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EDIȚIA DE VARA A „DACIADEI“ 
A CUNOSCUT IERI 0 ZI PLINĂ 

ÎN ÎNTREAGA ȚARĂ
ln cea de a doua duminică de la startul ediției de vară a „Da- 

ciadei* întrecerile au cunoscut o amploare crescută in toată țara, 
în pofida frigului și ploii care nu au contenit in numeroase loca
lități. Entuziasmul, voia bună, dirzenia — caracteristice tinereții — 
au domnit pretutindeni.

0 nouă afirmare de prestigiu a atletismului nostru

ECHIPA FEMININĂ A ROMÂNIEI - 
CAMPIOANĂ MONDIALĂ DE CROS 
Natalia Mărășescu și Maricica Puică pc podiumul laureatelor in clasamentul individual

NATALIA MĂRĂȘESCU MARICICA PUICA GEORGETA GAZIBARA FIȚA LOVIN ANTOANETA IACOB

Iată că, din nou, in această 
primăvară, speranțele iubitori
lor atletismului s-au împlinit. 
Sîmbătă la amiază, pe traseul 
Bellahouston Park din Glas
gow, debutind la campiona
tul mondial de cros pe echipe, 
aflat acum la cea de a șasea 
ediție, reprezentativa feminină 
a României a obținut un stră
lucit succes ! Ea s-a clasat pe 
primul loc și și-a adjudecat, 
astfel, titlul de campioană a 
lumii pus în joc !

Și pentru ca succesul să fie 
parcă și mai mare, iată că — 
în clasamentul individual — 
două dintre atletele noastre, 
Natalia Mărășescu și Maricica 
Puică, au încheiat pe locurile 
doi și, respectiv, trei, dificila 
dispută desfășurată pe un tra-

seu greu, de 4728 m. De sub
liniat este ți locul 8 ocupat de 
Georgeta Gazibara.

La startul probei feminine 
au fost prezente concurente din 
17 țări (precizăm că. potrivit 
regulamentului competiției, par
ticipările individuale nu sint 
admise, ci numai în cadrul u- 
nei echipe reprezentative). în
tre participante s-au aflat du
bla campioană olimpică sovie
tica Tatiana Kazankina, Car
men Valero din Spania, cîști- 
gătoarea ultimelor două ediții 
ale acestui „cros al crosurilor", 
alte alergătoare prestigioase, 
specialiste ale ,,cros-country“- 
ului.

Fetele noastre, bine pregătite 
în acest sezon și animate de 
dorința unei comportări deo-

MINODORA Șl DORIN MUNTEANU, 
CAMPIONI LA

POIANA BRAȘOV, 26 (prin 
telefon). Amînată din motive o- 
biective (zăpadă insuficientă), 
proba de coborire din cadrul 
campionatelor naționale de schi 
s-a disputat sîmbătă pe pîrtia 
:Lupului, într-o organizare foar- 
•te bună, dar în condiții de alu
necare Mediocre din cauza nin
sorii care a căzut în tot timpul 
desfășurării cursei. In aceste 
condiții, ceruirea a devenit una 
din principalele probleme tac
tice ale întrecerii.

Nu am vrea să diminuăm 
meritul cîștigătorilor, dar tre
buie să spunem că dintre toate 
probele schiului alpin, coborîrea 
•este cea mai deficitară pentru 
Îiulți dintre sportivii noștri, 

n afară de 2—3 seniori cu ex
periență, care cunosc bine se
cretele pîrtiei Lupului, în rest 
toți concurenții au comis gre
șeli, întirzieri, iregularități, ceea 
ce ne face să insistăm ca și în 
viitor cea mai mare parte a 
timpului afectat pregătirii să 
fie rezervat acestei spectaculoa
se probe.

CUrsa de sîmbătă a plăcut 
prin dinamismul ei, iar soții 
Minodora și Dorin Munteanu 
merită sincere felicitări pentru 
victoriile realizate in întrecerea 
celor mai rapizi schiori.

SCHI COBORÎRf
nală, 2. Daniela Uncrop (Dina- 

' mo) 62,1, 3. Lizica Stroe (Lie.
Predeal) 62,9, 4. Maria Balasz
(M. Ciuc) 63,2, 5. Doina Frățilă 
(Lie. Predeal) 65,9, 6. Csila Pe
ters (M. Ciuc) 69,3.

Titlurile de campioni naționali 
la combinată alpină seniori au 
fost cucerite de Dan Cristea (Di
namo) și Juja Raț (A.S.A.).

Mihai BARA

sebite, s-au aflat printre frun
tașele cursei, cu grijă însă 
pentru a nu se accidenta pe 
un traseu greu cum e cel de la 
Glasgow și mai ales cu grijă 
pentru dozarea corectă a efor
turilor de-a lungul unei dis
tanțe (aproape 5000 m) care nu 
le este deloc familiară, crosu
rile noastre avind, de regulă, 
mult mai puțin.

Avem bucuria sinceră să 
constatăm, că eforturile lor au 
fost concretizate in obținerea 
unuia dintre cele mai presti
gioase succese ale atletismului 
românesc : acest titlu de cam
pioană a lumii.

Pentru succesul de la Glas
gow se cuvin felicitări tuturor 
celor cinci componente ale re
prezentativei României : Nata
lia Mărășescu, Maricica Puică, 
Georgeta Gazibara, Fița Lovin 
și Antoaneta Iacob.

Pe foile de arbitraj ale edi
ției a Vi-a a C.M. de cros au 
fost înscrise rezultatele : INDI
VIDUAL : I. Grete Waitz (Nor
vegia) 16:19,0, 2. Natalia Mără
șescu (România) 16:49,0, 3. Ma
ricica Puică (România) 16:59,0,
4. Julie Shea (S.U.A.) 17:02,0,
5. Cornelia Biirki (Elveția)
17:13,0, 6. Monika Greschner
(R. F. Germania) 17:14,0, 7. Jane 
Merrill (S.U.A.) 17:17,0, 8.
Georgeta Gazibara (România) 
17:18,0, 9. Smith (Anglia)

(Continuare in pag. a S-a)

N-AM SIMȚIT NICI PLOAIA, 
NICI VÎNTUL

Bate vîntul, plouă mărunt, 
ploaie de primăvară care spală 
aleile parcului și iarba de cu- 
rind încolțită. E ploaie, dar n-o 
luăm în seamă ; zecile de bă
ieți și fete aleargă de colo pină 
colo, sar, sprintează scurt. Sint 
minutele de încălzire dinaintea 
startului. „Auzi, Cameluța 1 
Credeam că are să se amine, 
iu. Toată noaptea a bubuit vîn- 
tul in ferestre...* E o fată mă
runțică, în trening albastru, cu 
ecusonul Liceului industrial 
nr. 1 I.M.G.B. pe braț. „Cum 
să se amine, dragă ! ? îi răs
punde colega. Ce, tu cînd dai 
de greu te oprești, sau mergi 
inainte „Tot înainte" !

O comandă scurtă : „Aten
țiune, seria I, alinierea !". Și 
fetele se aliniază sub pînza pe 
care citim : „CROSUL TINE
RETULUI". Ediția de vară a 
„DACLADEI".

Au răspuns prezent la start 
elevi din aproape toate liceele 
din sectorul 5 al Capitalei, ti
neri și tinere din între
prinderile „Dîmbovița", „Auto
buzul", „Bumbăcăria Română 
Jilava", „Adesgo"...

„Fiți gata, pleacă !“ Grupul 
se lansează spre Palatul Spor
turilor și Culturii, printre două 
rinduri de brazi tineri. Fata cu 
trening albastru a fost prinsă 
pe picior greșit, dar intră re
pede in pluton. Băieții fac și 
ei încălzirea. Iată și o figură 
cunoscută : Sorin Mircea Pe-

ceu. Poate voi reuși să iau și 
aici unul“.

Majoritatea tinerilor se cu
nosc între ei, deși nu sint de 
la aceeași școală. S-au cunos
cut aici, în Parcul Tineretului, 
la crosurile „Daciadei". Dar 
iată că vin fetele din prima 
serie. Băieții le încurajează, a- 
plaudă. In frunte, detașate de 
pluton, Cameluța și — nu ne 
vine a crede — prietena ei în 
trening albastru. Deci : Came
lia Casian, Liceul industrial nr. 
24 și Niculina Buzea. Niculinei 
îi joacă lacrimi în ochi. „Cum, 
plingi Niculina ?“ „Nu, dar.„ 
asta-i a doua diplomă. Și du
minica trecută am ciștigat 
una !“ Ce frumoasă, ce mare 
este bucuria succesului ! Cu si
guranță vom mai avea prilejul 
să scriem despre această fetiță 
mărunțică.

Ploaia nu mai contenește- 
S-a dat startul primei serii la 
băieți, apoi la o nouă serie de 
fete. Sorin Mircea Petre, în 
duel cu un băiat de la „Auto
buzul", Dumitru Onisei, mai are 
de parcurs 2.5—30 de metri. 
„Hai, Sorine !“... Sorin aleargă 
frumos și iată-1 cîștigînd cursa. 
Colegii îl felicită. „Pină la fi
nala pe țară mai am de «tras»", 
răspunde el rîzînd. Alte serii, 
alți cîștigători : Tabița Tonoiu. 
Florea Nicolae, Ștefan Cio
chină...

A bătut vîntul, a plouat ieri 
dimineață în Parcul Tineretu-

Printre copacii Stadionului Tineretului tineri elevi și muncitori din 
sectorul 1 in întrecere cu ei înșiși și cu... vremea.

Foto : Vasile BAGEAC

tre, pe care l-am mai întîlnit 
și la alte crosuri. „Cum merge. 
Sbrine ?“ „Concursu-i concurs, 
dar am speranțe. Duminica tre
cută am luat „tricoul" pe li-

lui. Dar parcă n-am simțit 
nici ploaia, nici vîntul. Fru
musețea întrecerilor a fost mai 
presus.

Viorel TONCEANU

‘ LIDER 14 ETAPE, A.S.A. TG. MURES A CEDAT
X. „TRICOUL GALBEN11 POLITEHNICII TIMIȘOARA

• O singură vic
torie in deplasare, 
realizată de Steaua, 
la Tg. Mureș • 
Nki o remiză • 
C. S. Tîrgoviște ți 
F. C Constanța — 
succese prețioase 
in zona lanternei

REZULTATE TEHNICE, coborire 
seniori : 1. Dorin Munteanu (I.p, 
Oradea) 1:57,4 — campion națio
nal. 2. Dan Cristea (Dinamo) 
1:57,5, 3. Ioan Cavasi (Dinamo)
l:53,t, 4. Ioan Bobiț (St. roșu)
1:53,6, 5. Dan Frățilă (Dinamo)
1:59,8, 6. Nicolae Stinghe (ASA)
2:01,3 ; senioare : 1. Minodora
Munteanu (I.E.F.S.) 53,3 — cam
pioană națională, 2. Juja Raț 
(ASA) 60,6, 3. Cristina Ene 63,6, 
4. Angola Manole 64,0, 5, Anema- 
rie Werhazy 64,7 (toate Univ. 
Cluj-Napoca) ; juniori : 1. Dorin 
Dinu (Lie. Predeal) 2:05,l —
campion național, 2. Vili Podaru 
(Dinamo) 2:13,6, 3. Rolf Treutsch 
(Dinamo) 2:13,8, 4. Gabriel Rădu- 
lescu (St. roșu) 2:14,4, 5. Carol 
Adorian (M. Ciuc) 2:14,5, 6. Ar
pad Peter (M. Ciuc) 2:15,4 ; ju
nioare : 1. Nelida Velciov (Lie; 
■predeaJ) 60,4 — campioană națio-

Rădulescu, din nou 
„vioara intii" a 
partidei, il va de
păși pe reșițeanul 

Boțonea

Foto : D. NEAGU

REZULTATE TEHNICE
C.S. Tirgoviște
A.S.A. Tg. Mureș 
Sportul studențesc 
F.C. Corvinul
F.C, Constanța 
Politehnica Timișoara 
F.C. Argeș
U. T. Arad
F. C .Bihor

— Univ. Craiova 1-0 (1-0)
— Steaua 2-3 (1-1)
- F.C.M. Reșița 2-0 (2-0)
— S.C. Bacău 3-1 (1-1)
— F.C. Petrolul 3-1 (0-1)
— Politehnica lași 1-0 (0-0)
— Jiul 2-1 (1-1)
— Dinamo 1-0 (0-0)
— F. C. Olimpia 2-1 (1-0)

CLASAMENTUL
1. POLITEHNICA Tim. 23 11 5 7 29-24 27
2. Steaua 23 10 6 7 51-31 26
3. A.S.A. Tg. Mureș 23 11 4 8 39-26 26
4. Sportul studențesc 23 12 2 9 31-28 26
5. U. T. Arad 23 10 6 7 37-34 26
6. F. C. Argeș 23 10 5 8 35-35 25
7. Dinamo 23 10 4 9 34-28 24
8. Jiul 23 11 2 10 40-35 24
9. F. C. Bihor 23 11 2 10 29-35 24

10. Univ. Craiova 23 9 5 9 23-22 23
11. F. C. Olimpia 23 10 3 10 30-31 23
12. C. S. Tîrgoviște 23 9 5 9 19-25 23
13. S. C. Bacău 23 8 7 8 30-39 23
14. F. C. Constanța 23 9 3 11 30-35 21
15. F. C. Petrolul 23 8 4 11 31-32 20
16. F. C. Corvinul 23 6 8 9 24-34 20
17. Politehnica lași 23 6 6 11 26-25 18
18. F.C.M. Reșița 23 6 3 14 20-39 15

ETAPA VIITOARE (miercuri 12 aprilie)
Politehnica lași — F. C. Olimpia (0-1)
Dinamo - Jiul (1-4)
F. C. Petrolul — F. C. Argeș (3-4)
Steaua — C. S. Tîrgoviște (1-1)
F.C.M. Reșița — Univ. Craiova (0-1)
F. C. Constanța — A.S.A. Tg. Mureș (0-2)
S. C. Bacău - U. T. Arad (2-2)
F. C. Bihor — Sportul studențesc (0-2)
Politehnica Timișoara — F. G Corvinui (0-2)

GOLGETERII
15 goluri: d. Geor- 

gescu (Dinamo) — 3 
din 11 m.

12 GOLURI : RâdU- 
canu (Steaua), Broșovs- 

chi (U.T.A.) — 3 din 
11 m.

11 GOLURI : Buduru 
(F. C. Constanta), Haj- 
nal (A.S.A. Tg. Mu
reș).

10 GOLURI : Zahiu 
(Steaua) — 1 din 11 m.



Derby-ul campionatului de polo a fost onorat Divizia A de baschet masculin

RAPID - DINAMO 6-5, DUPĂ 0 DISPUTĂ CAPTIVANTĂ C.S.U. SIBIU fi CÎȘTIGAT
CLUJ-NATOCA, 26 (prin te

lefon). Un splendid spectacol 
sportiv au oferit echipele de 
polo Rapid și Dinamo în 
derby-ul campionatului național 
(seria I) — turul secund — des
fășurat duminică dimineața în 
bazinul acoperit din localitate. 
Publicul a avut prilejul să a- 
plaude multe faze care au de
monstrat frumusețea jocului 
practicat de două formații am
bițioase, alcătuite din numeroși 
jucători valoroși. Acțiunile ra
pide alternate cu cele pozițio
nale (dar nu statice), numărul 
mare al șuturilor la poartă, 
unele execuții tehnice de finețe, 
captivanta evoluție a scorului și 
spiritul de perfectă disciplină 
au determinat o dispută cu to
tul remarcabilă.

Victoria a revenit campioni
lor țării, sportivii de Ia Rapid, 
cu 6—5 (3—2, 1—2, 1—1, 1—0), 
dar după felul în care s-a des
fășurat întrecerea un rezultat 
de egalitate ar fi fost perfect 
echitabil. Au învins feroviarii

DISPUTE ATRACTIVE PENTRU DESEMNAREA 
PARTICIPANTELOR EA EINAIEIE „DACIADEI“ EA V OEEI

Intre 20 și 25 martie, în opt 
localități s-au desfășurat între
cerile etapei interjudețene din 
cadrul „Daciadei" la volei.

BUCUREȘTI, întrucât repre
zentativele județelor Olt și Te
leorman nu s-au prezentat, în
trecerile s-au desfășurat între 
formațiile județelor Argeș, Dîm
bovița și ale municipiului Bucu
rești. Dacă în primele două zile 
rezultatele au fost cele scontate, 
în cea de a treia nu a lipsit 
mult să se înregistreze o mare 
surpriză : selecționata mas
culină a județului Dîmbovița a 
condus cu 2—0 la seturi și cu 
6—0 și 8—3 în cel de-al treilea. 
Victoria finală a revenit, totuși, 
bucureștenilor — componenți ai 
echipelor Steaua și Dinamo. Re
zultate : București — Argeș 
3—0, Argeș — Dîmbovița 3—2, 
București — Dîmbovița 3—0 la 
feminin ; București — Argeș 
3—0, Dîmbovița — Argeș 3—0, 
București — Dîmbovița 3—2, la 
masculin. Pentru etapa finală 
din această grupă s-au ca
lificat reprezentativele Capi
talei. (N. M ).

CONSTANȚA. La capătul u- 
nor întîlniri atractive, pentru 
finală din această grupă au ob
ținut calificarea reprezentati
vele județelor Constanța Qa fe
minin) și Tulcea (la masculin). 
Cîteva rezultate mai importan
te : Constanța — Brăila 3—1. 
Constanța — Ialomița 3—0 și 
Brăila — Ialomița 3—2, la fe- 
r- inin ; Tulcea — Brăila 3—1, 
Brăila — Constanța 3—2. Con
stanța — Ialomița 3—0, Tulcea

PRIMA ETAPĂ IN „CUPA- F. R. CICLISM11
CONSTANȚA, 25 (prin telefon). 

Actuala ediție a Cupei F.R.C., a 
cărei primă etapă s-a desfășurat 
duminică, pe ruta Constanța — 
Mangalia — Constanța (80 km), 
se bucură de un număr re
cord de participanți : 90, dar nu 
se bucură, cel puțin deocamdată, 
de o vreme mai acceptabilă. La 
Constanța a plouat toată noaptea 
de sîmbătă spre duminică și" nu 
a contenit nici acum, cînd prima 
etapă s-a încheiat. Și, dacă ar fi 
numai ploaia, poate că cicliștii 
nici n-ar băga-o în seamă. Aici 
însă pe malul Mării este frig, 
iar vîntul bate destul de puter
nic. In aceste condiții dificile, 
alergătorii au plecat dimineața 
la ora 10 din fața Sălii sportu
rilor din localitate, flancat! de 
o pădure de umbrele. GruDul 
multicolor a ieșit din oraș rulînd 
grăbit (să se mai încălzească) 
spre Eforie Nord, Mangalia...

UN EXCELENT
RECORD LA MARȘ

în cadrul etapei a Il-a a „Cu
pei primăverii" la marș, desfășu
rată ieri dimineață pe traseul din 
str. Maior Coravu, Cornel Patușin- 
schi (Olimpia — antrenor D-tru 
Paraschivescu) a înregistrat un 
rezultat excelent în cursa de 20 
km : 1.24:50.8. Performanța con
stituie un nou ’record republican, 
de o foarte bună valoare interna
țională. Vechiul record d .27:12.8) 
fusese stabilit, în 1970, de C-tin 
Stan.

,.-i, ® JI

pentru că, după opinia noastră, 
ei au izbutit să depășească șo
cul provocat de marea răstur
nare de scor intervenită pe par
cursul partidei (de la 4—2 la 
4—5) și să-și valorifice maturi
tatea și disciplina de joc toc
mai în clipele decisive din fina
lul întîlnirii. Dinamo, confir- 
mînd revenirea de formă ma
nifestată în ultima vreme, a 
făcut o partidă bună, dar nu
meroasele ratări — în special 
cele din ultima repriză — i-au 
anulat' și șansa unei egalități 
pe care ar fi meritat-o.

Cîteva cuvinte despre evolu
ția scorului, deschis în min. 2 
de Olac (R), din situație de 
„om în plus“. Un minut mai 
tîrziu, o combinație Schervan — 
Olac îl pune pe ultimul în si
tuație favorabilă și 2—0 pentru 
Rapid. în min. 4, Gaiță este 
faultat în apropierea porții ad
verse și Nastasiu (D) transfor
mă penalty-ul (1—2). Spre sfîr- 
șitul reprizei, V. Rus (D), aflat 
în poziție excelentă, ratează, iar

— Ialomița 3—0 la masculin. 
(G. TAMAȘ, coresp.).

BACAU. întrecerile desfășu
rate in Sala sporturilor au fost 
dominate de reprezentativele 
județului Bacău, clasate pe lo
cul intîi, atit la feminin, cit și 
la masculin (E. TEIRĂU, co
resp.).

TG. MUREȘ. Mai omogene și 
mai experimentate, selecționa
tele județelor Cluj (la feminin) 
și Brașov (la masculin) au ob
ținut dreptul de a participa la 
etapa finală. (C. ALBU, co
resp.).

BAIA MARE. O surpriză în 
întrecerea feminină : selecțio
nata județului Maramureș (în 
care au evoluat multe jucătoare 
de ,,A“) a fost întrecută de for
mațiile județelor Sălaj și Bi
hor, cu același scor : 3—1. Pen
tru finală s-au calificat repre
zentativele județelor Bihor, la 
feminin și Maramureș la mas
culin. (V. SASARANU, coresp.).

ARAD. întrecerile găzduite de 
Sala polivalentă au fost domi
nate de selecționatele de fete 
și băieți ale județului Timiș, 
învingătoare in toate partidele. 
(I. IOANA, coresp.).

LAȘI. Superioare sub toate 
aspectele, formațiile lașului (la 
feminin) și Sucevei (la mascu
lin) au obținut dreptul de a 
participa la turneele finale. (T. 
TUDOSE, coresp.).

CRAIOVA. Cum era de pre
văzut. reprezentativele județului 
Dolj s-au clasat pe primul loc, 
atit la feminin cit și la mas
culin. (M. BÂLOI, coresp.).

Plutonul, în componența căruia 
se găsesc reprezentanții Bulgari
ei, Ungariei, Poloniei și, bineîn
țeles, rutierii români înaintează 
in trombă Se rulează rapid, dar 
se merge grupat. In grup, vîntul 
este mai ușor de înfruntat. Abia 
după punctul de întoarcere spre 
Constanța doi temerari încearcă 
5ă strice aspectul liniștit al 
cursei : Pencev (Bulgaria) și 
Csetho (Ungaria) evadează dar 
după numai 5 km de urmărire 
plutonul îi readuce la „ordine-.

In apropiere de Constanța o 
nouă tentativă eșuează. Inițiatorii 
ei au fost Butaru (Dinamo), 
Slpos (Ungaria) și Velicov (Bul
garia).

Victoria finală s-a decis, ca de 
fiecare dată in asemenea împre
jurări. pe ultimii metri ai cursei.

PUȚINI DINTRE 

PREGĂTIRII FIZICE
Etapa inaugurală a tradiționalei 

competiții de motocros dotată cu 
trofeul „Cupa F.R.M.* a reunit 
duminică la Moreni peste 60 de 
alergători din 12 cluburi și aso
ciații sportive.

Conform regulamentului, senio- . 
rii și juniorii și-au disputat în- 
tîietatea în două manșe cu dura
tă mărită de la 30 la 40 minute, 
plus două ture. Ploaia abundentă 
din preziua concursului a ampli
ficat considerabil dificultatea tra
seului. In aceste condiții, parti- 
cipanții au fost solicitați perma
nent la o maximă concentrare. 
Principalii animatori, Mihai Banu, 
Ernest Mulner și Eduard Laub 
s-au angajat. Încă din start, în- 

feroviarii porniți pe contraatac 
obțin prin același Olac al 3-lea 
gol. Cîteva secunde mai tîrziu, 
Nastasiu reduce din handicap 
(2—3) printr-o nouă lovitură de 
la 4 metri. în repriza secundă, 
portarul dinamovist D. Spînu se 
remarcă, dar nu-1 poate opri pe
I. Slavei să realizeze un nou 
gol (4—2), din 4 m. In conti
nuare, dinamoviștii au atacat 
furtunos ; V. Rus a înscris la 
un contraatac, iar Gaiță a obți
nut egalarea (4—4) intr-un mo
ment cînd echipa sa se afla 
in... inferioritate. Mai mult, 
Munteanu (D) l-a surprins — 
in repriza a 3-a — pe FL Sla
vei total neatent și cu un șut 
de la distanță a adus echipa 
sa în avantaj (5—4). în min. 15 
a fost rîndul lui C. Rusu să 
execute un penalty și să egaleze 
(5—5). Finalul a fost îndirjit. 
Dinamovistul Fărcuță a șutat 
la poartă după fluierul arbitri
lor, a fost eliminat din joc, 
iar Rapid a profitat de noua 
situație de superioritate, înscri
ind prin Țâranu golul victoriei 
(6—5). Arbitrii R. Schilha și R. 
Timoc au condus competent și 
autoritar.

Celelalte rezultate de sîmbătă 
și duminică : Progresul — C.N.U. 
4—3 (0—1, 2—1, 0—0, 2—1) ;
Voința Cluj-Napoca — Crișul 
7—3 (2—1. 2—1, 2-0, 1—1) ;
Voința — C.N.U. 9—7 (2—2, 3—2. 
2—1, 2—2) ; Rapid — Progresul 
12—3 (5—1, 3—1, 3—1, 1—0) ;
Dinamo — Crișul 13—7 (3—4, 
6—1, 2—1, 2—1).

Clasament după două tururi :
1. Rapid București 18 p ; 2. 
Dinamo București 16 p ; 3. Vo
ința Cluj-Napoca 14 p ; 4. Pro
gresul București 6 p : 5. Crișul 
Oradea 4 p ; 6. C.N.U. 2 p.

Dumitru STĂNCULESCU

VOINȚA BUCUREȘTI ÎNVINGĂTOARE ÎN TURNEUL 
INTERNATIONAL DE POPICE DIN CAPITALĂ

9

Tradiționalul turneu internațio
nal de popice pe echipe „Cupa 
Voința", organizat de UCECOM 
și desfășurat la sfîrșitul săptămî- 
nil trecute în Capitală, a reunit 
șase formații : Slavia Moravska 
Brno, campioana Cehoslovaciei, 
Spartakus Budapesta, Voința 
București — la femei. Start Bra
tislava, Spartakus Budapesta și 
Voința București — 1a bărbați. 
Competiția a fost la discreția 
sportivilor bucureșteni, care, cu 
un avantaj substanțial, au ciști- 
gat atit de fețe, cit și la băieți. 
Din echipa feminină a clubului 
Voința o foarte bună comportare 
au avut componentele lotului na
țional Elena Andreescu, Elena 
Panaș și Elisabcta Badea, care 
au jucat cu multă precizie, atit 
la manșele de „izolate- cit și la 
..pline-. Din sextetul masculin al 
Voinței s-au remarcat Petre Pur
ge și Horii Ard ac, componenți ai 
lotului reprezentativ.

A țîșnit d_n pluton Valentin Bie 
și poate că ar fi ciștigat dacă 
ar fi continuat să pedaleze rapid 
pină la linia de sosire, in loc să 
privească in spate la urmăritorul 
lui, Ivan Vasili ev (Bulgaria). 
Fiindcă acesta a atacat promnt și 
l-a depășit cu mai puțin de o 
roată. Vas iile v a realizat timpul 
2h08:45. medie orară 37.300 km,
2. V. Eie (Dinamo). 3. Bansdek 
(Polonia), 4. Dziurdzia (Polonia), 
5. Kluj (Polonia), 6. Butaru (Met. 
Plopeni), 7. Stoicov (Bulgaria) și 
alți 51 de alergători sosiți în a- 
celași timp cu învingătoruL

Luni are loc etana a n-a. pe 
ruta Constanța — Cheia — Con
stanța.

Gheorghe ȘTEFÂNESCU

FRUNTAȘI AU TRECUT „PROBA11

IN 99 CUPA F.R.M.“
tr-o dispută dîrză, cu un coefici
ent ridicat de spectaculozitate, dar 
nici unul dintre ei nu a putut stă- 
pini caii putere ai motocicletelor, 
fiecare căzînd datorită insuficien
tei rezistențe fizice. Omițînd o 
poartă, E. Laub a cedat primul 
loc coechipierului său E. Mulner, 
iar M. Banu. suferind în final o 
defecțiune mecanică, l-a adus pe 
N. Arabadgi pe locul secund în 
etapă. Maestrul sportului A. Io- 
nescu și-a făcut o reintrare pro
mițătoare, iar brașovenii I. Plu- 
garu și I. Lăncrănjan s-au pre
zentat în ascensiune de formă, 
dar toți trebuie să acorde o aten
ție sporită pregătirii fizice. 
Cursele rezervate tinerilor moto- 
crosiști au fost dominate de re-

UN MECI
Cuplajul baschetbalisiic de 

vineri și sîmbătă din sala Flo- 
reasca a oferit spectatorilor pre- 
zenți meciuri interesante, atrac
tive. Dintre rezultatele înregis
trate în cea de a 14-a etapă 
surprinde victoria realizată de 
baschetbaliștii de la C.S.U. Si
biu in fața studenților din Iași, 
succes realizat în deplasare.

STEAUA — RAPID 2—0 : 
91—76 (41—32) și 93—55 (52—27). 
Vineri, în primul meci, rapi- 
diștii s-au luptat, o bună parte 
din timpul de joc, de la egal 
cu valoroșii lor adversari. Dar, 
in ultima parte a meciului, 
pregătirea fizică deficitară și 
unele inexactități ale feroviari
lor au permis elevilor antreno
rilor Mihai Nedef și Alexandru 
Fodor să cîștige lejer. In parti
da de sîmbătă, Steaua a cîști- 
gat detașat, în timp ce baschet
baliștii de la Rapid au înscris 
doar 55 de puncte ! S-au re
marcat Cernat, Cîmpeanu și 
Oczelak (mai puțin protestele 
la adresa arbitrilor), respectiv 
D. Dumitru, Baciu și Gelert. (P. 
Iv.)

I.C.E.D. — I.E.FJS.-LIC. 2 
BUCUREȘTI 2—0 : 99—S9 (50 — 
— 45) și 83—S3 (40—34). Splen
didă confruntarea de vineri din
tre cele două partenere de în
trecere, in care toți jucătorii 
au făcut dovada unor frumoa
se calități tehnico-tactioe. Sco
rul s-a menținut multă vreme 
foarte strins. nici una dintre 
echipe neputindu-se detașa in 
cîștigătoare sigură. In minutul 
35, I.C.E.D. avea doar un sin
gur coș avantaj : 81—79. Din a- 
cest moment, studenții, rămași 
fără pivotul lor Carol Gheor-

Clasamentele tuneului — femei: 
1. Voința București 2552 pd (re
zultate individuale — în ordinea 
intrării pe piste — Elena Andre
escu 455, Zoia Petre 411, Cornelia 
Niculae 396, El is a be ta Badea 428, 
Florica Filip 426, Elena Pană 
436), 2. Slavia Moravska Brno 
2364 (cele mai bune jucătoare — 
Branislava Seidlova 410 și Alena 
Simonovicova 410), 3. Spartakus
Budapesta 2289 (Gyulane Palfi 
412 și Zsofia Csepregi 403) ;

IN DIVIZIA A-VOINȚA CONSTANȚA (f), 
PRIMA VICTORIE DUPĂ 13 iNFRÎffll!

în etapa XlV-a a Diviziei A, 
disputată sîmbătă și duminică, 
s-au înregistrat următoarele re
zultate :

FEMININ a Voința Constanța
— Olimpia București 2382—2x77 pd
(scor individual 4—2). Const ăn- 
țencele ău obținut prima lor vic
torie in acest campionat, avînd 
ca principale realizatoare pe cea 
mai tînără și pe cea mai vârst
nică jucătoare : Liliana Gogonea- 
ță — 445 și, respectiv, Maria
Chesnoiu — 424. De la bucu- 
reștence. mulțumitor a evolvat 
doar Constanța Marincea 415. 
C. POPA — coresp. Voința Ti
mișoara — Voința Craiova 2453— 
2333 (6—0). Performera reuniunii
— junioara Emilia Ebel (T) 429
pd. A. PETRE — coresp. a Pe
trolul Băicoi — Voința Ploiești 
2520—2415 (4—2). Meci frumos ; 
trei jucătoare de la Petrolul au 
depășit 430 pd : Elena Vasile 449, 
Elena Bie — 437 și Viorica Huță
— 434. De la oasnete s-a remar
cat Georgeta Enciu — 430.
I. BRÂNZEA — coresp. & Rapid 
București — Metrom Brașov 2443 
—2268 (5—1). Rapidistele au cîști- 

LA MOTOCROS
prezentanții asociației Poiana Cîm- 
pina (antrenor — maestrul spor
tului Șt. Chițu), învingători la 
ambele clase.

REZULTATELE: seniori — 1. E. 
Mulner (Torpedo Zărnești), 2. 
N. Arabadgi (Locomotiva Plo
iești). 3. M. Banu (Poiana Cîm- 
pina); juniori : 1. D. Li viu (Po
iana Cîmpina), 2. I. Matei, 3. I. 
Cătănescu (ambii de la Flacăra- 
Automecanica Moreni) ; motoreta 
„Mobra* : 1. R. Voinea (Poiana 
Cîmpina), 2. T. Dulea (St. roșu 
Bv.)_ 3. A. Ilieș (Torpedo Zăr
nești).

Troian IOANIȚESCU

LA IAȘI!
g~ae, au cedat, deși Petre Bră- 
nișteanu și florin Ermurache 
au făcut o mare risipă de ener
gie pentru a întoarce soarta 
partidei. Sîmbătă, experimenta
li sportivi de la I.C.E.D., an- 
trenațide Mircea Cîmpeanu, au 
ciștigat clar. Cei mai buni : 
Chircă, Molnar și Rotaru de la 
învingători, respectiv Brâniștea- 
nu, Ermurache, Gheorghe (P.O.).

POLITEHNICA IAȘI — C.S.U. 
SIBIU 1—1 : 117—85 (66—34) și 
85—86 (36—48). Oaspeții au rea
lizat o nesperată victorie în 
cea de a doua partidă, în care 
gazdele au evoluat fără con
vingere. Cei mai eficace : Moi- 
sescu 37+31, Băeștearu 29+9, 
respectiv Sovu 21+24, Tacaci 18 
+ 13 de la C.S.U. Sibiu. (T. Tu- 
dose — coresp.).

FARUL CONSTANTA — U- 
NIVERSITATEA CLUJ-NAPO
CA 2—0 : 73—64 (35—36) și
91—85 (33—46, 76—76). întâlniri
foarte echilibrate, în care echi
pele și-au împărțit perioadele 
de dominare. Oaspeții au fost 
la cîrma jocului în primele re
prize din fiecare meci, dar au 
cedat pe parcurs, gazdele ciști- 
gînd pe merit ambele confrun
tări. Cei mai buni : Pașca 28 
+ 15. Spînu 13+29, Țurcanu 15 
+ 20, respectiv Roman 26+26, 
Crăciun 16+10, Barna 2+20. (G. 
Tamaș — coresp.).

DINAMO ORADEA — UNI
VERSITATEA TIMIȘOARA 2—0: 
88—79 (49—10) și 86—63 («
— 36). Dinamoviștii au jucat 
bine, mai ales în ziua a doua. 
Cei mai eficace : Szep 24+17, 
Timbuli 13+22, respectiv Szabo 
16+20, Zgriban 19+13. (P. Lo- 
rinez — coresp.).

Bărbați : 1. Voința București
5201 (H. Ardac 909, A. Grecescu
802, I. Păgideanu 875, M. Bălescu 
838, C. Voicu 847, P. Purge 914),
2. Spartakus Budapesta 4905 
(I. Lofter 842), 3. Start Bratislava 
4877 (M. Kozarek 821). Premiile
oferite pentru cele mai bune 
punctaje individuale au revenit 
Elenei Andreescu și lui Petre 
Purge.

Toma RĂBȘAN

gat ușor, avînd în Vasilica Pin- 
tea (435) și Elena Stan (415) cele 
mai în formă jucătoare. De la 
brașovence cel mai mare punctaj 
l-a realizat Bortos — 409.
V. TIMUC — coresp. • Textila 
Timișoara — Voința Oradea 207fi 
—2121 (1—5) © C.S.M. Reșița —
Voința C’uj.-Napoca 2471—2438 
(4—2) © Voința Tg. Mureș —
Hidromecanica Brașov 2494—2407 
(4—2) o Dermagant Tg. Mureș — 
Record Cluj-Napoca 2439—232S 
(4—2). © Voința Galați — Laro-
mot 2532—2525 (3—3).

MASCULIN a Petrolul Teleajcn 
proiești — Constructorul Galați 
5451—5430 (3—3), Foarte bine a
jucat gălățeanul Băiaș — notat 
pe foile de arbitraj cu 986 pd ! 
De la gazde, primul jucător a 
fost Gh. Silvestru — 971 pd.
I. TANASESCU — coresp. > Au
rul Baia Mare — Unio Satu Mare 
57S7—5446 (6—0). Băimăreanul 
Vuță a stabilit un nou record al 
arenei — 998 pd (al treilea în a- 
cest sezon ! !). L. CHIRA — 
coresp. e C.F.R. Timișoara — 
Olimnia Reșița 508G—4917 (3—3) 
e Metalul Hunedoara — Progre
sul Oradea 5187—4850 (4,5—1,5)

Petrolul Bă’coi Cîmnina — 
Olimnia București 5425—5270 
(5—1). Olimnia, una dintre echi
pele fruntașe ale seriei Sud, a 
suferit o severă infrîngere la 
Cîmnina. Petrolul a avut în Pascu 
si Si ai cei mai nreci^i popicari
— 950 și, resnectiv, 935 pd. De 
la Obmoia primul jucă+or a fost 
Vrinceanu cu 902 pd. C. VTRTO- 
GHIE — coresp. » Voința Tg. 
Mures — Eîecfromureș Tg. Mureș 
5^10—«236 15—D. Rezultat*5 de Dccte 
9D0 pd au obținut numai doi 
concurenți de la Voința — Pali
— 911 si Abodî _x 9n3. I. PAUȘ
— coreen. * Gloria București —
Rafinorul Ploiești 5322—48^0 (6—0). 
Victorie comodă a bucureștenilor, 
cei mai nrcciși ducători f^'^d 
LițS _ R93 si Căfineanu — 8<*o.
O. GT7TU — cnr«»sn. • Dama

— Ru’m°ntul Bra«ov 
5033 (2—41. V’ctorie meditată 
a oas^e^or. d’n ridurile cărora 
s-a remarcat. în
Tismănar — 904. De la gazde s-a 
impus doar Mircea cu 863 pd. 
A. CRISTEA — coresp. © Voin*a 
Cluj-Napoca — Dermagant Tg. 
Mureș 5444—5141 (6—0).



EDIȚIA DE VARĂ A „DACIADEI“
A CUNOSCUT O ZI PLINĂ ÎN ÎNTREAGA ȚARĂ

Ieri, in sala Floreasca, la faza pe municipiu

IN ÎNCÎNTĂTOR RECITAL DE GIMNASTICĂ RITMICĂ
OFERIT DE 25 DE ANSAMBLURI DE ELEVE

COPII SĂNĂTOȘI, OBIȘNUIT! 

CU AERUL TARE AL MUNTELUI 
9 Peste TOO de școlari la „frosul primăverii" 3 Elevii

întrecerile sportive dintre li
cee au avut întotdeauna galerii 
formidabile. Un meci de fot
bal, bunăoară, dintre formați
ile elevilor de la „Kretzulescu" 
și „Bălcescu" reunea în jurul 
terenului tot ce avea matricolă 
pe mînă, ba și pe profesori ! 
Ceva asemănător am întîlnit 
duminică, în sala Floreasca din 
Capitală, la Festivalul sportiv 
al ansamblurilor de gimnastici 
ritmică organizat în cadrul 
„Daciadei". Firește, n-a fost ex
ploziva galerie a școlarilor fot
baliști. Tribunele gimnasticii au 
stat, însă, și după „fluierul fi
nal", punctînd prin aplauze un 
frumos recital de măiestrie și 
grație.

Fiindcă măiestrie a însemnat 
să obții punctajul maxim, pre
cum ansamblul Liceului eco- 
mic și de drept administrativ 
nr. 4. Intr-adevăr, elevele prof. 
Lia Bărbulescu au fost notate 
cu „10“ la compoziție, cucerind 
locul I la această fază munici
pală a „Daciadei" și dreptul de 
a evolua în. finala pe țară a 
„Festivalului", care va avea loc 
la Vaslui între 8 și 9 aprilie.

„Fază municipală" a însem
nat, însă, 17 ansambluri de li
cee și 8 reprezentative de școli 
generale. Adică zeci de gim
naste bine pregătite care, prin 
evoluțiile lor bune, și-au in-

O FINALĂ

Secvență din sala Floreasca, ieri, la Festivalul sportiv al ansam
blurilor de gimnastică ritmică. FOTO ; Dragoș NEAGU

cîntat colegii, părinții. Aplauze 
la scenă deschisă a primit an
samblul Liceului industrial ali
mentar nr. 15 (locul ID, cel al 
Liceului industrial George Coș- 
buc (locul III), gimnastele de 
la liceele de „informatică", 
„Gh. Lazăr", „Aurel Vlaicu", 
„Dumitru Petrescu", „Industrial 
nr. 28“ ș a.

Așadar, o Întrecere cu tri-

VREDNICĂ 

bune pline de școlari receptivi 
la frumos, darnici în aplauze, 
dar reținuți în cazul ansamblu
lui de gimnastică ritmică al Li
ceului de științe ale naturii CA 
Rosetti, care a prezentat un si
mulacru de dans modem, diz
grațios, cu fete în blugi pete
ciți și morfolind gumă de mes
tecat (nu intîmplător a fost des
calificat de către juriu). Un mo
ment singular, intr-un specta
col sportiv de ținută.

Vasile TOFAN

Liceului pedagogic, in
SIGHETU-MARMAȚIEI, 2G 

(prin telefon). încă din primele 
ore ale dimineții am făcut cu
noștință cu ceea ce se cheamă 
o atmosferă sportivă : imbrâcați 
in treninguri, sute de tineri (cei 
mai mulți dintre ei școlari) a- 
păruserâ pe străzi din diferite 
colțuri ale municipiului, iar 
unii veniseră chiar din comuna 
Vad, îndreptindu-se cu toții spre 
terenurile de sport, care, in a- 
ceastă duminică de manifestări 
din cadrul ediției de vară a 
„Daciadei", aveau să fie părăsite 
doar odată cu căderea întuneri
cului. Trecind prin centru, in 
drumul nostru, spre locul numit 
„Grădina morii", am văzut nu
meroase panduri cu programul 
manifestărilor sportive, ca și 
îndemnuri adresate cetățenilor 
de toate virstele de a lua parte 
la întrecerile celei mai mari 
competiții sportive naționale.

Un imens parc, ce se întinde 
la poalele dealului Solovan, cu 
cărări amenajate, sau cu simple 
poteci șerpuind pe sub streașini 
de copaci bătrini — aceasta 
este „Grădina morii." Aici este 
locul unde duminică de dumi
nică au loc întreceri de alergări 
și unde astăzi au venit peste 
700 de tineri. S-a dat startul ! 
Aleargă mai întîi copiii de 8—10 
ani, apoi cei din categoria 10—14 
ani ; pe măsură ce iau sfîrșit 
cursele, pe foile de rezultate 
apar frecvent, intre primii trei 

ininlca ciusamcniclor
clasați, numele unor elevi și 
eleve de la Liceul pedagogic. 
Nici nu apucă să-și regleze 
respirația și Monica Martiș, a- 
poi Maria Chindriș aleargă spre 
profesoara lor. Aceasta, Maria 
Mistra, le îmbrățișează. Ne a- 
dresâm profesoarei : „Ați făcui 
antrenamente speciale cu copiii 
in vederea acestui „Cros al pri
măverii „Sint copii sănătoși, 
obișnuiți cu aerul tare al mun
telui" — ne răspunde cu multă 
modestie. De la colegii profe
soarei Maria Mistra aveam să 
aflăm că elevii Liceului peda
gogic și-au căpătat „suflu" de
oarece de cel puțin două luni 
ei fac orele de sport în aer 
liber, deși școala dispune de o 
excelentă sală.

Am întilnit în această zi de 
duminică, pe bazele sportive din 
municipiu, peste 25 de profe
sori de educație fizică cu elevii 
lor. Unul dintre ei, loan Jagăr, 
ne-a reținut în mod deosebit 
atenția. A venit din comuna 
Vad și a alergat cursă de cursă 
cu concurenții tuturor catego
riilor. „Ii încurajam astfel pe 
traseu, dar in același timp mă 
antrenam și eu". Pentru că 
loan Jagăr este un fost atlet de 
performanță care, după ce și-a 
terminat studiile superioare, a 
plecat de Ia clubul Dinamo 
București. S-a intors acasă, la 
Vad !...

Ion GAVRILESCU

DE MAREA
TG. JIU, 26 (prin telefon).

Sala sporturilor din localitate, 
gătită sărbătorește, a fost gazda 
deosebit de primitoare a ulti
mei finale pe țară la tenis de 
masă, ediția de iarnă, din ca
drul „Daciadei", pentru tinerii 
de 14—19 ani și peste 19 ani. 
Cîștigătorii etapelor județene 
și-au dat întîlnire pentru a-i 
desemna pe cei mai buni din
tre cei buni. Spectatorii au a- 
sistat la întreceri de un nivel 
tehnic ridicat. Valoarea finale
lor a fost dată în primul rînd 
de emulația creată în rîndul 
tinerilor care și-au dat întîlni
re, la cele 12 mese de joc 
„Ella", intr-un sport ce cîștigă 
tot mai mult teren în țara 
noastră și ne-a adus recent sa
tisfacția unui titlu și a unei 
medalii de bronz la campio
natele europene. Ambiția, se
riozitatea, dîrzenia cu care s-a 
luptat în finale n-au fost de- 
cît reunirea, intr-un singur bu
chet, a tuturor sentimentelor 
care i-au animat pe partici- 
panți. Se cuvin felicitări tutu
ror finaliștilor, pentru străda-

PREîilERA 
AUTOMOBILISTICĂ
Aleea principală a Stadionului 

„33 August" — intrarea din bd. 
Muncii — a fost ieri scena pe 
care s-a petrecut un eveniment 
inedit. Aici s-a desfășurat prima 
din cele 5 etape ale competiției 
de automobilism (probă de înde
mânare) din cadrul ediției de 
vară a „Daciadei". Organizator : 
Școala de șoferi amatori și mo- 
tocicliști din București ; partici
pant! : . mulță. dintre cei care lu
crează în cadrul acestei școli. 
Petre Șurloiu, reprezentantul fe
derației de specialitate, ne-a pus 
la dispoziție lista celor înscriși : 
166 de instructori, 16 profesori, 9 
muncitori și 8 din personalul 
TESA — în total 199 conducă
tori auto.

Jaloanele, boxele de sîrmă au 
fost pregătite din timp și la ora 
8,30 s-a dat primul start : o 
probă de îndemînare, aceeași 
care se dă pentru obținerea car
netului de conducător auto, cu 
penalizările de rigoare (clnd se 
atinge un jalon, cînd se dărîmă, 

t cînd se calcă linia de marcaj 
* ș.a.). Traseul- care trebuia stră
bătut în minimum 6 minute —- 
a fost acoperit de mulți în 1,5—2 
minute. între ei : instructorii 
Marin Tache și. Mihai Voiu, di
rectorul tehnic Ion Cotenescu, 
directorul de studii Ștefan Mol- 
doveanu, mecanicul Gh. Hercș, 
planificatorul Petre Tătaru.

Modesto FERRARINI

COMPETIȚIE
niile și reușita lor. „Finaliștil 
s-au prezentat bine pregătiți. 
Mulți dintre ei au folosit pro
cedee tehnice specifice sportivi
lor de performanță, ceea ce 
denotă că instructorii s-au pre
ocupat in mod deosebit de pre
gătirea lor. Am fost plăcut sur
prinși de folosirea destul de 
largă a „top-spinului", în spe
cial ia băieți, ca și de varie
tatea serviciilor. Comisia teh
nică desemnată de federație a 
remarcat o scrie de sportivi 
care vor rămîne in atenția 
noastră" — ne-a spus Gheor- 
ghe Enache, secretarul federa
ției de specialitate.

Cînd tinerele fete îmbrăcate 
în pitorești costume gorjenești 
ofereau laureaților, în ropotele 
de aplauze ale spectatorilor, 
tricourile de campioni, meda
liile, diplomele și numeroasele 
premii, încercam senzația unei 
depline reușite, la care și-au 
adus deopotrivă contribuția 
sportivii și organizatorii.

Intrucît spațiul nu ne În
găduie să-i notăm aci pe toți 
cei evidențiați, vom prezenta 
pe finaliștii celor patru cate
gorii, primii fiind campionii 
„Daciadei", ediția de iarnă 1978.

Cat. 14—19 ani, fete : Car
men Pascu (Alba), 15 ani, elevă 
Lie. ind. nr. 1 Cugir ; Mihaela 
Popa (Ilfov), 18 ani, elevă Lie. 
pedagogic Giurgiu ; băieți — 
Gh. Cibotaru (Iași), 18 ani, elev 
Lie. energetic Iași și Aurel Gaga 
(Timiș), 17 ani, elev Gr. școlar 
Electromotor Timișoara.

Cat. peste 19 ani : Aritia Mi
hai cea (Galați), 20 de ani, mun
citoare la Trustul de construc
ții Galați și Maria Pîrvan (Al
ba), 25 ani, controloare la I.M. 
Cugir ; băieți — Gh. Torțolea 
(Dolj), 22 ani, student la F.S.E. 
Craiova și Vasile Apian (Bis
trița Năsăud), 37 ani, ofițer, cel 
mai vîrstnic participant.

Așadar, la Tg. Jiu, timp de 
două zile s-a desfășurat Festi
valul tenisului de masă, încu
nunat în final de o demonstra
ție cu participarea sportivilor 
fruntași de la C.C.S. Craiova și 
Universitatea Craiova, unii din
tre ei componenți ai loturilor 
reprezentative, care — la rîn- 
du-le — au arătat numeroșilor 
spectatori cîteva dintre frumu
sețile acestui sport. Intre aceș
tia s-au aflat Maria Păun, Eca- 
terina Ionescu, Mihaela Sandu, 
Florela Scărlătescu, Sever Nai- 
din, Eugen Borca, Radu Nea- 
goe, Sorin Pătru.

Mihail VESA

0 ȘCOALĂ ÎNTREAGĂ A TRĂIT DUMINICĂ
BUCURIA

CLUJ-NAPOCA, 26 (prin te
lefon). Există într-unul din cele 
mai tinere cartiere ale orașului 
de pe Someș, Gheorghieni, un 
colectiv de elevi, cei aparținînd 
Grupului școlar de transporturi, 
pentru care atletismul înseamnă 
prima cunoștință cu sportul. 
Fără excepție, toți cei 2 300 de 
tineri care învață aici (chipeși, 
sănătoși și robuști) și-au făcut 
din atletism, în speță din aler
gările de cros, o preocupare 
statornică, plăcută și reconfor
tantă. După orele de studiu sau 
după cele de atelier, viitorii 
mecanici auto, electricieni și lă
cătuși își dedică o bună parte 
din timpul lor liber pentru 
practicarea exercițiilor fizice, 
sportului. Baza sportivă a școlii, 
creație a muncii lor, a mii și 
mii de ore de muncă patriotică 
prestate in timpul liber, exer
cită asupra elevilor o atracție 
permanentă. Este chiar ideea pe 
care ne-a sugerat-o maistrul 
Gheorghe Miclea, secretarul or
ganizației de partid din școală, 
un prieten al sportului și - al 
sportivilor, „cu deosebire al a- 
celora care se străduiesc să fie 
și la carte și în producție tineri 
de nădejde".

Ce vrea să însemne o compe
tiție de cros țn această impor
tantă unitate de invățămint 
ne-am convins lesne, fiind mar
tori duminică dimineață la o 
mare acțiune înscrisă sub gene
ricul „Daciadei", ediția de vară. 
Aproape 800 de elevi — cite 10 
reprezentanți din fiecare clasă 
— și-au desemnat campionii pe 
școală. Imensa curte a acestei 
pepiniere de viitori muncitori a 
constituit cadrul competiției 
pentru concurenți jn proba de 
1000 m (elevi de 15—16 ani). 
Alei curate, marcate cu indica
toare și fanioane, cu numeroși 
oficiali recrutați din rîndurile 
maiștrilor și a profesorilor șco
lii, totul a creat frumoasa im
presie a unui concurs de an
vergură. Proba ? Un foarte bun 
prilej pentru Dan Pintea, din- 
tr-a „IX-a“, să confirme că dis
pune de calități atletice deose
bite, mal ales de rezistență, așa 
cum a dovedit nu de mult ia 
preselecția pentru lotul de atle
tism al municipiului. El a aco
perit distanța în 3:01,0, cîștig'nd 
în fața colegului său de clasă

La Cluj-Napoca

MIȘCĂRII ÎN
Sandor Sentesi, pe care l-a în
trecut cu cîteva secunde.

Mult mai complicată, datorită 
traseului variat, cu multe deni
velări, străbătînd străzile Ve
nus, Soparului, în zona lacului 
de agrement și a fabricii de 
gheață, proba de 2000 m (pen
tru tinerii de 17—19 ani) a scos 
în evidență tenacitatea lui Emil 
Căian, din clasa Xl-a D : 8:04,4. 
Viitorul mecanic auto și-a făcut 
o intrare spectaculoasă printre 
colegii săi de clasă, grupați la 
sosire într-o galerie entuziastă. 
Căian și Pintea sint doi 
dintre elevii acestui grup șco
lar care, prin atletism, au adus 
colectivului multe trofee, cupe 
și diplome in competițiile des
fășurate la nivelul municipiului 
sau chiar al județului.

Pornind de la atletism, elevii

AER LIBER
și-au extins preferințele spre 
fotbal, handbal și, mai recent, 
spre rugby. Din toamnă, după 
cum ne mărturisea profesorul 
Mihai Donea, programa școlară 
va cuprinde trimestrial lecții de 
rugby. Este și firesc, de vreme 
ce în anii I și II ai școlii 38 de 
echipe de rugby sint gata să 
participe în zilele aproapiatei 
vacanțe de primăvară la un 
campionat al asociației, tot sub 
semnul „Daciadei".

O școală întreagă trăiește, du
pă cum se vede, bucuria miș
cării. Este o necesitate înțeleasă 
de toți, de la directorul grupu
lui (Ion Macarie) pînă la tine
rii care abia din toamna trecută 
au pășit pe porțile școlii, pentru 
a-și însuși tainele unor meserii 
deosebit de frumoase.

Tiberîu STAMA

diferențiat

„Cine știe cîștigă", 
dans in saloanele mo-

procurațe de ia fi- 
N. Bălcescu nr. 35, 
nr. 140.

excursii pot 
1848 nr. 4, Bd.

PE DUNĂRE
cu motonavele Carpafi și Oltenifa

EXCURSII EXCEPȚIONALE
ÎNTREPRINDEREA DE TURISM, HOTELURI ȘI RES

TAURANTE BUCUREȘTI organizează NUMAI între 14—17 
aprilie și 21—24 aprilie excursii fluviale după un program 
inedit :

• peste 1000 km de navigație pe 
Dunăre în amonte și în aval între 
Giurgiu și Moldova Veche,

• trecerea prin ecluza de la ba
rajul hidrocentralei Porțile de Fier,

• plimbare cu autocarele de Ia 
Drobeta Turnu Severin la Băile 
Herculane,

• panorama unor localități du
nărene : Zimnicea, Ruse, Tr. Mă
gurele, Nikopol, Rahova, Calafat, 
Vidin, Orșova, Drencova, Svinița 
și altele,

e concurs 
o seri de 

tonavelor.
Elegantele

fi

motonave Oltenița si
Carpați asigură confort 
la nivelul celor 3 punți.

Biletele pentru aceste 
lialele I.T.H.R. din Bd. 
Bd. Republicii nr. 4 și 68, Cal. Griviței



Divizia A etapa a

LIDERUL fi FOST ÎNGHIȚIT DE PLUTON
După o evadare care a durat 5 luni, liderul a fost ieri înghițit 

de pluton. Eveniment la urma urmei previzibil dacă avem in 
vedere că A.S.A. a cedat la Tg. Mureș și echipei F. C. Cor
vinul .' Punctele pierdute ușor se adună și ele... Puțini se așteptau 

insă ca puternica formație a lui Boloni, Hajnal, Fanici și Unchiaș 
(pe care o aplaudăm pentru frumoasa-i aventură din fruntea clasa
mentului) să piardă — acasă — un duel cu un concurent direct la 
titlu. Concurentul numindu-se Steaua, cea mai capricioasă echipă 
in acest început de primăvară (învinsă de F. C. Bihor pe Ghen- 
cea!), „2”-ul apărea aprioric ca un fel de pronostic-bombă. Și iată 
că „bomba" a explodat totuși, bucureștenii luptînd cum nu i-am 
mai văzut de multă vreme (fericită ideea plantării lui Vigu in cen
trul apărării). Din scenariul palpitant al transmisiei reprizei a doua 
de la tg. Mureș ne-au izbit două tipuri de „secvențe-Dumitru". 
L-am văzut de cîteva ori pe internaționalul stelist stînd — pur și 
simplu — pe teren (!?), pentru a-l urmări in alte momente, la 
cîrma jocului, dind pase minunate. Iubitorii fotbalului nostru il re- 
așteaptă pe Dumitru cel'din ipostaza a doua.

De la jocul liderului, la meciul lanternei roșii. Dimineața, pe 
stadionul Republicii, Aurică Radulescu a evoluat in maniera lui... 
Gareth Edwards, celebrul mijlocaș la grămadă galez, ieșind nu o 
dată spectaculos și irezistibil din pachetele de jucători care se zbă- 
teau pe terenul noroios din Dealul Spirii. Atîta clarviziune, atîta 
inteligență in joc mai vezi, citeodată, doar la Dobrin, care ieri a 
evoluat „ca la ÎS ani”, după cum il caracteriza, entuziasmat, crai
nicul radiodifuziunii.

Ghinioniști, din nou, in deplasare, ieșenii, care n-au putut opri 
marșul de metronom spre locul I al Politehnicii Timișoara.

13 echipe — de la „Poli" la S. C. Bacău — in luptă, teoretică, 
pentru titlu !

12 echipe — de la... Dinamo la F.C.M. Reșița — in luptă pentru 
evitarea retrogradării !

De la aceste două premise, iată o la fel de teoretică concluzie 
a silogismului : la vară, in ultimele etape, se va juca pe o ade
vărată plită încinsă...

Marius POPESCU

UN GOL CARE LE-A ADUS

EXPERIENȚA DE JOC A CÎȘTIGA 
ÎN FAȚĂ OFENSIVEI OARBE
A.S.A. TG. MUREȘ - STEAUA 2-3 (1-1)

Stadion „23 August" ; teren bun ; timp frumos ; spectatori - aproxi
mativ 15 000. Au marcat: HAJNAL (min. 32), STOICA (min. 40), ISPIR 
(min. 63, autogol), UNCHIAȘ (min. 67) și IORDĂNESCU min. 78). Șuturi 
la poartă : 23—12 (pe poartă : 9-7). Cornere : 13—3.

A.S.A. : Solyom 6 — Kortesi 6, Unchiaș 7, Ispir 5, Onuțan 7 — Faze- 
kas 7, Hajnal 8, Boloni 5 — Varodi 6, Fanici 7, Both II 7 (min. 75 Caniaro).

STEAUA : Moraru 7 — Anghelini 6, Agiu 7, Vigu 7, Nițu 7 — Stoica 7, 
Dumitru 7, Zahiu 6 — Răducanu 7, Iordănescu 7, Zamfir 7 (min. 28 Ae- 
lenei 6).

A arbitrat : N. Rainea (Birlad) 9 ; la linie : FI. Anuțescu și Gh. Popa 
(ambii din Pitești).

Cartonașe galbene : BOLONI, MORARU.
Trofeul Petschovschi : 6. La juniori: 2—1 (1—1).

TG. MUREȘ, 26 (prin telefon)
Partea nevăzută a derbyului de 

la Tg. Mureș, adică prima repri
ză, netelevizată, a fost prea puțin 
interesantă, astfel că telespectato
rii din toată țara au vizionat 45 
de minute de mare intensitate, 
care au hotărît pe Învingători și 
au infirmat unele anticipări mali
țioase făcute de obicei ciad aceste 
două echipe se intîlnesc. Disputa 
pentru goluri și victorie a fost 
acerbă și evidentă, uneori depășind 
măsura, mai ales din partea gaz
delor, dornice să rămină în frun
tea clasamentului.

Steaua a venit la Tg. Mureș cu 
ideea de joc cu libero (Vigu), a- 
xată deci pe defensivă, cu Nițu 
fundaș stingă, Stoica fundaș cen
tral, cu Iordănescu mijlocaș și nu
mai doi atacanți, Răducanu și 
Zamfir, pregătiți pentru contra
atac. Steaua dorea deci să nu piar
dă meciul și eventual să-1 cîștige 
prin contraatacuri. A.S.A. Tg. Mu-

PE GAZDE
ÎN FRUNTEA CLASAMENTULUI

TIMIȘOARA, 26 (prin telefon)
Mai rămăseseră numai 12 mi

nute de joc și pe drumul des
chis gazdelor spre poziția de li
der de către Steaua (care con
ducea la Tg. Mureș) a căzut și 
golul așteptat cu atîta nerăbda
re și emoție : DEMBROVSCHI 
a reluat din voie o minge res
pinsă de apărătorii ieșeni, l-a 
învins pe Bucu — foarte inspi
rat în această partidă — și, ast
fel, timișorenii au trecut în frun
tea clasamentului. Bucurie fi
rească a publicului, care a uitat, 
însă, ca prin farmec, jocul anost, 
fără orizont, steril, al gazdelor 
din prima repriză, în care echi
pa ieșeană s-a apărat bine, a 
jucat curajos și a contraatacat 
periculos. Dar oaspeții nu au 
reușit să finalizeze cîteva oca
zii , foarte clare, cea mai mare 
dintre acestea consumîndu-se în 
min. 45, cînd Dănilă s-a uluit 
singur cu Bathori în față, a ezi
tat un moment și a ratat. Ante
rior acestei faze, studenții timi
șoreni trecuseră și ei de puțin

POLITEHNICA TIMIȘOARA - POLITEHNICA IAȘI 1-0 (0-0)
Stadion „1 Mai" ; teren foarte bun ; timp frumos ; spectatori - apro

ximativ 30 000. A marcat: DEMBROVSCHI (min. 78). Șuturi la poartă: 
20—8 (pe poartă : 10—2). Camere : 15—2.

POLITEHNICA TIMIȘOARA : Bathori 6 - Vișan 7, Păltinișan 7, Mehe- 
dințu 7, Barna 7 — Roșea 6 (min. 46 Giuchici 6), Dembrovschi 7, Lața 7
— Anghel 6 (min. 63 Nucă 7), Volaru 6, Petrescu 6.

POLITEHNICA IAȘI : Bucu 8 — Sofian, Anton 7, Ciobanu 7, Ciocirlan 6
- Romilă 7, Simionaș 7, Florean 6 - Nemțeanu 6 (min. 72 Banu 6), Dă
nilă 6, Cemescu 6 (min. 55 Costea 6).

A arbitrat : I. Chilibar (Pitești) 8 ; la linie : I. Cimpeanu (Cluj-Napo- 
ca) și I. Miș (Tg. Mureș).

Cartonașe galbene : BARNA, BATHORI, NEMȚEANU.
Cartonașe roșii : SOFIAN.
Trofeul Petschovschi : 9. La juniori : 1—0 (1—0).

reș, în schimb, dacă este să dăm 
crezare programului tipărit al 
meciului, vroia „totul sau nimic", 
așa cum era titrat articolul de 
fond. Și, ca urmare, A.S.A. a jucat 
pentru „tot“, căci așa cum se con
stată din datele partidei a avut 
superioritate cifrică, dar pînă în 
cele din urmă a pierdut, s-a ales 
deci cu nimic, pentru că i-au lip
sit calmul necesar, luciditatea și 
buna orientare în joc.

De la începutul întâlnirii a apă
rut această diferență de exprimare 
Intre cele două combatante. A.S.A. 
Tg. Mureș are inițiativa, este în 
atac, insă Steaua se apără bine și 
punctează rar, dar periculos prin 
Agiu (min. 7) și Zamfir (min. 19), 
iar în min. 23 este la un pas de 
deschiderea scorului : Iordănescu 
demarează pe partea stingă, cen
trează pe jos în careu la Zamfir, 
care de la 8 m șutează puternic, 
este însă contrat de adversari, ra
tează, se accidentează și părăsește 
terenul. Ofensiva mureșeană se în
tărește, se face mare risipă de e- 
fort, Fanici scapă două bune ocazii 
(min. 30 și 31), pentru ca Hajnal 
să reușească să înscrie în min. 
32 primul 
execuție 
driblează 
centrează 
HAJNAL 
amortizează mingea, fentîndu-și în 
același timp adversarul, de care se 
debarasează, și șutează sec Ia colț : 
1—0. Gazdele atacă năvalnic, cu 
toată echipa. Fanici și Fazekaș ra
tează pe rind. Se apropie pauza. 
Intervine o oarecare liniște, de

gol al partidei, printr-o 
excepțională : Both II 
apărătorii bucureșteni, 
la marginea careului, 
și Zahiu intervin, primul

care Steaua profită la un 
atac, în min. 41 : un șut al lui 

. hiu de la marginea careului, un 
coșeu din adversar 
acesta șutează pute 
1—1. A.S.A. Tg. Mu 
dar echipa pare nervoi

Această stare conținu, 
pauză. In min. 50, Boloni f- 
cartonaș_ galben pentru atacul 
gulamentar, premeditat, asup 
Moraru, în suprafața de 6 m, 
ocrotește strict pe portar. F 
rios, aproape de neînțeles, 
un jucător internațional, ca di 
și gestul lui Moraru de a repi 
Boloni devine și mai nervos, j 
incoerent, ceea ce influențează 
bună măsură evoluția echipei, 
ceasta rezultă și din faza in 
s-a înregistrat autogolul lui f 
din min. 63, cînd fundașul de 
al formației A.S-A., dorind să 
tă în corner mingea centrată 
Răducanu, o introduce in pla 
1—2. în replică, A.S.A., cu fun 
cu tot, s-a dus în atac și la o 
vitură executată de Boloni ( 
67), fundașul UNCHIAȘ a re 
să-1 izbăvească de păcatul auto 
lului pe colegul său Ispir.

A urmat dezlănțuirea oarbă, 
tea de victorie, jocul fără gardă 
mureșenilor, care au fost totuși 
un pas de a reuși 3—2, 
76, prin Caniaro. Dar ce 
oprit a fost tocmai pripeala, 
două minute, foștii lideri ai 
samentului au plătit scump ata 
le oarbe. La o intercepție, lor 
nescu a sesizat grupul apărător 
adverși veniți în atac, I-a la 
prin surprindere pe Dumitru, 
cesta a trecut pe lingă 3—4 adv 
sari, rămași uluiți pe loc, și a î 
intat singur spre poartă, din f 
căreia a pasat mingea aceluia c 
îl servise : IORDĂNESCU n-a a 
de făcut decit o simplă form: 
tate, înscriind ușor pe lingă I 
lyom. Stadionul a acceptat frun 
sețea golului, dar nu s-a împă 
cu ideea înfrîngerii, manifest 
du-și nemulțumirea.

Experiența de joc, manevr 
tehnice și tactice aplicate cu ri 
dare, calm și uneori cu ușurir 
au avut cîștig de cauză în f 
grabei atacurilor furibunde și 
stăpînirii nervilor.

Aurel C. NEAGl

RITM DEBORDANT, FINALIZARE DEFECTUOAS

lingă deschiderea scorului, în
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pe 
min. 40, cînd lovitura de cap a 
lui Barna a fost deviată mira
culos de Bucu în corner.

După pauză, aspectul jocului 
s-a schimbat în mod evident în 
bine. Ambele echipe desfășoară 
acum un fotbal mai angajant, 
mai cursiv, mai spectaculos. în 
mod surprinzător, însă, tot oas
peții’ vor fi aceia care au posi
bilitatea de a înscrie. Și nu o 
dată, ci de două ori, prin același 
Nemțeanu, care în min. 46 și 51 
a spulberat iluziile ieșene în- 
tr-un rezultat bun.

Treziți, în sfîrșit, la realitate, 
timișorenii vor trece în conți-' 
nuare la cîrma jocului și, măci- 
nînd treptat apărarea adversă, 
vor reuși, după un mare număr 
de ocazii ratate, să înscrie în 
acel minut 78. Finalul partidei îi 
găsește pe oaspeți luptînd din 
răsputeri, în 10 oameni, fără să 
reușească egalarea, și pe gazde 
apărîndu-și cu succes mica, dar 
prețioasa zestre de un gol, gra
ție căreia s-au instalat în frun
tea clasamentului.

Mihai IONESCU

%

C.S. T-viște — „U“ Craiova 
Sportul stud. — F.C.M.

I. 
II.

*111. Corvinul — S.C. Bacău 
IV. F.C. Constanța — Petrolul
V. Politehnica Tim. — Poli, Iași 

F.C. Argeș — Jiul 
U.T. Arad — Dinamo 
F.C. Bihor — Olimpia S.M. 
Atalanta — Internazionale 
Foggia — Lazio 
Roma — Lanerossi 
Verona — Napoli 
Fiorentina — Bologna

VI. 
VII. 

VIII.
IX.
X.

XI. 
XII. 

XIII.

i 1
1
1
1 

i 1
1
1
1
2
1

X
2 

X

SĂTMĂRENILOR

FOND TOTAL DE CIȘTIGURI : 
653.551 LEI.

NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA EXCEPȚIONALĂ PRONO- 

EXPRES DIN 26 MARTIE 1978

15 8 ;
13 11;

Extragerea I : 21 34 45 18 
extragerea a Il-a : 10 17 38 3 
extragerea a III-a : 27 28 32 15 12 

; extragerea a IV-a : 10 21 23 26 
7 ; extiagerea a V-a : 13 42 2 31 
; extragerea a Vl-a : 32 42 23 7 
; extragerea a Vil-a : 20 16 3 
32 ; extragerea a VIII-a : 39 40 
45 1. FOND TOTAL DE CÎȘ-

43
45
14
16
39
31
TICURI : 1.316.075 lei.

Plata cîștigurilor se va face în 
Capitală începînd din 8. IV. pină la 
26. V., în țară aproximativ din 12. 
IV. pină la 26.V.1978 inclusiv, iar 
prin mandate poștale aproximativ 
din 12.IV.1978.

ORADEA, 26 (prin telefon)
Dintr-un meci care se anunța 

tul de simplu pentru gazde, a 
o partidă zbuciumată, plină de__
matism, șl o victorie obținută de bi- 
horeni „pe linia de sosire". Jocul a 
fost în permanență contractat, due
lurile pentru minge s-au purtat cu 

asemenea condiții 
a scăzut foarte 
rivală a echipei 

cu multă comba- 
prima repriză s-a

des- 
ieșit 
dra-

toată tăria șl în 
calitatea acțiunilor 
mult. Tradiționala 
orădene a evoluat 
tivitate șl dacă în ,____ ___ ____
arătat destul de puțin periculoasă în 
atac, după pauză a avut o perioadă 
cînd s-a aflat la conducerea jocului, 
perioadă care a coincis cu egalarea 
obținută în min. 65 de MUREȘAN, 
la o mare învălmășeală în fața por
ții lui Albu și după ce Kaizer co
misese un fault in atac nesancțîonat 
de arbitru. Eforturile orădenilor din 
prima repriză, deși insuficient coor
donate, s-au soldat cu deschiderea 
scorului în min. 18. cînd Naom i-a 
pasat lui Kun II, iar acesta a trimis 
o excelentă minge printre doi Iui 
GHERGHELI (aflat după opinia noas
tră în poziție de ofsaid, nesemnali
zată de arbitrul Gheorghe Vasilescu 
n> și acesta a șutat pe jos, Înscriind. 
Deci două goluri discutabile, perfec
tă... egalitate, cum era înscrisă șl pe 
tabela de marcaj. Un moment cu 
implicații pentru desfășurarea meciu
lui l-a reprezentat eliminarea lui Kun 
II (min. 70). pentru fault violent a- 
sunra lui Hațeganu.

Ultimele 20 de minute, pline de

C. S. TÎRGOVIȘTE - UNIVERSITATEA CRAIOVA 1-0 (1-0)
Stadion Municipal ; teren foarte bun ; timp noros ; spectatori — ap 

ximativ 20 000. A înscris: TĂTARU (min. 23). Șuturi la poartă: 20—9 ( 
poartă : 8-3). Cornere : 6—1.

C. S. TIRGOVIȘTE : Coman 8 — Gheorghe 8, FI. Alexandru 8, Ene 
Pitaru 8 — Furnică 7, Kallo 9, Tătaru 8 — Grigore 7, Sava 7 (min. 84 
Ștefânescu), Marinescu 7 (min. 30 Martin 6).

UNIVERSITATEA : Lung 7 — Negrilă 7, Tilihoi 7, C. Ștefânescu 8, I 
rima 6 — Geolgău 6 (min. 46 Cămătaru 6), Țicleanu 6 (min. 75 Q®țu 
Beldeanu 7 — Bălăci 6, Ungureănu 6, Marcu 5. \

A arbitrat : C. Dinulescu 8 ; la linie : V. Roșu și N. Suciu (toii.< 
București).

Trofeul Petschovschi : 10. La juniori : 0-2 (0-1).

TIRGOVIȘTE, 26 (prin telefon)
C.S. Tîrgoviște a avut o primă 

repriză excelentă (după opinia tu
turor, cea mai bună din acest cam
pionat), perioadă în care i-a reușit 
totul (minus finalizarea...), sufocîn- 
du-și, pur și simplu, partenerii de 
întrecere. în deosebită vervă de

LE-AU LIPSIT DOAR 4 MINUTE...
F. C. BIHOR - F. C. OLIMPIA 2-1 (1-0)

Stadion F.C. Bihor ; teren bun ; timp frumos ; spectatori — aproxima
tiv 18 000. Au marcat: GHERGHELI (min. 18), MUREȘAN (min. 65). PO
POVICI (min. 87, din 11 m). Șuturi la poartă: 11-8 (pe poartă: 4—2). 
Cornere :

F. C.
Naom 6, 
dan 7.

F. C.

11-4.
BIHOR : Albu 7 — Z. Naghi 6, Bigan 6, Lucaci 7, Popovici 7 — 
N. Marian 6 (min. 82 Palo), Kun II — Lupău 6, Ghergheli 6, Fil-

OLIMPIA : Feher 7 — Popa 6 (min. 60 Hațeganu, min. 70 Ghen- 
cean 6), Smarandache 7, Marcu 6, Bocșa 5 — Sabou 6, Kaizer 7, Bathori 
II 6 — Mureșan, 6, Mathe 6, Helvei 6.

A arbitrat : M. Popescu 5 ; la linie : I. Roșoga și Gh. Vasilescu II - 
ultimul cu greșeli (toți din București).

Cartonașe galbene : MUREȘAN, SMARANDACHE.
Cartonașe roții : KUN II.
Trofeul Petschovschi : 7. La juniori : 0—5 (0—1).

nervi, au văzut echipa orădeană a- 
tacind disperat, în vreme ce sătmă
renii răspundeau prin contraatacuri 
destul de tăioase, „semnate" Kaizer 
sau Helvei. Va fi pînă la urmă un 
meci egal ? Nu. Pentru că în min. 
87, la o mare învălmășeală în fața 
porții lui Feher, cu vreo 7 jucători 
din ambele părți în careul mic, Măr
cii comite hent după ce orădenii tri
miseseră de 2—3 ori balonul spre 
plasa porții adverse ; penalty (deci
zie corectă), transformat de PO
POVICI.

F.C. Bihor obține doar o victorie 
de ultim moment, din pricina com
portării sub așteptări in partida de 
azi. Olimpia s-a aflat doar la 4 mi
nute de o egalitate pentru care a 
luptat foarte mult. Conducătorul în- 
tîlnirii trebuia să fie mai sever în 
sancționarea atacurilor neregulamen
tare. Pină la cartonașul roșu al lui 
Kun n. se impuneau multe altele 
galbene.

Eftimie IONESCU

joc, Kallo, secondat cu brio 
Tătaru, a acționat pe un front Îs 
recuperînd baloane în propria | 
mătate de teren, anga jinduiri i 
echipierii (care nici ei nu au 
mai prejos) cu pase de chinogj 
mă sau pătrunzînd periculos, p 
acțiuni individuale, spre poa 
apărată de Lung. Șutul la poai 
acest vechi și... mereu nou pro< 
deu tehnic, a fost însă în suferit 

în primele 45 de minute, era 
venii, surprinși de ritmul deb 
dant impus de formația locală, 
au găsit altă soluție decit să str 
gă rindurile în defensivă, apăr 
du-se, uneori, eroic, în frunte 
Ștefânescu. Atacurile succesive 
tîrgoviștenilor, încheiate cu sut 
periculoase, expediate de Tata 
Kallo, Marinescu sau Grigore și- 
găsit, în min. 11, finalitate, ba 
nul oprindu-se în poarta lui Lu 
Dar tușierul N. Suciu, „pe fa: 
a semnalizat prompt poziția 
ofsaid a lui Tătaru, cel care 
trodusese balonul in plasă. Gaze 
sint în continuare dez.1-.- — ra
tează însă Kallo (min. 14)' și S: 
(min. 15). pentru ca in min. 
să se înscrie golul victorie : C 
gore centrează de pe pzrte*  
tă, balonul ajunge la T.A 
care, printr-o piruetă, ii eaj 
în poartă : 1—0.

La reluare, eforturile depi 
jucătorii tirgovișteni incep^ s< 
spună cuvîntul pe fondul Uiftf 
viriment craiovean. Și astfel, pa 
da se echilibrează, fazele altern 
ză de la o poartă la alta. Rate 
Martin (min. 49). il imită Cămăt 
(min. 50), apoi Sava trimite 
capul mingea in bară (min. 
Tătaru (min. 64) este blocat cura 
la picioarele lui Lung, iar în n 
70 o „bombă" a lui Țicleanu « 
apărată de Coman.

Gheorghe NERTE:



VENIT SI RÎNDUL CAMPIONILOR
U. T. ARAD - DiNAMO 1-0 (0-0)RAD, 26 (prin telefon)

Irașul de pe Mureș uitase, par- 
de celebrul meci cu Feijenoord. 
renit însă, după atîția ani, acest 
Itabil derby cu echipa campioa- 
t- toate pasiunile pentru fotbal 
I tragerilor au renăscut iarăși, 
f--' «r primăvara. Stadionul a 
I luat cu asalt, au mai rămas 
tai susținători și pe afară, iar 
gr-sccasta iși avea două surse : 
Snele echipei 
f ales startul 
fiilor în acest 
tpa antrenată 

șah în
SStoarea „<

bucureștene, dar 
excelent al tex- 
retur. Mai mult, 
de Ion Ionescu 
ultima etapă pe 

Cupei", la Craiova, 
I acum cei mai mulți doreau un 
bes și in disputa cu formația 
kpioană. Speranțe mari, dar plă- 
I cu multe emoții, pentru că a- 

trecut fusese „remiză" (3—3), 
acum trei campionate Dinamo 

ligase aici. Emoțiile aveau să 
leze pină în finalul partidei, 
fă un duel susținut, în care 
LA. a cîștigat, alergînd mult 
fă acest succes.
knamo nu venise fără ambiți
ei. Avea să dovedească acest 

ru chiar în primele minute cînd, 
t fi va pierde pe Dobrău (ac
erat la un duel cu Cura), se 
apăra bine și va mînui cu abi- 
te arma contraatacului. Al. 
'.io van și Vrînceanu vor pro
re mare panică în defensiva a- 
ggnă, dar ei nu vor avea cu- 
al să finalizeze prin șut pe 
ițjă^feețiumle tăioase din min.

OAR 0 REPRIZĂ, DOAR 0 ECHIPĂ
SPORTUL STUDENȚESC - F.C.M. REȘIȚA 2-0 (2-0)

Stadion „Republicii" ; teren desfundat ; timp închis ; spectatori - 
Iroxi motiv 3 000. Au marcat : IORGULESCU (min. 22) și CHIHAIA (min. 

din 11 ml. Șuturi la poartă : 16—6 (pe poartă : 5-1). Comere : 6-8.
SPORTUL STUDENȚESC : Răducanu 6 — Tânăsescu 6, Cazan 8, Gri- 

re 7, Manea 6 — Rădulescu 9, Munteanu 6 (min. 84 Cățoi), O. lones-
7 — Stroe 6 (min. 46 Grosu 6), Iorgulescu 7, Chihaia 7.

| T.C.M. REȘIȚA : llieș 6 — Chivu 6, Porațchi 6, Hergane 6, Boțonea 5 
Irortic 7, Bojin 5 (min. 46 Uțiu 6), Bora 5 (min. 46 Telescu 6) — Atodi- 
lei 7, Oancea 5, Fierea 5.

A arbitrat : O. Ștreng 8 ; la linie : FI. Pitiș (ambii din Oradea) și 
Topan (Cluj-Napoca).

Cartonașe galbene : PORAȚCHI.
Trofeul Petschovschi : 9. La juniori : 0-0.

Stadion U.T.A. ; teren foarte 
ximativ 22 000. A marcat : LEAC 
poartă : 10—3). Comere : 9—7.

U.TJÎ. : Iorgulescu 7 — Bîtea 
Schepp 6, Broșovschi 7 — Cura 
Coraș 7.

DINAMO : Bulancea 8 — Cheran 6, Sătmăreanu II 8, Dobrău (min. 
14 Augustin 6), Lucuță 7-1. Marin 5 (min. 63 Ghiță 6), Dinu 8, Custov 6 

— Al. Moldovan 8, D. Georgescu 6, Vrînceanu.
A arbitrat : V. Tătar (Hunedoara) 8 ; la linie : T. Crișan (Cluj-Napo- 

ca) și 1. Branga (Tg. Jiu).
Cartonașe galbene : SĂTMĂREANU II.
Cartonașe roșii : VRÎNCEANU.
Trofeul Petschovschi : 9. La juniori : 2-0 (0-0).

15,

•

17, 43 și 44, cind campionii 
puteau înscrie. Nu-i mai puțin 
adevărat însă că cea mai mare 
ocazie a primei reprize au avut-o 
gazdele, cind, după ce vor rata 
prin Cura (min. 10) și Domide 
(min. 25), Leac se va afla la nu
mai 3 metri de gol în min. 27, 
dar se va pierde în fața uriașei 
ocazii. Dinamoviștii jucaseră mai 
matur în prima parte, avînd în 
Dinu un om neobosit și îndîrjit, 
dar ei și-au oprit ofensiva 
preajma careului advers.

U.T.A. va încerca după pauză 
să iasă din inhibiția 
generată de numele 
verse. Și va izbuti

în

care fusese 
echipei ad- 
acest lucru

bun ; timp excelent ; spectatori - apro- 
(min. 54). Șuturi la poartă: 18-11 (pe

6, Gali 7, Kukla 9, Giurgiu 6 — Leac 8,
6 (min. 63 Nedelcu II 6), Domide 8,

printr-un iureș susținut in pri
mele 10 minute de la reluare. Por
tarul Bulancea va rezolva două 
faze grele în min. 50 și 52, dar 
în min. 54, vrînd să-și scape e- 
chipa de asalt, I. Marin trimite, 
de Ia marginea careului mare, min
gea acasă, fără să se uite, fără să 
vadă că la 8 m în fața buturilor 
dinamoviste se mai afla și LEAC 
care, primind balonul cadou, a 
înaintat și a înscris plasat : 1—0. 
Gazdele mai au o șansă să se 
desprindă, peste 10 minute, la 
centrarea lui Domide, după care 
încep emoțiile pentru suporterii 
arădeni. Pentru că Dinu este ne
obosit, Sătmăreanu II devine un 
vîrf cu ambiție, iar Al. Moldovan 
și Vrînceanu vor trece cu ușurin
ță de adversarii direcți. Dinamo 
însă nu egalează, chiar dacă in
sistă, deoarece Iorgulescu se opu
ne salvator la primul șut pe poar- 
țâ al bucureștenilor (min. 68), iar 
acțiunile lui Dinu (min. 78 și 84) 
și Sătmăreanu II (min. 79 și 87) 
trec cu puțin pe lingă restabilirea 
egalității. U.T.A. va mai zvîcni și 
ea în min. 81, dar va rata Nedel
cu II, pentru ca din min. 85 să 
aibă și superioritate numerică, 
Vrînceanu fiind eliminat pentru 
lovirea fără balon a lui Kukla, 
care-1 faultase la o fază de joc, 
decizie justă a arbitrului de cen
tru, indulgent însă cu anumite 
faulturi comise în prima parte de 
Giurgiu, Sătmăreanu n și Leac.

Mircea M. IONESCU

VICTORIE LA LICITĂ
ÎNTR-UN MECI ASPRU

F. C. ARGEȘ - JIUL 2-1 (1-1)
Stadion „1 Mai" ; teren bun ; timp frumos, puțin vint ; spectatori — 

aproximativ 15 000. Au marcat: MULȚESCU (min. 14), DORU NICULAE 
(min. 45), IVAN (min. 54). Șuturi la poartă : 18-6 (pe poartă : 8-2). Cor
nete : 15-2.

F. G ARGEȘ : Speriata 6 - Zamfir 7, Stancu 7, Cirstea 7, Ivan 8 - 
Iatan 5 (min. 32 Roșu 7), Bărbulescu 6, lovănescu 7 — Doru Niculae 7, 
Radu II 5, Dobrin 8.

JIUL : Cavai 6 — P. Nicolae 6, Bădin 7, Ciupitu 7, P. Grigore 6 — 
Rusu 5. Mulțescu 7, Stoichiță 6 (min. 49 Covaci 5) - Sălăjan 6, Dumi- 
trache 5, Bucurescu 5.

A arbitrat : C. Bărbulescu 7 ; la linie : V. Ivanovici și S. Stăncescu 
(toți din București).

Cartonașe galbene : P. NICOLAE
Trofeul Petschovschi : 7. La juniori : 2-0 (1-0).

PITEȘTI, 26 (prin telefon)
La prima vedere, se putea spune 

că in „Trivale*  va fi un meci „H- 
niștit", dată fiind situația din cla
sament a celor două echipe. Din 
păcate (cineva se referea și la niște 
polițe), n-a fost așa. Am asistat 
la un med aspru, cu spiritele în
cinse încă din start, amplificate de 
faultul lui P. Nicolae asupra lui 
Dobrin (min. 5), apoi de golul mar
cat de oaspeți, care a adus multă 
iritare prin tribune. Ritmul de joc 
a fost destul de vioi, angajamentul 
bun, dar au fost și atitea faulturi 
inutile și urite. care au rupt me
dul în „bucățele*.  Arbitrul a avut 
o sarcină dificilă, a sacrificat și 
legea avantajului, dar ar fi trebuit 
să apeleze la cartonașe galbene, 
pentru că mulți jucători parcă a- 
lergau după ele...

F.C. Argeș a început bine, însă 
lovănescu (min. 4 și 13) și Doru 
Niculae (min. 10) n-au reușit să 
fructifice ocazii bune. Mai mult, în 
min. 14, ițele piteștenilor erau 
încurcate zdravăn : pe contraatac. 
Stoichiță i-a pasat Iui MULȚESCU 
care, nemarcat, de Ia 20 de metri, 
a expediat un „șut-bombă" aproa
pe de vinclu. Speriata a rămas ca 
stană de piatră și n-a schițat niti 
un gest în minutul următor. Do
brin a ratat egalarea. încet-încet 
gazdele au luat jocul pe cont pro
priu, dar golurile așteptate n-au 

venit Pe fondul furtunii din careul 
oaspeților au apărut două contra
atacuri, șuturile lui Sălăjan fiind 
destul de periculoase. în min. 45, 
ceea ce era firesc s-a întîmplat — 
egalarea : Roșu a trimis Ia intim- 
plare un șut-eentrare și toți — apă
rători sau atacanți — au crezut că 
mingea este irecuperabilă ; doar 
Dobrin a gindit altfel și, cu un 
efort lăudabil, a retrimis mingea 
in fața porții, din apropierea liniei 
de fund, iar DORU NICULAE a 
inserts in poarta goală.

După pauză, echipa gazdă mani
festă aceeași insistență ofensivă și 
înscrie destul de repede : în min. 
54, IVAN combină cu Radu II, a- 
cesta ii pasează înapoi și, de Ia 
18 metri, fundașul piteștean are in
spirați*  să șuteze, marcind Ia colț. 
La poarta lui Cavai este un ade
vărat asediu, iar P. Nicolae evită 
un gol ca și făcut Ia șutul lui 
lovănescu (min. 60). Cu prețul unor 
eforturi disperate, apărătorii Jiului 
rezistă, dar, practic, pe teren este 
o singură echipă — F.C. Argeș. 
După aspectul jocului, victoria gaz
delor este meritată, dar putea fi 
și... 2—2 în min. 77, cînd stadionul 
a amuțit la o excelentă fază a lui 
Mulțescu : Ia marginea careului 
mare, acesta a driblat 3 apărători 
și a șutat spre vinclu, dar mingea 
a trecut cu puțin pe lingă poartă™

Constantin ALEXE

■Nepotrivit moment pentru lan- 
■na roșie a Diviziei A, F.C.M. 
Bșița, să spere cu șanse de reu- 
K intr-o surpriză, ieri, la Bucu- 

Pentru simplul motiv că, 
■unind multe puncte, atît acasă 
I și in deplasare, partenera de 
■secere, Sportul studențesc, pă- 
■nsă acum de conștiința valorii 
Isamblului ei — a adăugat la cu- 
lscutele-i calități o nonșalanță 
fcarmantă. Intr-atît de sigură de 
■sibilitățile ei a fost formația alb- 
Igrilor, incit nici terenul (desfun- 
It de partida disputată în ajun) 
la constituit o stavilă în drumul
I sprk- o nouă victorie. Masivă și 
r.e j^șezată in spațiul de joc, 
trip?.- bucureșteană s-a impus mai 
It decît arată rezultatul final, în 
jate zonele, în ambele mari mo- 
knte fundamentale ale jocului, în 
■a unui adversar de un gabarit 
eî redus și dominat, în primul 
r.d. de propriile-i emoții și slăbi- 
Lni. în zadar a căutat antreno-
II Ion Motroc să-și ia din timp 
■gurile de precauție, indicîndu-le 
(liliputanelor aripi, Atodiresei și 
lorea (nu mal înalți. ca... Portic) 
p marcaj strict la fundașii Manea

Tănăsescu în situațiile de „urca- 
I*  a acestora în atac, odată cu 
l'.ocul alb-negru“. Derutanta miș- 
Lre în teren a formației gazdă, 
L infiltrări insidioase în linia I 
e fundașilor și mijlocașilor, a 
rodus cu regularitate fisuri in
Lun sistem defensiv reșițean in
eficient întărit de componenții li- 
tei mediane, mai ales în prima 
arte a partidei.

A fost perioada de joc, aceasta 
a primelor 45 de minute, în care 
— la comanda dirijorului Rădules
cu (deocamdată component al lotu
lui reprezentativ, dar cu îndreptă
țite aspirații la un Ioc în „ll“-le 
naționalei) — Sportul studențesc a 
tatonat foarte puțin și apoi s-a 
„desprins". Apărînd cînd la pasa 
decisivă, cînd la finalizare, Rădu
lescu a „croșetat" în stilul lui per
sonal (în min. 22), a pătruns în 
careu de unde i-a pasat, scurt, la
teral, coechipierului IORGULESCU; 
un șut puternic, dintr-o bucată, al 
acestuia și balonul a atins plasa 
porții. Nu mult mai tîrziu (min. 
33) a fost rîndul autorului primu
lui gol să creeze faza-pericol, dar 
pătrunzînd pină la marginea ca
reului mic, a fost agățat de por
tarul llieș care, în disperare de 
cauză, a încercat să-1 blocheze la 
picioare : 11 metri clar, transfor
mat fără probleme de CHIHAIA. 
Cu 2—0 la pauză, Sportul studen
țesc și-a văzut în continuare de 
jocul ei, dar, liniștită în privința 
soartei partidei, n-a mai avut a- 
ceeași insistență în apropierea 
16-lui advers. O repriză în care, cu 
doi mijlocași noi în teren (Telescu 
și Uțiu), mai dispuși la travaliu, 
F.C.M. Reșița a „urcat*  mai des și 
mai consistent în jumătatea cea
laltă, dar, întîlnind în ultimă in
stanță opoziția dîrză și sigură a 
centralilor Cazan și Grigore, n-a 
obținut decît o suită de cornete. 
Platonică satisfacție pentru o echi
pă avidă de puncte I

Gheorghe NICOLAESCU

DESPRINDERE GREA, DAR MERITATĂ
F. C. CORVINUL - S. C. BACĂU 3-1 (1-1)

Stadion Corvinul ; teren bun, puțin moale ; timp frumos ; spectatori - 
aproximativ 11 000. Au marcat : GEORGESCU (min. 36), BOTEZ (min. 44), 
ȘURENGHIN (min. 46), AGUD (min. 89). Șuturi ta poartă : 13-5 (pe 
poartă : 8—3). Cornere : 13—5.

CORVINUL : I. Gabriel 7 — Niculescu 6, Merlă 6, Gălan 6, Văetuș 7 — 
Angelescu 7, Radu Nunweiller 6 (min. 46 Șurenghin 7), Dumitriu IV 8 - 
Lucescu 7, Agud 7, Georgescu 7.

S. C. BACĂU : Ursache 6 — Pruteanu 6, Lunca 6, Catargiu 7, An- 
drieș 6 — Vamanu 8, Cărpuci 6, Panaite 6 — Pană 6 (min. 39 Solomon 5), 
Botez 6, Florea 6 (min. 60 Antohi 5).

A arbitrat : L Igna 8 ; la linie : FI Logofătu și l. Honig (toți din 
Arad).

Cartonașe galbene : ANDRIEȘ, NICULESCU, DUMITRIU IV, PA
NAITE.

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

HUNEDOARA, 26 (prin telefon)
Ca și precedentele întîlniri, din 

anii trecuți, și aceasta de acum a 
creat emoții- hunedorenilor, care 
(nota bene !) nu cîștigaseră nici
odată în fața echipei antrenate de 
cuplul D. Nicolae-Nicilșor și N. 
Vătafu. Marcajul strict practicat 
de oaspeți (tînărul Andrieș, de pil
dă, a fost permanent umbra lui 
Lucescu), ca și frumoasele și ra
pidele ieșiri în atac regizate de 
Vamanu au creat destule dureri 
de cap localnicilor. Din acest mo
tiv, ei s-au precipitat, greșind 
foarte mult. Prima ocazie de gol 
o înregistrăm în min. 15, cind Ni
culescu a executat un voleu ful

gerător (de la circa 30 m) la o 
minge respinsă de Ursache, pe 
care tot acesta o trimite în corner. 
Două minute mai tîrziu, Angeles
cu luftează in careu, dar Vamanu 
șutează de la 7—8 m în brațele lui
I. Gabriel. Jocul este foarte dis
putat, dîrz, pe alocuri chiar a- 
prins și arbitrul fluieră multe ne- 
regularități. Profitînd de liberta
tea de acțiune de la mijlocul tere
nului, băcăuanii au momente de 
dominare, întrerupte de cîteva in
filtrări excelente în atac ale lui 
Văetuș, a cărui pasă decisivă nu a 
fost însă exactă. Fazele clare în. 
ofensivă ale gazdelor lipsesc ast
fel pină in min. 36. Atunci, Radu 

Nunweiller trimite in diagonală; 
de pe dreapta, o minge pe care 
GEORGESCU, complet nemarcat; 
o fructifică plasat cu capul. Des
chiderea scorului înviorează pe hu- 
nedoreni, fundașii băcăuani ape
lează tot mai mult la trimiterea 
mingii în corner. în min. 43, Bo
tez luftează în careul advers, risi
pind o mare ocazie de egalare,' 
care se va produce, totuși, un mi
nut mai tîrziu : Pruteanu execută 
o lovitură liberă de la 26 m late
ral dreapta, la minge sar, ea Ia.„ 
fotograf, Niculescu, Merlă, Gălan, 
portarul I. Gabriel pierde și el 
traiectoria balonului, pe care BO
TEZ îl va trimite cu capul in goL

La reluare, proaspătul introdus 
ȘURENGHIN este bine servit de 
Dumitriu IV în careu șî hunedo- 
reanul șutează sec sub „transver
sală" : 2—1. Oaspeții mai cred în™ 
tradiție, ies în atac și în min. 83 
Catargiu îi dă lui Panaite o min
ge de gol, ratată însă copilărește 
de acesta, spre ușurarea tribune
lor. Cu un minut înainte de final, 
Angelescu îl lansează excelent pe 
AGUD și cursa frumoasă a aces
tuia se încheie cu un gol tot atît 
de frumos. O victorie meritată, 
pentru care gazdele au luptat 
foarte mult și care va constitui 
suportul lor moral pentru abor
darea viitoarelor partide, ce se a- 
nunță tot atît de dificile.

Stelian TRANDAFIRESCU

.A CONSTANȚA, CA LA... ISTANBUL
^-NSTANȚA, 26 {prin telefon)
- âouă echipe aflate în subsolul 

-* —*2-  „et.vjlui, sărace în puncte, s-au 
Gx.-: intr-o dispută aprigă, pe o 

e aspră (rafale de ploaie rece) 
pe un teren presărat cu băltoace, 

itoare cu cele văzute pe mi- 
în recenta 

naționale, 
și s-a ju- 
a acestui 
surprlnză- 
facem a-

■ecran la Istanbul 
Ldă a echipei noastre 

trebuia să se joace 
iar prima repriză

. tăios a aparținut — 
Petrolului. Și cînd

E^s±rmație avem în vedere mo- 
cum „ll“-le antrenat de Valen- 
Stănescu a acționat în teren, 

im jucătorii oaspeți au știut și 
i reușit să se adapteze condițiilor 
îproprii în care s-au consumat 
utilitățile-". Petrolul s-a apărat 
:act, cu Sotir și Negoiță „în sca- 

cu o linie de mijloc mobilă, 
mpă de pe care au pornit mingi 
ngi trimise în adîncime spre State, 
iporan și Dobrescu, lansat pe cu- 
are libere de „bătrinul" echipei 
1. Dumitrescu. Câteva acțiuni de acest

sss

fel, simple și eficace, au adus ju
cătorii oaspeți în poziții ideale de 
șut, dar Toporan (min. 6) a șutat 
în transversală, Fl. Dumitrescu (min. 9) 
a reluat din plonjon peste poartă, 
pentru ca în min. 14 și 28 același 
Toporan, scăpat singur numai cu 
Ștefănescu în față, să rateze incre
dibil. Golul din min. 42 (combinație 
State — Dobrescu, centrare a aces
tuia și reluare imparabilă din 6 m 
a lui TOPORAN) a fost urmarea 
firească a acestui mod de a acționa.

După pauză fotbaliștii constănțenl 
— probabil aspru muștruluiți la ves
tiar — au început să joace din-ce 
în ce mai bine și — cu o pregătire 
fizică superioară — au reușit ceea 
ce puți»i mai sperau : o victorie 
chiar La două goluri diferență. în 
ultimul sfert de oră al meciului a- 
tacurile gazdelor au devenit debor
dante și inevitabilul s-a produs în 
min. 77, cînd IGNAT a trimis cu 
efect balonul în colțul lung al porții 
Iui Constantin. Acest gol egalizator 
a descătușat parcă energiile unei

F. C. CONSTANȚA - F. C. PETROLUL 3-1 (0-1)
Stadion „1 Mai" ; teren alunecos ; timp ploios ; spectatori - aproxi

mativ 5 000. Au marcat: TOPORAN (min. 42), IGNAT (min. 77), BÂLOSU 
(min. 85), BUDURU (min. 89). Șuturi la poartă : 19-10 (pe poartă : 8-4). 
Cornele : 10-2.

F. C. CONSTANȚA : Ștefănescu 7 — Mustafa 6, Antonescu 6, Bălosu 
7, Turcu 7 - Hofmeister 6, Ignat 7, Buduru 7 - D. Zamfir 6, Peniu 5, 

- Tararache 5 (min. 46 Codin 6).
F. C. PETROLUL : Constantin I 7 — Gh. Dumitrescu 5, Sotir 7, Negoiță 

5, Butufei 6 - Simaciu 6, N. Florian 6, Dobrescu 7 - State 5, Toporan 7, 
Fl. Dumitrescu 7.

A arbitrat : N. Georgescu 6 ; la linie : V. Teciu și D. Rădulescu (toți 
din București).

Cartonașe galbene : NEGOIȚĂ.
Trofeul Petschovschi : 9. La juniori : 1—0 (0—0).

echipe ce nu-și găsise pînă atunci 
cadența și care a marcat apoi prin 
BALOSU (cu o lovitură de cap, la 
un corner executat de Buduru) și 
BUDURU, care — cu un minut îna
inte de final — a sancționat prompt 
o greșeală nepermisă a fundașului

dreapta Gh. Dumitrescu. Surprinză
tor de ezitant arbitrajul lui N. Geor
gescu, el dezavantajînd echipa plo- 
ieșteană prin cîteva din deciziile sale.

Laurențiu DUMITRESCU

iN CURIND

LOZUL
PRIMĂVERII
La cererea participanților. 

Administrația de Stat Loto
— Pronosport va pune în 
vinzare o nouă emisiune spe
cială limitată : LOZUL PRI- 
MAVERn!

Vor fi atribuite autoturis
me „Dacia 1300“ și cîștiguri 
de 50.000 lei.

Se vor acorda cîștiguri su
plimentare din fond specia’, 
în valoare de 1.700.000 lei.

Lozul Primăverii va fi pus 
în vinzare Ia agențiile Loto
— Pronosport și prin vînză- 
torii volanți.



ÎN DIVIZIA OASPfJII -DOAR DOUĂ VICTORII ÎN 27 DT MECIURI 1
SERIA I —-------
NITRAMONIA Făgăraș 4 (1)
C.S.U. Galați 2 (1)

fAGARAȘ 26 (prin telefon). 
Partidă de mare luptă, dar co
rectă. Victoria gazdelor s-a con
turat greu, âbia în ultimul sfert 
de oră al jocului. C.S.U. Galați, 
departe de cea care a fost re
prezentanta noastră în „Cupa 
Cupelor* 1, s-a zbătut mult pentru 
a „ciupi" un punct măcar, dar 
cîteva „gafe în bloc*  ale apă
rătorilor i-au privat pe oaspeți 
de un rezultat mai bun. Con
trar cursului jocului, scorul este 
deschis de studenții gălățeni în 

. min. 28, prin Sima. Gazdele, sur
prinse de acest gol neașteptat, 
acuză șocul cîteva minute, dar 
își revin repede, trecînd din nou 
la cîrma jocului. In min. 33, în
scriu prin Drăgoi un gol ne
regulamentar, just anulat de ar
bitru, deoarece atacantul făgără- 
șan comisese un fault înainte de 
a marca. Un minut mai tîrziu 
însă, același Drăgoi înscrie, șu
tind sec sub „transversală*.

i SIGHET, 26 (prin telefon). Meci 
aspru, dar, spre lauda celor două 
formații, desfășurat in limitele 
deplinei sportivități. Nevoia de 
puncte a făcut ca fiecare din cele 
două echipe să urmărească vic
toria, dar plnă la urmă rezulta
tul de egalitate este echitabil du
pă aspectul jocului.

Partida Începe in ritm vioi și 
în min. 3 Grindeanu șutează nă- 
praznic, dar Lăzăreanu salvează. 
In continuare fazele se succed 
cu repeziciune la ambele porți 
șl în min. 33 Arezanov (C.I.L.) 
ratează incredibil de la 4 ml 
Clujenii contraatacă periculos, 
mai ales prin Vidican (un tinăx 
foarte talentat), însă cei care vor 
deschide scorul sînt gazdele, prin 
Ciohan I (min. 55), care a șutat 
puternic din Interiorul careului 
mare. Clujenii nu se împacă cu 
spectrul înfringeril și în min. 69 
același Vidican ia o acțiune pe 
cont propriu, ajunge la margi
nea careului mare, șutează in ba
ră și de aici mingea intră in

• Viitorul Scornicești a cîști- 
gat derbyul seriei a Vl-a cu Pro
gresul Corabia • Rezultate sur
priză la Oltenița și Oradea — 
Ș.N.O. și înfrățirea au „remizat* 
acasă • Scorul etapei la Foc
șani ; Unirea — Victoria Le hi iu 
7—0 • Industria sîrmei C. Turzii* 
la a doua înfrîngere.

SERIA I
Dorna Vatra Dornei — Zimbrul 

Suceava 4—0 (1—0), Avintul Fra
sin — Cetatea Tg. Neamț 5—1 
(1—0), I.T.A. Piatra Neamț — 
Unirea Șiret 3—1 (1—0), Metalul 
Rădăuți — Cimentul Bicaz 2—0 
(0—0), Șiretul Bucecea — Crista
lul Dorohoi 1—o (0—0), Foresta 
Fălticeni — A.S.A. Cimpulung 
Moldovenesc 3—1 (1—1), Minerul 
Gura Humorului — Metalul Bo
toșani 2—0 (1—0), Bradul Roznov
— Laminorul Roman 2—2 (1—1).

După etapa a XVIII-a. pe pri
mele locuri în clasament : 1. Mi
nerul Gura Humorului 33' p (go
laveraj 49—10), 2. Foresta Fălti
ceni 25 p (31—15), 3. Laminorul 
Roman 24 p (28—19).

SERIA A H-A

Flacăra Murgeni — Letea Ba
cău 1—0 (1—0), Chimia Mărășești
— Constructorul Vaslui 2—0
(1—0), Nicolina Iași — C.S.M. 
Borzești 1—1 (0—1), Minerul Co
rn ăn ești — Aripile Bacău 2—0 
(1—0), Partizanul Bacău — Con
structorul Iași O—i (0—1), Ener
gia Gh. Gheorghiu-Dej — Oituz 
Tg. Ocna 3—0 (2—0), Rulmentul 
Bîrlad — TEPRO Iași 1—0 (0—0), 
Petrolistul Dărmănești — Petrolul 
LIoinești 1—2 (1—2).

I’e primele locuri : 1. Construc
torul Iași 30 p (52—12), 2. Letea 
Bacău 25 p (55—11) 3. C.S.M. Bor
zești 24 p (47—17).

La reluare, gazdele atacă pu
ternic din start și preiau condu
cerea prin golul realizat de Văr- 
zaru (min. 49). Studenții nu ce-

SERIA A ll-a------
PROGRESUL VULCAN 0
RAPID București 0

Derby-ul bucureștean al divi
zionarelor B, desfășurat sîmbătâ 
după-amiază pe Stadionul Repu
blicii, a corespuns. In general, 
așteptărilor, deși terenul și tim
pul au fost nevaforabile. Cei pes
te 16 000 de spectatori au asistat 
la un joc echilibrat, cu faze 
„fierbinți" la ambele porți. Pri
mele ocazii de a deschide scorul 
le-au avut rapidiștii, prin Barta
les (min. 9 șl 12). ca apoi por
tarul rapidist Ioniță să se re
marce boxind balonul expediat 
puternic de Cristea (min. ÎS). 
Spre sfîrșitul reprizei intii. Bar- 
tales (min. 40) șl Manea (min. 
*1) au fost la un... pas de a în
scrie. insă apărătorii adverși au 
rezolvat situațiile critice. In re
priza secundă s-a menținut rit
mul general viol al intilnirii. ra- 
tîndu-se alte cîteva ocazii favo
rabile : Șutru (min. 60), Iliescu 

j (min. 62). Bartales (min. SS). Jo
cul mai In „forță" practicat de 

Uiță și Șutru l-a temperat arbi-

SERIA A lll-a —
C.I.L Sighet 1 (0)
„U*  Cluj-Napoca 1 (0) 

dează lupta șl reușesc să ega
leze prin Hanu (min. 56), care 
a reluat printr-un șpagat centra
rea lui Sima. Se joacă Iute, fru
mos șl meciul place. In ultimul 
sfert de oră al partidei, gazdele 
se dezlănțuie, înscriind două go
luri spectaculoase prin Nagy 
(min. 77) șl Drăgoi (min. 84). Ar
bitrul V. Catană (Cărei) a con
dus foarte bine următoarele for
mații :

Nitramonia: Szalad — Hirțea, 
Negrolu, Vărzaru, Boboloț — Nl- 
țâ (min. 63 Pirvu), Ionescu, Na
gy — Chirie (min. 70 Comșa), 
Bădilă, Drăgoi.

C.S.U. : Tănase (min. M Dumi
trescu) — Ustabacieff, Olteana, 
Georgescu, Șarpe — Stoica, Be- 
jenaru, Dobre — Cotigă (min. 63 
Babonea), Hanu. Sima.

Aurel PAFADIE

C.S.M. SUCEAVA 1 (1)
STEAGUL ROȘU Brașov 0 (0)

A înscris : Prepeliță (min. 3).

trul M. Buzea (București) — care 
a condus bine — cu cite un car
tonaș galben, iar Neagu a pri
mit aceeași sancțiune pentru pro
teste la deciziile conducătorului 
partidei.

PROGRESUL VULCAN: Glroa 
— Nignea (min. 44 Badea), Mo- 
raru, Dragnea. Gh. Ștefan —Cria- 
tea. Popa, Georgescu (mln. U 
M. Florentin) — niescu, Teri, 
Apostol.

RAPID : Ioniță — Popa. Ptrra, 
Niță. Ad Dumitru — Bișniță, 
Neagu (min. 59 M. Stei lan). Șu
tru (min. T7 Rontea) — Ivănescu. 
Bartales, Manea.

P. VINIILA

27) și Nedelcu (min. 52).

CHIMIA Rm. Vîlcea 2 (0J
GAZ METAN Medraș 0 (0)

A inserts : Stanca (min. w *
80).
METALUL București 2 (1)
AUTOBUZUL București o m

Au marcat : Ge «reșca (mia.

gol. Plnă la sfîrșitul partidei gaz
dele forțează victoria. Insă sca
denții se apără exact s cmaa- 
atacă periculos, ta încheiere, a- 
preciem sportivitatea pubUcnM 
care la sfîrșitul pamdei l-a »- 
plaudat pe clujeni. A arbitrai 
foarte bine C. Chită (Brașov).

C.I.L. : Feher — v. Pop. Bo
man. Ignat. Ivașcu — Arezaaov, 
Szekely (min. 79 Layis). Grin
deanu — Cioban I. C-ohan n, 
Tiplea.
.U- Cluj-Napoca : Lăzăreanu — 

Anca, FL Pop, Bogtu, L Mure- 
șaa — Moș, Răduță (min. 73 
Berindei), ctmpeanu — Dobrotă, 
Vidican, Vătafu.

Pavel PEANA

F.C. Baia Mare 3 (1)
AURUL Brad 1 (0)

Au marcat : Koler (min. 16 
din 11 m și min. 86), Dragomi- 
rescu'(min. 64), respectiv Mo
rarii (min. 84).
ARMĂTURA Zalău 0
METALURGISTUL Cugir 0

DELTA Tul cea 3 (2)
PORTUL Constanța 0 (0)

Au marcat : Zaiț (min. 11), 
Lala (min. 18) și Bădescu (min. 
88).

F.C.M. GALAȚI 3 (0)
C.F.R. PAȘCANI 1 (0)

Au marcat : Orac (min. 47), 
Oblemenco (min. 62), Deselnicu 
(min. 70), respectiv Mihalcea 
(min. 56).

VIITORUL Vaslui 2 (0)
GLORIA Buzău 2 (2)

Au înscris : Cioacă (min. 47), 
Marinescu (min. 89, din 11 m) 
pentru Viitorul, Radu (min. 4), 
Volmer (min. 34, autogol) pen
tru Gloria.

I.C.I.M. Brașov 2 (0)
RELONUL Săvinești 0 (0)

Au înscris : Ghileanu (min.
68) și Ciobanu (min. 75).

MUSCELUL Cmpuiung 0
UNIREA Alexandria 0

CELULOZA Călărași 2 (1)
CARPAȚI Sinaia 0 (0)

A marcat : Mușat (min. 43 și
61).

PRAHOVA Ploiești 0 (0)
METALUL Plopeni 1 (1)

A inserts : Flore*  (min. 35).

PANDURII Tg. Tiu 2 (1)
ELECTROPUTHLE Craiova 0 (0)

Au marcat : Mihuț (min. 25) 
și Rădoi (min. 81).

Cl-BMIA Tr. Măgurele 3 (1) 
ȘOIMI 0 (0)

Au marcat : Bădăluță (min.
44. <£n 11 m). Andrei (min. 50) 
și Radu (mm. 70).

VICTORIA Corei 1 (0)
GLORIA Bistrița 2 (2)

Au Înscris : Silațhl (min. 69), 
respectiv Georgescu (min. 15), 
Clervn (min, 33).

AVINTUL Reghin 1 (1)
MNBtUL Moldova Nouă 0 (0)

Meciul s-a disputai la Odor- 
bei, terenul echipei Avtatul
fiind suspendat. A marcat:
Columban (min. 29).
DACIA Orăștie 1 (1)
CHIMCA Tîmăvem 1 (0)
' Au înscris : Rafael (min. 35), 
pentru Dacia, Vig (min. 70) 
pentru Chimica.
VICTORIA Colon 0
MUREȘUL Deva 0
C.FR. Timișoara 6 (2)
MINERUL Lupeni 0 (0)

Au marcat : Istrăiescu (min. 
39), Rafa (min. 44), Cringașu

A înscris : Niță (min. 50).

OLTUL Sf. Gheorghe 2 (0)
TRACTORUL Brașov 0 (0)

Au marcat : Bokor 
și Solomon (min. 68).

(min. 53)

C.S. BOTOȘANI 2 (1)
VICTORIA Tecuci 0 (0)

Au marcat : Dudea 
și Tică (min. 63).

(min. 25)

CEAHLĂUL P. Neamț 1 (0)
F. C. BRĂILA 0 (0)

șov — F. C. Brăila (0—2), Relo- 
nul Săvinești — F.C.M. Galați

Relatări de la I. Mîndrescu, 
P. Comșa, T. Siriopol, M. Mo
și, C. Gruia, Gh. Briotă, T. 
Ungureanu și C. Rusu.

ETAPA VIITOARE (duminică 2 
aprilie) : Viitorul Vaslui — C.S. 
Botoșani (1—0), Gloria Buzău — 
Ceahlăul P. Neamț (3—1), Portul 
Constanța — Nitramonia Făgăraș 
(0—2), Victoria Tecuci — Delta 
Tulcea (0—0), steagul roșu Bra
șov — I.C.I.M. Brașov (0—2), 
C.F.R. Pașcani — C.S.M. Suceava 
(0—1), C.S.U. Galați — Oltul Sf. 
Gheorghe (0—0), Tractorul Bra

F.C.M. Giurgiu 2 (2)
DINAMO Slatina 0 (0)

Au înscris : Petreanu (min. 
15) și Corin (min. 25).

Relatări de la P. Giornoiu, 
Nie. Ștefan, P. Mateoiu, N. 
Constantinescu, I. Tănăsescu, 
M. Băloi, D. Gruia și Tr. Bar- 
bilati

ETAPA VIITOARE (duminică 2 
aprilie) : Gaz metan Mediaș — 
Progresul Vulcan București (0-2). 
Unirea Alexandria — Electropute- 
re Craiova (1—1), F.C.M. Giur
giu — Prahova Ploiești (0—5), 
Șoimii Sibiu — Metalul Bucu
rești (0—1), Rapid București — 
Celuloza Călărași (0—2), Chimia 
Hm. Vîlcea — Chimia Tr. Măgu
rele (0—1), Autobuzul București— 
Muscelul Cimpulung (0—2), Di
namo Slatina — Pandurii Tg. Jiu 
(4—1), Carpați Sinaia — Metalul 
Plopenl (0—3).

(min. 53), Stoișin (min. 57 și 58) 
și Roșea (min. 75).

C.F.R. Cluj-Napoca 4 (2)
U. M. Timișoara 1 (1)

Au înscris : Popa (min. 20 și 
24), Bălăciiu (min. 48), Țegean 
(min 85), respectiv Belanov 
(min. 15).

Relatări de la V. Săsăranu. 
M. Bonțoiu, E. Herman, A. Pia- 
ioga, B. Crețu, A. Ghunter, C. 
Creții și L PocoL

ETAPA VHTOABE (duminică 2 
aprilie) : Chimica Tîrnăveni — 
C.F.R. Timișoara (1—2). Gloria 
Bistrița — C.LL. Slghet (3—0), 
Armătura Zalău — Aurul Brad 
(1—3), Metalurgistul Cugir — 
CF.R. Cluj-Napoca (0—3), U. M. 
Timișoara — Victoria Cărei (0—1), 
Minerul Moldova Nouă — F. C. 
Bala Mare (0—8), „U" Cluj-Na
poca — Victoria Călan (1—3), Da
cia Orăștie — Avintul Reghin 
(2—0), Minerul Lupeni — Mure
șul Deva (0—1).

1. GLORIA BUZĂU 21 13 4 4 39-13 38
2. F.C.M. Galați 21 13 2 4 47-17 28
3. I.C.I.M. Brașov 21 11 5 5 23-17 27
4. F.C. Brâila 21 11 3 7 34-18 29
5. C.S.M. Suceava 21 11 2 6 21-28 24
6. Steagul r. Bv. 21 11 1 9 37-25 23
7. Nitramonia Fâg. 21 9 4 8 30-26 22
8. Delta Tulcea 21 10 2 9 28-26 22
9. Victoria Tecuci 21 9 2 10 29-28 28

10. Oltul Sf. Gh. 21 8 4 9 19-22 24
11. Portul C-ța 21 8 3 10 30-37 14
12. Tractorul Bv. 21 7 5 9 17-25 19
13. C.S.U. Galați 21 7 4 10 26-27 14
14. Viitorul Vaslui 21 7 4 10 20-40 11
15. Ceahlâul P.N. 21 7 3 11 22-26 17
16. C.S. Botoșani 21 7 2 12 21-33 14
17. Relonul Sâv. 21 7 2 12 20-36 14
18. C.F.R. Pașcani 21 7 0 14 27-46 14

V

GOLGETERII î a 14 GOLURI t 
Oblemenco (F.C.M. Galați) • 12 
GOLURI : Stan (Gloria Buzău) • 
11 GOLURI: Paraschivescu (Stea
gul roșu) a 9 GOLURI : Apos
tol (C.F.R. Pașcani), Traian (F.C. 
Brăila) • 8 GOLURI : Alecu 
(F. C. Brăila), Drăgoi (Nitramo
nia) .

1. CHIMIA RM. V. 21 13 1 7 51-20 27
2. Metalul Plopeni 21 10 6 5 27-21 26
3. Progr. Vulcan 21 10 5 4 37-22 25
4. Dinamo Slatina 21 10 3 8 42-22 23
5. Celuloza Câl. 21 10 3 8 27-18 23
4. Chimia Tr. M. 21 11 1 9 20-20 23
7. Rapid Buc. 21 7 8 6 28-17 22
8. Gaz metan 21 9 4 8 25-28 22
9. Metalul Buc. 21 9 4 8 23-27 22

10. Autobuzul Buc. 21 7 7 7 23-20 21
11. Șoimii Sibiu 21 8 5 8 25-28 21
12. F.C.M. Giurgiu 21 9 3 9 22-40 21
13. Muscelul C-lung 21 8 4 9 26-30 20
14. Carpați Sinaia 21 7 6 8 16-23 20
15. Pandurii Tg. Jiu 21 4 4 9 19-26 18
16. Unirea Alex. 21 4 4 9 17-29 18
17. Electroputere 21 4 5 10 18-31 17
18. Prahova Ploiești 21 2 5 14 12-36 9

GOLGETERII : a 17 GOLURI : 
Stanca (Chimia Rm. Vîlcea) • 13 
GOLURI : Frățilă n (Dinamo 
Slatina), Țevi (Progresul Vulcan) 
• 11 GOLURI : Sultănolu (Auto
buzul) • 10 GOLURI : Șumulans- 
chl (Metalul Buc.) • 9 GOLURI: 
Mincioagă șl Fumea (Dlnamo 
Slatina).

1. F.C BAIA MARE 21 12 7 2 48-16 31
2. C.F.R. Cj-Nap. 21 13 4 4 47-15 30
X „U“ Cluj-Nap. 21 13 3 5 41-17 29
4. Gloria Bistrița 21 12 3 4 44-17 27
X Victoria Căkin 21 12 3 4 38-16 27
4. Mureșul Deva 21 10 5 4 33-24 25
7. C.F.R. Timiș. 21 10 3 8 26-19 23
8. Minerul M. N. 21 9 3 • 19-25 21
9. U.M. Timișoara 21 8 4 9 28-29 20

10. Chimica Tîm. 21 8 3 10 28-29 19
11. Metalurg. Cugir 21 7 5 9 23-31 19
12. CI.L Sighet 21 4 4 9 25-33 18
IX Aurul Brad 21 7 3 11 24-28 17
14. Dacia Orăștie 21 7 3 11 19-33 17
15. Victoria Corei 21 7 3 11 15-35 17
14. Armătura Zalău 21 4 4 11 23-32 16
17. Min. Lupeni 21 7 0 14 14-41 14
18. Avîntul Reghin 21 2 4 15 11-66 8

GOLGETERII : • 16 GOLURI : 
Ciocan (Gloria Bistrița) • 13
GOLURI : Enescu (Mureșul De
va) « 11 GOLURI : Moga
(Gloria Bistrița), Vidican („U" 
Cluj-Napoca) • 10 GOLURI: Cio
han I (C.I.L. Slghet) • 9 GO
LURI : Roznai (F. C. Bala Ma
re), Berceanu (Gloria Bistrița), 
Golda (Aurul Brad), Rizescu și 
Tătîrcă (Victoria Călan).

REZULTATELE ETAPEI A XVIIIa ÎN DIVIZIA C
SERL\ A HI-A

•
I.M.U.  Medgidia — Ancora Ga

lați 1—0 (0—0), Unirea Tricotor 
Brăila — Cimentul Medgidia 1—0 
(1—0), Oțelul Galați — Progresul 
Brăila 2—0 (0—0), Unirea Eforie 
— Chimpex Constanța 2—0 (1—0). 
Dacia Unirea Brăila — Șoimii 
Cernavodă 0—2 (0—1), Marina
Mangalia — Autobuzul Făurei 
1—0 (0—0), Pescărușul Tulcea —
Granitul Babadag 5—0 (2—0), E- 
lectrica Constanța — Minerul Mă- 
cin 1—0 (0—0).

Pe primele locuri : L Progresul 
Brăila 29 p (37—12), 2. Ancora
Galați 26 p (31—9), 3. Unirea Tri
color Brăila 25 p (27—13).

SERLX A IV-A

Petrolul Teleajen Ploiești — 
Luceafărul Focșani 1—0 (1—0), U- 
nirea Focșani — Victoria Lehliu 
7—0 (2—0), Victoria Tăndărei —
Chimia Buzău 2—2 (0—1), Azotul 
Slobozia — Chimia Brazi 1—1 
(0—0), Dinamo Focșani — Petro
lul Bâicoi 1—0 (1—0), Victoria
Florești — Petrolistul Boldești 
0—0, Petrolul Berea — Olimpia 
Rm. Sărat 2—1 (0—0), Avîntul
Mîneciu — Foresta Gugești 2—0 
(0—0).

Pe primele locuri : 1. Chimia 
Brazi 30 p (39—8), 2. Chimia Bu
zău 25 p (34—17), 3. Unirea Foc
șani 24 p (44—16).

SERIA A V-A
Tehnometal București — Flacă

ra roșie București 1—0 (0—0), 
Ș. N. Oltenița — I.C.S.I.M. Bucu
rești 0—0, Abatorul București — 
I.O.R. București 2—0 (0—0), Auto
matica București — Avîntul Ur- 
ziceni 3—0 (0—0), Sirena Bucu
rești Automecanica București

2— 0 (2—0), T. M. București —
Mecanică fină București — ami- 
nat. Voința București — Uni
rea Tricolor București 1—2 (0—1)
— s-a jucat la Plo.ești, Electro
nica București — Șoimii TAROM 
București 1—0 (9—0).

Pe primele locuri : 1» Ș.N. Ol
tenița 24 p (22—7), 2. Electronica 
București 23 p (20—12), 3. Tehno
metal București 22 p (23—15).

SERL\ A VI-A
Cetatea Tr. Măgurele — Elec

trodul Slatina 2—0 (1—0), ROVA
Roșiori — Petrolul Tlrgovișie
3— 0 (0—0), Automobilul Curtea
de Argeș — Constructorul Pitești 
2—1 (1—0), Flacăra automecanica 
Moreni — Petrolul Videle 2—0 
(1—0), Viitorul Scornicești — 
Progresul Corabia 1—0 (1—0),
Dacia Pitești — Recolta Stoică- 
nești 3—0 (0—0), Cimentul Fieni
— Metalul Mja 0—0, Chimia 
Găeșta. — Progresul Pucioasa 0—1 
(0-0).
Pe primele locuri : 1. Progresul 

Corabia 25 p (34—13), 2. Flacăra 
Moreni 25 p (29—13). 3. Viitorul 
Scornicești 23 p (43—21).

SERIA A VII-A

C.S.M. Drobeta Tr. Severin — 
Constructorul Tg. Jiu 2—0 (1—0), 
Unirea Drăgășani — Minerul 
Motru 1—1 (0—0), I.O.B. Balș — 
Constructorul Craiova 2—1 (0—1), 
Chimistul Rm. Vîlcea — Unirea 
Drobeta Tr. Severin 3—1 (1—0),
Diema Orșova — Progresul Băi- 
lești 2—0 (1—0), C.F.R. Craiova
— Lotru Brezoi 1—1 (1—0), Ști
ința Petroșani — Metalurgistul 
Sadu 6—0 (3—0), Mecanizatorul
Simian — Minerul Rovinari 2—2 
(1-0).

Pe primele locuri : 1. C.S.M. 

Drobeta Tr. Sev. 29 p (46—5), 2. 
Știința Petroșani 24 p (38—14), 3. 
I.O.B. Balș 24 p (36—18).

SERIA A Vm-A

Minerul Oravița — Metalul Hu
nedoara 1—0 (0—0), Metalul Oțelu 
Roșu — Minerul Vulcan 3—0 
(1—0), Vulturii textila Lugoj — 
L M. Orăștie 5—0 (3—0), Lamino
rul Nădrag — C.F.R. Simeria 4—0 
(2—0), Electromotor Timișoara — 
Unirea Sînnicolau 2—1 (1—0), Mi
nerul GheLar — Metalul Bocșa 
2—0 (2—0), Gloria Reșița — Uni
rea Tomnatic 1—1 (1—1), Nera 
Bozovici — Minerul Anina 0—0.

Pe primele locuri : 1. Minerul 
Anina 25 p (35—13), 2. C.F.R. Si
meria 21 p (25—19). 3. Unirea
Tomnatic 20 p (31—15), 4. Metalul 
Oțelu Roșu 20 p (29—28).

SERIA A IX-A
Bihoreana Marghita — Rapid 

Jibou 6—1 (2—0), înfrățirea Ora
dea — Recolta Salon ta 1—1 (1—1), 
Minerul Ilba-Seini — Gloria Arad
4—o (2—0), Minerul Suncuiuș — 
Oașul Negrești 2—0 (1—0), Some
șul Sa tu Mare — Strungul 
Arad 1—0 (1—0), Constructorul
Arad — Voința Cărei 4—0 (2—0), 
Rapid Arad — Voința Oradea 
1—0 (0—0), Oțelul Or. dr. Petru
Groza — Minerul Bihor 1—2 
(1—2).

Pe primele locuri : 1. înfrățirea 
Oradea 26 p (31—11), 2. Strungul 
Arad 25 p (25—13), 3. Rapid Arad 
22 p (28—16), 4. Constructorul A- 
rad 22 p (22—14).

SERIA A X-A
Dermata Cluj-Napoca — Hebe 

Sîngeorz Băi 2—2 (1—1), Minerul 
Băița — Foresta Bistrița 4—0 
(2—0), CUPROM Baia Mare — 
Tehnofrig Cluj-Napoca 2—;0 
(0—0), Lăpușul Tg. Lăpuș — 
Oțelul Reghin 2—0 (1—0), Bradul 

Vișeu — Minerul Rodna 0—2 
(0—0) — s-a jucat la Baia Sprie, 
Minerul Baia Sprie — Construcții 
Cluj-Napoca 2—0 (1—0), Minerul 
Cavnic — C.I.L. Gherla 4—0 
(3—0), Minerul Băiuț — Unirea 
Dej 3—0 (2—0).

Pe primele locuri : L Minerul 
Baia Sprie 26 p (43—17), 2. Mine
rul Cavnic 26 p (35—11), 3. Mine
rul Băița 24 p (27—13).

SERIA A XI-A
C.S.U. Brașov — Metalul T& 

Secuiesc 4—1 (3—0), Minerul Ba
ra olt — Poiana Cîmpina 2—2 
(1—0), I.UJ.S. Miercurea Ciuc — 
Caraimanul Bușteni 2—1 (0—1),
Minerul Bălan — Carpați Brașov 
2—2 (2—1), Precizia Săcele — Vii
torul Gheorghieni 2—1 (2—0),
C.P.L. Sf. Gheorghe — Metrom 
Brașov 2—1 (1—1), Torpedo Zăr- 
nești — Progresul Odorhei 1—0 
(1—0), I.R.A. Cîmpina — Chimia 
Or. Victoria 0—0.

Pe primele locuri : 1. Poiana
Cîmpina 31 p (42—8). 2. C.S.U. 
Brașov 28 p (33—14), 3. Precizia 
Săcele 20 p (16—14).

SERIA A XII-A.
Soda Ocna Mureș — Metalul 

*Aiud 0—0, Mureșul Luduș — 
Automecanica Mediaș 2—0 (1—0), 
Inter Sibiu — Textila Cisnădie 
2—1 (2—1), Sticla Turda — Con
structorul Alba Iulia 1—0 (0—0),
Metalul Copșa Mică — Industria 
sîrmei C. Turzii 1—0 (0—0), Uni
rea Alba Iulia — I.P.A. Sibiu 
1—0 (0—0), Utilajul Făgăraș — 
I.M.I.X. Agnita 1—1 (0—0), Meta
lul Sighișoara — Carpați Mîrșa 
1—0 (0—0).

Pe primele locuri : 1. Industria 
sîrmei C. Turzii 28 p (45—13), 2. 
Sticla Turda 25 p (26—11), 3. Me
talul Aiud 23 p (28—11).

Rezultatele ne-au fost transmi
se de către corespondenții noș
tri din localitățile respective.



La început de an competițional Victorie clară a „cadefilor" ruj-syului nostru

ECHIPELE DE GIMNASTICĂ ALE ROMÂNIEI 
ÎNVINGĂTOARF ÎN MECIURILE 

CU SELECȚIONATELE FRANȚEI
Primii la individual: Idarilena Heacțu ți Suria Cepoi

ROMÂNIA-ITALIA (echipe de ti.ieret) 29-3 (12-3)

CJLUJ-NAPOCA, 26 (prin tele
fon). In fața unei săli arhipline, 
simbătă după-amiază și dumini
că dimineața s-a desfășurat in 
localitate duolul meci internatio
nal de gimnastică dintre echipele 
reprezentative ale României și 
Franței, care și-au inaugurat cu 
acest prilej activitatea compeiițio- 
nală din acest an, marcat cu 
prioritate, după cum se știe, de 
examenul din luna octombrie, 
campionatele mondiale de la 
Strasbourg. Atît pentru gimnas
tele și gimnaștii români, cit și 
pentru oaspeți, întîlnirile au con
stituit un bun prilej de verificare 
a potențialului atins la acest în
ceput de sezon și, în egală măsu
ră, un interesant schimb de ex
periență între competitori de 
frunte din cele două țări. Preșe
dintele Federației franceze de 
gimnastică și vicepreședinte al 
forului internațional, conducătorul 
delegației Franței, Maurice Bu
rette, ne spunea : „Am venit cu 
plăcere în România, să învățăm 
de Ia prietenii noștri și dorim în 
același timp să contribuim la dez
voltarea acestui sport olimpic de 
prim rang, îndrăgit pretutindeni 
în lume"

Absența din echipele noastre a 
unor valori binecunoscute pe plan 
mondi'al, ca Nadia Comăneci, Teo
dora Ungureanu sau Dan Grecu, 
care au în momentul de față pla
nuri speciale de pregătire și de 
participări la competiții (mențio
năm că atît Nadia cît și Teodora 
au ținut totuși să fie prezente du
minică în sală ca spectatoare) a 
făcut ca întîlnirile să fie totuși 
echilibrate, în ciuda unei reale 
diferențe de valoare dintre cele 
două reprezentative. Atît în echi
pele noastre, cît șl în cele ale 
oaspeților, au fost încercate ele

„CUPA AMERICII" - UTILĂ Șl AȘTEPTATĂ 

VERIFICARE PENTRU GIMNAȘTII NOȘTRI
este de părere SILVIU MAGDA, antrenor federal

La înapoierea din S.U.A., am 
solicitat antrenorului federal 
SILVIU MAGDA cîtcva amă
nunte despre „CUPA AMERI
CII", competiție la care, după 
cum s-a anunțat, au fost pre- 
zenți și reprezentanți ai gim
nasticii românești.

— Cum apreciați nivelul va
loric al acestei întreceri, care 
cîștigă cu fiecare an în popu
laritate și interes ?

— Fără îndoială, se poate 
aprecia că a fost un concurs 
puternic. Printre competitori 
s-au aflat sportive și sportivi 
valoroși din România, U.R.S.S., 
Ungaria, Cehoslovacia, Japonia 
și, desigur, din țara gazdă. în- 
tr-o organizare pe care o soco
tesc foarte bună, s-au desfășu
rat, de fapt, două concursuri. 
In primul au evoluat totf par- 
ticipanții, iar a doua zi a avut 
loc un gen de finale pe apa
rate, dar nu cu participarea ce
lor mai bine clasați la fiecare 
probă în parte, ci cu primii 8 
clasați la individual compus, 
care au repetat exercițiile liber 
alese.

în „Cupa Dinamo“ la tir

FETELE S-AU AFIRMAT IN PROBELE... BĂIEȚILOR!
Întrecerile concursului interna

țional de tir (au participat și tră
gători de la Ruda Hvezda Fraga), 
dotate cu „Cupa Dinamo4, orga
nizat în cinstea celei de a 30-a 
aniversări a clubului bucuraștean, 
au constituit o reușită. ,,Sint de 
remarcat rezultatele ridicate — 
ne-a spus antrenorul Gavrilă Ma
ghiar — reușite de cehoslovacul 
Petx Kovarik, la pușcă liberă 
3X40 t (1156 p), de Mariana Feo- 
dot, la pușcă 10 m (385 p), de C. 
Stan (C.S.S. 1), la pușcă standard 
60 fc (593 p), și de G. Cristache, 
la pistol liber 40 f (354 p — nou 
rec. național) îmbucurător ni se 
pare și faptul că un grup de 4 
juniori au realizat, la pușcă stan
dard 60 fc, 590 p sau mai mult, 
fapt care poate favoriza, în viitor, 
salturi spre 595 p, adică cifre de 
ridicat nivel valoric.

Tot la ,,Cupa Dinamo" am avut 
prilejul să urmărim și evoluțiile 
unor senioare în cadrul unei pro
be specifice bărbaților, cea de 
pușcă liberă 3X40 f. Pe plan 
mondial, participările mixte la 
astfel de probe nu mai constituie 
noutăți (Marlies Kanthak — 
R.D.G., Anka Pelova — Bulgaria, 
Elizabeth Bals — R.F.G., Marijana 
Pejovic — Iugoslavia se numiră 
deja printre consacratele probelor 

mente tinere, de perspectivă, în 
vederea lansării lor în prim-pla- 
nul activității competiționale, din
tre care multe au dat deplină sa
tisfacție, lucrînd cu siguranță la 
exercițiile impuse și cu preocu
pare pentru acuratețe și specta
culozitate. la cele liber alese.

în mod firesc, victoriile finale 
au revenit, in toate clasamentele, 
reprezentanților țării noastre. Ma- 
riiena Neacșu și Sorin Cepoi, doi 
sportivi din tînăra generație, au 
confirmat frumoasele lor calități, 
dovedite și în alte competiții de 
însemnătate majoră, detașîndu-se 
încă de la „impuse" și luptînd 
apoi cu abilitate pentru menține
rea avansului și în ziua a doua, 
cîștigînd astfel primele locuri la 
individual compus. Apreciate 
prestații, mai ales la exercițiile 
liber alese, au avut, de asemenea, 
Gabriela Trușcă, clasată pe locul 
II la individual, Gabi Gheorghiu, 
ca și Ion Checicheș.

Gimnastele și gimnaștii francezi 
au manifestat reale disponibilități 
și frumoase calități la unele apa
rate. Cele mai multe aplauze 
le-au cucerit Chantal Manquer și 
Patrick Boutet.

Rezultate tehnice : echipe — fe
minin, ROMÂNIA 573,40 p. Franța 
362,00 p ; masculin, ROMANIA 
547,70 p. Franța 539,70 p ; indi
vidual compus, feminin — Mari- 
lena Neacșu 76,15 p ; Gabriela 
Trușcă 74,95 p ; Anca Grigoraș 
74,75, Gabi Gheorghiu 74,55, Chan
tal Manquer 73,85, Martine Pi- 
doux 73,60 ; masculin — Sorin 
Cepoi 111,60 Ion Checicheș 109,70, 
Patrick Boutet 108,55, Bernard 
Decoux 108,50. Raymond Martinez 
108,35, Aurelian Georgescu 108,15.

Tiberiu STAMA

— Vă rugăm să ne vorbiți 
despre modul în care au con
curat gimnastele și gimnaștii 
români.

— Orice apreciere trebuie să 
țină seama că acesta a fost 
unul din primele concursuri din 
acest an și, ca atare, nu toți 
sportivii au atins încă forma 
maximă de competiție. în ori
ce caz, socotesc că fetele și bă
ieții noștri și-au făcut, in ge
neral, datoria. Firește, existau 
posibilități ca ei să se situeze 
și mai bine în clasamentele pe 
care le-au alcătuit organizato
rii. Să nu uităm însă că Gabi 
Gheorghiu a întrecut-o pe Na
talia Șapoșnikova, care s-a im
pus în toamna trecută la „Cu
pa mondială" din Spania, ca și 
pe alte vedete internaționale, 
iar Sorin Cepoi s-a situat în 
preajma unor „nume" ca Tsu- 
kahara, Brtikner sau Bretscher 
și înaintea lui Lutz Mac sau 
Donath. In orice caz, atît pen
tru fete cît și pentru băieți a 
fost o verificare extrem de uti
lă, care în bună măsură a con
firmat renumele gimnasticii 

de pușcă liberă). Simbătă și du
minică, Veronica Tripșa și Du
mitra Matei s-au aflat printre fa
voritele intrecerii-maraton, ele si- 
tuindu-se în final pe locurile 2 
și, respectiv. 5, cu rezultate pro
mițătoare : 1141 p și 1129 p.

REZULTATE TEHNICE : pistol 
viteză, seniori : 1. D. Iuga 592 p. 
2. V. Hurt (Ruda Hvezda) 589 p. 
juniori : 1. B. Putna 582 p ; pușcă 
liberă, 3X40 f : 1. p. Kovarik
(Ruda Hvezda) 1156 p. 2. Veroni
ca Tripșa (Dinamo) 1141 p, 3. M. 
Dumitrescu (Dinamo) 1138 p ; 
pușcă standard, 60 fc : 1. C. Stan 
(C.S.Ș. 1) 593 p. 2. P. Liska (Ru
da Hvezda) 592 p, 3. Șt. Olteanu 
(Olimpia) 591 p, 4. M. Dumitres
cu (Dinamo) 590 p, 5. O. Cristescu 
(Dinamo) 590 p ; pistol 10 m, se
niori : 1. M. Roșea (Dinamo) 
382 p ; senioare ; 1. Anișoara Ma
tei (Dinamo) 381 p. 2. Ăna Cio- 
banu (Dinamo) 380 p ; juniori :
1. G Cristache (Dinamo) 373 p : 
pistol standard : 1. Ana Ciobanu 
578 p ; pușcă 10 m : 1. Mariana 
Feodot (Dinamo) 385 p : juniori :
1. V. Petrescu (Olimpia) 379 p, 2. 
Șt. Olteanu (Olimpia) 373 p. 3. E. 
Antonescu (Dinamo) 376 p.

Radu TIMOFTE

O judecată de valoare asupra 
partidei echipei de tineret a 
României în compania celei si
milare a Italiei — partidă des
fășurată ieri dimineață, pe ga
zonul moale al stadionului 
Steaua — va trebui să aibă 
drept premisă realitatea pri
mei apariții oficiale a acestei 
garnituri. Gîndind astfel, ne- 
sincronizarea manifestată de 
„cadeții" rugbyului nostru a- 
pare drept obiectivă. Subliniem 
aceasta din capul locului, com
portarea respectivei selecționa-

PompiL Borș (in prim-plan) va 
ciștiga ți acest frumos duel ae

rian pentru balon...
Foto : Dragoș NEAGU

noastre. Atît în cele două con
cursuri cît și în demonstrația 
care a avut loc la Washington.

— Ce alte noutăți ne mai pu
teți oferi ?

— Una de foarte mare inte
res. învingătorul de la indivi
dual compus masculin, Kurt 
Thomas, va fi prezent luna vi
itoare în țara noastră, dorind 
să ia startul la Campionatele 
internaționale de la Bac?ău. Du
pă cum se știe, el a cîștigat 
anul trecut, la Cluj-Napoca, 
cea de-a XX-a ediție a popu
larei noastre întreceri. De ase
menea, va concura la „Interna
ționale" și Kathy Johnson, cla
sată a doua la feminin.

Constantin MACOVE1

Rezultate tehnice, concursul 
general : feminin — Natalia Te- 
reșcenko (U.R.S.S.) 38,30, Kathy
Johnson (S.U.A.) 38,25, Vera Cer
na (Ceh.) 37,65, Gabi Gheorghiu 
(România) 37,45, Eva Kanyo 
(Ung.) 37,25, Brigitte Suesz 
(R.D.G.) 37,20. Marilena Neacșu
s-a situat pe locul 9 cu 36,85 ; 
masculin — Kurt Thomas (S.U.A.) 
56,65, A. Kișniakov (U.R.S.S.) 
55,59, R. Briikner (R.D.G.) și 
J. Conner (S.U.A.) 55,40, Mitsuo 
Tsukahara (Jap.) 55,30, J. Boerio 
(Franța) 54,75. Sorin Cepoi s-a 
clasat pe locul 8 cu 53,90, iar 
Gabriel Popescu pe locul 17 cu 
51,95. în finala primilor 8 clasați 
la individual compus, la feminin 
Gabi Gheorghiu a ocupat locul 
8 la totalul celor patru aparate, 
iar pe probe s-a situat pe locul 
patru la sărituri (9,40), pe locul 
7 la paralele (9.30), pe locul 7 
la bîrnă (9,00) și locul 6 la sol 
(8,95), iar Sorin Cepoi a ocupat 
locul 6 la individual, locul 4 la 
cal cu minere și 5 la sărituri.

„PABIĂ" W SELECȚIA
TENISHANILOR

Tunp de două zile, în care 
ploa a n-a lăcut decît scurte 
pauze in peisajul bucureștean, 
turneul de seiecVe al tenismani- 
lor din lot n-a putut continua. 
Mai așteptăm și azi un cer se
nin. sau întrecerea va trece sub 
obrocul sălii, probabil la ..23 Au
gust-. Pinâ atunci, iată cum a- 
rată clasamentele în cele două 
grupe preliminare. La seniori :
1. M. Mirza (Steaua) 3 victorii ;
2. O. vnciolu (Dlnamo Brașov) 
2 v ; 3M. Tăbăraș (Progresul) 
1 v ; 4—5. J. Blrcu (Dlnamo) și 
C. Popovici (Steaua) — 0 v (pri
mii doi clasați au cite o part dă 
in plus) La juniori : i—2. FI. Se- 
gărceanu (Dinamo) și D. Stănes- 
cu (Metalul Tirgoviște) — 3 v ; 
3—5. L. Bucur (Dinamo), L. 
Mancaș (T C.B.) și A. Mirza 
(Progresul) — 1 v ; 6. S. Nicu- 
lescu (Progresul) 0 v.

te intereslnd în mod deosebit, 
prin prisma marelui examen 
din acest an — meciul cu e- 
chipa B a Angliei, din luna 
mai. Așadar, dincolo de cate
gorica victorie 29—3 (12—3),
vom reține buna pregătire fi
zică a tinerilor noștri rugbyști 
— care le-a permis un spec
taculos final de partidă —, cî- 
teva reușite momente în gră
mezile spontane, precum și 
prestațiile individuale ale fun
dașului Tudose (excelent trans
former, dar nu numai atit !), 
ale „uverturii* Marghescu și 
înaintașilor Zafiescu II (pentru 
travaliul său). Bucan și Ioniță. 
Reversul medaliei : jocul nesi
gur pe „treisferturi" (e adevă
rat, balonul a fost greu de 
controlat) și — de subliniat — 
lipsa personalității, atit la ni
velul echipei, cit și la cel al 
conducătorului înaintării (as
pect discutat, la sfîrșitul me
ciului. și de conducerea tehni
că a lotului).

Vorbind despre jocul în sine 
vom remarca neta dominare a 
rugbyștilor români în prima re
priză. Ei au punctat repede, 
încă din minutul 4, prin Tu
dose (L p.), avind alte bune o- 
cazii in minutele 13, 14 și 15, 
ratate datorită lipsei de lucidi
tate. Același Tudose va trans
forma, cu remarcabilă siguran
ță, o nouă lovitură de pedeap
să (min. 27) și nu va greși țin
ta nici după încercarea reali

„CUPA F.R.R." ÎNAINTEA SEMIFINALELOR

Astăzi, in localitatea tons Ic saunicr,
steaua joacă cu selecționata armatei irancczc
Simbătă și duminică s-au 

disputat meciurile ultimei etape 
a fazei preliminare în „Cupa 
Federației". Iată rezultatele în
registrate : Știința Petroșani — 
C.S.M. Sibiu 12—0 (0—0), Uni
versitatea Timișoara — Politeh
nica Cluj-Napoca 50—0 (20—0) 
— Matei a înscris 6 încercări !, 
C.S.M. Suceava — Rulmentul 
Birlad 13—10 (3—0), Politehnica 
Iași — Minerul Gura Humoru
lui 25—6 (9—3), R.C. Grivița 
Roșie — Olimpia 22—0 (6—0), 
Farul — R.C. Sportul studențesc 
6—7 (6—3), Dinamo — T.C. Ind. 
Constanța 3—0 (3—0) și, în meci 
disputat vineri, Rapid — Steaua 
37—6. Trebuie să menționăm că

TINERII ÎNOTĂTORI ROMÂNI

AU REALIZAT 16 RECORDURI
ÎN CONCURSUL DE LA HUNEDOARA

Echipa Poloniei învingătoare [169-136] 
în întîlnirea bilaterală cu formația noastră

HUNEDOARA, 26 (prin telefon), 
în piscina de 25 m din locali
tate au început întrecerile con
cursului internațional de înot re
zervat speranțelor din R. F. Ger
mania, Polonia și România 
(sportivi născuți în 1965 și mai 
tineri). Majoritatea probelor din 
primele două reuniuni au fost 
extrem de disputate, multe din
tre ele încheindu-se cu rezultate 
valoroase pentru categoria de 
vîrstă respectivă. Astfel, înotăto
rii din R. F. Germania, mai mari 
cu un an (și ca atare nu punc
tează în clasamentele oficiale) au 
cîștigat 7 probe, reprezentanții 
țării noastre au învins în 6 curse 
și au stabilit totodată 11 noi re
corduri republicane, iar cei po
lonezi în 5 curse. Dintre înotă
torii români o comportare fru
moasă au avut-o orădeanul Cor
nel Neagrău și mureșanca Eni- 
kd Szdke, ambii învingători în 
cite două probe individuale.

REZULTATE TEHNICE
MASCULIN — 100 m liber : 1. 

Fr. Henter (R.F.G.) 58,8 ;... 4.
C. Neagrău (R) 62,3 ; 200 m liber : 
1. Fr. Henter (R.F.G.) 2:10,7 ; ...5. 
C Verholeac (R) 2:17.0 ; 1500 m 

liber : 1. D. Mazur (P) 18:03,6 ;... 
4. L. Tache (R) 18:21,0 (rec.) ; 
100 m spate : 1. C. Neagrău (R) 
67,8 (rec.) ; 200 m spate : L L. 
Tache (R) 2:22,7 (rec.) ; 2. C.
Neagrău (R) 2:25,2 : 100 m bras: 
1. T. Rozmiarek (P) 1:15,3 4.
V. Mihalcea (R) 1:16,7 (rec.) ;
200 m bras: 1. T. Siegert (R.F.G.) 
2:39,8 3- V. Mihalcea (R) 2:42,5
(rec.) ; 100 m delfin : 1. C. Nea

grău (R) 66,0 (rec.) ; 4x100 m
mixt : 1. România 4:33,7 (rec.) ;

FEMININ — 100 m liber : 1.
Brigitte Neuhoff (R.F.G.) 61.2 ;
...3. Octana Mladin (R) 63,3 ; 200 
m liber : 1. Brigitte Neuhoff
(R.F.G.) 2:13.6 : ...5. Octana Mla

din (R) 2:17,0 ; 890 m liber : 

zată de Costea Hariton (min.' 
29). In toată această perioadă, 
oaspeții nu au avut decît două 
posibilități de a înscrie (min. 6 
și 39), din lovituri de pedeap
să, doar ultima fiind fructifi
cată de Trentin, astfel că re
zultatul la pauză a fost de 
partea „cadeților" noștri : 12—3.

Repriza secundă a debutat cu 
o frumoasă încercare (Mar
ghescu). Apoi, jocul a devenit 
mai echilibrat, rugbyștii italieni 
apropiindu-se, în cîteva rîn- 
duri, de butul echipei române, 
care a știut însă să se apere. 
Și tot jucătorii români vor 
marca (Tudose, din l.p., min. 
58) reușind să-și impună, in fi
nal, „punctul de vedere", Mar- 

.ghescu înscriind alte două în
cercări spectaculoase, după faze 
pe grămadă (min. 74 și 79), ul
tima transformată de Tudose.

Arbitrul Al. Lemneanu a 
condus formațiile : ROMÂNIA : 
Tudose — Marin, C. Hariton, 
A. Hariton, Aldea — Marghes
cu, Culda — Zafiescu II, Borș, 
Vlad (Voicu) — Rădulescu II, 
Stroe — Ioniță, Pasache, Bu
can ; ITALIA : Trentin — Ga- 
zzola, Orlando, Francescato III, 
Oști — Collodo, Failla (Casa- 
grande) — Panciroli, La Curcio, 
Giacopelli — Artuso, Catotti 
(Manfredi) — Pivetta, Robazza, 
Screnci. ,

Geo RAEȚCH1

această competiție este deschisă 
tineretului, echipele fruntașe e- 
voluînd fără jucătorii din lotu
rile reprezentative.

(Corespondenți : T. Cornea, 
P. Arcan, I. Mindrescu, D. On- 
ciul, S. Nace, C. Constantin.

Pentru semifinale — care vor 
avea loc peste două săptămini 
— s-au calificat echipele Steaua, 
Universitatea, Politehnica Iași 
și R.C. Sportul studențesc.

• Campioana țării, Steaua 
București, a plecat ieri dimi
neață in Franța, unde Va întîlni 
(în localitatea Lons le Saunier) 
Selecționata armatei franceze, 
intr-un tradițional meci amicaL

1. Suzi Spaske (R.F.G.) '9:41,3; 
...5. Gabriela Satnoianu (R) 10:19,6 
(rec. fete 12 ani) ; 100 m spate;

1. Eniko Szbke (R) 70,7 ; ...3. Oc
tana Mladin (R) 71,5 ; 200 m
spate: 1. Enikd Szoke (R) 2:31,2 
(rec.) ; ...4. Ema Vasile (R) 2:39,9; 
100 m bras : 1. Marzena Sanibors- 
ka (P) 1:19,0 ; ...5. Mirela Lupu
(R) 1:24,4 ; 200 m bras : 1. Mar
zena Samborska (P) 2:48,2 ; ...3. 
Doina Puțanu (R) 2:59,4 (rec.
eg.) ; 100 m delfin: 1. Eva Rad- 
zik (P) 1:10,8 ; 2. Octana Mla
din (R) 1:10,9 : 4x100 m mixt : 
1. R. F. Germania 4:48,0 ; ...3.
România 4:58,3 (rec.).

în ultima - reuniune a con
cursului, tinerii înotători români 
au mai stabilit 5 recorduri, dar 
sportivii polonezi au învins în 4 
probe (față de numai o victorie 
a reprezentanților noștri) și au 
cîștigat întîlnirea bilaterală cu 
169—136.

Ultimele rezultate tehnice : 200 
m delfin (b) : 1. C. Neagrău (R) 
2:23,1 (rec.) ; 200 m delfin (f) : 
E. Radzik (P) 2:29,9 ; ...3. O.
Mladin (R) 2:33,3 ; 400 m liber
(b) : 1. D. Tasarek (P) 4 :38,3 ;
...4. L. Tache (R) 4:40,2 (rec.) ; 
409 m liber (f) : A. Gwit (P) 
4:43.4 ; ...5. G Satnoianu (R)
5:04,5 : 200 m mixt (b) * T. Roz- 
miarek fP) 2:25.2 : 2 M. Pe-
treanu (R) 2:27,7 (rec.) ; 3. C.
Neagrău (R) 2:29,1 ; 200 m mixt 
(f) : B. Neuhoff (R.F.G.) 2:31,7;
2. O Mladin (R) 2:33,0 : 4x100 m 
liber (b) : 1. R. F. Germania
4:02.4 ; 3. România 4:19,2 (rec.) ; 
4x100 m liber (f) : 1. R. F. Ger
mania 4:14,0 ; 2. România 4:23,9 
(rec.).

Sportul|Paga7a



Patru starturi patru victoriiI

IRiNEL PĂNULESCU - 59,24 LA 100 m LIBER
400 m LIBER,

TRENTO, 26 (prin telefon). 
. Patru starturi — patru victorii 
și 3 noi recorduri naționale de 
senioare este excelentul bilanț 
cu care Irinel Pănulescu a în
cheiat evoluțiile sale la con
cursul international de înot (pe 
categorii de vîrstă) 
în bazinul de 25 m 
tate.

Aflată în formă

desfășurat . 
din locali-

excelentă, 
sportiva ploieșteancă (antrenor 
M. Mitrofan) a realizat două 
performanțe deosebite pentru 
vîrsta sa (încă nu a împlinit 14 
ani) : 4:24,2 la 400 m liber, timp 
ce corectează vechiul record al 
țârii cu 12,5 sec. (!) și 59,24 la

100 m liber — în ciuda unui 
start complet ratat — rezultat 
ce îmbunătățește cu 0,56 sec. 
recordul Danielei Georgescu. în 
acest fel, Pănulescu , a devenit 
duminică seară și cea mai 
rapidă sprinteră a țării. Ea a 
obținut alte două succese în 
probele de 200 m mixt (cu 
2:23,22 — nou record) și 100 m 
delfin (cu 66,2 sec.).

Alți trei tineri înotători 
români s-au clasat pe. locul se
cund în probele la care au par
ticipat : Dan Ținea la 200 m 
mixt cu 2:17,3, Cristine Seidl 
la 100 m bras cu 1:19,0 și Edit 
Kugliș la 100 m spate cu 1:09,4.

0 NOUĂ AFIRMARE DE PRESTIGIU
(Urmare din pag. 1)

Valerio

indivi- 
evident, 
din fie-

17:23,0, 10. Carmen
(Spania) 17:26,0...

în baza rezultatelor 
duale a fost întocmit, 
clasamentul pe echipe,
care reprezentativă punctînd 
însă numai primele patru aler
gătoare : 1. ROMÂNIA 30 p, 
2. S.U.A. 37 p, 3. Anglia 55 p, 
4. R. F. Germania 85 p, 5. Po
lonia 122 p, 6. Irlanda 152 p, 
7. Spania 159 p, 8. Norvegia 
165 p, 9. Franța 166 p, 10. Ca
nada 184 p, 11. U.R.S.S. 186 p, 
12. Elveția 193 p, 13. Belgia 
208 p, 14. Olanda 220 p, 15. Da
nemarca 236 p, 16. Scoția 260 p, 
17. Țara Galilor 334 p.

întrecerea seniorilor, desfă
șurată pe un traseu lung de 
7 mile și jumătate, adică de 
12 300 m, s-a încheiat cu vic
toria puțin scontată a alergă
torului irlandez John Treacy 
care a parcurs distanța in 
39:25,0. La capătul unui finiș 
foarte disputat el i-a întrecut 
pe sovieticul Antipov și pe 
belgianul Lismont, campionul 
european al maratonului în 
1971. Iată ordinea primilor cla
sați : 1. John Treacy (Irlanda) 
39:25.0, 2. Alexandr Antipov
(U.R.S.S.) 39:28,0, 3. Karel Lis-

mont (Belgia) 39:32,0, 4. An
thony Simmons (Anglia) 39:51,0, 
5. Csuy Arbogast (S.U.A.) 
39:52,0, 6. Craig Virgin (S.U.A.) 
39:54,0 etc.

La întocmirea clasamentului 
general pe echipe, care cuprin
de 20 de formații !... o nouă 
surpriză de proporții : pe pri
mul loc se află reprezentativa 
Franței care a totalizat 151 p, 
urmată de 2. S.U.A. 156 p, 3. 
Anglia 159 p, 4. UJLSS. 169 p, 
5. Belgia 175 p, 6. Irlanda 189 p

Juniorii s-au întrecut de-a 
lungul a 7036 m și au oferit 
o luptă extraordinar de echili
brată. Dovada cea mai bună

• Polonia revine in grupa A O Italia și Iugoslavia retrogradează
in „C“ e Reprezentativa României pe locul patru

KING ÎNVINGE PE RUZICI IN
NEV YORK, 26. — Finala 

turneului internațional feminin 
de tenis de la Philadelphia se 
va disputa intre americancele 
Chris Evert și Billie Jean King. 
In semifinale, Billie Jean King 
a intrecut-o cu 6—1, 6—2 pe 
jucătoarea româncă Virginia

F.I.N.A. A ACCEPTAT 
PROGRAMUL C.I.O.

deFederația internațională 
natație, Întrunită in reuniune 
extraordinară la Ciudad de Me
xico, a anunțat că acceptă pro
gramul stabilit de Comitetul In
ternațional Olimpic pentru J.O. 
de vară de la Moscova din anul 
1980. Președintele F.I.N.A., Ja
vier Ostos, a declarat că fede
rația de natație î?i rezervă 
dreptul de a cere includerea în 
programul viitoarelor ediții a'e 
Jocurilor Olimpice a tuturor 
probelor pe care forul de spe
cialitate le recunoaște, precum 
și a concursului de înot sincro
nizat. După cum se știe, C.I.O. 
a decis să suprime trei probe 
din programul olimpic și anu
me: ștafeta 4X100 m liber băr
bați. 200 m mixt pentru băr
bați și femei.

26 (prin telefon). 
„Pionir" din ca- 

luat sfîr- 
întrecerile

BELGRAD, 
Pe patinoarul 
pitala Iugoslaviei au 
șit duminică seara 
ediției a XXII-a a Campionatu
lui mondial de hochei grupa B, 
una dintre cele mai echilibrate 
dispute din cadrul acestei tra
diționale competiții.

Obținînd primul loc 
ment, reprezentativa 
și-a cucerit dreptul de 
din nou, anul viitor, 
primului 
cheiului 
a căzut 
C.M. de 
opus al 
ultimele 
tlvele 
participa în 1979 la întrecerile din 
cadrul grupei C ’ * ’
promovînd Olanda și Austria, a- 
dică primele două clasate la re
centele partide ale „C“-ului, în 
Spania.

în clasa-
Poloniei 

a evolua, 
în cadrul 

al ho-
, anul viitor, 

eșalon valoric 
mondial, acolo de unde 
în urmă cu doi ani, la 
la Katowice. La polul 
clasamentului, ocupînd 

două locuri, reprezenta- 
Italiei și Iugoslaviei vor

în locul lor

A ATLETISMULUI
ne-o oferă clasamentul pe 
chi pe, primele două formații 
cumulind același număr 
puncte : 53. Dar iată ordinea 
primelor 6 din cele 16 echipe 
înregistrate la sfîrșitul întrece
rii : 1. Anglia 53 p, 2. Canada 
53 p, 3. Spania 54 p, 4. U.R.S.S. 
60 p, 5. Belgia 72 p, 6. Irlan
da 84 p. Și, in continuare, cla
samentul individual : 1. Mike 
Morton (Anglia) 22:57,0, 2. Rob 
Earl (Canada) 23:10,0, 3. Fran
cisco Alario (Spania) 23:11,0, 
4. Constantino Esparcha (Spa
nia) 23:12,0, 5. Ronnie Carroll 
(Irlanda) 23:14,0, 6. Alexandr
Pasariuka (U.R.S.S.) 23:15,0, etc.

e- 
a- 
de

Formația României, după cîte- 
va meciuri în care a evoluat mo
dest sau chiar slab, a terminat 
competiția pe locul patru.

Sîmbătă, în penultima etapă,. 
meciul cel mai important a fost 
cel dintre Norvegia și Italia, de
cisiv — într-o foarte mare mă
sură — pentru evitarea retrogra
dării. Nordicii au obținut o vic
torie la limită, la capătul unei 
partide pur șl simplu dramatice, 
într-un alt joc, lidera competiției, 
echipa Poloniei a fost ținută în 
șah de Japonia, revelația actua

lei grupe, și n-a lipsit mult ca 
să fi înregistrat poate cea mai 
mare surpriză de la Belgrad, po
lonezii reușind egalarea abia în 
ultimele minute.
în întîlnirea cu iugoslavia, se

lecționata României a jucat din 
nou bine, sigură în apărare, ac
tivă și eficientă în atac, adică 
așa cum a evoluat în cea mai 
mare parte a actualului sezon 
competițional. Hocheiștii noștri 
au realizat numeroase acțiuni 
frumoase și au obținut o victo
rie comodă, prin punctele în
scrise de Axinte, B. Nagy, Hă- 
lăucă și Nistor — cîte 2, Antal, 
Tureanu și Olenici — cîte 1. în 
ultima repriză antrenorul St. Io- 
nescu a folosit linia a IV-a de 
atac (Miklos, Prakab, Barthalis), 
neutilizată pînă acum la Belgrad, 
în ultimele minute a apărut însă 
inexplicabil jocul dur al unora 
dintre hocheiștii iugoslavi, dato-

FINALCLASAMENTUL

1. POLONIA 7 6 1 0 51-19 13
2. Japonia 7 5 1 1 26-17 11
3. Elveția 7 4 1 2 42-32 9
4. România 7 3 1 3 41-29 7
5. Ungaria 7 3 0 4 21-36 6
6. Norvegia 7 2 1 4 29-34 5
7. Italia 7 1 1 5 32-41 3
8. Iugoslavia 7 1 0 6 14—48 2
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suferit accidentărirită căruia au

(ușoare) Ioniță, Antal, Costea și 
Olenici.
în ultimul meci, echipa Româ

niei a întîlnit Polonia, în com
pania căreia a făcut cea mai bu
nă partidă la aceste campionate. 
Hocheiștii noștri au condus de 
mai multe ori, ultima oară cu 
6—4 în min. 50, dar au fost ega
lați și întrecuți în ultimele mo
mente cînd s-au avîntat în >atac 
pentru a obține, totuși, victoria... 
orgoliului, 
fost 
nici.

Golurile noastre au 
marcate de Tureanu 2. Ole- 
V. Huțanu, Costea șl Axinte.

Călin ANTONESCU

cadrul grupei B a campio-In _____
natului european de juniori, care 
are loc in Belgia, în cadrul se
riei a Il-a echipa României a 
terminat la egalitate cu Austria 5_S ■
ța a 
5—1.

(1—2, 1—1, 3—2), iar Fran- 
învlns Belgia cu 10—1 (1—0, 
4—0).

CINCI VICTORII ALE LUPTĂTORILOR ROMANI
LA TURNEUL DE LA BUDAPESTA

Prezenți la startul turneului in
ternațional de lupte greco-roma- 
ne Încheiat duminici la Buda
pesta, reprezentanții țârii noastre 
au repurtat un frumos succes, 
ocupind primul loc la cinci din 

categorii de greutate, 
români cla-

cele zece 
alțl patru sportivi 
sin du-se pe locuri fruntașe La 
„Turneul Eliberarea* au fost 
prezenți 115 luptâton din Bulga
ria, Cehoslovacia, R- D. Germa-

SEMIFINALE. LA PHILADELPHIA
Ruzici, iar Chris Evert a dispus 
cu 6—3, 6—2 de campioana en
gleză Virginia Wade.

In sferturi de finală român
ca Virginia Ruzici obținuse un 
rezultat remarcabil, invingind 
cu 6—1, 7—5 pe australianca 
Kerry Melville Reid. In cele
lalte partide: Billy Jean King 
(S.U.A.) — Betty Stove (Olan
da) 6—1, 6—3; Chris Evert
(S.U.A.) — Wendy Turnbull (A- 
ustralia) 6—2, 6—1; Virginia 
Wade (Anglia) — Tracy Austin 
(S.U.A.) 6-4, 6-4.

nA, Iugoslavia, Polonia, România, 
VJLS-S. și Ungaria.

C. Alexandru (48 kg), M. Boțilâ 
(57 kg). ȘU RUSU (68 kg), L. Ei- 
nc (X kg) și B. 
(+1O0 kg) au cîștigat 
la categoriile lor, iar 
(52 kg). St. Negrișan . _ .
L Draica (82 kg) s-au clasat pe 
locul secund. V. Dolipschi 
(4-199 kg) a ocupat locul 3.

Codreanu 
concursul 
N. Glugă 

(62 kg) și

DfBtt BLN Al UNIRILOR
mNDBAlIȘII ROMÂNI

1.N „(tPA ȚARILOR LATINI"
PARLS (Agerpre-*). — In o- 

rașul Cherbourg a început „Cu
pa țărilor latine* la handbal 
masculin. Echipa de tineret a 
României a învins cu scorul de 
31—17 (18—10) echipa Braziliei, 
iar selecționata Franței a dis
pus cu 24—19 (12—6) de cea a 
Spaniei.

STARTURILE PATINATORILOR
PROBA individuală masculi

nă din cadrul campionatelor 
mondiale de patinaj artistic 
pentru juniori, competiție c^re 
se desfășoară în orașul francez 
Megeve, a fost cîștigată de 
sportivul canadian Dennis Coy, 
cu un total de 170,86 puncte. 
Pe locurile următoare s-au cla
sat Vladimir Kotin (U.R.S.S.) — 
167,84 p și Brian Boitano 
(S.U.A.) — 163,74 j

★
CU PRILEJUL 

de patinaj viteză < 
patinoarul „Medeo*

Brian 
P.

unui concurs 
desfășurat pe 

>“ din Alma-

Ata, sportivul sovietic Vladi
mir Lobanov a stabilit un nou 
record mondial în proba de 
1000 m, cu timpul de 1:14,61. 
Vechiul record era de 1:14,99 
și aparținea patinatorului ame
rican Eric Heiden.

*
LA SVERDLOVSK s-au în

cheiat întrecerile ediției de iar
nă a Spartachiadei popoarelor 
din U.R.S.S. Ultimul titlu a fost 
cucerit de perechea Natalia Ka- 
ramîșeva — Rostislav Sinițin, 
învingătoare în proba de dans 
din cadrul concursului de pa
tinaj artistic.

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
AUTO • Desfășurată pe ploaie 

torențială, cursa de formula 1 de 
la Silverstone (Anglia) a fost cîș
tigată surprinzător de pilotul fin
landez Keke Rosberg — medie 
orară 155,500 km, urmat de Emer
son Fittipaldi (Niki Lauda, Mario 
Andretti și James Hunt au aban
donat) • După două etape, în 
care au fost parcurși circa 2 000 
km, . în Raliul Safari" conduce 
suedezul Harry Kallstrom.

(13—10). Returul, la 2 aprilie. In 
prima zi a turneului, feminin de 
la Budapesta : Spartakus — Start 
Bratislava 17—16 ; Ferencvaros — 
Jalghiris Kaunas 23—21.

• In preliminariile 
‘ • Wolfen-

contînd 
Anglia 

Irlanda 
110—58 ;

BASCHET
tumeuiul feminin de la 
biittel 
pentru 
73—63 ;
95-- 49 ; opclllict --  AAV-- VO ,
Anglia — Irlanda 50—49. La Tam
pere (Finlanda) : Danemarca — 
Belgia 63—61 — • “
84—64.

(R.F. Germania), 
C.E. : Spania — 
R.F. Germania — 
Spania — Scoția

; Ungaria Suedia

NATAȚIE • în turneul de polo 
de La Edmonton (Canada) : Mexic 
— S.U.A. 10—6 ; iugoslavia — Ca
nada 9—2. • La Leningrad se dis
pută Premiul ziarului „Komso- 
molskai'a Pravda“. Rezultate : 100 
m liber — Vladimir Bure 
(U.R.S.S.) 52,26 ; 200 m spate — 
Zoltan Veraszto (Ungaria) 2:06,40; 
400 m liber (f) — Brigitte Wecht- 
ler (R.D.G.) 4:20,62. • In con
cursul. desfășurat în bazin de 25 
m la New Westminster, canadia
nul Stephan Badger a fost crono
metrat pe 400 m liber în 3:51,07, 
iar în proba de 200 m mixt a 
cîștigat Bill Sawckuck în 2:05,03.

HANDBAL 
semifinalele 
Magdeburg

A La Budapesta, în 
C.C.E. (m) : S. C. 
— Honved 22—21

SCRIMA • La Madrid au înce
put C.M. (tineret). Proba mascu
lină de floretă a fost cîștigată de

REZULTATE

Elveția — Ungaria 12-5 (5-1, 3-2, 4-2)
Norvegia - Italia 4-3 (1-1, 2-2, 1-0)
Polonia — Japonia 2-2 (0-1, 0-1, 2-0)
România — Iugoslavia 11-0 (5-0, 4-0, 2-0)
Japonia — Norvegia. 5-1 (0-1, 3-0, 2-0)
Ungaria — Italia 5-2 (2-0, 2-1, 1-1)
Iugoslavia — Elveția 5-3 (2-0, 2-2, 1-1)
România — Polonia 6-8 (3-2, 0-1, 3-5)

S-a încheiat C. E. de rugby juniori

ROMANIA - R. F. GERMANIA 37-14
Echipa Franței, clștigătoarea competiției continentale

Campionatul european de rugby 
pentru juniori, organizat de 
F.I.R.A., a luat Ieri sfîrșit, în 
Itaiia, cu victoria echipei Fran
ței, care a întrecut în finală cu 

33—0 formația țării gazdă.
Selecționata României a întîl

nit la Reggio Emilia 
R.F.G. (care întrecuse 
XV-le Marocului cu 12—3). 
capătul unui meci spectaculos, 
rugbyștil noștri au terminat în
vingători cu scorul de Ș7—14 
(21—8), prin punctele realizate de 
Radu (încercare + Lp. 4- 5 trans
formări), Nistor (2), Capmare, 
Iliescu și Bulancea — încercări, 
în urma acestui rezultat, forma
ția României a ocupat locul 5, 
clasare sub posibilități și pre
tenții. Este adevărat, un singur 
insucces (din primul meci,' cel 
cu U.R.S.S.) i-a trimis pe junio
rii români în lupta pentru par-

echipa 
anterior

La

tea a doua a clasamentului. „Ju
cătorii noștri — ne spunea, prin 
telefon, de la fața locului, antre
norul federal Valeriu Irimescu — 
au acționat crispat în partida cu 
U.R.S.S., fiind excesiv de emoțio
nați in evoluția lor pe un mare 
stadion, în nocturnă. Ei s-au a- 
rătat ne acomodați, accidentările 
și arbitrajul defavorizant accen- 
tuind și mai mult starea lor psi
hică ; in următoarele meciuri, ei 
au jucat însă bine. Toată lumea 
de aici spune că finala trebuia 
să se dispute, de fapt, între Ro
mânia și Franța".

în întîlnirea pentru locurile 
3—4 U.R.S.S. — Portugalia 33—0 
(Portugalia se clasează șl ea îna
intea echipei noastre, după un 
singur succes !!!), iar pentru lo
curile 7—8 Spania (o altă favo
rită...) a întrecut Maroc cu 22—9.

Z7
27-2
27-3
29

29-2
31

31-2
1
1-2
2

AGENDA SĂPTĂMÎNII
Sel. militară franceza — Steaua, la Lom Ie 
Saunier
Turnee internaționale la Milano Daytona 
Turneu intemaționol la Minsk
Semifinalele cupelor europene (tur) ; Argen- 
tina — Bulgaria, la Buenos Aires ; Spania - 
Norvegia, la Gij'on (meciuri amicale) 
Turneu feminin la Oakland 
Franța (B) — România la 
mical 
„Cupa Europei" 
(R.F.G.) 
„Turneul celor 8 
Germania 
Franța — Brazilia, I 
„Cupa Heidenheim ____ ,
„Marele Premiu al S.U.A." (F 1) la Long 
Beach

RUGBY

TENIS
BOX 

FOTBAL

TENIS 
FOTBAL

SCRIMA

NATAȚIE

FOTBAL 
SCRIMA 

AUTO

Rouen — meci a-

(spadă) la Heidenheim

ta polo, în R.F.

Ia Paris 
i" (spodâ)

CAMPIONATE • CUPE
italianul Maoro Numa (5 v), ur
mat de coechipierul său Andreo 
Borella (3 v) și Vladimir Lapitski 
(UJt.S.S.) 3 v. Concursul de sa
bie a fost cîștigat de sovieticul 
Aleksandr Baianov (5 v), urmat 
de Andrzej Kostrzewa (Polonia) 
și Ildus Samhutdinov (U.R.S.S.) 
— cîte 3 v.

SCHI • Slalomul special de la 
Jasna (Cehoslovacia) a fost cîști
gat de Paul Frommelt (Liechten
stein), urmat de bulgarul Petar 
Popanghelov. Proba similară fe
minină a revenit austriacei Regi
na Sackl.

TENIS • Bjorn Borg și Vitas 
Gerulaitis își vor disputa finala 
turneului de la Las Vegas. în se
mifinale : Borg — Drysdale 6—4, 
7—6 ; Gerulaitis — Solomon 6—4, 
6—1. în „sferturi": Borg — Roche 
6—4. 6—2 ; Drysdale — Dibbs 6—3, 
6—2 ; Solomon — Borowiak 6—3, 
6—2 ; Gerulaitis — Mayer 6—4, 
6—7, 6—3.

ANGLIA (etapa a 34-a). Arse
nal — West Bromwich 4—0 ; As
ton Villa — Derby 0—0 ; Bristol
— Birmingham 0—1 ; Everton — 
Leeds 2—0 ; Leicester — Manches
ter United 2—3 ; Manchester City
— Middlesborough 2—2 ; Norwich
— Coventry 1—2 ; Nottingham — 
Newcastle 2—0 ; Queen’s Park — 
Ipswich 3—3 ; West Ham — Chel
sea 3—1 ; Wolverhampton — Li
verpool 1—3. în clasament : Not
tingham Forest 49 p (din 31 me
ciuri), Everton 46 p și Arsenal 
43 p (din cite 34 jocuri).

R.D. GERMANA. Finala „Cupei- 
se va disputa la 29 aprilie, la 
Berlin, între Dynamo Dresda și 
F.C. Magdeburg. în meciurile re
tur ale semifinalelor : Dynamo 
Berlin — F.C. Magdeburg 1—1 (în 
tur 0—4); Dynamo Dresda — Rot- 
Weiss Erfurt 0—0 (în tur 2—1).

R.F. GERMANIA (partide res
tanțe din etapa a 30-a) : MSn- 
chengladbach — DUsseldorf 3—2;

St. Pauli — Duisburg 2—2 ; Kai
serslautern — Frankfurt pe Main
2— 0 ; Bochum — Saarbriicken
4—2. Clasament : 1. F. C. Koln
42 p, 2. Borussia Miinchengladbach 
40 p, 3. Hertha 36 p.

ITALIA (etapa a 21-a) : Atalan- 
ta — Inter 0—lj 
Bologna 0—0 ; “
3— 1 ; Genoa •
Milan — Pescara 2—0 ; 
Lanerossi Vicenza 1—1 ; 
Perugia 1—1 ; Verona 
0—1. în clasament : 1.
36 p; 2—3. Torino și 
32 p.

Fiorentina — 
Foggia — Lazio 

Juventus 2—2 ; 
Roma — 
Torino — 
— Napoli 

Juventus 
Lanerossi

MECIURI INTERNAȚIONALE

• în preliminariile „Turneului 
U.E.F.A." pentru juniori, la Fra
ga : Cehoslovacia — Suedia 3—2 
(2—1)-; la Copenhaga : Danemar
ca — Bulgaria 4—1 (3—1).
• In C.E. (tineret) : la Marî- 

bor, Iugoslavia — Ungaria 0—1 
(0—0) ; la Praga, Cehoslovacia — 
R.D. Germană 3—1 (1—1).
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