
Ieri, peste 60 000 de tineri din Capitală

PE MARELE ȘANTIER
AL MUNCII Șl RECONSTRUCȚIEI

ln Parcul Tineretului, studenții Facultății de medicină generală, 
anul I Foto : Vasile BAGEAC

Au trecut 16 zile de cînd 
Bucureștiul nostru drag a fost 
afectat grav, de pe urma groaz
nicului cutremur din seara zi
lei de 4 martie, zile în care 
oamenii muncii din Capitală, 
de pretutindeni din tară, au 
depus eforturi, o muncă tita
nică, plină de dăruire, eroism 
și sacrificiu, pentru înlăturarea 
gravelor consecințe ale seismu- 
lu!

In cea de a 16-a zi, ieri, du
minică, o zi frumoasă de pri
măvară, cu soare puternic, Ca
pitala a fost din nou un imens 
șantier. Eroii ? Copii, tineri și 
adulți, dornici să înlăture, de 
urgență — așa cum a indicat 
secretarul general al partidului 
— urmările cutremurului. 1

Ne vom referi însă, în cele 
ce urmează, la efortul remar
cabil depus ieri de către tinerii 
din Capitală. în cadrul unei 
mari acțiuni organizate de că

tre Comitetul municipal Bucu
rești al U.T,P., zeci de mii de 
tineri — muncitori, elevi, stu- 
denți — au împînzit orașul, 
lucrînd cu un devotament demn 
de toată lauda. Pe unii, de la 
întreprinderile Vulcan, Electro
magnetica, Laromct, i-am aflat 
ajutînd la darea în folosință a 
unor blocuri noi — pe șos. Ian- 
cului, Calea Giurgiului, șos. 
Giulești. in Colentina — pentru 
sinistrați. Alții, de la U.C.R., 
Electrofar, Complexul Grivița, 
lucrau la gropile Bragadiru și 
Străulești pentru recuperarea 
unor materiale de construcții. 
Mulți tineri din sectorul 8 a! 
Capitalei munceau la înlătura
rea molozului, la consolidarea 
unor imobile avariate de pe 
Bd. 1 Mai, bd. Străulești. Prin-

Modesto FERRARINI

(Continuare in poo ?—3)
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După etapa a 19-a a Diviziei A de fotbal

DINAMO Șl STEAUA 
ANUNȚĂ UN DERBY PASIONANT
• Jiul, in serie, a urcat pe locul trei I ® Rapid ratează penalty-ul victoriei în mi

nutul 85 I ® A.S.A. Tg. Mureș pierde acasă unul din punctele de la Pitești ®
Dudu Georgescu — golul 23 — a reluat cursa pentru „Gheata de aur"

REZULTATE TEHNICE
A.S.A. Tg. Mureș - S.C. Bacău 0-0
Steaua — Universitatea Cv. 3-2 (2-0)
Politehnica lași — Sportul stud. 3-1 (2-0)
Progresul — F.C. Constanța 1-0 (1-0)
F.C. Corvinul - Jiul 2-2 (1-2)
U.T.A. — Dinamo 3-3 (1-0)
Rapid — F.C. Argeș 0-0
Politehnica Timișoarai - F.C. Bihor 2—0 (2—0)
F.C.M. Galați - F.C.M. Reșița 3-1 (2-0)

ETAPA VIITOARE (duminică 27 martie)
Steaua — Dinamo (2-5)
Progresul — Sportul studențesc (0-4)
F.C.M. Reșița — F.C. Corvinul (1-6)
A.S.A. Tg. Mureș - F.C. Bihor (0-1)
F.C.M. Galați - S.C. Bacău (0-5)
Univ. Craiova — Politehnica Tim. (0-1)
U.T.A. — F.C. Constanța (0-3)
F.C. Argeș — Politehnica lași (0-2)
Jiul — Rapid (0-3)

Citiți în paginile 2—3 cronicile 
jocurilor din etapa a 19-a a Di
viziei A

CLASAMENTUL
1. DINAMO 18 10 5 3 41-20 25
2. Steaua 19 11 2 6 36-23 24
3. Jiul 19 10 3 • 30-24 23
4. Univ. Craiova 19 9 4 6 36-22 22
5. Politehnica Tim. 18 10 1 7 24-19 21
6. A.S.A. Tg. Mureș 19 9 3 7 18-15 21
7. U.T.A. 19 7 6 6 26-36 20
8. Sportul stud. 18 7 5 6 20-15 19
9. F.C. Argeș 19 7 5 7 25-31 19

10. Progresul 19 7 5 7 26—37 19
11. F.C. Bihor 19 6 6 7 26-26 18
12. F.C.M. Reșița 19 7 4 8 26-29 18
13. Politehnica lași 19 6 5 8 25-19 17
14. S.C. Bacău 19 6 4 9 21-23 16
15. Rapid 19 6 4 9 22-27 16
16. F. C. Corvinul 18 5 6 7 18-25 16
17. F.C. Constanța 19 6 2 11 20-26 14
18. F.C.M. Galați 19 3 4 12 19-42 10

GOLGETERII

GAMIA VOICA 
Șl LEONARD AZZOLA,

CAMPIONI
LA PATINAJ ARTISTIC

MIERCUREA CIUC, 20 (prin 
telefon). în finalul campionate
lor republicane de patinaj ar
tistic ale seniorilor — ediția 
1977 — pe lista învingătorilor 
au fost adăugate două nume 
noi : Leonard Azzola și Qabrie- 
la Voica. Ii felicităm pentru 
frumoasa lor performanță și 
menționăm că pentru a ajunge 
să îmbrace tricourile de cam
pioni cei doi sportivi au avut 
de înfruntat o ripostă 'deosebit 
de dîrză din partea celorlalți 
pretendenți la titlu, succesul 
lor concretizindu-se abia in 
finalul întrecerilor, după epui
zarea ultimei probe a dificilu
lui examen : liberele. Astfel, 
la obligatorii, Atanasie Bulete 
s-a detașat de colegul său de 
club Bogdan Krutîi doar CU 
4 sutimi de punct (11—18,92 p 
față de 11—18.96 o) ; la pro
gramul scurt, Bulete s-a dis
tanțat de al doilea clasat, de 
astă dată Adrian Vasile, din 
nou cu foarte puțin (5—20,68 
p față de 12—20,08 p). O si
tuație asemănătoare am întîlni- 
t-o și la fete. La programul 
scurt, de pildă, Cornelia Picu, 
Mariana Chițu și Gabriela Voi
ca au realizat 6—18,72 p. 
11—18.40 p și respectiv, 15—18, 
16 p ! Iată cum arată clasa
mentele finale ale acestor dis
putate campionate : MASCU
LIN : 1. Leonard Azzola (Trac
torul Brașov) 6—39.76 p ; 2. 
Adrian Vasile (I.E.F.S.) 11—89, 
66 p ; 3. Atanasie Bulete (Trac
torul) 13—88,90 p ; 4. Bogdan
Krutîi (Tractorul) 2d—87,48 p : 
5. Adrian Georgescu (Șc. sp. 2 
București) 25—83.46 p : FEMI
NIN : 1. Gabriela Voica
(I.E.F.S.) 5—89,50 p ; 2. Cor
nelia Picu (I.E.F.S.) 10—87,38
p ; 3. Mariana Chițu (Tracto
rul) 15—84.06 p ; 4. Irina Ni- 
chiforov (I.E.F.S.) 21—80.64 p ; 
5. Tereza Nencu (Șc. sp. 2. 
Bucrrești) 25—76,84 o.

Gh. STEFĂNESCU

VIZITA MINISTRULUI CULTURII, SPORTURILOR
Șl TINERETULUI DIN REPUBLICA NIGER

Simbătă 
Capitală

dimineața a sosit în 
o delegație condusă 

de Garba Sidikou. ministru al 
culturii, sporturilor și tineretu
lui din Republica Niger, care 
va efectua o vizită in țara 
noastră.

La sosire, delegația a fost 
salutată de tovarășii Ion Traian 
Ștefănescu, prim-secretar ai 
C.C. al U.T.C., ministru pentru 
problemele tineretului, general- 
locotenent Marin Dragnea, 
președintele Consiliului Na
țional pentru Educație Fizică și 
Sport, de reprezentanți al Con
siliului Culturii si Educației 
Socialiste.

in cadrul convorbirilor, care 
au avut loc în aceeași zi, des
fășurate într-o atmosferă caldă, 
prietenească, s-a realizat un 
util schimb de opinii privind 
activitatea pe linie de tineret și 
sport din cele două țări, pre
cum și căile de dezvoltare a 
colaborării bilaterale.

Cu acest prilej, oaspetele a 
transmis poporului și tinere
tului român, sentimentele 
compasiune și solidaritate 
poporului și tineretului 
Republica Niger în legătură
recentul seism care a afectat 
țara noastră. >

de 
ale 
din
cu

DINAMO BRAȘOV, CAMPIOANĂ
LA ȘTAFETA DE BIATLON

PIATRA ARSA, 20 (prin tele
fon). Cursa de ștafetă din ca
drul campionatelor naționale de 
biatlon, așteptată cu mult in
teres. a fost o întrecere deose
bit de spectaculoasă. După pri- 

— în 
perfect 

Ora- 
Ștcfan Urs, un schior 
și cu reale calități de 
Principalele 
Dinamo și A.S.

mul schimb conducea 
mod surprinzător, dar 
meritat — ștafeta C.S.U. 
dea prin * 
înzestrat 
trăgător, 
echipele 
mata Brașov, au schimbat 
o oarecare distanță, dar șe ve
dea că angajamentul este din 
ce în ce mai ferm. Și, astfel, 
întrecerea a continuat cu dîr- 
zenie timp de trei schimburi, 
după care echipele A.S.A. — 
prin Cornel Potroanchen — și 
Dinamo — prin Gheorghe Du
ca — au predat ultimul schimb 
celor mai in formă alergători 
ai acestei ediții a campionate
lor, Victor Fontana și Gheor
ghe Gârniță. Ritmul impus de 
Gârniță și-a spus cuvintul încă 
de la prima buclă de 2,5 km, 
cind a trecut in frunte și a 
luat un avans însemnat. Aștep
tăm cu interes tragerea la țintă. 
Se cunoștea că ambii alergători 
sînt și buni trăgători. ' 
confirmat și de data 
deoarece au avut zero 
nalizare. Dar Gârniță, 
ușor, plutind parcă peste stra

tul de zăpadă, s-a îndepărtat 
la peste două mintue de adver
sarul său și, astfel, Dinamo Bra
șov (antrenori Ștefan Stăicules- 
cu și Gheorghe Vilmoș). cu o

Mihai BĂRĂ

(Continuare in pag. 2—3)

favorite,
Ar

ia

Ei au 
aceasta, 

ture pe- 
alergînd

23 GOLURI : D. Georgescu (Dinamo) — 2 din 11 m.
12 GOLURI : Radu II (F.C. Argeș).
10 GOLURI : Dumitrache (Jiul) — 2 din 11 m, 

Ghergheli (F.C. Bihor) — 2 din 11 m.

Așa a înscris Iordănescu. direct din lovitură liberă, golul victoriei 
echipei sale. (Fază din meciul Steaua — Universitatea Craiova)

Foto : Dragoș NEAGU

REUNIREA LOTULUI REPREZENTATIV
Lotul reprezentativ care se pregătește pentru jocul de miercuri, 

cu echipa Turciei — s-a reunit ieri dimineață la București. S-au 
prezentat toți jucătorii convocați, adică : Iordache, Cristian (portari), 
Cheran, Sătmăreanu II, Sameș, Grigore, Vigu, Anghelini (fun
dași), Dumitru, Boloni, Bălăci, Mulțescu (mijlocași). Troi, Dudu 
Georgescu, C. Zamfir, Iordănescu, Dănilă (atacanți). In cursul di
mineții, întregul lot (mai puțin Mulțescu, accidentat in partida de 
la Hunedoara, și Cristian, care a jucat după-amiază cu echipa sa de 
club F. C. Argeș) a efectuat un antrenament pe stadionul Dinamo. 
Astăzi sînt prevăzute două ședințe de pregătire (dimineața pe 
stadionul Dinamo, după-amiază pe stadionul Steaua).

Lotul de tineret (21 ani), care va întîlni miercuri, la Samsun, 
in cadrul Cupei Balcanice, selecționata similară a Turciei, urmează 
să părăsească Bucureștiul în cursul zilei de astăzi.

Pregătirile hocheiștilor noștri pentru C. M

DUBLĂ VERIFICARE CU STROJARNE MARTIN
Continuîndu-și programul de 

pregătire în vederea participă
rii la întrecerile grupei „A“ a 
campionatului mondial, selec
ționata noastră de hochei a 
susținut, sîmbătă și duminică, 
pe patinoarul artificial acoperit 
din Miercurea Ciuc, două par
tide de verificare în compania 
formației Strojarne Martin, din 
liga a Il-a a campionatului ce
hoslovac.

In ambele meciuri victoria a 
revenit jucătorilor români cu 
scorurile de 5—4 (2—2, 1—0,
2—2) și 7—2 (2—0, 2—0, 3—2).

Prima întilnire a fost mai e- 
chilibrată (și de mai slabă va-

loare tehnică), datorită evolu
ției sub posibilități a reprezen
tativei române, care s-a lăsat 
angrenată în jocul închis al 
oaspeților. Au marcat : Axintc 
(2), Tureanu, Antal și Olenici. 
respectiv, Bellan (2), Zemann 
și Lanko.

Duminică, în schimb, lotul 
nostru și-a făcut jocul, impri- 
mînd meciului un ritm foarte 
rapid, ceea ce a făcut ca spec
tacolul să fie deosebit de agrea
bil. Autorii golurilor : Costea 
(2), Pisaru (2). Tureanu, Axinte. 
Antal, respectiv, Zemann și 
Sramel.

Din echipa română 
marcat, în special, 
Gh. Huțan, perechea 
dași Gal-Antal și linia 
Costea-Tureanu-Axinte.

Presneanu, 
A. Balint

s-au re- 
portarul 
de fun
de atac

M.

încasările

(Ro-

de la
24 000

Au arbitrat :
Gh. Tașnadi și 
mânia).
, De notat că 
cele două jocuri (peste
lei) ca și haremurile cuvenite 
arbitrilor și oficialilor au fost 
depuse in „Contul 1377“.

Astăzi, Ia Poiana Brașov, are 
loc cea de a treia intîlnire.

V. FAȘCANU, coresp.



CAMPIONATE, COMPETIȚII I
CAMPIONATELE 

DE ATLETISM PE TEREN 
ACOPERIT 

ALE JUNIORILOR
FOCȘANI, 20 (prin telefon). 

Sezonul atletic ’77 pe teren a- 
coperit s-a încheiat, odată cu 
desfășurarea ultimei competiții 
înscrisă în calendarul oficial
— campionatele republicane ale 
juniorilor de categoria I. Se 
poate spune de la bun început, 
că ediția din acest an a com
petiției rezervată juniorilor se 
înscrie printre cele mai reuși
te la care am asistat în ultimii 
ani. La baza afirmației stau, 
desigur, performanțele. Pe lis
tele cu rezultatele concursului 
figurează performanțe promiță
toare, au fost îmbunătățite sau 
egalate mai multe recorduri na
ționale. Dintre acestea remar
căm in primul rînd pe cele ob
ținute de Otilia Șomănescu 
(Steaua), învingătoare la 60 m 
eu 7,3. timp mai bun cu o ze
cime decît vechiul record — si 
situat tot la o zecime de se
cundă de recordul de senioare
— și Liviu Maltei (Liceul 2 
Iași )— 2,10 m Ia săritura în 
înălțime, care a urcat cu doi 
centimetri recordul juniorilor 
mari și cu trei centimetri pe 
cel al... juniorilor II (Maftei 
este născut in 1960). Au fost 
egalate recordurile Ia 60 m 
(6.6 Vasile Selever) și 60 mg 
(7,8 Marcel Bogdan în serii), și 
cel al juniorilor II la 60 m (6,7 
Adrian Stoica).

Rezultate tehnice : BĂIEȚI : 
60 m : V. Selever (Șc. sp. Satu 
Mare) 6,6 — record ega
lat, C. Ivan (Șc. sp. Mediaș) 
6,7 ; 60 mg : Ion Oltean
(L.C.E.A.C-lung Muscel) 8,0, 
S. Floroiu (L.C.E.A.) 8,0, M. 
Bogdan (Șc. sp._ atletism) 8,0 ; 
lungime : S.
Alba Iulia) 7,09 
L. Maftei (Lie. 2 
record. Nicolae 
Brașov) 2,07 m, 
(Steaua) 2,07 m ;
Cercel (Lie. V. Roaită Rm. Vîl- 
cea) 15,17 m ; prăjină : I. Gru- 
măzescu (C.S.M. Iași) 4,60 m; 
greutate : Viorcl Savu (Meta
lul) 14,48 m; FETE : 60 m : O- 
tilia Șomănescu (Steaua) 7.3 — 
record, Nicoleta Glogovețean 
(Șc. sp. Mediaș) 7,5 ; 60 mg : 
Victoria Păiușan (Lie. 1 Bra
șov) 8,6, Elena Sandu (Steaua) 
8,6; lungime : Margareta Fodor 
(Șc. sp. Cluj-Napoca) 6,15 m ; 
înălțime: Mihaela Ghețu (C.S. 
Școlar) 1,73 m ; Iolanda Pa- 
chițu (Lie. 2 Iași) 1,73 ; greutate: 
Steluta Duculescu (L.C.E.A.) 
14,29 m.

Vladimir MORARU 
TURNEUL CLUJEAN 

AL DIVIZIEI A 
LA BASCHET

CLUJ-NAPOCA, 20 (prin 
lefon). în Sala sporturilor 
localitate a început penultimul 
turneu al campionatului repu
blican de baschet feminin, pînă 
acum desfășurîndu-se meciurile 
etapelor a 16-a și a 17-a. în
trecerile s-au încheiat cu re
zultate normale. Unele partide 
au oferit spectacole atrăgătoa
re, de exemplu meciul dintre 
Olimpia București și Mobila 
Satu Mare, despre care se 
poate spune că a fost cea mai 
interesantă întîlnire de 
acum. Ritmul jocului a 
trepidant, ambele formații în- 
treeîndu-se în intercepții, con
traatacuri, precum și atacuri 
poziționale deosebit de rapide. 
Prima repriză s-a încheiat în 
avantajul sătmărencelor (49— 
44), dar în a doua bucureșten- 
cele. avînd in Alexandrina Bâră 
și Florentina Căprița jucătoare

Rizea (Unirea
m; înălțime :
Iași) 2,10 m —
Aron (Lie. 1 

A. Proteasa 
triplusalt : R.

te- 
din

pînă 
fost

în formă excelentă, au recupe
rat, au egalat și au realizat 
victoria la diferență : 102—80.
S-au remarcat : Alexandrina 
Bâră 45 p, Florentina Căprița 
16 p, Alexandrina Tomescu 20 
p, Adriana Nicolau 9 p de Ia 
Olimpia, respectiv. Ildiko Mi- 
halka 12, Iudith Gross 28, Ag
neta Bartha 20.

Un alt meci care a reținut 
atenția publicului a fost cel 
dintre Universitatea Cluj-Napo
ca și Crișul Oradea. Gazdele, 
beneficiind de doi pivoți în 
vervă — Doina Prăzaru și Măn- 
dica Ciubăncan — precum și de 
forma remarcabilă a Floarei 
Anca, au reușit să acumuleze 
în primele 20 de minute un 
avans de 11 p, pe care l-au 
menținut în repriza a doua.

Iată rezultatele care, mențio
năm, nu au produs modificări 
în pozițiile cheie ale clasamen
tului : Voința București — U- 
niversitatea Timișoara 81—102 
(42—57), Rapid București — Să
nătatea Ploiești 98—68 (59—32), 
I.E.F.S. — C.S.U. Galați 80—46 
(37—28), Politehnica București
— Voința Brașov 81—63 (51—27), 
Universitatea Cluj-Napoca — 
Crișul Oradea 88—77 
Olimpia București — 
Satu Mare 102—80 
C.S.U. — Crișul 58—44 
Universitatea Timișoara — Po
litehnica 64—79 (30—41), Mobi
la — I.E.F.S. 80—106 (39—55), 
Rapid — Voința București 
88—47 (40—23), „U“ Cluj-Napo
ca — Sănătatea 88—80 (47—40), 
Voința Brasov — Olimpia 
64—68 (22—30).

Mircea RADU — coresp. 
STEAUA ÎNVINGĂTOARE 
ÎN TURNEUL DE HANDBAL 

DE LA BRAȘOV
BRAȘOV, 20 (prin telefon de 

la corespondentul nostru C. 
Gruia). Vineri, simbătă și du
minică s-a desfășurat în. Sala 
sporturilor un interesant turneu 
de handbal masculin. Au par
ticipat : campioana țării — 
Stea.ua, echipa de tineret a 
României, H. C. Minaur Baia 
Mare și Dinamo Brașov. Iată 
rezultatele :

Steaua cu 
26—25, cu H. 
Mare 36—24 și 
neret — 
chipa de tineret a României cu 
H. C. Minaur Baia Mare 23— • 
23, cu Dinamo Brașov 31—18 ;
H. C. Minaur Baia Mare — 
Dinamo Brașov 32—30. în urma 
acestor rezultate, clasamentul 
final al turneului arată astfel :
I. STEAUA 6 p ; 2. Echipă de 
tineret a României 3 p (gola
veraj +7) ; 3. H. C. Minaur 
Baia Mare 3 p (—10) ; 4. Dina
mo Brașov 0 p.

Atit încasările realizate cit și 
haremurile arbitrilor brașoveni 
au fost depuse în „Contul 1977”. 
ÎN DIVIZIA A, LA POPICE

Sîmbătă și duminică s-a des
fășurat etapa a XIII-a a cam
pionatului Diviziei A, înregis- 
trîndu-se următoarele rezultate :

FEMININ : • Rapid Bucu
rești — Voința București 2558— 
2510 p d (scor individual 3—3) 
• Laromet București — Petro
lul Băicoi 2529—2444 (5—1) • 
Gloria București — Voința 
Ploiești 2420—2321 (4—2) • Tex
tila Timișoara — Hidromecanica 
Brașov 2413—2327 (4—2) 
colina Iași — Cetatea 
2359—2264 (4—2) •
Cluj-Napoca — C.S.M. 
2617-2433 (5—1) • Voința Tg. 
Mureș — Voința Craiova 2522— 
2339 (4—2) • Metrom Brașov
— Voința Galați 2484—2419 
(5—1) • U.T. Arad — Voința

(47—36), 
Mobila 

(44—49), 
(26—20),

Dinamo Brașov 
C. Minaur Baia 
cu echipa de ti- 

a României 22—16 ; e-

• Ni- 
Giurgiu
Voința 
Reșița

PE MARELE ȘANTIER AL MUNCH
(Urmare din pag. 1)

tre ei, muncitori de la IUPS 
Chitila, Complexul C.F.R. Triaj, 
Laromet.

Demnă 
și munca 
musețarea 
lor. a diferitelor baze sportive. 
Tineri de la Ministerul Meta
lurgiei, Compania TAROM-Bă- 
neasa, I.O.R., Select, Viscofil, 
Biofarm, Liceul Spiru Haret, 
Liceul industrial electronic, 
Școala generală nr, 75 ș.a. au 
curătat spatii verzi, au săpat 
gropi și au plantat pomi, au 
curățat străzile. I-am văzut 
pretutindeni, în parcurile Plum
buita. Colentina. „23 August", 
Parcul Tineretului, Parcul fan- 
telimon 2, la bazele sportive 
Voinicelul și Titanii, pe stră
zile Roma, Paris, pe calea Do
robanți. ș.a., iar printre ei, 
mulți, foarte mulți, sportivi din 
unitățile respective.

Ne-am oprit lingă multe din
tre aceste grupuri, am stat de 
vorbă cu tinerii. In vorbe mai 
mult sau mai puțin meșteșugite,

de menționat a fost 
depusă pentru înfru- 
străzilor, a parcuri-

dar din inimă, ne-au spus cam 
același lucru : „Muncim azi 
aici, mîine unde va fi nevoie. 
Bucureștiul va fi iarăși fru
mos !“

Timișoara 2411—2422 (3—3) ® 
Electromureș Tg. Mureș — 
Voința Oradea 2478—2501 (2—4).

MÂSCULIN : • Petrolul Te- 
leajen Ploiești — Rafinorul 
Ploiești 5333—4983 (5—1) • Olim
pia București — Tehnoutilaj 
Odorheiu Secuiesc 5097—4988 
(4—2) • Gloria București — 
Flacăra Cîmpina 5175—4792 
(6—0) ® Constructorul Galați — 
Voința București 5285—5125 
(4—2) • Rulmentul Brașov — 
Dacia Ploiești 5196—5090 (3—3) 
• Voința Cluj-Napoca — Aurul 
Baia Mare 5488—5228 (4—2) • 
Metalul Hunedoara — Electrica 
Sibiu 5400—4954 (4—2) • Pro
gresul Oradea — Electromureș 
Tg. Mureș 5051—5202 (2—4) ® 
Jiul Petrila — Voința Tg. Mu
reș 5135—5109 (4—2), 9 Olimpia 
Reșița — Unio Satu Marc 
5023—4971 (4—2).
ÎN DIVIZIA A LA RUGBY, 
C.S.M. SIBIU - FARUL 

3-7
Tn meci restanță, la Sibiu — 

„uvertură" la reluarea campi
onatului de rugby, care va avea 
Ioc duminica viitoare — echipa 
campioană, Farul Constanța, a 
întrecut formația locală C.S.M. 
cu scorul de 7—3 (7—0). Parti
da a fost de un bun nivel teh
nic. Scorul l-a deschis Bucos, 
în min. 5, care a reușit să 
puncteze din „drop”. în minu
tul 14, la o inexactitate a apă
rării gazdelor. Motrescu înscrie 
o încercare: 7—0 pentru oas
peți. în min. 47 Z. Tamaș a 
redus handicapul, din „drop". 
Sibienii au mai avut cîteva 
bune ocazii, dar ei s-au pripit, 

Rezultat fi-
a 

A 
(I.

I
I
I
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STEAUA - UNIVERSITATEA CRAIOVA 3-2 (2-0)
Stadionul „Steaua" ; teren foarte bun ; timp frumos ; spectatori — oeste 

30 000. Au marcat: IORDANESCU (min. 13 și 67), NASTASE (min. 21), -es- 
pectiv DONOSE (min. 48) și BALAC| (min. 53). Raport de cornete : 8—7. 
Raportul șuturilor la poartă : 15—12 (pe spațiul porții : 12—7).

STEAUA : lordache 6 — Anghelini 7, FI. Marin 8, Sameș 8, Vigu 8 — 
Stoica 8, Dumitru 8, lordănescu 9 — Troi 6, Năstase 6, Zamfir '

UNIVERSITATEA : Lung 6 — Negrilă 6, Tilihoi 6, Stefănescu 8,
(min. 88 Cîrțu) — Geolgău 7, Donase 8, Beldeanu 8 " '
Mereu 6 (min. 81 Perima).

A arbitrat : C. CSKiță (Brașov) ★★ ; la linie : T. Balenovici și I. Ciolan 
(ambii din lași).

Cartonașe galbene :
Trofeul Petschovschi :

6. 
Berneanu 7 

Crișan 6, Batac: 8,

NC. 
trU 
cir 
(B 

Lib
du 
re.v

TILIHOI.
8. La juniori : 1—1 (0—1).

sîmbătă în

avînd și neșansă, 
nai: 7—3 pentru Farul, care 
acumulat astfel 10 puncte, 
arbitrat C. Cristăchescu. 
BOȚOCAN-coresp)
• F.R. Rugby, prin R.C. Gri- 

vița Roșie, a organizat ieri di
mineață, pe stadionul „Parcul 
copilului”, un atractiv cuplaj, 
ale cărui încasări vor fi văr
sate în „Contul omeniei". în 
primul joc s-au întîlnit selec
ționata de juniori a Capitalei 
și divizionara A Rapid. Am
bele echipe au creat faze fru
moase, la mină. După o primă 
repriză mai echilibrată, plusul 
de experiență al feroviarilor 
și-a spus cuvîntul, ei terminînd 
învingători cu 28—6 (12—6).
Meciul vedetă a adus în teren 
o îhtreagă pleiadă de interna
ționali bucureșteni. 
constituit în două 
„roșii” și „albaștrii”

Ei s-au 
garnituri, 

..lu.țn și ,li i. (după cu
loarea tricourilor). S-a jucat cu 
aplomb, pe alocuri foarte îndîr- 
jit, înscriindu-se multe încer
cări „Roșii" — printre ei nu- 
mărîndu-se Dragomirescu, Nica, 
Constantin, Alexandru, Para- 
schiv, Murariu, Borș, Durbac, 
Pintea, Dinu, Corneliu — s-au 
impus cu autoritate in fața 
partenerilor de întrecere (cîte- 
va nume: Pop, Fugigi, Posto- 
lachi, Suciu, Codai, R. Ionescu, 
Fălcușanu, A. Hariton, Fuicu). 
Scor: 47—23 (23—9).

DINAMO BRAȘOV 
CAMPIOANĂ 
LA BIATLON

(Urmare din pag. 1)

echipă în care figurau mai 
puține „nume“, a cîștigat în 
mod merituos, în principal da
torită lui Gheorghe Gârniță, 
dar și cu contribuția deosebită 
a lui Francisk Foriko, Ion Râ- 
peanu și Gheorghe Duca. Din 
echipa A.S.A. veteranul Victor 
Fontana s-a prezentat bine la 
ambele întreceri. De la coechi
pierii săi mai tineri Cornel 
Potroanchen. Gheorghe Voicu și 
Ioan Mirza se aștepta însă mai 
mult.

Rezultate : ȘTAFETA 4X7.5 
KM : 1. Dinamo Brașov 2hl3:03 
(2 ture penalizare), 2. A.S. Ar
mata Brașov 2hl4:12 (3 t), 3. 
C.S.U. Oradea 2hl9,32 (4 t), 4. 
A.S.A. II 2h20:51 (7 t), 5. Di
namo II 2h28:53 (8 t), 6. Stea
gul roșu Brașov 2h34:50 (16 t).

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA EXCEPȚIONALA PRONO- 

EXPRES DIN 20 MARTIE 1977 
FOND GENERAL DE CÎȘTI- 

GURI : 868.095 lei.
EXTRAGEREA

15 27
EXTRAGEREA

11 2 14
EXTRAGEREA

32 12 14 
EXTRAGEREA

8 6 21
EXTRAGEREA

26 45 
EXTRAGEREA

32 20 
EXTRAGEREA

41 28 
EXTRAGEREA

2 26 20
Plata cîștigurilor 

tragere se va face __ _ ...
pitală începînd de la 2 aprilie 
pînă la 20 mai 1977 ; în țară de

I : 38 29 24 11

a

a

a

a

a

a

Il-a :

Ill-a :

iV-a :

18 43

9 45

35 20

V-a : 27 21

Vl-a : 1 27

?5

38

44

12

11

Vil-a : 1 30 5

VIII-a : 30 23

pentru această 
astfel : în Ca-

la 6 aprilie pînă Ia 20 mai 1977 : 
plata cîștigurilor prin mandate 
poștale se va face de la 6 apri
lie 1977.
REZULTATELE 
PRONOSPORT

I.
II.

III.
IV.
V.

VI. ...... ......... .. .....
VII. Torino — Perugia

VIII. Verona
IX. Ascoll ■
X. Brescia

XI. Catania
XII. Modena

XIII. Taranto 
FOND

LEI.
• La

nosport 
gere excepțională Pronoexpres.

CONCURSULUI 
MARTIE 

2 
X 

1 
X 
X 
X 

1 
X

1
X 
X

1 
1

.940

DIN 20
— Fiorentina 
Sampdoria 
Roma

Catanzaro
Cesena —
Foggia —
Genoa — Internazionale
Lazio — Napoli
Milan — Bologna

Juventus
Lanerossi 

Como 
Palermo 
Pescara 
Novara 

DE CÎȘTIGURI : 302.1

27 martie. A.S. Loto-Pro- 
organizează o nouă tra-

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Partida disputată
Capitală și-a meritat din plin ti
tulatura de derby. Pregătind 
foarte atent și bine această con
fruntare a lor, evoluind cu o 
mare ambiție și dăruire, cele 
două echipe au oferit un joc 
foarte bun — sub toate aspecte
le : tehnic, tactic și spectacular.

Din păcate, arbitrajul a făcut 
notă discordantă, prin erorile — 
mai mari sau mai mici — comi
se. Greșeala cea mai gravă a 
săvîrșit-o arbitrul C. Ghiță încă 
din minutul 13, cînd a acordat — 
în mod cu totul ne justificat și 
nepermis pentru experiența 
— o lovitură de pedeapsă în 
voarea echipei gazdă într-o 
tuație în care Troi căzuse în 
reul craiovean din propria 
vină, călcînd pe minge!! Vigu a 
executat penaltyul, portarul Lung 
a reușit să respingă mingea, dar 
IORDANESCU a țîșnit și a re
luat in plasă.

Acest neașteptat dezechilibru 
produs din punct de vedere al 
scorului a avut ca efect o des
chidere pronunțată a jocului, 
marcajul foarte strîns practicat 
îndeosebi de echipa oaspete, de
venind mai lejer, singurul care a 
continuat să se țină ca o umbră 
de adversarul său direct, Iordă- 
nescu, fiind Geolgău. In aceste 
condiții, Steaua și-a mărit avan
tajul în min. 21, în urma abilei 
executări, de către Dumitru a 
unei lovituri libere, Ia care por
tarul Lung a ratat intercepția ba
lonului și NĂSTASE, atent ia 
fază, a reluat în gol.

Echipa bucureșteană — cu Stoi
ca, Dumitru și lordănescu în bu
nă vervă — și-a menținut și in 
continuare inițiativa și a ratat 
mari ocazii în minutele 36, 39 și 
43, la ultima dintre ele Zamfir 
nereușind să înscrie deși rămă
sese singur cu portarul Lung în

față. Și astfel, în loc să conducă 
confortabil, așa cum era logic, 
Steaua s-a văzut, puțin timp du
pă pauză, egalată. Manifestînd o 
apreciabilă combativitate (care, 
însă,7 uneori a dus și la durități 
nesancționate cum se cuvenea 
de arbitru), cu mijlocașii mult 
mai activi decît în prima parte 
a meciului, profitînd — întru- 
cîtva — și de relaxarea gazdelor, 
craiovenii au înscris în min. 48 
un gol foarte frumos, prin DO-

lui 
fa- 
si- 
ca-
lui

LA UN PAS DI
PROGRESUL - F.C. CON!

Stadionul ,,23 August" ; teren bun ; timp 
40 000. A marcat : DRAGU (mim. 33). Rape 
turilor la poartă : 13—17 (pe spațiul porții

PROGRESUL : Tichigiu 6— Sătmâreanu | 
fan 6 — lorgulescu 6 (mim. 77 Roșu), Dr 
6 — Nignea 6, Țevi 5, Apostol 5.

F. C. CONSTANȚA : Ștefânescu 6 — Mus 
din 6 — Mateescu 6, Petcu 6 (min. 46 Gă 
46 Dragnea 5), Mărculescu 5, Turcu 5.

A arbitrat : Radu Șerban ; la I
iova) și T. Andrei (Sibiu).

Trofeul Petschovschi : 10. La juniori : 0—1
S—ni

Partida din deschiderea cu- ra:
plajului bucurcștean a oferit o 33
întrecere de factură modestă, în
în care ambele combatante, do- ței
minate evident de miza întîl- trs
nirii și de criza de puncte, nu mi

j—îl --------- • să-și ru
echipe ini 
a do- au
prima în; 
și în- pe

au reușit decît arareori 
onoreze condiția lor de 
divizionare A. Progresul 
minat ceva mai mult în 
repriză, cînd dealtfel a 
scris golul care avea să hotă-

UN JUST REZULTAT DE EGALITATE
RAPID - F.C. ARGEȘ 0-0

Stadionul ,,23 August" • teren bun ; timp favorabil ; spectatori aproximat a 
40 000. Raport de comere : 6—7. Raportul șuturilor la poarta : 7—10 (pe spa
țiul porții 3—3).

RAPID : lonițâ 7 — Pop 7, Grigoraș 6, Pîrvu 8, Ad. Dumitru 5 — Șutru 6, 
M. Stei ian 5, Cojocaru 7 (min. 63 Rîșnițâ 6) — David 5 (mim. 82 lordache), 
Neagu 5, Manea 5.

F. C. ARGEȘ : Cristian 8 — Zamfir 6, Olteanu 7, Stoncu 7, |van 6 — Bă’--
bulescu 5, Cîrstea 6, lovănescu 6 — D. Nicolae 6, Radu II 7, Dobrin 8.

A arbitrat Gh. Jucan (Mediaș) ★ ★★ ; la linie : I. Barbu (Deva) și Gh. 
Ispas (Constanța).

Cartonașe galbene : DOBRIN și ȘUTRU.
Trofeul Petschovschi : 9. La juniori : 2—1 (1—0).

Neașteptat de slabă calitatea a- 
cestui meci. S-a jucat, multă 
vreme, cu baloane înalte, expe
diate cu adresă îndoielnică, for
ța de percuție a ambelor echipe 
a fost slabă, fazele de poartă 
le-am numărat, timp de 90 de 
minute, pe degetele de la o sin
gură mină: min. 7, Manea se 
lansează într-o cursă lungă ter
minată cu centrare, portarul 
Cristian este mai rapid decît Da
vid și blochează; min. 23, Dobrin 
pasează cu dibăcie, surprinzind 
apărarea bucureșteană, D. Ni
colae finalizează și Ioniță salvea
ză în ultimă instanță: min. 30 
Cojocaru, după o desprindere vi
vace de omul care-1 marca, pă
trunde în careu, dar șutează im
precis. De remarcat că aceste fa
ze s-au consumat în prima 
a întîlnirii. După reluare, 
a fost și mai dezlînat, și 
lipsit de neprevăzut.

Chiar în aceste condiții, 
putut, totuși, observa 
tactice ale protagonistelor. 
Rapidului, mai vag, s-a caracte
rizat prin suplimentarea numeri
că a atacurilor datorată lansării 
lui Pop pe extrema dreaptă și 
strădaniilor lui Șutru și Cojocaru 
de a străpunge defensiva adver
să, prin deplasări frontale, une
ori energice. F.C. Argeș, în 
schimb, s-a apărat cu un efectiv 
îngroșat de retragerea lui Cîrstea 
și lovănescu, căruia „libero“-ul 
Olteanu i-a insuflat sentimentul 
siguranței. Dobrin a fost dispe
cer, iar Radu II și D. Nicolae, 
oameni de contraatac, iuți, dar 

‘ neproductivi.

Și totuși Rapid putea cîștiga: 
în min. 85, căderea lui Cîrstea în 
careu, atingînd (nu am sesizat 
elementul Intențional) balonul cu 
mina, a fost sancționată (cu ma
re largheță) cu penalty. A tras 
Pop, pripit, intimidat, direct în 
brațele lui Cristian. S-a respec
tat astfel raportul real de forțe 
din teren.

Ion CUPEN

parte 
jocul 

mai

s-au 
tiparele 

Al

IIncepîn 
obișnuite, 
hilotolo t

Incepînd de astăzi, la casele 
j, s-au pus in vînzare 

biletele de intrare la meciul 
ROMÂNIA — TURCIA, care 
va avea loc miercuri 23 martie 
1977, pe stadionul Steaua, de 
la orele 16.
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PUȚINE ȘUTU
POLITEHNICA TIMIȘOARA - I

Stadionul „1 Mai" ; teren bon ; timp 
19 000. Au marcat : LATA (mia. 4) și MIC 
12—2. Raportul șuturilor la poartă : 15—h-'.

POLITEHNICA : Bathari 7 — Mioc 8, Păi 
— Dembrovschi 8, Roșea 6, Lata 8 — Ar^' 
6, Floareș 5 (min. 55 Petrescu 6).

F. C. BIHOR : Vidac 8 — P. Nicolae 
46 Popovici 7) — Naom 6, M. Marian să. 
Ghergheli 5, Florescu 7, Lupâu 5.

A arbitrat : C. Bârbulescu * ★ ★■A" : la 
(toți din București).

Trofeul Petschovschi : 9. La juniori : 1—3
< ■ 11 ■ ....... ..111

Studenții au avut perioade 
îndelungate de dominare, au 
combinat frumos la mijlocul 
terenului, în timp ce orăde- 
nii s-au apărat destul de 
bine. înaintarea lor, însă, în 
majoritatea timpului, a 
tat doar pe... Florescu.

Din primele minute 
meciului, timișorenii au
primat un ritm rapid jocului 
și, în min. 4, Anghel a tre
cut cu ușurință pe lingă Pe- 
trovici, a pasat Iui LAȚA, 
care, din apropierea porții, a

con-

ir 
v

Stea.ua


SEZON

INTERESANTE OSCILAȚI! ALE SCORULUI
U.T.A. - DINAMO 3-3 (1-0)

Stadionul U.T.A. ; teren foarte bun ; timp excelent ; spectatori — aproxi
mativ 18.000, Au marcat : TISA (min. 17), CURA (min. 47), K’JKLA (min. 49 
— autogol și min. 90), LUCESCU (min. 51) și DUDU GEORGESCU (min. 79}. 
Raport de cornere : 6—2. Raportul șuturilor la poartă : 16-M2 (pe spațiul 
porții : 9—4).

U.T.A. lorgulescu 6 — Gașpar 7, Kukla 8, Schepp 6, Giurgiu 6 — Dom’de 
6, Leac 6, Broșovschi 5 — Cura 6, Nedelcu l| 8, Tisa 7.

DINAMO : Eftimescu 7 — Cherao 6, Sătmâreanu II 6, G. Sandu 5, Lucutâ 
5 — Custov 6, Dinu 6, Dobrău 6 (mim. 74 |. Moldovan 6) — Lucescu 9, Dudu 
Georgescu 7, Vrînceanu 6 (min. 46 Roznai 7).

A arbitrat : Nicolce Rainea (Bîrlad) ; la linie : C. Pirvu și T. Po-
daru (ambii din Brăila).

Cartonașe galbene : ROZNAI.
Trofeul Petschovschi : 10. La juniori : 0—0.

V

I cu capul a cen-
Țeanu), apoi, după 

și pe al doilea 
rimis, din lovitură 

in bară, s-a pro- 
\ală și BĂLĂCI a

T«-
^ținut din nou con- 
ft. prin IORDA- 
*— Ta repetarea u- 
>ere dictată de ar- 
; zidul advers se 

dată — a tran- 
îbil. Dar craiovenii 

aproape de ega- 
.0, cînd la splendi- 

' distanță ab lui Bel- 
.j a intîlnit bara. în 
<ă ocazie de gol a 

min. 85 de Zamfir, 
Spse vizibil ținut de 

.3 Negrilă chiar în 
‘ iilor!
. rt. de întreaga des-

■ rtidei, considerăm 
victoria echipei 

jiiar dacă — cum 
£ — calea ei a fost 

flagrantă eroare

.tin FIRĂNESCU

MIZĂ
[1-0)
ctatori — aproximativ 
: 6—7. Raportul șu-

Grama 7, Gh. Ște- 
î D. Ștefan), latan

>■
eu (ambii din Oa-

ledului: in min. 
i trimis o pasă 
□arării constăn- 
1RAGU, aflat pe 
f'ruetifieat-o, tri
pe lingă porta- 
în plasă. îna- 
fază, oaspeții 

posibilitatea să 
ilonul, trimis de 
ingă cu boltă 

Tichigiu, a că- 
insversală și a 
dara terenului

doua a partidei, 
continuat să 

p inițiativa, în- 
să-și mărească 

'-și asigure vic- 
osit citava bune 
ivi și Apostol 

La rîndul lor, 
jați, oarecum, 
dversarilor 

au ieșit 
r.trolind 

de minute__
;eastă perioadă, 
S-a găsit de cî- 
iția de a egala, 
zare însă n-a 
nainte de orice, 
a atacanților în 

* lizării. Ocazia
. :are ar fi putut 

. i de pe litoral 
să — și, poate 
imiză a ratat-o 
n. 75, cînd sin- 
Tichigiu în fa- 
lesta de Ia nu- 
ț
ihai IONESCU

lor 
mai 
ul-- 
ale

Acel 0—7 din tur amnlificase 
neliniștile U.T.A.-ei. Liderul, 
însă, se afla, practic, la primul 
joc și avea și el emoțiile lui. 
In acest context psihic, meciul 
de la Arad a debutat alert, fie
care formație urmărind mai a- 
les detașarea morală. Liderul a 
încercat să se 
maturitatea sa 
„personalități” 
său. U.T.A.

impună prin 
și plusul de 

al efectivului 
a căutat să scape 

de complexul de inferioritate 
valorică printr-un joc avintat, 
de curaj și vigoare, bazat și pe 
greșelile defensivei dinamovis- 
te, sîmbătă destul de modestă. 
Și U.T.A. a reușit primul gol 
în min. 17, cînd Lucuță a ezi
tat să intervină la Domide, a- 
cesta l-a deschis pe Nedelcu II,

șut excelent respins de 
mescu, dar reluat în gal 
TISA, la colț, pe 
cu un șut de zile

La o sută de 
pauză, Dinamo 
doilea gol (autor 
o greșeală elementară a „cen
tralilor" săi, dar nu cedează. 
Omniprezentul Lucescu încear
că, în min. 49, primul șut pc 
poartă al bucureștenilor, Ior- 
gulescu pleacă în stingă, dar 
intervine piciorul lui KUKLA 
și balonul intră în plasă, prin 
dreapta : 2—1. Peste zcîteva se
cunde, Cura ratează de la nu
mai 3 m desprinderea și, ime
diat, la primul atac dinamovist, 
LUCESCU egalează, printr-o 
liftare elegantă a balonului.

Efti- 
de 

unghiul scurt, 
mari.
secunde după 
primește al 

CURA), după

U.T.A. nu vrea să-și necăjească 
prea mult suporterii și forțea
ză un nou gol. Ratează Nedel
cu II (min. 56), salvează Efti
mescu in extremis (min. 63), 
U.T.A. atacă cu Kukla „vîrf”, 
dar uită de abilitatea contra
atacurilor dinamoviste și in 
min. 79 DUDU GEORGESCU, 
deschis de Roznai. aduce pri
mul avantaj echipei sale, prin- 
tr-un șut de la 15 m. Dinamo 
ratează acum ea desprinderea 
ireversibilă, prin D. Georgescu 
(min. 83) și I. Moldovan (min. 
86), însă tcxtilișlii punctează 
prin neobositul KUKLA în ul
timul minut. Ia o rrssea’.â in 
lanț a defensive: dinamoviste 
O egalitate justă, care a mul
țumit, ni s-a părut, ambele for
mații, fiecare cu meritele și 
erorile ei.

Mirceo M. IONESCU

BOMILĂ, ÎN VERVĂ, 
DETERMINĂ VICTORIA

POLITEHNICA IAȘI - SPORTUL STUDENȚESC 3-1 (2-0)
Stadionul ,,23 August" ; teren bun ; timp înnorat, rece • soectatari — 

’'motiv 13 000. Au marcat: DANILA (min. 20), ROMILĂ |^ (min 22 si 49' 
u.timul din penalty), respectiv M. SANDU (min. 63) Raport de come-e ■ 
^OUTEfiNICAÎ"^^'0 ’£r‘6 !, ?~12 8-5)

POUTEHNICA . Bucu 8 — Safian 7 (min. 58 Micloș 6) Anton 7, Ciobanu 7. 
Mureșan 7 — Romi a l| 9, Simionaș 9, Trondafilon 7 — Doru lonescu 7 (m'n 
80 Șerbanicâ), Dănilă 8, Costea 7. lonescu z n.

SP. STUDENȚESC : Răducanu 7 — Tănăsescu 7, Ciugar+n 6, Grigore 6, Ma- 
KSondL 8M MX0 7?- ’ <m"n- 58 Ca“°' 6 ~ Chih™ ’•

șiVSitonV (ȘareD.^^ **** = '° = '' Ta°r (embii di" Sa,u M° *>
Cartonașe galbene : CAZAN, CHIHAIA, DANILA, ANTON.
Trofeul Petschovschi : 9. La juniori : 4—2 (3_ 0).

—------------- —--------------------

Politehnica Iași a demonstrat 
și sîmbătă o pregătire bună, 
reușind în compania Sportului 
studențesc un joc frumos, dis
putat în ritm alert și în care 
fazele spectaculoase au abun-

JOC BUN AL GĂLĂȚENtLOR

GAZDELE AU ALERGAT DUPĂ... EGALARE
6, Morohai 7, Ne- 
— R. Dan 7 (min

Kiss 5, Hergane 6, 
Tănase 5, Fl area 7. 
și Gh. Manta 6toți

F. C. CORVINUL - JIUL PETROȘANI 2-2 (1-2)
Stadionul ..Corvinul" ; teren bun ; timp 

ximativ 10.000. Au marcat : BUCURESCU 
AUGUSTIN (min. 39). Raport de cornere: 
18—8 (pe spațiul porții : 5—4).

F. C. CORVINUL : I. Gabriel 5 - Dina 
Angelescu 7 (min. 47 Dumitriu |V 5), R. ______ _ ____
5 (min. 77 Șumulanschi), Agud 7, Văetuș 6.

JIUL : Homan 6 (min. 32 Cavai 6) — Rusu 6, Bădin 7, Ciupitu 7, Deleanu
6 — Augustin, Stoica 6, Mulțescu 8 — Bucurescu 7 (min. 80 Covaci), Du- 
mitrache 6, Stoichiță 6.

A arbitrat : C. Petrea ; la linie : V. Mondeseu și V. Navroschi
(toti din București)

Cartonașe galbene : AUGUSTIN, VĂETUȘ, ECONOMU.
Cartonașe roșii : AUGUSTIN.
Trofeul Petschovschi : 9. La juniori : 6—1 (3—1).

• .....
Nu trecuseră nici 50 de secunde 

de la începutul meciului și tabe
la de marcaj arăta 1—0 pentru 
formația din Petroșani! în urma 
primei faze a jocului (combina
ție Augustin — Mulțescu — Du- 
mitrache), BUCURESCU a șutat, 
de la aproximativ 18 m, la „vin
ciul" barelor, mareînd un gol 
spectaculos, neașteptat, care a 
avut darul să zdruncine serios 
moralul echipei hunedorene. Jiul, 
în schimb, a evoluat dezinvolt, 
dar Dumitrache și Bucurescu au 
ratat majorarea scorului în min. 
17 și 22. Gazdele au egalat, totuși, 
in min. 26: Angelescu a demarat 
pe dreapta, a centrat din viteză, 
ca o veritabilă extremă, și AGUD 
a reluat balonul cu capul, din 
plonjon, în plasa porții lui Ho
man. în continuare, fazele au al
ternat la ambele porți. $i, în 
minutul 39, după o suită de pase 
rapide și precise între atacanții 
hunedoreni, debutantul văetuș a

foarte frumos ; spectatori — apro- 
(mi-n. 1), AGUD (min. 26 și 78) șî
7—1. Raportul șuturilor la poarta :

6, To-nca 5, Vlad 5, Miculescu 6 — 
Nunwei'ller 5, Economu 5 — Bucur

șutat dintr-o bucată, mingea a 
lovit „transversala", Bădin a de
gajat pină la AUGUSTIN, a ur
mat o cursă de aproximativ 40 m 
a acestuia, o fentă spectaculoasă 
care a " ' '
trali ai 
lent și 
echipei

După 
nervos, 
terenul 
etuș și 
zați, primul fiind chiar eliminat, 
ca urmare a unui gest nesportiv. 
Apoi spiritele s-au calmat șl ju
cătorii de la Corvlnul au alergat 
precipitați după egalare, pe care 
au obtinut-o abia cu 12 minute 
înainte de final (a marcat ace
lași AGUD, la o învălmășeală în 
careul Jiului), deși ar fi putut-o 
realiza și in min. 69, cînd “ 
Nunweiller a șutat In bară.

derutat pe fundașii cen- 
Corvinului, un șut 

încă un gol în 
din Petroșani, 
pauză jocul a 
tare, Angelescu a . 
accidentat, Augustin, Vă- 
Economu au fost averti-

vio- 
contul

devenit 
părăsit

R.

Laurențiu DUMITRESCU

PARTIDĂ DE NIVEL SLAB
A.S.A. TG. MUREȘ - S.C. BACĂU 0-0

Stadionul ,,23 August" ; teren bun ; timp frumos ; spectatori — aproximat’v 
9 000. Raport de cornere : 12—5. Raportul șuturilor la poarta : 10—7 (pe 
țiul porții : 5—1).

A.S.A. TG. MUJIEȘ î Nagel 6 — Szoloși 6, Unchiaș 7, Isphr 6, Korteși 
Naghi 5, Varodi 6, Pîs+aru 6 (min. 68 Fanici 6) — Both |l 5, Fazekaș 6, 
wl 5.

SPORT CLUB : Constantinescu 7 — Pruteanu 5, Catargiu 6, Lunca 6,
gasoru 6 — Sinăuceanu 5, Soșu 7, Zamfir 5, Munteanu 5 (min. 58 Botez 5) 
—Antohi 6, Bâluță 5.

A arbitrat : Fr. Coloși ★ ★ W ★ ; la li-nie : V. Roșu și |. Roșoga (toți din 
București).

Cartonașe galbene : HAJNAL, BOTEZ.
Trofeul Petschovschi ; 8. La juniori : 1—0 (1—0).

spa-

5 — 
Haj-

Ma.-'

Meci de valoare mediocră, la 
Tg. Mureș, de nota 5 sau 6. 
Băcăuanii au venit cu gîndul 
la un punct și au acționat în 
consecință — joc destructiv, a- 
glomerare permanentă în apă-

SPAȚIUL PORȚII
•0 (2-0)
iri' — aproximativ 
iport de cornere : 
orții : 5—0).
ințu 8, Vișan 7 — 
ucâ 5), Șerbănoiu

T, Petrovlci 5 (min.
1, Al. Naghi 7 — 

jcă și Em. Svitîec

orădenilor a intervenit mai 
prompt și sigur, destrămînd 
multe acțiuni ale studenților. 
Totuși, Politehnica și-a creat 
ocazii de a-și mări avanta
jul. însă, în această parte a 
întîlnirii, portarul Vidac a 
fost imbatabil. Așa s-a în- 
tîmplat în min. 56, cînd Șer- 

în careu, a 
de portarul

După ce Dem-
19) a expe- 
bară, iar Flo- 

). de la 18 m, 
fiă pe lîngă 
lin. 38 MIOC, 

a combinat
□brovschi, apoi 
•eu și de la 
indașul timișo- 

al doilea gol.
icundă, ca ur- 

iării lui Petro- 
ivici, apărarea

bănoiu, singur 
fost deposedat 
oaspeților ; în min. 80, același 
Șerbănoiu a pierdut duelul 
cu Vidac, iar după alte 4 mi
nute Vidac a plonjat cu si
guranță la picioarele lui Pe
trescu și a blocat balonul. în 
ultimele 20 de minute ale 
partidei, jocul a fost echili
brat, însă jucătorii orădeni 
n-au reușit să străpungă sis
temul defensiv timișorean și 
de aceea ei au șutat de la 
distanță, dar în afara spațiu
lui porții.

rare, mingi, de regulă, respin
se tare și la întîmplare. Cu ex
cepția cîtorva contraatacuri, 
doar în perioada dintre min. 
55 și 65 S.C. Bacău a acționat 
mai ofensiv, cînd, de altfel, a 
avut 
ratat 
lingă 
lentă

La 
la Pitești (și unde jucase bine), 
echipa din Tg. 
zentat sîmbătă 
slab. Cu greu 
marca doar pe ...
travaliul său și dorința de a 
face ceva. Echipa a acționat 
confuz, la întîmplare, iar mulți 
dintre componenții ei au arătat 
indiferență. Ocaziile de gol au 
fost ratate (în special de către 
Hajnal, în min. 11, 46 și 81). 
O dată, fundașul Margasoiu a 
respins balonul în ultima in
stanță din apropierea porții 
(min. 20), de două ori (min. 26 
și 43) portarul Constantinescu a 
avut intervenții excelente,, ,,la 
șuturile lui Varodi și Szoloși, 
iar în min. 70. la centrarea lui 
Fazekaș, Fanici a trimis balo
nul. cu capul, în bara transver
sală. Acestea au fost, de altfel, 
momentele cînd gazdele au rea
lizat faze mai bune. Prea pu
țin însă pentru posibilitățile 
unei echipe ca A.S.A. Lipsa lui 
Biiloni s-a 
vărat, dar 
lăsat mult

inițiativa și cînd Băluță a 
o mare ocazie, trăgînd pe 
bară, din poziție exce- 
(min. 58).
3 zile după ce ciștigase

Mureș s-a pre- 
nepermis de 

l-am putut re- 
Unchia-ș, pentru

Pompiliu VINTILĂ

resimțit este ade- 
prestația celorlalți a 
de dorit
Constantin ALEXE

F.C.M. GALAȚI - F.C.M. REȘIȚA 3-1 (2-0)
Stadionul ,.Dunărea ; teren bon ; timp noros și friguros ; spectatori — 

aproximativ 8 000. Au marcat: (OLEA (min. 6), A. ENE (min. 29), BORA 
(min. 54) și BURCEA (min. 67). Raport de cornere : 5—3. Raportul șuturilor 
la poartă : 21—11 (pe spațiul porții : 8—3).

F.C.M. GALAȚI : Oană 7 (min. 84 Dumitrescu) — Ghirca 
delcu I 7, I. Nice 6 — Ploieșteanu 6, Haiduc 7, Burcea 8 
76 Vochin), A. Ene 7, Țolea 8.

F.C.M. REȘIȚA : Windt 4 (min. Țe |Heș 7) — Porațchi 5, 
Filipescu 6 — Căprioru 5, Bojin 6, Bora 7 — Atocfiiresei 5, 

A arbitrat: Max. Popescu la linie: C. Jurja
din București).

Cartonașe galbene : A. ENE, R. DAN, I. NICU, FILIPESCU. 
Trofeul Petschovschi : 8. La juniori : 0—0.

.... ...........  -i
Echipa locală a realizat unul 

dintre cele mai bune jocuri ale 
sale din acest campionat, evoluînd 
de o manieră debordantă pe toa
tă durata celor 90 de minute. 
După citeva acțiuni rapide, gălă
țenii deschid scorul în min. 6, 
in urma unui corner executat de 
extrema stingă, ȚOLEA, de pe 
partea opusă a terenului. Lovi
tura executată cu efect a făcut 
ca balonul să ia o traiectorie ne
sesizată de portarul windt, min
gea oprindu-se direct In plasă. 
In continuare, tot gazdele sînt 
acelea care păstrează inițiativa, 
atacă in trombă și după ce R. 
Dan (min. 16 și 17) ratează două 
bune situații, în min. 29 formația 
dunăreană înscrie al doilea gol: 
Țolea execută o lovitură de colț 
de pe partea dreaptă, Windt și 
fundașii săi sint simpli spectatori, 
iar A. ENE trimite mingea, din 
apropiere, cu capul, în plasă.

Reșițenii nu se dezmeticesc, au 
parcă plumb în picioare și noul 
introdus în poartă (Ilieș) se re
marcă prin citeva bune interven
ții.

La reluare, oaspeții echilibrea
ză oarecum jocul și reușesc să 
reducă din handicap prin BORA 
(min. 54), care a pornit de la 
40 m, încheindu-și cursa prin- 
tr-un șut înșelător cu boltă peste 
portarul Oariă, ieșit in întimpina- 
re. Echipa lui Reinhardt forțea
ză egalarea, pe fondul unei scă
deri de ritm a localnicilor, un 
șut puternic al lui Bojin (min. 
55) trecînd de puțin pe deasupra 
porții. A fost un simplu „ioc de 
paie", deoarece gălățenii revin în 
atac, Ploieșteanu (min. 60) șu- 
tează în „transversală", pentru 
ca în min. 67 mijlocașul ofensiv 
BURCEA să înscrie al treilea 
punct.

dat. Un merit la fel de mare în 
reușita acestui spectacol fotba
listic a revenit și formației 
bucureștene care, în întrecere 
parcă cu echipa ieșeană, a con
tribuit din plin la nota bună a 
confruntării. Oaspeții stadionu
lui din Dealul Copoului au 
plecat învinși la un scor des
tul de sever datorită în primul 
rînd lipsei de eficacitate a ata
cului (doar M. Sandu s-a „bă
tut", demonstrîndu-și calitățile 
ofensive de atacant central 
modern, reușind, cu toate că 
nu a fost suficient susținut în 
eforturile sale, ca în min. 63 să 
reducă scorul in urma unei 
pase în adlncime a Iui Chihaia), 
greșelilor apărării, dar și ale 
liniei de mijloc, care s-a zbă
tut mult dar cu eficiență re
dusă. Superioritatea ieșenilor a 
ieșit în evidență mai ales în 
jocul la mijlocul terenului, un
de Romilă II (sîmbătă într-o 
dispoziție de joc cu totul re
marcabilă) și Simionaș au ju
cat fără greș. Și Romilă, ca și 
Simionaș au 
rate pistoane, 
pe un spațiu 
la o poartă ... __
numai că ROMILĂ
două goluri (unul în min. 22, 
printr-o spectaculoasă foarfecă 
pe spate, celălalt în min. 49, 
din lovitură de pedeapsă, in 
urma unui henț în careu co
mis de Tănăsescu și contestai 
de oaspeți), dar a contribuit și 
la deschiderea scorului, trimi- 
țîndu-i lui DANILA o pasă 
excelentă, prin care acesta a 
deschis scorul (min. 20).

fost niște adevă- 
care au acționat 
ce s-a întins de 

la cealaltă. Nu 
a înscris

Gheorghe NERTEA Mircea TUDORAN

ETAPA A
SERIA I

PETROLUL PLOIEȘTI — C.S.U. 
GALAȚI 1—0 (1—0). Unicul gol
a fost realizat de Simaciu (min. 
15).

PORTUL CONSTANTA 
TALUL PLOPENI 1—0 (1—0).
marcat : Biliboacă (min. 11).

OLTUL SF.
PRAHOVA PLOIEȘTI 2—0
Au înscris : Bokor (min.
Solomon (min. 55).

ME-
A

GHEORGHE — 
(1—0). 
37) și

C.S.M. BORZEȘTI — 
HLAUL P. NEAMȚ 2—0 
Autorii golurilor : Florian 
30) și Nistreanu (min. 80).

OLIMPIA RM. SĂRAT — 
RIA BUZĂU 0—1 (0—1). 
scris : Negoescu (min. 33).

CEA- 
(1-0).
(min.

GLO- 
A în-

MINERUL GURA HUMORULUI 
. C.S.M. SUCEAVA 0—0.

CELULOZA CĂLĂRAȘI — F.C. 
BRAlLA 1—0 (0—0). A marcat :
Filimon (min. 73).

RELONUL SAVINEȘTI - C.F.R.
PAȘCANI 1—0 (1—0). Golul a fost 
înscris de Trencea (min. 17).

UNIREAVICTORIA TECUCI
FOCȘANI 1—1 (1—0). Autorii go
lurilor : Toma (min. "
Victoria, Moldovan 
pentru Unirea.

(Relatări de la corespondenții : 
I. Tănăsescu, P. Enache, C. Brio- 
tă, G. Gorun, I. Budescu, D. 
lohan, N. Constantinescu, 
Nemțeanu și C.

40) pentru 
(min. 61)

Filiță).

Bo- 
C.

19-a ÎN DIVIZIA B
SERIA A ll-A SERIA A III-A

1. PETROLUL PL.
2. Metalul
3. Gloria
4. Relonul
5. C.S.M.
6. C.S.U.
7. Prahova
8. Oltul Sf. Gh.
9. Celuloza Căi.

10. Unirea Focș.
11. Portul C-ța
12. Ceahlăul
13. F.C. Brăila
14. Vict. Tecuci
15. C.F.R. Pașcani
16. C.S.M. Borz.
17. Minerul G. H.
18. Olimpia Rm. S.

Plop. 
Buzău 
Săv. 
Sv. 
Galați 

PI.

19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19

7
4
3
4
2
4
6
2
7
5

15-12
30-23
24-21
21-19
20-20
20-21
21-22
23-30
20-26
18-28
19-20
11-18
21-28
12-36

(27
Metalul

martie) :
Plo-

ETAPA VIITOARE 
Unirea Focșani — 
peni (1—2), Celuloza Călărași — 
Petrolul Ploiești (1—2), Ceahlăul 
P. Neamț — Portul Constanta 
(0—5). Prahova Ploiești — Relo- 
nul Săvinești (0—1), Oltul Sf. 
Gheorghe — Minerul Gura Humo
rului (1—2), C.S.U. Galați — Vic
toria Tecuci (1—2). C.F.R. Paș
cani — C.S.M. Suceava (0—1), 
Gloria Buzău — C.S.M. Borzești 
(0—0), F.C. Brăila — Olimpia Rm. 
Sărat (1—1).

METALURGISTUL CUG1R — 
METALUL BUCUREȘTI 0—1 
(0—1). Autorul golului : Georgescu 
(min. 30).

UNIREA ALEXANDRIA — C.S. 
TlRGOVIȘTE 1—1 (1—0). Au
marcat : Radu (min. 7) pentru 
Unirea, Sava (min. 57) pentru 
oaspeți.

TEHNOMETAL BUCUREȘTI — 
TRACTORUL BRAȘOV 0—0.

VOINȚA BUCUREȘTI — CHI
MICA TtRNAVENI 0—0.

ȘOIMII SIBIU - --- -
SLATINA 1—1 (0—0). 
Tr. Frățilă (min. 61) 
mii, P. Frățilă (min.
Dinamo.

S.N. OLTENIȚA — 
NÎA FAGARAȘ 0—2 
marcat : Palfi (min. 
goi (min. 48).

CHIMIA RM. VILCEA - 
CARA AUTOMECANICA 
RENI 3—1 (1—0). Autorii goluri
lor : Savu (min. 43). C. Nicolae 
(min. 50, din 11 m). Stanca (min. 
87), respectiv Nicolescu (min. 75).

ELECTROPUTERE CRAIOVA — 
F.C.M. GIURGIU 1—1 (1—1)- Au 
marcat : Dașcu (min. 20) pentru 
Electroputere, Preda (min. 15) 
pentru F.C.M.

STEAGUL ROȘU BRAȘOV — 
CHIMIA TR. MĂGURELE 
(1—2). Autorii 
chivescu (min. 
(min. 68, din 
Balaur (min.
(min. 43).

(Relatări de 
M. Vilceanu, ' 
raru-SIivna, 
nescu, ..... .
Costin și C. Gruia).

1. C.S. Tirgoviște
2. Chimia Rm. V.
3. Steagul r. Bv.
4. Nitromonia
5. Voința Buc.
6. Dinamo SI.
7. Metalul Buc.
8. Chimica Tv.
9. F.C.M. Giurgiu

10. Met. Cugir
11. Tractorul Bv.
12. Chimia Tr. M
13. Flacăra Aut.
14. Unirea Alex.
15. Șoimii Sibiu
16. Electroouteve
17. Ș.N. Oltenița ,
18. Tehnometal

ETAPA VIITOARE l 
Nitramonia Făgăraș 
roșu Brașov (0—1), F.C.M. Giur
giu — Chimia Tr. Măgurele (0—3), 
Flacăra Automecanica Mo-enj — 
Tehnometal București (1 ■■ 5), 
C.S. Tirgoviște — Șoimtl Sibiu 
(1—1), Metfflul București — Chi
mia Rm. Vîtcea (0—6), Chimica 
Tirnăvent — Ș.N. Oltenița (2—0), 
Tractorul Brașov — Voința Bucu
rești (1—2). Electroputere Craiova 
— Dinamo Slatina (3—4), Unirea 
Alexandria — Metalurgistul Cu- 
glr (0-1).

DINAMO
Au înscris : 
pentru Șoi- 
72) pentru

NITRAMO- 
(0—1). Au 

11) și Dră-

FLA- 
MO-

3—2 
golurilor : Paras- 
8 si 82), Pană 

11 m), respectiv 
40) și Bădăluță

: la corespondenții :
M. Bizon, D. Mo-

____ , G. Rosner, I. Io- 
V. Țugui, P. Giornoiu, T.

19
19
19
19
19
19
18
19
19
19
19
19
19
19
19
18
19
19

4 
1
1
3
4
3
2
2
5
3
3
2
2
3
3
7
1
5

27*10
38-26
25- 16
26- 19
16-16
27- 20

3
7
7
6
6
7
7 22-22
8 24-27
7
8
8
9
9
9

10 -
7 24-29' 15

12 12-25 13
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28-23 19 
'4-13 19 
19-25 9 
23-21 18
18-18 '8
17- 19 7
18- 23/5

STICLA 
marcat : 
Berindeî

„U“ CLUJ-NAPOCA — 
TURDA 3—0 (2—0). Au 
Cimpeanu II (min. 35), 
(min. 37) și Moși (min. 50, auto
gol).

MINERUL LUPENI — C.F.R. 
CLUJ-NAPOCA 1—0 (0—0). Uni
cul gol a fost realizat de Leca 
(min. 80. din 11 m).

AURUL BRAD — OLIMPIA 
SATU MARE 0—0.

IND. SÎRMEI C. TUR ZII — RA
PID ARAD 4—0 (3—0). Au în
scris Pripici (min. 1), Niță 
(min. 25), Olteanu (min. 28) și 
CoIojF (min. 76).

C.F.R. TIMISOARA — C.I.L. SI- 
GHET 2—0 (i—0). Autorii golu
rilor : Stoișin (min. 7) și Dima 
(min. 52, din 11 m).

VICTORIA CĂLAN — DACIA 
ORĂȘTIE 3—1 (Z—1). Au marcat: 
Rizescu (min. 7). Schmidt (min. 
25), Ghită (min. 46). respectiv 
Stincel (min. 18, din 11 m).

MINERUL CAVNIC — U.M. TI
MIȘOARA 3—0 (2—0). Au înscris : 
Slentel (min. 10). Andreescu 
(min. 12) și Ștef (min. 82).

ARMĂTURA ZALĂU — MU
REȘUL DEVA 1—1 (0—1). Autorii 
golurilor : I. Munteanu (min. 70) 
pentru Armătura. Enescu (min. 
35) pentru Mureșul.

F. C. BAIA MARE — GLORIA 
BISTRIȚA 4—0 (1—0). Autorii so
lurilor : Mânu (min. 16). Koller 
(min. 56) și Radu (min. 62 șl 35).

(Relatări de la corespondenții : 
I. Pocol. I. Cotescu, A. Jurcă, 
P. Tonea, St. Marton. A. Giinter, - - - - ■ -■ - v. sa-Z. Debrețeni, I. Bonțoiu 
săranu).

1. OLIMPIA S.M.
2. ,,U” Cj.-Napoca
3. Aurul Brad
4. Gloria Bistrița
5. C.F.R. Tim
6. F.C. Baia Mare
7. C.I.L. Siqhet
8. Armătura
9. Ind. sîrmei

10. Victoria Călan
11. U.M. Tim.
12. Min. Luperw
13. Mureșul Deva
14. C.F.R. Cj.-Nap.
15. Rapid Arad
16. Sticla Turda
17. Dacia Orăștie
18. Minerul Cavnic

19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
’9 5

2
5
1
4

si

37-10 29
18-18 22
25- 17 21
30-24 2î
22-18 21
30-20 20
20-18 20
24-25 20
26- 30 19
21-26 19
33-25 -8
18-22 18
18-24 ”3
20- 25 '6
20-26 <6
17-26 15
16-33 5
21- 27 14

ETAPA VIITOARE 
F.C. Bala Mare —

martie) :(27
C.F.R. Timi

șoara (0—1). Rapid Arad — C.I.L. 
Sighet (0—3), Minerul Cavnic — 
Dacia Orăștie (2—3), sticla Tur
da — Minerul Lupeni (1—1), Mu
reșul Deva — Aurul Brad (1—3), 
Armătura Zalău — „U" Cluj-Na- 
poca (1—0), Gloria Bistrița — 
Olimpia Satu Mare (0—3), U.M. 
Timișoara — Victoria Călan 
(1—2), C.F.R. Cluj-Napoca — Iod. 
sîrmei C. Turzli (1—1).



Campionatul masculin de volei

DELTA TULCEA ÎNVINGE „Turneul celor 5 națiuni" la rugby

PE EXPLORĂRI B. MARE! FRANȚA TERMINA NEÎNVINSA
PE PÎRTIILE 

DE SCHI

Campionatul masculin al Di
viziei A de volei s-a reluat, 
ieri, cu partidele etapei a 
XVIII-a, fiind consemnată o 
surpriză : victoria echipei Del
ta Tulcea 
Explorări 
nunte :

în fața formației 
B. Mare. Iată amă-

mițind steliștilor să realizeze 
un succes meritat. De notat to
tuși că brașovenii au condus la 
începutul fiecărui set : 3—0 (I), 
5—1 (II), 9—2 (III), dar nu au 
avut capacitatea necesară să se 
impună. (V. Secăreanu — 
coresp.)

PE PRIMUL LOC
din cadrul 
națiuni** —

TULCEA — EXPLO-
MARE 3—1 (—1, 13,

DELTA 
RARI B.
5, 8). Rezultatul realizat de for
mația tulceana în fața echipei 
aflată pe locul doi în clasament 
constituie, desigur, una din sur
prizele returului campionatului. 
După ce oaspeții și-au adjude
cat clar primul set, în celelal
te tulcenii și-au organizat mai 
bine jocul și au reușit să aibă 
o evoluție din ce în ce mai bu
nă, care le-a permis, spre e- 
xemplu, în ultimele două se
turi, să se îmDună Litașat.

VIITORUL BACĂU — C.S.U. 
GALAȚI 3—2 (7, 1, —11. —13, 
8). N-a lipsit mult ca, la Bacău, 
echipa gălățeană să realizeze o 
victorie, ceea ce ar fi consti
tuit, fără îndoială, un rezultat 
surpriză. Și aceasta, deoarece 
localnicii, după ce au 
primele două seturi, în 
nute, au slăbit ritmul 
permis adversarilor să 
situația. Totuși, cu un poten
țial superior, Viitorul a găsit 
resursele necesare să termine 
învingătoare. (I. Iancu — 
coresp.)

cîștigat 
27 mi- 
și au 

egaleze

POLITEHNICA TIMIȘOARA 
— CONSTRUCTORUL BRAlLA 
3—0 (3, 14, 10). Avînd un blo
caj eficace și trăgătorii în zi 
bună, studenții timișoreni au 
obținut un rezultat favorabil, 
la capătul unui meci în care 
brăilenii doar în setul nl doilea 
au pus probleme. (C. Crețu —• 
coresp.)

UNIVERSITATEA CRAIOVA 
— PETROLUL PLOIEȘTI 3—0 
(6, 14, 1). Victorie scontată și 
realizată destul de ușor de stu
denții craioveni în fața ultimei 
clasate. (Șt. Gurgui — coresp.)

TRACTORUL BRAȘOV — 
STEAUA 0—3 (—8, —15, —12). 
Gazdele nu au mai reeditat jo
cul bun, de ansamblu, practicat 
in partidele anterioare, in spe
cial în meciul cu Dinamo, per-

TELEX
ATLETISM • Cu prilejul unui 

concurs în aer liber desfășurat 
la Sandford (California), kenya- 
nul Mike Boyt a obținut cea mai 
bună performanță mondială a 
sezonului pe 800 m — 1:46,1.

AUTO • „Cursa de 6 ore“ de 
la Dakar a fost cîștigată de e- 
cnipajul francez Raymond Tou- 
roul-Jean Pierre Jarrier (pe 
„Porsche Carrera“). Este pentru 
a treia cară consecutiv că 
R. Touroul termină învingător în 
această cursă.

CANOTAJ ® cea de-a 123-a edi
ție a cursei de pe Tamisa între 
echipajele de 8 plus 1 ale uni
versităților din Oxford și Cam
bridge a fost cîștigată, cu un a- 
vans de 7 lungimi, de studenții 
din Oxford.

CICLISM • Peste 200 de rutieri 
s-au aliniat la startul tradiționa
lei curse cicliste Milano — San 
Remo, încheiată cu surprinzătoa
rea victorie a olandezului Jan 
Raas (24 ani) — 238 km în 6 h 
41:59. Pe locul doi, la 2 sec, bel
gianul Roger de Vlaeminck, în 
timp ce principalul favorit, Fred
dy Maertens s-a clasat al cin
cilea, la 5 sec.

PATINAJ • La Alma Ata, în 
cadrul meciului U.R.S.S. — Nor
vegia, patinatorul norvegian Jap 
Egil Storholt a stabilit un nou 
record mondial în proba de 
1500 m — 1:55,18 (vr — 1:55.61 
Hans van Helden)

ȘAH • A 7-a partidă a meciu
lui pentru turneul canddaților 
dintre Tigran Petrosian și Viktor 
Korcinoi s-a terminat remiză. 
Scorul este egal : 3V2—3’/2. •
Maestra româncă Gertrude 
Baumstark a avut o zi liberă, în 
runda a 10-a a turneului fem’nin 
de la Belgrad. în clasament con
duce Veroczi (Ungaria' cu 6*,» p, 
urmată de Levitina (U.R.S.S.) și 
Gheorghieva ^Bulgaria) — cîte 
6 p Ivanka (Ungaria) — 5V2 p, 
Baumstark (România) — 5 p, 
Hartston (Anglia). Markovici și 
Konarkovska (ambele iugoslavia)
— cîte 4V2 p (l) etc. • în tur
neul de la Bad Lauterberg. după 
12 runde, conduce Karpov 
(U.R.S.S.), cu 9V2 p» urmat de 
Tlmmann (Olanda) — 8 p. Fur
man (U.R.S.S.) — 7V2 p Hubner 
(R.F.G.), Olafsson (Islanda). So- 
sonko (Olanda) — toți cu 7 p.

TENIS • în semifinalele tur
neului de la St. Louis, Jimmy 
Connors l-a întrecut cu 7—5, 6—4 
pe ilie Năstase. jar John Alexan
der a dispus cu 4—6. 6—4, 7—5 
de Harold Solomon. • La Was
hington, în semifinale : Lutz — 
Gorman 6—7, 6—0. 6—4 : Gottfr’ed
— Ramirez 6—7. 6—3, 6—2. în
„sferturi" : Gottfried — smith
6—2. 7—6 ; Gorman — Borowiak 
6—4. 6—4. © Sferturile de finală 
ale turneului feminin de la Phi
ladelphia : Rosemary Casals — 
Virginia Wade G—4. 7—6 : Chris
Evert — Dianne Fromholtz 6—3, 
6—4 : Sue Barker — Kerry Mel
ville 6—2. 2—6. 6—3 ; Martina Na
vratilova — Betty stove 6—2, 
6—4, • La Buenos Aires în ..Cupa 
Davis" : Argentina — Chile 2—1 
(Cano — Cornejo 8—6. 4—6, 6—2, 
6—% 6—2 : Vilas — Fillol 8—6,
3—S, 6—2, 6—3 : Vilas, Alvarez — 
Fillol. Cornejo 3—6, 0—6, 8—10).

CLASAMENT
•- DINAMO 17 17 0 51: 5 34
2. Explorări <4 15 3 50:18 33
3. Steaua 18 14 4 46:18 32
4. Viitorul 18 10 8 38:34 21»
5. Politehnica 18 10 8 33:39 28
6. Constructorul 18 9 9 33:38 27
7. Tractorul 18 8 10 33:34 26
8. Universitatea 18 7 11 29:38 25
9. Delta 18 7 11 28:40 25

10- Rapid 17 7 10 30:35 24
11. C.S.U. 18 2 16 20:50 20
12. Petrolul 18 1 17 10:52 19

• Partida Rapid __ Dinamo
a fost amînată pentrU 5 april C.

Ultima etapă 
„Turneului celor 5 
ediția 1977, a avut o desfășu
rare relativ calmă, favoriții im- 
punîndu-se pe toată linia. Ast
fel, lidera clasamentului, echipa 
Franței a întrecut, în depla
sare, la Dublin, XV-le Irlandei 
cu un scor net : 15—6, la pauză 
scorul fiindu-le însă favorabil 
gazdelor cu 6—3 ! în cealaltă 
partidă de sîmbătă, 
Țării Galilor a cîștigat și ea în 
deplasare, învingînd Scoția, la 
Edinburgh, cu 18—9 (J—3). în 
acest fel pozițiile din clasament 
au rămas neschimbate, repre
zentativa Franței înregistrînd 
un succes net — patru victorii 
din tot atitea posibile — per
formanță care se realizează rar, 
francezii obținînd ultimul lor 
„mare șlem“ (adică numai vic
torii) cu 9 ani în urmă.

Iată acum cîteva amănunte 
în legătură cu partida de la 
Dublin. 70 000 de spectatori au 
fost martorii unui joc îndîrjit, 
dominat, mai ales în final, de 
către oaspeți. în prima repriză 
irlandezii au punctat de două 
ori prin cîte o lovitură de pe
deapsă ; realizatorii : Gibson
și Greene (min. 10, respectiv,

formația

19). Francezii au replicat,min.
și Romeu a înscris, prin ace
lași procedeu, primele trei 
puncte ale echipei sale (min. 
12). După pauză, în min. 44, 
fundașul Aguirre (l.p.) aduce 
din nou egalarea : 6—6. Două 
minute mai tîrziu, același 
Aguirre se intercalează intr-un 
atac al liniei de treisferturi și 
la momentul oportun pasează 
„uriașului** Bastiat și acesta 
intră cu ușurință în terenul de 
țintă irlandez culcînd balonul : 
10—6 ; Aguirre a transformat 
și, 12—6. în final, tot Aguirre 
izbutește o nouă lovitură de 
pedeapsă : 15—6. Ar mai fi de 
subliniat faptul că învingătorii 
au aliniat în toate cele patru 
partide ale Turneului aceeași 
formație, adică : Aguirre —
Harize, Bertranne, Sangalli, 
Averous — Romeu, Fouroux — 
Skrela, Bastiat, Rives — Pal- 
mie, Imbernon — Paparem- 
borde, Paco, Cholley.

CLASAMSNTUL FINAL

1. FRANȚA 4400 58-21
2. Țara Galilor 4301 66-43
3. Anglia 4202 42-24
4. Scoția 4103 39-85
5. Irlanda 4004 33-65

s
6
4
2
0

FLORENȚA MIHAI IN FINALA 
TURNEULUI DE LA HILTON HEAD

NEW YORK. 20 (Agerpres). 
— Românca Florența Mihai și 
americanca Betsy Nagelsen își 
vor disputa finala turneului in
ternațional feminin de tenis de

la Hilton Head Island (Carolina 
de Sud). în semifinale, Floren
ța Mihai a învins-o cu 4—6, 
6—1, 6—4 pe Yvonne Vermaak, 
iar Betsy Nagelsen a elimina- 
t-o cu 7—5, 6—4 pe Pam Te- 
eguarden. în „sferturi**, jucă- 
toarea româncă învinsese cu 
6—4, 4—6, 6—0 pe Linky Bos- 
hoff, una din principalele favo
rite ale turneului.

• Slalomul special de la Voss 
(Norvegia) a revenit suedezului 
Ingemar Stenmark cu 1:32.11 
(două manșe), urmat de .italia
nul Piero Gros — 1:32,77, vest- 
germanul Christian Neureuther
— 1:32,97 și austriacul 
Heidegger — 1:33,50. în 
acestui succes, Stenmark 
mărit simțitor șansele de 
ceri „f 
264 p,
— 220 p, Franz Klammer — 
203 p și Piero Gros — 156 p.

• „Cupa Europei” la schi-al- 
pin masculin s-a încheiat cu 
victoria schiorului bulgar Petar 
Papanghelov, care a totalizat in 
clasamentul final 115 p, între- 
cîndu-i pe principalii favoriți, 
italianul Arnold Senoner — 
93 p și elvețianul Jean Luc 
Fournier — 91 p. Ultima probă, 
slalomul special de la Folgari- 
da (Italia), a fost cîștigată de 
Papanghelov. în competiția fe
minină, primul loc a revenit 
Ursulei Konzett (Liechtenstein).

• Concursul internațional de 
sărituri cu schiurile de la Za
kopane s-a încheiat cu victoria 
lui Harald Duschek (R.D.G.) — 
252,6 p (sărituri de 113 și 
108,5 m). Pe locurile următoare: 
Pavel Fizek (Cehoslovacia) — 
247,4 p și Berndt Eckstein 
(R.D.G.) — 247,2 p.

• Pe marea trambulină de la 
Planica, iugoslavul Bogdan 
Norcici (24 ani) a realizat cea 
mai lungă săritură cu schiurile 
cunoscută în istoria sportului, 
aterizind după un zbor de 
181 m. Vechiul record era de
ținut de austriacul Toni Inauer 
cu 179 m.
• Proba feminină de 10 km din

cadrul campionatelor U.R.S.S.. 
care se desfășoară la Siktivkar, 
a fost cîștigată de Galina Ku
lakova, cu 30:59,25. Pe locurile 
următoare s-au clasat Zinaida 
Amosova — 31:29,39, Raisa
Smetanina — 31:53.96 și Lud
mila Baranova — 32:10,20. Prooa 
masculină de ștafetă 4X10 km 
a revenit, echipei T.S.K.A. Mos
cova (Bajukov, Saveliev, Isaev 
și Șadrin), cu timpul de 
21114:53,36.

Klaus 
urma 

și-a 
a cu- 

,Cupa Mondială**, ^avînd 
față de Klaus Heidegger

Duminică după amiază 
înapoiat în Capitală echipa 
box a României care a susținut 
un meci amical cu formația 
R.F. Germania, de care a fost 
învinsă cu 6—4. într-o scurtă 
convorbire cu Cristea Petroșe- 
neanu, secretarul F.R. Box, și cu 
antrenorul emerit Ion Popa, 
am aflat că spectatorii de la 
Sporthalle din Hanovra au o- 
norat memoria victimelor cu
tremurului din țara noastră, 
păstrind un moment de recule
gere. De asemenea, s-a anun
țat că Federația de box din 
R.F.G donează pentru ajutora
rea sinistraților 5000 de mărci.

în privința comportării pugi- 
liștilor noștri, am aflat că teh
nicienii români — luînd în 
considerare stadiul incipient da 
pregătire — sînt mulțumiți de 
randamentul celor 4 învingă
tori: T. Dinu (realizatorul unui 
k.o. în 45 de secunde), I. Dra-

s-a 
de

gomir (care a boxat inteligent). 
S. Cuțov (combativ. în vervă 
deosebită) și C. Chiracu (atent, 
dur în lovituri). Dintre învinși, 
F. Livadaru și V. Vrînceanu 
încă nu par a fi destul de ma
turi pentru lotul național. I. 
Vladimir a dat peste un adver
sar mai puternic, iar M. Lazăr 
a evoluat slab. V. Didea ar fi 
meritat victoria la puncte, dar 
a început meciul prea șters. 
Mircea Simon șl Peter Hussing 
au oferit — potrivit presei 
vest-germane — cel mai fru
mos meci de grei văzut vreo
dată de localnici. Este adevărat 
că reprezentantul nostru a bo
xat uneori prea static și că a 
trebuit să facă față experienței 
bogate a adversarului său. dar 
oricum ar fi meritat victoria, 
dacă n-ar fi primit (gratuit) un 
avertisment pentru... lovitură 
joasă (primul avertisment din 
cariera lui!)

C.M. IN ACTUALITATE
• In preliminariile C.M. (zo

na Asiei): la Doha (Qatar), 
Bahrein — Qatar 3—0 (1—0). 
Ultimul meci al acestei sub
grupe : Qatar — Kuweit. Ori
cum, Kuweit, care are 6 p, este 
calificată pentru turneul final 
al zonei asiatice.

• Pregătindu-se pentru pre
liminariile C.M., echipa Polo
niei va juca la 13 aprilie cu 
Ungaria, la Budapesta și la 24 
aprilie cu Irlanda, la Dublin.

• Turneul final al zonei 
Americii de Nord si Centrate 
va avea loc la Guadalajara, 
Leon, Monterrey și Ciudad de 
Mexico. Delegatul Hondurasu
lui, R. Ochoa a cerut ca la a- 
ceste întîlniri să se efectueze 
un control antidoping.

; Verona — Ju- 
Primele clasate :

21 16 3 2 33-13 35
21 15 5 1 35-11 35
21 3 9 4 26-17 25 

Molge terilor

PREGĂTIRI PENTRU A 34-a EDIȚIE
A „MONDIALELOR11 DE TENIS DE MASĂ

CAMPIONATE, CUPE

LONDRA, 20 (Agerpres,. — 
între 26 martie și 5 aprilie, în 
orașul englez Birmingham, se 
vor desfășura întrecerile celei 
de-a 34-a ediții a campionate
lor mondiale de tenis de masă, 
care vor reuni sportivi din 60 
de țări ale lumii, un adevărat 
record de participare. Campio
natele se vor desfășura în sala 
Expoziției, cu o capacitate de 
peste 7 000 de locuri. întîlnirile 
se vor disputa simultan pe 20 
de mese, alte 20 de mese fiind 
instalate în săli anexe pentru 
antrenamente. După ceremonia 
de deschidere, conform tradi
ției. vor începe meciurile pe 
echipe pentru trofeele „Swayth- 
ling” (masculin) și ..Corbillon** 
(feminin). Printre favoriții ce
lei de-a 34-a ediții a „mondia- 
lelor“ se numără jucătorii din 
R.P. Chineză, Japonia, Coreea 
de Sud, Ungaria. Suedia, Iu
goslavia și Franța. Cu acest 
prilej, la Birmingham se va 
sărbători cea de-a 50-a aniver
sare a înființării Federației in
ternaționale dr tenis de masă.

★ *
La această ediție a campio

natelor mondiale de tenis de 
masă. România va participa la

probele pe echipe și individua- 
. lotul selecționabililor 

Alexandru, 
Mihuț, Eva Ferenczi, 
Gheorghe. Marin Firă- 
Cristinel Romanescu, 

Simion și Ștefan Mora-

le. Din 
fac parte : Maria 
Liana
Teodor 
nescu, 
Crișan 
ru.

ITALIA (etapa 21): Catanzaro 
— Florentina 0—1 (Crepaldi) ; 
Cesena — Sampdoria 1—1 
(Piangerelli respectiv Chiori) ; 
Foggia — Roma 1—0 (Ulivieri); 
Genoa — Inter 2—2 (Ghetti, 
Pruzzo, respectiv Bertini, Fe- 
dele); Lazio — Napoli 0—0 ; 
Milan — Bologna 1—1 (ambele, 
autogoluri : Bigon, respectiv 
Cereser) ; Torino — Perugia 
2—1 (Pulici, Salvadori, respec-

tiv Ciccotelli) 
ventus 0—0.
1. Juventus
2. Torino
3. Ihter

în clasamentul „ „ 
conduce Pruzzo (Genoa) cu 15 
g, urmat de Graziani (Torino) 
cu 14 g.

CEHOSLOVACIA (etapa 21): 
Dukla și Slavia continuă lupta 

pentru primul loc în clasament. 
Rezultate : Slavia Praga — 
Spartak Trnava 3—0 ; Slovan 
Bratislava — Bohemians Praga 
4—0 ; Lokomotiv Kosice — Zi- 
lina 4—1 ; Frydek Mistek — 
Skoda Plzen 3—2 ; Union Te- 
plice — Banik Ostrava 2—0 ; 
Zbrojovka Brno — Sparta PTaga 
3—0 ; Dukla Praga 
Kosice 4—2 ; Trencin 
Bratislava 
sate :
1. Dukla
2. Slavia

R.D. GERMANA (etapa 19).— 
Dynamo Dresda a obținut un 
punct prețios în deplasare, in 
timp ce F.C. Magdeburg a în
vins categoric 
Jena. — 
tock - 
Oder 
Berlin 
2—2 ; 
F. C. 
Lokomotive 
Karl Marx Stadt 4—1 ; 
mut Aue ■ 
1—0 ; Rot 
Sachsenring 
Stahl Riesa 
3—0. în clasament :
1. Dynamo Dresda
2. Carl Zeiss Jena
3. Dynamo Berlin
4. F.C. Magdeburg

V.S.S. 
Inter 

1—2 ! Primele cla-

formația din 
Rezultate : Hansa Ros- 
- Vorwarts Frankfurt pe 
2—0 ; F. C. Union 

— Dynamo Dresda 
F. C. Magdeburg — 
Carl Zeiss Jena 

Leipzig —
3—0 ; 
F. C.
Wis- 

Berlin- Dynamo 
Weiss Lriurt

Zwickau 0—0 ;
— Chemie Halle

în cadrul campionatului 
mondial de hochei pe gheață 
(grupa B), care se desfășoară 
Ia Tokio, echipa R. D. Germane 
a obținut o nouă victorie, dis- 
punînd de Norvegia cu 8—1 
(1—0, 3—0. 4—1), ceea ce îi 
asigură, înaintea, ultimei runde, 
primul loc in clasament. în al
te partide s-au înregistrat re
zultatele : ‘
3— 0 (0—0. 2-0, 1—0) ; Elveția
— Ungaria 7—3 (3—1, 3—1.
1—1) ; Olanda — Norvegia
4— 4 (1—2, 1—1, 2—1) ; Ungaria

Polonia Austria

— Iugoslavia 3—1 (1—0, 0—1,
2—0) ; Japonia — Austria 6—2 
(4—1, 0—1, 2—0). Clasamentul : 
R. D. Germană 14 p, Polonia 
12 p, Japonia 11 p, Norvegia 
10 p, Elveția și Ungaria — 
Olanda 4 p, Iugoslavia 3 
Austria 0 p.

★
din grupa C, de 
Italia

1—0, 1—0) ;
Belgia 27—4

Rezultate
Copenhaga : 
6—0 (4 -0, _ 
marca
8—2, 8—1) ; Franța — 
12—1 (2—0, 5—1, 5—0).

6 p, 
P,

'a
Bulgaria 

Dane-
Ill—1 

Spania

19 11 4 4 48-24 26 
19 10 4 5 34-22 24 
19 11 1 7 33-20 23 
19 10 3 6 36-24 23

ANGLIA. Sferturile de finală 
ale „Cupei Angliei** s-au soldat 
cu următoarele rezultate: Ever
ton — Derby County 2—0 ; 
F. C. Liverpool — Middlesbo
rough 2—0 ; Manchester United
— Aston Villa 2—1. Wolver
hampton — Leeds 0—1.

în campionat s-au desfășurat 
partide restante : Sunderland — 
Ipswich 1—0; West Bromwich- — 
Newcastle 1—1 ; Bristol — 
Queens Park 1—0 Birmingham
— Tottenham 1—2 : Stoke —• 
Leicester 0—1. Primele clasate:
1. F.C. Liverpool 31 13 6 7 50-27 42
2. Ipswich 30 17 7 6 52-25 41
3. Manchester city 30 14 11 5 42-23 3S
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