
în „Turneul campionilor", la Londra
----------------------------- ■ -------------------------------—

NADIA COMĂNECI 
ȘI TEODORA UNGUREANU, 

EVOLUȚII EXCELENTE, 
MULT APLAUDATE DE PUBLIC
• TEODORA CiȘTIGĂTOARE 
PENTRU A DOUA OARA CONSECUTIV
• NADIA LAUREATĂ IN AFARĂ

Preliminariile

ZIAR AL CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICĂ Șl SPORT

| ANUL XXXIII - Nr. 8529 | 4 PAGINI - 30 BANI | Luni 18 aprilie 1977

campionatului mondial de fotbal, Argentina 1978

DE CONCURS
LONDRA, 17 (prin telefon). 

La Empire Pool din Londra, 
tradiționala sală a marilor în
treceri de gimnastică, s-a des
fășurat sîmbătă o nouă ediție 
din „Turneul campionilor", care 
reunește, an de an. sportive și 
sportivi de valoare din întreaga 
lume. De data aceasta, pentru 
prima oară, „Turneul campio
nilor" a avut un invitat de 
onoare, care a evoluat in afară 
de concurs, și care a îneîntat 
miile de spectatori prezenți în 
sală : este vorba de tripla cam
pioană olimpică de la Montreal, 
multipla campioană a României, 
Nadia Comăneci. Obținînd cele 
mai ridicate note la toate apa
ratele — 9.70 la sărituri, 9.75 la 
paralele. 9.85 la bîmă și 9,80 la 
sol — Nadia Comăneci a reali
zat, firesc, un total excelent, 
demn de marele ei renume : 
39,10. Organizatorii au distins-o 
pe marea noastră sportivă cu 
un trofeu special, care se a- 
daugă numeroaselor succese în
scrise în palmaresul Nadiei Co
măneci.

Concursul propriu-zis, în care 
țara noastră a fost reprezentată 
de Teodora Ungureanu, a evi
dențiat, din nou, înalta clasă și 
măiestria gimnastei românce, 
care cîștigă pentru a doua oară 
consecutiv acest tradițional con
curs organizat în capitala An
gliei. După un debut mai pu
țin convingător (9,45 la sărituri), 
Teodora Ungureanu a dovedit 
nu numai siguranță și precizie 
în exercițiile prezentate, si și 
elemente și combinații de mare 
dificultate, executate cu multă 
măiestrie. în exercițiul la sol, 
de pildă, Teodora Ungureanu a 
inclus dublul salt înapoi, iar în
treaga compoziție a fost com
plet schimbată față de evolu
țiile ei de anul trecut. Ea a fost 
notată cu 9,80. Publicul londo
nez a aplaudat îndelung evolu
ția gimnastei noastre. La para
lele și bîrnă din nou note ridi
cate — 9,70.

Iată rezultatele tehnice : 
TEODORA UNGUREANU (Ro
mânia) 38,65 p. Marta Egervary 
(Ungaria) 38,15 p. R. Heubner 
(S.U.A.) 37.35 p. Elena Davido
va (U.R.S.S.) 37,10 p. In con
cursul masculin victoria a re
venit gimnastului sovietic Ser- 
ghei Hijniakov cu 57,25 p, ur
mat de K. Horide (Japonia) 
56,30 p și P. Delsalle (Canada) 
55,80 p. Campionul român Dan 
Grecu s-a clasat pe locul 7 cu 
54 p.

729 boxeri din 15 fări la start

AZI, PRIMELE DOUĂ GALE 
ÎN TURNEUL „CENTURA DE AUR“

Pe afișul zilei: Dragu-Guevara, Lazăr-Bastidas. Oinu-Pak.
Ouminică-Horta și

Cu două gale, încă din pri
ma zi, debutează astăzi, la Pa
latul sporturilor și culturii din 
Capitală, cea de a 6-a ediție 
a turneului internațional de 
box „Centura de aur". După 
operația cîntarului oficial, care 
a avut loc duminică dimineața, 
pe listele de concurenți au 
rămas înscriși 129 participanți 
din 15 țări, din 4 continente, 
ceea ce confirmă bunul renume 
de care se bucură în lume com
petiția românească, ce tinde să 
devină tradițională, căutată și 
prețuită. Sînt prezenți la Bucu
rești pugiliști din : Algeria, 
Bulgaria, Cehoslovacia. Cuba, 
R. D. Germană, R. F. Ger
mania, Iugoslavia, Mongolia, 
Polonia, Tunisia, Turcia, Un
garia, U.R.S.S., Venezuela și 
firește din România. Cei mai 
mulți candidați sînt la catego
riile semiușoară și ușoară (cite 
17), cei mai puțini la categoriile 
semigrea și grea (cite 8).

Tragerea la sorți, efectuată 
ieri la prînz, s-a soldat cu re

DEBUT VICTORIOS: ROMÂNIA—SPANIA 1-0

C
onform dorinței și aștep
tărilor masei de iubitori 
ai fotbalului din țara 
noastră, sîmbătă, pe sta
dionul Steaua, în pre
zența a peste 20 000 de 
spectatori, reprezentativa Româ

niei a debutat victorioasă in 
preliminariile campionatului mon
dial, reușind să întreacă la li

GOOL ! Șutul lui Zamfir i-a surprins pe apărătorii spanioli, care, derutați, au trimis mingea în plasă, 
spre bucuria lui Dudu Georgescu și a tuturor ! Foto : D. NEAGU

la coechipierii demarcați, ca și 
prin tendința lor de a șuta din 
orice poziție și de la orice dis
tanță (precizia șuturilor lăsind,

mită, cu 1-0, redutabila echipă 
a Spaniei. Prin această fru
moasă ți prețioasă victorie, na
ționala noastră ia un start bun, 
stimulator, in cursa calificării 
pentru turneul final din Argen
tina (de anul viitor), în care, 
insă, va moi avea de trecut ob
stacole foarte dificile, printre 
care cel mai apropiat este ace
la de la 8 mai, cind va in- 
tilni, la Zagreb, echipa Iugo
slaviei.

Chiracu-Martinez
zultate care vor spori, de la 
început, interesul pentru în
treceri, opunind adversari foarte 
valoroși încă din meciurile de 
debut. Desigur, o asemenea îm
prejurare îngreunează sarcina 
favoriților, care se așteaptă să 
aibă partide dificile doar spre 
sfîrșitul competiției. Trebuie să 
spunem că — din acest punct 
de vedere — boxerii români nu 
au deloc o misiune ușoară. Iată, 
pentru demonstrație, cîteva din 
meciurile de debut hărăzite de 
sorți reprezentanților noștri : 
Faredin Ibrahim — Aleksandr 
Tkaccnko (U.R.S.S., campionul 
Europei la cat. semimuscă). 
Teodor Dinu — Feliks Pak 
(proaspătul campion sovietic). 
Ștefan Duminică — Adolfo 
Horta (Cuba), Marian Lazăr — 
Orlando Bastidas (Venezuela, 
finalist al turneului de la Bang
kok), Florian Livadaru — Vla
dimir Sorokin (finalistul cam
pionatului sovietic). Vvi't Cicu 
— Andres Aldama (Cuba, vice
campion olimpic), Costică Chi-

Succes lăudabil, datorat dîrzeniei și dăruirii tricolorilor, 
stimulent pentru pregătirile și întîlnirile apropiate, 
pentru îmbunătățirea eficienței și înlăturarea lipsurilor.
Succesul de simbătă, deosebit 

de important in această tenta
tivă de calificare, este deopo- 

trivâ de onorant și pentru pal
maresul general al fotbalului 
nostru, ținind seama de faptul 
că a fost obținut in fața uneia 
dintre cele mai puternice echipe 
naționale din Europa, care si 
de această dată, la București, 
și-a demonstrat closa ei supe
rioară de joc. Spaniolii au im
presionau cum era de prevă
zut, prin omogenitatea compar
timentelor și cea de ansamblu 
(deși jucătorii provin de la mai

racu — Luis Felipe Martinez 
(Cuba). Credem că aceste cite va 
mostre pot da o imagine a va
lorii competiției in care se în
trec pugiliști cu foarte respec
tabile cărți de vizită.

Galele de astăzi — ca și cele 
din zilele următoare — vor 
începe la orele 15 și 19. Pen
tru cei ce vor urmări reuniu
nile de azi, să extragem din 
program meciurile de atracție. 
Tn prima gală : muscă — 
Dragu — Guevara (Venezuela) ; 
pană — Lazăr — Bastidas (Ve
nezuela) ; semiușoară : Liva
daru — Sorokin (U.R.S.S.) ; u- 
șoară — Georgea — Stable 
(Cuba). în gala de seară : co
coș — T. Dinu — Pak (U.R.S.S.) 
și Duminică — Horta (Cuba) ; 
semimijlocie — Cîcu — A'dama 
(Cuba) ; mijlocie — Chiraru — 
Martinez (Cuba).

★
Bilete pentru toate galele se 

mai găsesc de vinzare Ia agen
țiile Pronosport din bd. Șulea 
(complex A13). șos. Mihaî 
Bravu 117—119. Drumul Tabe
rei (complex 9), la BIG Ber- 
ceni. calea Alexandriei 6, șos. 
Ștefan cel Mare 2, calea Gri- 
viței 136—138. 

multe cluburi), prin excelenta 
lor tehnică, prin viteza de joc, 
prin pasele atît de precis date 

DECLARAȚIILE ÎNVINGĂTORILOR

ȘTEFAN COVACI (vicepreșe- 
. dinte al F.R.F., antrenorul prin
cipal al echipei României) : „Tre
buie să subliniez ie la Început 
faptul că, deosebit de receptivă, 
echipa a respectat întocmai in
dicațiile tactice pe care le-a 
primit. Pentru aceasta, toți ju
cătorii merită 9 și 10. Mă bu
curi acest lucru, deoarece con
stituie un bun ciștigat, care ne 
ra permite si mergem cu în
credere pe drumul pe care am 
pornst. Apărarea echipei a ju
cat bine, inchizind cu prompti
tudine toate unghiurile. lăsin- 
du-se de puține ori descoperită. 
Cheran. Sătmăreanu II. Sameș 
Boloni si Dumitru s-cu eviden
țiat. Dar cea mai plăcută sur
priză pentru mine a fost por
tarul Cristian, excelent in ci-

„ECHIPA ROMÂNIEI A JUCAT CU MULT ENTUZIASM"
DECLARAȚII ALE OASPEȚILOR

LADISLAU KUBALA (antre
norul echipei Spaniei) : „Echipa 
României a jucat cu mult en
tuziasm și a fost susținută și 
de șansă. Mă refer atit la auto
golul lui Benito, care a adus 
victoria dv. și înfringerea noas
tră, cit și la imprecizia șuturi
lor noastre. Pur și simplu nu 
am fost capabili să marcăm, cu 
toate că multă vreme am do
minat. Formația învingătoare a 
avut un randament mai scăzut 
în atac și datorită faptului că 
cei mai buni oameni ai ei au 
fost foarte sever marcați. Mă 
refer la Crișan, Iordănescu și, 
oarecum, Zamfir. Dumitru și 
Dudu Georgescu și-au demons

CLASAMENTUL GRUPEI A 8-a 
ROMANIA 110 0 1-02
Spania 2 10 11-12
Iugoslavia 10 0 10-10

AU MAI RĂMAS DE JUCAT :
8 mai Zagreb : 
IUGOSLAVIA - ROMANIA

23 octombrie Madrid : 
SPANIA - ROMANIA

13 noiembrie București : 
ROMANIA - IUGOSLAVIA

20 noiembrie Belgrad : 
IUGOSLAVIA - SPANIA

i  

totuși, în oarecare măsură de 
dorit).

Acestor parteneri valoroși, 
care au luptat oină in ultima 
clipă pentru a nu părăsi tere
nul învinși, „tricolorii" le-au dat 
o replică cu adevărat remarca
bilă, demnă de laudă, dove
dind, așa cum era de așteptat 
de la ei, O MARE DIRZENIE 
Șl MULTĂ DĂRUIRE IN JOC. 
Echipa noastră a avut un prim 
sfert de oră excelent, cînd a 
reușit să și înscrie singurul gol 
al partidei, golul victoriei, fiind 
apoi foarte aproape de a-și 
mări avantajul (la formidabila
bară a lui Sameș), ceea ce, 
probabil, ar fi dat jocului un 
curs ți mai favorabil pentru

Constantin FIRANESCU

(Continuare in pag. 2—3) 

teva intervenții. Un debut pro
mițător. tn atac, echipa nu a 
avut, insă, o evoluție satisfă
cătoare. Victoria obținută este 
deosebit de prețioasă, pentru că 
am obținut-o in fața unui ad
versar redutabil, extrem de greu 
de învins oriunde ar juca. în 
ultima vreme, de foarte puține 
ori echipa Spaniei s-a întors în
vinsă acasă. Sigur că mai avem 
mult de lucru pentru a pune 
la punct un „II" echilibrat, la 
fel de bun in apărare ca și in 
cealaltă fază a jocului — ata
cul’.

DUMITRU : „Sini fericit că 
am ciștigat acest meci de care 
ne era. trebuie să recunoaștem,

(Continuare în pag. 2—3) 

trat clasa într-o echipă în care, 
după părerea mea, lipsesc Lu- 
cescu și Dinu. De la noi nu re
marc pe nimeni".

HELMUT KAESER (secretar 
general al U-E.F.A., delegat al 
U.E.F.A. la acest meci): „A 
fost un meci palpitant, chiar 
dacă nu de mare clasă. Românii 
au jucat inteligent și și-au 
fructificat șansa. Spaniolii s-au 
descurcat bine în cîmp, dar nu au 
putut trece de apărarea româ
nilor și au șutat neașteptat de 
slab. Ceea ce m-a impresionat 
cel mai mult la români a fost

(Continuare in pag. 2—3)



UN NOU CAMPION AL SABRERILOR - MARIN MUSTAȚĂ (Steaua) I ROMÂNIA - SPANIA
IAȘI, 17 (prin telefon). Cam

pionatul național de sabie, des
fășurat, în premieră, la Iași, in 
«ala sporturilor, a reunit pe 
planșe 57 de concurenți din 13 
secții din țară, cei mai mulți 
Înscriși (cite 7) avind cluburile 
bucureștene Dinamo și Progre
sul. în eliminări directe, însă 
(16 trăgători calificați) Steaua 
a trecut la conducerea pluto
nului cu un procentaj de sută 
la sută, 6 calificați din 6 în
scriși, în timp ce Dinamo a 
avut 4, Progresul și Petrolul 
Ploiești cite 2, „Poli" Iași și 
Tractorul Brașov cite un con
curent. în această fază .ascu
țită" a competiției s-a înregis
trat doar o surpriză : llief— 
Frunză 10—8, majoritatea asal
turilor fiind deosebit de echi
librate, unele chiar pe... mu
chie de cuțit (6 salturi s-au 
terminat cu scorul de 10—9).

în finală Steaua a prezentat 
eei mai mulți concurenți (5), 
față de un singur dinamovist. 
Progresul a rămas cu consola
rea revelației concursului, in 
persoana juniorului FI. Păunes-

CAMPIONATE • COMPETIȚII
C. N. DE TENIS DE MASA 

PENTRU JUNIORI 
DOMINATE DE C.S.M. 

CLUJ-NAPOCA
PITEȘTI, 17 (prin telefon). După 

trei zile de concurs, duminică au 
luat sfîrșit Întrecerile Campiona
tului republican individual de 
tenis de masă al juniorilor. Titlu
rile de campioni și următoarele 
locuri pe podium au fost ciștiga- 
te după cum urmează : simpiu 
băieți — 1. Zsolt Bohm (C.S.M. 
Cluj-Napoca), 2. Denes Paal, 3—4. 
Simion Crișan și Dorei Onețiu ; 
simplu fete — 1. Eva Ferenczi 
(C.S. Arad), 2. Monica Păun, 3—4. 
Marina Ghe și Simona Ursu : 
dublu băieți — 1. Simion Crișan, 
Iosif Bbhm (C.S.M. Cluj-Napoca), 
2. Zsolt Bohm, Denes Paal. 3—4. 
Laszlo Nagy, Valentin Teodoro- 
vici și Eugen Borca, Radu Nea- 
goe; dublu fete — 1. Marina Ghe 
(C.S.M. Cluj-Napoca), Gabriela 
Kadar (Metalurgistul Cugir), 2. 
Eva Ferenczi, Monica Păun, 3—4. 
Simona Ursu, Crinela Sava și 
Mihaela Sandu, Rodica Gagu ; 
dubiu mixt — 1. Marina Glie 
Zsolt Bbhm (C.S.M. Cluj-Napoca), 
2. Eva Ferenczi, Simion Crișan, 
3—4. Monica Păun, Eugen Borca 
și Mihaela Sandu, Deneș Paal.

După cum se vede, ediția 1977 
a Campionatului individual al 
juniorilor a fost dominată de 
sportivii secției C.S.M. Cluj-Na
poca (antrenor emerit Farkas 
Paneth, ajutat de Șerban Doboși 
și Dorin Giurgiucă), care ciștigă 
patru titluri din cele cinci puse 
în joc și numeroase alte locuri 
fruntașe. Campionul băieților — 
Zsolt Bbhm — cucerește primul 
său titlu de juniori chiar în ziua 
în care împlinește 15 ani, impre- 
sionînd prin multilateralitatea 
pregătirii și, mai ales, prin calm 
și prin jocul său economic. Denes 
Paal, al doilea finalist, a evoluat 
de asemenea bine, dar — între 
altele — s-a grăbit în finalul par
tidei decisive. Am remarcat, de 
asemenea, jocul bun prestat de 
Dorei Onețiu. Campioana fetelor, 
Eva Ferenczi (antrenor Emil 
Procopeț) ciștigă scontat titlul, 
dar jocul ei a fost mai slab de
cît ne așteptam, marcată fiind — 
probabil — de evoluția în cadrul 
campionatelor mondiale. La a- 
ceastă ediție s-au impus viguros 
Marina Ghe și Monica Păun. La 
această ediție au participat 80 de 
fete și 97 de băieți din 42 de clu
buri și asociații sportive.

Sala sporturilor din localitate a 
fost o gazdă excelentă, grație 
grijii manifestată de C.J.E.F.S. 
Argeș, prin comisia județeană de 
tenis de masă și Administrația 
bazelor sportive.

Mircea COSTEA

IN DIVIZIA A 
DE HANDBAL 

6 VICTORII 
IN DEPLASARE I

Sâmbătă și duminică s-au dispu
tat jocurile celei de a XXV-a 
etape a Diviziei A de handbal. 
Iată o scurtă prezentare a me
ciurilor :

FEMININ
„U“ BUCUREȘTI — RAPID 8—11 

(3—7). Disputat sîmbătă după-a- 
miază, pe o vreme rece, meciul 
n-a reunit să atingă nici măcar 
o clipă un nivel cit de cit accep
tabil. A fost o dispută aspră, 
plină de durități excesive, depar
te de ceea ce așteptam de la 
două echipe fruntașe cum sînt 
Universitatea și Rapid. Feroviare
le au obținut o victorie clară, dar 
muncită, rezultat al eforturilor 
mai mari depuse de ele în teren 
de-a lungul celor 50 de minute. 
Au marcat : Andronache 4,
Furcoi 2, Puianu și Carmalău pen
tru ..U“, respectiv StAnișel 4. Ale- 
xandrescu 3,Iagăru 2, Oancea și 
Dobre.

TEXTILA BUHUSI — CONS
TRUCTORUL TIMIȘOARA 8—12 
(4—5)! După ce timișorencele pier
duseră pe teren propriu în fața 

cu (16 ani, l-a învins printre 
alții pe consacratul Nilca cu 
5—1). ajuns pină în „anticame
ra" finalei, unde i-a cedat lo
cul unui alt reprezentant al ti
neretului, Ion Pantelimonescu. 
De altfel și „cadetul' llief (Pe
trolul Pl.) a avut de-a lungul 
întregii competiții o evoluție 
surprinzător de matură, el pier- 
zînd drep-tul de a evolua în rân
dul primilor 6 sabreri, ai țării 
datorită unei singure tușe, în 
asaltul decisiv disputat in re
calificări.

Ultimul act al întrecerii ar
bitrat foarte bine de căpitanul 
echipei naționale, Don Irimi- 
ciuc — nerestabilit încă in ur
ma unui accident și care n-a 
evoluat la Iași — a fost de
parte de un ..concurs de casă" 
între reprezentanții clubului 
Steaua, care și-au disputat cu 
toată dîrzenia șansele, in dis
puta lor intervenind, ca un sus- 
pens. dinamovistul Pantelimo
nescu (mai ales după victoria 
cu 5—3 asupra lui Pop. consi
derat a fi favoritul finalei). 
Asalturile din finală au fost

echipei „U“ Lași, iar Textila cîști- 
gase in deplasare, la București, 
în fața Universității, iată că e- 
chipa din Buhuși se vede acum 
învinsă la ea acasă de formația 
antrenată de pro*. Vasile Fărcaș! 
Principalele realizatoare : Scîntee
3 — Textila, respectiv Cojocărița
4 și Mezei 4 (I. VIERU — co- 
resp.)

WU“ IAȘI — CONFECȚIA 11—13 
(3—6). Principalele realizatoare : 
Dîscă 4 — „U“ respectiv Nepru- 
șel 6. (D. DIACON ESCU — co
resp.).

MUREȘUL TG. MUREȘ — „U“ 
TIMIȘOARA 8—11 (6—2). Cu toa
te că au dominat prima repriză, 
acumulînd un avantaj destul de 
r/are, mureșencele n-au mai pu
tut face față atacurilor dezlăn
țuite ale campioanelor țării, care 
au prestat, după pauză, un joc 
foarte bun. Principalele realiza
toare : Pereș 4 — Mureșul, res
pectiv Cojocaru 5 și Luțaș 4. (Z. 
RIȘNOVEANU — coresp.)

VOINȚA ODORHEI — „U“ CLUJ- 
NAPOCA 13—8 (8—6).

PROGRESUL — I.E.F.S. 7—8 
(3—3). în ciuda terenului greu, 
desfundat, meciul a fost viu dis
putat, cu nenumărate faze dina
mice. Jocul a adus studentelor o 
victorie meritată, pentru că în 
final, cu toate că erau conduse 
ou 5—7 (min. 41), handbalistele 
de la i.E.F.S. au îndrăznit mai 
mult în atac, cucerind o victorie 
care le dă dreptul să concureze, 
în continuare, pentru titlul de 
campioane. Au marcat : Ciobanu 
3, Gheorghe 2, Mihoc 1 și Biro 1 
— Progresul, respectiv Chelba 3, 
Radu 2, Boși 2 și Lăcustă. Au 
condus bine P. Țircu și T. Cure- 
lea.

MASCULIN

C.S.U. GALAȚI — DINAMO
BRAȘOV 17—20 (8—11). Joc de
slabă factură, cîștigat, fără prea 
mari probleme, de echipa oaspe. 
Princinalii realizatori : Văduva 5 
și Homca 4 — C.S.U., respectiv 
Nicolescu 9 și Schmidt 6. (V. ȘTE- 
FANESCU — coresp.)

POLITEHNICA TIMIȘOARA — 
C.SJbL BORZEȘTI 24—18 (14—8).
Succes scontat al echipei timișo
rene, care s-a dovedit în formă, 
dominindu-și net partenera de în
trecere. Principalii realizatori : 
Feher 8 și Cristian 8 — Poli, res
pectiv Gr. Berbecaru 5. (ȘT. 
MARTON — coresp.)

WU- CLUJ-NAPOCA — GLORIA 
ARAD 14—11 (6—4). Evoluția bună 
a studenților a fost umbrită de 
incidentul provocat în final de 
clujeanul Avram care, viind să-și 
plătească o .poiițA", l-a lovit în 
plină figură pe Bugariu, dând 
astfel semnalul unei busculade. 
In afara eliminării definitive a 
jucătorilor Avram și M. Constan
tin (»U“) și Omescu (Gloria), în 
acest joc arbitrii N. Danieleanu și 
I. Nicolae (Ploiești) au mai dic
tat 20 minute eliminare pentru 
gazde și 18 pentru oaspeți (Nușa 
DEMIAN)

BAIA MARE, 17 (prin telefon). 
Timp de două zile, Sala spor
turilor din localitate a găzduit 
o adevărată sărbătoare a gim
nasticii ritmice moderne. Aici 
a avut loc finala pe țară a ce
lei de-a V-a ediții a „Festiva
lului ansamblurilor de gimnas
tică ritmică modernă’ pentru 
eleve, competiție organizată de 
către C.C. al U.T.C. și 
C.N.EXS. și dotată cu „Cupa 
Independenței". La ultima fază 
au fost prezente 40 de echipe 
(320 de gimnaste) reprezentind 
toate județele țării, precum și 
municipiul București.

Concursul de la Baia Mare 
a scos în evidență faptul că 
pregătirea echipelor finaliste a 

deosebit de echilibrate, înregis- 
trîndu-se un singur scor net : 
Mustață — Mancaș 5—0. în 
asaltul decisiv, dintre Mustață 
și Pop, avantajul a fost alter
nativ de partea fiecărui candi
dat la titlu, în cele din urmă 
victoria revenindu-i lui Musta
ță cu 5—4.

Deși Mustață s-a impus la li
mită (printr-o suită de 3 vic
torii la 4, în fața lui Panteli- 
monescu, Nilca și Pop și în
frângere în ultimul asalt, 3—5 
la C. Marin) titlul de campion 
i-a revenit pe merit, el prânzind 
aci, la Iași, o zi fastă, care ii 
confirmă totodată ascensiunea 
marcată în ultimii doi ani. Mus
tață ciștigă pentru prima oară 
titlul de campion național.

Iată și clasamentul finalei : 
1. M. Mustață (Steaua) 4 v., 2. 
C. Marin (Steaua) 3 v., 3. I. 
Pop (Steaua) 3 v., 4. I. Pan
telimonescu (Dinamo) 2 »., 5. 
AI. Nilca (Steaua) 2 t)., 6. D. 
Mancaș (Steaua) 1 v.

Paul SLAVESCU

TURNEUL FINAL 
AL CAMPIONATULUI 
FEMININ DE VOLEI

Sîmbătă, în ziua a treia a tur
neului final pentru locurile 1—6, 
care încheie cea de a 27-a edi
ție a campionatului feminin al 
primei divizii de volei. în sala 
Floreasca din Capitală, puținii 
spectatori (de ce o fi fost pro
gramată reuniunea la concuren
tă cu fotbalul, concurență care 
nu putea fi decît defavorabilă, în 
timp ce duminică a fost stabilită 
zi de pauză I ? !) au asistat la 
jocuri de scăzut nivel, mult sub 
pretențiile pe care le avem de la 
exponentele elitei voleiului nos
tru feminin.

In această notă generală, Di
namo a cîștigat primele două se
turi ale partidei cu I.E.F.S. în 
numai 22 de minute, iar în al 
treilea (care a durat 28 de minu
te). studentele au mai ieșit din 
apatie dovedindu-le pretendente
lor la titlu că nici ele nu strălu
cesc. Tdtuși, s-a jucat după prin
cipiul „punctele greșeală așteap
tă*. Au arbitrat N. Găleșanu și 
V. Dumitru din București.

Neașteptată victoria rapidiste- 
lor, lipsite de aportul celei mai 
valoroase trăgătoare, Constanța 
Bălășoiu (internată pentru ope
rație de apendic), în dauna Fa
rului Constanța, care a prestat 
sîmbătă un joc de-«a dreptul pe
nibil, ce pu-și găsește termen de 
comparație nici în subsolul divi
ziei secunde. Păcat de eforturile 
Măriei Enache. Au condus D. Do- 
brescu din Ploiești și V. Ranghel 
din' București.

Mai plăcut, mai aproape de exi
gențe a fost, în partea sa iniția
lă, meciul dintre Penicilina Iași 
și Universitatea Craiova. Dar, du
pă un set excelent, în care s-au 
distins Liliana Pașca, Marilena 
Dubinciuc și Maria Popa, studen
tele au intrat într-o stare de 
dezorientare tactică uimitoare, 
prilejuind ieșencelor o adevăra
tă demonstrație de joc colectiv, 
in care s-au detașat, totuși, Na
dia Sava, Georgcta Popescu, Ana 
Vintilescu și Maria Ivanov. Arbi
tri : Al. Dragomir și R. Farmuș 
din București.

Aurelian BREBEANU
Rezultate : Dinamo — I.E.F.S.

3—0 (5, 4, 13), Rapid — Farul
3—1 (9, 5. —6, 10), Penicilina —
Universitatea Craiova 3—1 (—10,
5, 10, 2) ; Programul de azi (sala 
Victoria din Ploiești, de la ora 
16) : Rapid — I.E.F.S., Penicilina 
— Farul, Universitatea — Rapid.

CLASAMENT

1. PENICILINA
2. DINAMO
3. Universitatea
4. Farul
5. Rapid
6. I.E.F.S.

25 23 2 71:10 48
25 23 2 70:24 48
25 15 10 56:39 40
25 15 10 53:42 40
25 14 11 52:43 39
25 11 14 48:53 36

Azi. Ia Bacău (masculin) șl Ga
lați (feminin) încep și turneele 
finale pentru locurile 7—12.

SĂRBĂTOARE A GIMNASTICII RITMICE MODERNE
fost bine făcută, multe din 
competitoare dovedind aptitu
dini deosebite pentru această 
ramură de sport. Este intere
sant de arătat că șapte din cele 
40 de ansambluri au fost con
duse de profesori de educație 
fizică, între care și echipa Li
ceului „Vasile Alecsandri" din 
Iași — ciștigătoare a ultimelor 
două ediții (1976, 1977) pregăti
tă, cu succes, după cum se ve
de, de profesorul Radu Con
stantin’ In componența multor 
formații, prezente la Baia Ma
re, am intilnit eleve care pe 
lingă faptul că îndrăgesc și 
practică gimnastica, sînt foarte 
bune și la Învățătură. Printre 
ele, Roxana Râpă (Iași), cu
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echipa noastră. In continuare, 
reprezentativa noastră — care 
a făcut pină în final, cu deo
sebire in repriza secundă, un 
bun joc tactic — s-a apărat 
foarte bine (închizînd deseori 
cu brio culoarele de pătrunde
re și de șut căutate de oaspeți) 
și a contraatacat periculos, 
creîndu-și alte cîteva ocazii 
favorabile de gol, din păcate 
nefructificate.

Ținind seama de desfășurarea 
în ansamblu a partidei, trebuie 
să remarcăm îndeosebi com
partimentul defensiv, care a con
stituit punctul forte al echipei 
noastre. Portarul Cristian și-a 
făcut un debut deosebit de 
promițător, avînd unele inter
venții excelente, care au îm
piedicat primirea a două-trei 
goluri ce păreau inevitabile. Cu 
mult suflet, ca de obicei, a 
luptat Cheran, care continuă la 
anii lui să fie un exemplu în 
acest sens. Foarte buni funda
șii centrali, îndeosebi Someș, 
care s-a dovedit mai sigur pe 
el decît oricînd. Vigu, în nota 
obișnuită, adică bun.

Substanțial și cu foarte mult 
folos au ajutat apărareo mij
locașii Dumitru (sîmbătă, în 
cea mai bună formă a sa din 
acest sezon) și Boloni (deose
bit de prompt la blocaje ade
sea decisive). Din păcate, sub 
așteptări s-a situat aportul 
ofensiv al liniei noastre de mij
locași. Cu această afirmație am 
ajuns, de fapt, la punctul ne
vralgic de sîmbătă al echipei, 
care l-a constituit atacul. Cei 
trei din față (Crișan, Dudu 
Georgescu și Zamfir, acesta din 
urmă ceva mai activ și mai 
eficace după pauză), precum și 
lordănescu (care trebuia să-i 
sprijine) s-au prezentat inex
plicabil de slab pentru o ase
menea partidă în care echipa
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FILMUL
Oaspeții au pus mingea în joc, iar 

echipa noastră a beneficiat în prima 
repriză de avantajul vîntului. In min. 
2, primul corner la poarta spaniolilor. 
Angajament aspru din start și, în 
min. 3, Dumitru a primit cartonaș 
galben (pentru faulturi) din partea 
severului arbitru, fapt care l-a cam 
descumpănit pe căpitanul „tricolori
lor". Echipa română a rămas în atac 
și în min. 6 s-a înscris singurul gol 
al partidei : Dumitru a executat o lo
vitură liberă de pe partea dreaptă 
(cam de la 40 metri). Capon a luftat 
și Zamfir, atent, a șutat spre poartă : 
Pirri a încercat să degajeze, dar 
a șutat în BENITO și din acesta ba
lonul a intrat în plasă. După ’ alte 
faze „fierbinți" în careul oaspeților, 
în min. 8, cu un șut puternic, de la 
30 de metri, Sameș a trimis balonul 
în bară, aproape de vinclu. Apoi, în 
min. 9, a ratat Cano, din poziție fa
vorabilă, pentru ca în minutul ur
mător Cheran să șuteze peste poartă, 
și el din poziție bună. In min. 11, 
Dumitru a trimis mingea pe lingă 
bară din lovitură liberă, după care 
oaspeții au avut inițiativa minute în 
șir. |n min. 18, din poziție de ofsaid 
nesemnalizată, Cano a trimis balonul 
peste Cristian, dar și peste poartă, 
iar în min. 22 Cristian a blocat ba
lonul trimis puternic cu capul de că
tre Asensr. Apărarea noastră, in 
frunte cu Sameș, a trecut cu bine 
peste momentele dificile, mai ales în 
mîn. 30, după care (min. 34) Chur- 
ruca, la 7 m de poartă, a avut golul 
în vîrful bocancului, însă a întîrziat și 
Cristian l-a blocat curajos. în min. 40, 
la șutul lui Cheran, portarul spaniol 
a ezitat, ca și fundașii săi, dar min
gea a trecut pe lîngă bară. Peste 
un minut, pericol la poarta noastră : 
a centrat Juanito, Boloni a deviat în 
corner, după a cărui execuție Cano, 
de la 6 m, a trimis imprecis. în 
această repriză, spaniolii ou domi
nat mai mult, au combinat mai bine, 
fiind deosebit de periculoși.

La reluare, după un oarecare echi
libru de 5 minute, în min. 50 Zamfir,

media generală 9,25 și partici
pantă la finala pe țară a Olim
piadei de chimie, unde a ob
ținut o mențiune ; Gina Gher- 
ghel și Paula Groza (ambele 
din Baia Mare), cu 9,80 și, res
pectiv, 9,75 ; Simona Holhoș 
(Satu Mare), 9,86 ; Doina Mi- 
trache și Lavinia Brăiculescu 
(Caracal), 9,97 ; Ana-Maria Șimf 
(Cluj-Napoca), 9,80.

Vorbind despre acest frumos 
concurs, trebuie să spunem că 
el a fost excelent organizat. 
Obiectivitatea arbitrelor a con
tribuit, de asemenea, la reușita 
întrecerii.

După festivitatea de închide
re, celor mai merituoase li s-au 
oferit frumoase premii, între 

noastră trebuia să forțeze vic
toria. Din acest motiv, sub ra
port ofensiv (in ciuda acțiunii 
din care a rezultat autogolul 
spaniolilor, a barei lui Sameș 
și a altor două-trei ocazii mai 
clare de gol) randamentul „tri
colorilor" a fost nemulțumitor. 
Acțiunile lor de atac realmente 
periculoase și șuturile pe spa
țiul porții (doar 4 în întreg 
meciul) au fost, numeric, infe
rioare celor ale spaniolilor, de 
parcă echipa noastră juca în 
deplasare. De aici, din această 
inconsistență ofensivă a echipei 
noastre, au rezultat acele pe
rioade de dominare ale oaspe
ților, care îndeosebi în a doua 
jumătate a primei reprize au 
presat insistent careul echipei 
noastre.

Pe lingă această inexpresivă 
forță de atac, s-au mai mani
festat sîmbătă și alte carențe, 
scăderi în comportarea echipei 
noastre, cunoscute din evolu
țiile ei anterioare, cum ar fi 
tempo-ul încă lent de joc, care 
nu este in măsură să ducă la 
surprinderea adversarului, im
precizia paselor chiar și la 
distanțe reduse, raritatea „un- 
doi-uri!or“, a combinațiilor ra
pide etc.

lată de ce socotim că satis
facția justificată creată de 
această victorie meritată nu 
trebuie să-i determine pe cei 
responsabili (antrenori și jucă
tori) să minimalizeze deficien
țele incă manifestate în evoluția 
echipei. Este necesar ca acest 
succes să fie privit ca un stimu
lent pentru o pregătire în con
tinuare la fel sau chiar mai asi
duă decît pină acum, pentru 
înlăturarea deficiențelor semna
late, astfel ca echipa reprezen
tativă să fie capabilă să abor
deze cu șanse reale dificila con
fruntare de la 8 mai, de la 
Zagreb.

JOCULUI

„CU
(Urmai

teamă. Toți 
energie. Da 
dese bine, 
putut ciș.tig, 
atac am fi

SPA

pîecat din propriul teren a făcut o 
cursă excelentă, a centrat în careu, 
dar D. Georgescu a ezitat și Ca
macho a trimis în corner. în min. 
58 a primit cartonaș galben Pirri, că
pitanul oaspeților (pină la sfîrșitul 
jocului același lucru avea să se în- 
tîmple cu Sătmăreanu II - min. 73, 
Bălăci — min. 80, Benito — min. 84). 
în min. 60, Cristian a intervenit salva
tor, blocîndu-l pe Churruca, scăpat 
singur, după care (min. 61) s-a 
accidentat cel mai bun apărător al 
nostru, Sameș, înlocuit cu debutantul 
Grigore. în min. 64, Cristian a res
pins șutul lui Pirri. In min. 72, pe 
contraatac. Zamfir a repetat cursa 
din min. 50, a centrat excelent în 
careu, dar D. Georgescu și Crișan 
au pierdut marea ocazie de a înscrie. 
De altfel, pe fondul unei reveniri a 
echipei noastre, D. Georgescu (min. 
83), doar cu Benito în față, nu a 
încercat să-î dribleze pe acesta și a 
șutat în el. în min. 86, Cristian, care 
a apărat excelent în rest, a degajat 
greșit (singura lui eroare), fază din 
care a rezultat o lovitura liberă de 
la 18 m, pe care, după multe emoții 
pentru noi, Pirri a încheiat-o cu un 
șut puternic, pe lîngă poartă. In 
ultimele minute, spaniolii au dominat, 
forțînd egalarea, dar rezultatul a 
rămas cel stabilit in min. 6.

Arbitrul scoțian J. P. Gordon, a- 
Jutat de compatrioții săi H. Ale
xander și B. Harrold, a condus bine 
formațiile :

ROMÂNIA : CRISTIAN - CHERAN, 
SAMEȘ (min. 63 Grigore), SĂTMÂ- 
REANU II, Vigu - DUMITRU, BOLONI. 
lordănescu — Crișan (min. 77 Bălăci), 
D. Georgescu, Zamfir.

SPANIA : Miguel Angel — Capon, 
Pirri, BENITO. CAMACHO - Villar, 
LEAL, ASENSI — Juanito, Cano, 
CHURRUCA

Constantin ALEXE
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Rezultate tehnice : 1. Echipa 
Liceului „Vasile Alecsandri' Iași 
297,20 p (Elena Apopei, Daniela 
Popliuc, Lili Cobănel, Doina 
Atodiresei, Roxana Ripă, Doina 
Ghermănescu, Elena Anton, Lili 
Ștehan) — antrenor, prof. Radu 
Constantin ; 2. Liceul de ali
mentație publică București 292.40 
— prof. Lia Bărbulescu ; 3. Li
ceul „Gheorghe Șincai" Baia 
Mare 273,20 — prof. Clara Pană ;
4. Liceul 1 Timișoara 269.20 ;
5. Liceul Dragomirești-Ilfov 
260,40 ; 6. Liceul „Horia. Cloșca 
și Crișan", Alba Iulia 259,60.

Paul IOVAN
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POLITEHNICA TIMIȘOARA-ALTAI IZMIR 5-2 (Z-l)
TIMIȘOARA, 17 (prin tele

fon). După primul sfert de oră, 
mulți dintre cei aproximativ 
15 000 de spectatori își puneau 
doar problema scorului. „Poli" 
zburda în fața unei apărări su
praaglomerate, dar naive, și 
numai portarul Cetin scosese in
credibil trei goluri ca și făcute. 
Dar, in min. 17, Ia primul con
traatac advers, înscrie MUZAF
FER, taxind momentul de su
perficialitate al lui Păltinișan și 
Barna. „Poli" ia jocul in serios 
acum, are o bară (min. 18 — 
Lața), Cetin se mai opune încă 
de două ori miraculos și abia 
in min. 33 vine egaiarea (autor 
ANGHEL). In ultimul minut al 
primei reprize studenții se des
prind prin reluarea din voie in 
gol a lui PETRESCU la centra
rea lui Mioc. semnind cel mai 
frumos gol al meciului.

Imediat după pauză centrează 
Barna, înscrie ANGHEL, și din 
nou apare „iluzia scorului". Dar 
tot MUZAFFER liniștește ini
moasa galerie 
min. 55 cind a 
tul de ezitare 
șorene. ce a 
această fază. Ultimele 10 minute 
găsesc echipa gazdă cu piciorul 
pe accelerație și scorul capătă 
cit de cit concordanță cu rea
litatea din teren. Lața este 
faultat in min. 83 de Kamil și

DEMBROVSCHI transformă pe- 
nalty-ul. Iar in ultimul minut 
al partidei „spiridușul" PE
TRESCU. bine angajat, tentea
ză. în viteză, și înscrie, cu un 
șut plasat din marginea careu
lui : 5—2.

Politehnica a ciștigat detașat 
acest prim meci cu Altai Izmir 
și bineînțeles meritat, dar nu 
la scorul la care îi dădeau drep
tul marile ocazii. „Poli" n-a ju
cat rău, dar a avut și unele 
momente de superficialitate, 
care trebuie să-i dea de gin- 
dit pentru returul partidelor de 
la Izmir (31 iulie) și la Timi
șoara cu Slavia Sofia (la o dată 
încă nedesemnată).

Arbitrul grec Emanuel Pla- 
topoulos (ajutat la linie de ti
mișorenii S. Gornic — bine și 
M. Poiană — cu greșeli) a con
dus foarte bine următoarele for
mații :

POLITEHNICA : Bathori — 
MIOC, Păltinișan, MEHEDIN
ȚII, BARNA — Vișan, Lața, 
DEMBROVSCHI — Anghel 
(min. 83 Floareș), Cotec (min. 
65 Nucă), PETRESCU.

ALTAI IZMIR : CETIN — 
Izmail, ZAFER, Nihat, Zin
nur — Mustafa II (min. 75 Ka
mil). Seref, Akif — Ahmet II, 
MUZAFFER, Urnit.

Mircea M. IONESCU

DIVIZIA B: ETAPA A 23-a

CREDERE, PE DRUMUL OBȚINERII CALIFICĂRII"
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M porții lui 
■Sanchez re- 
Hkii echipei 
■otbaliști nu
■ 1 terenului,

se încearcă prea des pasa de
cisivă în atac, Radu II este des
tul de lipsit de combativitate, 
Lupău aleargă parcă în contra- 

— timp. Portarul Lung (min. 32— 
37) culege baloane grele din 
fața lui Joaquin și Ufarte.

Nici după pauză echipa noas
tră nu reușește să se ridice la 
înălțimea jocurilor precedente, 
este parcă debusolată și, ca ur
mare, în min. 51 spaniolii ma
jorează scorul : Idigoras recu
perează prin fault o minge de 
Ia Custov, la peste 30 de metri 
de poarta lui Lung ; arbitrul nu 
sancționează infracțiunea, 
goras 
unde 
cuță ; penaltyul 
tat precis de 
cearcă unele firave atacuri, Ra
du II execută superficial o lo
vitură de la 
foarte bună) ; 
intră în locul 
goras ratează 
min. 70 Lung

i, Idi- 
pătrunde în careu, 

este faultat de Lu- 
este execu- 

DANI. Se in-

18 m (situație 
în min. 60 Văetuș 
lui Lupău ; Igi- 
în min. 65 ; în 
acordă corner la 

acțiunea periculoasă a lui 
farte, iar trei minute mai 
ziu blochează, din nou, la 
cioarele lui Dani. în min.

înscrie, 
primită 
din la- 
porții). 
joc in

U- 
tîr- 
pi- 
82,

tot DANI reușește să 
concretized pasa lungă 
de la Ufarte (șut lobat, 
teral, în colțul opus al 
Așa s-a terminat acest 
care formația gazdă a fost su
perioară la toate capitolele. Ar
bitrul portughez Freitas Antu- 
nes Adelino a condus echipele : 
SPANIA : Manzenado — Mar
celino, San Jose. Maceda, Goi
coechea (min. 83 Navajas) — 
Joaquin, Sanchez, Vitoria — 
Dani, Idigoras (min. 76 Juani), 
Ufarte. ROMÂNIA : Lung — 
lilihoi, Stancu, Zahiu, Lucuță 
— Augustin, Șoșu (min. 80 
Bărbulescu), Custov —Lupău 
(min. 64 Văetuș), Radu II, Vrin- 
ceanu. (Cartonașe galbene: Za
hiu și Idigoras).
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REZULTATELE EXACTE LA 
CURSUL PRONOSPORT, ETAPA

APRILIE 1977
I. Catanzaro—Verona

II. Cesena—Torino
III. Juventus—Bologna
IV. Lazio—Genoa
V.

VI.
VII.

vni;
ix.
X. C.S.M. Suceava — C.S.U.

XI. C.F.R. Cluj-Nap.—„TJ • Cluj-Nap.
Xn. U.M. Timișoara—C.F.R. Timișoara

Xin. Armătura Zalău—F.C. Baia Mare 
Fond de câștiguri ; 331.840 lei.

Milan—Foggia
Napoli—Internazionale
Perugia—Roma 
Sampdoria—Fiorentina
Portul C-ța—Prahova PI.

Suceava

CON- 
DIN 17

1
2

ANULAT
1 

X 
ANULAT

1
X
X

1
1
1
1

Galați

meu meci oficial in 
*_____ echipei naționale. Apoi,
incet-incet mi-am revenit, mi-am 
căpătat încrederea, asta și da
torită faptului că apărarea a 
evoluat bine. Aș vrea să mul
țumesc coechipierilor care m-a/u 
încurajat, antrenorilor echipei 
naționale, cit și antrenorului 
meu, Tănase Dima, 
m-a ajutat să progresez în fot
bal, să devin titular la F. C. 
Argeș".

CHERAN : „Ne-am dăruit cu 
toții jocului. Echipa a funcțio
nat ca un tot. Mă bucură vic
toria, pentru că e rezultatul 
eforturilor tuturor. Nici un ju
cător n-a fost spectator la o 
fază sau alta’.

BOLONI : „Ne-am prezentat 
la startul acestui meci bine 
pregătiți fizic și psihic. Ne-am 
străduit să respectăm sulă la 
sută indicațiile tactice pe care 
ni le-au dat antrenorii. Cred că 
pe prim-plan s-a situat echipa. 
De aceea n-au fost jucători evi- 
dențiați. Cu excepția lui Cris
tian, prompt și sigur in citeva 
situații dificile".

SAMEȘ : „Am dorit mult de 
tot să debutăm cu o victorie 
in preliminariile campionatului 
j^pndial și dorința noastră ș-a

primul 
poarta

cel care

împlinit, datorită dirzeniei cu 
care am jucat. Ne-am pregătit 
foarte bine pentru acest meci 
cu Spania, pregătiri începute 
încă din iarnă, cu prilejul tur
neului din Franța. Regret că 
lovitura pe care am trimis-o 
atit de puternic in bara porții 
lui Angel nu a fost cu cîțicn 
centimetri, mai la stingă, adică 
in gol. Ne vom strădui să ne 
disputăm cu ambiție șansele și 
in celelalte partide pe care le 
vom susține".

CONSTANTIN CERNÂIANU : 
(antrenor secund) : „Victoria 
noastră este pe deplin merita
tă. Am obținut-o grație comba
tivității și dirzeniei jucătorilor, 
gindirii lucide a jocului. Cali
tatea fotbalului a cam lăsat de 
dorit, dar a devenit aproape 
imposibil să joci și spectaculos 
intr-un meci cu o 
mare’.

Dr. DUMITRU 
(medicul lotului) : „ 
spun un singur lucru : toți fac
torii responsabili și-au adus con
tribuția la această victorie. Mă 
bucur că am izbutit să prezen
tăm la startul meciului jucă
torii care anterior nu erau si
guri pentru titularizare din cau
za unor accidentări.

PETROLUL PLOIEȘTI—CEAH
LĂUL P. NEAMȚ 1—0 (0—0). A
marcat: Pantea (min. 70 din 11 m).

UNIREA FOCȘANI — OLIMPIA 
RM. SĂRAT 1—0 (1—0). Autorul
golului : Moldovan (min. 33).

PORTUL CONSTANTA — PRA
HOVA PLOIEȘTI 2—2 (1—1). Au 
marcat : Cosma (min. 5, 75) pen
tru Portul, Dobre (min. 30 din 
11 m șl min. 68).

C.F.R. PAȘCANI — MINERUL 
GURA HUMORULUI 2—1 (2—1).
Au înscris : Apostol (min. 2 și 
33). respectiv Moroianu (min. 10).

RELONUL SĂVINEȘTI — GLO
RIA BUZĂU 2—1 (1—0). Autorii
golurilor : Trenchca (min. 35 și 
min. 60 din 11 m), respectiv Nan 
(min. 82).

C.S.M. SUCEAVA — C.S.U.
GALAȚI 1—0 (0—0). Unicul gol
a " ... _
(min.

F.C.
CUCI 
lor : 
(min.
Besman (min. 89).

OLTUL SF. GHEORGHE —ME
TALUL PLOPENI 1—0 (0—0). A
marcat : Bokor (min. 86 din 
11 m).

CELULOZA CĂLĂRAȘI — C.S.M. 
BORZEȘT1 ------ 
Gheorghe 
(min. 28).

(Relatări

P. Enache, C. Enea, N. 
I. Mîndrescu, N. Costin, 
Briotă, N. Constantines cu, 
năsescu și V? Manoliu).

Marcu,
Gh.

I. Tă-

realizat de Pantilimonfost
61).
BRĂILA — VICTORIA TE-
4—0 (2—0). Autorii golurl- 

Trlfina (min. 9), Bulancea 
40), Traian (min. 63),

2—0 (2—0). Au înscris: 
(min. 14) și Mușat

miză atit de

TOMESCU 
„Vreau să

de la corespondenții :

»>
(Urmare din pag. 1)

condiția lor fizică, valorificată 
foarte bine 
rile
Eat------—------ ...
dej au fost citeva manifestări

la cap. 
detașat-

de pildă la săritu- 
pe care le-au clștî- 
La începutul parta-

_ nervozitate, citeva faulturi 
inutile, dar arbitrul Gordon, se
ver și drept, a stăpînit jocul, 
bine ajutat de {ușieri. După 
acest meci, cred că amuidouă 
echipele au perspective bune 
pentru calificare, deși fac par
te dintr-o grupă foarte grea, 
in care iugoslavii au un cuvint 
de spus".

IVO TOPLAK (antrenorul re
prezentativei Iugoslaviei) :
„Victoria României o consider 
meritată și m-a bucurat, vă dați 
seama, foarte mult. A crescut 
și mai mult miza partidei Iu
goslavia — România, de la Za
greb. Va fi grea calificarea in 
grupa noastră".

J. P. GORDON (arbitrul me
ciului) : „Am fost onorat că 
U.E.F.A. m-a delegat să conduc 
acest meci atit de important, 
prilej cu care am putut cunoaș
te capitala țării dv. Auzisem 
de groaznicul seim care v-a lo
vit, acum am 
mei ochi cit 
distrugerile și 
român pentru 
care a pornR 
căciunilor. ___
pot spune că el a fost dificil 
de condus pentru că ambele e- 
chipe au jucat foarte aprins 
pentru victorie. A ciștigat aceea 
care s-au dăruit mai mult. Voi 
reveni oricînd cu plăcere în 
țara dv.“.

BOUSSOMS 
ședințele federației

'„Jocul mi-a plăcut. A fost unul 
dintre acelea care nu se uită 
ușor. România a jucat inteli
gent după ce s-a înscris golul, 
apărir.du-și cu succes șansa. In 
același timp trebuie să spun că 
formația Spaniei a jucat uneori 
bine, a avut ocazii de a egala, 
dar atit Cred că „arbitrul" a- 
cestei grupe va fi Iugoslavia și 
confruntarea de la Zagreb, cu 
România, va fi decisivă. Vreau 
să remarc in mod deosebit doi 
debutanți pe care-i felicit căl
duros : mijlocașul nostru Leal și 
portarul dv. Cristian".

MILOS MILUTINOVICI (an
trenor secund al reprezentativei 
Iugoslaviei) : „Cred că după 
meciul cu România, de Ia Za
greb, fiecare echipă din grupa 
noastră va avea cite o victorie 
și cite o infringere. Pentru Ar
gentina se va califica formația 
care va reuși să aducă punct 
din deplasare. Poate că va conta 
chiar și golaverajul".

PIRRI (căpitanul echipei spa
niole) : .A fost un meci foarte 
dirz. uneori chiar dur, irf care 
românii au avut șansa de par
tea lor. Cred că noi am jucat 
mai bine și un rezultat egal, 

fost

SERIA A Il-a
CHIMIA RM. V1LCEA — VOIN

ȚA BUCUREȘTI 3—0 (1—0). Au- 
torii golurilor : Ivana (min. 23), 
C. Nicolae (min. 58 din 11 m) și 
Stanca (min. 63).

ELECTROPUTERE CRAIOVA — 
TEHNOMETAL BUCUREȘTI 6—8 
(5—0). Au înscris : 
6. 12). “ 
(min. _ 
76 din 11

UNIREA 
GIURGIU 
Voicilă

Palea

văzut cu propriii 
de mari au fost 

admir poporul 
tăria morală cu 

la refacerea stri- 
Revenind la meci,

plăcere

PORTA (Pre- 
spaniole) :

ca și acum doi ani. ar fi 
mai echitabil".

MIGUEL ANGEL : „Nici 
cum nu știu bine cum 
marcat golul. Am fost derutat 
de traiectoria șutului, foarte 
înșelătoare. Am crezut că balo
nul va ieși in afara terenului 
de joc și de asta nici nu am 
intervenit. Pirri și Benito au în
țeles primejdia, dar 
curcat unul pe altul 
s-a oprit în plasă. Și 
că dacă ei n-ar fi 
mingea — în cel mai 
ar fi șters stîlpul din stingă 
mea“.

a- 
s-a

s-au in
și mingea 
acum cred 
intervenit, 
bun caz —

1. PETROLUL PL.
2. Gloria Buzău
3. C.S.U. Galați
4. Relonul Săv.
5. Met. Plopeni 
* Oltul St. Gh.

C.S.M. S». 
Prahova PI. 
F.C. Brăila 
Unirea Focț.

11. C.F.R. Pașcani 
** Ceahlăul P.N.

Celuloza CI. 
Portul C-ța 
C.S.M. Borz. 
Vict. Tecuci 
Minerul G.H. 
Olimpia Rm.S.

6.
7.
8.
9.

10.

12. 
13.
16.
15.
16.
17.
16.

23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23

18
9

11
11
10
10

9
9
7
9
9

10
9
6
6
6
6
4

4
9
4
4
5
5
7
5
9
5
4
2
3
8
7
6
4
5

1
5
8
8
8
8
7
9
7
9 

10 
11 
11

9
10 
11
13
14

44-10
25- 15
42-28
26- 28
33-20
24-19
18-17
30-26
33-31
23-24
28-25
27-33
23- 27
24- 31
13-22
21-37
23-33
16-47

40
27
26
26
25
25
25
23
23
23
22
22
21
20
19
18
16
13

ETAPA VIITOARE
Unirea Focșani — Relonul 
nești (1—2). Prahova Ploiești — 
Metalul Plopeni (1—2). C.S.M. Su
ceava — F.C. Brăila (2—2), Cea
hlăul P. Neamț — Celuloza Călă
rași (0—1), C.S.M. Borzești — 
Portul Constanța (0—0), Olimpia 
Hm. Sărat — Petrolul Ploiești 
(0—6), Gloria Buzău — Oltul Sf. 
Gheorghe (0—0), Minerul Gura 
Humorului — C.S.U. Galați (0—3), 
Victoria Tecuci — C.F.R. Pașcani 
(0-1).

(24 aprilie) : 
l Săvi-

MII SIBIU 1—1 (1—1). Au înscris: 
Floare (min. 40) pentru Metalur
gistul, Schwartz (min. 22) pentru 
Șoimii.

(Relatări de la corespondenții ! 
P. Giornoiu, St. Gurgui, M. Bi
zon, C. Gruia, V. Țugui, N. Ște
fan,. M. Avanu, B.
Vilceanu)

Stoieiu și M.(min.
27), Tema 

(min.
Stanciu (mm.

37) și Bondrea 
m>.
ALEXANDRIA—F.CJW.

3—0 (1—0). A marcat:
(min. 20, min. 50 din 

11 m și min. 20).
STEAGUL ROȘU BRAȘOV — 

FI AC AR A AUTOMECANTCA MO
RENI 3—2 (1—2). Au 1
Bucur (min. 13). Sulea 
53 din 11 mK Paraschivescu 
66). respectiv Ungureanu 
2), Gligore (min. 39).

Ș.N. OLTENIȚA — TRACTORUL 
BRAȘOV - - -
Puchea 
(min. 60 
Dumitru ,___

METALUL BUCUREȘTI — DI
NAMO SLATINA 3—0 (2—0). Au
torii golurilor : Tănase (min. 15), 
Georgescu (min. 21 și min. 64 din 
11 m).

C.S. TÎRGOVIȘTE — CHIMICA 
TÎRNĂVENI 2—0 (1—0). Autorii
golurilor : Tătaru (min. 10) și Tă
nase (min. 70).

NITRAMONIA FAGARAȘ — 
CHIMIA TR. MĂGURELE 3—2 
(1—2). Au marcat : Ciutac (min. 
43 din 11 m), Drâgoi (min. 73, 
81), respectiv Bădăluță (min. 17, 
38).

METALURGISTUL CUGIR—ȘOI-

33,

inscris : 
(min. 
(min. 
(min.

2—1 (1—0). Au marcat : 
(min. 28), Ghițulcscu 
din 11 m), respectiv
(min. 77).

SERIA A IlI-a
S1R-
Uni- 

Solo-

STICLA TURDA — 1ND. 
MEI C. TURZII 1—9 (1—0). 
cui gol a 
mon (min.

AURUL
GHET 5—1 
lor : Ghițâ ___
por (mm. 58), Petrișor (min 81), 
respectiv Arezano'^ (min. 78).

GLORIA BISTRIfA — DACIA 
ORAȘ TIE 1—9 0). A Înscris :
Ciocan (min. 56 din 11 m).

C.F.R. CLUJ-NAPOCA — 
CLUJ-NAPOCA 2—0 (2—0). Auto
rii golurilor : Teg can (min. 14) 
și Boca (min. 33).

armatura zalAu — F. c. 
BAIA MARE 1—0 (l—0). A mar
cat : Barbu (min. 2).

MUREȘUL DEVA — VICTORLA 
CALAN 2—0 (1—0). Au înscris :
Selimesi (min. 43), Dosan (min. 
84).

OLIMPIA SATU MARE 
NERUL CAVNIC 2—0 
marcat : Kaizer (min. 
(min. 81).

U.M. TIMIȘOARA — C.F.R. TI
MIȘOARA 1—0 (0—0). Autorul go
lului : Guțuli (min. 62).

RAPID ARAD — MINERUL LU
PENI 2—1 (0—1). Au înscris : 
Capeț (min. 75 din 11 m și min. 
78), respectiv Leca (min. 7).

(Relatări de la corespondenții :

fost realizat de
14).
BRAD — CJ.L- SI

CI—0). Autorii goluri- 
(min. 31, 37, 11), To-

MI-
(1—0). Au

25), Marcu

1.
2.
X
*.
5.
6.
7.
«.
». 

10. 
11. 
12.
13.
14.
15.
16. 
17. 
19.

23 
23
23
23
23
23
23
23
23
23 
23 
23
23
23
23
23
23

C.S. Tirgoviște 
Chimia Rm. V. 
Steagul r. Ev. 
Nitramonia 
Dinamo SI. 
Metalul Buc. 
Voința Buc. 
Chimica Tw. 
Unirea Alex. 
FI. Moreni 
Met. Cugir 
Tractorul Bv. 
Electroputere 
F.C.M. Giurgiu 
Chimia Tr. M. 
Șoimii Sibiu 
Ș.N. Oltenița 
Tehnometal Buc. 23

15
15
14
12 
ii
10
10
10

9
10

9
9
6
7
8
7
8
3

4
1
1
3
3
4 
4
3
4
2
4
4
9
7
4
5 
1
5

4 37-13
7 49-28
8 34-22
8 -32-26
9
9
9

10
10
11
10
10

8
9

11
11
14
15

32-26
30- 30
18-22
31- 33
23- 20
24- 22
16-21
23-31
37-36
30-31
26-26
22-29
19-35
12-44

34
31
29
27
25
24
24
23
22
22
22
22
21
21
20
19
17
11

aprilie). î(24 _
Metalurgistul
i Automeca-

Tîrgoviște

ETAPA VIITOARE 
Dinamo Slatina — 
Cugir (0—1), Flacăra 
nica Moreni — C.S. ____ ___
(0—1), Șoimii Sibiu — Electropu- 
tere Craiova (1—4), Chimia Rm. 
Vîlcea — Steagul roșu Brașov 
(1—3), Tractorul Brașov — Nitra- 
monia Făgăraș (1—2), Voința 
București — Unirea Alexandria 
(0—2), ș.N. Oltenița — Chimia-Tr. 
Măgurele (0—2), Tehnometal 
București — F.C.M. Giurgiu (1—4), 
Chimica Tîrnăveni — Metalul 
București (2—3).

P. Lazăr, AI. Jurcă, I. Toma, I. 
Pocol, M. Bonțoiu, I. Jura, Z. 
Covaci, C. Crețu și N. Strejan)

ETAPA VIITOARE 
C.I.L. Sighet

1. OLIMPIA S.M. 23 16 3 4 41-11 35
2. Gloria Bistr. 23 12 3 8 35-27 27
3. Aurul Brad 23 11 3 9 32-22 25
4. C.F.R. Tim. 23 12 1 10 27-22 25
5. U.M.T. 23 11 2 10 42-23 24
6. F.C. Baia M. 23 10 4 9 36-23 24
7. Mureșul Deva 23 10 3 10 23-26 23
8. Armătura Zalău 23 9 5 9 25-29 23
9. „U- Cj.-Nap. 23 10 3 10 18-23 23

10. Vict. Călan 23 10 3 10 26-34 23
11. C.F.R. Cj.-Nap. 23 9 4 10 26-28 22
12. C.I.L. Sighet 23 9 4 10 25-33 27
13. Rapid Arad 23 9 3 11 28-32 2^
14. lnd. sîrmei C.T. 23 8 3 12 29-38 19
15. Min. Lupeni 23 9 2 12 23-30 20
16. In. sîrmei C.T. 23 8 3 12 29-38 19
17. Dacia Orâștîe 23 9 1 13 20-39 19
18. Min. Cavnic 23 7 4 12 29-33 18

aprilie) : 
Cluj-Na- 

poca (3—0), Olimpia Satu Mare— 
Armătura Zalău (1—0), ,,U“ CLuj- 
Napoca — U.M. Timișoara (0—4), 
Victoria Călan — Aurul Brad 
(2—3), C.F.R. Timișoara — Lnd. 
sîrmei C. Turzii (0—1), Minerul 
Lupeni — Gloria Bistrița (0—2), 
F.C. Baia Mare — Rapid Arad 
(1—2). Dacia Orăștie — MureșiV 
Deva (0—1), Sticla Turda — Mim' 
rul Cavnic (1—3).

(24
C.F.R.



SPORTIVI ROMÂHi ÎN ÎNTÎLNIRI INTERNAȚIONALE La rugby, în Campionatul

european r. I. r. a.

STEAUA BUCUREȘTI - PE LOCUL 2 ECHIPA ROMÂNIEI PE
IN „CUPA CAMPIONILOR EUROPENI1' LA SPADĂ LA C.

PRIMUL LOC IN TURNEUL DE CALIFICARE 
BASCHET-JUNIOAREE. OE SPANIA POLONIA

O comportare fără precedent 
a spadasinilor de 
București, la actuala 
..Cupei campionilor 
de la Heidenheim, 
reușit să se califice 
competiției în compania forma
ției F. C. Tauberbischofsheim 
(R.F.G.). In sferturi de finală 
spadasinii bucureșteni au în
trecut, la tușaveraj (58—64) e-

la Steaua 
ediție a 

europeni" 
unde au 
în finala

a Ungariei, 
pe aceea a

chipa campioană 
iar in semifinale 
Franței, cu 8—7.

Titlul de campioană a Euro
pei la spadă a revenit scrime- 
rilor la F. C. Tauber-
bischofsheim care au dispus cu 
scorul de 8—3 de reprezentanții 
campioanei țării noastre. Pen
tru Steaua au punctat Ange- 
lescu, Iorgu și Bărăgan.

telefon).
ridicat și

17 (prin 
un nivel 
toate partidele sus-

FLORETISTELE NOASTRE IȘI CONFIRMĂ VALOAREA:
LOCUL 2 IN „CUPA BIELORUSIEI"

tradiționalaLa Minsk, în 
competiție feminină de floretă 
dotată cu „Cupa Bielorusiei", 
echipa reprezentativă a Româ
niei a reușit o frumoasă per
formanță, situindu-se pe locul 
2 — din 17 ‘ .................
te — după 
riei, în fata 
5—9.

formații participan- 
selecționata Unga- 
căreia a pierdut cu

De remarcat că în semifina
le florretistele noastre au dis
pus cu scorul de 9—6 de pu
ternica selecționată a R.S.S. 
Bieloruse.

In meci pentru locul 3. spor
tivele R.S.S. Bieloruse au între
cut cu 9—4 pe cele ale R. D. 
Germane.

SELECȚIONATA DIVIZIONARĂ - B.O.S.A. (Marea Britanie) 48-7 LA RUGBY
Aflată la cea de-a doua e- 

voluție în fața publicului bucu- 
reștean, formația britanică 
B.O.S.A. a servit ieri drept 
sparing-partener Selecționatei 
noastre divizionare, în fapt lo
tul reprezentativ pentru me
ciul de sîmbătă, de la Barce
lona, dintre România și Spania. 
Fără a se întrebuința prea mult, 
selecționabilii au cîștigat lejer, 
cu 48—7 (28—0). Oaspeții (din 
rîndul cărora am reținut nu
mele mijlocașului la grămadă 
Hester și al -liniei a Il-a” 
Hoade) au acuzat clar handi
capul de tehnicitate, gabarit și 
potențial fizic.

Dintre cele două reprize, pri
ma a fost mai interesantă. Ro
mânii și-au impus repede 
„punctul de vedere", chiar dacă 
înaintașii nu au găsit întot
deauna cea mai bună soluție de 
a pătrunde spre ținta adversă. 
Motreseu a marcat cel dinții, 
după o fază plecată din „22“-ul 
nostru (încercare transformată 
de Nica). Și tot blondul atacant 
de la Farul a concretizat o ra
pidă circulație 
treisferturi. in 
mezi la 5 m 
ților (de data
format Bucos). Apoi, Murariu, 
Ianusevici și Stoica au punctat 
și ei, din încercări (două trans
formate de Bucos și, respectiv, 
Nica), prin pătrunderi fru
moase, în forță. Deci, la pauză, 
28—0 pentru Selecționata divi
zionară. Pentru a păstra... si
metria. Motreseu a reușit pri
mele puncte în repriza secundă. 
A urmat o perioadă în care 
britanicii au profitat de cîteva 
momente de reșpiro ale rug- 
byștilor noștri, au insistat la o 
minge ciștigată după o gră
madă. Brown, făcind o cursă 
de 25 metri, a înscris la colț. 
Pentru B.O.S.A a mai punctat, 
din lovitură de pedeapsă. Mor
gan. Partida, mai anostă Intre 
minutele 60—70. a avut un fi
nal 
viei 
trei

Varga una, scorul final deve
nind astfel 48—7 în favoarea 
Selecționatei divizionare ro
mâne, care a aliniat formația ; 
Bucos — Ianusevici, Nica, 
Varga, Motreseu — Alexandru, 
Paraschiv — Murariu, Dumitru, 
Stoica — Pintea, Daraban — 
Băcioiu, Ortelecan, Dinu. A ar
bitrat galezul M. Joseph, unul 
dintre cei mai cunoscuți arbi
tri din lume.

Geo RAEȚCHI

a balonului pe 
urma unei gra
de butul oaspe- 
aceasta a trans-

spectaculos în care Ianuse- 
(in mare formă) a marcat 
splendide încercări,

CAMPIONATUL EUROPEAN
Rezultatele partidelor între

rupte au consolidat victoria e- 
chipei României (numărul 1 pe 
tabela de concurs) în fața celei 
a Angliei (numărul 8) din tur
neul final al campionatului eu
ropean de șah. Scorul de 512— 
2* i a fost realizat astfel : 
Gheorghiu — Hartston 1—0, 
Mestel — Ghițescu 0—1, Webb — 
Ungureanu 0—1, Stean — Cio- 
câltea, Vaisman — Whitely, Ur
zică — Beilin și Speelman — 
Pavlov remize (Ghindă s-a îm
bolnăvit și nu va putea juca). 
Celelalte rezultate finale ale 
primei runde : U.R.S.S. — Ceho
slovacia 6'/j—l*/j, Iugoslavia — 
Ungaria 4*/2—3*/lt Bulgaria — 
R. F. Germania S'/2—2*/j.

în runda a 2-a, formația 
noastră a pierdut în fața Un
gariei (care numără 6 mari 
maeștri): 2*/2—5*/2 (Gheorghiu — 
Porțisch */2—*/2, Ribli — Cio- 
câltea 1—0, Șubă — Sax */2—Va, 
Csom — Ghițescu 1—0, Vais
man — Adorjan */2—’A, Vadasz 
— Ungureanu 0—1, Urzică — 
Farago 0—1, Barczay — Stoica 
1—0). In celelalte meciuri : 
U.R.S.S. — Iugoslavia 6—2, 
Anglia — Bulgaria 5—3, R. F. 
Germania — Cehoslovacia 6—2.

în- runda a 3-a, partenera de 
joc a echipei României a fost 
puternica selecționată a U.R.S.S. 
care, după încheierea a cinci

iar

LA
CICLIȘTI ROMÂNI

„PREMIUL ANNABA-
ALGER. 17 (Agerpres). — 

Cursa prolog pe echipe a com
petiției cicliste ..Premiul Anna- 
ba“, ce se desfășoară in Alge
ria, a revenit selecționatei 
U.R.S.S., urmată de Suedia, 
România și R.D. Germană. Pri
ma etapă, Elhadjar — Guelma 
(59 km), a fost cîștigată de 
Eugen Rapp (U.R.S.S.), in Ih 
29:16,0, secundat de Kalis (Ce- 
hoslovacia).

ORADEA, 
Evoluînd la 
cîștigînd net 
ținute, reprezentativa de bas
chet junioare a României (an
trenori Gabriel Năstase și 
Ileana Ghiță) a cîștigat turneul 
desfășurat în sala A. 
mata din localitate și s-a ca- 

■ împreună cu a doua, 
formația Israelului — 
campionatul european 
acestei categorii de ju- 
Sîmbătă, lotul român

S. Ar-

lificat - 
clasată, 
pentru 
rezervat 
cătoare.
a realizat recordul de scor al 
turneului, disputînd de Scoția 
cu 127 — 34 (58—13). Punctele

echipei țării noastre : Cuțov 22, 
Fotescu 15, Mareș 19, Filip 16, 
Gross 8, Tănăsescu 3, Szabo 18, 
Radu 4, Ciubăncan 11, Con- 
stantinescu 11. A doua zi. se
lecționata română a întîlnit un 
adversar mai dificil, echipa 
Israelului, de care s-a deta
șat, însă, începînd din min. 12 
(scor 19—18) realizînd în final 
scorul de 74—59 (37—27). Alte 
rezultate : Israel — Austria 
95—56 (48—21), Austria — Sco
ția 63—42 (28—18). Clasament
final : 1. România 6 p, 2. Israel 
5 p, 3. Austria 4 p. 4. Scoția 3 p.

Ilie GHIȘA, coresp.

11-3 [4-3]
Sîmbătă, la Barcelona

Spania — România

C. ALEXANDRU, N. GINGĂ
IN TURNEUL INTERNATIONAL

Șl I. PĂUN VICTORIOȘI 
DE LUPTE AL BULGARIEI

PERNIK, 
turilor din 
loc, vineri, 
întrecerile 
ternațional 
mane „Memorialul Nikola Pe
trov", competiție aflată la a 
XV-a ediție. 'Sportivii români, 
deși au înfruntat luptători va
loroși din numeroase țări au 
repurtat un frumos succes :

17. în Sala spor- 
localitate au avut 

sîmbătă și duminică 
marelui turneu în
de lupte greco-ro-

ILIE NĂSTASE Șl ION 
DE LA HOUSTON

în turneul de 
Houston (Texas) 
joace semifinalele: Ilie Năstase 
— Vitas Gerulaitis și Adriano 
Fanatta — Eddie Dibbs ; ele 
au fost amînate din cauza unei 
ploi torențiale. In ultimele

tenis de la 
urmau să se

DE ȘAH PE ECHIPE
partide, conduce cu 
pov — Gheorghiu 
câliea — Petrosian 
lașov — Subă 0—1, 
Gheller */,—_ ’
nikov 0—1. Partidele Roma- 
nișin — Vaisman, Urzică — 
Țeșkovski și Dorfman — Un- 
gureanu s-au întrerupt. Alte 
rezultate : Bulgaria — Ceho
slovacia 3*/z—3*/i (1), Unga
ria — Anglia 3’/2—'/2 (4), Iugo
slavia — R. F. Germania 2'/2— 
1‘A (4).

Clasamentul după 3 runde : 
U.R.S.S. 15V2 (3), Ungaria 12*/, 
(4), Bulgaria 12 (1), R. F. Ger
mania 10 (4), România 10 (3), 
Iugoslavia 9*/2 (4), Anglia 8 (4), 
Cehoslovacia 7 (1).

• în runda a doua a turneului 
feminin de șah de la Buda
pesta, maestra româncă Elisa- 
beta Polihroniade a remizat cu 
Eva Kasz (Ungaria), iar in 
runda a treia a cîștigat partida 
cu Worch (R.D.G.). totalizînd 
1,5 puncte (o partidă amînată). 
In fruntea 
puncte, se 
(U.R.S.S.), 
(Ungaria).

• Turneul feminin de șah de 
la Bydgoszcz (Polonia) a conti
nuat cu runda a doua, in care 
Emilia Chiș (România) a ciști- 
gat la Malgoszata (Polonia).

3—2 : Kar- 
1—0. Cio- 
*,i—Vi, Ba- 
Ghițescu —" 

. Pavlov — Sveș- 
.Partidele ~

Vaisman,

clasamentului, cu 2 
află Ahșarumova 

Honfi și Kriszan

C. M. OE HANDBAL TINERET
în Suedia au continuat în

trecerile din cadrul Campiona
tului mondial de handbal mas
culin rezervat echipelor de ti
neret.

Evoluînd în cadrul turneului 
pentru locurile 9—16, reprezen
tativa României a întîlnit, la 
Goteborg, formația Elveției. 
Jucătorii noștri au prestat de 
această dată un handbal de ca
litate, atacînd cu curaj și apă- 

. rîndu-se atent.
condus la pauză 
obținut în final 
cludentă. tabela 

f dicînd scorul de 
tinuare, echipa 
întîlni formația

în cadrul turneului pentru 
locurile 1—8, intr-un veri
tabil meci-cheie, selecționata 
U.R.S.S., una dintre principa
lele favorite la titlul mondial, 
a depășit echipa Iugoslaviei 
cu scorul de 16—12.

Alte rezultate : Suedia — Da
nemarca 25—19, R.F. Germa
nia — Ungaria 16—12, Fran
ța — Olanda 26—18.

48Constantin Alexandru (cat. __ 
kg), Nicu Gingă (cat. 52 kg) și 
Ion Păun (cat. 62 kg) au cu
cerit primul loc la categoriile 
respective. O comportare meri
torie a avut și tînărul Petre 
Dicu, care s-a clasat pe locul 
secund la cat. 90 kg. învingă
tori la celelalte categorii au

S»
tori la celelalte categorii 
ieșit sportivii sovietici 
bulgari.

TIRIAC In turneele

Șl BUENOS AIRES
sferturi, Panatta învinsese 
Rosewall cu 1—6, 6—3, 6—4, 
Dibbs întrecuse pe Solomon 
7—6, 6—1.

Tn sferturile de 
turneului de la 
italianul Bertolucci a 
cu 6—3, 9—7 partida cu Ion 
Tiriac, iar argentineanul Canno 
l-a învins pe Taroczy cu 6—3, 
6—3. In semifinale se vor în
tâlni Villas cu Bertolucci și 
Canno cu Fibak. In finala pro
bei de dublu cuplul Ion 
Tiriac — Wojtek Fibak urmea
ză să întilnească perechea ar- 
gentineană Villas — Alvarez.

Gin

finală 
Buenos

pe 
iar
cu

ale
Aires, 

cîștigat 
cu

După ce au 
cu 13—6, ei au 
o victorie con- 
de marcaj in- 
25—16. In con-
României va 

Kuweitului.

TELEX • TELEX •

HOCHEIȘTII ROMÂNI ȘI-AU ÎNCHEIAT PREGĂTIRILE PENTRU „MONDIALE"
Ultimul joc de verificare a 

echipei reprezentative de ho
chei înaintea startului Ia cam
pionatul mondial de la Viena, 
a avut loc ieri tot în compa
nia echipei de tineret a Ce
hoslovaciei. Deși a jucat fără 
cinci titulari (Varga, Pană, Io- 
niță, Gheorghiu și Axinte) și 
l-a folosit pe Tureanu doar o 
repriză, ,echipa României a

cîștigat și această a treia întîl- 
nire. Scorul general 3—1 (1—0. 
1—1. 1—0) a fost realizat prin 
golurile înscrise de Vișan 2, 
Pisaru și, respectiv. Stras.

Cu acest meci s-au încheiat 
pregătirile echipei noastre in 
vederea C.M. Hocheiștii români 
vor pleca mîine, pe calea ae
rului, la Viena. (C. Antonescu).

BASCHET « 
în turneul de 
C.E. de juniori : Turcia 
galia 96—45, Elveția
79—58 '; Bulgaria 
76—58. e La Mannheim (R.F.G.), 
în semifinalele .Trofeului Albert 
Schweitzer", rezervat juniorilor : 
S.U.A. — R.F.G. 116—47 ; Spania
— Turcia 81—69 • tn turneul
masculin de la Szolnok : Ungaria
— Bulgaria 121—101 ; Grecia — 
Finlanda 98—88 • Campionatul 
U.R.S.S. a fost cîștigat de Ț.S.K.A. 
Moscova care a dispus în finală 
de Dinamo Tbilisi cu 113—91.

a La Praga, Ceho- 
Canada 7—2 (3—1, 0—0, 
marcat

La Dlmitrovgrad, 
calificare pentru 

Portu- 
Siria 

Cehoslovacia

HOCHEI 
slovacia — 
4—1) ; au marcat Stastny (2), 
Pouzar, Novak. Ehberman, Halu- 
pa. Bubla, respectiv Valjl șl La- 
rosh.

La Madrid, în fata a 4 000 de 
spectatori, echipa de rugby a 
Spaniei, viitoarea adversară a 
XV-lui țării noastre, a întrecut 
în cadrul Campionatului euro
pean F.I.R.A. reprezentativa Po
loniei cu 11—3 (4—3).

Rugbyștii spanioli au domi
nat. realizînd două 
încercări prin Oblato și Christin 
precum și o lovitură de pedeap
să. prin Apraiz.

în această partidă. Spania a 
aliniat formația •: Apraiz — 
Christin. Feijo. Torres, Quihone 
— Moriche, Zulet — Noriega, 
Cienfuegos, Oblato — A. Gar
cia, Arantonea — Uria> Zapiain, 
Martin.

înaintea ultimelor meciuri din 
competiție (Spania — România, 
România — Italia și 
Polonia), clasamentul 
fel :
1. Franța
2. România
3. Italia
4. Spania
5. Maroc
6. Polonia

frumoase

Franța 
arată ast-

4
3
4
4
5
4

3
3
2
2
1
1

1 
O
2
2
4
3

119— 
142—
58—
57—
20—201
27— 85

59
20
27
51

MARATONUL DE IA BOSTON
NEW YORK (Agerpres). — 

Tradiționalul maraton interna
țional de la Boston, care se va 
desfășura astăzi, luni, va reuni 
la startul probei aproape 3 000 
de participant!. Principalul fa
vorit al cursei, care măsoară 
42,195 km, este atletul american 
Bill Rodgers. El deține recor
dul traseului de la Boston, pe 
care l-a parcurs în trecut in 
2h 09:55,0. Alături de el, șanse 
de victorie au de asemenea 
Jack Fultz (S.U.A.), învingător 
în ediția de anul trecut, Mario 
Cuevas (Mexic). Jose de Jesus 
și Eduardo Pacheco, ambii din 
Porto Rico.

CAMPIONATE
R. D. GERMANA (etapa 22) : 

Vorwarts Frankfurt pe Oder — 
Wismut Aue 1—9 ; Sachsenring 
Zwickau — Stahl Riesa 2—0 ; 
Dynamo Dresda — Lokomotive 
Leipzig 3—1 ; Union Berlin — 
Hansa Rostock 2—0 ; F. C. Karl 
Marx-Stadt — F. C. Magdeburg 
1—2 ; Cihemie Halle — Dynamo 
Berlin 1—1 ; F. C. Carl Zeiss 
Jena — Rot-Weiss Erfurt 2—1.

22 13 5 4 58-27 31 
22 12 4 6 41-27 28 
22 12 4 6 39-27 28

Primele clasate :
1. Dynamo Dr os da
2. F.C. Magdeburg
3. Carl Zeiss Jena

UNGARIA (etapa 25). Ujpesti 
Dozsa învinsă la scor de Vasas 
(4—1) este amenințată de Fe- 
rencvâros (1—1 cu Seghedin) 
și de Honved (2—0 cu Csepel). 
Alte rezultate : Gyor — M.T.K. 
1—0 ; Szombathely — Zalae- 
gerszeg 1—0 ; Dunaujvăros — 
Bekescsaba 0—0 ; Diosgyor — 
Tatabanya 1—1 ; Dorog — Ka- 
posvăr 2—1.
1. Ujpesti Dozsa
2. Ferencvâros
3. Honved

R. F. GERMANIA (etapa 30). 
Lupta pentru primul loc a de
venit deschisă în urma înfrîn- 
gerii Borussiei Mbnchenglad- 
bach cu 1—0 de către Schalke 04 
la Gelsenkirchen și a victoriei 
repurtate de Eintracht Braun
schweig la V.f.L. Bochum (2—0). 
Surprind scorurile mari : F. C. 
Koln — M.S.V. Duisburg 5—2 ; 
Eintracht Frankfurt pe Main —

Werder Bremen 7—1 ; Saar-' 
brucken — Bayern Miinchen 
6—1 ! (Săptămîna trecută și-a 
făcut reintrarea Gerd Muller, 
care a debutat cu un gol mar
cat în primele 30 de secunde). 
Alte rezultate : Tennis Borussia 
— Hertha
S. V. _________

Bor. Monchongl. 30 
Eîntr. Braunschw. 30 
Schalke 04 30

ITALIA (etapa ... _____
zaro — Verona 2—1, Cesena — 
Torino 0—3, Juventus — Bo
logna 2—1 (s-a jucat sîmbătă), 
Lazio — Genoa 4—1, Milan — 
Foggia 0—0, Napoli — Inter 
0—3 (s-a jucat sîmbătă). Pe
rugia — Roma 3—0, Sampdo- 
ria — Fiorentina 2—2.
1. Juventus 25 19 4 2 42-18 42
2. Torino 25 17 7 1 42-13 41
3. Inter 25 9 11 5 30-19 29

1.
2.
3.

2—0 ! ; Hamburger 
Karlsruhe 2—1.

16 7
13 12
14 8

25).

7 49-29 39
5 47-36 38
8 65-47 36

Catan-

25 18 2 5 70-36 38
25 15 7 3 58-23 37
25 16 5 4 40-27 37

IN PRELIMINARIILE C.M. : 
AUSTRIA - TURCIA 1-0

• în grupa a 3-a a prelimina, 
riilor C.M., Austria a 
ieri, la Viena cu 1—0 
de Turcia, prin golul marcat 
de. Schachner (min. 43).

rezultat, cla
se

în urma acestui 
samentul grupei 
astfel :

dispus, 
(1—0)

prezintă

4
3
3
O

1. Austria 2 2 0 0 2-0
2. Turcia 3 1115-2
3. R.D. Germanâ 2 110 2-1
4. Malta 3 0 0 3 0-6

Următorul meci : Austria -
Malta (30 aprilie).

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
NATAȚIE • tn turneul celor 

6 națiuni de la Rotterdam. Mascu
lin : 200 m - bras — Tarasov
(U.R.S.S.) 2:23,29 : 100 m liber — 
Guarduccl (Italia) 52.31 ; 1 500 m 
liber — Andersson (Suedia) 
15:41,84 ; 200 m spate — Mikolutki 
(U.R.S.S.) 2:07,66. Feminin-: 200
m liber — Annelies Maas (Olan
da) 2:05,64 ; 200 m bras — Debo
rah Rudd (Anglia) 2:38,43.

șah • tn turneul de la Bogota, 
după 9 runde conduce Panno 
7‘/i (1), urmat de Castro (Colum
bia) 7 p șl Garcia (Cuba) 6’/î (1).

SCHI • Slalomul special de la 
timona (Italia) a revenit lui 
Gustavo Thoeni. urmat de Rădici 
și Bleler (toți din Italia).

tenis • în turul 2 al Cupel Da
vis, zona europeană, la Uppsala,

echipa Suediei conduce cu 3—0 
în meciul cu Monaco, calificîn- 
du-se astfel pentru turul următor 
• în sferturile de finală ale tur
neului de la Murcia (Spania^ : 
Gevert — Jauffret 3—6, 6—4. 
Mottram — Dominguez 7—6, 
6—4 ; Higueras — Haillet 
6—3 : Soler — Proisy 6—1, 
în semifinale : Mottram — 
bert 6—0_. 6—3 ; Higueras -
Ier 6—1, 6—2. Proba de dublu a 
revenit francezilor Jauffret —Do
minguez care au întrecut în fi
nală cu 7—5, 6—2 pe chilienii
Cornejo — Gildemeister.

VOLEI • La Ternat (Belgia), 
tn ziua a 3-a a turneului de ca
lificare pentru C.E. masculin : 
Belgia — Spania 3—1 : Ceho
slovacia — Turcia 3—1.

6—0; 
4—6, 
6—0, 
6—4.
Ge-
So-
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