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Ieri, pe stadionul „23 August“, in joc de pregătire la fotbal

LOTUL OLIMPIC - RAPID 4-2 (1-0)
stadio- 
olimpic

Ieri după-amiază, pe 
nul „23 August", lotul vumjuv 
de fotbal a susținut un joc de 
„finisare" în compania ~ 
dului, în vederea meciului re
tur de miercuri, 24 martie a.c. 
la București, cu. echipa Franței, 
contînd pentru calificarea in 
turneul olimpic.

„Tricolorii" au apărut în ur
mătoarea alcătuire : Rădu-
canu — Cheran, Same.ș, Dinu, 
Hajnal — Dumitru, Bbloni, Ior- 
dănescu — Lucescu, Dudu 
Georgescu, Kun.

Rapid a prezentat formația • 
Roșea — Pop, Niță, Angelescu, 
Ad. Dumitru — Iordan, ~ 
(o simplă potrivire de 
M. Stelian — Bartales, 
Nedelanu. După pauză, 
avea să ia locul lui Pop, 
Stanca — pe cel al lui M. Ste-

Echipa Franței sosește astăzi
Rapi-

Dobrin 
nume), 
Neagu, 

Nicol o v 
iar

Jocul 
gajant 
luri "în 
mai modeste. Rapid, deși lipsit 
de cițiva titulari, a dat o 
plică viguroasă, păstrînd ritmul 
pe parcursul celor 90 de mi
nute.

Acest joc de pregătire s-a 
încheiat cu scorul de 4—2 (1—0) 
în favoarea „tricolorilor". Să 
facem precizarea că după pauză 
olimpicii au apărut cu o for
mație radical schimbată, pen
tru rularea întregului lot : Ior- 
gulescu — Anghelini, G. Sandu, 
Dinu, Hajnal — Dumitru, B6- 
lonî, Romilă II — Crișan, Kun, 
Zamfir. In partea a doua, jo
cul a fost parcă mai rapid, 
Dumitru angajîndu-1 cu insis
tență pe Crișan. fără să omită

de ieri a fost mai an- 
decit obișnuitele tria- 
compania unor formații

e-

deplasarea
partea lui

Cele patru puncte ale ,, 
au fost înscrise, 

Lucescu (șut pu
și

frontului de atac 
Zamfir.

• NATALIA MĂRAȘESCU SI 
ANTOANETA IACOB, CAMPI
OANE INDIVIDUALE, FORMA
ȚIILE DE JUNIOARE SI TINERET 

CIȘTIGĂTOARE

NATALIA MĂRAȘESCU

ALE ROMÂNIEI 
PE ECHIPE

vară — pentru 
istoria acestei _______...
alergătorii au avut de înfrun
tat condiții de iarnă, deoarece 
în tot timpul întrecerilor a 
fost frig, a bătut un vînt pu
ternic, un autentic viscol. Evi
dent. dificultățile concursului 
au crescut considerabil.

Ca și Ia ultimele patru edi
ții ale Crosului, alergătorii ro
mâni s-au aflat 
plan al curselor, 
tru victorii (două 
Antoaneta Iacob 
Natalia Mărășescu 
și două pe echipe 
tineret), s-au

prima oară în 
competiții —•

pe primul 
obținînd pa- 
individuale ! 

— junioare, 
— senioare 

: junioare și 
clasat 

ori pe locul secund și 
ori pe locul trei.

Cea mai bună
a avut-o campioana _____
Natalia Mărașescu, în curstt 
senioarelor, probă în care gaz
dele își puseseră mari speran
țe și înscriseseră cea mai re
dutabilă formație de cros a lor. 
De la jumătatea distantei, pînă 
unde se alergase grupat. Nata
lia a sprintat sec și s-a deta
șat, obținînd, în final, o victo
rie categorică, pe deplin me
ritată.

Remarcabilă a fost si com
portarea junioarelor noastre, 
care prin Iacob, Nițhita și Mo- 
diga. au urcat pe podiumul de 
premiere și au asigurat astfel 
succesul net al echipei repre
zentative. La juniori situația 
a fost oarecum identică, dar 

. cu alergătorii iugoslavi pe pri
mele locuri. fondiștii români 
acoperind cu exagerată pru
dentă prima parte a cursei. La

colorilor" 
ordine, de 
ternic din colțul careului) 
Dumitru, care a marcat de trei 
ori consecutiv, 
urmarea unui 
rile feroviarilor 
de Stanca și 
prins ușurința 
a „slalomat" 
ții, 
aproape 50 de metri. Scorul 
era 4—0, iar sistemul defen
siv începuse să neglijeze pla
samentul necesar.

După terminarea celor 90 de 
minute, într-una din sălile sta
dionului „23 August", tricolorii 
au vizionat, prin intermediul 
magnetoscopului, meciul pe 
care-1 jucaseră cu puțin îna
inte. Sigur că pe marginea u- 
nui joc-școală sînt 
cruri de discutat, 
omite, ' ‘ ’
tensiunea meciului 
difică radical datele unui joc.

★
Echipa olimpică 

urmează să soc: 
după-amiază, 
calea aerului. După cit se pare, 
in formația probabilă nu va 
surveni nici o modificare față 

ll“-le aliniat la Blois.

golul doi fiind 
penalty. Golu- 
au fost înscrise 
Neagu. A sur- 
cu care Stanca 

pînă în plasa per
la capătul unei curse de

de cinci 
de două

evoluția 
noastră 

cursa.

i a Franței 
sosească astăzi 

de la Paris, pe

Fază la poarta Rapidului. Roșea va prinde balonul. In stingă : 
Run și D. Georgescu Foto : Vasile BAGEAC

destule Iu- 
fără a 

bineînțeles,' faptul 
oficial mo

se 
că

SUMEN, 21 (prin telefon). 
Simbătă dimineață, participan
ts la cea de a XXI-a ediție a 
tradiționalului Cros 
au efectuat ultimul 
ment pe traseul 
programate duminică diminea
ță. O vreme admirabilă îi îm- 
bia pe competitori să alerge pe 
pajiștile din vecinătatea aces
tui orășel. în care crosul se 
află la el acasă. Spre scară, 
însă, a început să bată vîntul 
și duminică dimineața, cînd 
ne-am trezit, un strat de zăpa
dă. gros de peste 20 de centi
metri, acoperea totul...

In ziua solstițiului de primă-

balcanic 
antrena- 

intreccrilor

Vladimir MORARU

(Continuare in pag. a 4-a)

campionatul Diviziei A de rugby

Turneele de volei ale fruntașelor Diyiziei A LUPTA PENTRU PRIMELE LOCURI RĂMÎNE DESCHISĂ

DINAMOVISTELE LA PRIMA ÎNFRÎNGERE!
în sala Floreasca din Capi

tală și in Sala sporturilor din 
Baia Mare a luat sîîrșit cel 
de al doilea turneu al echi
pelor fruntașe din Divizia A de 
volei. Iată amănunte de la 
jocurile programate simbătă și 
duminică.

FEMININ
DINAMO — I.E.F.S. 3—0 

(5, 6, 3). Dinamovistelor le-au 
tost suficiente 60 de minute 
pentru a obține victoria. Deși 
sever, scorul reflectă just des
fășurarea jocului. învingătoa
rele nu au fost obligate nici 
un moment la eforturi deose
bite. S-au remarcat : Helga 
Bogdan și Alexandrina Con- 
stantinescu (Dinamo), Marga
reta Bako (I.E.F.S.). Au arbi
trat : M. Nicolau și N. Io- 
nescu (București).

PENICILINA — RAPID 3—1 
(—11, 12, 13, 8). Partida a plă
cut prin răsturnările spectacu
loase de scor în primele trei 
seturi. Astfel, în setul I ie- 
șencele au condus cu 9—3 și 
14—10. dar au pierdut ; în ur
mătorul rapidistele au refăcut 
din handicap de la 3—14 la 
12—14, insuficient însă ; în cel 
de-al treilea, Penicilina a cîș- 
tigat după ce fusese condusă 
cu 9—5. Hotărîtoare în obține
rea victoriei a fost apărarea 
mai bună a ieșencelor. S-au e- 
vidențiat : Kate Tcacenco (P) 
și Constanța Bălășoiu (R). Au 
condus : V. Vrăjeseu din Bucu-

CLA5AMENTE
FEMININ

1. DfNAMO 17 16 1 50:10 33
2. I E.F.S. 17 12 5 40:22 29
3. Penicilma 17 11 6 37:21 28
4. Rapid 17 10 7 33:25 27

MASCULIN
1. DINAMO
2. Steaua
3. Explorări
4. Politehnica

17 16 1 49: 6 33
17 14 3 44:15 31
17 12 5 37:13 29
17 7 10 23:33 -1

rești și V. Chioreanu din Cluj- 
Napoca.

N. MATEESCU, coresp.

PENICILINA IAȘI — I.E.F.S. 
3—2 (—9, —7, 14, 6, 10). După 
ce au ratat o bună posibilitate 
de a ciștiga în trei seturi, stu
dentele au intrat în degrin
goladă, pierzînd pînă la urmă 
întilnirea. S-au remarcat Caro- 
lina Hatură, Ana Chirițescu de 
la învingătoare și Eva Klein, 
de la învinse. Au condus foarte 
bine N. Ionescu și V. Vră- 
jescu.

RAPID — DINAMO 3—2 (10, 
9, —10, —3, 12). Evoluție foar
te bună a formației rapidiste, 
care a produs surpriza acestui 
turneu șl a cauzat prima în- 
frîngere campioanelor. Re
marcate : Constanța Bălășoiu,
Eugenia Rebac, Mariana Baga, 
Ortansa Ionescu și Ruxa.ndra 
Vraniță (Rapid), Gabriela Po
pa, Victoria Banciu și Alexan
drina Constantinescu (Dinamo). 
Foarte bun arbitrajul : V. Chio
reanu — M Nicolau. (Em. F.).

MASCULIN
DINAMO — STEAUA 3—0 

(7, 6, 8). Confruntarea de sim
bătă dintre cele două fruntașe 
ale voleiului masculin a prile
juit o dispută dirză, fără me
najamente, însă de nivel teh
nic mediocru. Dinamoviștii au 
acționat mai lucid și au punc
tat, in special, prin Dumănoiu, 
'jL'uiovan, Păușescu și Schrei
ber. Steliștii,> obosiți după me
ciul din ziua anterioară, n-au 
dat replica așteptată. Arbitri : 
D. Radulescu — C. Armășescu 
(București).

explorări b. mare — 
POLITEHNICA TIMiȘOARA 
3—1 (3, 12, —8, 8). Studenții au

V. SASARANU, coresp.

(Continuare in pag. 2-3)

Doar 3—3 în . derbyul etapei 
a 3-a a returului campionatului 
Diviziei A de rugby, meciul 
dintre echipele Grivița Roșie 
și Dinamo, desfășurat în Par
cul Copilului, în prezența a 
numeroși spectatori. Un „egal" 
ce reflectă, în mare măsură 
situația de pe teren, ambele 
garnituri străduindu-se, și reu
șind, în mare măsură, să fur
nizeze un spectacol agreabil. 
Victoria ar fi putut reveni ori
căreia dintre echipe, dacă... 
Dacă Grivița Roșie ar fi fruc
tificat cel puțin ocaziile din 
min. 42 — cind o excelentă 
pătrundere a lui Al. Pop nu 
este susținută de coechipieri, 
pasa acestuia răminînd fără rc-

REZULTATE 
TEHNICE

SERIA I : Farul Constan
ța — Gloria 36—7 (22—0).
C.S,M. sibiu — Rulmentul 
Bîrlad 12—3 (12—0), Steaua
— Minerul Gura Humorului
38—15 (16—9), T. C. Ind. 
Constanta — Sportul stu
dențesc 0—3 (0—0) ; SE
RIA a Il-a : Agronomia 
Cluj-Napoca — ,.U“ Timi
șoara 6—9 (6—6), Grivița
Roșie — Dinamo 3—3 (3—3). 
Vulcan — Știința Petroșani 
7—37 (3—6). Politehnica Iași
— Olimpia 7—4 (3—4).

zultat — și rhin. 75 — moment 
în care Scarlat ar fi avut po
sibilitatea să înscrie dacă ar fi 
continuat cursa, dar ncobser- 
vînd breșa din apărarea dina- 
movistă. a preferat pasa... la 
adversar ; ...Dacă Dinamo nu 
ar fi ratat cu seninătate prin 
Constantin, mai ales, și Nica 
șase lovituri de pedeapsă din 
poziții foarte bune. Dar, în 
privința scorului, totul s-a li
mitat, în cele din urmă, la 
transformarea a două lovituri 
de pedeapsă, una de către Con
stantin (min. 10) pentru Dina
mo, iar cealaltă de Simiou 
(min. 26) pentru Grivița. Din-

Emonuel FANMNEANU

(Continuare in pag. 2-3)

Țibuleac (Grivița Roșie) încearcă o pătrundere spre buturile 
, echipei Dinamo Foto ; Dragoș NEAGU

Finala pe țară a „Cupei tineretului14

UN FESTIVAL Al TETOllll DE MASĂ STUDENȚESC
TIMIȘOARA, 21 (prin telefon). In 

marea sală „Olimpia“ din locali
tate s-a desfășurat, timp de 
două zile, finala pe țară din ca
drul „Cupei tineretului** la te
nis de masă, competiție re
zervată studenților. Buna or
ganizare a întrecerilor, asigurată 
de C.N.E.F.S., Uniunea Asociați
ilor Studenților Comuniști și Mi
nisterul Educației și învățămîn- 
tului, la care au contribuit și 
organele locale din municipiul 
Timișoara, a conferit acestei fi
nale un caracter de adevărat 
festival, al tenisului de masă 
studențesc. La start s-au aliniat 
reprezentanți ai tuturor centre
lor universitare din țară.

După disputarea întrecerilor în 
cadrul seriilor, la turneul final, 
atît al băieților, cît și al fetelor, 
spectatorii au avut prilejul să 
asiste la meciuri ( de bun nivel 

tehnic. Titlurile de campioni ai 
„Cupei tineretului4* au revenit 
lui D. Stănescu (Iași), cu 3 vic
torii în turneul final și, respec
tiv, Gabrielei Tulcea (București), 
cu același număr de meciuri câș
tigate. Excelentă a fost ideea 
organizatorilor de a acorda pre
mii speciale studenților și stu
dentelor cu cele mai bune note 
la învățătură. Acestea au reve
nit Gabrielei Tulcea studentă în 
anul I la Facultatea de Drept 
din București, și lui R. Adincu, 
student în anul II la Facultatea 
de Electrotehnică din Timișoara. 
Pe locurile următoare s-au cla
sat : 2. R. Adîncu — 2 v, 3. FI. 
Popovici (Hunedoara) 1 v (la 
băieți) și, respectiv, 2. Cătălina 
Gravei (Tg. Mureș) 2 v, 3 Cor
nelia Wetzer (Timișoara) 1 v.

P. ARCAN, coresp.



CAMPIONATELE REPUBLICANE DE ÎNOT NUMEROASE RECORDURI
ÎN FRUMOASA PISCINĂ DIN BAIA MARE
BAIA MARE, 21 (prin telefon). 

Sîmbătă după amiază, în pre
zența tov. Traian Darolți, prima
rul municipiului Baia Mare, si 
a tov. Miron Olteanu, secretar al 
C.N.E.F.S., a avut loc inaugura
rea oficială a bazinului acoperit 
care găzduiește, în aceste zile, 
campionatele naționale ale îno
tătorilor seniori. In cadrul festi
vității care a precedat primele 
finale au fost decernate proiec- 
tanților și celor mai merituoși 
dintre constructori „Diploma de 
onoare'" și alte distincții ale 
C.N.E.F.S.

Noua piscină (50 m, 8 culoa
re), o adevărată bijuterie a ar
hitecturii sportive românești, 
și-a dovedit de la primele star
turi calitățile unui bazin modern. 
Acest fapt a dat posibilitatea în 
special înotătoarelor dinamovis- 
te, bine pregătite pentru compe
tiția la care asistăm, să onore
ze participarea cu o serie de 
rezultate meritorii, unele dintre 
ele noi recorduri naționale. Se
ria a fost deschisă de Daniela 
Georgescu, cea mai rapidă îno
tătoare din Balcani. în finala 
cursei de 100 m liber, ea a cîș- 
tigat în 62.2 s, timp superior cu 
0,1 s vechiului record stabilit în 
august 1975, la Salonic. Ea a fost 
secondată de o altă sportivă di- 
namovistă, Mihaela Costea (re
velația zilei inaugurale), care a 
acoperit distanța în 63,5 s — 
nou record de junioare.

,,Memorialul Mihail Savu“ la spadă

ROMÂNIA, LA ECHIPE Șl BÎKOV (U.R.S.S.), 
LA INDIVIDUAL, ÎNVINGĂTORI

14 ore a durat sîmbătă proba 
Individuală din cadrul „Memo
rialului Mihail Savu". Pe plan
șele sălii Floreasca II au intrat 
la ora 8 cei 67 de spadasini din 
Bulgaria, Cehoslovacia, R. D. 
Germană, Polonia, Ungaria, 
U.R.S.S. și România, pentru ca 
finala de șase să se încheie abia la 
ora 22! Un adevărat maraton, în 
care unii competitori au rezistat 
mobilizîndu-și ultimele resurse 
(Manta — I.E.F.Ș., Sworowski — 
polonia), iar alții au apelat la 
chițibușuri nesportive pentru a-Și 
mai trage sufletul (Szomov — 
Ungaria).

A fost un concurs presărat cu 
surprize, din păcate cele neplă
cute fiind oferite de componen- 
ții lotului nostru olimpic. Excep- 
tîndu-1 pe Angelescu (eliminat 
din preliminarii), ei s-au califi
cat pentru eliminările directe, 
dar de aici au început necazuri
le, .deși adversarii lor, chiar și 
cei din loturile de peste hotare, 
nu aveau valori deosebite. Așa 
s-a făcut că, pe rînd, au pără
sit concursul Popa, Zidaru 
(învinși de Manta!), Pongraț, 
Duțu, Bărăgan, în finală intrînd 
doar Iorgu — singurul calificat 
direct, și Szabo — foarte greu, 
învins inițial de Dinescu (!) și 
chinuindu-se apoi cu Barbuski și 
Szomov în recalificări.

Așadar, în finală, alături de 
cei doi amintiți, două prezențe 
surprinzătoare : Manta și Dima, 
ambii în urma unor comportări 
deosebit de ambițioase, peste aș
teptări, un trăgător (sovieticul 
Bîkov), care și-a făcut drum la

CAMPIONATUL DIVIZIEI A DE RUGBY
(Urmare din pag. 1)

colo de aceste momente favo
rabile, care, cum spuneam, pu
teau înclina balanța succesului 
de o parte sau de alta, par
tida s-a caracterizat printr-un 
joc îndîrjit pe înaintare (com
partimentul forte al ambelor 
formații), și prin încercări de 
lansare a liniilor dinapoi, ale 
căror acțiuni însă nu au avut 
consistența necesară. Totul pe 
fondul unei mari risipe de e- 
nergie... Desigur, însă, nu pu
tem trece cu vederea numărul 
destul de mare de greșeli co
mise chiar și de jucători cu 
pretenții. Arbitrul C. Cristă- 
chescu a condus foarte bine 
următoarele formații : GRI- 
VIȚA ROȘIE : Simion — Ne- 
goescu, Ghiță, Damaschin, Stăn- 
culeanu — Țibuleac, Barbu — 
Vlad (Cercel), Pop, Pena — 
Vcluda (Ion), Stroe — Scarlat, 
Pasaclie, Dinu ; DINAMO : Dăi- 
ciuicscu — Constantin, Drago- 
mircscu, Nica, Bidirel — Mar- 
ghescu, Paraschiv — Marin, 
Roman, Zafieseu — Borș, I. 
Aurel — Țurlea, Caraiman. 
Baciu.

în deschidere au evoluat 
Steaua și Minerul Gura Humo

O altă performantă notabilă a 
primei zile de concurs a fost 
realizată de Anca Groza: 2:31,3 
la 200 m mixt, timp superior cu 
0,4 s vechiului său record na
țional, stabilit de asemenea la 
Balcaniada de la Salonic. Urmă
toarele clasate, Mariana Marin 
(14 ani) cu 2:34,9 — rec, fete cat. 
A și junioare — și Valeria Vlăs
ceanu 2:35,0, au probat, la rîn- 
dul lor. uri progres evident. în 
fine, cvartetul ștafetei mixte a 
clubului Dinamo, cu M. Costea 
în primul schimb (1:10,2 — 100 m 
spate) o veritabilă surpriză și A. 
Groza (65.9 — 100 m delfin) în 
formă bună, a dus recordul 
României sub 4:40,0, limită a 
consacrării pe plan european.

într-un contrast evident — e- 
voluția nesatisfăcătoare a majo
rității înotătorilor. Cîștigătorii 
primelor probe (Oprițescu, Res- 
ler, Wetternek), cu un surplus 
serios de kilograme (!), au înre
gistrat timpi cu care se cîștiga 

xși în urmă cu 3—4 și chiar 10 
ani (1:10,4 la 100 m bras !). Mai 
mult, proba de 200 m mixt nu 
a avut un campion, deoarece 
doar cinci dintre participanți au 
realizat baremul intrării în fina
lă (!).

Rezultate : 100 m liber (b) î 
Oprițescu (Steaua) 54,8; Slavic 
(Steaua) 55,1, Miclăuș (Dinamo) 
55,2 ; 100 m liber (f) î D. Gedr- 
gescu (Din.) 62,2 — rec., M. Cos
tea (Din.) 63,5 — rec. junioare, 

început anevoios (10—9 cu Duțu) 
dar apoi tot mai decis, în timp 
ce coechipierul său Murașov 
(care cu puțin timp în urmă, la 
concursul de tineret „Prietenia-*, 
nu s-a remarcat) a parcurs dru
mul invers. Și dacă înaintea în
ceperii ultimului act pronosticu
rile erau împărțite între Iorgu și 
Szabo (cei care obținuseră cele 
mai bune rezultate internaționa
le în actualul sezon), victoria lui 
Bîkov în final, fără a cunoaște 
înfrîngerea, la scoruri nete, a 
consfințit o comportare egală, 
concentrată. Pe ansamblu o evo
luție total nesatisfăcătoare a lo
tului nostru reprezentativ.

Iată clasamentul probei indivi
duale : 1. A. Bîkov . (U.R.S.S.) 
5 v, 2. P. Szabo (România) 3 v, 
3—4. V. Murașov (U.R.S.S.) 2 v, 
N. Iorgu (România) 2 v, 5. C. 
Manta (I.E.F.S.) 2 v, 6. I Dima
(Electroputere) 1 v.
în proba pe echipe prima for

mație a României s-a comportat 
la adevărata valoare, terminînd 
neînvinsă. Iată clasamentul gru
pei finale și rezultatele înregis
trate : 1. România I (Pongraț» 
Szabo, Popa, Iorgu) 3 v (cu : 
Polonia 11—5, U.R.S.S. 13—3, 
România II 10—6) ; 2. Polonia 
(Sworowski, Lewandowski, Bar
buski, Andresewski) 2 v (cu 
U.R.S.S. 12—4, România II 9—7) ; 
3. U.R.S.S. (Bîkov, Murașov, Bu- 
gaienko, Ratcinko) 1 v (cu 
România II 8—8 : 52—83) ; 4.
România II (Duțu, Bărăgan, Zi
daru, Palotaș).

Paul SLAVESCU

rului. Victoria a revenit, con
form așteptărilor, XV-lui bucu- 
reștean cu 38—15. Ni s-a pă
rut, însă, dincolo de diferența 
de valoare evidentă (sau poate 
tocmai de. aceea) că jucătorii 
de la Steaua au abordat par
tida cu o prea mare doză de 
înfumurare, pe fondul unei e- 
voluții care a lăsat totuși de 
dorit. A condus bine C. Po
pescu.

FARUL — GLORIA (36—7). 
Au marcat : Ioniță (2), lanuse- 
vici, Miișat, Daraban, Frangu, 
Dobre — încerc., Bucos — 4 
transf. (F) ; Catană — încerc., 
Lazăr — l.p.c. (G). Arbitru : 
FI. Tudorache.

T. C. IND. — SPORTUL 
STUDENȚESC (0—3). A înscris : 
Hariton — l.p. Arbitru : P. Io- 
nescu. (P. ENACHE, ooresp.), 

C.S.M. — RULMENTUL 
(12—3). Au înscris : Lomotă — 
încerc., Matache — 2 l.p.,
transf. (C.S.M.) ; T. Ciorici — 
l.p. (R). Arbitru : A. Găgeatu. 
(I. BOTOCAN, ooresp.).

AGRONOMIA — UNIVER
SITATEA (6—9). Au înscris : 
Balint — 2 l.p. (A) ; Peter — 
încerc., Comănici — transf., 
Duță l.p. (U). Arbitru : G. Ef- 
limcscu. (I. POCOL, coresp.).

V. Dragomir (Șc. 54 Buc.) 64,6 ; 
100 m bras (b) : Resler (St.) 
1:10,4, Aldea (Petrolul Ploiești) 
1:10,6, Luca (Lie. 4 Galați) 1:12,3; 
100 m bras (f): A. Georgescu
(Din.) 1:20,0, C. Hoțescu (Șc. sp- 
Ploiești) 1:21,0, V. Rusu (Lie. 4) 
1:23,9; 200 m mixt (b): D. Wet
ternek (Steaua) 2:16,0; 208 m
mixt (f): A. Groza (Din.)
2:31,3 — rec. M. Marin (Șc. sp. 
Reșița) 2:34,9 — rec. junioare și 
fete A; V. Vlăsceanu (Petrolul) 
2:35,0 4x100 m mixt (b): Steaua 
4:14,8 ; 4x100 m mixt (f): Dina
mo 4:39,7 — rec.

în ziua a doua a întrecerilor, 
interesul major a fost stîrnit tot 
de fete, dintre care s-au detașat 
Anca Groza, autoarea unui re
marcabil record la 100 m delfin 
— 1:05,5, timp de valoare euro
peană, și Daniela Georgescu, 
prima înotătoare din țara noas
tră care a parcurs 400 m liber 
sub 4:50,0. La băieți un ușor re
viriment datorat surprizei pro
dusă de Sveț, învingător la 100 
m spate asupra lui Horvat. Prin 
succesul său, Sveț aduce Școlii 
generale nr. 54 București primul 
Litiu de campion la seniori.

Rezultate : 400 m liber (b) : 
Slavic 4:14,0, Aimer (Steaua) 
4:21,9 ; 400 m liber (f) : D. Geor
gescu 4:47,1 — rec., M. Costea 
4:51,3 — rec. junioare (la 200 m 
2:19,4 — rec. junioare) ; 100 m 
spate (b) : i. Sveț (Șc. 54) 62,1, 
A. Horvat . (Din.) 62,5 ; 100 m 
spate (f) : V. Vlăsceanu 1:10,1 — 
rec. junioare, E. Puel (Șc. sp. 
Reșița) 1:11,5, L. Donia (Șc. sp- 
Reșița) 1:11,7 ; 100 m delfin (b) : 
Miclăuș (Din.) 60,9, Lucaciu (Șc. 
sp. Sibiu) 60,9, Mady (Crișul 
61,4 ; 100 m delfin (f) î Groza
1:05,5 — rec., V. Dragomir (Șc. 
54) 1:10,0, M. Vasiliade (Din.)
1:11,0.

Adrian VASILIU
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„CUPA DINAMO“ LA
POIANA BRAȘOV, 21 (prin 

telefon). Ediția a 5-a a „Cupei 
Dinamo", întrecere internațio
nală la schi alpin, 6-a desfășu
rat pe pîrtiile din localitate (în 
condiții de iarnă autentică) 
cu participarea reprezentanți
lor cluburilor din țară și a 
unor tineri concurenți din Ita
lia și Polonia. Concursul a de
butat cu proba de slalom spe
cial. în care Al. Manta s-a re
vanșat pentru eșecul de la cam
pionatele naționale și a cîști- 
gat după două coborîri vi
guroase, efectuate în condiții 
de ceață și zăpadă înghețată. 
Dificultatea probei este subli
niată de numărul mare de a- 
bandonuri, unele dintre ele 
(I. Cavași, de exemplu) sur
prinzătoare.

Coborîrea a revenit, ca și la 
campionatele republicane, la 
mare diferență lui I. Cavași, 
foarte sigur pe el.

Am consemnat un concurs 
internațional de schi greu, dar 
din păcate cu o participare re
dusă. Revenim la o idee ex
primată anterior că participa
rea oaspeților trebuie să fie 
mai pretențioasă, mai selectă, 
pentru a oferi sportivilor noș
tri criterii reale de testare a 
valorii.

Clubul Dinamo Brașov, orga-

VULCAN — ȘTIINȚA (7—37). 
Au înscris : Pîrvu — l.p., Io- 
nescu — încerc. (V) ; Tudosc 
5 l.p., încerc., 3 transf., Ștefan, 
Oprea, Burghelea — încerc. (S). 
Arbitru : Gh. Băneeanu. (G. 
ROSNER, coresp.).

POLITEHNICA — OLIMPIA 
(7—4). Au înscris : Nemesniciu 
— l.p., Nedelcu — încerc. (P) ; 
Tablă — încerc. (O). Arbitru : 
Th. Witting. (I. CARAIMAN, 
coresp.).

Pe primele locuri în serii : 
Farul și Sportul studențesc (I), 
U. Timișoara și Dinamo (II).

SERIA I
CLASAMENTE

1. FARUL 16 8 1 1 267— 61 27
2. Sp. stud. 10 8 1 1 151— 52 27
3. Steaua 10 8 0 2 259— 54 26
4. C.S.M. Sibiu 10 4 2 4 72—143 20
5. Rulmentul 10 3 0 7 75—156 16
6. Gloria 10 2 2 6 30—177 16
7. T. C. Ind. 10 2 0 8 47—108 14
8. Minerul G. H . 10 1 2 7 54—204 14

SERIA A 11-a

1. ,U“ TIMIȘ. 10 8 0 2 197— 64 26
2. Dinamo 10 7 2 1 201— 51 26
3. Știința Petr. 10 7 2 1 172— 61 26
4. Grivița Roșie 10 4 1 5 105— 99 19
5. Poli. Iași 10 3 3 4 67—132 19
6. Agronomia 10 3 2 5 66—129 18
7. Olimpia 10 2 2 6 67—145 16
8. Vulcan 10 0 0 10 38—232 10

REZULTATE EXCELENTE
ÎN CONCURSUL

DE TIR DE
FOCȘANI. 21 (prin telefon). Con

cursul internațional de tir, desfă
șurat timp de două zile în locali
tate, s-a bucurat de cele mai buneT 
auspicii. Cu ocazia acestei prime 
reuniuni internaționale pe care a 
găzduit-o, sala de la complexul 
sportiv Milcovul a corespuns tutu
ror exigențelor. Instalațiile, condi
țiile de desfășurare a probelor, 
ca și organizarea au fost unanim 
apreciate de către oaspeți. Iar con- 
curenții — mulți dintre ei țintași 
de certă clasă internațională, me- 
daliați la J.O., la campionate mon
diale și europene — au onorat a- 
ceastă primă ediție a conoursului 
de la Focșani cu rezultate excep
ționale. La pușcă liber 60 focuri 
culcat nu mai puțin de ș-apte con- 
cunenți au reușit performanțe de 
peste 595 p ! între ele remarcăm, 
îndeosebi, rezultatul egal recordu- 
Lui mondial (599 p) al sportivului 
cehoslovac Jerji Vogler de 30 ani, 
de la Ruda Hvezda Plzen. Din pă
cate. la această probă reprezen
tanții noștri nu s-mi aflat în lupta 
pentru primele locuri. în majori
tate, ei au început mai slab proba, 
pentru ca abia la sfîrșit să reali
zeze serii de cîte zece „decari". 
Proba de pistol liber a fost domi
nată clar de doi sportivi sovietici : 
S. Stoliaciuk și i. Lutkovski — 
ambii cu cîte 561 p. Dan luga s-a 
clasat pe locul trei, dar ou un re
zultat mai modest față de posibi
litățile sale cunoscute : 556 p. La 
ora transmisiei telefonice se , află 
în curs de desfășurare proba de 
pușcă liber 3 x 40 f. După pri
ma serie conduce P. Kowarnik 
(Cehoslovacia) cu un rezultat ex
celent — 1169 p.

Rezultate tehnice : pușcă liber 
60 f culcat î 1. J. Vogler (Ceho
slovacia) 599 p 2. S. Pugovkin 
(U.R.S.S.) 598 p, 3. L. Papp (Un
garia) 597 p... 8. R. Nicolescu 
595 p... 10. St. Caban 595 p. 11. 
M. Oncică 595 p ; pistol liber 60-f :
1. S. Stoliaciuk (U.R.S.S.) 561 p,
2. I. Lutkovski (U.R.SJS.) 501 p,
3. D. Iu ga 556 p... 6. L. Giușcă
541 p.

Radu TIMOFTE

schi CA ÎN PLINĂ IARNĂ...
nizatorul competiției, s-<a stră
duit și a izbutit să creeze 
disputelor un cadru bun.

Rezultate : slalom special (2 
manșe a 69 porți) : 1. Al. Manta 
(A.S.A.) 123,04 ; 2. V. Brenci
(A.S.A.) 123,05 ; 3. D. Cristea
(Dinamo) 123,07 ; 4. Gh. Vulpe 
(C.S.U. Brasov) 123,09 ; 5. E. 
Prybyla (Polonia) 124,01 ; 6.
D. Munteanu (C.S.U. Oradea)

TURNEELE DE VOLEI
(Urmare din pag. 1) 

furnizat o replică hotărîtă în 
seturile II și III, pe acesta din 
urmă cîștigîndu-1 ca urmare a 
randamentului bun dat de Gîr- 
lcanu, Bugarsclii și Lukacs. De 
la învingători s-au remarcat 
Balaș, Arbuzov și Dragoș. Ău 
arbitrat : V. Tilcă (Craiova) și 
Al. Dragomir (București).

STEAUA — POLITEHNICA 
TIMIȘOARA 3—2 (4, 6, —14, 
—7, 5). Studenții au fost la un 
pas de o mare surpriză. Do
minați categoric în primele 
două seturi, ei au echilibrat jo
cul în al treilea și l-au cîști
gat fără emoții pe cel egali
zator. în setul decisiv însă 
Steaua s-a regăsit și a împie
dicat surpriza. Remarcați : Iu- 
hasz, Ionescu, Pop, Cr. Ion 
(Steaua), Lukacs, Gîrleanu și 
Bugarschi (Poli). Arbitri ; D. 
Rădulescu și V. Tilcă.

DINAMO — EXPLORĂRI B. 
MARE 3—0 (8, 11, 9). Setul II 
a fost mai disputat. Campionii 
au obținut o victorie lejeră și 
meritată. Remarcați : Dumă* 
noiu, Schreiber, Tutovan și 
Păușescu (D), Arbuzov, Stancu 
și Ghic (E). Arbitri : Al. Dra
gomir și C. Armășescu.

T
INTERNAȚIONAL 
LA FOCȘANI

ÎN BUCUREȘTI, pe poligonul 
Dinamo, s-a desfășurat proba de 
pistol viteză din cadrul concursu
lui internațional de probe olimpice. 
După o modificare în programul 
de desfășurare a întrecerii cerută 
de oaspeți, ambele manșe s-au 
disputat ieri. Concursul a fost aș
teptat cu mult interes deoarece la 
start s-au aliniat pistolari valoroși 
din mai multe țări printre care și 
actualul campion al continentului 
cehoslovacul Fr. Barta și fostul 
campion european la diferite pro
be de pistol, VI. Hurt, care ieri 
a tras excepțional, ■ în ambele 
manșe — 297 p și a cîștigat deta
șat cu 594 p.

★
Concomitent s-au disputat pe 

,,Dinamo" o întîlnire bilaterală în
tre trăgătorii cluburilor Dinamo 
București și Ruda Hvezda Plzen 
(Cehoslovacia) și o competiție do
tată cu „Cupa prietenia", la care 
au participat componenți ai lotu
rilor naționale de juniori și seni
oare. în prima întîlnire, după con
sumarea majorității probelor (luni 
se vor desfășura întrecerile Ia 
arme cu aer comprimat) conduc, 
în clasament, trăgătorii dinamo- 
viști. Ei au avut o frumoasă com
portare, printre alte probe, la pis
tol sport senioare — a cîștigat 
Anișoara Matei cu 577 p, la armă 
standard 3 x 20 f — prima s-a cla
sat Dumitra Matei cu 574 p, record 
republican egalat și la pistol liber 
juniori 40 f — cel mai bun punc
taj l-a realizat L. Pop — 363. Oas
peții au ocupat primele locuri la 
armă standard 60 f juniori prin 
J. Harucha — 589 p ș.a. (T. R.)

★
LA SOFIA la Concursul Arma

telor prietene, „Cupa Drava" la 
probele de pistol au participat și 
trăgători de la clubul Steaua. Ei 
au ocupat locul secund la pistol 
viteză, pe echipe cu 2359 p (locul 
I U.R.S.S. cu 2361 p) și locul 3 la 
pistol cu aer comprimat — 1509 p. 
Proba de pistol viteză a revenit 
polonezului Zapedski (dublu cam
pion olimpic) cu 593 p. La aceeași 
probă Virgil Atanasiu a ocupat 
locul 5 (după braj, cu alți trei 
concurenți) cu 592 p.
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125,02 ; coborîre : 1. I. Cavași 
(Dinamo) 1:57,08 ; 2. N. Stin
ghie (A.S.A.) 2:01,07 ; 3. D.
Cristea 2:02,05 ; 4. I. Bobiț (Di
namo) 2:02,08 ; 5. L. Wykrota 
(Polonia) 2:03,03 ; 6. Gh. Vulpe 
2:03,04.

Clasamentul combinatei : 1.
D. Cristea, 2. Gh. Vulpe, 3. 
N. Stinghie.

Mihai BARA
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LOTO — PRONOSPORT
AȘA ARATA O VARIANTA
CU 13 REZULTATE EXACTE 

LA CONCURSUL PRONOSPORT, 
ETAPA DIN 21 MARTIE 1976

I. Cesena — Juventus 1
II. Como — Bologna 1

III. Fiorentina — Internazionale X
IV. Lazio — Asooli 1
V. Milan — Napoli X

VI. Perugia — Cagliari 1
VII. Sampdoria — Verona 1

VIII. Torino — Roma 1
IX. Gloria Bz. — C.S. Botoșani 1
X. Progresul Buc. — Met. Buc. 1

XI. Automat. — Chimia Rm. V. 1
XII. Chim. Tr. Măg. — St. roșu 1

XIII. Vict. Cărei — Gloria Bistr. 1
Fond de cîștiguri : 364.805 lei.

MARI ȘI r 
IN BAI 

LA L|
LA 28 1 

GERE LQ
Se cîști 

și cu 3
Cîștigur

100 lei.

NUMERELE EXTRASE
LA TRAGEREA EXCEPȚIONALA 
PRONOEXPRES DIN 21 MARTIE 

1976 :
FAZA I : — Extragerea I : 8 15 

32 45 2 11 ; Extragerea a H-a : 15 
9 35 20 8 11 ; Extragerea a IlI-a : 
34 19 6 8 17 26 ; Extragerea a IV-a: 
9 42 39 24 32 16.

FAZA a Ii-a — Extragerea a 
V-a : 21 19 29 18 10 ; Extragerea 
a Vl-a : 35 21 30 3 29 ; Extragerea 
a VH-a : 43 35 39 9 8 ; Extragerea 
a vni-a : 4o 26 10 17 29.

FOND GENERAL DE CÎȘTI- 
GURI : 1.279.703 lei.

® mu 
MINERUI 
STUDEN] 
,,16“-imilq 
dintre e 
Sportul I 
cauza tel 
fost reprl 
întîlnireal 
dionul I 
fi condul 
trul load

e noi 
U.R.S.S. I 
ciul s-a I 
Muscel, | 
tiv 4 0001 
sovietici,I 
a evoluai 
nat apr! 
să înscrl



LA
în cla- 

îrnațional 
survenit 

:are Ghi- 
surprin- 

irul Pin
ko v (in- 

Pavlov 
Stanciu) 

prețioase, 
ngureanu 
stin — 
Diaz 1—0, 

Barle — 
itfele in- 
jreceden- 
a l/i—Va, 
nasov — 
er—Stan-

Astăzi, la Pitești

FOMÂNIA-R. D. GERMANA (juniori)
Preu marc procentul rotarilor In jocul cu U.R.S.S.

(care se 
[vesnikov 
, urmați 
Barle —
P etc.
Ft

ANTĂ |

Minutul 3 al meciului România—U.R.S.S. (juniori) disputat vi-
1 neri pe stadionul „1 Mai“ din Pitești : Lupău (dreapta, în tricou 
Ialb), ajuns în poziție foarte bună, șutează in brațele portarului 

Novikov, irosind o bună ocazie de gol Foto : S. BAKCSY
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DIVIZIA B: MECIURI DÎÎ1Z DISPUTATE ÎN ETAPA A XX a

I Vineri după amiază, pe stadio
nul „1 Mai“ din Pitești, selecțio
nata de juniori a țării noastre a 
susținut prima dintre cele două I partide amicale, avînd caracter
de verificare, înaintea apropiatu
lui meci-tur cu Cehoslovacia I (duminică, 28 martie), din
cadrul preliminariilor Turneului 
U.E.F.A. Reprezentativa de juni
ori a U.R.S.S., alcătuită din ju- 

Icători masivi, al cărei principal 
atu îl constituie forța, angaja
mentul total, a dat o replică I viguroasă echipei noastre care,
în primele 20 de minute, a do
minat, a marcat un gol frumos 
și a ratat alte cîteva bune oca- 

Izii. In continuare, însă, juniorii 
noștri s-au angrenat în jocul 
oaspeților și, spre final, ca ur- 

Imare a acestui fapt, Șt. Popa,
Chitaru, Cămătaru, Lupău, Șun- 
da au dat evidente semne de o- 

Iboseală. Impresia generală ofe
rită de evoluția tinerilor noștri 
,.tricolori" a rămas aceea că ei 
pot desfășura un joc gîndit, in
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în vederea intilnirilor cu reprezentativele similare ale R. D. G.

SELECȚIONATELE DE TINERET 
au jucat Intre ele

După cum se știe, în. această 
întrerupere de campionat sînt 
angrenate în pregătirea unor 
meciuri internaționale și lotu
rile do tineret (23 și 21 de ani). 
Ambele vor primi — în zilele 
următoare — replica selecționa
telor similare ale R. D. Ger
mane. Vă oferim vești de la 
cele două loturi, care au ca 
antrenori pe Ion Nunweiller 
și, respectiv Octavian Popescu.

Lotul de 23 de ani, convo
cat joi, după epuizarea etapei 
a XX-a, a fost supus contro
lului medical, care a stabilit 
accidentările lui FI. Marin, 
Cărpuci și Manea. Primii doi 
s-au întors acasă, în privința 
lui Manea există șansa unei 
recuperări. în compensație, a 
fost cooptat fundașul Vlafl, de 
la echipa de tineret-speranțe a 
clubului Dinamo. Programul lo
tului, în continuare ; vineri, 
antrenament și lecție teoretică 
pentru asimilarea ideii tactice 
(specifice reprezentativei A), 
sîmbătă, partidă-test în compa
nia lotului de 21 de ani, du
minică, antrenament de omo
genizare, iar astăzi deplasare 
la pădurea Băneasa pentru o 
ședință cu caracter fizic și 
psihic.

Lotul de 21 de ani : de ase
menea, indisponibilități. și 
semne de întrebare. E vorba
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ACTUALITĂȚI
•victoria în min. 53, prin Petra
kov, ia o centrare a fundașului 
Bondarev. Subliniem, însă, fap
tul că echipa noastră a fost al
cătuită numai din jucători de 
perspectivă, din rîhdul cărora 
s-au remarcat portarul Ene, fun
dașul Aldea si atacantul Mușat. 
(P. MATEOIU — coresp.).
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Q MECIURI AMICALE: U.T.A. 
— POLITEHNICA TIMIȘOARA 3—2 
(2—0). Golurile au fost marcate 
de Colnic, Sima si Gal pentru 
arădeni, Păltinișan (de două ori) 
pentru timișoreni. • „U“ CLUJ- 
NAPOCA — JIUL PETROȘANI 
4—1 (2—1). Ambele echipe au
folosit, în acest meci, cîțiva ju

viteză, cu acțiuni perpendicula
re pe poarta adversă. Procentul 
ratărilQr din poziții excelente 
continuă să fie exagerat de ma
re și această lacună ar putea să 
atîrne greu în balanța calificării 
pentru obținerea căreia se pre
gătesc.

Astăzi — un nou test î meciul 
cu selecționata de juniori a Re
publicii Democrate Germane, un 
„11“ la fel de puternic ca și cel 
de vineri, aproape cu același stil 
de joc. Meciul se va disputa tot 
pe stadionul „1 Mai“ din Pitești, 
de la ora 16. Oaspeții au sosit 
ieri în Capitală, deplasarea spre 
Pitești efectuînd-o astăzi cu au
tocarul. Antrenorii Constantin 
Ardeleanu și Eugen Banciu in
tenționează să utilizeze următoa
rea echipă : în poartă — Speria- 
tu sau Ene ; linia de fundași — 
Cîrîc, Toader, Farcaș sau Sîrbes- 
cu, I. Popa ; la mijloc — Chita
ru, Șunda și șt. Popa ; în atac 
— Lupău, Cămătaru, Cernescu* 
(L. D.)

de piteștenii Cristian și Zam
fir, de Custov, Florea și Petcu. 
Neputînd fi valizi pînă la ora 
meciului (miercuri, în locali
tatea Schwedt, lîngă Berlin), 
Cristian, Zamfir și Custov au 
părăsit lotul. Bineînțeles, an
trenamente zilnice cu caracter 
tehnico-tactic, punctate de con
fruntarea cu cealaltă echipă de 
tineret. Astăzi are loc plecarea 
în R. D. Germană, pe calea 
aerului, nu înainte ca „divi
zionarii B“, Clipa (Steagul 
roșu) și Ene (C. S. Tîrgoviște), 
care au evoluat ieri în echi
pele lor de dub, să facă jonc
țiunea cu lotul.

în întîlnirea de sîmbătă, 
disputată pe stadionul „Repu
blicii" și soldată cu scorul de 
1—1 (au marcat Aelenei, din 
11 m, respectiv Nemțeanu), 
s-au utilizat formațiile (toate 
înlocuirile fiind făcute la 
pauză). LOTUL 23 DE ANI : 
Moraru (Ion iță) — Purima 
(Gligore), Grigoraș, Smaran- 
dachc, Mateescu — Ion Ion, 
Simionov (Pîslaru), Donose — 
D. Ionescu (Năstase), Rădu- 
canu, Aelenei ; LOTUL 21 DE 
ANI : Lung — Zahiu, Dumi
trescu, Agiu, Onuțan — I. Ma
rin. Constantinescu (Rișniță), 
Moldovan (Nemțeanu) — Grosu, 
Radu II, Vrînceanu.

Ion CUPEN

cători tineri, care au dat satis
facție. Au marcat: Coca (min. 15 
și 82), Bichescu (min. 27), Cîm- 
peanu II (min. 68), respectiv 
Mulțescu (min. 44). (I. LESPUC 
— coresp.).
• OLIMPIA SATU MARE — 

F. C. MALMO 1—1 (1—1). * Sîm
bătă după-amiază, în prezenta a 
circa 2000 de spectatori, s-a des
fășurat la Satu Mare meciul a- 
mical internațional dintre Olim
pia șî cunoscuta formație suede
ză F. C. Malmd. După o repri
ză egală, localnicii au pus stă- 
pînire pe joc, dar nu au putut 
fructifica nici una dintre ocaziile 
pe care, și le-au creat. Golurile 
au fost marcate de Augabeck 
(min. 25) si Bathori I (min. 35), 
din penalty. (Z. COVACI — 
coresp.).

SERIA I
F.C.M. GALAȚI—C.S.U. GALATI 

1_1 (0—1)

GALAȚI, 21 (prin telefon). 
Frumos, chiar foarte frumos a- 
cest meci. într-adevăr, derbyul 
gălătean, disputat în prezenta a 
20 000 de spectatori, a întrunit 
sufragiile publicului, cele două 
combatante oferind o dispută a- 
prigă pentru victorie, fără mena
jamente, dar sportivă. De la în
ceput, fazele de gol abundă și 
la o poartă și la alta, ritmul a- 
lert va fi menținut (spre lauda 
jucătorilor celor două echipe) pe 
toată durata partidei. Lidera 
clasamentului, formația F.C.M., a 
fost nrima care a trecut pe lin
gă deschiderea scorului (min. 5), 
dar Ghirca a expediat balonul 
la patru metri pe lîngă poartă 
la un penalty acordat pentru un 
fault. Spre finalul reprizei, stu
denții reușesc să înscrie prin 
Marinescu (min. 36), care a re
luat în poartă mingea respinsă 
defectuos de apărarea adversă. 
La reluare, F.C.M. atacă furi
bund si, în min. 46, izbutește e- 
galarea prin Țolea (șut la vin- 
clu). A arbitrat : Gh. Retezan 
(București).

F.C.M.: Hagioglu — Haiduc, Mo- 
rohoi, Anghel, Ghirca — Burcea 
(min. 83 Vochin), Balaban (min. 
66 Pantazis), Bczman — Ene, 
Enache, Țolea. C.S.U. : Gheor-
ghe — Pascuale, oiteanu, Ena
che, $arpe — Păunesou, Boghici 
(min. 72 Duțu, min. 73 Dobre), 
Georgescu — Sima, Marinescu, 
Kramer.

Aurel PĂPĂDIE, coresp.

F.C. PETROLUL PLOIEȘTI—PRA
HOVA PLOIEȘTI 3—0(0—0)

PLOIEȘTI, 21 (prin telefon).
Aproximativ 20 000 de spectatori 
au Dutut viziona meciul, în timp 
ce alte cîteva mii au rămas din
colo de porțile stadionului. Con
fruntarea dintre cele două echi
pe locale s-a desfășurat într-o 
atmosferă de mare tensiune și 
multă vreme rezultatul a stat sub 
semnul incertitudinii. Ceva mai 
clară în acțiuni a fost Petrolul, 
care a insistat mai mult începînd 
de la mijlocul reprizei secunde 
șl consecința acestui lucru a fost 
deschiderea scorului în min. 68, 
la o fază în care arbitrul C. Ni- 
culescu a sancționat un fault în 
careu, la o infracțiune comisă 
de Sotir asupra lui Fl. Dumitres
cu. Pantea a transformat cu si
guranță, dar momentul acesta a 
dezlănțuit în tabăra adversă un 
lanț de acte nesportive, care au 
necesitat intervenții repetate ale 
arbitrului și chiar eliminarea din 
teren, în min. 68 șl 70, a lui Gh. 
Dumitrescu si. respectiv, Tănă- 
sesou. Rămasă în 9 oameni. 
Prahova s-a străduit să reziste 
iureșului petrolist care, în con
dițiile avantajului numeric, s-a 
mișcat mai ușor și a reușit să 
se detașeze clar în finalul jocu
lui, înscriind încă două goluri 
prin Simaciu (min. 73) și FI. 
Dumitrescu (min. 78). C. Nicu- 
lescu (București) a condus ur
mătoarele formații : PETROLUL: 
Mîrzea — Eparu, Ene, Bîtea, N. 
Ionescu —■ Negoită, Angelescu, 
Fl. Dumitrescu (min. 87 Muntea- 
nu) — Pantea, Simaciu, Pisău 
(min. 84 Florea). PRAHOVA: 
Focșencanu — Gh. Dumitrescu, 
Sotir, D. Nicolae, Jantovan — 
Cristea (min. 72 Rizea), Răut, 
Tănăsescu — Tudor, Nisto’r, 
Lazăr.

Mihai IONESCU

CELULOZA CALARAȘI—C.S.M. 
BORZEȘTI 2—1 (1—1). Au mar
cat: Filimon ('min. 30), Enache 
(min. 56), respectiv Nistreanu 
(min. 34).

GLORIA BUZĂU — C. S. BO
TOȘANI 3—1 (2—1). Autorii go
lurilor : Stan (min. 9, min. 27— 
din 11 m — si min. 50), respec
tiv Dudea (min. 36).

C.F.R. PAȘCANI — METALUL 
PLOPENI 2-1 (1—1). Au înscris: 
Drăgan (min. 2), Măciucă (min. 
52 din 11 m), respectiv Popa 
(min. 39). în min. 64 Bivolan 
(C.F.R.) a fost eliminat pentru 
lovirea intenționată a adversa
rului.

VIITORUL VASLUI — F. C. 
BRĂILA 1—1 (0—1). Autorii go
lurilor: Vlad (min. 88). pentru 
Viitorul, Prepurgel (min. 45) 
pentru F. C. Brăila.

UNIREA FOCȘANI — CEAH
LĂUL P. NEAMȚ 1—0 (0—0).
Unicul gol a fost realizat de 
Ghica (min. 78).

C.S.M. SUCEAVA — CIMEN
TUL MEDGIDIA 2—1 (1—0). Au 
înscris : Chircu (min. 31), Chi- 
riță (min. 54), respectiv Nedelcu 
(min. 47).

VICTORIA TECUCI — S. C. 
TULCEA 4—1 (2—1). Au marcat: 
Pastia (min. 9), Ionescu (min. 
15), Holban (min. 55), Toma 
(min. 60), respectiv Ciobanu 
(min. 35).

(Relatările ne-au fost transmise 
de corespondenții : M. Stan, D. 
Soare, C. Enea, M. Florea, V. 
Manoliu, I. Mîndrescu si V. 
Doruș).

Tulcea — Prahova Ploiești (0—5), Cea

1. F.C.M. Galați 20 13 2 5 38-14 28
2. F.C. Brăila 20 I0 6 4 32-15 26
3. F.C. Petrolul PI. 20 9 7 4 36-22 25
4. C.F.R. Pașcani 20 10 4 6 35-18 24
5. C.S.U. Galați 20 7 10 3 20-16 24
6. Prahova PI. 20 8 7 5 21-13 23
7. C.S.M. Borzești 20 9 5 6 22-16 23
8. Gloria Buzău 20 8 4 8 26-24 20

9. Celuloza CI. 20 8 4 8 25-37 20
10. C.S.M. Suceava 20 8 3 9 19-21 19
11. Vict. Tecuci 20 7 5 8 16-19 19
12. Ceahlăul P. N. 20 7 4 9 14-23 I8
13. C.S. Botoșani 20 5 7 8 13-26 17
14. Met. Plopeni 20 7 2 11 23-24 I6
15. Unirea Focș. 20 7 2 11 16-25 16
16. Viitorul Vaslui 20 5 5 10 19-31 15
17. Cimentul Med. 20 5 5 10 20-33 15
18. S.C. Tulcea 20 3 6 11 14-32 12

ETAPA VIITOARE (28 martie] * s. C.

hlăul P. Neamț — C.F.R. Pașcani 
(0—1), Unirea Focșani — Gloria Bu
zău (1—2), C.S.M. Borzești — Viitorul 
Vaslui (2—0), C.S. Botoșani — C.S.U. 
Galați (0—0), Cimentul Medgidia — 
Metalul Plooeni (0—4), F.C. Petrolul 
Ploiești — F. C. Brăila (0—4), F.C.M. 
Galati — Celuloza Călărași (4—1), 
C.S.M. Suceava — Victoria Tecuci 
(0-0).

SERIA A II-a
C.S. TÎRGOVIȘTE—DINAMO 

SLATINA 2—0(2—0)
TÎRGOVIȘTE, 21 (prin telefon), 

încă din primele minute, ambele 
formații s-au angajat într-o dis
pută aspră, cu multe faulturi, 
în această primă parte a tocului 
s-au văzut puține faze de fot
bal. Cei care se impun sînt ju
cătorii echipei gazdă, care reu
șesc înscrierea golurilor în fina
lul primei reprize, la capătul u- 
no-r acțiuni foarte frumoase. La 
primul (min. 42), fundașul Gheor- 
ghe (cel mai bun de pe teren) 
a recuperat o minge din pro
priul teren, a făcut o cursă fru
moasă pe partea dreaptă, a dri
blat doi adversari, a centrat în 
fata xporții, unde Economu a re
luat, cu capul, în poartă. încu
rajate de acest gol, gazdele reu
șesc peste două minute majora
rea scorului. Pitaru a recuperat 
o minge în jumătatea adversă de 
teren, a pasat lui Nită, acesta a 
centrat în fața porții și Neagu 
a înscris cu capul.

După pauză, deși gazdele au 
jucat mai bine decît în prima 
parte, au dominat și și-au creat 
bune situații de gol, scorul nu 
s-a mai modificat. Echipa din 
Slatina a jucat bine în cîmp, a 
avut si două ocazii de gol, dintre 
care cea mai mare a fost ratată 
de Mincioagă (min. 70).

A arbitrat : Nicolae Rainea 
(Bîrlad). C. S. TÎRGOVIȘTE: 
Stan — Gheorghc, Ene, Alexan
dru, Popescu — Tănase (min. 40 
Pitaru), Economu — Niță, Nea-
gu, Tătaru, Martin (min. 87 Va- 
silache) . DINAMO SLATINA: 
Eftimescu — Stanciu II, Ciocioa- 
nă, Gungiu, Păun — Neculce, 
Răutu — Mincioagă, Frățilă II. 
Țarălungă (min. 47 Frățilă III).
Martinescu.

V. IORDACHE, coresp.

PROGRESUL BUCUREȘTI—ME
TALUL BUCUREȘTI 1—0(1—0)

Joc în general, plăcut, datorită 
ardoarei cu care au luptat pen
tru victorie ambele formații- E- 
levii antrenorului V. Mateianu au 
înclinat balanța în favoarea lor 
ca urmare a unui joc mai înche
gat, dar si a formei foarte bune 
a portarului Giron. în prima 
parte, Progresul a a~/ut inițiati
va, a obtinut cîteva lovituri de 
colt și. la capătul unei frumoase 
faze realizată de Apostol si Nig- 
nea, a marcat Țevi (min. 12). 
Replica metalurgiștilor s-a făcut 
simtită si Giron a intervenit cu 
succes la șuturile lui Georgescu 
(min. 20 și 28) și a respins cu 
piciorul balonul la lovitura de 
pedeapsă executată de Nedelcu 
(min. 37).

în repriza secundă, Metalul a 
avut perioade îndelungate de 
dominare, însă înaintașii au gre
șit de puțin tinta sau portarul 
Giron s-a remarcat din nou prin 
intervenții sigure. în această 
parte a meciului, jucătorii Pro
gresului s-au apărat calm și au 
creat cîteva acțiuni ofensive, dar 
care au rămas fără rezultat.

A arbitrat: M. Popescu (Bucu
rești). PROGRESUL : Giron — 
Ploscaru, D. Ștefan, Badea, Gra
ma — Fl. Mihai (min. 63 Turba- 
tu), Nignea, Dragu (min. 80 Ia
tan) — Dumitriu II, Țevi, Apos
tol. METALUL: Iordan — Nedel
cu, Moraru, Sebe, Marin — Nica 
Tănase, Georgescu — Iancu 
(min. 70 Prodan), Lungu, Omer 
(min. 50 Marincel).

Pompiliu VINTILĂ

CHIMIA TR. MĂGURELE — 
STEAGUL ROȘU BRAȘOV 1—0 
(0—0). Unicul gol a fost realizat 
de Cherănoiu (min. 67>.

MINERUL MOTRU — F. C. M. 
GIURGIU 4—0 (3—0). Au marcat: 
Țurcan (min. 31 si 79) și Cata- 
bageac (min. 39 și 43).

METALUL MIJA — NITRAMO- 
NIA FAGARAȘ 1—1 (0—1). Au
torii golurilor: Georgescu (min. 
75) pentru Metalul. Ciutac (min. 
8) pentru Nitramonia.

AUTOMATICA ALEXANDRIA 
— CHIMIA RM. VÎLCEA 2—1 
(1—1). Au înscris: Voicilă (min. 
16), Manciu (min. 61), respectiv 
Bota (min. 22).

METROM BRAȘOV — TRAC
TORUL BRAȘOV 0—2 (0—1). Au
torii golurilor: Gherghe (min. 
14) 'si Trăznea (min. 87).

ELECTROPUTERE CRAIOVA 
S. N. OLTENIȚA 3—0 (1—0). Au 
marcat: Tacoi (min. 38), Pelea 
(min. 60) și Cîrtu (min. 69).

VOINȚA BUCUREȘTI — AU
TOBUZUL BUCUREȘTI 1-0 
(1—0). Unicul gol a fost reali
zat de Popa (min. 16).

(Relatările ne-au fost transmise 
de corespondenții: D. Gruia, Gr. 
Jugănaru, I. Cozma, M. Bizon, 
V. Secăreanu, St. Gurgui șl D. 
Moraru).
1. C.S. Tîrgoviște 20 13 2 5 39-20 28
2. Progresul Buc. 20 12 3 5 36-19 27
3. Dinamo Slatina 20 10 5 5 35-16 25
4. Electroputere 20 12 1 7 38-23 25
5. Steagul roșu Bv. 20 10 5 5 27-18 25
6. Chim. Rm. Vil. 20 8 5 7 32-28 21
7. Chim. Tr. Măg. 20 8 5 7 22-26 21
8. Automatica 20 6 8 6 15-15 20
9. Metalul Buc. 20 8 4 8 22-23 20

10. Ș.N. Oltenița 20 8 3 9 23-30 19
11. Tractorul Bv. 20 6 7 7 19 26 19
12. Nitramonia Făg. 20 7 4 9 20-26 18
13. Voința Buc. 20 6 5 9 23-28 17
14. Metalul Mija 20 7 3 10 24-31 17
15. F.C.M. Giurgiu 20 7 3 10 17-35 17
16. Metrom Bv. 20 6 2 12 18-21 14
17. Minerul Motru 20 5 4 11 18-27 14
18. Autobuzul Buc. 20 5 3 12 14-30 13

ETAPA VIITOARE (28 martie) : Vo
ința București — Tractorul Brașov 
(4—2), Steagul roșu Brașov — Elec- 
troputere Craiova (0—2), F.C.M. Giur
giu — Metalul București (2—2), Chi
mia Rm. Vîlcea — Nitramonia Făgă
raș (0—2), S.N. Oltenița — Minerul 
Motru (0—2), Metalul Mija — C.S. 
Tîrgoviște (1—2), Progresul București — 
Chimia Tr. Măgurele (3—0), Metrom 
Brașov — Autobuzul București (0—2), 
Dinamo Slatina — Automatica Alexan
dria (0—1).

SERIA A 111-a
GAZ METAN MEDIAȘ—C.I.L. Sl- 

GHET 2—1(0—1)
MEDIAȘ, 21 (prin telefon). în 

pofida terenului alunecos, parti
da a plăcut prin ardoarea cu 
care_ si-au apărat șansele cele 
două formații, prin dinamism, 
cit si prin răsturnarea rezultatu
lui în ultimele minute ale parti
dei. Oaspeții au dat o replică 
dîrză, atestînd- în acest mod că 
nu întîmplător au obtinut un 
rezultat de egalitate la Hunedoa
ra, jocul lor fiind variat, disci
plinat tactic, cu acțiuni pericu
loase pe contraatac. După un 
început furtunos al echipei Gaz 
Metan, un contraatac al oaspeți
lor (min. 13) este fructificat de 
Culda. La reluare, dominarea 
gazdelor este materializată prin 
golul lui Moraru (min. 57). După 
egalare. jucătorii de la C.I.L. 
ies curajos la atac. Stan și Deac, 
bine lansați de ,,dispecerul» Cul
da, creează panică în careul ad
vers. Cînd nimeni nu mai cre
dea în victoria favoriților, ace
lași Moraru (min. 87) reușește 
să înfrîngă rezistenta apărători
lor din Sighet. A arbitrat C. Teo- 
dorescu (Buzău). GAZ METAN : 
Windt — Tănăsoiu, Armeneanu L 
Boaru, Bordi — Serfozd, Mora
rii — Kusch (min. 83 Tatu),. Ar
meneanu II, Muscă, Zotincă 
(min. 46 Boboloț). C.I.L. SIGHET: 
Rămureanu —■ Arezanov, Roman 
Țicheli (min. 59 Pop). Ciupe — 
Culda, Szekeli — Stan, Csohan. 
Iuga, Deac.

Pavel PEANĂ, coresp

F.C. CORVINUL HUNED. — 
VICTORIA CĂLAN 2—0 (1—0)

HUNEDOARA, 21 (prin tele
fon). Din min. 20, inițiativa a 
trecut de partea hunedorenilor, 
care au dominat copios. Atacu
rile lor nu au avut, însă, clari
tate si consistentă. De partea 
cealaltă, oaspeții au suplinit lip
sa de tehnicitate printr-un joc 
mobil si o apărare supranumeri- 
că. Totuși, în min. 43, la o lo
vitură liberă executată de Șchio- 
pu, Ghiță a înscris, spectaculos» 
cu capul.

După pauză, gazdele îșl accen
tuează dominarea, orientîndu-și 
mai bine acțiunile și reușind ma
jorarea scorului prin Lazăr 
(min. 61), care a transformai 
penaltyul acordat la un fault al 
lui Mercea asupra lui Stan. în 
continuare, replica oaspeților este 
dîrză, uneori peste limitele regu
lamentului (au fost acordate 
patru cartonașe galbene: Coicu- 
lescu, Tătîrcă, Schmidt — Victo
ria, Pintilie — Corvinul).

A arbitrat: I. Rus (Tg. Mu
res). F. C. CORVINUL: COCu — 
Stan, Ghiță, Vlad, Pintilie — Da- 
zăr, Cojocaru (min. 72 Savu) — 
Bucur (min. 60 Dina), Șchiopu. 
Șurenghin, Georgescu. VICTO
RIA: Hlopetschi — Coiculescu,
Bujor, Mercea, Boitor — Mun- 
teanu (min. 60 Brebenaru, min. 
62 Urmes). Nanos, Schmidt — 
Tătîrcă. Mavrușca, Văetuș.

Florin SANDU, coresp.

IND. SÎRMEI C. TURZII — RA
PID ARAD 4—0 (2—0). Au mar
cat: Libra (min. 11 și 85), Lo- 
rinț (min. 39 din 11 m) și Vo- 
roneanu (min. 70).

F. C. BAIA MARE — STICLA 
TURDA 0—0.

METALURGISTUL CUGIR — 
DACIA ORAȘTIE 1—0 (0—0). U- 
nicul gol a fost realizat de Flo
rea (min. 78).

UNIREA TOMNATIC — MU
REȘUL DEVA 1—1 (0—1). Au în
scris: Catrina (min. 85) pentru 
Unirea, Mot (min. 32) pentru 
Mureșul.

VICTORIA CĂREI — GLORIA 
BISTRIȚA 2—1 (0—0). Au mar
cat: Pete (min. 77), Vancea (min. 
87), respectiv Damian (min. 63).

F. C. ȘOIMII SIBIU — U. M. 
TIMIȘOARA 3—0 (2—0). Autorii
golurilor: Frățilă (min. 18) și
Marcu (min. 20 și 87).

C. F. R. TIMIȘOARA — MINE
RUL MOLDOVA NOUA 2-0 
(1—0). A înscris Speriatu (min. 
15 si 65).

(Relatările ne-au fost transmi
se de corespondenții: P- Țonea,
V. Săsăranu, M. Vrînceanu, I.
Pavel, E. Herman, T. Maniu si
I. Stan).
1. F.C. Corvinul 20 13 5 2 34-14 31
2. F.C. Baia Mare 20 11 4 5 28-14 26
3. F.C. Șoimii Sb. 20 8 10 2 28-14 26
4. Gloria Bistrița 20 10 3 7 35-18 23
5. C.F.R. Tim. 20 10 1 9 29-26 21
6. Met. Cugir 20 9 3 8 22-26 21
7. |nd. sîrmei C.T. 20 9 2 9 31-27 20
8. Min. M. Nouă 20 I0 0 10 32-33 20
9. Vict. Călan 20 9 2 9 20-26 20

10. Gaz mt. Med. 20 8 3 9 34-25 19
11-12. U. M. Tim. 20 7 5 8 23-26 19
11-12. Sticla Turda 20 7 5 8 17-20 19
13. C.I.L. Sighet 20 7 4 9 26-30 18
14. Mureș Deva 20 6 5 9 28-32 17
15. Dacia Orăștie 20 7 3 10 18-23 17
16. Rapid Arad 20 7 3 10 17-34 17
17. Vict. Cărei 20 5 4 11 17-33 14
18. Unirea Tomnat. 20 4 4 12 16-34 12

ETAPA VIITOARE (28 martie) : Mu
reșul Deva — Ind. sîrmei C. Turzii 
(1—3), Gaz metan Mediaș — Gloria 
Bistrița (1—1), Minerul Moldova Nouă 
— F.C. Corvinul Hunedoara (0—3), 
Sticla Turda — Victoria Cărei (0—3)* 
Victoria Călan — Unirea Tomnatic 
(2—0), Metalurgistul Cugir — F.C. 
Șoimii Sibiu (1—1), C.I.L. Sighet — 
F.C. Baia Mare (0—4), U.M. Timi
șoara — Dacia Orăștie (0—0), Rapid 
Arad — C.F.R. Timișoara (0—1)»



CAMPIONATUL MONDIAL DE HOCHEI GRUPA B In turneul I. P. A

Victorie la limită cu Norvegia (2-1) și infringere in fața Iugoslaviei (2-5)
(prin telefon). — 
cadrul campiona- 

de hochei 
continuat în a-

BIEL, 21
Partidele din 
tului mondial 
grupa B au 
ceasta localitate și la Aarau,
stirnind un interes justificat, 
în ultimele două zile, sîmbătă 
și duminică, selecționata Româ
niei a avut o comportare mo

Rezultate tehnice, VINERI: 
Elveția — Iugoslavia 5—4 
(2—1, 2—0. 1—3), Italia —
Bulgaria 8—3 (2—1, 1—2
5—0) : SÎMBĂTĂ : Japonia 
Olanda 4—0 (1—0, 1—0. 2—0); 
DUMINICĂ : Norvegia — 
Italia 4—2 (0—1, 3—1, 1—0).

Azi sînt programate doar 
două întîlniri : Iugoslavia 
— Bulgaria (Aarau) și Elve
ția — italia (Biel). Echipa 
română joacă marți la 
Aarau, cu Olanda.

Cum la. ora cînd închi
dem ediția nu ne-au parve
nit rezultatele meciurilor 
Elveția — Olanda și Japo
nia — Bulgaria, în clasa
ment echipa României se 
menține pe un loc fruntaș 
cu 4 p (din 3 jocuri) la 
egalitate cu Iugoslavia și cu 
Elveția (aceasta cu un meci 
mai puțin).

limită in 
pier- 
Iugo-

sc- 
în- 
în-

desiă, cîștigînd la 
fața Norvegiei (2—1) și 
zînd partida-chcie cu 
slavia (2—5).

Sîmbătă seara, la Biel, 
lecționata României a 
tîlnit echipa Norvegiei
tr-o confruntare care a fost 
mult mai dificilă decît o ară
tau pronosticurile. Intr-adevăr, 
la capătul unui joc echilibrat, 
hocheiștii români au ciștigat 
eu 2—1 (0—0. 1—1, 1—0).

Prima repriză a acestei întîl
niri a fost egală, formația ro-

CONDUCE

mână manifestînd, totuși, un 
ușor avantaj teritorial, in sen
sul că a reușit să mențină 
mai mult timp pucul în ju
mătatea de teren a adversari
lor. Din păcate, numeroasele 
ocazii create în această pe
rioadă au fost ratate pe rînd de 
Pauă, Costea și Tureanu (ca 
să amintesc doar pe cele mai 
clare). Ar mai trebui să notăm 
că viguroasele contraatacuri ale 
norvegienilor au surprins apă
rarea noastră, care a greșit de 
cîteva ori (mai ales Varga și 
Ioniță), ceea ce i-a dat posi
bilitatea lui Netedu să inter
vină spectaculos. Repriza se
cundă a început în nota de do- 

norvegiene,minare a echipei 
care, numai după 5 secunde de 
la reluare, a avut 
cazie (șut în bară al lui 
Janssen), pentru ca apoi, 
continuare, să mențină presiu
nea la poarta lui Netedu și să 
reușească deschiderea scorului 
(min. 22) prin același D. Jans
sen. A urmat o puternică re
venire a formației noastre, care 
a atacat susținut, înghesuin- 
du-și pur și simplu adversarii 
în propria lor treime. Și din 
nou am asistat la ratări incre
dibile : Hălăucă (min. 24), Mi
kloș 
gur 
(cea 
luft 
27).

o marc o- 
D. 
în

de avantaj, dar scorul nu se 
modifică nici acum. Punctul 
victoriei a fost inserts, cînd c- 
chipele erau egale numeric, de 
către ............................. “
ir-un

Au 
duș 
reicher

După 
români 
gheață. _____  _ ___ __ ____
dată (duminică după amiază) 
pe pista patinoarului din Aarau, 
unde au întîlnit reprezentativa 
Iugoslaviei. Jucînd slab, poate 
mai slab ca niciodată in acest 
sezon, formația noastră a fost 
invinsă cu 2—5 (1—3, 0—1, 1—1). 
în general, partida s-a dispu- 

superiori tații 
care mult 

cu un joc 
a pus dese- 

apărarea for- 
acest joc ne-

prin-Antal (min. 48).
sut puternic și plasat, 

corect : Hege- 
VVesle-

arbitrat
(Iugoslavia) și 
(Austria).

24 de ore, hoc-heiștii 
au intrat din nou pe 

numai că de această

NEW YORK, 21 (Agerpres). 
— Turneul internațional de te
nis desfășurat în orașul Cali
fornian La Costa sub egida 
I.P.A. (Independent Players 
Association) s-a încheiat cu un 
frumos- succes al jucătorului 
român Ilie Năstase, care l-a 
întrecut în finală cu 4—6, 6—0,

(min. 25), Costea — sin- 
cu portarul (min. 26) și 
mai mare ocazie !) Axintc, 
în fața porții goale (min. 
Golul plutea în aer și el 

a căzut.
a reluat 
pins de 
violent 
parte a 
auspicii 
noastre,

în min. 28 cînd Mikloș 
în plasă un puc res- 
portar, după un șut 

al lui Pană. Ultima 
întîlnirii a început sub 

defavorabile echipei 
__ care a trebuit să su

porte. timp de 90 de secunde, 
dezavantajul unei inferiorități 
numerice, Hălăucă și Costea 
fiind eliminați pe rind. Ime
diat ’ însă hocheiștii români be
neficiază și ci de un astfel

ultimei

NONA
BELGRAD. 21 (Agerpres). 

. în runda a 12-a a turneului in
ternațional

■ campioana
Gaprindașvili

. Veroczy, rezultat consemnat' și 
în partidele Kalhbrener —

' Ivanka, Erenska — Pihailici, 
Novakovici — Markovici și

• Boskovicj — .Stadler. Partide
le Mureșan — Lemaciko si

feminin de 
mondială 

a remizat

șah 
Nona 

cu

runde
GAPRINDAȘVILI

Vujanovici s-au în-Ivanici 
trerupt.

înaintea ultimei runde, pe 
primul loc în clasament se află 
Nona Gaprindașvili (U.R.S.S.) 
— 10'A p, urmată de Suzana 
Veroczy (Ungaria) 9'A p, Maria 

Tyanka (Ungaria) — 8 p, Ta
tiana Lemaciko (Bulgaria) — 
7‘A p (1). Maestra româncă 
Margareta Mureșan ocupă lo
cul 9, cu 5V2 p (1).

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT
ATLETISM • La Melbourne : 

100 m (f> — Raelene Boyle 11.2 ; 
1500 m (f) — Judy Pollock
4:21,5.

BASCHET • Mobilgirgl Varese 
șl Real Madrid s-au calificat 
pentru finala „C.C.E." (m), pro
gramată la 2 mai. la Madrid. în 
semifinale — r * "
— Forst Cantu 
95—85) ; Real 
99—101 (în tur — - ... -
l’ragă." în prima manșă a finalei 
„Cupei Liliana 
Slavia 
68—51. _.
de tineret a U.R.S.S. 
lat turneul în Peru, 
reprezentativa tării 
78—75.

CANOTAJ 0 A 122-a cursă 
Oxford — Cambridge, desfășura- 

. tă sîmbătă pe Tamisa. a reve
nit studenților de la Oxford, ca
re obțin a 53-a victorie, din se
ria începută în anul 1829. Cam- 

■ bridge deține 68 victorii, una din 
întîlniri încheindu-se la egalitate 
(1877).

GIMNASTICĂ o Reprezenta
tiva masculină a U.R.S.S. a în
trecut pe cea a R. D. Germane 
cu 559.,80—557,85 in meciul desfă
șurat la Dessau. La individual 
compus, primul s-a clasat Lutz 
Mack (R.D.G.).

MOTO 9 Campionatul mon
dial de motociclism pe gheață 
s-a încheiat cu victoria sporti
vului sovietic Serghei Tarabanko 
cu 28 p. urmat de cehoslovacul 
M. Spinlra 27 p și suedezul C. 
Samuelsson 26 p. Ultima probă, 
la Assen (Olanda), a revenit lui 
Tarabanko.

PATINAJ ® în cadrul întîlni
rii triunghiulare U.R.S.S.—Olanda 
—Norvegia, la Alma Ata, sprin
terul sovietic Evghenl Kulikov a 
stabilit un nou record mondial 
pe .1000 m. cu timpul de 1:15.70 
(v.r. A. Malikov : ‘
norvegianul Sten 
ameliorat propriul 
mii pe 10000 m —

SCHI © „Cupa 
a programat două

. slalom uriaș : la Bolzano a cîști-

retur : Mobilgirgi 
i 78—70 (în tur

— Villeurbanne 
• 114—77). • La

„—.a Ronchetti" (f) : 
— Industromontaj Zagreb 
• Selecționata masculină .. șj-a jne)ie_

învlngînd 
gazdă, cu

' gat italianul C. Confortola, iar 
la San Vigilio s-a impus austria
cul R. Schuchter. în clasament 
conduce Gensbichler (Austria). 
• In „Cupa Aleko", pe Vitoșa, 
slalomul uriaș a revenit schio
rului bulgar I. Penev. înaintea 
austriacului .
Wallner 
mul pe 
— 260.6 
110 m). 
bulinei 
suedezul L. Elimae. • Pe tram
bulina de la Zakopane : H. Glass 
(R.D.G.) 250,1 p (108,5—100 m).

R. D. Germană 
. . Tatra“, la 

Pleso : 30 km — G.

Berthold. • H. 
(Austria) s-a clasat pri- 
trambulina de Ja Planica 
p (sărituri de 126 m și 
Un nou record al tram- 

(132 m) a fost stabilit de

250,1
• Schiorii din
se impun Sn „Cupa
Strbske
Hessler lh 43:56.27 ; 5 km (f) 
Barbara Petzold '*
bulină — G.

SCRIMA • ___  _______ ,
la New York, a revenit floretis- 
tulul italian Carlo Montano — 
4 v. urmat de francezul Talvard 
— 4 v și polonezul Wojcechow- 
ski — 3 v.

TENIS . © Semifinale în turneul 
WCT de ' — - -

. mon — 
Parun —■. 
„sferturi", 
pe Dibbs __
Jackson (Mississippi), finala opu
ne pe Rosewall și Ramirez. Ulti
mul a învins pe Gorman (5—7. 
6—4, 6—3) și V. AmritraJ ,? ?
6—3, 6—4). © în campionatul eu
ropean (grupa B), la Viena : 
Austria .— Bulgaria 1—2.

VOLEI © La Tokio, în al pa
trulea . meci 
masculine : 
3—1 (—10, 4,

17:34.15 ; tram- 
Schmieder 220 p.

„Trofeul Martini",

la Washington : Solo- 
Newcombe 6—4, 6—4 ; 
Pasarell 6—4, 6—4. In 
Newcombe eliminase 

cu 6—2, 6—4. © La

(3—6.

al selecționatelor
U.R.S.S. — Japonia 
8, 10).

PUGIUȘTII ROMÂNI

iar 
și-a
Tu

1:15,76),
Stensen 

record al 
14:38,03.
Europei" 
noi probe de

(m)

Selecționata de box (tineret) 
României s-a reîntors din 

întreprins în Siria, 
au susținut

a 
turneul 
Pugillștii români 
la Damasc două întîlniri . ami
cale cu reprezentativa tării

tat sub semnul 
echipei iugoslave, 
mai omogenă și 
foarte combinativ 
ori in dificultate 
mației române, în 
sigură și fără vlagă. Să notăm, 
de asemenea, că marile ocazii 
de care a beneficiat selecțio
nata României (între min. 48 și 
50 jucătorii români au avut, 
de pildă, superioritate nume
rică 6—3 și n-au înscris!) au fost 
ratate cu ușurință. Au mar
cat : Haffner, F. Zbontar, K. 
lliti, Poljansek și G. Hiti pen
tru învingători, Costea și Pană 
pentru echipa română. Arbi
tri : Westereicher (Austria) și 
Fisher (Norvegia).

ILIE NĂSTASE

> > <• t
< v < ,4 t
x z > c <

: Z >1

excepția primului set, partida 
a fost la discreția tenismanului 
român al cărui joc strălucit a 
entuziasmat pe cei peste 5 000 
de spectatori . prezenți la fina
lă. După ce a pierdut la lup
tă primul set. în următoarele 
două seturi Ilie Năstase a 
avut o spectaculoasă revenire, 
dominîndu-și net tînărul par
tener. Principatele aituuri 
camoionului român au ___
serviciul puternic (a realizat 9 
„ași", față de unul singur ser
vit de american) și retururile 
sale precise, care l-au pus în 
vădită dificultate pe Connors. 
Comentatorii de 
subliniază că Ilie 
repetat în finală 
prestat în partida 
mifinale, cînd l-a

pe argentinianul 
Vilas. în cealaltă 

Connors — Tanner

ale 
fost

specialitate 
Năstase 
jocul 
sa din se- 
eliminat cu

a 
bun

Valeriu CHIOSE

7—6, 6—0 
Guillermo 
semifinală: 
6—4, 6—4.

După meci, Jimmy Connors 
a declarat : „Ca și în finala de 
la Salisbury, cînd m-a învins 
în trei seturi, Ilie 
jucat astăzi foarte bine, 
reușit majoritatea 
astfel că victoria Sa este 
deplin meritată".
ral al întîlnirilor Năstase — 
Connors este acum de 14—7 
în favoarea tenismanului ro
mân.

în semifinalele probei de 
dublu s-au înregistrat urmă
toarele rezultate : Fleming,
Maver CS.U.A.) — Vilas (Arsen- 
tina), Tiriac (România) 6—1, 
6—4 ; Tanner, Riessen (S.U.A.) 
— Năstase (România), Van Dil- 
len (S.U.A.) 6—4, 6—3.

Năstase a 
l-au 

loviturilor, 
pe 

Scorul gene-

cunoscutul campion 
Jimmy Connors. A- 
fost cea de-a doua 

se-

6—1 
american 
ceasta a 
victorie obținută în acest 
zon de Năstase în fața asului 
american.

După cum transmit agențiile 
internaționale de presă, cu

pe

AL XXI-lea CROS BALCANIC
(Urmare din pao I)

Janice vi ci 
certă. In atari 

greu să 
astfel că 

noștri

tineret, cîstigătorul 
deține o clasă 
condiții, ar fi fost 
piardă primul loc. 
atenția reprezentanților 
a fost concentrată spre cuceri
rea primului loc în clasamen
tul pe 

■tul lor, 
■succes.
petiției 
porții - 
distului 
cursa seniorilor, al cărei final 
a fost asemănător unei probe 
de sprint.

Rezultate tehnice : 
RE — 1000 m : 1. 
Iacob (R) 3:16,6, 2. 
chita (R) 3:18,5, 3 
Modiga (R) 3T9;8,

echipe. Și. spre meri- 
au realizat un frumos

Singura surpriză a com-
— si încă de mari pro-

— a fost victoria fon-
turc Y'urdudun în

JUNIOA-
Antoaneta
Elenă Ni- 
G"noveva 

4. Andreia

(I) 3:21,4, 5.
(I) 3:21,4, 6.

etc.

Liliana Suș- 
Slavika S.’a- 
Maria Radu 
Echipe : 1.

Sverț 
. nean 

viei (I) 3:25,0. 
(R) 3:27,2 _______ _.
ROMÂNIA 6 p, 2. Iugoslavia 
15 p, 3. Bulgaria 31 p, 4. Gre
cia 39 p.

JUNIORI — 4000 m : 1. Vin- 
ko Pokrajcici (I) 12:45,8, 2.
Milan Sertici (I) 12:46,0, 3. Bos- 
ko Milici (I) 12:51,8, 4. Gheor- 
ghe Neamțu (R) 12:57,4, 5. Olog 
Zdravkov (B) 13:02,6. 6. Zeki 
Alti (T) 13:05,8... 9. V. Cojan 
13:11,6, ...12. E. Ionete 13:17.6, 
1.3. T. Bănisor 13:18,0 etc. Echi
pe: 1. IUGOSLAVIA 16 p. 2. 
România 38 p, 3. Turcia 40 p, 
4.' Bulgaria 52 p. 5. Grecia 89 p.

TINERET — 6000 m : 1. Du- 
San Janicevici (I) 19:11,2, 2. 
Gheorghe Buruiană (R) 19:24.8. 
3. Constantin Bebereehe (R) 
19:25,0, 4. Mehmet Terzi (T)

19:27,4, 5.
19:27,6, 6.
19:31,2 etc 
NIA 26 p, 
iugoslavia
41 p, 5. Grecia 78 u.

SENIOARE — 2000
Natalia Mărășescu (R)
2. Vesela Iacinska (B)
3. Rumiara 
6:42,2, 4. Roșită

PUNCT FINAL IN ,,TURNEUL CELOR 5" LA RUGBY
Tradiționala competiție de 

rugby „Turneul celor 5 na
țiuni" a luat sfîrșit sîmbătă, 
odată cu ultimele două meciuri. 
La Paris, pe stadionul Parc 
des Princes, jucînd în nota 
evident progres manifestată 
■ultima vreme, dar și cu 
seamă de greșeli ' în linia 
treisferturi, echipa Franței

de 
în 
o 

de 
a 

depășit - ușor (mai ales în re
priza secundă) o modestă for
mație a Angliei, cu 30—9 
(10—3), prin punctele realizate 
de Romeu 10 (o încercare și 
3 transformări), Paparamborde, 
Fouroux, Bastiat, Imbernon și 
Gourdan cite o încercare (pen
tru Franța), respectiv Butler 5

(o lovitură de pedeapsă și o 
transformare) și Dixon 4 (pen
tru Anglia). Concomitent, 
Dublin : Irlanda 
6—15 (6—6).

1. Țara Galilor
2. Franța
3. Scoția
4. Irlanda
5. Anglia

la
Scoția

SUCCESE ALE LUPTĂTORILOR
ROMÂNI ÎN li. R. S. S.
La marele turneu internațio

nal de lupte greco-romane al 
U.R.S.S.. „Memorialul Ivan Po- 
dubnîi", care a avut loc la Riga, 
sportivii români s-au comportat la 
nivelul așteptărilor: Nicu Gingă 
(cat. 52 kg) a obținut primul loc, 
M. Boțită (cât. 57 kg) s-a clasat 
pe locul 2, iar C. Alexandru (48 
kg), I. Păun (62 kg), 
(90 kg) si V. Dolipschi 
au ocupat locul 3 
respective.

la

P. Dicu
(+100 kg) 

categoriile

★
. La Varna, unde 
turneul de lupte 
gariei, „1“ 
tinărul - reprezentant al 
noastre, T. Seregely s-a 
ne locul 2 la cat. 90 kg.

desfășurats-a __
__ ...__  libere al Bul- 

,Memorialul Dan Kolov", 
reprezentant al tării 
T. Seregely s-a clasat

ÎNVINGĂTORI ÎN SIRIA
gazdă, obținînd victorii cu 7—4 
și respectiv,; 5—2.

în decursul celor două me
ciuri, din echipa română s-au 
evidențiat D. Cipere, V. Toth. 
I. Silaghi, F. Luxemburger și 
Gh. Simion.

4
4
4
4
4

4
3
2
1
0

0 
0 
0 
0 
0

0 
1
2
3
4

102—37
82—37
49—59
31—87
42—86

8 
6
4
2
0

Stanimir Nenov (B) 
Ihmet Sengul (T) 
Echipe : 1. ROMâ- 
2. Turcia 40 p, 3. 

40 p. 4. Bulgaria

rn : 1. 
6:38,0, 
6:41.4,

Ceavdarova (B) 
Pehlivanova

(B) 6:44,8, 5. Maricica Puică
(R) 6:46,6. 6. Veselina Amzina 
(B) 6:49,6, 7. Viorica Neagu (R) 
6.54,2. 8. Fița Ix>vin (R) 6:57.0 
ețc. Echipe: 1. BULGARIA 9 p,
2. România 13 p, 3. Iugoslavia 
30 p, 4. Grecia 42 p.

SENIORI — 10 000
Mehmet Y'urdudun (T) 
2 Ștefar Vulovici (I)
3. Petar Svet (I) 31:52,8,
Floroiu (R) 31:58,8, 5.
ko Iordanov (B) 32:02,2. 6. 
sile Bichea (R) 32:16,2.
Ilie Cioca (R) 32:29.0. 12. 
cea Damian 32:44,2, 14. Adrian 
Laurențiu 32:49,2. ...21. Gheor- 
phe Cefan 33:40,4 etc. Echipe :■ o

p.

m : 1.
31:27.0,
31.27 2, 
4. Ilie

Pet- 
Va- 
...11. 
Mir-

1. IUGOSLAVIA 24 p, 
România 33 p. 3. Bulgaria 49 
4. Grecia 58

Iată acum, 
un clasament 
medalii : 1.
(4+5+2). 2.
(4+3+4), 3. Bulgaria 5 (1+1+3). 
4. Turcia 3 (1+1+1), 5. 
cia 0.

P.
în încheiere,

— neoficial — 
ROMÂNIA 

Iugoslavia

si 
pe
11
11

Grc-

CAMPIONATE DE FOTBAL IN EUROPA
ITALIA (etapa 22) : Cesena

— Juventus 2—1 (Bortarelli 2, 
resp. Damiani) ; Como — Bo
logna 2—1 (Rigamonti si Scan- 
ziani, resp. Maselli) ; Fiorenti
na 
coli 3—1 (Martini, 
Scor sa autogol, resp. 
Milan — Napoli 1—1 
resp. Massa) ; Perugia 
gliari 4—1 (Marchei 2, 
Niecolai .autogol, resp. 
Sampdoria — Verona 2—0 (Lip
pi, Catellani autogol) ; Torino
— Roma - 1—0 (Graziani). Cla
sament : 1. Juventus 35 p. 
Torino 32 p, 3. Milan 30 p. 
Inter 28 p, Clasamentul golge- 
terilor : Pudici (Torino)'16, Gra
ziani (Torino) 12, Bettega (Ju
ventus) și Calloni (Milan) 11.

UNGARIA (etapa 18) : Uj- 
pesti Dozsa — Tatabanya 3—2; 
Honved — 'Raba Eto 3—0 ; Vi
deoton — Csepel 4—0; Ferenc- 
varbs — Kaposvăr 1—1 : Zalae- 
gerșzeg — Vasas 1—1_; MTK — 
Salgotarjân 3—0
— Diosgyor 1—0 
Szomhathely . 3—2. 
1. Ferencvăros — 
deoton — 27 p,. 3. 
sa — 27 p.

R. F. GERMANIA (elapa 25): 
Bayern Miinchen — Borussia 
Monchengladbach 4—0; Hertha 
BSC — Kickers Offenbach 1—0; 
Eintracht Frankfurt pe Main —

Inter 0—0; Lazio — As-
Chinaglia, 

Gola) ;
(Galloni,
— Ca- 
Vannini, 
Virdis) ;

2.
4.

Bekescsaba.
Szeged —

Clasament : 
30 p ; 2. Vi- 
Ujpesti Doz-

Hanovra 5—1; Eintracht Braun
schweig — Schalke 4—1 ; Vi'L 
Bochum — FC Kaiserslautern 
2—0 ; SC Karlsruhe — Fortuna 
Dusseldorf 1—0; Rotweiss Es
sen —• SV Hamburg 1—1 : Wer
der Bremen — Bayer Uerd'n- 
gen 3—0; MSV Duisburg.— FC 
Koln 0—4. Clasament : 1. Boiru- 
șia Monchengladbach — 34 p ; 
2. SV Hamburg — 32 p ; 3. Ein
tracht Braunschweig — 30 p. 4. 
Bayern Miinchen — 29 p.

ANGLIA (etapa 36) : Arsenal
— West Ham United 6—1: Bir
mingham — Coventry 1—1 : 
Burnley — Tottenham Hotspur 
1—2 ; Everton — Leeds United
1— 3; Leicester — Aston Villa
2— 2; Manchester City — Wol
verhampton 3—2 ; Middlesbo
rough — Derby County 0—2 ; 
Norwich. — Liverpool 0—1 : 
Sheffield United — Ipswich 
1—2 ;. Stoke City — Queen’s 
Park Rangers 0—1 : New,-.'= ie
— Manchester United 3—1. Cla
sament : 1. Queen’s Park Ran
gers 49 p : 2. Manchester Uni
ted — 43 p. 3. Liverpool — 
47 n.

© Echipa Argentinei și-a în
ceput turneul în Europa iurtnd 
Ia Kiev cu selecționata U.R S S. 
Fotbaliștii argentinieni au cte- 
tigat cu 1—0 (1—0), prin g :' '1 
înscris in min. 41 de M "io 
Kempes.
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