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Un deosebit succes al sportului românesc

LA DEBUTUL EDIȚIEI DE VARĂ 
A „DACIADEI, PARTICIPARE 

NUMEROASĂ, ENTUZIASTĂ
A sunat gongul ediției de vară a „Daciadei* ! Ieri, pretutindeni 

in țară, s-a dat startul in marea competiție națională a sportului 
nostru, organizată din inițiativa tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretorul general al partidului, președintele Republicii. în Capitală 
ca și in județele țării s-au desfășurat întreceri în aer liber pe 
ateliere, secții, sectoare, clase, ani de studiu, la diferite disci
pline sportive, deschizindu-se astfel calea organizării unor acțiuni 
cu caracter permanent care să asigure o mai puternică dezvoltare 
a educației fizice și sportului.

Iotă crteva aspecte din Capitală :

ERA PRIMĂVARA, ERA „DACIADA"...

'V

obfinut la tenis de masă

MARIA ALEXANDRU Șl LIANA MIHUȚ-

CAMPIOANE EUROPENE ÎN PROBA DE DUBLU

r

DUISBURG, 19 (prin telex). 
Probele individuale ne-au adus 
o mare satisfacție : dublul femi
nin alcătuit din Maria Ale
xandru și Liana Mihuț a reușit 
marea performanță de a obține 
titlul de campion și medaliile 
de aur ale celei de-a 11-a edi
ții a campionatelor europene 
de tenis de masă, in luptă cu 
cele mai bune cupluri din 
Europa.

După ce în primul tur dublul 
român a depășit pe valorosul 
cuplu englez Jill Hammersley 
și Linda Howart cu 3—1 (15, 
-17, 19, 13) la capătul unei par
tide în care a avut tot timpul 
inițiativa, în turul al doilea ad
versare i-au fost Pilar Lupon, 
Montserrat Sanahuja (Spania) 
la care au ciștigat''net : 3—0 
(14, 10, 17). Din nou un meci 
greu, cu un cuplu renumit, 
Branka Batinici, Dubravka Fa- 
bri (Iugoslavia). Primul set e 
ciștigat la 7, dar în setul se
cund adversarele — aflate și 
într-o așezare care nu convine 
fetelor noastre — iau un avans 
serios, greu de recuperat, ro
mâncele pierzînd, totuși, la mare 
luptă : 23—25 1 Seturile urmă
toare sînt, însă, cîștigate la 16 
și la 12, cuplul român avînd 
astfel, asigurată medalia de 
bronz. Se atacă medalia de ar
gint, în compania altui cuplu 
bun, sovieticele Valentina Po

6 VICTORII ROMANEȘTI 
ÎN GALA FINALĂ 

A „CENTURII DE AUR“
O S. Cuțov și-a luat revanșa ® I. Vladimir întrece pe
L. Echaide (Cuba) 0 Algerianul M. Fergane — surpriza 

competiției
Duminică la prinz s-a înche

iat cea de a Vil-a ediție a tur
neului internațional de box 
„Centura de aur". Din nou, ca 
în ultimii 7 ani, toate drumu
rile Capitalei păreau să ducă 
spre Palatul sporturilor. Aflu
xul spectatorilor (7 000) era jus
tificat de prezența în gala fi
nală a 13 boxeri români, 5 cu
banezi, 2 venezuelani și cite 
unul din U.R.S.S, și Algeria, în 
proporții semnificative pentru 
valoarea competiției.

SEMIMUSCĂ. Marcel Con
stantin a încercat să compen
seze prin combativitate dife
rența dezavantajoasă de statură 
și alonjă față de cubanezul 
Hector Ramirez. De aici a re
ieșit o luptă dîrză, cu dese ra
fale la corp și la cap lansate de 
boxerul român. Dar, spre sfîr- 

pova, Narine Antonian, care 
eliminaseră dublurile Hirschmul- 
ler, Kruger (R.F.G.) și Szatko, 
Sikora (Polonia) cu 3—0, pre
cum și pe iugoslavele Palatinus, 
Perkucin cu 3—1. Jucînd aproa
pe fără greșeală, sportivele ro
mânce cîștigă și acest meci cu 
3—0 (16, 19,14). Finala s-a dispu
tat între reprezentantele noastre 
Alexandru, Mihuț și Gabriella 
Szabo, Iudith Magos (Ungaria), 
care au ajuns aici învingînd 
dublurile Dibinova, Hrachova 
(Cehoslovacia) și Fetter, Gro- 
pper (Austria) cu 3—0 și cu 3—1 
pe Senior (Irlanda), Seldmeyer 
(Austria), după care au elimi
nat în semifinale pe Uhlikova, 
Silhanova (Cehoslovacia).

In finală, fetele noastre au 
fost cu adevărat extraordinare ! 
Spunem aceasta nu numai pen
tru că au ciștigat, ci pentru 
modul în care au acționat, de- 
monstrînd luciditate, precizie, 
fantezie și disciplină tactică. 
Maria a fost și de această dată 
jucătoarea de bază a dublului 
român, iar Liana a secundat-o 
cu brio. Un tot unitar și omo
gen, acesta a fost cuplul nos
tru în fața puternicului dublu 
advers. Scorul final ; 3—1 (11, 
18, —19, 14) spune, credem, 
totul !

La încheierea întrecerii Ma
ria Alexandru a declarat : 
„Obținerea acestui titlu european 

șitul meciului atacurile lui 
Constantin pierd în claritate și 
putere, superioritatea cubane
zului devenind tot mai evi
dentă. Ramirez b.p. (5—0) Con
stantin.

MUSCĂ. Vicecampionul mon
dial Alfredo Perez (Venezuela) 
obține titlul fără luptă, compa
triotul său, Rafaelo Orono, fiind 
oprit de medic să boxeze. Pe
rez b. neprezentare Orono.

COCOȘ. Faredin Ibraim, pru
dent încă de la început, se a- 
pără corect și atacă oportun pe 
cubanezul Jesus Sollet care 
nu-și valorifică brațele mai 
lungi. Potrivit tacticii sale o- 
bișnuite, constănțeanul nu per
severează în atac, lovește izo
lat (mai des în finalul meciu
lui) și își asigură în felul a- 

pentru patria noastră scumpă, 
pentru sportul românesc ne fa
ce foarte fericite".

Tot la dublu feminin, Eva 
Ferenczi (România), Bettine 
Vriesekoop (Olanda) a elimi
nat cuplul Milic, Strina (Italia) 
cu 3—0, ca să piardă apoi la 
Senior (Irlanda), Seldmeyer 
(Austria) cu 2—3.

La simplu masculin doar Si- 
mion Crișan a reușit să joace 
trei meciuri : 3—1 cu Grims trup 
(Danemarca), 3—0 cu Pales 
(Spania) și 0—3 cu Stellan 
Bengtsson (Suedia). Teodor 
Gheorghe a ieșit din primul tur. 
La dublu masculin, Gheorghe, 
Doboși au obținut victoria. în 
turul doi, 3—0 cu Nolten, Deutz, 
(R.F.G.) și au cedat cu 2—3 
Ia Lieck—Wosik (R.F.G.). Cri
șan. Bohm au fost eliminați cu 
1—3 în turul secund de Leiss, 
Stelwak (R.F.G.).

La simplu feminin, in finală, 
Magos (Ungaria) — Hamersley 
(Anglia) 3—1 (14, -19, 18, 13).

Iată Învingătorii la celelalte 
probe : simplu masculin : Ga
bor Gergely (Ungaria) ; dublu 
masculin : Orlowski (Ceho
slovacia), Gergely (Ungaria) ; 
dublu mixt : Hendriksen, Lieck 
(R. F. Germania).

Mircea COSTEA

Ion Vladimir (dreapta) a luptat exemplar în meciul cu cubanezul 
Luis Echaide, pe care l-a invins la puncte

Foto : Dragoș NEAGU

cesta superioritatea, în ciuda 
numeroaselor obstrucții de care 
a abuzat, mai ales atunci cind 
i-au slăbit puterile. Ibraim b.p. 
(3—2) Sollet.

PANA. Nicolae Neagu, cu 
spirit ofensiv insistent, pare să 
lovească mai apăsat, intr-un 
meci lipsit de orizont tactic și 
în care Constantin Buzduceanu 
și-a putut valorifica mobilitatea 
lovind, fără echivoc, de la dis
tanță. Influențați, probabil, de 
abundența acțiunilor în atac 
(reușite sau nereușite) inițiate

Duminică, bătrinul Herăstrău 
purta haină ușoară de primă
vară, cu nasturi lucitori de 
caiac și pinză de velă la bu
zunar. Ii stătea bine in frumo
sul veșmlnt de culoarea sălciei 
înverzite și era tare mindru de 
noul ecuson primit in dar cu 
Însemnul „Daciadei*. îl prin
seseră in dreptul inimii sute de 
tinere și tineri aflați — pe 
apă și pe uscat — in numeroa
se și entuziaste întreceri orga
nizate cu prilejul deschiderii e- 
diției de vară a marei compe
tiții sportive naționale.

Pe apă. își disputau intiieta- 
tea — prima oară in acest an (Continuare in pag. 2—3)

Pionieri din sectorul 6 al Capitalei executind o repriză de gim
nastică la baza sportivă Sălaj-Vicina Foto : Vasile BAGEAC

ZILE PLINE -Dl PREGĂTIRE INTENSĂ- 
PENTRU LOTUL REPREZENTATIV DE FOTBAL
• Tricolorii pleacă azi după amiaza la Istanbul

Intrat în „numărătoarea in
versă" a startului în noul sezon 
international, lotul reprezentativ 
a avut un program plin, simbă- 
tâ și duminică. Noul lot a por
nit la drum cu obiective de 
perspectivă, fără a uita că el 
are și obligații imediate, cum 
este acest meci retur cu repre
zentativa Turciei în Cupa Bal
canică. De aceea, hotărîrea da 
a porni cu dreptul pe noul 
drum este numitorul comun. 
Cei 17 tricolori. împreună cu 
Ștefan Covaci și secunzii săi, 
C. Cernăianu și L Voica, știu 
însă că jocul de la Istanbul 
este dificil, chiar dacă in martie 
anul trecut echipa noastră a 

de Neagu, judecătorii îi acordă 
victoria, penalizînd în acest 
fel... claritatea acțiunilor lui 
Buzduceanu. Neagu b.p. (4—1) 
Buzduceanu.

SEMIUȘOARĂ. Florian Liva- 
daru încearcă să tempereze pu
ternicele lovituri laterale ale lui 
Dragomir Hie, inițiind insistente 
atacuri la corp, care au mă
cinat forțele adversarului. După 
schimburile violente, fără me-

(Continuare tn pag. 2—3) 

— o adevărată „flotilă" de ca- 
iaciști și canoiști, de schifiști, 
de veliști — juniori și seniori 
aparținlnd secțiilor nautice Di
namo, Rapid, Clubul sportiv 
Școlar, C.N.U., Clubul sportiv 
școlar nr. 1 și nr. 2. Pe uscat, 
era cros, era ciclism, era fot
bal, era tir cu arcul — grupa 
de „cupidoni" moderni ai clu
bului Olimpia. Era, în sfîrșit, 
plăcuta plimbare duminicală 
pe aleile parcului, adică mersul 
sănătos pe jos, mersul rapid pe 
zeci de „pegasuri" argintii, mer
sul legănat al zecilor de pes- 

cîștigaț cu 4—0 (1—0) la Bucu
rești prin golurile marcate de 
D. Georgescu, Dumitru, Vigu 
și Iordănescu. Desigur, absența 
a doi dintre marcatorii de anul 
trecut (Dumitru și Iordănescu 
— afla ți într-o eclipsă de for
mă) poate ridica probleme de 
alcătuire a formației, la care 
se adaugă și accidentările lui 
Vigu și Ștefănescu. Se mizează 
însă pe dorința de revanșă a 
fiecărui component al noului 
lot. pe simbioza dintre ..gene
rațiile" lotului, pe hotărîrea tu- 
tnror de a juca cu toată dăru
irea. Am înțeles acest lucru la 
antrenamentul de sîmbătă dimi
neață și chiar și în jocul școa
lă de ieri după-amiază în com
pania lotului reprezentativ de 
tineret.

Jocul școală de ieri (scor 4—3 
pentru „tricolori"), disputat pe 
ploaie, pe un teren greu, n-a 
putut fi, evident, total edifica
tor. In primul rînd, pentru că

Mircea M. IONESCU

(Continuare in pag. 2—3)

A FOST ALCĂTUIT
LOTUL ECHIPEI TURCIEI
Așa cum se comunică din 

Istanbul, selecționerul echipei 
Turciei, Metin Turei, a anunțat 
componența lotului pentru me
ciul cu echipa României de 
miercuri 22 martie. Iată jucă
torii convocați : Rasim (Be- 
siktas). Senol (Trabzonspor) — 
portari ; Turgay (Trabzonspor), 
Necati (Trabzonspor), Kadir 
(Trabzonspor), Aii Kemal 
(Trabzonspor), Onder (Fener
bahce), Engin (Fenerbahce), Ce
mil (Fenerbahce) ,Cem (Fener
bahce), Coskun (Fenerbahce), 
Erdogan (Galatasaray), Oner 
(Galatasaray), Sedat III (Bur- 
saspor), Feridun (Bursaspor), 
Volkan (Zonguldakspor), Ibra
him (Boluspor), Coban (Besik- 
tas) — jucători de cîmp. După 
toate probabilitățile „ll“-le de 
începere va fi comunicat luni 
după-amiază.



După șase aid de netă dominare dinamovlstă la volei Turneul internațional de șah al României I în prima manșă din prelim

STEAUA, NOUA CAMPIOANA ULTIMELE TREI I
CONSTANȚA, 19 (prin telefon). 

Turneul final al campionatului 
masculin de volei a luat sfirșit 
In sala sporturilor din localitate
— arhiplină în cele trei zile de 
întreceri — cu victoria echipei 
Steaua (antrenor Aurel Drăgan), 
care, pe parcursul campionatului, 
dar mai ales in turneul final,- 
și-a manifestat convingător su
perioritatea asupra celorlalte 
concurente la titlu.

Sîmbătă, în ziua a doua a fi
nalelor, proaspeții campioni au 
făcut poate cel mai bun meci al 
lor, în fața voleibaliștilor de la 
Explorări Baia Mare. Animați de 
dorința de a-și asigura, încă 
înaintea ultimei etape, tricourile 
și medaliile de campioni, jucă
torii lui A. Drăgan au intrat în 
teren mai hotărî ți ca cric*-'' 
Dar singură dorința nu le-ar 
fost suficientă. Buna 
fizică și tehnico-tactică le-a în
găduit să domine de la început 
lupta. Sextetul de bază — Chifu, 
Ion, Pop, Țerbea, Ionescu, Bă
diță (a mai’fost folosit Macavei)
— a pus, pur și simplu, în de
rută pe cel băimărean (cu Pa- 
raschivescu, Bălaș, Băgăian, Ar
buzov, Viorel, Ghic), care în 
ciuda strădaniilor evidente de a 
echilibra jocul, nu găsea breșe 
în sistemul defensiv, bine pus 
la punct, al steliștilor și, mai 
ales, nu putea stăvili decît ara
reori atacurile rapide ale aces
tora. Abia din setul al doilea, 
cînd ex-dinamovistul Marinescu 
a luat locul lui Ghic, Explorări 
(care a mai folosit pe Neghină 
și M. Ionescu) s-a apropiat mai 
mult de Steaua, contribuind la 
o partidă echilibrată L. 
nuare, spectaculoasă și de 
nivel tehnic. Pină lx — 
meciului, publicul a _ fost 
permanent 
cunoscînd
(setul II : 
7—9, 11—9, 
setul III :

oriclnd. 
• - fi
pregătire.

în conti- 
: bun

Pînă la sfîrșitul 
r___; _ ‘ ‘ ținti t
’ în tensiune, scorul 
răsturnări antrenante 

3—1. 5—2, 5—4. 7—4,
11—12, 12—13, 15—13 :

3—0, 4—4, 4—9, 12—9,

DINAMO-VOINȚA 
(HJJ-NAPOLA Î4 
IN CAMPIONATUL

DE POLO
în primul meci al cuplajului 

desfășurat ieri, La bazinul Flo- 
reasca, în cadrul Diviziei A la 
polo, Dinamo (cu un nou an
trenor, I. Capșa) s-a „chinuit4* 
realmente pentru a cîștiga în 
final, în fața Voinței Cluj-Napoca 
cu 7—4 (2—2, 3—1, 0—L 2—0). 
Bucureștenii nu au strălucit nici 
de această dată, au greșit multe 
pase și au șutat slab ; dacă CI. 
Rusu, piesa de bază a „7“-lui 
clujean nu ar fi părăsit terenul 
de joc pentru 3 eliminări, în cea 
de a doua repriză (a 3-a gre
șeală a comis-o copilărește), iar 
Sebok nu ar fi ratat — singur 
cu portarul, la doi metri — cînd 
scoțul devenise 4—5, în ultima 
repriză, partida putea avea chiar 
și un alt deznodămînt. Au mar
cat, pe rind : D. Popescu (D), 
Szilagyi (V), I. Pop (V), D. Po
pescu (D), Gaiță (D), D. Popescu 
(D), Munteanu (D), Cl. Rusu (V), 
gol după care a fost eliminat 
din joc, E. Pop (V), Răducanu 
(D) și V. Rus (D).
• In meciul Rapid — C.N.U., 

campionii au cîștigat net : 8—2 
(2—1, 2—0, 2—0, 2—1). Au marcat: 
C. Rusu 3, Tăranu 2, Olac, FI. 
Teodor, Ilie Gheorghe (R) și Fi- 
lipescu, Gheorghevici (C.N.U.). 
(a.v.).
• La Oradea, Cnșul — Progre

sul București 11—o (1—2, 4—1,
2—1, 4—2). Au înscris : Gordan 
4, Fejer 2. Racz 2, Costreș 2, 
Arabagiu (C) și Ionescu, Florin- 
cescu, Munteanu, Gh. Ion, Teo- 
dorescu, Manea (P). (L Ghișa- 
coresp.).

12—10, 15—10 pentru Steaua), dar 
bucureștenii au jucat cu exacti
tate i'.__
cu 3—0 (2, 
bucureștenilor I.
Dumitru — 
Dinamo a 
Brașov cu 
fără emoții 
au condus

flnalurile, cîștigînd partida 
" 13, 10). Arbitrajul

1. Covaci și V. 
corect. In deschidere, 
întrecut pe Tractorul 
3—0 (16, 3, 11), nu 
în primul (brașovenii 

__ ________ cu 14—10) și în ulti
mul set. Bun arbitrajul cuplului 
alcătuit din bucureșteanul M. 
Albuț șl bulgarul V. Dermendjiev.

In ultima zi a turneului final 
s-au întîlnit fosta și actuala de
ținătoare a titlului, Dinamo și 
Steaua, într-o partidă care nu 
mai putea însă modifica situația 
în clasament. Jucătorii formației 
Steaua doreau să-și onoreze tit
lul printr-o nouă victorie asu
pra campionilor ultimelor șase 
ediții, iar dinamoviștii urmăreau 
o revanșă simbolică. Și Dinamo 
a luat-o mai comod decît ne-am 
fi așteptat : 3—1 (13,7, —12, 8) în- 
tr-o oră și 35 de minute de joc. 
De data aceasta Dinamo s-a 
apropiat de valoarea cu care este 
în general creditată, sextetul 
său fiind mai sigur la preluări, 
mai eficace în atac și la blocaj. 
Elevii lui W. Schreiber au domi
nat clar primele două seturi, re
plica adversarilor fiind mai vi
guroasă doar spre finalul setu
lui 1.

Victorie meritată a dmamoviș- 
tilor, dar Steaua a devenit cam
pioană grație avantajului de 
două puncte pe care îl avea 
înainte de acest derby. Arbitrii 
VI. Dermendjiev (Bulgaria) și 
Costin Mușat (Constanța) au con
dus foarte bine următoarele for
mații : DINAMO — Chiș, Dumâ- 
noiu, Păușescu, Enescu, Tutovan, 
Girleanu (au mai jucat Băroiu. 
Udișteanu) ; STEAUA — Bădiță. 
Chifu, Ion. Pop, Țerbea, Ionescu 
(au mai jucat Macavei, Manole, 
Duduciuc, Iuhasz).

Situația a redevenit strînsă în 
fruntea clasamentului turneului 
internațional al României, după 
ce Alburt a cîștigat întrerupta cu 
Ciocâltea, iar Uhlmann, printr-o 
puternică revenire, se anunță un 
serios candidat la primul loc.

Pentru șahiștii români, însă, o- 
biectivul principal rămîne reali
zarea unor norme de clasifi
care. Ciocâltea se află în apro
pierea aceleia de mare maestru 
— 10 p (mai are nevoie de 2 
puncte din 3 partide).

REZULTATE. întrerupte : Ftac
nik — Alburt V2—V2, Vaisman — 
Binescu 0—1, Marjanovici — Pâ- 
devski 0—1, Bellon — Marjanovici 
0—1 ; partidele Uhlmann — Vais
man și Vaisman — Adamski sînt 
neîncheiate ;

Runda a 11-a : Ciocâltea — Pâ- 
devski, Stoica — Bellon, Marja-

novici — Lukacs, Ftacnik 
Vaisman, Adamski — Ghindă 
Subă — Alburt, remize, partida 
Uhlmann — Minev s-a întrerupt.

In runda de Ieri, s-au înregis
trat următoarele rezultate: Bellon 
— Ciocâltea 0—1, Partidele Un- 
gureanu — Alburt. Minev — 
Adamski, Pâdevski — Șubă și 
Stoica — Lukacs remize. întâlni
rile Vaisman — Marjanovici, 
Ghindă— Ftacnik și Biriescu — 
Uhlmann s-au întrerupt.

Astăzi, de la ora 9 — întrerup
te ; după-amiază, de la ora 16 — 
runda a 13-a.
înaintea ultimelor trei runde, 

conduc în clasament Ciocâltea și 
Alburt cu cîte 8 p, urmați de 
Stoica și Ungureanu 7 p, Biriescu 
6V1 (1), Ghindă și Marjanovici 6 
(1) etc. (V. Ch.).

$1
I
I
I
I
I
I
I

Aurelian BREBEANU

In ultima partidă a turneului 
final : Explorări — Tractorul 3—2 
(—6, 6, 13, —19. 2).

CLASAMENT FINAL
1. Steaua 25 22 3 69—16 <7
2. Dinamo 25 21 4 66—19 46
3. Explorări 25 20 5 65—25 45
4. Tractorul 25 12 13 46—47 37

IN DIVIZIA A LA BASCHET MASCULIN I

IUGOSLAVIA ROMANIA

întâlnirile etapei a 13-a a cam
pionatului național de baschet 
masculin, desfășurate sîmbătă și 
duminică, s-au încheiat cu urmă
toarele rezultate :

I.E.F.S.—LIC. 2 — C.S.U. BRA
ȘOV 2—0 : 69—60 (38—28) și
89—54 (42—28). Dacă In prima
zi brașovenii au jucat cit de cît 
la valoarea care le adusese 
aprecierea publicului bucureștean 
și locul 5 in clasament, ieri ei 
au evoluat la un nivel subme
diocru. Absența lui Bulat (acci
dentat) și a lui Costache (Își 
satisface stagiul militar) nu con
stituie motivații pentru presta
ția din partida de duminică. în 
contrast, juniorii de la LE.F.S.— 
Lie. 2 au luptat cu energie și 
eficiență, acțiunile lor dind .sa
rea și piperul* întrecerii și adu- 
cindu-le două merituoase victorii.

RAPID — POLITEHNICA IAȘI 
2—• : 73—60 (36—28) și 87—74
(45—36). „Scuturați* de eșecul 
din etapa precedentă (0—2 cu 
LC£D.), feroviarii au realizat 
două pai tide remarcabile.

DINAMO BUCUREȘTI — FA
RUL CONSTANT-A 2—0: 113—63
(43—36) și 185-62 (56-30). Con
țin uînd suita victoriilor la scor, 
campionii au dispus de constăn- 
țeni, la care se resimt indisponi-

bilitățile, în primul rînd a 
R, Martinescu (accidentat). 
STANCULESCU).

„U« CLUJ-NAPOCA — DINA
MO ORADEA 2—0: 81—80 (41—51) 
și C6—64 (30—34). Ambițioși, oas
peții au dominat (în special da
torită trioului Weber — Molnar — 
Szep), uneori autoritar, dar au 
cedat în finaluri cînd introduce
rea în formația clujeană a lui 
RGhrig a fost de fiecare dată 
decisivă. Coșgeteri: Barna 224-21, 
Roman 164-12, Crăciun 254-5, 
respectiv Weber 304*18, Szep 
144-13, Molnar 134-12. (M. RADU- 
coresp.).

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA 
— STEAUA 0—2: 06—112 (40—51) 
și 91 —113 (46—46). Meciuri atrac
tive, în care gazdele au ținut pa
sul majoritatea timpului cu for
mația oaspete. Coșgeteri: Zgri- 
ban 234-29, Mănăilă 324-9, Gal 
214-0, Szabo 104-29, respectiv, Oc- 
zelak 184-19, Cernat 184-39, Neto- 
litzchi 244-9, Zdrenghea 204-1. 
(C. CREȚU-coresp.).

C.S.U. SIBIU — I.C.E.D. 1—1: 
83—98 (46—51) și 83—79 (50—41).
Coșgeteri: Ta căci 2*4-16, Chlrilă 
17—21, respectiv Grădișteanu 
154-32. Chirci 254-16. (I. IONES-
CU-coresp.).

In campionatul de rugby

lui 
(D. I

I
I
I
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POJAREVAȚ, 19 (prin tele
fon). Echipa noastră a început 
slab jocul, pierdut cu 2—0 
(2—0), excesiv de prudentă, cu 
mijlocașii „lipiți" de linia ul
timilor apărători, preocupată în 
special de sarcinile defensive. 
Suportă, de fapt, un handicap 
psihologic cu care a intrat pe 
teren, amplificat ce e drept si 
de mijloacele de exprimare ale 
juniorilor iugoslavi : tehnici, cu 
preferințe pentru pasa directă, 
fără preluare, predispusi pentru 
presing. Așa se face că. din 
start, atacurile nu mai conte
nesc la poarta noastră. în min. 
2 Istrate blochează îndrăzneț la 
picioarele lui Varga. Peste pa
tru minute Jafici șutează pe
riculos pe lingă bară. Mingile 
ajung des în careul nostru si 
apărarea începe să se clatine. 
In min. 11 fundașii noștri, hăr- 
tuiti. își pierd capul si impetu
oasa extremă stingă Mlinarici 
deschide scorul cu un sut de 
Ia 14 m. dintr-un unghi relativ 
dificil. Jucătorii noștri nu gă
sesc mijloacele să strîngă rin- 
durile și peste numai zece mi
nute gazdele înscriu al doilea 
gol. Varga reluînd cu capul un 
balon care zguduise bara trans
versală cu cîteva clipe mai îna
inte.
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EGALITATEA DE PUNCTE PERSISTĂ INTRE PRIMELE CLASATE |
După etapa a V-a a turneului 

final al campionatului Divizjel a 
de rugby, in prima grupă va
lorică pe locurile fruntașe se a- 
fii in continuare Steaua, Farul și 
știința Petroșani, la egalitate de 
puncte (13). Dar, iată amănunte 
de la partidele rundei :

STEAUA — DINAMO 27—3 
(ÎS—3). Fără îndoială, se aștepta 
ceva mai mult de la această ta- 
tilnire, cu toate că ea a oferit 
publicului prezent un spectacol 
agreabil, cu multe faze frumoase, 
în care „vioara tatii* a fost 
echipa Steaua. Mai dezinvoltă ca 
în intîlnirile precedente, XV-le 
militar a construit acțiuni inspi
rate, încheiate, multe dintre ele. 
cu reușite încercări. Ca de atitea 
ori, compartimentul care a dat 
tonul a fost cel al înaintării (cu 
Munteanu, in special, ta vervă), 
care a pătruns incisiv ta apăra
rea adversă (destul de fragilă). 
dar care a știut de fiecare dată 
să pună in valoare liniile de trei- 
sferturi fapt concretizat, spre 
exemplu, ta încercările realizate 
de Fuicu și Braga. De asemenea, 
grămada, superioară ta forță a 
dominat ta acțiunile fixe, supu- 
nindu-i pe dinamoviști unei pre
siuni continue. Dacă la Steaua 
lipsa lui Durbac a fost resimțită

îndeosebi în ceea ce privește 
executarea loviturilor de pleter, la 
Dmamo, absența lui Parasduv și 
a lui Dragomirescu a fost vizibilă 
mai cu seamă La legătura dintre 
înaintare și liniile dinapoi, pre
cum și In randamentul treisfer- 
tunlcr. Oricum. Steaua a fost 
superioară. dezinvoltă, s-a simțit 
in largul ei. In timp ce Dinamo, 
după primele cinci minute. s-a 
retras aproape In jumătatea sa 
de teren. încercind să obțină un 
rezultat cit mai strins, acțiunile 
de atac fiind rare și neconvmgă- 
toere. Scorul a ftm realizat de 
Fuicu (Încercări — min. 25. 34 și 
41), Braga (încercare — mm. 27)
— ca urmare a unor acțiuni com
binative de toată frumusețea ; 
Fuicu (Încerc. — min. O — In 
urma unei intercepții a hxi Piatra 
la o pasă greșită a dinamovistu- 
lui Boman ; Alexandru (1. p. — 
min. 5®. transf. — min. €2) și 
A chim (transf. — min. 41) pentru 
Steaua, respectiv Marghescu G.p.c.
— min. 5). Arbitrul 
a condis bine 
echipe : STEAUA : 
Fuicu. Zafiescu 
Braga (Țața) — Alexandru. Suciu
— Achim, M. Ionescu. Murariu — 
Postolachi, Pin tea — Cioarec, 
Munteanu (Pojar), Corneliu ;

DINAMO : P. Ion — Aldea, Io
nescu. Mica, Constantin — Mar- 
gbescu, Chiricencu — Borș, Zafî- 
escu II (Cîndea), Roman — 
Gbeorgbe, Iordan — Turlea, Ca- 
raiman, Baciu.

Emanuel FÂNTÂNEANU

I
I

D. Grigorescu 
următoarele 

R. Ionescu — 
I, Enache.

S-A ÎNCHEIAT TURNEUL INTERNAȚIONAL „CENTURA DE AUR"

FARUL - R.C. GRIVIȚA ROȘIE 
L3—S (13—0). Partidă spectacu
loasă ta ansamblu, dar cu o re
priză secundă mai slabă. con
stau țenii Încetinind ritmul. Din
păcate, o altercație între jucători, 
generată de Bucos, a 
aspectul general al 
Marcatori : Motrescu, 
(cîte o încerc.), Bucos 
transf.) pentru gazde, 
Podărescu (l.p.), 
(l.p.c.). A condus FI. ' 
(C. Popa-coresp.).

RAPID — ȘTIINȚA
ȘANI 6—8 (3—4). Victorie dificilă 
a studenților, tatr-o partidă dîrz 
disputată. Au marcat : Merca (2 
încerc.), după acțiuni foarte 
frumoase, pentru Știința, respec
tiv Șișu (2 l.p.c.). Arbitru : M. 
Gavrici. (N. Tokacek-coresp.).

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA — 
RULMENTUL BÎRLAD 8—0 (0—0). 
Au marcat: Matei șl Florea (cîte 
o încercare). Arbitru : C. Udrea. 
(P. Arcan-coresp.).

In a doua grupă valorică : 
R.C. Spartul studențesc — c.S.M. 
Suceava 21—9 (14—6), T.C. Ind.— 
Olimpia 34—4 (16—0), „Poli" Iași 
— C.S.M. Sibiu 26—7 (13—7).
„Poli" Cluj-Napoca — Minerul G. 
Humorului 15—3 (9—0).

umbrit 
meciului. 

Burghelea 
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Se reunește la București lo
tul olimpic. Este prima convo
care a acestui lot, înființat din 
acest sezon cu scopul de a pre
găti participarea la calificările 
pentru turneul final al J.O. de 
la Moscova și — în același 
timp — de a ajuta la rodarea, 
la verificarea unor elemente 
susceptibile de a intra în prima 
echipă națională. Se vede, de 
aici, importanța activității
cestui lot în care apar multe 
dintre elementele care au do
vedit calități și o pregătire co
respunzătoare acestei „antica
mere" a reprezentativei A.

Iată numele celor 20 de ju
cători convocați : Lung, Bucu 
— portari ; Bărbulescu, M. 
Zamfir, Tilihoi, Agiu, Zahiu, 
Barna, Lucuță, Nicolae (Gloria 
Buzău) — fundași ; Stoica 
(Steaua), Beldeanu, Mulțescu, 
Țicleanu — mijlocași ; Grigore 
(C. S. Tîrgoviște), Chitaru, M. 
Răducanu, Radu II, Fanici, 
Vrînceanu — atacanți. Cum se
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ZILE PUNE-DE PREGĂTI
(Urmare din pag. 1)

Vigu și Ștefănescu au fost ți
nuți și ierj pe tușă, pentru a 
nu se agrava starea sănătății 
lor. aflată în curs de îmbunătă
țire. Așa incit absența celor 
două „piese" din linia de fund 
rămîne deschisă pînă la ora jo
cului de la Istanbul, unde doc
torul D. Tomescu speră să-i 
poată prezenta complet refăcuți 
pe cei doi fundași. în aceste 
condiții, ieri, pe stadionul Di
namo. naționala a început par
tida cu formația: Răducanu — 
Cheran, Sătmâreanu II. Mehe- 
dințu, Hajnal — Romilă. Bo'oni, 
Dobrin — Bălăci. Dudu Geor
gescu, C. Zamfir. O primă re
priză în care dominanta a fost 
pofta de joc a majorității „tri
colorilor", și în special a celor

doi rever

(Urmare din pag. 1)
najamente, din rundul 2, ulti
mele trei minute au fost dra
matice. Campionul țării este 
numărat, revine și plasează 
croșee dure, dar săgetat din 
nou la ficat, Ilie este k-d. și 
cedează în fața unui învingă
tor merituos, excelent pregătit. 
Livadaru b.p. (3—2) Ilie.

UȘOARA. în cel mai pasio
nant meci al galei, Simîon Cu- 
țav s-a prezentat în ring cu 
o putere de concentrare și un 
calm ce nu-i sînt totuși ca
racteristice, dar de care avea 
absolută nevoie pentru a reuși 
revanșa în fața tenacelui Ca
rol Hajnal. Folosind foarte bine, 
pe parcursul întregii partide, 
directele de stingă (dublate a- 
desea de croșee de dreapta), 
Simion nu s-a lăsat provocat 
și antrenat în lupta de aproape 
(favorabilă lui Hajnal), ci a 
sleit treptat forțele adversarului 
prin precizia de metronom a 
armei sale de bază, directul de 
stînga. încercările lui Hajnal 
din rundul 3 de a reface terenul 
s-au irosit în zadar, superiori
tatea lui Cuțov fiind evidentă. 
Vicecampionul olimpic este sin
gurul deținător al „centurii" din 
1977, care și-a păstrat titlul : 
S. Cuțov b.p. (5—0) Hajnal.

SEMIMIJLOCIE. Meciul lui 
Ion Vladimir cu campionul cu
banez Luis Echaide s-a ridicat, 
de asemenea, la înalte cote 
spectaculare. încă de la în
ceput dinamovistul are ini
țiativa, descumpănindu-1 pe 
Echaide cu numeroase lo
vituri la corp, care-1 obli
gă la defensivă. în rundul 
2, sub rafalele lui Vladimir, 
Echaide este numărat în ulti
mul minut al partidei, cînd am
bii combatanți, cu resursele scă
zute, păreau epuizați, Vladimir 
găsește nebănuite forțe și — 
deși cu ambele arcade deschise 
— dezlănțuie un atac furibund, 
impunîndu-se ca merituos cîș- 
tigător. Vladimir b.p. (3—2) 
Echaide.

MIJLOCIE MICĂ. Partidă de 
rară frumusețe între campionul 
algerian Murad Fergane și cam
pionul nostru Ion Miron, în 
care s-au înfruntat loviturile de 
catapult ale ttnărului african și 
excelenta orientare tactică a 
clujeanului, care se apără bine 
și răspunde curajos. Ba chiar, 
in schimburile . prelungite în 
corp la corp, Miron se dove
dește superior. Dar violentele 
lovituri izolate ale lui Fergane 
sînt, pînă la urmă, decisive în 
stabilirea învingătorului. Fer
gane b.p. (5—0) Miron.

MIJLOCIE. Intr-un meci în
câlcit, redus adesea la o luptă 
oarbă, Valentin Silaghi, mai a- 
bil în ring, a reușit, o vreme, 
datorită mobilității sale, să e- 
vite agresivitatea lui Sandu 
Tirilă. Numai finalul mai in
sistent i-a adus gălățeanului 
victoria. S. Tirilă b.p. (3—2) 
Silaghi.

SEMIGREA. Vicecampionul 
olimpic Sixto Soria (Cuba) și 
campionul european de tineret 
Algiras Ianciauskas (U.R.S.S.) 
au oferit o dispută mai fru
moasă decît se aștepta, în gene
ral, la această categorie. Ele
vul lui Dan Pozniak, lipsit, 
deocamdată, de experiență, a 
dat o bună replică valorosului 
său adversar, fiind primul în 
această competiție care-i re
zistă 3 reprize. Soria b.p. (5—0) 
Ianciauskas.

GREA. Faima multiplului 
campion Teofilo Stevenson 
(Cuba) a fost aproape suficientă 
pentru a determina rapidul a- 
bandon al tinărului Ion Cernat. 
Stevenson b.ab. 1 Cernat. Fiind 
considerat cel mai valoros par
ticipant Ia acest turneu, Teofilo 
Stevenson a primit trofeul ofe
rit de ziarul „Sportul".

Victor BĂNCIULESCU 
Paul IOVAN

srrm

LA DEBUTUL EDIJIEI DE VARA A „DACIADEI"
(Urmare din pag. I) către locurile de joacă și sport 

aflate -
Era

ciadă"

lingă „Roata mare", 
primăvară, era „Da- tcari sportivi „staționari", mer

sul drept, cadențat al pionieri
lor și șoimilor care, în tempo 
vesel de goarne, se îndreptau

INTRE TENISMENI
Șl SĂRBĂTOAREA SPORTULUI FEMININ

Vasile TOFAN

„DE-O ȘCHIOAPA"

Urmașii lui Năstase ? Cate
goric, da. Ieri, pe porțile Tenis 
Clubului București au intrat a- 
proape 300 de copii, evident 
fiecare cu cîte o rachetă de te
nis sub braț. Oficiul de gazdă 
l-a făcut președintele clubului, 
Ilie Turcu. Baza, frumos pa
voazată cu mici stegulețe colo
rate, terenurile marcate aștep
tau „startul Daciadei". Numai 
că președintele a anunțat : 
„Toți cei prezenți încep ziua 
dedicată „Daciadei" printr-un... 
cros !“ Și copiii de la T.C.B., . 
oaspeții — de la clubul Steaua, 
casa pionierilor și școlile ge
nerale din sectorul 6 — au ac
ceptat cu bucurie neașteptata 
„Încălzire" și pe foile de con
curs au apărut numele cîștigă-

torilor : Anca Iordănescu, An
drei Marian. Un adevărat co
mandament a organizat apoi 
intîlnirile de tenis în care s-a 
jucat „cîte un set doar" pentru 
a permite tuturor accesul pe 
terenuri. La ora 15, întrecerile 
continuau încă cu ardoare.

Ne-am deplasat apoi la co
cheta bază sportivă a F.R.B. 
Aici aveau loc întreceri ale fe
telor de la F.R.B., Postăvăria 
română, Filatura de lină piep
tănată, I.C.M.E. La început, un 
cros (faza pe asociație cu 80 
de participante), apoi meciuri 
de volei, handbal, ba chiar fot
bal. în general, la F.R.B. a fost 
o sărbătoare a sportului femi
nin dedicată „Daciadei".

Modesto FERRARIN1
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F.C. Brăila 5 (2)
C.S.M. Suceava 0 (0)

BRAILA, 19 (prin telefon). încă 
din start, gazdele ratează două 
ocazii prin Bezman (min. 4) și 
Traian (min. 7). „Pistoanele" 
echipei brăilene, Luca. Hubă și 
Te egraf, acționează mult și cu 
succes pentru echipă. Dealtfel, 
Luca (min. 18) semnează și pri
mul gol. în min. 28, portarul 
oaspeților, Stana, și jucătorul 
brăilean Telegraf se lovesc reci
proc la o fază banală încingînd 
spiritele în teren. Se joacă tare 
și, în min. 32 Telegraf este cosit 
în careu, dar Traian ratează lo
vitura de la 11 m. Paradoxal, 
acest penalty ratat liniștește spi
ritele. Jocul capătă acum culoare 
și, în min. 35, Traian înscrie 
spectaculos. în repriza secundă, 
gazdele se dezlănțuie și Bezman 
mărește avantajul echipei sale în 
min. 48. Două minute mai tîrziu

același Bezman marchează din 
nou. Ultimul gol este înscris de 
Telegraf în min. 58. C.S.M. a 
jucat nervos. Sucevenii și-au luat 
doar măsuri de apărare, reușind 
să iasă în atac numai cînd sco
rul luase proporții. A arbitrat 
bine C. Ioniță I (București). F.C. 
BRAILA : Trofin — Panțuru, Tri- 
fina, Simlon. Mihalache — Luca, 
Hubă (min. 53 Alecu), Telegraf 
(min. 75 Vlad) — Bulancea, Tra
ian, Bezman ; C.S.M. ; Stana 
(min. 51 Iftimescu) — Crainiciuc, 
Cozma, Căldăruș, Boghiu — Pan- 
telimon, Grosaru, Ghiță — Pre
peliță, Iosep. Lișcă (min. 57 
Ene).

Florin SANDU

GLORIA Buzău 2 (0)
DELTA Tulcea 1 (1)

Au marcat: Stan (min. 52 din 
11 m), Toma (min. 70). respec
tiv Costache (min. 40).

C.S.U. Galați 3 (1)
I.C.I.M. Brașov 0 (0)

Au înscris: Rotaru (min. 40), 
Stoica (min. 55) și Cotigă 
(min. 74).

TRACTORUL Brașov 1 (1)
C.S. Botoșani 0 (0)

A înscris: Hintea (min. 40).

OLTUL Sf. Gheorghe 3 (2) 
C.F.R. Pașcani 1 (1)

Au înscris: Siklodi (min. 22 
și 33), Biszok (min. 53), respec
tiv Barbu (min. 43).

VICTORIA Tecuci 2 (1)
VIITORUL Vaslui 0 (0)

Tecuci (1—5). Delta Tulcca — 
Portul constanța (2—4), Viitorul 
Vaslui — Gloria Buzău (0—3).
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SERIA A Il-a ------
METALUL Plopeni 1 (0)
AUTOBUZUL București 1 (0)

Rareori se intlmplă ca portarul 
unei echipe să irosească cu mare 
ușurință eforturile colegilor săi 
materializate pe tabela de mar
caj. Ne-a fost dat ca sîmbătă 
după amiază să asistăm la o a- 
semenea situație. Era minutul 73 
și gazdele conduceau cu 1—0. 
Bucureștenii au Înfiripat o ac
țiune ofensivă, au ajuns la 20 de 
metri de poarta Metalului, mijlo
cașul Naghi a șutat la poartă 
(dealtfel a fost singurul șut al 

bucureștenilor pe spațiul porții în 
repriza secundă), iar Albină, a- 
flat In mijlocul porții, a schițat 
că plonjează, a atins ușor ba
lonul, care însă a intrat în plasă 
șl... 1—1. Pînă la stabilirea rezul
tatului de egalitate Metalul a avut 
inițiativa, a construit multe ata
curi, dar Toma (min. < și 33), 
Manolache (min. 20), Savu (min. 
50), Rădulescu (min. 54). Giba 
(min. 65) n-au reușit să fructifice 
situațiile favorabile. Dominarea

SERIA A IlI-a —
C.F.R. Timișoara 2 (1)
C.F.R. Cluj-Napoca 1 (0)

Timișoara, 19 (prin telefon). 
Interes deosebit la acest derby 
feroviar, la care au asistat peste 
7000 de spectatori. Inițiativa a 
aparținut timișorenilor, care reu
șesc deschiderea scorului în min. 
4 : Iancu il depășește pe L. 
Mihai, centrează pe partea opusă 
la Crîngașu n care, neavlnd po
ziție de șut. recentrează și Iancn, 
venit în viteză, Înscrie de la 1» 
m. Oaspeții string rindurile, au o 
perioadă de dominare, dar tot 
timișorenii ratează majorarea sco
rului (min. 12) prin Istrătescu. In 
min. 43 Suclu scoate miraculos 
un șut la vinclu al lui Tegean. 
în repriza a doua clujenii do
mină autoritar și reușesc să ega
leze (min. 69) : Popa tentează, 
mingea ajunge la Batacliu șl 
centrarea acestuia este reluată In 
plasă de Mânu. Timișorenii revin 
la cirma jocului și obțin golul

localnicilor s-a concretizat de 
abia in min. 67, cind Toma a 
transformat un penalty. Păcat 
că unii jucători au manifestat 
nervozitate și arbitrul T. Andrei 
(Sibiu), care a condus în general 
bine, a trebuit să apeleze la car
tonașul galben pentru a-1 tem
pera pe Taporea, Florea. Bob, 
Gruber (Metalul), Zamfir și G. 
Ionescu (Autobuzul). METALUL : 
Albină — Gruber, Taporea, Giba, 
N. Ionescu — Toma, Savu, Geor
gescu (min. 58 Rob) — Florea, 
Rădulescu (min. 75 Clsmaru), 
Manolache. AUTOBUZUL : Stră- 
jeru — Chlvu, G. Ionescu, G. 
Marian, Munteanu — Naghi, An
drei. O. Grlgore — Stroie (min. 
13 Roșu), Sultănolu (min. 76 
Niță), T. Zamfir.

P. VINT1LA

METALUL București 2 (1)
CHIMIA Tr. Măgurele 1(0) 

Au înscris: Șumulanschi (min.
10), Nedelca (min. 71), respec
tiv Bădăluță (min. 52 din 11 m).

victoriei în min. 79. cind Dima 
execută foarte bine o lovitură 
liberă la Iancu, șutul centrare al 
acestuia ajunge la Stolșin care 
marchează nestingherit. A arbi
trat foarte bine C. Dinulescu 
(București). C.F.R. TIMIȘOARA : 
Suciu — Sunda, BocănicL Rafa, 
Colculescu — Crîngașu L Chlmluc 
(min. 75 Tril an), Dlma — Crtn- 
gașu n, istrătescu (min. 15 Stol
șin), Iancu î C.F.R. CLUJ-NA
POCA : Nagel — L. Mihai, Lupu 
(min. 43 Clupe), Ciocan, Szăke — 
Pop (min. 78 Mureșan), Popa, 
Tegean — Batacliu. Mânu, 
Coman.

V. IORDACHE

MUREȘUL Deva 1 (1)
F.C. Baia Mare 1 (1)

Au marcat: Schmidt (mln 14) 
pentru Mureșul. Sepi (min. 43) 
pentru F.C.

STEAGUL ROȘU Brașov 2 (1) 
CEAHLĂUL P. Neamț 0 (0)

Au marcat : Șuiea (min. 18 din 
11 m) și Pescarii (min. 50).

PORTUL Constanta 1 (0)
F.C.M. Galați 2 (1)

Au marcat: Iordan (min. 63), 
respectiv Ki-amer (min. 26) și 
Balaban (min. 90).

RELONUL Săvinești 0 (0)
NITRAMONIA Făgăraș 3 (1)

Au înscris: Bădilă (min. 25 și 
58) și Drâgoi (min. 84).

A marcat: Vochin (min. 8 
și 85).

Relatări de la D. Soare, T. Si- 
riopo!, V. Secăreanu, C. Gruia, 
P. Enache, N. Marcu, Gh. Brio- 
tă și V. Doruș.

ETAPA VIITOARE (duminică 2S 
martie) : Ceahlăul P. Neamț — 
F.C. Brăila (1—5), I.C.I.M. Brașov
— Relonul Săvinești (1—2), F.C.M. 
Galați — C.FJt. Pașcani (»—1), 
C.S.M. Suceava — Steagul roșu 
Brașov (0—1), Nitramonia Făgăraș
— C.S.U. Galați (1—1). Oltul Sf. 
Gheorghe — Tractorul Brașov 
(0—0). C.S. Botoșani — Victoria

1. glor;a bz. 20 13 3 4 37-11 29
2. F.C.M. Galați 20 12 2 6 44-16 26
3. F.C. Biăila 20 11 3 6 34-17 25
4. I.C.I.M. Biașov 20 10 5 5 21-17 25
5. Steagul roșu Bv. 20 11 1 8 37-24 23
6. C.S.M. Suceava 20 10 2 8 20 28 22
7. Victoria Tecuci 20 9 2 9 29-26 20
8. Nitramonia Fâg. 20 8 4 8 26-24 20
9. Delta Tulcea 20 9 2 9 25-26 20

10. Portul C-ța 20 8 3 9 30 34 19
11. Tractorul Bv. 20 7 5 8 17-23 19
12. C.S.U. Galați 20 7 4 9 24-23 18
13. Oltul Sf. Gh. 20 7 4 9 17-22 18
14. Viitorul Vaslui 20 7 3 10 18-38 17
15. Relonul Sâv. 20 7 2 11 20-34 16
16. Ceahlăul P. N. 20 6 3 11 21-26 15
17. C.S. Botoșani 20 6 2 12 19-33 14
18. C.F.R. Pașcani 20 7 0 13 26-43 14

GOLGETERII : » 13 GOLURI : 
Oblemenco (F.C.M. Galați) • 12
GOLURI : Stan (Gloria Buzău) • 
11 GOLURI : Paraschivescu (Stea
gul roșu) • 9 GOLURI : Apostol 
(C.F.R. Pașcani), Traian (F. C. 
Brăila) * 8 GOLURI : Alecu (F.C. 
Brăila). Drăgoi (Nitramonia).

GAZ METAN Mediaș 3 (2)
MUSCELUL Gmpukmg 0 (0)

Au marcat: Dulău (min. 35), 
Moraru (min. 40) și Orza 
(min. 61).

CARPAȚI Sinaia 0
PRAHOVA Ploiești 0

UNIREA Alexandria 2 (1)
RAPID București 1 (1)

Au marcat: Radu (min. 7), 
Buracu (min. 90), respectiv 
Bartales (min. 42).

ȘOIMII Sibiu 2 (0)
CHIMIA Rm. Vîlcea 0 (0)

Au marcat: Țurlea (min. 78) 
și Schwartz (min. 87).

PROGRESUL VULCAN Buc. 4 (2) 
F.C.M. Giurgiu 1 (0)

Au înscris: Iliescu (min. 1 și
42). Tevj (min. 53), Libra (min.
87), respectiv Iordache (min. 83).

ELECTROPUTERE Craiova 2 (0) 
DINAMO Slatina 0 (0)

Au înscris: Orbuleț (min. 68) 
și Tacei (min. 75).

CELULOZA Călărași 2 (1)
PANDURII Tg. Jiu 1 (1)

Au marcat: Mușai (min. 4i 
și 73), respectiv Rădoi (45).

Relatări de la O. Guțu, Z. 
Rișnoveanu, V. Feldman. M. Bi
zon, T. Maniu, Nic. Ștefan, T. 
Costin și N. Constantinescu.

ETAPA VIITOARE (duminică 26 
martie) : Muscelul Cîmpulung — 
Unirea Alexandria (1—3), Prahova 
Ploiești — Metalul Plopeni (1—2), 
Celuloza Călărași — Carpați Sinaia 
(1—1), Progresul Vulcan Bucu
rești — Rapid București (2—0), 
Pandurii Tg. Jiu — Electroputere 
Craiova (0—0), Metalul București 
— Autobuzul București (1—3), 
Chimia Rm. Vîlcea — Gaz metan 
Mediaș (3—0), Chimia Tr. Măgu

rele — Șoimii Sibiu *(0—2), F.C.M. 
Giurgiu — Dinamo Slatina (0—9).

1. CHIMIA RM. V. 20 12 1 7 49-20 25
2. Progr. Vulcan 20 10 4 6 37-22 24
X Metalul Plopeni 20 9 6 5 26-21 24
4. Dinamo Slatina 20 10 3 7 42-20 23
5. Gaz metan 20 0 4 7 25-26 22
6. Rapid Buc. 20 7 7 6 28-17 21
7. Celuloza Căi. 20 9 3 8 25-18 21
8. Autobuzul Buc. 20 7 7 6 23-18 21
9. Șoimii Sibiu 20 8 5 7 25-25 21

10. Chimia Tr. Mâg. 20 10 1 9 17-20 21
11. Carpați Sinaia 20 7 6 7 16-21 20
12. Metalul Buc. 20 8 4 8 21-27 20
13. Muscelul C-lung 20 8 3 9 26-30 19
14. F.C.M. Giurgiu 20 8 3 9 20-40 19
15. Electroputere 20 6 5 9 18-29 17
16. Unirea Alex. 20 6 5 9 17-29 17
17. Pandurii Tg. Jiu 20 5 6 9 17-26 16
18. Prahova PI. 20 2 5 13 12-35 9

GOLGETERII : • 15 GOLURI :
Stanca (Chimia Rm. V. ) • 13
GOLURI: Frățilă II (Dinamo Sla
tina), Țevi (Progresul Vulcan) • 
11 GOLURI : Sultănoiu (Autobu
zul) o 10 GOLURI : Șumulanschi 
(Metalul Buc.) • 9 GOLURI : 
Mincioagă și Furnea (Dlnamo 
Slatina).

GLORIA Bistrița 3 (1)
AVINTUL Reghin 0 (0)

Au înscris : Ciocan (min. 8 din 
11 m) și Moga (min. 51 si 54).

AURUL Brad 3 (1)
VICTORIA Cărei 0 (0)

Au înscris: Stingă (min. 15), 
Ghiță (min. 59 din 11 m) și 
Petrică (min. 80).

METALURGISTUL Cugir 1 (1) 
C.I.L. Sighet 1 (0)

Au marcat: Moldovan (min. 
45) pentru Metalurgistul, Bacoș 
(min. 87) pentru C.I.L.

VICTORIA Colan 2 (0)
DACA Orăștie 0 (0)

Au înscris: Ghiță (min. 53) și 
Șchiopu (min. 88 din 11 m).

CHIMICA Timăveni 2 (1)
MINERUL Moldova Nouă 0 (0)

Au înscris: Solomon (min. 17) 
și Solosi (min. 67 din 11 m).

MINERUL Lupeni 1 (0)
U.M. Timifoara 0 (O

A marcat: Leca (min. 83).

„U“ Cluj-Napoca 1 (1)
ARMATURA Zalău 0 (0)

A înscris: Cîmpeanu II
(min. 21).

Relatări de la I. Jura, I. To
ma, Al. Jurcă. M. Vîlceanu, Aj. 
Gunther, I. Ducan, I. Coiescu 
și I. Lespuc.

ETAPA VIITOARE (duminică 26 
martie) : F.C. Baia Mare — Au
rul Brad (1—1), Victoria Călan — 
Mureșul Deva (3—2), C.F.R. Cluj- 
Napoca — U.M. Timișoara (1—2), 
Armătura Zalău — Metalurgistul 
Cugir (1—4). Avintul Reghin — 
Minerul Moldova Nouă (0—1), 
Dacia Orăștie — Chimica Tîmă- 
veni (0—4), C.F.R. Timișoara — 
Minerul Lupeni (0—1), C.I.L. Si
ghet — „U“ Cluj-Napoca (1—2), 
Victoria Cărei — Gloria Bistrița 
(0-6).

1. F.C. BAIA M. 20 11 7 2 45-15 29
2. C.F.R. Cj.-Nap. 20 12 4 4 43-14 28
3. „U‘ Cj.-Napoca 20 13 2 5 40-16 28
4. Victoria Călan 20 12 2 6 38-16 26
5. Gloria Bistrița 20 11 3 6 42-16 25
6. Mureșul Deva 20 10 4 6 33-24 24
7. C.F.R. Timiș. 20 9 3 S 20-19 21
8. Minerul M. N. 20 9 3 8 19-24 21
9. U.M. Timișoara 20 8 4 8 27-25 20

10. Chimica Tîrnăv. 20 8 2 10 27-28 18
11. Metalurg. Cugir 20 7 4 9 23-31 18
12. Aurul Brad 20 7 3 10 23-25 17
13. C.I.L. Sighet 20 6 5 9 24-32 17
14. Victoria Cărei 20 7 3 10 14-33 17
15. Dacia Orăștie 20 7 2 11 18-32 16
16. Armătura Zalău 20 6 3 11 23-32 15
17. Minerul Lupeni 20 7 0 13 14-35 14
18. Avintul Reghin 20 1 4 15 10-66 6

GOLGETERII • 15 GOLURI r
Ciocan (Gloria Bistrița) • 13
GOLURI : Enescu (Mureșul Deva) 
• 11 GOLURI : Moga (Gloria 
Bistrița) • 10 GOLURI : Vidican 
(„U“ Cluj-Napoca) • 9 GOLURI : 
Roznai (F.C. Baia Mare). Ber- 
ceanu (Gloria Bistrița). Golda 
(Aurul Brad), Rizescu Și Tătîrcă 
(Victoria Călan), Mușat (U.M.T.), 
Ciohan I (C.I.L. Sighet). Cîm- 
peanu II („U“ Cluj-Napoca).

DIVIZIA
• Industria sirmei Cîmpia Tur- 

zii — la prima înfrîngere • Li
dera seriei a Vll-a, C.S.M. Dro
beta Tr. Severin, învingătoare 
la scor în deplasare • Flacăra 
Murgeni (seria a H-a) a obținut 
prima sa victorie • In seria 
bucureșteană (a V-a) gazdele au 
ciștigat doar intr-un singur 
meci ! e O etapă cu multe suc
cese în deplasare : 23 de jocuri 
egale și 15 victorii ale oaspeților.

SERIA I

Cetatea Tg. Neamț — Cristalul 
Dorohoi 1—0 (1—0), Unirea Și
ret — Cimentul Bicaz 2—0 (1—0), 
Zimbrul Suceava — Minerul 
Gura Humorului 1—3 (0—1), Me
talul Botoșani — Dorna Vatra 
Dom ei 2—0 (0—0), Metalul Ră
dăuți — Laminorul Roman 1—0 
(0—0), Șiretul Bucecea — Avîntul 
Frasin 2—0 (0—0), Bradul Roz-
nov — Foresta Fălticeni 1—0 
(0—0), A.S.A. Cîmpulung Moldo
venesc — I.T.A. Piatra Neamț 
3—2 (1—0).

SERIA A H-A

TEPRO Iași — Chimia Mără- 
șești 1—3 (0—1), Rulmentul Bir- 
lad — Partizanul Bacău 0—1 
(0—1), Constructorul Iași — Oituz 
Tg. Ocna 4—0 (2—0), Flacăra 
Murgeni — Petrolistul Dărmă- 
nești 3—0 (2—0), Aripile Bacău — 
C.S.M. Borzești 0—5 (0—3), Con
structorul Vaslui — Minerul Co
rn ănești 2—0 (1—0), Letea Ba
cău — Petrolul Moinești 1—0 
(1—0), Energia Gh. Gheorghiu- 
Dej — Nicolina Iași 2—1 (1—0).

SERIA A IU-A

Pescărușul Tulcea — Electrica 
Constanța 1—1 (0—0), Granitul
Rabadag — Ancora Galați 0—4 
(0—2), Chimpex Constanța — 
Unirea Tricolor Brăila 2—2 (0—0), 
Oțelul Galați — Marina Manga-

C - ETAPA
Lia 2—1 (0—1), Progresul Brăila — 
I.M.U. Medgidia 3—1 (2—0), Mi
nerul Măcin — Unirea Eforie
1— 1 (0—0), Cimentul Medgidia — 
Dacia Unirea Brăila 2—0 (2—0), 
Autobuzul Făurei — Șoimii Cer
navodă 1—1 (1—0).

SERIA A IV-A

Foresta Gugești — Azotul Slo
bozia 3—2 (1—2), Luceafărul Foc
șani — Victoria Tăndărei 1—0 
(0—0), Petrolul Berea — Victoria 
Florești 3—2 (1—1), Petrolistul
Boldești —. Unirea Focșani 0—2 
(0—1), Chimia Brazi — Petrolul 
Teleajen Ploiești 2—0 (1—0), Vic
toria Lehliu — Avîntul Mânec iu 
3—1 (1—1), Chimia Buzău — Di
namo Focșani 2—1 (1—1), Petro
lul Băicoi — Olimpia Rm. Sărat
2— 1 (1-0).

SERIA A V-A

Unirea Tricolor București — 
Tehnometal București 1—1 (0—0), 
Avîntul Urziceni — Abatorul 
București 0—0, Mecanică fină 
București — Automecanica Bucu
rești 2—0 (1—0), I.C.S.I.M.
București — Electronica Bucu
rești 0—2 (0—1), Sirena Bucu
rești — Ș. N. Oltenița 0—0, 
I.O.R. București — Automatica 
București 0—2 (0—1), Șoimii
TAROM București — Voința 
București 0—0, Flacăra ro
șie București — T.M. București 
0-0,

SERIA A VI-A

Automobilul Curtea de Argeș— 
Chimia Găești 2—0 (1—0), Con
structorul Pitești — Cetatea Tr. 
Măgurele 3—2 (0—1), Progresul
Corabia — Progresul Pucioasa 
3—1 (1—0), Viitorul Scornicești — 
ROVA Roșiori 3—0 (2—0), Petro
lul Videle — Recolta Stoicănești 
2—o (0—0), Cimentul Fieni — 
Flacăra Automecanica Moreni 1—2

A XVII-a
(1—1). Electrodul Slatina — Da
cia Pitești 2—3 (0—3), Petrolul 
Tîrgoviște — Metalul Mija 1—1 
(1—0).

SERIA A VII-A

Metalurgistul Sadu — Dierna 
Orșova 1—1 (0—1), Constructorul 
Craiova — Chimistul Rm. Vîlcea 
3—0 (2—0), Minerul Motru —
C.S.M. Drobeta Tr. Severin 1—5 
(1—2), Mecanizatorul Șimian — 
Lotru Brezoi 2—1 (1—0), Minerul 
Rovinari — Știința Petroșani 1—1 
(0—0), Unirea Drobeta Tr. Seve
rin — I.O.B. Balș 2—1 (1—0), 
Constructorul Tg. Jiu — C.FJL 
Craiova 3—1 (1—0), Unirea Dră-
gășani — Progresul Băii ești 1—1 
(0—1).

SERIA A VIU-A

Metalul Oțelu Roșu — Gloria 
Reșița 2—1 (0—0), Minerul Ghe-
lar — Minerul Anina 0—0, 
C.F.R. Simeria — Electromotor 
Timișoara 3—1 (1—0), Minerul
Oravița — Vulturii textila Lu
goj 3—1 (1—0). I. M. Orăștie — 
Metalul Hunedoara (fosta echipă 
Laminorul Teliuc) 2—0 (0—Oj,
Minerul Vulcan — Nera Bozovici 
2—0 (2—0), Unirea Sînnicolau
Mare — Metalul Bocșa 4—0 (1—0). 
Unirea Tomnatic — Laminorul 
Nădrag 1—0 (1—0).

SERIA A IX-A

Rapid Jibou — Oțelul Or. dr. 
Petru Groza 4—0 (2—0), Someșul 
Satu Mare — Oașul Negrești 1—2 
(1—0), Strungul Arad — Bihorea
na Marghita 2—0 (2—0), Minerul 
Bihor — Rapid Arad 1—2 (1—1), 
Gloria Arad — Minerul Suncuiuș 
0—0, Voința Cărei — Re
colta Salonta 2—2 (1—2), Voința 
Oradea — Constructorul Arad 
l—o (0—0), Minerul Ilba-Seini — 
înfrățirea Oradea 2—0 (0—0).

SERL4 A X-A

Foresta Bistrița — CUPROM 
Baia Mare 0—0, Oțelul Re
ghin — Dermata Cluj-Napoca 
2—0 (1—0), Hebe Singeorz Băi — 
Minerul Băiut 2—1 (1—0), Tehno- 
frig Cluj-Napoca — Minerul Baia 
Sprie 0—0, Unirea Dej — 
Lăpușul Tg. Lăpuș 2—3 (2—2),
Minerul Băi ța — Minerul Cavnic 
1—1 (1—0). Construcții Cluj-Na
poca —- Minerul Rodna 2—1 
(1—0), C.I.L. Gherla — Bradul 
Vișeu 3—2 (3—1).

SERIA A XI-A
Viitorul Gheorgheni — I.R.A. 

Cimpina 4—0 (2—0), Carpați
Brașov — C P.L. Sf. Gheorghe 
1—0 (0—0), I.U.P.S. Miercurea 
Ciuc — Torpedo Zămești 0—0, 
Progresul Odorhei — Minerul Ba- 
raolt 2—2 (1—0), Metrom Bra
șov — Minerul Bălan 0—0, Poiana

Cimpina — Caraimanul Bușteni 
5—1 (1—0), Chimia Or. Victoria — 
C.S.U. Brașov 1—1 (0—0), Preci
zia Săcele — Metalul Tg. Se
cuiesc 1—0 (1—0).

SERIA A XH-A

Automecanica Mediaș — Uni
rea Alba Iulia 0—0, Metalul 
Aiud — Utilajul Făgăraș 3—0 
(1—0), I.M.I.X. Agnita — Inter 
Sibiu 1—1 (1—1), Soda Ocna Mu
reș — Textila Cisnădie 1—1 (1—1)» 
Carpați Mir șa — Industria sirmei 
Cîmpia Turzii 2—1 (1—0), Con
structorul Alba Iulia — Metalul 
Copșa Mică 1—0 (1—0), Sticla
Arieșul Turda — Mureșul Luduș 
4—0 (1—0), I.P.A. Sibiu — Meta
lul Sighișoara 0—1 (0—1).

Rezultatele au fost transmise 
de corespondenții noștri.

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
CIȘTIGUBILE CONCURSULUI 

PRONOSPORT DIN 15—ÎS MARTIE 
1978

Categoria 1 (13 rezultate) : 7
variante a 12.754 lei ;

Categoria 2 (12 rezultate) : 368,75 
variante a 291 lei ;

Categoria 3 (11 rezultate) : 3.997 
variante a 40 lei.

PRONOEXPRES 
NUMERELE EXTRASE LA 

TRAGEREA EXCEPȚIONALA 
BOX-EXPRES DIN 19 MARTIE 

1978

faza I : Extragerea I : 14 22 
24 11 8 12 ; Extragerea a H-a : 
28 6 4 42 8 14 ; Extragerea a 
IlI-a : 15 41 1 16 30 38 ; Extrage
rea a iv-a : 42 32 21 4 2 8.

FAZA A Il-a : Extragerea a
V- a : 42 36 23 2 27 ; Extragerea a
VI- a : 2 33 18 7 10 ; Extragerea a 
Vil-a : 28 33 43 24 39 ; Extrage
rea a VIIT-a : 28 14 45 43 41.

FOND TOTAL DE CÎȘTIGURI î
1.093.722 lei.

Plata cîștigurilor de la această 
tragere se va face astfel : în 
municipiul București de la 3 a- 
prilie și pînă ia 19 mai 1978 ; în 
țară de la 6 aprilie pînă la 19 
mai 1978, iar prin mandate poș
tale începînd cu data de 6 
aprilie 1978.

AȘA ARATA O VARIANTA 
CU 13 REZULTATE EXACTE LA 

CONCURSUL PRONOSPORT,
ETAPA DIN 19 MARTIE 1978

XII. Mureșul Dv. — F.C. Baia M. X
XTTT. C.F.R. Tim. — C.F.R. Cj.-N. 1 

Fond total de cîștiguri 506.026 
lei.

I. Bologna ■— Milan X
n. Genoa — Atalanta 2

III. Internazionale — Perugia 1
IV. Juventus — Verona 1
v. Lanerossi — Fiorentina 1

VI. Lazio — Roma X
VII. Napoli — Torino 2

vm. Pescara -- Foggia 2
IX. Portul — F.C.M. Galați 2
X. Șoimii Sb. — Chimia Rm. V . 1

XI. Unirea Alex. — Rapid 1



Turneul internațional de spadă „Mihail Savu" Grupa B a C. M. de hochei

TROFEUL A REVENIT POLONEZULUI 
J. SWORNOWSKI Șl ECHIPEI U.R.S.S.

Un adevărat maraton de 
scrimă această ediție a „Tro
feului Mihail Savu“ ! începută 
simbătă, în sala Floreasca II 
din Capitală, la ora 8 dimi
neața și încheiată noaptea, la 
ora 22, deci după 14 ore neîn
trerupte de concurs, proba in
dividuală — la care au fost 
înscriși 72 de concurenți din 7 
țări (Bulgaria, Cuba. Polonia, 
R.D.G., Ungaria, U.R.S.S. și 
România) — a revenit spada
sinului polonez J. Swornowski.

Competiția individuală a de
butat furtunos (clin primul tur 
au fost eliminați toți compo
nență echipei noastre de tine
ret : Bărbosu, Pora, Bălănescu, 
Tunaru, precum și polonezul 
Janikowski, finalist la J.O. ’76) 
și a stat, apoi, pînă în final, 
sub semnul marilor surprize. In 
turul 3, a „căzut" Zidaru, titu
lar al primei reprezentative a 
României. Printre cei 16 cali
ficați în eliminările directe și 
recalificări se aflau spadasinii 
români Iorgu (singurul ajuns 
neînvins în această fază) și 
Pongracz (care împlinea 30 de 
ani in ziua concursului), pre
cum și polonezul Koziejowski, 
finalist la ultima ediție a C.M., 
de la Buenos Aires, toți cu
noscut! pe planșele internațio
nale. Iată, însă, că aceștia n-au 
putut face față durității con
cursului. Iorgu a pierdut la 
Bărăgan cu 7—10 și Ia Miiller

Finaliștii probei individuale : C. Bărăgan, L. Angelescu, I. Popa, 
A. Berger, — ~ ~D. Muller, J. Swornowski (de la stingă, la dreapta) 

Foto : Dragoș NEAGU

3—10, Pongracz la 
cu 8—10 (după ce

O formația noastră intîlncștc astăzi thcțiu
BELGRAD, 19 (prin telefon). 

Grupa B a debutat furtunos, cu 
meciuri strînse și rezultate sur
priză. care prefigurează — se 
pare — una dintre cele mai e- 
chilibrate dispute din istoria 
acestei întreceri. Primele două 
etape ale turneului au avut da
rul să răstoarne multe ierarhii 
prestabilite, bazate pe rezulta
tele anterioare, sau pe cele în
registrate in meciurile de veri
ficare.

REZULTATE TEHNICE

Iugoslavia

Norvegia

Iugoslavia

4—2

4—3

5—2

PATINATORI ROMÂNI

Un grup de patinatori români 
a participat la un concurs inter
național desfășurat la Ulan Ba
tor. Cunoscuții noștri viteziști 
Andrei Erdely și Vaslle Coroș 
s-au numărat printre principalii 
animatori ai întrecerilor, cîștigînd 
trei din cele patru probe care au 
figurat în program : 500 m — 
1. V. Coroș 41,3... 12. D. Jenei 
44.0 ; 1500 m — 1. I. Temeși (Un
garia) 2:12,7... 3. V. Coroș 2:14,7... 
-- _ _ .---------  5 000 m — 1.

_____ _ ___ ,__  13. D. Jenei 
8:52,8 (din 27 concurenți) ; 10 000 
m — 1. A Erdely 17:07.0. Clasa
ment general :___1. V. Tirin
(U.R.S.S.) 189,933. 2. A. Erdely
191,36» (y.r. 193,320).

13. D. Jenei 2:19,6 
A. Erdely 8:09,1...

A.

(R.D.G.) cu 
Swornowski 
a condus cu 8—5 !) și la Nicolae 
cu 4—10 (!!), iar Koziejowski 
la Miiller, după epuizarea timpu
lui de luptă (12 minute) în cel 
mai lung și anost asalt al 
competiției.

Finala, în 
componenți 
zentative a 
de trei spadasini de peste ho
tare (din care doar Swornowski 
putea emite pretenții) lăsa să 
se întrevadă o victorie a scri- 
merilor noștri. Iată insă că 
cei trei spadasini români s-au 
comportat inegal, cu mari ca
rențe de concentrare. Bărăgan, 
după ce și-a învins coechipierii, 
îl conduce pe Berger (net in
ferior valoric) cu 2—0, este e- 
galat (primind, din crasă nea
tenție, tușă tehnică prin ieși
rea de pe planșă) și pierde cu 
4—5. Popa se comportă la fel 
cu Swornowski, iar Angelescu, 
în ultimul asalt, decisiv, cu a- 
celași Swornowski, deși conduce 
cu 2—0, pierde fără drept de 
apel, la trei, ratînd prilejul de 
a mai lăsa deschisă o portiță 
spre victorie printr-un eventual 
baraj între patru concurenți. 
Astfel spadasinul polonez 
Swornowski, deși a debutat în 
finală cu o înfringere (la Mul
ler), a găsit resursele psihice 
necesare pentru a cîștiga tro
feul.

Iată clasamentul final al pro-

care se aflau trei 
ai primei repre- 
României, alături

bei individuale : 1. J. Swornow
ski (Polonia) 4 v, 2. I. Popa 
(România) 3 v (+6), 3. C. Bă
răgan (România) 3 v (+4), 4. 
D. Muller (R.D.G.) 2 v (4-3). 
5. L. Angelescu (România) 2 v 
—6), 6. A. Berger (R.D.G.) 1 v.

Proba pe echipe, disputată 
duminică, a consemnat slaba 
evoluție a primei reprezentati
ve a României care, după ce s-a 
calificat din grupele prelimina
rii. alături de echipele Cubei 
și Uniunii Sovietice. în lupta 
pentru primele trei locuri a 
pierdut surprinzător in fata for
mației sovietice cu 8—2 (victo
riile fiind realizate de Bărăgan; 
Zidaru. Popa si Angelescu com- 
portîndu-se ca si Ia individual). 
Iată rezultatele finale : Româ
nia — Cuba 
U.R.S.S. 2—8, 
9—5 ; ordinea 
următoarea : 
România I, 3.

duminica s
Elveția — 

(2-«. 1-L 3—•).
România — Italia, meciul 

desfășoară la închiderea edifieL

PROGRAMUL DE ASTĂZI
Ora 11 : Norvegia — Polonia 
Ora 14.38 : Ungaria — Japonia 
Ora 18 : România — Elveția
Ora 21,M : Iugoslavia — Italia

Japonia 6—1

se

Să mai amintim că, tot sîm- 
bătă, Iugoslavia a ținut in șah 
Polonia mai bine de o juma: . e 
de meci, învingătorii detașin- 
du-se greu, cu mari eforturi și 
cu un gol de „desprindere", la 
3—2, înscris dintr-o flagrantă 
poziție de ofsaid, că Japonia 
n-a putut depăși Italia decît 
după multe... palpitații, sau că 
emoțiile n-au ocolit nici tabăra 
noastră, hocheiștii români reu
șind să se impună în fața celor 
norvegieni, la meciul de debut, 
abia în repriza a IlI-a.

Sînt, credem, suficiente argu
mente pentru a înțelege că toa
te comentariile anterioare au 
avut drept eșafodaj doar calcu
lele reci de palmares, eludînd 
— total sau parțial — un ele
ment care, aici, la Belgrad, a 
devenit determinant: o imensă 
putere de luptă, o mare dorin
ță de victorie și o totală dăru
ire a jucătorilor pentru succes 
și afirmare.

Acum, la actuala ediție a 
campionatelor mondiale de ho
chei ale grupei B, sîntem cu 
toții convinși că și în acest 
sport nu mai există învingători 
siguri. Chiar dacă pînă acum 
formația Poloniei se detașează 
cu puțin, dar totuși hotărîtor, 
de celelalte.

ȚARA GALILOR A CÎȘTIGAT TURNEUL CELOR 5 NAȚIUNI11
Un ioc de excelentă factură 

tehnică si spectaculară a onorat 
„marea finală" de simbătă a 
actualei ediții a „Turneului ce-

Sf DISTANȚEAZĂ ÎN TURNEUL

lor 5 națiuni", la rugby. La 
Cardiff. în fața a peste 70 000 
de spectatori, galezii au obținut, 
în fața Franței, cel de-al pa
trulea succes al sezonului. Ei 
termină astfel neinvinsi compe
tiția. Scor final : Țara Galilor 
— Franța 16—7 (13—7).

La Londra : Anglia — Irlan
da 15—9 (6—0).

Iată clasamentul final :

DE LA BELGRAD
în cadrul turneului internați

onal feminin de șah de la Bel
grad, maestra româncă Lia 
Bogdan a cîștigat partida între
ruptă cu Kovacevici (Iugosla
via), iar în runda a 9-a a fost 
învinsă de campioana mondială 
Nona Gaprindașvili. Alte rezul
tate: Erenska — Pihailici 1—0. 
Petrovici — Petroni 0—1. Erens
ka — Petrovici 1—0. Gaprindaș
vili — Pihailici 1—0; Ivanka — 
Hartston 1/2—1/2.

In clasament conduce Nona 
Gaprindașvili (U.R.S.S.) cu-6 1/2 
puncte, urmată de Maria Ivan
ka (Ungaria) 5 puncte (1). In 
timp ce Lia Bogdan se află pe 
locul 5, cu 4 1/2 puncte și o par
tidă întreruptă.

1. Țara Galilor 4400 67-43 8
2. Franța 4301 51-47 6
3. Anglia 4202 42-33 4
4. Irlanda 4103 46-54 2
5. Scoția 4004 39-68 0

9—6, România — 
U.R.S.S. — Cuba 
pe podium fiind
1. U.R.S.S., 2.

Cuba.

Paul SLĂVESCU

Un singur exemplu, din mul
tele pe care le avem la dis
poziție: echipa Ungariei (reve
lația acestui start) a învins pe 
aceea a Norvegiei, in fața că
reia suferise pină acum 6 (!) 
înfringeri consecutive, ultima 
foarte severă (2—8) la C.M. 
grupa B de la Tokio, de anul 
trecut Hocheiștii maghiari con
firmă, astfel, forma bună ară
tată incâ din meciul de debut, 
cind _  in partida vedetă a serii
— au Întrecut formația gazdă și 
au redus la tăcere frenetica ga- 

. lerie a „plavi“-lor !—

Călin ANTONESCU

PE TERENURILE
DE TENIS

ROMÂNIEI conduce 
fața Spaniei, în me- 
semifinaiele Cupei 

(juniori), care se 
Vittorio Veneto (Ita-

ÎNOTĂTOAREA CARMEN BUNACIU DE DOUA ORI

un

PE LOCUL SECUND LA BREMEN
Reprezentanta noastră a realizat 
nou record [64,83] la 100 m spate

Campioana și recordmana ță
rii noastre Carmen Bunaciu a 
avut o comportare bună în ca
drul concursului internațional 
de la Bremen (desfășurat pen
tru prima oară în bazin de 
50 m) clasîndu-se în ambele 
probe de spate pe locul secund, 
în cursa de 100 m, românca a 
pierdut la mare luptă în fața 
olandezei Monique Bosga (cîs- 
tigătoare a probei și la con
cursul internațional „Speedo"), 
ambele înregistrînd cele mai 
bune performanțe mondiale _ale 
anului: 
naciu I 
țional 
200 m 
encei 1 
deține 
manță

: 1. Bosga 64,73, 2. Bu- 
64,83 — nou record na
iv. rec. 65,20). Proba de 
spate a revenit australi- 
Linda Robertson (care 

cea mai bună perfor- 
mondială a anului)

AGENDA SAPTAMINII
20—26

22—25

22—26
23—27

HOCHEI 
TENIS 
FOTBAL

PATINAJ 
ARTISTIC 
RUGBY 
AUTO 
SCRIMA

Ș 25 ATLETISM

Continuă C.M. (grupa 8), Io Belgrad.
„Turneul compionMor" (W.C.T.) la Las Vegos. 
Finala Cupei Intercontinentale (tur): Boca Ju
niors — Borussia Monchengladbach, la Buenos 
Aires: Turcia — România, la Istanbul (Cupa 
balcanică); Luxemburg — Polonia; Belgia 
Austria (meci anwool).
C.M. (juniori), la Megeve.

2:16,52. urmată de C. Bunaciu 
in 2:19,33.

Evoluții meritorii au avut și 
alte două campioane ale țării 
noastre : Anca Miclăuș (2:21,17 
— 200 m delfin) și Camelia Ho
țescul (2:46,88 — 200 m bras), 
ambele clasate pe locul IV în 
probele respective, și Mihaela 
Costea (2:25,78 — 200 m mixt), 
pe locul III. Alte rezultate 
tehnice :

Masculin — 100 m liber: K. 
Steinbach (R.F.G.) 52,55 ; 200 m 
liber : McKeon (Australia)
1:54,34 ; 100 m spate: Rolko 
(Ceh.) 59,75 : 200 m spate: Rol
ko 2:07,88; 100 m delfin: Rolko 
56,98 ; 200 m delfin: Kraus
(R.F.G.) 2:03,97 ; Feminin —

100 m liber: Lene Jensen (Nor
vegia) 58,83; 200 m liber: Mi
chelle Ford (Australia) 2:01,93 ; 
400 m liber: Tracy Wickham 
(Australia) 4:16,78; 100 m bras: 
Susanne Nielsson (Danemarca) 
1:13,77, ...8. C. Hoțescu 1:19,16; 
200 m mixt: Susanne Nielsson 
2:20,09.

ECHIPA 
cu 2—1 în 
ciul din 
Europei 
dispută la 
lia). Iată rezultatele înregistrate: 
Segărceanu — Hidalgo 6—2, 
7—5 ; Stănescu — Soler 7—6,
3— 6, 6—2 ; Niculescu — Aven
dano 6—7, 2—6.

ÎN „CUPA DAVIS" (zona 
europeană) se dispută intîlniri 
contînd pentru turul trei. La 
Praga, Cehoslovacia conduce cu 
2—1 în fața Olandei (Kodes — 
Okker 6—4, 7—9, 6—0, 3—6
4— 6 ; Hrebec — Sanders 6—2, 
7—5, 6—2 ; Kodes, Hrebec —• 
Okker, Sanders 9—7, 6—2, 6—3). 
Alte rezultate : la Pecs, Unga
ria — Belgia 2—0 ; la Zurich, 
Elveția — R. F. Germania 0—3; 
la Monte Carlo, Monaco — An
glia 0—2 ; la Varșovia, Polo
nia — Iran 1—1 ; la Casablanca, 
Maroc — Iugoslavia 0—2 ; la 
Dublin, Irlanda — Suedia 0—2.

FINALA turneului feminin 
de la Boston se va disputa 
între Chris Evert (6—3, 6—2 cu 
Billie Jean King) și Evonne 
Goolagong (7—6, 7—6 cu Mar
tina Navratilova).

LA SCOR identic — 6—4, 
6—2 — s-au încheiat semifina
lele turneului de la Washington, 
în care Brian Gottfried l-a eli
minat pe Manuel Orantes, iar 
Raul Ramirez pe Roscoe Tan
ner. In „sferturi" : Gottfried — 
Smith 6—2, 6—0 ; Orantes — 
McEnroe 4—6, 6—4, 6—3 ; Ra
mirez — Tim Gullikson 6—2, 
6—2 ; Tanner Teacher 6—0, 
5—7, 6—1.

C.E. (jurUori) în Italia. 
Raliul „Safari".
C.M. Quniori), Ic Madrid. 
C M. de cros, la Glasgow.

CAMPIONATE, CUPE

italia (etapa a 23-a) : Bolog
na — Milan 0—0 ; Genoa — Ata- 
lanta 0—1 ; Inter — Perugia 2—0; 
Juventus — Verona 1—0 ; Lane- 
rossi Vicenza — Florentina 1—0; 
Lazio — Roma 1—1 ; Napoli — 
Torino 1—3 ; Pescara — Foggia 
1—2. Tn clasament : Juventus 35 
p, Torino 31, Lanerossi 30 p.

șl Dynamo Berlin — 23 p.
etapa a 17-a : Magdeburg — Gera 
2—0 ; Dynamo Berlin — Erfurt 
1—1 ; Dynamo Dresda — Loko
motive Leipzig 5—1 ; Halle — 
Aue 1—0.

TELEX • TELEX • TELEX © TELEX © TELEX
BASCHET • In semifinalele 

„Cupei cupelor" (masculin) : 
Gabetti Cantu (Italia) — B. C. 
Barcelona 87—77. în finală Ga
betti Cantu întîlnește pe Sinudy- 
ne Bologna. • în semifinalele 
C.C.E. — feminin (jocuri retur): 
Sparta Praga — Minior Pernik 

71—69 ; Geas Sesto san Giova
nni — Steaua roșie Belgrad 56— 
52. învingătoarele își vor disputa 
finala. • în finala „Cupei Ko- 
raci" — masculin, se vor intîl- 
ni la 21^ martie, Bosnia Saraje
vo și Partizan Belgrad.

CICLISM • Cursa Milano — 
San Remo a fo<st cîștigată 
belgianul Roger de Vlaemnick, 
care a parcurs 288 km în 6h47:35. 
fiind urmat de Antonini (Italia)

de

la 14 sec și Hezard (Franța) la 
16 sec.

HOCHEI a La Pardubice, în 
meci de juniori : Cehoslovacia— 
Canada 5—2.

NATAȚIE • Rezultate din tur
neul de polo de la Ciudad de 
Mexico : R.F.G. — Iugoslavia
6— 5; Ungaria — Cuba 12—4 ; 
Mexic — Canada 7—6 ; S.U.A. — 
Iugoslavia 7—6 ! ; R.F.G. — Mexic
7— 6 ; Ungaria — Canada 10—3.

PATINAJ VITEZA « La Alma 
A ta, după ultima zi în întîlnirea 
dintre echipele U.R.S.S. și Nor
vegiei, scorul este de 121—107 în 
favoarea gazdelor. Pe 500 m, 
Aleksandr Safronov (U.R.S.S.) a 
realizat 37,81.

SCHI • La Arosa, în „Cupa 
Mondială", slalomul uriaș (f) a 
revenit austriecei Annemarie 
Proll-Moser, urmată de vest-ger- 
mana Irene Epple și elvețiană 
Lise-Marie Morerod. • Proba 
masculină de 30 km de la Strbske 
Pleso (Cehoslovacia) a revenit 
lui Amd Krause (R. D. Germa
nă), cu timpul de lh 36:03,67. • 
La Jochberg (Austria) în „Cupa 
Europei", slalomul uriaș (f) a 
fost cîștigat de Regina Mosenle- 
chner (R.F.G.).

ȘAH • Turneul fulger, de la 
Mostar (iugoslavia) la care au 
participat 14 mari maeștri, a fost 
cîștigat de Karpov, cu 10 p, ur
mat de Tal — 9 p, Spasski 8 p, 

Knezevici ll/2 p.

UNGARIA (etapa a 27-a — des
fășurată în cursul sâptâmtnii) ; 
Ferencvăros — păes 1—1; Honved 
— M.T.K. 2—0 ; Videoton — B6- 
kăscsaba 4—0 ; Ujpestl Dozsa — 
SzăkesfehSrvăr 8—2. In ’ 
ment : Honved 40 p, 
Dozsa 38 p, M.T.K. 37 p.

CEHOSLOVACIA. După 20 de 
etape, în clasament conduce 
Zbrojovka Brno 23 p, urmată de 
Dukla Fraga 27 p. Rezultate mal 
importante: Trencin — Zbrojovka 
Brno 1—0 ; Plsen — Ostrava 0—2; 
Dukla Fraga — Trnava 1—2; inter 
Bratislava — Preșov 2—1 : Slavia 
— Sparta 1—1.

clasa-
Ujpesti

LigiiANGLIA. Finala Cupei __
Angliei, dintre F.C. Liverpool și 
Nottingham Forest, s-a * *
la egalitate : 0—0. Partida 
rejuca miercuri.

R.D. GERMANĂ. După 11 
ne primul loc în clasament 
flă F.C. Magdeburg cu 26 p, ur
mată de Dynamo Dresda — 26 p

încheiat 
se va

etape 
se a-

R.F. GERMANIA (etapa a 30-a): 
F.C Koln ...................... ...............
Borussia
Eintracht 
Herthia —
Eintracht Frankfurt pe Main — 
Fortuna Dtfsseldorf 4—0. în cla
sament : F.C. Koln 42 p, Boru
ssia Monchengladbach 38 p (un 
joc mai

— Munchen 1860 3—1 ; 
Monchengladbach — 
Braunschweig 3—1 ; 

Bayern Munchen 3—1 ;

puțin). Hertha 36 p.

« ÎN 
FRICTT". 
Uganda

FINALA „CUPFT A-
la Accra : Ghana —

2—0 (1—0).


