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UN REUȘIT FESTIVAL 
AL TENISULUI DE MASĂ

ORADEA, 10 (prin telefon).
S-a încheiat o nouă și atractivă 
competiție de amploare, Ia te
nis de masă, „Cupa Indepen
denței”. Rezervată elevilor și 
tinerilor din mediul rural, ma
nifestarea — organizată de C.C. 
al U.T.C. și C.N.E.F.S. — a tre
zit un larg interes în întreaga 
țară, la etapele premergătoare 
finalei fiind prezenți zeci de 
mii de concurenți. Cei 160 de 
campioni ai județelor și ai mu
nicipiului București — au avut 
prilejul să ia parte la o între
cere de un bun nivel tehnic și 
spectacular. Datorită măsurilor 
organizatorice și propagandisti
ce luate de Comitetul județean 
U.T.C., precum și de C.J.E.F.S. 
Bihor, Sala de sport a armatei 
din Oradea a devenit, timp de 
două zile, o mare arenă a spor
tului cu mingea de celuloid. 
S-a jucat simultan la 12 mese. 
Astfel că, după Pitești, Ploiești

FINALELE CAMPIONATELOR 
REPUBLICANE DE CROS

NATALIA MĂRĂȘESCU Șl ILIE FLOROIU

ÎNVINGĂTORI
TIMIȘOARA, 10 (prin tele

fon). într-un cadru primăvăra- 
tic, pe aleile pădurii Dumbrăvi- 
ța (la 8 kilometri de Timișoara, 
pe drumul spre Lipova) s-au 
desfășurat, duminică dimineața, 
întrecerile finale ale campiona
telor republicane de cros. Tra
seul foarte bine ales, organiza
rea tehnică la înălțime, vremea 
favorabilă concursului, numărul 
impresionant de mare de par- 
ticipanți : 746 (Un adevărat re
cord la campionatele noastre!), 
ca și evoluția remarcabilă a 
unora dintre fruntașii alergări
lor de semifond și fond — au 
contribuit la asigurarea unui 
succes grăitor al primelor cam
pionate de atletism în aer li
ber din sezonul 1977.

Cursele așteptate cu cel mai 
mare interes au fost, firește, 
cele ale senioarelor și seniori
lor. Confirmînd încă o dată 
clasa ridicată pe care o dețin, 
Natalia Mărășescu și Ilie Flo- 
roiu, recenți cîștigători, la Tri
polis în Grecia, ai titlurilor de 
campioni balcanici, și-au adău
gat noi succese de prestigiu în 
palmares. Ambii au cîștigat 
într-o manieră clară, spec
taculoasă. De altfel, o caracte-

O spectaculoasă partidă de rugby

STEAUA - SELECȚIONATA ARMATEI FRANCEZE 13-13
Vreme primăvăratică, gazon 

excelent, protagoniste două e- 
chipe tinere, cu numeroase ele
mente deosebit de dotate — 
iată tot atîtea argumente pen
tru ca bucureștenii, iubitori ai 
jocului de rugby, să vină ieri di
mineață pe stadionul din Ghen- 
cea. Din păcate însă (deoarece 
a fost și un „însă") tribunele 
care înconjoară terenul de 
rugby fiind prea mici, mulți 
dintre numeroșii spectatori nu 
au avut condiții mulțumitoare 
de vizibilitate, ei trebuind să 
ia loc pe unde au apucat, unii 
chiar... prin pomi ! Acestea fi
ind spuse, vom sublinia din 
capul locului că Steaua și Se
lecționata armatei franceze au 
furnizat un spectacol sportiv de 
calitate. Partida s-a terminat 
nedecis (13—13), dar fiecare 
dintre echipe a trecut pe lingă 
victorie, și mai cu seamă 
Steaua, care a dominat net fi
nalul de meci și tactic (ce bine 
era dacă mișcarea rapidă în 
teren a militarilor noștri ar fi 
fost la fel de susținută pe par
cursul întregii partide) și mai 
ales fizic (valoarea superioară 
a înaintașilor români și-a spus 
în cele din urmă cuvîntul !). 
Așa se explică revenirea XV- 
lui nostru de la 0—10 și 3—10, 
la pauză, către acest 13—13, 
scor care ar fi fost, desigur, 
majorat în favoarea Stelei dacă 
arbitrul francez Tardy nu ar 
fi anulat bucureștenilor o în
cercare, pe care am văzut-o 
perfectă (D. Alexandru a blo
cat un balon șutat in extremis 
de fundașul Gabernet, mingea 

și lași — orașe care au găzduit 
finalele edițiilor precedente ale 
competiției — acum și Oradea 
a intrat în rîndul centrelor un
de tenisul de masă găsește nu
meroși simpatizanți. „Dealtfel 
— ne spunea secretarul federa
ției de specialitate, Gheorghe 
Enache — vom urmări, in con
tinuare, numeroasele elemente 
talentate, care au dovedit apti
tudini pentru sportul de perfor
manță, asigurîndu-le, firește, 
condiții cit mai bune de pre
gătire". Deosebit de înzestrată, 
eleva din localitatea gazdă, 
Cornelia Curpaș, clasată pe 
primul loc, a și intrat în vede
rile tehnicienilor prezenți la 
finală, ca, dealtfel, și foarte

Ion GAVRILESCU
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DETAȘAȚI
ristică a actualei ediții a cam
pionatelor de cros a constitu
it-o faptul că fiecare învingător 
individual a cîștigat net, impu- 
nindu-se autoritar. Singur Io- 
nete, la tineret, și-a asigurat 
succesul pe ultimii 300 de me
tri ai cursei. Natalia Mărășescu. 
de pildă, s-a distanțat de ur
măritoare pe ultimul sfert al 
cursei, iar Floroiu, exact ca și 
la Crosul Balcanic, s-a „rupt" 
de principalul său adversar la 
8000 m.

Iată rezultatele tehnice : Se
nioare 4000 m (58 concurente) :
1. Natalia Mărășescu (Steaua) 
14:33. 2. Măricica Puică (Olim
pia Buc.) 14:39, 3. .Antoaneta 
Iacob (Olimpia Buc.) 14:44, 4.
Georgeta Gazibara (C.A.S.U. 
Timiș) 14:48, 5. Fița Lovin
(C.S.U. Galați) 14:51, 6. El. E- 
nache (Olimpia Buc.) 14:54 etc. 
Echipe : 1. Olimpia București 
8 p, 2. C.S.U. Galați 21 p, 3. 
C.A.S.U. Timișoara 23 p ; Se
niori 12.000 m (83 concurenți) :
1. Ilie Floroiu (Farul C-ța)

Vladimir MORARU

(Continuare în pag. a 4-a) 

zburând prin ricoșeu direct in 
terenul de țintă francez, unde 
Alexandru a ajuns-o și a cul

Iată un reușit atac al înaintașilor români, din repriza secundă : 
cu balonul in brațe, Achim ; il urmează Cioarec, Pintea, Suciu.

Foto : S. BAKCSI
cat-o, e drept aproape de linia 
de „balon mort“). Arbitrul a 
„văzut" insă o infracțiune, așa 
că Steaua nu a terminat în
vingătoare,- trebuind să se 
mulțumească cu o egalitate 
care, în fond, apare destul de 
justă după aspectul general al 
partidei.

Punctele selecționatei france
ze au fost realizate de Rame 
încercare (min. 8) și Lahet — 
3 lovituri de pedeapsă (min.
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Noi succese ale sportivilor noștri la judo

C. NICOLAf, A. SZABO, C. ROMAN Șl ECHIPA ROMÂNIEI 
AU CUCERIT TITLURILE BALCANICE

Campionatele balcanice de 
judo au continuat simbătă și 
duminică in sala Floreasca din 
Capitală. După ce vineri M. 
Toma a devenit campion la 
cat, semimijlocie, iar alți pa
tru reprezentanți ai țării noas
tre s-au clasat pe locuri frun
tașe, în ultimele două zile ale 
competiției sportivii români au 
repurtat noi și frumoase suc
cese : ARPAD SZABO (cat. su
perușoară), CONSTANTIN NI- 
COLAE (semiușoară). CORNEL 
ROMAN (ușoară) și echipa ță
rii noastre au cucerit titlurile 
balcanice. De asemenea, Gh. 
Bortoș (superușoară). L. T arar 
(ușoară) și L Codrea (oper.) au 
ocupat locul 2, iar M. Nuțu 
(semiușoară) și I. Arsenoiu 
(open) pe al 3-lea. în urma 
acestor rezultate, c-chlpa Româ
niei s-a situat detașat pe pri
mul loc in clasamentul neofi
cial pe națiuni.

întrecerile individuale pro
gramate simbătă la categoriile 
superușoară. semiușoară. ușoară 
și open au fost dominate de 
judoka români, care au ajuns 
in toate finalele. La superușoa
ră juniorii A- Szabo (intr-o 
grupă) și Gh. Bortoș (în cea
laltă) și-au depășit toți adver
sarii pe care i-au intilnit în 
partidele turneului, clasindu-se 
pe primul loc și obținînd ast
fel dreptul de a concura în 
semifinale. A. Szabo — spre 
meritul sâu — a obținut vic
toria de o manieră categorică, 
numai prin ippon (înainte de 
limită). în semifinale el l-a 
întrecut spectaculos prin vusey- 
gachi (superioritate tehnică) pe 
I. Cihi (Iugoslavia), iar Gh. 
Bortoș pe Gh. Bakirov (Bulga
ria) cu aceeași decizie. Așa
dar, în finală s-au intilnit cei 
doi sportivi români, victoria 
revenind clar prin yusey-gachi 
lui A. Szabo.

Tot doi sportivi români au 
cîștigat turneul preliminar la 
semiușoară: C. Nieolae și M.

12, 21, 60), in timp ce pentru
Steaua au punctat Durbac —
3 L p. (min. 38, 42, 77) și Fuicu

— încercare, după o acțiune 
colectivă de toată frumusețea 
(min. 69).

STEAUA (antrenori P. Cos- 
mănescu și I. Danciu) a ali
niat echipa : Durbac — R. Io- 
nescu, Enache, Zafiescu, Fuicu
— Alexandru, Suciu — Achim, 
Borș, Murariu — Pintea, Pos- 
tolachi — Cioarec, Munteanu 
(min. 51 Pojar), Corneliu.

Dimitrie CALLIMACH1

dru! debutant C. Nieolae (stingă) l-a invins spectaculos în 
finala categoriei semiușoară pe H. Hristov (Bulgaria).

Foto : I. MIHAICĂ
Nnțu. Dar. in semifinale doar 
tinârul C. Nieolae și-a apărat 
cu succes șansele, invingindu-1 
prin yusey-gachi pe P. Pirva- 
nov (Bulgaria), in timp ce M. 
Nu|u a pierdut surprinzător 
prin ippon in fața lui H. Hris
tov (Bulgaria), fiind astfel ne
voit să se mulțumească cu lo
cul 3. C. Nieolae, insă, a luptat 
excelent și in ultimul meci, cu 
H. Hristov, a obținut o victorie 
evidentă prin yusey-gachi.

PREGĂTIRILE LOTULUI 
REPREZENTATIV DE FOTBAL 
• Ieri, la Brașov, un ultim joc public de verificare in compania lotului 

de tineret: 1-2! • De azi, pregătirile continuă la Snagov
BRAȘOV, H (prin telefon). 

După cum se știe, de vineri la 
amiază lotul reprezentativ a 
descins pentru un scurt stagiu 
de pregătire in liniștita Poiană 
a Brașovului. Aici, antrenorul 
echipelor naționale, Ștefan 
Covaci, ajutat de Constantin 
Cernăianu și dr. Dumitru To- 
mescu, au căutat ca, printr-un 
program minuțios alcătuit, să 
împrospăteze forțele selecționa- 
bililor și — totodată — să a- 
ducă acele corecturi de ordin 
tehnic și tactic, individuale și 
de ansamblu, care se impun 
după jocul cu selecționata se
cunda a Poloniei. Chiar în 
după-amiaza sosirii la Poiana 
Brașov, după aceea in cursul 
zilei de simbătă (dimineață, ca 
și după-amiază) selecționabilii 
au efectuat antrenamente care 
i-au solicitat din plin, întreg 
efectivul luind parte la ele. 
Doar Cberan, a cărui recupe
rare este certă, a urmat un 
program special, sub atenta su
praveghere a medicului lotului. 
Acesta ne-a comunicat că sta
rea de sănătate a jucătorilor 
este bună, motiv pentru care 
Tilihoi a fost recedat lotului de 
tineret, care se pregătește și el 
de simbătă tot la Poiana Bra
șov, în vederea meciului de 
duminică, la Madrid, cu echipa 
similară a Spaniei (in cadrul 
Campionatului european).

Ședințele de pregătire a lo
tului A au fost intercalate cu 
discuții (observații critice), pe 
marginea evoluției comparti
mentelor echipei in recentul 
meci cu Polonia B. Ștefan Co
vaci i-a pus pe jucători în 
„priza* intilnirii cu Spania, 
dindu-le posibilitatea să ' se 
confrunte cu propriile lor gre
șeli. Bineînțeles că, la tablă, 
anticipările privind meciul de 
simbătă 16 aprilie s-au făcut 
în funcție de caracteristicile de 
joc ale echipei Spaniei.

Titlul categoriei ușoară și 
l-au disputat C. Roman și L. 
Lazăr care pină atunci, atît 
in cadrul turneului celor două 
grupe, pe care le-au cîștigat, 
cit și in semifinale au repurtat 
victorii consecutive. înaintea 
ultimului meci, C. Roman a

Costin CHIRIAC
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Duminică după-amiază, la 
ora 16,30, pe Stadionul tinere
tului din Brașov s-a consumat 
ultimul joc de verificare cu pu
blic al lotului A, care a avut 
ca partener lotul de tineret. Cei 
peste 8 000 de spectatori au a- 
sistat Ia o partidă care a pur
tat amprenta unui joc cu miză. 
Tonul l-a dat lotul de tineret, 
care s-a autodepășit, creînd se
rioase probleme primei selec
ționate. De altfel, tinerii jucă
tori au condus pină în minu
tul 80 cu scorul de 2—0, prin 
golurile marcate de Custov 
(min. 10, acțiune personală și 
apoi șut surprinzător de la peste 
25 m) și Vrlnceanu (min. 31, 
execuție impecabilă, cu capul, 
la centrarea lui Tilihoi). Golul 
lotului A l-a realizat Crișan 
(min. 81, din acțiune persona
lă). Scor final : 2—1 pentru lo
tul de tineret. De remarcat că 
in ultimele 11 minute echipa 
de tineret a jucat în 10 oameni, 
antrenorul acesteia, Octavian 
Popescu, scoțîndu-1 de pe te
ren pe Tilihoi pentru atac dur 
asupra lui Crișan.

Conducerea tehnică a lotului 
A a reținut și de la acest joc 
deficiențele mijlocașilor în faza 
de elaborare a acțiunilor ofen
sive, lipsa de varietate și de 
mișcare în atac (numai Crișan 
a manifestat o oarecare vervă), 
slaba finalizare în fața porții 
adverse. Așadar. în zilele care 
urmează cînd lotul A se va 
afla la Snagov (unde va sosi 
luni după-amiază) antrenorul 
Ștefan Covaci are încă de lu
crat pentru remedierea acestor 
deficiențe.

Arbitrul brașovean Gh. Racz 
a condus formațiile: LOTUL A: 
Iordache — Anghelini, Sameș 
(min. 46 Grigore), Sătmăreanu

Stelian TRANDAF1RESCU

(Continuare in pag. 2—3)



CAMPIONATE • COMPETIȚII • CAMPIONATE ÎNTRECERI
„CUPA F.R.C."

A REVENIT CICLISTULUI 
POLONEZ J. SYNOWIECKI

CONSTANȚA, 10 (prin tele
fon). Duminică a luat sfirșit 
competiția internațională de ci
clism dotată cu „Cupa F.R.C.“. 
La capătul celor 8 etape, tro
feul pus în joc a revenit lui 
J. Synowiecki (Polonia) un ci
clist tînăr, de certă valoare, 
despre care ayem convingerea 
că se va mai vorbi. Iată acum 
o scurtă relatare asupra des
fășurării ultimelor două etape 
ale competiției.

Penultima etapă a „Cupei", 
desfășurată sîmbătă, a avut loc 
pe ruta Constanța — Baia — 
Constanța, 130 km. Timpul ră
coros și vintul puternic au con
tinuat să se opună cicliștilor, 
obligîndu-i să lupte din răspu
teri pentru a putea înainta pe 
panglica șoselei. în condițiile 
arătate, aspectul cursei nu a 
diferit de cel din ajun. Pluto
nul s-a fărîmițat la puțin timp 
după plecare, pe primul plan 
al întrecerii rămînînd de data 
aceasta un număr mai mare de 
cicliști : 20. Prudența i-a obli
gat pe alergătorii care au re
zistat la prima „sită" a vîntului 
să nu se mai aventureze în 
tentative de evadare, mersul în 
grup fiind, în asemenea condi
ții, mai avantajos. Și astfel plu
tonul celor 20 a rulat compact 
pe cea mai mare parte a eta
pei. în final, victoria a revenit 
la sprint ciclistului polonez K. 
Wasaty, cu 3h 39:39, urmat de 
compatrioții săi I. Walczak și 
J. Synowiecki, la o secundă.

Ultima secvență a acestui 
reușit concurs internațional a 
fost o alergare pe circuit, des
fășurată duminică de-a lungul 
a 40 km, în cartierul Tomis V 
din Constanța. Cursa nu a mai 
fost la fel de palpitantă ca a- 
lergările precedente. Au fost a- 
coperite 20 de ture, cu sprin
turi la două ture. în final. în
trecerea a fost cîștigată de I. 
Walczak, care a totalizat 18 
puncte, urmat de R. Wieczorek 
(Polonia) 12 p, I. Szlipcsevics 
(Ungaria) 10 p, H. Wozniak 
(Polonia) 9 p, C. Bonciu (Ro
mânia) 9.

Gh. ȘTEFĂNESCU

FINALELE DE HALTERE 
PENTRU JUNIORI

CLUJ-NAPOCA, 10 (prin te
lefon). Timp de patru zile s-au 
desfășurat în localitate finalele 
campionatelor republicane re
zervate juniorilor mari, mici și 
copiilor, la haltere. La între
ceri au luat startul 295 de con- 
curenți, număr record care con
stituie un evident succes. Din 
păcate, însă, rezultatele nu 
s-au ridicat la înălțimea aștep
tărilor. Pe foile de concurs au 
fost înregistrate doar două re
corduri la juniori mici, reali
zate de Tiberiu Kiskalio 
(C.S.M. Cluj-Napoca) la cat. 
semimijlocie : 125 kg la „smuls" 
și 270 kg la „total".

Iată învingătorii la juniori 
mari. Cat. muscă : Ion Bălaș 
(Șe. sp. nr. 2 Galați) 192.5 kg ; 
cat. cocoș : Constantin Mateeș 
(Șc. sp. municipiul Gh. Gheor- 
ghiu-Dej) 212,5 kg ; cat. pană : 
Constantin Chiru (Steaua) 235 
kg ; cat. ușoară : Nicolae Tuțu- 
ianu (Chimpex Constanța) 260 
kg ; cat. semimijlocie : Serghei 
Klimov (Chimpex Constanța) 
275 kg ; cat. mijlocie : Mihai 
Purdilă (Steaua) 282,5 kg ; cat. 
semigrea : Ștefan Cserei
(C.S.M. Cluj-Napoca) 270 kg ; 
cat. grea-ușoară : Vasile Ilie 
(Chimpex Constanța) 277,5 kg ; 
cat. grea : Ștefan Csata (Clu
jeana) 260 kg — nu i s-ă acor
dat titlul de campion, deoarece 
nu a îndeplinit norma pentru 
cat. I ; cat. supergrea : Zoltan 
Rad (A.S.A. Tg. Mureș) 300 kg.

Dintre juniorii mici, în afară 
de Tiberiu Kiskalio, s-au mai 
evidențiat Eugen Chirtocea 
(Petrolul Ploiești) — cu 255 kg 
la cat. mijlocie și Gheorghe 
Dinu (Dinamo București) — cu 
230 kg la cat. ușoară.

în încheiere, au avut loc în
treceri la culturism. Titlurile 
de campioni au revenit lui Ser
ghei Klimov (Chimpex Con
stanța) la cat. 1,65 m, Ion Albu 
(Șc. sp. Șoimii Sibiu) la cat. 
1,72 m și Andrei Nemeș (Clu
jeana) la cat. +1,72 m.

Paul RADVANI — coresp.
ETAPĂ CALMĂ 
iN DIVIZIA A 
DE HANDBAL

Sîmbătă și duminică s-au des
fășurat partidele din cadrul ce
lei de a 24-a etape a Diviziei A 
de handbal. Iată o succintă tre
cere in revistă a meciurilor:

FEMININ
RAPID — PROGRESUL 10—11 

<5—*)• Victorie meritată a spor
tivelor antrenate de Pompiliu Si- 
mion. Ele au dominat net pe 

Rapid în repriza a doua. Gazde
le, fără lagăru (accidentată), au 
făcut unul dintre cele mai slabe 
jocuri din acest campionat. Au 
marcat: Alexandrescu 5, Stănișel 
4, Mălai 1 pentru Rapid, Butan 
4, Ciobanu 4, Ștefan 1, Mihoc 1 
și Gheorghe 1 pentru Progresul.

CONFECȚIA — „U“ BUCUREȘTI 
10—10 (5—3). Un meci dîrz dispu
tat, care a adus față in față 
două dintre aspirantele la podiu
mul de premiere al actualului 
campionat. Textilistele au început 
jocul bine, reușind să conducă 
la pauză cu un avans de două 
goluri, dar revenirea puternică 
a universitarelor în ultimele 9 
minute ale partidei a făcut ca 
tabela de marcaj să indice în 
finalul întilnirii un echitabil re
zultat de egalitate. Au marcat: 
Sereduc 2, Neprușel 2, Bidiac 2, 
Grigoraș 2 și Crișu 2 pentru 
Confecția, respectiv Andronache 
4, Furcoi 2, Predescu 2, Puianu 2. 
(G. ROSNER-coresp.)

I.E.F.S.  — VOINȚA ODORHEI 
18—9 (9—5). Studentele au avut o 
evoluție sinuoasă în această par
tidă, nereușind să convingă, în 
pofida scorului categoric la care 
au cîștigat. Atuurile victoriei lor 
au fost Maria Boși și Georgeta 
Lăcustă, în formă foarte bună 
amîndouă, dar insuficient puse 
în valoare de coechipiere. Re
plierea a fost greoaie, iar porta
rul ionică nu a putut face față 
decît arareori aruncărilor puter
nice ale Magdei Mikloș. Diferen
ța de valoare dintre echipe s-a 
văzut însă în finalul partidei, 
cînd elevele lui D. Szabo au ce
dat pasul. Au marcat: G. Lă
custă 5, Boși 4, Radu 4, Hobincu 
3, Chelba și Ionescu pentru 
I.E.F.S., respectiv Mikloș 8 și Pe
ter 1.

TEXTILA BUHUȘI — „U«
IAȘI 9—8 (2—5). Confirmînd se
riozitatea cu care a abordat 
acest ultim tur al campionatului, 
purtătoarea de pînă acum a 
„lanternei roșii“ realizează a do
ua victorie consecutivă într-un 
joc în care șansele sale păreau 
compromise la pauză. Cele mai 
eficace: Munteanu 3, Mihăilă 2 
și Pioara 2 — Textila, respectiv 
Aruștii 4 (I. VIERU-coresp.)

„U“ TIMIȘOARA — CON
STRUCTORUL TIMIȘOARA 15—10 
(8—4). Tradiționalul derby local 
a revenit studentelor, care au 
prestat un joc superior partene
relor lor de întrecere. Principa
lele realizatoare: Luțaș 6, Marcov 
3 și Vezelici 3 pentru „U“, res
pectiv Mezei 3 și Tanczos 3 (C. 
C REȚU - c or esp.)

„U« CLUJ-NAPOCA — MURE
ȘUL TG. MUREȘ 11—9 (8—3).
Meciul a avut o desfășurare in
teresantă. în min. 12 scorul era 
7—1 în favoarea gazdelor, ceea 
ce făcea ca studentele să scape, 
teoretic, de orice emoții. Dar, 
treptat-treptat, echilibrul s-a 
instalat atît în teren, cit și pe 
tabela de marcaj, în min. 47 a- 
ceasta arătînd scorul 10—9. Vic
toria a revenit în cele din urmă 
clujencelor, dar cu prețul cîtor... 
emoții! Principalele realizatoare: 
Iacob 4 — „U“, respectiv Șoș 6 
(Nș. DEMIAN)

MASCULIN
STEAUA — .,U“ CLUJ-NAPO

CA 27—20 (16—9). Datorită unui
frumos gest colegial, făcut de 
studenții clujeni, campionii au 
susținut acest joc în sala „23 
August", fapt care le permite 
să-și continue pregătirile pe te
ren acoperit în vederea apropia
tei finale a C.C.E. Meciul a fost 
deosebit de plăcut, de bună fac
tură. elevii lui C. Oțelea și o. 
Țelman vădind dispoziție de joc. 
La reușita întîlnîrii au contri
buit și oaspeții, care au opus o 
replică dirză dar plină de spor
tivitate. Au marcat: Birtalan 8, 
Drăgăniță 6, Cheli 3, Voina 3, 
Gațu 2, Neagu 2, Tudosie, Roșu 
și Kicsid pentru Steaua, Avram 
(excelent!) 9, M. Constantin 3, 
Zamfirescu 3, Jurcă 2, voik 2 și 
E. Constantin pentru ,.U“. (C.A.).

POLI TIMIȘOARA — RELO- 
NUL SAVINEȘTI 24—16 (13—8).
Victorie facilă a studenților ti
mișoreni, care au știut să-1 ani
hileze pe Gruia și să-și pună în 
valoare întregul potențial ofen
siv. Principalii realizatori: Țim- 
pu 7, Gunesch 3 și Cristian 3 — 
Poli, respectiv M. Samson 7 și 
D. Samson 7 (C. CRETU-coresp.)

GLORIA ARAD — CSU GALAȚI 
29—20 (13—10). După o primă re
priză mai echilibrată, gazdele 
s-au detașat net în partea a do
ua a jocului. Principalii realiza
tori: Burger 8 și Dima 8 — Glo
ria, respectiv Răchitosu 11 (I.
STRAJANU-coresp.)

DUPĂ UN JOC APRIG 
DISPUTAT, 

RAPID - DINAMO 7-6 
LA POLO

CLUJ-NAPOCA. 10 (prin te
lefon). Cel mai important joc 
al turneului inaugural din 
noul campionat de polo a adus 
față în față echipele Rapid și 
Dinamo. A fost un meci aprig 
disputat, cu o spectaculoasă e- 
voluție a scorului. încheiat cu 
victoria feroviarilor (7—6).

Dinamo a condus cu 2—0 și 
4—3, înscriind de cite două ori 
prin Gyarfaș și Popescu, goluri 
parabile pentru FI. Slavei. Ra- 
pidiștii au egalat prin Teodor 
(s.n.), Țăranu (la o greșeală a 
apărării adverse), a luat condu
cerea prin I. Slavei (4 m), care 
avea să fie apoi eliminat pen
tru un gest nesportiv și a ega
lat din nou Ia 4—4 prin C. 
Rusu, la „om în plus". In con
tinuare. tot dinamoviștii au 
fost cei care s-au aflat la cîr- 
ma jocului : Mirea 5—4 (s.n.) 
și tot el 6—5 la o fază asemă

nătoare. Campionii au replicat 
de fiecare dată cu promptitudi
ne prin același C. Rusu : 5—5
și 6—6 din penalty-uri, primul 
fiind greșit acordat de către ar
bitrii R. Schilha și R. Timoc, 
printr-o curioasă interpretare a 
regulamentului (Nastasiu a 
oprit mingea cu două mîiiîi 
în afara zonei de 4 m și nu 
trebuia să fie penalizat). Cei 
doi arbitri, în dorința de a fi 
autoritari, au dictat nu mai pu
țin de 28 de greșeli grave (!), 
unele cu multă ușurință astfel 
că, la Dinamp. în ultimele 
două minute Gh. Popescu a 
luat locul lui Spînu în poartă, 
iar acesta a devenit jucător de 
cîmp (!). Spre final victoria a 
surîs pe rînd ambelor forma
ții. Dinamo a avut de două 
ori om în plus, dar a ratat. în 
schimb. Olac a profitat de o 
neînțelegere între Mirea și Spî
nu, aducînd victoria echipei 

'sale : 7—6.
Rezultatele tehnice : Dinamo

— C.N.U. 5—4 (1—0, 1—2, 1—0,
2— 2), Rapid — Progresul 11—4
(4—0, 2—0, 2—1, 3—3), Voința — 
Crișul 10—4 (3—1, 1—0, 2—1,
4—2), Progresul — Crișul 5—4 
(0—1, 2—1, 2—1, 1—1), Voința — 
C.N.U. 7—5 (2—2, 2—1, 0—1,
3— 1), Rapid — Dinamo 7—6 
(2—2, 1—1, 2—2, 2—1). CLASA
MENT : 1. Rapid 9 p ; 2. Di
namo 8 p ; 3. Voința ‘Cluj-Na
poca 7 p ; 4. Progresul 3 p ; 
(28—38); 5. C.N.U. 3 p (27—40); 
6. Crișul 0 p.

Adrian VASILIU

„POLI" IAȘI - FARUL 9-9, 
ÎN DERBYUL ETAPEI 

LA RUGBY
REZULTATE TEHNICE, turneul 1-« : 

Pol it. lași — Farul 9—9 (9—6), R. C. 
Grivița Roșie — Rulmentul Bîrlad 
14—6 (4—0), Știința Petroșani — C.S.M. 
Sibiu 13—3 (7—3), Steaua — Dinamo 
amînat ; turneul 9—16 : Sp. studen
țesc — Rapid 0—9 (0—6), Minerul 
Gura Humorului — Agronomia Cluj- 
Napoca, 6—3 (3—0), ,,U" Timișoara
— Gloria Buc. 16-7 (7—3), Gloria
Buzău — Olimpia 11—15 (11—3). In
clasamente : 1. STEAUA 17 p (5 vic
torii, un meci mai puțin), 2. Farul 
17 p (4 v.), 3. Dinamo 14 p (4 v., 
un meci mai puțin), 4. Știința 14 p 
(3 v), 5. „Poli" 14 p (2 v), 6. Gri
vița R. 13 p, 7. Rulmentul 12 p, 8. 
C.S.M. 7 p ; locurile 9—16 : 9. Agro
nomia 16 p, 10. ,,U“ Tim. 15 p 
(4 v), 11. Sp. stud. 15 p (4 v, dar 
înfrîngere directă la ,,U”), 12. Ra
pid 15 p (3 v), 13. Olimpia- 14 p, 
14. Minerul 13 p (3 v), 15. Gloria 
Bz. 13 p (3 v, înfrînqere directă la 
Minerul), 16. Gloria Buc. 11 p.

Sîmbătă și duminică s-au dis
putat meciurile etapei a 7-a a 
fazei finale în campionatul de 
rugby. Datorită apropiatelor par
tide internaționale, întrecerea se 
va întrerupe pînă la 8 mai.

DERBYUL ETAPEI — LA IAȘI. 
Echipa locală Politehnica a avut 
multe ocazii în prima repriză și 
a fructificat două dintre ele, prin 
Bogheanu (încercare transforma
tă de Paraschivescu) și Paraschi- 
vescu (,,drop“). Farul a făcut un 
joc de așteptare, punctînd din 3 
lovituri de pedeapsă bine exe
cutate de Bucos. Rezultat 9—9. A 
arbitrat FI. Tudorache. (O. DE- 
CEBAL — coresp).

ÎN ROLUL PRINCIPAL... AR
BITRUL ! Grivița Roșie a marcat 
sîmbătă 3 încercări frumoase 
(Gligor — două și Voicu — una, 
transformată de Fălcușanu), dar 
jocul său este în continuare fără 
limpezime. XV-le bucureștean a 
fost dominat teritorial, în primele 
20 de minute, de către Rulmentul, 
care s-a bătut curajos pe înain
tare, avînd însă destule fisuri în 
defensivă. în min. 53 bîrlădenii 
au fost foarte aproape de a pre
lua conducerea (scorul era 8—3 
pentru gazde). S-a opus... arbi
trul I. Bănică, grăbit să fluiere 
lovitură de pedeapsă (transfor
mată de Mihalcea), într-o fază 
care reclama încercare de pena
lizare. Și nu a fost singura gre
șeală a arbitrului acestui meci 
încheiat cu un nereal 14—6.

UNA CALDA, UNA RECE. 
După ce a capotat în fața Olim
piei, cedînd apoi acasă Gloriei 
Buzău, Rapid a produs o nouă 
surpriză, întrecînd Sportul stu
dențesc pe terenul acesteia (9—0)! 
Un joc în permanentă mișcare, 
o tactică adecvată posibilităților, 
iată „secretele" victoriei ferovia
rilor. Studenții. în schimb, s-au 
prezentat lamentabil sub aspect 
fizic (și nu numai... fizic). A 
condus bine A. Găgeatu.

Geo RAEȚCHI

Turneul final (locurile 1—6) 
la volei masculin

STEAUA SI EXPLORĂRI 
ÎN CURSĂ 

PENTRU LOCUL 2
BRAȘOV, 10 (prin telefon), 

înainte de a ne referi la cîte- 
va aspecte privind partidele de 
sîmbătă și duminică, din cadrul 
turneului final pentru locurile 
1—6 al campionatului masculin 
de volei, iată rezultatele înre
gistrate în cele două zile :

Constructorul Brăila — Dina
mo 0—3 (—6. —10, —10), Poli
tehnica Timișoara — Steaua 
1—3 (—13, —5, 13, —7), Explo
rări B. Mare — Tractorul Bra
șov 3—0 (9, 8, 8) ; Politehnica
— Constructorul 2—3 (1, —10,

—13, 14, —10), Steaua — Trac
torul 3—1 (—10, 9, 5, 3), Explo
rări — Dinamo 2—3 (—8, 7,
—13, 12, —1).

Cele 6 meciuri nu au oferit 
spectacole voleibalistice de ca
litate, majoritatea echipelor 
părîndu-ni-se destul de blaza
te, mai ales că lupta pentru 
primul loc a fost practic înche
iată (Dinamo este virtuală 
campioană), interesul menținîn- 
du-se doar în ceea ce privește 
poziția secundă, pentru care 
candidează cu șanse egale Stea
ua și Explorări. Cu toate a- 
cestea, am reținut cîteva mo
mente de mai bună calitate în 
întîlnirile Politehnica — Stea
ua, Politehnica — Constructorul 
și Steaua — Tractorul. O notă 
bună pentru modul cum au e- 
voluat jucătorii brăileni, mai a- 
les în compania studenților ti
mișoreni, cînd au demonstrat 
certe calități și atestînd că pre
zența lor în rîndul fruntașilor 
este pe deplin meritată. Cam
pionii, avînd asigurat un nou 
titlu și acuzînd o evidentă obo
seală, datorată solicitărilor in
terne și internaționale anteri
oare, precum și accidentării u- 
nor jucători, nu au evoluat la 
nivelul obișnuit deși grație ex
perienței mai vaste și valorii 
mai ridicate, au cîștigat toate 
întîlnirile de pînă acum.

Steaua și Explorări. vizînd 
locul care permite participarea 
în ediția viitoare a Cupei cu
pelor, vădesc destule lacune, 
mai ales în sistemul defensiv, 
ceea ce le-a făcut să cedeze 
puncte și seturi prețioase. Po
litehnica Timișoara și Tractorul 
Brașov — prima mult prea în
crezătoare în forțele ei, iar a 
doua cu destule lacune — n-au 
dat decît rareori replici consis
tente. Referindu-ne la jucă
torii celor 6 participante la 
turneu, remarcăm pe : Udiștea- 
nu, Tutovan, Oros, Dumănoiu 
(Dinamo), Macavei, Pop, Țer- 
bea (Steaua), Băgăian, Arbu
zov, Viorel (Explorări), Preda, 
Mocuța (Constructorul), Kun- 
kuti (Politehnica), Stancu 
(Tractorul). De remarcat arbi
trajele bune la toate partidele.

Luni este zi de pauză, tur
neul continuînd marți și 
miercuri.

Em. FANTANEANU

ÎN ULTIMA ETAPĂ 
LA VOLEI FEMININ 

MARATEX, ÎNVINGĂTOARE 
LA TIMIȘOARA !

Duminică s-a încheiat returul 
campionatului feminin al primei 
divizii de volei. O singură surpri
ză a marcat ultima etapă :

UNIVERSITATEA TIMIȘ O.4RA 
— MARATEX B. MARE 2—3 (2, 
11, —4, —12, —11). După ce au 
cîștigat două seturi, studentele 
n-au mai avut resurse fizice, ce- 
dind o partidă pe care toată lu
mea o vedea cîștigată în trei se
turi... Au arbitrat corect C. Pi- 
taru din Sibiu și M. Marian din 
Oradea (P. Arcan, coresp.).

RAPID — I.E.F.S. 3—0 (11, 4,
11). Foarte slabă prestația de 
ansamblu a celor două echipe a- 
flate în plutonul fruntaș al vo
leiului nostru. Mai mature, ra- 
pidistele s-au impus, conform aș
teptărilor, într-un joc în care 
studentele au făcut figurație în 
majoritatea timpului. Doar în 
ultimul set ele s-au străduit mai 
mult și cu oarecare folos, dar de 
la 11—6 au reintrat în anonimat 
Pentru contribuția individuală 
mai consistentă pot fi menționate 
Constanța Bălășoiu, Ruxandra 
Vraniță (R) și Doina Stoian 
(I.E.F.S.). Bun arbitrajul prestat 
de V. Ranghel din București și
V. Tilcă din Craiova (A.B).

DINAMO — CEAHLĂUL P. 
NEAMȚ 3—0 (3, 6, 1.) Joc la dis
creția dinamoviș r, învingătoare 
în 45 de minute. Oaspetele au dat 
o replică slabă. Campioana a fo
losit tot timpul sextetul : Alexan
drina Constantinescu. Mariana Io
nescu, Paula Cazangiu, Venera 
Hoffmann, Helga Bogdan, Emilia 
Stoian. Arbitri: Em. Costoiu și Ov. 
Enulecu din București. (N. M.).

UNIVERSITATEA CRAIOVA — 
C.S.U. GALAȚI 3—0 (6, 8, 6). Vie- * 
torie meritată a gazdelor. Gălă- 
țencele au jucat sub orice criti
că. Remarcate : Maria Popa, Li
liana Pașca și Margareta Lăluț 
(Universitatea). Foarte bun arbi
trajul : D. Dobrescu din Ploiești 
și E. Mendel din Sibiu (T. Cos- 
tin, coresp.).

PENICILINA IAȘI — ȘTIINTA 
BACAU 3—0 (6, 3, 3). Partida a 
fost dominată de gazde, care însă 
nu au strălucit. Arbitri : E. Udu- 
dec din Suceava și Gh. Ionescu 
din București (D. Diaconescu, co
resp.).

FARUL — C.S.M. SIBIU 3—0 
(2, 2, 7). Cu Maria Enache, Re
nata Stelescu și Carmen Mari
nescu în vervă, constănțencele 
au cîștigat în numai 35 de mi
nute. De la oaspete s-a remarcat 
Marinela Țurlea. Arbitri : C. Șo
văială din Ploiești și C. Mușat 
din Constanța (C. Popa, coresp.).

Turneul final pentru locurile 
1—6 va avea loc în București 
(14—19 aprilie), iar cel pentru lo
curile 7—12 la Galați (18—23 apri
lie).

SPORTIVE 
DE MASĂ

• BUCUREȘTI. Pe stadionul 
Politehnica din Capitală, în or
ganizarea catedrei de educație 
fizică și sport a Institutului 
Politehnic, s-au desfășurat două 
crosuri. La primul, disputat pe 
echipe, au fost prezenți la start 
circa 1200 de studenți, în final 
victoria revenind echipei Poli
tehnica. Pe locul II, formația 
Universității. La cel de-al doi
lea, care a atras circa 1 000 de 
studenți, au ieșit cîștigători : 
Dumitru Andronic, Marin Zu- 
gravu. Teodora Vartic și Elena 
Negrea. (Octavian GUȚU, co
resp.).

I
I
I
I
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• GIURGIU. Casa de cultură 
a municipiului Giurgiu a găz
duit, duminică, o competiție 
populară de șah dotată cu „Cu
pa Independenței", La care au 
participat numeroși iubitori ai 
acestei discipline din localitate. 
Trofeul a fost cîștigat de ing. 
Stan Boru de la Navrom Giur
giu. (Traian BARBĂLATA, co
resp.). .

• BRAlLA. In orașul nos
tru s-a dat, ieri, startul în com
petițiile sportive de vacanță 
pentru elevi, în cadrul unor 
„duminici cultural-sportive" 
organizate pe centre de școli. 
Astfel, la Școala generală nr. 
14, pe faleză, s-au întrecut la 
cros, handbal și volei, pionieri 
și școlari de la școlile generale 
nr. 14, 15, 5, iar la un alt cen
tru (25) au luat parte la între
ceri asemănătoare elevi din 
școlile nr. 25, 18, 17. Remarca
bilă preocuparea de a se orga
niza și excursii pentru elevi. 
Iată, de pildă, cîteva sute de 
tineri de la școlile generale nr. 
13 21 și 25 au plecat în R. P. 
Bulgaria, iar cei de la Școala 
generală nr. 10. liceele „Panait 
Istrati” și „Nicolae Bălcescu" 
în R. P. Ungară. Interesante 
excursii, pentru elevi s-au mai 
organizat, tot ieri, pe Valea 
Prahovei, la Cheia, în Nordul 
Moldovei. Unitatea de pionieri 
a Școlii generale nr. 18 Brăila, 
care patronează grădinițele nr. 
20 și 21, a organizat o intere
santă competiție de masă, 
„Crosul Independenței", care a 
reunit la start 500 de copii de 
la grădinițele amintite și cele 
cinci clase I ale școlii. (Tra
ian ENACHE, coresp.).
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FINALA PE JARA A 
„CUPEI INDEPENDENTEI-

(Urmare din paj. 1)

I
I
I

talentatul Emil Suflețel din Al
ba Iulia.

Pentru tinerii de la sate 
competiția nu a fost mai puțin 
atractivă. Profesoara de limba 
franceză. Elena Lovin, din satul 
Nănești, jud. Bacău, clasată pe 
primul loc, ne spunea că după 
ce a văzut cit de multă pasiune 
s-a pus pentru organizarea a- 
cestei finale este hotărită să se 
ocupe, la școala din satul un
de lucrează, de formarea unui 
cerc de copii pe care să-i ini
țieze in tenisul de masă. Anton 
Forgâcs, reprezentantul județu
lui Satu-Mare, este o mai ve
che cunoștință a noastră. In 
1974, elev fiind, devenea cam
pion pe țară al „Cupei tinere
tului" la tenis de masă, pentru 
ca doi ani mai tîrziu, în 1976, 
să-și recucerească titlul, dar în 
calitate de reprezentant al co
munei Micula, ca lucrător la 
C.A.P. Acum, el s-a clasat din 
nou pe primul loc.

Cîștlgătorii finalei pe țară a 
„Cupei Independenței". Elevi : 
Cornelia Curpaș (Bihor) și Vio
rel Toma (Ilfov), tineri de la 
sate : Elena Lovin (Bacău) și 
Anton Forgâcs (Satu Mare).

I
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LA CONCURSUL PRONOSPORT, 
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XI. Ch. Tr. M. — Ch. Rm. V. 2
XII. Ind. sirmei — Olimpia S.M. 2
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B-ETAPA A 22-a din
Gloria Buzău a realizat scorul zilei • Chimia Rm 
r.ou victorioasă In deplasare, s-a mai apropiat

• Olimpia Satu Mare - 8 puncte avans!
RADU face o cursă

2-2

telefon), 
e-ț a celor 
: de emoții 
întotdeauna 
lortiv, a fă- 
?etrolul, așa 

ofere celor 
de specta- 

i, antrenan- 
r-un ritm 
anifestat in 
■vă deosebi- 
— handica- 
Sponibilități 

Florian 
irecare scă- 
-a făcut fa- 
ieși în min. 
i. Pisau și 
■ape de gol. 
ul unei evi- 
izdelor, DO- 
scorul, pen- 

la o mare 
ilui Mîrzea, 
oreze scorul 
a Petrolului 
mțită doar 
u (min. 37). 
■olul a tre- 
i, dominînd, 
■ și, firește, 
le lui NE- 
din lovitu- 

aproximativ 
și go£) și 

l — reluare 
asă, ia cen- 
Ultimele 15 
i „liniștite”, 
ulțumire în 
nosferă tul
ea" lui FI. 
'9) și șutul 

83), deviat 
er, de către

portar. Arbitrajul lui I. Mări- 
descu (București) — inegal. 
METALUL : Gh. Ionescu — 
Gruber, Țaporea, Ciba (min. 47 
Stanciu), N. Ionescu — Alexe, 
Savu, Dobrescu (min. 85 D. 
Constantin) — Florea, Radules
cu, Spiridon. PETROLUL: Mîr- 
zea — Gh. Dumitrescu, Sotir, 
Butufei, M. Ionescu — Negoiță, 
Simaciu, Fl. Dumitrescu— Pan
tea (min. 60 State), Toporan 
(min. 73 Manolache), Pisau.

Constantin ALEXE

GLORIA BUZĂU - 
PORTUL CONSTANTA 

5-0 (2-0)

BUZĂU, 10 (prin telefon). A- 
cest scor categoric nu reflectă 
realitatea decît dintr-un sin
gur unghi de vedere : cel al 
echipei gazdă, revelația sezo
nului în seria I. Pentru că în 
acest meci, urmărit, sub un 
soare plin, de 5 000 de specta
tori, noul antrenor al . Gloriei, 
fostul rapidist Ion Ionescu, 
arătat, o dată în plus, că 
iubit... tare mult golul, el 
suflînd formației buzoiene 
pronunțat caracter ofensiv, 
astfel, Gloria a înscris 5 
luri, a ratat un penalty, 
Stan, în min. 67, 
vut alte cinci-șase ocazii enor
me, rezolvate de portarul Cor
nățeanu. Acest scor nu prezin
tă, însă, Ia adevărata valoare 
echipa constănțeană (antrenor : 
V. Luban), care a jucat des
chis, curajos, realizînd. în po
fida poziției sale- critice, cîteva 
faze bune.

A fost, deci, un meci frumos 
și, mai ales, foarte gustat pen
tru cele 5 goluri care au avut 
următoarea istorie : min. 7, pe

contraatac.
de 30 m și șutează, cu boltă, 
din coltul sting al careului ma
re, în... colțul de sus al porții; 
în min. 44, centrează Stan de 
pe dreapta șî RADU reia direct 
în gol ; în ultimele 10 minute 
oaspeții cedează moral și pri
mesc încă trei goluri : min. 81, 
cursă Radu, fentă, pas lateral 
și înscrie. sec, NEGOESCU ; 
min. 82, marchează STAN, din 
unghi închis, iar în min. 89 
NEGOESCU stabilește scorul 
la 5—0, după un sprint lung și 
un șut de la_ 15 ni. Arbitrul 
C. Niculescu 
dus foarte 
formații : 
tian (min.
Ivana, Nicolae, Simion (min. 46 
Tulpan), Nan — Anghel, Vlad, 
Oprișan, Negoescu, Stan, Radu. 
PORTUL: Cornățeanu— Naum, 
Iordan, Bechir, Cura (min. 82 
Cicu) — Alexandru, Gafar; Co- 
stache —3 Enache, Biliboacă, 
Cosma.

lurilor : Giroveonu (min. 41) 
siliu (min. 53).

OLTUL SF. GHEORGHE - 
SUCEAVA 1-0 (1-0). Unicul
partidei aparține Iul Denes (min. 17).

C.S.M. BORZEȘTI - VICTORIA TE
CUCI 1—1 (0—1). Scorul a fost des
chis de către oaspeți, prin 
(min. 28) ; a egalat Ivan 
din penalty.

Arghir
(min. 80),

C.S.U. GALAȚI - C.F.R. 
4-0 (2-0). Au punctat :
(min. 20), Bejenaru (min. 27) 
Kramer (min. 73 și 90).

PAȘCANI
Marinescu

8»

(București) a con- 
bine următoarele 
GLORIA : Cris-

81 Stelian) —

Mircea M. IONESCU

a 
a 

in- 
un 
Și, 

go- 
prin 

și a mai a-

PRAHOVA PLOIEȘTI - CELULOZA 
CĂLĂRAȘI 4-1 (2-0). Cel mai eficace 
jucător de la gazde a fost Nistor, 
care a marcat 3 goluri (min. 16, 
48 și 59) ; a mai înscris, pentru 
Prahova, Dobre (min. 8) și a redus 
din scor Dumitru (min. 70).

(RELATĂRI DE LA CORESPON
DENȚII : I. Tănăsescu, Th. Budescu, 
D. Bolohan, C. Rusu, Gh. Briotă, Gh. 
Grunzu și Gh. Arsenie),

(r

1. PETROLUL PL. 22 17 4 1 43-10 38
2. Gloria Buzău 22 9 9 4 24-13 27
3. C.S.U. Galați 22 11 4 7 42-27 26
4. Met. Plopeni 22 10 5 7 33-19 25
5. Relonul Sâv. 22 10 4 8 24-27 24
6. Oltul Sf. Gh. 22 9 5 8 23-19 23
7. C.S.M. Suceava 22 8 7 7 17-17 23
8. Prahova PI. 22 9 4 9 28-24 22
9. Ceahlăul P. N. 22 10 2 10 27-32 22

10. Unirea Focșani 22 8 5 9 22-24 21
11. F.C. Brăila 22 6 9 7 29-31 21
12. C.F.R. Pașcani 22 8 4 10 26-24 20
13. Celuloza CI. 28 8 3 11 21-27 19
14. Portul C-ta 22 6 7 9 22-29 19
15. C.S.M. Borz. 22 6 7 9 13-20 19
16. Vict. Tecuci 22 6 6 10 21-33 18
17. Minerul G. H. 22 6 4 12 22-31 16
18. Olimpia Rm. S. 22 4 5 13 16-46 13

aprilie)
Metali

TRACTORUL BRAȘOV - ELECTRO- 
PUTERE CRAIOVA 1-1 (1-1). Goi o-
rile aparțin lui Stonciu — de la oas
peți (min. 4) și Sintec — de Io gazde 
(min. 9).

VOINȚA BUCUREȘTI - TEHNOME- 
TAL BUCUREȘTI 0-1 (0-0) O more
surpriză — ultima clasată învinge 
in... deplasare pe a patra clasată 
după etapa a 21-a ! Unicul gol a 
fost înscris de Vanea (min. 80). Be- 
lodi (Voința) o fost eliminat pentru 
lovirea intenționată a adversarului 
(min. 84).

DINAMO SLATINA - N. OLTE
NIȚA 2—C (0—2). Autorul punctelor — 
Bălan (min. 60 și 75).

ETAPA VIITOARE 
Oltul SI. Gheorghe 
Plopeni (0—0), Celuloza Călărași
— C.S.M. Borzești (0—1). Portul 
Constanta — Prahova Ploiești 
(1—4), F. C. Brăila — Victoria 
Tecuci (0—0). Relonul Săvinești
— Gloria Buzău (0—2). C.S.M. Su
ceava — C.S.U. Galați (0—1), 
C.F.R. Pașcani — Minerul Gura 
Humorului (0—1), Unirea Focșani
— Olimpia Rm. Sărat <2—1). Pe
trolul Ploiești — Ceahlăul P. 
Neamț (3—2).

ratat calificarea In Turneul final U. E.F.A.
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lealitate, în 
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juniori a 
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'icat pentru 
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ilor marca
re este fa- 
>aliști iugo- 
știe, ei au 

în partida 
i).
miorii noș- 
iin păcate, 
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tra : plasa- 
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OTULUI
TIV

ig. 1)

(min. 46
1, Bălăci 
Irișan, Du- 
46 Mul-
46 Troi). 

1T : Windt 
ihoi, Stan- 

Augustin, 
> Agiu), 
imescu) — 
n. 46 Că- 
(mln. 46

contraatacuri rapide, dar majo
ritatea acestora au fost 
zate doar prin șuturi de 
tanță, rămase fără efect 
bela de marcaj.

Echipa Iugoslaviei a 
mat jocului un ritm rapid din 
primele minute. Și, după cîteva 
acțiuni rezolvate cu succes de 
apărătorii noștri, în min. 11 s-a 
deschis scorul : Krîmpotici a 
driblat doi jucători, a ajuns în 
fa(a careului de 16 m, de unde 
i-a pasat lui SAMARDJA care, 
nefiind marcat de Gal, a șutat 
puternic și a înscris. In conti
nuare, juniorii noștri au echi
librat jocul, au marcat chiar 
un gol valabil (min. 33, prin 
Goia), dar arbitrul nu l-a acor
dat, pe motiv de ofsaid !

în repriza secundă, jucătorii 
iugoslavi au forțat și mai mult, 
au construit un mare număr de 
acțiuni ofensive, care au pus 
în dificultate apărarea echipei 
noastre. în min. 56, Novakovici 
a făcut o cursă pe dreapta, a 
centrat in careu, fundașii noș
tri centrali n-au fost la post și 
același SAMARDJA a reluat 
în plasă. Pînă în final, jucătorii 
noștri au încercat să reducă 
din scor, dar n-au reușit și, 
astfel, au ratat calificarea.

A arbitrat S. Kirssen (R. D. 
Germană) următoarele formații: 
IUGOSLAVIA: “
Iovanovici, 
viei, 
Todorovici, 
Novakovici 
Samardja, Krîmpotici. ROMÂ
NIA : Lascu — Ioniță, Hirmler, 
Crăciun (min. 43 Pop), Gal — 
Ignat, Popa, Solomon — Petcu 
(min. 65 Orac), Goia, Ciobanu.

Pompiliu VINTILĂ

finali- 
la dis- 
pe ta-

impri-

Tomovici — 
Jivkovici. George- 

Vasovici — Petrinovici, 
Milosavlevici — 

(min. 69 Lusici),

REZULTATE DIN

OLIMPIA 
SAVIN EȘTI 
stabilit de

RM. SĂRAT - RELONUL
1—0 (1—0). Scorul a fost 
către Țone (min. 28).

MINERUL _____
F. C. B RAI LA 1-1 (0-1) 
Prepurgel (min. “ 
și Simionescu 
gazde.

GURA HUMORULUI -
2 .. Au marcat

4) — pentru brâileni 
(min. 75) — pentru

CEAHLĂUL P. NEAMȚ - UNIREA
FOCȘANI 2-0 (1-0). Realizatorii go-

NEAMȚ - UNIREA

SERIA A Il-a
METALURGISTUL CUGIR 
- C.S. TÎRGOVISTE 1-0 

(0-0) '

CUGIR, 10 (prin telefon). 
Meciul nu a fost frumos, dar 
a fost, cu toate acestea, atrac
tiv. Valoarea fotbalului prac
ticat nu a răspuns așteptărilor 
celor 5000 de spectatori, însă 
interesul lor a fost stîrnit de 
asprimea luptei din teren, de 
generozitatea cu care jucătorii 
și-au cheltuit energia. Gazdele 
au dominat pe alocuri, copios, 
au presat intens careul lui 
Stan, tîrgoviștenii s-au apărat 
în general exact, deși tehnici
tatea lor și capacitatea de a 
combina Ie dădea dreptul La 
mai mult.

Cum a atacat Metalurgistul, 
în speranța victoriei, cum s-a 
apărat C.S. Tirgoviște, cu gîn- 
dul la un rezultat egal? Ușor 
inhibați de miza partidei, fără 
virtuți tehnice, jucătorii din 
Cugir au împins baloanele pe 
trasee aeriene, spre fruntea 
masivului Floarea, atacant pu
ternic, cu detentă deosebită. In 
faza de apărare, străduindu-se 
să aplice marcaj strîns, meta- 
lurgiștii au amestecat faulturile 
intimplătoare cu cele intențio
nate comise de Tamaș. Pînă la 
urmă, insistențele lor s-au con
cretizat prin golul mult rivnit, 
al victoriei, înscris în min. 62 
de FLOAREA, cu capul, la o 
centrare a lui Dobrai. Cum 
am spus, tîrgoviștenii au făcut 
un joc de apărare. Incomodați 
în ofensivă, ei au renunțat re
pede la ea, fiind complet ne
productivi in preajma careului 
advers (nici un șut pe spațiul 
porții lui Tripa). Mai mult, au 
răspuns la faulturi cu aceeași 
monedă.

Arbitrul I. Rus (Tg. Mureș), 
care a acordat 4 cartonașe gal
bene (Tamaș, Floarea, Tănase. 
Vintilă), a condus bine urmă
toarele formații: METALUR
GISTUL: Tripa — Kilin, Io- 
vănescu, Dinea. Dobrai — Ta
maș, Simu, Timpea Nicol au 
(min. 71 Radu), Floarea, Pre- 
cup (min. 58 Codea). C.S. TIR
GOVIȘTE: Stan — Gheorghe, 
Florea, Ene, Pitaru — Tănase, 
Kallo, Neagu — Furnică, Sava. 
Isaia (min, 71 
Vintilă).

Rus; min- 75

Ion CUPEN

c.

rabageac (ultimul a impresio
nat prin execuțiile tehnice în 
viteză), dirijînd cu mare clar
viziune atacurile echipei. La 
unul dintre aceste atacuri, în 
min. 30. Carabageac trimite o 
pasă „printre" lui STANCA și 
acesta, din interiorul careului, 
înscrie : 0—1. La reluare, gaz
dele forțează egalarea, dar 
toate mingile trimise înalt în 
fața porții lui Roșea sînt fie 
reținute de către acesta, 
respinse de Ciobanu sau Pinti- 
lie. în min. * . _______
STANCA înscrie al doilea gol 
al echipei sale, reluînd, cu 
capul, în plasă, balonul centrat 
de Cincă. La 2—0, oaspeții par 
mulțumiți, în timp ce gazdele, 
atacînd și mai insistent, reu
șesc să reducă din handicap, 
în min. 77, prin NICA. Al. 
Ghigea (Bacău) a arbitrat 
te bine următoarele 
mâții : CHIMIA TR.
GURELE : Bîrlă — Zimbrea, 
Cristea, Ștefan. M. Poncea — 
Dragomir, Cristache, Solomon — 
Bădăluță (min. 27 C. Poncea, 
min. 30 Andrei). Nica, Balaur. 
CHIMIA RM. VÎLCEA: Roșea — 
Bajno, Pintilie, Ciobanu. Cincă — 
Savu, Iordan, Carabageac — 
Drăghici (min 17 Predescu. min. 
18 C. Nicolae), Stanca, Barta
les.

fie

65, ex-rapidistul

Al. 
foar- 
for- 

MA-

Pavel PEANA

ȘOIMII SIBIU - 
STEAGUL ROȘU BRAȘOV 

2—0 (1-0)
SIBIU, 10 (prin telefon). 

Peste 10 000 de spectatori — o 
dovadă că sibienii nu-și pierd 
dragostea pentru fotbal chiar și 
cînd echipa lor traversează o 
perioadă grea — au urmărit o 
partidă care poate rivaliza cu 
multe de prima divizie. Dealt
fel, in arenă erau multe figuri 
care au evoluat cindva cu reu
șite pe prima scenă fotba
listică (Adamache. Pescaru, Ca
dar. Gyorfi — la oaspeți, Oprea. 
Mihăilă și Fanea — la gazde), 

iză ni s-a părut de 
ehnic deosebit. la

ienilor și jocul ma-

Prima 
un nii

3

AZA
„MINICUPA EUROPEI" CHIMIA

CHIMIA
MĂGURELE -

RASE 
OTO 2“
IE

55 27 57
: 4 67 21 11
18 46 9 1
Z: 513.608

report

PARIS, 10 (Agerprcs). — în 
localitatea Montaigu (Vendee), 
a început competiția interna
țională de fotbal „Minicupa 
Europei". în primul joc, echi
pa României a terminat la e- 
galitate, 0—0, cu selecționata 
Portugaliei. în cel de-al doilea 
meci, echipa Franței a întrecut 
cu 2—0 formația României. Alte 
rezultate : Portugalia — Franța
2— 0; R.F. Germania — Polo
nia 2—0; R.F. Germania — Is
rael 1—0; Israel — Polonia
3— 0. La turneu participă echi
pe alcătuite din juniori sub 
17 ani.

TR.
RM. VILCEA 1-2 

(0-1)

TR. MĂGURELE, 10 (prin te
lefon). Oaspeții au venit deciși 
să cîștige. Și, intr-adevăr, am 
asistat la o partidă disputată, 
fără menajamente, în cursul 
căreia vîlcenii s-au impus 
printr-un joc tehnico-tactic mai 
bun, în fața unui adversar care 
a încercat totuși totul pentru 
victorie. Dar numai cu voința, 
gazdele nu au putut suplini de
ficiențele de tehnică și de or
ganizare a jocului. Chimia Rm. 
Vîlcea a acționat organizat, li
nia de mijloc Savu-Iordan-Ca-

marcat decit o dată (min. 37), 
cind fundașul VÎRLAN a șutat, 
de la peste 25 m, la „vinelu". 
Ocazii au fost la ambele porți. 
dar mai cu seamă la cea a lui 
Adamache. După pauza, gazde- 
le aveau să suporte, timp de 
peste 25 de minute, o puterni
că presiune a brașovenilor, 
care însă, in ciuda numeroase
lor acțiuni construite, n-au reu
șit să materializeze. In sehimb. 
sibienii construiesc, in min. 74, 
o clasică acțiune de contraatac, 
finalizată de SCHWARTZ prin
tr-un șut sec : 2—0. Cu acest 
avantaj, gazdele joacă mai re
laxat și reușesc să facă față 
fără... pierderi asalturilor oas
peților. care au meritul de a nu 
fi abandonat nici un moment 
lupta.

T
Arbitrul N. Petriceanu (Bucu

rești) a condus bine următoa
rele formații : ȘOIMII — Ne
gru — Virlan, Șoaită, Mihăilă, 
Fanea — Oprea (min. 62 Rădu- 
ță), Galața, Marcu — Schwartz, 
Țurlea (min. 82 Stănilă), Mun- 
teanu. STEAGUL ROȘU : Ada- 
mache — Hirlab. Naghi, Pesca- 
ru, Șulea — Pană (min. 62 Po
pescu), Cadar, Bucur — Gher- 
ghe (min. 70 Mincu), Paraschi- 
vescu, Gyorfi.

Eftimie IONESCU

F.GM. GIURGIU - METALUL 
BUCUREȘTI 1-1 (6-1). B jcure$tenîi
ou marcat primii, prin Georgescu 
(min. 2), apoi a egalat Ciocan (min. 
75).

CHI-
Au

NITRAMONIA FĂGĂRAȘ - 
MICA TIRNAVENI 2-1 (1-Ș). 
marcot Negroiu (min. 45) și Ci u toc

SERIA A IlI-a
SÎRMEI 

OLIMPIA
INDUSTRIA 

C. TURZII - 
SATU MARE 0-1 (0-0) 

CÎMPIA TURZII, 10 (prin te
lefon). Liderul seriei a IlI-a, 
Olimpia Satu Mare, avea o sar
cină grea în partida cu Ind. 
sîrmei C. Turzii, deoarece si
tuația formației gazdă în clasa
ment nu era deloc liniștitoare. 
Echipa locală a început chiar 
„tare" partida, și-a creat cîte
va ocazii de a marca, însă 
înaintașii ei au ratat mult. O- 
limpia Satu Mare, formație 
tehnică, a știut să contracareze 
elanul gazdelor printr-un joc 
de pase la mijlocul terenului. 
Dar a venit min. 40 și un fault 
comis de Matei asupra lui Ve- 
sa pune capăt spectacolului 
fotbalistic. Spiritele se încing 
și în continuare asistăm la un 
joc presărat cu 
durități, sancționate cu 
nașe galbene : 
Pripici (de la 
Kaiser, Helvei 
(de la oaspeți) 
jucat bine, nu-i vom mai re
marca. După pauză, pe fondul 
jocului nervos, erorile abundă. 
Arbitrul greșește și el de cîte
va ori, „încălzind" și mai mult 
spiritele. Golul oaspeților este 
înscris în min. 55, cînd MATEI, 
complet demarcat. primește o 
pasă de la Helvei și fructifică 
nestingherit. La 0—1, gazdele se 
avîntă din nou în atac, dar nu 
reușesc să înscrie, Pripici (min. 
69) și Vesa (min. 73 și 84) ra- 
tînd copilărește. Arbitrul Gh. 
Ionescu (Brașov) a condus 
formațiile : IND. SÎRMEI: I. 
Haralambie — Oiteanu. Voro- 
neanu. Roșu. I. Mureșan — Ni- 
ță, Coloji, Cojocaru — Bozdog 
(min. 70 Gheorghe ; min. 72 
Lascău). Pripici. Vesa. OLIM
PIA : Pusztai — V. Mureșan, 
Smarandache, Matei. Bocșa — 
Marcu (min. 80 Borota), Kaiser 
— Bathori II, Helvei, Hațeganu, 
Both.

numeroase 
carto- 

Nițâ, Roșu și 
gazde), Marcu, 
și Smarandache 
pe care, deși au 

nu-i vom mai

Florin SANDU

DACIA ORÂSTIE - 
MINERUL LUPENI 

2-0 (1-0)

ORĂȘTIE, 10 (prin (clefon). 
Setea de puncte a fost eviden
tă de ambele părți. Atit oas
peții. cit și gazdele, care ocu
pau penultimul loc în clasa
ment, la un Dunct distanță de 
deținătoarea ..lanternei roșii", 
aveau nevoie de puncte ca de 
aer. pentru a se mai îndepăr
ta de zona periculoasă. Astfel 
stind lucrurile, partida a avut 
o desfășurare palpitantă, am
bele echipe aruneînd in luptă 
toate resursele. în cele din ur
mă. Dacia Orăștie, 
luție remarcabilă 
tul Ureche fiind 
jucător al ei), a 
impună. Faptul 
doar la două goluri diferență 
se datorește în mare 
și... excelentului portar 
nerilor, Rudisuli. care, 
excepțional, a fost de 
cel mai bun jucător de pe te
ren.

cu o evo- 
(omniprezen- 

cel mai bun 
reușit să se 

că a învins

măsură 
al mi- 

apărînd 
departe

(min. 52) pentru făgărășeni, respec
tiv Man (min. 83).

FLACĂRA AUTOMECANICA MO- 
RENI - UNIREA ALEXANDRIA 1-0 
(1—0). Golul l-a marcat I. Stelian 
(min. 9).

(RELATĂRI DE LA CORESPONDEN
ȚII : O. Guțu, C. Gruia, D. 
Tr. Barbâlatâ, L. Valentin 
llinca).

Mihail, 
și Gh.

aprilie) :
- Voința 

Bucu- 
(1—2),

1. CS. TIRGOVIȘTE 22 14 4 4 35-13 32
2. Chimia Rm. V. 22 14 1 7 46-28 29
3. Steagul r. Bv. 22 13 1 8 31-20 27
4. Dinamo SI. 22 11 3 8 32-23 25
5. Nitramonia 22 11 3 8 29-24 25
6. Voința Buc. 22 10 4 8 18-19 24
7. Chimica Tv. 22 10 3 9 31-31 23
8. FI. Moreni 22 10 2 10 22-19 22
9. Metalul Buc. 22 9 4 9 27-30 22

10. Tractorul Bv. 22 9 4 9 22-29 22
11. F.C.M. Giurgiu 22 7 7 8 30-28 21
12. Met. Cugir 22 9 3 10 15-20 21
IX Chimia Tr. M. 22 8 4 10 24-23 20
14. Unirea Alex. 22 8 4 10 20-20 20
15. Electroputere 22 5 9 8 31-36 19
16. Șoimii Sibiu 22 7 4 11 21-28 18
17. S.N. Oltenița 22 7 1 14 17-34 15
18. Tehnometal Buc. 22 3 5 14 12-38 11

ETAPA VIITOARE 
Chimia Rm. 
București (0—1), 
rești — Dinamo 
C. S. Tirgoviște - 
nâveni (I—1), ș. : 
Tractorul Brașov 
Alexandria — F.C.M. 
<0—5), Metalurgistul __
Șoimii Sibiu (0—1), Steagul roșu 
Brașov — Flacăra Automecanica 
Moreni (0—1), Nitramonia Făgă
raș — Chimia Tr. Măgurele (0—4), 
Elecjroputere Craiova — Tehno- 
metal București (2—2).

O’
Vîlcea ’ -

Metalul 
Slatina

— Chimica Tîr- 
N. Oltenița — 
' (1—2), Unirea

Giurgiu 
Cugir —

Minerul Lupeni, cu cițiva 
jucători care au evoluat pe 
prima scenă fotbalistică a tării, 
a prestat un ioc frumos, com- 
binativ, contribuind — alături 
de învingători — la reușita 
întrecerii. Ambele goluri ale 
echipei din Orăstie au fost în
scrise de SZILAGHI : în min. 
8, el a „șters“ balonul eu ca
pul, trimițîndu-I in plasă, iar 
în min. 90, la un henț clar, co
mis în careu de fundașul Rus, 
a transformat impecabil penal- 
tyul.

Arbitrul Ion Haidu (Caran
sebeș) a condus foarte bine 
următoarele formații : DACIA : 
Vasîlcin — Davidescu, Crișan, 
Galan, Sava — Ureche, Radu, 
Lăzureanu (min. 70 Bolovan) 
— Szilaghi, Nenu, Popa. MI
NERUL : Rudisuli — Dodu, 
Rus, Burdangiu, Hunyadi — 
G. Stan, Boloș (min. 70 Lucu- 
ță), Mavrușca — Voi cu (min. 51 - - - - - -Tudor), Leca, Naidin.

Aurel PĂPĂDIE

C. BAIA MARE - 
(3—0). Au marcat

24), Moldovan

F.
4—0
2 și 
Szepi (min. 67).

C.I.L. SIGHET 
Mcinu (min.

(min. 36) și

C.F.R. Tl-C.F.R. CLUJ-NAPOCA
MlȘOARA 2—0 (1—0). Au înscris Popa 
(min. 40) și L. Mihai (min. 54).

AURUL BRAD 
CA 2-0 (2-0). 
marcat din 
Faur (min.

- „U" CLUJ-NAPO-
Ambele goluri s-au 

lovituri de la 11 metrf: 
8) și Stingă (min. 28).

MINERUL 
TRIȚA 3-1 
marcat Ninacs (min. 24),. . .
35) și Bălan (min. 85 — din 11 m) 
iar pentru oaspeți Butuza (min. 3)

CAVNIC - GLORIA BIS- 
(2—1). Pentru gazde au 

Steț (min.

U.M. TIMIȘOARA - STICLA TURDA
3—0 (1—0). Ău înscris : Guțuli (min.
44), Belanov (min. 65) și Matei 
(min. 67),

VICTORIA CALAN
ZALĂU 1—0 (1-0). A marcat
(min. 15).

ARMATURA
Mierlă

RAPID ARAD - MUREȘUL 
1—1 (1—0). Pentru arădeni a
Amza (min. 40), iar pentru 
Szabados (min. 86).

DEVA 
înscris 

oaspeți

(RELATĂRI DE LA CORESPON
DENȚII : V. Săsăranu, I. Pocol, Al. 
Jurcă, Z. Debrețeni, St. 
Gunther și N. Străjan).

Pocol, 
Marton, A.

1. OLIMPIA S. M. 22 15 3 4 39-11 33
2. Gloria Bistr. 22 11 3 8 34-27 25
3. C.F.R. Tim. 22 12 1 9 27-21 25
4. F.C. Baia M. 22 10 4 8 36-22 24
5. Aurul Brad 22 10 3 9 27-21 23
6. ,,U“ Cj.-Napoca 22 10 3 9 18-21 23
7. Vict. Călan 22 10 3 9 26-32 23
8. U.M.T. 22 10 2 10 41-28 22
9. C.I.L. Sighet 22 9 4 9 24-28 22

10. Mureșul Deva 22 9 3 10 21-26 21
11. Armătura Zalău 22 8 5 9 24-29 21
12. C.F.R. Ci-Nap. 22 8 4 10 24-28 20
13. Min. Lupeni 22 9 2 11 22-28 20
14. Rapid Arad 22 8 3 11 26-31 19
15. Sticla Turda 22 7 5 10 21-29 19
16. Ind. sîrmei C.Ț. 22 8 3 11 29-37 19
17. Dacia Orăștie 22 9 1 12 20-38 19
18. Min. Cavnic 22 7 4 11 29-31 18

ETAPA VIITOARE (17 apri!ie) :
Gloria Bistrița - Dacia Orăstie
(1—3). C.F.R. Cluj-Napoca — ..U" 
Cluj-Napoca (1—0). Olimpia Satu 
Mare
U. M.
șoara
F. c.
Turda
Turzii „ . ........... ...... _________
Victoria Călan (0—1). Raoid Arad 
— Minerul Lupeni (0—1). Aurul 
Brad — C.I.L. siahet. (0—0).

— Minerul Cavnic (2—3), 
Timișoara — C.F.R. Timi- 
(2—3). Armătura Zalău — 
Baia Mare (1—5). Sticla
— Industria sîrmei C’mpia 
(0—1). Mureșul Deva —



„TINERELE GIMNASTE DIN ROMÂNIA, 
PRINCIPALELE NOASTRE CONCURENTE" 
declară noul antrenor al selecționatei U.R.S.S.

MOSCOVA, 10 (Agerpres). — 
într-un interviu acordat ziaru
lui „Sovietski Sport" noul an
trenor al echipei feminine de 
gimnastică a U.R.S.S., candida
tul în științe pedagogice Aman 
Șaniazov, a evidențiat faptul 
că in ultimul timp gimnastica, 
îndeosebi cea feminină, este un 
veritabil spectacol de artă și, 
în consecință, compoziția exer- 
cițiilor se supune tot mai mult 
legilor artei. După opinia lui 
Șaniazov așa-zisele „fantezii” 
ale gimnastelor nu trebuie să 
fie un scop în sine ci momente 
logice, de culminație, în dese
nul unui exercițiu. Șaniazov 
consideră că „elementul de șoc" 
nu trebuie să fie neapărat

C.M. DE SCRIMĂ (tineret)
VIENA, 10 (prin telefon). 

După o primă finală disputa
tă la Siidstadt, lingă capitala 
Austriei, în cadrul campionate
lor mondiale de tineret, ediția 
1977, cea de floretă băieți, in 
care reprezentanții noștri n-au 
ajuns în finală, speranțe în
dreptățite aveau ca obiect pro
bele de floretă fete și sabie, ți- 
nînd cont de valoarea cu care 
scrima românească este credi
tată în aceste probe pe plan
șele internaționale, cit și de 
faptul că la ediția precedentă 
a C.M. de tineret am avut în 
respectivele finale cîte un re
prezentant. Dar iată că speran
țele au fost infirmate, tinerii 
scrimeri români nereușind să 
se califice pentru ultimul act 
al acestor probe, chiar dacă 
unii dintre ei — floretistele 
Adriana Bacioi și Marta Griga, 
sabrerul Emilian Nuță — nu 
se aflau la prima lor partici
pare la C.M. dedicat cadeților. 
Cei trei sabreri (FI. Păunescu, 
E. Nuță și C. Ilief) nu au reu
șit să se numere nici printre 
concurenții intrați în faza eli
minărilor directe, pierzînd deci 
în grupele preliminare. Ca și 
floretistele Adriana Bacioi, 
Marta Griga și Felicia Truț ale 
căror aspirații pentru un loc 

NOI SUCCESE ALE SPORTIVILOR NOȘTRI LA JUDO
(Urmare din pag. 1)

finalizat un ippon spectaculos 
în duelul cu iugoslavul S. Sa- 
ponija. O victorie similară a 
realizat și L. Lazăr în fața lui 
G. Giingor (Turcia). Finala, 
deși se aștepta să fie oarecum 
calmă, a oferit o dispută dir- 
ză, dinamică, încheiată înainte 
de limită în favoarea lui C. 
Roman. In fine, tot sîmbătă, la 
open, I. Codrea a ajuns să-și 
dispute titlul cu G. Juvela

FINALELE CAMPIONATELOR REPUBLICANE DE CROS
(Urmare din pag. 1)

34:43, 2. Aurel Niculescu
(C.A.S.U. Timiș.) 37:02, 3. Petre 
Lupan (Steaua) 37:26, 4. Cătă
lin Andreica (Rapid) 37:30, 5.
Ilie Cioca (C.S.U. Oradea) 37:50, 
6. Mircea Vicol (St. roșu Bra
șov) 37:54 etc. Echipe : 1. C.S.U. 
Oradea 29 p, 2. Steaua 29 p, 3. 
C.A.S.U. Timișoara 30 p ; Tine
ret 8000 m (84 concurenți): 1. 
Eugen Ionete (Jiul Petroșani) 
24:57, 2. Gh. Neamțu (Prahova 
PI.) 25:06, 3. T. Bănișor (Dina
mo) 25:14, 4. L. Smeu (Dinamo) 
25:31, 5. I. Crăciun (Gloria Bu
zău) 25:35, 6. Gh. Vișineru (Di
namo) 25:42 etc. Echipe : 1. Di
namo 10 p, 2. Steaua 34 p, 3. 
A.S.A. Sibiu 38 p ; Juniori I 
6000 m (100 concurenți): 1. Vio
rel Cojan (C.S.M. Cluj-Napoca) 
19:21, 2. PI. Măndoiu (L.C.E.A. 
C-lung) 19:47, 3. V. Costea
(Tîrnavele Blaj) 19:50. 4. Ad. 
Avrămuț (C.A.S.U. Timiș.) 20:00.
5. C. Panait (S.S.A. Buc.) 20:03,
6. M. Moldovean (C.S. S. Ma
re) 20:05 etc. Echipe : 1.
C.A.S.U. Timișoara 27 p, 2. 
C.S.M. Cluj-Napoca 36 p, 3. Cen
trul șc. chimie Ploiești 58 p; Ju
nioare I 2000 m (101 concuren
te) : 1. Maria Radu (Lie. N. 
Eălcescu Craiova) 6:25, 2. El. 
Fidatof (Șc. sp. Tulcea) 6:40, 3. 
V. Păcuraru (Șc. sp. Sibiu) 6:45, 
4. C. Gîdea (Șc. sp. Mediaș) 
6:46. 5. El. Tufeanu (L.C.E.A. 
C-lung) 6:48, 6. Al. Duță
(L.C.E.A. C-lung) 6:49. Echipe: 

foarte complicat din punct de 
vedere tehnic, dar important 
este ca el să fie de efect. Re- 
ferindu-se la tripla campioană 
olimpică Nadia Comăneci, an
trenorul sovietic subliniază fap
tul că tînăra gimnastă româncă 
a continuat cu mult succes la 
Montreal tendința unui nou stil 
în gimnastica feminină expri
mat la J.O. de la Miinchen de 
Olga Korbut. Nadia Comăneci 
a ridicat nivelul execuției pînă 
la cele mai înalte culmi ale 
virtuozității, subliniază A. Șa
niazov, adăugind că tinerele 
gimnaste din România au de
venit in ultimul timp princi
palele concurente ale gimnas
telor sovietice.

fruntaș n-au avut în ziua pro
bei suportul necesar.

Iată rezultatele finalei de 
floretă fete, disputată sîmbă
tă : 1. Christine Fekete (Franța),
2. Ana Dmitrienko (U.R.S.S.),
3. Brigitte Latrille (Franța), 4.
Larisa Țagareva (U.R.S.S.), 5.
Sabine Bischoff (R.F.G.), 6. El- 
ke Schaffner (R.F.G.). De sub
liniat că Brigitte Latrille a ob
ținut la ediția precedentă me
dalia de argint.

La ora convorbirii telefonice 
se disputa finala sabrerilor 
care reunește pe planșă pe so
vieticii Samșudinov, Baianov, 
Ismailov, Erika și Varga (Un
garia), Wodke (Polonia).

MECIUL DE NATAȚIE R.D.G. - U.R.S.S.
La Gera a început întîlnirea 

amicală de natație dintre echi
pele masculine și feminine ale 
R.D. Germane și U.R.S.S. După 
prima zi de întreceri, gazdele 
conduc cu 62—58 p. Proba 
masculină de 100 m liber a fost 
cîștigată de sovieticul VI. Bure 
cu 51,54, iar în proba similară 
feminină pe primul loc s-a si
tuat Barbara Krause (R.D.G.) 
cu 56,72. Alte rezultate : mas-

(Iugoslavia), un judoka valoros, 
fost campion european, de care 
n-a putut trece, pierzînd la li
mită prin yusey-gachi.

Iată primii clasați : cat. su- 
perușoară : 1. ARPAD SZABO 
(România), 2. Gh. Bortoș 
(România), 3. I. Cihi (Iugo
slavia) și Gh. Bakirov (Bulga
ria) : semiușoară : 1. CON
STANTIN NICOLAE (Româ
nia), 2. H. Hristov (Bulgaria), 
3. M. Nuțu (România) și P. 
Pîrvanov (Bulgaria), ușoară : 1. 
CORNEL ROMAN (România).

1. L.C.E.A. Cimpulung 15 p, 2. 
Lie. 2 Iași 20 p, 3. Șc. sp. Ro
vine Craiova 34 p ; Juniori II 
5000 m (100 concurenți) : 1.
Gyorgy Marko (Tractorul Tg. 
Secuiesc) 15:57, 2. N. Ion
(L.C.E.A. C-lung) 16:25, 3. I. 
Turisu (Șc. sp. Tulcea) 16:32 
etc. Echipe : 1. Școala sportiva 
Tulcea 47 p, 2. Șc. sp. Arad 
50 p, 3. Lie. 2. Iași 56 p ; Ju
nioare II 1800 m (71 concuren
te) : 1. Cristina Cojocaru (Șc. sp. 
Olimpia Craiova) 6:20, 2. Eug. 
Nicola (Șc. sp. Arad) 6:24, 3. 
F. Antoniac (Șc. sp. Focșani) 
6:26 etc. Echipe : 1. Școala 
sportivă Focșani 12 p, 2. Ceah
lăul P. Neamț 32 p, 3. Lie. 
Bolyai Tg. Mureș 38 p ; Ju
niori III 4000 m (70 concurenți): 
1. Gavriluță Martinescu (Lie. 2 
Iași) 13:33, 2. M. Bălan (Șc. sp. 
1. Galați) 13:43, 3. I. Marin 
(Tîrnavele Blaj) 13:53, etc. E- 
chipe : 1. Tîrnavele Blaj, 2. Șc. 
sp. Dorohoi, 3. Șc. sp. P. 
Neamț: Junioare III 1600 m 
(83 concurente) : 1. Edith Mar
ton (Tractorul Tg. Secuiesc) 
6:08, 2. C .Toma (L.C.E.A.
C-lung) 6:14, 3 El. Petre (Șc. 
sp. Tîrgoviște) 6:16. etc. Echi
pe : 1. Tractorul Tg. Secuiesc 
10 p. 2. L.C.E.A. C-lung 21 p, 
3. Șc. sp. Tulcea 25 p. Cele 
două probe ale concursului re
publican rezervate semifondiș- 
tilor au revenit lui Ferenc 
Mathe (C.S.M. Cluj-Napoca) la 
seniori (6000 m) 19:08 și lui Ion 
Aloman (Șc. sp. Hunedoara) la 
juniori (4000 m) 13:09.

SPORTUL una
ACTIVITATE BOGATĂ ÎN HOCHEI
• SUEDIA - CANADA 4-3 • CEHOSLOVACIA CONDUCE fN
C.E. JUNIORI (GRUPA A) • ÎN FINALA C.C.E: Ț.S.KJL. MOS

COVA - SONP KLADNO

10 000 de spectatori au urmă
rit Ia Goteborg meciul revanșă 
dintre echipele Suediei și Ca
nadei. Hocheiștii suedezi au 
terminat învingători cu 4—3 
(1—1, 2—1, 1—1), prin golurile 
marcate de Ahlberg (2), Bra- 
saar și Lindgren. Punctele for
mației canadiene au fost în
scrise de Merrick, Ellis și 
McAdams.

La Bremerhaven, în cadrul 
C.E. pentru juniori (grupa A), 
hocheiștii cehoslovaci, liderii 
clasamentului, au obținut o no
uă victorie întrecînd cu 10—1 
(4—1, 2—0, 4—0) echipa R. F.

DE PE TERENURILE DE TENIS
Cuplul Ruzici - Jausovec pe locul 4 in campionatul de dublu
La‘ Monte Carlo, în sferturi 

de finală, cuplul Țiriac — Cox 
a reușit o frumoasă victorie in 
dauna redutabilei perechi Borg 
— Vilas: 7—5, 6—1. Alte re
zultate: Fibak, Okker — Bara- 
zzutti, Parun 6—3, 6—2; Dibbs, 
Panatta — Lewis, Andersson
6—2, 6—3; Kodes, Jauffret — 
V. Amritraj, Taroczy 7-—6, 6—1. 
In semifinale: Fibak, Okker — 
Tiriac, Cox 6—2, 7—6; Kodes, 
Jauffret — Dibbs, Panatta 6—2, 
1—6, 6—4. în semifinale, la
simplu : Borg — Vilas 6—2,

culin — 100 m fluture — Pyt- 
tel (R.D.G.) 55,02; 400 m liber
— Rusin (U.R.S.S.) 3:58,21; 100
m bras — Arnicke (R.D.G.) 
1:05,88 (nou record național) ; 
feminin : 200 m bras — Iulia 
Bogdanova (U.R.S.S.) 2:36,43;
800 m liber — Petra Thiimer 
(R.D.G.) 8:49,34 ; 200 m mixt
— Ulrike Tauber (R.D.G.) 
2:19,10.

2. L. Lazăr (România), 3. K. 
Gungor (Turcia) și S. Saponija 
(Iugoslavia), open '. 1. GORAN 
JUVELA (Iugoslavia), 2. I. 
Codrea (România), 3. I. Arse- 
noiu (România) și Z. Dimitrie- 
vici (Iugoslavia).

Ieri, la turneul pe echipe 
s-au aliniat reprezentativele 
celor cinci țări participante. 
Formația țării noastre a dispus, 
pe rînd, de Turcia (5—1), Iugo
slavia (4—2) și Grecia (7—0). 
A pierdut doar întîlnirea cu 
Bulgaria (2—4), scorul fiind in
fluențat de arbitrul S. Stoiko- 
vici (Iugoslavia), care a dat nu
meroase decizii incorecte. Cu 
toate acestea, echipa României 
a cucerit titlul, fiind la egali
tate de puncte cu Iugo
slavia, clasată pe locul 2, 
dar avînd victorie directă asu
pra acesteia. Locul 3 a reve
nit Bulgariei șî Turciei. Fără 
nici o victorie, formația Gre
ciei a ocupat locul 5.

CAMPIONATE «

R.D. GERMANA (etapa 21) : 
Dynamo Berlin — Carl Zeiss 
Jena 2—0 ; Stahl Riesa — Vor- 
warts Frankfurt pe Oder 0—0; 
F.C. Magdeburg — Chemie Hal
le 1—0 ; Lokomotive Leipzig — 
Sachsenring Zwickau 2—0 ; 
Rot-Weiss Erfurt — Union Ber
lin 2—0 ; Wismut Aue — F.C. 
Karl Marx Stadt 1—0, Hansa 
Rostock — Dynamo Dresda 0—0. 
Primele clasate :

1. Dynamo Dresda 21 12 5 4 55-26 29
2. Carl Zeiss Jena 21 11 4 6 37-26 26

BULGARIA (etapa 22): Levs
ki Spartak — Ț.S.K.A. 3—1 ; 
Sliven — Beroe 2—0 ; Botev — 
Lokomotiv Sofia 2—1 ; Loko
motiv Plovdiv — Minior Pernik 
1—0 ; Marek —- Dunav Ruse 
1—0 ; Akademik Sofia — Aka- 
demik Șvistov 2—0.

1. Levski Spartak 21 12 6 3 48-24 30
2. Ț.S.K.A. Sofia 22 12 6 4 35-20 30

Germania. Alte rezultate: El
veția — Polonia 8—5 (1—1, 
4—2, 3—2). U.R.S.S. — Finlan
da 14—2 (5—0, 5—1, 4—1) și 
Suedia — R.F. Germania 15—1 
(4—1, 4—0, 7—0).

In meci retur pentru semifi
nalele C.C.E. echipa cehoslova
că Sonp Kladno a întrecut, în 
deplasare, cu 4—3 (0—1, 3—2, 
1—0), formația vest-germană 
E.G. Diisseldorf. învingători și 
în primul joc (scor 8—5), ho
cheiștii cehoslovaci s-au califi
cat pentru finala competiției, 
în care vor întîlni echipa 
Ț.S.K.A. Moscova.

6— 3 și Barazzutti — Kodes 5—7,
7— 6, 7—5.

★
In semifinală la Osaka, cu

plul Durr — Wade a învins 
perechea Ruzici — Jausovec cu 
6—3, 6—3. Iată rezultatele me
ciurilor de clasament, pentru 
locurile 1—2: Stove, Navratilo
va — Durr, Wade 7—5, 6—3; 
locurile 3—4: King, Casals — 
Ruzici, Jausovec 6—2, 6—4; 
locurile 5—6: Holaday, May — 
Kyiomura, Barker 6—1, 6—1; 
locurile 7—8 : Shaw, Ziegenfus 
— Newberry, Russel 7—6, 6—1.

★
Finala turneului de la Jack- 

son se va disputa între Brian 
Teacher și Bill Scanlon. în se
mifinale, Teacher l-a eliminat 
cu 6—2, 6—0 pe Ken Rosewall, 
iar Scanlon a dispus cu 7—6, 
6—4 de Cliff Richey.

TELEX • TELEX
ATLETISM • La Auburn (Ala

bama), sprinterul american de 
culoare Harvey Glance a parcurs 
100 m plat în 9,75. Performanța 
sa nu va putea fi omologată ca 
nou record al lumii, deoarece 
cronometrajul a fost manual.

baschet • La St. Quentin, 
în turneul de calificare pentru 
C.E. — junioare, s-au Înregistrat 
rezultatele (ziua a treia) : Irlanda
— Elveția 73—65 ; Italia — R. F. 
Germania 64—63. In clasament 
conduce Italia — 6 p, urmată de 
Franța șl Irlanda — cîte 4 p.

BOX • In semifinala cat. 
mijlocie, din cadrul ..Turneului 
Strandjata" de la Sofia, pugilis- 
tul român Valentin Sllaghi a fost 
învins prin abandon în primul 
rund de către Folev (Bulgaria). 
La cat. ușoară: Paisan (Venezue
la) b.ab. 2 plamenov (Bulgaria).

GIMNASTICA • întîlnirea tri
unghiulară feminină desfășurată 
la Rostock s-a încheiat ou victo
ria echipei R. D. Germane — 
183,60 p, urmată de formațiile 
Norvegiei — 173,60 p șl Suediei
— 171,95 p. La individual compus 
pe primul loc s-a situat Sieg- 
friede Trantow (R. D. Germană)
— 38,20 p, urmată de coechipie
rele sale Marion Kische — 38,05 p 
și Helke Kunhardt — 37,60 p.

HANDBAL • în semifinalele 
„Cupei cupelor" (feminin), meci 
retur, T.S.C. Berlin a întrecut, pe 
teren propriu, eu 26—11 (11—4) pe 
Csepel Budapesta. învingătoare și 
în primul joc (scor 19—14), 
handbalistele din R. D. Germană 
s-au calificat pentru finală, în 
care vor întîlni pe F.S.T. Baku.

NATAȚIE • La Tallin, în me
ciul U.R.S.S. — R. F. Germania

UNGARIA (etapa 24) : Fe- 
rencvăros — Raba Eto Gyor 
2—1 ; Honved — Dunaujvaros
1— 1; M.T.K. — Zalaerszeg 4—-2; 
Csepel — Tatabânya 0—2 ; 
Dorog — Bekescsaba 2—0 ; 
Salgotarjân — Ujnesti Dozsa
2— 1 ; Diosgyor — Vasas 2—2 ; 
Videoton — Szombathely 1—1.
1. Ujpesti Dozsa 24 19 2 3 70-31 40
2. Ferencvâros 24 16 6 2 58-20 38

ITALIA (etapa 24): Torino — 
Catanzaro 3—1 (Pulici 2, Sala, 
respectiv Arbitrio); Verona — 
Cesena 2—1 (Petrini, Fiaschi, 
respectiv De Ponți); Fiorentina

ALTE REZULTATE
• La 13 aprilie se va disputa 

la Budapesta întîlnirea amicală 
dintre reprezentativele Ungariei 
și Poloniei. Lotul polonez pen
tru acest meci cuprinde 17 ju
cători. printre care Tomaszews
ki, Sobieski (portari), Wyrobek, 
Kasperczak, Wieczorek (fun
dași) ; Deyna, Nawalka (mijlo-

Astăzi, la OotcDorg

START IN CAMPIONATELE 
MONDIALE DE HANDBAL 

TINERET
începînd oe astăzi, orașul 

suedez Goteborg găzduiește 
campionatul mondial de hand
bal masculin rezervat echipelor 
de tineret.

Formația României, care par
ticipă la această ediție a com
petiției, a sosit la Goteborg du
minică. Ea nu va evolua în 
prima zi, cînd — în serie — 
se joacă meciul Danemarca — 
Maroc, urmînd să debuteze 
marți (cu Maroc) și să întâl
nească miercuri, în derby-ul 
seriei, echipa Danemarcei.

S-A RELUAT 
MECIUL DE ȘAH 
SPASSKI-HORT

Zvctozar Gligorici candidat 
la președinția U D. L

Marii maeștri Boris Spasski 
și Vlastimil Hort au remizat în 
40 de mutări prima partidă su
plimentară a meciului pe care 
și-l dispută la Reykjavik, în 
turneul candidaților la titlul 
mondial de șah. După cum s-a 
anunțat, la sfîrșitul celor 12 
partide regulamentare scorul a 
fost egal : 6—6.

★
Federația iugoslavă de șah a 

hotărit să prezinte, la viitorul 
congres al F.I.D.E., candidatu
ra marelui maestru Zvetozar 
Gligorici la postul de președin
te al forului șahist mondial. 
Congresul Federației internați
onale de șah se va ține în anul 
1978, în Olanda, cu prilejul 
Olimpiadei șahiste.

(juniori) : feminin : 100 m liber 
— Dolgopolova (U.R.S.S.) 1:01,4 ; 
200 m bras — Trein (R.F.G.) 
2:44,0 ; 800 m — Ermolaeva
(UJR.S.S.) 9:35.5 : masculin : 100 
m liber — Lebgert (R.F.G.) 55,9 ; 
100 m fluture — Bocenkov 
(U.R.S.S.) 1:02.7 : 400 m liber —
Vakonin (U.R.S.S.) 4:26,9. * In
prima zi a turneului de polo de 
la Krefeld (R.F. Germania): 
s.u.A. — R.F. Germania 5—3; 
Olanda — Grecia 9—5; Italia — 
Iugoslavia 8—8.

RUGBY • în ziua a doua a 
turneului pentru juniori „Cupa 
f.i.r.a.", de la Hilversum, s-au 
înregistrat rezultatele : Italia — 
Portugalia 32—0 ; R. F. Germa
nia — Olanda 14—4 ; Franța — 
U.R.S.S. 49—3.

ȘAH • în runda a 5-a, la Bo
gota : Szmetan — Rodriguez 1—0, 
Castro — Hernandez 1—0. Cele
lalte partide s-au întrerupt. In 
clasament conduc Szmetan (Ar
gentina) și Castro (Columbia) — 
3‘A p.

VOLEI • Ultimele rezultate din 
grupele preliminare ale „CuDei 
primăverii** (feminin) de la Co
penhaga : Danemarca — Austria 
3—1 ; Suedia — Norvegia 3—0 ; 
Olanda — Finlanda 3—0 ; R. F. 
Germania — Franța 3—0 ; Tur
cia — Scoția 3—0 ; Belgia — Spa
nia 3—0 ; Elveția — Grecia 3—1. 
Pentru turneul final s-au calificat 
selecționatele Suediei, Olandei, 
R.F. Germania șl Belgiei. » se
lecționata masculină a Ungariei a 
susținut un nou meci la Dun
kerque, cu echipa Franței, care 
a obținut victoria cu 3—1. în pri
mele două meciuri, victoria re
venise echipei ungare.

—. Juventus 1—3 (Casarsa, res
pectiv Boninsegna, Benetti 2); 
Foggla — Lazio 1—0 (Ulivieri); 
Genoa — Milan 1—0 (Dami- 
ani); Roma — Napoli 0—0; 
Bologna — Perugia 1—0 (Cle
rici); Inter — Sampdoria 0—0.
1. Juventus 24 18 4 2 40-17 40
2. Torino 24 16 7 1 39-13 39

★
Aflăm cu tristețe încetarea din 

viață, după o lungă suferință, a 
corespondentului nostru din Ita
lia, Cesare Trentini, redactor al 
ziarului sportiv „Stadio“ din Bo
logna șl vechi colaborator al pre
sei sportive românești.

cași) ; Nowak, Lubanski, Szar- 
mach și Lato (atacanți).
• Turneul internațional pen

tru juniori de la Cannes a pro
gramat alte două meciuri : 
Scoția — Iugoslavia 1—1 (1—1); 
Belgia — Bulgaria 2—2 (0—0). 
în prima semifinală: Franța — 
Cehoslovacia 5—1 (3—0) !
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