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Simbătă și duminică a conti
nuat vizita oficială în Grecia 
a președintelui Republicii 
Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și a tovarășei 
Elena Ceaușescu.

in cursul dimineții de sim
bătă, președintele Republicii 
Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, a depus o coroană 
de flori la Monumentul solda
tului necunoscut, situat in ma
rea piață a Constituției — 
Sintagma — din fața Parla
mentului Elenilor.

Președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a fost simbătă oas
pete al constructorilor de nave 
de la Scaramanga și al locui
torilor orașului Pireu. întreaga 
desfășurare a vizitei a consti
tuit o puternică afirmare a sen
timentelor de caldă prietenie 
nutrită de oamenii muncii, de 
poporul grec față de poporul 
român, a voinței de a impulsio
na și a ridica pe noi trepte re
lațiile de colaborare româno-c- 
lenc, in folosul reciproc, al 
progresului.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu au 
participat, simbătă la prinz, Ia 
un dejun oficial, oferit, in o- 
noarea lor, de primul ministru 
Constantin Karamanlis.

In timpul dejunului, desfă
șurat într-o atmosferă de cal
dă prietenie, președintele 
Nicolae Ceaușescu și primul 
ministru Constantin Karamanlis 
s-au întreținut cordial,

Simbătă după-amiază, pre
ședintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și tovarășa Elena 
Ceaușescu au vizitat Complexul 
arhitectonic de pe Acropole, 
care concentrează cele mai re
prezentative monumente ale ci
vilizației antice grecești.

Președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și tovarășa 
Elena Ceaușescu au oferit sim
bătă un dineu in onoarea 
președintelui Republicii Elene, 
Constantin Tsatsos, și a soției 
sale, doamna Ioanna Tsatsos.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și președintele Constantin 
Tsatsos au rostit toasturi, ur
mărite cu deosebită atenție și 
subliniate cu aplauze de parti- 
eipanții la dineu.

Simbătă dimineață, tovarășa 
Elena Ceaușescu, însoțită de 
doamna Ioanna Tsatsos, a făcut 
o vizită la Muzeul național de 
arheologie din Atena.

★
Duminică, a treia zi a vizitei 

oficiale pe care o întreprind 
in Republica Elenă, președintele 
Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, și 
tovarășa Elena Ceaușescu au fă
cut cunoștință cu unul din cen
trele cele mai renumite ale lu
mii elene antice, Delft

Distanța de la Atena pină la 
Delfi este străbătută cu elicop
terul.

Elicopterul la bordul căruia au 
luat loc șefii celor două state, 
tovarășa Elena Ceaușescu și 
doamna Ioanna Tsatsos survo
lează regiunea Attica, puternic 
industrializată, lanțul pitoresc al 
Munților parnas, pentru a 
ajunge apoi deasupra apelor li
niștite ale Golfului Corintic.

Sosirea la sanctuarul de Ia 
Delfi prilejuiește o nouă și pu
ternică manifestare a stimei și 
prețuirii de care se bucură 
președintele Nicolae Ceaușescu, 
a sentimentelor călduroase și 
prietenești care leagă popoarele 
grec și român.

Sînt vizitate celebrele monu
mente de la Delfi, calajul căilor 
sacre și templul lui Apollo.

Este vizitat apoi Muzeul din 
Delfi, aflat în vecinătatea rui
nelor.

La restaurantul hotelului „A- 
malia“ are loc' în continuare o 
masă. Cu acest prilej, primarul 
Ioannis Kolomvotsos inminează 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
Medalia de aur a orașului Delfi.

In timpul vizitei la Delii, 
tovarășa Elena Ceaușescu a 
acordat, la cererea reprezen
tantului Programului 2 al Tele
viziunii elene, un scurt inter
viu.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu, 
însoțiți de președintele Constan
tin Tsatsos și doamna Ioanna 
Tsatsos, s-au îmbarcat apoi la 
bordul elicopterului cu care au 
revenit in capitală.

înainte de a ateriza, elicop
terul prezidențial a survolat 
Atena, prilej de a admira in- 
cintătoarea panoramă a moder
nului oraș.
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• VICTORIE CLARA Șl IN ULTIMA PARTIDĂ : 9-4 CU BULGARIA • 
CAMPIONI MONDIALI Al GRUPEI B • SELECȚIONATA ROMÂNIEI A 
CUCERIT CUPA FAIR-PLAY © FRUMOSUL EVENT AL HOCHEIULUI 

ROMÂNESC : SENIORII Șl JUNIORII ÎN GRUPA A, A C. M. I

Lotul hocheiștilor români, care la Biel și Aarau au realizat frumoasa performanță de a ciștiga 
grupa secundă a C.M. și de a promova in elita hocheiului mondial.
BIEL, 28 (prin telefon). — 

* Simbătă seara, modernul pa- 
Itinoar artificial din Aarau, mal 

plin ca niciodată, a găzduit 
festivitatea de închidere a în- 

. trecerilor grupei B a C. M. de 
I hochei pe gheață, în cadrul

căreia a fost premiată selecțio
nata României, învingătoare 
merituoasă și viitoare compo
nentă a primei grupe valorice. 
Ciștigind simbătă, la Biel, și 
meciul cu selecționata Bulga
riei - 9—4 (3—0, 3—1, 3—3), for

IERI, ÎN ETAPA A XXI-a A DIVIZIEI A, LA FOTBAL

mația română a terminat pe 
primul loc întrecerea, totalizind 
11 puncte din 14 posibile.

Subliniind victoria, absolut 
meritată a jucătorilor români, 
delegatul L.I.H.G., Walther 
Wasservogel (Austria) a urat 
selecționatei noastre succes în 
anul viitor în grupa A, felici- 
tînd forul nostru de specialita
te pentru... dubla promovare 
din acest sezon (n. n. și selec-

NUMAI F.C. ARGEȘ Șl SPORTUL STUDENȚESC AU REZISTAT GAZDELOR!
• Steaua și Dinamo (victorii scontate) își pâstreazâ avan- 
sul © F.C. Constanța și „U“ Cluj-Napoca— nici un punct 
în patru etape ! © Din nou s-au produs multe schimbări 

de poziții în clasament.

$
de „X", cu alte 
performerele ei 
prin rezultatele

* A fost o etapă cu șapte de „1“ și doi 
cuvinte o etapă fără surprize deosebite, 
fiind F. C. Argeș și Sportul studențesc, . 
de egalitate obținute in deplasare. O etapă interesantă, 
totuși, prin cele trei „suspense"-uri de la Cluj-Napoca, 
Arad și Oradea, unde soarta partidelor a fost decisă in 
preajma fluierului final, în două dintre aceste meciuri 
fiind angajate echipe care trăiesc de la o etapă la alta 
între speranțe și deznădejde. Este vorba de U.T.A. și, 
mai ales, de C.F.R. Cluj-Napoca.

Conform previziunilor, în fruntea clasamentului n-a in
tervenit nici un element nou, Steaua păstrind față de Dina
mo aceeași distanță la puncte și la golaveraj. Cum se 
întimplă mereu — în funcție de locul de desfășurare a 
partidelor : acasă sau in deplasare — multe echipe și-au 
schimbat (provizoriu) locurile sau măcar numărul de 
puncte.
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REZULTATE TEHNICE, idti- 
ma etapa (sîmbâtâ) : Româ
nia — Bulgaria 9—4 (3—0.
3—1, 3—3) și Olanda — Ita
lia 9—3 (3—0, 2—0, 4—3), la 

• Iugoslavia 
1—0) și Ja- 
6—2 (2—O.

Biel, Norvegia 
6-4 (2—1, 3—3, 
ponia — Elveția 
2—1, 2—1).

CLASAMENT

1. ROMÂNIA
2. Japonia
3. Norvegia
4. Elveția
5. Iugoslavia
6. Olanda
7. Italia
8. Bulgaria

5
5
4
4
4
3
2

FINAL

7
7
7
7
7
7
7
7 0 0 7 23—47

1 
0
0
0 
o 
o
1 4

1
2
3
3
3
4

40—23
34—17
29—21
25—28 
37—26
22— 30
23— 41

11
10
8
8
8
6
5
0

3, 4 șl 5 au fost

REZULTATE TEHNICE CLASAMENTUL

ii

Jiul
Steaua
„Poli" Timișoara
Univ. Craiova
U.T.A.
Dinamo
C.F.R. Cluj-Napoca 
F.C. Bihor
Politehnica lași

ETAPA VIITOARE (miercuri 31 martie)
F.C. Olimpia S.M. — Univ. Craiova (1—3)
Rapid — U.T.A. (0—2)
Jiul — Dinamo (0—5)
(Acest meci se dispută de Ia ora 14).
F. C. Constanța — F.C.M. Reșița (0-1)
A.S.A. Tg. Mureș — C.F.R. (2—0)
F.C. Argeș — Steaua (1—1)
„U“ Cluj-Napoca — Polit. lași (1-2)
Sp. studențesc — „Poli" Timișoara (1—2)
Sport Club Bacău — F.C. Bihor (3-1)

— S. C. Bacău 2—0 (2—0)
— A.S.A. Tg. M. 2—0 (1—0)
— „U“-Cj-Napoca 2—0 (2—0)
— Sportul stud. 1—1 (1—1)
— F.C. C-ța 1—0 (0—0)
— F.C. Olimpia 2—0 (2—0)
— Rapid 1—0 (0—0)
— F.C. Argeș 1—1 (0—1)
— F.C.M. Reșița 5—0 (2—0)

1. STEAUA 21 14 4 3 47—17 32
2. Dinamo 21 13 2 6 45—23 28
3. „Poli* Timișoara 21 10 4 7 32—29 24
4. Politehnica lași 21 9 4 8 33—28 22
5. F.C. Bihor 21 9 4 3 25—24 22
6. S.C. Bacău 21 10 2 9 22—25 22
7. F.C. Argeș 21 8 6 7 23—27 22
8. F.C.M. Reșița 21 10 2 9 24—32 22
9. Jiul 21 9 3 9 32—32 21

10. Sp. studențesc 21 9 3 9 25—29 21
11. A.S.A. Tg. Mureș 21 9 2 10 28—30 20
12. U.T.A. 21 9 2 10 25—32 20
13. Univ. Craiova 21 7 5 9 27—23 19
14. Rapid 21 8 3 10 23—28 19
15. F.C. Constanța 21 8 2 11 24—24 18
16. F.C. Olimpia S.M. 21 6 5 10 18—34 17
17. C.F.R. 21 5 6 10 17—29 16
18. „U" Cluj-Napoca 21 5 3 13 23—27 13

Dudu Georgescu a trimis 
balonul, cu capul, in fața 
porții lui Bathori I și, tot 
cu capul, Dumitrache în
scrie, deschizînd scorul in 
meciul Dinamo — Olim

pia 2—0.
Foto : Dragoș NEAGU

(Locurile . ____ ____
stabilite prin golaverajul di
rect) .

In grupa A a C.M. a pro
movat o singură echipa, cea 
a României, in timp ca la 
grupa C a C.M. au retrogra
dat Italia ți Bulgaria.

CLASAMENT GOLGETER1 s
I. Eduard PANA (România) 
15 p (9 goluri 4" 6 pase), 2.
J. Sa ku rai (Japonia) 12 p, 
3—4. M. Zborrtar (Iugoslavia)

?i M. Pisaru (România) 11 p.
n primii 10 s-au mai clasat 

Marian Costea și Doru Tu- 
reanu.

„CUPA
NIA.

FAIR-PLAY" s ROMA-

I-

!■
;!

GOLGETERil
22 GOLURI : Dudu Georgescu 

(Dinamo) — 4 din 11 m.
13 GOLURI: Iordănescu (Steaua) 

— 5 din 11 m.
12 GOLURI : Radu H (F. C. Ar

geș) — 1 din 11 m.
11 GOLURI : Roznai (Jiul).
10 GOLURI : M. Sandu (Spor

tul studențesc). Costea (Politeh
nica Iași), Răducanu (Steaua) — 
1 din 11 m.

ționata de juniori a trecut în 
grupa A).

Dar, să revenim la întrece
rea propriu-zisă, la ultimele el 
confruntări. Cascada surprize
lor a continuat și în runda fi
nală (Japonia — Elveția 6—2 
și Norvegia — Iugoslavia 
6—4 !), în care am fost martori 
la o adevărată degringoladă a 
formațiilor Elveției și Iugosla
viei, paralelă cu senzaționalul 
„come-backa al selecționatelor 
Japoniei și Norvegiei, două e- 
chipe care în urmă cu cîteva 
zile erau socotite drept candi
date potențiale la retrogradare

Citiți în paginile 2—3 relatări de la meciurile celei de a XXI-a 
etape a Diviziei A de fotbal

Valerîu CHîOSE

{Continuare in pag. a 4-a)



S-au înche’at penultimsle turnee în Divizia R de

ECHIPELE DINAMOVISTE, VIRTUALE CAMPIOANE
Penultimele turnee, pe care fruntașele voleiului nostru masculin 

și feminin le-au susținut de vineri pînă duminică, la Bucureșli și 
respectiv la Brașov, nu au produs modificări de locuri în fruntea 
ierarhiilor. Liderele — echipe’e dinamoviste — s-au detașat msi 
de restul formațiilor, îndreptîndu-se din nou spre titlurile de 
campioane. lata amănunte 
duminică.

MASCULIN

de la jocurile desfășurate sîmbătă și

trei- 
adus

BUCUREȘTI. Cel de al 
lea turneu masculin nu a 
noutăți nici în ceea ce privește 
prestațiile celor patru echipe 
fruntașe, nici în ierarhia ante
rior stabilită. Decalajul valoric 
dintre combatante s-a observat 
clar și de această dată, iar re
zultatele l-au ilustrat cu fide
litate. Dintre partidele ultime
lor două zile, derbyul Dinamo 
— Steaua s-a situat, firește, în 
centrul atenției. Campionii — 
care au jucat relaxat, dar nu 
fără ambiție — 
plică viguroasă 
liștilor, ceea ce 
realizarea unui 
cut, cu multe

prezent sîmbătă seara în sala 
Floreasca. Valoarea evident mai 
ridicată a dinamoviștilor a avut 
cîștig de cauză în fața ambi
ției adversarilor. Rezultate, 
sîmbătă : Dinamo — -Steâua 
3—2 (—9. 5, 6, —11, 11), Explo
rări — Politehnica Timișoara 
3—0 (6, 11, 14) ; duminică : Di
namo — Explorări 3—1 (10, 14, 
—8, 6) Steaua — Politehnica
3—0 (10, 15, 6).

Emanuel FANTANEANU

CLASAMENT
au primit o re- 
din partea ste- 
a contribuit la 
spectacol plă- 

faze frumoase, 
apreciate de numerosul public,

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

20 19
20 16
20 13
20 7

1
4
7

13

58: 9 
52:19 
42:24 
28:47

FEMININ

ÎN DIVIZIA A,
LA POPICE

In etapa a XiV-a a campiona
tului Diviziei A la popice s-au 
Înregistrat o serie de rezultate 
surpriză, printre care și prima 
Infrîngere a fruntașei campiona
tului feminin, seria sud, Voința 
București. Iată rezultatele teh 
nice :

FEMININ : SERIA SUD : a
Voința București — Metrom Bra
șov 2503—2511 pd (!) a Rapid 
București — Gloria București 2479 
—2376 a Frigul București — Vo
ința Galati 2318—2363 a Voința 
Constanta — Petrolul Băicol 
—2279 a Cetatea Giurgiu — 
romet București 2450—2487
SERIA NORD : a Voința 
Mures — Voința Mediaș 2471—2309 
a Dermagant Tg. Mures — Vo
ința Oradea 2382—2389 (!) a Vo
ința Cluj-Napoca — Voința Timi
șoara 2475—2272 a U. T. Arad — 
C.S.M. Reșița 2409—2464 (!) « Hi
dromecanica Brașov 
Craiova 2447—2360.

MASCULIN : SERIA 
Flacăra Cimplna — 
Brașov 5319—5090 p d 
București — Voința 
5068—4705 (!) a Metalul Roman
— Constructorul Galați 5240—5304 
a Hidromecanica Brașov — O- 
limpla București 5171—5255 (!) a 
Rafinorul Ploiești — Petrolul Te- 
leajen Ploiești 5130—5185 (1) SERIA 
NORD : a Electromureș Tg. 
Mureș — Progresul oradea 5388— 
5238 a Voința Cluj-Napoca — 
Jiul Petrila 5395—4871 (!) Gaz
metan Mediaș — Aurul Baia 
Mare 4958—4843 a Electrica Si
biu — C.F.R. Timisoara 5302— 
5159 a Olimipa Reșița — Metalul 
Hunedoara 5149—4883.

BRAȘOV, 28 (prin telefon). 
In ziua a doua a penultimului 
turneu feminin Rapid și Peni
cilina Iași nu au mai oferit un 
meci de luptă și spectacol ca 
în turneul precedent. Aceasta 
din cauza ripostei slabe oferite 
de ieșence. care au dezamăgit. 
Rapidistelor — de la o etapă la 
alta mai bune — le-au fost su-

ficiente 50 de minute pentru a 
obține victoria. Blocajul ldr ex
celent a anihilat orice încerca
re a adversarelor de a puncta. 
Au arbitrat bine V. Arhire și I. 
Amărășteanu." Deși s-a . soldat 
tot cu un scor categoric, partida 
dintre Dinamo și I.E.F.S. a fost 
ceva mai animată. Studentele 
au început bine jocul, realizînd 
un avantaj de 5 puncte 
mul set. însă Dinamo a 
poi stăpînire pe joc.

Duminică, în cel mai 
meci al turneului. ( 
foarte bine de M. Albuț și Em. 
Costoiu), Rapid a reușit o vic
torie prețioasă în dauna liderei, 
Dinamo, reeditînd astfel perfor
manța de săptămîna trecută, 
din turneul de la București. în 
felul acesta echipa lui Davila 
Plocon își depune ferm candi
datura pentru locul al doilea, 
primul și titlul de campioană 
fiind de pe acum în posesia 
dinamovistelor. Rezultate, sîm
bătă : Rapid — Penicilina 3—0 
(3, 2, 6), Dinamo — I.E.F.S. 3—0 
(9, 4, 9) ; duminică : 
— Dinamo 3—1 (15, 
Penicilina — I.E.F.S.
12, —10, —14).

DIVIZIA A ETAPA

I
I

în pri- 
pus a-

frumos 
(arbitrat

Rapid
5, —10, 3),
1—3 (—12,

Sever NORAN
CLASAMENT

1. DINAMO 20 18 2 57:14 38
2. Rapid 20 13 7 45:27 33
3. I.E.F.S. 20 13 7 44:29 33
4. Penicilina 20 11 9 39:33 31

în derbyul masculin de floretă

STIAUA - I.E.f.S. 8-8, VICTORIE IA TUȘAVLRAJ!

I
I
I
I
I
I
I

Deși a plouat tot timpul jo
cului’ și a fost frig, tribunele 
stadionului „Steaua" au fost 
aproape pline de spectatori care 
au dorit să urmărească jocul de 
campionat al echipei lidere a 
clasamentului. Pe o asemenea 
vreme jocul a atras atenția 
tuturor dar nu s-a putut ridica 
la nivelul așteptat. Steaua a fost 
superioară, fără îndoială, ocu- 
pînd mai mult decît adversara 
terenul din față, manevrînd mai 
abil, finalizînd mai substanțial. 
N-a avut însă aplombul și fan
tezia, cu care ne obișnuise. în 
faza de atac, exceptînd citeva 
combinații de efect ale lui Ion 
Ion și Răducanu, susținute de 
tumultul lui Năstase. Și nici n-a 
fost pusă serios la încercare, 
partenera sa de ieri, virtuoasă 
altădată, replicînd printr-un joc 
monoton și fără vlagă, neanga
jat, cu erori în linia de fun
dași. moale la mijlocul terenu
lui și șters în compartimentul 
ofensiv. Singurul jucător la ni
velul scontat, din tabăra A.S.A.-

SUB NIVELUL A
Stadion Steaua ; teren ud : timp ploios, frig 

20 000. Au marcat : NASTASE (min. 4) ți RA 
11 m). Raport de comae : 7—6. Raportul țut 
(pe spațiul porții : 6—2).

STEAUA : Moraru (min. 85 lordache) — A 
Someș, Vigu — ION ION, Dumitru, iordânesc 
RADUCANU, NASTASE, Zamfir.

A.S.A. : Nagel — Gllgore, Kîss, Ispir, Onuto 
Pîsloru, Varodi, BOLONI — Fazekaț, Naghi (mi

A arbitrat : N. Rainea (Birlad) 
C. Teodorescu (Buzău).

Cartonațe galbene : ION ION, 
La tineret-speranfe : 2—2 (1—0).

; la linie :

PlSLARU ; Tr

ei, Boloni, activ și 
pus să evolueze, 
urmă, ca „libero",

devotat, dis- 
in cele din 
după gafe re-

I
I
I
I
I

2323 
La- 
(!>• 
Tg.

Voința

SUD : a 
Rulmentul 
a Gloria 
București

8—7 și, in extremis, 
partida de floretă 
Steaua, derbyul eta- 

__ _ „___ a Diviziei A. Meci 
palpitant de la primele fraze în 
care studenții au fost la un pas 
de o mere surpriză. Si ar fi rea
lizat-o, dacă Cioară puncta de
cisiv măcar într-un singur asalt. 
Dezavantajați la tușaverai (—10), 
floretiștii de la I.E.F.S. s-au con
solat doar cu calitatea de ,,eroi“ 
ai etapei... Aproape la fel de 
disputat a fost și derby-ul din 
,,B“ al echipelor de floretă dintre 
•Crișul Oradea și Progresul Bucu
rești. Au cîștigat la două tuse di
ferență sportivii din Oradea ! 
Alte meciuri pe... muchie de 
cuțit : C.S.U. Tg. Mures — „Poli" 
Iași 8—8 (56—61), C.S. Satu Mare 
— „Poli" Iași 9—7 (ieșenii au 
condus cu 7—3). în ,,B“ la flo
retă fete, I.E.F.S. — „U“ Craiova 
8—8 (56—63).

In rest, rezultate scontate, care 
au consolidat pozițiile echipelor 
de floretă băieți și fete ale clu
bului Steaua. In Divizia B, tră
gătorii de la Crișul s-au instalat 
în frunte, la fel ca si sportivele

5—3, 7—4, 
8—8 în
I.E.F.S. — 
pei a n-a

Farului, cîștigătoare detașate în 
toate partidele !

Iată și cum și-au apropriat lide
rele victoriile...

DIVIZIA A. Floretă fete. 
Steaua : 15—1 cu C.S. Satu Mare, 
C.S.U. Tg. Mureș și Șc. sp. Satu 
Mare, 12—4 cu Progresul și 11—5 
(în derbyul etapei) cu Dinamo 
București. Lotul folosit : Ecate- 
rina Stahl, Ileana Jenei, Ana 
Pascu, Suzana Ardeleanu, Magda 
Bartoș.

Floretă băieți. Steaua : 8—8 
cu I.E.F.S. (51—61), 13—3 cu C.S.U. 
Tg. Mureș, 12—4 cu „Poli" Timi
șoara șl 14—2 cu ,,Poli“ Iași si 
C.S. Satu Mare. Au evoluat : 
Mihai Țiu, Tudor Petruș, Ștefan 
Ardeleanu, Constantin Niculescu 
Si Mihai Bănică.

DIVIZIA B. Floretă fete. Farul 
Constanța : 16—0 cu Șc. sp. 1
București si Crișul Oradea, 14—2 
cu C.T.A.S. și „U" Craiova și 
11—5 cu I.E.F.S. Floretă băieți. 
Crișul Oradea : 8—8 cu Progresul. 
11—5 cu C.S. Școlar, 13—3 cu 
C.S. Baia Mare, 14—2 cu Șc. sp. 
Oradea și C.S.M. Cluj-Napoca.

T. STAMA
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H4P4 INCOMPLETĂ LA GRECOROMANE
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FINAL DRAMATIC
Stadion F. C. Bihor ; teren 

bun ; timp însorit, dar vînt ; 
spectatori, aproximativ 20 000. 
Au marcat : JERCAN (min. 
32), AGUD (min. 88). Raport 
de cornere : 11—6. Raportul
șuturilor la poarta : 6—12 (pe 
spațiul porții : 3—5).

F. C. BIHOR : ALBU — P. 
Nicolae, Lucaci, Bigan, Po
povici — Al. Naghi, Naom, 
Ghergheli (min. 40 AGUD) — 
Suciu (min. 70 Georgescu), 
Florescu, Kun.

F. C. ARGEȘ : CRISTIAN — 
Zamfir, OLTEANU, DUMITRES
CU, Ivan — Cîrstea, lovănes- 
cu, DOBRIN — Radu III, 
Radu II, Jercan.

A arbitrat : M. Fediuc (Su
ceava) ; la linie : T. Andrei 
și I. Vințan (ambii din Sibiu).

" • “ 4.
o—i

Trofeul Petschovsehi 
La tineret-speranțe 

(0-0).

telefon).ORADEA, 28 (prin
F. C. Argeș se întoarce la Pi

tești cu punctul pe care-1 pier
duse în toamnă. Acest meci pu
tea să se încheie cu o victorie 
categorică a oaspeților, dar și 
cu un succes la limită pentru 
gazde. A fost un final dramatic. 
Neașteptat, oaspeții s-au instalat 
la cîrma jocului, imprimînd un 
ritm lent de pase din care ad
versara nu a putut ieși.. Echipa 
orădeană a făcut cel mai slab 
meci al său de cînd activează în 
Divizia A ! In primele 30 de mi
nute a fost un fotbal modest, o 
adevărată „promenadă" în teren, 
cu trei șuturi, cu patru Cornere 
și cu o sumedenie de pase gre
șite. In min. 32, Dobrin l-a lan
sat pe JERCAN. acesta i-a dri
blat pe Bigan și Lucaci și, de la

9 metri, a șutat la colt : 0—1. 
In min. 
cel mai 
sa pînă
Cristian „ .
Atît în prima repriză.

După pauză, cu vîntul în spa
te, gazdele domină dar steril. Pe 
contraatac, piteștenil au avut pa
tru mari ocazii cu care socoteli
le se puteau Încheia. In min. 54, 
Dobrin a trimis cu capul pe lin
gă poartă ; în min. 71. Dumitres
cu a centrat. Dobrin a reluat 
din voleu, spectaculos, șl Albu a 
scos balonul de la „păianjen" ; 
în min. 77. Radu III, singur, sin
gurel, n-a mal avut forța nece
sară șl, din nou. Albu a deviat 
în corner ; min. 87. Iovănescu a 
trecut de 4—5 adversari și după 
o cursă de 40 m. din apropiere, 
a trimis pe lîngă poarta goală ! 
Și în loc de 2—0 sau 3—0 pentru 
oaspeți. în min. 88. scorul a de
venit 1—1 ; Kun a centrat și 
AGUD a înscris cu capul, tn 
min. 89, fundașul Zamfir a lovit 
mingea cu miinile, la un duel 
aerian cu Florescu, în careu, dar 
arbitrul, (fără experiență, depă
șit de acest final neașteptat de 
incandescent) a trecut cu vederea 
infracțiunea care putea să schim
be soarta meciului. Dar. acest 
1—1, tinînd seama de toată con
junctura, îl apreciem ca echita
bil.

După meci, unii spectatori au 
avut o atitudine nepermlsă, con
damnabilă. împiedicînd părăsirea 
stadionului de către arbitrul jo
cului...

39, Popovici a realizat 
bun șut pentru echipa 
atunci, iar în min. 42. 

a apărat șutul lui Kun.

Constantin ALEXE

peHLe al 
în „linie"

Steaua 
de gol 
în schin 
goluri p 
zul prir 
NASTAS 
zlție de 
de tușie 
la golul 
naltyul 
CANU, 
fost Iov: 
arbitrul 
cat-o la 
să revir

Firește 
că fără 
terpreta 
reușit s' 
tat înss 
lui, chia 
fost p< 
un joc 
partaja:

Duminică au fost programate 
întrecerile celei de a doua e- 
tape a Diviziei de lupte greco- 
romane, ultima ce se dispută 
înaintea campionatelor europe
ne, dar incompletă.

Din cele cinci echipe bucu- 
reștene care activează în pri
ma divizie numai Metalul a 
susținut întilnirile în Capitală. 
Reuniunea disputată în sala 
Dinamo, la care au fost pre
zente formațiile C.S.M. Pitești, 
Farul Constanta și Metalul, se 
anunța foarte echilibrată. Dar, 
unele absențe, cauzate de o in
suficientă 
rului competițional 
cel internațional 
tori se aflau în 
alte concursuri), 
turneele să nu se 
decît la șase din 
gorii de greutate, 
luptătorilor M. Boțilă. I. Dulică 
(C.S.M. Pitești). C. Drăghici. E. 
Hupcă (Metalul) fiind aminate. 
Așa se si explică faptul că nu 
s-a putut alcătui un clasament 
definitiv pentru cele trei for
mații, din partidele disputate 
ele acumulând un număr mai 
mic de puncte : Metalul 14, 
C.S.M. Pitești. 12,5. iar Farul 
9,5.

Iată câștigătorii la cele șase 
categorii ale căror întreceri s-au 
încheiat : S. Marinescu (Meta
lul) — 52 kg, T. Ilie (C.S.M. 
Pitești) — 68 kg, I. Draica
(Farul) și C. Radu (C.S.M, Pi- 

C. Penciu (Mc- 
M. Rada (Farul) 
Brînzaru (Meta- 
(M. Tr.)

corelare a calenda- 
intern cu 

(cîțiva luptă- 
străinătate la 
au făcut ca 
poată încheia 
cele 10 cate- 

meciurile

tești) — 82 kg, 
talul) — 90 kg, 
— 100 kg. Al. 
Iul) +100 kg.

GALAȚI. Triunghiularul din 
localitate a fost dominat de 
luptătorii de la Rapid Bucu
rești care au ocupat locul I la 
8 (!) din cele 10 categorii : 
P. Bărăgan, I. Coteanu. Gh. 
Alexe, D. Aiacoboaie, I. Gheor- 
ghe, M. Ciutan, C. Voicu și I. 
Anghe!. Sportivii de la 
rea Galați s-au impus 
lelalte două categorii (L. 
chiv și A. Savlovschi), 
de la S.C. Bacău, la nici una. 
(V. Ștefănescu — coresp.).

TIMIȘOARA. Formații -par
ticipante : A.S.A. Cluj-Napoca 
(22 p), C.S.M. Reșița (20 p),
C.F.R. Timișoara (17 p). Clu
jenii au cîștigat la cinci cate
gorii .(Gh. Gridan, Gh. Toader, 
L. Ciuntea, M. Enciulescu, I. 
Hegheduș), C.F.R. Timișoara, la 
trei (V. Gui, I. Poenaru, I. 
Ciobanu) iar reșițenii la două

Dună- 
la ce- 
Paras- 
iar cei

(M. Vlădut, I. Lucacela). (I. 
Marton — coresp.)

SATU MARE. Echipe partici
pante : Steaua (19 p), Crișul 
Oradea (17 p). C.S. Satu Mare 
(18 p). Cu o formație în care 
bucureștenii n-au folosit cei 
mai buni oameni, luptătorii de 
la Steaua nu s-au impus cu 
autoritate. întilnirile fiind echi
librate. (Z. Covaci * — coresp.).

BRAȘOV. întîlnire intere
santă. dominată de Steagul roșu 
(24 p). Gloria Buzău (18 p), 
C. S. Botoșani (17 p). (C. Gruia 
— coresp).

SINAIA. Delta Tulcea (21 p), 
Aluminiu Slatina (20 p), Car- 
pați Sinaia (19 p.)

PETROȘANI, 28 (prin telefon).

I
I
I

LOTO — PRONOSPORT INFORMEAZĂ z
Așa arată o variantă cu 13 re

zultate exacte la concursul Pro
nosport, etapa din 28 martie 1976

NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA 
1976

LOTO DIN 28 MARTIE

2(2)
0(0)

Handicapată de absența unor ti
tulari, echipa S. C. Bacău s-a re
tras deliberat în apărare, chiar 
după primele schimburi de mingi, 
perioadă în care s-a mai în
registrat și accidentarea lui Ur
sache (min. 2) care, după ce a 
primit îngrijirile medicale, și-a re
luat locul în poartă. Invitate să 
atace, gazdele vor deschide des
tul de repede scorul (min. 7) prin

MULȚESCU care a șutat sec de 
la 14 m, la o pasă a lui Moldovan. 
Jiul insistă și, în min. 10, reu
șește să-și mărească avantajul 
prin MOLDOVAN care împinge în 
plasă, de la 3 m, mingea res
pinsă defectuos de Ursache, după 
un șut al lui Mulțescu. In con
tinuare, localnicii își creează alte 
bune situații de gol pe care însă 
le ra-tează, cele mai clare fiind iro-

în preliminariile Turneului U. F. F. A

ROMANIA - CEHOSLOVACIA 1-1 (0-0)

I. Jiul—S. c. Bacău 1
' H. Steaua—A.S.A. Tg. Mureș 1 
HI. Dinamo—F. c. Olimpia 1
IV. Poli. Tlm.«-„U" Cj .-Napoca 1 

Univ. Cv.—Sportul stud. X 
U.T. Arad—F. C. Constanța 1 
C.F.R. Cluj-Napoca—Rapid 1 
F. C. Bihor—F.C. Argeș 
Poli, iași—F.C.M. Reșița 
Bologna—Cesena 
Intern az ionale—Milan 
Juventus—Torino 
Roma—Fiorentina

Fond de clstiguri; 464.120

GENERAL
792.562 ei din

DE ClȘTI-
care : 28.581

V. 
VI. 

VII. 
vin. 

IX.
X. 

XI. 
xn. 

xm.

X
1
1
2
2

X 
lei.

FOND 
GURI : 
lei report.

Extragerea
Extragerea
Extragerea
Plata cîștigurllor se va face în 

Capitală tncepînd din 
pînă la 28 mai. în tară 
tiv din 14 aprilie pînă 
1976 inclusiv, iar prin 
poștale aproximativ din 14 aprilie 
1976.

I : 38 41 55 20 
a n-a : 40 31 46 68
a m-a : 62 54 39 51

10 aprilie 
aproxima
ta 28 mai 

mandate

La Pitești — pe stadionul 1 
Mai — am asistat la un joc 
de slabă factură tehnică, a că
rei dominantă a constituit-o 
lupta acerbă pentru balon, un 
balon ud, greu de controlat pe 
un teren alunecos din cauza, 
ploii. Echipa noastră, de la care 
se aștepta o evoluție cel puțin 
la nivelul celor etalate în parti
dele amicale, s-a comportat 
slab, a jucat crispat, nereușind, 
decît foarte rar, să se apropie 
periculos de poarta lui Ka- 
zucha. Oaspeții s-au aglomerat 
în apărare, respingînd, oricum 
și oriunde, baloanele, dar, de 
citeva ori, au și contraatacat 
periculos (min. 5, 15 și 26) prin 
cele două extreme și 
șui Șcasny. >

După pauză, însă, 
min. 42, CAMATARU 
tat Ia o centrare a lui 
pe care n-au putut-o 
ta „Centralii" oaspeților, și a 
trimis cu latul în poartă, des-

mijloca-

chiar în 
a insis- 

Șt. Popa, 
intercep-

chizind scorul. Normal, golul ar 
fi trebuit să aducă o descătu
șare a echipei noastre. Din pă
cate, ea a continuat să joace 
dezordonat, fără luciditate, la 
întâmplare. Mai mult, în min. 
74 s-a văzut și egalată. JARO- 
LIM. proaspăt intrat în teren, a 
profitat de o greșeală a porta
rului Speriatu (acesta a scăpat 
mingea din miini, Ia un șut 
slab, tras din afara careului) și 
a reluat mingea în plasă. Arbi
trul Iuri »Serghienko (U.R.S.S.) 
a condus formațiile : ROMÂ
NIA : Speriatu — Cîrîc, Sîr- 
bescu (min. 41 Palea), Toader, 
I. Popa — Chitaru, Șunda, Șt. 
Popa — Lupău, Cămătaru, Ve- 
sa (min. 71 Mușat). CEHO
SLOVACIA : Kazucha — Ra- 
pand, Striko, Nemcicko, Fedo- 
risin — Scasny, Kvajckaj, Nes- 
vacil (min. 62 Barto) — 
Kotrba, Tab or, Nemec (min. 73 
Jarolim).

Laurențiu DUMITRESCU

Stadion Jiul ; teren moale ; 
timp răcoros ; spectatori, a- 
proximativ 7 000. Au marcat : 
MULȚESCU (rfiin. 7), MOLDO
VAN (min. 10). Raport de 
cornere : 8—4. Raportul șu
turilor la poarta : 12—14 (pe 
spațiul porții : 8—7).

JIUL : I. Gabriel — 
Tonca, Stocker, Nițu — 
CA (min. 74 G. Stan), 
ȚESCU, Toma — Sâlâjan 
64 Stoichițâ), MOLDOVAN, 
Roznai.

S. C. BACĂU : Ursache — 
Lunca, CATARGIU, Volmer, 
Margasoiu — Sosu, Sinâucea- 
nu, DUȚAN — Pana, Botez 
(min. 38 TIMOFI), Bâluțâ. .

A arbitrat : N. Cursaru ; la 
linie : M. Vasiliu (ambii din 
Ploiești) și Al. Ene (Craiova).

Cartonașe galbene : DUȚAN, 
MULȚESCU.

Trofeul Petschovsehi : 9.
La tineret-speranțe : 3—0

(0-0).

fășurai 
notat 
terenu 
negii jc 
Echipe 
serioa;
15) ur 
pe dr< 
în cai 
Rapidi

Rusu, 
STOI- 
MUL- 
(min.

site de Roznal (min. 20) șl Mul- 
tescu (min. 23). De cealaltă par
te. băcăuanii, după primirea ce
lui de al doilea gol, au ieșit mai 
curajos la atac, Botez ratând (min. 
25) o ocazie foarte bună, dar acest 
percutant atacant va părăsi apoi 
terenul, accidentat.

La reluare, pe fondul unei pre
timpurii stări de mulțumire a e- 
chipel Jiul, care a avut o 
prestație sub nivelul primei părți, 
oaspeții s-au deplasat 
mai des în jumătatea de 
adversă, dominînd chiar in 
perioade. Ei au izbutit Să schimbe 
raportul șuturilor la poartă în fa
voarea lor, dar nu și... tabela de 
marcaj. Adrian VASILESCU

mult 
teren 
unele

noscut 
din se: 
un sta 
gică : 
chiar ii 
a fina 
clu, o 
A urrr 
echilib 
mult 11 
care „ 
ofensii 
min. ‘ 
care i 
„trans' 
Nemțe 
pută < 
oaspeț 
vor ir 
finalui 
30 și 
ratate

Dup 
chiar 
pe joi



DUMITRACHE PUNCTEAZĂ DECISIV UN VECHI REFREN...

i
xoximotiv

57 din 
â : 14—4

nandoche, 
orea) —

Stăsi) — 
L Hajnal. 
pila) șl

:hi : * ;

Stadionul Dinamo ; teren a- 
lunecos ; timp ploios, rece ; 
spectatori, 10 000. A marcat : 
DUMITRACHE (min. 33 și 44). 
Raport 
portul 
19—8 
11—4).

DINAMO : Ștefan — Che- 
ran, G. SANDU, I. Marin, Lu- 
cuță (min. 60 Mateescu) — 
Custov, D. Georaescu, NUN- 
WEILLER — LUCESCU (min. 
60 D. NICOLAE), DUMITRA
CHE, VRINCEANU.

OLIMPIA : BATHORI I — 
Berețchi, MATEI, POPESCU, 
Bocșa — Borota, Knoblau (min. 
39 Bathori II) — Mureșan, 
IANCU, Helveî, Hațeganu 
(min. 70 Popa).

A arbitrat : I. Rus (Tq. Mu
reș) ; la linie : St. Marian 
(Sighișoara) și N. Barna (Tîr- 
năveni).

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

U T. A. <; 1(0)
F.c. CONSTANTA om

iri tjfcructc,

: de ocazii 
să înscrie, 
:elor două 
ate. în ca- 
înscris de 
fost în po- 
lemnalizată 
orescu, iar 
dus de pe- 
de RADU- 
justă ar fi 
tă pe care 
a și indi- 
;ru ca apoi

să afirmăm 
situații in- 
nu ar fi 

m fi aștep- 
impionatu- 
iperiile au 
desfășoare 

iucă o de-

Ion CUPEN

de cornere : 16—3. Ra- 
șuturilor la poartă : 
(pe spațiul porții :

Meciul a început, conform 
așteptărilor, cu atacuri intense 
ale dinamoviștilor, dar __ in
ciuda unei accentuate dominări 
a gazdelor — scorul avea să 
fie deschis destul de tîrziu : în 
min. 33, cînd Lucescu a cen
trat, Dudu Georgescu a reluat 
cu capul și DUMITRACHE, tot 
cu capul, a împins balonul in 
plasă.

Bine grupați (și foarte atenți) 
în apărare, sătmărenii făcu
seră față, pînă atunci, cu suc
ces atacului dinamovist care 
nu avusese, înaintea golului, 
decît o singură ocazie reală, 
cea ratată în min. 5 de Dumi- 
trache. Văzînd că șansele de 
a obține meciul nul — pe care 
și-1 stabilise ca obiectiv — se 
reduc, Olimpia iese mai mult 
la atac în finalul primei re
prize, dar Dinamo profită de 
spațiile mai largi de acțiune care 
se creează acum în terenul ad
vers și, după două ocazii ale 
lui D. Georgescu (min. 35 și 
37), majorează scorul, în min.

44, printr-o abilă execuție teh
nică a lui DUMITRACHE (șut 
cu stingul, prin întoarcere, din 
cădere).

Cea de-a doua parte a jocu
lui (care, în ansamblu, a lăsat 
de dorit ca ritm și 
tehnică, poate 
renului greu) 
atractivă.

Tot Dinamo 
(Dudu Georgescu și 
tul Doru Nicolae, un jucător 
care promite, provenit de la 
Gloria Bistrița, au ratat fiecare 
cite două bune ocazii), dar 
Olimpia a întreprins, prin 
Iancu și Hațeganu, unele acți
uni de contraatac deosebit de 
periculoase, care ne îndreptă
țesc să credem că sătmărenii 
au posibilități mai mari decît 
ceea ce au arătat ieri, într-un 
meci pe care l-au abordat cu 
oarecare timiditate.

și din 
a fost

a avut

CURSULUI JOCULUI
ren puțin 
; specta- 
! 000. A
79). Ra- 

I. Rapor- 
:â : 8—7
3—6).
— Lupu, 
>man — 
n. 58 H. 
16 L. Mi- 
, Szaba-

’op, AN- 
iordan — 
STELIAN 
litru) —
46 Stafi

Moraru ; 
:iu (am- 
. lonescu

PETCU,

g.
J-2

(prin te-

nit o des- 
nin. 9 am 
Ciocan din 
gea a fost 
de Coloji.

eforturi 
ipu (min. 
reâtă de 
in ratează 
balonului, 
â, reușesc

cîteva faze cursive și extrem de 
periculoase, ca aceea din min. 
17, cînd, la un contraatac, Ma
nea, după un frumos slalom, a 
pătruns în careu și a șutat pu
ternic, portarul Budușan n-a 
putut reține și mingea respin
să de el a fost reluată de Ron- 
tea în... portarul clujean, care, 
cu genunchiul, a salvat în cor
ner. Gazdele joacă crispat, în
cearcă lansări decisive spre 
Szabadoș, Coloji și Moga, dar 
fără sorți de izbîndă.

Repriza secundă, exceptînd 
ultimele 18 minute, este a Ra
pidului, care, profitând de jocul 
în continuare dezlînat al gazde
lor, inițiază atacuri periculoase, 
fiind din nou aproape de gol, 
dar Rîșniță (min. 52) a șutat 
în bară, după ce îl driblase 
și pe Budușan. în min. 58, M. 
Stelian trage puternic, dar . por
tarul clujean „scoate", in extre
mis, în corner. Unicul gol al 
partidei 
cursului 
șutat de la 25 de metri, în min. 
79 (după o fază prelungită, în 
urma unei lovituri libere), min
gea strecurîndu-se în plasă, 
printr-o pădure de picioare.

s-a marcat contra 
jocului. CIOCAN a

Stelian TRANDAFIRESCU

}•
mal cu- 

iriei încă 
i, au luat 
icință lo- 

scorului 
[MIONAȘ 
t Ia vin

de atac, 
ioadă de 
îlînd mai 
îlui, după 
ternlc în 
scorul în 
MIONAȘ, 
apul sub 
trea lui 
are, dis- 
hilibrată, 
:eia care 
ipună în 

în min. 
:e ocazii,

lica pune 
stăpînire 
cțiuni o-

acurateța 
cauza te- 
ceva mai

inițiativa 
debutan-

Radu URZICEANU

Stadion U.T.A. ; teren acceptabil ; timp frumos ; spectatori, apro
ximativ 12 000. A marcat : CURA (min. 84). Raport de cornere : 15—0. 
Raportul șuturilor la poartă : 24—8 (pe soatiul porții : 14—2).

U.T.A. : lorgulescu — Birău, KUKLA, SCHEPP, Gali — Bedea, DO
MIDE, Broșovschi — CURA, Colnic (min. 68 Sima), Uilecan (min. 46 
GIURGIU).

F. C. CONSTANȚA : STANA — MUSTAFA, ANTONESCU, NISTOR, 
Gătej — Corendea, Marian Popescu, MOLDOVAN — Mărculescu (min. 
59 Sălceanu), Peniu (min. 86 Hofmeister), Turcu.

A arbitrat : C. Petrea ; la linie : Gh. Popovici 
din București).

Trofeul Petschovschi : 9 ; La tineret-speranțe :

și N. Gheorghe (toți

2—2 (2—0).

ARAD, 28 (prin telefon).
Multe din meciurile campiona

tului nostru au un refren bine
cunoscut : „...Nu e suficient să 
domini..." Acesta a fost și re
frenul meciului de la Arad, în 
care gazdele aproape că nu au 
părăsit jumătatea de teren a 
adversarului, dar a lipsit foarte 
puțin ca echipa din' Constanța 
să plece cu un punct din de
plasarea sa pe malul Mureșului. 
U.T.A. a avut 15 cornere la 
poarta excelentului Stana, a 
șutat de 24 de ori în direcția 
buturilor partenerului de 
trecere, a inițiat peste 65 
acțiuni ofensive spre careul 
vers, dar a înscris extrem 
greu singurul gol al întîlnirli,

pe care 
mai prevedea, 
al intîlnirii și, 
aglomerată în 
țean, Domide 
surprinzătoare, 
a reluat-o la fel de neașteptat,

în
de 

ad- 
de

FĂRĂ EMOȚII
TIMIȘOARA, 28 (prin telefon).
Fără să reușească un joc 

strălucitor, Politehnica și-a mai 
adăugat două puncte celor cu
cerite și care o mențin pe locul 
trei în clasament. încă din pri
mele minute studenții timișo
reni, (inteligent conduși în te
ren de Dembrovschi și

POLI TIMIȘOARA 2(2
„U“ CLUJ-NAPOCA 0(0

cu două

Stadion „1 Mai" ; 
bun ; timp însorit, dar 
vînt ;
25 000. Au marcat : DEM- 
BROVSCHi (min. 8 din 11 m), 
PALTINIȘAN (min. 44). Raport 
de cornere : 9—2. Raportul șu
turilor la poarta : 21—4 (pe 
spațiul porții : 8—2).

POLITEHNICA : Catona — 
Mioc, PALTINIȘAN, Mehedin- 
țu, MAIER — DEMBROVSCHI, 
Covalcic, Cotec — ANGHEL, 
Șerbânoiu (min. 54 Istrătescu), 
PETRESCU.

„U“ : LĂZĂREANU — 
rațchî (min. 75 Vaczi 
PEXA, Mușat, Ciocan — 
chescu, Anca, Cozarec 
Barbu (min. 33 CÎMPEANU II), 
Coca, Batacliu.

A arbitrat : N. Petriceanu ; 
la linie : Emil Svitlec (ambii 
din București) și Vasile Tatar 
(Hunedoa ra).

Cartonașe galbene : BARBU, 
MUȘAT.

Trofeul Petschovschi 
La

(0-2).

teren 
rece ; 

spectatori, aproximativ 
Au marcat : "'

Po
li), 
Bi-

9.
tineret-speranțe : 1—3

ale căror calități sînt 
valoare în special de 

de Păltini-

aproape nimeni nu-1
Era minutul 84 
la o fază foarte 
careul constăn- 

a reușit o pasă 
pe care CURA

cu capul, învingîndu-I pe bra
vul portar constănțean.

Pînă atunci, presiune puter
nică a gazdelor, pe care însă 
apărarea foarte bine organizată 
a oaspeților, în frunte cu Stana 
și cu experimentatul căpitan de 
echipă Antonescu, a reușit să 
o treacă fără... daune. Ba chiar 
au existat unele posibilități de 
contraatac constănțean, care ar 
fi putut deveni mult mai pe
riculoase dacă Peniu și Mărcu
lescu ar fi fost mai deciși în 
cursele lor solitare. Rezultatul 
este just față de întreaga des
fășurare a partidei.

Eftimie IONESCU

O PARTIDA MEDIOCRĂ
UNIV. CRAIOVA
SP. STUDENȚESC H

E0] 
EEB

aspectul jocului rămîne același 
cu o notă în plus pentru „U“. 
în special proaspătul introdus 
Cîmpeanu II este cel» care reu
șește cîteva momente de fot
bal aplaudat (min. 61 el va 
expedia primul șut spre poartă 
al oaspeților), ca de pildă faza 
din min. 64 cînd reușește o 
splendidă acțiune personală. Să 
notăm în continuare un nou 
fault în careu comis de același 
Mușat asupra lui Petrescu, dar 
arbitrul nu acordă penalty-ul 
care se impunea. Clujenii de
vin ceva mai periculoși, Bata- 
cliu (min. 80) are o mare oca
zie de gol, dar Catena intuiește 
direcția șutului și-1 deviază.

Mircea TUDORAN

CRAIOVA, 28 (prin telefon).
■Cu o linie de atac remaniată 

față de ultima lor apariție de 
la București, craiovenii au în
ceput partida cu mult aplomb 
reușind să deschidă scorul după 
numai 4 minute de joc. Auto
rul golului a fost BALAC1 
care a fructificat, printr-o fru
moasă lovitură de cap, centra
rea, de Pe partea stingă, a lui 
Marcu. Nedescurajați de acest 
0—1 survenit atît de rapid, 
bucureștenii echilibrează jocul 
(punînd in evidență unele slă
biciuni ale sistemului defen
siv craiovean) și, în min. 13, 
egalează prin MARICA, la o 
centrare a lui Petreanu.

După acest prim sfert de oră, 
promițător sub aspectul cali
tății, jocul devine, în mod sur
prinzător, foarte nervos, urît 
ca'spectacoi. cu multe întreru
peri. Gazdele păstrează supe
rioritatea teritorială, dar acți
unile lor de atac, stopate de
seori prin faulturi de către 
adversari, nu au suficientă 
claritate. Totuși, craiovenii be
neficiază de bune ocazii de gol 
în min. 17 (la o centrare, Bă
lăci schimbă cu capul spre 
Marcu, șut al acestuia dar 
Manea scoate mingea din fața 
liniei propriei porți) și min 27.

După pauză, gazdele domină

Stadion Central ; teren 
bun ; timp ploios, vînt ; spec
tatori, aproximativ 28 000. Au 
marcat : BĂLĂCI (min. 4), 
MARICA (min. 13). Raport de 
cornere : 13—2. Raportul șu
turilor la poartă : 15—7 (pe 
spațiul porții : 8—2).

UNIVERSITATEA : Purcaru — 
Negrilă, Ciupitu, Constanti- 
nescu, Berneanu — Ștefănes- 
cu, BĂLĂCI (min. 57 Dașcu), 
Donose — CRIȘAN, Ncdelcu, 
Marcu.

SPORTUL STUDENȚESC : 
Răducanu — Tănăsescu, Ciu- 
garin, Grîgore, MANEA — 
MARICA, Cassai, O. lonescu — 
Pe<treanu (min. 80 Roșu), M. 
Sandu, Grosu.

A arbitrat : O. Anderco 
(Satu Mare) ; la linie : V. 
Catanâ (Cărei) și T. Vass 
(Oradea).

Cartonașe galbene : O.
IONESCU, NEGRILĂ, PETREA
NU, DAȘCU. M. SANDU.

Trofeul Petschovschi : 8.
La tineret-speranțe î 1—0

(0—0).

cu insistență și — în pofida 
remarcabilei dîrzenii cu care 
s-au apărat oaspeții — trec în 
cîteva rînduri pe lingă victorie, 
îndeosebi în minutele 52, 64
(bară la reluarea cu capul a lui 
Nedelcu) și 75 (Marcu trimite 
mingea în plasă, dar arbitrul 
Anderco — aflat aproape de 
fază — nu acordă gol apreciind 
că înaintașul craiovean și-a 
potrivit mingea cu mîna).

Constantin FIRĂNESCU

DIVIZIA B: ETAPA A XXI-a
SERIA I SERIA A Il-a

extreme 
puse în 
baloanele trimise 
șan) conduc ostilitățile. Și pri
mul gol nu se lasă mult aștep
tat : in min. 8, Cotec este faul
tat in careu de Mușat, 
DEMBROVSCHI transformă 
un șut plasat : 1—0. Oaspeții 
proape că nici nu se văd în 
tac ; în schimb gazdele, prin 
oelași Dembrovschi, creează fa
ze spectaculoase. Spre deosebi
re de jocul pozițional al cluje
nilor, Politehnica etalează un 
fotbal mai exploziv, mai în vi
teză, încheiat de regulă cu șu
turi la poartă. PALTINIȘAN, 
jucătorul „libero" al timișore
nilor, va majora scorul prin- 
tr-un șut splendid de la 17 m.

în repriza a doua, în general

CÂ
NI o- 
m), 
53),

F.C.M. GALAȚI — CELULOZA 
LARAȘj 4—1 (2——0). Au marcat : 
rohai (min.32 și min. 42 din 11 
Bezman (min. 50), Pantazis (min. 
respectiv Enache (min. 69).

C. S. BOTOȘANI — C.S.U. 
LAȚ| 0—0.

C.S.M. BORZEȘTI — VIITORUL
SLUI 3—0 (1—0). Autorii golurilor :
Elisei (min. 27), Solomon (min. 50) 
și Neagu (min. 61 din 11 m).
' " TULCEA — PRAHOVA PLO-

Cio-

GA-

VA-

Și 
CU 
a- 
a- 
a-

SIMIONAS - PATRU GOLURI!
7

Stadion 23 August ; teren bun ; timp 
18 000. Au marcat : SIMIONAȘ (min. 5, 
62). Raport de cornere : 4—2. Raportul 
spațiul porții : 11—4).

POLITEHNICA : Stan — Sofian, Dinu, _ _ _ _ _
milă II, ANTON, SIMIONAȘ — D. IONESCU, Nemteanu, COSTEA.

F.C.M. REȘIȚA : Constantin (min. 53 Filip) — Chivu, Kiss, Hergane, 
Filipescu —CAPRIORU, Munteanu (min. 71 Grîgore), Tănase — Atodi- 
resei, Bojin, FLOREA.

A arbitrat : M. Buzea ; la linie : V. Roșu (ambii din București) șl 
Al. Ghigea (Bacău).

Trofeul Petschovschi :

frumos ; spectatori, aproximativ 
24, 48 și 83) și COSTEA (min. 
șuturilor ia poartă : 24—7 (pe

UNCHEAȘ, CIOCIRLAN — Ro-

9 ; La tineret-speranțe : 3—0 (0—0).

fensive de toată frumusețea, . 
punîndu-i în mare dificultate 
pe apărătorii oaspeți, care în
cearcă din răsputeri să evite 
golul. Eforturile acestora vor 
fi însă zădărnicite și ițtreșul 
ofensiv al studenților ieșeni se 
va concretiza prin încă trei 
goluri : în min. 48, prin același 
SIMIONAȘ, care a reluat în pla
să o minge scăpată de Con
stantin ; în min. 62, prin COS
TEA — lovitură de cap la cen
trarea lui D. lonescu — și din 
nou, pentru a patra oară, SI-

MIONAȘ, min. 83, cu un șut pu
ternic de la 20 m. De remar
cat faptul că, în ciuda scoru
lui sever cu care a pierdut, 
F.C.M. Reșița (din rîndurile 
cărora au lipsit Beldeanu și 
Gabel, sancționați de club pen
tru repetate abateri discipli
nare) și-a apărat cu dîrzenie 
și sportivitate șansele, dar a 
fost obligată să cedeze în fața 
unui adversar care a prins, așa 
cum se spune, „o zi mare".

Mihai IONESCU

s. c.“
IEȘT| 2—0 (0—0). Au marcat :
banu (min. 48) și Pana it (min. 86).

F. C. PETROLUL PLOIEȘTI - ~ 
BRĂILA 0—1 (0—1). Unicul gol a
fost realizat de Bulancea (min. 28).

UNIREA FOCȘANI — GLORIA BU
ZĂU 2—1 (1—1). Au înscris : Fanici
(min. 25), Moldovan (min. 85), res
pectiv Grozea (min. 26).

CEAHLĂUL P. NEAMȚ — C.F.R. PAȘ
CANI 2—2 (1—1). Autorii golurilor : 
Gojgaru (min. 34), Alecu (min. 60) 
pentru Ceahlăul, Apostol (min. 45) și 
I. Gheorghe (min. 67).

CIMENTUL MEDGIDIA 
LUL PLOPENI 0—0.

C.S.M. SUCEAVA — VICTORIA 
TECUCI 3—1 (2—0). Au marcat : Chi- 
rită (min. 25), losep (min. 27 și 60), 
respectiv Popain (min. 72).

(Relatările au fost transmise de co
respondenții : Gh. Arsenie, T. Un- 
gureanu, Gh. Gorun, Gh. Vorovenci, 
A. Cristea, 
Avram și

F. c.

META-

. V. Manoliu, R. Toma, 
|. Mindrescu)

R.

DINAMO SLATINA — UNIREA A- 
LEXANDRIA 3—0 (2—0). Autorii golu
rilor : Frățilă II (min. 9), Mincioagă 
(min. 33) și Țarălungă (min. 65).

VOINȚA BUCUREȘTI — TRACTORUL 
BRAȘOV 3—2 (3—1). Au înscris :
Popa (min. 20), Decu (min. 25), Mol
dovan (min. 44), respectiv lonescu 
(min. 21) și Popovici (min. 66).

F.C.M. GIURGIU — METALUL 
BUCUREȘTI 3—0 (2—0). Au înscris : 
Ciocan (min. 15 și 42) și Vasilache 
(min. 68).

PROGRESUL BUCUREȘTI — CHI
MIA TR. MĂGURELE 1-0 (0—0). U- 
nicul gol a fost realizat de Țevi (min. 
73).

METALUL MIJA — C. S. TIRGOVIȘ- 
TE 1—0 (1—0). Autorul golului : Geor
gescu (min. 7).

Ș. N. OLTENIȚA — MINERUL MO
TRU 0—0.

STEAGUL ROȘU BRAȘOV — ELEC
TROPUTERE CRAIOVA 1—0 (0—0). A 
marcat Niță (min. 75).

METROM BRAȘOV — AUTOBUZUL 
BUCUREȘTI 0—1 (0—0). A înscris :
Stan (min. 70).

CHIMIA RM. VILCEA 
NIA FĂGĂRAȘ 3—0 (2—0).
golurilor : Șutru (min. 16 și 
Constantin (min. 42).

(Relatările au fost transmise 
respondenții : D. Mihail, G. 
Tr. Barbâlată, P. Aurel, C. 
V. Țugui, C. Gruia, V. Secăreanu 
P. Giornoiu)

NITRAMO-
Autorii
59) și

de co-
Rosner, 
Cosmo, 

și

CLASAMENTUL CLASAMENTUL

1. FCM GALAȚI 21 14 2 5 42—15 30 1. PROGRESUL 21 13 3 5 37—19 29
2. F. C. Brăila 21 11 6 4 33—15 28 2. C. S. Tîrgoviște 21 13 2 6 39—21 28
3. C.F.R. Pașcani 21 10 5 6 37—20 25 3. Din. Slatina 21 11 5 5 38—16 27
4. F. C. Petrolul 21 9 7 5 36—23 25 4. Steagul r. Bv. 21 11 5 5 28—18 27
5. CSM Borzesti 21 10 5 6 25—16 25 5. Electroputere 21 12 1 8 38—24 25
6. C.S.U. Galați 21 7 11 3 20—16 25 6. Chimia Rm. V. 21 9 5 7 35—28 23
7. Prahova PI. 21 8 7 6 21—15 23 7. Chim. Tr. Mag. 21 8 5 8 22—27 21
8. CSM Suceava 21 9 3 9 22—22 21 8. Unirea Alex. 21 6 8 7 15—18 20
9. Gloria Buzău 21 8 4 9 27—26 20 9. Metalul Buc. 21 8 4 9 22—26 20

10. Cel. Călărași 21 8 4 9 26—41 20 10. S. N. Oltenița 21 8 4 9 23—30 20
11. Vict. Tecuci 21 7 5 9 17—22 19 11. Voința Buc. 21 7 5 9 26—30 19
12. Ceahlăul P. N. 21 7 5 9 16—25 19 12. Metalul Mija 21 8 3 10 25—31 19
13. Unirea Focș. 21 8 2 11 18—26 18 13. Tract. Brașov 21 6 7 8 21—29 19
14. C. S. Botoșani 21 5 8 8 13—26 18 14. F.C.M. Giurgiu 21 8 3 10 20—35 19
15. Met. Plopeni 21 7 3 11 23—24 17 15. Nitramonia 21 7 4 10 20—29 18
16. Cim. Medgid. 21 5 6 10 20—33 16 16. Minerul Motru 21 5 5 11 18—27 15
17. Viitorul Vaslui 21 5 5 11 19—34 15 17. Autob. Buc. 21 6 3 12 15—30 15
18. S. C. Tulcea 21 4 6 11 16—32 14 18. Metrom Brașov 21 6 2 13 18—22 14

SERIA A IlI-a
MINERUL MOLDOVA NOUĂ —

F. C. CORVINUL HUNEDOARA 0—2
(0—0). Au înscris : Georgescu (min. 
60) și Șurenghin (min. 75).

METALURGISTUL CUGIR — F. C. 
ȘOIMII SIBIU 0—1 (0—1). Unicul gol 
a fost realizat de Munteanu (min. 
32).

STICLA TURDA — VICTORIA CĂREI 
1—0 (0—0). Autorul golului : Varga 
(min. 80).

U. M. TIMIȘOARA — DACIA O- 
RĂȘTIE 2—0 (0—0). Au marcat : 
Stanca (min. 53, autogol) și Paian- 
schi (min. 56).

RAPID ARAD — C.F.R. TIMIȘOARA
1— 0 (0—0). A înscris : Gyenge (min. 
70).

MUREȘUL DEVA — IND. SlRMEI 
C.-TURZII 1—0 (1—0). Unicul gol a 
fost realizat de Bocșa (min. 40).

VICTORIA CĂLAN — UNIREA TOM
NATIC 4—0 (1—0). Autorii golurilor : 
Urmeș (min. 36 din 11 m), Tătîrcă
(min. 52), Manea (min. 64, autogol) 
și Mavrușca (min. 67).

GAZ METAN MEDIAȘ — GLORIA 
BISTRIȚA 3—0 (1—0). Au marcat :
Moraru (min. 19 din 11 m) și Boboloț 
(min. 71 și 88).

C.I.L. SIGHET — F. C. BAIA MARE
2— 0 (0—0). Au înscris : Deac (min. 
63) și luga (min. 68).

(Relatările au fost transmise de 
corespondenții : P. Șumandan, M. 
Vîlceanu, P. Lazăr, C. Crețu, I. Ioana, 
I. Simion, A. Ghunter, Z. Rișnoveanu 
și S. Pralea)

CLASAMENTUL

1. CORVINUL 21 14 5 2 36—14 33
2. F. C. Șoimii 21 9 10 2 29—14 28
3. F. C. Baia M. 21 11 4 6 28—16 26
4. Gloria Bistrița 21 10 3 8 35—21 23
5. Victoria Călan 21 10 2 9 24—26 22
6. Gaz metan 21 9 3 9 37—25 21
7. C.F.R. Timiș. 21 10 1 10 29—27 21
8. U. M. Timiș. 21 8 5 8 25—26 21
9. Sticla Turda 21 8 5 8 18—20 21

10. Metal. Cugir 21 9 3 9 22—27 21
11. Ind. sîrmei 21 9 2 10 31—28 20
12. C.I.L. Siahet 21 8 4 9 28—30 20
13. Minerul M. N. 21 10 0 11 32—35 20
14. Mureșul Deva 21 7 5 9 29—32 19
15. Rapid Arad 21 8 3 10 18—34 19
16. Dacia Orășt. 21 7 3 11 18—25 17
17. Victoria Cărei 21 5 4 12 17—34 14
18. U. Tomnatic 21 4 4 13 16—38 12

ETAPA VIITOARE
ria ' Buzău _ . ........................,
(1—2), C.S.U. Galati — C.S.M. Bor- 
zești (2—1), Prahova Ploiești — Ce
luloza Câlârași (0—3), C. S. Boto
șani — C.S.M. Suceava (0—3), Meta
lul Plopeni — F. C. Petrolul Ploiești 
(0—1), Victoria Tecuci — F.C.M. Ga
lati (0—3), Viitorul Vaslui — Cimen
tul Medgidia (2—2), C.F.R. Pașcani — 
Unirea Focșani (0—0), F. C. Brăila — 
S. C. Tulcea (1—1).

aprilie) : Glo-
Ceahlăul P. Neamț

(4 ETAPA VIITOARE (4 aprilie) : Chi
mia Tr. Măgurele — Chimia Rm. Vîl- 
cea (0—3), Autobuzul București — 
Progresul București (0—5), Dinamo 
Slatina — Metrom Brașov (1—0), Mi
nerul Motru — Electroputere Craiova 
(0—4), Metalul București — Voința 
București (0—0), Tractorul Brașov — 
Steagul roșu Brașov (2—2), Nitramo- 
nia Făgăraș — F.C.M. Giurgiu (0—2), 
Unirea Alexandria — Metalul Mija 
(1—3), C. S. Tîrgoviște — Ș. N. Olte
nița (0—2).

ETAPA VIITOARE (4 aprilie) : Rapid 
Arad — F. C. Corvinul Hunedoara 
(1—3), Minerul Moldova Nouă — F. C. 
Baia Mare (0—3), Victoria Călan — 
Victoria Cărei (1—0), C.F.R. Timișoa
ra — Metalurgistul Cugir (0—2), Da
cia Orăștîe — Mureșul Deva (0—0),’ 
Ind. sîrmei C. Turzii — C.I.L. Sighet 
(0—2), F. C. Șoimii Sibiu — Gaz me
tan Mediaș (1—1), Gloria Bistrița — 
Sticla Turda (0—1), Unirea Tomnatic 
— U. M. Timișoara (0—2).



DUBLĂ VICTORIE A GIMNAȘTILOR ROMÂNI
Simbătă și duminică, in sala 

Dinamo, echipa reprezentativă 
masculină de gimnastică a Ro
mâniei a evoluat în compania 
selecționatei Spaniei. aceasta 
din urmă urmărind realizarea 
baremului pentru calificarea la 
J.O. de la Montreal. în absența 
lui Dan Grecu, prezent în aces
te zile la „Cupa Americii". a 
lui Stefan Gall. Mihai Borș și 
Sorin Cepoi, ușor accidentați, 
antrenorii Gheorghe Condovici 
și Costaehe Gheorghiu au ali
niat următorul „șase" : Nicolae 
Oprescu. Gheorghe Păunescu, 
Ion Checîcheș, Kurt Szilier. Li- 
viu Mazilu și Constantin Pe
trescu. După un început oare
cum timid, eimnastii români 
și-au impus treptat superiorita
tea, obținînd în final un suc
ces pe care îl merită cu priso-

NADIA COMANECI SI DAN GRECU 
PE LOCURI FRUNTAȘE LA „CUPA AMERICII"

NEW YORK, 28 (Agerpres). 
Celebra arenă new-yorkeză 
„Madison Square Garden" găz
duiește un important concurs 
internațional de gimnastică, do
tat cu „Cupa Americii". Vede
ta întrecerii feminine a fost 
gimnasta româncă Nadia Co- 
măneci, care prin măiestria sa 
inimitabilă șl-a atras admira
ția publicului și aprecieri înal
te din partea arbitrelor. Nadia 
Comăneci a obținut nota 10 la 
sărituri, 9,85 la paralele, 9,80 
la bîrnă și 9,75 la sol, totali- 
zînd la individual compus 39

în turneul internațional de șah

FINISUL SE
a

Cu o singură rundă înainte 
de încheierea turneului interna
țional de șah din Capitală, de
cizia este încă în limitele in
certitudinilor. Deși, simbătă, 
clasamentul avea un singur li
der, în persoana lui Th. Ghițes- 
cu. Avantaj fragil, de */» punct, 
obținut în partida cu E. Sveș- 
nikov. în același timp, M. Pav
lov pierdea pasul, fiind învins 
de J. Barle. Ieri, liderul a în
trerupt cu avantaj în fața lui 
H. Mohring, ceea ce îi ușurea-

PE SCURT
ATLETISM a Galnsville (S.U.A.): 

100 m — Steve Williams (19 ani !) 
9,9 ; triplu — Haynes 16,71 m ; 110 
m.g. — Robertson 13,8 ; 5000 m — 
Liquori 13:50.8

AUTO • Al 24-lea „Raliu Sa
lari" va reuni la start 60 de echl- 
paie, Intre 15 sl 20 aprilie • 
Cursa de la Richmond a fost cîș- 
tigată de Dave Marcis (Dodge) 
■ „Raliul Firestone" s-a Încheiat, 
la Bilbao, cu victoria spaniolului 
A. Zanini (SEAT 1430).

BASCHET a Turneu masculin 
la Wroclaw : România — Slonsk 
74—73 (34—46) ; Polonia A — Po
lonia B 91—68 (53—38).

BOX . In meci pentru titlul de 
campion la semigrea al Common- 
wealthului. la Brisbane. T. Mun- 
dlne (Australia) l-a Învins prin
k. o. 3 pe B. Rolle (Bahamas) • 
Italianul V. Antuofermo și-a păs
trat titlul de campion al Europei 
la mijlocie mică. învingînd prin
ab. 14 pe francezul Warusfel.

HANDBAL a Dublă Intîlnlre fe
minină Norvegia — U.R.S.S., la 
Horten : 20—16 (8—8) sl la Jes- 
seheim : 18—13 (6—6).

HOCHEI a C. E. de juniori, gru
pa A, turneul final : U.R.S.S. — 
Suedia 2—2 (0—1. 0—1, 2—0), Fin
landa — Cehoslovacia 6—3 (1—2. 
3_ i, 2—0) a Spartak Moscova
este noua campioană a Uniunii 
Sovietice cu 50 p din 36 de partide 
a La Nowy Târg (Polonia) a 
avut loc Intîlnlrea dintre selecțio
nata secundă a U.R.S.S. si Polo
nia. Scor : 8—1 (1—1. 1—0. 6—0) 
pentru oaspeți. Meciul a fost con
dus de Gh. Muresan si FI. Gu- 
bernu — România.

ȘAH ■ Rezultate din runda a 
7-a la Ulima (Iugoslavia) : Po
pov — Lengyel 0—1. Kapelan 
Nikolin 1—0. Bilek — Knezevici 
'A—’/,. Vadasz — Kirov ‘/a—Va-

TENIS a Rezultate de la Palm 
Springs (sferturi) : Ashe- — New
combe 7—6. 2—6. 6—4 ; Tanner — 
Năstase 6—3. 2—1 (retras) ; Borg
— Laver 6—2, 6—7, 7—6, Connors
— Alexander 6—4, 6—1 : (semifi
nale) : Connors — Borg 6—1 ; 
6—4 ; Tanner — Ashe 6—3, 3—6, 
6—4 a tn „sferturi" la Valencia : 
Orantes — Moore 6—2, 6—1 : Jauf- 
fret — Gimenez 7—5, 2—6. 6—4 ; 
Johansson — Barazzutti 6—4, 7—6; 
Munoz — Gisbert 7—6, 6—7, 6—0 
• In semifinale la Boston : Wade
— Fromholtz 6—4, 6—1: Goolagong
— Casals 6—2, 6—1.

ÎN MECIUL
sință, la o diferență de punctaj 
respectabilă. La individual com
pus, victoria scontată a lui Ni
colae Oprescu, dar care s-a con
turat abia in cea de a doua zi. 
După exercițiile impuse în 
frunte se afla Gheorghe Pău
nescu. Acest nou concurs în care 
avem prilejul să-i urmărim pe 
cîțiva dintre membrii lotului 
olimpic a evidențiat și cîteva 
supărătoare lacune în comporta
rea gimnaștilor noștri fruntași, 
asupra cărora va trebui să se 
acționeze de îndată. Avem în 
vedere, mai ales, lipsa de mo
bilitate, de siguranță, forță și 
precizie, datorate greutății cor
porale exagerate a unora din
tre sportivi.

puncte. Pe locul doi, cu 37,45 
puncte, s-a clasat Kathy Ho
ward (S.U.A.).

în concursul masculin, gim
nastul român Dan Grecu s-a 
clasat pe primul loc la inele 
cu 9,75 și s-a calificat între pri
mii șase care vor lua parte la 
concursul special pe aparate. 
La individual compus, cel mai 
bun rezultat l-a obținut gim
nastul sovietic Vladimir Mar
kelov 56,60 puncte, urmat de 
japonezul Tsukahara, cu 56,45 
puncte.

ANUNȚĂ STRÎNS
a

ză sensibil șansa. Dar în urma 
sa, un pluton de 5 concurenți 
rămîn în apropiere imediată.

Iată, mai întîi, rezultatele u- 
nor partide întrerupte : Atana
sov — Mohring 0—1, Stoica — 
Șubă 1—0, Șubă — Diaz */z—*/j, 
Pinter — Mohring *A—‘A- Run
da a 13-a : Augustin — Ungu- 
reanu 0—1, Mohring — Stanciu 
0—1, Ogaard — Pinter 0—1, 
Stoica — Radovici ‘A—*A, Diaz
— Atanasov *A—‘A, Hammer — 
Șubă *A—’A. Runda a 14-a ; 
Pavlov — Șubă *A—’A, Atana
sov — Hammer 1—0, Radovici
— Diaz 1—0, Pinter — Stoica 
*A—*A, Stanciu — Ogaard 0—1, 
Ungureanu.— Sveșnikov *A—*A, 
Barle — Augustin *A—‘A-

Azi, de la ora 16, ultima 
rundă. în clasament : Ghițescu 
8*A P (1), Barle, Ogaard, Pav
lov, Pinter și Sveșnikov — 
8‘A P, Radovici și Stoica — 8 p, 
Ungureanu 7‘A P, Augustin și 
Șubă — 7 p etc.

ȘAHISTELE 
ÎNVINGĂTOARE LA 

ViRȘEȚ

BELGRAD (Agerpres). — în 
competiția feminină de șah pe 
echipe, ce se desfășoară la 
Vîrșeț (Iugoslavia), echipa 
României a învins cu scorul 
de 2‘A—1% p reprezentativa Po
loniei. La prima masă Gertru
de Baumstark a cîștigat parti
da cu Erenska.

COMPORTĂRI REMARCABILE 
ALE LUPTĂTORILOR NOȘTRI 

LA TURNEUL DIN R. F. GERMANIA
Duminică, la Aschaffenburg 

s-a încheiat turneul internațio
nal de lupte greco-romane or
ganizat de federația de specia
litate din R. F. Germania, la 
care au fost prezenți mulți 
dintre cei mai valoroși sportivi 
din lume, medaliați olimpici și 
ai campionatelor europene sau 
mondiale. Pentru reprezentanții 
celor 15 țări participante, con
cursul a constituit una dintre 
ultimele verificări înaintea C.E. 
de la Leningrad. La acest mare 
turneu sportivii români au avut 
o comportare remarcabilă, doi 
dintre ei (Constantin Alexandru 
și Nicu Gingă) clasîndu-se pe 
primele locuri la categoriile lor, 
alți patru (Ion Păun, Gheorghe 
Ciobotaru, Ion Enache, Nico
lae Martineseu) urcînd pe cea

CU SPANIA
Rezultate tehnice : echipe 

ROMANIA 555,55 p ; SPANIA 
546,60 p. ; Individual compus : 
Nicolae Oprescu 111,50 p, Gheor
ghe Păunescu și Ion Checicheș 
111,15 p. Juan Jose de la Casa 
110,40 p, Liviu Mazilu 110,05 p, 
Gabriel Calvo 109,95 p, Km 
Szilier 109,45 p. Constantin Pe
trescu 109,15 p. (C. M.).

In Trofeul Wolodiowski (sabie)
ROMÂNIA - ITALIA

9-3!
întrecînd formația Italiei, 

campioană olimpică, cu 9—3, 
echipa României a încheiat pe 
locul III tradiționalul concurs 
internațional de la Varșovia, 
dotat cu trofeul Wolodiowski. 
în finala competiției, Uniunea 
Sovietică a dispus de Ungaria 
cu 10—6.

Clasamentul final al con
cursului arată astfel i 1. U.R.S.S. 
20 p., 2. Ungaria 18 p„ 3. RO
MÂNIA 16 p., 4. Italia 14 p„ 
5. Polonia 12 p., 6. Cuba 8 p.> 
7. R.F.G. 7 p., 8. Bulgaria 7 p., 
9. Mexic 0 p.

Trofeul Wolodiowski consti
tuie unul din cele mai impor
tante concursuri-test în vede
rea J. O. de la Montreal.

UN SUCCES AL
(Urmare din pag. 1)

și care — culmea 1 — sîmbătă 
seara, la Aarau, s-au urcat pe 
podiumul de premiere...

Semnificative în caracteriza
rea acestei agitate competiții, 
dar și măgulitoare pentru noi, 
sînt cuvintele apreciatului teh
nician Rudolf Killias, antreno
rul reprezentativei Elveției. El 
spunea la festivitatea de închi
dere i „In acest campionat al 
grupei B, atît de furtunos, cu 
atîtea rezultate contradictorii, * 
cu avalanșa lui de surprize, 
singurul lucru logic și normal 
este succesul echipei României, 
care repetă la o scară mai 
mare performanța de la Inns
bruck". El socotea că „principa
lele calități ale formației în
vingătoare au fost riguroasa 
disciplină tactică a jucătorilor 
săi și ireproșabila lor pregăti
re fizică".

De altfel, aceste două lucruri 
au ieșit din plin în evidență 
și cu ocazia ultimei partide, 
cea cu Bulgaria, în care după 
mai bine de două reprize (min. 
42, scor : 7—1) formația româ
nă conducea detașat, arătînd 
că puținele speranțe care și le 
mai puneau într-o „minune" 
înfocații suporteri ai echipelor 
Elveției și Japoniei, erau ilu
zorii.

Iată autorii golurilor din ul
timul meci și ordinea în care 
s-a marcat: Costea 1—0 (min. 
2), Hălăucă 2—0 (min. 5), Gheor
ghiu 3—0 (min. 11), petrov 3—1 
(min. 24), Axinte 4—1 (min. 27), 
Gali 5—1 (min. 27), Varga 6—1 
(min. 40), Pană 7—1 (min. 42), 
Petrov 7—2 (min. 43), Dimov 
7—3 (min. 44), Ioniță 8—3 (min. 
51), Bîcivarov 8—4 (min. 53), 
Pisaru 9—4 (min. 58). Au con
dus : Fisher (Norvegia) și 
Westreicher (Austria).

Unul dintre cei mai buni ju
cători ai echipei noastre a fost 

de-a doua treaptă a podiumu
lui, iar Victor Dolipschi ocu- 
pînd locul 3. Performanțele re
prezentanților noștri sînt cu atît 
mai valoroase, cu cît ele au 
fost realizate în compania unor 
luptători reputați, învingători 
în multe competiții de amploa
re. De pildă, Constantin Ale
xandru a obținut victoria fina
lă într-o întrecere în care pe 
foaia de concurs figura și mul
tiplul campion mondial Vladi
mir Zubkov (U.R.S.S.) ; Nicu 
Gingă s-a clasat înaintea bul
garului P. Kirov etc. în clasa
mentul final, România a ocu
pat locul 2 cu 39 p, după 
U.R.S.S. (52 p) și înaintea 
R.F.G. (31 p), Bulgariei (24 p), 
Poloniei (22 p), R.D.G. (12 p) 
etc.

C. E. de tenis de masă

ECHIPA NOASTRĂ FEMININĂ 
A REALIZAT 3 VICTORII

PRAGA, 28 (prin telefon). 
Echipa feminină a României a 
avut un debut bun în cadrul 
probei pe echipe a campionate
lor europene de tenis de masă 
care au început sîmbătă în sala 
„Fucik" din localitate. Jucă
toarele noastre au întîlnit în 
prima zi formația Suediei, tar 
duminică echipele Olandei și 
Poloniei, obținind tot atîtea vic
torii.

în prima întîlnire selecționa
ta României a întrecut-o pe cea 
a Suediei cu 3—1. Meciul de 
debut a opus Măriei Alexandru 
pe Brigitta Olsson. Reprezen
tanta noastră a luat conducerea 
de la prima minge, a cîștigat 
cel dinții set cu 21—13, apoi 
pe cel de al doilea cu 21—19, 
dar după o înverșunată rezis
tență a jucătoarei suedeze. A 
urmat partida dintre Liana Mi- 
huț și Ann Christin Hellman. 
Liana a început promițător, a- 
tacând puternic și a cîștigat se
tul cu 21—14. în continuare în
să, Hellman a trecut la contra
ofensivă și după o luptă echi
librată (a fost 16—16 la un mo
ment dat) și-a adjudecat al 
doilea set cu 21—16 și pe cel 
următor cu 21—5. Și partida de 
dublu a necesitat 3 seturi. Pri
mul a revenit suedezelor cu

HOCHEIȘTILOR
și în acest meci, Doru Turea- 
nu, care de altfel a primit ti
tlul de cel mai complet hoche- 
îst al turneului, fiindu-i înmî- 
nat un frumos trofeu.

★
Duminică seara, tîrziu, dele

gația hocheiștilor români s-a 
reîntors la București, pe calea 
aerului.

★
Spicuiri din presa locală, 

după meciul derby România — 
Elveția.

„JOURNAL DU JURA-- 
Biel i „In această partidă, care 
trebuia — cel puțin teoretic — 
să decidă echipa care va evo
lua anul viitor in grupa A, 
conturile au fost practic în
cheiate in numai nouă minu
te, de fapt după 124 de secunde, 
cînd scorul era de 2—0 pentru 
români... Elevii lui Killias au 
fost net depășiți și au trebuit 
să facă in repriza a IlI-a mari 
eforturi pentru a nu apărea 
drept ridicoli in ochii infoca- 
ților lor suporteri".

„BIELER TAGEBLATT"- 
Biel : „Hocheiștii elvețieni au 
fost in acest meci obosiți atît 
din punct de vedere fizic, cît 
și nervos, în timp ce românii, 
socotiți la un moment dat fără 
nici o șansă, au avut capacita
tea miraculoasă de a putea 
surmonta dificultățile unui tur
neu deosebit de greu".

Corespondentul agenției
„SIZ" apreciază - că jucătorii 
români au făcut progrese re
marcabile pe toate planurile, 
ceea ce le-a permis să se evi
dențieze anul acesta, cîștigînd 
atît grupa B a turneului olim
pic, cît și grupa B a campio
natului mondial.

JOCURI internaționale
LA PARIS în meci amical pri

mele reprezentative ale Franței 
și Cehoslovaciei au terminat la 
egalitate : 2—2 (1—0). Au marcat: 
Soler, Platini, respectiv Ondrus 
Si Dobias.

LA BUDAPESTA echipa Argen
tinei a fost învLnsă de selecțio
nata Ungariei : 2—0 (2—0), prin 
golurile marcate de Nylassi și 
Fazekas.

LA ESCH SUR ALZETTE, echi
pa secundă a Franței a învins cu 
2—0 (1—0) formația Luxemburgu
lui. Au înscris Piaseckl si San
chez.

SELECȚIONATA Finlandei a 
jucat în Italia la Sarzana, cu echi
pa locală care activează în liga 
a 3-a. Oaspeții au cîștigat cu 
2—0 (0—0).

CAMPIONATE
R. D. GERMANA (în etapa a 

10-a). Dynamo Dresda — F. C. 
Magdeburg 2—0, Dynamo Berlin 
— F. C. Karl Marx-Stadt 4—0, 
Erfurt — Jena 2—0, Zwickau — 
Halle 2—1. în clasament : Dyna
mo Drhsda 31 p, Dynamo Berlin 
26 p, F. C. Magdeburg 24 p, Jena 
24 p. etc.

ANGLIA (în etapa a 37-a). Der
by — Birmingham 4—2 ; Leeds— 
Arsenal 3—0 ; Liverpool — Bum- 

21—16 (după ce Maria și Liana 
au menținut echilibrul pînă 
la 14—14), iar celelalte două 
sportivelor românce cu 21—9 și 
21—14. în sfirșit, în ultimul 
meci, Maria Alexandru nu a 
lăsat nici o speranță Ann— 
Christinei Hellman întreeînd-o 
cu 2—0 (11,8).

Duminică, spre ora prînzului, 
selecționata română a întilnit 
reprezentativa Olandei alcătui
tă din Sonja Hclzel și Bettine 
Vriesekoop, o tînără jucătoare 
care abia a împlinit 14 ani. 
Mihuț s-a comportat din nou 
foarte curajos și a întrecut-o 
pe prima sportivă olandeză, 
Helzel, cu 21—19 și 21—18. în 
continuare, Maria Alexandru 
s-a impus în fața tinerei Vrie
sekoop (care aplică cu destul 
succes topspinul) cu 21—9 și 21 
—14. Partida de dublu a fost 
mai echilibrată, olandezele fă- 
cînd eforturi mari pentru a ti
ne pasul. Româncele au învins 
însă cu 2—0 (23,17), înscriind 
în tabelul de concurs o victorie 
netă cu 3—0.

Duminică seara, în cel de-al 
treilea meci, formația română 
a învins reprezentativa Poloniei 
cu 3—0 (Alexandru — Olek 
21—12, 21—17 ; Zaharia —
Przygota 21—10, 21—13 ; Ale
xandru, Zaharia — Olek, 
Przygota 21—10, 23—21).

Alte rezultate înregistrate in 
competiția feminină : GRUPA 
A (din care face parte și echi
pa română) : U.R.S.S. — Polo
nia 3—0 ; Anglia — Olanda 
3—0 ; Suedia — Polonia 3—0 ; 
Anglia — U.R.S.S. 3—1 (mare 
surpriză) ; GRUPA B : Ceho
slovacia — Luxemburg 3—0 ; 
Ungaria — Bulgaria 3—0 ; Iugo
slavia — R. F. Germania 3—1 ; 
Iugoslavia — Luxemburg 3—1 ; 
R. F. Germania — Bulgaria 
3—0 ; Cehoslovacia — Ungaria 
3_ 2.

Mircea COSTEA

Ieri, in campionatul european

RUGBYȘTII ROMÂNI 
AU OBȚINUT 

0 VICTORIE FACILA: 
27-3, CU OLANDA
Jucînd ieri după-amiază La Hil- 

versum. în cadrul campionatului 
european, rugbyștii români i-au 
învins ușor, conform așteptări
lor. pe cei olandezi cu scorul de 
27—3 (8—3). Această victorie men
ține echipa României în cursa 
pentru locul secund în clasamen
tul grupei A, care la ora actua
lă arată astfel :

la București. Următoarea parti
dă : Polonia — Franța, la 4 apri
lie.

1. FRANȚA 4 4 0 0 166- 29 12
2. Italia 4 3 0 1 82- 42 10
3. România 3 2 0 1 59- 48 7
4. Olanda 4 0 1 3 13-126 5
5. Spania 3 0 1 2 10- 59 4
6. Polonia 2 0 0 2 22- 48 2

★
Viitoarele partide ale sportivi-

lor noștri : 25 aprilie, cu Italia,
la Parma, și 2 mai, cu Spania.

ley 2—0 : Manchester United — 
Middlesbrough 3—0 ; Queens 
Park Rangers — Manchester City
1— 0 ; West Ham United—Norwich 
City 0—1. tn clasament : Queens 
Park Rangers 51 p, Manchester 
United 50 p (un joc mai putin).

R. F. GERMANIA (în etapa a 
26-a). Hanovra—Bayern Miinchen
2— 2 ; Hamburg — Bochum 5—3 ; 
Borussia Monchengladbach — 
Herta 1—1 ; Kaiserslautern — Ein
tracht 3—1. în clasament conduce 
Borussia Monchengladbach cu 35 
p, urmată de S.V. Hamburg cu 
34 p.. F. C. Kaiserslautern 31 p.

ITALIA (etapa a 23-a) : As- 
coli — Como 1—1 (Scanzianl, res
pectiv Gola) ; Bologna — Cesena 
5—3 (Clerici 2. Chiodi 2, Cresci, 
respectiv. Ceccarelli. Bertarelli, 
Urban) ; Cagliari — Sampdoria 
5—3 (Piras 3, Quagliozzi, Virdis, 
respectiv, Saltutti 2, Magistrelli) ; 
Milan — Inter 1—0 (Bigon) ; To
rino — Juventus 2—1 (P. Sala, 
Graziani respectiv. Bettega) ; 
Napoli — Lazio 1—0 (Polentes 
autogol) ; Roma — Fiorentina 
2—2 (De Sisti, Petrini, respectiv, 
Antognoni, Casarsa) ; Verona — 
Perugia 3—1 (Mascetti 2, Madd6, 
respectiv. Ciccotteli). Clasament : 
Juventus 35 p. Torino 34 p. Milan 
32 p, Inter 28 p, Napoli 28 p. in 
clasamentul golgeterilor conduce 
Pu’ici (Torino) cu 15 goluri, ur
mat de Graziani (Torino) 13.
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