
ECHIPA ROMÂNIEI - ÎNVINGĂTOARE
ÎN CEA DE A XVI-a EDIȚIE 

A „TROFEULUI CARPAJI“ EA HANDBAL
• In ultima zi, România a invins clar selecționata R.D. Germane: 21-14

încheiată marți seara în Sala 
sporturilor din Baia Mare, cea 
de a XVI-a ediție a competiției 
internaționale de handbal mas
culin dotată cu „Trofeul Car- 
pați“ a consemnat victoria me
ritată a primei reprezentative a 
României. Succesul a fost a- 
plaudat cu entuziasm de spec
tatori și apreciat de specialiști 
ca o nouă dovadă a forței hand
balului românesc. Lăsînd în 
urma sa pe campioana olimpi
că — formația Iugoslaviei, pre- 
curtl și alte două echipe de 
prestigiu — R.D. Germană și 
Ungaria, dominînd întrecerea, 
reprezentativa României a luat 
un start promițător în pregăti
rea participării sale la Jocurile 
Olimpice de la Montreal.

încredințarea organizării a- 
cestei mari întreceri municipiu
lui Baia Mare a fost o bună 
idee a F.R.H. Atît H.C. Minaur 
Baia Mare, cit și forurile loca
le care l-au sprijinit intens, 
s-au achitat excelent de dificila 
misiune ce li s-a încredințat. 
Organizarea a fost, din toate 
punctele de vedere, la cel mai 
înalt nivel și pcntni aceasta îi

felicităm din inimă pe băimă- 
reni.

Iată acum o succintă relatare 
a partidelor din ultima zi.

ROMANIA — R.D. GERMA
NA 21—14 (11—5). Doar la în
ceput partida a fost echilibrată. 
Apoi, după două ratări... spec
taculoase (min. 15, la 5—4, Licu 
ratează 7 m, iar Voina — sin
gur pe semicerc — trage în 
portar) șl trei sancțiuni severe 
administrate echipei noastre 
(Voina și Licu eliminați simul
tan, 7 m acordat cu ușurință), 
handbaliștii români marchează 
consecutiv 5 goluri și se distan
țează decisiv ! Penu apără ex
celent, apărarea capătă siguran
ță, iar ofensiva devine irezisti
bilă. Echipa R.D. Germane nu 
reușește să se regăsească (me
canismul ei s-a dereglat prin 
dispariția unor piese importan
te !) și privește cu resemnare

Hristache NAUM 
Horia ALEXANDRESCU

(Continuare in pag. 2-3)

Ștefan Birtalan va înscrie cu toată opoziția lui Radenovioi (nr. 14) 
Si Horvat (nr. 7). Fază din jocul România A—Iugoslavia.

Foto : Dragoș NEAGU

CINCI BOXERI DIN VENEZUELA LA „CENTURA DE AUR“
După cum anunță agenția 

Prensa Latina, au fost desem
nați și cei 5 boxeri din Vene
zuela care vor participa la com
petiția internațională „Centura 
de aur" (București, 19—25 apri
lie). Este vorba de vicecampio- 
nul Jocurilor Panamericane Al
fredo Perez (muscă) și de me-

daliații cu bronz la aceeași com
petiție : Odalys Perez (semi- 
ușoară), Pedro Gamarro (semi- 
mijlocie) și Alfredo Lemus 
(mijlocie mică, cîștigătorul edi
ției de anul trecut a „Centurii 
de aur“). Din delegație mai 
face parte semigreul Ernesto 
Sanchez.
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ETAPA A XX-a A DIVIZIEI A LA FOTBAL

STEAUA-PATRU PUNCTE AVANS!
Dominanta etapei de ieri este, 

fără îndoială, distanțarea lideru
lui, Steaua, urmare directă a vic
toriei obținute la Constanța și in
directă a infrîngerii suferite la Tg. 
Mureș de principala urmăritoare 
— de fapt, singura — Dinamo. E- 
vident, drumul spre titlu este încă 
lung, dar avansul de patru puncte 
luat de Steaua este, oricum, sitb- 
stanțlal.

Rezultate descura jante pentru 
echipele cu cea mai grea situație, 
și, in special, pentru Universitatea 
Cluj-Napoca, învinsă din nou pe 
teren propriu. Celeilalte formații 
clujene, șansa i-a surîs pină 
înainte cu citeva secunde de flu
ierul final, cînd a pierdut rezulta
tul de egalitate pentru care lupta
se și in care sperase atît de mult.

Din nou, mai mulți jucători au 
primit avertismente (cartonașe 
galbene) din partea arbitrilor, 
motiv pentru care unii dintre ei — 
deși s-au remarcat prin jocul 
prestat (rapidistul RontecL, de pil
dă, este autor a 3 goluri) — nu au 
fost sublimați distinct în forma
țiile lor din casetele tehnice ale 
cronicilor din paginile 2—3.

REZULTATE TEHNICE

• Dinamo a pierdut din nou la Tg. Mureș • Echipele clu
jene in situație tot mai dificilă • In grosul plutonului, ro
cadele continuă • Campionatul se întrerupe pină la 

28 martie

RAPID — UNIVERSITATEA CRAIOVA 4—2. 
RONTEA (X) înscrie al patrulea gol al^feroviarilor) 

Foto : S. BAKCSY

CLASAMENTUL
Sportul stud. — F.C. Bihor 2—0 (0—0)
Rapid — Univ. Craiova 4—2 (2—1)
A.S.A. Tg, Mureș — Dinamo 2—0 (2—0)
„Poli" Timișoara — Polit. lași 1—0 (0—0)
F.C.M. Reșița — Jiul Petroșani 2—0 (1—0)
„U" Cluj-Napoca — F.C Argeș 0—1 (0—1)
F.C. Constanța — Steaua 0—1 (0—0)
Olimpia S. M. — S.C. Bacău 0—0
U.T.A. — C.F.R. 2—1 (0—0)

ETAPA VIITOARE (duminică 28 martie)

Jiul — S.C. Bacău (0—3)
Steaua — A.S.A. Tg. Mureș (1-1)
„Poli" Timișoara — „U“ Cluj-Napoca (0—6)
Univ. Craiova — Sp. studențesc (1—1)
U.T.A. — F.C. Constanța (3-4)
Dinamo — Olimpia S. Mare (1—2)
C.F.R. Cluj-Napoca — Rapid (0—3)
F.C. Bihor — F.C. Argeș (0—0)
Polit. lași — F.C.M. Reșița (0—4)

ANTRENORUL
NU UN SIMPLU INSTRUCTOR, CI UN EDUCATOR!

Pe lingă școală și familie, pe lingă 
organizația U.T.C., pe lingă ceilalți 
factori educaționali care acționează 
pe diverse planuri (presă, radio-tele- 

viziune. cluburi și asociații etc.) un rol de 
prim ordin in modelarea tinerilor sportivi 
după cerințele etice ale societății noastre 
socialiste revine antrenorului.

Ca îndrumător si prieten al tinărului 
sportiv, ca om mai în vîrstă, cu mai multă 
experiență sportivă și de viață (in tovără
șia căruia linărul își petrece — la antre
namente, la competiții, în deplasări — un 
mare număr de ore din cursul unei săp- 
tămîni). adesea chiar ca un... confident, an
trenorul poate exercita o influență din cele 
mai directe, mai active și mai substanțiale 
asupra educării tinărului pe care-1 are în 
grijă, nu numai pe planul comportamentu
lui sportiv nropriu-zis ci și pe plan cetă
țenesc, social.

Acesta este un adevăr de necontestat, ve
rificat de practică ; pentru că — nu de 
puține ori — în comportarea frumoasă a 
unei echipe sportive am recunoscut trăsă
turi de caracter ale antrenorului ei, efortul 
acestuia de a insufla tinerilor săi „ucenici" 
ceva din „fair-play“-ul care l-a caracterizat 
și pe el ca sportiv, după cum — din pă
cate — în unele abateri care se înregistrea
ză pe terenurile de sport constatăm, cu re
gret, că răzbat carențe de caracter, de com
portare ale însuși antrenorului.

Iată de ce antrenorul trebuie să fie, IN 
PRIMUL RlND EL. un exemplu de com
portare. un model pozitiv de urmat. Se știe 
eit de 
cit de 
pe cei
aceea............. . .... ____ ____ _____ _____ ____
inte un sportiv cunoscut) are marea obli
gație morală și socială, de a se comporta 
în orice moment al activității sale, la an-

mult iubesc tinerii pe marii sportivi, 
mult tind ei să-și imite profesorii, 
pe care ii admiră și ii stimează. De 
antrenorul (mai ales cînd a fost îna-

trenament, in timpul competițiilor. în so
cietate. in așa fel incit sportivii să ia de la 
el numai pilde bune. Cinstea și'sportivita
tea antrenorului, spiritul său de dreptate, 
respectul fată de adversar, de arbitru, . de 
spectatori și de diverși oficiali sportivi, ati
tudinea sa fată de muncă și de diverse 
sarcini obștești 
și ordinea în 
de pregătire sau competiționale, toate aces
tea vor fi mai bine însușite de către tînărul 
sportiv dacă el le va învăța zi de zi, ceas 
de ceas, din contactul direct cu antrenorul, 
din exemplul său personal, mai mult decît 
din expuneri, din prelegeri, „de la catedră", 
sau din articole la gazeta de perete a clu
bului.

Antrenorul de sport trebuie să acționeze, 
în întreaga lui activitate, cu convingerea că 
el nu este doar un instructor al tinărului, 
in tehnica Șs tactica ramurii resnective, ci 
— în același timp — un educator al lui. 
Trebuie sâ arătăm însă că educația despre 
care este vorba nu privește doar latura 
sportivă ci, in egală măsură, pe cea cetă
țenească. socială. Iată de ce antrenorului 
nu trebuie să-i fie indiferent locul ne care 
tînărul sportiv îl ocupă sau și-l croiește în 
societate, atitudinea 
învățătură, viata sa 
prieteni în care își 
nivelul său cultural.

A fi nepăsător fată 
seamnă, pentru un antrenor, a ignora una 
din componentele de bază ale profesiei sale. 
Iar a Ie încălca, a acționa în sens negativ, 
înseamnă de-a dreptul a abdica de la în
săși etica acestei profesii, atît de frumoasă, 
atît de plină de responsabilitate, ca — de alt
fel — toate profesiile care implică contacte 
cu sufletul și mintea tineretului, acest imens 
bun al patriei.

care-i revin, disciplina 
respectarea programelor

sa față de muncă și 
în familie, cercul de 
petrece timpul liber,

de aceste obligații în-
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1. STEAUA 20 13 4 3 45—17 30
2. Dinamo 20 12 2 6 43—23 26
3. „Poli" Timișoara 20 9 4 7 30—29 22
4. S.C. Bacău 20 10 2 8 22—23 22
5. F.C.M. Reșița 20 10 2 8 24—27 22
6. F.C. Bihor 20 9 3 8 24—23 21
7. F.C. Argeș 20 8 5 7 22—26 21
8. A.S.A. Tg. Mureș 20 9 2 9 28—28 20
9. Politehnica lași 20 8 4 8 28—28 20

10. Sp. studențesc 20 9 2 9 24—28 20
11. Jiul Petroșani 20 8 3 9 30—32 19
12. Rapid 20 8 3 9 23—27 19
13. Univ. Craiova 20 7 4 9 26—22 18
14. F.C. Constanta 20 8 2 10 24—23 18
15. U.T.A. 20 8 2 10 24—32 13
16. Olimpia S. M. 20 6 5 9 18—32 17
17. C.F.R. 20 4 6 10 16—29 14
18. „U" Cluj-Napoca 20 5 3 12 23—25 13

GOLGETERI • 22 goluri : DUDU GEORGESCU (Dinamo) — 
4 din 11 m • 13 goluri : Iordănescu (Steaiua) — 5 din 11 m • 12 
goluri : Radu II (F.C. Argeș) • 11 goluri : Roznai (Jiud> • 10 
goluri : M. Sandu (Sportul studențesc).

AZI, REUNIREA LOTURILOR A ȘI DE TINERET (23 și 21 dc ani)
După cum am mal anunțat, în 

dimineața zilei de azi, la sediul 
F.R.F., se vor reuni selecționabilii 
din loturile reprezentative A și de 
tineret (23 și 21 de ani). Ei vor 
începe un stagiu de pregătire în 
vederea apropiatelor partide inter

naționale ale lunii martie : lotul 
A pentru jocul retur cu selecțio
nata Franței, clin preliminariile 
olimpice, iar loturile de tineret 
pentru dubla confruntare amicala 
cu reprezentativele similare ale 
R.D. Germane.

Astăzi, in Campionatul mondial
de hochei, la Biel și Aarau

START ÎN GRUPA B
în două orașe elvețiene, la 

Biel și Aarau, încep astăzi în
trecerile din cadrul grupei B a 
Campionatului mondial de ho
chei pe gheață. A 14-a ediție 
a acestei competiții, (inaugurată 
în anul 1964) reunește 8 echipe : 
Bulgaria, Elveția, Italia, Iugo
slavia. Japonia, Norvegia, Olan
da și România. Conform regu
lamentului, cîștigătoarea tur
neului va promova în grupa A, 
acolo unde formațiile de elită 
ale hocheiului mondial desem
nează pe campioana lumii. (în 
cazul cînd Canada va refuza să 
joace și anul viitor în grupa A, 
locul ei va fi ocupat de echipa 
clasată pe locul doi în grupa B).

Lotul României se află de 
marți la Biel, fiind cazat, îm
preună cu echipele Japoniei și 
Iugoslaviei, la Klub Hotel. 
Chiar în după-amiaza sosirii, 
hocheiștii noștri au făcut un 
antrenament de acomodare pe 
gheața patinoarului din locali
tate, iar ieri au efectuat alte 
două ședințe de pregătire.

Antrenorul Ștefan Ionescu, cu 
care am avut o scurtă convor
bire telefonică, ne-a spus că

echipa privește cu încredere și 
optimism întrecerea dificilă care 
începe și că și-a propus drept 
obiectiv clasarea pe unul din 
primele două locuri.

„Caracteristica principală a 
acestui turneu, ne declara Șt. 
Ionescu, o constituie echilibrul 
de forțe. Nu mai puțin de 6 
formații (dintre care 5 s-au în
trecut în cadrul grupei B a 
turneului olimpic, cîștigat de 
România) aspiră la primul loc, 
dintre ele detașîndu-se cele ale 
Elveției, României și Iugoslavi
ei. Dar, nu știm ce surprize mai 
pot rezerva asemenea colective 
robuste cum sînt cele ale Nor
vegiei și Olandei".

Astăzi, de la ora 21 (ora Româ
niei), echipa noastră întâlnește 
Japonia. Ultima confruntare, la 
J. O. de iarnă de la Innsbruck, 
a revenit formației noastre 
cu 3—0.

Echipa română aliniază urmă
torul lot : Netedu (Huțan) — 
portari ; Gali — Antal, Varga
— Ioniță, Justinian — Moroșan
— fundași ; Costea — Tureanu
— Axinte, V. Huțanu — Fană

(Continuare in pag. a 4-a)



o NOUĂ PUEM1EIIĂ SPORTIVĂ IA BAIA MARE
Campionatele naționale

O nouă premieră sportivă ia 
Baia Mare. începînd de sîmbă
tă, timp de patru zile, cei mai 
buni înotători ai țării vor urca 
pe blocstarturile noii piscine 
acoperite pentru a-și disputa 
cele 29 de titluri de campioni 
naționali.

întrecerile sint așteptate cu 
un viu interes. Pe de-o parte, 
cei aproape 150 de participanți 
din 22 de cluburi și asociații 
se vor prezenta la un riguros 
examen, la finele unei lungi 
perioade de pregătiri asidue, 
pentru a confirma progresul în
registrat în cele ci te va con
cursuri care au precedat cam
pionatele naționale. în același 
timp, specialiștii sint dornici să 
testeze calitățile noii piscine a- 
coperite în condițiile unui con
curs de amploare. Motive sufi
ciente, deci, pentru a întrezări 
că vom asista în aceste zile, la 
Baia Mare, la o adevărată săr
bătoare a înotului românesc.

Pe listele pârtieipanților sint 
înscriși aproape toți campionii 
și recordmanii țării, în frunte 
cu Anca Groza și Marian Sla
vic, multipli campioni și re
cordmani balcanici, evidențiați 
recent și în marele concurs in
ternațional de la Bremen. Ală
turi de ei vom putea urmări 
șl o serie de tineri care s-au 
impus in ultima vreme : Vale- 
reia Vlăsceanu, Ilarion Sveț, 
Mihaela Costea, Dragoș Aldea. 
Daniela Georgescu ș.a. Vor ab
senta însă trei tineri înotători 
care ar fi avut mari șanse de 
a deveni campioni la Baia 
Mare, aflați în formă foarte 
bună. Este vorba de Alex. Szabo 
(recent 1:11,0 —100 m bras, nou
_______ ■■■nMnBannMvnKMsa'raKazesawBB---------------

CAMPIONATELE DIVIZIONARE DE SCRIMĂ
Municipiul Cluj-Napoca a fost 

gazda întrecerilor de scrimă din 
cadrul diviziilor A (etapa a n-a) 
și B (etapa I) La spadă.

în Divizia A. conform așteptări
lor formația clubului Steaua a 
încheiat neînvinsă toate partidele 
susținute : 11—5 cu I.E.F.S. (într- 
un fel derby-ul etapei), 13—3 cu 
C.S.U. Tg. Mureș și C.S. Satu Ma
re, 12—4 cu Electroputere Craiova 
și 14—2 cu Farul Constanța noua 
promovată. Lotul folosit de spa
dasinii militari : N. Iorgu, Szabo. 
Zidaru, Bărăgan și AL Istrate. în 
urma acestor rezultate Steaua 
continuă să se mențină lider în 
competiție.

în Divizia B etapa inaugurală 
a scos în relief pregătirea bună 
cu care s-au prezentat pe planșe

MEMORIALUL DE SPADĂ
„MIHAIL SAVU"

Sîmbătă și duminică se va 
disputa în sala Floreasca II 
tradiționalul „Memorial Mihail 
Savu", aflat in acest an la a 
VII-a ediție- Competiția, de
dicată spadasinilor, va reuni 
pe planșe trăgători din Bulga
ria, Cehoslovacia. Polonia, R.D. 
Germană, Ungaria, U.R.S.S. si 
România* Simbătă. începînd di
mineața de la ora 8 și după 
amiaza de la ora 17, se va dis
puta proba individuală, urmînd 
ca duminică să se desfășoare 
cea pe echipe.

Ediția de anul trecut a „Me
morialului Mihail Savu" a re
venit scrimerului român Paul 
Szabo (în finală mai fiind pre- 
zenti coechipierii săi C. Bără
gan și O. Zidaru), proba pe 
echipe _ fiind cîștigată de prima 
formație a României.

„TROFEUL CARPAȚI"LA HANDBAL MASCULIN
(Urmare din pag. 1)

o înfrângere ce ia proporții. Au 
înscris : Grabovschi 5, Licu 4, 
Drăgăniță 4, Palko 3, Voina 3, 
Gațu 1 și Birtalan 1 — pentru 
România, Bohme 8, Kăhlert 2, 
Dreibrodt 2, Peter Rost 1 și 
Schmidt 1 — pentru R.D. Ger
mană. Au arbitrat : Palie 
Thomasen și Hjuller Knud (Da
nemarca).

UNGARIA — ROMANIA B 
21—20 (13—13). Partidă drama

OPREA VLASE (antrenorul echipei României): „BĂIEȚII 
NOȘTRI AU ÎNTRECUT MARȚI TOATE AȘTEPTĂRILE !“ '

..Ultima zi a competiției a însemnat pentru reprezentativa 
țării noastre o nouă piatră de încercare — întîlnirea cu valoroa
sa echipă a R.D Germane, știam că va fi un meci deosebit 
de greu, că adversarii noștri doresc victoria mai mult decît 
onclnd Dar, sincer să fiu, eram sigur că vom cîștiga. Băieții 
au întrecut. însă, toate așteptările, evoluînd foarte bine. Ne-am 
îndeplinit astfel obiectivele stabilite pentru etapa actuală. In 
general, nci antrenorii echipei ne putem declara mulțumiți, 
deși mai sînt multe capitole la oare va trebui să ne punem la 
punct în perioada următoare".

de înot ale seniorilor
record de juniori), Carmen Bu- 
naciu (1:10,2 — 100 m spate) și 
Horafiu Neagrău (8:590 — 800 
m liber și 17:06,0 —1500 m li
ber). Ei vor evolua, de vineri 
pînă duminică, la Trento (Ita
lia), într-un mare concurs al 
speranțelor continentului, al 
principalilor favoriți ai C.E. de 
juniori din acest an.

A FOST INAUGURAT 
SEZONUL COMPETIȚIONAL 

LA AUTOMOBILISM
Prima etapă a Campionatului 

national de raliuri s-a Încheiat 
duminică la Timișoara după ce 
participanții acoperiseră 975 km. 
distanță prevăzută cu 14 controale 
orare, un’ control de trecere_ și 
șapte probe speciale. Competiția 
s-a bucurat de participarea a 43 
de echipaje românești, precum și 
a patru echipaje bulgare și unul 
mixt iugoslavo-român. De subli
niat organizarea bună *a acestei 
întreceri ca și comportarea meri
torie a marii majorități a echipa
jelor. Iată acum câștigătorii, pe 
clase, ai acestei prime etape a 
Campionatului republican de ra
liuri : Clasa 1150 cmc — V. Sz.abo 
4- T. Amarică (I.O.B. Balș) — 
Dacia 1100 : clasa peste 1300 cmc 
— G. Bereni + Clara Bereni 
(I.T.A. Timiș) — Mercedes ; cla
sa Dacia 1300 grupa I — F. Na- 
ghi + M. Mureșan (Motorul l.R.A. 
Cluj-Napoca) : grupa a II-a St. 
iancovici + P. Vezeanu (I. A. 
Pitești).

Cel mai bun rezultat (exprimat 
în numărul mie de puncte pena
lizare) l-a obținut echipajul mixt 
iugoslavo-român M. Hazelik 4 
M. Popescu, concurenți care au 
pilotat o mașină Ford Capri.

scrimerii de la C.T.A.S, (Clubul 
tineretului al Armatei Steaua), 
autorii celor mai multe victorii : 
9—7 cu Tractorul Brașov și Pro
gresul București, 12—4 cu Olim
pia București și 13—3 cu C.S.M. 
Cluj-Napoca. într-un singur meci 
cu Dunărea Galați, tinerii spada
sini bucureșteni n-au putut să-și 
aproprie Victoria, pierzînd la două 
tușe diferență... Lotul utilizat Tic- 
lete, Bertea, T. Iorgu. Doboș si 
Burcea.

Clasamentul, după prima etapă: 
1. C.T.A.S. 4v. 2. Progresul Bu
curești 3 v., 3. Tractorul Brașov 
3 v., 4. Olimpia București 3 v. 5. 
Dunărea Galați 2 v. 6. C.S.M. 
Cluj-Napoca o v.

De semnalat poziția ^precară a 
spadasinilor clujeni : retrogradați 
din Divizia A, ei nu reușesc să 
facă față nici eșalonului secund !

Ciuc în ’compania formației locale, 
divizionara A Sport Club. In ambele 
oaspeții au obținut victoria, cu 13—5 
și, respectiv 10—3.

ALPINISM IN aceste zile, m 
masivul Fagaraș se 

desfășoară etapa de iarna a Alpinia- 
dei republicane rezervata seniorilor, 
la care participa numeroase echipe 
din centrele Cluj-Napoca, București, 
Hunedoara, Brașov, Ploiești, Sibiu, 
lași. Turda, Timișoara și altele.

BASCHET DÎV,Z|A rezultate 
din etapa a 14-a : 

masculin : Știința Invățămînt Ploiești
— Letea Bacău 78—96 (36—46), P.T.T.
— Universitatea București 72—79
(37—49), Liceu! 35—Automatica Bucu
rești 107—76 (62—33), Constructorul
Arad — Comerțul Tg. Mureș 67—59 
(36—29), IPROMET — Mine-Energie 
66—63 (37-34), C.S.U. Pite-ști — Voin
ța Timișoara 75—54 (35—21), Știința 
Mediaș —- Olimpia Sibiu 87—71 
(48'—35), Dinamo Oradea — Voința 
Zalău 84—37 (39—22), UREM — 
Arhitectura 68—62 (40—27) ; feminin: 
Voința Tg. Mureș — Voința Oradea 
61—62 (31—32), Politehnica II Bucu

tică, de mare luptă și de o 
mare frumusețe, în care cadeții 
au ratat un egal pe care-1 me
ritau din plin. La început au 
condus handbaliștii noștri (6—3 
în min. 11), apoi jocul s-a echi
librat, pentru ca în repriza a 
doua inițiativa să treacă de 
partea jucătorilor maghiari (a- 
vans de două goluri în min. 43). 
Finalul, palpitant, le-a găsit pe 
cele două formații la egalitate : 
20—20. In ultima secundă de 
joc, fault la 9 m. Aruncarea —

Dnpâ C. E. dc Juniori la Hochei (grupa B) j 
SATISFACȚIA PREZENTULUI > 

Șl OBLIGAȚIILE VIITORULUI 
apărare. Este meritul jucăto- • 
rilor. al cluburilor și antreno- . 
rilor respectivi (Lie- nr. ÎM I 
Ciuc — prof. J. Boda, Steaua:— I

Hocheiștii juniori ai tării 
noastre au repurtat un frumos 
succes cîștigînd primul loc în 
grupa B a Campionatului eu
ropean. încheiat sîmbătă. în 
Capitală. Ei reușesc această 
performanță în compania unor 
parteneri valoroși, bine dotati 
fizic, buni patinatori și mî- 
nuitori ai crosei. cu avansate 
cunoștințe tehnice și tactice. Ia 
acest ' sens, am menționa un 
prim eșalon, constituit din for- 

. mafiile Iugoslaviei și Norve
giei. la care se adaugă cele ale 
Austriei. Danemarcei, Italiei și 
Franței. Fără să se asemene 
între’ele din punct de vedere 
al posibilităților, toate aceste 
echipe au pus reprezentativei 
noastre, ca într-o ecuație, o 
gamă largă de probleme, ce- 
rîndu-i soluții aproape la toa
te elementele jocului. Gabari
tul și duritatea norvegienilor 
(dublate de un patinai exce
lent). ambiția și subtilitatea ho- 
cheiștilor iugoslavi, apărarea 
ermetică a francezilor, dezin
voltura italienilor. pregătirea 
fizică superioară a tuturor com
petitorilor, ceea ce a imprimat 
locurilor dinamism de la în
ceput pînă la sfîrșit, iată în
trebări „de examea" la care au 
trebuit să răspundă cîștigătorii 
grupei, neînvinși în competiție.

Ce ne-a plăcut Ia echipa 
noastră ? Mai întîi, faptul că 
evoluția ei intr-o întrecere lun
gă și grea a înregistrat o linie 
valorică ascendentă, momentul 
de virf fiind atins în nartidele 
decisive, cu Norvegia si. apoi, 
în finală, cu Iugoslavia. Este 
exact ce se cere 'unei echipe 
într-un asemenea turneu ! Ju
niorii români au avut o solidă 
pregătire fizică, care a făcut 
posibilă etalarea celorlalte ca
lități : patinajul în evident pro
gres, forța necesară luptei de 
pe gheață și minuirii pucului, 
posibilitatea unui angajament 
total în condițiile ritmurilor 
înalte impuse în fiecare meci, 
buna orientare tactică (în func
ție de adversar și de situațiile 
concrete date de momentele 
jocului). Ar fi de adăugat pre
ferința pentru un joe combi- 
nativ, creator si. neapărat, fap
tul că noțiunea de „linie", cu- 
prinzîndu-i pe toți cei cinci de 
pe gheată, a fost just înțelea
să și prezentă, in atac ca și în

rești — Rapid II 51—38 (22—26), Arhitec
tura — Olimpia li 67—36 (29—25),
Carpați Sf. Gheorghe — Universitatea 
Craiova 43—56 (23—25), Sănătatea 
Satu Mare — Metalul Salonta 93—72 
(39—37) O DEMONSTRAȚIE LA ALE
XANDRIA. Din inițiativa Liceului elec
trotehnic din Alexandria, duminică 
(la ora 9) va avea loc în localitate o 
demonstrație de baschet care va fi 
efectuată de Lotul reprezentativ de 
juniori și de echipa Școlii sportive 
din orașul gazdă.

BOB TINERII DORITORI DE A DE-
VEN| PILOȚI se pot prezenta 

zilnic (între orele 9 și 10) la pista 
din Sinaia pentru a susține, pe loc, 
un examen practic, după care cei ce 
vor dovedi aptitudini vor fi pregătiți 
sub îndrumarea unor antrenori califi
cați.

HOCHEI
susținut două

ECHSPA CEHOSLOVA
CA Storjarne Martin a 

jocuri la Miercurea

executată după scurgerea timpu
lui de joc — trebuia transfor
mată direct. Kovacs reușește să 
tragă pe deasupra zidului echi
pei noastre, printre mîinile por
tarului Marchidan, și să în
scrie !... Au marcat : Kovacs 7, 
Molnar 5, Gubany 4, Budai 2, 
Kenyeres 1, Vass 1 și Szilagyi 
1 — pentru Ungaria, Folker 7, 
Kicsid 4, Matei 3, Boroș 3, 
Schmidt 1, Dan Petru 1, Croi- 
toru 1 și Stockl 1 — pentru
România B. Au arbitrat : Ces- 
timir Sladky și Jau Vorreth 
(Cehoslovacia).

IUGOSLAVIA — BULGARIA 
27—18 (11—10). In minutul 5 al 
întîlnirii, Iugoslavia a deschis 
scorul prin Horvat, care a mar
cat astfel cel de-al 500-lea gol 
al carierei sale internaționale. 
Pînă la pauză, handbaliștii bul
gari au dat serios de furcă de
ținătorilor titlului olimpic dar, 
în a doua parte a întîlnirii, for
ța, valoarea și experiența echi
pei Iugoslaviei și-au spus cu- 
vîntul. Au marcat : Miljak 10,

I. Ganga, Dunărea Galați — 
St. Tomovici. Dinamo — F. I 
Gero), ca și al colectivului de | 
tehnicieni (M. Flamaropol, A]. 
Kalamar și dr. A- Biro) și I 
conducerii lotului (N. Chivu). I 

Succesele din acest sezon (18 
meciuri — 18 victorii !) nu pot g 
estompa, însă, si unele lipsuri I 
evidente ale echipei. Am în- ■ 
cepe cu faptul că. practic, lo- 
tul contează doar pe două „li- I 
nii", e drept de valoare apro- | 
Diată, dar insuficiente in ho
cheiul modern. La vîrsta junio- I 
râtului, mai ales, este greu să I 
susții o mare competiție, în- 1 
tr-un asemenea regim de efort, g 
cu numai două „cvintete", fără | 
riscul unui uzaj excesiv, cu I 
urmări asupra viitorului iucă- 
torilor. S-au și văzut, de alt- I 
fel, momente de „sincopă", a- I 
părute timpuriu. în prima re- ț 
priză, cînd echipa a cedat ini- ■ 
tiativa, primind chiar goluri u- 
șoare. Nu este încă suficient de I 
clară organizarea jocului în fa- | 
ta porții adverse, unde lipseș
te „omul de gol“. demarcat în g 
cea mai favorabilă poziție. Și I 
astfel, dominarea categorică și ■ 
numeroasele șuturi la poartă 
nu se concretizează. I

Notăm, de asemenea. că I 
vîrsta majorității juniorilor ■ 
promovați în lot este foarte • 
aproape de limita maximă, de I 
unde necesitatea concentrării I 
eforturilor pentru o specializa
re timpurie si în acest sport. I

Socotim că intrarea juniori- | 
lor români în elita continentală 
răspunde unei veritabile nece- I 
sităti a hocheiului nostru de I 
performantă. Evoluția în gru- • 
pa A reprezintă un adevărat . 
„curs de perfecționare" a ju- I 
niorilor. înaintea promovării | 
lor în reprezentativa de seni
ori. Tocmai de aceea, forurile I 
de răspundere trebuie să asi- I 
gure toate condițiile de selec
ție și de pregătire pentru ca g 
tinerii noștri jucători să se | 
mențină în grupa A. benefici- ■ 
ind din plin de experiența ce - 
se poate dobîndi într-o între- | 
cere de un asemenea nivel.

Mircea COSTEA I 
Valeriu CHIOSE |

I IJPTF LA TURNEUL interna-
ȚIONAL de libere „Dan 

Kolov", organizat de federația bulgară 
de specialitate, vor fi prezenți și 
nouă reprezentanți ai țării noastre : 
Emil Butu, Ion Arapu, Grigore Con- 
drat, Gigei Anghel, Petre Coman, 
Ludovic Ambruș, Marin Pircălabu, Ti- 
beriu Seregely, Stelian Morcov. Spor
tivii români sînt însoțiți de antrenorul 
Ion Crîsnîc și de arbitrul Vascul Po- 
povici. • IN ETAPA RESTANȚA DIN 
CADRUL DIVIZIEI de libere, disputa
tă marți în sala de antrenament a 
clubului Steaua, s-au întîlnit formațiile 
Steaua, Hidrotehnica Constanța și 
C.S. Onești Municipiul Gh. Gheorghiu- 
Dej. Cum era și firesc, luptătorii de 
la Steaua au dominat întrecerile, 
acumulînd 25 de puncte (șapte locu
ri I în turneele individuale). Pe pozi
ția secundă s-a clasat Hidrotehnica 
Constanța, cu 20 de puncte (trei lo
curi I). C.S. Onești, echipă nou pro
movată în prima divizie, a ocupat lo
cul III, cu 15 puncte.

I 
I
I
I
I 
I
I
I 
I

REZULTATE TEHNICE (marți)
România — R. D. Germană 

21—14 (11—5)
România B — Ungaria

20—21 (13—13)
Iugoslavia - “

27—18 (11—10)
CLASAMENT

I
IBulgario

FINAL
1. ROMANIA 5 4 1 0 113- 88 9
2. Iugoslavia 5 3 1 1 106- 93 7
3. Ungaria 5 2 3 0 90- 88 7
4. România B 5 2 0 3 91- 97 4
5. R.D.G. 5 1 1 3 87- 91 3
6. Bulgaria ( 5 0 0 5 89-119 0

turneuluiLAUREAȚII
Cel mai bun jucător : 

RADU VOINA (România)
Cel mai bun portar : 

BELA BARTALOȘ (Ungaria)
Golgeter :

WOLFGANG BOHME
Germană) — 28 goluri

Cupa fair-play :

I
I
I

I
IUGOSLAVIA

(R.D. I
I

Pokrajac 4, Karalici 3, Pavî- ■ 
cevici 2, Horvat 2, Fejzula 2 și I 
Bojovici 1, pentru Iugoslavia, 1 
Aladjiov 7, Gheorghiev 5, Hub- 
cev 1, Asparuhov 1, Djenev 1 j 
și Doicinov 1 pentru Bulgaria. | 
Au arbitrat Marin Marin — Ro
meo Iamandi (România). 1

; timp fru

DOMINARE CATEGORICA

natura 
în fin 
ceva 
pe ta

terenul 
la fel 
zele de 1 
ar fi
min. 75 
tură de 
Nagel) 
mă or
vist, aj 
Cheran 
manifes

Sta 
teren 
spect

trecut p 
— Kiss j 
balonul ‘ 
majoreaz 
didă ac 
(min. 39

Aspect 
prize, d 
privește

moale

lease, abuzîndu-se de pase 
mijlocul terenului. în min. 15

TG. MUREȘ, 17 (prin telefon), 
început de joc mai bun al di- 

namoviștilor, care timp de un 
sfert de oră domină, dar acțiu
nile lor nu sînt de fel pericu- 

' ‘ ' Ia
în-

DINAMO

registrăm prima acțiune pericu
loasă a gazdelor (Fazekaș), .ar 
două minute mai tîrziu primul 
șut Ia poartă al mureșenilor, 
executat de același FAZEKAȘ, 
înseamnă și deschiderea scoru
lui : 1—0. Partida se echilibrea
ză, gazdele ies mult mai curajos 
la atac și ofensiva lor poartă 
pecetea simplității și vitezei. Ca 
urmare, după ce dinamoviștii au

LIDER
CONSTANȚA, 17 (prin tele

fon).
Partida de aici nu a satisfă

cut și aceasta datorită în primul 
rînd intențiilor jucătorilor con- 
stănțeni de a-și timora adver
sarul, prin intrări foarte dure, 
ceea ce l-a obligat pe arbitrul 
Otto Anderco să acorde cinci 
avertismente, dar și jocului 
extrem de reținut al militarilor 
în primele 45 de minute, fără 
tendințe ofensive, oaspeții în
cercând să scoată din ritm pe 
localnici și să obțină o eventua
lă remiză. De altfel, în prima 
jumătate a partidei fazele de 
poartă au lipsit în totalitate !

Abia după pauză meciul a înce
put să se apropie de calificativul 
mulțumitor și aceasta datorită în 
primul rînd liniei de mijlocași 
a bucureștenilor care, după ta
tonarea din prima repriză, au 
socotit că gazdele nu prezintă 
nici un pericol și au avansat 
mai mult. Prima mare ocazie 
de a deschide scorul o au, to-

tuși, cons 
min. 49, 
Peniu a 1 
minutul 
sează un 
excelent 
de Ion I

apro
7—6.

F.C
Bălosu, 
Peniu (

STEA 
ION, I

A ar
Vîlcea)

Carto 
NESCU.

și, absol 
poartă, 
asistăm 
ră a loc 
Și iată 
central 
cont

Stadion „23 August* ; teren . ..
ximativ 18 000. Au marcat : FAZEKAȘ (min. 17) 
Raport de cornere : 5—9. Raportul șuturilor la 
țiul Dorții : 9—4).

A.S.A. : Nagel — Gligore, KISS, Ispir, ONU 
PiSLARU — FAZEKAȘ, Mathe (min. 39 — Both

DINAMO ■ ȘTEFAN — CHERAN, DOBRAU, 
D. Georgescu (min. 67 Vrînceanuj.v Dinu, Cus 
trache (min. 76 Bucurescu), Zamfir.

A arbitrat : S. Drâgulici (Tr. Severin) ; la I 
și N. Moroianu (Ploiești).

Cartonașe galbene : ISPIR șl GLIGORE. Tr 
La tineret-speranțe : 0—1 (0—0).

După 
conținu 
min. 5 
înscrie 
just, a
nut m 
Atodire 
de fun 
șițean 
reu și

REȘIȚA, 17 (prin telefon).
Reșițenii au cîștigat greu, 

deși au avut inițiativa în ma
joritatea timpului. Jiul, după 
cele două succese din etapele 
anterioare, a încercat să scoată 
măcar un rezultat de egalitate 
și de aceea a pus accentul pe 
defensivă. Mai mult, unii din
tre oaspeți, în loc să se preo
cupe de joc, au protestat de 
prea multe ori la deciziile ar
bitrului.

în prima repriză, reșițenii au 
controlat jocul mult timp, însă 
cele două extreme, Atodiresei 
și Florea, au centrat înalt și, 
astfel, Tonca și Stocker au des
trămat cu ușurință acțiunile 
respective. După cîteva lovituri 
de colț la poarta oaspeților, a 
căzut primul gol. In min. 26, 
la o acțiune ofensivă a gaz
delor, Gabel, de la 16 m, a tri
mis mingea în Tonca, de unde 
a ricoșat la BOJIN, care a în
scris. Jucătorii Jiului au con
testat valabilitatea golului, in- 
vocînd poziția de ofsaid a îna
intașului F.C.M.-ului, dar ei 
n-au ținut seama de faptul că 
balonul, înainte de a ajunge 
la Bojin, a fost lovit de Tonca. 
După deschiderea scorului, pe- 
troșenenii au stăpînit mijlocul 
terenului, însă incursiunile lui 
Roznai și Sălăjan nu au avut 
consistență.



DIVIZIA A

ETAPA A XX a

IMPUS DUPĂ PAUZĂ
Turcu, în 

itrarea lui 
i metri. In 
îpeții lan- 
ir Zamfir, 

diagonală 
! în careu

că vrea să șuteze de la distantă, 
așa cum a făcut-o și in meciul 
cu Rapid, dar văzîndu-1 demar- 
cat pe ION ION la marginea 
careului, ii transmite o pasă in 
adincime acestuia și mijlocașul 
bucureștean pătrunde printre

Bren puțin alunecos : timp noros'; spectatori — 
■ncat : |ON |ON (min. 80). Raport de cornete: 
Ra poartă : 11—12 (pe spațiul porții : 1—3).
Itefonescu (min. 46 Stana) — Mustafa. Antonescu, 
stantinescu, Hoffmeister, M. Popescu — Moldovan, 
seu), Turcu.

L- Anghelini, Smarandoche, SAME$, Vîgu — ION 
DUMITRU — RADUCANU, Năstase, Zamfir.
Iderco (Satu Mare) ; la linie : M. Dinescu (Rm. 
tarei).
[ SMARANDACHE, TURCU, GATEJ, CONSTANȚI- 
iTrofeui Petschovschi : 8. La tineret-sperante : 0—0.

pază peste 
următoare 

p autorita- 
pără efect. 
L fundașul 
Lcțiune pe 

impresia

„centralii" constănțeni, trimițînd 
— de la 14 metri — balonul 
plasat in colțul din dreapta 
porții lui Stana. Pînă în final, 
tot oaspeții sînt aceia care in-

Gheorghe NERTEA

Șl ÎN VITEZĂ
L (min. 22 
inia porții 
Li), A.S.A. 
pr-o splen* 

PlSLARU 

doua re- 
p ceea :e 
a mijlocul

- crpro-
ln. 39) 
oe spa-

Naghl,

eseu —
Dumi

tra iova)

i : 9.

lipsă de eficacitate în acțiunile 
ofensive. Victorie pe deplin me
ritată a formației gazdă, din 
rîndurile căreia a absentat Bb- 
loni, dinamoviștii, la ’ rîndu-le. 
neputîndu-1 utiliza pe Nunwei- 
ller, accidentat în partida de 
duminică. Menționăm comporta
rea excelentă a lui Fazekași 
irezistibil în cursele sale spre 
buturile lui Ștefan, travaliul lui 
Pîslaru și Varodi. aportul tactic 
eficient al lui Hajnal, decizia și 
puterea de luptă arătată de Kiss 
și Onuțan. De la dinamoviști, în 
afara lui Ștefan, Cheran și Do- 
brău, de care am amintit, nu
mai eforturile lui Lucescu au 
apărut în evidență.

Eftimie IONESCU

DEGRINGOLADA STUDENȚILOR CONTINUA...
„U‘* CLUJ-NAPOCA
F.C. ARGEȘ EE1
CLUJ-NAPOCA, 17 (prin tele

fon).
Cu moralul zdruncinat după 

cele două înfrîngeri din retur, 
dâr conștienți de importanța în- 
tîlnirii, studenții (care nici de 
data aceasta n-au putut alinia 
cea mai bună formație datorită 
unor indisponibilități) au abor
dat partida cu o justificată pru
dență. Drept urmare, am asistat 
la un prim sfert de oră echili
brat, fără nerv, jocul desfășu- 
rîndu-se mai mult la mijlocul 
terenului. Treptat, gazdele pun 
stăpînire pe joc, profitînd de 
faptul că piteștenii s-au retras 
în apărare, încercînd rare con
traatacuri. Deși dominarea echi
pei locale devenea tot mai in
sistentă, acțiunile ei de atac 
s-au menținut stereotipe, necon
sistente, oprindu-se în marea lor 
majoritate în apropierea careu
lui de 16 m, ca rezultat al de
selor greșeli de tehnică comise, 
în special pasele. Argeșenii au 
punctat decisiv pe contraatac. în 
min. 32, -cînd RADU II a spe
culat prompt o gafă a portarului 
Salomir. Pînă la pauză jocul a 
fost încîlcit, cu multe întreruperi.

La reluare, studenții au atacat 
și mai categoric, dar au dat do-

Cînd MANEA a înscris al doi
lea gol feroviar, cu un șut ful
gerător care a anulat alonja 
portarului craiovean (scorul fu
sese deschis de RONTEA, car* 
a reluat o „bară“ a lui Grigo- 
raș), victoria Rapidului se anun
ța incontestabilă, deși acel 2—0 
nu reprezenta frumoasele efor
turi ale liniei de mijloc oltene. 
Dar, după golul lui Manea, oas
peții au forțat tempo-ul și au 
reușit să reducă scorul în min. 
44 : DAȘCU (dintr-o frumoasă 
deviere Crișan). După pauză, ei 
au trecut la conducerea jocului, 
captivînd mai ales prin raidurile 
lui Crișan. După un asemenea 
sprint al internaționalului, pe

Stadion Municipal ; teren 
moale ; timp bun ; specta
tori — aproximativ 7 000. A 
marcat ? RADU || (min. 32) 
Raport de cornere : 10—3. Ra
portul șuturilor la poartă : 
9—8 (pe spațiul porții : 3—2)

„U“ CLUJ-NAPOCA : Salo 
mir — Bichescu, Pexa, MUSAT 
Ciocan — Cozarec, Anca, Cîm- 
peanu II — Barbu (min. 46 
VESA), Vaczi (min. 46 Coco) 
Batacliu.

F. C. ARGEȘ : Cristian — 
ZAMFIR, OLTEANU, DUMI
TRESCU, Ivan (min. .72 Bârbu- 
lescu) — CTRSTEA, |ovănescu, 
Dobrin — Radu |ll, RADU II. 
D. Popescu (min. 62 Jercan).

A arbitrat.: C. Szilaghi 
(Baia Mare) ; la Imie : C. 
Dinulescu și Gh. Metz (ambii 
din București).

Trofeul Petschovschi : 8. La 
tineret-speran(e : 3—1 (1—0)

vadă de aceeași ineficacitate, 
ratînd exasperant de mult, prin
tre care și un penalty (min. 77) 
— discutabil — de către Batacliu, 
care a trimis mingea în afara 
spațiului porții.

Adrian VASILESCU

P.S. Meciul a început cu o. în- 
tîrziere de 10 minute, deoarece 
arbitrul C. Szilaghi a sosit la 
stadion Ia ora 16 fix !

<

SPRINT FINAL
lingă Iordan a urmat o centra
re frumoasă, șut Cămătarii, blo
caj, și din nou șut DONOSE : 
2—2. în acel minut 58 se părea 
că revenirea oaspeților va fringe 
rezistența Rapidului, care „că
dea" de la 2—0. Echilibrul insta
bil al meciului s-a păstrat, însă, 
doar cîteva minute, după care 
s-a produs momentul de răscru
ce. Bălăci, accidentat, a fost în
locuit cu Strîmbeanu, care, ne
încălzit, a clacat imediat. Aceas
tă nouă accidentare a modificat 
întreaga structură tactică a .oas
peților. în min. 72, Ia o lovitură 
liberă executată de Manea, Pu- 
lima a ezitat și RONTEA, avid 
de gol, pe postul Iui Neagu, a 
înscris din foarfecă. In min. 78 
același RONTEA, lansat de Ste- 
lian, va pătrunde decisiv și va

Stadion Republicii ; teren bun ; timp frumos ; spectatori — 20 000. 
Au marcat: RONTEA (min. 35, 72 și 78), MANEA (min. 39), respectiv 
DAȘCU (min. 44) și DONOSE (min. 58). Raport de cornere : 8—7. Ra
portul șuturilor la poartă : 14—8 (pe spațiul porții : 12—3).

RAPID : loniță — Pop, Grigoraș, FI. Marin, Iordan — Rîșniță, M. 
STELIAN, Petcu (min. 71 Angedescu) — Bartales (min. 62 Leșeanu), Ron- 
tea, MANEA.

UNIVERSITATEA CRAIOVA : Lung — Negrilâ (min. 62 Purima), Ciup’- 
tu. Constantinescu, Berneanu — Ștefânescu, DONOSE, Bălăci (min. 66 
Strîmbeanu) — CRIȘAN, Cămătaru, Dașcu.

A arbitrat : C. Ghițâ ; la linie : Gh. Racz și C. Braun (toți din 
Brașov).

Cartonașe galbene : GRIGORAȘ, RONTEA, ȘTEFÂNESCU. Trofeul 
Petschovschi : 9. La tineret-sperante : 2—1 (1—0).

ACELAȘI REZULTAT CA Șl ÎN TOAMNĂ...

SATU MARE, 17 (prin telefon).
Deși lipsită de goluri (pe care 

sătmărenii le-ar fi meritat 
după dominarea netă pe care au 
exercitat-o Ia poarta lui Ur- 
sache și după numărul de ocazii 
pe care le-au avut). întîlnirea 
a plăcut prin marele angaja
ment al ambelor echipe, prin 
dinamismul jocului.

Meciul s-a desfășurat a- 
proape în întregime într-un 
singur sens, spre poarta bă
căuanilor. Lipsa de luciditate 
a atacantilor sătmăreni, dar în 
egală măsură și forma slabă a 
jucătorilor de mijloc, au împie
dicat însă realizarea unei vic
torii Ia care Olimpia ar fi avut, 
totuși, dreptul. Trebuie să sub
liniem însă și jocul pe cit de 
calm pe atît de bine organizat 
în apărare al formației din Ba
cău. care a acceptat o domi
nare foarte insistentă rezumîn- 
du-se la contraatacuri purtate 
cu cel mult doi jucători : Pană 
și Botez. Cîteva faze sem-

nificative din joc: în min. 1 
lancu deviază un șut al lui 
Knoblau, dar Ursache respinge. 
In min. 11 Mureșan șu- 
tează pe jos. însă pe lîngă 
poartă. Volmer se remarcă 
în min. 25, cînd respinge 
din fața porții un balon care 
se îndrepta spre. gol. Pentru 
ca 10 minute mai tîrziu o oca
zie multiplă de gol a gazdelor 
să fie ratată pe rînd de Mure
șan, Bathori II și lancu.

După pauză, dominarea local
nicilor a fost și mai insistentă, 
mai ales că oaspeții au renunțat 
la Florea, întărindu-și defensiva

mureșeni 
pce în fa- 
B. Aceștia 
pcorul (în 
bt o lovi- 
pcutată de 
b de ulti- 
I dinamo- 
h doar de 
icureștenii 
e aceeași

TIMIȘOARA, 17 (prin telefon).
Aproape o oră tabela de 

marcaj a arătat scor alb, re-
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INTILA

PE PODIUM, DAR DUPĂ EMOȚII
a fost astăzi umbra lui Dem- 
brovschi, determinînd înlocui
rea lui).

...Și a venit minutul 59. cînd 
„forcing“-ul timișorenilor, sim
țit abia după pauză, le-a adus

?nSnnnllan M.oI"ÂzJ?5Îi ,bun ’ ,imp frumos I spectatori — aproximativ
i aL C?,TEC ,(min- 5”' RaP°rt de corner<! 8 10-7. Raportul
t!a poarta : 13—8 (pe spațiul porții : 5—2).

, In /Â™OC’. PALTINiȘAN, Mehedințu, Maîer - Coralele
Șerbăn^u PETRESCU ' Dembro',5chi <mln’ 56 l’trătescu) - Anghel, 

POLITEHNICA : Stan — Anton, Dinu, Unchiaș, Ciocîrlan — 
~.IJP!°I2OV‘ SIMIONAȘ — D. lonescu, Nemțeanu (min. 63 
COSTEA.

A arbitrat : Gh. Popovici ; la linie : S. Stăncescu și S. Marin (toți din 
București).

Cartonașe galbene : IS7".’“S
Petschovschi : 8. La tineret-speranțe

ROMILA II, 
Mureșan),

ISTRATESCU, DINU. 
------------J : 1-0 (1—0).

SIMIONOV. Trofeul

flectînd fidel echilibrul de for
țe. Pînă atunci, echipa cuplu
lui Rădulescu deținuse o ușoa
ră superioritate teritorială (ra
tase și o ocazie, în min. 21, 
prin Păltinișan), dar formația 
mai clară în joc ni se păruse 
aceea a oaspeților, care a com
pensat plusul de prudentă (Si- 
mionov, mijlocaș de acoperire,

acestora o „indirectă" (atac pe
riculos al lui Unchiaș la Istră- 
tescu) cu un mic pas în inte
riorul careului : Maier l-a servit 
scurt pe COTEC, acesta a șutat 
plasat, mingea a ocolit zidul 
defectuos al ieșenilor și a po
posit în plasă.

De aici înainte, echipa lui 
Oană va ieși mai hotărîtă la o-

fensivă, dar o va face precipi
tat, incisivitatea lui Ciocîrlan 
(trecut din min. 63 în linia în- 
tîi) neavînd suficientă acoperi
re în necesara doză de tehni
citate. Cum replica gazdelor 
este confuză, jocul (de factură 
modestă, dar destul de curat 
pînă atunci) se încinge uneori 
dincolo de limitele sportivită
ții, obligîndu-1 pe Gh. Popovici 
să acorde intr-un interval re
lativ scurt trei cartonașe gal
bene! Pînă la sfîrșit, suporterii 
lui „Poli" vor mai trece o dată 
prin mari emoții, în min. 79, 
cînd balonul săltat de Costea 
de la circa 8 metri, peste por
tarul ieșit, a trecut cu puțin 
peste ..transversală".

In final, galeria lui „Poli", 
decentă, nu cîntă victoria, deși 
echipa sa urcă pe locul 3.

Gheorghe NICOLAESCU

SP. STUDENȚESC
0(0)

LOTO —PRONOSPORT INFORMEAZĂ
NUMEROASE CIȘTIGURI LA 

LOZUL PRIMĂVERII : 
Lozul primăverii a oferit în- 

tr-un timp foarte scurt o masă 
de mari și variate ciștiguri in 
bani și autoturisme participanți- 
lor din întreaga tară. Astfel, pin 6 
în prezent 6 participanți au cîș- 
tigat autoturisme Skoda S 100. 
au fost oferite zeci de ciștiguri 
de 10 000 lei șl 5 000 lei precum 
șl zeci de mii de ciștiguri va
riate în bani.

CIȘTIGURILE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 14 MARTIE 
1976 : categoria I (13 rezultate) : 
60,20 variante a 2 203 lei, catego
ria a Il-a (12 rezultate) : 1 027,33 
variante a 155 lei, categoria a 
IlI-a (11 rezultate) : 7 205,50 va
riante a 33 lei.
NUMERELE EXTRASE LA TRA

GEREA PRONOEXPRES DIN 17
MARTIE. Fond general de cîș-.i-
guri :
796.295 
I : 27
tragerea a

1.801.539 lei din care 
lei report. Extragerea 
34 35 37 14 26 ; exH-a; 31 22 3 12 21,

Plata cîștigurilor se va face în 
Capitală începînd din 25 martie 
pînă la 17 mai, în țară aproxi
mativ din 29 martie pînă la 17 
mai 1976 inclusiv, iar prin man
date poștale aproximativ din 29 
martie 1976.

CIȘTIGURILE TRAGERII PRO
NOEXPRES DIN 10 MARTIE 
1976. Extragerea I : Categoria 2: 
2,90 variante a 17.459 lei ; cat. 
3 : 10,40 a 4.868 lei ; cat. 4 :
85,60 a 591 lei ; cat. 5 : 142,25 a 
354 lei ; cat. 6: 4.992,55 a 40 lei. 
Report categoria I: 396.578 lei. 
Extragerea a Ii-a : Categoria A: 
1 variantă 100% — autoturism
Dacia 1300 șl 2 variante 10% a 
7.000 lei ; cat. B : 25,35 a 1.3'Jl 
lei ; cat. C : 44,oo a 749 lei ; 
cat. D : 2.693,15 a 60 lei ; cat. E: 
207,25 a 200 lei ; cat. F : 3.599,60 
a 40 lei. Report categoria A : 
399.717 lei. Autoturismul Dacia 
1300 de Ia categoria A a fost 
obținut de NICOLAE PAVEL din 
Constanța.

Partidă desfășurată, în pro-" 
porție de 90 la sută, într-un 
singur sens : spre poarta lui 
Albu, ale cărui intervenții au 
menținut, pînă la pauză, tabela 
de marcaj imaculată. Rarele 
contraatacuri ale bihorenilor 
s-au soldat, însă, cu trei șuturi 
foarte periculoase (Kun, Naom, 
Florescu) pe care numai un 
Răducanu foarte atent le putea 
para. Și Răducanu a fost atent.

La reluare, studenții au apă
sat pe accelerator, dominarea 
lor devenind cvasitotală. Pre
sată continuu, defensiva biho
reana s-a clătinat și pînă la 
urmă a cedat. Pentru prima 
dată în min. 62. M. Sandu — 
extrem de muncitor, dar și mult 
prea nervos — a insistat Ia un 
balon ajuns între „centralii" 
Bigan și Lucaci, a șutat cu vîr- 
ful ghetei, Albu — surprins — 
nu a putut reține și GROSU a 
reluat puternic din apropiere:

SPECTACULOS...
înscrie cu concursul portarului 
Lung.

Dincolo de condițiile special? 
amintite, victoria Rapidului este 
meritată. Incursiunile lui Manea 
și prezența de spirit a lui Ron- 
tea, bine intuite de Stelian, au 
dat cîștig de cauză, chiar dacă 
ansamblul pare în continuare 
deficitar. Craiovenii au marcat 
un mare plus în 3 zile Linia de 
mijloc, cu o tehnică rafinată, 
creează deseori situații-surpriză. 
Din păcate, jocul prea lent al 
lui Cămătaru aduce în contra
timp multe situații de gol.

loan CHIRILA

Stadion „Olimpia" : teren
moale ; timp bun ; spectatori 
■— aproximativ 7 000. Raport 
de cornere : 10—3. Raportul 
luturilor la poartă : 20—;4 (pe 
spațiul porții : 9—1).

F. C. OLIMPIA : Bathori 1 — 
Beretchi, Matei, POPESCU, 
BOCȘA — Knoblau (min.* 46 
Popa), Bathori l| — Helvei, 
MUREȘAN, lancu, LUCACI 
(min. 66 Marcu).

S. C. BACĂU : URSACHE - 
Lunca, VOLMER, CATARGIU, 
Margasoiu — Dutan, SINAU- 
CEANU, Florea (min. 66 Bă- 
din) — Pană, Botez, Aelenei 
(min. 48 Șoșu).

A arbitrat : C. Niculescu ; Io 
linie : R. Platoș și G. Manta 
(toți din București).

Trofeul Petschovschi : 9. La 
tineret-speranțe : 3—1 (3—0)

prin introducerea lui Bădin In, 
min. 52, Mureșan înalță balonul 
peste portar, dar și peste poartă. 
Tot el ratează în minutul ur
mător, pentru ca în mm. 70 
un șut din voleu al lui Bathori 
II să întîlnească „transversala". 
In fine, în min. 77, Olimpia 
reușește să introducă balonul 
în plasă, dar cu prețul unui 
fault la portar, pe care arbitrul 
l-a sancționat pe bună drep
tate.

Radu URZICEANU

SUCCES OBȚINUT IN ULTIMUL MINUT

ARAD, 17 (prin telefon).
U.T.A. a obținut acest succes 

cu mari dificultăți și mari e- 
moții. Echipa a jucat crispat, 
cu atacuri rigide și cu neper- 
mise blocări în faza de apă
rare. Numele ei de greutate, 
Domide și Broșovschi, nu au 
țîșnit peste mediocritatea ge
nerală, dar nu putem în nici

Stadion U.T.A. ; teren bun: 
timp frumos ; spectatori — a- 
proximativ 10 000. Au marcat: 
GAL (min. 48) și CURA (min. 
90), respectiv BOCA (min. 75). 
Raport de cornere : 4—5. Ra
portul șuturilor la poartă : 
12—10 (pe spațiul porții : 
5—3).

U.T.A, : iorgulescu — Birău, 
KUKLA, Schep, GAL — Bedea, 
Broșovschi, Domide — CURA. 
Colnic, Uilecan (min. 72 
Sima). .

C.F.R. : Budușan — Lupu, 
CIOCAN, VIȘAN, Roman — 
L. Mihai (min. 64 Szoke), M. 
Bretan, Boca — Coloji, Adam, 
Popa (min. 46 Moga).

A arbitrat : I. Chilibar ; la 
linie : FI. Anuțescu (ambii din 
Pitești) și N. Cursaru (Ploiești).

Cartonașe galbene : BOCA. 
Trofeul Petschovschi : 8. La ti
neret-speranțe : 2—0 (2—0).

un caz reproșa gazdelor lipsa 
de dăruire și de perseverență. 
C.F.R. a beneficiat de ace
leași calități morale peste care 
a suprapus, însă, un supliment 
de tehnicitate și disciplină tac
tică. Piesa sa de rezistență s-a 
numit BOCA (din păcate, me
ritele sale au fost umbrite de 
cartonașul galben primit), ad
mirabil supraveghetor al lui 
Domide, om de mare travaliu 
și realizator merituos în mo
mentul egalării (min. 75), cînd 
a transformat în gol. cu șut 
la rădăcina barei, o lovitură 
liberă de la 20 m. (Scorul fu
sese deschis, cu capul, de 
GAL, care finalizase, în min. 
48, tot la o fază fixă, o cen
trare precisă a lui Cura la exe
cutarea unei lovituri libere).

Ultimul sfert de oră a fost 
tensionant. Ambele echipe, oa
recum prudente și puțin mobile 
pînă atunci, s-au aruncat abia 
acum în atac, forțînd o victo
rie de care fiecare în parte s-a 
simțit. în mod subit, capabilă. 
„Fortuna" a întins însă mina 
gazdelor, care au punctat prin 
CURA (reluare cu capul a min
gii, respinsă de bară) în ultima 
secundă de joc. Simțindu-se 
nedreptățiți de soartă, oaspeții 
au protestat, dar fără justifi
care. Pe fondul acestei at
mosfere, un spectator, repede 
depistat de către organele de 
ordine, a aruncat o sticlă în 
teren.

Ion CUPEN

S-A JUCAT ÎNTR-UN SINGUR SENS
1—0. După primirea golului, 
antrenorii Cosmoc și Staicu au 
trimis în joc forțe proaspete 
(Agud și Georgescu), F.C. Bihor 
schimbîndu-și și așezarea în te
ren, din 4—3—3 în 4—2—4,

81), cu capul, dintr-o săritură 
spectaculoasă, Ia o centrare 
(Mariea) căreia Albu i-a— cal
culat greșit traiectoria : 2—0.

Rezultat fidel raportului de 
forțe din teren, victorie absolut

Stadionul Republicii ; teren bun ; timp frumos ; spectatori — aproxi
mativ 15 000 Au marcat : GROSU (min. 62) și M. SANDU (min. 81). 
Raport de cornere : 12—3. Raportul șuturilor la poartă : 25—7 (pe 
spațiul porți-' : 14—3).

SPORTUL STUDENȚESC : RĂDUCANU — Tănăsescu, GRIGORE, Ciuga- 
rln, Manea — CASSA1, O. lonescu, MARICA — Petreanu, M. Sandu, 
Grosu.

F. C. BIHOR : Albu — P. Nicoiae, Bigan, Lucaci, Popovici .— NAOM,
Al. Naghi (min. 70 Agud), Ghergh 
Florescu, Kun.

A arbitrat : M. Moraru ; la linie 
Gh. lonescu (Brașov).

Cartonașe galbene : O. IONESCU 
9. La tineret-speranțe : 1—0 (1—0).

eli — Suciu (min. 70 Georgescu), 

: M. Vasiliu (ambii din Ploiești) șl 

și M. SANDU. Trofeul Petschovschi :

dar tot bucureștenii vor evolua 
mai „limpede", creîndu-și mai 
multe tocazii. în min. 65 Grosu 
a fost la un pas de al doilea 
gol al său în acest meci (bară), 
dar M. SANDU va marca (min.

meritată a echipei bucureștene, 
frumos lansată de startul retu
rului de campionat, cu cinci 
puncte obținute din șase posi
bile.

Laurențiu DUMITRESCU



Turneul de la București după 4 runde

TREI ȘAHIȘTI ROMÂNI

PE PRIMELE LOCURI
Șahiștii români sînt bine 

plasați în clasamentul, turneu
lui internațional de la Bucu
rești, după primele patru runde. 
Continuă să conducă Traian 
Stanciu, care totalizează acum 
3 puncte. In plutonul imediat 
următor, cu 2*/2 puncte, se află 
Th. Ghițescu și M. Șubă, ală
turi de sovieticul E. Sveșnikov, 
cehoslovacul J. Augustin și nor
vegianul L. Ogaard. Urmează 
în clasament : E. Ungureanu, 
C. Radovici și J. Pinter (Un
garia) — 2 p, J. Barle (Iugo
slavia) și V. Sioica — l’A P (1)> 
G. Atanasov (Bulgaria) și .1. 
Diaz (Cuba) — l'/j p. H. Miih- 
ring (R.D.G.) și M. Pavlov — 
1 p (1), P. Hammer (Elve
ția) Va P- ,

întreruptele din primele două 
runde, reluate marți dimineața, 
au furnizat o singură partidă 
decisă : Augustin (cu negrele) 
l-a învins pe Mohring. Remize 
au fost întîlnirile Radovici —■

La Skoplje

CONDUCE KARPOV

Șubă, Ghițescu — Stoica și 
Pinter — Hammer. Abundență de 
remize și în a 3-a rundă, dis
putată în după amiaza ace
leiași zile. Egalitatea a fost con
semnată în partidele Rado
vici — Pavlov, Pinter — Atana
sov, Stanciu — -Șubă, Ungu
reanu — Diaz, Augustin — 
Ogaard și Sveșnikov — Moh
ring. O singură decizie, obți
nută de Ghițescu în fața lui 

•Hammer, în 51 de mutări.
Barle și Stoica au întrerupt.

Ieri după amiază s-a desfă
șurat runda a 4-a. De data a- 
ceasta lupta a fost ceva mai 
dirză, deși au predominat din 
nou rezultatele de egalitate. 
Remize : Ogaard — Sveșnikov, 
Stoica — Augustin, Diaz — 
Barle, Șubă — Ghițescu, Ata
nasov — Stanciu. Ungureanu 
(cu negrele) l-a întrecut pe 
Hammer, iar Radovici (cu al
bele) a pierdut de justețe un 
final de piese ușoare, la tînă- 
rul maestru maghiar Pinter. 
Partida Pavlov — Mohring, în
treruptă.

Azi, în aula Bibliotecii cen
trale universitare, de la ora 
16, au loc întîlnirile din runda 
a 5-a. Dimineața, întreruptele.

LUPTĂTORII ROMANI PE LOCUL 3 
ÎN CLASAMENTUL EUROPEAN PE 1975

Ziarul „Nepsporl" din Buda
pesta publică tradiționalul său 
clasament anual european la 
lupte (greco-romane și libere), 
întocmit după statisticile F.I.L.A., 
avînd ca bază de punctaj cam
pionatele mondiale, europene și 
alte mari competiții internațio
nale. La fel ca în 1974, și anul 
trecut luptătorii români ocupă 
valorosul loc 3 în ierarhia gene
rală continentală, după echipele 
U.R.S.S. și Bulgariei. în clasa
mentele pe categorii de greutate 
sportivii români sînt prezenți în 
număr mare, în frunte cu cam
pionul european Constantin 
Alexandru, care la categoria 
48 kg (greco-romane) deține șe
fia. Nicu Gingă și Ion Enache 
se află pe locul secund la cat. 
52 și, respectiv, 82 kg — la ace
lași stil. Tot la greco-romane, 
printre primii șase clasați ai ca
tegoriilor respective se află 
Gheorghe Berceanu (locul 5 la 
48 kg) și Ion Dulică (locul 5 la 
57 kg).

La libere, cel mai bun loc re
vine lui Vasile Iorga — 3, la 
cat. 82 kg. Petre Coman se si
tuează al patrulea la 62 kg, ca 
și Ladislau Simon la cat.

+100 kg. Alți trei luptători ro
mâni sînt astfel clasați: Gigei 
Anghel — locul 5 și Grigore 
Condrat — locul 6 la cat. 57 kg, 
iar Marin Pîrcălabu — locul 5 
la cat. 74 kg.

Iată și configurația clasamen
telor pe națiuni. GRECO-RO
MANE: 1. U.R.S.S. 1017 p, 2. 
Bulgaria 591 p, 3. România 
360 p, 4. Polonia 318 p, 5. Un
garia 269 p, 6. R. D. Germană

241 p. LIBERE: 1. U.R.S.S. 930 
p, 2. Bulgaria 533 p, 3. România 
271 p, 4. R.D. Germană 268 p, 
5. R.F. Germania 180 p. 6. Po
lonia 165 p. LA AMBELE STI
LURI: 1. U.R.S.S. 1947 p, 2. 
Bulgaria 1124 p, 3. România 
631 p, 4. R.D. Germană 509 p, 
5. Polonia 483 p, 6. Ungaria 
432 p, 7. R.F. Germania 293 p, 
8. Turcia 270 p, 9. Suedia 188 p. 
10. Cehoslovacia 156 p.

Cu o rundă înainte de încheie
rea turneului internațional de 
șah de la Skoplje, în clasament 
conduce campionul mondial A- 
natoll Karpov (U.R.S.S.), cu 11 
puncte șl o partidă întreruptă, 
urmat de Uhlmann (R. D. Ger
mană) — 11 puncte, Tlmman (O- 
landa) — 8,5 puncte (2), Kurajița 
(Iugoslavia) și Tarjan (S.U.A.) 
— cite 8,5 puncte etc.

Rezultate înregistrate în runda 
a 14-a : Nicevskl — Vaganian 
1—0 ; Velimirovici — Tarjan 0—1 ; 
Reshevsky — Matanovici remiză ; 
Adorjan — Uhlmann remiză. 
Partida Karpov — Timman s-a 
întrerupt. In runda a 13-a, Karpov 
învinsese pe Tarjan.

In ultima rundă se va disputa 
partida derby dintre marii maeș
tri Anatoli Karpov și Wollgat’g 
Uhlmann.

TURNEUL FEMININ

DE LA BELGRAD
în turneul internațional feminin 

de șah de Ia Belgrad, după 9 
runde în fruntea clasamentului 
se află Nona Gaprindașvili 
(U.R.S.S.) și Suzana Vcroczi (Un
garia) cu cite 8 puncte, urmate 
de Maria Ivanka (Ungaria) 6 
puncte (1). Margareta Mureșan 
ocupă locul 7, cu 4 puncte. Re
zultate din runda a 9-a • Pihai- 
lici — Gaprindașvili 0—1 ; Mar- 
kovici — Kalchbrener 0—1 ; Mu
reșan — Veroczi 0—1. Restul par
tidelor s-au întrerupt.

PREGĂTIRI PENTRU MECIUL DE RUGBY 
OLANDA - ROMÂNIA

Ziua meciului.Be rugby Olan
da — România (28 martie, Hil- 
versum), din C.E., se apropie. 
De aceea, antrenorii lotului 
nostru, Valeriu Irimescu și Pe
tre Cosmănescu, au convocat 
ieri, pe stadionul Olimpia, 25 
de jucători, pe care i-au supus 
la două probe : testul Cooper 
(dimineața) și un meci de trial 
(după-amiază), cu Steaua. în 
general, rezistența s-a prezentat 
la un nivel mulțumitor, doar 
cinci rugbyști (de subliniat că 
patru sînt înaintași) ratînd, de 
puțin, încadrarea în limitele 
prevăzute. O frumoasă impresie 
au lăsat ieșeanul Ciobanu (3400), 
bucureștenii Paraschiv. Borș și

constănțeanul Bucos (3250) etc.
Verificarea cu Steaua nu a 

satisfăcut pe deplin conducerea 
tehnică a lotului, care privește, 
totuși, cu optimism partida cu 
Olanda, mai ales că etapa de 
campionat de duminică oferă 
selecționabililor șansa de a-și 
demonstra adevăratele resurse. 
Se contează pe următorii 21 de 
jucători : Simion, Constantin, 
Motrescu, Fuicu, Nica, Varga, 
Ciobanu, Bucos, Paraschiv, Su- 
eiu, Dumitru, Borș, Murariu, 
Malancu, Postolachi, Dărăban, 
Dinu, Scarlat, Cioarec, Muntea- 
nu, Ortelecan. Se poate observa 
absența lui E. Stoica (acci
dentat).

PE TERENURILE
DE TENIS

■ A fost fixat programul 
Marelui Premiu F.I.L.T. — edi
ția 1976 — circuitul care gru
pează 50 de turnee internațio
nale, din mai și pînă în decem
brie. Nu vor lipsi probele cla
sice : Roland Garros (1—13 mai), 
Wimbledon (21 iunie—3 iulie) și 
Forest Hills (1—12 septembrie). 
Seria va fi încheiată de „Tur
neul campionilor" (Masters) în 
S.U.A., la 6—12 decembrie.

B Jucătoarele noastre au ob
ținut bune rezultate în cadrul 
turneului de la Tallahassee 
(Florida). Virginia Ruzici a în
vins-o pe Ilona Kloss cu 6—4, 
6—0 , iar Mariana Simionescu 
pe Pat Bostrom cu 6—3, 7—5. 
Calificată pentru turneul prin
cipal de Ia Dallas, Virginia 
Ruzici a fost învinsă de cunos
cuta jucătoare franceză Fran- 
țoise Durr : 3—6, 4—6.

B Iile Năstase participă Ia 
turneul de la La Costa (Cali
fornia). în primul tur, el l-a 
învins pe australianul Sid Ball 
cu 6—4, 6—4. Alte rezultate : 
Vilas — Dibley 6—2, 6—4 ; 
Ruffels — Pecci 7—6, 7—6.

B în turneul WCT de la Wa
shington : Solomon — Richey 
6—3, 3—6, 6—2 ; Stone — Me- 
treveli 7—6, 4—6, 7—5 ; Cox — 
McNair 6—3, 6—3.

B Ultima intîlnire S.U.A. — 
U.R.S.S. a avut loc la Indiana
polis, unde tenismanii americani 
au cîștigat cu scorul total de 
4—1.

B Finala probei feminine la 
Alexandria : Lidia Zinkevici — 
Elena Granaturova (ambele 
U.R.S.S.) 7—6, 6—3.

B Cîștigînd cu 3—0 meciul 
cu formația Belgiei, în C.E. 
(grupa B), echipa Poloniei s-a 
calificat pentru prima grupă a 
competiției.

crezut, în 1971, 
cînd a ocupat locul 3 la arun
carea suliței (cu 81,50 m) în 
cadrul campionatelor R. D. 
Germane, că Meinhard Nehmer 
va deveni peste doar 5 ani, 
unul dintre cei mai buni pi- 
loți de bob din lume ? Și to
tuși, acesta-i adevărul, pe care

MEINHARD NEHMER (R.D.G.)

BOB

l-au confirmat indubitabil Jo- 
curile Olimpice de iarnă de 
la Innsbruck, unde meteoro- 
logul Meinhard Nehmer (și eu 
frînarul său Bernhard Germes- 
hausen, fost atlet -și el, deca-t- $2 
lonist de 7534 puncte) au răs- 
turnat toate pronosticurile 
producînd una din cele mai 
mari surprize ale ediției. La 
Igls, cel ce abia învățase ma- 
nevrarea bobului cu doi ani în â 
urmă (și cu ajutorul boberilor 
români, la pista de săniuțe de 
la Oberhof !) a reușit să ob- 
țină titlurile olimpice și la 
bob 2 și la bob 4. întrecînd 
pretendenți și campioni cu 
palmarese impresionante. Per- 
formanța lui Nehmer nu poa- 
te fi diminuată de faptul că, § 
ulterior, la campionatele eu- 
ropene de la St. Moritz, pe o 
pistă naturală, nu a mai ocu- § 
pat decît locurile 4 (bob 4) 
și 5 (bob 2). S-a născut la 13 
ianuarie 1941 la Boblin (nume $ TY'Jî'/'ă nm/Toclinol-parcă predestinat !), măsoară 
1,82 m și cîntărește 87 kg.

PATINAJ VITEZA
te

Cîștigînd slalomul spe
cial de la Aspen (Colora
do), suedezul Ingemar 
Stenmark — în vîrstă de 
20 ani — șl-a asigurat pri
mul loc în clasamentul 
final al Cupei mondiale 
la schi (ediția 1915—761. 
Slalomul uriaș feminin a 
revenit schioarei elvețiene 
Lise-Marle Morerod. dar 
lideră autoritară se men
ține Roși Mittermaier 
(R.F.G.). Mai sînt de dis
putat două concursuri in 
Canada, la Mont Sainte- 
Anne șl la Quebec.

PE SCURT
echipa U.R.S.S. • A încetat din 
viață, la Bruges, Nico Rijnders 
(29 ani), fost jucător la Ajax
• După 27 de etape, în cam
pionatul Franței conduce Saint 
Etienne cu 38 p. urmată de Nan
tes — 37 p. și Sochaux — 37 p. 
Reims se află pe locul 4 cu 36 p.
• în campionatul Angliei s-au 
desfășurat două meciuri restan
ță ; Wolverhampton — Totten
ham 0—1 ; Arsenal — Newcastle 
o—o.

Disputat pe patinoarul 
din Alma Ata. meciul fe
minin de patinaj viteză 
U.R.S.S. — Olanda s-a ter
minat cu scorul de 191 — 
161 în favoarea gazdelor. 
In ultima zl a întllnirii 
Galina Stepanskaia a sta
bilit un nou record mon
dial în proba de 3 000 m 
cu timpul de 4:40,59. In 
proba de 1 500 m. tînăra 
patinatoare sovietică Na
talia Petrouseva a stabilit 
un nou record mondial 
pentru junioare — 2:17,07.

AUTO • „Cursa campionilor" 
(formula I), la Brands Hatch, a 
revenit englezului James Hunt 
(pe ..McLaren") cu o medie ora
ră de 173,700 km. Campionul 
mondial Niki Lauda (pe ..Fer
rari") a abandonat din cauza u- 
nei defecțiuni tehnice.

BOX • George Foreman și Joe 
Frazier se vor intîlni. in cursul 
lunii mai. la Madison Square 
Garden din New York. In pri
mul lor mccl, Foreman cîștlgase 
prin k.o. 2.

CICLISM • Cursa celor două 
mări (Tireniană—Adriatică) a fost 
cîștigată. a 5-a oară consecutiv, 
de Roger de Vlaeminck, urmat 
la 55 sec. de Eddy Merckx.

FOTBAL » La Dakar. în pre
liminariile olimpice : Senegal — 
Ghana 0—0 • Echipa Argenti
nei va juca simbătă la Kiev eu

HANDBAL • în semifinalele 
Cupei cupelor, la Berna, B.S.V. 
— Grunweiss Dankersen 13—15.

HOCHEI • în campionatul 
cehoslovac : SONP Kladno — 
Dukla Jihlava 3—1, Tesla Pardu
bice — Skoda Plsen 6—1. După 
30 de etape, în clasament con
duce SONP Kladno cu 42 p.

NATAȚIE • La Bonn. în ba
zin de 25 m. pe 100 m bras — 
Walter Kusch (R.F.G.) 1:02,51
(cea mai bună performanță mon
dială) ® La Vancouver, pe 
200 m liber — Enith Brigitha (O- 
landa) 2:02.70 (la 43 sutimi ae 
recordul mondial).

PATINAJ • în concursul mon
dial pentru juniori, de la M6- 
gcve. proba feminină a revenit 
americanei Suzie Brasher, cea de 
dansuri — englezilor Kathryn 
Winter • — Nicholas Slater, iar 
cea de perechi — canadienilor 
Sherri Baier — Robin Cowan.

SCHI • Cîștlgătorl în campio
natul sovietic de fond de la Mui- 
mansk : 30 km — Serghei Save
liev : 5 km — Raisa Smetanina 
• La Holmenkollen. 50 km — 
Sven Aacke Lundbaeck (Suedia); 
sărituri — Karl Schnabl (Aus
tria) • La Oberhof, biatlon 26 
km — Antonin Kriz (Ceho
slovacia).

ȘAH • Petrosian a cîștigat tur
neul de la Lone Pine (California) 
cu 5'/, p urmat de Smlslov. Brow
ne, Panno și Quinteros cu cîte 
5 puncte.

VOLEI • La Tokio, în meci 
feminin. Japonia — U.R.S.S. 3—1 
(14, —12. 10, 14) • Turneul se
mifinal în Cupa cupelor (mas
culin). la Dordrecht, a dat ur
mătorul clasament final : 1.
Ț.S.K.A. Sofia 6 p, 2. BOUWlust 
Orawi (Olanda) 4 p. 3. Racing 
Club Paris 2 p. 4. Sigorta An
kara 0 p. Primele două s-au ca
lificat pentru faza, finală.

lized 165,816 puncte, ceea 
reprezintă un nou record mon- § 
dial la ,,tetratIonul mic“. S-a 
născut la 17 septembrie 1951 0
și măsoară 1,92 m în înălțime.

PIET KEEINE (Olanda)
Cel mal în formă patinator 

al sezonului s-a dovedit, fără 
îndoială, olandezul Piet Kleine 
care preia tot mai mult rolul 
celebrului său compatriot Ard 
Schenk. Tîmplarul din Gro
ningen a obținut la Innsbruck 
două medalii olimpice : pe cea 
de aur la proba de 10.000 m și 
pe cea de argint la 5 000 m, 
arătîndu-se astfel aplecat spre 
cursele de fond. La 24 de a/ni, 
Piet Kleine și-a confirmat va
loarea într-o competiție post-o- 
limpică, la Heerenveen. în pa
trie, cu . prilejul campionatelor 
mondiale de multiatlon, obți- 
nînd titlul suprem, după ce 
se clasase primul la 1500 și 
10.000 m, precum și al doilea 
pe 5 000 m. Ultima ispravă a 
sezonului a realizat-o la Inzell, 
ou ocazia unul concurs inter
național cîștigînd probele de 
1500, de 3000 și 5 000 m și (deși 
clasat al 9-lea pe 500 m) tota

CAMPIONATUL MONDIAL DE HOCHEI
(Urmare din pag. 1)

— Pisaru, Gheorghiu — Bălău
că — Mikloș — atacanți ; FI. 
Gheorghe, Nuțescu, Vișan (re
zerve).

Printre cei 10 arbitri desem
nați de L.I.H.G. cu conducerea 
jocurilor se află și arbitrul ro
mân Oprea Barbu.

Iată programul complet ăl 
zilei de astăzi :

La BIEL : ora 18 : Italia —• 
Iugoslavia, ora 21 : România — 
Japonia.

LA AARAU : ora 18 : Olanda 
— Norvegia, ora 21 : Elveția — 
Bulgaria.

Mîine se dispută două jocuri : 
la Biel, Elveția — Iugoslavia și 
la Aarau, Bulgaria — Italia. 
Celelalte 4 echipe au zi li
beră. (V. CIL).

• ULTIMELE ȘTIRI* ULTIMELE REZULTATE*

CUPELE EUROPENE LA FOTBAL
Aseară s-au desfășurat meciurile retur din cadrul sferturilor 

de finală ale cupelor europene la fotbal. Echipele subliniate s-au 
calificat pentru semifinalele programate la 31 martie (tur) și 
14 aprilie (retur). între paranteze sînt consemnate rezultate din 
tur. lată rezultatele :

CUPA CAMPIONILOR EUROPENI
Bayern Miinchen 
St. Etienne

Real Madrid 
P.S.V. Eindhoven

Sachsenring Zwickau 
Eintracht Frankfurt
Wrexham
West Ham United

— Benfica Lisabona
— Dinamo Kiev

— Borussia Monch.
— Hajduk Split

CUPA CUPELOR
— Celtic Glasgow
— Sturm Graz
— Anderlecht
— F.C. Den Haag
CUPA U.E.F.A.

(0—0) 5—1
(0—2) 3—0 

(după prelungiri)
(2—2) 1—1
(0—2) 3—0 

(după prelungiri)

(1—1) 1—0
(2—0) 1—0
(0—1) 1—1
(2—4) 3—1

F.C. Liverpool
A.C. Milan
Levski Spartak Sofia
Stal Mielec

Alte amănunte

— Dynamo Dresda
— F.C. Bruges
— C.F. Barcelona
— Hamburger S.V. 

în ziarul de miir.e.

(0—0) 2—1
(0—2) 2—1
(0—4) 5—4
(1—1) 0—1
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