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0 mare și frumoasă surpriză In handbalul nostru

Debutul in actualul sezon 
competițional a coincis pentru 
reprezentativa de rugby a 
României cu o detașată victo
rie, 60—6 (22—3), in partida cu 
Cehoslovacia, desfășurată in e- 
diția 1977—1978 a campionatu
lui european. Ieri, pe stadionul 
Giulești, XV-le României a 
reușit cel mai net succes din 

cu regularitate în grămezi și 
la tușă ; ei atacă permanent $1 
percutant, obligindu-i pe jucă
torii cehoslovaci la o continuă 
defensivă. încercările de sto
pare a acțiunilor XV-lui nos
tru sînt, rind pe rind. spulbe
rate și astfel Alexandru (min. 
9 și 37), Murariu (min. 12), 
Marin (min. 29 si 40) stabilesc

H. C. MINAUR BAIA MARE, CIȘTIGĂTOAREA 
„CUPEI ROMÂNIEI": 26-24

Pe locul III Dinamo București

CU STEAUA

BRAVO, 
BĂIMĂRENI!

Nicolae Voinea (H.C. Minaur Baia Mare) il învinge încă o dată 
— spectaculos — pe Nicolae Munteanu, portarul echipei Steaua 

Foto : I. MIHAlCĂ
Palatul sporturilor și culturii 

din Capitală a găzduit duminică 
după-arfiiază cea mai frumoasă, 
cea mai spectaculoasă și cea 
mai palpitantă gală a handba
lului nostru. Meciurile prilejuite 
de finalele primei ediții a „Cu
pei României** la handbal mas
culin au încântat pur și simplu 
pe cei peste 5 000 de spectatori 
prezenti in tribune și — nu ne 
indoim — sute de mii de tele
spectatori și radioascultători. Se 
cuvin, deci, cele mai calde a- 
precieri pentru toți jucătorii ce
lor 4 formații, antrenorilor lor, 
cluburilor respective.

Desigur, meciul „finalei mari** 
a fost clo-ul reuniunii. H. C. 
Minaur Baia Mare înregistra 
înaintea fluierului de Începere 
a partidei cele mai mici cote. 
Existau și argumente : susținea 
intilnirea pe terenul redutabilei 
sale adversare, juca fără omul 
său de bază, Mihai Mironiuc și 
— cel mai important — avea 
un palmares deficitar în me
ciurile cu campioana României.

Hristoche NAUM 
Ion GAVRILESCU

A fost o seară minuna
tă de handbal ! O dispută 
sportivă, de rangul ace
lora care incintă, emoțio
nează ți pune in valoare 
posibilitățile și subtilită
țile performerilor noștri. 
N-a fost o finală obiș
nuită Steaua — Dinamo, 
ci o finală neobișnuită, 
Steaua cu Minaur Baia 
Mare. Cine sint acești bă
ieți, cu tricourile de cu
loarea aurului, care în
drăznesc 30 de minute si 
deruteze o adevărată 
echipă națională aflată in 
fața lor ? Sint valori ne
bănuite, însuflețite de o 
mare dorință de afir
mare, venite dintr-un 
oraș care, la 600 de km 
de București, începe să 
devină un miracol spor
tiv românesc. Televiziu-

Aurel NEAGU
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M. TOMA ȘI A. SZABO-
iNVÎSEĂTDRI U CAMPiaMTUE BllCANJCl Oi JUDO

• Bilanțul in întrecerile individuale : 14 locuri pe podium • Pe 
echipe, România a ocupat locul 2.

NOVI SAD, 9 (prin telefon). 
Duminică seara, după trei zile 
de întreceri aprig disputate, s-a 
încheiat a IV-a ediție a Cam-

M. TOMA

goslavia), I. Tichi (Iugoslavia) 
și prin yusey-gachi (superiori
tate tehnică) pe A. Omer (Tur
cia) și Gh. Bartoș, iar M. To
ma a dispus prin ippon de 
B. Cingov (Bulgaria), M. Infan
tili (Iugoslavia), A. Seculici 
(Iugoslavia) și de B. Cingov (în 
finală), învingîndu-1 prin yu
sey-gachi doar pe M. Frățică.

Titlurile de campioni la cele
lalte categorii au revenit spor
tivilor A. Kosici (Iugoslavia) la 
semiușoară, L Bujevici (Iu
goslavia) — ușoară, S. Obadov 
(Iugoslavia) — mijlocie, G. Ju- 
vela (Iugoslavia) — semigrea. 
S. Marinovici (Iugoslavia) — 
grea și A. Atanasov (Bulgaria) 
la open.

Competiția pe echipe, a fost 
extrem de echilibrată. în final, 
titlul balcanic a fost obținut de 
Iugoslavia (deși învinsă cu 4—3 
de Bulgaria), urmată de Româ
nia și Bulgaria. Pe locurile 4 și 
5 s-au clasat Turcia, respectiv

Cu toată opoziția jucătorului cehoslovac Kudrna, sportivul nostru 
Marin Ionescu va transmite balonul spre colegii săi, Ortelecan ți 
Scarlat, lansați in atac Foto : Dragoș NEAGU

istoria celor 18 întîlniri româno- 
cehoslovace, ca urmare a jo
cului bun practicat în fata u- 
nei echipe care a evoluat ti
morat, fiind depășită din pri
mul pînă in ultimul minut

Aproape imediat după fluie
rul de începere al arbitrului 
italian B. Tavclll, XV-le Româ
niei s-a instalat în terenul ad
vers — pe care arareori avea 
să-l părăsească în cele 80 de 
minute — și, prin Murariu, va 
înscrie prima încercare. Este 
abia min. 3 ! Partida se des
fășoară in nota de dominare a 
rugbyștilor noștri, care se impun

scorul primei reprize : 22—3,
care ar fi putut să ia proporții 
și mai mari, dacă nu s-ar fi 
comis o serie de greșeli, cu deo
sebire în transmiterea balonului, 
ceea ce a dus la ratarea altor 
ocazii favorabile (min. 11, 20, 
25, 35).

în repriza secundă, echipa 
României devine și mai activă, 
în timp ce formația Cehoslova
ciei cedează tot mai mult pa
sul, la imperfecțiunile de ordin

Emanuel FANTANEANU

(Continuare în pag. a 4-a)

CARMEN BUNACIU INEPUIZABILA, 
63,19 [100 m] și 2:14,47 [200 m spate], 
PERFORMANȚE DE VALOARE MONDIALĂ!

învingători In meciul de înot cu Polonia (194-150), sportivii ro

mâni au stabilit 12 recorduri naționale.

HUNEDOARA, 9 (prin tele
fon). în urmă cu o săptămină. 
Carmen Bunaciu înota 100 m

spate in 63,45, intrecind cu o 
miime de secundă performanța 
realizată de campioana R. D.

Carmen Bunaciu, cea mai rapidă spatistă din lume in acest sezon

Germane, Antjie Sttile — cea 
mai bună din lume în acest 
sezon pînă duminica trecută. 
De această dată — în prima 
reuniune a întilnirii bilaterale 
România — Polonia — record
mana României a ținut să nu 
mai lase nici un dubiu asupra 
liderei celor mai rapide spa- 
tiste din lume în această pri
măvară, cîștigind proba în 63,19 
— cu 26 de sutimi mai repede. 
Este o nouă confirmare a va
lorii deosebite la care s-a ri
dicat eleva Cristinel Șoptereanu. 
un prețios atu in disputa pen
tru medalii ce se va da în luna

Adrian VASJUU

(Continuare in pag. a 4-a)

„Daciada" la Institutul Politehnic București

CHIAR DACĂ PRIMĂVARA NU A FOST
PUNCTUALĂ ’ LA ÎNTÎLNIRE...

pionatelor Balcanice de judo. 
Sportivii români au realizat cu 
acest prilej un bilanț remarca
bil: Arpad Szabo (cat. super- 
ușoară — 60 kg) și Mihalache 
Toma* (semimijlocie — 78 kg) 
au cucerit titlurile de campioni 
balcanici, I. Petrof (ușoară — 
71 kg) și D. Udvari (grea — 
+95 kg) s-au situat pe locu
rile secunde, iar Gh. Bar- 
toș (superușoară), N. Vlad șl 
C. Nicolae (semiușoară — 65 kg), 
C. Roman (ușoară), M. Frățică 
(semimijlocie), C. Năftică (mij
locie — 86 kg), P. Drăgoi și D. 
Radu (semigrea — 95 kg), I. 
Arsenoiu (grea) și D. Udvari 
(open) au ocupat locul 3.

Cei doi campioni din țara 
noastră au reușit să cucerească 
titlurile întreeîndu-și aproape 
toți adversarii prin ippon (îna
inte de limită). Astfel, A. Sza
bo i-a învins prin ippon pe 
H. Kiticos (Grecia), V. Zlatev 
(Bulgaria), L Vukofera (Iu

A. SZABO
Grecia. Rezultatele echipei 
noastre : 7—0 cu Grecia, 4—3 
cu Bulgaria, 5—2 cu Turcia și 
2—3 cu Iugoslavia.

Duminică dimineață, obser- 
vînd că „după-atita frig și 
ceață... nu s-arată soarele**, stu
dente și studenți de la Institu
tul Politehnic din Capitală și-au 
îmbrăcat totuși treningurile și 
la ora 9 punct au venit pe pla
toul din fața „Rectoratului**. De 
ce ? Simplu : să facă mișcare, 
să se fortifice, să se relaxeze 
după atîta învățătură, partici- 
pînd la o frumoasă și tradițio
nală întrecere sportivă : „Cro
sul primăverii**. Tot în cadrul 
„Daciadei**, dar nu într-o etapă 
anume, studenții sportivi din 
Institutul Politehnic București 
desemnîndu-șî — cu ocazia al
tor crosuri — participanții la 
finala pe țară a marii competi
ții naționale. Viitorii ingineri 
mecanici, electroniști, chimiști

Vasile TOFAN

(Continuare in pag. 2—3)
Secvență de la „Crosul primăverii” desfășurat, ieri, la Institutul 

Politehnic din Capitală



CAMPIONATE © COMPETIȚII
zervă, utilizați eu predilecție. 
Coșgeteri : pașca 26+23, Băi- 
ceanu 24+13, respectiv Comat 
35 + 10, Oczelak 25+12. In partida 
de ieri, Băiceanu (Farul) a lost 
eliminat din joc pentru proteste 
la deciziile arbitrilor C. Călin șl 

A. Guță, (G. TAMAȘ-coresp.).
dinamo oradea — c.c 

BRAȘOV 2—0 : 82—72 («—36)
33—78 (43—45).

Clasament : 1. Steaua 67 
(34 jocuri), 2. Dinamo Bue. 
p (34 j), 3. „U“ Cluj-Napoca 
p (34 j), _4. Farul 52 p (34 J). 
I.C.E.D. 49 p (32 j), 6. C.S.U. 
Brașov 48 p (34 J), 7. Univer
sitatea Timișoara 45 p (32 j). 8. 
Rapid 43 p (32 j), 9. Politehnica 
Iași 43 p (34 j), 19. C.S.U. Si
biu 42 p (32 j). 11. Dinamo ora
dea 42 p (34 “ 
Lie. 2 39 p (30

Campionatul 
la 17 mai.

DIVIZIA A
BĂRBAȚI

Steaua București
— și după întrecerile 

disputate sîmbătă 
în Capitală — lider 
Diviziei A de flo- 
Cu 5 reușite (13—3 
Mare și C.S.U. — 
ia Politehnica 

Oradea și 
„quarietuT

ECHIPA BUCUREȘTIULUi
- CIȘTIGÂTOAREA FRiMEI 

EDITH A „DACIADEl" 
DE HOCHEI

Ediția inaugurală a „Dacia’dei" 
la hochei pc gheață (pentru se
niori) s-a încheiat, ieri, pe pa
tinoarul ,,23 August" cu victoria 
altminteri scontată a echipei 
Bucureș țiului. Avînd în compo
nența sa 
membrilor 
lecționata Capitalei . _
detașat toate cele 5 partide sus
ținute. în schimb, pentru cele
lalte locuri lupta a fost echili
brată și interesantă, purtată în
tre formațiile județelor Harghi
ta, Galați și Covasna, de fapt e- 
chipele divizionare S.C. Miercurea 
Ciuc, Dunărea Galați și Unirea 
Sf. Gheorghe. Impărțindu-și 
victoriile, departajarea acestora 
s-a făcut la golaveraj. Competi
ția și-a dovedit, în general, uti
litatea, antrenînd în întrecere 
principalele forțe hocheistice ale 
țării și permițînd unor echipe, 
deocamdată, mai modeste să e- 
volueze în compania 
noastre fruntașe, ceea 
co-nstituit — 
și prețioasă 
rezultatele 
Harghita ■ 
4—0, 5—3), 
(4—3, 5—0,
Galați 10—4 (5—0,
sîmbătă
8—2

marea majoritate a 
lotului național, se- 

cîștigat

formațiilor 
a 

bună 
Iată 

zile: 
(6-0, 
16—3

fruntașe, ceea ce 
desigur — o 1 

experiență, 
ultimelor două 

Suceava 15—3 
Covasna — Cluj 
7—0), București 

7 2—1, 3—3) —
Covasna — Suceava 

(0—i, 5—1, 3—0), Galați — 
16—i (2—2, 4—2, 10—0). Bucu-
— Harghita
— duminică.

7—1 (1—1, 1—0,
5-0)

CLASAMENTUL 
BUCUREȘTI 10 p 
Lăți 6 p (40—22), 
(39—24), 4.
5. Suceava 2 p (13—61) 
0 p (24—74). (V. Ch.)

ÎNTRECERII.E JUNIORILOR
Duminică, pe patinoarul „23 

August" din Capitală, s-au dis
putat partidele con tind pentru 
etapa I a returului turneului fi
nal al campionatului național de 
juniori I. In ambele partide, 
victoria a revenit favoritelor, la 
scoruri categorice: S.C. Miercurea 
Ciuc — Liceul nr. 1 M. Ciuc 
1—18 (1—9 ; 0—5 ; 0—4) și C. S. 
Școlar — Steaua 9—0 (2—0 ; 3—0; 
4—0). Astăzi sint programate ur
mătoarele jocuri : de la ora 8,45 
Steaua — S.C.M. Ciuc și de Ia 
ora 
C.S. 
lui.

1.
Ga- 
« P

Harghita 6 p (42—2£),
" - 6. Cluj

FINAL : 
(66—15), 2. 

3. Covasna

— 1. C. Vlad (Muscelul C. Lung), 
2. Fr. Fodor (Electro Sf. Gheor
ghe), 3. P. Titilencu (Torpedo 
Zărnești) ; Motoreta „Mobra* — 
1. V. Lepădatu (St. r. Brașov), 2. 
R. Voinea (Poiana Cîmpina), 3. I. 
Schmidt (Poiana Cîmpina).

GH. SORA ÎNVINGĂTOR 
IN CONCURSUL 
DE DIRT-TRACK

Inaugurarea sezonului moto- 
ciclist în Capitală s-a făcut prin- 
tr-un interesant concurs de dirt- 
track, desfășurat pe pista de 
zgură a stadionului Metalul. Pro
tagoniști au fost, alături de cei 
maâ buni alergători români, doi 
valoroși specialiști ai genului din 
R. D. Germană : Dietmar Lie
schke '
rîndul celor 15 motocicliști care 
s-au întrecut ieri în 13 manșe, 
s-au remarcat în mod special re
prezentantul nostru Gheorghe 
Sora și oaspetele Dietmar Lie
schke. Dealtfel, cei doi s-au aflat 
la sfîrșitul întrecerii la egalitate 
de puncte, motiv pentru care in
tre ei s-a mai desfășurat o man
șă de departajare. Metalurgistul 
Sora și-a depășit adversarul, do
vedind astfel că se află într-o 
bună fo-rmă sportivă la început 
de sezon (susținem această a^.r- 
mație și cu mențiunea că sî.n- 
bătă, la Brăila, în compania a- 
celorași alergători, cel care a în
vins a fost tot Sora). Dintre 
motocicliștii români, o bună im
presie au mai lăsat Ion Bobil- . . Q maș;_ 
nă bine pusă la punct, precum 

(Metalul 
(Vo- 
evo- 

cu o 
necazuri, 

clasați :

Germană : Dietmar Lie-
și Diethelm Triemer. Din

neanu (UPA Sibiu), cu

și tinerii Marin Dobre 
București) și Ionel Pavel 
ința Sibiu). Neconcludentă 
luția lui Cornel Voiculescu, 
mașină care i-a făcut 
Iată ordinea primilor
1. Gh. .Sora 11 p, 2. D. Lieschke 
11 p, 3. I.. Bobilneanu 10 p. 4. 
D. Triemer 9 p, 5—6. N. Riu- 
reanu, M. Dobre 7 p. Aceiași a- 
lergători 
două 
Sibiu, 
desto

vor participa la încă 
concursuri»: 11 aprilie — 
12 aprilie — Arad. (Mo- 
FERRARINI).

C.S.U.
Și

p
67
57
5.

j), 12. I.E.F.S. — 
j)-
se întrerupe pînă

DE FLORETA

se

S.C.M. Ciuc și de
11, Lie. Nr. 1 M. Ciuc 
Școlar, derbyul campionatu- 
(Alex. VILARA-coresp.)

HÂRÂDAU NEÎNVINSD.
(DEOCAMDATĂ) IN „CRI
TERIUL DE PRIMĂVARA- 

LA TENIS
Competiția care a marcat des

chiderea oficială a sezonului 
tenis în aer liber, „Criteriul 
primăvară", își va derula 
ultimele secvențe. Cei 4 capi 
serie (din 16) au ajuns destul 
de ușor pînă în etapa sferturilor 
de finală, întreeîndu-și adver
sarii în cîtc două seturi. Cu ex
cepția lui Traian Marcu care, 
deși a cîștigat, a trebuit să-i 

- cedeze un set lui Costel Curcă.
Iată însă rezultatele „sferturi
lor" : Hărădău (Steaua) — Bîrcu 
(Dinamo București) 6—4, 6—2 ;
M. Mîrza (Steaua) — Kerekeș 
(Dinamo Brașov) 6—2, 6—2 ;
Dîrzu (Progresul) — Vilcioiu 
(Dinamo Brașov) 6—4, 7—5 ; T.
Marcu (Dinamo Brașov) — Curcă 
(Politehnica București) 7—5. 6—7, 
6—3. în continuare, s-au alcătuit 
grupe valorice de cîte 4 sportivi. 
In primele două fiind incluși cei 

sfert.urjB iată pri- 
Hărădău — Dîr- 

T. Marcu — M. 
6—1.

feminină una 
Maria Romanov, 

a cedat (chiar din primul tur) la 
un scor destul de sever în fața 
Elenei Popescu. Aceasta a cîș
tigat cu 6—4, 6—7, 6—2. Rezul-

din „sferturi* : Elena Po- 
— Simona Nunweiller 6—1.
Camelia Chiriac — Coz- 

6—2 : Lucia 
Dorina Brăștin 6—1, 

Trifu — Rodica 
6—1. Au început,

în prima grupă 
Romanov este

calificați în 
mele rezultate : 
zu 6—2, 7—5 ;
Mîrza 2—6, 6—1, 

în întrecerea 
dintre favorite.

de 
de 
azi 
de

tate
pescu
6—1 ;
mina Popescu 6—1,
Romanov — "
6—0 ; Elena
Gheorghe 6—1,.............. ..
de asemenea, întrecerile 
drul grupelor.
valorică. Lucia ________
neînvinsă. Ea a cîștigat cu 6—0,
6 o Jn fața Cameliei Chiriac și•«4. X - - g—3 pe g_

Trifu —
6—3.

(dimineață și după-

a întrecut-o cu 6—3, i 
lena Popescu ; Elena 
Elena Popescu 6—0,

Astăzi
amiază) se vor disputa ultimele 
meciuri din cadrul „Criteriului 
de primăvară", iar mîine, pe te
renurile Progresul, Steaua, Di
namo și „23 August* va începe 
Campionatul național pe echipe. 
(I. Gv.)

PESTE 10000 SPECTATORI 
LA MOTOCROS!

din cadrul „Criteriului

In pofida timpului răcoros și a 
ninsorii care nu a încetat nici 
un moment, peste 10 000 de spec
tatori ......................
etapă 
cros, 
Munte 
ciației ___
seul înmuiat și cu un grad ridi
cat de dificultate a supus pe cei 
aproape 70 de alergători din 10 clu
buri și asociații sportive la un se
rios examen. în ce<a mai importan
tă cursă, cea rezervată seniorilor, 
s-a dat din nou o înverșunată lup-

* tă pentru primul loc între Ernest 
Mulner și Mihai Banu, ultimul 
fiind nevoit să piardă două ture 
decisive din cauza unui ușor acci
dent.

CLASAMENTELE : seniori — 1. 
E. Miilner (Torpedo Zărnești), 2. 
E. Laub (Torpedo Zărnești), 3. M. 
Bânu (Poiana Cîmpina), 4. N. 
Arabadgl (Loc. Ploiești) ; Juniori

au asistat ieri la a doua 
a „Cupei F.R.M.* la moto- 
desfășurată la Vălenii de 
în organizarea bună a aso- 
Locomotiva Ploiești. Tra-

FRIGUL Șl VÎNTUL AU 
TESTAT PE --- --------------

IN ...„CUPA
Ultimele două 

primăverii' 
rat într-un climat 
degrabă toamnei : 
scăzută și 
gătorii au 
atmosferice dificile, 
cut cu succes nu de 
cu experiență 
în general, 
de cei tineri șl foarte tineri ! 
Demonstrînd frumoase calități 
psihice, ultimii au știut să se a- 
dapteze condițiilor specifice ale 
întrecerii, unii reușind chiar noi 
recorduri naționale în probele în 
care au concurat. Printre ei : 
S. Babii, V. Suciu (U. T. Arad) 
și M. Dobrică (C.T. Alexandria) 
la pistoale, O. Cristescu (Dina
mo) la pușcă standard, I. Mihai 
(Olimpia) și A. Mănescu (Cute
zătorii) la mistreț alergător. Să 
mai consemnăm afirmarea unor 
tineri trăgători brașoveni, sur
venită acum, după reorganizarea 
din ultima vreme, ’ concretizată 
prin cifre promițătoare realizate 
de F. Mareș, A. Carvațchi, M. 
Budeanu. (T. RADU).

Iată cîteva rezultate : pușcă
standard 60 f.c. junioare I : Car
men Calalb (C.F.R. Arad) 587 p ; 
3 X 20 f, senioare : 1. Veronica 
Tripșa (Dinamo) 562 p ; juni
oare I : I. Tatiana Ilovici (IEFS) 
559 p ; junioare II : 1. Roxana
Lămășanu (Olimpia) 535 p, 2. Ga
briela Andor (Crișul Oradea) 535 
p ; pușcă liberă 3X40 f,
1. I. Olărescu (I.E.F.S.)
2. I. Codreanu (Steaua) 
60 f, poziția picioare : 1.
dor (Steaua) 543 p (rec. naț. sta
bilit) ; pistol liber, 40 f, juniori 
II : M. Dobrică (C. T. Alexan
dria) 356 p (nou record națio
nal) ; pistol viteză 60 f, juniori : 
1. V. Suciu (U. T. Arad) 590 p : 
revolver 30+30 f : 1. L. Giușcă
(Dinamo) 585 p ; pistol standard 
senioare : *
namo) 
Babii 
record
g*tor, __ ___
limpia) 555 p (nou record națio
nal). 2. A. Mănescu (Cutezătorii) 
549 p.

IN DIVIZIA A LA BASCHET, 
NUMAI VICTORII DUBLE!

în etapa a 17-a a campionatu- 
k*i național de baschet mascu- 
hn au fost înregistrate următoa
rele rezultate:

UNIVERSITATEA CLUJ-NA- 
POCA — POLITEHNICA IAȘI 
2-5 : 85—78 (44—») și 85—58
(32—33). Gazdele, mlînd întregul 
lot, au cîștigat cu ușurință în 
fața oaspeților, care nu au be
neficiat de aportul lui Scutaru 
și Boișteanu (accidentați). Coș- 
getjeri : Roman 18+24, Crăciun 
134-21, Ruhrig 12 +ÎS, respectiv 
Moisescu 304-29. Arbitri : G.
Dutka — N. Descu. (M. RADU- 
coresp.).

DINAMO BUCUREȘTI — RA
PID BUCUREȘTI 2—0 : 110—63
(61—34) și 92—74 (45—41). Cam
pionii țării! au dominat net în 
prima partidă, dar în a doua au 
Intîmpinat o rezistență mai dîr- 

Novac 124-26, 
Uglal 204-13, 

Plămadă

TRĂGĂTORI 
PRIMÂVERÎIKI 
zile ale „Cupei 

la tir s-au desfășu- 
specific mai 

temperatură 
de vînt. Tră- 

în condiții 
examen tre- 

trăgătorii 
(care au realizat, 

cifre mai slabe), ci 
și foarte 

frumoase

rafale 
concurat

seniori : 
1149 p, 

1145 p ; 
P. Șan-

1.

1.

Ana Ciobanu (Di- 
juniori 11:1. s. 
Arad) 577 p (nou 

național) ; mistreț aler- 
seniori : 1. I. Mihai

578 p ; 
(U. “T.

(O-

ză. Coșgeteri :
Georgescu 104-4, 
respectiv Sipoș 12 + 18, 
134-12, Gellert 134-12. Arbitri: C.

’ C. ~
Antonescu
(duminică).

Paraschivescu
A. 

(O.

Negulescu — 
(sîmbătă), I. 
Atanasescu 
GUȚU-coresp.).

FARUL CONSTANTA — 
STEAUA •—2 : 85—102 (40-48) fi 
60—110 (31—52). Sîmbătă, jocul a 
fost mai echilibrat și de bun 
nivel tehnic ; duminică, oaspe
ții au cîștigat lejer, datorită in 
mare măsură jucătorilor de r<-

La

REZ
Sc

artico 
să su

un fo. 
(vorba

GERMAN

fost

Obtuz

mai 
lor. 

știm

P’
Moines

Turneul echipei naf ionale ia era invâf
I.------—-------
I INFRINGER! NOI LIPSURI
I
I
I
I
I

I
Echipa 

menține 
etapei a 
Și 
autoritar 
retă bărbați, 
la C.S. Satu 
Mureș, 12—4 
și Crișul Oradea și 9—7 
I.E.F.S.), „quanetuT* militar 
dublat numărul de vtotorii 
și de puncte (20), avantaj 
de contracarat de către princi
palul său adversar, I.E.F.S.

Ultimul meci pe care florctiștii 
de la Steaua l-au susținut în a- 
ceastă etapă, cel cu I.E.F.S., a 
fost și cel mad atractiv. In 
da faptului că au aliniat o 
mație neomogenă (!n care 
șan reintra după efectuarea 
giuiui milrtar. iar Alexiu 
afla in restatițâ cu pregătirea), 
studenții au evoluat cu maximă 
ambiție, reușind să conducă încă 
din stan : 1—0, apoi 2—1, 4—3, 
6—4 (!) și 7—6. Kuki, în formă 
excelentă.
salt 
5—2), 
două 
gur... 
hvsă, 
tea de a se impune în 
meciului, prin trei 
consecutive, o notă foarte bună 
pentru Niculescu, care, i 
de Țtu, a punctat de cite 
ori. Petruș a obținut 2 v., 
Fi. Nicolae una.

Floretiștii de ki I.E.F.S. 
Încheiat etapa 
inregistrind 4 
C.S.U. Tg. Mureș, 
litehuiea lași, 9—' 
Mare și ‘ “ 
Oradea. 
Iași, cu 
ră, cu 10—6, ia C.S.U. Tg. Mureș 

oarecum norocoasă, la 
1—8, victorie la 
(58—59) ! Flore- 
avut în acest

IT-a,
duminică

Tg. 
Iași 

la 
și-a 
(10) 

greu

ciu- 
for- 
Lo- 
sta- 

se

1—0,
7—6. Kuki, 

n-a pierdut ntoiun a- 
(cu Viu 5—3, cu Petruș 

Alexiu a cîștigat și el 
asalturi. Golescu unul sin- 
La 7—6, I.E.F.S. a lăsat, 
echipei adverse posibilita- 

finalul 
victorii

alături 
trei 
iar

au 
pe locul secund, 
victorii : 12—4 la 

11—5 la Po- 
la C.S. Satu

8—1 (60—66) ia Crișul
Pe locul 3, Politehnica 
două victorii, una cla-

3,

I

cași este sinonimă cu o orches
tră în care jumătatea instrumen
telor ar fi tobele... Buni la 
locul terenului, mijlocașii 
cam pierd în careul și în 
careu iui advers, ca să nu 
vorbim de calitatea șutului 
în paranteză fie spus, nu 
în care alt fotbal din lume an
trenorii de ciub se ocupă atît 
de puțin de învățarea și stăpâ
nirea șutului la poartă ! (A se 
vedea, spre edificare, și rezul
tatele grăitoarelor teste ale fe
derației) .

Nu •’ 
că — 
rii și 
clusiv
Dudu 
loare 
la 
res,

După cum am transmis de la 
fața locului, reprezentativa de 
fotbal a României a jucat slab 
la Rouen și a pierdut (0—1), a 
evoluat mult mai bine la Bue
nos Aires, dar iarăși a pierdut 
(0—2), obiectul rîndurilor de 
față fiind explicarea cauzelor 
celor două înfrîngeri, dar mai 
ales analiza celor două p£estații 
ale echipei 
a stabili cît _ _____
reali ai ecuației, se cuvine să 
spunem că primul adversar, e- 
chipa secundă a Franței — o 
formație cu 7 internaționali, cu 
un joc aplicat, constructiv, dar 
fără mari veleități, după opinia 
noastră — putea și trebuia să 
Ce învins de reprezentativa 
țării, dar ea a jucat atît de slab 
primele 60 de minute cum nu 
am mai văzut-o de mulți ani de 
zile.

în ceea ce privește partida de 
la Buenos Aires, datele proble
mei sînt cu totul altele. Echipa 
Argentinei nu a mai cunoscut 
îrurîngerea de aproape un an, 
iar la ora actuală se află in ma
ximum de formă și de dispo
ziție ofensivă, ca să 
vorbim de forma...
spectator. Pe un stadion în care 
uneori ai senzația că fiecare 
piatră urlă, am văzut 80 000 de 
oameni cintînd și strigind 90 de 
minute, de la tineri pînă la 
vîrstnici și pînă la femei care 
alăptau in timpul meciului... Ne 
închipuim ce va fi acolo in tim
pul „Mundialuiui", cînd vulca
nicul public argentinian este ho- 
tărît să facă totul 
propulsa echipa pe locul I în 
lume ! ? ! Ei bine, ’
era foarte greu ca echipa Româ
niei să învingă pe stadionul 
„Boca Junior" și nu vedem 
care ar fi la ora de față repre
zentativa care ar Învinge acolo; 
poate Brazilia, care este fami
liarizată cu teatrul și scenele 
fotbalului sud-american. în a- 
ceste condiții, echipa României 
a făcut un joc bun la mijlocul 
terenului, a rezistat — în cîmp
— șocului gazdelor, dar a pier
dut din- două motive mari și 
late :

1) In apărare, formația noas
tră nu cunoaște, pentru că nu a 
învățat, pentru că nu a învă
țat-o nimeni așa cum trebuie — 
nici Angelo Niculescu, nici Va
lentin Stânescu, nici Ștefan 
Covaci — lecția momentelor 
fixe, a loviturilor libere etc. 
Deși s-a scris de zeci de ori 
despre acest lucru, deși bătrînul 
tehnician Virgil Economu repe
tă această „placă4' 
două decenii, ant 
lor reprezentative (ei, 
știu pe toate...) dau __
din cap cînd se abordează acest 
capitol și rezultatele se tot văd. 
Cum s-a văzut 
la Buenos Aires, 
noastră
— două 
libere.

2) în 
contăm 
nevoie r 
mijlocași, 
brin,

IHajnal 
locași. 
rile ?

noastre, 
mai

___ .. Pentru 
fidel termenii

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

nu mai 
publicului

pentru a-și

credeți-ne,

contăm în atac și pantru 
din nefericire — antreno- 
jucătorii 
pe Dudu 
nu are

la echipa 
Rouen, nici

Dudu n-a avut extreme^ 
excepția unei reprize, 
Junior”, 
cu i-a _
tiare bună, în minutul 2, 
care „gheata de aur4 
de puțin, tzimițînd balonul 
cîțiva centimetri de poartă, 
menind onoranta asociere 
care întreaga lume a 
o face între Dudu și 
revistei „France Football1, 
cade, J “
teva 
rii lotului Ștefan Covaci și C6n- 
stantin Cernăianu consideră că 
Dudu joacă slab și foarte slab 
de multă vreme. De ce îl aduc 
atunci la lotul național, vă veți 
întreba, cum ne-am întrebat și 
noi ? Pentru un „cap-minune“, 
cum a fost cel de la Istanbul, 
acesta ar fi, bănuim, răspunsul. 
Dar în rest ? în rest — la 
Rouen — Dudu a fost pe teren 
doar cu numele (Ziarul France 
Soir : „Dudu Georgescu a fost 
propria sa umbră*), iar la Bue
nos Aires Dudu a reprezentat 
maximum 15—2U la sută din 
ceea ce era el acum un an, doi 
(Ziarul argentinian La Nation : 
„Dudu Georgescu a fost — cel 
puțin in această partidă — de
parte de a Justifica elogiile pri
mite de el in Europa*). Ce este 
de făcut ? După părerea 
tră, este cazul 
acestui jucător

ex- 
iar 
va- 

Nici 
Ai- 

, cu 
, pe „Boca 

repriză în care Luces- 
adresat

se bazează
Georgescu, 

extreme de 
sa Dinamo.
la Buenos

o singură cen- 
‘ Pe

a ratat-o 
la 

Po
pe 

fotbalului 
premiul 

„France Football", se 
de asemenea, să facem cî- 
lămuriri publice. Antreno-

ROMANIA

noas- 
să i se dea 

de excepție

R. 0

bule 
personali tat 
să aibă ati 
plîngă... Si 
echipa 
de adev
de realizat 
care l-am 
care am 
nou boxind
pumnul du 
culoaselor 
astea depin 
el, iar apo 
credem că 
ambiția la 
jucător îna 
rîre, nu c 
altă parte, 
că Dudu 
— trebuie
Înaintași v 
este un ,J 
miji 
tea
sau pe Ma 
de Marcu, 
și Crișan a 
gropațiS. 
are nevoie 
nevoie 
loare. 
că tori 
tr-un 
Insă, i 
nui turneu 
radiografie, 
lipsuri real 
tră acum, 1 
nă înaintea 
din Campi 
Bulgaria, la 
mai este ti 
lucrat — ir

1-1 (1-0)
fi alta
Crișul Oradea : 
o singură tușe 
tiștii ieșeni au 
ultim meci doar trei 1 
activi pe planșă (Ștefan 
Mătușan și Ruff cite 2 v. 
rtulefccu făcind figurație), în timp 
ce la • • ■
Albert 
cite 2 
câștige 
4, C.S.
cu două victorii de etapă : 11—5 
la C.S.U. Tg. Mureș și 9—7 la 
Politehnica Iași. Crișul Oradea 
ocupă locul 5, cu o singură vic
torie în etapă (10—6 la C.S. Satu 
Mare), iar C.S.U. Tg. Mureș, cu 
o victorie in extremis, la Crîșu1, 
8—8 (61—62), ocupă ultimul loc
în prima divizie.

în Divizia B. deși întrecută de 
Progresul, 8—8 (60—54), r -----
n.ica Timișoara, care a 
în etapă 4 victorii (12—4 la 
București și C.S.Ș. Constantă, 
10—6 Ia Petrolul și 8—S (55—61) 
la C.S.Ș. Oradea), se află, t 
pe primul loc în competiți* 
disputa pentru promovare. Abia 
ultima etapă, cea din toamnă, 
urmează să desemneze noua di- 
vizionajră A, țintă spre care as
piră și Progresul București...

I
trăgători 1
- 4 I 

T. Ră-

Idus 
Hetz 

să 
locul

de cel puțin 
antrenorii echipe- 

care le 
superior

Alexandria, meci

orădeni greul 1-ao 
(3 v.), Berețchi și 
v. Orban n-a reușit 
decît un asalt. Pe 
Satu Mare, de asemenea

și rezultatul de 
cînd echipa 

a primit — copilărește 
goluri din. două lovituri

I

I
Politeh- . 
obținut | 

la C.S.Ș. I

•>»—«» O ■ 
totuși, I 
lie, In I

I
Tiberiu STAMA .

CUPA F.R. CICLISM- | 
PENTRU JUNIORI

Sîmbătă după-a miază și dumi
nică dimineața cei 150 de cicliști 
juniori, participant! la competi
ția dotată cu „Cupa F.R.C.*, au 
hiat startul in etapeie a Il-a și 
a in-a ale întrecerii, ocazionind 
dispute de o dîrzenie remarca
bilă. în aceste ultime zile 
concurs, la juniori mici 
remarcat, prin frumoasa 
comportare, sportivii de la___
Brăila, care au reușit să ocupe 
In clasamente locuri fruntașe. 
La juniori mari, proba de con
tratimp s-a încheiat cu o sur
priză, victoria i 
I. Panea (C.S.S. _ _______
Gh. Lăutaru, favoritul cursei,
s-a clasat abia pe locul 
îmbucurător ne-a : _ “ 
că Gh. Dănilă (Petrolul 
iești), primul clasat tn etapa i- 
naugurală a „Cupei FJR.C.*, și-a 
confirmat posibilitățile, reușind 
«ă termine victorios și în ulti
ma etapă a competdțied. “ " 
dealtfel, clasamentele din 
mede zile de concurs. Juniori 
mici. Etapa de contratimp : 
I. Radu (C^S. Brăila) 17:25,7 ; 
n. Coman (C.S.S. 1) 17:57,1 ; _ 
I. Marinescu (C.S. Brăila) 18:04,1. 
Etapa a Ul-a : i. z: ___
(C.S. Brăila) — a parcurs 40 km 
în lhl6:00 ; 2. D. Alexandru 
(Olimpia) ; 3. I. Marinescu (C.S. 
Brăila) — ambii în același timp 
cu Învingătorul. Juniori mari. 
Etapa contracronometru : 1. 
Panea (C.S.S. 1) 15:51,7 .
Moldovan (C.S.M. Cluj-Napoca) 
15:52.6 ; 3. Gh. Lăutaru (C.S.S. 1) 
15:53,6. Etapa a Ill-a : 1. Gh. Dă- 
nUă (Petrolul Ploiești) — a parcurs 
7* km In 11x49:36 ; 2. Gh. Lău- 
tnru (C.S.S. 1) : 3. I. Vintilă 
(Petrolul Ploiești) — ambii in 
aedași timp cu fn-vxngMoru}. 
(Ghcorgha ȘTEFANESCU).

>1

I
ale întrecerii.

de 
i-au 

lor 
C.S.

I
I

atac nu contăm ! 
pentru că de voie, 

s-a alcătuit o echipă 
“ Boldni, __

Rădulescu, 
— sînt mij- 

marcheze golu- 
Mijlocașii, ar putea răs

punde cineva ; au tot dreptul, ba 
chiar au și obligația asta... Dar 
uite că mijlocașii nu prea mar
chează și se încurcă adeseori în 
fazele din fața porții adverse. 
Observația este valabilă In cam
pionatul național și se confirmă 
integral în meciurile internațio
nale. Făcînd variații pe această 
temă, putem spune că o echipă 
cu jumătate din titulari mijlo-

Romilă, 
Iordănescu, 
— 6 oameni 
Cine să

Nu 
de 
de 

Do-

Pe stadionul din str. Dr. Stai- 
covici, după meciul dintre divi
zionarele B Progresul Vulcan 
București — Car pa ți Sinaia, s-a 
disputat partida dintre selecționa
tele de juniori ale României fi 
Republicii Democrate Germane. 
Echipa noastră, remaniată (doar 
Pop, Geolgău și D. zamfir au ju
cat în meciurile cu Iugoslavia din 
preliminariile Turneului U.E.F.A.), 
cuprinzînd juniori cu drept de 
joc și în anul viitor, 
să 
uinui 
trem 
ticat mai ales în repriza 
dă un joc în viteză, perpendicu
lar pe poarta lui Nițu. Juniorii 
noștri, deși au dominat în prima 
parte a meciului, n-au reușit să-și 
creeze nici o mare ocazie de gol. 
Ei au înscris, totuși (minutul 33), 
in urma unei faze clasice: Geol- 
gău i-a pasat în admcirne lui D. 
Zamfir, constănțeanul l-a depășit 
în viteză pe Fangman, a centrat 
la ENE, care a șutat direct, jm-

se impună 
adversar 
de dirz,

n-a 
in 

tenace, 
care a

reușit 
fața 
ex- 

prac- 
secun-

„DACIADA" LA INSTITUTUL
POLITEHNIC

(Urmare din pag. I)

I pili! vi ga
întreceri, 
duminică, 

cheoat cu o aur- ■ 
revenind tânărului I 
S. 1), în timp ce I

etc. au stabilit, însă, matema
tic — pe rigla de calcul a să
nătății — că „Daciada4* în
seamnă continuitate, deci prac
ticarea sistematică a sportului, 
prin organizarea cit -mai multor 

Bunăoară, crosul de

2.
3. I.

BUCUREȘTI

parabiî, Ia 
Oaspeții 
KUSCHACZ 
Ionul respin 
ternic Heinz 
trezit din a 
tri, care pîn 
au ratat pri 
Ene (min. 
76) și Ivana 
din situații 
cu portarul 
juniorii oasp 
ne ocazii pri 
Pfaht (min.

Arbitrul 
(ajutat la li 
și G. Fodor 
mătoarele i

Ivan 
— Geblgău 
Ghiță, Mânu 
Turcu (min 
GERMANA : 
dolph, Kree 
Zdtzsde) — 
(min. 67 
(min. 41 Pfa 
Kuschacz.

Mîine, la 
16, se va j 
dintre cele

Reuniunea băieților a 
parcă mai aprigă, mai strinsă, 
prin cordoanele care duceau că
tre linia de sosire trecînd în or
dine : 1. Nicolae Procopeț, anul 
III Energetică („Sper să nu fie 
ultimul meu cros in cadrul In
stitutului. Știți, anul acesta ies 
subinginer. îmi plac asemenea 
concursuri, nc-au atras pc toți 
încă din primul an. Poate și 
pentru că sint bine organizate, 
adică simplu, așa eum cer în
trecerile tinerești"), 2. Iulian 
Curelea, anul I Aeronave, 3. 
Virgil Chivu, anul II Electro
nică.

„Crosul primăverii" de la 
I.P.B. a fost, intr-adevăr, o în
trecere tinereasca, bine organi
zată, adică simplu : concurentul, 
tichetul lui de alergător, arbi
trii și — la sosire — două țe
pușe de metal. Sosea învingă
torul, înfigea tichetul în ac. ve
nea următorul, la fel. La sfirșit, 
ordinea din țepușă era și ordi
nea în clasament. Metodă sim
plă, eficientă^ nu prea întilnită 
la alte concursuri de cros.

Dar, pentru toate acestea iți 
trebuie experiență de concurs, 
adică crosuri multe, atrăgătoare 
pe orice vreme, cum au orga
nizat, duminică, cei de Ia Insti
tutul Politehnic București. Punc
tuali cu ei înșiși, cu primăvara 
care, și la această întilnirc, s-a 
lăsat așteptată.

• Trei 
puncte (Z7) 
Viitorul " 
Corabia și 
Scorul etape 
Unirea D 
In seria a 
Capitală in 
prima clasa 
Minerul G 
structorul 
Tr. Ser. si 
duc cu au

Concursul, care a reunit sute 
de studenți din toate cele 11 fa
cultăți ale Institutului Politeh
nic București, s-a desfășurat 
— cum spuneam — pe o vreme 
friguroasă. Primul start a fost 

* - * ’ alergătoare am- 
s, asistate — 

_ _________ matinală — de nu
meroși profesori de specialitate, 

I conferențiar Ion Oprișescu (șe
ful catedrei de educație fizică), 
șef de lucrări Elena Fădureanu 

|(maestră emerită a sportului), 
șef de lucrări Ion Bulugioiu 
(antrenor emerit), de colegi. Au 

I cîștigat : 1. Viorica Stanciu,
nul I, Facultatea de mecanică 
(„Ani învățat să alerg la noi, 
în Vîlcea, la liceul din Măciuca, 
sub îndrumarea prof. Victor 
Sandu. Dascălul meu de sport 
e mîndru că învăț la București 
și acum, cred, se va bucura că 

i a ieșit la cros 
prima pe Institut"), 2. Geor- 
geta Burdușel, anul I Mecanică, 

. anul II 
Metalurgie, secția subingineri.

s locul trei. ■ 
apărut faptul I 
Petrolul Pio- I

I rezervat fetelor, al< 
biți oase, entuziaste, 
în cursa lor matina

Iată, 
ulti-

1.
2.
3.

N. Morodainu

2.
I.

2. b:I») ■

Iți acum, cred, 
fosta lui elevi 
nrims Tn*d

g gCtct DU1UUȘC1, dliUl X 
I 3. Cornelia Oproescu, 
I Metalurgie, secția subi

a-

Mjnerui
1. T-A.
Avlntul T. 
dul Roz 
Dorohoi 
(!-•). F 
Iul Botoșani 
Cîmpuhjr.g 
rea 1
dăuți — 
(0-4). S 
Tg. N 
tra Dcrr«e.
3—« (3—0

Pe pnmete 
după 
GURA
2. Fores ta F
3. Laminorul

la^i 9—4 
Vaslui —- 
(&-•).
traiul 
Bacău
<1—0.
Mărâșești 1—1 
mărești — 

j 4—6 (X



lor IN DIVIZIA B: DERBY-UL CLUJEAN S-A TERMINAT NEDECIS
CHI
„șah-om !“ 

expliclndu-i- 
fostru — și 

na- 
prin

5 ■■

■F ■ ■ 
fj

^beneficieze 
I Georgescu, 
bțional pe 
painte și pe 
L-edem din 

aerul cu 
Frca specta- 
L dar toate 
tul rind de 
enori. Noi 
f redeștepta 
rte ambițios 
L- cu hotă- 
p* ! Pe de 
r astrâ este

• tr* central 
toeadrat cu 
Deși Ha j nai 
F bun și un 
iujl va pu- 
^ț>e Zamfir 
Le. Apropo 
k adt el cit 
La tuse „ln-

• rr*gTttativă 
M cum are 
fctori de va- 
rvoia de ju- 
castre, în- 
Plnâ atunci 
utilitatea u- 

spus, ca o 
aflăm și ce 
:h:pa noas- 
țin de • lu
ci întîlniri 
al ca ni c, cu 
u. Nu prea 
>rbe, trebuie 
. de zi.

FOPE5CU

SERIA I ----------
PORTUL Constanța 0
GLORIA Buzău 0

CONSTANȚA, s (prin telefon).
Peste 12 000 de spectatori (din
tre care m ul ți buzoi eni) au a- 
sistat la acest joc, așteptat aici 
cu mare interes. Am remarcat 
angajamentul celor două echipe 

j/mai puțin jocul dur al lui Ior- 
Kan, care a primit singurul car- 

galben), dorința lor de 
Ig^Vrie sau, mai bine zis, do- 

de a obține punctele, in 
Plcopuri total diferite, adică de 
promovare pentru buzoieni, res
pectiv de evitare a retrogradă
rii. Calitatea jocului a fost in
fluențată însă de vin tul puternic. 
Oaspeții s-au arătat mai buni 
în ansamblu, sub toate aspec
tele, dar nu și-au apropriat vic
toria, pentru că Radu (min. 34) 
a șutat pe lingă poarta goală, 
pentru că la șuturile lui Stan 
(min. 54 și 58) o dată a salvat 
portarul, iar a doua oară balo
nul s-a lovit ... norocos de un 
fundaș. Gazdele nu au avut nici 
o ocazie clară, iar după pauză, 
nici măcar nu au tras un șut 
la poartă. Rezultatul ni se pare, 
totuși, echitabil.

Arbitrul Fr. Coloși a condus

bine formațiile : PORTUL: Cor- 
măteanu — Dumitru, Bechir, 
Corendea, Borcănea — Enache 
(min. 46 Caramalău), Qtebanu, 
Iordan (min. 64 Bratu) — Măr- 
culescu, Biliboacă, Cosma ; GLO
RIA: Cristian — Neouice,
Nicolae, Simion, Tulpan — Tom a. 
Ghizdeanu (min. 54 Vlad), Opri- 
șan — Negoescu, Stan, Radu.

Constantin ALEXE

CEAHLĂUL P. Neamț 1 (0)
C. S. Botoșani 0 (0)

PIATRA NEAMȚ, 9 (prin te
lefon). Miza intilnirii și-a pus 
amprenta asupra nivelului aces
tei întîlniri. După emoțiile din 
min. 4, la o respingere defec
tuoasă a portarului Fugaciu, 
gazdele se instalează in terenul 
advers, treeîndu-și însă la activ 
doar inițiativa în joc. Prima ac
țiune curată a Ceahlăului s-a 
înregistrat în min. 31, cînd șutul 
puternic al lui Butunoiu. a fo6t 
scos in extremis de Bordelanu. 
Portarul oaspeților avea să de
vină actorul principal al fina
lului primului act, el remareîn- 
du-se în mod deosebit la șutu
rile kii Niță (min. >3) și Smâu- 
ceanu (min. 42).

La reluare, aceeași dominare 
fără orizont a localnicilor. In 
min. 63, Ceahlăul obține golul 
victoriei, prin BUTUNOIU, care 
a reluat, cu capul, de la 6 m în 
plasă mingea centrată de Gher
ghina, protestele oaspeților la 
faza golului fiind ne justifica te.

Arbitrul M. Feciorescu (Ba
cău) — care a arătat 3 carto
nașe galbene (Ungureapu, Si- 
năuccanu șl Trohănel) — a con
dus satisfăcător următoarele 
formații : CEAHLĂUL: Fugacki 
— Vasil iu, Ungurcanu, Smău- 
ceanu, Diță — Gherghina, Niță, 
Constantin (min. 59 J el eseu) — 
Butunoiu, Mironaș. Roșu ; C. S. 
BOTOȘANI : Bordeianu — Boz:. 
Dudea, Tomiță, Perdevară — 
Rusu, Tteă. Luca — Macovei 
(min. 80 Ioniță), Dărăban, Tro- 
hăneL

Adrian VAS1LESCU

C.S.M. Suceava 2 (2)
VIITORUL Vaslui 0 (0)

A înscris Petrescu (min. - si 1J).
DELTA Tulcea 1 (0)
C.S.U. Galați 1 (0)

Au marcat : Bâdescu (min. îl) 
pentru Delta. Bejenaru (mir. »9) 
pentru C.S.U.

niori)

SERIA A ll-a —
METALUL București 1 (0)
CHIMIA Rm. Vilcec 0 (0)

Vîlcenii s-au convins ieri, dacă 
mai era cazul, că un meci du
rează 90 de minute. După ce 
reușiseră să mențină scorul alb 
pînă în penultimul minut, în a- 
cel moment, Profir aflat în 
apropierea liniei de centru, a 
interceptat balonul, a făcut eîțiva 
pași, apoi a trimis mingea In 
careul advers, iar ȘUMULAN- 
SCHI s-a strecurat printre fun
dașii centrali ai Chimici, a șu
tat sec șl... 1—0 pentru Metalul. 
Dacă în prima repriză jocul a 
fost, în general, echilibrat, cu 
puține faze .fierbinți" la ambele 
porți, după pauză bucureștenii 
au dominat, uneori categoric. în 
această parte a întîlnîrii, meta- 
lurgiștii au combinat frumos, au 
șutat de multe ori la poarta lui 
Roșea, care s-a dovedit imbata
bil pină cu un minut înaintea 
terminării jocului. La un... pas 
de a înscrie au fost Giugiumicl 
(min. 51), Șumulanschi (min. 53 
și 58), Marin (min. <1 și 85), în 
schimb jucătorii Chimiei au con
traatacat doar de trei ori în 45 
de minute !

A arbitrat bine Gh. Ispas (Con
stanța). METALUL : Ciupitu — 
Gavrilă, Marinescu. Sebe, Po
pescu (min. 29 Tăbîrcă ; min. 36 
Călărașiu) — Profir, Popa, Giu- 
giumică — Marin, Șumulanschi, 
Prodan ; CHIMIA : Roșea —
Basne, Pintilie, Iordan, Cinci — 
G. Stan, Savu, Carabegeac — 
Teleșpan, Stanca (min. 30 Coca), 
C. Nicolae.

P. VINT1LĂ

CHIMIA Tr. Măgurele 1 (1)
DINAMO Slatine 1 (1)

TR. MĂGURELE, 9 (prin tele
fon). In ciuda frigului pătrunză
tor, cele două combatante au... 
încălzit pe cei peste 5000 de spec
tatori prezenU in tribunele sta
dionului din localitate printr-un 
Joc de calitate. Dlnamo Slatina 
a făcut tot posibilul aă învingă 
la Tr. Măgurele pentru a-,1 păs
tra șansele în lupta pentru pro
movare, dar gazdele s-au opus cu 
înverșunare si la «flrșitul partidei 
s-a înregistrat un echitabil rezul
tat de egalitate. Ca o consecință 
a Jocului lor ofensiv, oaspeții 
deschid relativ repede scorul

(min. 6), eind Furnea pasează 
ideal iui BANULESCU care, de 
la 16 trimite In plasă. Jocul 
se echilibrează și gazdele reușesc 
egalarea In min. 33, cînd BA- 
D AL UT A execută impecabil • lo
vitură liberă de la 11 m. După 
pauză, oaspeții insistă mai mult 
(dispecerul Stanciu a jucat ex
celent), dar Fumea ratează o 
mare ocazie în min. 65, Iar în 
min. 71 Ciocioană șutează în... 
bară.

A arbitrat foarte bine S. Dră- 
guliei (Drobeta Tr. Severin). CHI
MIA : Bîrlă — Zîmbrea, Cristea, 
Ștefan, Mac — Andrei, Glonț, 
Poncea — Radu (min. 75 Drago- 
mir), Bădăluță, Meiroșu (min. 18 
Nica) ; DINAMO : Ghenu — Co
toșman, Ciocioană, Gunciu, Asaf- 
tei — Stanciu, Popescu, Furnea — 
Raicea (min. 75 Frățilă), Bălan, 
Bănuleseu (min. 73 Tronaru).

Favel PEANA
PROGRESUL VULCAN 1 (0)
CARPAp SINAIA 0 (0}

A marcat : Țevi (min. SI).
MUSCELUL CIMPULUNG 0 (0)
RAPID Bucurețti 1 (0)

A înscria : Șutru (min. 84).

F.C.M. Gakiți 5 (3)
TRACTORUL Brașo» 1 (1)

Au Înscris : obiemenco (mm. 
26, din 11 m). Deselnicu (min. 
40 Și 84), D. Radu (min. 44). 
Orac (min. 69), respectiv Suru
giu (min. 12).
OLTUL Sf. Gheorghe 2 (1)
VICTORIA Tecuci 0 (0)

Au înscris : Bokor (min. 30) și 
Simion (min. 74).
C.F.R. Pașcani 2 (1)
I.C.I.M. Brașov 1 (0)

Au marcat : Măciuca (min. 27), 
N-zarie (min. 60, din 11 m), res
pectiv Tuncstein (min. 59).
STEAGUL ROȘU Brașov 2 (1) 
NITRAMONIA Fâgâro? 0 (0)

Au marcat : Bucur (mm. 30) și 
Șișcă (min. 67).
F. C. Brăila 
RELONUL Sâvinești

Au înscris : Aiecu

4 (1)
1 (0 

(min. 7),
Telegraf (min. 55), Bulancea
Șmin. 71). Bezman (mir.. 14, dm 
11 m), respectiv Ape trei (min. 23).

Relatări de la I. Mlndreseu, P. 
Comșa, T. Siriopol, Gh. Briotâ. 
C. Enea, C. Gruia șl N. Cos tin.

PANDURII Tg. Jhj 1 (0)
F.C.M. Giurgiu 1 (0)

Au marcat : Pi (urcă (min. S3, 
din 11 m) pentru Pandurii. Ior- 
dache (min. 52) pentru
PRAHOVA Pkxești 
CELULOZA Colârași

Au înscris : Nistor i 
Tudor (min. 87 din 11 
pectiv Pitiș (min. 73).

ȘOIMII Sibiu
GAZ METAN Mediaș

A marcat : Oprea (min.

ELECTROPUTERE Craiova 
AUTOBUZUL Bucurețti

Au marcat : Bondrea 
ți 12), Palea (min. M), 
Marcu (min. 83).
METALUL Ptoponi 
UNIREA Alexandria

Au înscria : Flore* 
din 11 m) si Manolaeh* (min. S3).

Relatări de la Gh. Slave, 
Mateoiu, P. Cristea, A. Cristea, 
S. Beu, V. Popovici si 1. Tăni- 
eeaeu.

r.cM.

2 (or
1 (0) 

(min. W), 
m), res-

(D
(0)

(0) 
(1) 

S3

1 
0

»).
3
1

(min. 
respectiv

(min.

2 (2) 
0 (0) 

M.

r.

ETAPA VIITOARE (duminică 15 
aprilie) : C.S. Botoșani — C.F.R 
Pașcani (2—1), Nitramonia Făgă
raș — Oltul Sf. Gheorghe (1—0), 
Tractorul Brașov — C.S.M. Su
ceava (0—2), Viitorul Vaslui — 
F.C.M. Galați (1—5), Delta Tulcea
— F.C. Brăila (0—1), C.S.U. Galați
— Gloria Buzău (0—1). Victoria 
Tecuci — Ceahlăul P. Neamț 
(0—2), I.C.I.M. Brașov — Portul
Constanța (1—4), 
nești — Steagul 
(0-4).
1. GLORIA Buzău
2. F.C.M. Galați
3. F.C. Brăila
4. Steagul r. By.
5. I.C.I.M. Brașov
6. C.S.M. Suceava
7. Delta Tulcea
t. Nitramonia Făg. 
♦. Victoria Tecuci

10. Oltul Sf. Gh.
11. Portul C-ța
12. C.S.U. Galați
13. Tractorul Bv.
14. Viitorul Voslui 
15 Ceahlăul P.N.
15. C.F.R. Pașcani 
17. C.S. Botoșani 
11. Rslonul SăY.

Relonul Săvi-
roșu Brașov

23 14 5 4 41-13 33
23 15 2 6 57-20 32
23 12 3 8 38-20 27
23 13 1 9 41-25 27
23 11 5 7 24-21 27
23 12 2 9 23-29 26
23 10 3 10 29-28 23
23 9 4 10 30-29 22
23 10 2 11 30-30 22
23 9 4 10 21-24 22
23 9 4 10 31-37 22
23 8 5 10 29-28 21
23 8 5 10 19-30 21
23 8 4 11 22-43 20
23 8 3 12 23-28 19
23 9 0 14 30-47 18
23 7 2 14 22-34 16
23 7 2 14 23 45 16

ETAPA VIITOARE (duminică ÎS 
aprilie) : F.C.M. Giurgiu — Me
talul București (0—2). Dinamo 
Slatina — Chimia Rm. Vîlcea 
(6—2). Celuloza Călărași — Pro
gresul Vulcan București (0—I), 
Carpați Sinaia — Șoimii Sibiu 
(•—0). Gaz metan Mediaș — Elec- 
troputere Craiova (3—1). Unirea 
Alexandria — Chimia Tr. Măgu
rele (0—2), Rapid București — 
Metalul Plopeni (0—1), Mușcelul 
Cîmpulung — Prahova Ploiești 
(1—1), Autobuzul București — 
Pandurii Tg. Jiu (1—2).

1. CHIMIA Rm. V. 23 14 1 8 54-21 29
2. Metalul Plopeni 23 11 7 5 29-21 29
3. Progresul Vulcan 23 11 6 6 38-22 28
4. Dinamo Slatina 23 11 4 1 44-23 26
5. Rapid Buc. 23 9 8 6 33-17 26
6. Șoimii Sibiu 23 10 5 8 32-29 25
7. Chimia Tr. Măg. 23 11 2 10 21-24 24
8. Metalul Buc. 23 10 4 9 25-33 24
9. F.C.M. Giurgiu 23 10 4 9 24-41 24

18. Celuloza Câl. 23 10 3 10 28-24 23
11. Autobuzul Buc. 23 8 7 8 25-23 23
12. Gaa metan 23 9 5 9 25-29 23
13. Carpați Sinaia 23 7 7 9 16-24 21
14. Muscelul C-lung 23 8 4 11 26-32 20
15. Unirea Alex. 23 7 6 10 20-31 28
16. Pandurii Tg. Jiu 23 6 7 10 20-28 19
17. Electroputere 23 7 5 11 21-35 19
11. Prahova Ploiești 23 3 5 15 14-38 11

branșă

: 1—0. 
■a min. 55, 
P» plasă ba- 
I (șutase pu- 
h primit l-a 
L>-ÎC.C-.l IK>Ș- 
kul medului 
la (min. 57), 
tacr.br (min. 
n. toți patru 
I față* nurdai 
La rindul lor, 
kxat si ei bu- 
I (min. 50) și

Laszlo Ta trai 
IC. Mateescu 
pus bine ur- 
I ROMANIA ; 
Moțoc, Lațcv,

« Flșic),
IZamfir, Ene, 
Mba). R. D. 
L Richter, Ru- 
r.an (min. 41 
pe. Lehnman 
jnd), Burow 
[einze. Helms,

ta. de la ora 
rada revanșă 
‘mâții.
I^JITRESCU

---------- 3

SERIA A lll-a
„U“ Cluj-Napoca 0
C.F.R. Cluj-Napoca 0

CLUJ-NAPOCA, 9 (prin telefon). 
Ceea ce n-a reușit nici un meci 
de Divizia A. disputat de-e lun
gul anilor la Cluj-Napoca, * reu
șit un derby de Divizia B între 
cele două formații ale orașului 
de pe Someș : peste 30.000 de 
spectatori prezenți în tribunele 
stadionului Municipal ! Jocul, 
încheiat cu un rezultat alb, a 
păstrat caracteristica celor două 
concurente : de-o parte rutina, 
omogenitatea, mai buna știință a 
jocului manifestate de feroviari, 
de cealaltă parte ambiția, tine
rească dorință de afirmare a 
noului ,,11“ pe care și-l clădește 
„U“. Trebuie spus că cei mai 
mulțumiți de aoest 0—0 se pot 
considera studenții, deoarece în 
ansamblul întrecerii feroviarii 
s-au arătat superiori ca domi
nare, ca număr de acțiuni cons
truite.

Ceea ce pledează pentru ec hi tă
blii ta tea scorului este numărul 
egal de mari situații de gol : 
cîte una de fiecare parte (min. 
26 lovitură liberă executată de 
Țegea-n prinsă greu de Lăzăreanu;

min. &3 Radulă este blocat cu 
dificultate de Nagel).

Ca nivel general, • întrecere 
modestă în primul act și ceva 
mai animată în repriza secundă.

Arbitrul C. Bărbulescu (Bucu
rești) a condus bine următoarele 
formații : MU" ; LAzăreanu —■ 
Anca, Moș, Bagiu. I. Mureș an — 
Mirăuță (min. T9 Berindei). Clm- 
peanu n. Răduță — Dobrotă, VI- 
dican, A. Mure$an (min. 83 
Stana) ; C.F.R. : Nagel — L. Mi
hai, Ciocan, Szdke, Goetilean — 
Hurtei. Mânu, G. Mureșjua — 
Arghir (min. s Fantea ; min. 4 
Popa), Țegean, BaUcllu.

Eftimie IONESCU
C.F.R. Timișoara 1 (0)
U. M. Timișoara 1 (1)
TIMIȘOARA, i (prin telefon). 

Derby-ui local a oferit o dispută 
aprigă, fără menajamente. Fero
viarii au dominat teritorial a- 
proape tot meciul, dar ineficaci
tatea înaintașilor a fost exaspe
rantă, ei ratind incredibil — din 
poziții excelente — ocazii rit 
„roata carului". U_M.T.7ul a evo
luat matur, grupat în ’ apărare, 
folosind cu predilecție șl foarte 
eficace arma contraatacului.

Scorul cete deschis, contrar 
cursului Jocului, de către U.M.T. 
la mia. 30, clnd MUȘAT (care în 
min. 17, tot pe contraatac a ,utat 
puternic în stilpul din stingă jos 
al porții lui Sueiu) a speculat o 
eroare de plasament a apărării 
feroviare

La reluare, dominarea ferovia
rilor se accentuează, ei evolulnd 
din ee în ce mai bine, dar golul 
nu cade. Totuși, ta tain. 89, la 
o învălmășeală de nedeecris In 
eareul U-M.T.-ulul. RATFA reu
șește golul egalizator, el reiulnd 
eu capul. In plasă, un balon cen
trat de pe partea dreaptă de 
Crtngașu I.

Arbitrul I. Igna (Arad) a con
dus bane următoarele iormații : 
CJ.R. : Suciu — Șunda. Bocă
nim, Duna. Coiculescu — Crîn- 
gașu I, Stoișin, Raffa — Cringașu 
H, Chlmiue, lancu ; UJB.T. : 
Borș — Crapciu, Strizu. Bostan. 
Billa — Hummel, Mușat, Gutuii 
— Roman (min. 97 Iancovici). 
Belanov (min. 77 Batki). Roșu.

Aurel PĂPĂDIE

F.C Boia Mare 1 (0)
CHIMICA Timăveni 0 (0)
A marcat ; Terheș (min. 61).

AURUL Brod 1 (0)
DACIA Orățtie 0 (0)
A înscris : Ghifă (min. M).

MUREȘUL Deva 2 (1)
MTNERUL Moldova Nouă 0 (0)
A înscris : Eneseu (min. 7 si 57). 

MINERUL Lupani 2 (2)
AV1NTUL Reghin 1 (0)

Au marcat : Burtangiu (min. 
26), Leca (min. 44), respectiv Biro 
(min. 90).
METALURGISTUL Cugir 3 (2)
VICTORIA Corei 1 (1)

Au marcat : D. Popa (min. 19). 
Drăgan (min. ±3). Fierea (min.
76). respectiv Kerene (min. 28).

și min. 7t. din 11 m) și Berceanu 
(min. 49).

Relatări de la V. Săsăranu, Al. 
Jarcă. L Simian, L Cotescu, M. 
V licean a, S. PraJea și L Toma.

GI.L Sigh el 2 (1)
ARMĂTURA Zalău 0 (0)

A înscris : Arezjmor 
Si

(min. 16

GLORIA Bistrița 3 (2)
VICTORIA Călan 0 (0)

Au marcat : Ciocan (min. 21

TELE ETAPEI A XX-a
la egalitate de 
U a VT-a : 
l Progresul 
| Moreni •
R. Craiova — 
I Sev. 8—1 • 
ru echipe din 
basionantă cu 
L Oltenița * 
porului, Con- 
Lm. Drobeta 
Clmpina con
ta seriile lor.

uitonilui — 
k» 1—0 (2-0), 
rasin — Bra-

Cristalul
4—1 

Meta- 
!•—€>, A.S.A. 
har — uni- 

Metalul Râ- 
rjceava 1—0

— Cetatea 
>;T durna Va
porul Roman

m eialament, 
_ WfrERUL

14),
r. 9 02—21), '
M p (32-22).

l-a
Constructorul 
Constructorul 
onești 0—1 
■genL — Pe- 
0—1), Let ea 
Bir iad 1—o 

ia — Chimia 
Minerul Co

ltul Dărmă- 
nergia Gh.

Gheorghiu-Dej — Partizanul Ba
cău 4—0 (1—0), Aripile Bacău — 
TEPRO lași 2—1 (1—0).

Pe primele locuri : 1. CON
STRUCTORUL IAȘI 34 p (60—12),
2. C.S.M. Borzești 28 p (51—17),
3. Letea Bacău 27 p (56—12).

SERIA A IH-a
Unirea Tricolor Brăila — Pro

gresul Brăila 0—1 (0—0), Auto
buzul Faurei — Pescărușul Tul
cea 1—0 (1—0), Dacia Unirea 
Brăila — Electrica Constanța 1—0 
(0—0), Marina Mangalia — An
cora Galați 0—4 (0—1), Cimentul 
Medgidia — Unirea Eforie 4—1 
(2—0), Oțelul Galați — Șoimii 
Cernavodă o—0, Minerul Măcin — 
Granitul Babadag 4—1 (1—1), 
Chimpex Constanța — I.M.U. 
Medgidia 3—1 (1—0).

Pe primele locuri : 1 PROGRE
SUL BRAILA 33 p (46—12), 2. 
Ancora Galați 29 p (36—10). 3. 
Unirea Tricolor Brăila 28 p (23—15).

SERIA A IV-a
Chimia Buzău — Chimia Brazi 

2—1 (0—1), Dinamo Focșani —
Avintal Mîneciu 2—1 (o—0), Fo
res ta Gugești — Olimpia Rm. 
Sărat 1—1 (1—1), Petrolul Berea— 
Victoria Lehliu 1—2 (0—1), Lucea
fărul Focșani — Victoria Flo- 
rești 1—1 (0—1), Azortul Slobo
zia — Petrolistul Boldești 4—0 
(1—0), Petrolul Băicoi — Unirea 
Focșani 1—1 (0—0), Victoria Tăn- 
dărei — Petrolul Teleajen 3—0 
(1—0).
Pe primele locuri : CHIMIA

BRAZI 32 p (43—10), 2. Chirfifa 
Buzău 28 p (36—18), 3. Unirea 
Focșani 27 p (47—17).

ÎN DIVIZIA C
SERIA A V-a

Ș.N. Oltenița — Mecanica fină 
București 0—0, Electronica Bucu
rești — T.M. București 1—0 (1—0), 
Sirena București — Șoimii 
TAJtOM București 1—1 (1—1),
Tehnometal București — Aba
torul București. 3—1 (0—1), Voin
ța București — Avîntui Urzâceni 
0—0, I.OJt. București — Unirea 
Tricolor București 1—1 (0—0),
Automatica București — Autome- 
canica București 4—0 (2—0),
I.C.S.I.M. București — Flacăra 
roșie București 1—o (0—0).

Pe primele locuri : 1. S. N. 
OLTENIȚA 25 p (22—8), 2. Elec
tronica Buc. 25 p (22—15), 3. 
Automatica Buc. 24 p (28—19), 4. 
Tehnometal Buc. 24 p (26—18), 5.
1. C.S.I.M. Buc. 24 p (25—21).

SERIA A Vl-a
Dacia Pitești — Flacăra-auto- 

mecanica Moreni 2—2 (1—0),
Progresul Corabia — Metalul 
Mija 1—0 (1—0), Chimia Găe^ti— 
Viitorul Scornicești 0—3 (0—2),
Petrolul Tîrgoviște — Recolta 
Stoicănești 3—0 (1—0), Cimentul
F ieni — Constrxrctor vti P iteșii 
2—0 (0—0), Automobilul Curtea
de Argeș — Petrolul Videle 1—0 
(0—0), ROVA Roșiorii de Vede — 
Cetatea Tr. Măgurele 3—0 (2—0). 
Electrodul Slatina — Progresul 
Pucioasa 1—o (Or—0).

Pe primele locuri : 1. VIITO
RUL SCORNICEȘTI 27 p (48—22),
2. Progresul Corabia 27 p (36—16),
3. Flacăra Moreni 27 p (32—16).

SERIA A VH-a
C.S.M. Drobeta Tr. Severi — 

Chimistul Rm. Vîlcea 3—0' (0—0),

Minerul Rovuiari — Progresul 
Băilești 2—1 (0—0), Dierna Or
șova — Constructorul Tg. Jiu 
1—0 (0—0), Lotru Brezoi — LO.B. 
Balș 2—0 (1—0), C.F.R. Craiova— 
Unirea Drobeta Tr. Severin 8—1 
(6—0), Minerul Motru — Con
structorul Crateva 1—0 (1—0),
Metalurgistul Sadu — Mecaniza
torul Simian 4—1 (1—1), Știința 
Petroșani — Unirea Drăgășani 
0—1 (3—0).

Pe primele locuri : 1. C.SJbf. 
DROBETA TR. SEV. 32 p (43—5),
2. Știința Petroșani 26 p (44—10).
3. Chimistul Rm. Vîlcea 25 p 
(28-16).

SERIA A VUI-a
Electromotor Timișoara — Mi

nerul Anina 2—1 (1—0), Unărea
Sinnioolau — Unirea Tomnatic 
1—0 (1—0), Minerul Vulcan —
I.M. Orăștie 2—o (1—0), Nera 
Bozovici — Metalul Bocșa 2—0 
(1—0), Metalul Hunedoara — 
C.F.R. Simeria 1—1 (1—0). Mi
nerul Oravița — Minerul Ghelar 
3—0 (1—0), Vulturii textila Lu
goj — Metalul Oțelul Roșu 1—0 
(0—0), Laminorul Nădrag — Glo
ria Reșița 5—1 (3—1).

Pe primele locuri : 1. MINERUL 
ANINA 27 p (35—15), 2. C.F.R.
Simeria 24 p (30—22). 3. Unirea 
Tomnatic 22 p (33—16), 4. Lami
norul Nădrag 22 p (32—23).

SERIA A IX-a
înfrățirea Oradea — Voința Că

rei 3—0 (1—0), Rapid Arad — 
Strungul Arad 2—0 (1—0), Rapid 
Jibou — Voința Oradea 2—0 
(0—0), Constructorul Arad — 
Gloria Arad 2—6 (2—0), Minerul 
Bihor — Minerul ilba-Seini 3—0 
(1—0), Recolta Salon ta — Oțelul 
or. dr. Petru Grbza 2—6 (0—0), 
Oașul Negrești — Bihoreana

Margh.ta 1—2 Cl—1), Someșul 
Sa tu Mare — Muverul Șuncuiuș 
1—0 (1—0).

Pe primele locuri ; L ÎNFRĂ
ȚIREA ORADEA 30 p (35—11),
2. Strungul Arad 27 p (26—15), 3. 
Rapid Arad 26 p (33—17).

SERLA A X-a
Minerul Cavnic — Derm a ta 

Cluj-Napoca 5—1 (3—0), Foresta
Bistrița — Minerul Baia Spnc
1— 0 (*—0). Tehnofrig Cluj-Na
poca — Unirea Dej 2—0 (0—0), 
Bradul Vișeu — Lăpușul Tg. Lă- 
puș 1—0 (0—0), C.I.L. Gherla — 
Hebe Singeorz Băi 3—2 (0—0),
Construcții Cluj-Napoca — Oțe
lul Reghin 3—0 (0—0), Minerul
Băiuț — CUPROM Baia Mare
2— 0 (1—0), Minerul Băița — Mi
nerul Rodna 2—0 (1—0).

Meciul Derma ta Cluj-Napoca —. 
Hebe Singeorz Băi, din etapa a 
xvm-a, pe teren 2—2, s-a omo
logat de către F.R.F. cu 3—0 în 
favoarea formației Hebe.

Pe primele locuri : 1. MINE
RUL CAVNIC 29 p (40—12), 2.
Minerul Baia Sprie 26 p (43—21),
3. Minerul Băița 26 p (29—14).

SERIA A Xl-a
Poiana Cîmpina — C.P.L. Sf. 

Gheorghe 5—1 (3—0), Precizia
Săcele — C.S.U. Brașov 1—1 
(0—0), Mc t rom Brașov — Chi
mia Or. Victoria 3—0 (1—0), Ca- 
raimanul Bușteni — Minerul Ba- 
raolt 2—0 (1—0), Carpați Bra
șov — I.B.A, Clmpina 1—0 (0—0), 
Torpedo Zărnești — Metalul Tg. 
Secuiesc 4—1 (1—0), Minerul Bă
lan — Progresul Odocheiu Se
cuiesc 2—0 (1—0), I.U.P.S.
Miercurea Ciuc — -Viitorul. 
Gheorgheni 1—1 (0—0).

Pe primele locuri : 1. POIANA 
CÎMPINA’ 35 p (48-9), 2. C.S.U.

ETAPA VIITOARE (duminică 18 
aprilie) : C.F.R. Cluj-Napoca — 
Gloria Bistrița (0—4), Armătura 
Zalău — Chimica Tirriăveni (6—1), 
Victoria Cărei — „U“ Ciuj-Na- 
poca (0—3), Victoria Căl-an — 
Aurul Brad (1—1), C.F.R. Timi
șoara — Metalurgistul Cugir 
(0—0). Minerul Moldovă Nouă —
Minerul Lupeni (2—1). Avîntul
Reghin — C.I.L. Sighet (2 5).
Dacia Orăștie — Mureșul Deva
(0—1), F.C. Baia Mare U. M.
Timișoara (2—0).

1. F.C BAIA MARE 23 13 7 3 49-17 33
2. CF.R. Cj-Nop. 23 13 6 4 47-15 32
3. „U" Cj-Nap. 23 14 4 5 43-17 32
4. Gloria Bistrița 23 14 3 6 50-17 31
5. Victoria Călan 23 12 3 8 38-21 27
1 Mureșul Deva 23 11 5 7 35-25 27
7. C.F.R. Timiș. 23 10 4 9 28-22 24
8. U.M. Timiș. 23 9 5 9 31-30 23
9. Minerul M. N. 23 10 3 10 20-27 23

10. Metolurg. Cugir 23 8 6 9 26-32 22
11. Chimica Tîrn. 23 9 3 11 30-31 21
n. C.I.L. Sighet 23 7 6 10 27-36 20
13. Aurul Brad 23 8 3 12 25-32 19
IA Dacia Orăștie 23 8 3 12 22-34 19
15. Armătura Zalău 23 7 4 12 27-34 18
16. Minerul Lupeni 23 9 0 14 17-42 18
17. Victoria Cărei 23 7 3 13 16-40 17
18. Av intui Reghin 23 2 4 17 12-71 8

Brașov 30 p (34—15), 3. Metr om
Brașov 21 p (25—16). ,

SERIA A XlI-a
Inter Sibiu — Industria sîrmei 

Cimpia Turzii 1—0 (1—0), Meta
lul Aiud — Textila Cisnădie 3—0 
(0—0), Unirea Alba Iulia — Uti
lajul Făgăraș 2—0 (1—0), Carpați 
Mirșa — Mureșul Luduș 3—1 
(3—1), Metalul Co-pșa Mică — 
LP.A. Sibiu 2—2 (1—1), Soda
Ocna Mureș — Constructorul 
Alba Iulia 3—1 (0—1), Autome-
eanica Mediaș — I.M.I.X. Agnita 
1—0 (1—0), Sticla Arieșul Turda— 
Metalul Sighișoara 1—1 (0—1).

Pe primele locuri : 1. INDUS
TRIA SIRMEI C. TURZII 30 p 
(51—14). 2. Metalul Aiud 27 o 
(33—11), 3. Sticla Turda 26 p 
(27—14).

Rezultatele ne-au fost trans
mise de către corespondenții 
noștri voluntari din localitățile 
respective.

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
REZULTATELE CONCURSULUI 

PRONOSPORT DIN 9 APRILIE
I. Atalanta—Pescara 1

II. Bologna—Lanerossi 1
III. Foggia—Napoli. N
IV. Genoa—Roma ‘ 1
V. Juventus—Inter. ANULAT

VI. Lazio—Fiorentina 1
VII. Milan—Torino X

Vili. Verona-7-Perugia X
IX. Portul—Gloria Buzău X
X. Met. Buc.—Chimia Rm. V. 1 

XI. Muscelul—Rapid Buc. 2
XII. C.F.R, Timișoara—U.M.T. X 
Xin. ,,U“ Cj.-Nap.—C.F.R. Cj. N. X

FOND TOTAL DE CÎȘTIGURI : 
533.M3 LEI.

tacr.br


GARMEN BUNACIU INEPUIZABILA
83,19 (100 m) și 214,47 (200 m spate)

(Urmare din pag. 1)

august, la a treia ediție a 
campionatelor mondiale.

Irinel Păniilescu a dorit la 
rindul ei să nu-și dezamă
gească numeroșii suporteri care 
o doresc tot mai aproape de 
marile campioane si, după o 
frumoasă luptă sportivă cu Da
niela Georgescu (59,08), a cîști
gat 100 m liber în 58,70, co- 
rectînd propriul record național 
cu 54 sutimi de secundă ! O 
ușoară oboseală, explicabilă 
dacă ținem seama de solicită
rile la care a fost supusă tinăra 
ploieșteancă în ultimele trei 
săptămîni, a împiedicat-o pe 
Irinel să realizeze și în cele
lalte probe cîștigate (800 m li
ber și 400 m mixt) cifre la fel 
de spectaculoase.

Și ceilalți înotători români, 
care și-au luat o frumoasă re
vanșă în fața selecționatei po
loneze, au susținut prin evolu
ții superioare eforturile celor 
două mari campioane. Camelia 
Hoțescu 1:14.49 (record) — 100 
m bras și 2:33,19 — 200 m bras, 
Adrian Horvat 59,47 (rec.) — 100 
m spate și 59,48 (în ștafeta 
mixtă). Anca Miclăuș 64,96 — 
100 m delfin, Zeno Oprițescu 
53,24 — 100 m liber, Mihaî 
Mandache 4:45,65 (rec.) — 400 
m mixt au adus puncte pre
țioase. Dar parcă cel mai mult 
ne-a bucurat noul record al 
ștafetei de crauliste (3:58,35), 
care indică o medie sub 60 de 
secunde pentru cele patru sprin
tere, performantă înregistrată 
pentru prima dată în țara noas
tră de Bunaciu, Georgescu, 
Miclăuș și Pănulescu. Să fie o 
promisiune pentru finala de la 
„mondiale" ?

Performera ultimei reuniuni a 
fost din nou Carmen Bunaciu, 
care a încheiat proba de 200 m 
spate în 2:14,47, nou record. De 
subliniat și excelentul rezultat 
al ștafetei noastre feminine de 
4X100 m mixt: 4:21,14 (nou re
cord), precum și victoriile ro
mânești în probele masculine 
de 200 m delfin (Miclăuș) și 
200 m mixt (Mitu).

La capătul celor două zile de 
întreceri, scorul general al me
ciului România — Polonia este 
de 194—150 în favoarea reprezen
tanților noștri.

REZULTATE
FEMININ : 100 m liber : Pănu

lescu (R) 58,70 ; Georgescu (R)
59,08 ; Suslak (P) 61,75 ; 100 m 
bras : Skolarczik (P) 1:14,20 ;
Hoțescu (R) 1:14,49 ; Anastasescu 
(R) 1:14,99 ; 100 m spate : Buna- 
ciu (R) 63,19; Sidlowska (P) 68,73; 
Marin (R) 69,53 ; 800 m liber ;
Pănulescu 9:07,45 ; Costea (R) 
9:20,57 ; Holeniewszka (P) 9:28,74; 
4X100 m liber : România 3:53,35 : 
Polonia 4:12,75 ; 100 m delfin : 
Miclăuș (R) 64,96 : Damlewszka 
(P) 67,42 ; Wlodarszka (P) 68,40 ; 
Paraschiv (R) 69,47 ; 200 m bras : 
Hoțescu 2:38,19 ; Szkolarczik 
2:40,36 ; Anastasescu (R) 2:44,15 ;
200 m liber : Bunaciu (R) 2:07.25; 
Georgescu (R) 2:10,79 ; Walaszek 
(P) 2:12,90 ; 400 m mixt : Pănu
lescu 4:58,77 ; Pizon CP) 5:03,04 : 
Costea 5:08,18 ; MASCULIN : 100 
m liber : Oprițeseu (R) 53,24 :
Broda (P) 53.93 ; Plekara (P)
54,04 ; Sveț (R) 54,12 ; 100 m
bras : Szabo (R) 67,29; Lukoszczik 
(P) 67,93 ; Resler (R) 67.98 : 100
m spate ; Zukacaj (P) 
Horvat 59,47 ; Mandache 
1500 m liber : Broda (P) 16:17,82 ; 
Gi! (P) 16:21,70 ; Neagrău (R) 
17:02.60 ; Buzatu (R) 17:14.80 ;
4X100 m mixt : România 3:56,91 
(rec.) : Polonia 4:00.67 ; 100 m 
delfin : Lucaciu (R) 58,27 ; Mi
clăuș (R) 59.98 ; Mazur (P) 61,84; 
200 m bras : Lukoszczik CP) 
2 48,95 ; Szabo (R) 2:28,98 ; Luca 
(R) 2:30,80 ; 200 m liber s Broda 
CP) 1:54,92 ; Modej CP) 1:58,54 ; 
Sveț (R) 1:59,16 ; Almar 1:59.52 ; 
400 m mixt : Gorszki (P) 4:42,70; 
Wolny (P) 4:43,88 ; Mandache
4:45.65 ; Szakadati (R) 
4X100 m liber : România 
(rec.) : Polonia 3:37,18.

Ultimele rezultate :
FEMININ : 200 m spate 

naciu (R) 2:14,47 (record) ; 
liber : Pănulescu (R) 
Costea (R) 4:34,86 ; 200 m delfin: 
Miclăuș (R) 2:17,50 ; 200 m mixt: 
Pănulescu (R) 2:21,25 ; 4X100 m 
mixt s România 4:21,14 (record); 
MASCULIN : 400 m liber : Bro- 

3:59,53, 200 m spate : 
(P) 2:07,06, Horvat 

2:08,20, Szakadati (R) 2:09,01 
m delfin : Miclăuș (R)
Neagrău (R) 2:11,86 ; .v. u>
mixt ; Mitu (R) 2:12,21 (record), 
Mandache (R) 2:12,63 ; -------
liber : Polonia 7:52,54,
7:58,75 (record).

51.94 : 
3:35,97

: Bu- 
400 m 

4:28,28,

2:11,49,
209 m

4X200 m
România

SPORTIVI ROMANI PESTE HOTARE
la 

___  de 
_______ , care în finală l-a în
vins cu 7—5, 7—5 pe Ramirez. în 
semifinale, Connors l-a eliminat 
cu 4—6, 6—4, 6—4 pe Gerulaltis, 
iar Ramirez a cîștigat cu 7—5, 
6—3 în fața lui Rie Năstase. In 
proba de dublu, Ramirez, Fred 
McNair — Năstase, Fillol 6—4,
6— 4.
ÎN SEMIFINALELE turneului 

feminin de tenis de la Milano, 
Mariana Simionescu—Daniela Mar- 
zano (Italia) 6—1, 6—3 ; Helen
Anllot (Suedia) — Hana Mandll- 
kova (Cehoslovacia) 7—6. 3—6,
7— 6.

CAMPIONATELE INTERNATIO
NALE de pentatlon modern ale 
Franței, desfășurate la Fontaln- 
bleau, au luat sfirșit cu victoria 
sportivului S. Sasicz (Ungaria) 
care a realizat 5314 p. Locul doi 
a revenit lui Laszlo Horvath (Un
garia) 5163 p. O frumoasă com
portare a avut luliu Galovlci 
(România) clasat pe locul trei cu 
5161 p. în clasamentul pe echipe 
primele două locuri au fost ocu
pate de formațiile Ungariei cu 
15 486 p șl 15 377 p Echipa Româ
niei, clasată pe locul trei, a rea
lizat 15123 p. Au urmat apoi în

TURNEUL DE TENIS de 
Rotterdam a fost cîștigat 
Connors, c— L. 1 .

clasament echipele Bulgariei. R.F. 
Germania, Angliei, Franței, Ita
liei etc. Ultimele două probe ale 
campionatelor au fost cîștigate 
de : englezul Nightingale (crosul) 
și Sasicz (călărie),

IN CONCURSUL SPECIAL PE 
APARATE din cadrul competiției 
internaționale de gimnastică de 
la Riga, Sorin Cepoi s-a clasat pe 
locul 5 la paralele (18,20 puncte) 
și pe locul 8 la inele (18,10 punc
te). Gimnastul sovietic Vladimir 
Tihonov a ciștigat două probe :

paralele cu 19,15 puncte și sol cu 
19,20 puncte. In concursul femi
nin, Gabriela Trușcă locul 5 la 
paralele cu 18,80 puncte, proba 
fiind ciștigată de Valeria Jiduno- 
va (U.R.S.S.) cu 19,15 puncte.

IN TURNEUL INTERNAȚIO-ÎN TURNEUL
NAL DE SPADA de la Tauber- 
bischfsheim pe primul toc Fran
ța — 6 v, apoi U.R.S.S. — 5 v. 
R.F.G. (A) — 4 V, R.F.G. (B)
— 4 v, România — 3 v. Elve
ția — 2 v, Anglia — 2 v, Italia
— 1 v

IN DUBLA INTILNIRE AMICALA LA POPICE 
UNGARIA - ROMANIA 1-1 |

Ungariei, care Ia Viena, In • , 
a obținut două titluri mondial., 
pe echipe și la individual. Iată 
rezultatele obținute de reprezen
tantele noastre : Margareta Câti- 
r.eanu 443 p d (cel mal bun re
zultat ai întîlnirii), Ans Petrescu 
414, Silvia Raiciu 408, Bdiko Szasx 
394, Elena Pană 394, Elena Andre- 
eseu 386. Din echipa Ungariei pri
ma fucătoare a fost Jânosne Pairi 
— 433. La bărbați, componențil 
echipei noastre au punctat dună 
cum urmează : L Tismănar 911, 
Gh. Silvestru 893, Al. Tudor 885, 
I. Bice 883, Al. Câtineanu 858, L 
B&iaș șl G. Marin 848.

BUDAPESTA, 9 (prin telefon). 
Pe arena „Eldre" din capitala Un
gariei s-a disputat dubla intîlnlre 
amicală dintre reprezentativele de 
popice ale Ungariei șl României, 
care se pregătesc pentru C.M. de 
luna viitoare. Victoriile au fost 
împărțite, la femei au ciștigat 
sportivele românce, tntrectnd va
loroasa formație a Ungariei, deți
nătoarea titlului de campioană 
mondială, cu 2437 — 2405 p d, iar 
la bărbați au ciștigat gazdele cu 
5328 — 5278 p d.

Jucătoarele românce au alcătuit 
o echipă omogenă, reușind să de
pășească, in deplasare, formația

UN SUCCES CATEGORIC AL
(Urmare din pag. 1)

tehnic și tactic adăugîndu-se și 
o slăbire accentuată a potenția
lului ei fizic. Și. astfel, în min. 
45 (o .încrucișare", cu pătrun

acțiuni de toată frumusețea a- 
duc scorul la 32—3. După ce 
Murariu și Alexandru (min. 51) 
rotunjesc scorul (38—3), asis
tăm la o nouă încercare a ltd 
Marin care, după ce a șutat

RUGBYSTILOR»
CLASAMENT

Stadion Giulești; teren bun
Au înscris : .

lecan, Vasile (cite o încerc.), Alexandru (l.p.c., l.p., 
Tudose (transf.) — ‘ ‘
l p.) — pentru Cehoslovacia.

ROMANIA: Tudose — Motrescu, Hariton, Vasile, Marin — 
Alexandru, Paraschiv — Endu, Dumitru, Murariu — M. Io
nescu, Dărăban — Scarlat, Ortelecan. Bucan

CEHOSLOVACIA : Kovicnl — Burslk. Kudrna, K. Sevdk, 
Martinek — J. Sevcik, Mrajinskl — VI. Jagr, Berka, Svierak — 
Tenora, stastny — Pokorny, Luska (Krampera), Navratil

Arbitru : Bruno Tavelll (Italia)

tlmp rece, vint
Murariu (cite 3 Încerc.), Ortc- 

___________ " 7 . , ' . . 4 transf.), 
pentru România ; Navratil șl Berka (cite o

»
Marin, Motrescu,

pasă la Ha
la Motrescn 
în min. 50 
liniile jucă-

derea lui Tudose, 
riton și de la el 
care înscrie) și 
(Scarlat „sparge" 
torilor adverși, mingea ajunge 
la Murariu, apoi la Ortelecan 
și finalizează Motrescu) două

H. C. MINAUR BAIA MARE, CÎȘTIGĂTOAREA
„CUPEI ROMÂNIEI»: 26-24 CU STEAUA

Navratil
— foarte bun

mingea ce s-aa urmărit abil
rostogolit paralel cu tușa _yreo
30 m ........................ ..... '
leean 
(min.
54—3, 
rului 
ține

(!). Este rindul lui Orte- 
(min. 63) și al lui Vasile 
65) să majoreze diferența: 
cu concursul transforme- 
Alexandru. în final, re- 

___ atenția acțiunea realizată 
de Motrescu (o cursă solitară, 
de aproape 50 m, în timpul că
reia a reușit să tenteze 4—5 
jucători cehoslovaci), î—1——— 
cu *

încheiată 
o frumoasă încercare.

(Urmare din pag. 1) *

Și, totuși... „buturuga mică a 
răsturnat carul mare" ! Cîștigă- 
toarea „Cupei campionilor eu
ropeni" din 1977, multipla cam
pioană a țării, Steaua, a trebuit 
să se plece în fața dîrzeniei și — 
nu în ultimă instanță — a bunei 
pregătiri generale a partenerei 
sale H. C. Minaur Baia Mare ! 
Băimărenii — antrenați de Las- 
căr Pană — au cîștigat pe me
rit „Cupa României", materia- 
lizînd printr-o performanță re
marcabilă strădaniile lor de 
ani și ani. Prezent în ambele 
finale ale acestei competiții și 
cîștigind într-o manieră entuzi- 
asmantă trofeul la băieți, Baia 
Mare se dovedește unul dintre

puternicele centre ale handba
lului nostru.

Băimărenii au început în for
ță partida și, profitînd de la
cunele apărării adverse (dintre 
care imobilismul a fost cea 
gravă), s-au detașat: 
(min. 10), 11—7 (min. 24), 
cheind prima repriză cu 
avantaj de 4 _ 
cui derutant pe extreme 
forma bună a 
elementele decisive ale băimă- 
renilor. în repriza a doua Steaua 
a intrat ceva 
mai disciplinată 
ca numai în 5 
facă handicapul 
dea impresia că _
fost însă așa, pentru că 
Bela a apărat excelent, dar și 
pentru că jucătorii militari s-au

goluri: 12—8.

lui Palko au

FINALA LOCURILOR 1-2

în- 
un 

Jo
și 

fost

mai decisă si 
în joc, reușind 
minute să re- 
(12—12) și să 

va cîștiga. N-a
Ion

H. C. MINAUR BAIA MARE - STEAUA 26-24 (12-t. 22-22). Au Inserts: 
Palko 11, N. Volnea 5, Boroș 3. Panțiru 3, Avramescu 3, Răzor 1 — pentru 
H. C. Minaur Baia Mare, Birtalan 9, Stingă 5, Drogăniță 4, Voina 3 șl 
Cheli 3 — pentru Steaua.

Au arbitrat bine C. Câpoțină și R. lamandi (Buzău).

FINALA LOCURILOR J-l
DINAMO BUCUREȘTI - UNIVERSITATEA CLUJ-NAPOCA 22-21 (12-4,

18—18). Au marcat : Durau 8, Ștef 4. Lieu 4, Cozma 3. Tase 1, Oprea 1, 
Flangea 1 — pentru Dinamo București, Dan Petru 5, Voik 4, Căldare 3, 
Avram 2, Zamfirescu 2, Mircea 2, Jurcă 2, Sobek 1 — pentru Universitatea 
Cluj-Napoca.
, Au arbitrat, cu scăpări, D. Purică și V. Erhan (Ploiești).
• In alte finele : Știința Bacău — Dinamo Brașov 24—17 (13—10)

— pentru locurile 5—6 ; Gloria Arad — Politehnica Timișoara 31—19 (21—17)
— pentru locurile 7—8.

pripit de multe ori, nefolosind 
forța de șut a lui Birtalan (prin 
crearea de culoare de șut și 
paravane). Meciul a mers „cap 
la cap" și au fost necesare 
două prelungiri (a cite două 
reprize de 5 minute, deci 80 de 
minute de joc) pentru a se sta
bili învingătoarea. Aceasta a fost 
Minaur Baia Mare, grație unui 
plus de vitalitate și — am spu
ne — unei mai mari dorințe de 
a învinge.

Partida din deschidere a opus 
pe Dinamo București viguroasei 
formații Universitatea CIuj-Na- 
poca. Talentul, pregătirea și 
ambiția elevilor antrenorului 
Romeo Sotiriu au anulat han
dicapul experienței. Clujenii au 
ținut in șah pe Dinamo Bucu
rești, lăsînd-o să se desprindă 
în învingătoare numai după o 
prelungire palpitantă. Ca și 
meciul următor, întîlnirea pen
tru locurile 3—4 a avut mo
mente de real dramatism, de 
joc dîrz, dar frumos. Au cîști
gat dinamoviștii lui Oprea Vla- 
se (marea lor majoritate jucă
tori tineri, de perspectivă) șl 
ei merită felicitări pentru a- 
ceasta, laolaltă cu valoroșii lor 
parteneri.

A fost o minunată seară______  _ ________  ____ a 
handbalului românesc, o seară 
în care au renăscut speranțele 
in relansarea acestui sport în 
arena internațională.

BRAVO, BAIMARENI!
(Urmare din pag. 1)

nea s-a oprit după 60 de mi
nute de joc dinaintea pre
lungirilor, atunci clnd golul 
victoriei refuzat băimăreni- 
lor ar fi putut să culce la 
pământ o echipă de interna
ționali. Cei care au avut 
privilegiul să vadă următoa
rele 20 de minute, realmen
te cu sufletul la gură : min. 
65 (20—20), min. 70 (22—22), 
min. 75 (24—24) și min. 80 
(26—24), nu vor uita nici
odată acest spectacol rar, 
atit de rar incit am putea 
spune că de la finala cam-

pionatului mondial de la 
Paris, in 1970, cind, după 
prelungiri, România a deve
nit campioană mondială, un 
asemenea meci nu am mai 
văzut. Steaua in albastru, e- 
chipă de legendă, cu Cris
tian Gațu in frunte, cam
pioană a țării. și a Europei, 
Minaur in galben, o încleș
tare ieșită din comun, in 
care, ca niște voinici de 
basm, băimărenii au reușit 
să învingă zmeii handbalu
lui nostru. Fluierul final a 
fost ca si o izbăvire pentru 
jucători și spectatori, epui
zați si unii si alții. Cu un 
gest demn de marea lor echi-

»

pă, internaționalii de la 
Steaua si-au felicitat uimito
rii lor învingători. In 
schimb, la ceremonia de de
cernare a trofeului, pre
ședintele federației de hand
bal a preferat să aplaude 
din tribuna oficială, in loc 
să coboare să felicite pe au
torii unui mare spectacol de 
handbal. îndeosebi pe băi- 
măreni care meritau, oda
tă cu învinșii lor, o caldă 
strîngere de mină.

De aseară sîntem mai în
crezători in capacitatea 
handbalului nostru de a ciș- 
tiga aurul olimpic și a-l re- 
cîștiga pe cel mondial. Poa
te și cu 2—3 jucători de la 
Minaur !

LA ZI

1. FRANJA 5 5 0 0 149— 27
2. România 4 2 1 1 114— 46
3. Italia S 1 1 3 38— 67
4. Polonia 3 1 0 2 42— 70
5. Spania 2 1 0 1 13— 23
S. Cehoslov. 3 -0 0 3 10—133

Mai sînt de jucat : România

15
9
8
5
4
3

Spania (18 aprilie), Spania — 
Cehoslovacia (7 mal), Polonia — 
Spania (21
Polonia (2*

mal). Cehoslovacia 
mai).

rugbyștilor noștri seVictoria _ . . 
datorează jocului întregii echipei 
toate compartimentele avind 
partea lor de contribuție. îna
intarea (de notat travaliul lui 
Dumitru, Dărăban, M. Ionescu, 
Murariu, Ortelecan, Bucan — 
in special) a reprezentat punc
tul forte, care a „zdruncinat" 
echipa adversă, în timp ce li
nia de treisferturi (cu deosebire 
Parascbiv, Motrescu, Marin) a 
creat șarje mult aplaudate. Re
prezentativa Cehoslovaciei n-a 
putut face față jocului impus 
de sportivii români, avind o 
evoluție cu mult mai scăzută 
față de ultima confruntare, din 
1974, de la Sumperk.

STEAUA Șl UNIVERSITATEA TIMIȘOARA 
VOR DISPUTA FINALA „CUPEI FEDERAȚIEI

SImbătă după-amiazA, pe sta
dionul bucureștean Olimpia, s-au 
disputat semifinalele „Cupei Fe
derației" la rugby. După partide 
deosebit de echilibrate, victoriile 
au fost cucerite de Steaua (13—11 
cu Politehnica Iași, după ce la 
pauză militarii conduceau cu 
13—4) și Universitatea Timișoara 
(23—18 cu RC Sportul studen
țesc, dar abia după prelungiri, 
pentru că la finele celor 80 de 
minute regulamentare scorul era 
egal : 13—13, bucureștenll egalînd 
In min. 80 din Lp. I). Cele două 
învingătoare se vor Înfrunta 
miercuri după-amlază, pe același

teren, in finala celei de a doua 
competiții naționale.
• In med restanță (Divizia A), 

Minerul Gura Humorului — 
C.SJtt. Sibiu 9—9 (0—9). după 
un joc frumos, cursiv. (D. BO- 
LOHAN-coresp.).

-meridiane

TELEX
ATLETISM a La Berkeley (Ca

lifornia), atletul Kenyan Henry 
Rono a stabilit un nou record 
mondial in proba de 5 000 m plat 
în 13:08,4, performanță ce ame
liorează cu peste 4 secunde ve
chiul record al atletului neozee
landez Dick Quax, care alergase 
în 1977, la Stockholm, în 13:12,9.

BOX a Organizația boxului 
mondial W.B.A. l-a recunoscut 
campion al lumii la cat. grea pe 
pugilistul american Leon Spinks, 
învingătorul la puncte al lui 
Cassius Clay. Meciul revanșă ur
mează să albă loc la 15 septem
brie la New Orleans. Cea de a 
doua organizație a boxului mon
dial profesionist, W.B.C., 
tinuă să nu-1 recunoască 
pion mondial pe Leon 
După această organizație, 
tura eu diamante aparține 
Ken Norton (S.U.A.), care 
mează să-1 întîlneascâ pe 
Evangelista (Spania).

HOCHEI • Campionatul
Cehoslovaciei a fost cîștigat de 
echipa Poldl Kladno (63 — p în 
44 de jocuri).

NATAȚIE , La Leningrad s-a 
încheiat duminică meciul inter
național de natație, In bazin a- 
coperit, dintre echipele U.R.S.S. 
și R.D. Germane. După ce Iulia 
Bogdanova (U.R.S.S.) in virstă de 
13 ani a stabilit un nou record 
mondial la 200 m bras, cu 2:33,32, 
în ultima zi de întreceri au fost 
consemnate noi performante de 
valoare Internațională. Astfel, In 
proba feminină de 200 m fluture 
Andrea Pollak (RD. Germană) a 
stabilit un nou record al lumii 
cu timpul de 2:11.20. înotătorul 
sovietic Serghei Fesenko a fost 
cronometrat în proba de 400 m 
mixt cu timpul de 4:25,25 (nou 
record al Europei). A cîștigat 
U.R.S.S. cu 177—107 (lă masculin 
118—62, iar la feminin 59—105).

con- 
cam- 

Spinks.
cen- 

lul 
ur- 
A.

CAMPIONATE
ITALIA (etapa a 26-a) : Ata- 

lanta — Pescara 2—0 ; Bologna 
— Lanerossl 3—2 ; Foggia — Na
poli 1—1 ; Genoa — Roma 1—o ; 
Juventus — Inter 2—2 ; Lazio — 
Fiorentina 1—0 ; Milan — Torino 
1—1 ; Verona — Perugia 0—o. In 
clasament : Juventus 38 p ; Mi
lan 34 p ; Torino 34 p ; Lane- 
rossi 33 p.

UNGARIA. După 32 de etape 
pe primul loc se află — ■ - —
Dozsa cu 48 p, urmată 
via cu 46 p șl M.T.K. 
In etapa a 32-a Ujpesti 
cu 3—2 pe Honvăd.

B. F. GERMANIA. După 32 de 
etape, pe primele locuri se află 
F.C. Koln — 44 p, urmată de 
Borussia Moenchengladbach — 44 
p și Hertha BSC — 38 p.

R. D. GERMANA. După 19 eta
pe, în clasament conduce Dynamo 
Dresda — 30 p, urmată de F.C. 
Magdeburg — 27 p (un joc mal 
puțin) și Dynamo Berlin 26 p.

ECOURI DUPĂ MECIUL 
R.F.G. - BRAZILIA

După meciul R. F. Germania— 
Brazilia, cîștigat de sud-americanl 
cu 1—0, în presa vest-germană 
de specialitate se arată că „11“- 
le vest-german a ajuns în punc
tul critic și se pare că totul tre
buie luat de la capăt în cele 
două luni care au rămas pînă 
la start. Ziarul „Expressen", sub 
titlul „Am văzut două echipe 
campioane mondiale, dar fotbal..« 
să-ți vină să plîngi“, scrie că 
„jocul de la Hamburg a fost me
diocru, departe de ceea ce te 
aștepți de la două mari echipe, 
însă vina o poartă mai ales jucă
torii vest-germani. care n-au ară
tat nimic din ce a făcut gloria 
fotbalului nostru". La rindul său, 
cotidianul 
apreciază că _ 
aduce speranța în tabăra brazi
liană, al cărei jucători stăpînesc 
bine arta fotbalului, în timp ce 
echipa vest-germană practică un 
joc lipsit de imaginație".

Ujpestt 
de Hon- 
cu 44 p. 
a Învins

brazilian „O Globo' 
,această victorie re-


