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ETAPA A 20-a A DIVIZIEI A LA FOTBAL

DERBYUL STEAUA-DINAMO
s-a Încheiat nedecis

• Jiul a realizat scorul zilei: 5-0 cu Rapid • S.C. Bacău la al doilea punct 
consecutiv obținut în deplasare • Nici o victorie a echipelor oaspe

NATALIA MARASESCU ILIE FLORO1U
REZULTATE TEHNICE CLASAMENTUL

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

ETAPA VIITOARE (sîmbătă 2 aprilie)
Rapid, - U.T.A. (0-1)
Politehnica lași - Univ. Craiova (0-1)
F.C. Corvinul — Steaua (0-3)
Politehnica Tim. — A.S.A. Tg. Mureș (1-3)
F.C. Bihor — Jiul (1-2)
Dinamo — F.C.M. Galați (2-0)
F.C. Constanța — F.C. Argeș (0-2)
Sportul stud. — F.C.M. Reșița (0-2)
S.C. Bacău — Progresul (2-4)

1. DINAMO 19 10 6 3 43-22 26
2. Steaua 20 11 3 6 38-25 25
3. Jiul 20 11 3 6 35-24 25
4. Univ. Croi ova 20 10 4 6 37-22 24
5. A.S.A. Tg. Mureș 20 9 4 7 20-17 22
6. U.TJL 20 8 6 6 29-36 22
7. „Poli" Timișoara 19 10 1 8 24-20 21
8. F.C. Argeș 20 8 5 7 27-31 21
9. Progresul 20 8 5 7 27-37 21

10. F.C.M. Reșița 20 8 4 8 28-30 20
11. Sportul stud. 19 7 5 7 20-16 19
12. F.C. Bihor 20 6 7 7 28-28 19
13. Politehnica lăți 20 6 5 9 25-21 17
14. S.C. Bacău 20 6 5 9 21-23 17
15. Corvinul 19 5 6 8 19-27 16
16. Rapid 20 6 4 10 22-32 16
17. F.C. Constanța 20 6 2 12 20-29 14
18. F.C.M. Galați 20 3 5 12 19-42 11

TRIPOLIS, 27 (prin telefon).
La această adevărată sărbă

toare a sportului, care este 
Crosul Balcanic, competiție de 
tradiție și rezonanță, ajunsă la 
cea de a XXII-a ediție, au 
fost prezenți mai bine de 12 000 
de spectatori, din cei 25 000 de 
locuitori ai Tripolisului. A fost 
de-a dreptul impresionant să 
vezi această mare de oameni, 
cel mai mulți cu flori în mîini, 
aclamindu-i cu căldură pe par- 
ticipanții la Cros, întrecerile 
desfășurîndu-se într-o atmosferă 
cu totul deosebită, de priete
nie.

O bună parte din aplauzele 
acestor înfocați spectatori au 
fost adresate reprezentanților 
României socialiste, cîștigători 
a șase titluri de campioni bal
canici, din cele zece titluri de
cernate.

De fapt, succesul este încă și 
mai mare dacă avem în ve
dere și faptul că în clasamen- 
tul-bilanț sportivii noștri se

află din nou în frunte, ca me
reu în ultimii cinci ani. Acest 
bilanț se întocmește luîndu-se 
în considerare locurile de pe 
podiumul de premiere. Iată-1 :

1. ROMANIA
2. Bulgaria
3. Grecia
4. Turcia
5. Iugoslavia

I II III
6 2 1
2 5 3
1 10
10 3
0 2 3

Ne bucură, în mod special, 
cele două victorii repurtate în 
cursele de seniori, de Natalia 
Mărășescu la femei și Ilie Fio- 
roiu la bărbați. Dacă Natalia 
se află la al treilea succes con
secutiv la Crosul Balcanic, Ilie 
Floroiu obține pentru prima 
oară acest titlu (este la a pa
tra participare) deși, în mod 
evident, în ultimele sezoane a 
fost cel mai valoros alergător

Vladimir MORARU

(Continuare in pag. a 4-a)

I.E.F.S.-DIN NOU CAMPIOANĂ
LA BASCHET FEMININ

ORADEA, 27 (prin telefon). 
Ediția a 28-a a campionatului 
național de baschet feminin 
s-a încheiat duminică cu vic
toria echipei I.E.F.S. (antrenor 
loan Nicolau). Studentele, cu 
un total de 72 p, realizează per
formanța pentru a treia oară 
consecutiv și a patra oară în 
istoria competiției. Urmează în 
clasament : 2. Rapid 70 p, 3. 
Politehnica București 64 p, 4. 
Olimpia București 58 p, 5. U- 
niversitatea Cluj-Napoca 58 p, 
6. Crișul Oradea 54 p, 7. Uni
versitatea Timișoara 51 p, 8.

Voința Brașov 49 p, 9. C.S.U. 
Galați 49 p, 10. Mobila Satu 
Mare 49 p. 11. Sănătatea Plo
iești 49 p, 12. Voința București 
43 p. Ultimele două formații au 
retrogradat. Titlul de coșgeteră 
a Diviziei A a revenit Ninei 
Chiraleu (Rapid) autoarea a 
912 p.

întrecerile din ultimele două 
zile au fost marcate de obo
seala acumulată pe parcursul a

D. STANCULESCU

(Continuare în pag. 2—3)

Năstase înscrie, cu capul, al doilea gol al formației Steaua. 
Era minutul 43 și campioana lua conducerea

Foto : S. BAKCSY
Sîmbătă, la Brașov, în semifinalele C. C. E. la handbal masculin

0 FRUMOASĂ SEARĂ DE FOTBAL... STEAUA A ÎNTRECUT KFUM FREDERICIA CU 29-22
STEAUA - DINAMO 2-2 (2-2)

Stadionul „23 August" ; teren bun ; timp frumos : spectatori — aproximați» 
70OOO. Au marcat: LUCESCU (min. 15 și 45). VIGU Cmta. 29), NASTASE 
Cmin. 43). Raport de corner» : 8—3. Raportul șuturilor la poartă : 21—14 (pe 
spațiul porții : 11—7).

STEAUA : lordache 5 (rnln. 46 Moraru 7) — AngheUnt 7, Florin Marin 8. 
Semeț 7, Vigu 9 — Dumitru 7, tordănescu 7, Stoica 8 — Troi 6, Năstase 7. 
Zamfir 7.

DINAMO : Eftimescu 7 — Cheran 8, Sotmâreanu II 7, Dobrâu 8, Lucuță 7 — 
Al. Moldovan 6 (min. 70 I. Moldovan 7), Din<u 7, Custav 7 — Lucescu 10, 
Dudu Georgescu 7, Roznai 6.

A arbitrat : Fr. Coloși *** t j la linie : M. Dumitru și V. Roșu (toți din 
București).

Cartonașe galbene : IORDACHE ; Trofeu! Petschovschi : 101 La juniori : 
2—1 (0-0). • —

• Joc de valoare deosebită, victorie meritată a stelițtilor • Radu Voina — cel mai bun de pe 
teren • Returul : 1 aprilie, Ia Fredericia

Steaua și Dinamo ne-au ofe
rit, din nou, o seară frumoasă, 
cu fotbal de clasă ridicată și, 
de data aceasta, cu un rezultat 
de egalitate (2—2) care nu s-a 
mai înregistrat de o bună bu
cată de vreme între cele două 
vechi rivale sportive. Concuren
tele s-au angajat din primul și 
pînă în ultimul minut, într-o 
luptă fără menajamente care, 
deși a avut cîteva momente de 
aprigă dispută pentru balon, nu 
a depășit, limitele permise, ți- 
nînd cont și de ardoarea cu 
care s-a jucat. Partida n-a avut 
numai faze frumoase, spectacu
loase, n-a avut numai ritm și 

GOLGETERI1 23 GOLURI : D. Georgescu
(Dinamo) — 2 din 11 m.

13 GOLURI : Radu II (F.C. Argeș), Dumitrache (Jiul) — 2 
din 11 m.

11 GOLURI : Ghergheli (F.C. Bihor) — 2 din 11 m.

angajament, ea ne-a dăruit și o 
evoluție de scor care i-a mărit 
considerabil atracția. Am revă
zut și două trăsături caracteris
tice de joc: fotbalul imaginativ, 
iute, de inspirație, generat de 
cuplul Dumitru — Iordănescu, 
reprezentat de Steaua ; fotbalul 
elaborat, cu pronunțat accent 
pozițional, atent la orice gre
șeală a adversarului practicat 
de către Dinamo, impulsionat 
de Lucescu. Ca și în alte oca
zii. din această ciocnire a rezul
tat o partidă spectaculoasă care

Eftimie IONESCU

(Continuare în pag. 2—3)

Radu Voina l-a depășit pe puternicul Flemming Hansen (nr. 2) 
și a șutat spectaculos la poartă, nelăsîndu-i nici o speranță lui 
Jeppsen Mogens, apărătorul buturilor daneze Foto : I. MIHAlCA

Peste 3 000 de spectatori au 
asistat sîmbătă seara, în Sala 
sporturilor din Brașov, la pri
ma manșă a dublei întilniri 
Steaua — KFUM Fredericia 
contînd pentru semifinalele 
Cupei campionilor europeni la 
handbal masculin. Campioa
nele României și Danemarcei, 
fruntașe ale handbalului inter
național, au oferit un excelent 

spectacol, un meci de înaltă 
valoare, o dispută sportivă e- 
lectrizantă. Și — spre bucuria 
tuturor celor prezenți .în sală, 
in fața micilor ecrane sau a 
aparatelor de radio — Steaua 
a reușit să se impună și să 
cîștige meciul tur cu 29—22 
(14—12). în mod normal, acest 
avantaj ar trebui să fie decisiv, 
Steaua putînd și avînd obliga

ția să-1 fructifice pentru califi
carea sa in finală. In meciul 
retur (1 aprilie, ora 21, la Fre
dericia), campionii noștri tre
buie .să lupte fără menajamen
te, să-și valorifice valoarea și 
potențialul.

Revenind la meciul de sîm
bătă, vom nota că debutul par
tidei ne-a arătat că Fredericia 
este o echipă robustă, alcătuită 
din veritabili atleți, fini cunos
cători ai tehnicii, iucători ra
pizi, derutanți. Am văzut la 
formația daneză o exemplară 
activitate a pivoților pe semi
cerc, folosirea intensivă (și. mai 
ales, cu succes) a extremelor. 
De asemenea. impresionantă 
forța de la 9 m a jucătorilor 
Flemming Hansen și He’ne 
Sorensen, ale căror șuturi nă- 
praznice, bin° plasate, au mărit 
serios activul camnioanei Dane
marcei. Handbaliștii de la 
Steaua și-an intrat mai greu în 
ritm, lăs’ndu-se o bună parte 
din prima renriză copleșiți de 
travaliul și vivacitatea oaspeți
lor. Din această cauză, danezii 
au și condus cu 4—2 (min. 9), 
6—4 (min. 11). 8—6 (min. 16) și 
9—8 (min. 19) Din acest mo-

Hristache NAUM

(Continuare in pag. a 4-a)



CROSUL TINERETULUI»55
Ieri, în mai multe județe din 

țară, s-a declanșat o amplă com
petiție de masă, de largă poptr- 
laritate, „Crosul tineretului". 
Așa după cum am fost infor
mați de către 
ziarului nostru, numeroși 
neri, în cadrul unor 
entuziaste, au fost prezenți la 
startul acestui mare concurs 
republican, ajuns la cea de a 
X-a ediție.

în județul Suceava, de pildă, 
după cum ne-a comunicat co
respondentul nostru I. Mîn- 
drescu, a început să se desfă
șoare etapa de masă a compe
tiției în școli, întreprinderi și 
instituții din Rădăuți, Suceava, 
Fălticeni, Gura Humorului,

corespondenții
ti- 

întreceri

Cîmpulung Moldovenesc, Vatra 
Dornei, Șiretul. Duminică, la a- 
ceste întreceri au participat 
15 000 de tineri. Un alt cores
pondent, I. Balco, metodist la 
C.J.E.F.S. Maramureș, ne-a re
latat despre întrecerile de cros, 
din cadrul aceleiași competiții, 
care au avut loc în comunele 
Ulmeni și Cupșeni, organizate 
în cadrul unor duminici 
tural-sportive.

Asemenea vești am mai 
mit și din alte județe ale 
— Arad, Argeș, Ialomița, 
Timiș, Dolj ș.a.

Firește, este de așteptat ca în 
perioada imediat următoare, în
trecerile din cadrul fazei de* 
masă a „Crosului tineretului” 
să se intensifice.

cui-

pri- 
țării 
Iași,

I
I
I

DIVIZIA
ETAPA

A

I OASPEȚII S-AU AGĂTAT PREA MULT DE REMIZĂ 
I
I

UNIVERSITATEA CRAIOVA - POLITEHNICA TIMIȘOARA 1-0 (0-0)
Stadionul Central" ; teren bun ; timp frumos ; spectatori — aproximativ 

30.000. A marcat : CRIȘAN (imin. 76). Raport de cornere : 7—6. Raportul șu
turilor la poartă : 10—7 (pe spațiul porții : 4—2).

UN/VERSITATEA : Lung 7 — Negrillo 5, Tilihoi 6, Ștefănescu 7, Bernecnu 6 
— Geolgâu 5 (min. 62 Câmătaru 7), Donase 7, Beldeanu 8 — Crișan 7, Bălăci 
8, Marcu 6 (min. 87 Cîrțu).

POLITEHNICA: Bathori 7 — f'l 
Dembrovsohi 6, Șerbănoiu 7, Lața 
(min. 80 Roșea), Petrescu 6.

A arbitrat : O.to Anderco (Satu
Ujhe'y (ambii d>n Oradea).

Cartonase galbene : NEGRILA
1—0 (1—0).

Mioc 6, Vișan 7, Mehedinții 8, Barna 5 —
i j6 — Anghel 5 (min. 89 Floareș), Co-tec 6

Trofeul Petschovschi : 9 ; La juniori :

dar a fost prea tîrziu. în final, 
publicul — satisfăcut de repri
za bună a favoritei sale — 
aplaudă o victorie meritată.

Gh. NICOLAESCU

Pe aleile Parcului Tineretului din Capitală, la 
această primăvară Foto :

ALTE ÎNTRECERI SPORTIVE

primul cros 
Vasile BAGEAC

DE MASĂ
• La Baia Mare s-a încheiat 

competiția dotată cu „Cupa de 
iarna", compusă din 5 concursuri. 
Patru dintre ele (atletism în 
sală) au avut loc în lunile fe
bruarie și martie, ultimul con
curs dintre acestea fiind un 
cros care s-a desfășurat dumi
nică : la start au fost prezenți

copii din
4, 11, 12 și

Școlile 
Liceul

„CUPA SCORĂGET"
LA SCHI APLICATIV

. Pionierii din șase județe 
(Alba; Bihor, Bistrița-Năsăud, 
Cluj, Maramureș și Mureș) 
practieanți ai schiului își vor 
da întilnire, astăzi și mîine, pe 
pîrtiile de pe muntele Băișoara 
în cea mai importantă compe
tiție rezervată lor, „Cupa Sco- 
răget", organizată de C.N.O.P.

circa 1000 de 
generale nr. 
nr. 1.

® Sîmbătă și duminică, în mu
nicipiul Focșani și în alte locali
tăți din județul Vrancea au fost 
organizate întreceri sportive de 
masă, dotate cu „Cupa Indepen
denței* și „Cupa Primăverii».

Numeroase întreceri sportive de 
masă au avut loc și în celelalte 
localități ale județului Vrancea. 
la Vulturul, l'ătăranu, Odobești 
și Panciu. (V. MANOLIU, coresp.)

© In județul Suceava s-au or
ganizat la sfîrșitul săptămînii 
numeroase competiții de masă. 
Semnalăm dintre acestea un 
concurs de tenis de masă, la 
Suceava, la care au luat parte 
peste 103 de tineri din mediul 
rural. Tot la Suceava s-au în
trecut 10 ansambluri de gimnasti
că ritmică modernă, din- școli 
generale și licee. (Ion MÎNDRES- 
CU, coresp.)

I
I
I
I
î
I
I

VICI
F.C.F

_ -
Stadionul V 

spectatori — 
40) și BORA 
8—7 (pe speațr

F.C.M.
Boțoneo 6 — 
Boiin 7, Flore»

CORVINUL : 
Angeiescu Z, 
5 (min. 74 JȘu

A orbitrdV? 
(toti din Buci

Cartonașe c 
juniori : 1—1

REȘIȚA, 2
Se aștep 

tant, aici, 
toamnă, de

„COMPLEXUL** PROPRIU!

CRAIOVA, 27 (prin telefon).
Avizată de forța ofensivă a 

gazdelor in meciul de debut 
al sezonului, Politehnica a 
abordat cu precauție jocul, 
încnizind — cu Șerbănoiu in 
fața stoperilor — culoarul prin
cipal din fața porții lui 
Bathori. Astfel blocat în zona 
frontală a „16-lui timișorean", 
Bălăci a încercat deplasări în
șelătoare spre lateral, așteptind 
în zadar, o repriză întreagă, un 
sprijin lucid din partea coechi
pierilor din atac sau din liniile 
dinapoi. Consecința dominării 
sterile din primele 45 de mi
nute ? Doar patru șuturi ane
mice, dintre care nici unul pe 
spațiul porții ! în tot acest 
timp, oaspeții s-au văzut mai 
rar în terenul advers, îndeosebi 
sub forma contraatacului, dar 
ratările lor au produs mari e-

moții tribunelor arhipline (în 
min. 36 Cotec a trimis balonul 
cu sete în bara transversală).

încurajată de scorul alb la 
pauză, „Poli" mizează, după re
luare, și mai mult pe cartea 
defensivei. Se va înșela, însă. 
Craiovenii vor relua, cu elan 
sporit, „cursa victoriei", se vor 
instala perioade întregi la câr
ma jocului, atacînd, de astă 
dată, pe spații mai largi. Hăr
țuită mereu, formația oaspete 
va da semne de oboseală, va 
greși tot mai des. în min. 70, 
servit de Bălăci, Crișan va ra
ta o ocazie rarisimă, dar 6 mi
nute mai tîrziu (după o combi
nație Bălăci — Marcu — CRI- 
ȘÂN), aripa dreaptă a gazde
lor va înscrie imparabil. din 
apropiere. în ultimul sfert de 
oră, cu Roșea și Floareș în 
formație, „Poli" a ieșit la joc,

F.C. ARGEȘ - POLITEHNICA IAȘI 2
Stadionul „1 Mai" ; teren foarte bun ; tisnp excelai 

ximativ 11.000. Au marcat : RADU II (min. 65) și ROȘ 
cornere : 15—8 “ .......................... — — *

F.C. ARGEȘ : 
Cîrstea 6 (min. 
Toma), Rodu jl

POLITEHNICA - ____ . _____ . .... .. _
Romilâ II 6, Simionaș 7, Cîocîrlan 7 (min. 73 Trandai 
Dănilă 8, Costea 5 (min. 63 Doru Ionescu 6).

A arbitrat : Gh. Ionescu (Brașov) ★ * ★ ; la linie : 
Șeii — și Gh. Manta (ambii din București).

Cartonașe galbene : lOVANESCU. ANTON, ROMjLZ 
Petschovschi : 9 ; La juniori : 1—1 (0—0).

Raportul șuturilor la poartă : 22—10 (p 
Cristian 7 — M. Zamfir 8, Olteanu 
46 Roșu 8), lovânescu 6, Bârbulescu 

7 Doru Nicolae 8.
: Bucu 9 — Sofian 7, Anton 6, Ciot

PITEȘTI, 27 (prin telefon).

Ieri, la Timișoara, în preliminariile Turneului t.E.F.A.

ROMÂNIA - IUGOSLAVIA (» 4-2 (1-2)
TIMIȘOARA, 27 (prin telefon). 

Peste 8 000 de spectatori au aplau
dat victoria meritată a echipei 
de juniori a României, realizată

FARUL - STEAUA 15-15 ÎN DERBIUL CAMPIONATULUI DE RUGBY
REZULTATE TEHNICE : turneul 1—8 î Farul — Steaua 15—15 (12—0), 

R.C. Grivița Roșie — Știința Petroșani 0—0, Dinamo — C.S-.M. Sibiu 
15—0 (0—0), Rulmentul Bîrlad — Polit. iași 0—0 ; turneul 9—16 : Minerul 
Gura Humorului — Sportul studențesc 3—8 (3—0), Olimpia — Rapid 
22—13 (12—3), Agronomia Cluj-Napoca — „U“ Timișoara 18—3 (6—3), 
Gloria Buc.- — Gloria Buzău 13—0 (4—0). In clasamente : 1—8 : 1. 
STEAUA 14 p, 2. Farul 12 p. 3. Dinamo 11 p (3 victorii), 4. Politehnica 
11 p (2 v), 5. Știința 10 p, 6. Grivița Roșie 9 p, 7. Rulmentul 8 p, 8. 
C.S.M. 5 p ; 9—16 : 9. Sp. stud. 13 p, 10 Agronomia 12 p, ÎL Rapid 
11 p, 12. Olimpia 10 p, 13. „U“ Tim. 9 p (2 v., punctaveraj 53—44), 14. 
Gloria Buzău 9 p (2 v, 28—49), 15. Gloria Buc. 9 p (1 v), 16. Minerul 7 p.

pru, dar spectaculos, cu răstur
nări pasionante de situații și de 
scor. Beneficiind și de ajutorul 
vîntiilui, Farul s-a desprins sur
prinzător de repede și de net : 
în min. 17, o tușă favorabilă Ste
lei, balonul este interceptat însă 
de Grigore, pătrundere a aces
tuia, pasă scurtă la Podaru, care 
înscrie o încercare și Bucos 
transformă : Farul 6 — Steaua 0. 
După trei minute, Bucos bene
ficiază de o lovitură de pedeap
să la 40 m 
Farul 9 — 
29, oaspeții 
grămadă la 
caută tușa,

Campionatul primei divizii la 
rugby s-a reluat ieri, prin dis
putarea meciurilor din cea de-a 
5-a etapă a fazei finale. Cîteva 
amănunte de la cele mai impor
tante jocuri :

CONSTANȚA, 27 (prin telefon). 
Obținînd un rezultat de egalitate 
pe terenul campioanei (15—15) — 
ceea ce în ultimul timp a deve
nit o adevărată realizare —, 
Steaua rămîne în continuare sin
gura echipă neînvinsă. Rugbyștii 
militari își văd acum mărite 
șansele în obținerea unui nou 
titlu.

Am asistat la un joc viu, as-

mingea la margine și o trimite 
printre bare, din „drop“ : Farul 
12 — steaua 0. O nedorită alter
cație se petrece în min. 38, cînd 
Radu Ionescu încearcă să pă
trundă spre ținta adversă, este 
blocat, urmează o aglomerare, 
Marin Ionescu vrea să intervină 
dar Celea il face k.o. ! Rezulta
tul rămîne neschimbat pînă 
pauză, consfințind astfel 
dominare a constănțenilor. 
părea că sarabanda lor va *

pe noul teren U.M.T.. în compa
nia formației similare a Iugo
slaviei. Jocul a fost frumos și 
evoluția scorului interesantă. Ju
niorii noștri 
mal slab ; în 
tîlnirii ei au 
(plasamentul 
și pase), au _... __ 
guri și au condus mingea exa
gerat de mult. Totuși, au reușit 
să puncteze o dată, în min. 6, 
prin ORAC, care a transformat 
penalty-ul, just acordat de arbi
tru. In schimb, oaspeții, cu o 
apărare fermă, au combinat sim
plu și au înscris de două ori, ca 
urmare a unor centrări excelen
te, de pe partea stingă, ale lui 
Krîmpotici și finalizate de VUIO- 

.... _ NARANDZA

Punctul smuls de piteșteni 
duminică la București, în fața 
Rapidului, nu a putut anula 
amintirea debutului în acest 
retur, înfrîngerea acasă în fața 
mureșenilor. Și acest „complex" 
al terenului propriu a apăsat 
mult în fizionomia jocului, mai 
ales în prima repriză. Nu e 
mai puțin adevărat că fără 
nerv la mijloc, acolo unde Șer- 
bănică l-a marcat strict pe Do- 
brin, fără vigoare în atac, do
minarea teritorială a echipei 
gazdă n-a putut fi concreti
zată. S-a opus și portarul Bucu, 
excelent în cel puțin cinci faze, 
s-a opus însă și... lipsa de lu
ciditate a atacului piteștean. în 
replică, contraatacurile ieșene, 
mai ales neobositul Dănilă, au 
dat multe dureri de cap apă
rării gazdă, care a fost la un 
pas de a-și înscrie autogol (min. 
15 Olteanu).

După pa 
un om m 
(Roșu) și 
capătă ma 
Cînd echip 
flat pe coi 
ritate num 
Slancu reuț 
celent pasa 
îl deschide 
trează peri 
care, venii 
partea stînj 
mai 3 m : 
nute, ofens 
un pas de 
dar Bucu : 
și în min, 
iar în min 
înscrie al I 
concursul < 
ceasta, Bă» 
o lovitură 
ROȘU a 
(nesemnalh 
ccscu).

h

au luat un start 
prima parte a în- 
comis unele greșeli 
fundașilor, preluări 
abuzat de driblin- ÎN ULTIMELE SEi.

și nu greșește ținta : 
Steaua 0. în minutul 
scot balonul la o 

5 m de propriul but, 
dar Cristea prinde

la 
neta 

Se 
__ __ ____________ .. con

tinua și în repriza secundă, dar 
Steaua profită neașteptat de ra
pid de cîteva greșeli ale gazde
lor și reușește incredibilul (mai 
ales fără Marin Ionescu) : min. 
45, Durbac transformă o lovitură 
de pedeapsă și... Farul 12 —
Steaua 3 ; min. 63, R. ionescu 
marchează încercare, după o fru
moasă fază pe treisferturi, trans
formă Durbac 
Steaua 9 ; min. 
că la centru ta 
capătul unui 
spectaculos, iar

VICI (min. 3) și 
(min. 25).

I.E.FrS. -DIN NOU CAMPIOANĂ LA BASCHET FEMININ
(Urmare din pag. 1)

7 meciuri desfășurate în numai 
9 zile. în plus, unele echipe 
care își aveau asigurată situa
ția în clasament au evoluat sub 
posibilități în vreme ce altele 
(în special cele amenințate cu 
retrogradarea) au luptat din răs
puteri pentru victorie.» în con
secință, cîteva partide au fost 
foarte disputate și s-au înre
gistrat și unele surprize. Iată 
rezultatele de sîmbătă și dumi
nică și unele amănunte :

POLITEHNICA — I.E.F.S. 
69—58 (38—29). Dornice să ob
țină un succes de palmares, 
baschetbalistele de la Politeh
nica au făcut un joc remarca
bil, evidențiindu-se Suzana 
Pîrșu și Camelia Filip. Cele 
mai eficiente : Pîrșu 27, Filip 
și Taflan cite 12, de la Poli- 

• tehnica, respectiv Duțu 18, Por
tic 13, Mihalic 12.

UNIVERSITATEA TIMIȘOA
RA — UNIVERSITATEA CLUJ- 
NAPOCA 65—69 (21—37). La
scorul de 35—12 pentru clujence, 
antrenorul^ acestora a găsit de 
cuviință să dea posibilitatea și 
jucătoarelor de rezervă să-și a-

rate valoarea. Timișorencele au 
profitat prompt de situație și, 
cu Rodica Goian în mare vervă, 
au refăcut punct cu punct și 
au învins. Cele mai eficiente : 
Goian 40, de la învingătoare, 
respectiv, Aszaloș 24.

MOBILA SATU MARE — 
RAPID 72—G6 (44—37). Bravo 
sătmărencelor pentru ambiția 
cu care și-au apărat șansa ; 
lamentabilă comportarea bucu- 
reștencelor în repriza întîi. 
Cele mai eficiente : Mihalca 22, 
de la Mobila, respectiv, Chi- 
raleu 31.

Vo”’' BRASOV — UNI
VERSITATEA CLUJ-NAPOCA 
69—67 G9—34), MOBILA —
C.3.U. GALAȚI 62—54 (40—24), 
UNIVERSITATEA TIMIȘOARA
— SANATATEA PLOIEȘTI
75—SI (42—49), VOINȚA BUCU
REȘTI — CRIȘUL 62—88 
(31—57), RAPID — OLIMPIA 
99—61 (43—23), CRIȘUL — PO
LITEHNICA 74—73 (47—33,
63—66), I.E.F.S. — OLIMPIA 
87—63 (51—26), C.S U. GALATI
— VOINȚA BRASOV 
(42—30), SANATATEA 
IEȘTI — VOINȚA 
REȘTI 63—42 (37—22).

76—58
PLO- 

BUCU-

; Farul 12 —
65 — Pintea cul- 
butul advers, la 
atac prelungit, 

_________ , __  Durbac transfor
mă și de data asta : Farul 12 — 
Steaua 15 ! Egalitatea va fi reu
șită de Bucos, din lovitură de 
pedeapsă (min. 63) : Farul 15 — 
Steaua 15, un rezultat care ar 
trebui să mulțumească ambele 
formații, desigur mai mult pe 
Steaua, care păstrează și șansa 
revanșei, pe stadionul Ghencea. 
A arbitrat bine Th. Witting.

Dimîțrie CALLIMACHI

In repriza secundă : 
mai mult un sens 
poarta lui Ivcovici. : 
Înaintașii români au _______ _
frumos, pe fronturi largi, breșele 
create în sistemul defensiv ad
vers fiind exploatate de jucători. 
După 5 minute de la reluare, 
Goia a șutat, portarul a respins, 
însă CIOBANU, atent, a introdus 
balonul In plasă. In min. 52. 
fundașii oaspeți au fost surprinși 
de ofensiva echipei noastre și pet- 
CU, din apropiere, a marcat. Acțiu
nile juniorilor români au conti
nuat, dar abia cu 3 minute înainte 
de final POPA, după ce 
blat și portarul, a stabilit 
la 4—2

jocul a avut 
unic, spre 
Mijlocașii și 

i combinat

a dri- 
scorul

A arbitrat foarte bine 
Nagy (Ungaria), ajutat la 
de I. Rus si I. Igna.

Bela 
linie

A.SA. TG. MUREȘ - F.C. BIHOR î
Stadionul ,,23 August" ; teren bun : timp frumos ;

8 000. Au marcat : BOTH (min. 10). SZULLUSI (min. j 
(miin. 3) ți KUN |l (min. 90). Raport de cornere : 8 
poartă : 17—10 (pe spațiul Dorțti : 8—4).

A.S.A. : Nagel 6 — Szollăsi 7, Unchiaș 6, Ispir 7 
Pîslaru 5 (min. 78 Varodi), Boloni 6 — Both 5, Fazei

F.C. BIHOR : Vidac 6 — Z. Naghi 6. Bigon 7, Lu 
Naghi 6, Georgescu 6, Kun II 7 — Ghergheli 6 (mir 
Kun I 5 (mi'n.78 Suciu).

A arbitrat : M. Buzea (București) ★ ★ ★ ★ ; la lir 
(ambii din Sibiu).

Cartonațe galbene : KUN | ți FAZEKAȘ ; Trofeul 
niori : 1—0 (0—0).

JOC DE UZURA IN PARCUL 
COPILULUI. Fără a străluci, 
Știința Petroșani a făcut un meci 
bun în compania lui R.C. Grivi
ța Roșie, arătînd o sensibilă 
schimbare în bine față de ulti
mele evoluții în Capitală : omo
genitate între compartimente, 
apărare agresivă, orizont tactic. 
Studenților le lipsește, deocam
dată, incisivitatea și, parcă, dorin
ța de autodepășire. Grivițenii, cu 
garnitura incompletă, trebuie să 
fie mulțumiți cu acest 0—0, ei 
evoluînd șters, fără vlagă, adică 
invers de cum ne obișnuise tină- 
rul XV al multiplei campioane. 
A arbitrat A. Găgeatu. (G.R.).

DINAMO — ȚINUTA IN ȘAH 
O REPRIZA. După pauză însă, 
sibienii au cedat pasul, punctele 
victoriei bucureștenilor fiind rea
lizate de Nica, din lovituri de 
pedeapsă : 15—0. Arbitru : Gh.
Bănceanu. (N. TOKACEK-coresp.)

ÎNFRÎNGERE NETA tA TIMIȘO
RENILOR ! Agronomia a cîștigat 
ușor (18—3), remareîndu-se Ba- 
lint (15 puncte). A arbitrat FI. 
Tudorache. (I. LESPUC-coresp.).

METALURGTȘTII BUCUREȘ- 
TENI — VICTORIE PREȚIOASA. 
Gloria București s-a impus cu 
autoritate dună pauză, cînd a 
profitat și de* unele greșeli ale 
Gloriei Buzău : 13—9. Arbitru : 
V. Cișmaș. (O. GUȚU-coresp.).

ROMÂNIA • Mîndrilă — Ioniță, 
HIRMLER, Crăciun, GAL — PET- 
CU, POPA — Nicșa (min. 
Goia), Ignat, Orac (min. 52 
LOMON). CIOBANII

41
SO-

IUGOSLAVIA : IVKOVICI —
Lusici, Petrlnovicl, Djordjevici, 
VASOV1CI — VUIOVICI, Zifkovici 
(min. 44 Lazici) — Narandza 
(min. 69 Milosevlci), SAMARDJIA. 
Todorovicl, KRIMPOTICI.

Pompiliu VINTILĂ

TG. MUREȘ, 27 (prin telefon).
Meciul a avut un frumos pro

log. ocazionat de înmînarea in
signelor de maestru al sportu
lui celor doi internaționali din 
echipa gazdă, Boloni și Hajnal, 
prin fostul internațional Lazăr 
Sfera. Oaspeții au imediat după 
începerea jocului satisfacția des
chiderii scorului : Kun I a fă
cut o cursă lungă pe extremă, 
a centrat din viteză șl GHER- 
GHELI - -
min. 3. 
ționează 
reușește 
bine găsit cu o pasă „printre" 
de Naghi. în continuare, iniția
tiva aparține mai mult forma
ției mureșene, care reușește să 
ia conducerea în min. 30, în 
urma unei faze fixeHajnal a 
executat o lovitură liberă puter
nic, de la 20 m, Vidac 
pins cu dificultate și _____
LOSI a reluat sub bară, in gol, 
dintr-un unghi aparent 
bil. La rîndul lor, orădenii, ac- 
ționînd mai mult pe contraatac,

a reluat in plasă, în 
Surprinsă, A.S.A. reac- 
și, după 7 minute, 
egalarea prin BOTH,

se găsesc 
vorabile d 
clară fiind 
min. 34.

F.C. Bil 
rîtă repriz 
schimb, nu 
bul din pi 
Manifestîni 
rioritate îi 
forțează 
obțin în i\ 
joc, prin I 
nit pe un . 
dașii cent 
peste Nagi 
ționat că î 
'a mai îns 
celași Kun 
bună drep 
tru poziția 
tului orădi

a res-
szOl-

imposi-

0 I
(Ur*-,

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
NUMERELE EXTRASE LA TRA

GEREA EXCEPȚIONALA PRO- 
NOEXPRES DIN 27 MARTIE 1977. 
FOND GENERAL DE CÎȘTIGURI; 
941.634 lei.

Extragerea I : 35 13 23 17 43 14; 
extragerea a Il-a : 21 43 10 36 6 
32 
37 
28
30 
26
31

; extragerea a in-a : 34 
4

14
16
45 :

41

26 ;
17 3
21 1
21 1'

34

REZULTATELE EXACTE LA 
CONCURSUL PRONOSPORT, 

ETAPA DIN 27 MARTIE 1977

I. Steaua — Dinamo
II. Progresul—Sportul stud.

III. F.C.M. Reșița—Corvinul
IV. * ~ ~ -- -----------
V.

VI.
VII.

VIII.

X
1

______ ________ 1
A.S.A. Tg. M. — F.C. Bihor X

X
1
1
1

F.c.M. Gl. — s.C. Bacău 
Jiul—Rapid
,..U“ Craiova—Poll. Tim.
U.T. Arad—F.C. Constanța

Fond de cîștiguri : 404.918

IX. F.C. Argeș—Poli. Iași
X. Internazionale—Milan

1 
X

XI. Napoli—Torino X
XII. Perugia—Verona X

XIII. Roma—Lazio 1

lei.

n-a plictis 
K just ac 
dominat <f 
din timp, 
mai cu si 
rectie, pei 
46—75, cîni 
meroase a' 
Eftimescu 
argumenta 
ternic, pur 
de marcari 

Primul ;
tru“. Pere 
foarte stri 
fac greu, 
marchează 
țat de la..



RIE LIPSITĂ DE STRĂLUCIRE
A - COR VINUL HUNEDOARA 2-1 (1-1)

imanufai ; teren foarte bun ; timp frumos, călduros ; 
tiv 10.000. Au marcat : BOJIN (min. 13), ĂG'JD

Raport de cornere : 6—1. Raportul șuturilor la poarta: 
• 3).
7 (min. 63 Filip 6) — Chivu 6, Porațchi 7, Hergone 7, 
C^prioru 5, Bora 7 — Atodiresei 5 (min. 21 Jacotă 5),

«6.— Gruber 6. Tonca 6, Vlad 8, Miculescu 4 — 
V6, R. Nunweiller 7 — Economu 6, Agud 6,

’h. 82 Bucur).
iun ★ ★ ★ ; la linie : V. Consta ntinescu și Șt.

VAETUȘ și PORAȚCHI ; Trofeul Petschovschi :

Văetuș

Marin

6 ; La

.................... ...

telefon}.
meci palpi- 
mi 1—6 .din 
edoara. Dar

TEREN
tori — opro-
5). Raport de 
sorții : 17—6). 
'8, Ivan 7 — 
n 7 (min. 85

ireșan 6 —
irbănică 8 —

tu — cu gre-

JIAN ; Trofeul

ceea ce au văzut pînă Ia urmă 
spectatorii este o imagine pa
lidă a fotbalului. în prima re
priză, jocul a mai fost cum 
a mai fost, dar după pauză am 
asistat la suite întregi de faul
turi, întreruperi de joc, îm- 
brînceli.

Dar iată un scurt film al 
meciului. După aproape un sfert 
de oră de joc fără culoare, Flo- 
rea execută o lovitură liberă Ia 
cirea 20 m de poartă spre 
BO.J,IN, care șutează foarte fru
mos, mingea întîlnește bara de 
fier, sus, la vinelu, și iese ful
gerător din poartă. Arbitrul de 
linie Stan Marin arată hotărît 
gol valabil, arbitrul de centru

îl validează, dar oaspeții pro
testează vehement, Văetuș pri
mind cartonaș galben. A fost 
prima „scinteie", care avea să 
se amplifice după pauză. Hu- 
nedorenii nu se lasă intimi
dați, combină destul de bine 
în teren și AGUD egalează 
(mia. 40). fructificînd o pasă a 
lui R. Nunweiller. Repriza se 
încheie cu o bară a lui Bojin.

După pauză. în min. 53, 
BORA marchează golul victo
riei în urma unei combinații 
rapide. Hunedorenii nu ac
ceptă golul, au loc discuții a- 
prinse cu arbitrul de centru, de 
la tribuna a II-a se aruncă o 
sticlă pe care Bora o trimite 
înapoi, jocul este întrerupt 
pentru cîteva minute. Reîncepe 
într-un adevărat vacarm și în 
loc de fotbal vedem... faulturi ! 
Miculescu. Gruber. Agud și 
Portic sînt cei mai agresivi și 
credem că pentru liniștirea spi
ritelor se impuneau eliminări. 
Noi le-am scăzut nota. Oaspeții 
ratează egalarea prin Bucur și 
Șumulanschi în min. 89, pe care 
ar fi meritat-o pentru că au 
dominat în ultimul sfert de oră.

Mircea TUDORAN

DIFERENȚĂ DE VALOARE
JIUL PETROȘANI - RAPID BUCUREȘTI 5-0 (3-0)

Stadionul jiul ; teren bun ; timp frumos ; spectatori — aproximativ 5 000.
Au marcat : STOICA (min. 2 și 5), DUMITRACHE (min. 21, 56 și 77). Raport 
ae comete : 7—2. Raportul șuturilor la poartă : 14—10 (pe spațiul porții :

J/UL : Cavai 7 — Rusu 7, Bădin 8. Ciupitu 8, Delecnu 8 — Stoica 8 (min.
76 toma), Mulțescu 8, Stoichițâ 7 — Bucurescu 9, Dumitrache 9, Sâlăjan 7 
(min. 77 Covaci).

RAPID : loniță 5 — Pop 7, Grigoraș 5 (min. 33 Niță 6) Pîrvu 5, A. Dumi
tru 5 — R.șnițâ 5 (min. 59 Teieșpan 5), Neagu 6, M. Steîian 6 — Manea 6, 
Rontea 5. Cojocaru 5.

A arbitrat : N. Rainea (Birlad) **■**; Ia linie : A. Szilaghi (Tg. Mu- 
reș) și A. Izvsrnaru (Bocșa).

Cartonașe galbene : STOICA, M. STELIAN, A. DUMITRU ; Trofeul Petschov
schi : 9 ; La juniori : 1—0 (1—0).

-- ---------- ,

PETROȘANI, 27 (prin telefon).
Cînd numai după cinci minute 

Jiul conducea cu 2—0 (în min. 
2 Sâ’ăjan și STOICA s-au in
filtrat, combinînd abil, în careul 
bucureștean, ultimul iinalizmd ; 
în min. 5, STOICA a bătut splen
did o lovitură liberă de la 25 m, 
proiectînd mingea la încheietura 
barelor), devenise clar că mi
siunea Rapidului se îngreunase 
considerabil.

Rămînea de văzut dacă echipa 
bueureșteană poate suporta șo
cul psihic, dacă are posibilități 
să se mobilizeze pentru a elimi
na un asemenea handicap. Rap'd 
n-a răspuns decis la lovitura pri
mită : s-a mulțumit să dea o re
plică formală, printr-un ioc ne
elaborat, fără consistență în atac, 
a renunțat la marcaj, a gafat în 
apărare. Nu-i mai puțin adevărat 
că mijloacele de exprimare ale 
Jiului au putut fi în stare să

complexeze un adversar. în formă 
necorespunzătoare.

Echipa din Petroșani și-a do- 
bîndit o personalitate, joacă le

jer, tehnic: construiește ori de 
cite ori este în posesia mingii, 
spiritul colectiv ni se pare preg
nant. Are calmul unei formații 
conștiente de propria valoare — 
cel puțin în această partidă — 
lăsînd impresia că poate puncta 
cam de cîte ori vrea.

Celelalte 3 goluri au fost în
scrise de DUMITRACHE : in min. 
21 a plonjat ca în vremurile sale 
bune, fructificînd centrarea lui 
Mulțescu : în min 56. tot cu 
capul, a transformat o altă cen
trare, venită de la impetuosul 
Bucurescu ; în min. 77, cu o sin
gură fentă (șut simulat), a deru
tat un întreg careu, mareînd nes
tingherit.

Ion CUPEN

TREI GOLURI CU CAPUL
U.T.A. - F.C. CONSTANȚA 3-0 (1-0)

Stadionul U.T.A. ; teren excelent ; timp foarte frumos ; spectatori — apro
ximativ 15 000. Au marcat: NEDELCU II (min. 30 și 86) și CURA (min. 75). 
Raport de cornere : 6—10. Raportul șuturilor la poartă : 12—17 (pe spațiul 
porții : 5—7).

U.T.A. : lorgulescu 8 — Gașpar 7, Kukla 8, Schepp 8 Giurgiu 7 — Domide 
7 (min. 74 Bizău 6), Leac 7, Broșovschi 5 (min. 60 Bedea 5) — Cura 6, Ne- 
delcu |l 8, Tisa 6.

F.C. CONSTANȚA : Șt efânescu 5 — Mustafa 5, Antonescu 7, Nistor 6, Gătej 
5 — Buduru 6 (min. 54 Livciuc 6), Dragnea 8, Mateescu 8 — Peniu 6, Mârcu- 
lescu 5 (min. 54 Petcu 7), Turcu 6.

A arbitrat : Gh. Vasilescu I ; la linie : V. Navroschi și C. Bizinichi
(toți din București).
Trofeul Petschovschi : 9; La juniori : 1—0 (0—0).
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NESCU

TRIBUNELE S-A U CAM PLICTISIT...
PROGRESUL - SPORTUL STUDENȚESC 1-0 (0-0)

Stadionul ,.23 August" ; teren foarte bun ; timp frumos ; spectatori — apro
ximativ 70 000. A marcat : ȚEVI (min. 67). Raportul șuturilor la poartă : 11>—11 
(pe spațiul porții : 3—3). Raport de cornere : 5—4.

PROGRESUL : Tichigiu 7 — Sâtmăreanu I 7, Moraru 6, Grama 7, G. Ștefan 
6— Nignea 7, lorgulescu 7, lata-n 6 (min. 75 D. Ștefan) — I. Sandu 6, Țevi 
7, Apostol 6.

SPORTUL STUDENȚESC : Răducanu 6 — Tănăsescu 6, Ciugarin 5, Grigore 6, 
Manea 5 — Cazan 6, Cassai 6, O. lonescu 6 — Chihaia 6 (min. 73 Munteanu 
6), M. Sandu 6, Marica 5 (min. 65 Viad 5).

A arbitrat : C. Bărbulescu ★ ★ ★ ★ ; 
(toți din București).

Trofeul Petschovschi : 10 ; La juniori :

• .. ................

Start foarte slab în această 
partidă din deschiderea cupla
jului interbucureștean. Momente 
neinteresante, greșeli de ambele 
părți, puține,' foarte puține faze 
pentru pretențiile primei scene. 
Am putea spune că din prima 
repriză mai interesante au fost 
doar fazele din următoarele mi
nute : în min. 3 — ,,un-doi“ în
tre Țevi și Iatan, Ciugarin a- 
croșează balonul prompt și Ră
ducanu răsuflă ușurat ; în min. 
11 O. Ionescu întoarce un balon, 
din careu, pe lîngă poartă ; în 
min. 23 Răducanu salvează prin

la lin-ie : N. Gheorghe și I. Angheluțâ

1—0 (1—0).

șpagat din fața lui Țevi, la o 
gafă a lui Ciugarin ; în min. 27 
Ciugarin luftează în careu și 
Țevi este aproape de gol ; în 
min. 41 (cea mai frumoasă fază) 
cînd Cassai, servit de M. Sandu, 
a șutat puternic, sus la colț, 
Tichigiu s-a arcuit și a trimis 
în corner. In rest, tribunele s-au 
cam plictisit.

La reluare, Progresul a fost a- 
ceea care a forțat deschiderea 
scorului. Ea a ratat în min. 46 
(centrarea lui Apostol s-a plim
bat prin fața porții lui Rădu
canu) și în min. 64 — Iorgules-

cu a trimis eu capul (Răducanu 
ieșise din poartă) și Ciugarin a 
rezolvat situația critică —, pen
tru ca in min. 67 Nignea să de
mareze și să centreze de pe 
stingă iar ȚEVI să concretizeze: 
1—0. Sportul a alergat, apoi, 
haotic după egalare, pe care n-a 
reușit-o nici în min. 80 (Cassai 
a șutat în bară) și nici în min. 
89, cînd Vlad a trimis pe lîngă 
poartă din poziție extrem de fa
vorabilă.

Dacă am judeca meciul după 
ocaziile de gol și după cifrele 
din caseta tehnică, egalitatea ar 
fi fost echitabilă, dar datorită 
plusului de combativitate din 
repriza a doua, trebuie să-i 
dăm... Progresului ce-i al Pro
gresului.

Stelian TRANDAFIRESCU

ETAPA A

JOC DE NIVEL MODEST
F.C.M. GALAȚI - S.C. BACĂU 0-0

Stadionul ..D^nâr&a" ; teren bun ; timp frumos, vint slab ; spectatori — 
aproximativ. 15 000. Raport de cornere : 6—4. Raportul șuturilor la poarta 9—5 
(pe spațiul porții : 3—1).

F.C.M. GALAȚI : Oană 6 — Ghirca 5, Morohai 5, Nedelcu | 6, Haiduc 5 — 
I. Consta ntinescu 5, Ploeșteamu 5, Burcea 6 — Vochin 5 (min. 53 Constantin 
5). Ene 5, Țolea 7.

S.C. BACĂU : Constantinescu 8 — Pruteanu 5, Catargiu 6, Lunca 5, Marga-
soiu 6 — Pană 5 (min. 60 Munteanu 
(min. 85 Botez), T. Zamfir 5, Băluțâ 5.

A arbitrat : T. Balanov ici ★ ★ ★ ★ 
(toți din lași).

Trofeul Petschovschi : 8 ; La Țjnîori :

GALAȚI, 27 (prin telefon).
Spectatorii au dorit o victorie, 

dar favoriții lor nu le-au satis
făcut dorința, pentru că cei mai 
mulți dintre ei au evoluat modest. 
Meciul în sine a fost de slab 
nivel tehnic și tactic, lipsit de 
fazele fierbinți din preajma 
porților, avînd ca aspect gene
ral dominarea echipei gazdă și 
apărarea cu orice preț a_ forma
ției din Bacău. Dacă revedem ci
frele din caseta tehnică, acestea 
sînt o expresie fidelă a ceea ce 
s-a petrecut în teren. Oaspeții 
au trimis primul șut spre poar
tă în min. 60 (din lovitură li
beră) , în timp ce raportul șu
turilor pe spațiul porții este ne- 
permis de sărac. S-a consumat 
energie, s-a alergat, e adevărat, 
dar fără rost. Dominarea gazde-, 
lor, uneori categorică, din lipsă 
de orientare tactică s-a soldat 
cu multe centrări înalte în ca
reul advers, pe care portarul 
Constantinescu le-a reținut cu

5), Si năucea nu 5, Șo-șu 5 — Antohi 5 

; la Linie : D. Arndt și P. Mărășescu

1-0 (1—0).

regularitate. Ocaziile de gol în 
această încîlceală generală au 
apărut rar și au fost ratate : 
Burcea (min 10), Antohi (min. 
13), Ene (min. 40), Șoșu (min. 
41).

După pauză, meciul a fost și 
mai neinteresant. în min. 57, gă- 
lățenii puteau înscrie, dar la 
centrarea ideală a lui Țolea, Ene 
a reluat cu latul, de la 4 m, însă 
peste poartă ! în min 87 aveam 
să consemnăm a doua fază mai 
interesantă, dar Șoșu, în poziție 
excelentă, a întârziat și a șutat 
imprecis, mult peste poartă. 
Așadar, echipa din Bacău obține 
al doilea meci egal consecutiv 
în deplasare, adică al doilea 
punct prețios și acesta este un 
succes. Oaspeții s-au apărat des
tul de bine, însă au făcut doar 
atît. Gălățenii au avut și ei o 
prestație sub așteptări și de aici 
a rezultat o partidă modestă, 
care a nemulțumit publicul.

Constantin ALEXE

SERIA I
C.S.U. GALATI — VICTORIA 

TECUCI 3—2 (2—0). Au Înscris : 
Georgescu (min. 48) și Beșchia 
(min. 53 și 04) pentru studenți, 
respectiv, Cramer (min. 16 și 33).

PRAHOVA PLOIEȘTI — RELO- 
NUL SAVINEȘTI 0—0.

C.F.R. PAȘCANI — C.S.M. SU
CEAVA 4—0 (3—0). Toate golu
rile le-a marcat I. Gheorghe 
(min. 15, 17, 39 și 87) !

F. C. BRAILA — OLIMPIA 
KM. SABAT 5—1 (1—0). Au mar
cat : Prepurgel (min. 10 și 85), 
Bezman (min. 51), Traian (min. 
58 — din 11 m) șl Bulancea 
(min. 70) pentru gazde. A redus 
din scor Lotrea (min. 82).

GLORIA BUZĂU — C.S.M. 
BORZEȘTI 1—1 (1—1). Pentru
buzoieni a înscris Negoescu 
(rnin. 43 din 11 m), iar pentru 
oaspeți Tinț (min. 45).

OLTUL SF. GHEORGHE — MI
NERUL GURA HUMORULUI 1—0 
(0—0). unicul gol l-a marcat 
Biszok (min. 65).

CELULOZA CALARAȘI — PE
TROLUL PLOIEȘTI 0—0.

UNIREA FOCȘANI — META
LUL PLOPENI 1—0 (0—0). A În
scris Moldovan (min. 57 din 
11 m).

CEAHLĂUL P. NEAMȚ — 
PORTUL CONSTANȚA 1—0 (1—0). 
A marcat Jelescu (min. 19).

(Relatări de la corespondenții : 
Gh. Arsenie, O. Bălteanu, C. 
Enea, D. Cristache, D. Soare, Gh. 
Briotă, N. Constantinescu, V. 
Manoliu și C. Rusu).

I0ASĂ SEARĂ DE FOTBAL...

moment. 
Jteaua a 
re parte 
ă fiind 
■astă di- 
minutele 
rins nu- 
jarta lui 
ine însă 

țrrtai pu- 
î situații

e „neu- 
• caj sînt 

► pările se
. 15 se 
neasțun- 
atunci :

Cheran insistă la o minge pe 
aripa stingă, centrează, Ior- 
dache prinde balonul dar îl 
scapă apoi și LUCESCU, atent, 
inscrie: 0—1. După o scurtă o- 
fensivă dinamovistă, Steaua 
luptă cu ardoare pentru ega
lare. Și dacă înaintașii nu o 
ob|in, e fundașul VIGU (min. 
29) cel care realizează egalul. 
El șutează de la distantă, ba
lonul lovește gazonul, ia o tra
iectorie neașteptată și Efii- 
mescu este învins : 1—1. Fa
zele se vor succede, acum, pa
sionante, la arabele porți. Ul
timele trei minute ale repri
zei ne vor aduce și ultimele 
goluri ale jocului. Min. 43 :z 
NĂSTASE înscrie cu capul, 
după ce Troi trăsese în bară :

2—1. Min. 45 : LUCESCU mar
chează din lovitură liberă de la 
18 m : 2—2 (jucătorii de la 
Steaua au acuzat poziție de of
said la Sătmăreanu, dar tușierul 
V. Roșu nu a semnalizat o a- 
semenea poziție și conducătorul 
partidei a validat punctul. Re
gretabilă ieșirea lui Iordache 
fată de arbitrul Coloși, la a- 
ceastă fază).

Frumoasă luptă și în a doua 
repriză, chiar dacă. n-am mai 
văzut goluri. Fiecare echipă a 
trecut pe lîngă victorie (cinci 
situații — dintre care cîte o 
bară — de fiecare parte) și 
egalitatea a rămas pe tabelă 
într-un meci dominat de doi 
dintre „veteranii11 fotbalului 
nostru : Luccscu și Vigu.

1. PETROLUL 20 16 3 1 40- 8 3<5
2. Gloria Bz. 20 7 9 4 18-13 23
3. Relonul Săv. 20 10 3 7 21-23 23
4. Metalul Plop. 20 9 4 7 29-16 22
5. C.S.U. Galați 20 9 4 7 33-25 22
6. C.S.M. Sv. 20 7 7 6 15-16 21

7- 8. Prahova PI. 20 8 4 8 24-21 20
Oltul Sf. Gh. 20 8 4 8 22-19 20

9. Unirea Focș. 20 8 4 8 21-21 20
10. Ceahlăul 20 9 2 9 24-30 20
11. Celuloza CI. 20 8 3 9 20-20 19
12. F.C. Brăila 20 6 7 7 25-27 19
13. C.F.R. Paș. 20 7 4 9 23-20 18
14. Portul C-ța 20 6 6 8 21-23 18
15. C.S.M. Borz. 20 6 5 9 12-19 17
16. Vict. Tecuci 20 6 5 9 20-31 17
17. Min. G. H. 20 6 3 1H 21-29 15
18. Oiimp. Rm. S. 20 3 5 12 13-41 11

Etapa viitoare (3 aprilie) : C.S.M. 
Suceava — Prahova Ploiești (0—0), 
Metalul Plopenî — Ceahlău! P.
Nea>mt (0—1) Victoria Tecuci —
Gloria Buzău (0—2), Petrolul Ploiești 
— Minerul Gura Humorului (1—0), 
Olimpia Rm. Sărat — C.S.U. Galați 
(0—2), C.S.M. Borzesti — Oltul St. 
Gheorghe (0—1), C.F.R. Pașcani — 
Celuloza Călărași' (1—2), Relonul 
Săvînești — F.C. Brăila (li1—2), Por
tul Constanta — Unirea Focșani 
(0-0).

AftADj 27 (prin telefon).
Partida de aici s-a desfășurat 

într-un tempo destul de ridicat, 
jucătorii celor două formații fă- 
cînd o mare risipă de energie. 
Cu Mateescu, Dragnea și Bu
duru alcătuind o linie de mijloc 
activă și inspirată, constănțenii 
au reușit să mențină echilibrul 
în joc, pe alocuri chiar să do
mine și să pună de cîteva ori la 
grea încercare apărarea gazde
lor. De altfel, raportul acțiuni
lor ofensive din prima repriză 
le-a fost net favorabil : 11—6 ! Și 
totuși, la pauză, scorul avea să 
fie de 1—0 pentru U.T.A., golul 
fiind marcat în min. 30 : Domide 
a executat impecabil o lovitură 
de colț, Kukla și NEDELCU II 
au plonjat spre balon, mai pre
cis fiind — normal — atacantul, 
care a reluat cu capul puternic, 
imparabil, în plasa porții lui Ște- 
fănescu. Buduru (min. 6), Schepp 
(min. 20), Mateescu (min. 21),

Nedelcu ȚI (min. 33), Mărculescu 
(min. 37) și Leac (min. 42) au 
ratat marile ocazii din prima 
repriză.

Și după pauză jocul a avut a- 
ceeași cursivitate. Mateescu, cel 
mai bun jucător al oaspeților, a 
fost împins vîrf, în locul lui Măr
culescu, fazele la poarta lui Ior- 
gulescu s-au înmulțit și în min. 
63 oaspeții au ratat cea mai 
mare ocazie a lor, cînd Livciuc 
a șutat puternic, lorgulescu a 
respins și Turcu a reluat ală
turi. Și, în loc de 1—1, în min. 
75 va fi 2—0, ca urmare a unei 
„scheme" asemănătoare celei de 
la primul gol : Domide a execu
tat bine un corner, Kukla a să
rit la cap, a deviat balonul pină 
la CURA, care a marcat, cu
capul, din apropiere. Ultimul gol
a fost înscris de NEDELCU II
CU o lovitură spectaculoasă de
cap.

Laurențiu DUMITRESCU

20-a In divizia b
SERIA a Il-a

F.C.M. GIURGIU — CHIMIA 
TR. MĂGURELE 0—0.

NITRAMONIA FAGARAȘ — 
STEAGUL ROȘU BRAȘOV 1—2 
(0—1). Golurile brașovenilor le-au 
înscris Gherghe (min. 25) și 
Pană (min. 69). Pentru localnici 
a marcat Negroiu (min. 50).

ELECTROPUTERE CRAIOVA — 
DINAMO SLATINA 3—1 (0—1).
Punctele le-au realizat Corneanu 
(min. 61) și Dașcu (min. 78 și 
85) pentru craioveni. respectiv, 
Mincu (min. 31).

C. S. TÎRGOVIȘTE — ȘOIMII 
SIBIU 4—0 (1—0). Au înscris : 
Sa va (min. 20 din 11 m), Mihăilă 
(min. 75 — autogol), Tănase 
(min. 76) și Tătaru (min. 85).

TRACTORUL BRAȘOV — 
VOINȚA BUCUREȘTI 2—1 (2—1).
Realizatorii golurilor : Pașca
(min. 6 din 11 m), Bența (min. 
42) pentru gazde, respectiv. Be- 
lodi (min. 9).

UNIREA ALEXANDRIA — ME
TALURGISTUL CUGIR 3—0 (1—0). 
Punctele aparțin jucătorilor Hir- 
șulescu (min. 44), Voicilă (min. 
55) și Manciu (min. 83).

CHIMICA TÎRNAVENI — S.N. 
OLTENIȚA 5—1 (2—0). Au în
scris : Vigh (min. 6 și 33 — am
bele din 11 m), Stoica (min. 47) 
și Man (min. 70 și 88) pentru 
Chimica, respectiv, Ghițulescu 
(min. 87 — din 11 m).

METALUL BUCUREȘTI — CHI
MIA RM. VÎLCEA 1—2 (0—0). 
Pentru gazde a marcat Omer 
(min. 52), iar pentru oaspeți 
Stanca (min. 58 și 77).

FLACARA AUTOMECANICA 
MORENI — TEHNOMETAL BUCU
REȘTI 3—0 (0—0). Golurile apar
țin lui Ciobanu (min. 51 și 90) 
și Ilie (min. 62).

(Relatări de la corespondenții: 
Tr. Barbălată, V. Lazăr, V. Po- 
povici, M. Avanu, C. Gruia, M. 
Bizon, I. Ducan, N. Ștefan și 
Gh. Ilinca).

1. C.S. Tîrgoviște 20 13 4 3 31-10 30
2. Chimia Rm. V. 20 12 1 7 40-27 25
3. Steagul r. Bv. 20 12 1 7 27-17 25
4. Nitramonia 20 10 3 7 27-21 23
5. Chimica Tv. 20 10 2 8 29-28 22
6. Voința Buc. 20 9 4 7 17-18 22
7. Dinamo SI. 20 9 3 8 28-23 21
8. Tractorul Bv. 20 9 3 8 21-26 21
9. F.C;M. Giurgiu 20 7 6 7 28-23 20

10. Flacăra M. 20 9 2 9 21-18 20
11. Metalul Buc. 19 9 2 8 23-24 20
12. Chimia Tr. M. 20 8 3 9 23-21 19
13. Unirea Alex. 20 8 3 9 20-19 19
14. Met. Cugir 20 8 3 9 14-16 19
15. Electroputere 19 5 7 7 27-30 17
16. Șoimii Sibiu 20 6 3 11 18-27 15
17. Ș.N. Oltenița 20 6 1 13 13-30 13
18. Tehnometal 20 1 5 14 9-38 7

Etapa viitoare (3 aprilie) : C.S.
Tîrgoviște — Electroputere Craiova 
(0—0), Ș.N. Oltenița — Metalnl 
București (0—1), Chimici Rm. Vîlcea
— Metalurgistul Cugir (0—3), Dina
mo Slatina — Tractorul Brașov 
(1—-2), Tehnometal București — Ni- 
tramonia Făgăraș (1—3). Steagul 
roșu Brașov — F.C.M. Giurgiu (0—1), 
Chimia Tr. Măgurele — Unirea Ale
xandria (0—1), Chimica Tirnăvoni — 
Șoiimi'i Sibiu (2—1), Voința București
— Flacăra Automecanica Moreni 
(2-1).

SERIA a lll-a
GLORIA BISTRIȚA — OLIM

PIA SATU MARe 1—0 (1—0).
Unicul gol al partidei l-a mar
cat Em. Dumitru (min. 28).

MINERUL CAVNIC — DACIA 
ORAȘTIE 3—0 (1—0). Realizatorii 
golurilor : Ninaci (min. 13), Ni- 
colae (min. 79) și Șomcutean 
(min. 80).

RAPID ARAD — C.I.L. SIGHET 
5—2 (3—1). Au înscris : Kapes
(min. 6), Croitoru (min. 22), Si
mon (min. 43 și 76), Grindeanu 
(min. 53 — autogol) pentru ară
deni, respectiv, Bujor (min. 18) 
și Sebestyen (min. 50).

MUREȘUL DEVA — AURUL 
BRAD 2—0 (1—0). Ambele punc
te aparțin lui Enescu (min. 29 
și 54).

ARMATURA ZALAU — ,,u*» 
CLUJ-NAPOCA 0—0.

F. C. BAIA MARE — C.F.R. 
TIMIȘOARA 1—2 (0—2). Oaspeții 
au condus cu 2—0 prin golurile 
lui Periat (min. 17 și 32). A re
dus din scor Mânu (min. 64).

U.M. TIMIȘOARA — VICTORIA 
CAL AN 4—1 (1—1). Golurile ti
mișorenilor aparțin lui Belanov 
(min. 16, 73, 78 și 87). Pentru
oaspeți a marcat Schmidt (min. 7).

C.F.R. CLUJ-NAPOCA — IND. 
SÎRMEI CÎMPIA TURZII 2—1 
(1—0). Au înscris GoștUean (min. 
43 șă 83 — din 11 m), respectiv. 
Vesa (min. 62).

STICLA TURDA — MINERUL 
LUPENI 2—0 (0—0). Golurile a-
par^nn lui Fedeleș (min. 62) și 
Rezxnuves- (min. 73).

(Relatări de la corespondenții : 
I. Toma, Z. Debrețeni, I. Ioana, 
I. Simion, M. Bonțoiu, V. Săsă- 
ranu, C. Crețu, «I. Pocol și P. 
Lazăr).

1. OLIMPIA S.M. 20 13 3 3 37-11 29
2. Gloria Bistrița 20 10 3 7 31-24 23
3. C.F.R. Tim. 20 11 1 8 24-19 23
4. „U" Cj.-Nap. 20 10 3 7 18-18 23
5. Aurul Brad 20 9 3 8 25-19 21
6. Armătura 20 8 5 7 24-25 21
7. U.M. Tim. 20 9 2 9 37-26 20
8. F.C. Baia M. 20 8 4 8 31-22 20
9. C.I.L. Sighet 20 8 4 8 22-23 20

10. Mureșul Deva 20 9 2 9 20-24 20
11. Ind. sîrmei 20 8 3 9 27-32 19
12. Victo ria Că la n 20 8 3 9 22-30 19
13. Rapid Arad 20 8 2 10 25-28 18
14. C.F.R. Cj.-Np. 20 7 4 9 22-26 18
15. Min Lupe ni 20 8 2 10 18-24 18
16. Sticla Turda 20 6 5 9 19-26 17
17. Minerul Can/nic 20 6 4 10 24-27 16
18. Dacia Orâștie 20 7 1 12 16-38 15

Etapa viitoare (3 aprilie) : Victoria
Câian — Minerul Cavnic (1-0).
Dacia Orâștie — Aurul Brad (0—3), 
Sticla Turda — C.F.R. Cluj-Napoca 
(0—0), C.F.R, Timișoara — Armătura 
Zalău (1—1), Gloria Bistrița — Rapid 
Arad (1—4), Olimpia Satu Mare — 
Mureșul Deva (3—0), Minerul Lupen-I 
— Industria sîrmei C. Turzii (1—2), 
„U"- Cluj-Napoca — F.C. Baia Mare 
(1—0), C.I.L. Siqhet — U.M. Timi
șoara (0—4).



CAMPIONATELE MONDIALE
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SPORTUL U1J INGEMAR STENMARK

BIRMINGHAM, 27 (prin te
lefon). Sîmbătă au început în
trecerile pe echipe ale Campio
natului mondial de tenis de 
masă, într-una din sălile expo
ziției din localitate. în tocul 
pardoselei elastice, de lemn, 
obișnuită la concursuri, aci sînt 
dale dure de ciment și în sală 
e frig ca afară. Participă 67 de 
națiuni (62 la masculin și 54 
la feminin, împărțite pe cite 3 
grupe valorice) însumînd 505 
concurenți. Echipa noastră fe
minină a întîlnit în primul meci 
echipa R.P.D. Coreene. 
1—3. Mihuț a învins pe

a

Scor
Pak 

Yong Ok ’cu ~2—1(15, —21, 20). 
Campioana mondială Pak Iun 
Son a ciștigat la Ferenczi cu 
2—0 (12, 13), Alexandru, Mihuț 
— Pak Yong Ok, Kim Ciang Ai

SEMIFINALELE C. C. E
IA HANDBAL MASCULIN

(Urmare din pag. 1)

ment, inițiativa a trecut de 
partea românilor. în repriza a 
doua ei s-au impus categoric. 
Elementele care au determinat 
desprinderea formației Steaua 
de valorosul ei adversar au fost 
ritmul rapid de joc, cu schim
bări derutante, iscusința Iul 
Radu Voina, forța de șut a lui 
Birtalan. aportul — în momen
te decisive — adus de Kicsid, 
Tudosic și Drăgăniță, o apărare 
mobilă, insistentă, uneori, însă 
prea avansată pentru stilul de 
joc al adversarului 
pivoți extrem de _____ _
dăruire exemplară. Inspirată a 
fost și introducerea lui Cristian 
Gațu în „momente cheie". Cu 
inteligența sa recunoscută, el a 
adus în teren un stil nou, care 
i-a deconcertat pe adversari 
și i-a mobilizat pe colegii săi 
de echipă spre un joc mai pe
netrant. Grație acestor atu-uri, 
scorul a evoluat într-o singură 
direcție, detașînd campioana 
noastră : 17—13 (min. 35), 19—14 
(min. 38), 20—15 (min. 41), 22— 
16 (min. 45), 24—17 (min. 50), 
28—20 (min. 58). Regretabilă al
tercația din finalul meciului, în 
care de vină au fost — în mod 
absolut egal — ambele tabere.

Au marcat :, Birtalan 8, Voi
na 5. Drăgăniță 5, Tudosie 4, 
Stockl 3, Kicsid 2 și Gațu 2 
— pentru Steaua, Fl. Hansen 7, 
Sorensen 5, Nielsen 4, Peter
sen 3, Andersen 1, Junglad 1 și 
Madsen 1 — pentru KFUM Fre
dericia. Au arbitrat Milan Val- 
cici și Miodrag Stanoevici (Iu
goslavia) .

1—2 (19, —14, —12) și Mihuț 
pierdut în două seturi următoa
rea partidă de simplu.

Cu același scor s-a încheiat și 
meciul cu echipa R.S. Ceho
slovace. Mihuț — Uhlikova 0—2 
(—10, —16), Alexandru a în
vins pe Zizkova cu 2—0 (18, 
17), la dublu Alexandru^ Mihuț
— Uhlikova, ZiskoVa
—14, —16) și, ' 
victorie — în 
17—17, 19—19,
dru a cedat greu 
cu 1—2 (16, —15, 
masculină a fost 
0—5 de puternica 
Japoniei și cu 1—5 de cea a 
Coreei de Sud. punctul nostru 
fiind obținut de Firănescu în 
fața Iul Iun Kil Iun (—16, 11, 
11). Duminică, Anglia — Româ
nia (f) 3—2 și Suedia — Româ
nia (m) 5—0.

Alte rezultate : feminin — 
Anglia — Bulgaria 3—0, Unga
ria — Belgia 3—0, Suedia — 
Cehoslovacia 3—2, Japonia — 
Indonezia 3—0, Iugoslavia — 
Polonia 3—2, Franța — "
3—2, U.R.S.S. — Hong 
3—1, R.P, Chineză — 
3—0, Anglia — Suedia 
Franța 
garia
— Scoția 3—0, U.R.S.S.' — : 
lonia 3—0.

Masculin : R.P, Chineză 
Australia 5—0, Cehoslovacia 
Indonezia 5—0, R.F.G. — Fran
ța 5—1 !, Ungaria — Anglia 
5—1, Suedia — Danemarca 5—0, 
R.P. Chineză — Indonezia 5—0, 
Italia — Israel 5—2.

1—2 (13, 
pas de 
decisiv 

Alexan- 
Uhlikova

la un
setul

20—20, 
la

—20). Echipa 
întrecută cu 
formație a

R.F.G. 
Kong 

Belgia 
3—1, 

Iugoslavia 3—1, Un- 
Bulgaria 3—0, S.U.A. _ -------------- po_

— cu doi 
activi și o

PE TERENURILE DE TENIS
La Rotterdam, în sferturile 

de finală, Ilie Năstase l-a în
vins cu 6—4, 6—2 pe austra
lianul John Alexander, iar Mark 
Cox l-a întrecut cu 6—3, 6—3
pe Cliff Drysdale. în celelalte 
partide Wojtek Fibak — Corra
do Barazzutti 6—0, 6—1 ; Dick 
Stockton — Vijay Amritraj 6—1, 
6—3. în semifinale : Năstase — 
Cox 6—4, 7—6 și Stockton — 
Fibak 6—7, 7—6, 6—4. Dumini
că, în finală, StoGkton l-a în
vins pe Năstase cu 2—6, 1
6—3. întîlnirea a durat 78 
minute și a fost urmărită 
peste 5 000 de spectatori.

6-3, 
de 
de

TURNEUL CANDIDAȚILOR
Cîștigînd și partida a 10-a cu 

danezul Bent Larsen, marele 
maestru maghiar La jos Portisch 
a realizat scorul de 6*/2—3% P, 
asigurîndu-și astfel calificarea în 
semifinalele turneului candidați- 
lor.

★
Cu o remiză în numai 15 mu

tări au încheiat marii maeștri 
Tigran Petrosian șl Viktor Kor- 
cinoi a 10-a partidă a meciului de 
la Castelvecchio. înaintea ultime
lor două partide scorul este de 
5V2—4*/2 p, în favoarea lui Kor- 
cinoi.

★
internațional de 

Banja a continuat 
9-a : Martinovici

la 
cu

Turneul
Vmjacka 
runda a — . ------------------
Raicevici 1—0, Knezevici — Mile- 
cevici 1—0. Rodriguez — Taima-

COMPORTARE EXCELENTA
A ALERGĂTORILOR ROMANI

(Urmare din pag. 1)

din Balcani. O remarcă specială 
se cuvine și junioarei craiovence 
Maria Radu, pregătită de tînă- 
rul antrenor Horia Ștef, care a 
demonstrat remarcabile calități 
și o bună orientare tactică. Ei 
sînt cei trei cîștigători ai titlu
rilor individuale, dar în res
pectivele probe victoria pe e- 
chipe a aparținut, de asemenea, 
sportivilor români, la diferențe 
destul de clare. în această pri
vință este de consemnat faptul că 
alergătorii noștri au învins, în 
cele trei probe, de o manieră 
categorică. Vom mai nota însă 
o insatisfacție față de evoluția 
— in corpore — a juniorilor și

Campionatele Diviziei A de volei

ȘASE VICTORII ÎN DEPLASARE. «> _ _

in campionatele Diviziei A de 
volei s-au desfășurat etapele a 
18-a, la feminin, și a 20-a, Ia 
masculin, care au oferit cîteva 
rezuitate-surpriză. iată amănun
te de la meciurile mai impor
tante :

MASCULIN
VIITORUL BACAU — EXPLO

RĂRI B. MARE J—1 (—7, 14, 1#, 
12). Pe parcursul celor 110 mi
nute. cele două echipe au ofe
rit un spectacol volelballstlc de 
bună calitate, presărat cu mul
te faze frumoase șl cîștigat pe 
merit de gazde, cel mal buni: 
Ionescu, Btirciu de la învingă
tori, respectiv Arbuzov și Bălaș. 
Au condus V. Dumitru șl S. 
Dragomir, ambii din București. 
(I. IANCU-coresp.).

RAPID — STEAUA 0—3 (—10, 
—6, —4). Un singur set, primul, 
rapidlștil au jucat mai aproape 
de nivelul adversarilor. Apoi au 
scăzut treptat, în timp ce elevii 
Iul A. Drăgan evoluau din ce în 
ce mai bine in sextetul : Bădiță, 
Chifu. Manole, Pop, Macavei, Io
nescu. De la Rapid au ieșit în 
evidență Penciulescu și Bocean. 
Arbitri : N. Ionescu — N. Găle- 
șanu. ambii din București.

DELTA TULCEA — CON
STRUCTORUL BRAlLA 1—3 <12,
—c —io. —3). Brăilenii, cu Mo- 
cuța și Dragoș Popescu în mare 
vervă, au dominat clar o echipă 
debusolată, în care doar Isnas a 
evoluat bine. Arbitri : C. Musai 
din Constanta și V. Ranghel din 
București. (O. COMȘ A-coresp.).

TRACTORUL BRAȘOV — UNI
VERSITATEA CRAIOVA 3—0 (7,

C.S.U. GALATI —• DI- 
‘ ~ POLI-

PE- 
3, 11).

10. 12). _____ ____
NAMO 0-3 (—2, —8, —6), 
TEHNICA TIMISOARA — 
TROLUL PLOIEȘTI 3—0 (3,

FEMIN1N

peniFARUL CONSTANTA —___
CILINA IASI S—3 «—14. —g, —10). 
Lipsite de ridicătoare de clasă, 
gazdele au opus rezistență scă-

zută. Remarcărl : Mariana Ivanov, 
Ana Chirițescu (P), Renata Ste- 
lescu, Maria Enache (F). Arbitri : 
R. Farmuș și A. Dinicu, ambii 
din București. (C. POPA-coresp.).

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA 
— C.S.U. GALATI 0—3 (—9, —13, 
—11). Localnicele au jucat foar
te slab, în fața unei echipe cu 
un blocaj bun, care s-a impus și 
prin atacuri variate, s-au remar
cat Florentina Itu, Doina Rusu, 
Maria Obreja (C.S.U.). Arbitri ; 
M. Nicolau din București șl I. 
Nicoară din Arad. (St. MARTON- 
coresp.).

RAPID — UNIVERSITATEA 
CRAIOVA 3—2 (7, —14, 12, —12, 
11). Meci de mare luptă, adesea 
spectaculos, cu schimbări de si
tuații, dar de nivel tehnic sub 
pretențiile pe care le avem de la 
cele două echipe. Preluările ne
sigure. în majoritatea timpului, 
au împiedicat pe studente să 
construiască acțiuni de atac efi
ciente. cu toate strădaniile Lilia- 
nei Pașca de a le corecta. In 
schimb, Rapid a excelat la ser
viciu, datorită căruia a ciștigat 
lejer primul set șl a realizat o 
diferență mare șl în setul urmă
tor (14—7), pierdut însă datori
tă soăderii atenției și a reviri
mentului studentelor la blocaj. 
Acestea au fost la un pas de o 
nouă răsturnare de scor șl în 
setul trei : 1—7, 4—10. 8—12. 12— 
13 I Apoi „U" a arătat pentru 
prima oară constanță în joc. ega- 
lind situația la seturi. In cel de
cisiv. insă, a cedat prea multe 
puncte din start (2—8, 4—14). iar 
cursa de urmărire nu a mai a- 
vut șanse de izbindă. Remarca
te : Constanța Bălășoiu, Ruxan- 
dra Vraniță, Eugenia Rebac (R), 
Marilena Dubinciuc, Maria Popa, 
Simona Enescu („U") Arbitri : 
D. Dobrescu (Ploiești) și N. Ma- 
teescu (București).

CEAHLĂUL p. neamț — 
I.E.F.S. 1—3 (—3. —11, 6, —12).
DINAMO — C.S.M. SIBIU 3—0 
(3, «, 8). MARATEX B. MARE — 
ȘTIINȚA BACAU 3—2 (—5, —9, 
9. 3, 12).

regretul că formația de tineret 
n-a putut obține și ea titlul la 
care emitea justificate pretenții. 

Iată rezultatele tehnice con
semnate in cele cinci probe ale 
competiției : junioare (2 000 m) :
1. Maria Radu (R) 6:42,2 — cam
pioană balcanică, 2. Nedelceva 
(B) 6:49,6, 3. Maximovici 
6:50,8, 4. Felicia Amoniac 
6:52,2, 5. Viorica Boiman 
6:58,0... 7. Mariana Chebac 
7:03,0 ; echipe : 1. România 
— campioană balcanică, 2. 
garla 21 p, 3. Iugoslavia 22 
Grecia 43 p, 5. Turcia 43 p 
nioare (4000 m) : 1, ‘
rășescu (R) 13:10,0 — campioană 
balcanică, 2. Ceavdarova — Onba- 
cleva (B) * ' '
Puică (R) 13:29,6,
Iacob (R) 
România 8 p 
canică, 2. Bulgaria 13 p, 3. Iugo
slavia 24 p ; juniori (6000 m) : 1. 
Hristos Papahristos (G) 18:37,2 — 
campion balcanic, 2. Velikov (B) 
18:38,6, 3. Kanev (B) 18:40,8, 4.
Galaciev (B) 18:49,4, 5. V. Cojan 
(R) 18:58,8... 13. P. Levițchl (R) 
19:27,0,...18. C. iancu (R) 19:30,0,.. 
20. V. Costea (R) 20:15,0 ; -----
pe : L Bulgaria 18 p — 
pioană balcanică, 2. Grecia 
3. Turcia 40 p, 4. România 
5. Iugoslavia 71 p ; tineret .
m) : 1. Sadik Salman (T) 24:23,4 
-----campion balcanic, 2. Eugen 
Ionete (R) 25:09,6, 3. Vasiliev (B) 
25:13,4... 6. I. Crăciun (R) 25:33,8,.. 
9. Gh. Neamțu (R) 25:43,2, 10. L. 
Smeu (R) 25:44,0...13. T. Băni-
șor (R) 26:29,4 ; echipe : 1. Bul
garia 23 p — campioană balca
nică, 2. România 27 p, 3. Turcia 
28 p, 4. Grecia 64 p, 5. iugoslavia 
92 p ; seniori (12000 m) : 1. Hie 
Floroiu (R) 36:46,4 — campion
balcanic, 2. Vulovicl (I) 37:19,0, 
3. Iurdatov (B) 37:33,6, 4. Aurel 
Niculescu (R) 37:44,2, 5. Dan Be- 
tinl (R) 37:49,0... 13. Paul Copu 
(R) 38:22,6 ; echipe : 1. Româ
nia 22 p — campioană balcanică.
2. Iugoslavia 27 p, 3. Bulgaria 41 
p, 4. Turcia 58 p, 5. Grecia 70 p.

$

fR)
(R)

10 p 
Bul- 
p, 4. 
; se- 

Natalia Mă-

Maricica 
, . Antoaneta 

13:41,4 ; echipe : 1.
campioană bal-

13:20,6, 3.
4.

echi- 
cam- 
40 p, 
53 p,
(8000

SI ECHIPA AUSTRIEI
in zi a a doua, ’.a New York: 

Chris Evert — Virginia Wade
6— 2, 7—5 ; Rosemary Casals — 
Mima Jausovec 6—4, 6—3 ; Sue 
Barker — Kristien Shaw 6—1,
7— 5; ~~ •’
Betty

CISTIGATORI
Al „CUPEI MONDIALE"

în
Billie
6—3,

Martina Navratilova — 
Stove 6—0. 6—4.

★
finală, la San Antonio: 
Jean King — Mary Hamm 
3—6, 6—3.

★
sferturi de finală la Carls- 
(Florida) : Borg — Gor- 
7—6, 7—5 ; Gottfried —

în 
bad
man
Waltke (cu o zi înainte : 6—4, 
0—6, 7—6 cu Stan Smith !)
7—6, 7—5.

PENTRU C. M. DE ȘAH
nov %—Marianovicl 
Vi—Vs. Rajkovici —
*A—%■ In clasament 
Marianovicl, cu 61/, p, 
Taimanov (U.R.S.S.) șl 
viei (Iugoslavia) — cîte

— Jansa 
Tringov 
conduce 

urmat de
Martino- 

5*/l p.

LUPTĂTORUL
MARIN PIRCALABU

ÎNVINGĂTOR LA FREIBURG
în turneul internațional de 

lupte libere care a luat sfîrșit 
duminică la Freiburg (R. F. 
Germania), un frumos succes 
a repurtat luptătorul român 
Marin Fircălabu, clasat pe pri
mul loc la cat. 74 kg. Un alt 
sportiv român, Stelică Morcov, 
a ocupat locul 2 la cat. 100 kg.

Ingemar Stenmark a cucerit 
pentru a doua oară consecutiv 
„Cupa Mondială". în clasamen
tul final Ingemar Stenmark a 
totalizat 339 p, fiind urmat de 
Klaus 
250 p,
— 203 
165 p,
— 148 . 
lia) — 145 p. în
Ingemar Stenmark a obținut în 
cadrul „Cupei Mondiale" zece 
victorii : șapte în probele de 
slalom special și trei în cele de 
slalom uriaș.

Iată și clasamentul general 
națiuni : 1. Austria — 1 789 
2. Elveția — 1 079 p ; 3. Ita- 
— 669 p ; 4. R.F. Germania 
415 p ; 5. Suedia — 364 p ;

6. Liechtenstein — 359 p.
Ultima probă a competiției — 

slalomul urțaș de la Sierra Ne
vada (Spania) a fost cîștâgată 
de Ingemar Stenmark.

★ ■

Heidegger (Austria) — 
Franz Klammer (Austria) 
p, Piero Gros (Italia) — 
Bernhar-d Russi (Elveția) 
p și Gustavo Thoeni (Ita- 

acest sezon,

pe 
P ; 
lia

Proba de slalom special de pe 
pîrtia de la Foux d’Alias a re
venit francezului Thierry Me- 
ynet. Pe locul secund s-a cla
sat compatriotul său Jean-Pier- 
re Barrosso. •

★
Proba de 50 km de la Rova

niemi (Finlanda) s-a încheiat 
cu victoria finlandezului Juha 
Mieto, cu 2h 13:09,5. în proba 
feminină de 10 km pe primul 
loc s-a situat compatrioata sa 
Kuntola cu 29:22,0.

BASCHETBALIȘTII ROMÂNI DIN NOU ÎNVINGĂTORI lN UNGARIA
BUDAPESTA (Agerpres). — 

Selecționata masculină de bas
chet a României, aflată în tur
neu în Ungaria, a susținut un

joc amical cu formația Video
ton. Baschrtbaliștii români au 
terminat învingători cu scorul 
de 100—94 (44—54).

în preliminariile C.M. 
BELGIA - OLANDA 0-2 !

La Anvers, în fața a 62 000 de 
spectatori : Belgia — Olanda 0—2 
(0—1) în preliminariile C.M. Au 
marcat Repp șl r 
samentul grupei
1. Olanda
2. Belgia
3. Irl. de Nord
4. Islanda 
Meciul următor : 
landa de Nord (11

PERU
La Lima : Peru — Chile 2—0 

(0—0) în preliminariile C.M. Au
torii golurilor au fost Soții și 
Oblitas.

In urma acestei victorii, Peru 
s-a calificat pentru faza finală a 
zonei sud-americane, alături de 
Brazilia și Bolivia.
• ÎN ZONA ASIEI $1 OCEA

NIEI, la Sydney : Australia — 
Noua Zeelandă 3—1 (0—1).

In meci amical
SPANIA - UNGARIA 

1_1 (0-0)
Aseară, la Alicante (Spania), 

s-au înttlnit într-un meci amical 
primele reprezentative ale Spa
niei și Ungariei. Jocul s-a înche
iat la egalitate : 1—1 (0—0). Oas-

pețli au • deschis scorul în mln. 
53 prin Pusztai, Iar gazdele au 
egalat prin Juanito 10 minute 
mai tîrziu.

Cruyff. Iată cla- 
4 :

2 1 
2 O
O 1 
O O

0 5—2 5
1 3—2 4
1 2—4 1
2 0—2 0

— ir-

3
3
2
2

Islanda 
iunie).

CHILE 2—0

în preliminariile 
turneului U.E.F.A. :

U.R.S.S. - TURCIA 1-0
La Chișinău, iii meci tur pen

tru preliminariile „Turneului 
U.E.F.A." (juniori) : U.R.S.S. — 
Turcia 1—0 (1—0).

CAMPIONATE
D. GERMANA (etapa 20) ;

Dresda — Rot-Weiss 
7—2 ; F. C. Carl Zeiss 
- Union Berlin 3—2 ;

Berlin — F. C. Mag- 
2—2 ; Chemie Halle —

Aue 7—0 ! ; F. C.
Stahl Riesa

R. 1 
Dynamo 
Erfurt 
Jena 
Dynamo 
deburg 
Wlsmut 
Karl Marx Stadt 
0—1. Primele clasate :
1. Dynamo Dresda 20 12 4 4 55-26 28
2. Carl Zeiss Jena 20 11 4 5 37-24 26

Italia (etapa 22) : Bologna — 
Catanzaro 0—0 ; Internazlonale — 
Milan 0—0 ; Roma — Lazio 1—0 ; 
Juventus — Cesena 3—2 ; Fioren
tina — Genoa 1—2 I ; Perugia — 
Verona l—I ; “
0—0 ; Sampdoria
1. Juventus
2. Torino :
3. Inter !

F. C.

Napoli — Torino 
’ i — Foggia 2—1.

22 17 3 2 36—15 37
22 15 6 1 35—11 36
22 8 10 4 26—17 26

TELEX • TELEX • TELEX
ATLETISM • La Gainesville 

(Florida) : 100 m — Harvey 
Glance 10,1 ; 100 m garduri — 
E. Moses 13,6 ; 400 m g — E. Mo
ses 49,1.

AUTO • La Camp de Castellet 
(Franța) în prima probă pentru 
C.K (Formula- III), victoria a re
venit italianului Beppe Gabbiani 
(„Chevron") medie 
147,371 km.

BOX • Marvls 
ani) unul dintre

orară

Frazier 
fiii

de

(16 
fostului 

campion mondial de box la ca
tegorie grea, Joe Frazier, a par
ticipat la „Mănușa de aur“ (Phi
ladelphia) și s-a clasat pe pri
mul loc la categoria grea, învin- 
glndu-1 prin K.O. în prima 
priză pe Jarrett smith.

re-

CALARIE • Prima probă 
obstacole a concursului de la 
vers a revenit campionului 
glez David Broome ' 
wave").

CICLISM • Cursa din Spania 
s-a încheiat cu victoria rutieru
lui belgian Freddy Maertens. 
Eddy Merckx s-a situat pe locul 
5 la 1:34,0 de ciștlgător.

de 
An- 
en- 

(..Heatha-

hochei • Partidele disputate 
în prima zi a turneului pentru 
juniori de la Lodz : Cehoslova
cia — Elveția .10—1 (2—0, ‘ '
3—0) ; Polonia — — —
8—2 (3—0, 2—0, 3—2) • La 
pporo : Japonia 
nă 5—2 (1—1, 3—1, 1—0)
ponia — Iugoslavia 13—2 
5—0, 7—2).

- .- . 5—1.
R. D. Germană 

sa- 
Germa- 
și Ja- 

(1-0,

R.D.

au în- 
țărilor 
rezul- 

1:54,60—

NATATIE • La Roma 
ceput întrecerile „Cupei 
latine* la înot. Primele 
tate : Madruga (Brazilia) 
200 m liber ; Bisso (Italia) 60,59— 
100 m spate : Lalle (Italia) 66.18— 
100 m bras ; Natalia Mas (Spa
nia) 2:08,05—200 m liber, record; 
Sylvie Testuz (Franța) 67,0—100 
m spate • La Leningrad, în con
cursul dotat cu „Marele premiu 
al ziarului *
da" • VI. 
3:59,08—400 
Woodhead 
liber ; S. 
4:30,89—400 
derson . 
mixt • La Cleveland.
plonatele universitare ale S.U.A.: 
T.Shaw 4:17,39 — 500 yarzi liber 
(cea mal bună oerformantă mon-

Komsomolskaia Prav- 
Raskatov (U.R.S.S.) 
m Uber ; Cynthia 

(S.U.A.) 4:21,06—400 m 
Fesenko (U.R.S.S.) 

m mixt ; Judy An- 
(S.UA.l 5:06,0—400 m 

în cam-

dială) ; S. Spann 1:48,26 — 200 y 
mixt ; B. Furnlss 1:36,16—200 y li
ber ; J. Bottom 47,77—100 y del
fin ; Gr. Smith 55,29—100 y bras.

SCRIMA • In cadrul competiției 
de sabie pe echipe care se des
fășoară la Varșovia : Cuba — Bul
garia 9—7, Italia — U.R.S.S. 9—7, 
R.F. Germania — Polonia (B) 9—7; 
Ungaria — Italia 10—6; Polonia 
(A) — Cuba 12—4 ; Ungaria — 
R.F. Germania 12—4 ; Bulgaria — 
Anglia 14—2 ; Italia — R. F. 
Germania 8—8 ; U.R.S.S. — An
glia 9—7.

TENIS 
la Cairo 
jucătorul 
bert șl francezul Franțois 
ffret. In semifinale, Gebert 
întrecut cu 3—6, 6—4, 6—1 
australianul Cliff Letcher. 
Jauffret a clștigat cu 2—6, 
6—3 în fața americanului Patrick 
Dupră.

• Finala turneului de 
se va disputa între 
vest-german Frank Ge- 

Jau- 
1-a 
pe 
iar 

6-4.

VOLEI • In prima zi a tur
neului de la Minden : R.F. Ger
mania — Finlanda 3—0 (9, 7, 9), 
Israel — Spania 3—0 (7. 15. 5).
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