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Campionatele europene de tenis de masă

MARIA ALEXANDRU A CUCERIT MEDALIA DE ARGINT
Liana Mihuț (3-0 cu Ferdman!) pe locurile 5-8

FRAGA 4 (prin telefon). — 
în fața a 7 000 de spectatori, 
duminică după-amiază au luat 
sfirșit în sala „Fucik" din ca
pitala Cehoslovaciei campiona-

tele europene de tenis de mjsă. 
Maria Alexandru a realizat o 
performanță remarcată unanim 
de specialiștii și comentatorii 
sportivi prezenti aici : medalia 
de argint, la capătul unei fru
moase evoluții într-o competiție 
deosebit de grea.

susținut-o cu 
(Anglia), pri-

Nu a lipsit mult ca Maria 
Alexandru să obțină medalia 
de aur, intr-o finală foarte echi-I MARIA ALEXANDRU

REZULTATE FINALE

Simplu femei : Jill Hammers- 
ley (Anglie) — Moria Alexan
dru (România) 3—1 (23—21,

21—16, 17—21, 21—19) ; Simplu 
masculin : Secretin (Franța) — 
Strokatov (U.R.S.S.) 3—2 ; Du
blu mixt : Paiatinus, Stipanclei 
(Iugoslavia) — Uhlikova, Or
lowski (Cehoslovacia) 3—0.
Dublu femei : Jill Hammert* 

• ley, Linda Howard (Anglia) — 
Grofova, Dubinova (Ceho
slovacia) 3—0; Dublu bărbați: 
Bengtsson, Johansson (Sue
dia) — Orlowski, Kunz (Ceho
slovacia) 3—0.

librată pe care a
Jill Hammerslcy . .............
ma favorită pe tabloul de 64 de 
competitoare al acestei probe. 
Adversara era deci recunoscută 
pentru valoarei ei, fiind și cu 
11 ani mai tînără. Așa ne ex
plicăm prudența excesivă a 
sportivei noastre in primul set, 
la care englezoaica răspunde 
de asemenea cu prudentă, ceea 
ce face ca mingea să stea mi
nute în șir pe masă. Nu e de 
mirare că la num^i 7-6 intra în 
acțiune regula activizării. Și ca 
și cind nu ar fi fost suficientă 
încărcătura nervoasă inițială,

Mircea COST EA

(Continuare in pag. a 4-a)

„Cupa tineretului" la tenis de masă

HNALEIE DE IA FOCȘANI, 0 REUȘITA DEPEINA
FOCȘANI, 

După 2 .zile 
șurate in sala de sport a Grupu
lui școlar de construcții din lo
calitate, s-a încheiat finala 
„Cupei tineretului" la tenis de 
masă (ediția de iarnă), compe
tiție rezervată tinerilor din în
treprinderi și instituții. Inclusă 
în suita unor importante ac
țiuni sportive organizate în în- 
tîmpinarea Congresului U.G.S.R., 
întrecerea celor mai buni spor
tivi (băieți și fete) a reunit la 
start 80 de concurenți. Gazdele 
— C.J.E.F;S. Vrancea, în cola
borare cu Consiliul Județean 
al Sindicatelor și ceilalți fac
tori cu atribuții — au asigurat 
cele mai bune condiții de dis
putare a meciurilor. Adăugăm 
și sprijinul substanțial acordat 
finalelor de către conducerea 
școlii gazdă (director ing. Du
mitru Bosinceanu).

Pe parcursul celor două zile 
am asistat la dispute care s-au 
ridicat Ia un bun nivel tehnic. 
Cîștigătorii s-au detașat după 
ce au avut de îpvins jucători

4 (prin telefon).— 
de întreceri desfâ-

poate la fel de buni ca ei. Ar
pad Kakas (reprezentantul ju
dețului Arad, timplar de mese
rie) a uimit prin pregătirea 
dovedită atît în semifinale, dar 
mai ales în finala cu constăn- 
țeanul Viorel Filimon. Kakas a 
cîștigat cu 2—0 (21—18, 21—17).

La fete, muncitoarea bobina
toare Aritia Mihalcea de la 
Combinatul siderurgic din Ga
lați (în același timp elevă la 
Liceul „Vasile Alecsandri", 
cursuri serale) a jucat foarte 
exact și chiar atunci cînd a 
fost condusă în setul al doilea 
de adversara sa din finală, 
craioveanca Georgeta Vișan, a 
știut să-și păstreze calmul și 
să depășească momentele cri
tice. Mihalcea a cîștigat în două 
seturi : 21—18, 21—19.

CLASAMENTE FINALE:
1. Arpad Kakas, 2. Viorel Fi
limon, 3. Petre Simin (Caraș 
Severin) ; 1. Aritia Mihalcea,
2. Georgeta Vișan, 3. Maria Pe- 
trehele (Timiș).

Ion GAVRILESCU

STEAUA Șl DINAMO, ÎNVINGĂTOARE 
ÎN DERBYURILE ETAPEI DE RUGBY

Stadionul din Tei, a adu
nat ieri cîteva mii de iubitori 
ai sportului cu balonul oval la 
cuplajul elitei rugbystice ro-

REZULTATE TEHNICE :

SERIA I : Sportul stu
dențesc — Steaua 3—15 
(0—3), Farul — T. C. Ind. 
Constanta 26—4 (20—4),
Minerul G. Humorului — 
C.S.M. Sibiu 6—0 (3—0),
Rulmentul Bîrlad — Glo
ria 7—0 (4—0) ; SERIA A 
Il-a : Dinamo — „U“ Ti
mișoara 14—4 (10—4),
„Poli" Iași — Agronomia 
Cluj-Napoca 7—0 (3—3) !,
Olimpia — Vulcan 7—6 
(3—6), Știința Petroșani— 
Grivița Roșie 14—4 (4—4).

mânești (au lipsit doar Farul 
și Știința Petroșani pentru ca 
lista fruntașelor să fie com
pletă). Și, credem că nimeni

nu a avut ce regreta, deoare
ce meciul din deschidere, Di
namo — Universitatea Timi
șoara, a întrunit atributele 
spectacolului, în timp ce „ve
deta", Sportul studențesc — 
Steaua, a însemnat o satisfac
ție a adepților jocului bărbă
tesc, în care pe primul plan 
stă angajamentul fizic. Și to
tuși, deși deosebite, cele două 
partide au avut un numitor 
comun : au învins cei care au 
gîndit mai exact, în funcție de 
adversari și de situațiile din 
teren. Cu alte cuvinte, a în
vins tactica !

Așadar, primul meci al zilei 
a fost frumos. Nota deschisă 
au imprimat-o dinamoviștii, 
care se știau tari pe linia de 
treisferturi, unde operează in
ternaționalii Dragomirescu,

Dimitrie CALLIMACH1 
______ _______ Geo RAEȚCHI

(Continuare in pag. 2-3)

Echipa feminină a clubului Dinamo, campioană in ediția 1975-1976. 
De la stînga la dreapta, sus : Mariana Ionescu, Marilena Grigoraș, 
Venera Hoffmann, Doina Ivănescu (antrenoare), Gabriela Popa, 
Paula Cazangiu, Victoria Banciu ; jos : Alexandrina Constantinescu, 
Emilia Stoian, Helga Bogdan, Irina Petculeț, Constanta Dinculiță.

Foto : V. BAGEAC

Simbătă și duminică s-au 
consumat ultimele episoade ale 
luptei pentru cucerirea titluri
lor de campioane naționale la 
volei pe acest an. Sau, mai co
rect spus, pentru stabilirea ie
rarhiei în fruntea clasamentului 
masculin și feminin, întrucît 
ciștigătoarele erau cunoscute

„Cupa Primăverii4* la tir

CORNELIU ION: PERFORMANȚĂ ABSOLUTĂ
600 p-LA PISTOL VITEZA!

Hotărît lucru, „Cupa Primă
verii" va deveni o plăcută amin
tire în istoria tirului românesc. 
După performanța de excepție 
a lui N. Rotaru de la poligonul 
Tunari (600 p la armă liberă 60 
f culcat), ieri, pe poligonul Di
namo. CORNELIU ION (Stea
ua) a reușit și el un rezultat 
de răsunet. în dificila probă de 
pistol viteză, campionul nostru 
a înregistrat o reușită extrem 
de rară : 600 P DIN TOT ATÎ- 
TEA POSIBILE ! Dar nu nu
mai din acest motiv noul re
cord național al lui Comeliu 
Ion — vechiul record (598 p) 
îi aparținea din 1974 — ne poa
te produce o mare satisfacție. 
Vom aminti doar faptul că re
cordul olimpic . al probei, apar- 
ținind polonezului J. Zapedzki 
(Miinchen-1972), este de 595 p, 
iar cel mondial și 
stabilit încă din 1970 
zani — Italia) este de 598 p. 
Dar și modul în care tînărul 
nostru campion a obținut rari
sima performanță este grăitor

asupra valorii tehnice, asupra 
calităților sale de voință si con
centrare de excepție.

Nicolue Rotaru a cîștigat și 
proba de pușcă liberă 3 x 40 f. 
Nu cu un rezultat final deose
bit (1 143 p), dar cu o serie ex
celentă la poziția culcat : 400 f 
din 400 posibile.

european, 
(G. Liver-

REZULTATE TEHNICE : pis
tol viteză : 1. CORNELIU ION 
(Steaua) 600 p (nou record na
țional) ; 2. Stan Marin (Steaua) 
593 p ; 3. Marcel Roșea (Dina
mo) 592 p ; 4. Alexandru Gered 
(Steaua) 589 p ; 5. Marin Niță 
(Olimpia) 579 p. Pușcă liberă 
3 X 40 f : 1. N. ROTARU
(I.E.F.S.) 1143 p. 2. A. Belin- 
schi (I.E.F.S.) 1142 p, 3. I. Olă- 
rescu (I.E.F.S.) 1140 p ; skeet : 
1. A. SENCOVICI (Olimpia) 
195/200. 2. B. Marinescu (Olim
pia) 190/200, 3. D. Buduru (Stea
ua) 189/200. Alte rezultate ■ în 
numărul nostru de miine.

încă dinaintea ultimelor tur
nee : reprezentantele clubului 
DINAMO BUCUREȘTI, care au 
dominat cu autoritate și aceas
tă ediție a campionatelor, au 
cucerit detașat titlurile națio
nale.

în programul zilei de sîmbă- 
tă, cînd s-au desfășurat ultime
le partide feminine, au figura* 
întîlniri hotărîtoare pentru sta
bilirea ocupantelor locurilor
2— 4. în confruntarea dintre 
Penicilina Iași și Rapid, înche
iată cu 3—0 (11, 8, 3) pentru 
prima formație, bucureștencele 
nu le-au împiedicat ' pe ieșencs 
să obțină la „potou" locul al 
treilea in clasament. Despre a- 
cest meci nu se țpoate spune 
mai mult decit ca feroviarele, 
care nu mai aveau cum să 
piardă locul al doilea, nu au 
dat replica obișnuită. Jocul a 
fost condus de arbitrii D. Da- 
bresou și C. Manițiu. Cum era 
și firesc, I.E.F.S. (lipsită și de 
trăgăt-oarea principală Carmen 
Fuiu) a cedat fără drept de 
apel în fața campioanelor. De 
altfel, numai dacă Rapidul și-ac 
fi adjudecat măcar up set în 
partida cu Penicilina, studente
le și-ar fi menținut poziția a 
treia, cîștigînd la riadul lor un 
set la dinâmovîste. Altminteri, 
I.E.F.S. avea nevoie numai de 
victorie, ceea ce — să fim 
drepți — era aproape imposibil, 
Așa că Dinamo a avut o misiu
ne ușoară și s-a impus dar 5
3— 0 (5, 9, 3). Prin urmare, în 
ceea ce privește primele trei 
locuri, nici o schimbare față de

Aurelian BREBEANU 
Emanuel FANTANEANU

Radu TIMOFTE (Continuare in pag. 2-3)

în vederea meciului de miine cu olimpicii olandezi

FOTBALIȘTII NOȘTRI AU SOSIT LA ROOSENDAAL
® Simbătă seara, la ultima lor verificare înaintea plecării, 4—1 cu Dinamo • Dumitru și Zamfir, 
două semne de întrebare pentru marți seara • Aseară, la puțin timp de la sosirea în Olanda, 

a fost efectuat un antrenament de acomodare
ROOSENDAAL, 4 (prin tele

fon). Mai întii, cite ceva des
pre ultimele pregătiri, efectua
te de olimpicii noștri acasă.

sub forma unui joc de verifi
care. Simbătă seara, Ia lumina 
reflectoarelor stadionului „23 
August", ei au evoluat în oom-

Marcel Răducanu (in dreapta) încearcă un dribling în jocul de 
verificare a lotului olimpic cu Dinamo București, disputat sim
bătă seara pe stadionul „23 August" Foto : S. BACKSY

pania echipei Dinamo Bucu
rești, în rindurile căreia au a- 
părut, printre alții, Cavai, De- 
■eanu, Augustin, Custov, R. 
Nunweiiler și Dumitrache. în 
primele 45 de minute, „olimpi
cii" au folosit următorul „un
sprezece" : Răducanu — Che- 
ran, G. Sandu, Dinu, Anghelini 
— Mulțescu. Boloni, Iordănes- 
cu — Crișan, M. Răducanu, 
Hajnai. în această parte, se- 
lecționabilii au lăsat o bună 
impresie. S-a observat un pro
gres față de comportarea din 
meciul cu Franța, mai ales prin 
îmbunătățirea jocului în zona 
de finalizare. Pînă la pauză, 
selecționabilii au reușit să în
scrie trei goluri, prin lordănes- 
cu (2) și Mulțescu, față de nu
mai unul al dinamoviștilor (au
tor : Zamfir).

în partea a doua a meciului; 
au fost efectuate trei modifi
cări : lorgulescu l-a înlocuit pe 
Răducanu, Sameș pe Dinu și 
Dudu Georgescu pe lordăncscu. 
Dudu Georgescu a mai înscris

Gheorghe NERTEA

(Continuare i» pag. 2-3)



CUPA DE PRIMAVARA»
”a debutat cu jocuri

LA HANDBAL
FRUMOASE

M. KLASA (CEHOSLOVACIA) - ÎNVINGĂTOR
IN PRIMA ETAPA A „CUPEI F. R. C

Pe mai multe terenuri din 
țară s-au disputat ieri jocurile 
primei etape din cadrul „Cu
pei de primăvară" la handbal, 
competiție organizată de fede
rația de specialitate pentru 
formațiile masculine și femi
nine din Divizia A. La simpla 
trecere în revistă a rezulta
telor, cititorii ar putea fi ten
tați să creadă că ieri s-au în
registrat cîteva surprize de 
proporții, dar trebuie să amin
tim că echipele evoluează în 
această competiție fără jucă
torii și jucătoarele din loturile 
repiezentative.

Cîteva cuvinte despre prin
cipalele partide ale acestei 
runde inaugurale a „Cupei de 
primăvară". în Capitală s-au 
desfășurat în cursul dimineții 
trei partide. Cea dinții a o- 
pus formațiile feminine Pro
gresul București, vicecampioa- 
na țării, și Rulmentul Brașov, 
una dintre cele două retro
gradate. Teoretic, „bancarele" 
nu trebuiau să aibă probleme 
In fața oaspetelor, acestea e- 
voluînd și fără cele două prin
cipale realizatoare, Oancea și 
Pătruț. Practic, însă, așa cum 
s-a și întîmplat, se. așteptau 
la o replică viguroasă din par
tea unei formații tinere și de
osebit de ambițioasă. După un 
joc echilibrat și plăcut, 
reștencele au cîștigat, 
grație lucidității și unei 
riențe mai mari. Scor 
14—11.

Pe terenul Steaua, un 
agreabil, disputat pe un 
din ce

Steaua, cu o formație alcă
tuită în exclusivitate din re
zerve (am reținut evoluțiile lui 
Dincă, Roșu și, mai ales, Dan 
Fetru, autorul a 12 goluri !), 
a fost dominată clar pînă la 
jumătatea reprizei secunde de 
A.S.A. Tg. Mureș. De aci îna
inte, însă, elevii lui Cornel 
Oțelea și-au ordonat jocul, au

Rezultate tehnice : FEMININ, 
Seria I : Voința Odorhei — 
I.E.F.S. 11—8 (7—3), Progre
sul București — Rulmentul Bra
șov 14—11 (8—6), „U“ Timi
șoara — Constructorul Timi
șoara 11—8 (6—4) ; Seria a 
ll-a ; Textila Buhuși — Con
structorul Bora Mare 12—7 
(4—4), Mureșul Tg. Mureș — 
,U" București 9—11 (4—6), Ra
pid București — Confecția 15— 
16 (9—8). MASCULIN. Seria I: 
Poli Timișoara — CSM Borzești 
22—18 (11—8), Steaua — ASA 
Tg. Mureș 19—17 (9—10), H.C. 
Minaur — „U" Cluj-Napoca 
17—13 (12—4) ; Seria a ll-a : 
CSU Galafi — Petrolul 
leajen 17—13. (6—5), '
Brașov — 
29—25 (12—11), 
rești — Știința 
(7-7).

zată de o echipă cu multe nu
me necunoscute. Partida a plă
cut publicului și ar fi putut să 
placă și mai mult dacă interven
țiile neinspirate ale arbitrului 
piteștean I. Grigoriu n-ar fi 
fragmentat sistematic jocul 
ambelor formații.

Dintre celelalte jocuri dis
putate in țară reține atenția 
evoluția dinamoviștilor bucu- 
reșteni la Brașov, învinși greu 
de o echipă completă, precum 
și demarajul Minaurului într-o 
competiție în care tinde să se... 
specializeze ! La fete, de con
semnat că tradiționalul derby 
feminin timișorean a fost cîș
tigat din nou de Universitatea, 
deși fără multe titulare.

Horia ALEXANDRESCU

a

printre careconcurenți, _
din lotul Ungariei pen-

87 de 
cicliștii — -----
tru „Cursa Păcii“, lotul de tineret 
al Poloniei, lotul olimpic de velo
drom al Cehoslovaciei și lotul ță
rii noastre pentru „Cursa Păcii" 
au inaugurat ieri întrecerea celor 
opt zile de alergări cicliste, oca
zionate de disputele tradiționalei 
„Cupe a F.R.C.**. Prima etapă a 
competiției desfășurată pe un tra
seu în circuit (45 ture cu sprin
turi la 5 ture) pe strada Cîmpinei, 
ne-a confirmat așteptările. Toți a- 
lergătorii au o dispoziție 
concurs ca de început de 
zon, cînd toți, fără excepție, 
resc să se afirme.

Etapa de debut a „Cupei*’ a 
venit ciclistului Michal Klasa, una 
dintre speranțele Cehoslovaciei în 
cursele pe pistă pentru J.O. Klasa 
are 23 de ani, este campion al 
Cehoslovaciei în cursele de urmă
rire individuală și pe echipe și, 
totodată, un bun fondist. Anul

de 
se- 
do-

re-

trecut, în turul Bulgariei, el a 
cerii un merituos loc IV. Dintre 
cicliștii noștri, cea mai bună.com
portare au avut-o Ilie Valentin, cu 
două sprinturi cîștigate, și Teodor 
Vasile, victorios la un sprint. A 
fost o cursă frumoasă, dar grea. 
Dovadă : cele peste 20 de abando
nuri înregistrate în numai 50 km 
parcurși ! Iată clasamentul între
cerii : 1. Klasa (Cehoslovacia) 25 p, 
2. I. Valentin (România) 12 p., 3. 
T. Vasile (România) 11 p.. 4. Krec- 
zynski (Polonia) 10 p., 5. Siarnecki 
(Polonia) 10 p., 6. Gavrilă (Steaua) 
6 p., 7. Miksik (Cehoslovacia) 6 
p., 8. Wozniak (Polonia) 4 p.. 9.
Negoescu (Steaua) 4 p., 10. Komaș- 
canu (România) 3 p. Și acum iată 
și învingătorii celorlalte alergări 
desfășurate ieri dimineață : A. Bo- 
beică (Petrolul) — juniori i, Gh. 
Lăutaru (Șc. sp. 1) — juniori II, 
N. Miliuțoiu (Șc. sp. 2) — semi- 
curse, D. Burgovschi (Steaua) — 
categoria turism.

Astăzi, ora 15, etapa a ll-a : 98 
km. pe șos. București — Oltenița, 
cu startul de la km. 11,500.

I
I
I
I
I
I
I

SERI

META
F.C. PE

bucu- 
totuși, 
expe- 
final :

cupla] 
soare 

în ce mai fierbinte.

Te-
Dinamo

Dinamo București 
U“ Bucu- 

Bacău 13—11

detașat treptat 
(19—17).

CAMPIONATUL DIVIZIONAR LA POPICE, Gh. ȘTEFANESCU I
ETAPA A 15-a

egalat și s-au 
în învingători

Al doilea meci al cuplaju
lui a opus două rivale tradi
ționale : 
rești și Știința Bacău. Bucu- 
reștenii, avîndu-1 la pupitrul 
tehnic pe fostul internațional 
Virgil Hnat, au reușit o vic
torie frumoasă (13—11) mai 
ales prin faptul că a fost reali-

In etapa a XV-a a campiona
tului Diviziei A, sîmbătă și du
minică s-au înregistrat urmă
toarele rezultate :

Universitatea Bucu-

„Memorialul Jean Calcianu“ Ia automobilism

TROFEUL A REVENIT LUI
MARIN DUMITRESCU (București)

Ieri, Capitala a 
automobilistică de 
cuit „Memorialul 
nu", aflat la a IV-a ediție. La 
startul întrecerilor, organizate 
de către Comisia locală de 
automobilism și karting a Fi
lialei A.C.R. București, s-au 
prezentat 55 de concurenți din 
București, Brașov, Balș, Pitești, 
Iași și Drobeta Tr. Severin, 
care au oferit celor prezenți în
treceri interesante, disputate. în 
cursele desfășurate pe aleile din 
preajma Pavilionului expozițio- 
nal de la Casa Scînteii s-au 
arătat în formă, cu mașini bine 
puse la punct în acest început 
de sezon Ștefan Iancovici. " 
gen Ionescu-Cristea, Marin 
mitrescu, Vasile Szabo — 
mii doi oferindu-ne un 
deosebit de spectaculos și, 
dent, mult gustat de public. 
Primele trei ture a Condus 
Ionescu, ultimele trei Iancovici 
care, cu o mașină mai puter
nică, a învins. Disputată, chiar 
peste așteptări, au fost întrece
rile începătorilor pe mașini 
Dacia 1100 și 1300. cîștigate în 
final de Adrian Ghelișeî, res
pectiv Ion Soare, ambii de la 
A.C.R. București. La avansați
— numai pe mașini 
nești — primele locuri 
ocupate de către Doru 
(LO.B. Balș) pe Dacia
Marin Dumitrescu 
București) pe Dacia 
urma unei curse disputate, la 
clasa specială, rezervată altor 
tipuri de mașini, clasamentul 
final a avut următoarea înfăți
șare : 1. Șt. Iancovici (IAP
Dacia) — pe R 12 Gordini, 
8. Eugen Ionescu-Cristea (I.O.B.)
— R. 8 Gordini, 3. Vasile Ște
fan (I.O.B.) — R. 8 Gordini, 
4. Cornel Căpriță (A.C.R. Bucu-

găzduit cursa 
viteză pe cir- 
Jean Calcia-

Eu- 
Du-

evi-

româ- 
au fost

Gindu 
1100 și 
(A.C.R. 

1300. în

rești) — Fiat 1000 Abarth, 
5. Dan Ion (MEVA Dr. Tr. Se
verin) — R. 8 Gordini, 6. Ni- 
colae Mihăilescu (A.C.R. Bucu
rești) — Fiat 127.

în ultima parte a concursu
lui s-a disputat întrecerea pen
tru trofeul „Memorialul Jean 
Calcianu" pe mașini Dacia. Din 
cei șase concurenți — care rea
lizaseră cele mai bune timpuri 
în cursele anterioare — cel care 
a cîștigat detașat a fost Marin 
Dumitrescu. Trofeul a intrat, 
deci, în posesia’ unui sportiv 
de clasă — unul dintre colegii 
de alergări ai lui J. Calcianu.

FEMININ
• Laromel București — Ra

pid București 2557 — 2464 p d. 
Foarte bine au evoluat în acest 
meci, viu disputat. Elena Nichi- 
ta (451) și Olimpia Dragu (448) 
de la învingătoare și, respectiv, 
Elena Vasile (429). C. VALEN
TIN — coresp. • Voința Timi
șoara — Voința Tg. Mureș 2282
— 2312 p d. Meci atractiv, in 
care victoria a revenit forma
ției campioane. Performera reu
niunii a fost mureșeanca Eli- 
sabeta Szilagyi cu 422 p d. De 
ia gazde s-a evidențiat Elena 
Dragomir — 404. ST. MARTON
— coresp. • Metrom Brașov — 
Frigul București 2499 — 2305 
p d. Principalele realizatoare 
din cele două formații au fost 
Maria Vîlsan (M) 456 și Maria 
Bogdan (F) 431. G. CAROL — 
coresp. • U. T. Arad — Dcr- 
magant Tg. Mureș 2457 — 2431. 
« Cetatea Giurgiu — Voința 
Constanța 2471 — 2408. • Vo
ința Mediaș — Voința Oradea 
2254—2259. • Voința Galați — 
Petrolul Băicoi 2543 — 2363. • 
C.S.M. Reșița — Hidromecanica 
Brașov 2197 — 2454.

MASCULIN

Modesto FERRARINI

a

(Urmare din pag. J)

Nica, Constantin. Timișorenii, 
cu o grămadă socotită mai pu
ternică, nu au putut păstra 
balonul ș’i profita de presupu
sul lor avantaj. în plus, „u- 
vertura" Comănici nu a prins 
o zi bună, iar fundașul Duță 
a gafat, uneori decisiv. în a- 
tari condiții, succesul dinamo
viștilor este logic. Ei au mar
cat trei încercări, dintre care 
două (Aldea, min. 19 și Ma
rin, min. 39) la capătul a două 
prelungite faze de atac, iar una 
(Bidirel, min. 53), în urma u- 
nei grave greșeli de apărare. 
Scorul a fost rotunjit la 14 
de către Nica (transformare). 
Punctele de onoare ale bănă
țenilor sînt opera lui Peter

ECHIPELE CLUBULUI DINAMO
(Urmare din pag. 1)

1. 
2.
3.
4.

23 21
23 14
23 13
23 13

masculină ulti-

2
9

10
10

66:15 44
48:33 37
46:37 36
45:38 36

«nul trecut. Iată clasamentul 
final al fruntașelor :

DINAMO Buc.
Rapid Buc. 
Penicilina lași 
I.E.F.S. Buc.
în întrecerea

mul turneu, încheiat duminică, 
nu a mai produs schimbări. De 
altfel, clasamentul a rămas a- 
celași ca după consumarea tu
rului. cele patru turnee nepro- 
ducînd nici pe parcurs modifi
cări. Sîmbătă, în penultima eta
pă, a fost programat meciul 
Dinamo — Steaua, de la care 
ee aștepta, conform tradiției, o 
dispută pasionantă, în ciuda 
lipsei sale de miză. Dar cam
pionii, ca întotdeauna când se

concentrează, au vrut și 
reușit să onoreze titlul, cîști- 
gînd de o manieră convingătoa
re (arbitri : A. Dinicu și Gh. 
Ferariu) : 3—0 (3, 8, 10). La fel 
de clar s-a impus și Explorări 
B. Mare în fața Politehnicii 
Timișoara (arbitri : M. Albuț și 
E. Costoiu) : 3—0 (10, 4, 3).
Duminică s-au înregistrat re
zultatele : Dinamo — Explorări 
3—0 (13, 10, 6) și Steaua — 
Politehnica 3—1 (10, 5, —5. 8). 
Iată clasamentul final

22
17
15

1. DINAMO 23
2. Steaua 23
3. Explorări 23
4. Politehnica 23

Ambelor echipe

au

67: 9 46 
57:26 40 
48:29 38 
29:56 30

1 
t
8

7 16
dinamoviste

felicitări pentru fe-le adresăm
Iul în care s-au pregătit și pen
tru cîștigarea, din nou a titlu
rilor.

• Olimpia București — Me
talul Roman 5127 — 4881 p d. 
Meci la discreția gazdelor, ca
re au învins cu ușurință for
mația oaspe, în care doar doi 
jucători evoluează la nivelul 
cerințelor campionatului : E.

Teslaru (855 p d) și E. Bilei 
(833 p d). De la Olimpia s-au 
evidențiat Gr. Marin, compo
nent al lotului național, care 
se pregătește pentru C.M., ob- 
ținînd cel mai bun rezultat al 
întîlnirii — 889 p d și V. Pa- 
raschiv — 881 pd. Nu ne-a con
vins prin evoluția lui la acest 
meci tînărul bucureștean AI. 
Tudor — introdus în lotul pen
tru „mondiale" — care a do- 
borit 821 de popice și a fost 
învins de Teslaru (T.R.) • Pe
trolul Teleajcn Ploiești — Voin
ța București 5188 — 4930 p d. 
Fruntașa seriei Sud a fost în
trecută la un scor destul de se
ver de o echipă în mare for
mă, care a avut în Vasile Ivan 
și Gh. Silvestru, campionul ță
rii, cei mai valoroși popicari
— aceștia realizînd 943, respec
tiv, 920 p d. De la Voința cel 
mai eficace a fost C. Voicu — 
854 p. d. I. CORNEA — coresp. 
« Voința Cluj-Napoca — Gaz 
metan Mediaș 5210 — 4864 p. d. 
Prima clasată în seria Nord a 
dispus de echipa medieșană la 
un scor concludent, primul ju
cător al clujenilor fiind Stefucz 
cu 928 p d. De la învinși s-a re
marcat doar Tonsch cu 890 p d. 
E. FEHERVARI — coresp. • 
C.F.R. Timișoara — Aurul Ba
ia Mare 4976 — 4918. • Pro
gresul Oradea — Electrica Si
biu 5281 — 5188. « Jiul Petrila
— Olimpia Reșița 5270 — 5128. 
• Hidromecanica Brașov — 
Gloria București 5100 — 5218. • 
Rulmentul Brașov — Rafinorul 
Ploiești 5526 — 5000 (!) • în 
meci restanță, din
VIII-a, Gloria București — Me
talul Roman 4898 — 4713.

Campionatul masculin de baschet
I
I

etapa a

NUMAI DUBLE

VICTORII
de

I
I

Campionatul republican 
baschet masculin a continuat 
prin meciurile etapei a 21-a 
disputate sîmbătă și duminică. 
Rezultatele și unele amănunte :

FARUL CONSTANȚA — U- 
NIVERSITATEA TIMIȘOARA 
2—0 : 74—73 (42—44) și 82—79 
(39—40). Meciuri viu disputate 
in care timișorenii au condus 
majoritatea timpului, dar con- 
stănțenii au avut finaluri mai 
bune. Cei mai eficienți : Marti- 
nescu 48 (în ambele jocuri), 
Pasca 42, de la Farul, respec
tiv Viciu 40, Munlcanu 33. Au 
arbitrat bine G. Dutka și N. 
Iliescu. (C. POPA — coresp. 
județean).

UNIVERSITATEA CLUJ- 
NAPOCA — RAPID 2—0 : OS
II (62—34) și 66—65 (32—35). în 
prima zi, clujenii — excelenți 
în atac — au obținut o victorie 
confortabilă ; în cea de a doua, 
bucureștenii și-au impus tactica 
în majoritatea timpului, dar au 
cedat in final. Cei mai efi
cienți : Roman 25+22, Barna 
25+17 de la „U“, respectiv Ba
ciu 14+10 și Vintilă 13+10. (M. 
RADU — coresp.).

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

(încercare, min. 23). Bogheanu, 
foarte activ, a fost și el a- 
proape de încercare (min. 61), 
fiind stopat la... jumătate de 
metru de țintă ! Arbitrul Th. 
Witting a condus bine forma
țiile : DINAMO : Dăiciulescu— 
Constantin, DRAGOMIRESCU, 
NICA, Aldea (Bidirel) — Mar- 
ghescu, pARASCHIV — Ro
man (Zafiescu), BORȘ, • MA
RIN — I. Aurel, C. Gheorghe— 
Țurlea (penibil prin ieșirile 
sale anti-rugby), CARAIMAN, 
BACIU. „U“ : Duță — BO
GHEANU, Matei, Peter, Su- 
ciu — Comănici, FLORESCU — 
Tătucu, DUMITRU, Panainte 
(RAȘCANU) — Malancu, Voll
mann — IONIȚA, Popovici, 
Florea.

După victoria asupra Faru
lui, de acum două săptămîni, 
suporterii Sportului studențesc 
credeau că nimic nu va mai 
sta în calea favoriților lor. 
Dar optimismul, s-a văzut 
clar, a fost cam exagerat. Ac- 
ționînd ca un metronom pe 
înaintare, Steaua a depășit, cu 
destulă ușurință, un pachet 
advers insuficient de omogen. 
Și chiar dacă arbitrul Al. Lem- 
neanu î-a privat pe studenți de 
o încercare sigură (a acordat 
grămadă la o greșeală a mili
tarilor, deși echipierii Sportu
lui erau pe punctul -de a pro
fita, mareînd între buturi), re
zultatul nl se pare indiscuta
bil. ’ . ' ■ -
dru (l.p.c.), Achim (l.p.) Dur- 
bac (l.p.c. și transf) și Muntea- 
nu (încercare) pentru Steaua, 
respectiv Nicolescu (l.p.). STEA
UA : Durbac — BRAGA, E- 
nache, Zafiescu, R. Ionescu — 
D. Alexandru, SUCIU — A- 
CHIM, M. IONESCU, MURA- 
RIU — POSTOLACHI, Pin- 
tea — CIOAREC, MUNTEANU,

CORNELIU. SPORTUL : Chi- 
ciu — Iordănescu, A. HARI- 
TON, C. Hariton (Pandea), 
Batter —Nicolescu, Bujor — 
FUGIGI, Al. Atanasiu, Fl. A- 
TANASIU - - - -
(Căinaru) 
senmayer,

I.E.F.S. — A.S.A. BUCU
REȘTI 2—0 : 88—55 (44—22) și 
99—52 (53—21). Superiori în 
toate compartimentele, studen
ții au cîștigat detașat. (N. TO- 
KACEK — coresp.).

STEAUA — POLITEHNICA 
BUCUREȘTI 2-0 : 104-49 (51—
31) și 103—59 (49—32). întîlni- 
rile, fără istoric, au fost folo
site de antrenorul M. Ncdcf 
drept un bun prilej de a verifi
ca pe toți cei 12 jucători. (G. 
ROSNER — coresp.).

I
I
I
I
I

Au punctat : D. Alexan-

— Galanda,
— Drăgulescu, 
Sofronie.

SERIA I

Ianc
Bo-

SERIA A ll-A

1. FARUL 11 9 1 1 293— 65 30
2. Steaua 11 9 0 2 274— 57 29
3. Sp. stud. 11 8 1 2 154— 67 28
4. C.S.M. 11 4 2 5 72—149 21
5. Rulmentul 11 4 0 7 82—156 19
6. Minerul 11 2 2 7 60—204 17
7. Gloria 11 2 2 7 30—184 17
8. T.C. Ind. 11 2 0 9 51—134 15

1. DINAMO 11 8 2 1 215— 55 29
2. Știința 11 8 2 1 186— 65 29
3. „U* Timiș. 11 8 0 3 201— 78 27
4. Agronomia 114 2 5 75—136 21
.5. Grivita Roșie 11 4 1 6 109—113 20
6. „Poli" lași 11 3 3 5 74—141 20
7. Olimpia 11 3 2 6 74—151 19
8. Vulcan 11 0 0 11 44—239 11

La

CINCI

I.C.E.D. — POLITEHNICA 
IAȘI 2—0 : 103—91 (48—49) și 
84—74 (42—38). Prima repriză a 
întîlnirii de sîmbătă a fost mai 
echilibrată. în continuare, bucu- 
reștenii au dominat evident 
(Dikai 34 p) și au cîștigat pe 
merit, ca și în jocul de dumi
nică de altfel, cînd rezistența 
ieșenilor a fost mai palidă.

DINAMO — C.S.U. BRAȘOV 
2—0 : 111—72 (57—31) și 124— 
80 (62—36). Deși antrenorul D. 
Niculescu a folosit într-o bună 
parte a celor două meciuri ju
cătorii de rezervă (o nouă și 
promițătoare apariție — tînărul 
lhm), dinamoviștii au cîștigat la 
diferențe mari.

turneul internațional de la Brașov

LUPTĂTORI ROMÂNI PE PRIMUL LOC
BRAȘOV, 4 (prin telefon), 

în sala Dinamo din localitate 
a avut loc, sîmbătă și dumi
nică, un turneu internațional 
de lupte libere la care au par
ticipat sportivii din lotul re
prezentativ al țării noastre și 
o selecționată a R.S.F.S. Ruse. 
Atît în prima zi cit și în a doua, 
partidele au fost spectaculoa
se și de apreciabil nivel teh
nic. Luptătorii români au a- 
vut o comportare 
ocupînd primul loc la cinci 
categorii : A. Rențea (48 kg), 
G. Anghel (57 kg), P. Coman 
(62 kg), V. Iorga (82 kg) ți

meritorie

S. Marcov (90 kg). La celelalte 
categorii au ieșit învingători 
sportivii sovietici : S. Beloga- 
zov (52 kg), I. Gaidarbekov 
(68 kg), I. Titov (74 kg), A. Bi- 
sultanov (100 kg) și E. Ikaev 
(+100 kg).

Cele mai aplaudate meciuri 
le-au realizat tînărul G. An
ghel și campionul european al 
categoriei 68 kg, I. Gaidar
bekov. Fostul campion mon
dial L. Șimon (cat. +100 kg) 
a pierdut surprinzător la punc
te în fața luptătorului sovietic 
E. Ikaev.
C. GRUIA — coresp. județean

I
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\ ETAPA A XXII-A: F.C.M. GALATI Șl
INUL HUNEDOARA PIERD DIN AVANS

PENI - 
PLOIEȘTI 
)

nn telefon) 
în tribu- 

ktadion din 
le numeroși 
Lipă echipa 
letalul, for- 
laproape de 
n, însă, re- 
pri nu au 
llruber, Tu
li, care au 
lolul, vrînd 
I lucru. In- 
I, destul de 
laccidentări 
I cu multe 
[trimise la 
Bn general, 
b fost mai 
liză, Meta- 
lazii, apro- 
iManolachc 
I 20), Geor- 
Ipectiv FI. 
B, Simaciu 
fescu (min. 
Iși lovitură 
I reflex al 
It și două 
fceorgescu- 
I- min. 57), 
E dubiu.
■t Simaciu 
Irimisă pe 
llui Dum1- 
liin. 65 — 
|20 de me- 
l? fier, din 
I lui Tr. 
Iib cerințe 
lit cu gaz- 
lu oaspeții 
lostură în
■ cîteva ori 
|z și C. 
K Albina 
I- Toader, 
Ir — Aie
vea), Geor- 
Iridon. Ma
li Mîrzr a — 
Bătrașcu — 
■TI. Dumi- 
1. 73 Flo- 
9 (min. 82

It ALEXE 

Ici - I o-o
I telefon). 
Bd, la Te- 
■ită de a
■ net, care 
Biziția din 
B. Aceas- 
■zarea lor 
■nat" bine 
Bitraatacai 
■cu patru
■ formație,
■ plinească 
■printr-un 
Bnuă miș-
■ jocul a 
Bmbele e- 
Bjocul pe 
Ba se ex- 
B^tp a jo- 
B?ît foarte

Repriza secundă a debutat 
cu un joc mai aei i.sit, au fost 
folosite mai mult extremele, 
s-a jucat mai realist. Tonul 
l-au dat gazdele, care au în
cercat mai mult, creîndu-și 
cîteva ocazii de gol, ratate însă 
de Straț — min. 62, Stoica — 
min. 71, Popoiu — min. 76, 
sau altele oprite de apărarea 
aglomerată a gălățenilor. Oas
peții, mai timizi în această re
priză, au făcut un joc ordo
nat de apărare. A arbitrat : 
Gh. Ionescu (Brașov). VICTO
RIA : Șerbănoiu — Ioniță, A- 
damache, Antipa, Capotă — 
Pavel, Pastia — Stoica, Popoiu 
(min. 83 Gheorguță). Ștraț (min. 
87 Gîdoiu). Gheorghiu. F.C.M. 
GALAȚI : Hagioglu — Ghirca, 
Morohai, Nedelcu. Ion — Burcea 
(min. 78 Haiduc). Ene — Bala- 
ban (min. 78 Pantazis). Bezman, 
Enache. Vochin.

Florin SANDU, coresp.

C.F.R. PAȘCANI - UNIREA FOC
ȘANI 2—1 (2—0). Au marcat : I.
Gheorghe (min. 5) și Apostol (min. 
9), respectiv Ghico (min. 69).

C.S. BOTOȘANI — C.S.M. SUCEAVA
2—0 (1—0). Autorii golurilor : Pante- 
limon (min. 43, autogol) și Dinu 
(min. 80).

PRAHOVA PLOIEȘTI — CELULOZA 
CĂLĂRAȘI 3—0 (2—0). Au marcat : 
Răuț (min. 28), Rizea (min. 32) șl 
Nistor (min. 60).

GLORIA BUZĂU — CEAHLĂUL P. 
NEAMȚ 3—0 (0—0). Au înscris : Nan 
(min. 65), Grozea (min. 80) și Dobre 
(min. 84).

VIITORUL VASLUI — CIMENTUL 
MEDGIDIA 2—2 (1—1). Autorii golu
rilor : Cioacă (min. 44), Spirea (min. 
46) pentru Viitorul, Nedelcu (min. 23, 
din II m, și min. 87).

F. C. BRĂILA — S.C. TULCEA 4—0 
(1—0). Au înscris : Traian (min. 42 șl 
63), Ologu (min. 70) și R. Don 
(min. 85).

C.S.U. GALATI — C.S.M. BORZEȘTI 
2—0 (2—0). Au marcat : Ene (min. 19) 
și Marinescu (min. 29).

(Relatările au fost transmise de co
respondenții : C. Enea, Th. Ungurea- 
nu, I. Tănăsescu, D. Soare, M. Moga, 
N. Costin și Gh. Arsenie).

1. F.C.M. Galați 22 14 3 5 42—15 31
2. F.C. Brăila 22 12 6 4 37—15 30
3. C.F.R. Pașcani 22 11 5 6 39—21 27
4. C.S.U. Galați 22 8 11 3 22—16 27
5. F.C. Petrolul 22 9 8 5 37—24 26
6. Prahova PI. » 22 9 7 6 24—15 25
7. C.S.M. Borz. 22 10 5 7 25—18 25
8. Gloria Buzău 22 9 4 9 30—26 22
9. C.S.M. Sv. 22 9 3 10 22—24 21

10. Vict. Tecuci 22 7 6 9 17—22 20
11. C.S. Botoșani 22 6 8 8 15—26 20
12. Celuloza Căi. 22 8 4 10 26—44 20
13. Ceah. P. N. 22 7 5 10 16—28 19
14. Metalul Plop. 22 7 4 11 24—25 18
15. Unirea Foc. 22 8 2 12 19—28 18
16. Cimentul Med. 22 5 7 10 22—35 17
17. Viit. Vaslui 22 5 6 11 21—36 16
18. S.C. Tulcea 22 4 6 12 16—36 14

ETAPA VIITOARE ( 11 aprilie) î
F.C.M. Galați — C.S. Botoșani (2—0), 
Celuloza Călărași — F. C. Petrolul 
Ploiești (0—2), Viitorul Vaslui — Glo
ria Buzău (O—2), Unirea Focșani — 
Cimentul Medgidia (1—2). C.F.R. Paș
cani — C.S.M. Suceava (0—1), S. C. 
Tulcea — Metalul Plopeni (0—2), 
C.S.M. Borzești — F.C. Brăila (0—2), 
Ceahlăul P. Neamț — Victoria Tecuci 
(0—1), Prahova Ploiești — C.S.U. Ga
lați (0-0).

JCU.
ESUL 
(0-0)

stadionul 
ru, da-to- 
bsul avea 
pte pen- 

fruntea 
pbuzul — 
anse în 
k pericu- 
pșul au 
iar în 

ruit oițe
le, una 
zată de 

I Jucăto- 
fercat să 
Ir-o apă- 
raatacuri

De alt- 
I ambele 
k posibi- 
lorul, iar 
I Apostol 
lapropie- 
Ipartidci, 
I pas de 
h. 82) a 
la cîțiva 
li. 87) a 
Iară I A 
Icurești). 
Iche — 
le. Căței 
tn). Na-

ghi, Zdrăilă — Sultănoiu, Bujor 
(min. 85 Nicolau), Tinichie. 
PROGRESUL : Giron — Plos- 
caru, Badea, D. Ștefan, Grama 
— Fl. Mihai, Dragu (min. 60 
Iatan), Nignea — I. Sandu. 
Țevi (min. 46 Dumitriu II), 
Apostol.

Pompiliu VINTILA

TRACTORUL BRASOV - 
STEAGUL ROȘU BRAȘOV 

0-1 (0-1)
BRAȘOV 4 (prin telefon). Ex

celent timp Ia derbyul local de 
la poalele Timpei. Soare, tri
bune arhipline (peste. 15 000 de 
spectatori), sportivitate deplină 
in teren și în tribune, arbitraj 
excelent, organizare ireproșa
bilă. în plus, înaintea începerii 
partidei, un moment deosebit : 
festivitatea retragerii din acti
vitate a jucătorilor Ivăncescu și 
Vătafu, amîndoi apreciați pen
tru exemplara lor dăruire in 
slujba fotbalului brașovean.

întîlnirea a dat cîștig de cau
ză formației Steagul roșu, mai 
matură, mai rutinată și, fireș
te, mai incisivă și mai pericu
loasă la poarta Tractorului. Uni
cul gol a fost realizat în min. 
23, cînd Gyorfi a prelucrat in
teligent o minge, deschizîndu-1 
pe un culoar favorabil pe Mi
hail, care a înscris sec. Trac

torul a muncit mult, dar, inhi
bată de miza jocului și ezitantă 
în atac, nu și-a putut crea de- 
cît o singură ocazie favorabilă 
(min. 49). în timp ce fosta di
vizionară A a fost pe punctul 
de a maiora scorul în minutele 
50, 65, 69 și 74. Victorie meri
tată a „stegarilor", într-un der
by local fără prea mari virtuți 
spectaculare. A arbitrat Nico- 
lae Rainoa (Bîrlad) : TRACTO
RUL : Cuteanu — Pașca, Roșu, 
Romanov, Goianu — Mareu 
(min. 71 Soporan). Ghileanu, lo- 
nescu — Petrul (min. 46 Oancea), 
Gheorghe, Trăznea. STEAGUL 
ROȘU : Clipa — Hîrlab, Ca- 
dar, Naghi, Micloș — Bucur, 
Popescu, Niță — Mihail, Ari- 
neanu (min. 62 Paraschivescu), 
Gyorfi.

Stelian TRANDAFIRESCU

CHIMIA TR. MĂGURELE - 
CHIMIA RM. VILCEA 

1-0 (1-0)
TR. MĂGURELE, 4 (prin te

lefon). Partida a avut două as
pecte diametral opuse. în pri
ma parte, localnicii au atacat 
puternic. chiar din start, asedi
ind, literalmente, poarta oaspe
ților și obligind apărarea vîl- 
ceană să facă mari eforturi 
pentru a stăvili atacurile în 
trombă ale gazdelor. Firește, 
după felul cum evoluau în te
ren, elevii lui H. Eftimie au 
reușit să deschidă scorul rela
tiv repede, în min. 15, prin 
Cherănoiu, care a înscris spec
taculos cu o frumoasă execuție 
tehnică. Oaspeții au acuzat șo
cul golului și gazdele au mai 
avut trei-patru mari ocazii.

La reluare, rolurile se schim
bă. Fosta divizionară A preia 
inițiativa, combină frumos Ia 
mijlocul terenului, deschide jo
cul pe aripi și prestează un 
fotbal spectaculos. Dar. cu toa
te că au beneficiat de trei 
bune situații de gol, ei le-au 
ratat cu ușurință. Gazdele au 
avut posibilitatea de a-și mări 
avantajul mai ales în min. 56, 
cînd șutul lui Bădăluță, de la 
6 m, a zguduit bara transver
sală. A arbitrat C. Teodoreseu 
(Buzău). CHIMIA TR. MĂGU
RELE : Bîrlă — Zimbrea, Cris- 
tea, Pirvu, Poncea — Pană, 
Șardi (min. 70 Vîlcea), Solomon 
(min. 27 Andrei) — Radu, Che-

SERIA A IlI-a —

RAPID ARAD - F. C.
CORVINUL HUNEDOARA

2-1 (2-0)

ARAD, 4 (prin telefon). Par
tidă atractivă, cu multe faze 
de poartă, datorate atît jocului 
tehnic etalat de hunedoreni, 
cit și rapidității și cursivității 
acțiunilor ofensive purtate de 
localnici. Partida începe în no
ta de dominare a oaspeților, 
Gornea remareîndu-se la un 
șut periculos al lui Georgescu 
(min. 3). Arădenii acționează, 
însă, cu mai multă incisivitate 
în atac. Korponai (min. 10) pro
fită de o ezitare a apărării hu- 
nedorene și, de la 16 m, înscrie 
cu un șut puternic. Jocul oas
peților este destul de lent, iar 
de nesiguranța apărătorilor 
profită, în continuare, arădenii 
și Gyengye (min. 42) majorează 
seoral.

La reluare, în min. 52, Dina 
execută precis o lovitură libe
ră de la 25 m și reduce din 
handicap. Oaspeții încearcă să 
obțină egalarea, dar apărarea 
echipei locale respinge toate 
atacurile acestora. Mai mult, 
în min. 82. Gyengye ratează o 
lovitură de la ll m. A arbi
trat M. Moraru (Ploiești). 
RAPID : Gornea — Ardelean, 
Bermozer, Boruga, Cociuban —

LOTO —PRONOSPORT INFORMEAZĂ
AȘA ARATA O VARIANTA 

CU 13 REZULTATE EXACTE 
LA CONCURSUL PRONO
SPORT, ETAPA DIN 4 APRI

LIE 1976

I. Ascoli — Napoli X
II. Cesena — Cagliari X

III. Fiorentina — Como 1
IV. Inter — Juventus 1
V. Lazio — Verona X

VI. Perugia — Bologna X
VII. Sampdoria — Roma 1

VIII. Torino — Milan 1
IX. Met. Plopeni — Petrolul X
X. Viet. Tecuci —

F.C.M. Galați X
XI. Tractorul Bv. —

Steagul roșu 2
XII. Rapid Arad — Corvinul 1

rănoiu, Bădăluță, CHIMIA RM. 
VÎLCEA : Șchiopu — Teleșpan, 
Ciobanu, Borz, Cincă — Șutru, 
Vergu (min. 43 Piotilie), Con
stantin (min. 50 Iordache) — 
C. Nicolae, Orovitz, Bota.

Aure] PĂPĂDIE, coresp.

BUCUREȘTI 0—1 (0—0). Unicul gol o 
fost realizat de Mihalache (min. 81).

UNIREA ALEXANDRIA — METALUL
MIJA 3—0 (1—0). Autorii golurilor :
Manciu (min. 7) și Voicilă (min. 68
și 75).

DINAMO SLATINA — METROM
BRASOV 2—0 (0—0). Au marcat :
țarălungă 
(min. 75).

(min. 70) și Stane iu

METALUL BUCUREȘTI — VOINȚA

MINERUL MOTRU — ELECTROPU- 
TERE CRAIOVA 1—0 (0—0). A înscris: 
Carabageac (min. 22).

C. S. TIRGOVIȘTE — S. N. OLTE
NIȚA 3—0 (1—0). Autorii golurilor : 
Tănase (min. 28) și Pitaru (mia* 50 
șl 70).

NITRAMONIA FĂGĂRAȘ — F.C.M. 
GÎURGIU 1—1 (0—1). Au marcat : 
Nucă (min. 79) pentru Nitramonia, 
Ciocan (min. 40) pentru F.C.M.

(Relatările au fost transmise de co
respondenții : M. Bizon, D. Mihail, 
D. Moraru-Slivna, G. Jugănaru, M. 
A va nu și V. Lazăr),

1. PROGRESUL 22 14 3 5 38—19 31
2. C.S. Tirgoviște 22 14 2 6 42—21 30
3. bina mo SI. 22 12 5 5 40—16 29
4. Steagul roșu 22 12 5 5 29—18 29
5. Electroputere 22 12 1 9 38—25 25
6. Chimia Rm. V. 22 9 5 8 35—29 23
7. Chimia Tr. M. 22 9 5 8 23—27 23
8. Unirea Alex. 22 7 8 7 18—18 22
9. Voința Buc. 22 8 5 9 27—30 21

10. Metalul Buc. 22 8 4 10 22—27 20
11. S.N. Oltenița 22 8 4 10 23—33 20
12. F.C.M. Giurgiu 22 8 4 10 21—36 20
13. Metalul Mija 22 8 3 11 25—34 19
14. Nrtramon. Făg. 22 7 5 10 21—30 19
15. Tractorul Bv. 22 6 7 9 21—30 19
16. Minerul Motru 22 6 5 11 19—27 17
17. Autobuzul .Buc.
18. MdSăn

22
22

6
6

3
2

13
14

15—31
18—24

15
14

ETAPA VIITOARE (11 aprilie) : Auto
buzul București — C. S. Tirgoviște 
(0—3), Electroputere Craiova — Voin
ța București (4—1). Metalul Mija 
— Chimia Tr. Măgurele (1—5), 
F.C.M. Giurgiu — Unirea Alexandria 
(0—1), Minerul Motru — Progresul 
București (0—1), S.N. Oltenița — Di
namo Slatina (0—5), Metrom Brașov—• 
Chimia Rm. Vîlcea (1—2), Tractorul 
Brașov — Nitramonia Făgăraș (C—1). 
Metalul București — Steagul roșu 
Brașov (0—4).

Gyengye, Leac, — Merteș (min. 
76 Ca tona), Tisa, Dodeanu 
(min. 72 Croitoru), Korponai ; 
F. C. CORVINUL ; Cocii — 
Stan, Ghiță, Vlad, Pintilie — 
Lazăr (min. 68 Cojocaru), Savu 
— Șumulanschi, Ologu (min. 
46 Dina), Șurenghin, Georgescu.

Pavel PEANA, coresp.

DACIA ORĂȘTIE - 
MUREȘUL DEVA 

2-0 (2-0)

ORĂȘTIE, 4 (prin telefon), 
încă din primele minute s-a 
văzut clar tendința echipei oas
pete de a se apăra supranume- 
ric, masîndu-se cu 7—8 jucători 
in apropierea propriului careu 
de 16 m. Evident, în această 
situație, cei care atacă sint e- 
levii antrenorului Ștefan, ei 
lansînd numeroase acțiuni o- 
fensive la poarta adversă, mul
te dintre ele însă lipsite de 
precizie la finalizare. Totuși, 
Dacia reușește deschiderea sco
rului, în min. 34, prin Sava, 
care a reluat fulgerător o min
ge venită de la adversar. încu
rajate de acest gol, gazdele 
domină și, în min. 40, majorea
ză scorul prin Giurgiu, el relu- 
înd precis, cu capul, o centrare 
a lui Faur.

XIII. Dacia Orăștie — 
Mureșul Deva 1

Fond de cîștiguri : 335.218 lei.
NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA 
EXCEPȚIONALA 

„PRONOEXPRES OLIMPIC" 
DIN 4 APRILIE 1976

FOND GENERAL DE C1Ș- 
TIGURI : 1.111.227 lei.

Extragerea
13.

11 14 30 20 28 7

Extragerea 
20 33 30.

a II-a : 35 15 1

Extragerea
20 16 13.

a III-a :: 14 22 35

Extragerea 
29 36 17.

a IV-a ii 13 28 8

Extragerea a V-a : 38 45 21
44 9.

După pauză, jocul se înăs
prește, componenții celor două 
formații se lovesc reciproc, iși 
aduc injurii, dar arbitrul pare 
depășit, tolerind numeroase a- 
bateri, acordînd numai un aver
tisment lui Nenu. De altfel, in 
această repriză s-au putut ve
dea mult mai puține faze de 
poartă decit in prima parte a 
jocului.

A arbitrai Gh. Fodor (Bucu
rești). DACIA : Vasilcin — Ne
nu, Crișan, Galan, Stanca — 
Sava, Lăzurean — Faur, Ure
che, Silaghi (min. 77 Varga), 
Giurigu (min. 75 Bolovan). MU
REȘUL : Bala — Selimessy. 
Cojocaru, Gruber. Miculescu — 
Mihai, Gherga (min. 75 Stan- 
ciu) — Dumitreasa, Iancu, Moț 
(min. 55 Stark) Bocșa.

V. IORDACHE, coresp.

IND. SIRMEI C. TURZII — C. I. L. 
SIGHET 1—0 (0—0). Unicul gol o fost 
realizai de Cojocaru (min. 65).

GLORIA BISTRIȚA — STICLA TURDA 
2—0 (0—0). Au marcat : Ciocan (min. 
52, din 11 m) și Petrovici (min. 89).

MINERUL MOLDOVA NOUA — F.C. 
BAIA MARE 1—0 (0—0). Autorul golu
lui : Nestorovici (min. 48).

UNIREA TOMNATIC — U.M. TIMI
ȘOARA 2—2 (1—1). Au înscris : Ră- 
chinoiu țmln. 23), Tamaș (min. 67, din 
11 m) pentru Unirea, Bostan (min. 
43) și Păcăfan (min. 90) pentru U.M.T.

C.F.R. TIMIȘOARA — METALURGIS
TUL CUGIR 1—0 (1—0). A marcat : 
Periat (min. 23).

VICTORIA CALAN — VICTORIA CĂ
REI 1—0 (1—0). A înscris : Boitoș
(min. 39).

F.C. ȘOIMII SIBIU — GAZ METAN 
MEDIAȘ 2—0 (1—0). Autorul goluri
lor : Frăjilă (min. 12 și 61).

(Relatările au fost transmise de co
respondenții : P. Tonea, I, Toirw, P. 
Sumandan, I. Pavel, C. Crețu, M. 
Grosu și Gh. Topirceanu).

1. F.C. CORV. 22 14 5 3 37—16 35
2. F.C. Șoimii 22 10 10 2 31—14 30
3. F.C. Baia M. 22 11 4 7 28—17 26
4. Gloria Bist. 22 11 3 8 37—21 25
5. Vict. Că lan 22 11 2 9 25—26 24
6. C.F.R. Tim. 22 11 1 10 30—27 23
7. Ind. sir. C.T. 22 10 2 10 32—28 22
8. U.M. Tim. 22 8 6 8 27—28 22
9. Minerul M. N. 22 11 0 11 33—35 22

10. Gaz metan 22 9 3 10 37—27 21
11. Sticla Turda 22 8 5 9 18—22 21
12. Metal. Cugir 22 9 3 10 22—28 21
13. Rapid Arad 22 9 3 10 20—35 21
14. C.I.L. Sighet 22 8 4 10 28—31 20
15. Dacia Orăștie 22 8 3 11 20—25 19
16. Mureșul Deva 22 7 4 11 28—36 18
17. Victoria Cărei 22 5 4 13 17—35 14
18. Unirea Tomn. 22 5 4 13 20—39 14

ETAPA VIITOARE 11 aprilie) :
Victoria Corei — Minerul Moldova 
Nouă (0—2), Gloria Bistrifo — Meta
lurgistul Cugir (0—2), F. C. Boia 
Mare — Rapid Arad (0—1), Unirea 
Tomnatic — Gaz metan Mediaș (0—2), 
Mureșul Deva — Victoria Câlon (2—2), 
C.F.R. Timișoara — U. M. Timișoara 
(1—3), Ind. sîrmeî C. Turziî — 
Sticla Turda (0—1), F. C. Corvinul 
Hunedoara — Dacia Orăștie (5—3), 
F. C. Șoimii Sibiu — C.i.L. Sighet 
(2-2).

Invingind cu 4-1 selecționata sindicala

RAPID A CÎȘTIGAT „CUPA CONGRESUIUI
U. G. S. B.“

înscriindu-se în cadrul nume
roaselor manifestări sportive 
dedicate apropiatului Congres 
al U.G.S.R., partida dintre se
lecționata cluburilor sindicale și 
divizionara A Rapid, disputată 
sîmbătă pe stadionul Republicii, 
a oferit o întrecere plăcută, cu 
multe faze de poartă. Ambele 
echipe au jucat deschis, creîn- 
du-și bune situații de gol, ceva 
mai multe Rapid care, în an
samblu, a avut o evoluție supe-

Extragerea a Vl-a : 32 14 37 
35 29.

Extragerea a Vil-a i 29 14 
26 4 19

Extragerea a VIII-a : 5 1 33 
42 12.

Plata cîștigurilor va începe 
In Capitală de la 19 aprilie 
pînă la 4 iunie ; în țară, de la 
23 aprilie pînă la 4 iunie 1976 
inclusiv ; prin mandate poștale 
de la 23 aprilie 1976.

LA 11 APRILIE 1976 O NOUA 
TRAGERE LOTO 2 1

In toate agențiile Loto—Prono
sport s-au pus in vinzare biletele 
pentru prima tragere Loto 2 a lu
nii aprilie.

Reamintim partlcipanților că se 
cîștigă cu 2 numere din 4 șl cu 3 
numere din 12 extrase.

Cîștigurile minime sint de 100 șl 
200 lei.

Procurați din vreme biletele.

Meciul de mîine 
cu olimpicii olandezi

(Urmare din nan l'- 

un gol, stabilind scorul final la 
4—1.

Dumitru și Zamfir, acciden
tați. n-au jucat. Se speră, to
tuși, în recuperarea lor pentru 
a putea fi folosiți în meciul de 

• marți seara, cu olimpicii olan
dezi.

★

La ora cînd are loc convorbi- 
rrța telefonică cu redacția (ora 

22 la București), lotul olimpic 
de fotbal al țării noastre se 
află la Roosendaai, localitate 
unde, marii scara, va susține 
partida cu echipa Olandei din 
endrul preliminariilor olimpice. 
Odată luate în primire camerele 
de la hotelul „Wouwse Toi", 
Ștefan Covaci și colaboratorii 
săi, C. Drăgușin și Gh. Con
stantin, au făcut cunoscut ju
cătorilor că deși au sosit tîrziu 
vor efectua un antrenament de 
acomodare, la lumina reflectoa
relor, pe stadionul unde va avea 
loc întîlnirea cu echipa Olandei.

Călătoria pînă la Roosendaai 
a . decurs în condiții bune. Lo
tul olimpic a plecat de la ae
roportul Otopeni dimineață (la 
ora 9.25) și, după o escală la 
Frankfurt pe Main, și-a conti
nuat zborul spre Amsterdam. 
Pe aeroportul central al cunos
cutului oraș olandez, delegația 
noastră a fost întîmpinată de 
oficialități ale federației țării 
gazdă, de numeroși ziariști și 
fotoreporteri. De la Amsterdam, 
cale de 230 km pînă la Roosen
daai. drumul a fost parcurs cu 
autocarul. Aici, lotul nostru o- 
limpic a fost așteptat — printre 
alții — de antrenorul federal 
Knobel, care se ocupă de pre
gătirea primei reprezentative 
olandeze.

Roosendaai este o localitate 
situată la granița cu Belcia, 
cunoscută ca centru industrii!, 
care are o populație de 50.000 
de locuitori.

Despre adversarii noștri, de 
marți seară, cîteva scurte infor
mații. Antrenorul selecționatei 
olimpice a Olandei este Arie de 
Vroet, fost jucător la Feyenoord 
și la echipa franceză Le Havre, 
de. nenumărate ori internațional 
olandez. Acesta a convocat de 
sîmbătă seară, la Roosendaai, 
un număr de 18 jucători, din
tre care urmează să fie aleși 
cei 11 titulari. Aici, vremea este 
primăvăratecă . și termometrele 
arată plus 15 grade.

★

Meciul de mîine seară de la 
Roosendaai va fi transmis în în
tregime, pe posturile noastre 
de radio, cu începere de la ora 
21.

rioară partenerei sale. In min. 
33, rapidiștii reușesc să deschi
dă scorul prin Manea. Tot ei, 
la începutul reprizei secunde, 
irosesc două mari ocazii. Ul
timul sfert de oră a constituit- 
perioada cea mai spectaculoasă 
a meciului. După ce în min. 73 
selecționata U.G.S.R. a egalat 
prin Bojin, Rapid — cu un fi
nal mult mai bun — sprintează 
decisiv și înscrie alte trei go
luri, unul mai frumos ca altul, 
prin Rîșniță (min. 77), Manea 
(min. 83) și Bartales (min. 89), 
Cîștigînd cu 4—1 (1—0), fero
viarii au intrat în posesia „Cu
pei Congresului U.G.S.R.".

Arbitrul C. Petrea a condus 
următoarele formații :

SELECȚIONATA U.G.S.R. : 
Constantin (min. 46 I. Gabriel)
— Lupu, Ciocan, Hergane, Gal
— Dom ide, Vișan, Moldovan — 
Atodiresei (min. 46 Cura), Roz- 
nai (min. 46 Bojin), Florea.

RAPID : Ioniță (min. 84 Roș
ea) — Costea, Grigoraș (min. 
46 Niță), FI. Marin. A. Dumi
tru — Angelescu, Rîșniță, M. 
Stelian (min. 46 Dobrin) — 
Bartales, Neagu (min. 59 Le- 
șeanu), Manea. .

In deschidere, selecționatele 
de juniori (A și B) ale Capi
talei au terminat la egalitate : 
3—3 (1—0).

A. VASILESCU



>,Cupa in intimpinarea Congresului U. G. S. R." la box MUHiHU IN LUME Caracas FINALA

DOUĂ GALE REUȘITE, LA GALAȚI AINCEPUTA35AEDITIEALE.DEHALTERE
Simbătă și duminică, _ Sala 

sporturilor din Galați a găzduit 
competiția pugilistică dotată cu 
„Cupa in întimpinarea Congre
sului U.G.S.R.", la care au par
ticipat numeroși boxeri cpmpo- 
nenți ai lotului republican și o- 
limpic și o selecționată sindica
lă. Prezența fruntașilor boxului 
românesc în portul dunărean a 
stîrnit un viu interes în rîndul 
iubitorilor „nobilei arte" din a- 
cest important centru pugilistic, 
la reuniunea de simbătă seara 
fiind prezenți aproape 4000 de 
spectatori. Majoritatea compo
nent ilor lotului, cît și adversarii 
lor din selecționata. sindicală, 
s-au prezentat bine pregătiți și 
au realizat partide, spectaculoa
se.

Gala de simbătă a început cu 
înfringerea unui membru. al lea
tului olimpic, semimpsca Re
mus Cozma, care a fost depă
șit. în special în primele două 
reprize, de gălățeanul Petre 
Ganea. Foarte bine pregătit 
fizic, elevul antrenorului Traian 
Ogrinjeanu și-a urmărit în 
permanență adversarul cu serii 
de lovituri variate, în timp ce 
Cozma a boxat mult prea de
fensiv, evitînd lupta în prime
le șase minute, Cînd Cozma s-a 
decis să accepte schimburile de 
lovituri, în ultima repriză, era 
prea tîrziu să mai poată reface 
terenul pierdut. Niță Robu (cat. 
muscă) l-a dominat categoric 
pe Constantin Angliei (Oțelul 
Moldova Nouă), iar Ion Lungu 
(cocoș) l-a depășit cu puțin pe 
Ștefan Duminică (B. C. Galați). 
După o absență de aproape un 
an din competițiile categoriei 
pană, Gabriel Pomețcu a evo
luat promițător în întîlnirea cu 
Nicolae Buteseacă (B. C. Ga
lați), pe care l-a învins la 
puncte, dar nu fără emoții. Gă- 
lățeanul a realizat o repriză 
(cea secundă) extraordinară,

punîndu-1 în dificultate pe fos
tul campion. Dar, plusul de ex
periență și pregătire l-a ajutat 
pe Pometcu să termine învingă
tor. în excelentă dispoziție 
luptă, S>mion Cuțov (cat. 
șoară) l-a învins categoric 
Ion Budușan (Metalul Buc), 
prit să mai lupte (abandon) 
ultima repriză. într-un 
extrem de disputat, în 
s-au schimbat lovituri puterni
ce, semigreul Costică Dafinoiu 
l-a depășit pe Constantin Văran 
(C.S.M. Reșița). Celelalte re
zultate : semimijlocie : Ion Cicu 
b.p. Ilie Tirîlă (B. C. Galați) ; 
mijlocie mică : Vasile Didea 
b.p. Ncdelea Mocanu (Metalul 
Buc) ; grea : Mircea Simon b.p. 
Ion Giurcă (Metalul Tîrgoviște).

Reuniunea de duminică a 
scos în evidență forma bună în 
care se află selecționabilii Con
stantin Gruescu, Gheorghe Cio
chină, Carol Hajnal, Gheorghe 
Vlad. Mircea Simon, dar și bu
na pregătire a gălățenilor San
du Tirilă, Nistor Boșcu (învin
gători în partidele cu Constan
tin Nap și, respectiv, Damian 
C'impoieșu), Adrian Guțu, Du
mitru Bute și a tînărului tîr- 
goviștean Marin Vișan. Celelal
te rezultate. în ordinea catego
riilor (primii sînt componenții 
lotului) : Alexandru Turei b. p. 
Marin Vișan, Constantin Gru- 
eseu b. p. Dumitru Burdihoi 
(Metalul Buc), Gheorghe Cio
chină b. p. Dumitru Loloț (Me
talul Buc), Gheorghe Vlad b. p. 
Octavian Amăzăroaie (B. C. 
Galați), Calistrat Cuțov b. ab. 3 
(rănire) Adrian Guțu (B. C. 
Galați), Carol Hajnal b.p. Du
mitru Bute (B. C. Galați), Alee 
Năstac b. p. Costică Chiracu 
(B. C. Galați), Mircea Simon 
b. ab. 3 Vas'le Lehăduș (B. C. 
Galați).
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(Urmare din pag. I)

totul pare că lucrează în defa
voarea Măriei (mingi prelinse 
peste fileu sau tușuri care aduc 
puncte prețioase englezoaicei). 
Colac peste pupăză, la 21-21, pe 
serviciul ei și pe rîndul ei de 
atac. Maria trage imparabil. dar 
arbitrii dau punct jucătoarei en
gleze, pe motiv că a fost ă 13-a 
minge. Deci, în loc de 22-21, 
este 21-22. Jocul continuă după 
înlocuirea arbitrului (slabă con
solare)) și Hammersley cîștigă 
la 23. în setul seound Hammer
sley conduce la cîteva puncte 
diferență și cîștigă la 16. Ale
xandru reface din teren în se
tul trei și reușește să și-l ad
judece. la 17. Setul al patrulea 
este cîștigat tot de Hammersley 
cu 21-19, care devine campioană.

Drumul Măriei Alexandru 
spre medalia de argint nu a 
fost presărat cu flori. Ea a tre
buit să învingă adversare va
loroase, după un început „de 
încălzire", cu grecoaica Galanou, 
și după meciurile ceva mai di
ficile, care anunțau ce avea 
să vină pe măsură ce sita cer
nea, cu sovietica Popova, și cu 
daneza Poulsen, toate cîștigate 
cu 3—0.

Simbătă dimineața^ a fost pri
ma încercare dificilă, partida 
cu valoroasa Sportivă cehoslova
că Uhlikova (fosta Vostova) 
Maria a jucat excepțional, a 
preluat conducerea jocului de 
la început și nu și-a lăsat ad
versara să respire. Scor final 
3—0 (8, 12, 9). A urmat semi
finala, simbătă seara, cu Wieb
ke Hendriksen (R.F.G.). Meci al 
nervilor (așa l-a numit Maria), 
în care miza mare obliga pe 
cele două sportive să aștepte și 
să aștepte greșeala adversarei. 
Dar Maria, cu bogata sa expe
riență a știut să cîștige și de 
această dată. A pierdut primul 
set. la 16, dar le-a cîștigat pe 
următoarele trei (18, 13, 13).

Tot la simplu feminin, Liana 
Mihuț a realizat o mare sur
priză. Aceasta a constat atît 
în victoria obținută în fața 
sovieticei Ferdman (medalie de 
bronz la campionatele mon
diale de la Calcutta și cam
pioană europeană de junioare 
la Zagreb), cit și în propor
țiile acestei frujnoase victorii : 
X— 0 (15, 20, 14). Solicitarea 
deosebită din această partidă 
s-a resimțit din plin în urmă-

torul tur, desfășurat la pu
țină vreme, în meciul cu suede
za Hellman. După două seturi 
pierdute Ia 13 și la 10, prin- 
tr-un efort deosebit Mihuț în
vinge în al treilea, la 10, pen
tru ca al patrulea set să fie 
și ultimul, cîștigat de suedeză 
foarte greu, la 19.

Astfel, Liana Mihuț se cla
sează la campionatele europe
ne pe locurile 5—8, ceea ce 
este un rezultat foarte bun 
pentru junioara noastră, parti
cipantă pentru prima dată la 
întrecerea europeană a senio
rilor.

în primul tur al probei de 
dublu feminin, disputat vineri 
noaptea, Maria Alexandru și 
Wiebke Hendriksen (R.F.G.) au 
întîlnit cuplul sovietic Tatiana 
Ferdman, Elmira Antonian, fa
voritul nr. 1 pe tabloul de 
concurs. Primul set se încheie 
la 9 în favoarea dublului în 
care juca Maria, iar al doilea 
la 16. în cel de-al treilea set 
sovieticele .încep să restabilească 
echilibrul și cîștigă la 16. Ele 
își adjudecă și cel de-al patru
lea set, Ia 17. Urmează setul 
decisiv. Alexandru, Hendriksen 
conduc în majoritatea timpului, 
avînd chiar 18—14, pentru ca 
într-un final care a ridicat sala 
în picioare să piardă Ia 19.

ion Hortopan a ocupat locul 6 la categoria muscă
BERLIN, 4 (prin telefon). — 

Simbătă seara au început în 
sala Werner Seelenbinder, din 
capitala R. D. Germane în fața 
a peste 4 000 de spectatori, în
trecerile celei de a 35-a ediții 
a Campionatelor europene de 
haltere. La această importantă 
competiție, considerată pe bună 
dreptate de către specialiști ca 
o repetiție înaintea J.O. de la 
Montreal, participă 175 de spor
tivi din 20 de țări. După des
chiderea festivă au urmat în
trecerile la prima categorie 
— muscă (52 kg.) — la startul 
căreia s-au aliniat 12 concu- 
renți, printre care și recordma
nul lumii, sovieticul A. Voronin 
și campionul mondial de anul 
trecut, polonezul Z. Smalcerz. 
Halterofilii români au fost re- 
prezentați de campionul _ tării, 
Ion Hortopan care, concurînd la 
nivelul posibilităților sale, a 
ocupat locul 6 cu 215 kg (cu 
2,5 kg mai mult decît luna tre
cută, la competiția internațio
nală „Cupa Dunării"). Repre
zentantul nostru s-a angajat în- 
tr-o luptă strînsă pentru locul 
5 cu cehoslovacul Pahol. acesta 
din urmă l-a învins însă la ul
tima încercare de la „aruncat".

ECHIPELE ROMÂNIEI
AU ÎNTRECUT franța
IN DUBLA INTILNIRE

DE GIMNASTICĂ
ROUEN, 4 (prin telefon). 

Simbătă și duminică s-a dis
putat în localitate dubla în- 
tîlnire de gimnastică dintre 
reprezentativele masfililimț» și 
feminine ale Franțcî‘"și ftrnnâ- 
niei. Prezentîndu-se foarte 
bine, reprezentanții noștri au 
cîștigat întrecerile, atît pe e- 
chipe cît și la indivi
dual compus. La masculin, 
scorul general al meciului a 
fost de 558,80—558,35, iar la 
fete formația României a reu
șit o victorie categorică, la o 
diferență de 8 puncte (!) deși 
Nadia Comăneci, lăsată să se 
odihnească, n-a făcut par
te din echipă. în clasa
mentul individual compus, 
Dan Grecu a ocupat lo
cul I în întrecerea băieților (cu 
113,10 p), în timp ce Teodora 
Ungureanu (77,25), Georgeta 
Gabor (76,65) și Anca Grigo- 
raș (75,60) au ocupat, în or
dine .primele trei locuri la 
fete.

BOXERUL FLORIAN GHIȚĂ
OBȚINE 0 NyJĂ VICTORIE 

LA BUDAPESTA
BUDAPESTA (Agerpres). — 

• în ziua a doua a turneului in
ternațional de box de la Buda
pesta, organizat de clubul spor
tiv „Horived", pugilistul român 
Florian Ghiță (cat. ușoară) l-a 
învins la puncte pe maghiarul 
Bordely. La cat. semiușoară, 
marele favorit cubanezul Lazo 
a dispus net la puncte de vest- 
germanul Sandaka. în limitele 
cat. semigrea, cubanezul Rochas 
a cîștigat la puncte meciul cu 
V. Croitoru.

Dar iată cum a evoluat con
curentul român : el a intrat la 
„smuls" al 6-lea, ridicînd ușor, 
în ordine. 90-95 și 97,5 kg. După 
ușurința cu care a ținut 
bara deasupra capului re
gretăm că el nu a încer
cat la 100, sau chiar 102,5 
kg pentru a stabili un nou 
record al țării și a ocupa un 
loc mai bun în clasamentul ge
neral. Clasamentul la stilul 
smuls : 1. A. Voronin (U.R.S.S.)
107.5 kg (din a patra încercare
108.5 kg — nou record mon
dial), 2. G. Koszegi (Unga
ria) 102,5 kg, 3. Z. Smalcerz 
(Polonia) 100 kg, 4. I. Hortopan 
(România) 97,5 kg.

La stilul aruncat I. Hortopan 
intră tot al 6-lea și ridică 112,5 
kg, apoi 117,5 kg și ratează ... 
bara care cîntărește 122,5 kg. 
El a ocupat la acest stil locul 6. 
Clasamentul la stilul aruncat :
1. G. Koszegi 132,5 kg, 2. A. Vo
ronin 132,5 kg (departajați după 
reeîntărire ; din a patra încer
care 140,5 kg — nou record 
mondial), 3. L. SzGcs (Unga
ria) 130 kg. CLASAMENT GE
NERAL : 1. A. Voronin 240 kg,
2. G. Koszegi 235 kg, 3. L. Sziics 
230 kg, 4. Z. Smalcerz 227,5 lefi, 
5. B. Pahol (Cehoslovacia) 220 
kg, 6. Ion Hortopan (România) 
215 kg.

întrecerile continuă.
Ion OCHSENFELD

Finala turneului internațio
nal de tenis de la Caracas 
(Venezuela), pentru „Cupa 
Altamira", va opune pe cam
pionul român Ilie Năstase cu
noscutului jucător mexican 
Raul Ramirez. In semifinalele 
competiției, amîndoi protago
niștii au obținut victorii cla
re i Năstase l-a învins cu 6—3, 
6—1 pe americanul Jeff Boro- 
wiak, în timp ce Ramirez cîș- 
tiga, cu 6—2, 6—4, în fața li
derului Circuitului W.C.T., 
Arthur Ashe. Rezultate din 
„sferturi" 1 Năstase — Van 
Dillen 6—3 ,6—4 ; Borowiak 
— Gottfried 6—4, 7—6. Ilie
Năstase .alături de Jeff Boro
wiak, va fi prezent și în fina
la de dublu, avînd că adversa
ră perechea formată din 
Brian Gottfried și Raul Rami
rez. în semifinale : Năstase, 
Borowiak — Stockton, Van 
Dillen 6—4, 6—4.

Tot la Caracas s-a disputat 
o partidă 
Ashe și D. 
turneului W.C.T. de 
A cîștigat Stockton 
6—3.

La Sao Paulo 
pentru „Trofeul

restantă, între A, 
Stockton (finala 

la Lagos), 
cu 6—4,

(Brazilia), 
Copersucar", 

se întîlncsc în finală suedezul 
Bjorn Borg și argentinianul 
Guillermo Vilas. Primul s-a 
calificat în dauna brazilianului 
Thomas Koch, cu 7—6, 6—4,
iar cel de-al doilea a cîștigat 
greu în fața lui Andrew Patti
son I 7—5, 3—6, 6—2.
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Turnee la Houston și Nisa 
Continuă C.E., la Berlin 
In preliminariile olimpice; Olanda 
România, la Roosendaal 
Maratonul de la Atena 
In preliminariile olimpice : 
mană — Cehoslovacia, la Leipzig ; 
meci amical1 Italia — Portugalia, 
Torino 
Turneu international la Szczecin 
Campionatele S.U.A., la Long Beach 
C. M. (grupa A) la Katowice 
Turnee finale : C.C.E. (b), la Eupen 
Cupa cupelor (f). la Bratislava 
Turneu international, la Amersfoort (O- 
landa)
B. D. Germană — România (f.m.). la 
Saafeld
Meci Newcombe — Ramirez, pentru 
Trofeul Avis. în Hawaii

R. D. Ger- 
în 
la

și

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT
ATLETISM * Ca prilejul unul 

concurs desfășurat In orașul Co
lumbia (Carolina de Sud), ame
ricanul Harvey Glance (18 ani) 
a egalat recordul mondial la 180 
m plat — 9,9 sec. Este al 8-lea 
atlet creditat cu această perfor
mantă. a La Santa Barbara (Ca
lifornia), atleta Jane Frederick 
a stabilit un 
la pentatlon, 
de maraton 
s-a încheiat 
nulul Jose

nou record al SUA 
cu 4 732 p. • Cursa 
redus de la Haga 
cu victoria belgia- 

_ Revijn. cronometrat
pe 22 km în 1 h 03:24. Pe locu
rile următoare s-au clasat en
glezii Chris Stewart — 1 h 03:24,4 
și Jev Norman — 1 h 03:29,2.

BASCHET ■ Meciurile din pri
ma zi a --------- --
Cracovia s-au încheiat cu urmă
toarele 
România — -- . . .
nia A — Polonia B 91—73 (44-36). 
• La Praga. Cuba — Cehoslova
cia 85—71 (39—48).

BOX • Mexicanul Alfonso Za
mora și-a păstrat titlul de cam
pion mondial profesionist la cat. 
cocos (WBA), învingînd prin 
k.o.t. 2 pe Eusebio Pedraza (Pa
nama). a Boxerul panamez Ri- 
goberto Riasco este campionul

turneului feminin de la

rezultate : Franța —
85—58 (38—25) ; Polo-

CAMPIONATE
ITALIA (etapa 24) ; Ascoli 

— Napoli 0—0, Cesena — Ca
gliari 0—0, Fiorentina — Como 
4—1 (Antognoni, Bresciani, 
Desolati 2, respectiv Pozzato), 
Internazionale — Juventus 1—0 
(Bertini), Lazio — Verona 1—1 
(Luppi autogol, respectiv Zigo- 
ni), Perugia — Bologna 1—I 
(Vannini, respectiv Nanni), 
Sampdoria — Roma 1—0 (Sai- 
tuitti), Torino — Milan 2—1 
(Graziani, Garritano, respectiv 
Calloni din 11 m). în clasa
ment : Torino 36 p, Juventus 
35 p, Milan 32 p, Inter 30 p.

CEHOSLOVACIA (în etapa 
22). Slovan Bratislava — Loko
motiv Kosice 2—1 ; Dukla Pra- 
ga — Zilina 1—0 ; Slavia Pra- 
ga — Jednota Trencin 3—1 ; 
Zbrojovka — Inter 2—1. în cla
sament : Slovan Bratislava 26 p,

Zbrojovka Brno 25 p și Slavia 
Praga 25 p.

FRANȚA (în etapa 30) : Lyon 
— Lens 4-1 ; Nap-tes — Metz 
2—0 ; Bordeaux — Nisa 1—0 ; 
Strasbourg — Reims 1—1 ; So- 
chaux — Avignon 1—1. în cla
sament conduce Nantes.

ANGLIA (etapa 38) ; Arsenal 
Tottenham 0—2 ; Birmin

gham — Aston Villa 3—2 ; 
Coventry — Leicester 0—2 ; 
Middlesbrough — Ipswich 2—0; 
Newcastle — Queens Park Ran
gers 1—2 ; Li terpool — Ever
ton 1—0 ; Stoke — Manchester 
City 0—0. Conduce Queens Park 
Rangens 53 p.

ALTE MECIURI
• în preliminariile turneului 

olimpic, la Lagos : Nigeria — 
Maroc 3—1 ; iar la Seul : Co
reea de Sud — Israel 3—1.

a în preliminariile C.M., la 
Santo Domingo : Haiti — Rep. 
Dominicană 3—0 (2—0).

• în turneul pentru juniori 
de la Bastia : Iugoslavia — 
Bulgaria 2—2, Ungaria — sel. 
Corsicii 2—0.

« La Cairo meci amical,

(80.000 de spectatori) : Zamalek 
— Borussia Monchengladbach 
1—2.

R. F. GERMANIA : în sfer
turile de finală ale Cupei
R. F.G. : F. C. Koln — Bayem 
Munchen 2—5 (Muller a mar
cat 3 goluri) ; Hertha — Voel
klingen 1—1 (după prelungiri) ;
S. V. Hamburg — F. C. Ham
burg 2—1 ; Kaiserslautern — 
Fortuna Diîsseldorf 3—0.

mondial profesionist la caf- su- 
per-cocoș. în urma victoriei ob- ■ 
tinute prin ab. 9, în fața fili- 
pinezulul W. Nakayama.

HANDBAL a „Cupa campio
nilor europeni" (f) a fost câști
gată de echipa Ttadnicki Belgrad, 
învingătoare cu 22—12 (11—4) 
supra formației Mora Swift 
landa). în finala disputată 
Belgrad.

MOTO a Giacomo Agostini ._ 
„MV Agusta") a cîștigat proba de 
500 cmc pe circuitul de la Imola, 
cu o medie orară de 142,360 km, 
fiind urmat de Phil Read si Teuvo 
Lansivuori (ambii, pe 
La clasa 350 
nit lui Tello 
maha").

NATAȚIE
(California), _____
Zolban Verraszto a stabilit un nou 
record mondial pe 400 m mixt cu 
timpul de 4:26,0 (v.r. Andrăs Har- 
gitay 4:28,80). Englezul David Wil
kie a stabilit cea mai bună per
formanță mondială a anului in 
proba de 100 m bras — 1:04,46. 
Alte rezultate : 400 m liber — 
Doug Northay (S.U.A.) 3:56.48 ; 200 
m spate — John Naber (S.U.A.) 
2:03,25 ; 100 m delfin (f) — Wendy 
Bogiioli (S.U.A.) 1:02.14 ; 200 m 
spate (f) — Cheril Gibson (Cana
da) 2:18,11 : 400 m liber (f) — Shir
ley Babashoff (S.U.A.) 4:15,82. • 
Rezultate din turneul de polo de 
lă Hanovra : U.R.S.S. — Grecia 
7—4 ; R.F.G. — Cuba 8—5 ; Iugo
slavia — Anglia 11—2.

POPICE a Desfășurată în- locali
tatea cehoslovacă Svit, dubla îrf- 
tîlnlre internațională Cehoslovacia
— B.D. Germană s-a încheiat cu 
victoria gazdelor : 5 448—5 431 la 
masculin și 2 524—2 482 la feminin.

SCRIMA a Patrulaterul mascu
lin de floretă „Cupa Gaudini", 
desfășurat la Budapesta, a reve
nit echipei Ungariei — 3 victorii, 
urmată de Italia. Franța și Roma
nia. a La Minsk, turneul feminin 
de floretă a fost cîștigat de sovie
tica Olga Kneazeva, cu l v. ie locu
rile următoare s-au clasat coechi
pierele sale Valentina Nikolaeva și 
Valentina Sidorova cu cite 3 v.

TENIS ■ Echipa Angliei condu
ce la Zurich, cu 2—0 în meciul 
pentru „Cupa Davis" cu Elveția. 
Taylor și Mottram au cîștigat pri
mele două simpluri. a Chris Evert 
a fost învinsă de Evonne Goola- 
gong, în finala de la Philadelphia: 
3—6, 6—7. a> Finală, la Toronto : 
Riessen — Tanner 6—4, 7—6. a se
mifinale la Barcelona : Bertolucci
— Panatta 6—7, 6—3, 12—10 ; Kuki
— Gisbert 7—6, 6—4.

a- 
(O- 
la

(pe

„Suzuki").
cmc, victoria a reve- 
Buseherini (pe „Ya-

• La Long Beach 
înotătorul maghiar
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