la o diferență a- 
preciabilă de puncte.

Un public numeros a asistat 
ieri, dimineața și după-amiaza, 
la întilnirile de la categoriile 
ușoară, semimijlocie și open. în 
finala de la ușoară au ajuns 
dinamoviștii brașoveni AL. FI
LIP și Șt. Pop. Cunoscîndu-și 
reciproc „secretele" tehnice și

merit — a îm- 
de campion la

ca
I.

la început
,grea“.

și-a 
tre
ma- 
prin 
Bor-

tactice, duelul lor s-a rezumat 
la o luptă de uzură, arbitrii a- 
cordînd primului decizia de 
yusei-gachi. Tot doi dinamoviști. 
de astă dată bucureșteni, au 
ajuns în finala de la semimijlo
cie : L. LAZAr și C. Roman. 
Tînărul L. Lazăr a finalizat 
multe procedee tehnice, obținînd 
o victorie clară prin yusei-ga
chi. La open, fostul campion al 
semigreilor C. ȘTIRBU (Dinamo 
Brașov) l-a învins în meciul 
decisiv pe D. Alexandru 
(C.S.M. Borzești). Pe locul trei 
la toate categoriile s-au cla
sat : ușoară : A. Szabo (Constr 
M. Ciuc) și M. Nuțu (Din 
Buc) : semimijlocie : I. Ianoși 
și I. Petrof (Din. Bv.): mijlocie 
C. Gotcă (Din. Bv.) și C. Sau- 
ciuc (Poli. Iași) : semigrea : D 
Alexandru (C.S.M.) și 
(Prog. Făgăraș) ; grea : 
cea (C.S.M.) și D.
(Constr. M.C.) ; open 
iechi (Rapid Arad) 
Dumbravă (C.S.M.).

I. Film 
I. Mîr- 
Udvary 
M. Te
și Gh.

I TEHNICE
Cluj-Napoca J 3—0 (7, 5. 6),
Tractorul Brașov — C.S.M 
Delta Tulcea: 3—» («, 12 12) 
Viitorul Bacău — LE.FJS.: S-l 
(—« 12, 3, 11). Rapid — Unlv 
Craiova: 3—2 (6. 4, —14, —7. 8), 
Dlnamo — C.S.U. Galați: 3—0 
(11, 9, 0) Steaua — Politehnica 
Timiș.: 3—0 <4 11, 9). Etapa a 
Xl-a (duminică) : Explorări 
Baia Mare — Tractorul Bv. : 
3—0 (6. 5. 1). Polltehnioa Timiș. 
— Viitorul Bc.: 3—1 (11. —7. 10. 
6), Univ. Craiova — C.S.U. Ga
lați : 3—0 (13. 6 9), „U“ Cluj- 
Napoca
—13 13), Dlnamo
3—1 (10. 10 —11.

— C S.M. Delta
(16, 13 12).

Rapid : 3—1 (7. 2, 
Steaua :

11) și I.E.F.S
Tulcea: 3—0

g

După un început timid C.S.M. 
Delta Tulcea a prestat un joc 
spectaculos, fiind la un pas de 
victorie in fața brașovenilor. Cel 
mai frumos meci al etapei. Ra
p’d — Universitatea Craiova, a 
prilejuit ambelor echipe o evo
luție de zile mari. Craiovenii au 
cedat la capătul unei partide 
epuizante, cu spectaculoase răs
turnări de scor.

Ultima etapă, hotărîtoare pen
tru ocuparea locului 4 în prima 
grupă valorică și pentru desem
narea cîștigătoarei fazei întîi 
a campionatului, a avut 
capete de afiș : Viitorul 
— Politehnica Timișoara 
namo — Steaua. După 
din deschiderea etapei 
Explorări și Tractorul, cîștigat 
de băimăreni fără emoții, spec
tatorii au urmărit partida 
„cheie" pentru cucerirea locu
lui 4, Politehnica — Viitorul 
Bacău. Timișorenii au obținut o 
frumoasă victorie în urma că
reia vor evolua în prima grupă 
valorică alături de Dinamo, 
Steaua și Explorări B. Mare.

Meciul derby dintre Dinamo 
si Steaua a entuziasmat pu
blicul care aproape a umplut 
sala FJoreasca. Partidă exce
lentă ca nivel tehnic, cu 
exac’.Hi de rară finețe care 
au alternat cu acțiuni în 
forță.

i întîi 
două 

Bacău 
și Di- 
meciul 
dintre

Campionatul
masculin de baschet

MECIURI FRUMOASE
ÎN SALA GIULEȘTI

In etapa a 18-a a campionatului 
masculin de baschet s-au disputat 
doar patru din cele șase partide, 
meciurile ■ Dinamo — steaua și 
A.S.A. București — C.S.U. Brașov 
Iliad aminate, pentru zilele de 2 și 
3 martie.

RAPID — FARUL 2—0 : 87—78
(43—36) și 81—73 (50—42). De multă 
vreme amatorii de baschet din Ca
pitală nu au mai urmărit meciuri 
atît de disputate și Interesante 
cum au oferit sîmbătă și dumi
nică. baschetbali știi de la Rapid șl 
Farul. Ambele echipe, bine puse la 
punct cu pregătirea și cu mari 
ambiții în ceea ce privește rezul
tatele acestor două confruntări, au 
făcut risipă de energie. Toți jucă
torii care au evoluat merită a fi 
evidențiați pentru reușitele tor, 
dar în mod deosebit au reținut 
atenția Cr. Popescu, Vintilă, Bu- 
lancea și Stănescu. de la învingă
tori, Pașca, Tecău, Radu șl Dumi
tru de la Farul. Foarte bune arbi
trajele prestate de cuplurile G. 
Dutka — I. Antonescu și L Dines- 
cu — D Oprea. (P. Iv.)

I.E.F.S. — I.C.E.D. 2—0 : 75—71
(38—36) șl 71—61 (38—31). Și întll- 
nirile acestor formații au plăcut 
publicului aflat în sala Gluleștl. 
Studenții cu Braboveann, Mihuță, 
Chircă și Berceanu în continuu 
progres și bine conduși de antre
norul C. Călugăreanu au înregis
trat două victorii meritate în fața 
unei echipe care nu s-a recunos
cut învinsă pînă la fluierul final 
al partidelor. Au arbitrat bine, G. 
Dutka șl p. Oprea.

POLITEHNICA IAȘI — UNIVER
SITATEA TIMIȘOARA 2—0: 74—70 
(41—31) și 88—61 (52—22). Ambele 
meciuri au fost dominate de 
gazde. Oaspeții au avut cei mai 
buni oameni în Viciu și Czmor. 
Au condus E. Nicolescu (Bucu
rești) — cu scăpări și I. Balasz 
'Tg. Mureș) — bine. (D. Diaco- 
nescu — coresp. județean)

UNIVERSITATEA CLUJ-NAPO-
— POLITEHNICA BUCUREȘTI 

3 0 : 100—62 (48—32) și 106—75
(58—30).

VIZA LEGITIMAȚIILOR DE INTRARE 
LA MANIFESTAȚIILE SPORTIVE

Legitimațiile de intrare la competițiile sportive își înce
tează valabilitatea la data de 15 martie 1976, dacă nu sînt 
vizate pentru anul în curs.

Viza legitimațiilor pentru anul 1976 va începe la 1 martie 
1976.
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Progresul - F.C.M. Reșița 4-2
Această partidă vizionată, pe 

stadionul Republicii, de 15.000 
de spectatori, a avut cîteva vir
tuți certe : ritm bun. circulație 
rapidă și precisă a mingii, den
sitate mulțumitoare a fazelor de 
poartă. Paradoxal, aceiași jucă
tori care i-au dat aceste atribu
te. s-au dovedit stîngaci și ezi- 
tanți în momentele de finali
zare, nereușind să puncteze 
de-a lungul celor două ore de 
joc.

„ Progresul a fost mai activă și 
mai întreprinzătoare la mijlo
cul terenului. Fidelă tacticii 
sale de a potenta atacurile prin 
aportul constant al unuia din-; 
tre fundașii centrali, echipa lui 
Mateianu a dominat teritorial 
și probabil că și-ar fi putut a- 
propria victoria fără să mai in
tre în duelul loviturilor de la 
11 m. dacă D. Stefan nu ar fi 
ratat două penaltyuri (fault și 
henț în careu, min. 1 și 100), 
trăgînd o dată afară, iar a doua 
oară defectuos, fără să-l poată 
tnvinge pe Constantin. în tabă
ra reșițeană. cuvîntul de ordine 
a fost prudența. Mijlocașii au 
păzit culoarele din fața pro
priului careu, doar Bojin și 
Florea, asumîndu-și, cu aplomb,

sarcini ol 
dine, au 
lente. în 
vată ni i 
de funda 
ambele n 
gore, ch 
o bună n 
tea stingă

Depărta 
giri. s-a 
tat, pe d 
m. Beldc 
Țevi, Bol 
Petre. Șu| 
jin au io 
acest fel. 
F.C.M. H
0—0. 0—0 

Arbitru 
foart 

W'ROGI 
Ploscaru. 
Grama -
II (min.
— Nigne 
Țevi, AP

F.C.M.
TIN — ( 
GANE, 
prioru) - 
Tânase). 
sei, BOJ

RAPID-POLI. IAȘI 5-3 (i
Publicul giuleștean a luat 

încă o dată cu asalt arena sa 
uin ce in ce mai neîncăpătoare, 
in ciuda unor măsuri organiza
torice severe (un lanț de au
tocamioane—gigant a jalonat 
drumul spre porțile de intrare), 
iaiura amspre sala in construc
ție n-a mai putut constitui un 
oustacol, astfel incit numeroși 
spectatori au impînzit zidurile 
iu construcție, ceea ce a dus, 
pmâ la urmă, la supraaglome
rări.

A fost un meci plăcut, mai 
ales m prima parte, cind resur
sele iizice au fost cheltuite cu 
generozitate. Ocaziile au abun
dat in primele 45 de minute, 
feroviarii și ieșenii trecind de
seori pe lingă deschiderea sco
rului : min. 16, Leșeanu, de la 
trei metri, min. 20 Costea, sin
gur, alături, min. 21 Florin Ma
rin șut afară, după o spec- 
tac^.-aasă cursă de 70 m, min. 
39 Costea — șut în bară, min. 
42 bară Romilă, din centrare 
D. Ionescu, min. 44, Neagu — 
„cap" milimetric pe lingă. După 
pauză, jocul scade, ca și numă
rul ocaziilor, de altfel. Să mai 
notăm bara lui FI. Marin (min. 
65) ; din lovitură liberă, marea 
ocazie a lui M. Stelian (min. \ 
67), liber, „pe lingă", și mai. 
ales Nemțeanu, min. 74 inter
ceptat in extremis de agilul 
Ionițâ.

Jocul a 
tyuri. P<J 
în ordina 
les, M. 
a avut o 
Iă, Simit] 
seria a I 
care a șJ 
bară. în] 
care, pe 
minute, J 
șenilor, 1 
tenți șil 
Rapid J 
„fără bul 
fiind pul 
acțiuni I 
sprinturi I 
tales, cir] 
Manea. I 
lat in jd 
gajarea I 
continuă

A arbil 
lici (Drd

RAPID 
GORAȘ. 
(min. 51 
(min. 62l 
ANGELH 
gu, Baril

POLlJ 
— Sofial 
nu), Uni 
LA II, I 
NAȘ — I 
Costea. I

S.C. BACĂU-U.T.A
BACAU, 29 (prin telefon). — 

Sport Club atacă din primele 
minute mult, variat, pe un 
front larg. Duțan și Aelenei, 
foarte mobili pe un teren greu, 
trimit cu precizie numeroase 
pase utile spre Chitaru, Pană, 
Băluță și ceilalți coechipieri 
intercalați în prima linie. Și, 
firesc, ocaziile-se succed cu re
peziciune la poarta lui Iorgu- 
lescu. Din poziții excelente ra
tează, pe rînd, Chitaru (min. 1), 
Băluță (min. 3), Cărpuci (min. 
6), Pană (min. 10), din nou Chi
taru (min. 15), Aelenei (min. 
18). Pînă la pauză formația 
gazdă domină și mai autoritar, 
obține 9 cornere consecutive, 
dar situații clare de gol, nu mai 
apar la poarta arădenilor.

La reluare, în min. 47, sur
priză ! La primul atac al 
U.T.A.-ei din această repriză, 
mingea centrată de Cura ajun
ge la Broșovschi, care de la a- 
proximativ 14 m, șutează di
rect, cu stîngul, deschizînd sco
rul. Cinci minute mai tîrziu în
să, după un frumos schimb de 
pase între Aelenei, Băluță, Pa
nă și Duțan, ultimul reia pla
sat, peste Iorgulescu, aducînd 
egalarea. în continuare, jocul 
devine mult mai echilibrat, 
U.T.A. răspunzînd ofensivei 
gazdelor cu contraatacuri rapi
de, care derutează apărarea e- 
chipei băcăuane. Și. în min. 62, 
la o astfel de acțiune, mingea 
centrată în careu este reținută 
de Coman — în săritură —. dar 
acesta o scapă copilărește, ba
lonul ajunge la marginea ca-

rcului 11 
tează. cui 
de jucăl 
1—2 ! G 
sistent, J 
tă inefid 
de gol 
denii.

Arbitr 
dus bin]

8. C.
Pruteanil 
Margasd 
TAN.
(min. 7] 
luță.

U.T.A. 
rău. K 
— BROS 
dea — 1 
(min. 81

u

LETEA
BACtJ 

După cd 
căzii (] 
Tractori] 
nică — 
Ionescu 
greșeli 
Egalareq 
min. 25] 
i-a drib] 
a trimis 
lă. în q 
cat mai 
desprins 
tie golul 
ciu (miri
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„CUPA ROMÂNIEI"

POLI" TIMIȘOARA-F.C. CONSTANTA 1-0 (0-0)
TIMIȘOARA, 29 (prin tele

fon). Aproximativ 15.000 spec
tatori au urmărit, pe un timp 
excelent, o dispută dîrză, de 
factură medie, la capătul că
reia Politehnica a obținut o 
victorie dificilă cu scorul de 
1—0. Meciul a început în nota 
de ușoară dominare a oaspe
ților care își crează cîteva si
tuații favorabile de a înscrie. 
Treptat, jocul se echilibrează 
și gazdele preiau inițiativa dar 
acțiunile lor nu au o claritate 
suficientă și nici forța necesa
ră finalizării. F. C. Constanța, 
în schimb, obligată să se ape
re. contraatacă periculos cînd 
i se oferă ocazia și riposta sa 
ofensivă se soldează cu două 
mairi ocazii de gol ratate însă 
de Lică (min. 17) și Mărcules
cu (min. 44), acesta din urmă, 
fiind blocat în ultimă instanță 
de portarul Catona. Atacul stu
denților timișoreni va conta în 
prima repriză în special pe a- 
portul fundașului Păltinișan ca
re, în min. 23, 29, 31 și 37, va 
încerca, fără succes, poarta de 
la distanță. După pauză. Poli
tehnica atacă ceva mai organi
zat și mai hotărît. In min. 54, 
Anghel ratează o bună ocazie, 
dar același jucător se va re
vanșa două minute mai tîrziu 
cind va trimite pe jos în plasă,

colțul scurt, mingea respinsă 
Ștefănescu, în urma unui șut 
lui Cotec. Golul îi forțează 
oaspeți să iasă și mai mult 
joc. Politehnica se apără
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la 
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la . 
calm și sigur, beneficiind, 
finalul meciului, și de puțină 
șansă la două din situațiile o- 
fensive ale constănțenilor în 
care egalarea părea ca șl îm
plinită. Este vorba de acțiunea 
lui Peniu, din min. 81, care — 
după ce l-a driblat și pe Catena
— a trimis mingea spre poarta 
goală, dar pe lingă bară, și 
șutul lui M. Popescu (min. 
pe care același Catena 
deviat în ultimă instanță 
corner.

A arbitrat foarte bine 
Bărbulescu (București).

POLITEHNICA : CATON A
— Mioc, PĂLTINIȘAN, Mehe- 
dințu, Maier — COVALCIC, 
Dembrovschi, COTEC — AN- 
GHEL, Șerbănoiu (min. 67 Is- 
trătescu), Belanov (min. 76

F. C. CONSTANȚA : Ștefă
nescu — Gătej, ANTONESCU, 
Bălosu, Nister — I. CONSTAN- 
TINESCU, MOLDOVAN, HOF- 
MEISTER — Lică (min. 64 M. 
Popescu), Mărculescu (min. 46 
Peniu), Turcu.
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Mihai IONESCU

A.S.A. TG. MORES-DINAMO BUCUREȘTI 4-2 (1-2)
TG. MUREȘ, 29 (prin tele

fon). Mai rar un asemenea joc 
(de bun nivel tehnic, dinamic, 
în pofida terenului dificil), mai 
rară o asemenea răsturnare 
spectaculoasă de rezultat 1 O- 
fensiva o declanșează formația 
gazdă, dar forța de concretizare 
— în startul partidei — a fo6t 
de partea echipei vizitatoare, 
care, mizînd iscusit pe jocul po
zițional, a înscris două goluri 
destul de rapid în min. 5 și 12 
prin Dumitrache, autor al unor 
execuții tehnice ca în perioada 
lpi de glorie. Cine mai credea 
în irezistibila revenire a elevi
lor lui Tiberiu Bone 7 Foarte 
puțini în momentul în care di- 
namoviștii savurau golul se
cund, destul de multi în min. 
14 în care Hajnal a redus han
dicapul printr-un șut imparabil, 
încurajați de reușita coechipie
rului lor. mai mobili în cîmpul 
de joc și mai inspirați, mure
șenii au combinat din ce în ce

7 • -
mai derutant, forțînd egalarea. 
O vor obține imediat după pau
ză (min. 49, autor Naghi), în a- 
plauzele entuziastului public, 
care acum cere echipei sale, în 
cor, victoria. Speranța vine în 
min. 54 (gol spectaculos al lui 
Boloni), și certitudinea, în min. 
74, la o minge trimisă în plasă 
de Fazekas. După ultimul fluier 
al arbitrului, oaspeții îl felicită 
in mod sportiv pe învingători.

A arbitrat foarte bine N. 
Cursaru (Ploiești).

A.S.A. : Nagel — KSrtesi, 
Kiss, Ispir, Onuțan — Varodi, 

.NAGHI, BOLONI — FAZEKAS, 
PlSLARU. HAJNAL.

DINAMO : Cavai — CHE- 
RAN, DOBRAU, G. Sandu. 
Marin — Dudu
DINU. Custov (min. 75 Mate- 
escu) 
(min. 
CHE.

. I.
Dudu Georgescu,

— NUNWEILLER VI
73 Zamfir), DUMITRA- 

Lucescu.

G. NICOLAESCU

Dierna Orșova-F.C. Baia Mare 1-2 (O-O)

ORȘOVA, 29 (prin telefon).
Peste 3000 de spectatori au ur
mărit jocul echipei locale Dier- 
na, din Divii'ia C, cu F.C. Baia 
Mare, în care victoria a revenit 
oaspeților după un joc echili
brat. Totuși, băimărenii, a- 
vînd o formație mai omogenă, 
au cîștigat pe merit. Ei au 
practicat un fotbal mai bun. In 
prima repriză, inițiativa a apar
ținut localnicilor, care au ratat 
prin Munteanu și N. Valeriu 
ocazii foarte clare de gol.’ In 
min. 48. Dierna deschide sco
rul prin Kodri, care a trimis 
cu capul balonul în coltul de 
sus. la o centrare a lui Mun- 

_ teanu. Egalarea se produce, în 
;R' min. 70 (Kalinin a încercat să 

degajeze din careul mic, min
gea a deviat în propria poartă). 
Peste 10 minute, tot el greșește, 
trimițînd o pasă acasă, la por
tar. dar băimăreanul Mânu in
terceptează și înscrie: 2—1 pen
tru F.C. Baia Mare.

A arbitrat Marian 
(Sighișoara).

DIERNA ORȘOVA : 
cu — Bilan. Mejdina,

Grindean — Nicodimescu (min. 
74 Muscalu), Munteanu, Coman 
— N. Valeriu (min. 80 Dogaru), 
Kodri, Iacobescu.

F. C. BAIA MARE : 
ja — Botoș, Condruc, 
cula, Koller — Sabău, 
Pamfil, Lupău (min. 75 Dia- 
conu) — Moldovan, Mânu (min. 
50 Chivescu), Konya.

Gad-
Ne- 

R.

Ion IACOB, coresp.

Stelian

Matees- 
Kalinin,

ACTORUL BRAȘOV 3-1 (2-1)
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Moroșanu) și Ghica (min. 50 — 
șut puternic din afara careului).

Arbitrul M. Popescu (Bucu
rești) a condus foarte bine ur
mătoarele formații :

LETEA : Răileanu — Ciuciu, 
TĂNĂSACHE. Ciocoiu, Cătinea- 
nu - GHICA (min. 72 Ursu). 
Lichi. Tocilă — GACIU. FIRICI 
(min. 54 Samoilă). Moroșanu.

TRACTORUL : Cuteanu — 
SOPORAN. Roșu, Romanov, 
Golanu — Grigore, Gherghe 
(min. .75 Serbina). Dumitru — 
IONESCU. Ghileanu, HINTEA 
(min. 58 Oancea).

BUZĂU, 29 (prin telefon). 
Chiar de la începutul întîlnirii, 
gazdele pun stăpînire pe joc 
dar, în min. 3, Agud, cu un 
șut puternic de la 20 m (sin
gurul șut al orădenîlor în în
treaga repriză !), reușește să 
deschidă scorul. Localnicii nu 
dezarmează și atacă cu și mai 
multă vigoare și, în min. 13, 
reușesc egalarea prin Stan. Pî
nă la-pauză, Oprișan (min. 34 
și 38) și Stan (min. 36), ratează 
incredibil de la cîțiva metri

în repriza secundă, asistăm 
la cîteva minute de joc ceva mai 
echilibrat. în care maturitatea 
mijlocașilor orădeni se face vi
zibilă ,dăr, după min. 70, lo
calnicii se află mereu la cîrma 
jpcului, dominînd copios, dar 
ratînd din nou numeroase oca
zii de gol. Urmează cele două 
reprize de prelungiri. Și în 
aceste 30 de minute buzoienii, 
în dorința obținerii calificării 
atacă mereu, dar nu reușesc 
golul victoriei. Urmează seria 
loviturilor de la 11 m, care a 
avut un deznodămînt nefavo
rabil gazdelor. Primul care 
execută este orădeanul Popo- 
vici, dar lovitura este apărată

F.C. OLIMPIA SATU MARE - STEAUA 1-4 [0-2]
SATU MARE, 29 (prin tele

fon). Partida disputată în lo
calitate. De o vreme frumoasă 
și în fata unei asistente de 
aproximativ 10 000 de specta
tori. s-a tranșat neașteptat de 
ușor și de net în favoarea e- 
chipei bucureștene. Deși lipsită 
de aportul a 
ghelini. Troi 
clasamentului 
nele evoluții 
verificare de 
și aici o excelentă ___
prin jocul său spectaculos 
eficace.

Desigur, desfășurarea ulteri
oară a cursului partidei a fost 
în bună măsură influențată de 
autogolul fundașului central 
Matei, căzut in min. 2. Cu 
avantajul atît de rapid obținut 
și beneficiară a unei linii de 
mijloc net superioare ca ran
dament celei adverse. Steaua 
s-a aflat și în continuare, cu 
rare excepții, la cîrma jocului, 
ureînd scorul la 2—0 (în min. 
30) printr-un șut al lui Năstase 
din interiorul careului.

După pauză, în pofida unor 
zvîcniri mai pronunțate în atac 
ale sătmărenilor. încheiate cu 
cîteva șuturi periculoase la 
poarta bine apărată de Iorda- 
che. Steaua și-a mărit avanta
jul la 4—0 prin golurile înscri
se de Răducanu (min. 53, în 
urma unei pătrunderi a lui 
Năstase) și debutantul Florea 
(min. 64, după o splendidă com-

trei titulari (An- 
și Zamfir), lidera 
a confirmat bu- 
din meciurile de 
pînă acum, lăsînd 

impresie 
Si

binație cu Năstase). La acest 
scor, bucurcștenii s-au decla
rat mulțumiți, oferind gazdelor 
posibilitatea să atace mai im
petuos și să reducă din han
dicap. Sătmărenii au înscris în 
min. 74 printr-un Șut de depar
te a lui Hclvei, care l-a sur
prins Pe portarul bucureșteni- 
lor. și au mai marcat din nou 
în min. 87 prin Iancu. dar ar
bitrul C. Ghiță nu a validat a- 
cest gol pe motiv de ofsaid, 
semnalizat de tușierul Gh. Io- 
nescu. dar ne care mărturisim 
că noi nu l-am sesizat. Neacor- 
darea acestui gol a generat pro
teste în tribune, de unde s-a 
și aruncat cu o sticlă pe pista 
stadionului, de către un spec
tator iresponsabil, care a fost 
depistat cu promptitudine de 
către organele de miliție.

Arbitrul C. Ghiță (Brașov) 
a condus satisfăcător următoa
rele formații :

F. C. OLIMPIA : Bathori I — 
Berețchi, Matei (min. 69 Filip), 
S. Popescu. Bocșa — V. MURE- 
ȘAN, Knoblau. Kaizer (min. 46 
Bathori II) — Helvei. Iancu, 
POPA.

STEAUA : IORDACHE (min. 
75 Moraru) — Agiu, Smaranda- 
che. Sameș. VIGU — ION ION, 
DUMITRU. IORDANESCU — 
Florea, RADUCANU (min. 73 
Dumitriu IV). Năstase.

DACIA PITEȘTI—' 
JIUL PETROȘANI 0-4 (0-3)

PITEȘTI, 29 (prin telefon). 
In ciuda diferenței de valoare, 
jocul a fost plăcut, cu faze fru
moase create de ambele echipe 
și desfășurat într-o notă de de
plină sportivitate. Au marcat : 
Neacșu, autogol (min. 30). Sălă
jan (min. 31 și 38). Roznai (min. 
70). Arbitrul C. Dinulescu 
(București) a condus următoa
rele formații :

DACIA : Pavel — Neacșu, 
Gorgoi II. Ghenu. Mușat — 
Popescu, Tudor — Ionică (min. 
32 Perju), Sorea, Gorgoi I, Că- 
tușan (min 60 Birleanu).

JIUL : Ion Gabriel — Nicu- 
lescu. Tonca. Stocker. Nițu — 
Stoica. 
Toma 
Stan).

Sălăjan (min. 72 Rusu), 
— Mulțescu (min. 60 G. 
Roznai, Stoichiță.
I. FEȚEANU, coresp.,

A.S.A Cimpulung
„U“ CIuj-Napoca

Constantin FIRĂNESCU

F.C ȘOIMII SIBIU - UNIV. CRAIOVA 1-3 (0-2)
SIBIU, 29 (prin telefon). Un 

stadion arhiplin (aproximativ 
15 000 de spectatori) și timpul 
admirabil (terenul însă cam 
moale) au creat aici o ambianță 
de derby. Orgoliul gazdelor, e- 
forturile lor aveau să se 
bească de forța și valoarea 
perioară a adversarilor și, 
cele din urmă, sibienii au 
răsit terenul învinși. Fără 
chivoc, fără dubii victoria Uni
versității. Cu excepția rapor
tului de cornere (6—10), craio- 
venii au fost superiori la șu
turi (16—9), la precizia lovitu
rilor la poartă și chiar la oca
zii (Dașcu — min. 32, Cămătaru 
— min. 68 și 87, față de Geor
gescu — min. 28 și Enescu 
min. 69).

Meciul a fost dîrz, disputat, 
atractiv. începutul, echilibrat 
Minutul 14... inspirație a lui 
Bălăci : șut puternic de la 30 
m, bară transversală, după ca
re Cămătaru, din plonjon, în
scrie spectaculos : 0—1. Peste 
două minute, corner la poarta 
gazdelor : Crișan execută înalt 
și Bălăci reia excelent cu ca
pul : 0—2. Gazdele resimt șocul 
și stat dominate la toate capi
tolele. După pauză, primul atac

iz- 
su- 
în 

pă- ■ 
e-

(min. 46) și primul gol al lo
calnicilor : centrare Georgescu 
și Țurlea reia din voleu : 1—2. 
Meciul se echilibrează, se și 
,,aprinde" căci Purima îl atacă 
puternic pe Georgescu, îl ac
cidentează pe sibian. se au- 
toaccidentează și părăsește și el 
terenul. Pentru moment, oas
peții pierd din luciditatea din 
prima repriză, dar din minutul 
65, revin insistent și își concre
tizează superioritatea prin ace
lași Cămătaru, care a înscris 
cu capul, tot din plonjon (min. 
88), după două șuturi consecu
tive ale fundașului Negrilă, 
respinse în ultimă instanță de 
Negru : 1—3.

Â arbitrat bine O. Anderco 
(Satu Mare), echipele :

F. C. ȘOIMII : NEGRU — 
Șoaită, Toacă. Mihăilă, Barna
— Popa, Fanea, MARCU —
MUNTEANU, Țurlea, Georges
cu (min. 51 Enescu, min. 83 
Vîrlan). , -

UNIVERSITATEA : Lung — 
Purima (min. 51 Negrilă), Con- 
stantinescu, CIUPITU, Bernea- 
nu — DONOSE, ȘTEFĂNESCU, 
BĂLĂCI (min. 46 Strîmbeanu),
— Crișan, CĂMATARU, Dașcu.

Constantin ALEXE

C.S.U. GALATI - C.F.R. CLUJ-NAPOCA 1-0 (0-0)
GALAȚI, 29 (prin telefon). O 

„ vreme de primăvară și ambi
țiile echipei locale au adus pe 
stadionul Dunărea peste 18 000 
de spectatori. Adversara gazde
lor era. totuși, o echipă 
prima scenă și firesc, 
antrenorului Zaharia au debu
tat ceva mai timid, dar inter
venția excelentă a 
Tănase (min. 6) la șutul 
Vișan avea să reprezinte sem
nalul elanului. Feroviarii vor 
să uzeze de experiența lor 
competițională și baricadează 
careul în speranța unui con
traatac decisiv. Numai că stu
denții. chiar dacă uzează de 
dribling. sînt foarte insistenți 
și caută golul neîncetat. Ei în

din 
elevii

portarului
lui

de portarul Stelian ; apo.i în- 
i buzsieni 

Naghi 
(3—2), 
(3-3), 

schimb

scrie Anghel pentru 
(2—1) ; înscrie și Al. 
(2—2), dar și Tulpan 
marchează Ghergheli 
apoi Stan (4—3) ; în ______
Daraban trimite în bară, ratînd; 
îl imită Oprișan, trimițînd afa
ră ; înscrie Albu pentru biho- 
reni (4—4) ; dar ratează Ena
che de la localnici și astfel, 
scorul rămîne egal. începe se
ria „alternativelor", înscrie A- 
gud (4—5). înscrie și Stelian 
(5—5), marchează E. Naghi 
(5—6), în schimb ratează R. Io- 
nescu și, astfel. F.C. Bihor se 
califică în „optimi".

A arbi’trat bine Gh. Vasilescu 
I (București).

GLORIA : STELIAN — Nan, 
Nicolae .Simion, VLAD — Gro- 
zea (min. 106 Enache), AN- 
GHEL. Dobre (min. 70 Tulpan), 
— R Ionescu, STAN,- Oprișan.

F.C BIHOR : ALBU — Săt- 
măreanu I (min. 70 P. Nicolae), 
E. NAGIțl, Lucaci, Popovici — 
NAOM...................... ...........
GHELI 
răban),

scriu în min. 30 prin Cotigă 
dar punctul nu este validat, fi
resc, căci mingea venise din- 
tr-o lovitură liberă indirectă 
fără să fie atinsă de vreun ad
versar. Peste alte cîteva se
cunde (min. 31) Marinescu lif- 
tează balonul din fața portaru
lui Moldovan, aflat în plonjon, 
înscrie, dar arbitrul nu arată 
centrul terenului, considerînd 
că jucătorul clujean ar fi fost 
faultat. Faza aceasta, în care 
noi am văzut intervenție regu
lamentară a atacantului gălă- 
țean, nemulțumește tribunele și, 
mai ales echipa gazdă, care 
va ataca în continuare. In min. 
64, balonul pornește de la 
Georgescu trece pe la Mari
nescu și acesta îl deschide lu
cid pe Cotigă care, din margi
nea careului mare, aduce golul 
unei calificări meritate.

A arbitrat bine R. Stîncan 
(București).

C.S.U. : Tănase — Pascuale. 
OLTEANU. Marta, Șarpe — 
Dobre. PĂUNESCU, GEOR
GESCU — Cotigă. MARINES
CU. CRAMER

C F R 
MOLDOVAN 
șan) — Lupu 
Roman — M. 
MIHAI — Coloji, Adam (min. 
71 Gostilean). Popa.

Mirceo M. IONESCU

CLUJ-NAPOCA : 
(min. 46 Budu- 
Szoke. VIȘAN, 
Bretan. Soo, L.

Moldovenesc
1-2 (1-0, 1-1)

MOLDOVE- 
tclefon). Peste

CIMPULUNG 
NESC. 29 (prin 
5 000 de spectatori au asistat 
pe stadionul Tineretului la 
partida dintre echipa locală, 
A.S.A. și „U“ Cluj-Napoca. Jo
cul a fost plăcut, ambele for
mații s-au străduit să creeze 
faze frumoase. Gazdele s-au 
comportat bine Dină la jumă
tatea reprizei secunde, apoi, 
studenții, mai bine pregătiți fi
zic, au pus stăpînire pe loc. 
Păcat, că uneori jocul a fost 
mai aspru și arbitrul a arătat 
cartonașul galben lui Brînzan, 
Năstăsescu și Hurloi — pentru 
intrări dure, iar lui Uțiu — 
cartonașul roșu pentru Injurii 
la adresa arbitrului. Au mar
cat : Panait 
tiv Batacliu

A condus 
Mare).

A.S.A. : Surpat — Secaci, 
Năstăsescu, Oancea, Candrea — 
Uțiu, Brînzan, Derman — Pa
nait, Pavel. Enache (min. 55 : 
Tudor).

„U“ : Duha — Porațchi, Pexa, 
Anca. Furnea — Bichescu. Hur
loi (min. 40 : Dumitrescu), Co- 
zarec (min. 59 : Cîmpeanu II) 
— Batacliu, Vaczi, Vesa.

I. MÎNDRESCU, coresp.

(min. 43), respec- 
(min. 59 si 96).
C. Szilaghi (Baia

Energia Gh. Gheorghiu-Dej - 
F. C. Argeș 0-2 (8-1)
MUNICIPIUL GH. GHEOR

GHIU-DEJ, 29 (prin telefon). 
Meciul a fost viu disputat, for
mația locală (din Divizia C) a 
jucat, aproape tot timpul, de la 
egal la egal cu valoroasa sa ad
versară. Atacurile piteștenilor 
au început în min. 4, cînd Do- 
brin a tras pe lingă poartă, a- 
poi Radu II a trimis mingea în 

, bară (min. 8). în min. 27 Do- 
brin execută o lovitură liberă 
de la aproximativ 18 m și des
chide scorul. Gazdele forțează 
egalarea, dar apărarea arge- 
șeană respinge totul. După re
luare, în min. 47, Radu II este 
faultat în careu și arbitrul dic
tează lovitură de pedeapsă pe 
care o transformă Dobrin — 
2-rO pentru F. C. Argeș.

A arbitrat Marcel Buzea 
(București)

ENERGIA : Mangeac — Ste
re, Neagu, Dăndăreanu, Șerban 
— Merișor, Ene, Florian — 
Ganea (min. 46 Man u), 
Roșea, Tăbăcaru (min 46 Nea
gu).

F. C. ARGEȘ : Cristian — 
Zamfir, Dumitrescu (min. 80 
Olteanu), Cîrstea, Ivan, — Si- 
mion, Toma — D. Nicolae, Ra
du II, Dobrin, D. Popescu (mîn. 
70 Roșu).

Gheorghe GRUNZU, coresp.

Meciul de la Turț 
nu s-a disputat

Partlda dintre Minerul Turț șl 
Sportul studențesc, în care prima 
echipă era gazdă nu s-a disputat. 
La ora la care urma să înceapă 
medul, arbitrul M. Fediuc (Sucea
va) a considerat că terenul de joc, 
în duda marilor eforturi depuse 
de organizatori, nu este practicabil.

Ăl. Naghi, GHER- 
— Suciu (min. 102 Dă- 
AGUD, Georgescu.

Gheorghe NERTEA

ORĂȘT1E, 28 (prin telefon). 
Deși joacă în campionatul ju
dețean, echipa locală F.I.L. a 
evoluat cu multă ari)biție, do- 
minîndu-și destul de clar ad
versarul, dar, în același timp, 
ratînd foarte mult. Jocul a fost 
dîrz pe tot parcursul celor 120 
de minute, înregistrîndu-se și 
două eliminări, Iancu de la 
gazde și Olteanu de la oaspeți, 
pentru lovire reciprocă.

După 120 de minute rezulta
tul a rămas alb, astfel, că s-a 
apelat la lovituri de la 11 m. 
Pentru echipa gazdă au tran-

sformat : Catană, Sebeș, Eșu și 
Manea, în timp ce pentru oas
peți au marcat : Gogan, Stan 
și Pilicu.

A arbitrat Tudor Andrei 
iSibiu) următoarele formații :

F.I.L. Catona — Sebeș, Leor- 
dean, Eșu, Abuzătoaie — Vlai- 
cu, Bela — Haniș, Ghenu (min. 
100 Iancu). Manea. Radu.

METALUL : Anghelescu — 
Muschici, Udrea, Gogan, Stan 
— Troșan. Ghioceii, Piticu — 
Olteanu. Preda. Gogdan («nin. 
98 Țîră).

B. CRETU — coresp.



La Miercurea Ciuc

UN REUȘIT CONCURS INTERNAȚIONAL 
UE PATINAJ ARTISTIC

MIERCUREA CIUC, 29 (prin 
telefon). întrecerile zilei a treia 
a concursului international de 
patinaj artistic au ținut trează 
atenția cîtorva mii de specta
tori timp de aproape șase ore. 
A fost o după-amiază încărca
tă, dar deloc obositoare. în care 
aplauzele n-au contenit.

Vineri seara seniorii Și seni
oarele evoluaseră în cadrul 
programului scurt, cu un re
pertoriu excelent alcătuit. în 
această a doua probă a con
cursului au luat notele cele 
mai mari : Vasili Morgun 
(U.R.S.S.) și Vera Burding 
(R.F.G.), ambii. însă, după o 
întrecere de mare spectacol, a- 
vînd ca principali adversari pe 
Tomas Nieder (R.F.G.) și, res- 
pectiv. pe Doina Mitricică 
(România). Așadar, disputele 
finale de simbătă se anunțau 
deschise oricărui rezultat sau 
în orice caz, foarte strînse. Și 
așa au și fost.

Singurii care au cîștigat fără 
emoții acest concurs din „trei 
probe" au fost juniorul român 
Adrian Vasile și sovietica Ma
ria Ignatova. Clasîndu-se pri
mii și la libere — în bilanțul 
final al întrecerii juniorilor — 
cei doi au ocupat locul I, cu o 
diferență de peste 4 P Și, res
pectiv. 8 p fată de Ioachim E- 
del și Gabrielle Buschhiiter

JUPA DUNĂRII"
LA RADIOTELEGRAFIE

Ieri au luat sfîrșit, în Capi
tală, întrecerile din cadrul con
cursului internațional de radio- 
telegrafie (sală) dotat cu „Cupa 
Dunării" la care au participat 
sportivi din Bulgaria, Ceho
slovacia. R. D. Germană, Polo
nia, U.R.S.S. și România. Com
petiția a fost viu disputată și 
s-a încheiat cu victoria radio- 
telegrafiștilor sovietici. Pe locul 
doi s-a clasat echipa țării noas
tre, care obține astfel un loc 
mai bun față de ediția trecută 
cînd a ocupat poziția a treia.

Rezultate tehnice : individual 
juniori : regularitate : 1. Mihai 
Budișteanu (România), 2. Ser- 
ghei Rogaeenko (U.R.S.S.), 3 
Liubomir Ivanov (Bulgaria) ; 
recepție viteză : 1. Serghei Ro 
gacenko, 2. Jitka Vilcekova 
(Cehoslovacia), 3. Andre Gieso 
(R.D.G.) ; transmitere viteză : 
1. Liubomir Ivanov, 2. Serghei 
Rogaeenko, 3. Mihai Budiștea- 
nu. Individual seniori: regulari
tate : 1. Stanislaw Zelenov
(U.R.S.S.), 2. Radu Bratu
(România), 3. Gh. Cîmpeanu 
(România) ; recepție viteză : 1. 
Stanislaw Zelenov, 2. Todor 
Petrov (Bulgaria), 3. Tomas 
Mikeska (Cehoslovacia) ; tran
smitere viteză : 1. Anatoli Rî- 
senco (U.R.S.S.), 2. Stanislaw 
Zelenov, 3. Tomas Mikeska. 
Clasament pe echipe : 1.
U.R.S.S. 16 739 puncte, 2. Româ
nia 14 253 p, 3. Cehoslovacia 
14 047 p, 4. Bulgaria 13 871 p, 
5. R.D.G. 8 767 p, 6. Polonia 
8 716 p. (I.H.)

(R.F.G.), clasați pe locul se
cund.

La seniori, aplauze meritate 
au primit Tomas Nieder Și Vera 
Burding (R.F.G.). în special 
Nieder s-a dovedit un patina
tor de clasă. Medaliatul cu 
bronz la ultimul campionat 
mondial de patinaj artistic pe 
role (Brisbane — Australia) a 
reușit să incinte asistența prin 
siguranța săriturilor, combina
țiile de pași Și piruetele exe
cutate cu multă gratie. Iată re
zultatele finale. JUNIORI : 1. 
A. Vasile (România) 6—88,14 p,
2. I. Edel (R.F.G.) 11—84,02, 3. 
S. Pistov (U:R.S.S.) 16—82,62 p,
3. D. Priessinger (Cehoslovacia)
19—81,44 p, 5. B. Krutij (Româ
nia) 23—80.08 : JUNIOARE : 1. 
Maria Ignatova (U.R.S.S.) 
5—96,50 p, 2. Gabrielle Busch- 
hiiter (R.F.G.) 14—88,22 p, 3. 
Irina Nichiforov (România) 
15—87,22 p, 4. Natalia Ofcinico- 
va (U.R.S.S.) 17—86,34 p, 5.
Mariana Chițu (România) 26 — 
82,78 p. SENIOARE : 1. Vera 
Burding (R.F.G.) 5—94,64 p, 2. 
Doina Mitricică (România) 10 — 
92,76 p, 3. Agnes Erds (Unga
ria) 16—88,40 p, 4. Silvia Ba- 
ricka (Cehoslovacia) 19—87,46 
p, 5. Gabriela Voica (Româ
nia) 26—84,52 p ; SENIORI : 1. 
Tomas Nieder (R.F.G.) 6—93,05 
p, 2. M. Ion (România’) 11 — 
90,26, 3. I. Simon (Ungaria) 
14—89,06 p, 4. V. Morgun 
(U.R.S.S.) 21—87.26 p, 5. L.
Iancowski (Polonia) 29—84,58 pi

Gheorghe ȘTEFĂNESCU

SPORTUL
ECHIPELE DE GIMNASTICĂ ALE ROMÂNIEI 

AU EVOLUAT ÎN S.U.A.
Nadia Comăneci notată cu 9,95 la sol!

NEW YORK, 29 (Agerpres). 
Selecționatele feminine de gim
nastică ale României și S.U.A. 
s-au întîlnit la Tucson (Arizo
na) intr-un meci incheiat cu 
scorul de 383,70 — 381,50 în fa
voarea sportivelor românce. La 
individual compus întrecerea a 
fost dominată de campioana 
europeană Nadia Comăneci, 
care a lăsat publicului o pu
ternică impresie prin măiestria 
evoluției sale. Cu un punctaj 
remarcabil — 78,25 — Nadia
Comăneci s-a situat Pe locul 
intii, secundată de coechipiera 
sa Teodora Ungureanu, cu 
76,50 p, în timp ce locul trei a 
revenit americancei Debbie 
Wilcox — 75,60 p. Nadia Co
măneci a obținut pentru exer
cițiul la sol o notă rar întilnită 
în concursurile de gimnastică 
— 9,95 !

★
La Berkeley (California), 

a început intilnirea dintre se
lecționatele masculine ale 
S.U.A. și României. După exe
cutarea exercițiilor impuse sco
rul este de 282,95 — 281 p, în 
favoarea gazdelor. La indivi
dual compus, conduce gim
nastul român Dan Grccu — 
57,65 p, urmat de Kuirt

Thomas — 56,80 p, Wayne
Young — 56,75 p, Bart Conner 
— 56,60 p, Sorin . Cepoi —
56,10 p, Peter Korman — 
56,05 p. Dan Grecu s-a si
tuat pe primul loc la inele, 
fiind notat cu 9,85, și la sări
turi, cu 9,60.

BORG L-A ÎNVINS PE LAVER...
La Goteborg, tinărul tenis- 

man suedez Bjorn Borg l-a în
tîlnit intr-un meci demonstra
tiv pe cunoscutul campion aus
tralian Rod Laver, pe care l-a 
învins cu 6—4, 6—2, 7—5. La 
partidă au asistat peste 12 000 
de spectatori.

...IAR CONNORS PE ORANTES
Meciul de tenis dintre Jimmy 

Connors și Manuel Oran ies 
disputat în orașul Las Vegas 
(Nevada) a fost cîștigat la scor 
net de jucătorul american, ia
trei seturi : 6—2, 6—1, 6—0.
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Festivalul schiului nordic, la Murmansk 
Campionatele mondiale, la Goteborg.

HANDBALIȘTII ROMÂNI ÎNVINGĂTORI 

ÎN MECIUL REVANȘĂ CU UNGARIA: 

22-17 (11-6)

BUDAPESTA, 29 (prin telex). 
La numai două zile după seve
ra înfringere suferită în primul 
joc cu reprezentativa Ungariei 
(disputat vineri la Miskolc și 
încheiat cu victoria gazdelor : 
22—4.4), handbaliștii români au 
avut, duminică, prilejul să-și 
ia revanșa. Ei nu au scăpat a- 
cest prilej și au cîștigat cel 
de al doilea meci pe care l-au 
susținut în Ungaria, învingînd 
la Szolnok reprezentativa țării 
gazdă cu 22—17 (11—6).

Meciul a fost mai puțin as
pru ca cel de vineri, cîștigînd 
în schimb sub raportul vitezei

CONCURSUL DE SCRIMĂ 
DE LA TALLIN

Proba de spadă din cadrul 
turneului internațional de scri
mă de la Tallin a revenit după 
un meci de baraj sportivului 
sovietic Boris Lukomski. urmat 
de Paul Szabo (România). Pri
mii doi clasați terminaseră tur
neul final cu același număr de 
victorii.

și al frumuseții combinațiilor. 
Mai deciși în apărare, unde 
au acționat mai atent și mai 
prompt, jucătorii români s-au 
dovedit și ceva mai inspirați 
în atac, realizind cîteva faze 
frumoase. Formația țării gazdă 
a jucat slab, preferind acțiunile 
individuale și șuturile de la 
distanță, care de această dată 
nu au mai avut succesul din 
meciul precedent.

Echipa română a condus în 
majoritatea timpului, manifes- 
tînd. totuși, mai multă siguran
ță și precizie în prima parte 
a întîlnirii. Punctele au fost 
marcate de : Kicsid 5, Birtalan 
5, Cosma 5, Gațu 2, Lieu 2, 
Sti'ckl, Voina, Drăgăniță — Ro
mânia. P. Kovacs 9, Gubanyi 2, 
Varga 2, Bartalos 2, Kenyeres, 
F. Kovacs — Ungaria. Au arbi
trat : T. Koca și J. Tronka — 
ambii din Austria.

6— 8

PATINAJ- 
VITEZA 
SCRIMA 
POPICE 
LUPTE

Turnee la Hartford (W.C.T.) șl Little 
Rock Ark
Sferturile de finală (meciuri tur) în cu
pele europene
Cupa Europei și Cupa Rommel (floretă, 
m) la Paris
R.F. Germania — România, la Riissel- 
heim
Concurs internațional, la lupte libere, la 
Freiburg (R.F.G.)
Cupa mondială, slalom și slalom uriaș 
(m, f) la Heavenley Valley * *
concurs de sărituri la
(R.F.G.).
C.M., grupa C, la Gdansk 
„Cupa Martini*4 la spadă, 
„Turneul celor 5 națiuni": 
— Franța, la Cardiff și Anglia 
da, la Twickenham 
Concursul Kandahar, la I-Iolmenhollen 
(Norvegia)
Campionatele mondiale de sprint (m, f), 
în Berlinul Occidental
Turneu de floretă (m), la Paris. 
Ungaria — România (m, f), la Budapesta 
Turneu de lupte libere, la Ulan Bator.

(S.U.A.) ;
Oberstdorf

(Polonia) 
la Londra
Țara Galilor

Irlan-

2.

$

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT
ATLETISM a în prima zi a 

campionatelor S.U.A. pe teren 
acoperit, la Madison Square Gar
den, tanzanianul Filbert Bayi a 
cîștigat proba de o milă cu 3:56,1, 
iar compatriotul său Suleiman 
Nyambul pe cea de 3 mile — 
13:15,0. Alte rezultate : triplu
—_ Haynes (S.U A.) 16,90 m; înăl
țime — Forget (Canada) 2 21 ; 
60 y.g. — Drut (Franța) 7,0 ; 60 y 
__  Williams (S.U.A.) 6,0 ; prăjină
— Carter (S.U.A.) 5,50 m. La
feminin : 60 yg. — Laplante (Ca
nada) 7,7 ; 60 y — Hopkins (SUA) 
6,7 a La Chepstown (Țara Galilor) 
,,Crosul Națiunilor** a revenit 
portughezului Carlos Lopez — 12 
km în 34:47,8, urmat de engle
zii Simmons — 35:04,0 si Ford — 
35:07,0. Proba feminină (4,8 km) 
s-a încheiat cu victoria atletei 
Carmen Valero (Spania) — 16:19,4, 
urmată de Tatiana Kanzankina 
(U.R.S.S.) __ 16:39,0 și Gabriela
Dorio (Italia) — 16:56,0. La juni
ori a cîștigat Eric Hulst (S.U.A.).

BOX e Alfonso Lopez, din Pa
nama, este noul campion mondial 
profesionist la cat. muscă, învin
gător prin k.o. în rundul 15 asu
pra lui Erbito Salvarria (Filipi- 
ne). In meciul disputat la Ma
nila.

CICLISM a A- doua etapă a 
Turului Sardiniei (Avezzano —

CONGRESUL CONFEDERAȚIEI 
AFRICANE DE FOTBAL

MECIURI INTERNATIONALE DE POLO 
LA CLUJ-NAPOCÂ SI BUCUREȘTI

CLU.T-NAPOCA 29 (prin te
lefon). Simbătă s-a desfășurat 
in bazinul acoperit din localita
te al doilea meci de antrena
ment dintre selecționatele divi
zionare de polo ale României 
și Italiei. Partida s-a încheiat 
cu un scor egal : 10—10 (2—4, 
3—2, 4—3, 1—1). Oaspeții con
duceau în min. 3 cu 4—0 (!>, 
gazdele reușind să egaleze în 
min. 9 (5—5). Apoi, scorul a 
fost în permanență echilibrat. 
Au marcat : I’opeseu 4, V. Rus 
2, C. Rusu, Nastasiu, Slavei, 
Munteanu pentru formația ro
mână și Marsili 3, Simeoni 2, 
Ghibellini 2, De Magistris, Fon- 
delli, Baraehinni pentru cea 
italiană. A arbitrat R. Timoc.

P. RADVANI — coresp.

★

Duminică s-a încheiat în Ca
pitală turneul internațional de 
polo, la care au participat se
lecționata olimpică a Iranului,

formația de juniori a României, 
precum și echipele divizionare 
Rapid, Progresul și C.N.U. în
trecerile, in mare parte echili
brate șl de un bun nivel, s-au 
încheiat cu succesul formației 
Rapicț. Deși învinsă în ultimul 
meci cu 2—1 de Progresul, e- 
chipa campioană a reușit să-și 
păstreze locul I in clasament 
datorită unui golaveraj supe
rior.

Ultimele rezultate : Rapid — 
România (j) 6—1 (1—0, 1—0,
3— 0, 1—1) ; Progresul — C.N.U.
5—5 (0—1. 4—1, 0—1, 1—2) ;
Rapid — C.N.U. 9—2 (2—0,2—0,
4— 0, 1—2) ; Iran — România 
(j) 4—3 (0—0, 2—2, 1—0, 1—1) ; 
Iran — C.N.U. 3—3 (0—1, 0—0,
1— 2, 2—0) ; Progresul — Rapid
2— 1 (0—0, 1—0, 0—1, 1—0). ,

Clasament final : 1. Rapid 6 p 
(26—10), 2. Progresul 6 p (19— 
14), 3. România (1) 3 p (17—19), 
4. Iran 3 p (14—18), 5. C.N.U. 
2 p.

G. ROSNER — coresp.

Cel de-al 12-lea congres al Con
federației africane de fotbal s-a 
deschis la Addis Abeba, in pre
zența președintelui FIFA, Joao 
Havelange și a președintelui Con
siliului superior al sportului afri
can, Ordla (Nigeria). După ce a 
expus realizările forului afrioan 
de fotbal. Y. Tesserna (Etiopia) a 
abordat problema federației Repu
blicii Sud-Africane, cerind ca a- 
ceasta să fie exclusă din FIFA și 
nu doar suspendată. considerind 
totodată neavenită trimiterea unei 
comisii de informare in R.S.A., 
(ară unde discriminarea rasială în 
sport este de mult timp un fapt 
verificat.

R.F.G. IN SFERTURILE 
DE FINALĂ ALE C.E.

Sîmbătă, la Dortmund. în pre
liminariile campionatului euro
pean echipa R.F Germania a în
vins cu 8—0 (4—0) selecționata
Maltei. Cele 8 puncte au fost mar
cate de Worm (2), Heynckes (2), 
Beer (2). Vogts și Hoeizenbein. 

Echipa R.F. Germania s-a calificat 
pentru sferturile de finală ale 
competiției.

CAMPIONATE
In etapa a 19-a a campionatului 

italian o surpriză de proporții : 
Verona învinge pe Napoli chiar 
pe terenul acesteia ! Dar. iată 
rezultatele : Ascoli — Milan 0—1 
(Benetti), Bologna — Lazio 1—0 
(Clerici), Internazionale — Torino 

1—0 (Pavone), Juventus — Ca-

gliari 1—0 (Damiani din 11 m), 
Napoli — Verona 0—1 (Macetti).
Perugia — Fiorentina 2—1 (No- 
veUino. Marcheli, respectiv An- 

togn’onij, Roma — Como 2—1 (Ca- 
saroli, Pelegrini, respectiv Scan- 
ziani), Sampdoria — Cesena 0—1 
(Bertarelli) — meciul s-a jucat 
pe teren neutru, la Lucca.

In clasament : 1. Juventus 32 p 
2. Torino 27 p 3. Milan 26 p 4. 
Internazionale 24 p 5. Napoli 

23 p, 6. Cesena 22 p. (Cesare 
TRENTINI).

Rezultate înregistrate în cam
pionatul de fotbal al Angliei : 
Birmingham — Norwich 1—1 ; 
Burnley — Aston Villa 2—2; Co
ventry — Leeds 0—*1; Derby — Li
verpool 1—1; Everton — Wolver
hampton 3—0; Manchester United
— West Ham 4—0; Middlesborough
— Arsenal 0—1; Sheffield United
— Queens Park Rangers 0—0. In 
clasament conduc Liverpool. Q. P. 
Rangers și Manchester United cu 
cite 43 p.

DE PRETUTINDENI
în primul meci al „Cupei Atlan

ticului", echipa Braziliei a învins 
cu scorul de 2—1 (1—0) selecțio
nata Argentinei.

In finala Cupei ligii engleze, 
Manchester City — Newcastle U- 
nited 2—1.
In semifinalele turneului pentru 

juniori, de la Viareggio : Dukla 
Praga — Internazionale Milan 1—0 
(1—0), A.C Milan — F.C. Torino 
4—3 (1—2).

La Addis Abeba a început tur
neul final al „Cupei Africii". Iată/ 
primele rezultate : Etiopia—Ugan
da 2—0; R.A. Egipt — Guineea 1—1.

Torvanica, 169 km) a revenit bel
gianului Ronald de Witte, în 4h 
21:58. Eddy Merckx s-a clasat pa 
locul 7, la 37 sec.

HANDBAL a Lokomotiv P-aga 
a susținut alte două întâlniri eu 
reprezentativa Cubei. în ambele 
jocuri, handbaliștii cubanezi au 
obținut victoria, cu 16—12 și, res
pectiv, 18—15.

MOTO a Pe stadionul din Inzell 
întrecerile semifinale ale cam
pionatului mondial de motociclism 
pe gheată aiu revenit sportivului 
sovietic S. Tarabanko cu 29 punc
te, urmat de coechipierul său V. 
Smimov — 27 p, suedezul B. 
Sjoebom — 22 p și cehoslovacul 
J. Verner — 19 p.

NATAȚIE A La Sydney, înotă
torul australian Steven Holland 
a stabilit două noi recorduri mon
diale : 1 500 m — 15:10,89 și 800
m — 8:02,91. a Sportivul sovie
tic Andrei Krîlov a stabilit, un nou 
record unional la 200 m liber, cu 
1:53,29. Alte două recorduri în 
probe feminine : NadeȚda St?»vko 
— 1:06,85 la 100 m spate și iri- 
na Vlasova — 2:07,41 la 200 m

PATINAJ a La Herreveen, în 
Olanda, s-au încheiat campionate
le mondiale, în care victoria fi
nală a revenit sportivului tării Lî 
gazdă, Piet Kleine, învingător la 
multiatlon cu 170,255 ' p. Noul 
campion mondial a cîștigat pro
bele de 10 000 m (15:12,25) si 
1 500 m (2:03,33).

RUGBY a La Madrid. în ca
drul campionatului european — 
Cupa FIRA, echipa Franței a în
trecut pe cea a Spaniei cu scorul 
categoric de 36—0 (14—0).

SCHI a Concursul de sărituri 
desfășurat pe trambulina mică de 
la Sapporo a fost cîștigat de ja
ponezul Hiroshi itagaki, cu 217,5 
p (sărituri de 84 si G9,5 m). Pe 
locul doi s-a clasat elvețianul 
Hans Schmid — 209.7 p, în timp 
ce austriacul Karl Schnabl, cam
pion olimpic la J.O. de la Inns
bruck, a ocupat locul trei cu 
206,8 p. a Proba individuală din 
cadrul campionatelor mondiale de 
biatlon pentru juniori, care se 
desfășoară la Minsk, a fost cîș- 
tigată de Klaus Sieberg (R.D.G.). 
învingătorul a realizat 36:11,61 pe 
distanta de 10 km (cu tragere la 
țintă).

TENIS a în finala zonei asia
tice a ,,Cupei Davis", care se dis
pută la Brisbane între forma'iile 
Noii Zeelande și Australiei, sco
rul este egal : 1—1. John Newcom
be l-a învins cu 8—6, 6—3, 7—5
pe Onny Parun. a Arthur Ashe 
a cîștigat turneul WCT de la Rot
terdam, învingîndu-1 în finală cu 
6__ 3, 6—3 pe Bob Lutz. în semi
finale : Ashe — Laver 5—7, 7—5, 
6—2 ; Lutz — Okker 6—4, 4—6,
6—4. a Semifinale la Fort Worth 
(Texas) : Vilas — Meyer 6—2.
6—2 : Dent — Tanner 6—4, 6—4 • , 
Finala turneului feminin de la Sa- J 
rasota (Florida) se va disputa în-,J 
tre Evonne Goolagong si Chris- 
Evert. Ultima a dirnus cu 6—1.
6—4 de Rosemary Casals.

tenis DE MASA n Rezultate 
din Cupa ligii europene : R. F. 
Germania — Bulgaria 7—0 ; Gre
cia __  Elveția 7—0.
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