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Ml, la Palatul sporturilor și culturii din capitală

PRIMUL GONG AL EDIȚIEI A VII a 
A „CENTURII DE AUR“

• Boierii români întilncsc chiar din prima u 
adversari valoroți din Cuba și venezuela
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Prestigioase performanțe ale atletelor românce ia C.E. de said de la Milano

ILEANA SILĂI — CAMPIOANĂ EUROPEANĂ
ÎN PROBA DE 1500 m

• In aceeași probă, Natalia Mărășescu pe locul II @ La 800 m, Mariana Suman - medalie de bronz
MILANO, 12 (prin telefon). 

Peste 350 de atleți și atlete de 
pe continent s-au întrecut sîm- 
bătâ și duminică în impună-

JLEANA SILAI

torul Palazzo dello Sport din 
Milano în cadrul celei de-a 
IX-a ediții a campionatelor 
europene pe teren acoperit. 
Prezența la startul concursului 
a numeroase vedete, performeri 
din elita mondială, din rîndul 
cărora n-au lipsit campioni 
olimpici, recordmani mondiali 
sau europeni, a asigurat cam
pionatelor un nivel foarte ri
dicat, la majoritatea probelor 
rezultatele învingătorilor și ale 
primilor clasați fiind superioare 
celor înregistrate la edițiile an
terioare.

Prezent la aceste campionate 
cu o delegație redusă, atletis
mul românesc repurtează un 
frumos succes prin cele trei 
medalii — UNA DE AUR, UNA 
DE ARGINT și UNA DE 
BRONZ — cucerite de exce
lentele reprezentante ale școlii 
noastre de semifond, Ileana Si- 
lai, Natalia Mărășescu și Ma
riana Suman.

Cuvinte deosebite se cuvin 
acestei atlete excepționale care 
este Ileana Silai. La o vîrstă 
(37 de ani) la care colegele sale 
de generație au abandonat de 
mult activitatea competițională, 
Ileana cucerește, aici, la Mila
no, cea mal mare victorie a 
carierei sale sportive, carieră 
în care performanțele de valoa
re nu au lipsit : medalie de 
argint la J.O. din 1968, medalii 
de argint la campionatele euro
pene în aer liber și in sală 

NATALIA MĂRĂȘESCU

(toate pe distanța de 800 m). 
Acum ea se instalează în frun
tea ierarhiei europene a probei 
de 1 500 m, pentru care se spe
cializase in ultimele sezoane.

Desfășurată duminică după- 
amiază, finala probei de 1 500 m 
le avea ca favorite pe reprezen
tantele noastre — creditate cu 
cele mai bune rezultate ale se
zonului : Mărășescu 4:05,0 (re
cord mondial), Silai 4:09,5 — 
și pe vest-germana Brigitte 
Kraus, recordmana mondială la 
1 000 m. Așa cum era de aștep
tat, Natalia Mărășescu a impri
mat cursei un tempo rapid. Ea 
s-a detașat cu cițiva metri, ur
mată fiind de Kraus și Ileana 
Silai, care s-a menținut aproa
pe tot timpul pe poziția a treia. 
Pe ultima parte a alergării, 
Kraus se apropie de lideră, dar, 
cu un finiș impresionant, Silai 
le depășește pe amin două și 
cîștigă clar în 4:07,1, cel mai 
bun rezultat înregistrat vreo
dată de câștigătoarea probei la 
C.E. Campioana își îmbunătă
țește cu aproape două secunde 
și jumătate cea mai bună per
formanță pe care o’ deținea an
terior. Victoria Ilenei Silai — 
pentru care ea șî antrenorul 
său, Silviu Dumitrescu, merită 
toate felicitările — reprezintă 
deopotrivă rodul pregătirii su
perioare, al abilității tactice, 
acurateței tehnice și al unui 
potențial fizic deosebit.

Romeo ViLARA

(Continuare in pag. a 8-a)

Etapa a 21-a a Diviziei A la fotbal

OASPEȚII-UN SINGUR PUNCT!
® Din nou, Continui reușește doar „egal” pe teren propriu @ F.C. Argeș în revenire 
® Universitatea Craiova cîștigă derbyul etapei ® A doua victorie la scor a 
U.T.A. -ei @ F.C.M. Reșița pierde plutonul... Primele 12 clasate, pe distanța de nu

mai 4 puncte

Cea mai numeroasă delegație 
aur" — cea a Venezuelei — la 
de astazi.

Pregătirile pentru participarea 
la turneul internațional de box 
al României „Centura de aur“ 
s-au încheiat. Boxerii care vor 
lua startul în această prestigi
oasă competiție s-au prezentat 
ieri la cîntarul oficial, iar după 
această formalitate au fost efec
tuate tragerile la sorți.

Programat cu două luni înain
tea campionatelor mondiale de 
la Belgrad, turneul internațional 
organizat de federația noastră 
de specialitate a fost conceput 
ca o repetiție generală înaintea 
competiției supreme. Dar, din 
motive tactice, multe dintre fe
derațiile europene au preferat 
să-și pregătească reprezentanții 
pentru campionatele mondiale 
acasă, evitînd să-i verifice in
tr-o competiție de o asemenea 
amploare cum este cea de la 
București. Așa se și explică 
prezența mai puțin numeroasă 
a pugiliștilor europeni la în
trecerile ce debutează azi la 
Palatul sporturilor și culturii 
din Capitală. Pe listele parti- 
cipanților figurează 132 de 
boxeri, dintre care numai 51 
sînt străini, 13 provenind din 
Venezuela și 9 din Cuba (sînt 
prezenți și sportivi fruntași din 

străină prezentă la „Centura de 
un antrenament înaintea startului 

Foto : Ion MIHAICĂ
U.ILS.S., R.D.G., Iran. Algeria).

Cunoscută fiind valoarea bo
xului din aceste două țări — 
care dau majoritatea participan- 
ților străini la „Centura de aur“ 
— este de înțeles că pugiliștii 
români vor avea o sarcină di
ficilă în lupta lor pentru cîști- 
garea competiției și, deci, pen
tru titularizarea în echipa re
prezentativă pe care țara noas
tră o va alinia la C.M. de la 
Belgrad.

Chiar în programul primei zi
le de concurs figurează cîteva 
meciuri de atracție, în care vor 
evolua unii dintre principalii 
candidați la un loc în echipa 
tării noastre. In reuniunea de 
la ora 15 se disting partidele 
FI. Livadaru — W. Rivas (Ve
nezuela), H. Sultan — A. Za
mora (Venezuela). I. Șandor — 
N. Toth (la semiușoară). I. Mi
ron — VV. Rivero (Venezuela), 
M. Costache — L. Echaide (Cu
ba), M. Teofil — C. Aguinagal- 
de (Venezuela), la mijlocie mică 
și, respectiv, semimijlocie etc. 
De asemenea, în ultimul meci

Mihai TRANCĂ

(Continuare în pag. a 7-a)

0 reușită duminică cultural-sportivă la Oămuc (Neamț)

„PLĂMÎNUL TREBUIE SĂ EIE CURAT
CUM E ZĂPADA DE 0 Zl...“

DAMUC, 12 (prin telefon). în 
zori, cete de copii din Huisurez 
și Șugau și-au luat traistele 
brodate cu motive naționale, în 
care nu uitaseră să-și pună 
ceva de-ale gurii, și echipa
mentul de sport, și au coborît 
spre comuna Dămuc. Acolo tre
buiau să se întîlnească cu co
legi care la aceeași oră de di
mineață o porniseră din Iva- 
neș, pe rîul Bicaz, Telec și Bi- 
caz-Chei, cale de mai mulți ki
lometri de mers pe jos, „nu 
de alta, dar ne trebuia o țiră 
de încălzire", cum ne zicea pro
fesorul Victor Constanlinescu, 
de fel din Huisurez. S-au strîns 
la Dămuc cu mic cu mare 
„pentru că plămânul trebuie să 
fie curat cum e zăpada de o 
zi". spune moș fon Toplițeanu, 
care numără 7 decenii și care 
privind la „fuga" celor tineri 
nu uită să adauge cu glas mîn- 
dru : „mi-s dragi copehiii, că și 
eu am crescut 7 și acum îs 
oameni la casele lor". Și fuga 
„mere“ — căci le e mai ușor 
să spună așa decît cros. — e 
foarte înfierbintată. „Dar nu 
mai fugim și doua oară", se 
aude glasul Niculinei Suciu din 
Dămuc, care, terminînd pe lo
cul I la categoria sa nu se 
îndura să se ducă la vestiar. 
Ceva mai departe, electricianul 
Ion Chindea iși consola fata, 
pe micuța Elena, care nu reu

șise să cîștige pe teren pro
priu, spre marea ei supărare, 
căci „în urmă cu un an, la Hui
surez, am fost intîia".

în fața tablelor de șah, fi
guri concentrate. La o masă, 
două fete care... seamănă între 
ele. „Nici nu este de mirare, 
deoarece sint surori. Steluța și 
Valentina Voaideș. Amindouă 
sint din Huisurez", ne spune in 
șoaptă un bărbat brunet. îl 
rugăm să se recomande. Așa 
aflăm că aproape toată fami
lia Voaideș este prezentă Ia 
concursul de șah. Simion Voai
deș, interlocutorul nostru și an
trenorul fetelor, a venit și cu 
feciorul, Viorel, dar și cu fra
tele, Ștefan, „așa, pentru a face 
și noi o partidă" Surorile Voai
deș n-au ciștigat. N-a ciștigat 
nici Mihaela Fîrtală, din Bica- 
zul Ardelean, cea mai mică din
tre concurente („dar am să-i 
pun eu pe frații mei să mă în
vețe mai bine și le arăt eu la 
anu“). Primele Ioduri la fete 
au fost împărțite tot într-o fa
milie. Surorile Lucica și Iulia- 
na Moga din Telec n-au cu
noscut înfrîngerea, „așa ca să 
le facem o bucurie părinților".

Mare aglomerație la tenis de 
masă. Profesorul Ion Tărcălea-

Emanuel FÂNTÂNEANU

(Continuare in pag. a 2-a)

CLASAMENTULREZULTATE TEHNICE

Sportul studențesc - Poliiehnica Tim. 2-0 (2-0) 1. A.S.A. TG. MUREȘ 21 11 4 6 37-21 26
F.C. Constanta - C.S. Tirgoviște 1-0 (1-0) 2. Politehnica Timișoara 21 10 4 7 28-24 24
U.T.A. - Politehnica lași 4-1 (1-0) 3. U. T. Arad 21 9 5 7 35-33 23
Univ. Craiova — Dinamo 3-2 (2-1) 4. Sportul studențesc 21 11 1 9 28-27 23
F. C. Olimpia — F.C. Petrolul 1-0 (0-0) 5. F. C. Argeș 21 9 5 7 33-33 23
F.C. Corvinul - Jiul 1-1 (1-0) 6. S. C. Bacău 21 8 7 6 29-33 23
F.C. Bihor - F.C.M. Reșița 3-0 (2-0) 7. Steaua 21 8 6 7 45-29 22
S.C. Bacău - A.S.A. Tg. Mureș 2-1 (1-0) 8. Jiul 21 10 2 9 3”-32 22
F.C. Argeș - Steaua 3-1 (1-0) 9. Dinamo 21 9 4 8 ui-26 22

10. Univ. Craiova 21 9 4 8 22-20 22
ETAPA VilTOARE (ioi 16 martie) 11. F. C. Olimpia 21 10 2 9 29-29 22

12. F. C. Bihor 21 10 2 9 27-30 22
F.C. Olimpia — Politehnica Tim. (2-3) 13. F. C. Constanța 21 8 3 10 26-32 19
Univ. Craiova - U.T. Arad (1-1) 14. C. S. Tirgoviște 21 7 5 9 17-25 19
Jiul Petroșani - F.C. Constanța (0-1) 15. F. C. Petrolul 21 7 4 10 26-29 18
C.S. Tirgoviște — F.C. Argeș (0-2) 16. F. C. Corvinul 21 5 8 8 20-30 18
Steaua — S.C. Bacău (0-0) 17. Politehnica lași 21 6 5 10 25-23 17
F.C.M. Reșița — A.S.A. Tg. Mureș (1-4) 18. F.C.M. Reșița 21 5 3 13 18-37 13
Politehnica lași — Sportul studențesc (1-2)
F.C. Petrolul - F.C. Bihor (0-1) Relatări de la meciurile etapei a 21 -a a Di-
Dinamo — F.C. Corvinul (1-1) viziei A în pag. 4-—5

GOLGETERI1
14 GOLURI : D. GEORGESCU 

(Dinamo) — 2 din 11 m.
11 GOLURI : Rădueanu (Stea

ua). Broșovschi (U.T.A.) — 3 
din 11 m.

10 GOLURI : Buduru (F. C. 
Constanța). Hajnal (A.S.A. Tg. 
Mureș), Zahiu (Steaua) — 1 din 
11 m

9 GOLURI : Radu II (F. C. 
Argeș) — 3 din 11 m.

.. Așa s-a înscris golul 
doi : la o lovitură de 
colț, Stroe, încolțit in 
careul mic, a recurs la 
o execuție de efect, dar 
și de... viteză, trimițind 
cu călcîiul balonul in 

plasă
Foto : V. BAGEAC
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„Cum putem face ședin

țele noastre de analiză a 
activității mai atractive, mai 
eficiente, mai la obiect 7“ 
s-au întrebat într-o zi mais
trul principal Ștefan Eros, 
președintele asociației spor
tive „Electromureș", și cei
lalți membri ai consiliului 
acestei puternice asociații 
din Tg. Mureș. Răspunsul 
la această întrebare a venit 
rapid, cu ajutorul... Cineclu- 
bulul întreprinderii.

Și, la 
lansarea 
cerea la

Zilele
zitat asociația, se lucra din 
plin Ia imprimarea fondului 
muzical și la înregistrarea 
comentariului pe filmul de 
circa o jumătate de oră cu- 
prinzînd aspecte de la toate 
competițiile organizate 
„Electromureș", 
interne. întreceri 
dei". participări 
faze locale ale
cursuri republicane de masă 
sau de performantă. (Să no
tăm că „Electromureș" are 
secție de Dopice în Divizia 
A, secții de tenis de masă, 
alpinism, fotbal, a înființat 
recent secții de lupte clasice 
și box și — după cum ne de
clara prim-vicepreședintele 
C.J.E.F.S.. loan Bogdan —

fel de promptă ca 
ideii a fost si... tre- 
actiune !
trecute, cînd am vi-

I de
campionate 
ale „Dacia- 
la diverse 
unor con

I
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FESTIVAL
DE GIMNASTICĂ RITMICĂ

ÎNTA-0 SALĂ RECE,
«PRIMITOARE

Duminică dimineață, în sala de 
sport a Liceului „Ion Neculce" 
s-a desfășurat o frumoasă între
cere în cadrul „Daciadei" : 
Festivalul sportiv al ansam
blurilor de gimnastică rit
mică din sectorul 8 al Capitalei. 
Au evoluat 11 reprezentative de 
școli generale și licee, cu exer
ciții bine pregătite, executate cu 
multă, multă ambiție. Căci am
biție multă au avut micile gim
naste să evolueze gingaș, suri- 
zățor,_ într-o sală rece, complet 
neîncălzită. Neîncălzită și cu 
ușa principală mereu deschisă 
(pur și simplu, nu se închidea) 
prin care au intrat vreo 10 
spectatori — părinți, obișnuitul 
afiș ce trebuia să anunțe con
cursul. lipsind. Lipsind, dealt
fel, și băncile pentru eventualii 
spectatori...

Dar cum spuneam, tinerele 
gimnaste au evoluat la înălțime. 
Pionierele de la Școala generală 
nr. 187 din comuna Mogoșoaia 
au pregătit exerciții bine alese, 
apreciate de specialiști. De un 
frumos succes s-au bucurat for
mațiile școlii generale nr. 180 
(prof. Lia Harko), liceul indus
trial nr. 22 (prof. Aurora Ale- 
xandrescu). Am reținut, de ase
menea. evoluția bună a echipei 
masculine a Școlii generale nr. 179 ' - - - -- - ■
ția 
de 
tru 
(cl.
și Olga Pintea (mezina echipei — 

(prof. Vasile Marin), gra
și buna pregătire a elevelor 
la Liceul industrial „Dumi- 
Petrescu" : Nina Dumitracbe 
X), Daniela Gănescu (cl. X)

„PLAMINUL TREBUIE SA FIE CURAT7z
•••

(Urmare din pag. I)

în- 
ca- 
am

nu abia mai face față. Cel din
ții își înscrie numele pe lista 
învingătorilor Ion Oniga din 
Ivanes, pentru care finala n-a 
fost nici grea nici ușoară, 
„pentru că am fost bine pregă
tit dar am avut si un adversar 
bun". Pe Virginia Roțu din 
Huisurez, participantă și la 
trecerile de schi fond din 
drul finalelor „Daciadei", 
recunoscut-o după echipamen
tul care amintea de faptul, că a 
fost prezentă și la Izvorul Mu
reșului. A concurat la cros, dar 
vrea să-și încerce îndemîna- 
rea și la tir. N-a reușit prea 
mult pentru că Niculina Cova- 
san din Dămuc n-a lăsat ni
mănui nici o speranță, nici mă
car băieților. („No, amu o ieșit 
bine, dar trebuie să trag mai 
mult").

Sportul

*A

Inițiativa sâptămînii //DE AR Fi TRĂIT MAMA VRÎNCIOAIA,
FECIORII ElCIT S-AR MAI FI BUCURAT DE //

• ••g
$

I
CC.

s-a remarcat prin organiza
rea „Daciadei"- și a campio
natelor asociației în 7 ramuri 
sportive).

Așadar, la viitoarea anali
ză, după obișnuitul raport pe 
care-1 va citi președintele 
asociației, toată lumea... la 
cinematograf 1

Dar nu pentru amuza
ment. ci pentru o ilustrare 
vie, concretă, exactă a dării 
de seamă.

Fiecare secție a întreprin
derii, fiecare atelier se va 
vedea în film, cu prezențele 
dar și cu... absențele sale de 
la diversele acțiuni sportive, 
cu rezultatele „negru pe alb" 
ale muncii de propagandă, 
ale. mobilizării la acțiunile 
inițiate, de la gimnastica la 
locul de muncă pînă la ser
bările cultural-sportive de la 
baza nautică de pe Mureș.

Așadar, o analiză în care 
înscrierea la < 
face mai mult 
li culei.

Iar cifrele î 
putea fi ușor 
cu... filmul startului la 
tare sau cutare probă.

Fără îndoială, o bună 
țiativă a inimoșilor activiști 
sportivi din prestigioasa în
treprindere mureșeană...

&

va 
pe

cuvînt se 
pe baza...

raportate
■ confruntate

cu

vor

ini-

"ndu URZICEANU

la plin program — gimnastele de la Liceul industrial nr. 22
Foto : Ion MIHAICĂ

cl. Vil-a) pregătite de profesoa
ra Marcela Cîmpineanu.

A fost o întrecere frumoasă, 
cam pretențios intitulată „Fes
tival", dacă avem în vedere 
partea organizatorică. Adică, 
lipsurile de organizare amintite, 
la care am mai adăuga : vestia
re la fel de reci, neprimitoare, 
eu resturi de tot felul pe jos, 
rămase probabil de săptămîna 
trecută ; neasigurarea unei asis
tențe medicale pentru cele 11 
echipe (alcătuite din aproape 
100 de copii), nimic în sală care 
să dea cadru festiv unei între
ceri cuprinsă în „Daciadă",

Desigur. C.O.E.F.S. al secto
rului 8 și-a „bifat" în planul 
competițional și realizarea aces
tui concurs. Copiii, însă, care 
s-au pregătit doi anj pentru a- 
ceastă zi (cei de la Școala ge
nerală nr. 180) nu vor uita cu- 
rînd atmosfera „rece" în care 
au evoluat 1

Vasile TOFAN

tot, în uniformele lor 
cu cruce roșie, Elena

săi de școală și de 
locale. „Matematica 
afinități cu sportul, 
in amindouă voință, 
perseverență pentru 
dificultățile unui e-

Peste 
albastre 
Chindea, Ileana Roșu și Maria 
Bucur stau gata să intervină. 
„Musai, altfel nu se poate fără 
noi, doar este concurs mare, nu 
glumă".

în inima acestei reușite ac
țiuni s-a aflat profesorul de 
matematică Gheorghe Scurtu, 
unul dintre animatorii sportu
lui pe aceste meleaguri, ajutat 
de colegii •• • 
organele 
are multe 
Iți trebuie 
pricepere, 
a rezolva 
xercițiu sau ale unui concurs. 
Iată de ce eu și ceilalți colegi 
încercăm să răspindim in rin- 
dul copiilor dragostea pentru 
sport".

Primele ore ale înserării s-au 
lăsat peste sat. La căminul cul
tural acțiunea continuă. După 
întrecerile din cadrul „Dacia
dei*  urmează un frumos spec
tacol în cadrul Festivalului na
țional „Cintarea României*.

locuitorii Fitioneștilor. 
într-o zi 

cînd
de 
se 
în 
de 

,De-ar
cit

Zăbrăuți, fir de apă molcom, 
închide, intr-un fel, pe la mia
zănoapte, țara de basm a 
Vrancei în dreptul unei așe
zări cu oameni chipeși și har
nici,
I-am  cunoscut 
sfirșit de săptămină, 
întreceau, cu mic cu mare, 
„Daciadă". inaugurînd ediția 
vară a marii competiții. „J“ 
fi trăit mama Vrîncioaia, 
s-ar mai fi bucurat de feciorii 
ei minunați, sprinteni ia aler
gare", ne spunea, cu inima nal- 
pitînd de emoție. Gheorghe 
Mîrza, om între două vîrste, 
muncitor în cooperativă, ne
lipsit însă de la viața spor
tivă a Fitioneștilor. gospodar 
de frunte. „Nelipsit, fiindcă îi 
place să-și vadă copiii altfel 
de cum era cu decenii in urmă, 
cînd o minge de fotbal adusă 
aici, ar fi fost privită cu ace
eași uimire ca și o rachetă 
coborită dintre galaxii"... ne 
mărturisea prof. Valeriu Gri
goraș, în antractul probelor de 
cros. V. Grigoraș este omul 
care a adus... sportul pe aces
te meleaguri. Profesorul, și el 
om între două vîrste acum, n-a 
ales orașul, cum l-ar fi fost 
lesne să o facă, ci a poposit 
aici, după o... Ileană Cosînzea- 
nă, întemeindu-și casă si fa
milie. Și. în pofida zîmbetelor 
celor din jur (a colegilor din 
cancelarie, care încercau să-1 
liniștească „Măi Valerică, n-o 
să faci prea mare 
sportul aici") omul 
s-a ambiționat, a 
sport un nrieten al 
primul rînd al

treabă cu 
a stăruit, 
făcut din 
tuturor. In 

.Temerarilor",

40 de duminici de sănătate oferite bucureștenilor

MAȘINA E UN•»

SI LOCUL
de ani, s-a

ai 
al

Iosif Filip. 53 
sculat ieri, duminică, la ora 5. 
Alexandru Sîibu, 63 de ani. la 
ora 5,30. Ion Nicolau, 61 de ani, 
tot la 5,30. iar Mihai Gustau, 
45 de ani, la 6. La fel s-a pe
trecut în fiecare duminică, in- 
cepînd cu cea din 19 februarie, 
și așa va continua încă alte 37 
ale anului 1978, pînă la dumi
nica din 19 noiembrie. In total, 
40 de sfirșituri de săptămină 
în care programul a fost deja 
stabilit cu ore fixe de scula
re. cu noaptea în cap, pentru ca 
fiecare dintre ei și alți cîțiva 
inimoși, să găsească timpul ne
cesar deplasării dintr-o parte 
sau alta a Bucureștiulul pînă la 
pădurea Brăneștilor. Aceștia și 
alți cîțiva mari sprijinitori 
sportului orientării, adică 
alergării prin pădure și a gă
sirii unor posturi fixe doar cu 
ajutorul hărții, busolei și... fle
rului. sînt inițiatorii unei ac
țiuni sportive demne de toată 
lauda. Au înființat un „centru 
permanent de antrenament" 
care este, insă, o titulatură prea 
pretențioasă ia prima vedere. 
E adevărat că acest centru 
vrea să fie un cadru organizat 
de pregătire a sportivilor legiti
mați la diferite asociații ale 
Capitalei. Dar tot atît de ade
vărat este că el așteaptă și pe 
alți oameni, indiferent dacă au 
practicat sau nu vreodată, 
vreun sport ; indiferent dacă au 
3 sau 85 de ani ; indiferent 
dacă sînt medici, studenți, teh
nicieni, pensionari. muncitori, 
șoimi ai patriei, profesori ; Și 
chiar dacă centrul de antrena
ment înseamnă „antrenament 
pentru sportivi", pe trasee gre
le, cu posturi bine ascunse, cu 
medii ridicate de timp pentru 
alergare, acei „oameni fără de 
virstă" de care aminteam la 

elevii din asociația sportivă a 
școlii — peste 300 de copii și 
tineri, apoi al celorlalți flăcăi 
din comună. „Eram primul pro
fesor de sport cu studii supe
rioare venit în această așezare 
rurală, ceea ce desigur mă o- 
bliga să fac mai mult decit 
predecesorii mei". Sigur, așa 
este, argumentul convinge. Dar. 
cunoscîndu-1 pe dascăl, intuin- 
du-i structura și vocația pen
tru o muncă organizată, sîn- 
tem convinși că. oricum, ar fi 
răzbătut, și ar fi făcut din ti
neri, în primul rind. cei mai 
prețioși aliați

Iată, acum, la cros, la me
ciurile de handbal (cel mai în
drăgit joc sportiv la Fitionești) 
și șah. la partidele de tenis de 
masă, dascălul de sport a avut 
în jurul său toată suflarea din 
comună, copiii, tinerii, în pos
tura de eroi ai întrecerilor. Iar 
colegii de cancelarie —• cola
boratori. oficiali și started. Și, 
alături de ei, muncitorii coo
peratori. care își au fiii si fii
cele la școală sau în diferite 
sectoare de muncă din comună.

N-a fost prea darnică ziua 
de duminică la Fitionești. Un 
vînt șiret s-a strecurat dinspre 
înălțimi, aducind cu el. în răs
timpuri. ace de gheață. Dar 
concurenții au făcut abstracție 
de acest amănunt, pentru toți 
întrecerea a însemnat. într-a-

SPORTIVI DE LA STEAUA IN MIJLOCUL

ul tima vreme ca oaspeți 
de la clubul Steaua, 
din județul. Timiș, a 

un atractiv „dialog" în-

SiMPATIZANȚlLOR LOR DE LA SATE
Tomești și Izvoarele — două 

comune, situate la citeva sute 
de kilometri distanță, care au 
avut în 
sportivi 
Prima, 
găzduit
tre componenții secției de box 
a clubului — între care s-au 
numărat Năstac, Livadaru, 
Buzduceanu — și tinerii din lo
calitate ; în a doua, din județul 
Teleorman, amatorii de sport de 
aici și din împrejurimi i-au a- 
vut ca interlocutori pe Gh. Gru
ia. Gh. Berceanu, Gh. Bartha 
și Gh. Viziru.

Demonstrațiile oferite de bo
xeri, împărtășirea impresiilor 
de la mările competiții la care 
au participat, sau sfaturile teh
nice oferite de Gruia sau Ber
ceanu nu vor fi uitate prea 
curînd de tinerii săteni. Cum nu 
vor fi uilole, desigur, nici vizi
tele pe care sportivii steliști 

începutul reportajului, au- ame
najat și trasee pe care oricine 
le poate străbate la pas, sau se 
poate iniția intr-un sport ce 
poate deveni de performanță 
(dacă vîrsta și talentul o îngă
duie...). sau pur și simplu men
țin mai proaspătă sănătatea Așa 
a fost posibil ca duminică să con- 

Orientarea sportivă sau sportul care poate fi practicat de orice 
și 85 de ani...amator intre 3 

semnăm mai multe „premiere 
sportive" în viața unor oameni 
care au trecut chiar binișor de 
prima tinerețe. Bunăoară, Petre 
Mateiaș, de 42 de ani. A coborît 
oarecum stingherit din mașină, 
împreună cu fiul său, Mihai. în 
virstă de 10 ani. A aflat mai 
întîi amănunte despre con
cursul pe care comisia municipa
lă de turism-alpinism îl organi
za și. mai mult curios decît con
vins. s-a înscris pe listele de 
participare și a dispărut în 
pădure, alergînd ușor, în urma 
fiului. A revenit după vreo 
oră, cu obrajii îmbujorați. Și 
tot atunci a acordat și primul

devăr. o mare sărbătoare, așa 
cum s-a întimplat și in iarnă, 
la săniuș, pe Dealul viilor, du
minică de duminică.

Nu insistăm asupra rezulta
telor... Vom aminti numai nu
mele cîtorva copii și tineri „de 
ispravă", cum ni i-a prezentat 
prof. Mihai Stoian, prim-vice- 
președintele Consiliului orășe
nesc Panciu pentru educație fi
zică și sport : Dănuț Bacalu, 
Marian Airinei. Catia Grigoraș, 
Liviu Danciu, Dorina Hărăbor, 
George Pătrășcanu și Maria 
Crăciun. Copii și tineri care au 
descifrat alfabetul atletismului, 
al multor jocuri sportive, aici, 
in comuna lor natală, sub în
drumarea dascălului de 
Valeriu Grigoraș.

...Lingă bucuria citită 
tele tuturor, o singură 
de întristare a lui Costică Ghi- 
mici. un ghem de copil dintr-a 
șasea, posomorit că nu s-a nu
mărat printre ciștigători. 
nu se 
ce ?“...
„Pentru că vreau să cresc și 
eu voinic, ca Romică Lupu : ce, 
numai el să aibă peste un me
tru 70?!“ Așa cum l-am asigu
rat și noi — prin sport, făcut 
zilnic. Costică Ghimici il va 
ajunge și pe Romică. dar și pe 
alți „uriași" din comună...

sport.

ne fe- 
umbră

Dar 
va lăsa ! „Și știți de 

„De ce, Costică' 
să cresc

T. BRĂDEȚEANU

diverse unități 
cea de la Fabrica

le-au făcut în 
economice 
de sticlă din Tomești. spre e- 
xemplu — unde bucureștenii au 
cunoscut citeva dintre preocu
pările și realizările gazdelor.

Prin intermediul a două fil
me — „Steaua la a XXX-a 
aniversare" și „Racheta de aur" 
— sau pe... viu. iubitorilor de 
sport din localitățile vizitate li 
s-au oferit aspecte inedite din 
activitatea clubului. Primirea 
călduroasă • făcută de fiecare 
dată de gazde, succesul de care 
s-au bucurat aceste întîlniri sînt 
argumente convingătoare în pri
vința utilității acțiunii. Atît pen
tru sportivi, cit și pentru su
porteri. Motiv pentru care. în 
vară, reprezentanții Stelei se 
vor afla din nou printre tine
rii din Tomești. Dar nînă atunci, 
ei mai au de onorat multe alte 
invitații...

Marian STAMATE

H

interviu sportiv al vieții sale : 
„Conduc mașina de mai multă 
vreme. Astăzi am aflat, insă, că 
una dintre întrebuințările sale 
cele mai potrivite este aceea de 
a asigura transportul intre Io" 
euința din oraș și locul unde 
poți alerga în 
liber...

...Duminică, la pădurea Bră- 
nești. au alergat printre copaci 
vreo 50—60 de tineri și vîrstnici. 
10 dintre al. pentru prima dată 
în viața lor, au fost concurenți. 
„N-au fost prea mulți" — s-ar 
putea spune. Dar reporterul nu 
trebuie să uite că ieri a suflat 
un vînt rece, prea rece pentru 
mulți începători în ale sportu
lui în aer 
cele 40 de 
rămas încă

In fond 
contează cel mai mult...

liber. Și nici 
duminici, au 
37.

rezultatul

că din 
mai

final

Radu TIMOFTE



Campionatul de rugby este relansat

FARUL PIERDE LA PETROȘANI, 
STEAUA CÎSTIGĂ LA BÎRLAD!STEAUA CÎȘTIGĂ LA

REZULTATE TEHNICE : Știința Petroșani — Farul Con
stanta 6—0 (6—0), Rulmentul Birlad — Steaua 16—24 <9—0) ; 
R. C. Grivița Roșie — Universitatea Timișoara 9—6 (3—0), 
Dinamo — Rapid 18—4 (12—0) ; Olimpia București — Poli
tehnica Cluj-Napoca 9—6 (6—3) ; C.S.M. Sibiu — R. C. Spor
tul studențesc 8—9 (4—3) ; Minerul Gura Humorului — Poli
tehnica Iași 19—1 (0—4) ; C.S.M. Suceava — T. C. lud. C-ta
0—6 (0—0).

Gazdeie mai realiste,
mai convingătoare

PETROȘANI, 12 (prin tele
fon). De 3—4 ani încoace Farul 
caută să scape de complexul pe 
care il are in fața echipei din 
acest oraș. Iar acum, lansată de 
pu(in scontata victorie asupra 
Stelei, echipa constănțeană pă
rea la un pas de... fericire. Un 
succes i-ar fi netezit, probabil, 
drumul în tentativa de recuce
rire a titlului. Numai că meciul 
acesta — a cărui istorie a înce
put să se scrie încă din seara 
precedentă. odată cu primii 
fulgi de nea, terenul fiind aco
perit la ora fluierului inaugural 
al arbitrului de un strat .gros de 
zăpadă — nu a făcut excepție 
de la „regulă”, studenții Văii 
Jiului terminind (merituos) în
vingători : 6—0 (6—0). Fosta 
campioană a acuzat vizibil con
dițiile grele de joc, neregăsin- 
du-se decit în puține faze. Ști
ința. în schimb, s-a arătat mal 
realistă.

Din păcate, această partidă a 
abundat in momente de nespor- 
tivitate atit in teren (unde s-au 
schimbat destui pumni) cit și în 
tribune (de unde s-a aruncat 
cu bulgări de zăpadă și s-au 
proferat injurii), toate acestea 
făcindu-ne să regretăm absen
ța unui observator federal.

Arbitrul Dragoș Grigorescu a 
căutat să facă incă din start or
dine, eliminîndu-1 în min. 20 pe 
Budică, ca element declanșator 
al unei altercații (deci gazdele

Acțiune de atac a echipei R.C. Grivița Roșie. Cu balonul, Băr- 
găunaș, unul dintre cei mai activi jucători din formația bucu- 
reșteană Foto : Ion MIHAICA

RAPID ȘI DINAMO
ACUMULEAZĂ PUNCTE...

Cea de a treia etapă a Di
viziei A (seria I) a programat 
în Capitală doar partida din
tre Rapid și Progresul. Fero
viarii au hiat un start bun 
(4—0), dar la mijlocul întâl
nirii diferența dintre cele 
două echipe nu mai era decît 
de un singur goi (4—3). Și în 
cel de al treilea „sfert” dis
puta a fost echilibrată; cu 
mai mul t curaj, jucătorii Pro
gresului ar fi putut egala. 
Rapid a păstrat însă iniția
tiva (6—4) și s-a desprins net 
în ultima repriză, cînd Rusu 
și Slavei au transformat două 
penalty-uri, aducînd echipei 
tor cea de a 3-a victorie con
secutivă, de această dată cu 
scorul de 8—4.

• La Cluj-Napoca, Voința
— fără CI. Rusu și R. Rusu 
(suspendat) — nu a avut pro
bleme prea grele în fața 
formației C.N.U. Gazdele au 
folosit în acest meci 3 juniori 
talentați, fapt care nu i-a îm
piedicat să domine autoritar 
și să cîștige cu 8—4. (M. Radu
— coresp.).

• La Oradea, Dinamo a în
vins pe Crișul mult mai greiu 
decît era de așteptat. Succe
sul bucureștenilor, mai ma
turi și mai siguri în acțiunile 
ofensive, nu poate fi conte

au evoluat 60 de minute cu un 
om in minus !). Dar și în con
tinuare meciul s-a jucat la o 
tensiune Înaltă; Bucos, ca să 
dăm numai un exemplu, ar fi 
meritat și el aceeași pedeapsă, 
in min. 35. pentru „piciorul” a- 
plicat lui Enciu Stoica (coleg de 
națională !)•

Farul a dominat la început, 
dar au marcat gazdele prin 
Enciu Stoica (1. p. min. 26). A- 
mintitul gest al lui Bucos a 
fost, parțial, sancționat. Tudose 
găsind și el ținta. Deci. min. 35. 
Știința — Farul 6—0. in fapt 
scor la pauză și. totodată, re
zultat final. Repriza secundă a 
adus. în fine, cîteva șarje de 
rugby autentic, fosta campioană 
avind tresăriri de orgoliu in 
min. 56 și 72.

Formații : ȘTIINȚA : Tudose 
— O. Stoica, FL Dumitru. Budi- 
câ. Mercs — Nedelcu, Neagu — 
E. Stoica, Viern, Mesaroș — L 
Aurel. Vimaa — Oprea. Ortele- 
C3n. Bunduc. FARUL : Dinu — 
Ianusevici (min. 65 Burghelea), 
C. Vasile. Holban, Motrescu — 
Bucos, Olteana — Borșaru. FI. 
Constantin. Podara — Urdea 
(min. 47 Malancu), Mușat — Io- 
niță. Grigore. Bâdoiu.

Geo RAEȚCH1

Rezultat incert piuă aproape 
de final...

Așa a fost la meciul dintre 
R. C. Grivița Roșie și Universi
tatea Timișoara, două formații

stat. Totuși, trebuie consem
nat faptul că golul lui Făr- 
cuță (min. 6) nu a fiost va
labil, mingea intrând prin 
plasa laterală (ruptă) a poe
ții ! (I. Ghișa — coresp.).

Astfel, înaintea următoarei 
etape (joi 18 martie), care 
programează și meciul Dina
mo — Rapid, cele două echi
pe fruntașe au rămas neîn
vinse în fruntea atașamentu
lui.

RAPID — PROGRESUL 
8—4 (3—0, 1—3, 2—1, 2—0). 
Au marcat ; O. Rusu 3, Olac 
2, Slavei 2, Schervan (Rapid) 
și Manea 2, Florincescu, Ion 
Gheorghc (Prog.). Au arbitrat: 
R, Timoc (Cluj-Napoca) și Șt. 
Mihai (Buc.).

VOINȚA CLUJ-NAPOCA — 
C.N.U. 8—4 (2—1, 2—2, 2—0,
2—1). Realizatori : A. Szilagy 
4, Gyarfas 2, I. Pop, Colceriu 
(Voința) și L. Pleșca 2, Gheor- 
ghevici 2 (CNU). Au condus: 
R. Schilka (Buc.) și I'r. Si
mon (Tg. Mureș).

CRIȘUL — DINAMO 5—7 
(1—1, 1—1, 1—3, 2—2). Au 
înscris : V. Rus 2, D. Popescu 
2, Fărcuță, Nastasiu, Gaiță 
(Dinamo) și Gordan 2, Costreș 
2, Racz (Or.). Arbitri : N. 
Nicolaescu (Buc.) și V. Bur
den (Cluj-Napoca). 

care — confirmind așteptările 
și anticipările noastre — s-au 
angajat, incă din start, intr-o 
dispută susținută pentru fiecare 
balon. Mai tehnică, echipa 
bucureșteană poate că ar fi reu
șit să se impună sau sâ se de
tașeze. Dar condițiile vitrege in 
care s-a jucat, pe un vînt pu
ternic, in rafale, cu dese schim
bări de direcție, au influențat 
mult evoluția întrecerii, deter- 
minînd repetate greșeli de pre
luare sau de dirijare a baloane- 
lor. Rugbyștii bucureșteni au 
avut in Dinu un bun coordona
tor, secondat prompt de majo
ritatea colegilor din pachetul de 
înaintași și chiar din treisfer- 
turi. Ei au beneficiat, de ase
menea, de un transformer des
tul de inspirat. Podărăscu (fun
daș in acest meci, post pe care 
s-a descurcat in general bine), 
autorul a două dintre cele trei 
lovituri de pedeapsă care le-au 
asigurat victoria. A treia l-a 
avut ca autor pe Fălcușanu. Și 
tot gazdele au inițiat citeva 
șarje foarte aproape de a ti fi
nalizate. Păcat, insă, că s-a a- 
buzat de jocul r« piciorul, ex- 
pediinda-se multe baloane in 
margine, in situații in care an 
joc la mină, pe spații mai res
trânse. ar fi determinat desigur 
□n alt curs al partidei și poate 
și al scorului. Rezultatul a 
rămas incert pină aproape de 
final — Peter (2 l.p.). După 
ce scorul a ajuns 9—6 (min. 77). 
oaspeții au forțat egalarea. au 
și avut o acțiune de mare spec
tacol, o tentativă de șarjă de 
pe o parte pe cealaltă a tere
nului, dar care, dintr-o lipsă de 
coordonare, s-a oprit la margi
nea liniei de ..22“.

R. C. GRIVIȚA ROȘIE: Podă
răscu — Negoescu. Râdoi. Stan- 
cu, Marin — Fălcușanu, Bâr- 
găunaș — I. Florentin (Voicu), 
Vlad, Pena (Bălan) — Tufeanu, 
Stroe — Scarlat. Pasache. Dinu.

UNIVERSITATEA Matei — 
M. Suciu, Chiriță, Raicu, Radu — 
Peter, Jurj — Panainte. Dumi
tru, V. Suciu — 'Gțlucu, Chio- 
reanu — Preda (Cojocaru), Al. 
loniță. Flore a.

Tiberiu STA Mă

Emoții pentru Steaua, la Birlad!
Joc plăcut, cu multe acțiuni 

spectaculoase. Rulmentul a do
minat in prima repriză și în 
finalul partidei ; Steaua, după 
pauză. învingătorii au înscris 5 
încercări (Munteanu — două, 
Morariu, Postolachi și Zafiescu 
cite una), dintre care două 
transformate de D. Alexandru. 
Echipa gazdă a marcat prin 
Branga (2 1. p.), Mihalcea și 
Peiu (drop) și Dănescu (inc.)

Foarte bun arbitrajul lui C. 
Cristăchescu (Eliade SOLO
MON, coresp.) .

Celelalte rezultate ne-au fost 
transmise de Oct. Guțu. I. Bo- 
țocan, D. Bolohan și I. Mîn- 
drescu, corespondenți.

în clasament : 1. Știința Pe
troșani (46—20), urmată de î. 
Farul (46—37), 3. Steaua (100— 
48) și 4. R, C. Grivița Roșie 
(43—24) toate cu 10 puncte Ga 
egalitate de puncte și victorii 
se are în vedere rezultatul di
rect). în continuare : Dinamo 
(8 p.), Universitatea și Rulmen
tul (cite 6 p.) și Rapid (4 p.). 
în grupa a Il-a valorifică : 9. 
Sp. studențesc (11 p.), 10.
C.S.M. Sibiu (10 p.), 11. T. C. 
Ind. (10 p.), 12. Politehnica Iași 
(8 p.), 13. C.S.M. Suceava (7 p.), 
14. Olimpia (7 p.), 15. Minerul 
Gura Humorului (6 p.). 16. Po
litehnica Cluj-Napoca (5 p.).

----------------- .Au-am îmi ■un

De azi, 
la Brașov

începînd de astăzi, timp de 
trei zile, Sala sporturilor din 
Brașov va găzdui întrecerile 
turneului final (locurile 1—4) al 
campionatului feminin de volei.

PROGRAMUL JOCURILOR
Luni, de la ora 16,30 : Di

namo — Chimpex și Peni
cilina — Farul. Marți, de la 
ora 16,30 : Chimpex — Pe
nicilina și Dinamo — Farul. 
Miercuri, de la ora 17 : Pe
nicilina — Dinamo (meci te
levizat cu începere de la ora 
17,30) și Chimpex — Farul.

La această ultimă fază a com
petiției iau parte, după cum am 
anunțat, formațiile Dinamo 
București, Penicilina Iași, Fa
rul și Chimpex Constanța.

Diapută spectaculoasă sub panoul studentelor in partida Politehnica 
— Rapid desfășurau duminici dimineața in sala Floreasca. 

Foto : V. BAGEAC

Divizia A la baschet feminin

ÎN DERBYUL ETAPEI, 
RAPID - POLITEHNICA 1-1

Etapa a XVII-a a Diviziei A 
La baschet feminin a avut o 
desfășurare interesantă, din a- 
cest punct de vedere detașin- 
du-se, mai ales, partidele din 
sala Floreasca din Capitală, in 
care fiecare echipă a fost în
vingătoare și învinsă.

PROGRESUL BUCUREȘTI — 
UNIVERSITATEA CLUJ-NA
POCA 1—1 : 80—77 (41—38) și 
67—72 (35—34). în partida de
sîmbătă bucureștencele au ju
cat de la egal eu baschetba
listele de la Universitatea Cluj- 
Napoca. Ele nu s-au lăsat im
presionate de experiența și va
loarea adversarelor lor și, a- 
vtnd In Leabu și Bradu două 
jucătoare în formă, au obținut 
o meritată victorie. Meciul de 
duminică a fost la fel de e- 
chilibrat. De data aceasta, cele 
care au evoluat mai aproape 
de valoarea lor au fost clujen- 
ceje care au avut in Doina Ma
tte o realizatoare de excepție 
(36 de puncte), care a marcat 
jumătate din coșurile echipei 
sale. Cele mai bune : Leabu 
24 +22, Bradu 25+22, de la Pro
gresul, respectiv Mathe 8+36, 
Aszalos 18+18. (P. O).

POLITEHNICA BUCUREȘTI 
— RAPID 1—1 : 64—79 (27—39) 
și 72—69 (46—38). Ambele me
ciuri au fost foarte disputate. 
Sîmbătă, feroviarele — cu Ște- 
fania Basarabia și Mariana An
dreescu în bună dispoziție de 
joc — au cîștigat clar, la o di
ferență apreciabilă, lâsînd im
presia că nici cea de a doua 
intilnire nu le va pune prea 
multe probleme. Duminică, în
să, elevele lui Grigore Costescu 
au evoluat mai bine, au anihi
lat-o pe Mariana Andreescu și 
au obținut victoria diupă o în
trecere echilibrată, în unele 
momente, de bună valoare teh
nică, care a plăcut publicului 
spectator. S-au remarcat : Ba

TURNEUL FINAL (locurile 1-4) 
CAMPIONATULUI FEMININ DE VOLEI

Avînd in vedere zestrea de 
puncte (și de seturi) cu care se 
prezintă la start cele patru 
competitoare, este greu de pre
supus că actuala ierarhie a 
fruntașelor va suferi modificări 
esențiale după cele trei zile de 
întreceri. Lidera clasamentului, 
bunăoară — neînvinsă în cele 
22 de partide susținute — nu 
mal poate pierde primul loc în 
urma turneului final, iar Peni
cilina, cu avansul de 5 și, res
pectiv, 6 puncte față de cele 
două reprezentante ale litora
lului și-a asigurat poziția se
cundă în clasament. Deschisă 
rămîne, deci, doar disputa pen
tru treapta a 3-a a podiumu
lui de premiere, în care Chim- 
pexul — revelația actualei e- 
diții — are de partea ei avan

sarabia. Andreescu și Csikos, 
de la Rapid, respectiv, Filip. 
Cvatal și Radu de la Politeh
nica. (P. Iv.).

OLIMPLA BUCUREȘTI — 
I.E.F.S.-Lic- 2 1—1 : 88—7«
(40—38) și 62—86 (34—47). Greu 
de înțeles Și de explicat com
portarea ambelor echipe In con
fruntările lor de simbătă șl 
duminică. în prima partidă O- 
limpia a inregistrat o victorie 
categorică, la 18 puncte dife
rență. Cine ar fi crezut că în 
cel de al doilea meci studente
le le vor surclasa, cîștigînd la 
peste 20 de puncte, după ce au 
avut momente cînd conduceau 
pe tabela de scor și cu 30 de 
puncte ! Remarcări : Căpriță, 
Nicolau și Tănăsescu, de Ia O- 
limpia, Duțu, Giurea șl Roșia- 
nu de la I.E.F.S.-Lic. 2. (P. I.).

VOINȚA BRAȘOV — CJS.U. 
GALAȚI 2—0 . 75—54 (42—27) 
și 87—60 (45—30). Victorii fa
cile înregistrate de brașoven- 
ce. Studentele din Galați s-au 
prezentat inexplicabil de slab. 
Cele mai eficace: Petrie 15+24, 
Oprițiu 20+20 de la gazde. Mo
rarii 7+'17 și Bunea 6+15 de 
la oaspete. (V. Secâreanu — 
coresp.).

C.S. Șc. PLOIEȘTI — CRI
ȘUL ORADEA 0—2 : 60—100 
(28—53) și 59—81 (21—37). O- 
rădencele au cîștigat la scor 
ambele partide. Elevele din 
Ploiești nu dispun decît de o 
singură baschetbalistă valoroa
să, Maia Cuțov, fapt pentru 
care este greu de presupus că 
ele vor putea supraviețui în 
prima divizie a țării. Cele mai 
eficace ; Maia Cuțov 31+20 de 
la gazde, A. Nicolescu 36+20 
de la oaspete. (A. Crisica — 
coresp.).

MOBILA SATU MARE — 
UNIVERSITATEA TIMIȘOARA 
2—0 : 105—77 (51—30) și
110—98 (56—53).

tajul moral al celor două vic
torii obținute în campionat în 
întîlnirile directe cu Farul.

întrecerile turneului final în
cep de la următoarea si!."c/ie :
1. Dinamo 22 22 0 66: 8 44
2. Penicilina 22 19 3 60:19 41
3. Farul 22 14 8 50:29 36
4. Chimpex 22 13 9 44:36 35

• Datorită faptului că Sa’a 
sporturilor din Iași este ocu
pată în perioada 17—19 martie, 
turneul final (locurile 1—1) al 
campionatului masculin de vo
lei, programat inițial aici, se 
va desfășura, în aceeași pe
rioadă, la Constanța.



DIVIZIA A
ETAPA A 21-a

PE TRASEUL DUMITRACHE-DOBRIN-BĂLĂCI
naci ne-am lua după rezultatele finale — ți
U trebuie să ne luăm, ele rămin ! — fără Dumi- 

trache (acest mare jucător, pe care l-am iubit 
atit de mult), fără golul său egalizator de la Hu
nedoara, am fi avut o etapă lineară, cu semnul 
de Pronosport „1“ de sus pină jos. Ce semnificație 
are acest fapt 7 Intr-o dezbatere imaginară a op
timistului cu pesimistul, primul punind in balanță 
forța de determinare a gazdelor, al doilea dispa
riția forței (și a valorii...) echipelor cină joacă ro
lul vizitatorului, avem destule motive să credem 
că pesimistul ar fi mai convingător. Din cele vă
zute și mai ales auzite, am rămas cu o sumă de 
impresii dintre care vă propunem următoarele :

• Deși dat la televizor numai o repriză, Dobrin 
ne-a convins in 45 de minute că rămine conducă
torul de joc care pasează ți iși angajează cel mai 
bine coechipierii in fotbalul nostru.

• Nu știm dacă „vasul pirat F. C. Argeș" —

cum era numită, in glumă și în simpatie, echipa 
piteșteană acum cițiva ani — și-a revenit după 
„seria neagră" cu care a inceput acest retur, am 
văzut insă cu ochii noștri că echipa poate — cind 
vrea — multe.

• Derbyul studențesc Sportul — „Poli" Timișoara 
n-a fost ceea ce promitea, in mare 
sită portarului timișorean Bathori 1, 
teren in prima repriză a intilnirii.

• N-am văzut derbyul etapei, dar
Bălăci — 2 goluri — cap de afiș ! Vom putea, oare, 
conta in sfirțit pe titularul naționalei Bălăci — 
așa cum il anunța Ștefan Covaci — la nivelul ma
rilor posibilități ale acestui „Keegan oltean" 7

• Superpasionantă lupta de la polul inferior al 
clasamentului. Teoretic, 16 echipe (!) candidează 
cu șanse pentru un loc in Divizia B.„

măsură dato- 
„fotagraf" in

l-am ascultat.

Marius POPESCU

DERBYUL ȘI-A ONORAT CALITATEA
UNIVERSITATEA CRAIOVA - DINAMO 3-2 (2-1)

spectatorilor 90 de minute 
pasionante prin luptă per- 
dăruire, realizări tehnice și 
pofida terenului impropriu.

CRA1OVA, 12 (prin telefon)
Partida de la Craiova și-a meritat 

denumirea de derby pentru că, atît 
dștigătoarea Cupei României, Univer
sitatea Craiova, cit și echipa campi
oană, Dinamo București, au realizat 
flecare cîte o repriză de fotbal în a- 
▼antajul lor și amîndouă la un loc 
au oferit 
de fotbal 
manentă, 
tactice în
Dar, cel mai mult, derbyul a Intere
sat prin aceea că a fost la un pas 
de a produce o veritabilă lovitură 
de teatru. Craiovenii au lăsat im
presia că vor cîștiga ușor după mo
dul în care și-au dominat adversa
rii în prima parte a jocului, înche
iată cu 2—1 în favoarea lor, pentru 
ca dinamoviștii să-și revină după 
pauză, să obțină o superioritate In 
joc și să fie aproape de egalare, da
torită unei inspirate schimbări ta 
formula și tactica echipei, urmată 
de un efort final lăudabil. -

Totuși, justețea acestei victorii ob
ținută de „U“ Craiova cu 3—2, deși 
la limită, nu poate fi pusă la Îndo
ială deoarece :

— cîștigătoril au condus tot tim
pul partidei, cu 1—0, 2—1 și 3—1.

— ei s-au descurcat mal bine pe 
terenul moale șl alunecos, Înaintașii 
craiovenl fiind mal ușori in greutate 
decît apărătorii adverși, 
de Sătmăreanu 
contat mult 
eraiovean.

— gazdele 
litorială și 
aproape 60

în

îndeosebi fată 
II, situație care a 
obținerea avantajului

avut superioritate te-au
inițiativa de partea lor 

, de minute din joc, nu-
MSrul acțiunilor ofensive și al șutu
rilor acestora fiind aproape dublu 
față de realizările similare ale oas
peților.

★Meciul începe cu tatonări de am
bele părți, cu dueluri stricte, „gheata 
de aur“ Dudu Georgescu fiind pre
luată de Tilihoi, Iar Balacl de Săt- 
măreanu. In acest început de joc 
Încins, Negrilă traversează terenul și 
B faultează agresiv pe Tălnar, fapt 
pentru care primește cartonaș gal
ben. Craiovenii sînt mal mult In 
atac și în minutul 14 Bălăci pătrun
de în careu, talonat de Sătmăreanu, 
care îl deposedează. Bălăci cade, 
tnsă arbitrul apreciază atacul ca re
gulamentar, faza văzută din tribune 
neoferind argumente clare pentru 
penalty. Portarul Ștefan apără apoi 
un șut puternic, sus, la colțul bare
lor, expediat de Țicleanu, pentru ca 
bl minutul 17 MARCU să deschidă 
(corul : corner pe dreapta, Crișan 
execută la semiînălțime, portarul 
Ștefan lese, mingea îl depășește și 
Marcu șutează puternic In plasă, de 
la 7—S m : 1—0.

JOCUL N-A AVUT 
DECÎT... 45 DE MINUT

SPORTUL STUDENȚESC - POLITEHNICA TIMIȘOARA 2-0 (

Stadion Republicii ; teren bun ; timp friguros, cu vint ; spectet 
aproximativ 3 000. Au marcat : IORGULESCU (min. 14) ți STROE 
21). Șuturi la poartă : 14—7 (pe poartă : 5—1). Cornere : 12—.

SPORTUL STUDENȚESC : Râducanu 7 - Tănăsescu 6, G,^ 
Cazan 7, Manea 7 — Rădulescu 7, O. Ionescu 8, Muntec-. 7 (- - 
Cățoi) — Stroe 6 (min. 66 Grosu 6), Iorgulescu 7, Chihaia 8.

POLITEHNICA: Bathori I 4 — Vișan 5, Păltinișan 5, Me~ec - 
Borna 5 — Dembrovschi 5, Roșea 6, Lața 5 — Anghel 5 (min. 63 '< 
Volaru 5 (min. 83 luga), Petrescu 6.

A arbitrat : L Rus 8 ; la linie : Fr. Kelemen (ambii din Tg. M 
și N. Dinescu (Rm. Vilcea). ,'

Trofeul Petschovschi : 9. La juniori : 0—2 (0-1).

Stadion Central ; teren moale, alunecos ; timp noros : spectatori 
aproximativ 35 000. Au marcat : MARCU (min. 17), BĂLĂCI (min. 43 
53), respectiv VRINCEANU (min. 41) și DINU (min. 75). Șuturi k> poartă : 
20—9 (pe poartă : 10-3). Camere : 7—3.

UNIVERSITATEA : Lung 7 — Negrilă 6, Tilihoi 8, Ștefănescu 8, Purima 
7 — Donose 7 (min. 86 Ungureanu), Țicleanu 8, Beldeonu 7 — Crișan 6, 
Bălăci 9+, Marcu 8.

DINAMO : Ștefan 
— Dinu 8, L Marin 
(min. 41 I. Moldovan

A arbitrat: L Chilibar 8 : la Enie : FL Anvțescu și Gh. Popa (toți 
din Pitești).

Cartonașe gabene : NEGRILĂ, BELDEANU.
Trofeul Petschovschi : 8. La juniori : 2-0 (0-0).

7
4

5 — Cheme 6. Dobrcj 6. Sâtmărecnu H 6, Lucuță
5 (min. 46 Ai. Moldovan 6), Custov 7 — Țălncr 

6), D. Georgescu 6. Vrinceanu 7.

Satisfăcuțl, craiovenii încep să se 
„joace**  ; Îndeosebi Marcu vrea spec
tacol : la minutul 23, Intrat K ~ 
în careu, preferă să încerce să stre
coare mingea printre picioarele por
tarului advers. ..Numărul" nu l-a 
reușit și, așa cum se întîmplă de 
multe ori tn asemenea situații, ad
versarii profită. In minutul 35. Di
namo este la un pas de egalare. în 
careu, Dudu Georgescu face un șu
rub cu mingea, Iși păcălește paznicii 
și de la 6 m, aproape culcat, expe
diază mingea spre poartă, dar aceas
ta „mîngîie**  bara laterală pe dina
fară. A fost primul șut dinamovîst 
la poartă. Gazdele contraatacă cu 
toată echipa, Tilihoi vine și el Ia 
marginea careului din am ovist, ur.d*  
Bălăci Ii întoarce mingea și fundașul 
eraiovean șutează puternic în barL 
Sintern In minutul 40 și este rtadul 
dinamoviștilor să replice, prirtr-un 
atac masiv, din care VRINCEANU. 
servit de Dudu Georgescu, înscrie 
în minutul 41 și egalează : 1—L Se 
părea că scorul va rămine așa pină 
la pauză, iată Insă că in min. 44, la 
un corner executat de Cnșan. se 
repetă fază din minutul 17, numai 
că de această dată BĂLĂCI va fi 
acela care fructifică exact neateanția 
dinamoviștilor : șut pe jos de la 3 m, 
gol : 2—1.

La reluare. Universitatea începe 
jocul cu aceeași ofensivă și chs^r 
din primele minute Bălăci are două 
ocazii pe care le ratează. Dinamo 
contraatacă timid și se părea că as
pectul jocului va fi același ca în pri
ma repriză. Ba chiar. In minutul S3, 
Țicleanu, una din revelațiile eraio- 
vene, șutează puternic de la 2*  m, 
portarul Ștefan nu reține mingea și 
BĂLĂCI, venit in trombă, înscrie de 
la S m cu o lovitură puternică, pe 
jos. La scorul de 3—1, întregul sta
dion exaltă de bucurie și pe drept 
cuvînt pentru că Universitatea se 
dovedea superioară din toate punc
tele de vedere. După acest gol se va 
produce însă o schimbare a jocului

cauzată de două elemente : Univer
sitatea s-a văzut cu meciul ca și 
dșugat și a redus din Jocul ofensiv. 
In ump ce Dmamo a făcut o schim
bare care avea să schimbe fața jo
cului. Antrenorii dlnamoviști fac o 
rocadă. între Custov și Sătmăreanu, 
masivul fundaș trecfnd în atac, iar 
Custov Iulndu-i locul Ungă Dobrău. 
Dinamo începe să atace insistent, cu 
multă impetuozitate, ta timp ce era- 
ioveniF nu mai au aceeași energie 
șl același avtnt. Dinu se duce și el 
in atac și asistăm la un asalt bucu- 
reștean care In minutul 75 avea să 
aducă cel de-al doilea gol al oaspe
ților și recucerea scorului la 3—2, 
prin DINU. care primește mingea de 
la Sătmăreanu și Înscrie sec, de la 
€ tn. Mai rimln 15 minute. în care 
Universitatea Craiova lese din amor
țeala care o cuprinsese, restabilește 
un echilibru, astfel că toate efortu
rile dmamoviștilor nu ma’ dau re
zultat și jocul se încheie cu victo
ria meritată a cfsugătorilor Cupei" 
asupra camp.onHor : 3—X.

Aurel NEAGU

După „sincopa" de miercuri, 
Sportul studențesc a reînnodat 
ieri șirul succeselor obținute în 
acest „mărțișor" capricios, învin- 
gînd lejer pe viceliderul clasa
mentului, Politehnica Timișoa
ra. A fost o victorie clară, pe ca
re „alb-negrii” și-au asigurat-o 
încă din prima parte a meciului 
cînd vîntul, aliat prețios, i-a 
propulsat literalmente spre poar
ta parcă resemnatului Bathori 
L Pe lîngă aplomb, cvasiperma- 
nenta inițiativă a formației gazdă, 
îndeosebi în primele 45 de minu
te ale jocului, a avut și alte 
atuuri și în primul rînd o miș
care în teren articulată, lucidă, 
în zadar l-a postat Angelo Nicu- 
lescu pe tânărul și harnicul lui 
mijlocaș Roșea la dispecerul prin
cipal Rădulescu ; abili și inimoși, 
Chihaia și O. Ionescu, mai puțin 
supravegheați, au preluat din 
prerogativele coechipierului lor, 
„legînd*  ei acțiunile ofensive și 
apărând și la finalizare. Pe fon
dul acestei superiorități teritoria
le s-au născut cele cîteva ocazii 
ale bucureștenilor, două dintre 
ele transformate în goluri de 
Iorgulescu și Stroe, iar la alte 
două balonul, expediat de Chiha
ia și O. Ionescu, întâlnind opo
ziția barelor.

Cit privește formația oaspete, 
toată lumea, inclusiv cronicarul, 
aștepta o replică pe măsura lo
cului din clasament Dar ea nu 
s-a produs. Nici în prima parte 
a jocului, cînd „Poli" ar fi putut 
invoca handicapul vîntului, nici 
la reluare cînd... zeul Eol a fost 
de astă dată 
renilor.

Șubredă în 
(poate și din 
și a marcajului efectuat cu prea 
multă— aproximație și nu așa 
cum i-a pretins Angelo Nicules-

pr< 
în

de partea timișo-

situația de apărare 
cauza pressingului

UN PUNCT (poate) NESPERAT,
HUNEDOARA, 12 (prii telefon).
Debutul liniștit de partidă, cu 

acțiuni cursive de ambele părți 
(cap Dumitrache min. 1, Gălan 
îl imită in min. 1 iar Bucures
cu șutează periculos in min. 4) 
nu anunța penibila evoluție a 
celor două combatante pină în 
finalul înfilnirii. Nervozitatea 
avea să Ce generată de faza din 
min. 7, cind arbitrul a dictat lo-

„VISUL" S-A SPULBERAT IN MINUTUL 87
F.C. OLIMPIA - F.C. PETROLUL 1-0 (0-0)

Stadion Olimpia ; teren moale ; timp răcoros ; spectatori - aproxi
mativ 8 000. A marcat BOTH I (min. 87 din lovitură de la 11 m) Șuturi 
la poartă : 17-10 (pe poartă : 8—6). Comere : 11-1.

F.C. OLIMPIA : Feher 7 — Pinter 7, Smarandache 7, Ghencean 7, 
Popa 8 — Sabou 6, Mureșan 5, Kaiser 6 (min. 68 Marcu 5) — Helve: 5, 
Mathe 5 (min. 70 Bocșa 6), Both I 7.

F.C. PETROLUL : Gh. Constantin
6, Butufei 7 — Stanciu 6, Dobrescu 
(min. 83 Dirman), Simaciu 6, State 6.

A arbitrat : Al. Ghigea (Bacău)
și S. Burlacu (Municipiul Gh. Gheorghiu-Dej).

Cartonașe galbene : HELVEI și DOBRESCU.
Trofeul Petschovschi : 9. La juniori : 2-1 (1-0).

9 — Dumitrescu 7, Sotir 7, Negoiță
5, Angelescu 6 — D. Constantin 5

8 ; la linie : M. Feciarescu (Bacău)

SATU MARE, 12 (prin telefon).
Mai erau doar 3 minute și 

cîteva secunde și se părea că 
nimic nu se va mai întâmpla 
pe stadionul din localitate. După 
cum decurgeau ostilitățile, par
tida se îndrepta spre un 0—0 
firesc.

Olimpia a dominat mare par
te din timp, uneori cu insisten
ță, dar nu a găsit liniștea nece
sară, stăpînirea de sine în mo

mentele cheie. De două ori (min. 
18 și 33), Both I și, respectiv, 
Kaiser au trimis balonul în ba
ră. Apoi, portarul Gh. Constan
tin a fost în formă excelentă, 
de cîteva ori intervenind cu suc
ces la mingi care păreau goluri 
sigure. Nu-i mai puțin adevă
rat că și apărarea echipei plo- 
ieșteme a făcut o partidă bună, 
profitând și de faptul că local
nicii au acționat (chiar obsedant)

cu m.ngi înalte, pe care Sotir și 
Negoiță le respingeau cu 
rințâ.

Prima repriză a 
mată. Au fost și 
poartă mai multe, 
de dominare ale 
ieștenii

ușu-

ani- 
de

fost mai 
acțiuni 
la perioadele 

gazdelor plo- 
răspunzind cu contra

atacuri periculoase. în minutele 
20 și 43, D. Constantin și Do
brescu s-au aflat în poziții bune, 
dar primul a ezitat, iar al doi
lea a șutat slab.

După pauză, Olimpia reia jo
cul cu aceeași dorință de a în
scrie. Dar din nou se evidenția
ză portarul ploieștean. Jocul de
vine anost, cu mingi trimise în 
afara terenului, cu pase greșite. 
Interesant este doar faptul că 
Smarandache trece atacant, iar 
Hei vei — fundaș central ! în 
minutul 81, doar de la 4 metri, 
Popa irosește o mare ocazie. 
Minutul 87 : în mod inutil, Ne
goiță îl „agață” pe Pinter ta 
careu și lovitura de la 11 m, 
just acordată, este transformată 
cu siguranță de către BOTH L

Constantin ALEXE

vitură de la 11 m Ia un fault 
al lui Stoica 
(transformată
IV). Din acest 
s-au încins, 
altă turnură, fiind deseori 
trerupt din cauza numeroaselor 
faulturi. O nervozitate excesivă 
a pus stăpînire pe jucători, fot
balul fiind trecut pe planul doi. 
Lucescu și Nunweiller au căutat 
să schimbe oarecum aspectul 
întâlnirii, dar intențiile lor nu 
au avut rezonanțe în comporta
rea coechipierilor lor, mai ales 
Agud fiind același 
dimentar care nu a 
va decît să încurce 
Tensiunea din teren 
în min. 42, cînd un
Stoica asupra lui Petcu a creat 
o busculadă și altercații între 
aproape toți jucătorii, Stoica și 
Economu fiind eliminați de pe 
teren. Urmează momente de 
tensiune, cînd arbitrul Raab nu 
mai poate ține partida în mină 
și nu găsește altă soluție decît

asupra lui Petcu 
de DUMITRIU 

moment, spiritele 
jocul căpătînd o 

în-

jucător ru- 
făcut altce- 
finalizarea. 
a culminat 
fault al lui

eu pentru un meci disput; 
condiții de deplasare), echip 
zitatoare n-a arătat mai i 
nici în momentele de poses: 
mingii. Pen taxi că, pe de o j 
mijlocașii ei (ieri Dembrovs 
fost... umbra lui), dispersați 
cîmpul de joc, n-au 
două faze consistente
timpul meciului, iar pe de 
parte pentru că Anghel și 
ru (ultimul, un „virf“ de.„ 
provizație) au risipit și puț 
mingi avute la dispoziție 
Petrescu s-a „văzut" mai 
în rarele acțiuni ofensive aR 
mației sale, dar, nesprijteit 
lat, n-a avut nici el conținu 

în concluzie, „Poli“ ne-a 
rut ieri nu ca o echipă de 
te a primului eșalon, ci ca 
„11“ debusolat, dezorientați 
mai mare parte a timpulu 
aceea, fără aportul ei, și ni 
tehnic spectacular al jocul: 
pe „Republicii" nu poate 
decît calificativul modest...

...Este și motivul pentru 
din filmul acestei partide, 
de... scurt metraj, nu vom c 
decît fazele golurilor : min. 
Chihaia are dc executat o 
tură de colț (a treia de la 
putui partidei) ; execută 
vîntul imprimă balonului c 
iectorie ciudată ; apărătorii 
șoreni, inclusiv Bathori I, i 
parcă pironiți în... gazon și 
GULESCU, care a urmărit 
împinge mingea în plasă, p 
gă stilpul drept ai 
Min. 21 — același 
cută un corner (de 
pe partea stingă) ;
în careul mic din mijlocul un 
vălmășeli, STROE trimit» 
plasă, cn călcîiul(l), jos, 
bară : 2—0.

porții; 
Chihaia 
astă dai 
mingea

Gheorghe N1COLAES

DAR MERITA
să fluiere mai devreme sfii 
primei reprize, fără să mai 
seama de minutele de înt 
pere (Această greșeală a c 
s-o și la sfîrșitul partidei).

Și la reluare, jocul este 1 
de confuz, nervozitatea pi 
du-și în continuare amprer 
calitatea întâlnirii, reușitei 
ind la fel de rare. S-au des 
doar cîteva acțiuni mai 
(Bucurescu în min. 60 și 1 
în min. 61). în min. 66, 
fază care nu se anunța pt 
loasă, Angelescu ratează i 
venția și DUMITRACHE ] 
tă, înscriind calm și plasa 
apropiere.

Acest gol a turnat, [ 
plumb în ghetele jucătorii, 
chipei gazdă, care nu au 
putut construi acțiuni lucie 
care să ducă la înscrierea 
lui victoriei. în această, u 
parte, am apreciat efor' 
oaspeților, care au ținut cu 
ții de acest punct nesperat

Adrian VASILEÎ

F.C. CORVINUL - JIUL 1-1 (1-0)

Stadion „Corvinul" ; teren bun ; timp noros ; spectatori - apro 
tiv 10 000. Au marcat: DUMITRIU IV (min. 7 - din 11 m), respect » 
MITRACHE (min. 66). Suturi la poartă : 13-8 (pe poartă : 5-3). Cc» 
14-3.

CORVINUL : I. Gabriel 6 — Bucur 6, Gălan 6, Angelescu 5 
lescu 5 — Petcu 4 (min. 84 Georgescu), Dumitriu IV 6, Econo-u 
Nunweiller 6, Agud 4 (min. 65 Văetuș 5),

JIUL : Cavai 7 — Rusu 5, Bădin 5, 
țescu 6, Stoica, Stoichiță 6 — Sălăjan 6 
Bucurescu 6.

A arbitrat : N. Raab (Cimpia Turzii) 
șan (ambii din Cluj-Napoca).

Cartonașe galbene: CIUPITU, MULTESCU, ECONOMU, MiCUJ 
Cartonașe roșii : STOICA, ECONOMU.
Trofeul Petschovschi : 8. La juniori : 1-0 (0-0).

Lucescu 8.
Ciupitu 6, P. Grigore 6
(min. 89 Covaci), Dl~ -■

5 ; la linie : T. Gabos T



REPRIZĂ DE ANTRENAMENT, ALTA DE... T.V.
EȘTI, 12 (prin telefon)

med despre care se pot 
multe lucruri, și bune și 

Un meci în care „duelul" 
1 — Dumitru a fost cîștigat 
irr.ul, dintr-un singur motiv: 
că jucătorul piteștean a fost 

saai bine de coechipierii 
In care F. C. Argeș 

de mult să obțină 
T.ecorie din retur. Și a reu- 

obținind-o meritat. Piteștenii
Întrecut partenerii In pri- 

la capitolul combativita- 
jccepție de joc și mai ales 

: ofensiv. Steaua a acționat 
repriză bine grupat, dar 
in zona de mijloc a te- 

a avut perioade în care 
agățat" mereu de adversară, 
od un pressing insistent. în 

a fost lipsită aproape In 
de eficacitate. Elocvent 
sens : primul șut expe- 

Sperlatu 
șut care 
unicului 
prin C. 
voleu o

pe spațiul porții lui 
notat în min. 53 (!), 

semnat și înscrierea 
al bucureștenilor, 
FIR. El a reluat din 
e centrată de pe partea opu- 
e către Dumitru.
aită caracteristică a partidei 

Pitești : două reprize situa- 
aspect, la poli diametrali 

în prima, nivelul jocului a 
cestul de scăzut, destul de 
lipsit de acele faze „calde" 

(Speriata nu a efectuat 
un plonjon în primele 45 de 

). Trebuie să subliniem că 
eș a avut, totuși, iniția-

F.C. ARGEȘ - STEAUA 3-1 (1-0)

Stadion „1 Mai" ; teren excelent ; timp schimbător ; 
aproximativ 15 000. Au marcat: IOVANESCU (min. 41 și 49), 
65), respectiv C. ZAMFIR (min. 53). Șuturi la poartă : 18-6 
12—2). Comere : 8—6.

F.C. ARGEȘ : Speriata 7 — M. Zamfir 7, Stancu 8, Olteanu 
— Iatan 6, Bărbulescu 7, lovănescu 8 — Dobrin 8, Radu II 7, D. 
(min. 83 Roșu).

STEAUA : lordache 4 (pentru atitudine nesportivă ; min. 66

spectatori —
RADU (min. 
(pe poartă :

7
7

7, Ivan 
Nicolae

. . Mororu
6) — Anghelini 6, Zahiu 6 (min. 77 FI. Marin), Agiu 5, Vigu 6 — Stoica 6, 
Dumitru 7, lordănescu 5 - Trai 5, M. Răducanu 6, C Zamfir 7.

A arbitrat : R. Șerban 6 ; la linie : E. Păunescu și C. Vlose (toți din 
Craiova).

Cartonașe galbene : VIGU, OLTEANU, SPERIATU.
Trofeul Petschovschi : 8. La juniori : 2—1 (1—1). •

tiva șl, în același timp, posibili
tatea fructificării a 2—3 situații 
clare.

în actul n al medului, am avut 
ocazia să urmărim o evoluție mult 
îmbunătățită a celor două com
batante. în această perioadă, Do
brin a declanșat numeroase ac
țiuni ale căror virfuri au fost Ra
du II, lovănescu și Doru Nicolae. 
Nici Steaua, insă, nu s-a lăsat mai 
prejos, d a replicat cu acțiuni 
mai viguroase, mai periculoase 
pentru poarta lui Speriata. A re
zultat un fotbal mult mai atractiv, 
eu numeroase situații de goL, rea
lizate mai eu seamă de fotbaliștii 
piteștenL Tot In această perioadă 
s-a petrecut și un fapt puțin obiș

OUA ORE DE FRIG PENTRU UN... BIS
U.TA. - POLITEHNICA IAȘI 4-1 (1-0)

Stadion U.TA. ; teren moale ; timp friguros : spectatori - aproxi- 
15 000. Au marcat : CORAȘ (min. 44 și 90), DOMIDE (min. 53), 
(min. 72), SIMIONAȘ (min. 76). Șuturi la poartă : 20—13 (pe poar- 

8—4). Comere : 9-3.
U.TA. : Jivan 7 — Bîtea 7, Gali 7, Kuida 7, Giurgiu 8 — Leac 8, 
p 6 (min. 76 Butaș), Broșovschi 6 — Cura 7, Domide 8, Coraș 9.
FOUTEHNICA : Naște 5 — Micloș 6, Anton 5, Ciobanu 6, Ciocirlan 
Romilă 7, Sofian 6, Simionaș 7 — Nemțeanu 5 (min. 46 Florean 7), 
lă 5, Mureșan 5 (min. 57 Costea 6).
A arbitrat : N. Petriceanu (București) 8 ; la linie : I. Banciu șl D. Dopp 
b:i din Sibiu).
Cartonașe galbene : ANTON și DĂNILĂ.
Trofeul Petschovschi : 10. La juniori : 1—0 (0—0).

, 12 (prin telefon)
XX) de spectatori — stadionul 

a fost plin — au venit la 
t meci și au îndurat două ore 
rig pentru un „.bis. Pentru că 
l-au dorit o victorie ca și cea 
îiercuri din partida cu F. C. 
inul. Și fotbaliștii arădeni nu 
dezmințit, făcînd un joc la fel 
un ca și In etapa precedentă, 
îi.nd intr-un ritm susținut din 
ul pină in ultimul minut 
oc. Coraș, Domide, Leac, Giur- 
=; coechipierii lor — profitînd 

invitați și de oaspeți, care 
pat în teren poziții defensi- 

Romilă, Sofian, Simionaș și 
alcătuind o linie de mij- 

de aceea a fundașilor 
u pornit din start în trombă 
poarta lui Naște, dar Cura 

3 și 14), Coraș (min. 7 — 
și min. 22) și Bîtea (min. 26) 

irosit bune ocazii de a înscrie.
a fost deschis cu un minut 

nle de pauză. După o „serie" 
ci eornere consecutive execu- 
de Broșovschi (de pe partea 

ptă)_ și Domide, Ia ultimul din 
Naște a scăpat balonul din 
și CORAȘ l-a trimis din a- 

iere in plasă : 1—0.
repriză s-a încheiat 

ocazie ratată de Leac, 
ătoarea a început tot cu 
prim-plan, mijlocașul arădean

cu o 
iar 

Leac

șutind pe lîngă poartă după ce a 
driblat pe Sofian, Ciobanu și Mi- 
cloș. In min. 53 Domide a șutat 
din marginea careului cu exterio
rul și balonul s-a dus „glonț" sub 
transversala porții lui Naște. A fost 
o execuție de mare finețe, care ni 
l-a reamintit pe Domide din pe
rioada „Feijenoord" și „Vitoria Se- 
tabal". La 2—0, oaspeții au ieșit 
curajos la atac, Simionaș, Ciocîr- 
lan și Romilă șutind de citeva ori 
periculos la poarta lui Jivan. După 
golul trei al arădenilor 
al lui Coraș la Micloș 
centrare 
CURA,
imparabil), U.T.A. a părut mulțu
mită de scor și Politehnica a în
scris prin SIMIONAȘ (șut plasat 
de Ia 13—14 m lîngă bară). Dar 
scorul nu a rămas 3—1, pentru că 
în min. 90 același CORAȘ — azi 
într-o vervă deosebită —, pornit 
intr-o acțiune personală pe partea 
dreaptă a terenului, l-a depășit in 
viteză pe Ciocirlan și dintr-un 
unghi destul de dificil a catapultat 
balonul la „vinciul" barelor porții 
lui Naște, marcind un gol mult a- 
plaudat de cei 15 000 de spectatori, 
care, e adevărat, au tremurat două 
ore, dar au plecat satisfăcuți de la 
stadion.

nuit : după primirea golului al 
treilea, portarul Iordache a pără
sit terenul, Intr-un mod cu total 
neașteptat, gest care a surprins 
pe toată lumea. (Motivul acestui 
act, cu totul ieșit din comun, l-a 
constituit o altercație cu coechi
pierii). Locul lui in poarta Stelei 
a fost luat de Moraru, după o pe
rioadă de întrerupere a jocului.

Și acum, citeva momente mai 
semnificative din întilnire... Iatan 
(min. 1) este blocat curajos de 
Iordache, ratted astfel deschiderea 
•corului. în min. 22 și 23, Iorda
che se remarcă la șuturile expe
diate de Dorn Nicolae și Olteanu. 
Marea ocazie a primei reprize s-a 
derulat in min. 34, prin Radu II : 
scăpat singur, el a șutat pe jos, 
In Iordache, mingea i-a revenit, 
dar atacantul piteștean a reluat 
afară. Scorul a fost deschis in 
min. 41. Autor : IOVANESCU,
enre a urmărit o minge deviată de 
Agiu.

După pauză. Speriata intervine 
eu piciorul, degajind în fața lui 
Troi total. 47), pentru ca în min. 
49 tabela de marcaj să se modi
fice din nou in favoarea gazdelor: 
Dobrin trimite o pasă pe diago
nală, Radu II sare peste minge, 
aceasta ajunge la IOVANESCU, 
urmează Un șut imparabil și 2—0 
pentru F.C. Argeș. Ultimul gol al 
gazdelor se înregistrează in min. 
85 : Dorn Nicolae reia cu capul, 
Iordache respinge defectuos pină 
la RADU II, care expediază balo
nul, din apropiere, jn plasă. Pină 
la finele' partidei 
„capul" lui Agiu 
Speriatu în bară 
▼enția salvatoare 
(min. 87), care a 
porții un balon expediat de Ra
du n.

mai putem nota
— respins de
— ca și inter- 
a lui Anghelini 
scos de pe linia

Gheorghe NERTEA

de pe stingă 
„cap" precis al

(dribling 
și Naște, 
pină la 
acestuia

Mircea M. IONESCU

ECHILIBRUL S-A RUPT
iN FINAL

S.C. BACĂU - A.SA. TG. MUREȘ 2-1 (1-0)

Stadion ^23 August*  ; teren moale ; timp rece ; spectatori - apro
ximativ 10 000. Au marcat: CHITARU (min. 17, din 11 m), BOTEZ (min. 
85), respectiv HAJNAL (min. 63). Șuturi la poartă : 13-10 (pe poartă : 
6—5). Comere : 8—6.

S.C. BACĂU : Ursache 6 — Andreieș 7, Catargiu 7, Lunca 6, Mar- 
gasoiu 5 - Cârpaci 8, Vamanu 7, Panait 6 (min. 73 Pană 6) - Chitaru 8, 
Botez 7, Florea 6 (min. 49 Antohi 6).

A5A. TG. MUREȘ : Solyom 7 — Kortessi 7, Unchiaș 7, Ispir 8, Onu- 
țon 6 - Varodi 6, Boloni 7, Hajnaf 8 - Fazekaș 7, Fonici 5, Both II 6.

A arbitrat: R. Stincan 7; la linie : V. Teciu și N. Suciu (toii drn 
București).

Cartonașe galbene : FLOREA și CĂRPUC1.,
Trofeul Petschovschi : 9. La juniori : 2-1 (o-o).

BAC AU, 12 (prin telefon)
Circumspecția gazdelor dinain

tea partidei s-a dovedit înteme
iată : lidera clasamentului, A^S A 
Tg. Mureș, a jucat conform pre
viziunilor, ca o echipă matură, 
echilibrată, atentă în faza de 
apărare, laborioasă la mijlocul 
tererrului și abilă în atac. Te
renul dificil s-a transformat, la 
rindu-i, într-un atu în contul oas
peților, indiscutabil mai robuști, 
mai încercați în meciuri preten
țioase.

Pentru a estompa forța de joc 
a partenerilor, antrenorii Nicușor 
și Vătafu au luat o măsură spe
cială : marcarea permanentă 
lui Boloni de către Vamanu. 
țiativă sigură, explicabilă, 
pîndită de un ușor revers, căci 
sarcinile destructive ale lui 
mânu s-au întors împotriva ca
pacității sale recunoscute de co
ordonator. Este drept însă că și 
Boloni a fost anulat aproape to
tal pentru ofensivă, lucru pe care 
el l-a -înțeles dealtfel, pedalînd 
în exclusivitate, cu succes, pe 
calitățile sale de apărător, atît de 
necesare în ultimul sfert de oră, 
cînd presiunea gazdelor (la sco
rul de 1—1) s-a intensificat

S.C. Bacău a luat avantaj în 
min. 17, cînd împingerea lui Bo
tez din spate de către Unchiaș, 
în suprafața de pedeapsă, a fost 
pedepsită cu o lovitură de ia 
11 m. A executat Chitaru, min
gea a lovit plasa, dar arbitrul a 
dictat repetarea loviturii, sanc-

a 
Ini- 
dar

Va-

ționind infracțiunea lui Florea, 
care a treeut hotarul careului 
mare înainte ca mingea să fi fost 
lovită. Tensiune în tabăra gazde
lor, care săriseră în sus, de 
bucurie, însă prematur. Tot CHI
TARU s-a îndreptat spre balon, 
transformind la fel de sigur și 
puternic ca prima dată : 1—0.
Pină la pauză, joc egal, cu un 
plus de dominare teritorială în 
beneficiul băcăuanilor, cu o sesi
zabilă superioritate tehnică și i 
tactică, în zona mediană, a mu- ’ 
reșenilor...

După pauză, noul introdus tn 
formația gazdă, Antohi, a ratat 
de puțin o minge aeriană, exce
lent centrată de Chitaru. După 
care jocul a reintrat pe făgașul 
vechi, într-un tipar de dueluri 
«urde, fără mare perspectivă. In 
conformitate cu realitatea de 
teren, A.S.A. va egala (min. 
după o suită de gafe ale Iui 
mânu și Catargiu, HAJNAL 
tind nestingherit în gol de 
12 m de poartă. Mobilizați de gol, 
mureșenii vor ține un timp cîr- 
ma jocului în mîini, dar ultimul 
sfert de oră se va dovedi difi
cil pentru ei. Neresemnați, tine
rii jucători ai lui S.C. Bacău a- 
menință cp insistență careul lui 
Solyom, unde apărătorii mure
șeni resping prompt și calm 
pină in min. 85 cînd, Ia singura 
lor greșeală, BOTEZ șutează în 
gol, pe un culoar nepăzit.

! pe
63), 
Va- 
șu- 

ia

Ioan CUPEN

FARA APARARE, SA NU-ȚI FACI ILUZII
telefon)
pe Criș hotă-

ORADEA, 12 (prin 
„Lanterna" a venit

rîtă să joace totul pe cartea ata
cului, dar cu gindul de a învinge 
echipa fostului ei antrenor, I. Rein
hardt, a uitat să se apere, omițind 
In primul rind forța de atac și 
fantezia formației bihorene. Așa 
incit prima repriză va însemna 
curgerea jocului într-un singur 
sens, spre poarta lui Ilieș. care va 
scoate trei mingi grele ' ’ 
20 și 21), dar care va fi 
de marile ratări ale lui 
(min. 15), cînd acesta se 
tează, și Lupău (min. 18). Cu o li
nie de fundași fragilă, în care Her- 
gane îl deschide de două ori pe... 
Kun II, ultima clasată nu mai 
poate ataca, așa cum își propusese, 
și, mai ales, nu mai poate rezista 
iureșului orădean. Scorul este des
chis de POPOVICI, in min. 25, c>n<l

F.C. BIHOR - F.C.M. REȘIȚA 3-0 (2-0)

(min. 6, 
salvat și
Fioreseu 
acciden-

Stadion F.C Bihor; teren bun ; timp friguros, vint ; spectatori — 
aproximativ 14 000. Au marcat : POPOVICI (min. 25), GHERGHELI (min. 
41), KUN U (min. 86). Șuturi la poartă : 25-16 (pe poartă : 11—9). 
nere : 13-3.

F.C BIHOR : Vidac 8 — Naghi 7, Bigan 7, Lucaci 
Naom 6, Ghergheli 7, Lucaci H 8 — Lupău 7 (min. 51 
rescu 6 (min. 18 Chiș 6), Fildan 7.

F.C.M. REȘIȚA : Ilieș 6 — Chivu 5, Hergane 4 (min.
6, Boțonea 5 — Portic 6, Gabel 5 (min. 36 
resei 6, Oancea 5, Florea 7.

A arbitrat : I. Igna 8 ; la linie : L Honig 
ofsaiduri), toți din Arad .

Cartonașe galbene : ATODIRESEI, 1IIEȘ și
Trofeul Petschovschi : 10. La juniori : 0-0.

7, Popovici 
Petrovici 6),

Cor-

8 -
FIo-

la

Ghergheli a pătruns, a șutat, Hieș 
a respins, fundașii săi au rămas 
statui șj fundașul orădean, venit

Jacotă 5),
Uțiu46 Bora 6), 

Bojin 7 — Atodi-

și I. Lăcătiș (ultimul neatent

SFÎRȘIT,
NSTANȚA, 12 (prin telefon)

upă trei etape in care nu au 
oscut bucuria victoriei, gazdele 

ușit în meciul cu C. S. Tirgo- 
e să cîștige ambele puncte puse 
joc, la capătul unei partide pe 

au controlat-o în cea mai 
e parte, pe alocuri cu autori- 
. Oaspeții, handicapați de ab- 

a trei titulari, toți ataeanți 
eseu, Sava și Grigore, acci- 

zp in etapa precedentă, la Ba- 
au prezentat o formație fără 

un vîrf veritabil. în aceste 
pretențiile lor ofensive 

redus la rare incursiuni în 
itatea de teren adversă și a- 
a inițiate din degajări lungi, 
adresă, ale apărării imediate.

_in prima repriză echipa 
ășteană nu a expediat nici 

șut spre poarta lui Ștefănescu, 
ta fiind obligat a face exerci- 
de gimnastică pentru a lupta 
otriva celui mai periculos ad- 
ar : frigul.

. C. Constanța a atacat cu mul- 
onvingere chiar din start. Ast- 
în min. 1 Peniu are o mare 
ie de a deschide scorul, dar

VICTORIE!
voleul său este respins cu dificul
tate de Coman în corner. In conti
nuare, jocul va avea aproape un 
singur sens, spre poarta formației 
oaspete care, masîndu-se cu între
gul efectiv în propria treime, cau
tă să destrame acțiunile de atac 
constănțene. în acest context, si
tuațiile de gol, deși destul de nu
meroase, nu sînt totuși fructifica
te, deoarece înaintașii echipei lo
cale caută de fiecare dată poziții 
ideale de șut care, firesc, într-o a- 
glomerare de 15—16 jucători pe un 
spațiu relativ restrîns, nu se prea 
ivesc. Și totuși, golul nu se va 
lăsa mult așteptat, el fiind conse
cința unei faze construite foarte 
simplu, intr-un moment în care 
C. S. Tîrgoviște încearcă sâ echi
libreze jocul : Peniu a făcut o 
cursă pe extrema dreaptă, a cen
trat din viteză în careu, de unde 
BUDURU, bine plasat, a reluat eu 
capul din plonjon in poartă, inter
venția Ini Coman, ușor surprins, 
dovedindu-se inutilă. Pină la sfîr- 
șitul primei reprize, gazdele vor 
mai avea de trei ori posibilitatea 
să înscrie, dar Ignat, in minu-

F.C. CONSTANȚA - C.S. TIRGOVIȘTE 1-0 (1-0)

Stadion „1 Mai" ; teren bun ; timp inchis, umed ; spectatori — apro
ximativ 8 000. A marcat: BUDURU (min. 24). Șuturi la poartă: 20—1 
(pe poartă : 10-1). Comere : 8-1.

F.C. CONSTANȚA : D. Ștefănescu 6 - Mustafa 6, Antonescu 7, Bă- 
losu 6, Turcu 7 — Petcu 7, Ignat 6, Drogeanu 6 (min. 46 Livciuc 6) — 
D. Zamfir 7 (min. 78 Tarorache), Peniu 6, Buduru 7.

C.S. TIRGOVIȘTE: Coman 8 — Gheorghe 6, FI. Alexandru 7, Ene 7, 
Pitoru 6 — Furnică 5, Tănase 6, Tătaru 5 (min. 70 Isaia 5) — I. Ștefănescu 
5, Niță 5, Kalio 6 (min. 75 Stancu).

A arbitrat : M. Buzea 8 ; la linie : V. Ivanovici și E. Svitlec (toți din 
București).

Cartonașe galbene : NIȚĂ.
Trofeul Petschovschi : 9. La juniori : 4—1 (2—1).

din 
rata

se

tul 32, Peniu în minutul 38 și 
nou Ignat, in minutul 40, vor 
din poziții favorabile.

Și după pauză, întrecerea 
menține sub semnul superiorității
nete a echipei gazdă, care constru
iește atac după atac, forțînd golul. 
Oaspeții se apără însă ceva mai 
agresiv, din cînd în cînd pătrund 
și în jumătatea de teren a con- 
stănțenilor, reușind chiar să expe
dieze un șut-centrare (singurul

din tot meciul), în minutul 
spre poarta lui Ștefănescu, 
omonimul său tîrgoviștean... 
fănescu. Finalul partidei eviden
țiază eforturile tîrgoviștenilor de a 
evita majorarea scorului, ei fiind 
obligați a juca în ultimul sfert de 
oră cu portarul de rezervă Stancu 
pe extrema stingă, în locul lui 
Kalio, accidentat.

75, 
prin 
Ște-

Mihai IONESCU

in viteză pe stingă, a înscris dc la 
limita careului mic. lateral. Din a- 
cest moment, defensiva oaspeților 
este literalmente „groggy", forma
ția locală poate face scor, dar ra
tează, pe rind. Kun II, Ghergheli 
și Fildan și pină la pauză nu mai 
realizează decît un singur gol : Ia 
un corner de pe stingă, Kun II pla
sează o lovitură de cap, Ilieș res
pinge pină la GHERGHELI, care 
punctează din apropiere.

Spectatorii bihoreni sperau în re
facerea golaverajului în repriza 
secundă, dar, paradoxal, după ce 
a mai ratat o mare ocazie prin 
Fildan, formația orădeană are emo
ții, intervine Vidac la citeva șu
turi foarte bune :ve lui Uțiu (min. 
56), Bojin (min. 61), Portic (min. 
68 și 85). Intervenții salutare, care 
au menținut intactă diferența de 
joc dintre cele două formații. Și, 
într-un final fericit. în care a do
rit parcă să descrețească frunțile 
suporterilor săi pentru duzina de 
ratări, dar și pentru superficialita
tea de după pauză, F. C. Bihor 
punctează cu 4 minute înaintea ul
timului fluier, după un „un-doi" 
reușit dintre Ghergheli și KUN II. 
O victorie pe care gazdele o pu
teau realiza la un scor și mai ma
re în prima repriză, într-un meci 
în care F.C.M. Reșița a venit să 
producă o mare surpriză. însă a 
uitat să-și aducă c'.t ea și apăra
rea...

Laurențiu DUMITRESCU



SERIA I
I.C.I.M. Brasov 1 (1)
F.C.M. Galați 0 (0)

BRAȘOV. 12 (prin telefon).
Intr-adevăr, această revelație 

a primei serii din eșalonul se
cund, I.C.I.M. Brașov, a con
firmat și în partida cu F.C.M. 
Galați. Deși la Brașov a nins 
(gazonul fiind curățat de ză
padă), terenul mai moale nu 
a impietat asupra desfășurării 
jocului, pe care îl apreciem 
ca bun. Brașovenii atacă in
sistent încă din start și reu
șesc deschiderea scorului in 
min. 8 : Toderașcu centrează 
de pe stînga, Ghirca e neatent 
și Ghileanu trimite balonul in 
plasă : 1—0. Oaspeții, dintre 
care șe remarcă Radu Dan, de
vin periculoși și Balazs se re
marcă în min. 33 la șutul lui 
Orac. După pauză, se joacă în 
ritm vioi, fazele se succed la 
cele două porți, Deselnicu tre
ce vîrf de atac și gălățenii ra

tează egalarea în min. 80 și 82. 
cînd Radu Dan și Kramer îi 
dau posibilitatea lui Balazs să 
respingă uluitor. A arbitrat 
foarte bine Gh. Ispas (Constan
ța). I.C.I.M. BRAȘOV : Balazs
— HMab, Mitu, Dobre, Lie —
Arineanu (min. 85 Gh. Dan), 
Ghileanu, Toderașcu — Șerbina 
(min. 86 Vasile), Ciobanu, Al- 
bu. F.C.M. GALAȚI : Oană
— Ghirca, Stoicescu, Deselni
cu, Haiduc — Constantinesou, 
Kramer, Burcea (min. 60 Ho
rea) — R. Dan, Oblemenco 
(min. 40 Balaban), Orac.

Pavel PEANA

DELTA Tukea 1 (0)
OLTUL 5f. Gheorghe 9 (0)

A marcat : Bădescu (min. 73,
din 11 m).

C.S.M. Suceava 1 (1)
RELONUL Sâvinețtî 0 (0)

A marcat : Grosara (min. 38). Au înscris : Băjenaru (min.

GLORIA Buzău 
NITRAMONIA Făgâra;

Au înscris : Neeulce 
și Ghizdeanu (min. 75)

2 (1) 
0 (0)

(min. 12)

C.S. Botoșani 1 (0)
STEAGUL ROȘU B<ațov 2 (1)

Au marcat : Dărăban (min.
80), respectiv Szabo (min. 40 șl
90).

VIITORUL Vaslui 0
F.C. Brăila 0

C.F.R. Pașcani 3 (0)
VICTORIA Tecuci 1 (0)

Au înscris: Apostol (min. 50),
Mihalcea (min. 53), Măciuci
(min. 65 din 11 tn). cesipcctiv
Tonta (min. 88).

C.S.U. Galați 3 (2)
PORTUL Constanța i <n

6), Dobre (min. 17 și 80), res
pectiv Biliboaeă (min. 15).
CEAHLĂUL P. Neamț 3 (1)
TRACTORUL Brașov 1 (0)

Au marcat: Ungureanu (min. 
16), Rusa (min. 59), Niță (min. 
75), respectiv Sacaci (min. 62),

(Relatări de la : P. Comșa, 
1). Soare, T. Ungureanu, M. 
Florea, C. Enea, I. Mîndresoa, 
T. Siriopol și N. Marou).

ETAPA VIITOARE (duminică 11 
martie) : c.S.U. Galați — I.C.I.M. 
Brașov (1—3), Gloria Buzău — 
Delta Tulcea (0—2). Steagul roșu 
Brașov — Ceahlăul P. Neamț 
(1-2), Oltul Sf. Gheorghe - 
3.F.R. Pașcani (0—3). Tractorul 
Brașov — C. S. Botoșani (0—3), 
F.C. Brăila — C.S.M. Suceava 
(1—2), Portul Constanța — F.C AL 
Galați (0—7), Victoria Tecuci — 
Viitorul Vastul (0—2), Relonul Să- 

vlneștl — Nitramonia Făgăraș 
(0-1).

CLASAMENTUL
1. GLORIA Buzău 19 12 3 4 35-10 ZI
2. I.CJ.M. Bv. 19 10 5 4 21-14 25
X F.GM. Gokițî 19 11 2 4 42-15 24
4. F.G Brăila 19 10 3 6 29-17 23
5. GS.M. St. 19 10 2 7 26-23 22
6. Steagul roșa 19 10 1 8 35-24 21
7. Delta Tulcea 19 9 2 8 24-24 26
8. Portul C-ța 19 8 3 8 29-32 19
9. Viei, Tecuci 19 8 2 9 27-26 18

10. Nitramonia Fâg. 19 7 4 8 23-24 18
11. TractoruJ Bv. 19 6 5 • 16-23 17
12. Viitorul Vs. 19 7 3 9 18-36 17
IX C.S.U. Galați 19 6 4 9 21-23 16
IX Oltul Sf. Gh. 19 6 4 9 14-21 16
IX Relonul Sâv. 19 7 2 10 20-31 16
16. Ceahlăul P. N. 19 6 3 10 21-24 15
17. C.S. Botoșani 19 6 2 11 19-32 14
IX C.F.R. Pașcani 19 7 0 12 25-40 14

GOLGETER1 : 13 GOLURI : O- 
blemenco (F.C.M. Galați) a 11 
GOLURI : Paraschivescu (Steagul 
roșu). Stan (Gloria Buzău) a 3 
GOLURI : Apostol (C.F.R. Paș
cani) • 3 GOLURI : Alecu șl 
Traian (F. C. Brăila).

SERIA A Il-a
PRAHOVA Ploiești 0 (0)
CHIMIA Rm. Vîkea 3 (1)

PLOIEȘTI, 12 (prin telefon).
Partidă aspră, presărată cu 

multe faulturi. Tonul jocului 
dur a fost dat de deținătoarea 
„lanternei roșii“, Prahova, care 
din dorința de a nu pierde în 
fața liderului seriei a folosit 
toate mijloacele posibile (din 
păcate, mai mult nesportive), 
aleglndiu-se cu doi jucători e- 
liminați — Dobre (min. 21) și 
Constantin II (min. 60). ambii 
pentru lovirea intenționată a 
adversarului fără balon — și cu 
două cartonașe galbene : Miha- 
lache și Rizea. Dar iată cum 
s-au înscris cele trei goluri ale 
întîlniriî. In min. 40, la primul 
atac mai închegat al vîlcenilor, 
fundașul Cincă, infiltrat în a- 
tac (cum deseori avea să o 
facă în acest meci), a reluat 
puternic în plasă un balon 
„bîlbiit" în bloc de apărarea 
gazdelor: în min 70 C. Nicolae 

a reluat în poartă un balon in
teligent lucrat de Stanca; eu 
două minute înainte de final, 
Savu (cel mai bun jucător al 
Chimiei) pecetluiește scorul fi
nal al partidei fructificând o 
pasă a lui C. Nicolae. A arbi
trat bine Gh. Jucan (Mediaș). 
PRAHOVA : Andrei — Con
stantin II, Eparu, Tudor I 
(mim. 50 Bratosîn), Rizea — 
Constantin I, Mihalache (min.
58 Cojocaru), Răut — Tudor 
H, Dobre, Cioc. CHIMLA: Roș
ea — Lepâdatu, Pintilie, Bas- 
no, Cincă — G. Stan (rain. S4 
C. Nicolae), Iordan, Carabageac 
(min. 26 Savu) — Patru. Foltea. 
Stanca.

Aurel PĂPĂDIE

MUSCELUL Câmpulung 2 (2) 
METALUL «openi 2 (1)

Au marcat : Păun (min. 29), 
M. Popescu (min. 31) pentru 
Muscelul, Rădulescu (min. 10) 
și Flore» (min. 81).

CARPAJl Sinaia 1 [0>
METALUL București 1 (0)

Au marcat : Neagu (mim 17) 
pentru Carpați, Nedelcu (min.
79) pentru Metalul.
PANDURII Tg. Jiu 1 (0)
PROGRESUL VULCAN Buc.» (0)

A înscris : Lupa (min. 76).
DINAMO Slatina 4 <4)
ȘOIMII Sibiu 1 (0)

Au înscris ; Furnea (min. 13), 
Tronaru (min. 14), Minctoagă 
(min. 28) Frății*  H (min. 33), 
respectiv Muscă (min. 48).
GAZ METAN Mediaș * 2 (0) 
CHIMIA TR. Măgurele 0 (0)

Au marcat : Ștefan (min. £L. 
autogol) și Săraci (min. 3).
F.C.M. Giurgiu 1 (0)
CELULOZA Colorați 9 (Oț

A marcat: Vasilache (mia.
80) .

AUTOBUZUL București 3 (0)
UNIREA Alexandria 3 (0)

Aiu înscris : Suliănoiu (mia. 
57, din 11 m și min. 33) șl 
5>inteana (min. 89).
RAPID București 1 (0)
ELECTROPUTERE Craiova 1 (1)

Au marcat : Rontea (min. 65) 
pentru Rapid, Bondrea (min. 
37) pentru Electroputere.

(Relatări de Ia : V. Feldman, 
P. CriMea. P. ăLUeoim D. Mi
hail. Z. Rișnoveanu, Tr. Bar- 
bălaâă, Nie. Ștefan șl D. Mo- 
raru-Slivna).

ETAPA VIITOARE (duminică 
13 martie) : Metalul Plopenl — 
Autobuzul București (1—1). Șoi
mii Sibiu — Chimia Rm. VUeea 
(0—5), Unirea Alexandria — Ra
pid București (1—5), Celuloza Că
lărași — Pandurii Tg. Jiu (0—3), 
Progresul Vulcan București — 
F.C.M. Giurgiu (1—J). Carpați Si
naia — Prahova Ploiești (0—1), 
Metalul București — Chimia Tr. 
Măgurele (Ș—1). Electroputere 

Craiova — Dinamo Slatina (0—2). 
Gaz metan Mediaș — Muscelul 
Clmpolung (1—5).

CLASAMENTUL
1. CHIM. Rm. V. 19 12 1 6 40-16 25
X Dinamo SL 19 10 3 6 42-18 23
X Met. Plopeni 19 9 5 5 25-20 23
4. Prog. Vulcan 19 9 4 6 33-21 22
X Rapid Buc. 19 7 7 5 27-15 21
6. Chimia Tr. M. 19 10 1 8 16-18 21
7. Autobuzul 19 7 4 4 22-17 26
8. Gaz mefcm 19 4 4 7 22-26 26
9. Celuloza Câl. 19 8 3 8 23-17 19

10. Muscelul CL 19 8 3 8 24-27 19
11. Șoimii Sb. 19 7 5 7 23-25 1»
IX Carpați Sin. 19 7 5 7 16-21 19
IX F.GM. Giw. 19 8 3 8 19-36 19
IX Metalul Buc. 19 7 4 8 19-26 18
!X Pond. Tg. J. 19 5 6 8 16-24 16

i4-n. Unirea AJex. 19 5 5 9 15-28 18
3 ectropute re 19 5 5 9 16-29 15

IX Prahora H. 19 2 4 13 12-35 8
GO LG ETERI : • L5 GOLURI : 

Stanca (Chimia Rm. VJ • 13
GOLURI : Frâtilâ II (Dinamo Sla
tina) • 13 GOLURI : Tevl (Pro
gresul Vulcan) • 11 GOLURI: Sul- 
tănotu (Autobuzul) a 3 GOLURI 5 
Șumulanschl (Metalul Buc.), Min- 
eioagă ?i Fumea (Dinamo Sla
tina).

SERIA A III-a
VICTORIA Cares 1 (0)
F.C. Baia Mare 0 (0)

CĂREI. 12 (prin telefon). 
Zece mii de spectatori (ci- 
teva mii din Baia Mare) au 
fost prezenți în tribune și... 
pe lingă tribune. Deși a fost 
olar pentru toată lumea că în
tre cele două echipe există a 
mare diferență de valoare (e- 
vident, în favoarea băimăreni- 
lor) formația oaspe a lăsat im
presia că are o părere prea 
bună despre ea și a încărcai 
să etaleze calitățile tehnice în 
detrimentul eficacității. Așa se 
face că meciul a însemnat o 
lupta dusă mai mult in „trei
mea" de luptă a terenului (sol
dată cu trei cartonașe galbene 
— Loșontzi, Sabău și Goia). 
Raportul șuturilor la poartă es
te edificator : 4—2 în favoarea 
gazdelor. Trei secvențe au de
cis rezultatul : în min. 12 și 23 
Dragomirescu s-a aflat singur 
cu portarul, dar a ratat incre

dibil ; in schimb, in min. TU, 
la centrarea lui Feșuș, Cota 
(cel care acum doi ani era în 
echipa națională de j unioci) * 
avut 3 mare inspirație M a 
șutat din voleu. In colțul lung, 
marcind singurul gol al me
ciului. Excelent arbitrajul iul 
O. Ștreng (Oradea). VICTORIA 
CĂREI : Ghindele — Berețchi, 
Kaizer n, Ungureanu, Pop-Lo- 
șontzi (min. 82 Ludeser), Po- 
pescu, Szilaghi II — Bejenaru 
(min. 59 Goia), Szilaghi I, Fe
șuș. F.C. BAIA MARE : Ari- 
ciu — Bora, Condruc, Sabău. 
Molnar — P. Radu, I. Mure- 
șan, Colier (min. 55 Szepi) — 
Dragomirescu (min. 70 Bre- 
tean). Terheș, RoznaL

Ai. CONSTANTIN
C.F.R. Cluj-Nopocc 5 <2)
MINERUL Lupem 0 (0)

Au marcat : Popa (min. 10), 
Batacliu (min. 26), Coman (min.. 
54 și 64) și Țegean (min. 69 și 
73).

GLORIA Bistrița 4 (3)
METALURGISTUL Cugv 9 (0)

Au înscris : Ciocan ,min. 11, 
31 și 57) și Beroeauu (min. 35).
MINERUL Moldova Nouă 2 (0) 
CI L Sighet 1 (0)

Au marcat : Sum a (min. 50) 
și Nestorovici I (min. 73).
DACIA Orâțtie 3 (2)
ARMĂTURA Zalău 9 ț0)

Au înscris : Szilaghi (mia. 
37), Ureche (min. 44) și Pin
tilie (min. 50).

AVÎNTUL Reghin 9
C.F.R. Timișoara 0

Meciul s-a disputat la Ddor- 
hei, terenul echipei AvtnUd 
fiind suspendat.

CHIMICA Bmărem 3 (3)
VICTORIA Cătan 1 (0)

Au marcat: Șchiopa (min. 20),, 
Muateanu (min. 23), Solomon 

(mm. II), respectiv Ghiță (min. 
75).
J.M. Timișoara 1 (0)
„U* Cluj-Napoca 1 (0)

Au înscris : Belanov (min. 
30) pentru U.M„ Cămpeaaa II 
(min. 78) pentru „U“.
MUREȘUL Deva 2 (2)
AURUL Brad 0 (0)

A marcat : Enescu (mia. 37 
M 43).

(Relatări de La : L Touu, P. 
Șumandan. I. Pocol. B. Crețu, 
\. Pialoga, L Dueaa. I. Stan 
șl L Suni on).

ETAPA VIITOARE (duminică 
19 martie) : Metalurgistul Cuglr
— CJJd. Stghet (0—3). Gloria Bl»- 
trlța — Avtntul Reghin (4—0). 
Mureșul Deva — F.C. Bala Mare 
(2—2), Minerul Lupenl — UJă. 
Timișoara (0—l). Victoria Călan
— Dacia Orftștle (0—1), ,,U*  CluJ- 
Napoca — Armătura Zalău (3—0). 
Chimica Tîrnăvenl — Minerul 
Moldova Nouă (0—1), Aurul Brad
— Victoria Cărei (0—2). C.FJt.

Timișoara — C.FUZ. Chij-Napoca 
(3-5).

CLASAMENTUL
1. GFJL auj-N. 19 12 4 3 <2-12 28
X F.G Baia Mare 19 11 6 2 44-14 28
X „IT auj-Nap. 19 12 2 5 39-16 26
4. VtcL Câian 19 11 2 4 36-16 24
5. Gloria B-»a 19 10 3 S 39-16 21
X Mureșul Deva 19 10 3 6 32-23 23
7. Minerul M. N. 19 9 3 7 19-22 21
X U-M. Timiș. 19 6 4 7 27-24 20
9. GF.R. Timiș. 19 1 3 8 18-18 19

10. Metalurg. Cugir 19 7 3 9 22-30 17
11. Victoria Corei 19 7 3 9 14-30 17
IX Chimica Turn. 19 7 2 10 25-28 16
IX Gl.L Sighet 19 6 4 9 23-31 16
14. Dacia Orâștie 19 7 2 10 18-30 16
IX Aurul Brad 19 S 3 10 20-25 15
IX Armatura Zaiâa 19 6 3 10 23-31 15
17. Min. Lupeni 19 5 0 13 1X35 12
IX Ayîntul Reghin 19 1 4 14 10-63 6

GOLGETERI : 14 GOLURI :
Ciocan (Gloria Bistrița) « 13
GOLURI : Enescu (Mureșul Deva) 
• 13 GOLURI : Vldican („U«
Cluj-Napoca) • • GOLURI : Roz- 
nai (F. C. Baia Mare), Mo^a și 
Berceanu (Gloria Btstrita). Golda 
(Aurul Brad), Rlzescu și Tătlrcă 
(Victoria Călan), Mușat (UJVt.T»). 
Clohan I (C.I.L. Slghet)

START ÎN RETURUL DIVIZIEI C
Ieri au început întrecerile și în 

returul Diviziei C, <âisputîndu-se 
etapa a XVI-a.
• Surpriză la București — Au- 

tomecanica pierde la ultima cla
sată, Avîntul Urziceni • Scorul 
etapei ; Dierna Orșova — JMleca- 
nizatorul Șimian 11—1 » Chimia 
Brazi, fruntașa seriei a iv-a (cu 
un avans de 6 p), pierde la Foc
șani > Poiana Cîmpina și-a con
solidat poziția de lider în seria 
a Xl-a, cîștigînd în deplasare.

SERIA I
Laminorul Roman — Unirea Și

ret 4—0 (1—0), Avîntul T.C.M.M. 
Frasin — Zimbrul Suceava 2—1 
(0—0), Cimentul Bicaz — Metalul 
Botoșani 5—1 (1—0), I.T.A. Piatra 
Neamț — Bradul Roznov 1—0 
(1—0), Cristalul Dorohoi — A.S.A. 
Cîmpulung Moldovenesc 1—0 
(0—0). Minerul Gura Humorului 
— Metalul Rădăuți 2—0 (1—0), 
Dorna Vatra Dornei — Șiretul 
Bucecea 6—0 (2—0), Foresta Făl
ticeni — Cetatea Tg. Neamț 1—0 
(1-0).

SERIA A II-A
Petrolul Dărmănești — Aripile 

Bacău 3—1 (1—1), Minerul Comă- 
nești — Constructorul Iași 0—2 
(0—0), Petrolul Moinești — Ener
gia Gh. Gheorghiu-Dej 0—1 (0—1), 
Partizanul Bacău — Constructo
rul Vaslui 6—1 (1—0), Nicolina
Iași — Flacăra Murgeni 1—0 
(0—0), C.S.M. Borzești — Rulmen
tul Bîrlad 3—0 (1—0). Oituz Tg. 
Ocna — TEPRO iași 1—0 (1—0), 
Chimia Mărășești — Letea Bacău 
0—0.

SERIA A lll-A
Unirea Tricolor Brăila — Oțe

lul Galați 1—0 (1—0), Marina Man

galia — Chimpex Constanța 0—1 
(0—1). Unirea Eforie — Progre
sul Brăila 0—2 (0—2), Ancora Ga
lați — Pescărușul Tulcea 2—0 
(1—0), I.M.U. Medgidia — Grani

tul Babadag 3—1 (l—0), Electrica 
Constanța — Autobuzul Făurel
3—l (1—1), Dacia Unirea Brăila 
— Minerul Măcin 2—0 (1—0). Șoi
mii Cernavodă — Cimentul Med
gidia 3—3 (0—1).

SERIA A IV-A
Unirea Focșani — Chimia Brazi 

2—0 (1—0), Victoria Țăndărei —
Petrolistul Boldești 1—0 (l—0).
Petrolul Teieajen Ploiești — Vic
toria Dehliu 2—1 (1—1), Avîntul
Mineciu — Luceafărul Focșani 
2—1 (0—0), Azotul Slobozia — Pe
trolul Băicol 1—0 (0—0), Olimpia 
Rm. Sărat — Chimia Buzău 1—1 
(0—1), Victoria Fiorești — Foresta 
Gugești 4—0 (2—0), Dinamo Foc
șani — Petrolul Berea 3—0 (0—0).

SERIA A V-A
Ș. N. Oltenița — Șoimii 

TAROM București 2—1 (1—0), A- 
utomecanica București — Avîntul 
Urziceni 0—1 (0—1), Tehnometal 
București — Sirena București 
1—0 (1—0), Abatorul București — 
I.C.S.I.M. București 1—3 (1—1),
Automatica București — Flacăra 
roșie București 1—1 (0—1), Voința 
București — I.O.R. București 1—0 
(0—0) — s-a jucat la Ploiești, te
renul Voinței fiind suspendat. E- 
lectronica București — Mecanica 
fină București 1—0 (0—0), T. M. 
București — Unirea Tricolor Bucu
rești 1—0 (1—0).

SERIA A VI-A
ROVA Roșiori — Constructorul 

Pitești 2—0 (1—0), Recolta Stol- 
cănești — Electrodul Slatina 3—0 

(1—0), Flacăra automecaaica Mo- 
-eni — Viitorul Scornlcești 2—2 
(1—1), Metalul Mija - Petrolul 
Videle 1—0 (0—0), Chimia Găcștl
— Cimentul Fienl 1—0 (0—0), Pro
gresul Pucioasa — Petrolul Tîrgo- 
vlște 1—0 (0—0), Cetatea Tr. Mă
gurele — Automobilul Curtea de 
Argeș 5—1 (0—1), Dacia Pitești — 
Progresul Corabia 2—0 (2—0).

SERIA A VU-A
Lotru Brezoi — Constructorul 

Craiova 3—2 (2—1), Știința Petro
șani — Unirea Drobeta Tr. Seve
rin 3—0 (1—0), Progresul Băltești
— Constructorul Tg. Jiu 1—0 
(0—0), I.O.B. Balș — Minerul Mo- 
tru 4—0 (2—0), Dierna Orșova — 
Mecanizatorul Simian 11—1 (3—0), 
Chimistul Rm. Vilcea — Unirea 
Drăgășani 1—o (0—0), C.S.M. Dro
beta Tr. Severin — Minerul Rovt- 
nari 3—1 (2—0), C.F.R. Craiova — 
Metalurgistul Sadu 2—1 (t—0).

SERIA A VIU-A
Vulturii textila Lugoj — C.F.R. 

Simeria 1—0 (I—0). Electromotor 
Timișoara — Minerul Oravlța 3—0 
(0—0), Laminorul Teliuc — Meta
lul Oțelu Roșu 1—0 (1—0), Gloria 
Reșița — I. M. Orăștie 3—9 (l—0), 
Nera Bozovici — Unirea Tomna
tic 1—0 (1—0), Laminorul Nădrag
— Minerul Ghelar 5—0 (1—0), Mi
nerul Anina — Unirea Sînnicolau 
Mare 2—0 (1—0), Metalul Bocșa
— Minerul Vulcan 1—0 (1—0).

SERIA A IX-A
Minerul Suncuiuș — Strungul 

Arad 3—2 (2—1), Recolta Salonta
— Voința Oradea 2—0 (1—0), Oașul 
Negrești — Minerul Bihor 6—0 
(3—0), Oțelul Or. dr. P. Groza — 
Voința Cărei 0—0. tnfrățirea O

radea — Rapid Jibou 2—1 (0—1), 
Constructorul Arad — Someșul 
Satu Mare 2—0 (2—0), Rapid Arad
— Minerul nba-Selnl 2—1 (1—1), 
Bihoreana Harghita — Gloria Arad 
1—0 (3—0).

SERIA A X-A
Minerul Cavnic — Foresta Bis

trița 2—0 (0—0), Minerul Bâiuț — 
Tehnofrig Cluj-Napoca 3—0 (2—0), 
CUPROM Bala Mare — Hebe Sln- 
georz Băi 2—0 (1—0), Derma ta 
Cluj-Napoca — Minerul Băița 0—2 
(0—1), Minerul Baia Sprle — 
C.I.L. Gherla 5—1 (3—0). Bradul 
Vișeu — Oțelul Reghin 2—1 (0—0),
— s-a jucat la Baia Sprle, Mine
rul Rodna — Unirea Dej 4—0 
(1—0), Lăpușul Tg. Lăpuș — 
Construcții Cluj-Napoca 2—1 
(0—0).

SERIA A Xl-A
Caraimanul Bușteni — Carpați 

Brașov 3—2 (2—1), Metalul Tg.
Secuiesc — Chimia Or. Victoria 
l—0 (1—0), I.R.A. Cîmpina — Pro

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

EXPRES DIN 12 MARTIE 1978
FAZA I : Extragerea I : 6 25 36 

17 40 43 ; Extragerea a H-a : 4 
30 21 36 24 44 ; Extragerea a IH-a: 
3 34 25 29 44 35 ; Extragerea a
IV- a : 27 43 6 4 12 34.

FAZA A n-a : Extragerea a
V- a : 10 16 31 38 1 ; Extragerea a
VI- a : 3 21 19 5 17 ; Extragerea a 
VH-a : 21 44 29 19 17 ; Extrage
rea a VIII-a : 43 19 36 2 35. FOND 
TOTAL DE CÎȘTIGURI : 1.379.101 
lei.

gresul Odorheiu Secuiesc 2—0 
(1—0), C.S.U. Brașov — Viitorul 
Gheorgheni 3—1 (2—0), Minerul
Bălan — I.U.P.S. Miercurea Cluc 
t—0 (1—0). Torpedo Zărnești — 
Poiana Cîmpina 0—1 (0—0), Mi
nerul Baraolt — Metrom Brașov
3— 2 (2—1), C.P.L. Sf. Gheorghe — 
Precizia Sâcele 0—3 — echipa din 
Sf. Gheorghe fiind suspendată.

SERIA A Xll-A
Inter Sibiu — Metalul Aiud 1—1 

(0—0), Mureșul Luduș — Con
structorul Alba Iulia 4—0 (4—0), 
Ind. sîrmei Cîmpia Turzii — 
i.M.l.X. Agnita 3—1 (1—1), Meta
lul Copșa Mică — Automecanica 
Mediaș 1—0 (0—0), Utilajul Făgă
raș — Carpați Mîrșa 2—1 (1—0), 
Metalul Sighișoara — Soda Ocna 
Mureș 5—1 (2—1), Unirea Alba
Iulia — Sticla Turda 1—0 (0—0), 
Textila Cisnădie — I.P.A. Sibiu
4— 0 (1—0).

Rezultatele ne-au fost transmise 
de către corespondenții noștri vo
luntari din localitățile respective.

AȘA ARATA O VARIANTA CU
13 REZULTATE EXACTE LA 
CONCURSUL PRONOSPORT,

ETAPA DIN 12 MARTIE 1978
I. Sportul stud. — Bolit Tim. 1

II. F.C. C-ța — C.S. Tîrg. 1
III. U.T. Arad — Polit Iași 1
IV. „U“ Craiova — Dinamo ț 1
V. Olimpia — Petrolul ' 1

VI. Corvinul — Jiul X
vn. F.C. Bihor — F.C.M. Reșița 1

VIII. S.C. Bacău — A.S.A. Tg. M. 1
IX. F.C. Argeș — Steaua 1
X. Fiorentina — Roma 1

XI. Foggia — Genoa X
xn. Milan — Intemazionale X

XIII. Perugia — Napoli 1



FINALELE „CUPEI DE IARNĂ" LA MOTOCROS 
DECOR DE IARNĂ

Turneul internațional de șah al României

INTR-UN AUTENTIC
ZARNEȘTI, 12 

Dacă penultima 
loc, cu o săptămînă 
la Brașov pe un timp primă- 
văratic, întrecerile finale s-au 
desfășurat duminică într-un au
tentic decor de iarnă. Zăpada 
căzută în ultimele zile, ca și 
ninsoarea abundentă din timpul 
concursului, au mărit conside
rabil gradul de dificultate al 
traseului de pe Dealul Breghi- 
na, ceea ce a determinat pe or
ganizatori să reducă progra
mul finalelor la o singură man
șă de 45 minute + 2 ture pen
tru seniori și ' ' ' ’
+ 2 
Mobra.

Cum
proape 
cluburi 
Din păcate, puțini motocrosiști 
au făcut față acestui - dur test. 
La seniori, am asistat, totuși, 
la o mult aplaudată cursă de 
urmărire între M. Banu și E. 
Laub, dar primul — după ce a 
condus 40 de minute ! — a fost 
nevoit să oprească din cauza 
unei defecțiuni mecanice. Un 
alt favorit, E. Mulner, neatent 
la start, a acționat apoi sub im-

(prin telefon), 
etapă a avut 

în urmă,
re- 
Cs.

ture
juniori și 30 min. 
pentru motorete

s-au
50 de
și asociații sportive ?

comportat cei a- 
alergători din 10

periul nervilor, evoluind de da
ta aceasta sub așteptări. Mult 
apreciate de miile de spectatori 
prezenți pe traseu au fost dis
putele rezervate tinerilor, 
mareîndu-se, îndeosebi.
Gyurka (antrenor A. Fazekaș) 
și „mobristul" II. Pascu (antre
nor D. Motișan), care a reușit 
să termine neînvins competiția.

Clasamentele etapei — seniori: 
L E. Laub, X E._ Mulner (ambii 
de la Torpedo 
Banu (Poiana 
niori : 1. Vs. 
Sf. Gheorghe), 
3. I. Mărgărit 
Flacăra Automecanica Moreni) ; 
Mobra : 1. H. Pascu (FI. Auto
mecanica Moreni), X L Schmidt 
(Poiana Cîmpina), 3. C. Stan 
(FI. Automecanica Moreni). Cla
samentele generale (după patru 
etape) — seniori : 1. E. Mulner 
72 p, 2. E. Laub 61 p, 3. M. 
Banu 32 p ; juniori : L I. Măr
gărit 67 p, 2. I. Cătănescu 53 p, 
3. I. Matei (FL Automecanica 
Moreni) 42 p ; Mobra : L H. 
Pascu 80 p, 2. V. Lepădatu (St 
roșu Bv.) 42 p, X C. Stan 41 p.

Zămești), X M. 
Cîmpina) ; ju- 
Gyurka (Electro 
2. L Cătănescu, 
(ambii de la

Traian IOANIȚESCU

„CUPA DE PRIMAVARA"
LA TENIS DE MASĂ

REGRUPARE IN FRUNTEA CLASAMENTULUI
Întreruptele de sîmbătă di

mineața s-au soldat cu rezul
tatele așteptate, analiza de 
acasă a pozițiilor neterminate 
fiind impecabilă. Ungureanu 
și Stoica și-au realizat avan
tajul deținut la Ftacnik, in 
timp ce partidele Ghindă — 
Pâdevski și Biriescu — Șubă 
au fost remize. Partida Uhl
mann — Ciocâltea s-a între
rupt a doua oară.

Runda a 5-a, disputată du- 
pă-amiazâ, a furnizat din nou 
o luptă foarte animată. Par
tida centrală a reuniunii, des

fășurată între marii maeștri 
Uhlmann și Alburt, s-a între
rupt cu un foarte ușor avan
taj pentru șahistul sovietic, 
după ce șansele au alternat 
pe parcursul întâlnirii.

Ungureanu, cu negrele, i-e 
sacrificat din deschidere un 
pion lui Vaisman, obținînd în 
cele din urmă un atac cîștigă- 
tor. Și Marjanovici i-a oferit 
un pion lui Stoica. Maestrul 
român a acceptat „darul”, a 
obținut o poziție foarte bună, 
dar a greșit în criză de timp 
și a pierdut Tot în criză de

„Cupa București" la ciclism

ANTICIPĂRI OPTIMISTE LA ÎNCEPUT DE SEZON

Sîmbătă 
sporturilor 
iești au 
„Cupei de 
de masă, competiție la startul

și duminică, în sala 
„Victoria" din Plo- 

continuat întrecerile 
primăvară” la tenis

au fast prezenți majo- 
jucătoarelor fi jueători-

„CENTURA
DE AUR“

(Urmare din pag. I)

al primei reuniuni, se vor în- 
tîlni gălățeanul Sandu Tîrîlă și 
M. Imre (Mangalia).

în gala de la ORA 19 sînt 
programate 17 meciuri, la ca
tegoriile semimuscă. cocoș și 
ușoară. Reprezentanții noștri la 
categoria cea mai mică au de 
susținut meciuri cu adversari 
valoroși încă din primul tur. 
Remus Cozma îl va întîlni pe 
I. Contreras (Venezuela), iar 
tînărul Traian Ion îl va avea 
ca partener de întrecere pe cu
banezul Hector Ramirez. La co
coș sînt programate partidele : 
D. Cipere — I. Sandu, N. Popa 
— H. Ebiebrahimi (Iran). J. 
Sollet (Cuba) — B. Piraango 
(Venezuela) și T. Dinu 
Barbu, 
selecția 
ușoară. 
Hajnal, 
versari
Costln și, respectiv. Gh. Ilisei). 
în alte meciuri, H. Schneider 
(R.D.G.) — A. Aidama (Cuba), 
L Cojocaru — I. Paisan (Vene
zuela), Gh. Simion — M. Ciobo- 
taru etc.

căreia 
ritatea 
lor componenți ai divizionare
lor A.

La capătul unor dispute 
echilibrate, proba de simplu 
feminin a fost cîștigată de 
Magdalena Leszay, care a în
vins-o în finală cu 2—0 pe 
Crinela Sava. La simplu mas
culin, mai bun s-a dovedit a 
fi Cristinel Romanescu, învin
gător cu 2—0 în finala cu Sorin 
Cauri.

Ultima probă a competiției, 
cea de dublu mixt, a revenit 
perechii Magdalena Leszay — 
Iosif Bohm, care a cîștigat eu 
2—1 finala susținută In compa
nia dublului Viorica Ivan — 
Sorin Cauri.

„Cupei Bueu- 
disputată ieri 

pe șoseaua București — Plo
iești, varianta Buftea, a avut 
loc în condiții atmosferice des
tul de aspre — frig și vint în 
rafale —, cărora le-au făcut 
față cu succes aproape toți cei 
150 de concurenți, ceea ce ne 
îndreptățește ră anticipăm un 
sezon competițional mai bogat 
in satisfacții decît cele din anii 
precede r. ți.

Seniorii, de pildă, ir. rindu- 
rile cărora se numără toți com
ponența loturilor naționale, au 
făcut o cursă, din start și pină 
la sosire, la... unison cu vije
lia care ridica trombe de praf 
pe șosea. S-a 
tempo îndrăcit 
bună bucată de 
s-a menținut 
„spart* abia in 
late a alergării, 
și-a întețit $i mai mult tăria. 
Si, totuși, in fruntea cursei au 
reușit să rămină încă- 23 con
curenți, printre care și câțiva 
tineri cărora le întrezărim o 
frumoasă evoluție in competi
țiile ce vor urma. Ne referim 
la Cornel Nicolae (Voința Plo
iești) și Aurel Bobeică (Meta
lul Plopeni), primul reușind 
chiar să se claseze in finalul 
competiției pe un merituos 
loc IL Clasamente. Seniori: L 
Marin Valentin (Dinamo) lh

Prima etapă a 
rești" la ciclism.

rulat intr-un 
și, totuși, o 
timp plutonul 
compact. S-a 
a doua jumă- 

cind vintul

PLENARA COMITETULUI F. R. HANDBAL

Al. 
Principalii candidați la 
în echipă la categoria 
Simion Cuțov și Carol 
vor avea meciuri cu ad
din țara noastră (N.

Ieri a avut loc plenara comite
tului F. R. Handbal, la eare au 
luat parte membri ai comitetului 
federal, activiști din cluburi și 
asociații, tehnicieni.

Au fost dezbătute darea de sea
mă a activității desfășurate In 
1977, planul de măsuri, calenda
rul competițional Intern șl Inter
național șl bugetul pe anul 1978. 
Au luat cuvintul numeroși acti
viști și tehnicieni, eare au cri
ticat cu fermitate lipsurile deo
sebit de grave din activitatea 
handbalului nostru, propunlnd 
măsuri hotărîte, printre care — la 
loc de frunte — s-au situat spo
rirea considerabilă ■ volumului 
și calității muncii depuse la toa
te eșaloanele, întronarea ordlnel 
și disciplinei.

In Încheierea lucrărilor plena
rei a luat cuvintul tovarășul Emil 
Ghibu — secretar al C.N X.F.S.

Plenara a aprobat darea de sea
mă, planul de măsuri și bugetul, 
recomandînd să se adapteze ca
lendarul Intern și Internațional 
actualelor cerințe (campionatul 
Diviziei A să se desfășoare nu
mai In săli, participările la com
petițiile Internaționale să fie tn 
concordanță cu necesitățile reale 
ale echipelor naționale ș.a.).

A fost, de asemenea, aprobată 
componența biroului federal : 
Ioan Kunst Ghermăncscu — pre
ședinte, Alexandru Dumîtrașcu, 
Gheorghe Florea și Gheorghe Să- 
vescu — vicepreședinți, Lucian 
Grigorescu — secretar, Nicolae 
Nedef și Gabriel Zugrăvescu — 
antrenori federali, Varac Pelen- 
ghian, Vasile Sidea, Ion Strbolu, 
Eugen Trofin, Gheorghe Drago- 
mir șl Constantin Moarcăș — 
membri.

59:14 (80 fan), 2. C. Nicolae lh 
59:15, X C. Cirjă (Dinamo) lh 
59:16. La juniori mici (care au 
concurat pe 20 km), victoria a 
revenit lui AL Dumitru (Olim
pia) cu 37:20, iar la juniori mari 
(40 km) primul s-a clasat G. 
Marinescu (C.S.Ș. 2) l h 05:09.

Următoarea cursă se va dis
puta joi 16 martie, la ora 15, pe 
un circuit înscris pe str. Maior 
Coravu.

timp, Șubă a depășit timpul 
în întâlnirea cu Adamski. Bi
riescu a cîștigat la Pâdevski 
iar Ghindă la Lukacs. în par
tidele întrerupte. Ciocâltea 
are avantaj la Ftacnik, iar 
Minev La Bellon.

Aseară, în runda a 6-a, 
s-au înregistrat rezultatele * 
Biriescu a obținut o victorie 
rapidă în numai 14 mutări la 
Bellon, stabilind un foarte ori
ginal record al turneului, Lu
kacs a cîștigat la Minev, parti
dele Ungureanu — Stoica, Pâ
devski — Uhlmann, Ciocâltea — 
Marjanovici au fost remiză. în 
intilnirile întrerupte Ghindă are 
avantaj la Vaisman, Alburt la 
Adamski și Fiacnik la Șubă. în 
clasament, după 6 runde, con
duc Marjanovici și Ungureanu 
cu 4 p., urmați de Alburt 3*/î 
(2) p, Stoica 3*/2 P, Ciocâltea 
3 (2) p, Biriescu 3 p etc.

Astăzi dimineață, turneul 
continuă cu reluarea partide
lor întrerupte. După-amiază 
are loc runda a 7-a, cu urmă
torul program : Uhlmann — 
Bellon, Biriescu — Lukacs, 
Minev — Vaisman, Ghindă — 
Ungureanu, Adamski — Pâ
devski, Ftacnik — Alburi, 
Marjanovici — Șubă și Stoica 
— Ciocâltea.

Gh. ȘTEFANESCU V. CHIOSE

In Divizia A la popice
V»

PARTIDĂ ÎNTRERUPTĂ DIN CAUZA 
...ABSENTEI UNUI JUCĂTOR!

»

în etapa a XIII-a a Diviziei 
A, disputată sîmbătă și dumi
nică, s-au înregistrat următoa
rele rezultate :

FEMININ • Olimpia Bucu
rești — Voința București 2519 
— 2461 p.d. (scor individual 

Formația Olimpia, după 
etapa trecută a pierdut 

la o echipă modestă. Me- 
Brașov, a cîștigat acum

J-î). 
ce in 
acasă 
trom 
destul de ușor în fata Voinței, 
una dintre cele mai bune echi
pe din seria Sud a campiona
tului. Soarta partidei s-a hotă
rât după jocul junioarelor Ga
briela Dinu (O) și Zoia Petre 
(V), din 
Dinu 
416—369.
cescu a
cu 433—417, iar Elena Bălătică. 
performera reuniunii, de Flo- 
rica Filip cu 446—420 (T. R.) 
• Voința Cluj-Napoca — Vo
ința Tg. Mureș 2552—2420 (4—2). 
Clujencele au jucat foarte bine, 
cinci din cele șase concurente 
avînd rezultate de peste 400 p.d., 
cea mai bună fiind Rednic cu 
444 p. De la învinse, excepțio
nal a evoluat junioara Szasz, 
componentă a lotului național 
de senioare — 454 p d. (M. 
RADU-coresp.) • Gloria Bucu
rești — Petrolul Băicoi 2510 —

2395 (6—0). Cele mai precise r 
jucătoare au fost : Maria Dră- 
ghici — 465, de la Gloria, res
pectiv. Eufrosina Dumitru — 
416. (O. GUȚU — coresp).
• Voința Ploiești — Voința 
Galați 2391—2388 (3—3) • Vo
ința Craiova — C.S.M. Reșița 
2530—2454 (5—1) • Hidrome
canica Brașov — Dermagant 

2585—2401 (3—3)
Brașov — Voința 
2566—2503 (3—3)

Oradea — Voința

primul schimb. în care 
a învins detașat : 
Apoi. Cornelia Gre- 
dispus de Elena Pană

Tg. Mureș
• Metrom 
Constanța
• Voința 
Timișoara 24*7—2567 (2—4). La 
prețioasa victorie a 
celor au contribuit, 
rind, Grozăvescu — 
timon — 435. De la 
impus doar Beride

443. (I. GHIȘA — co- 
Laromet

București

timișoren- 
în primul 
441 și Ar- 
gazde s-au
— 459 și

COMPORTARE SLABA A BIATLONIȘTILOR EA „MONDIALELE" DIN AUSTRIA
Recent s-au disputat la 

Hochfilzen, în Austria, campio
natele mondiale de biatlon. La 
întrecerile seniorilor au luat 
startul și sportivii români, a 
căror participare a fost urmă
rită cu interes, mai ales că 
biatloniștii noștri s-au numărat, 
de mai multe ori, printre pro
tagoniștii competițiilor de am
ploare. De data aceasta, însă, 
evoluțiile lor au dezamăgit, iar 
rezultatele înregistrate sînt prin
tre cele mai slabe din istoria 
participării lor la campionatele 
mondiale.

Biatloniștii români au plecat 
la „mondiale" hotărîți să rein
tre în plutonul fruntaș, dar — 
după cum s-a văzut — voința 
lor nu avea și suportul unei 
pregătiri la nivelul cerut de o 
asemenea competiție. Liderul e- 
chipei noastre, Gheorghe Gâr
niță, medaliat cu argint la cam
pionatele mondiale de la Minsk 
(1974) în proba clasică de 20 
km, s-a prezentat la Hochfilzen 
departe de valoarea care l-a 
consacrat. în cursa de 20 km 
el a avut 8 (!) minute penali
zare și s-a situat pe locul 45 
din 88 de concurenți. Fără a- 
ceste minute de penalizare, cu 
rezultatul înregistrat la fond, el 
s-ar fi clasat pe imul dintre 
primele 15 locuri. Victor Fon
tana, considerat un trăgător re-

dutabil, 
minute 
du-se cel mai bine dintre spor
tivii noștri (locul 29). Gheorghe 
Voicu și Cornel Potroanchenu 
(fiecare cu cite 4 minute pe
nalizare) s-au situat pe locurile 
36 și, respectiv, 39. Deci, cauza 
principală a eșecului a test tra
gerea în poligon. Cu zero mi
nute penalizare se poate aspira

a 
de

Înregistrat fi el 4 
penalizare, clasîn-

au un antrenor pentru pregăti
rea tragerilor. Ne mai mirăm, 
atunci, că tinerii care vin spre 
această ramură sportivă nu au 
deprinderi corecte la trageri 
eare, după cum s-a văzut, sînt 
hotăritoare in orice competiție ?

Cu excepția lui Gârniță, și a- 
lergarea pe schiuri a biatloniș- 
tilor români este deficitară. 
Fontana, Voi cu ș.a. au arătat,

Tragerile - principala cauzâ a eșecului,

pepinieră din care se vor se
lecționa viitori biatloniști. Iată 
de ee despărțirea fondului de 
biatlon o considerăm artificială 
și dăunătoare ambelor disci
pline.

Iată, așadar, cum se prezită 
situația biatlonului nostru la a- 
ceastâ oră. Federația de schi și 
biatlon are obligația de a lua 
măsuri hotărîte pentru redre
sarea acestei ramuri sportive.

Paul 1OVAN
dar nici alergarea pe schiuri nu a fost

la nivelul posibilităților !

la locuri fruntașe, cu 1—2 mi
nute se înregistrează căderi 
spectaculoase tn clasament, iar 
de la 4 minute în sus nu mai 
poate fi vorba de o clasare o- 
norabilă. La lotul de biatlon 
nu a funcționat, decît o scurtă 
perioadă in anii trecuți, un an
trenor specializat pentru tir. 
Antrenorii lotului, Marcel Stu- 
paru și Ștefan Stăiculescu, nu 
consideră necesară prezența u- 
nui specialist în tir. Situația 
este cu atît mai de neînțeles 
cu cit nici secțiile fruntașe de 
biatlon de la Dinamo, A.S.A. 
și Steagul roșu din Brașov nu

și nu numai în acest sezon, că 
nu mai pot realiza performanțe 
de valoare mondială. Se impune 
încurajarea cu fermitate a 
biatloniștilor tineri, a noului val, 
și sîntem surprinși că federa
ția de specialitate nu a prezen
tat la campionatele mondiale 
din Austria și un lot de biatlo- 
niști juniori, așa cum au făcut 
foarte multe țări care s-au im
pus în acest sport.

Cauza rămînerii în urmă tre? 
buie căutată însă și în aria
foarte restrînsă a biatlonului în 
țara noastră, iar schiorii de

- fond juniori rămîn principala

N. R. lată rezultatele curselor 
de la campionatele mondiale de 
la HSchfilzen : 15 km, juniori : 1. 
Andreas Hess (R.D.G.) 2. Mathias 

Jung (R.D.G.), 3. Tapia Piippo- 
nen (Finlanda), — au participat 
57 concurenți ; 20 km, seniori : 
1. Odd Lirhus (Norvegia), 2. 
Frank Ullrich (R.D.G.), 3. Eber
hard Roesch (R.D.G.) — clasarea 
sportivilor noștri a fost arătată 
mai sus ; au participat 88 de 

seniori : 1.
2. Eber- 

Klaus
; concu- 

1. Kjell 
Vladimir 
Vladimir 

concu- 
seniori ; 

Norvegia, 
.14 Romă-

biatloniști ; io km, 
Frank Ullrich (R.D.G.), ! 
hard Roesch (R.D.G.), 3. 
Siebert (R D.G.) ; 92 de 
renți ; 10 km juniori : 
Soebak (Norvegia), 2. 1
Veliskov (Bulgaria), 3. 1
Artemiev (U.R.S.S.), 57
renți ; ștafeta 4X7,5 km,
1. R. D. Germană, 2.
2. R. F. Germania, ..___
nia ; au participat 23 de formații; 
ștafeta 3X5 km, juniori: 1. R. D. 
Germană, 2. U.R.S.S., 3. Finlan
da — 13 echipe.

Balaj — 
resp). • 
Rapid 
(3-3).

MASCULIN •
Tg. Mureș — Aurul Baia Mare 
5428—5375 (4—2). Derbyu] se
riei Nord s-a încheiat cu vic
toria' mureșenilor, care au de
pășit destul de greu echipa 
campioană. ' Cel mai bun po
picar de la Electromureș a 
fost Ordog cu 940 pd. De la 
oaspeți s-a evidențiat. în mod 
deosebit, Biciușcă cu 936. Băi- 
mărenii Bice și Naszodi. din 
lotul național, au realizat 885 
și. respectiv. 875 ! (I. PĂUȘ — 
coresp.) • Olimpia București
— Petrolul Teleajen Ploiești
5382—5199 (4—2). Performerul
întilnirii a fost G. Marin (O- 
limpia). care a stabilit un nou 
record al arenei cu 979 pd. De 
la ploieșteni s-a remarcat Gh. 
Silvestru — 920. (N. TOKACEK
— coresp.) e Constructorul
Galați — Dacia Ploiești 5362— 
5041 (5—1) • Rulmentul Bra
șov — Gloria București 5421— 
4983 (4—2). Joc la discreția 
gazdelor, care au avut în Tis- 
mănar (947), Radu (946) și 
Kiss (945) cei mai eficienți po
picari. De la bucureșteni. cele 
mai~mari punctaje le-au reali
zat Cătineanu (890) și Dumi
trescu (888). (G. LORAC —
coresp.) • Olimpia Reșița — 
Voința Cluj-Napoca 5177—5261 
(2—4) • Tehnemetal București
— Petrolul Băicoi-Cîmpina 
341G—3316. Partida 
rupt după schimbul 
oarece Petrolul nu 
formație cel de al 
nior. care nu a sosit la sală 
în timp util. (D. VATAU — 
coresp.) • Dermavant Tg. Mu
reș — Voința Tg. Mureș 4942— 
4950 (2—4) • Progresul Oradea
— C.F.R. Timișoara 5179—1815
(6—0) • Rafinorul Ploiești —•
Voința București 5489—5317
(4-2).

București —
2461—2397

Electromureș

s-a între- 
patru. de- 
a avut în 
doilea iu-
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ILEANA SILAI 
EUROPEANĂ 
(Urmare din pag. I)

Medalia de argint pe care o 
obține Natalia Mărășescu (ca 
și în 1976) întregește succesul 
Ilenei Silai și confirmă poziția 
fruntașă a semifondului • femi
nin românesc. „Indoorul" 1978 
ne-a adus primele două locuri 
la C.E., dar și recordul mon
dial al probei de 1 500 m...

Foarte bună a fost și com
portarea Marianei Suman la 
800 m, la prima sa participare 
într-o competiție oficială de 
sală. După ce sîmbătă, în serii, 
ea realizase un excelent re
cord național — 2:01,6, dumi
nică a sosit a treia, după Ul- 
rike Bruns și Totka Petrova, 
care dețineau rezultate mai 
bune în acest sezon, întrecînd 
însă, între altele, pe record
mana lumii, Heike Roock.

La 33 de ani, Carol Corbu a 
demonstrat că rămîne în elita 
triplusaltului. clasindu-se al 
4-lea (16,41 m) la numai 12 cm 
de medalia de argint. La fel, 
Gina Panait a probat, la debut, 
certe calități de a ajunge între 
fruntașele săriturii în lungime. 
IAȘCENKO - 2,35 m LA 
SĂRITURA IN ÎNĂLȚIME I

Un rezultat excepțional a 
obținut la săritura în înălțime 
atletul sovietic Vladimir Iașcen- 
ko (încă junior), care — cu 
2,35 m — a stabilit un nou re
cord mondial de sală (vj. 
2,32 m. Frank Jakobs — S.U.A.). 
De remarcat că recordul mon
dial în aer liber aparține ace
luiași atlet, cu 2.33 m.

REZULTATE TEHNICE
FEMININ : 60 mg : 1. Johanna 

Klier (R.D.G.) 7,94, 2. Grazyna
Rabsztyn (Polonia) 8,07, 3. Syl
via Kempin (R.F.G.) 8,15 ; lun
gime : 1. Jarmila Nygrynova (Ce
hoslovacia) 6,62 m, 2. Hdiko Er- 
delyne (Ungaria) 6,49 m, 3. Su
san Reeve (Anglia) 6,48 m, 4. 
Jacky Curtet (Franța) 6,44 m, 5. 
Hedl Wycisk (R.D.G.) 6,33 m, 6. 
Gina Panait (România) 6,34 m ; 
Înălțime : 1. Sara Simeoni (Ita-

- CAMPIOANA 
LA 1500 m

lia) 1,94 m, 2 Brigitte Holzapfel 
(R.F.G.) 1,91 m, 3. Ursula Kielan 
(Polonia) 1,88 m ; greutate : 1. 
Helena Fibingerova (Cehoslovacia) 
20,67 m, 2. Margitta Droese 
(R.D.G.) 19,77 m, ,3. Eva Wilms
(R.F.G.) 19,24 m ; 800. m : l. Ul- 
rike Bruns (R.D.G.) 2:02,3, 2.
Totka Petrova (Bulgaria) 2:02,5. 
3. Mariana Suman (România) 
2:03,4, 4. Anne Marie van Nuffcl 
(Belgia) 2:03,8, 5. Heike Roock
(R.D.G.) 2:03,8, 6. Verona Elder 
(Anglia) 2:09,2 ; 1 500 m; 1. Ilea
na Silai (România) 4:07,1 2. Na
talia Mărășescu (România) 4:07,4,
3. Brigitte Kraus (R.F.G.) 4:07,6,
4. Vesela Iacinska (Bulgaria)
4:10,5, 5. Silvia Cruciatta (Italia) 
4:12,5, 6. Christine Wartenberg
(R.D.G.) 4:14,1 ; 400 m : 1. Ma
rina Sidorova (U.R.S.S.) 52,42, 2. 
Ritta Botiglieri (Italia) 53,18, 3. 
Karoline Kaefer (Austria) 53,56 ; 
60 m : 1. Marlies Oelsner (R.D.G.) 
7,12 — record mondial, 2. Linda 
Haglund (Suedia) 7,13, 3. Lud
mila Storojeva (U.R.S.S.) T,27.

MASCULIN : 60 m : 1. Nikolai 
Kolesnikov (U.B.S.S.) 6,64, 2- Pe- 
tar Petrov (Bulgaria) 6,66, 3. A- 
leksandr Aksinin (U.R.S.S.) 6,73 ; 
prăjină : L Tadeusz Slusarski 
(Polonia) 5,45 m, 2. Vladimir Tro
fimenko (U.R.S.S.) 5,40 m, 3. Mi
hail Serjienko (U.R.S.S.) 5,40 m ; 
lungime : 1. Laszlo Szalma (Un
garia) 7,83 m, 2. Roland Desru- 
elles (Belgia) 7,75 m, 3. Vladimir 
Tepeliev (U.R.S.S.) 7,73 m ; greu
tate : L Reijo Stahl berg (Finlan
da) 20.48 m. 2. Wladislaw Komar 
(Polonia) 20,16, 3. Geoff Capes 
(Anglia) 20,05 m ; 800 m : 1. Mar- 
kku Taskinen (Finlanda) 1:47,34, 
2. O. Bayer (R.D.G.) 1:47,70, 3.
R. Milhaud (Franța) 1:17,80 ; 
1500 m : 1. Anti Loikanen (Fin
landa) 3 .38,2. 2. Th. Wessinghage 
(R.F.G.) 3:38,2, 3. J. Straub
(R.D.G.) 3.40,2 ; 400 m : 1. Pie
tro Mennea (Italia) 46,51, 2.
R. Podlas (Polonia) 46,55, 3. N. 
Cernevski (U.R.S.S.) 46,72 ; 60 mg : 
1. Thomas Munkelt (R.D.G.) 
7,65, 2. W. Kuleibiakin (U.R.S.S.) 
7,72, 3. G. Buttari (Italia) 7,86 ;
3 000 m : 1. Marcus Ryffel (Elve
ția) 7:49,5, 2. E. Puttemans (Bel
gia) 7:49,9, 3. J. Peter (R.D.G.) 
7:50,1, triplusalt : L Anatoli Pișku- 
lin (U.R.S.S.) 16.32 m, 2. K. O’Co
nnor (Anglia) 16,53 m, 3. Al. Ia
kovlev (U.R.S.S.) 16,47 m, 4. Ca
rol Corbu (România) 16,41 m.

Campionatele europene de tenis de masă

DEBUT BUN AL ECHIPELOR ROMÂNIEI
• Maria Alexandru în forma

DUISBURG, 12 (prin telex).
Vom începe cronica noastră 

de la campionatele europene 
de tenis de masă pentru se
niori cu referiri la echipa fe
minină, angajată in lupta pen
tru un loc fruntaș cu cele mai 
bune formații de pe continent, 
inițial în grupă cu U.R.S.S.. 
Iugoslavia, R.F. Germania, O- 
landa și Belgia. Prima partidă 
a fetelor noastre s-a disputat 
sîmbătă dimineața, cu puterni
ca echipă a Iugoslaviei. Mari» 
Alexandru și Eva Ferenczi au 
jucat împotriva cunoscutelor 
sportive Gordana Perkucin și 
Erzebet Palatinus. în primul 
meci de simplu, Alexandru a 
simțit din plecare că Perkucin 
nu agrează mingile tăiate spre 
reverul ei, a insistat cu acestea 
și nu i-a permis să se orga
nizeze. Mingile tăiate au alter
nat cu altele „drepte", ca și cu 
surprinzătoare lovituri de atac 
și... 21—14, 21—18 pentru Maria 
Alexandru. A urmat întîlnirea 
Ferenczi — Palatinus. Lupta a 
fost strinsă în primul set 
(23—25), Eva a cîștigat lejer 
pe cel de al doilea, iar al trei
lea, ceva mai echilibrat, i-a 
revenit tot ei, la 18. Partida 
de dublu a fost cîștigată de 
sportivele iugoslave, datorită 
jocului mai slab al Evei: 13—21, 
21—17, 18—21. Maria Alexandru 
joacă excelent în următorul 
meci de simplu, cu Palatinus, 
pe care o învinge în două 
seturi (la 13 și 5 !).

Al doilea meci, la fel de 
greu, a fost jucat în compania 
echipei U.R.S.S., deținătoarea 
titlului continental. în formația 
noastră — Maria cu Liana Mi- 
huț, de partea cealaltă a me
selor — Elmira Antonian și 
Valentina Popova. Mihuț ac
ceptă jocul de „contre" impus

de Popova, mai tenace, nu în
cearcă nimic și... 18—21, 14—21. 
Maria, cu un joc variat și bine 
orientat, cu imposibilele sale 
mingi — cînd tăiate, cind nu 
— o învinge pe Antonian la 13 
și la 14. Este 1—1. Dublul re
vine fetelor noastre (12, 17) și 
din nou Maria Alexandru în
cheie partida cu o victorie 
clară la Popova (16, 10).

Duminică dimineața, un alt 
meci dificil, cel cu Olanda, în 
formație cu excelenta Bettine 
Vriesekoop, clasată a doua la 
„Top 12 Europa". Alexandru 
pierde primul set la Vriese
koop (-18), dar curind „profe
soara" Începe să pună pro
bleme mai tinerei jucătoare, 
care pierde următoarele seturi 
la același scor : 14.

Eva Ferenczi începe slab jo
cul cu Judy Williams, o apă
rătoare, și în loc să tragă ful
gerător, se angajează în stilul 
care convine adversarei și pier
de în două seturi : -18, -11. La 
dublu, alături de Maria, joacă 
Liana Mihuț. Se cîștigă primul 
set la 13, dar în următorul 
Liana greșește aproape tot șl

setul esle pierdut la 14. Apoi. 
Maria revitalizează jocul du
blului nostru și ciștigâm greu, 
la 19. Deci, 2—1 in partidă. 
Pentru a treia oară în două 
zile. Maria' rămîne la masă și 
aduce victoria echipei noastre.

Alte rezultate din Crupa 
noastră : U.R.S.S., 3—1 cu Bel
gia și cu Olanda, R.F. Germa
nia, 3—0 cu Belgia. 3—2 cu O- 
landa și 2—3 cu Iugoslavia.

In cursa pentru calificarea in 
prima grupă valorică, băieții 
noștri au învins cu același scor, 
5—0, echipele din Insula Jer
sey, Portugalia și Elveția. Au 
fost folosiți, alternativ, și Si
mion Crișan și Zsolt Bohm, 
alături de mai experimentații 
Teodor Gheorghe și Șerban Do- 
boși. Echipa este caracterizată 
de spirit de luptă și seriozitate, 
indiferent de valoarea adver
sarilor. In continuare, jucătorii 
români au întîlnit reprezenta
tiva Irlandei, pe care au învin
s-o cu 5—2 (Gheorghe 1 v. Do- 
boși 2 v și Crișan 2 v).

în grupa „mare" echipele 
U.R.S.S., Franței, Ungariei și 
R.F. Germania sînt neînvinse 
pînă In prezent.

Mircea COSTEA

Deși învingătoare in ultima partidă

HANDBALISTELE NOASTRE AU DECEPȚIONAT ÎN

telex
' atletism • Campionatul de 
cros al Angliei, desfășurat la 
Leeds, a fost ciștigat de Bernie 
Ford • Disputat la Waregem, 
campionatul de cros al Belgiei a 
fost ciștigat de Willy Polleunis. 
• Cu prilejul campionatelor uni
versitare ale S.U.A. de la Detroit, 
Mike Tully a realizat cea mai 
bună performanță mondială pe 
teren acoperit în proba de sări
tură cu prăjina — 5,62 m.

BOX • italianul Rocky Mat- 
tioli a recucerit titlul la categoria 
mijlocie mică, învingînd, la Mel
bourne, prin k.o., în repriza a 
2-a, pe Elisha Obed (Bahamas).

HOCHEI • Meciurile disputate 
în prima zi a C.M. (grupa C), 
care se desfășoară la Las Palmas 
(Insulele Canare), s-au încheiat 
cu rezultatele : R. P. Chineză — 
Franța 8—4 ; Olanda — Belgia 
18—3 ; Austria — Danemarca 
6—3 ; Bulgaria — Spania 7—3.

MOTO • Campionatul mondial 
de motociclism pe gheață s-a în
cheiat la Assen (Olanda) cu vic
toria lui Serghei Tarabanko 
(U.R.S.S.), care a totalizat 23 de 
puncte.

PATINAJ • Proba de dans din 
cadrul C.M. de patinaj artistic de 
la Ottawa a revenit perechii Na
talia Liniciuk — Ghenadi Karpo- 
nosov (U.R.S.S.). Pe locurile ur
mătoare s-au clasat cuplurile 
Irina Moiseeva — Andrei Ml- 
nenko (U.R.S.S.), Krisztina Ro- 
gozi — Andras Szallay (Ungaria) 
și Janet Thompson — Warren 
Maxwell (Anglia). Proba indivi
duală feminină a fost cîștigată 
de Annett Poetzsch (R. D. Ger
mană), care în urmă cu o lună 
cucerise la Strasbourg și titlul de 
campioană europeană. Ea a tota
lizat 188,42 p, fiind urmată în cla
sament de Linda Fratianne 
(S.U.A.) — 187,92 p și Susanna 
Driano (Italia) — 179,04 p.

SCHI • Proba masculină de 
slalom special de la Tarvisio 
(Italia) a revenit japonezului 
Kaiwa, secundat de norvegianul 
Odd Sorii. Lider al clasamentu
lui general al „Cupei Europei*  
se menține italianul Leonardo 
David — 127 p, urmat de elveția
nul Silvano Meii - 110 p e Con
cursul de sărituri desfășurat la 
Iron Mountain (S.U.A.) a fost 
cîștigat de Sepn Schlinghammer 
(R. D. Germană), secundat de 
austriacul Willi Puerstl. • La 
Bad Kleinkircheim (Austria), 
proba feminină de coborîre a 
fost cîștigată de Annemarie Proll, 
urmată de Cindy. Nelson și Marie 
Therese Nadig.

ȘAH • După 12 runde, în tur
neul de la Bugojno (Iugoslavia) 
conduc Anatoli Karpov (U.R.S.S.) 
și Jan Timman (Olanda), cu cîte 
71/» p. urmați de Spasski 
(U.R.S.S.) - 7 p (1), Liubojevici 
(Iugoslavia) 7 p. în runda a 12-a, 
Karpov a cîștigat Ia Hort. Iar 
Timman a remizat cu Liuboje
vici.

TENIS • în meciul S.U.A. — 
Australia de Ia New Haven, ju
cătorii americani conduc după 
ziua a doua cu 3—0 : Connors — 
Newcombe 6—4, 6—4 ; Tanner — 
Roche 6—4, 6—2.

SPORTIVI ROMÂNI PESTE HOTARE
NĂSTASE l-a învins pe 

VILAS. Echipa Europei condu
ce cu 3—2 în meciul de tenia 
cu selecționata Americii de 
Sud ce se desfășoară la Ma
drid. Al treilea punct al ju
cătorilor europeni a • fost rea
lizat de Ilie Năstase, care l-a 
întrecut net pe valorosul jucă
tor argentinian Guillermo Vilas 
cu 6—2, 6—3, 6—2. In partidele 
din ziua anterioară s-au înregis
trat rezultatele : Pecci — Fibak
7— 6, 7—6 ; Cox, Fibak — Pecci, 
Molina 5—7, 6—2, 6—3

ECHIPA FEMININA DE 
FLORETA STEAUA PE LOCUL 
II ÎN „CUPA EUROPEI". Des
fășurată la Torino, competiția 
feminină de floretă „Cupa Eu
ropei" a fost ciștigată de echi
pa Dinamo Kazan (U.R.S.S.). 
In finală, floretistele sovietice 
au întrecut cu 9—4 formația 
Steaua Bilcurești. Pe locurile 
III—IV s-au clasat formațiile 
U.S.A.C. (Franța) și Ujpesti (Un
garia). întrecerea masculină a 
avut loc la Paris, încheindu-se 
cu victoria echipei vest-germa- 
ne Tauberbischofsheim, care a 
învins în finală cu 9—6 Cercle 
d’Escrime Melun. în semifinală 
Tauberbischofsheim a învins cu
8— 7, la mare luptă, formația 
Steaua București, iar Cercle 
d’Escrime Melun pe Mestre 
(Italia).

„TROFEUL ADRIEN ROM
MEL^ s-a încheiat duminică la 
Paris cu o surprinzătoare vic
torie a tînărului floretist ita
lian Mauro Numa (17 ani). In 
turneul final, el a totalizat 
4 victorii, fiind urmat de vest-

germanul Mathias Behr — 3 ▼ 
si de sportivul român Petru 
Kuki — 3 v.

GABI GHEORGHIU — LO
CUL IV IN „CUPA AMERICH*  
LA GIMNASTICĂ La Madison 
Square Garden, din New York, 
în competiția feminină pentru 
„Cupa Americii" la gimnastică, 
primul loc la individual compus 
a fost ocupat de Natașa Tereș- 
cenko (U.R.S.S.) 38,30 p. Ea a 
fost urmată, in ordine, de Kathy 
Johnson (S.U.A.) 38,25 p, Vera 
Cema (Cehoslovacia) JI,65 p, 
Gabi Gheorghiu (România) 37,45, 
Eva Kayno (Ungaria) 37,35 p, 
Brigitte Suesz (R.D.G.) și Eva 
Marecikova (Cehoslovacia) 37,20 
p. La masculin competiția a 
fost cîștigată de Kurt Thomas 
(S.U.A.) 56,65 p.

ȘAHISTA LIA BOGDAN IN 
TURNEUL DE LA BELGRAD. 
După trei runde, în turneul fe
minin de șah de la Belgrad 
conduce campioana mondială 
Nona Gaprindașvili cu 2 p (1) 
urmată de D. Dragcevici (Iugo
slavia) cu 2 p. Maestra româncă 
Lia Bogdan se află pe locul 5 
cu ll/i p.

TUL INIERNAJIONAL
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(prin telefon). Cea de a 3-a 
confruntare susținută vineri în 
compania reprezentativei Unga
riei de către reprezentativa fe
minină de handbal a României, 
prezentă la turneul internațio
nal din localitate, s-a transfor
mat Intr-un nou eșec.

începutul partidei și apoi des
fășurarea ei pină la pauză ne 
dădeau speranțe că jucătoarele 
noastre și-au regăsit busola. Ele 
au deschis scorul, au condus cu 
8—4 (mia. 15) șl au încheiat re
priza In avantaj (10—8). în par
tea a doua a meciului, căderea 
a fost totală atit in atac, cit și 
in apărare, din 20 de aruncări 
pe spațiul porții româncele în
scriind un singur gol ! Astfel 
adversarele au ciștigat acest 
meci pe fondul apatiei si slă
biciunilor jucătoarelor noas
tre și nu ca urmare a unei e- 
voluțil ieșite din comun, ele 
Gnalizînd 10 din cele 20 de 
atacuri Inițiate. Cam aceasta a 
fost pe scurt istoria întîlnirii, 
terminată cu scorul de 18—11 
(8—10) în favoarea formației 
ungare. Au marcat : Sterbinszkl 
8, Lelkes 3, Angyal 3, M. Nagy 
2, L Nagy 3, Szabatfy (Ungaria) 
și, respectiv, Sasu 3, Janesch 2, 
Torok 2, Marcov 2, Boși, Ere
mia. Au arbitrat foarte bine W. 
HCibner șl R. Bansen (R.D.G.).

Sîmbătă, In penultimul meci 
al turneului, echipa României a 
avut ca adversară formația se
cundă a R. D. Germane. Nici

DE LA NEDBRANDfNBURG
de această dată handbalistele 
noastre nu au muncit cum ar 
fi trebuit, nu au depus interes 
maxim în joc, atacînd fără con
vingere. Rezultatul ? In prima 
repriză ele nu au înscris decît 
trei goluri !... în final, echipa 
secundă a gazdelor a cîștigat 
cu 17—11 (8—3). Au înscris : 
Seering 4, Hempel 3, Siermann 
3, Koch 2, Geyer 2, Elbe, Schu
mann, Luhmann pentru învin
gătoare și Eremia 6, Torok 3, 
Janesch, Cojocărița pentru for
mația noastră. Bun arbitrajul 
polonezilor Pason și Leja.

Alte rezultate : U.R.S.S. — 
R. D. Germană (B) 15—12
(6—7) ; R. D. Germană — Iugo
slavia Iff—9 (8—5) ; Iugoslavia 
— U.R.S.S. 15—14 (7—6) ; Unga
ria — R. D. Germană 17—13 
(8—9).

In ultimul joc al turneului, 
echipa României a întrecut la 
limită pe cea a Iugoslaviei : 
18—17 (12—10).’Au marcat: Sa
su 6, Torok 4, Eremia 3, Ja
nesch 2, Pereș, Boși, Hobincu 
din echipa noastră, respectiv, 
Kitici 7, Slavici 4, Maraș 2, 
Ștefanovici 2, Stanojevici 2. In 
celelalte meciuri : Ungaria — 
R.D. Germană (B) 19—12 (13—4) 
și R.D. Germană — U.R.S.S. 
18—12 (10—4). Clasament final : 
1. Ungaria 10 p ; 2. R.D. Germa
nă 8 p ; 3. U.R.S.S. 4 p ; 4. 
R.D. Germană (B) 4 p ; 5. Iugo
slavia 2 p ; 6. România 2 p.

Ion GAVRILESCU

CAMPIONATE, CUPE
ITALIA (etapa a 22-a) : Ata- 

lanta — Juventus 0—2 ; Fioren
tina — Roma 2—0 ; Foggia — 
Genoa 1—1 ; Lazio — Lanerossi
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19 FOTBAL

Turnee pentru Marele Premiu F.I.L.T., 
la Washington și Carlsbad (S.U.A.) 
Meciul Europa — S.U.A., la Milano 
Meciuri retur în sferturile de finală ale 
cupelor europene.
„Cupa Prietenia*,  la Moscova
Cupa Mondială — slalom uriaș (m, f) 
la Arosa (Elveția).
C.M. (grupa B), la Belgrad.
Concurs internațional, la Bremen 
(R.F.G.).
„Turneul celor 7 națiuni*  (sabie-echipe), 
la Hamburg.
Cursa Milan — San Remo.
„Turneul celor 5 Națiuni" Țara Galilor 
— Franța, la Cardiff ; Anglia — Irlanda 
la Londra.
In preliminariile Turneului U.E.F.A. — 
juniori : iugoslavia — România (meci 
tur), la Pojarevaț.

$
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Vicenza 1—3 ; Milan — Inter 
0—0 ; Perugia — Napoli 2—0 ; 
Torino — Bologna 2—0 ; Vero
na — Pescara 1—0. în clasament 
conduce Juventus cu 33 p ur
mată de Torino 29 p, Milan și 
Lanerossi Vicenza cite 28 p.

UNGARIA (etapele 25 și 26): 
Honvâd — Bekescsaba 2—0 y 
Szombathely — M.T.K. 0—1 ; 
Vasas — Szekesfehârvăr 1—1 ; 
Videoton — Ferencvăros 2—1 ; 
Csepel — Ujpesti Dozsa 2—2 ; 
Honved Dunaujvâros 4—1 ; Fe- 
rencvaros — Gyor 0—0 ; M.T.K.
— Ujpesti Dozsa 1—1. In cla
sament : Honved 38 p, M.T.K.
— 37 p, Ujpesti Dozsa — 36 p.

SPANIA. Meciuri tur din 
semifinalele „Cupei"; Real So- 
ciedad _  C.F. Barcelona 0—0 ;
Las Palmas — Gijon 3—0. Re
tururile au loc la 22 martie.

POLONIA (etapa a 22-a) : 
Arka Gdynia — Lech Poznan 
4—0 ; Legia Varșovia — Za- 
wisza 0—1 ;. Odra Opole — 
Gomlk Zabrze 1—0 ; Ruch 
Chorzow — L.K.S. Lodz 2—2 ; 
Stal Mielec — Slask Wroclaw

0—0. In clasament : Wisla Cra
covia 31 p, Lech Poznan 28 p, 
și Slask Wroclaw 27 p.

CEHOSLOVACIA (etapa a 
18-a, desfășurată în timpul 
săptămînii) : Dukla Fraga — 
Bohemians Praga 4—0 ; Jed- 
nota Trencin — Sparta Praga 
2—1 ; Lokomotiv Kosice — 
Zbrojovka Brno 1—0 ; Plsen — 
Slovan Bratislava 0—4 ; Trna- 
va — Banik Ostrava 0—0 ; In
ter Bratislava — Z.V.L. Jilina 
2—1. în clasament : Zbrojovka 
Brno — 26 p, urmată de Dukla 
Praga — 25 p și Lokomotiv 
Kosice 24 p.

R.D. GERMANA. Meciurile 
tur din semifinalele „Cupei" : 
Magdeburg — Dynamo Berlin 
4—0 ; Erfurt — Dynamo Dres- 
da 1—2. Returul la 25 martie.

R.F. GERMANIA (etapa a 
29-a). Bayern Miinchen — 
MSnchengladbach 1—1 ; F.C. 
Koln — Duisburg 5—2 ; Dus
seldorf — Miinchen 1860 2—0 ; 
Bremen — Hertha 4—2. In cla
sament : F.C. Koln 40 p. Mon- 
chengladbach 36 p. Dusseldorf 
34 p, Hertha 34 p.

• La Beeringen, meciul pen
tru preliminariile Turneului 
U.E.F.A. dintre echipele de ju
niori ale Belgiei și Irlandei de 
Nord a revenit gazdelor cu 
4-1 (2—0).
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