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Cuplajul interbucureștean: mare succes de public (65000!)

STEAUA S-A DISTANȚAT LA DOUĂ PUNCTE
• Dinamo a pierdut

1 punct iar Rapid 2

puncte • Șapte victorii

ale gazdelor, dar cele

mai multe obținute cu

emoții • In majoritatea

lor, echipele și-au schim

bat pozițiile !

După un „un-doi“ 
cu lordănesou, Năs- 
tase s-a trezit sin
gur cu Ioniță, dar 
va trimite balonul 
peste bara trans

versală
Foto: I. MIHĂICĂ

REZULTATE TEHNICE CLASAMENTUL DIVIZIEI A

Șl A PROMOVAT ÎN GRUPA A

Univ. Craiova — „U" Cluj-Napoca
F. C. Argeș — F.C. Constanța
Steaua — Rapid
C.F.R. Cluj-Napoca — „Poli" Timișoara
Jiul
Sport Club Bacău
Dinamo
F.C.M. Reșița
F.C. Bihor

1 -0(1-0) 
4-K1-1) 
3-0(2-0) 
1-1(0-0)

— F.C. Olimpia S. M. 1-0(0-0)
— U.T.A.
— Sportul studențesc 0-0
— A.S.A. Tg. Mureș
— Politehnica lași

1-0(0-0)

3-2(2-1)
1-0(00)

ETAPA VIITOARE (miercuri 17 martie)

A.S.A. Tg. Mureș 
„Poli" Timișoara 
Sportul studențesc 
F.C.M. Reșița 
Rapid
„U" Cluj-Napoca 
F.C. Constanța 
F.C. Olimpia S. M. 
U.T.A.

— Dinamo
— Politehnica lași
— F.C. Bihor
— Jiul
— Univ. Craiova
— F.C. Argeș
— Steaua
— Sport
— C.F.R.

Club Bacău 
Cluj-Napoca

(2—3)
(0—2)
(0—2)
(0—2)
(0—3)
(1—3)
(1—2)
(0-0)
(0—1)

1. STEAUA 19 12 4 3 44—17 28
2. Dinamo 19 12 2 5 43—21 26
3. F.C. Bihor 19 9 3 7 24—21 21
4. S.C. Bacău 19 10 1 8 22—23 21
5. Politehnica lași 19 8 4 7 28—27 20
6. „Poli" Timișoara 19 8 4 7 29—29 20
7. F.C.M. Reșița 19 9 2 8 22—27 20
8. Jiul 19 8 3 8 30—30 19
9. F.C. Argeș 19 7 5 7 21—26 19

10. Uni». Craiova 19 7 4 8 24—18 18
11. F.C. Constanța 19 8 2 9 24—22 18
12. A.S.A. Tg. Mureș 19 8 2 9 26—28 1813. Sportul studențesc 19 8 2 9 22—28 1814. Rapid 19 7 3 9 19—25 1715. U.T.A. 19 7 2 10 22—31 1616. F.C. Olimpia 19 6 4 9 18—32 1617. C.F.R. Cluj-Napoca 19 4 6 9 15—27 1418. „U“ Cluj-Napoca 19 5 3 11 23—24 13

Pe patinoarul artificial „23 
August" din Capitală s-au în
cheiat, sîmbătă seara, întreceri
le grupei B a campionatului 
european de hochei pe gheață 
cu succesul echipei de juniori 
a României, care, astfel, se ca
lifică în grupa A a acestei com
petiții pentru. anul 1977.

ROMANIA — JUGOSLAVIA 
6—2 (1—0, 2—0, 3—2). Finala 
competiției a opus două echipe 
valoroase, cîștigătoarele seriilor 
preliminare. Echipa Iugoslaviei 
reușise să ajungă în finală fără 
să fi primit măcar un gol 
(25—0 !), ceea ce lăsa să se în
trevadă că românii vor avea 
serios de furcă, făcînd hazar- 
dant orice pronostic.

în prima repriză, remarcăm 
la echipa iugoslavă precizia și 
rapiditatea paselor, de preferin
ță lungi, în diagonală. Românii 
își organizează însă mai bine 
jocul, cu participarea tuturor 
componenților liniei de pe 
gheață, deciși evident să-și im
pună inițiativa. Ei nu îngăduie 
pucului să stea prea mult în 
„treimea" lor și,’ prin pase sim
ple, prin atacuri impetuoase și 
susținute, supun la grea încer
care pe valorosul portar Pret- 
nar. După un presing viguros, 
Cazacu reușește să înscrie (în 
min. 18), dintr-o pasă-scînteie 
a lui Prakap. Petras marchea
ză în prima secundă, în urma 
unei frumoase acțiuni colective, 
cel de al doilea gol (min. 28), 
din pasa aceluiași Prakap. Mai 
înscrie Nagy (min. 40), ajutat 
de Danei. în ultima repriză, 
deloc echilibrată, cum ar putea 
să arate scorul, au mai înscris

Nagy (min. 47), Eross (min. 52). 
în minutele 45 și 59, două nea
tenții ale apărării noastre se 
soldează cu goluri, ambele în
scrise de valorosul junior iugo
slav D. Horvat. Au arbitrat 
bine Bo Ewald (Danemarca) și 
A. Gobetzky (Austria).

NORVEGIA — AUSTRIA 2—3 
(0—1, 2—0, 0—2) ! O veritabilă 
surpriză în partida care urma 
să decidă cîștigătoarea locului 
al III-lea. Contrar așteptărilor, 
primul gol este înscris de for
mația Austriei (Wiedmaier* 
min. 12). în min. 25 (Lossamoen) 
și 28 (Hoel) norvegienii egalea
ză și apoi iau conducerea. în 
min. 46 Dossi reușește să resta
bilească egalitatea. în ultimul 
minut al partidei austriacul 
Koren înscrie, aducînd echipei 
sale o victorie nesperată. Au 
arbitrat bine Willekens (Belgia) 
și Krisch (Iugoslavia).

DANEMARCA — FRANȚA 
6—6 (4—1, 0—1, 2—4) — 8—6. 
după șuturi de penalitate. După 
un început slab, tineriiJiocheiști 
francezi echilibrează jocul, a- 
tacă din ce în ce mai insistent 
reușind să egaleze (5—5) în 
min. 57 prin Treille. Peste două 
minute, ei preiau conducerea 
prin același jucător, pentru ca 
— în urma unui fulgerător con
traatac — hocheiștii danezi să 
egaleze în ultimele secunde, 
prin Larsen. Celelalte puncte 
au fost înscrise de Nilsen (2)*

Mircea COSTEA 
Traian IOANIȚESCU

A 19-a etapă a Diviziei
al său. detașarea la două ._____  _ _______________ ______
Steaua a avut doar un punct avantaj fată de Dinamo. In 
urma victoriei sale din fața Rapidului și a egalului dina- 
moviștilor in partida cu Sportul studențesc, formația Steaua 
a realjzat acum „două lungimi" fată de marea sa rivală. 
In general, se poate vorbi in această etapă de un pronunțat 
echilibru de forte intre combatante. Nu mai vorbim de me
ciurile in care succesul s-a realizat la diferente minime 
(cinci din cele șapte victorii ale gazdelor). Dar si acelea 
care s-au soldat cu victorii nete pe tabelele de marcaj i-au 
prezentat pe invinși dind puternice replici partenerilor de 
întrecere.

Etapa de miercuri ne prezintă partide care — cel puțin 
prin prisma rezultatelor de ieri si al „calculelor hîrtiei" — 
se anunță foarte echilibrate, deschizind perspectiva unor 
noi modificări importante ale clasamentului, asa cum a 
produs si etapa de ieri.

A consemnează, ca principal efect 
puncte a liderului. Multă vreme,

GOLGETERII
UP’ GeorKescu (Dinamo) — 4 din 

11 m. 13 GOLURI : Iordănescu (Steaua) — 5 din
J*1’ GOLURI : Roxnai (Jiul), T'“J" j — 1 din

Penlu (F. C. 
(„Poli“ iași), 

studențesc),

i Radu II (F. C. Argeș) 
11 m. 9 goluri : - 
Constanta), Costea 
M. Sandu (Sportul 
Răducanu (Steaua).

DOUĂ ZILE,

ÎN SALA

FLOREASCA

Atac al hocheiștilor români la poarta iugoslavă in partida finală 
a campionatului european de juniori grupa B Foto : S. BAKCSY,

(Continuare in pag. a 4-a)

RECITAL DE ÎNALTA MĂIESTRIE

NADIA COMANECI
© De cinci ori nota 10 pentru campioana noastră ® Victorii 

ale echipelor României în meciurile cu Olanda (feminin) și Italia 
(masculin) • Dan Grecu primul

LUPTĂTORII DE LA STEAUA
AU CUCERIT CINCI TITLURI LA „LIBERE"

apăra titlul, învingîndu-1 prin 
tuș, în min. 2, pe Sandor.

Cine s-ar fi așteptat ca P. 
Cearnău (C.F.R. Timișoara) — 
în virstă de 33 de ani și care 
slăbise 7 kg pentru a se înca
dra la categoria 52 kg — îl va 
surclasa pe unul dintre prin
cipalii 
(Steaua).
Cearnău, după ce își asigurase 
un avantaj categoric (21—14 p), 
a finalizat tușul în min. p. Dar, 
timișoreanul n-a putut să treacă 
și de E. Butu (Nicolina Iași) 
într-un alt meci decisiv. Deo
sebit de aprige au fost meciu
rile la categoriile 48, 57 și 74 
kg, iar la cele mari au dominat 
categoric cîștigătorii titlurilor : 
V. Iorga (82 kg), T. Seregely 
(90 kg), St. Morcov (100 kg) și 
E. Panaite (+100 kg).

Iată primii trei clasați : 48 kg 
— 1. Aurel Rentea (Rapid Buc.), 
2. Gh. Rașovan (C.S.M. Reși-

BRAȘOV, 14 (prin telefon). 
Cea de-a 23-a ediție a campio
natelor republicane de lupte 
libere ale seniorilor a luat sfîr- 
șit duminică în sala sporturilor 
din localitate. Finalele compe
tiției republicane au însemnat 
un succes remarcabil pentru' 
sportivii clubului Steaua (an
trenori Gh. Șuteu și I. Vascul- 
Popovici) care au cucerit cinci 
din cele 10 titluri. în clasamen
tul pe cluburi și asociații Steaua 
s-a situat pe primul loc la o 
diferență confortabilă față de 
următoarea clasată. Dinamo 
Brașov.

Iată și cîteva momente de la 
confruntările de sîmbătă și du
minică. După ce vineri, în pri
ma zi, C. Moldovan (C.F.R. Ti
mișoara) îl întrecuse pe multi
plul campion al țării la cat. 62 
kg, Petre Coman (Steaua), ju
niorul L. Sandor (Lemnarul O- 
dorhei) l-a învins sîmbătă pe 
luptătorul timișorean și astfel, 
după acest rezultat nescontat, 
P. Coman a fost relansat în 
lupta pentru primul loc. Și el 
n-a mai scăpat prilejul de a-și

Așa cum anticipam, sala Flo- 
reasca a fost din nou arhiplină 
la spectacolul de gimnastică pe 
care ni l-au oferit echipele re
prezentative feminine ale Româ
niei și Olandei, precum și se
lecționatele masculine ale țării 
noastre și Italiei. In ambele ca
zuri, întilnirile au constituit 
teste de calificare pentru J.O. 
de la Montreal pentru forma
țiile oaspete. în ambele con
fruntări victoria a fost de par

la individual compus

lin : ROMANIA 570,30 p ; ITA
LIA 566,05 p. Iată și primii cla
sați la individual compus : fe
minin — Nadia Comâneci 79,80 
p, Teodora Ungureanu 
Georgeta Gabor 77,60, 
Grigoraș 77,45, Janette van Ra- 
venstijn 76,95, Luminița Miiea 
76,25 ; masculin — Dan Grecu 
114,50 p, Maurizio Milanetto 
114,30, Ștefan Gali 113,95, Ni- 
colae Oprescu 113,80, Ion Che- 
cicheș 113,70, Sorin Cepoi 113,55.

78,95,
Anca

favoriți : 
Și cu

I. Arapu 
toate acestea

Costin CHIRIAC

Nadia Comâneci evoluind la târnă(Continuare In pag. 2-3)

roslav Kezunovici 111,35 p, Zo
ran Ivanovici 112,50, ei depă
șind astfel media de 8,75 nece-< 
sară calificării la J.O.

După cum o arată și rezulta
tele, Nadia Comâneci a fost din 
nou irezistibilă, oferind mari 
satisfacții numerosului public 
care a venit să-i aplaude înalta 
măiestrie. Multipla noastră 
campioană a realizat perfor
manța rară de a fi obținut de 
cinci ori nota 10 în acest con
curs și în final un punctaj de 
79,80 ...........................
UNIC 
TICII 
prima zi, la exercițiile impuse, 
ea a mai avut și mici ezitări, 
la liber alese, în schimb, Nadia 
și-a etalat cu o mare putere 
de convingere măiestria-i ce 
atinge aproape perfecțiunea. 
Iată, pentru iubitorii de date, 
notele care au răsplătit evolu
ția Nadiei Comâneci : sărituri 
9,95 (impus) — 10 (liber ales) ; 
paralele 10—10 ; bîrnă 9,95—9,90; 
sol 10—10 ! Spre satisfacția ge
nerală, Nadia a fost excelent 
secundată de Teodora Ungurea
nu, notată și ea deseori cu note 
de 9,90 și 9,80, de Anca Gri
goraș și de Georgeta Gabor.

în ce privește echipa mascu
lină, este adevărat că ea a ob
ținut victoria, dar trebuie să 
menționăm că atît Dan Grecu 
cit și ceilalți componenți ai for
mației noastre au avut și ratări* 
rezultat al unei evidente stări 
de oboseală.

ia individual compus; 
ÎN ANALELE GIMNAS- 

MONDIALE. Dacă în

Constantin MACOVEl
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Sîmbătă seara, la Brăila și la GatLați. a luat sfîrșSîmbătă seara, la Brăila și la Galați, a luat sfîrș tradiționala 

competiție pugihstică „Turneul primăverii", care s-a bucurat de un 
frumos succes de public și a permis trecerea în revista a unei 
bune părți din elita boxului nostru.

Sala sporturilor din GALAȚI 
a găzduit nu numai finalele 
„Turneului primăverii", ci și 
finalele campionatului județean 
al boxerilor juniori. Peste 2000 
de spectatori au umplut pînă 
la refuz tribunele. încă de la 
primele meciuri ale juniorilor. 
Spectacolul oferit de tinerele 
speranțe gălățene nu a fost cu 
nimic mai prejos decît finalele 
seniorilor, remareîndu-șe, în 
mod deosebit, elevii tînărului 
antrenor Teodor Felea, a căror 
înclinație pentru boxul tehnic 
a impresionat plăcut.

. Finalele au debutat furtunos. 
Petre Ganca (B. C. Galați) și 
Gheorghe Niță (C.S.M. Sibiu), 
la cat. semimuscă, au luptat 
intr-un ritm susținut, oferind 
un exemplu de combativitate. 
Gălățeanul. mai tehnic și. mai 
ales, cu marea sa experiență, 
a reușit să se impună, nu însă 
fără a se întrebuința 
serios. „Cocoșul" Dinu 
durat (Steaua) nu și-a 
lua revanșa în fata mai 
lui său rival Nicu Popa 
talul Buc.) deși a boxat 
El nu a putut rezista ritmului 
infernal impus de Popa, cu al 
cărui stil agresiv este clar că 
nu se poate acomoda. Campio
nul categoriei semiușoară, Flo
rian Livădaru (Steaua) a fost 
descumpănit și derutat de ma
niera de luptă (fără gardă !) a 
lui Gheorghe Vlad (Muscelul), 
în fața căruia a cedat la puncte 
cu o ușurință surprinzătoare. 
„Semimijlociul“ Carol Ilajnal a 
cîștigat prin Reprezentarea co
legului său de club. Marian 
Ungureanu (Steaua), rănit la 
arcadă, iar „mijlociul" Costică 
Chiracu (B. C. Galați) a obți
nut o nesemnificativă victorie 
prin abandon, în primul minut, 
în fața gălățeanului Sandu 
Tîrîlă. accidentat la un braț. 
„Greul" Mircea Simon l-a obli
gat, fără eforturi, la abandon, 
în rundul 2, pe Gică Axente 
(Steaua).

tinerele

foarte 
Con- 
putut 
nou- 
(Me- 
bine.

local, apoi cu un meci amical 
(D. Barbu b.p. D-Burdihoi) și 
cu două meciuri pentru lo
cul 3, în cadrul cărora : la cat. 
muscă D. Vișan (Oțelul Tgv.) 
b.p. D. Codreanu (Dinamo Bv) 
și la cat. pană C. Buzduceanu 
(Steaua) b.p. I. Băjenaru (Di
namo Buc).

Primele trei meciuri finale 
s-au încheiat înainte de limită. 
La cat. muscă tînărul Costel Nc- 
dea (Steaua) a 
de bine, fiind 
atacind variaț 
toate pozițiile. 
Dinu (Dinamo 
puternic, mai 
suficiente două croșee „ 
a-1 trimite întîi la podea și a- 
poi a-1 face k.o. în ultima re
priză pe adversarul său. La 
cat. pană, Florea Zamfir (Vo
ința Buc) confirmă bunele 
impresii anterioare și-l ține_ la 
distanță pe consacratul Mihai

început nesperat 
foarte activ și 
cu lovituri din 
Dar lui Teodor 
Buc), mult mai 

voinic, i-au fost 
pentru

Ploieșteanu (Metalul Buc) care 
încasează stoic și caută exclu
siv lovitura decisivă. Abia spre 
sfîrșitul reprizei secunde , cu 
cîteva reușite lovituri la ficat, 
Ploieșteanu răpește adversaru
lui său orice posibilitate de 
contraatac, iar în ultimul rund 
îl obligă chiar să abandoneze. 
Finala. între colegi de club, 
de la cat. ușoară a durat mai 
puțin de o repriză, pentru ^că 
sub rafala de numni a lui ~ ‘ 
listrat Cuțov, Ion Vladimir 
namo Buc) a abandonat, 
cat. mijlocie mică, făcind 
mai bun meci al său în 
publicului prooriu. Nicolae 
chitov (Box-Club Brăila) a 
vit cu mult efect. nunîndu-1 
în dificultate pe Dam^n Cim- 
noieșu (Dinamo Bv). Mai activ 
și beneficiind de avertismen
tul primit de adversar pentru 
atac periculos cu capul, brăi- 
leanul a obținut decizia 
puncte. La cat. semirrrea, Va
sile Croitoru (Steaua) b n. Du
mitru Micii (B. C. Galați).

Ca- 
(Di- 

La 
cel 

fața
Ni- 
lo-

la

Victor BANCIULESCU

Turneele grupei I valorice din cadrul Diviziei A de volei
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DIN AMO IA PRIMA INFIIIVGFIIE: 1-3 CD STEAUA! |
La Timișoara și. la Iași 

încheiat 
grupei I 
viziei A

s-au
ale
Di-

Petre HENȚ
jumătății de 

i portul dunărean 
au completat fericit

Organizatorii 
turneu din 
BRĂILA ; 
gala finală cu o splendidă de
monstrație pugilistică a copiilor 
Vasile Buteseacă și Dumitru 
Iamand», probabil cei mai ti
neri membri ai Box-Clubului

W-------------

LUPTĂTORII DE LA STEAUA
(Urmare din pag. 1)

ta), 3. O. Feher (C.S. Satu 
Mare) ; 52 kg — 1. Emil Butu 
(Nicolina Iași), 2.
(C.F.R. Tim), 3. 
(Steaua) ; 57 kg — 1.
gliei (Steaua), 2. FI. Moț (Pro
gresul Buc.), 3. - __
(C.F.R. Tim.) ; 62 kg — 1. Petre 
Coman (Steaua), 2. C. Moldo
van (C.F.R. Tim.), 3. L. Sandor 
(Lemnarul Odorhei) ; 68 kg — 
1. Claudiu Zanier (Vulturii Tex
tila Lugoj), 
(U.M. Tim.), _ _________
(Steagul roșu Bv.) ; 74 kg — „ 
Marin Pîrcălabu (Steaua), 2. E. 
Cristian (Dinamo Bv.), 3. T. 
Pancă (Steaua) ; 82 kg — 1. Va
sile Iorga (Progresul Brăila), 2.
1. Lup (Steagul roșu Bv.), 3. T. 
Țigănaș (Nicolina Iași) ; 90 kg 
— 1. Tiberiu Seregely (Steaua),
2. Gh. Paraschiv (Steagul roșu
Bv.), 3. I. Lupu (C.S. Tîrgo- 
viște) ; 100 kg — 1. St. Mor
cov (Dinamo Bv.), 2. V. Pușca- 
șu (C.S. Onești Municipiul Gh. 
Gheorghiu-Dej), 3. 1 "
(Dinamo Brașov) ; +100 kg 
1. Enache Panaite (Steaua), _. 
St. Grigoraș (C.S. Tîrgoviște),
3. P. Prisăcaru (Rapid Buc.).

Clasamentul general pe echi
pe : 1. STEAUA 49 p. 2. Dina
mo Brașov 20 p, 3. C.F.R. Timi
șoara 16,5 p, 4. Steagul roșu 
Brașov 15,5 p, 5. Nicolina Iași 
14 p, 6. Rapid București 13 p.

P. Cearnău
I. Araipu
Gigei An-

P. Brîndușan

2. V. Gheorghiu
3. P. An drone

1.

C. Sandru

, 2.

cn OK

primele turnee 
valorice din cadrul 
de volei.

MASCULIN
TIMIȘOARA, 14 (prin tele

fon). In reuniunea de sîmbătă 
a turneului masculin Steaua a 
realizat o mare surpriză. învin- 
gind pe Dinamo cu 3—1 (—14, 
3, 11, 10). Derbyul a fost deo
sebit de spectaculos. Steliștii au 
combinat excelent în fața unei 
echipe care a intrat pe teren 
prea sigură de sine. Primul 
a fost mai echilibrat și 
schimbări spectaculoase • de 
tuații. După ce egalitatea 
menținut pînă la 8, Steaua 
detașat (14—10), însă, pînă 
urmă, a pierdut setul ca urma
re a slăbirii concentrării, pre
cum și a unor ezitări în decizii 
ale arbitrului principal, V. Du
mitru. In cel de-al doilea set, 
steliștii s-au impus net. în se
turile următoare a fost consem
nat echilibrul doar pînă la ju
mătatea lor. Ultimul punct al 
meciului a fost realizat în urma 
penalizării lui Tutovan (Dina
mo) pentru atitudine nesporti- 

• vă.
în celălalt meci : Explorări 

B. Mare — Politehnica Timi
șoara 3—0 (9, 11, 9). Remarcați : 
Ghic și Neghină de la învingă
tori, respectiv Bugarschi. Arbi
traj bun : A. Ion — I. Nicu
lescu.

Duminică s-au înregistrat re
zultatele : Dinamo — Explorări 
B. Mare
Steaua — Politehnica 
3—1 (13, —12, 5, 13).

Sever

3—0 (12,

set 
cu 
si- 
s-a 
s-a 
la

10, 12) și 
Timișoara

NORAN
FEMININ

IAȘI, 14 (prin telefon), 
bătă a fost programat derbyul

CAMPIONATUL

Sîm-

DE BASCHET MASCULIN
în 

nică 
de baschet s-au înregistrat ur
mătoarele rezultate : Politehni
ca Iași — C.S.U. Brașov 85—83 
(55—49) și 90—80 (49—32) ; Ra
pid Buc. — Politehnica Buc. 
77—66 (37—31) și 87—63 (42—32); 
Universitatea Timișoara — Di
namo Buc. 47—92’ (21—42) și 
67—90 (24—54) ; A.S.A. Buc. — 
Farul Constanța 75—83 (35—41) 
și 88—93 (38—41) ; I.C.E.D. — 
„U“ Cluj-Napoca 87—83 (43—47) 
și 81—93 (36—45) ; Steaua —
I.E.F.S. 84—65 (42—37) și 110—54 
(52—24).

etapa de sîmbătă și dumi- 
a campionatului masculin

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
AZI A ÎNCEPUT VÎNZAREA BI
LETELOR LA TRAGEREA EX
CEPȚIONALA PRONOEXPRES 

DIN 21 MARTIE 1976 
miercuri, 17 martie 1976,UN -- ---------------------------

SPORT. /____ _______ _
interesante întîlniri din 
natul 
vizia 
nală 
pene

AȘA ARATA O VARIANTA 
13 REZULTATE EXACTE 
CONCURSUL PRONOSPORT,

TAPA DIN 14 MARTIE 1976

Poli-
X

CU 
LA
E-

INEDIT CONCURS PRONO-
Acest concurs cuprinde 

--- 2..'-21*. 1.1 Jla campio- 
intern de fotbal di- 

A și din sferturile de fi- 
ale marilor competiții euro- 
de fotbal.
LOZUL PRIMĂVERII ! 
EMISIUNE SPECIALA

Mari șanse de cîștig ! Supli
mentar cîștiguri în valoare de 
1.500.000 lei. Peste 800.000 de cîș
tiguri în autoturisme și bani.

IV. F.C. Argeș-F.C. Cta
V. C.F.R. Cluj-Napoca - 

tehnica Tim.

I. Steaua—Rapid 1
II. Dinamo—Sportul stud. X

III. Univ. ev.—„U“ Cj-Napoca 1

VI. Jiul—F.C. Olimpia 1
VII. S.C. Bacău—U.T. Arad 1

VIII. F.C.M. Reșița-A.S.A. 1
IX. F.C. Bihor-Polit. Iași 1
X. J u ventus—Milan X

XI. Napoli—Torino X
XII. Roma—Lazio X

XIII. Sampdoria—Fiorentina X
Fond de cîștiguri : 530.429 lei.

feminin Dinamo—I.E.F.S.,
cheiat cu victoria 
decît ne așteptam 
telor : 3—0 (10, 1
tele n-au rinostat 
în setul al III-lea. 
pe parcursul jocului 
greșeli la executarea serviciului, 
în timp ce dinamovistele au rea
lizat cîteva puncte chiar din re
punerea mingii în joc. De re
marcat faptul că în setul trei 
I.E.F.S. a condus cu 13—11. S-au 
evidențiat Alexandrina Constan- 
tinescu și Ilelga Bogdan (Dina
mo), Eva Klein (I.E.F.S.) Au 
arbitrat bine I. Covaci și R. Far- 
muș. Tot sîmbătă Rapid a dis
pus cu 3—1 (2. 7,— 9. 4) de
Penicilina. Gazdele au acționat 
crispat, stereotip, în timp ce 
rapidistele au avut un blocaj 
eficace și prompt, cu care au de
reglat mecanismul echipei 
ne.

Iată rezultatele de ieri : 
mo-Rapid 3—1 (3, 11—6, 13) 
nicilina — I.E.F.S. 3—0 (9,

Dumitru DIACONESCU. 
județean.

în- 
mai ușoară 
a dinamovis- 

13). Studen- 
hotărît decît 
ele comițînd 

numeroase

ieșe-

Dina- 
și Pe- 
12, 6). 

coresp.

I
I
I
I
I
I
I
I

Joc bun — mai ales compa
rativ cu „deschiderea** — în 
partida vedetă a primului cu
plaj interbucureștean. A avut 
tempo, destule faze de poartă, 
care au mai „încălzit" tribune
le, a purtat. în genere, și am
prenta sportivității.

Tatonarea a fost de scurtă 
durată, liderul a fost col care 
a îndrăznit primul, forțînd bre
șe frontale în careul advers, 
acolo unde Năstase avea să ra
teze (min. 13) o ocazie rarisimă. 
Dar după puțin timp (min. 15) 
Steaua va reuși deschiderea 
scorului prin IORDANESCU 
care a reluat în plasă, din a- 
propiere, mingea respinsă de 
transversală" la un șut expe

diat de Sameș. de la distanță. 
Gol contestat de feroviari care 
au acuzat henț la autorul golu
lui ; la solicitările elevilor lui 
Motroc, C. Dinulescu s-a con
sultat cu tușierul C. Niculescu 
(care ridicase steagul), apoi a 
rămas ferm pe poziție. Rapid a 
găsit însă resursele necesare 
nentru o ripostă energică timp 
de circa 10 minute (cînd a reușit 
trei corn ere consecuti ve) , 
echipa mai clară 
Steaua, datorită, 
cvartetului median laborios . în 
faza de preparare a acțiunilor 
ofensive și ingenios în combi
națiile rapide cu coechipierii 
din linia întîi. Așa avea să reu
șească tînărul FLOREA cel de 
al doilea gol. Și din nou Rapid 
a găsit resursele psihice în re
plica sa. Va irosi, însă, imensa 
ocazie de. a reduce din handicap 
în finalul reprizei, cînd Manea 
nu va realiza transformarea pe- 
nalty-ului, la un fault, în careu, 
comis de Dumitru asupra lui 
Neagu. Același Manea va rata 
imediat după pauză, șutind din 
poziție bună în Iordache. Va fi, 
apoi, rîndul Im Tonită să se re
marce (min. 58, 70 și 73) prin te
merare plonjoane la picioarele 
lui Năstase. Spre finalul parti
dei, lordănescu își asumă el 
rolul de realizator. Va forța și 
va obține o lovitură de la 11 

. metri (la un fault comis de 
Iordan), transformată imparabil 
de către DUMITRU : 3—0. Scor 
sever spunem noi, dar mai ales 
rapidiștii, oontestatarii primului 
gol. Ce spun arbitrii ? C. Dinu
lescu : „La rugămințile fundași-

dar 
în joc era 
îndeosebi,

DIVIZIA B: ETAPA
SERIA I SERIA a ll-a

PRAHOVA PLOIEȘTI — UNIREA 
FOCȘANI 2—0 (1—0). Au marcat : 
Tudor (min. 10) și Nistor (min. 65).

CIMENTUL MEDGIDIA — CELULO
ZA CALARAȘI 4—1 (1—0). Au îns
cris : Leu (min. 4 și 62), Alecu (min.
60) . Nedelcu (min. 69), respectiv 
Pitiș (min. 72).

CEAHLĂUL P. NEAMȚ - C.S.M. SU
CEAVA 1—0 (0—0). Unicul gol a fost 
realizat de Alecu (min. 87).

VIITORUL VASLUI - F.C.M. GALAȚI
2— 0 (1—0). Autorii golurilor : Cioacă 
(min. 14) și Râdulescu (min. 79). In 
min. 63 Stoica (F.C.M.) a fost elimi
nat pentru lovirea intențională a ad- 
versorului.

C. S. BOTOȘANI - F. C. PETRO
LUL PLOIEȘTI 2—2 (1—0). Au îns
cris : Strat (min. 3), Dărăban (min.
61) pentru gazde, Pisău (min. 52), Si- 
maciu (min. 67) pentru F. C. Petrolul.

S.C. TULCEA — C.F.R. PAȘCAN/ 
0—0.

C.S.U. GALAȚI — GLORIA BUZĂU 
1—0 (1—0). Autorul golului : Dobre
(min. 42).

METALUL PLOPENI — C.S.M. BOR- 
ZEȘTI 1-2 (0—0). Au marcat : Mo-
noloche (min. 85), respectiv Boișteanu 
(min. 60), Mărărescu (min, 88).

F.C. BRĂILA — VICTORIA TECUCI
3- 1 (2-1). Au înscris : Traian (min. 
2). Ologu (min. 42 și 82), respectiv 
Rusu (min. 43).

(Relatările ne-au fost transmise de 
corespondenții noștri : N. Ghidu, R. 
Avram, R. Toma, M Moga, T. Ungu- 
reanu, Gh. Vorovenci, 
M. Boghici și Gr. Rizu).

T. Siriopol,

S. TlRGOV/ȘTE — AUÎOMA-
ALEXANDRIA 3—1 (2—0). Au în- 

(min. 
, res-

C.
TICA 
scris : Sava (min. 13), Tânase ( 
30) și Tâtaru (min. 53 din 11 m), 
pectiv Frumosu (min. 67).

NITRAMONIA FĂGĂRAȘ 
GUL ROȘU BRAȘOV 
torii golurilor : Nuca 
pectiv Niță (min. 9) 
(min. 69).

DINAMO SLATINA
BUCUREȘTI 4—0 (1—0). Au marcat : 
Frățilă |l (min. 43), Țarălungă (min. 60 
din 11 m), Mincioagă (min. 68) și 
Stanciu (mim. 78).

METALUL BUCUREȘTI — ELECTROPU- 
TERE CRAIOVA 2-1 (1—1). Autorii go
lurilor : Omer (min. 13), Nedelcu (min. 
63), respectiv Pelea (min. 45 din 11 m).

TRACTORUL BRAȘOV — METALUL 
MIJA 3—2 (2—0). Au înscris : Gherghe 
(min. 36 și 65), Trâznea (min. 4), res
pectiv FI. Nicolae (min. 74) și Geor
gescu (min. 76).

CH|M A TR. MĂGURELE - VOiNȚA 
BUCUREȘTI 1—1 (1—0). Autorii golu
rilor : Bădâluțâ (min. 35) pentru Chi
mia, Popa (min. 86) pentj-u Voința.

F.C.M. GIURGIU — Ș.N. OLTENIȚA 
1—0 (1—0). Unicul gol a fost realizat 
de Preda (min. 35).

AUTOBUZUL BUCUREȘTI — CHjMIA 
RM. VILCEA 1—2 (1—0). Au marcat: 
Stan (min. 12), respectiv Șutru (min. 
71 și 73).

MINERUL MOTRU — METROM BRA
ȘOV 1—0 (0—0). A înscris : Laurențiu 
(min. 65 din 11 m).

(Relatările ne-au fost transmise 
corespondenții noștri : M. Ava nu, 
Lancea, D. Mihail, M. Dogaru, 
Gruia, D. Gruia, Tr. Barbălată, 
Vasile și Gr. Jugănaru).

STEA-
1-2 (1—1). Au- 
(min. 30), res- 
și Paraschivescu

— PROGRESUL

de 
Tr. 
c.
I.

(1-4). 
(1-2). 
(1-1).
(1-0), 

Bor-

1. CS TlRGOVlȘTE 19 12 2 5 37-20 26
1. FCM GALAȚII 19 13 1 5 37—13 27 2. Dinamo Slatina 19 10 5 4 35—14 25
2. FC Brăila 19 10 5 4 31—14 25 3. Progresul Buc. 19 11 3 5 35—19 25

3—4. FC Petr. PI. 19 8 7 4 33—22 23 4. St. roșu Bv. 19 10 5 4 27—17 25
3—4. Prahova PI. 19 8 7 4 21—10 23 5. Electrop. Cv. 19 11 1 7 35—23 23

5. CSM Borzești 19 9 5 5 21—14 23 6. Chimia Rm. V. 19 8 5 6 31—26 21
6. CSU Galați 19 7 9 3 19—15 23 7. Metalul Buc. 19 8 4 7 22—22 20

7. CFR Pașcani 19 9 4 6 33—17 22 8. S.N. Oltenița 19 8 3 8 23—27 19
8. Gloria Buzău 19 7 4 8 23-23 18 9. Chimia Tr. M. 19 7 5 7 21—26 19
9. Ceahlăul 19 7 4 8 14—22 18 10. Autom. Alex. 19 5 8 6 13—14 18

10. Cel. Călărași 19 7 4 8 23—36 18 11. Nitramonia 19 7 3 9 19—25 17
11. CSM Sv 19 7 3 9 17—20 17 12. Tractorul Bv. 19 5 7 7 17—26 17
12. Vict. Tecuci 19 6 5 8 12—18 17 13. F.C.M. Giurgiu 19 7 3 9 17—31 17
13. CS Botoșani 19 5 7 7 12—23 17 14. Metalul Mija 19 7 2 10 23—30 16
14. Met. Plopeni 19 7 2 10 22—22 16 15. Voința Buc. 19 5 5 9 22—28 15
15. Cim. Medg. 19 5 5 9 19—31 15 16. Metrom Bv. 19 6 2 11 18—19 14
16. Unirea Fcș. 19 6 2 11 15—25 14 17. Autobuzul Buc. 19 5 3 11 14—29 13
17. Viit. Vaslui 19 5 4 10 18—30 14 18. Minerul Motru 19 4 4 11 14—27 12

18 S.C. Tulcea 19 3 6 10 13-28 12
ETAPA VliTOARE (21 martie) : Mi-

ETAPA VIITOARE 
torul Vaslui — F.
Gloria Buzău — C.S. Botoșani 
Victoria Tecuci — S.C. Tulcea 
F.C.M. Galați — C.S.U. Galați 
Celuloza Călărași — C.S.M. 
zești (1—1), F.C. Petrolul Ploiești — 
Prahova Ploiești (1—1), C.S.M. Su
ceava — Cimentul Medgidia (0—1),
Unirea Focșani — Ceahlăul P. Neamț 
(0—1), C.F.R. Pașcani — Metalul
Plopeni (1—3),

nerul Motru — F.C.M. Giurgiu (1—2), 
Metrom Brașov — Tractorul Brașov 
(0—1), Metalul Mija — Nitramonia 
Făgăraș (0—1), Progresul București — 
Metalul București (3—1), C.S. Tîrgo- 
viște — Dinamo Slatina (0—2), Voința 
București — Autobuzul București 
(0—1), Automatica Alexandria — Chi
mia Rm. Vîlcea (1—1), Chimia Tr. 
Măgurele —Steagul roșu Brașov 
(0—1), Electroputere Crai-o va — S.N. 
Oltenița (0—2).

(21 martie) : Vii- 
C. Brăila

Gheo

DO

ÎNFR

joc li 
prima 
două
26, cî:

rece, vînt

se 
în

ații 
pe

DIVIZIA A ETAPA
w \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\Vw

ÎNVINGĂTORII, MA 
ÎN ACȚIUNILE OF

Stadion „23 August" ; teren bun ; timp . 
tori, aproximativ 65 000. Au marcat : IORDANESCU 
(min. 41) și DUMITRU (min. 87 din 11 m). Raport 
raportul șuturilor la poartă 17—12 (pe spațiul porții

STEAUA : IORDACHE — Agiu, Smarandache, SAM 
ION ION, IORDANESCU, DUMITRU - Nâstase, ZAM

RAPID : IONIȚA — Pop, Grigoraș, FI. MARIN, 
M. Stelian (min. 78 Angelescu), Petcu — Bartales 
Leșeanu), MANEA.

Â arbitrat : C. Dinulescu ; la linie : Gh. Retez 
(toți din București).

Cartonașe galbene : ZAMFIR: Trofeul Petschovschi 
ranțe : 1—0 (0—0).

lor feroviari, am consimțit să-l 
consult pe tușier. L-am între
bat : a fost henț ? Mi-a răspuns 
categoric nu“. 
culescu : „Am 
pentru poziție 
dănescu, după 
venit din transversală. Dar și

Ce spune C. Ni- 
ridicat steagul 

de ofsaid la Ior- 
ce balonul a re-

Zamfir era 
Părerea 

tul șutului 
circa 25—30 
tat poziția 
mai puțin

F. C. BIHOR 1(0)
POLITEHNICA IAȘI ocoj

ORADEA, 14 (prin telefon). —
Rețetă de casă pe sțadionul 

orădean, ca urmare a victo
riei nescontate a echipei lo
cale, în etapa precedentă, la 
Constanța. Publicul a așteptat 
cu nerăbdare această întîlnire 
în care gazdele vizau nu nu
mai revanșa pentru înfrînge- 
rea din toamnă ci și locul trei, 
deținut chiar de „Poli" 
Ca să fim exacți, trebuie 
spunem însă că spectacol 
prea a fost, partida r"

TI Clj 
Iași, 

să 
nu 

prea a fost, partida purtînd 
amprenta unei lupte îndirjite. 
A existat prea multă precipi
tare în organizarea acțiunilor

A XlX-a
SERIA a lll-a

MUREȘUL DEVA - F.C. CORVINUL 
HUNEDOARA 2—3 (0—1). Autorii 
golurilor : Mihalache (min. 53), Ghiță 
(min. 78, autogol), respectiv Șuren- 
ghin (min. 4), Georgescu (min. 61) ți 
Savu (min. 70).

GLORIA BISTRIȚA — MINERUL MOL
DOVA NOUA 7—0 (5—0). Au mar
cat : Ciocan (min. 4 și 7), Butuza 
(min. 25 și 50), Petrovici (min. 33 și 
69) și Celea-n (min. 43).

DACIA ORAȘTIE — C.F.R. TIM/- 
ȘOARA 1—0 (0—0). Unicul gol a fost 
realizat de Faur (min. 85).

UNIREA TOMNATIC 
CARE) 
(min.
pectiv

F.C.

VICTORIA
2—1 (2—9). Au înscris : Filgan 

20) și Cat rin a (min. 
Pete (min. 52).
BAIA 

MEDIAȘ 2—0 
Bardi (min. 
(min. 27).

RAPID ARAD 
CUGIR 0—0.

STICLA TURDA — F.C. ȘOIMII SI
BIU 0—0.

C.I.L. SIGHET - VICTORIA CA- 
LAN 2—0 (1—0). Au înscris : Szekeli 
(min. 30) și Cihocanț (min. 84).

U. M. TIMIȘOARA — IND. S1RMEI 
C. TURZI| 5—2 (i—1). Au marcat : 
Mathe (min. 4), Voinea (min. 21 din 
11 m și min. 74), Hîrșoveanu (min. 
42), Guțuli (min. 58), respectiv Lo- 
rintz (min. 8), Olteanu (min. 65). ,n 
min. 50 Batki (U.M.T.) a fost elimi
nat pentru lovirea adversarului.

(Relatările ne-au fost transmise de 
corespondenții noștri : |. Jura, f. 
Toma, B. Crețu, I. Pavel, 
ranu, R. Hărauț, 
și I. Stan).

35), res-

MARE — GAZ
(2—0). Autorii <

5, autogol) și

METAN 
golurilop: 
i Conea

METALURGISTUL

P.

I. Jura,
V. Sâsâ- 

Lazăr, S. Pralea

SI A■>

de atac, ma 
cală, unde 
curse solită 
s-au născut 
teptate de
și numeroas 
rea balonul 
în linia de 
Al. Naghi 
cest 
Din 
doar 
min. 
de puțin p 
în min. 35, 
de Kun, și 
prea înaint 
tea lui Sta 
merar.

Repriza a 
va minute 
ceput (min. 
nere consec 
tat apărare 
cui gol al 
înscrie în 
fixe : în n 
faultat pe 
executat lo 
în diagonal 
KUN s-a d 
apărătorilor 
pul spre g 
mai întîi m 
ții, de aici 
unde s-a s

1. F.C. CORV.
2. FC Baia Mare
3. FC Șoimii
4. GI. Bistrița
5. Minerul M. N.
6. Vict. Câlan
7. CFR Tim.
8. U.M. Tim.
9. Met. Cugir

10. |nd. sîrmei CT
11. Sticla Turda
12. C.|.L. Sighet
13. Gaz met. M.
14. Dacia Orăștie
15. Rapid Arad
16. Mureșul Dv.
17. Vict. Cărei '
18. Unirea Tomn. 19

19
19
19
19 

, 19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19

19

12 5 
ii 3

7 io
10 3
10 o
9 2
9 1
7 5
8 3
8 2
7 4
7 4
7 3
7 3
7 3
6 4

4 4
4 3

2 32—14 29
5 28—14 25
2 25—14
6 34-16
9 32-31

8 20—24
9 27—26
7 23—23
8 21—26
9 27—27
8 17—20
8 25—28
9 32—24
9 18—22
9 17—30
9 27—31

11 15—32
12 15—33

24
23
20
20
19
19
19
18
18
18
17
17
17
16
12
11

ETAPA VliTOARE (21
Șoimii Sibiu ■ • • ■ — 
C.F.R. -
Noua
Turda
C.I.L. 
Turzii 
vinul
(2—0), Metalurgistul Cugir — Dacia 
Orâștie (1—3), Unirea Tomnatic — 
Mureșul Deva (0—5), Victoria Cărei — 
Gloria Bistrița (0—3),

martie) : F.C.
U.M. Timișoara (0—0), 

Timișoara — Minerul Moldova 
(0—3), F.C. Baia Mare — Sticla 
(2—0), Gaz metan Mediaș — 
Sighet (0—2), Ind. sîrmei C. 
— Rapid Arad (1—2), F.C. Cor- 
Hunedoara — Victoria Câlan

PETROȘA
După vie 

Mureș, Jiul 
te foarte 
obține cele
aceasta nu 
tidei, și în 
gol (min. 
lescu 
trează 
16 m, 
care-1 
apoi, 
în cele din 
ții lui Bat 
care a adu 
te, dar tre 
final este 
Olimpia. E 
care a înc 
că mai mu 
mult la po 
la poalele 
aceeași mă 
știut ’ să

Stadion 
ximativ 6 
nere : 1

JiUL : I
Stoichiță)

F.C. O
Knoblau,
II (min. 1

A orbit 
Tr. Severi

Cart°n 
ranțe : 1
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ri joc“. 
nomen- 
de la 
a exis- 
Cu atît

:SCU

Meciul de deschidere al cu
plajului interbucureștean, care 
a opus echipele Dinamo și 
Sportul studențesc, a avut un 
prolog neașteptat, care a dus Ia 
întârziere? lui cu peste zece mi
nute. Cu puțin timp înainte de 
a pătrunde pe teren, arbitrul 
de. centru, C. Bărbulescu, s-a 
accidentat, devenind indisponi
bil. în această situație, partida a 
fost condusă de către unul din
tre. arbitrii de linie (M. Popes
cu), locul lui fiind luat de C. 
Niculescu, care a oficiat, apoi, 
ca tușier și la meciul Șeaua
— Rapid.

Despre jocul in sine se poate 
spune că a avut o desfășurare 
liniștită, în anumite perioade
— mai ales spre final — chiar 
monoton, plictisindu-i pe cei ce 
au urmărit această partidă fie 
direct Ia stadion, fie pe micul 
ecran. Disputa celor două echi
pe a fost sportivă, dar lipsită
— în general — de dinamism, 
fazele de poartă, ca și șuturile 
trase atît de o parte, cît și de 
cealaltă, fiind (așa cum se poa
te vedea din chenarul alăturat) 
destul de puține.

Dinamo a avut o ușoară su
perioritate teritorială, a contro
lat ceva mai mult jocul, dar 
studenții s-au aflat pe același
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Stadion F.C. Bihor ; teren 
moale ; timp răcoros ; specta
tori aproximativ 20 000. A mar
cat : KUN II (min. 52). Ra
port de cornere : 10—3, rapor
tul șuturilor la poartă : 11—9 
(pe spațiul porții : 5—4).

F.C. B’HOR : Albu — P. Ni- 
colae, BIGAN, Lucaci, POPO- 
VICI — Naom, Al. Naghi, 
Ghergheli — Suciu (min. 59 
Georgescu), Florescu (min. 71 
Agud), KUN II.

POLITEHN’CA : Stan - An
ton (min. 78 Sofian), Dinu, 
Unchias, ClOClRLAN — RO- 
MILA II, SIMTONAȘ, Simionov 
— D. lortescu, Nemțeanu 
(min. 78 Incze), Costea.

A arbitrat C. Petrea ; la li
nie : Gh. Vasilescu II (ambii 
din București) și C. Szilaghi 
(Baia Mare).

Cartonașe nalbene : UN-
CHIAȘ, GHERGHELI.

Trofeul Petschovschi : 8.
La tineret-sperante : 1—0

(1-0).

în min. 56, Ghergheli ratează 
o situație bună, pentru ca in 
min. 74 Nemțeanu, lansat de 
Romilă II să irosească cea 
mai bună ocazie de gol a echi
pei sale. Finalul meciului o 
găsește pe „Poli“ masată in 
terenul gazdelor, dar efortu
rile sale sînt zadarnice.

Stelian TRANDAFIRESCU

PRIN AUTOGOL
fensive ale gazdelor printr-un 

jjțgl foarte atent joc în apărare,LjJI printr-o mai mare mobilitate
tactică în teren. Trebuie men
ționat că, cu numai două mi- 
nute înaintea autogolului în- 
frîngerii, îlelvei scăpase sin- 

on). gur spre poarta lui I. Gabriel,
I Tg. Stocker era departe, portarul
lup- Jiului a ieșit la balon dar Hel-
u a vei a șutat imprecis.

Și, Ce se întîmplase pînă a- 
par- tunci ? Așa cum reiese și din
njto- caseta tehnică, Jiul a avut
leu- inițiativa cea mai mare parte
pen- a timpului (cu excepția pri

de melor 25 de minute, cînd
pnul Olimpia pornise hotărîtă la
I și, atac, dar avîntul său s-a stins
sind odată cu accidentarea lui Kai-
por- ser și Mureșan). Cel mai pe-
Folul riculos .jucător al Jiului a fost
line- Roznai, un adevărat „argint
lorul viu“, aflat tot timpul în aten-I de tia a ce] puțin doi sătmăreni
pipa care au reușit cu greu să-l
lias- marcheze. Alături de Mulțescu
Imai și Moldovan, el a alcătuit un
I de triunghi de mare finețe tehni-I în că care și-a demonstrat din
I au nou calitățile.
I o- Mircea TUDORAN

lat ; timp foarte rece ; spectatori — apro- 
BLAU (min. 77 — autogol). Raport de cor
la poartă : 12—9 (pe spațiul porții : 3—2).

cu, Tonca, Stocker, Nițu — Toma (min. 66 
CA — MOLDOVAN, SALAJAN, ROZNAI.
I - Berețchi, Matei, POPESCU, BOCȘA — 
kNCU, Mureșan (min. 30 POPA), Bathari 

la linie : T. Moisescu (ambii din Drobeta 
b).
I; Trofeul Petschovschi : 9 ; La tîneret-spe- 
■ Aninoasa.

0 PARTIDĂ LIPSITĂ DE NERV CÎIE EMOȚII PENTRU GAZDE!
Stadionul „23 August" ; teren bun ; timp friguros ; spectatori — apro

ximativ 65 000. Raport de cornere : 9—5, raportul șuturilor la poartă : 
11—9 (pe spcțiul porții : 7—5).

DINAMO : STEFAN — Cheran, G SANDU. DOBRAU, 
Dinu, D Georgescu Custov — LUCESCU, Dumitrache. 
(min. 63 Vrînceanu)

SPORTUL STUDENTFSC : RÂDUCANU - TĂNASESCU, 
gore, Manea — CASSAI, Marica (min. 78 Radulescu), 
Petreanu. M. SANDU (min 86 Roșu), Grosu.

A arbitrat • M. Popescu ; la linie : D. Gbețu $i C. 
din București).

Trofeul Petschovschi : 9. La tineret-speranțe : 2—4 (1—1).

plan Ia situații de gol. în condi
țiile în care vîrful de atac M 
Sandu a fost strîns marcat de 
fundașul central dinamovist 
G. Sandu, i-a revenit lui Grosu 
sarcina de a fructifica cîteva 
bune centrări ale coechipierilor 
săi, dar acesta, neinspirat, a 
pierdut ocaziile de a înscrie 
ivite în minutele 19, 33 și 42 
(la prima dintre ele, Cheran a 
avut o intervenție excelentă, a- 
runeînd, in extremis, mingea în 
corner).

Dinamoviștii, din a căror 
linie de atac s-a văzut cu ade
vărat în joc doar mereu neobo-

F.C. CONSTANȚA 1(1) RADU II-PATRU GOLURI
PITEȘTI, 14 (prin telefon). —
învinse în etapa preceden

tă cele două combatante au 
abordat partida cu intenții 
diametral opuse. După pri
mele schimburi de mingi s-a 
văzut clar că piteștenii sînt 
hotărîți să obțină victoria ; de 
partea cealaltă, adversarii lor 
și-au întărit rîndurile în apă
rare. nu fără a încerca unele 
contraatacuri prin Peniu și 
Moldovan, care, pe întreg 
parcursul întîlnirii s-au arătat 
extrem de periculoase. Și 
dacă argeșenii au învins pînă 
la urmă cu 4—1, ei au tre
cut — totuși — prin mari 
emoții.

în prima parte a meciului 
inițiativa aparține localnicilor și 
după două ratări (D. Popescu 
min 2 și Radu II min. 15), iu 
min. 23 scorul este deschis de 
oaspeți prin MOLDOVAN care 
a fructificat o excelentă pasă 
trimisă în adîncime de M. 
Popescu, șutind sec pe jos în 
colțul opus porții lui Cris
tian. în continuare în min. 
35 Dobrin este pe punctul de 
a egala dar trimite mingea de 
la 18 m peste poarta părăsită 
de Ștefănescu. Trei minute 
mai tîrziu D. Popescu cen-

JOC MEDIOCRU LA CRAIOVA
Stadion .Central- ,* teren 

bun ; timp bun pentru fotbal; 
spectatori aproximativ : 25.000. 
A marcat : DAȘCU (min. 22). 
Raport de cornere : 7—0 , ra
portul șuturilor la poartă : 
12—4 (pe spațiul porții : 4—0).

UNIVERSITATEA : Lung — 
NEGRILA, Clupitu, Conștanti- 
nescu, Purima — ȘTEFĂNESCU, 
BĂLĂCI — Crișain (min. 83 Do- 
nose), Cămătaru, Oblemenco 
(min. 46 Strîmbeanu), Dașcu.

„U" Cluj-Napoca : Lăzărea- 
nu - PORATCHI, PEXA, Mu- 
șat, Ciocan — ANCA, Cozarec 
(min. 72 Bichescu), Cîmpeanu, 

Vaczi — Batacliu, Barbu.
A arbitrat Fr. Coloși — 

București ; la linie: Ai. Avra- 
mescu (Ploiești) și V. Dumitru 
(Oltenița),

Trofeul Petschovschi : 9.
La tineret speranțe : 1—0

(1—0).

CRAIOVA, 14 (prin telefon).—
Gazdele s-au angajat în acțiuni 

ofensive (dovadă și dispunerea 
jucătorilor în 4—2—4), dar atacu
rile s-au purtat deseori sub sem
nul întîmplării, trădînd o lipsă de 
omogenitate la startul sezonului. 
De cealaltă parte, clujenii au în
cercat să taie acțiunile gazdelor 
pe tot terenul, dar s-au consumat 
în acest efort, nemaiavînd nici 
un fel de resurse în puținele mo
mente ofensive declanșate. Am 
putea spune că astăzi (n.r. ieri), 
pe stadionul din Craiova, doar 
Bălăci a demonstrat o -valoare 
tehnică deosebită, în rest am asis
tat la o luptă oarbă, în care ba
lonul a avut deseori traiectorii 
caracteristice unor echipe de ca
tegorie inferioară. Fără îndoială 
că craiovenii au avut unele ocazii 
de gol, cum ar fi cea din min. 10 
(,,oap“ frumos al lui Cămătaru, pe 

lîngă) sau cea din minutul ur
mător, cînd clujenii au fost la 
un pas de k.o., dar Pexa a sal
vat de pe linia porții, pentru ca 
în secunda următoare Porațchi să 
se înalțe peste Cămătaru si Oble
menco trimitînd în corner. Golul 
a fost înscris de DAȘCU (min. 
22), la o ieșire inoportună a lui

Mateescu —
R. Nunweiller

Ciugarin, Gri- 
O. lonescu —

Niculescu (toți

situl Lucescu, au forțat ceva 
mai mult victoria în prima 
parte a reprizei secunde, cînd 
(în min. 49) au și trecut pe 
lingă o mare ocazie de a des
chide scorul: la centrarea de 
pe partea dreaptă a lui Lucescu, 
fundașul Mateescu (venit pînă 
in careul advers) a' reluat pla
sat cu capul, dar Răducanu a 
scos splendid mingea în corner.

în concluzie, rezultatul de 
egalitate este echitabil, la ca
pătul unui meci de la care 
așteptam mai mult.

Constantin FIRĂNESCU

Stadion 1 Mai ; teren bun ; timp noros și friguros ; spectatori aproxi
mativ 10 000. Au marcat : MOLDOVAN (min. 23), RADU II (min. 38, 62, 
66, 85). Raport de cornere : 4—3 , raportul șuturilor ia poartă : 19—12 
(pe spațiul porții : 8—3).

F.C. ARGEȘ : Cristian — Zamfir (min. 80 Bărbulescu), OLTEANU, 
Dumitrescu, IVAN — CÎRSTEA, IOVĂNESCU, Dobrin — Roșu (min. 77 
Radu III), RADU II, D. Popescu.

F.C. CONSTANȚA : Ștefănescu — Mustafa, Antonescu, Bălosu, Gătej 
— I. Constantinescu M. POPESCU, Hoffmeister — PENIU (min. 77 Lică), 
MOLDOVAN, Turcu (min. 43 Mărculescu).

A arbitrat : I. Ciolan ; la linie : P. Mărășescu (ambii din lași) și R. 
Stîncan (București).

Trofeul Petschovschi : 9, La tineret-speranțe : 1—0 (0—0).

trează și RADU II reia pla
sat de la 6 ni aducind egala- 
rea și deschizînd suita celor
lalte trei goluri pe care avea 
să le înscrie după pauză, u- 
nul mai frumos ca celălalt.

La reluare, partida este 
de-a dreptul electrizantă atît 
prin desfășurarea ei cît și 
prin numeroasele acțiuni spec
taculoase desfășurate la am
bele porți. Dar, în timp ce 
constănțenii s-au întrecut în 
ratări, cele mai mari fiind a- 
celea din min. 54—61—80 și 
82 — cînd Moldovan, Peniu și 
Hoffmeister au greșit clare 
poziții de marcare, localnicii 
au profitat din plin de fiecare 
posibilitate de majorare a sco

Lăzărescu, care n-a apreciat bolta 
mingii trimisă de Purima.

După pauză, jocul scade și mai 
mult. O singură acțiune de mare 
frumusețe (Bălăci min. 67, slalom 
printre patru apărători) este tăiată 
„inspirat" de Ciocan, care trimite 
în corner. In rest, aglomerări clu- 
iene la mijlocul terenului și por
niri lipsite de convingere înspre 
poarta adversă. La acest capitol 
a excelat Barbu, efectiv figurant 
pe teren, o victorie fără îndoială 
meritată a echipei craiovene, dar, 
care, cel puțin în jocul cu „U“ 
Cluj-Napoca a marcat un regres 
de personalitate.

loan CHIRILĂ

MfCIUL A ÎNCEPUT ÎN MINUTUL 70!
Stadion Municipal ; teren moale, timp frumos : spectatori aproximativ 

8 000. Au marcat: LUPU (min. 70), și DEMBROVSCH| (min. 80 din 
11 m). Raport de cornere : 6—2, raportul șuturilor la poartă : 15—5
(pe spațiul porți : 6—3).

C.F.R. : Budușan — Bilă, CIOCAN, Vișan, LUPU — L. Mihai, Șoa (min. 
46 Gostilian). BOCA — Coloji, Adam (min. 58 Popa), Moga.

„POLI” TIMIȘOARA : Cetona — Mioc (min. 89 Belanov), PĂLTINIȘAN, 
Menedințu, Maier - COVALCIC, Șerbănoiu, COTEC — Anghel (min. 78 
Roșea), Dembrovschi, Petrescu.

A arbitrat : |. Rus ; la linie : 1, Soos (ambii din Tg. Mureș) și N. 
Barna (Tirnăveni).

Cartonașe galbene : CIOCAN, LUPU ; Trofeul Petschovschi : 9 ; La 
tineret-speranțe : 0—1 (0—0).

CLUJ-NAPOCA, 14 (prin tele
fon). —

Pe drept cuvînt s-ar putea 
spune ca meciul a început de 
fapt în min. 70 ! Cu primul lui 
gol. După un atac prelungit al 
formației gazdă, Cotec a încer
cat o degajare dintr-o bucată, 
balonul — lovit destul de tare 
— s-a înălțat, a luat o traiecto
rie curioasă, și a ajuns in cea

REȘIȚA, 14 (prin telefon). — 
înfringerea din etapa trecută 

suferită acasă de echipa mure- 
șeanâ îi amplificase prudența 
și gîndul său de remiză, cu care 
venise la Reșița, îl plasase din 
start pe laboriosul Boloni în 
linia defensivă. Din spaima 
unui nou eșec mureșenii nu se 
vor dcsmetici decît la 0—2, adi
că după ce BOJIN deschisese 
scorul, în urma unei șarje a lui 
Beldeanu și o centrare exce
lentă a lui Florea, și după ce 
FILIPESCU speculase, in min. 
33, cu un șut cu boltă de la a- 
proape 40 m, ieșirea lui Nagel 
din poartă. La 0—2, deci, A.S.A. 
iese din „corzi" și reduce din 
handicap, in min. 45, prin 
PÎSLARU, după ce Hajnal exe
cutase o lovitură liberă dc la 
18 m, iar Filipescu gafase in 
careu copilărește. Cu cinci mi
nute înainte de pauză, oaspeții 
mai avuseseră o marc ocazie, 

rului și în min. 62—66 și 85 
RADU II, care a lăsat o ex
celentă impresie, a punctat cu 
siguranță.

Gheorghe NERTEA

SUCCESUL S A
Stadionul 23 August ; teren 

bun ; timp rece ; spectatori a- 
proximativ 14 000. A marcat 
BOTEZ (min. 73). Raport de 
cornere 8—7, raportul șuturilor 
la poartă 12—12 (pe spațiul 
porții : 7—5).

SPORT CLUB BACĂU : Ur- 
sache — Lunca, CATARGiU. 
Volmer, Margasoiu — Cărpuci, 
DUTAN — ÂELENEI, Chitara 
(min. 57 FLOREA), Botez, 
Pană.

U.T.A. IORGULESCU - Bl 
RAU, Kukla, Schepp, Gal — 
BEDEA, Broșovschi, DOMIDE — 
Cura, Colnic, Uilecan (min. 42 
Sima).

A arbitrat : — Radu Șer- 
ban (Craiova) ; la linie : 
Cristian Teodorescu (Buzău) și 
V. Roșu (București).

Cartonașe galbene : BIRĂU, 
FLOREA; Trofeul Petschovschi: 
9.

La tineret — speranțe : 0—2 
(0-0).

BACĂU, 14 (prin telefon). —
Meciul a avut, în prima repri

ză, o desfășurare interesantă, cu 
multe faze spectaculoase la am
bele porti si perioade de echi
libru în care cele două echipe 
și-au creat cîteva ocazii bune de 
gol. Mai active, totuși, gazdele 
s-au găsit de trei ori în situația 
de a marca, dar de tot atîtea ori 
(în min. 21, 22 și 36) lorgulescu 
a intervenit salvator. La rîndul 
lor, arădenii au fost aproape de

laltă margine a careului Ia 
fundașul LUPU, infiltrat în a- 
tac. Șut frumos și precis al 
acestuia pe diagonala careului 
în coltul lung : 1—0. Acest gol 
ar fi trebuit, normal, să dea 
aripi echipei clujene.

Dar, spre surprinderea gene
rală, C.F.R.-ul nu a mai insis
tat ca pînă atunci, mulțumin- 
du-se cu fragilul avantaj și

Stadion Valea Domanului ; 
teren moale ; timp însorit-; 
spectatori — aproximativ 12 000. 
Au marcat : BOJIN (min. 22), 
filipescu (min. 33), boloni 
(min. 51 autogol), PÎSLARU 
(min. 45 și 55). Raport de cor
nere : 7—5, raportul șuturilor
la poartă : 12—15 (pe spațiul 
porții : 5—3).

F.C.M. : Constantin — Chivu, 
Ologeanu (min. 70 Kiss), HER- 
GANE, Filipescu — Gabel 
(min. 70 Bora), Căprioru, BEL
DEANU — Atodiresei, BOJIN, 
FLOREA.

A.S.A. : Nagel — Gligore, 
M. Kiss, Ispir, Onuțan — Va- 
rodi, Naghi. BOLON| — FA- 
ZEKAS, PÎSLARU, HAJNAL.

A arbitrat : C. Ghiță ; la li
nie : Tr. Moarcăș și Gh. lo
nescu (toți din Brașov).

Cartonașe nalbene : BO
LONI, GLIGORE, NAGHI.

Trofeul Petschovschi : 9.
La tineret-speranțe ; 2—0

(0-0).

însă șutul lui Hajnal din careu 
a lovit muchia barei și n-a 
vrut să intre in gol.

Vâzînd că șansa nu-i prea a- 
jutaste prin maniera lor pruden
tă, mureșenii vor forța în re
priza secundă cînd vor înscrie... 
două goluri ! Primul goi, prin... 
BOLONI. care. la centrarea 
excelentului Florea, a trimis 
în proprie poartă, amenințai de 
Bojin ; celălalt — în poarta ad
versă — prin PÎSLARU care a 
știut să fructifice bîibiiala lui 
Chivu și Ologeanu. Și. din acest 
minut, 55, încep marile emoții 
ale echipei reșițene, căci defen
siva gazdelor s-a clătinat foarte 
des și foarte ușor, iar atacul 
n-a reușit decît două șuturi pe 
spațiul porții în toată repriza 
secundă. Apărarea echipei gazdă 
va face mari eforturi căci Fa- 
zekaș (min. 63), Naghi (min. 
70) și Varodi (min. 85) sînt la 
cîțiva pași de egalare, iar Her- 
gane reușește în ultimul minut 
să respingă atacul unei formații 
foarte periculoase în ofensivă, 
dar intrată în arenă cu un 
moral șovăielnic.

Mircea M. IONESCU

CONTURAT GREU

a deschide scorul (în min. 35 șl 
43) prin Uilecan și Sima însă 
suturile acestora, din poziții fa
vorabile, au ocolit de puțin poar
ta lui Ursache.

După pauză, gazdele domină cu 
autoritate în primele 20 de mi
nute dar atacul lor se dovedește 
neinspirat si sterili. U.T.A. se 
apără în acest timp exact si con
traatacă rar, dar periculos. Așa 
cum s-a întîmplat în min. 72 cînd 
Cura ratează o mare ocazie. Un 
minut mai tîrziu, băcăuanii se 
vor găsi din nou în ofensivă ș! 
BOTEZ, excelent lansat printre" 
de Aelenei, rămîne singur fată In 
față cu lorgulescu pe care-1 dri
blează scurt si înscrie. Din acest 
minut, U.T.A. iese cu toată echipa 
în atac și. pînă la sfîrșitul jocu
lui, oaspeții vor evolua din ce în 
ce mai bine supunînd apărarea 
gazdelor la o presiune grea din 
care aceasta nu va reuși să sca
pe decît odată cu fluierul final 
al arbitrului. în această perioadă 
U.T.A. va marca un gol, prin 
Cura, în min. 76, gol validat de 
arbitrul de tușă V. Roșu dar anu
lat de ,,centralul" R. Șerban (pe 
motiv de ofsaid) care, cu excep
ția acestei faze discutabile, s-a 
achitat în bune condițiuni de sar
cina unui meci deosebit de greu.

Mlhai IONESCU

C.F.R. CLUJ-NAPOCA w
POLI TIMIȘOARA 1(0)

permitînd oaspeților să atace, 
să realizeze cîteva faze peri
culoase la poarta lui Budușan. 
La una din aceste acțiuni, Co
tec a pătruns decisiv printre 
Vișan și Lupu, primul faultîn- 
du-î în momentul cînd se pre
gătea să șuteze. Arbitrul a a- 
cordat prompt penally. A exe
cutai impecabil DEMBROV
SCHI 1—1. Ce s-a întimplat 
pînă în min. 70 ? Aproape ni
mic deosebit. Jocul a fost mo
de?!. sărac in faze de poartă, 
cu multe greșeli dc ordin teh
nic. C.F.R. a dominat ca de 
altfel și în ultimele 10 minute, 
dar acțiunile ofensive ale echi
pei clujene nu au avut cla
ritate, foarte puține dintre _ ele 
încheindu-se cu șuturi pericu
loase la poarta lui Catona.

Laurențiu DUMITRESCU



în „Trofeul Carpați“ la handbal masculin A ÎNCEPUT TURNEUL INTERNATIONAL
7

ROMÂNIA A ÎNTRECUT IUGOSLAVIA CU 17-14
BAIA MARE, 14 (prin tele

fon). Sala sporturilor _s-a^ do
vedit neîncăpătoare simbătă și 
duminică pentru marele număr 
de iubitori ai handbalului, dor
nici să asiste la partidele ofe
rite de „Trofeul Carpați", com
petiție de mare 
în lumea sportului, 
mul celor peste 3000 de spec
tatori, ajuns simbătă la apo
geu, a fost alimentat de victo
riile obținute de reprezentati
vele A și B ale României în 
fața unor echipe de marcă, 
Iugoslavia și respectiv R. D. 
Germană.

ROMANIA — IUGOSLAVIA 
17_ 14 (10—6). într-o partidă de
mare tradiție și ambiție, ve
ritabil derby al competiției, e- 
chipa României s-a regăsit, ad- 
judeeîndu-și pe merit o presti
gioasă victorie în fața reduta
bilei reprezentative a Iugosla
viei. De la început vrem să 
precizăm că în timp ce cam
pionii olimpici au avut la dis- 

............. ’ cam- 
lipsit

prestigiu 
Entuzias-

au cedat mai ales psihic, au 
intrat în derută. Atacul ro
mânilor are meritul de a fi 
jucat calm și de a-și fi confir
mat incisivitatea prin 
Licu s> Cosma, autori 
goluri surpriză, rod al acțiuni
lor purtate în viteză, 
capitol insă progresul 
lasă încă așteptat.

Echipa României a dominat 
întregul meci (doar în primele 
zeci de secunde Iugoslavia a 
condus cu 1—0) dovedind un 
potential crescut și o ambiție 
pentru care merită a fi elo-
,A\\\\\\\\\\\\\\\\\V

J. Voreth (Ceho-

Voina, 
ai unor

La acest 
real se

C. Sladky și 
slovacia).

UNGARIA
18—17 (14—9)
desfășurat sub semnul dorinței 
aprige de victorie, care a ani
mat ambele formații. Realiza
tori : Gubany 5. Molnar 4, Sii- 
voltos 3., Szilagy 3. Kontra 3 
(Ung.) și Țanev 4, Bodenski 3, 
Matuski 2. Ghcorghiev 2, Alad- 

“ ‘ ‘ 2 
Și

- BULGARIA
Un meci aspru

jov 2. Genev 2, Doicinov 
(Bulg.) Arbitri : M. Marin 
R. Iamandi (România).

IUGOSLAVIA — UNGARIA 
20—20 (10—10). Partidă fru-

A MECIURILOR DRAMATICE"

DE SAH AL ROMÂNIEI I

poziție întregul efectiv, 
pioanei mondiale i-au 
trei Jucători : Tudosie — acci
dentat.’ Kicsid și Stockl — tre- 
cuți temporar în formația se
cundă a țării.

PAUL TIEDEMANN : „O ETAPA
Antrenorul echipei R.D. Germane a opinat că simbătă a 

fost etapa meciurilor dramatice. „Consider — a spus Tiede
mann — că arbitrajul ne-a defavorizat în meciul cu România 
B. Acest lucru nu înseamnă că am pierdut meciul din cauza 
arbitrilor Eșecul se datorează evoluției nesigure a echipei 
noastre care are în componență cițiva tineri ce trebuie încă 
rodați. Partida România — Iugoslavia a fost cea mai fru
moasă de pină acum. Cred că jocul, aproape fără cusur, 
practicat de gazde, mai ales în apărare, a ' 
pe campionii olimpici, care n-au găsit nici

I

%\\\W\\\\\\\\\\\v

derutat permanent 
un fel de replică".

g

g

REZULTATE TEHNICE 
Simbătă 

Ungaria — Bulgaria 
18-17 (14—9) 

România (B) — R.D. Germană 
13—12 (8—6) 

România — Iugoslavia 
17-14 (10—6) 

Duminica 
Iugoslavia — Ungaria 

20—20 (10—10) 
CLASAMENT

3 3 0 0
3 12 0
3 111
3 111
3 1 0 2 52-63

3 0 0 3 58—73

73—55
50—49
52—47
56—54

6
4
3
3
2 
0

1. ffomânia
2. Ungaria
3. R.D.G.
4. iugoslavia
5. România B
6. Bulgaria

PROGRAMUL DE AZI
ora 15,35 :
România (B) — Bulgaria 
ora 16,55 :
R. D. Germana — Iugoslavia 
ora 18,15 :
România — Ungaria

Prin ce a meritat selecțio
nata română victoria ? In pri
mul rînd prin jocul său în de
fensivă. C. Penu a fost și sîm- 
bătă, ca și în atîtea alte ocazii, 
cvasi imbatabil, dînd siguranță 
echipei, mobilizînd-o. Apăra
rea a închis culoarele de șut, 
a jucat mobil, agresiv, a frac
tional în permanentă cursivita
tea atacurilor „plavilor". Hor
vat și ai săi, scoși din mînă 
de Penu (eroul meciului), ne
găsind nicicum drumul spre gol

giată. Au înscris : Licu 5, 
Voina 3, Cosma 3. Birtalan 3, 
Grabovschi 2. Drăgăniță (Ro
mânia) și Pavicevici 6, Pokra
jac 3. Karalici 2. Miljak, Hor
vat și Fejsula (Iug.). Au arbi
trat Palie Thomassen și Hjuller 
Knut (Danemarca).

ROMÂNIA (B) — R.D. GER
MANĂ 13—12 (8—6) Aproxima
tiv 20 de minute secunzii Ro
mâniei au jucat superb, condu
cted cu 7—2 o echipă care fără 
Ganschow și Lackenmacher — 
retrași din activitate, Hilde
brand și Engel — bolnavi, 
nu-și găsește busola. Apoi par
tida s-a echilibrat. Ca 
pasionantă cursă de 
handbaliștii din R.D. 
au refăcut întregul 
ajungînd ca în min.

avantaj : 
dramatic.
E. Trofin și M. 

întors însă situația 
lor și de la 11—12, 

de 
ro- 
mi- 

de 
ta-

echilibrată. Au în-moașă și ... __ _
scris : Miljak 6, Radjenovici 4, 
Karalici 3, Pavicevici 2. Bojo- 
vici, Horvat, Pokrajac, Fejsula, 
Krivokapici (Iugoslavia) și Ke- 
nyeres 4. Szylagy 3, Kovacs 3, 
Vass 3. Molnar 2. Șiivoltos 2, 
Gubany 2, Buday (Ungaria). 
Au condus excelent V. Sidea 
și P. Cirligeanu (România).

Hristache NAUM
Horia ALEXANDRESCU

într-o 
urmărire. 
Germană 
handicap, 
36 să ob- 
10—9. în- 

elevii
țină chiar 
tr-un final 
antrenorilor
Pintea au 
în favoarea
Folker și Cheli au înscris 
două ori. aducînd echipei^ 
mâne o victorie aplaudată 
nute în sir. A fost o probă 
foc pentru o serie de tineri 
lentați (Croitoru, Folker, Cheli, 
Matei ș.a.) pe care ei au tre
cut-o cu succes și datorită 
sprijinului consistent oferit de 
Kicsid și Stockl. Foarte bun 
portarul Munteanu. Au mar
cat : Folker 4, Cheli 2. Kicsid 
2, Deacu 2. Schmidt, Stockl, 
Croitoru de la învingători, res
pectiv. Kăhlert 4. P. Rost 3, 
Biihnie 2. Schmidt, Pietsch, 
H6ft de la învinși. Au condus

După un meci de rugby dramatic,

SPORTUL STUDENȚESC - FARUL 9-6!
Ieri dimineață, în Tei, tre

buia să fie o adevărată „sărbă
toare rugbystică". Că nu a fost, 
de vină sînt mai mulți factori. 
In primul rînd, așa cum se pre
zintă acum baza sportivă stu
dențească, în plin proces de re
facere, ea apare complet neco
respunzătoare din punctul de 
vedere al spectatorului care nu 
are la dispoziție nici măcar o 
tribună. Apoi, XV-le campion 
— Farul — a jucat mai slab 
decît ne obișnuise în ultimul 
timp cuprins, parcă, prea de
vreme, de suficiență. în fine, 
arbitrul Dinu Spirea, a scăpat 
partida din mînă chiar de la 
început. Jucătorii au. simțit a- 
cest lucru și au transformat 
fiecare contact intr-un prilej de 
răfuieli, de „plutire de polițe". 
Rezultatul ? Două eliminări 
(Drăgulescu, min. 5 și FI. Ata- 
nasiu, min. 25), ceea ce a creat 
evident dezechilibru în teren în 
favoarea oaspeților. Nu sintem 
în nici un fel pentru tolerarea 
jocului dur, neregulamentar, dar 
he opunem, totodată, categoric 
unor eliminări pripite, insufi
cient justificate, a doi oameni 
într-un joc decisiv, fapt care, 
firește, duce la enervarea tutu
ror (jucători, antrenori, spec
tatori), la însăși degradarea în
trecerii sportive. Arbitrii au și 
alte metode de a-și impune 
autoritatea și de a asigura buna 
desfășurare a unei partide de 
rugby.

Acestea fiind spuse, vom a- 
răta că, în ciuda unui handicap 
pe care Sportul studențesc a 
fost nevoit să-1 suporte încă 
din primele minute, bueurește- 
nii sint cei care au f«st mai 
tot timpul la cîrma jocului.

Conduși magistral de Fugigi, 
pe înaintare, și de Mihai Nico- 
lescu, pe liniile dinapoi, ei nu 
au cedat, compensînd inferiori
tatea numerică printr-un mare 
efort de voință și o ambiție 
extraordinară, ca și printr-o 
permanentă circulație a jucăto
rilor în spatele purtătorului de 
balon, fie în situațiile de atac 
(și nu au fost puține), fie în 
cele de apărare. Iată de ce 
considerăm că victoria Sportu
lui, smulsă în condiții dramati
ce, abia în... min. 80 (Fugigi, a 
transformat o 1. p.), este pe de
plin meritată și logică. De cea
laltă parte, așa cum spuneam, 
Farul a decepționat nemaiară- 
tind forța și siguranța de altă
dată. Desigur, poate fi vorba 
doar de o eclipsă de formă tre
cătoare...

Au marcat : Nicolescu l.p.c. 
(min. 22), Fugigi 2 l.p. (min. 75 
și 80), ~
48) și

respectiv Bucos l.p. (min. 
tot el l.p.c. (min. 60).

Dimitrie CALLIMACHI

și celelalte rezultate ale 
a 9-a : SERIA I : Rul-
Bîrlad — Steaua 9—17 

Gloria — C.S.M. Sibiu

Iată 
etapei 
meniul 
(3—8), 
4—i (0—4), Minerul Gura Hu
morului — T.C. Ind. Constanta 
7—0 (0—0). * ’ ’
Farul 24 p ; 2. Sportul studen
țesc 24 p ; 3. Steaua 23 p. SE
RIA A II-A : Olimpia — Agro
nomia Cluj-Napoca 13—13 (6—3), 
Știința Petroșani — Politehnica 
Iași 23—10 (16—0), Dinamo — 
Vulcan 28—3 (6—0), Universita
tea Timișoara — Grivița Roșie 
16—6 (6—3). 1. Dinamo 24 p ; 
2. „U“ Tini. 23 p ; 3. Știința 
23 p.

în clasament : 1.

în Aula Bibliotecii Centrale 
Universitare, gazdă tradițio
nală a marilor competiții șa- 
hlste din Capitală, a început 
ieri cea de a 16-a ediție a Tur
neului internațional al Româ
niei, care reunește jucători din 
10 țări. După cum am mai a- 
nunțat, 
tegoria 
(media 
cesare 
pentru _ . 
maestru internațional.

Tragerea la sorți, 
ieri dimineață în cadrul ședin
ței tehnice, a stabilit următoa
rea ordine pe tabela turneului:

1. Atanasov (Bulgaria), 2. Ra
dovici, 3. Pinter (Ungaria). 4.

concursul este de ca- 
a 6-a pe scara F.I.D.E. 
Elo — 2389 p), "
9 puncte (60 
obținerea unei

fiind ne- 
la sută) 
note de

efectuată

Stanciu, 5. Ghitescu, 6. Ungu
reanu, 7. Barle (Iugoslavia), 8. 
Augustin (Cehoslovacia), ' 9. 
Sveșnikov (U.R.S.S.). 10. Moh- 
ring (R.D.G.). 11. Ogaard (Nor
vegia). 12.
(Cuba), 14. 
15. Subă, 16.

Aseară a 
rundă. S-au 
zultatele : Atanasov 
'/2—*/a, Radovici — 
Pinter — Hammer într., Stan 
ciu — Diaz 1—0, Ghițescu — 
Stoica într., 
Ogaard 0—1, 
ring */>—'A, Augustin 
nlkov 'A—'A.

Astăzi de la ora 16, se des
fășoară runda a 2-a.

Stoica, 13. Diaz 
Hammer (Elveția), 
Pavlov.
avut loc prima 

înregistrat re- 
— Pavlov 

Șubă într.,

Ungureanu —
Barle — Moh- 

Sveș*

ECHIPA NAȚIONALĂ DE HOCHEI
ȘI-A ÎNCHEIAT PREGĂTIRILE

Lotul reprezentativ de hochei, 
care urmează să la parte între 
18—28 martie la întrecerile grupei 
B a Campionatului mondial, pro
gramate în orașele Biel și Aarau 
(Elveția), sl-a încheiat pregătirile 
sustinînd aseară, pe patinoarul 
artificial „23 August" din Capi
tală, cea de-a doua partidă de ve
rificare cu formația cehoslovacă 
de liga a H-a Strojarne Mar
tin.

Ca șl în primul meci (6—5), vic
toria a revenit hocheistilor ro
mâni cu scorul de 12—5 (8—3, 2—2, 
2—0). Iotul pleacă în Elveția 
marți dimineața.

★
In deschidere, echipa „Școlarul" 

București a întîlnlt selecționata de

juniori a Spaniei. cîșitigînd cu 
scorul de 4—2 (1—0. 1—0, 2—2).

C. E. DE JUNIORI
(Urmare din pag. 1)

Christiansen, Hansen (2), res
pectiv, Mulliez, Gerărd, Fau- 
chard, Mass. Pentru a se deci
de învingătoarea, fiecare echi
pă a beneficiat de cîte trei șu
turi de 
nezi au fructificat două (Sc'ny- 
berg și Christiansen), 
francezi 
nind 8—6. Au arbitrat : J. Ha- 
raldscn (Norvegia) — R. Mes
singer (Ungaria).

penalitate. Juniorii da-

iar cei 
nici unul, scorul deve-

ANA PASCU, UN MERITORIU LOC 3 
LA „TROFEUL MARTINI"

TORINO, 14 (prin telefon). 
După disputarea Cupei Europei 
la floretă feminin (actuala ediție 
a revenit echipei Dinamo Kazan 
care a învins în finală pe M.T.K. 
Budapesta cu 9—6) în localitate 
s-a desfășurat turneul individual 
dotat cu „Trofeul Martini". Au 
participat 227 de concurente. Re
prezentantele noastre au obținut 
următoarele poziții : Ardcleanu si 
Crișu eliminate după turul III, 
Stahl locul 8, Jenei — 9, Bartoș

— 24. Ana Pascu a reușit să se 
califice în finala competiției, ob- 
tinînd un meritoriu loc 3, în urma 
victoriilor la Palm (5—2), Schwar
zenberger (5—3) șl Rejto (5—4). 
plerzînd la Belova (1—5) și Sido
rova (4—5, după ce a condus cu 
4—3 !). Iată clasamentul final : 
1. Belova (U.R.S.S.) 4 v, 2. Rejto 
(Ungaria) 3 v, 3. Pascu (Româ
nia 3 v, 4. Sidorova (U.R.S.S.) 
3 v, 5. Schwarzenberger (Ungaria) 
2 v, 6. Palm (Suedia) o v.

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT
BASCHET • în ultimul meci 

al turneului său în R. P. D. Co
reeană echipa feminină a Româ
niei a învins selecționata tării 
gazdă cu 94—92 (48—50). Alte re
zultate din turneu : România — 
Sel. Amnokan 82—79. România 
— Sel. Armatei Populare Coreene 
74—77. România — R. P. D. Co
reeană 71—74.

BOX • La Lodz : Gwardia — 
Dynamo Berlin 10—8.

CICLISM • După 6 etape în 
cursa Paris—Nisa, lider se men
ține olandezul Kuiper, urmat de 
spaniolul Ocana la 18 sec. și fran
cezul Hurent la 22 sec. Etapa a 
5-a a revenit francezului Dangull- 
laume. • în cursa celor două mări 
(Tireniană si Adriatică) după 2 
etape conduce Merckx, urmat de 
Roger de Vlaemlnck la 7 sec.

HANDBAL • Turneul masculin 
de la Sofia : R. A. Egipt — Lo
komotiv 13—8 (6—4) • în semi
finalele C.C.E. (feminin) : Radnic- 
ki Belgrad — Union Admira Land- 
haus 20—7 (11—4).

HOCHEI • Grupa C a campio
natului 
cu 1 
triei care a 
sament, în 
6 p, Franța 
Anglia 0 p. 
zi : Austria 
2—0, 5—0). Ungaria - 
10—2 (2—0, 2—1. 6—1).

MOTO • Cursa de 200 de mile 
de la Daytona Beach (Florida) a 
fost ctștlgată de Johnny Cecotto 
(Venezuela) pe o motocicletă 
Yamaha, care a parcurs 321 km 
cu o medie orară de 175,048 km.

NATATIE • La Tallin, în ca
drul primei zile a meciului dintre 
echipele U.R.S.S. și R. D. Ger
mane, Ulrike Tauber (R.D.G.) a 
stabilit un nou record mondial la 
200 m mixt eu 2 : 17,3. iar Vladi
mir Raskatov (U.R.S.S.) a reali
zat un nou record european la 
400 m liper cu 3 :59.6. De ase
menea, Roger Pytell (R.D.G.) a 
corectat si el recordul european 
la 200 m delfin realizînd 2 : 01,70. 
• La Havana (al doilea meci 
de polo) Cuba — Ungaria 7—6 
(1—1, 2—3, 3—0. 1—2).

PATINAJ O Simbătă la Inzell, 
cunoscuta sportivă americană 
Sheila Young a stabilit un 
record mondial în proba 
500 m cu 40,68.

RUGBY « Scor record, la _ 
dra. unde echipa Hendon a în
vins formația daneză Comet cu 
100—16 !ll

SCHI • Campionatele balcanice 
la Mavrov (Iugoslavia). Ștafeta 
3X10 km. seniori a fost cîștigată 
de formația Bulgariei cu lh32:2l,0. 
Echipa României (Mandros, Gîr-

încheiat 
AUS-

i mondial s-a
victoria echipei ___

totalizat 8 p. în cla- 
continuare : , Ungaria 
4 p, Danemarca 2 p. 
Rezultate din ultima 
— Franța 7—1 (0—1, 

Danemarca

nou 
de

Lon-

nltă, Volcu) s-a clasat ne locul 
secund, în același timp cu învin
gătoarea. Pe locurile următoare 
Iugoslavia și Grecia. In probele 
rezervate juniorilor, echipele Ro
mâniei au obtinut locul 3 • La 
Holmenkolien. cursa de 15 km : 
1. Kolvisto (Finlanda) cu 43:57,10 
a Concursul de biatlon de la 
Zakopane s-a Încheiat cu proba 
de ștafetă 4X7,5 km, în care vic
toria a revenit echipei U.R.S.S.

SCRIMA • Desfășurată la Ham
burg întîlnlrea de sabie dintre e- 
chlpele României si R. F. Germa
nia s-a încheiat cu victoria re
prezentanților noștri : 10—6, 
nunctele realizate de Nilcă 
Marin (3), Frunză (2), Pop 
A lipsit Irimiciuc.

ȘAH ■ In runda a 6-a a 
neulul de la Belgrad, românca 
Margareta Mureșan-Juncu a cîști- 
gat în 41 de mutări partida cu 
Erenska (Polonia). Alte rezultate : 
Novakovici — Veroczi 0—1, Boș- 
kovici—Ivanlci 0—1, Stadler — 
Kalhbrener 1—0. în clasament
conduce Veroczi cu 6 p, urmată 
de Gaprlndas"'ili. Ivanka si Lema- 
ciko cu 5 p (1). Mureșan ocupă 
locul 6 cu 3 1/2 • La Skoplje, în 
runda a 11-a Anatoli Karpov a clș- 
tigat la Jancev. Alte rezultate : 
Vaganian — Tarjan 1—0, Adorian- 
Gheorghlevschi 1—0 • La Lone 
Pine (California) după 6 runde 
conduce Tigran Petrosian cu 5 p.

TENIS • Finala turneului de 
la Hampton (Virginia) și-o vor 
disputa Iile Năstase si Jimmy Con
nors. în semifinale : Năstase — 
Billy Martin 6—2, 6—1, Connors — 
Dlbley 6—4. 7—6 a La Ciudad de 
Mexico, în semifinale : Ramirez 
— Lara 6—4. 6—3, Eddie Dibbs — 
Guillermo Vilas 3—6, 7—6, 7—6 a 
în finală la NUrnberg se vor în- 
tîlni Gauven (6—4, 7—5 cu Koch 
în semifinale) și Frew McMillan 
(6—4, 6—3 cu Taroczy) a La
Philadelphia, în meciul dintre e- 
chipele URSS si SUA (un singur 
set) : Metreveli — Gerulaltis 7—5, 
Rosemary Casals — Natasa Cimi- 
reva 6—2, Morozova, Korosina — 
King, Casals 6—2, Gerulaitis,Ma
yer — Borisov Kakulia 6—2. King. 
Mayer —. Morozova, Metreveli 
6—3. Următoarele jocuri vor avea 
loc la Cleveland si Indianapolis • 
Sferturi de finală la Memphis : 
Lutz — Newcombe 6—7. 6—3, 6—2. 
Borg — Riessen 1—6. 6—4, '6—3. 
V. Amritrai — Drysdale 6—4, 6—3, 
Smith — Tanner 6—4, 7—6 • tn 
„Cupa Jean Becker", rezervată ju
cătorilor sub 16 ani. echipa Ro
mâniei va întîlni, în deplasare, se
lecționata Bulgariei, la 16 iulie.

VOLEI • La Tokio : U.R.S.S. — 
Japonia (m) 3—2 (—10. 12, —6, 12, 
14).

prin 
<3), 
(2).

tur-

ITALIA — UNGARIA 7—5 
(0—1, 4—2, 3—2).

CLASAMENTUL FINAL
1. ROMANIA, 2. Iugoslavia; 

3. Austria, 4. Norvegia, 5. Da
nemarca, 6. Franța, 7. Italia, 8. 
Ungaria, 9. Spania.

„Cupa fair-play" 
Iugoslaviei.

echipa

CAMPIONATE
DE
IN

FOTBAL
EUROPA

ITALIA (etapa 21). Ascoll —i 
Verona 2—0 (Zandoli 2), Bologna 
— Cagliari 0—0, Inter — Como 
2—1 (Libera șl Boninsegna, res
pectiv CappeUini). Juventus — 
Milan 1—1 (Sabadini, respectiv Ca
pello). Napoli — Torino 0—0. Pe
rugia — Cesena 1—0 (Curl). Ro
ma — Lazio 0—0, Sampdoria —• 
Fiorentina 0—0. Clasament : Ju
ventus 35 p, Torino 30 p, Milan 
29 p. Inter 27 p. In clasamentul 
goigeterilor conduce Pu-llci (To
rino) cu 15 goluri marcate.

R. D. GERMANĂ (etapa 12) : 
Aue — Dynamo Berlin 1—0. Mag
deburg — Cottbus 3—0. Chemie 
Leipzig — Dynamo Dresda 1—1, 
F. C. Karl Marx Stadt — Zwickau 
5—2, Halle — Erfurt 1—1, Jena — 
Lok. Leipzig 1—1, Riesa — Vor- 
wărts Frankfurt pe Oder 2—2. (n

Mag-clasament : Dresda 30 
deburg 26 p. Jena 25 p.

ANGLIA (etapa 35) : 
ham-Liverpool o—1 ;
Manchester City 0—0 ; i 
Arsenal 1—1 ; ~ ___ _____
3—1 ; Everton-Queen’s Park o—2; 
Manchester United-Leeds 3—2 ; 
Newcastle-West Ham 2—1 ; Shef
field-Wolverhampton 1—4. clasa
ment : Q. P. Rangers 47 
Liverpool 45 p (un joc mai 
Un).

R. F. GERMANIA (etapa 
Pe primul loc se află Borussia 
Monchengladbach cu 34 p, ur
mată de S. V. Hamburg-31 și 
F. C. Kaiserslautern 29 p. Bayern 
Miinchen ocupă locul 5 cu 27. 
Rezultate : Offenbach-Bayern
2—2 ; Borussia-Eintracht Frank
furt pe Main 4—2 ; Hamburg- 
Duisburg 3—o ; Kaiserslautern- 
Essen 5—0 ; Koln-Werder Bre
men 1—1.

D.

Blrming- 
Burnley- 

Coventry- 
Derby-N orwich

DE PRETUTINDENI

p. 
pu

24.)

CONFEDERAȚIA Africană de 
Fotbal al cărui congres s-a ți
nut la Addis Abeba, a hotărît 
ca ediția a 11-a a Cupei Africii 
să se desfășoare în 1978 în Gha
na. Pentru ediția a 12-a și-a de
pus candidatura Senegalul,

COMISIA de presă a Federației 
internaționale de fotbal s-a de
clarat satisfăcută de stadiul lu
crărilor de pregătire a campio
natului mondial de fotbal ce va 
avea loc în anul 1978 în Argen
tina.

ÎN 
la Bogota : 
bla)-Ugarte (Peru)

„CUPA libertadores*
Mlllionarios (Colum-

4—0 (1—0)
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