
VIZITA PREȘEDINTELUI 
NICOLAE CEAUȘESCU 

IN S.U.A.
La Dallas. Houston și New Orleans, inalții oaspeți 
români au fost primiți sărbătorește, cu manifestări 

de deosebită cordialitate și considerație
Președintele Nicolae Ceaușescu, 

tovarășa Elena Ceaușescu, ce
lelalte persoane oficiale româ
ne care îl însoțesc pe șeful sta
tului român în vizita pe care 
o efectuează în S.U.A. la in
vitația președintelui Jimmy 
Carter și a doamnei Rosalynn 
Carter au sosit vineri la Dallas,

Oficialitățile federale și lo
cale au rezervat solilor poporu
lui român o primire sărbăto
rească.

La scara avionului, președin
tele Nicolae Ceaușescu, tova
rășa Elena Ceaușescu sînt in- 
timpinați cu multă căldură de 
primarul orașului Dallas, Ro
bert Folsom, cu soția, de pre
ședintele Camerei de Comerț, 
Daniel Pettz, de âlte oficiali
tăți.

Inalții oaspeți români au vi
zitat marea și moderna uzină 
specializată în fabricarea de a- 
paratură de calcul „Texas In
struments".

In după-amiaza aceleiași zi
le, primarul orașului Dallas a 
oferit o recepție in onoarea pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu și 
a tovarășei Elena Ceaușescu, la 
care au participat peste 608 de 
persoane.

Primit cu vii aplauze de asis
tență, a luat cuvintul tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

In timpul recepției, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovarășa 
Elena Ceaușescu, celelalte per
soane oficiale române s-au în

treținut cordial cu gazdele, cu 
specialiști și oameni de cultură 
din Dallas.

★
Președintele Republicii So

cialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, șl tovarășa Elena 
Ceaușescu au sosit simbătă di
mineața in orașul Houston, sta
tul Texas.

Pe aeroport este aliniată o 
gardă de onoare formată din 
pușcași marini in uniformă de 
gală. O grupă de stegari poartă 
in bandulieră drapelele națio
nale ale României și Statelor 
Unite.

In intimpinarea inalților oas
peți au sosit membrii Comitetu
lui de primire și alte persoane 
oficiale civile și militare.

In această atmosferă sărbăto
rească, de înaltă stimă și pre
țuire față de solii poporului ro
mân, are loc ceremonia primirii 
oficiale.

Gazdele adresează oaspeților 
români un călduros și priete
nesc bun venit la Houston. In 
aplauzele asistenței, primarul o- 
rașulul li inmînează tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu Diploma 
de cetățean de onoare al sta
tului Texas. Coloana oficială de 
mașini, escortată de motocicliștl, 
se îndreaptă spre centrul spa
țial „Lyndon B. Johnson*  
al N.A.S.A. (Administrația Na
țională pentru problemele aero-

(Continuare în pag. a 8-a)
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VICTODII CATEGORICE ALE ECHIPELOR NOASTRE NAȚIONALE (A ȘI D) DE RliODY

ROMÂNIA - SPANIA 74-3
ÎN CAMPIONATUL EUROPEAN

Stadion Ciulești, teren bun. Arbitru : Anatoli Lapduk (Fran
ța) — foarte bine. Au marcat : Marin (4). Motrescu (3f. Varga 
(2), Alexandru, M. Ionesco, Stoica, Vasile, Murariu — Încercări. 
Alexandro (2 l.p.c. + 4 transformări), Tudose (1 transf.). res- 
^ROMANLâ i'ludose — Marin. Vasile (A. Rari ton), Varga. Mo- 
trescu — Alexandru, Paraschiv — Scoica, Dumitru, Murariu — 
M, Ionesco, Dărăban — Scarlat, Ortelecan, Dinu. SPANIA : 
Canosa — Cristin (Feljo), Gonzales. Torres, Ollvela — Moclche, 
Noriega — Zapfain, Soler, Bueno — Garda, Clenfuegoo — Ro
mero, Usabiaga, Pardo.

„Echipa României joacă aproa
pe perfect", iată cuvintele pe 
care cu multă plăcere le-am 
auzit rostite de către cunoscutul 
cavaler al fluierului din Fran
ța, Gilbert Chevrier, la finele 
celor 80 de minute ale partidei 
de rugby România — Spania, 
pe parcursul căreia „tricolorii" 
s-au întrecut pe ei înșiși... Rar 
ne-a fost dat să vedem 80 de 
minute purtate într-un aseme
nea ritm infernal, în care XV-la 
național să dovedească un a- 
petit de-a dreptul pantagruelic : 
74—3 (38—0) cu echipa repre
zentativă a Spaniei ! Iată un 
record în materie, singular in

La Aieaandria „SENZAȚIA11 DUMINICII NU MAI ESTE
TRADIȚIONALA PROMENADĂ, CI SPORTUL PENTRU TOȚI7

palmaresul tntllnirilor româno- 
iberice. Unde se vede că repre
zentativa noastră termină în 
forță un campionat european pe 
care l-a început, din păcate, cu 
Încetinitorul. La forma actuală, 
fără Îndoială, victoria finală șl 
locul I In competiție nu i-ar 
fi scăpat. Dar și așa, a marca 
Cehoslovaciei și Spaniei (îm
preună) 134 de puncte și a pri
mi doar— 9 nu-i chiar la în- 
demîna oricui I

Pornită sub căpitănia timișo
reanului Gh. Dumitru, naționa
la pare ferm înscrisă pe drumul 
A\\\\\\\\\\\\\\\\'

CLASAMENTUL 
LA

1. Franța
2. România
3. Italia
4. Polonia
5. Spania
6. Cehoslovacia 

Mai rămin de
Spania — 
Polonia — 
boslovacia

ZI IN C.E.
5 5 0 0
5 111
5 111
3 10 2
3 10 2
3 0 0 3

149— 27
188— 49
38— 67
42— 70
16— 37
10—133

13 
1» 
• 
I 
i 
3

jucat partidele :
Cehoslovacia (7 mal) ; 
Spania (21 mai) : Ce- 
— Polonia (28 mai).

\\\\A\\\\\\\\\V 
care duce spre „înalta societate*  
a rugbyului mondial. La nive
lul înaintării, lucrul este acum 
cert, avem grupate din nou va
lori dintre cele ieșite din co
mun, iar de la abandonarea tri-

Dimitrie CALLIMACH!

Sîmbătă la prinz, la puțină 
vreme de clnd ajunsese la Ale
xandria, reporterul șl aflase ce 
avea de făcut a doua zi, dumi
nică. Cei ce se duceau, de pildă, 
la „Autoservirea" din plin cen
trul orașului, dădeau cu ochii 
de un afiș cu conținut sportiv. 
Se făcea tuturor cunoscut că, 
în cadrul „Festivalului sportu
lui muncitoresc", desfășurat sub 
însemnul „Daciadei", oricine pu
tea participa la Întrecerile de 
fotbal, popice, volei, tenis da 
masă sau șah. Dacă, insă, stm- 
bătă la prinz lucrurile erau sim
ple, duminică dimineața ele 
s-au mai complicat. Pentru mo
tivul că, între timp, subiectele 
care se ofereau spre a fi scrise 
s-au înmulțit considerabil.

Astfel, s-ar fi putut face re-

partajul celor cîteva ore de 
muncă patriotică pe care 
zed de tineri le-au efectuat la 
sala polivalentă, în plină con
strucție. S-ar fi putut scrie, mult 
și multe, despre Ștefan Belu, 
maistru electronist și vicepreșe
dinte al asociației sportive 
„Automatica", pe care l-am gă
sit în parcul orașului. Nu pen
tru că ar H ieșit la promenada 
duminicală a provincialului, ci 
pentru că, la arena de popice 
din parcul Vedea, organiza în
trecerile colegilor din întreprin
dere, în număr de vreo 25. De 
la Ștefan Belu aflasem un ade
văr valabil : dacă vrei cu tot 
dinadinsul să cîștigl întîlnlrile 
de popice din cadrul etapelor 
superioare ale „Daciadei", e ne
voie să antrenezi cu regularitate

în întrecerile pe asociație cit 
mal mulți oameni ai muncii, ca 
să-ți poți alcătui o reprezenta
tivă tare. Și am mai aflat că 
la fel de obligatoriu este 
începi antrenamentele în 
liber cît mai devreme, 
ieri 16 aprilie 1 Fapt 
vicepreședintele Belu 
făcut—

Interesant ar fi fost 
subiect: cele 7 000 (!) 
pentru arme cu aer comprimat 
împărțite la toate școlile din 
județ. Pe baza rezultatelor, cei 
cu calificativul „foarte bine" au 
fost invitați la Alexandria, pen
tru un eoncurs-test de selec-

Radu T1MOFTE

pe
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și să 
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(Continuare in pag. a 3-a)

(Continuare în pag. a 7-a)

Inaintarea noastră a „lucrat*  bine și acest balon, care ia drumul 
liniei de treisferturi prin Paraschiv, Alexandru...

Foto : Dragoș NEAGU

In cuprinsul ziarului:
• ECHIPA DE BASCHET A ROMÂNIEI - calificată pentru 

CE de juniori
• 3 BOXERI ROMANI — campioni balcanici de juniori
• GIMNASTA MAWLENA NEACȘU - pe locul 2 in „Turneul 

campionBor*

Divizia A de fotbal, etapa a 25-a

CONTINUÎNDU-SI CURSA DE PRIMĂVARA,
9 1

SPORTUL STUDENȚESC A PRELUAT ȘEFIA
• Intr-o „rundă" cu „Poli" Timișoara, Steaua și Dinamo în deplasare, echipele 
gazdă învingătoare in serie • După o suită de eșecuri, A.S.A. Tg. Mureș a realizat 
scorul etapei • Victorioasă la scor, F.C.M. Reșița continuă să spere într-o „minune"

Mingea trimisă de Grosu, de la marginea „careului mic*  (după 
un dublu „un-doi" cu Rădulescu) va depăfi linia porții. Fazi din 
meciul Sportul studențesc — U.T.A. Foto . Vasile BAGEAC

GOLGETERI1
16 GOLURI : D. Georgescu (Dinamo) — 3 din 11 m. •-
12 GOLURI : Răducanu (Steaua), Buduru (F.C. Constanța), Ior- 

dănescu (Steaua) — 2 din 11 m, Broșovschi (U.T.A.) 
— 3 din 11 m.

11 GOLURI : Hajnal (A.S.A. Tg. Mureș), Dumitrache (Jiul).
10 GOLURI : Fanici (A.S.A. Tg. Mureș), Zahiu (Steaua) — 1 

din 11 m. Radu II (F.C. Argeș) — 3 din 11 m.
9 GOLURI: Mulțescu (Jiul), Ghergheli (F.C. Bihor), Both I 

(Olimpia S. Mare) — 2 din 11 m.

REZULTATE TEHNICE
F.GM. Reșița - S.G Bacău 4-1 (2-01
Univ. Craiova — F.G Bihor 2-0 (1-0)
F.G Corvinul - F.C. Constanța 2-0 (1—0)
A.S.A. Tg. Mureș - Politehnica lași 5-0 (3-0)
Sportul studențesc - U.T. Arad 3-2 (1-1)
Jiul - F.G Petrolul 3-0 (1-0)
F.G Olimpia - Steaua 3-2 (1-0)
F.G Argeș — Politehnica Timiș. 2-1 (1-0)
GS. Tîrgoviște — Dinamo 2-0 (1—0)

ETAPA VIITOARE (duminică 23 aprilie)
Politehnica lași — Jiul (1—2)
C.S. Tîrgoviște — F.C.M. Reșița (0-3)
U.T. Arad — Politehnica Timișoara (1-1)
F.G Petrolul — F.C. Corvinul (0-1)
F.G Argeș — Univ. Craiova (O-1)
F.G Olimpia — A.S.A. Tg. Mureș (2-4)
Dinamo — F.C. Constanța (4—2)
S.G Bacău — F.C. Bihor (1-4)
Steaua — Sportul studențesc (1-2)

CLASAMENTUL
1. SPORTUL STUD. 25 14 2 9 35-30 30
2. Politehnica Trm. 25 12 5 8 32-26 29
1 Steaua 25 11 6 8 55-35 28
4. A.SJL. Tg. Mureș 25 12 4 9 44-27 28
5. F.G Argeș 25 11 5 9 37-38 27
& Jiul 25 12 2 11 44-37 26
7. Dinamo 25 11 4 10 36-31 26
8. U.T. Arad 25 10 6 9 40-40 26
9. Unhr. Craiova 25 10 5 10 26-24 25

10. F.G Olimpia 25 11 3 11 33-36 25
11. GS. Tîrgoviște 25 10 5 10 22-27 25
12. S.G Bacău 25 9 7 9 34-44 25
11 F.G Bihor 25 11 2 12 29-38 24
14. F.G Constanța 25 10 3 12 31-37 23
15. F.G Petrolul 25 9 4 12 33-35 22
16. F.G Corvinul 25 7 8 10 26-36 22
17. Politehnica lași 25 7 6 12 29-30 20
18. F.C.M. Reșița 25 8 3 14 26-41 19

MIERCUR119 APRILIE vor avea loc meciurile din 
cadrul optimilor de finală ale „Cupei României*.



STEAUA DIN NOU VICTORIOASĂ 
ÎN CAMPIONATUL DIVIZIONAR DE TENIS

Astăzi, la Miercurea Ciiro

Sf REIA CAMPIONATUL DE HOCHEI
Intr-un final de întrecer» 

«deosebit de animat, a fost de
semnată echipa campioană de 
tenis a țării. Titlul republican 
masculin revine reprezentanți
lor clubului Steaua, tenismanii 
militari înregistrînd astfel a 
23-a lor victorie în întreaga cro
nologie a competiției, începută 
■cum trei decenii.

Decizia a survenit în după- 
amiaza penultimei zile, simbătă. 
Atunci cînd campionii s-au sal
vat milimetric de la o surprin
zătoare înfrângere, în fața tine
rilor lor adversari, dinamoviștii 
bucureșteni. Aceștia mențineau 
•corul egal (4—4) după consu
marea partidelor de simplu și 
păreau să aibă bune șanse In 
ultimele două dubluri. într-ade- 
văr, J. Bîrcu și L. Bucur punctau 
în fața cuplului stellst C. Po- 
povici—L. Țiței (6—3, 6—4), luînd 
conducerea. Dar FI. Segărceanu 
și E. Pană au fost stopați apoi, 
aproape incredibil, de D. Hără- 
dău și M. Mirza, aceștia din

CLASAMENT FINAL
1. Steaua 5 p ; 1. Jiul Pe

troșani 3 p ; 3. Dinamo Bra
șov 3 p ; 4. Dinamo Bucu
rești 2 p ;

5. Progresul t p ; 5. Poli
tehnica București 4 p ; 7. Po
litehnica Cluj-Napoca 1 p ; I. 
Sănătatea Oradea Op;

9. Cuprom Baia Mare U p ;
10. Cimentul Deva Op; 11. 
T.C.B. s p ; 12. Electrica Ti
mișoara 5 P ; 13. U.T.A. 4 p ; 
14. Constructorul Brăila o p.

urmă cîștigînd cu 7—5 (de la
1—5 !), 6—4 și aducînd egala- 
rea în rezultatul întregii întil- 
niri : 5—5. Egalitate care, prac
tic, asigura Stelei primul loc, 
confirmat în ultima zi, după o 
altă foarte dîrză confruntare cu 
Dinamo Brașov, pe care forma
ția bucureșteană a cîștigat-o cu
6-4.

în general, se poate vorbi de 
un echilibru valoric în turneul 
celor 4 echipe fruntașe. Dinamo 
București, după ce a trecut pe 
lingă o mare victorie, este sur
prinzător învinsă de Jiul Petro
șani (4—6), la linia de sosire. 
Petroșerienii termină astfel pe 
un remarcabil loc doi, pentru 
prima oară în istoria participă
rilor lor.

Turneul „secundar" Cocurile 
5—8) revine Progresului, care 
a mai obținut două victorii de
tașate, dintre care una — 8—2 
cu Sănătatea Oradea — trebuie 
menționată doar pentru puncte
le cedate lui A Dărăban de 
către M. Tăbăraș (6—1, 6—1) ți
A. Dîrzu (6—3, 6—3).

Penultima etapă a „Cupei
r. P. H.rt la motocros

TEST CONCLUDENT
BE SEIECIlf

Penultima etapă a .Cupei
T.R.M." la motocros s-a desfă
șurat duminică, in organizarea 
bună a secției moto a asocia
ției sportive a întreprinderii de 
transport auto Buzău. Confirmin- 
du-și valoarea, Mihai Banu (în
vingător autoritar în ambele 
manșe) și Ernest Mulner au 
Întrunit sufragiile specialiștilor 
federației și bineînțeles ale pu
blicului, anunțîndu-se ca oameni 
de bază ai echipei naționale. 
Pentru celelalte locuri vacante 
eu candidat mai multi moto- 
cicliști, pe mașini noi, pentru 
■ concura in condiții egale, dar 
în final a urcat pe podiumul 
laureaților un sportiv mai puțin 
scontat, Cornel Băjan, care a 
evoluat pe o motocicletă.- îm- 
bătrînită.

CLAS AMEN IELE : seniori —
1. M. Banu (Poiana Cîmpina),
2. E. Mulner (Torpedo Zâmești),
3. C. Băjan (Muscelul C-Iung),
4. L Plugaru (St r. Bv.) ; ju
niori : 1. C. Vlad (Muscelul
C-lung), 2. D. Liviu (Poiana 
Cîmpina), 3. P. Titilencu (Tor
pedo Zărnești), 4. I. Mărgărit
(Fl.-Auto. Moreni) ; motorete 
„Mobra" — 1. A. Hies (Torpedo 
Zărnești), 2. H. Pascu (FL- 
Auto. Moreni), 1 I. Tase (Mus
celul C-lung). 4. L Schmidt 
(Poiana Cîmpina).

Troian IOANIȚESCU

Sportul

Echipa Steaua, campioană republicană de tenis 197! (de la stingă 
la dreapta, in picioare) : D. Viziru. antrenor, L Țiței, V. To- 
mescu, D* Hărădău, Gh. Viziru, antrenor; jos — C. Popovid,

A Leocite, M. Mirza Foto : Vasile BAGEAC
De remarcat comportarea 

sportivă a majorității competi
torilor, mai puțin a conducăto
rilor aflați în teren (antrenorii 
Gh. Viziru, maestru emerit al 
sportului, și A Segărceanu, pro
fesor de educație fizică, ne-au 
oferit obișnuitul Iot „recital" de 
ceartă ca la ușa cortului, care 
ar putea tace, eventual, deliciul 
spectatorilor unor emisiuni de 
satiră și umor).

Radu VOIA
Sandi IONESCU

REZULTATE : Steaua — Dina
mo București I—S (Hărădău — 
Blrcu 4—«, 3—Z.S—3 ; Mlrza —
Segărceanu 3—4, 3—2 ; Hărădău
Segărceanu 3—S. *—3 3—4 : Mir
za — Blrcu 3—4, 3—4. 4—S) ; Di
namo Brașov — Jiul 3—s (Marcu
— Almâjan 3—3. 3—4 ; VDcsoiu
— Nemeș 4—1. 13—O ; Steaua —
Dinamo Brașov 4—4 (Hărădău — 
Marcu 3—3 7—5 ; Mirza — VB-
doiu 2—3, 3—O ; Jiul — Dinamo 
București 4—4 (Almă>an — Blrcu 
3—s 4—2 ; Nemeș — Segărceanu
3—4, 3—4 ; Manea — Pană 3—7. 
3—7, 4—3) ; Progresul — Sănăta
tea 3—2 ; Politehnica București — 
Politehnica Cluj-Napoca 3—1 ; 
Progresul — Politehnica CIoj-Na
poca 3—1 ; Politehnica Bucureșu
— Sănătatea 3—4 ; Cuprom — 
f.T.A. 3—2 ; T.CJL — Construc
torul 3—2 ; Cimentul — nectrtca 
3—5 ; Cuprom — T.C.K. 3—1 : 
U.TA — Electrica S—5 ; Cimec-

DEBUT PROMIȚĂTOR Di CAMPIONATUL 
MASCULIN DE HANDBAL

La fete: sportivele cEujence și constănțence
- învingătoare

Cele două principale compe
tiții ale handbalului și-au re
luat ieri activitatea din plin, 
programînd în campionatul 
masculin prima etapă a Diviziei 
A iar în cel feminin etapa a 
Vl-a, ale cărei jocuri au avut 
loc numai în sală.

MASCUUN

DINAMO BUCUREȘTI — DI
NAMO BRAȘOV 20—11 (10—6). 
Victorie pe deplin meritată, dar 
care s-a conturat abia în fina
lul primei reprize și, mai cu 
seamă, în repriza secundă, dnd 
bucureștenii s-au impus net. 
Ne-a plăcut de la formația în
vingătoare (din rindurile căreia 
au lipsit Grabovschi și Bedi- 
van) - portarul Penu, Licu, 
Cosma, Tase și Durău. în gene
ral, învingătorii au jucat mal 
bine în apărare. Echipa din 
Brașov, o surpriză plăcută nu
mai In primele 20 de minute, 
dnd s-a dovedit egală valoroa
sei sale adversare. Au marcat : 
Tase 7, Cosma 4, Durău 3, Licu 
2, Paizan 2, Flangea și Matei 
— Dinamo București, Messmer 
4, Schmidt 2. Mintiei, Bucă, 
Nicolescu, Cian, Bota — Di
namo Brașov. Slab arbitrajul 
constănțenilor C. Crist ea și 
Gh. Dumitrescu (e. a.).

GLORIA ARAD — STEAUA 
BUCUREȘTI 16—18 <8—10). O 
partidă animată, în care victo
ria oaspeților s-a conturat greu, 
mai cu seamă pe fondul expe
rienței lor competiționale mal 
mari. Cele mai multe puncte au 
fost marcate de Burger 5, Kol- 
leih 4 — Gloria, Kicsid 5, Stin
gă 4 — Steaua. Bun arbitrajul 
cuplului O. Schuster și C. Gur-

MIRCEA ROMAȘCANU (DINAMO), VICTORIOS 
IN „CUPA OLIMPIA" LA CICLISM

„Cupa Olimpia" la ciclism 
s-a încheiat ieri cu victoria fi
nală a lui Mircea Romașcanu. 
Ce n-a reușit Romașcanu în 
prima etapă, cînd V. Marin, 
colegul său de evadare, sufo
cat, ..s-a predat" plutonului și 
inerent l-a obligat pe Mircea 
să-l imite ceva mai tirziu, a 
reușit in etapa a doua, de astă- 
dată printr-o evadare de unul 
singur. întreprinsă pe ultimii 
kilometri ai cursei. Victoria 
lui Romașcanu din etapa a 2-a 
(desfășurată simbătă pe șos. 
București — Alexandria, 120 
km) i-a adus sportivului dina- 
movist primul loc și In clasa
mentul general al cursei, loc 
pentru care a luptat cu o am
biție demnă de laudă.

Ultima etapă a cursei s-a 
desfășurat pe șos. București — 
Călărași, 120 km. Vremea fru
moasă. ca și condițiile de în
trecere excelente oferite de or
ganizatori (clubul Olimpia) au 
creat in rindurile cicliștilor o 
dispoziție de concurs cu totul 
remarcabilă. S-a fugit fără 
menajamente, astfel că pluto
nul s-a destrămat încă din

la București!
ban — ambii din Sibiu. (L Ioa
na — coresp.).

H.C. MINAUR BAIA MARE 
— UNIVERSITATEA CLUJ-NA
POCA 19—17 (11—8). Partidă de 
mare luptă, in care, de multe 
ori, jocul a avut accente de evi
dentă duritate, imprimată cu 
deosebire de oaspeți, din rin
durile cărora Dan Petru a fost, 
de pildă, eliminat de două ori. 
în duda echilibrului de forțe 
de pe teren, gazdele, cu un joc 
mai bun, mai complet, au con
dus în majoritatea timpului, 
uneori la diferențe destul de 
mari (min. 43 : 15—10). Cele 
mai multe puncte le-au realizat 
Palko 13, Panțiru 3 — H.C. Min- 
aur, D. Petru 7, Jurcă 4 — Uni
versitatea. Bun arbitrajul bucu- 
reștenilor T. Curele» și Șt. Șer
ban. (V. Săsăranu — coresp.).

RELONUL SAVINEȘTI — PO
LITEHNICA TIMIȘOARA 10—13 
(3—6). Partida a fost de un slab 
nivel tehnic, gazdele — in echi
pa cărora au existat mulți de- 
bu tan ți — nereușind să facă fa
ță ritmului impus de oaspeți. Cele 
mai multe goluri : D. Samson 5, 
Zăbavă 3 — Relonul, Țîmpu 7, 
Voicu 3 — Politehnica. (L Mar
ea — coresp.).

C.S.M. BORZEȘTI — ȘTIIN
ȚA BACAU 14—12 (7—4). Un 
med mai vioi în repriza se
cundă. Victoria gazdelor, meri
tată. Cei mai eficace : Gr. Ber- 
becaru 7, Blaș 3 — C.S.M., 
Deacu 5, Baican 3 — Știința. 
(Gh. Grunzu — coresp.).

FEMININ

MUREȘUL TG. MUREȘ — 
UNIVERSITATEA BUCUREȘTI 
17—15 (7—4). Peste 1 000 de 
spectatori au asistat la un med

După o pauză îndelungată, 
astăzi se reia întrecerea pen
tru desemnarea formației 
campioană a țării. Meciurile 
turului al 8-lea se desfășoară 
pe patinoarul din Miercurea 
Ciuc, ultimele două tururi 
fiind programate la București, 
la 23—25 și 27—29 aprilie. Pro
gramul de la M. Ciuc este ur
mătorul : luni : Sport Club M. 
Cine — Steaua, marți : Dina
mo — Sport Club, miercuri : 
Dinamo — Steaua.

înaintea meciului de astăzi, 
clasamentul se prezintă astfel:
1. STEAUA 14 11 1 2 33— 34 23
2. Dinamo 14 3 1 4 6S— 41 13
3. S.CJH. Ciuc 14 3 3 14 30—IU 3

• Ultimele partide din ca
drul campionatului republican 
al juniorilor II, desfășurate pe 
patinoarul din M. Ciuc, au 
consfințit victoria echipei Li
ceului de matematică-fizică din 
localitate. Formația antrenată 
de Zombor Antal a Intrat In 

prima treime a alergării. La 
întoarcerea spre București 
(km 52), prin fața arbitrilor 
„defilează" patru plutonașe... 
In frunte pedalează, insă, me
reu atent la tot ce se intimplă, 
M. Romașcanu. Dar sprintul 
final este cîștigat de Costel 
Cîrje — Dinamo I (foarte bun 
în acest sezon) care a fost cro
nometrat cu 2h53:16 — medie 
orară 41,500 km ; 2. N. Savu 
(Dinamo I) ; 3. I. Butaru (Di
namo II) ; 4. I. Ion (Steaua I);
5. M. Romașcanu (Dinamo I) ; 
toți același timp cu Cîrje. 
Clasament general, după trei 
etape : 1. Romașcanu «h28:48, 
2. I. Butaru 8h28:50, 3. N. Savu 
8h28:54, 4. C. Cîrje 8h29:08, 5. 
V. Hie (Dinamo I) 8h30:18, 6. 
L Cernea (Olimpia) 8h30:55.

Vineri și simbătă au concu
rat și juniorii. La juniori mici, 
ambele etape au fost cîștigate 
de D. Alexandru (Olimpia), în 
timp ce la juniori mari prima 
etapă i-a revenit lui G. Mari
nescu (Voința București), iar 
etapa a doua lui I. Vintilă 
(Petrolul).

Gheorghe ȘTEFĂNESCU

Gh. Licu, unul dintre cei mai activi jucători ai echipei Dinamo 
in meciul de ieri, surprins In momentul unei pătrunderi caracte-, 
ristice spre semicercul formației brașovene Foto : D. NEAGU

dlrz, aprig și fără nid o elimi
nare. Echipa gazdă a condus tot 
timpul, uneori chiar cu 4 go
luri. Au înscris : Dorgo 6, Du- 
daș 6, Pereș 4, Petelei — Mu
reșul, Arghir 7, Furcoi 2, An- 
dronache 2, Caramanlău 2, Do- 
birceanu 2 — Universitatea.
Bun arbitrajul lui V. Căpățină 
și Tr. Schiopu, ambii din Timi
șoara. (A. Szabo — coresp.).

CONSTRUCTORUL TIMIȘOA
RA — CONFECȚIA BUCU
REȘTI 9—7 (3—2). Med fru
mos, în care egalitatea a fost 
de 7 ori consemnată pe 
tabela de marcaj. Gazdele
i-au  impus în final. Cele mai 
multe puncte : Cișmaș 5, Ve
seliei 2 — Constructorul, Sere- 
diuc 4, Pițigoi 2 — Confecția.

UNIVERSITATEA TIMIȘOA
RA — RAPID BUCUREȘTI 
19—S (9—3). Fartidă excelentă 
prestată de echipa învingătoa
re, care s-a impus repede, a- 
jungind să conducă detașat 
chiar din primele 15 minute 
(8—2). Cele mai eficace jucătoa
re : Marcov 9, Luțaș 5 — Uni
versitatea, Weber 4, Răducu 2 
— Rapid. Bun arbitrajul cuplu
lui P. Radvani (Cluj-Napoca) și 
M. Grebenișan (Tg. Mureș). (C. 
Crețu — coresp.). 

posesia titlului de campioană 
(o altă echipă a liceului a ciș- 
tigat recent la juniori I) in- 
trecînd în finală formația C.S. 
Școlar Galați (antrenor Radu 
Șerban) cu 3—2 (0—0, 0—1, 
3—1), la capătul unei partide 
dramatice, succesul fiind reali
zat în penultimul minut de 
joc. Alte rezultate : locurile 
3—4 : Steaua — Sp. studențesc 
ASE 5—3 (0—2, 0—1, 5—8), 
locurile 5—6 : C.S.Ș. Gheorghi- 
eni — Casa pionierilor Brașov 
8—1 (2—0, 3—0, 3—1), locurile
7—8 : C.S.Ș. Suceava — C.S.Ș. 
Rădăuți 10—4 (1—1, 2—1, 7—2).' 
(V. PAȘCANU, coresp.).

• în Capitală au avut loc 
ultimele întîlniri din cadrul 
turului al 4-lea al formațiilor 
din seria secundă a Diviziei A 
Am asistat la cîteva partide 
plăcute și interesante, meciu
rile echipei Dunărea Galați, de 
exemplu, simbătă cu Sp. stu
dențesc A.S.E. și duminică cu 
Unirea Sf. Gheorghe, fiind a- 
devărate derby-uri ale compe
tiției.

Agronomia Cluj-Napoca a 
repurtat simbătă o victorie 
categorică asupra Tîrnavei 
Odorhei cu 13—5 (3—1, 4—2, 
6—2). Gal și Gyorgypal, de la 
învingători, au înscris cite 4 
goluri. Unirea Sf. Gheorghe a 
învins net pe Avîntul Gheor- 
ghieni cu 9—1 (2—0, 3—1, 4—0). 
Kedves 4, Kemenesy — 2, Un- 
gureanu, Both și Csedo au 
punctat pentru învingători, 
Szabo pentru învinși. La capă
tul unui joc foarte echilibrat 
Dunărea a terminat la egalita
te cu Sp. studențesc A.S.E.
2— 2 (1—1, 0—0, 1—1). Au mar
cat în ordine ; Brandabur (D), 
Stainberg (Sp. st.), Bălăneanu 
(D) și Ciobanu (Sp. st.).

Duminică, Avîntul a întrecut 
clar Agronomia cu 9—2 (3—1,
3— 0, 3—1). Tamaș — 3 și
Gyorgy — 2 au marcat cele 
mai multe puncte ale echipei 
din Gheorghieni, Clubul sportiv 
școlar M. Ciuc a dispus de 
Tirnava Odorhei cu 8—2 (1—0, 
3—0, 4—1), iar Dunărea a ter
minat la egalitatea cu Unirea : 
*—4 (0—1, 2—2. 2—1), după un 
meci foarte disputat, în care 
hocheiștii din Sf. Gheorghe au 
condus tot timpul și au fost 
egalați cu 7 secunde înainte 
de final.

Alex. VILARA, coresp.

IEFS BUCUREȘTI — UNI
VERSITATEA ’ CLUJ-NAPOCA
12— 13 (4—7).

Studentele bucureștence, deși 
au jucat pe teren propriu 
(meciul s-a disputat în sala 
Floreasca), au trebuit să se 
recunoască învinse de o echi
pă care a jucat mai exact, 
fructifieîndu-și aproape toate 
fazele de atac. Universitatea 
Cluj-Napoca a dștigat cu
13— 12 (7—4). Au înscris : Da
mian 9, Peța 3, Perșa 1 — 
pentru „U“ Cluj-Napoca, res
pectiv A. Ceavdaridis 5, Petre 
3, Lăcustă 2, Grecu 1, Boși 1 
— pentru IEFS. Au arbitrat 
C. Cristea (cu scăpări) și Gh. 
Dumitrescu (Constanța).

PROGRESUL BUCUREȘTI — 
HIDROTEHNICA CONSTANȚA 
9—19 (4—11). Nid în cel de-al 
doilea meci al cuplajului din 
sala Floreasca gazdele nu 
și-au putut fructifica avanta
jul de a fi jucat acasă. Hidro
tehnica a cîștigat cu 19—9 
(11—4). Au marcat : Cazaca 6, 
Lăcustă 4, Frîncu 3, Hobincu 3, 
Cotirlă 2, Călin 1 — pentru 
Hidrotehnica, Ciobanu 4, Popa 
2, Ionescu 2, Militaru 1 — pen
tru Progresul. Au arbitrat foarte 
bine M. Pașee și C. Ștefânescu 
(Craiova). (L Gv.)



ELEVII Șl ȘCOALA LA EKAMEMUL VACANȚEI SPORTIVE
EXTEMPORALE LA... „DACIADA“

Am vizitat zilele acestea 
două unități școlare din Secto
rul 4 al Capitalei, la o oră 
destul de matinală — credeam 
noi — pentru o zi de vacanță. 
Mai întîi ne-am oprit la Școala 
generală nr. 82. Pe poarta larg 
deschisă intrau grăbiți, în gru
puri mai mici și mai mari, bă
ieți și fetițe, dar nu cu ghioz
dane în spate, cum sîntem obiș- 
nuiți să-i vedem, ci aducînd cu 
ei mături, sape, greble... Oprim 
două colege, pe Rodica Briceag 
și Claudia Marin, din clasa a 
IV-a E. „De ce vă grăbiți așa î 
— le întrebăm. „Ce știți dv. 
cit avem noi de lucru ? — răs
punde Rodica. De măturat, de 
strins hîrtii, apoi de săpat trei 
straturi cu fiori..." „Băieții dau 
o mină de ajutor la șantier — 
o completează Claudia —, iar 
de la ora 10 avem sport**...

La școala generală 82 este, 
intr-adevăr, mult de lucru ; e 
un șantier de construcții in 
plină activitate : se extinde 
clădirea cu încă o aripă (acum 
s-a trecut la amenajările inte
rioare), se înalță o sală de 
sport, iar în spațiile libere se 
sădesc straturi de trandafiri, 
pomii sint văruiți.

„Este adevărat, sintem in 
vacanță — ne spunea profesoa
ra de limba română Dumitra 
Georgescu, director adjunct al 
școlii —, o parte din copii sint 
plecați în tabere, dar cei ră
mași acasă nu 
nici o zi de școală, 
nici să se încheie 
pede șantierul".

Există pe masa 
conducerii școlii un plan pri
vind munca patriotică, iar ală
turi un program de activități 
cultural-sportive. Este în plină 
desfășurare „Cupa vacanței", 
organizată sub genericul „Da
ciadei", la handbal, baschet, te
nis de masă, ciclism, care se

va încheia cu o finală pe școa
lă. Adevărate extemporale ale 
vacanței 1 în curtea școlii nu 
există — în prezent — condiții 
pentru desfășurarea întrecerilor, 
dar s-au găsit soluții : la baza 
sportivă „Titanii", la alte școli 
vecine. Pentru tenis de masă au 
fost amenajate. In timpul va
canței, două săli de clasă. Pro
fesorii de educație fizică Eliza 
Bejan, Lucian Lungulescu, Va
lentin Pilea, ca dealtfel majo
ritatea cadrelor de la „82", sînt 
lă datorie, In fruntea elevilor,

vor desfășura drumeții pe po
teci de munte, se vor vizita o- 
biective turistice și economice, 
se vor organiza jocuri sportive 
și distractive. Acțiunea va dura 
o săptămînă, cu participarea a 
peste 100 de elevi, sub conduce
rea profesoarei de chimie Ma
riana Ivanov, și a profesoarei 
de educație fizică Cornelia Si- 
mionescu, șefa catedrei de spe
cialitate. Directoarea Virginia 
Marian se dovedește a fi cunos
cătoare pină în amănunt a ac
tivității sportive din unitatea

Cros, probi apreciată de copii și ușor de organizats-au
Ei 
cit

despărțit 
sini dor- 
mai re- la muncă și la activitățile cul

tural-sportive.
La Liceul industrial nr. 5 am 

găsit, în biroul directoarei Vir
ginia Marian, un mic consiliu : 
se stabileau ultimele amănunte 
organizatorice, se încheiau pre
gătirile pentru o amplă acțiune 
turistică, o excursie de studii, 
recreare și sport, pe Valea Ol
tului — Sibiu — Brașov — Va
lea Prahovei, prilej cu care se 

f *

I

de lucru a

INTRAREA Pt TERENUL DI SPORI... INTERZISĂ ?
Ne-am Început 

raidul prin cîteva
tabere brașovene de 
vacanță ia Școala
generală nr. 
Aici, Ministerul 
ducației șl 
mlntulul a 
zat o tabără 
letlsm 
merii 
județe. Totuși, 
terenuri era loc și 
pentru elevii școlii, 
veniți să-și petreacă 
o dimineață în aer 
liber, făcînd sport. 
Unul „dintre ei Tu
dor Elian, din clasa 
a Vin-a, ne spu
nea : „Ieri după-a- 
miază am jucat 
handbal, iar azi a- 
vem un meci de 
fotbal. Am format 
o echipă împreună 
cn colegii mei, ca 
să-î intîlnim pe 
fotbaliștii altor
școli, care locuiesc 
în acest cartier". 
Deși angrenați in

cu 
mal

25. 
E- 

Invătă- 
organi- 
de at- 

perîor- 
multor

pe

activitatea taberei 
de care aminteam, 
două cadre didac
tice ale școlii, pro
fesorii de educație 
fizică Mircea Neam- 
tu șl Op rina Stroie, 
și-au găsit timp să 
se ocupe și de ele
vii veniți pe 
sportivă.

„Intrarea pe 
nul de sport 
interzisă ! 
nea*.  Am citit a- 
cest aviz la intrarea 
pe baza sportivă a 
Școlii generale nr. 6. 
Totuși, trei... teme
rari, neluind la 
seamă interdicția, 
au intrat pe terenul 
de handbal. Am 

intrat noi înșine pe 
coridoarele acestei 
mari școli, sperind 
să putem citi. la 
vreun avizier, pro
gramul activităților 
sportive din 
oada vacanței 
să Intîlnim 
profesor de educa-

baza
tere- 
este 

Direcțiu- 
citit

perl- 
sau 

vreun

He fizică. N-am 
găsii însă nimic din 
ceea ce căutam...

Aproximativ la fel 
stăteau lucrurile și 
la liceul de filolo- 
gle-istorie ..Unirea". 
Spunem aproximativ, 
pentru că aici ni
meni nu interzice, 
teoretic, accesul pe 
baza sportivă. Dar 
nici nu-1 încura
jează. Ca șl la 
Școala generală nr. 
S, dealtfel. nimeni 
nu s-a glndit că 
elevii, în timpul va
canței, nu doresc 
să 1a vacanță șl 
de la sport.

Este de mirare și 
realmente regreta
bil că Intr-un oraș 
cu tradiție în acti
vitatea sportivă de 
masă, cum este 
Brașovul, pot f! în- 
tUnlte asemenea si
tua țlL
Ion GAVRILESCU

pe care o conduce, vorbindu-ne 
cu pasiune despre preocupările 
în această direcție. „Pentru e- 
levii rămași acasă avem un bo
gat program sportiv — ne 
spunea. Mă gîndesc la întrece
rile de tenis de masă și de 
cîmp, de baschet, handbal, lup
te și atletism din cadrul «cam
pionatului vacanței-, organizai 
pe clase și interclase, sub ge
nericul «Daciadei». Avem pro
gramate, de asemenea, cîteva 
acțiuni turistice mai scurte..." 
Liceul are o frumoasă 
sportivă, o sală de sport 
dotată. La ora cînd l-am 
tat, întrecerile erau în 
desfășurare.

bază 
bine 
vizi- 
plină

(Urmare din pag. 1)

ție cu un puternic caracter de 
masă. In esență, o acțiune lar
gă, bine gîndită și judicios exe
cutată, prin eforturile conjugate 
ale C.J.E.F.S. și Comitetului ju
dețean al U.T.C. Cronica con
cursului merita, intr-adevăr, un 
plus de atenție.

Dar vom scrie ceva dcșpre 
șah.

Iubitorii acestui sport din 
Alexandria spun eă, fără a ști 

_ să scrie, la 8 ani, ” “ 
î trecut. Sorin Chelii 

tuși să „transcrie**  
șah ! Sigur, faptul 
oarecare doză de _____ ,_____
Menționindu-1, ajungem la un 
alt om excelent organizator al 
activității șahiste de masă. îl 
cheamă Valerică Vasil eseu și 
este, concomitent, asistent me
dical, arbitru de șah și custodele 
celor 40 de garnituri de joc, 30 
de ceasuri și 30 de mese de la 
Casa de cultură din municipiu. 
Simpla enumerare a acestei 
frumoase zestre, aflată la înde- 
mina celor 200 de practicanți 
care vin să joace zilnic, oferă o

adică anul 
învățase to- 
partide de 
cuprinde o 
senzațional.

imagine dară asupra amploarei 
pe care a luat-o „sportul min
ții**  la Alexandria. Am alea 
șahul și pentru că șahiștii Ale
xandriei ne-au oferit un clasic 
exemplu de civilizație : orice 
amator care vine la Casa de 
cultură poate lua cheia unei cu- 
șete în care se află o tablă de 
șah, un ceas și piesele trebuin
cioase, le poate folosi și, fără 
a fi supravegheat de cineva, le 
pune la loc pentru un alt even
tual doritor. Spunea maestrul 
Octavian Pușcașu, pe care l-am 
întilnit tot duminică, oferind un 
simultan amatorilor de șah din 
Alexandria: „Aid, in acest 
orășel, despre care pină na de 
mult mulți na știau dacă ac 
află mai aproape de Dobrogea 
sau de Drobeta Tr. Severin, 
există acum posibilități de a fi 
organizat chiar tin turneu inter
național eu participare selectă. 
Credeți-mă, nu e puțin lucru F

Laude binemeritate la adresa 
șahului. Le-am extinde însă și 
la alte discipline, a căror prac
ticare sistematică de către o 
importantă masă de oameni de 
diferite vîrste, oferă un caracter 
de originalitate și de robustețe 
unei mișcări sportive aflată în 
plină dezvoltare.

CLUBURILE DE VACANȚĂ" ARĂDENE 
ADIA PRIDIDESC

„Zile ale sportului și voio
șiei" — astfel a tinut sâ defi
nească vacanța de primăvară 
prof. Pavel Șooș, inspectorul 
metodist pentru educație fizică 
și sport al Inspectoratului șco
lar Arad. Spre convingere, ne-a 
propus o vizită : în toate cele 
13 școli generale din munici
piul Arad au luat ființă „clu
buri de vacanță". Inițiativa nu 
este nouă, a fost lansată tn 
vacanța de iarnă. Există, deci, 
o experiență: se vede limpede 
acest lucru, profesorii de spe
cialitate organizind foarte bine 
activitățile sportive cu masa 
largă a elevilor.

Acolo unde s-au bucurat și 
de concursul elevilor, reușita a 
fost deplină. De pildă, la Șc. 
gen. 1, beneficiind de sală și de 
o curte frumos gospodărită, 
prof. Agneta Weiss și-a putut 
organiza „clubul de vacanță" 
orientat pe trei discipline. Două 
argumente în sprijinul unei 
munci temeinice : aici ău apă
rut trei gimnaste pornite pe 
urmele Nadiei Comăneci — E- 
milia Eberle, Viorica Gyujiâ și 
Adina Fărcuț — și tot âici_ di
rectoarea școlii, 
mescu, este o 
a sportivilor.

Un veritabil 
tionaL specific 
la Șe. gen. î, cu întreceri 
volei și tenis de masă. Profe
soara Aneta Pundev speră să

Elena Gră- 
pasionată aliată

sistem competi- 
vacanței, există 

de

PRIMUL
Cursa este înfierbîntată, tra

seul lung — pe aleile parcului 
Sălaj-Vicina, din București, pe 
lingă două ‘" ’ _ ' '
terenurile de handbal și volei. 
Gheorghiță se distanțează tot 
mai mult de pluton. Se uită 
mereu tn urmă, aruncă priviri- 
săgeată în jur, de parcă ar 
spune : „Mă vedeți T" 
copii îl încurajează : 
Gheorghiță !“ 
rea... Uf! A

Profesorul 
îl ia de braț 
riu. „Gheorghiță Gărăgău, locul

blocuri, printre

Cîțiva 
„Hai, 

Se apropie sosi- 
învins !
Alexandru Eftene 

și-l duce la ju-

CU OASPEȚII
realizeze pînă Ia 19 aprilie ro
tația tuturor claselor în aceste 
ramuri de sport.

Tenis de masă în— aer liber, 
fotbal și baschet, la concurență, 
iată nota caracteristică a acti
vității sportive la Șe. gen. 4. 
Si aici, relația director (Emil 
Novacovici) — catedra de spe
cialitate (Adalbert Biro) asigură 
un bogat conținut fiecărei zile 
de vacanță. Jocurile sportive, 
cu precădere fotbalul și hand
balul, au vad bun la Șc. gen. S.

în fine, o imitate de învăță- 
mînt de cartier — Șc. gen. U 
din „Gai“, în calendarul ei de 
vacanță figurînd competiții in
terclase de baschet și fotbal, 
după dorința elevilor. Profe
sorii Rozalia Marconi, Aurel 
Pop. Andrei Lesa! și Constan
tin Mitran asigură întrecerilor 
un foarte bun circuit.

în licee, „nota 10“ pentru mo
dul cum și-au organizat „clubul 
de vacanță" prof Ștefani» 
Blinda și Alfred Element, de 
la „I. Slavici". întreceri non
stop la baschet, minifotbal, 
handbal, pe baza sportivă a li
ceului.

în municipiu se află In plină 
desfășurare campionate școlare 
de baschet, o competiție de 
minifotbal, „Cupa vacanței", re
zervată pionierilor, și o între
cere de volei pentru licee.

T. BRADEȚEANU

TROFEU
I și Cupa de campion Ia crosF 
Ochii lui Gheorghiță seînteiazâ. 
încercăm să-i luăm un inter
viu. Nu ne aude. Ia cupa, di
ploma șl pleacă. îl urmărim. 
Trece mîndru printre copii. Se 
oprește. încearcă parcă să vadă 
unde este lume mai multă. 
Baza Sălaj-Vidna este an- 
tăzi plină. Trece pe la terenu
rile de volei, de baschet, de 
handbal, își face loc printre 
spectatori... îl oprim. Ne arată 
cupa. „Eu am ciștigat-o! 
Prima mea cupă— F. (V. 14-Viorel TONCEANU

nj ei

110 la stră- buni din daci și in ro-mani

Ca-re-a ro-dit pe-3-CESt pâ-nfinc prtn

Am mo$-te- nit să-mîn-ja hâr-ni

In oa-me-nâ de azi ai Rp-mâ

iz-voa -re de Iu -mini

_MAR.S,UL DACIADEI
Muzica: V&gile V. Vasilache Versuri; Aurel Storin

TEMPODl MARCIA.

ci - ei

trec spor-ti -vil Da-d

Onoa-rea mun-ci șt a o-ma

Pfr steagul țâ-rfl flu-tu-rind

2.Spar-b-vS Ro-

v5 Ro-

la străbuni, din daci șl 
din romani, 

moștenit sâmința 
hărniciei 

Care-a rodit pe-acest 
pâmint, prin ani. 

In oamenii de azi al 
RomânM.

Refren :
Răsar izvoare de lumini 
Cînd trec sportivii Daciadei 
Se umple cerul de senin

Concursul pentru realizarea 
dadei*  s-a încheiat Juriul,______ ____
prezentanți ai Uniunii compozitorilor, Uniunfi 
scriitorilor, Radioteleviziunii și C.N.E.F.S. * 
avut o misiune nu tocmai ușoară : a selecționa 
din cele 60 de lucrări prezentate de cunoe- 
cuțl compozitori și textieri, pe cea mai bună. 
In cele din urmă, „Marșul Daciadei", muzica

Gnd trec sportivii Daciadei 
Și strălucește cu avint 
Onoarea muncii și a 

omeniei 
Pe steagul țării fluturind, 
Cînd trec sportivii României!

n.
Sportivii țârii știu ce e 

efortul
In fabrici șl sub soarele 

cîmpiei
Atunci cind munca 

ți-o-mpletesc cu sportul

Și sportul, cu iubirea 
României I

Refren
iii.

Spre comunism ne-nfrintâ 
crește țara.

Spre viitor întindem largi 
arcade

Cu sufietu-nflorit ca 
primăvara

Și-n pasul demn al mindrel 
Daciade I

Refren
„Marș ului Da- 

alcătuit din re-
de Vasile Vasflache-junior, pe versuri de Aurel 
Storin, a obținut primul loc.

în pagina de față publicăm „Marșul Da
ciadei", cu convingerea că membrii asociațiilor 
și cluburilor sportive, toți participanțil la ac
țiunile din cadrul „Daciadei" 11 vor învăța șl-1 
vor dnta cu același entuziasm tineresc cu 
care se avtntă in Întreceri.



Divizia etapa a

Cine a mai avut vreo umbră de îndoială, și-a risipit-o, cre
dem, ieri. Avem un fotbal dominat autoritar 
priu- Terenul dizolvă valorile oaspeților, pe 
uimitor, în tabăra gazdelor, pe un principiu 
nicante care în fotbalul nostru se aplică — 
chip de lege nescrisă. într-o etapă cu „1“ 
proba probatissima a supremației gazdelor o reprezintă, fără 
îndoială, victoria netă a promovatei din divizia inferioară C.S. 
Tîrgoviște asupra campioanei Dinamo. Ce pretenții să mai ai 
dacă Dinamo pierde la Tîrgoviște cu scorul cu care a pierdut 
la Madrid, în fața lui Atletico, în Cupa campionilor europeni ?! ? 
Oricît ne-ar fi de simpatici Grigore sau Sava, pînă la valoarea 
lui Leal sau Ruben Cano — adversarii de astă-toamnă ai 
dinamoviștilor — mai este încă un drum lung. Și ajungem din 
nou la competitivitatea echipelor noastre fruntașe, la valoarea 
lor. Cine și cînd va răspunde de degradarea echipelor în care 
s-a investit atît de mult capital material și moral ? Cît mai aș
teptăm măsurile — nu numai logice, dar progresiv mai acut 
necesare — de consolidare a fotbalului nostru măcar la ni
velul său superior ?

Cîteva cuvinte despre înscăunarea noului lider. întrecut în 
teren în repriza I de blondul mijlocaș arădean Leac (copia 
timișoreanului Tănase de acum două decenii), o mină de om 
care acoperea tot terenul și juca aproape toate mingile „dintr- 
una“, Rădulescu a „scris” cîteva combinații de mare efect în 
partea a doua a meciului de la București și a dat o pasă — lui 
Grosu — care face cît două goluri. Deși a fost ea însăși doar 
30—40 de minute, echipa studenților bucureșteni anunță un 
mare derby mare duminică, pe Ghencea. Steaua are avantajul 
(și dezavantajul) că joacă exclusiv ofensiv, Sportul are avan
tajul (și dezavantajul) că „se închide’ foarte bine și joacă 
numai pe „contre*.  Unde se va afla cheia meciului ? Poate în 
duelul Iordănescu — Rădulescu, poate în dialogul la distanță 
al celor doi portari internaționali, Moraru (titularul de ieri) 
— Răducanu (titularul de azi), poate în ~ 
dași centrali...

60, au reușit egalarea,____
BROVSCHI reluind foarte frumos, 
din afara careului, in
• centrare a lui Petrescu, 
oaspeților au durat mai puțin de 
un minut, căci la proxima acțiu
ne ofensivă a gazdelor, DORU 
NICOLAE a pătruns in careul ti
mișorean și a adus din nou avan
taj echipei sale. Studenții trec pe 
lingă egalare in min. 68, Dem
brovschi trimițînd balonul din lo
vitură liberă de la 20 de metri 
în bară ! Gazdele au dteva orarii 
de a majora scorul în min. 78, 82 
gi 83 prin Radu n, Ivan și, res
pectiv, Doru Nicolae, pe care a- 
ceștia însă le ratează de puțin. 
Timișorenii răspund prin contra
atacuri destul de periculoase, dar 
rezultatul nu mal este modificat

Constantin F1RĂNESCU 

min. 86) care prefigurează cît de 
dt tabloul acestei partide destul 
de modestă. Primul gol a fost 
marcat de un fundaș, Tilihoi, cel 
care Înțelesese că in linia ofensi
vă se mizează prea mult pe pă
trunderi individuale. Atunci, tn 
min. 20, după ce Cîrțu trimisese 
balonul în bară, TILIHOI l-a re
luat de la marginea careului mic 
ți se. părea că iureșul craiovean 
de altă dată va începe și acum. 
Numai că Marcu a abuzat de fen
te, Bălăci l-a imitat, Ungureanu a 
fost șters, iar centrările lui Cîrțu 
nu găseau coechipierii bine pla
sați Și așa, orădenii s-au aflat 
la un pas de egalare, la singurul 
lor contraatac, Lupău plednd ex
celent în eursă dar fiind oprit, 
nejust, de țușierul Gh. lonescu, 
care a indicat ofsaid, uitînd că o- 
rădeanul venise din spate.

După pauză, F.C. Bihor pare 
ceva mai ambițioasă, dar pînă tn 
zona careului advers. Intențiile 
sale ofensive se sting însă repede

în final, să nu se supere divizionarele 
mai bune ale acestei duminici ni le-au 
Gloria Buzău, învingătoare în deplasare- 
ce vor și care merită întreaga noastră stimă.

Marius POPESCU

VICTORIE
PITEȘTI, 16 (prin telefon)
Ploaia de vară, torențială, care 

a căzut aid în timpul partidei e- 
chipelor de juniori, dar care s-a 
oprit ca prin miracol înaintea 
confruntării primelor formații (ce
rul devenind senin), a influențat 
în bună măsură calitatea jocului, 
îndeosebi pe plan tehnic. La fel 
de handicapate de starea terenu
lui și fără a reuși să confere 
disputei lor (cel puțin în prima 
jumătate a medului) virtuțile 
spectaculare așteptate, cele două 
echipe au evoluat totuși cu multă 
ambiție și dîrzenie, au depus e- 
forturi remarcabile pentru a-și a- 
păra șansele. Fructificînd avanta- 
i?1 ,Raz^ă’ F- c- Argeș a ob
ținut victoria pe care o apreciem 
ca meritată, dar care s-a conturat 
destul de greu, după multe e- 
moții, deoarece Politehnica (în 
dorința de a. nu ceda șefia claca, 
mentului șl jucînd chiar mai bine 
decît o făcuse miercuri pe pro
priul teren în medul cu F.C. Cor
vinul) i-a dat o replică foarte vi
guroasă, menținînd pînă In final 
In balanță deznodămîntul acestei 
partide.

Cum era de așteptat, piteștenii 
au încercat încă din debutul par
tidei să-și impună inițiativa și 
șutul puternic al lui Iovănescu 
(din min. 2), reținut cu dificul
tate de Bathori I, anunța mo
mente grele pentru oaspeți. Dar 
timișorenii, au depășit cu bine a- 

de * *1  gazdelor,
echilibrînd vizibil desfășurarea 
jocului. Mai mult chiar, cu Pe
trescu din nou foarte activ In a- 
*aS.,^ Dembrovschi un remar
cabil animator In linia mediană, 

au-ÎF.ecu* *n ofensivă și au pus 
în vădit pericol poarta apărată 
de Speriatu, ratind două mari o- 
razii de a deschide scorul Astfel. 
“ ™ir!: 17> la tin contraatac in su
perioritate numerică (2:1), Petres
cu a întîrziat pasa de gol către 
Dembrovschi, dindu-i posibilitatea 
lui Speriatu să intervină decisiv.

TBA-

LOTO - PRONOSPORT INPORMEAZÂ
numemle extrase la 

GWiEA LOTO 1 DIN W APRILIE 
M78. Extragerea I : 16 SS 73 Z0 ex- 
tragerea a U-a : n : u n, extrage- 

’rJ11'3, 43 5*  47 M. FOND TOTAL DE CIȘTIGURI : 579,143 Vel.
REZULTATELE concursului 

PRONOSPORT 
ETAPA DIN 15 APRILIE 197S

I. F.C.M. Reșița — S.C. Bacău
U. Univ. Cv. — F.C. Bihor 

Corvinul — F.C, Constanța 
A.S.A. Tg. M. — Poli, lași 
Sportul st. — U.T.A. 
Jiul Petroșani — Petrolul 
Olimpia Ș.M. — Steaua 

1
1
1
1
1
1
1
1
1

x
1

' TTLAT

IU.
IV.

V.
VI.

vn. _________ __ .
Țin. F.C. Argeș — Pălit. Tim. 

IX. C.S. Tirgoviște — Dinamo
X. Bologna — Juventus

XI. Milan — Atalanta
Xn. Pescara — Intemazlomale

Xin. Roma — Verona
Fond total de ciștiguri : 575.931 lei.

de... terenul pro- 
care le transferă, 
al vaselor camu- 
dezarmant — în 
de sus pînă jos,

eficiența celor 4 fim-

A, dar impresiile cele 
lăsat F.C.M. Galați și 
Două echipe care știu

GREU CONTURATĂ
F.C. ARGEȘ - POLITEHNICA TIMIȘOARA 2-1 (1-0)

Stadion 1 Mai ; teren alunecos ; timp frumos ; spectatori — aproxima
tiv 15 000. Au marcat: RADU II (min. 33), D. NICOLAE (min. 61), res
pectiv DEMBROVSCHI (min. 60). Șuturi la poartă : 10-10 (pe poartă : 
5-6). Comere : 7—3.

F.G ARGEȘ : Speriatu 7 — Zamfir 6 (min. 70 Moisescu 6), Stancu 6, 
Cirstea 6, Ivan 7 — Iatan 6, Bărbulescu 7, Iovănescu 7 — Dobrin 7, 
Radu II 7, D. Nicolae 7.

POLITEHNICA : Bathori I 7 — Vișon 6, Păhinrșcn 7. Mehedințu 7, Bcma 
6 - Dembrovschi 7, Șerbănoiu 6, Lața 6 - Anghel 5 (min. 46 Nucă 5 ; 
mrn. 79 Giuchici), Volaru 5, Petrescu 7.

A arbitrat : O. Anderco 8 ; la linie : L Toar (ambii din S. Mare) și 
V. Catană (Cărei).

Cartonașe galbene : LAȚA, BATHORI I.
Trofeul Petschovschi : 9. La juniori : 0-0

iar în min. 23 Volaru, după ce
l-a  deposedat pe Stancu, a șutat 
din poziție foarte favorabilă pe 
lingă poartă. Ceea ee nu reușise
ră oaspeții, au reușit, zece minute 
mai tirziu, localnicii. Bărbulescu a 
centrat de pe partea dreaptă, min
gea a trecut pe lingă Dobrin și 
doi apărători timișoreni șl a ajuns 
la RADU n care, venit din urmă 
și lăsat nemarcat, a împins-o in 
poartă.

Cea de-a doua jumătate a me
dului, superioară calitativ primei, 
mai ales prin dinamismul jocului, 
dar și prin frecvența mai mare a 
fazelor de atac la cele două porțl 
(din păcate nu șl prin numărul 
șuturilor la poartă și pe poartă, 
care a rămas destul de scăzut), 
a debutat cu același iureș al ar
geșenilor. Dar timișorenii au echi
librat din nou disputa și, in min.

SURPRIZELE NU APAR ORICUM !...
CRAIOVA, 16 (prin telefon)
In campionatul trecut, bihorenii 

realizaseră o surpriză plecind cu 
un punct din Cetatea Băniei. Bi
horenil anticipau că acum numai 
■ minune i-ar salva de la infrin- 
gere severă, pe care cei mai mulți 
o dădeau ca sigură. Pentru că 
formația lui L Reinhardt pierduse 
In ultima etapă acasă, și mai ales 
se prezentase fără Kun H, Flo- 
rescu și Georgescu, adică cu un 
moral foarte șubred. Craiovenii 
n-au valorificat Insă la maximum 
acest context, chiar dacă în for
mație a reapărut Bălăci. Echipa lui 
L Oană a reușit, e drept, o vic
torie lejeră, dar fără prea mare 
strălucire, evoluția ei coborlndu-se 
de cele mai multe ori la medio
critatea oaspeților. Sigur, studen
ții puteau clștiga la scor, dacă ne 
referim la duzina de ocazii sau 
dacă subliniem intervențiile bune 
ale lui Albu în 5—6 situații cri
tice. Mai intervin și două bare 
(Cîrțu — min. 75 și Negrilă —

LA TOATE CELE TREI GOLURI
SPORTUL STUDENȚESC - U.T.A. 3-2 (1-1)

Stadionul Republicii ; teren bun : timp însorit, călduros ; spectatori - 
aproximativ 10 000. Au marcat : RĂDULESCU (min. 24), IORGULESCU 
(min. 54), GROSU (min. 74), respectiv KUKLA (min. 39 din 11 m) și 
SCHEPP (min. 90). Șuturi la poartă : 17-6 (pe poartă : 8-3). Comere : 
10-3.

SPORTUL STUDENȚESC : Râducanu 8 — Stroe 6 (min. 81 M. 
Grigore 6, Cazan 7, Manea 6 — Rădulescu 9, Munteanu 5, O. 
6 — Grosu 7, Iorguiescu 7, Chihaia 6.

U.TA. : Jivan 6 — Gașpar 5, Gali 5, Kukla 6, Giurgiu 7 — 
Schepp 7, Vaczi 6 — Cura 6 (min. 49 Țirban 5; min. 70 Bedea 
delcu II 6, Coraș 6.

A arbitrat : C Szilagy 7 ; la linie : G. Pop si E. Feldman (toți din Baia 
Mare).

Cartonașe galbene : CORAȘ, KUKLA, O. IONESCU.
Trofeul Petschovschi : 9. La juniori : 1—1 (1-0).

Sandu), 
lonescu

Leac 7,
5), Ne-

N-a mers chiar totul strună în 
această partidă, care a opus două 
formații fruntașe in clasamentul 
returului, dar, In cele din urmă, 
una peste alta, medul Sportul stu
dențesc — U.T.A. a satisfăcut pe 
cei aproximativ 10 000 de specta
tori, dornici să aplaude, cu anti- 
tipație — după mult timp — o 
lideră bucureșteană. Jucînd în sti- 
hi-i tradițional, Sportul studențesc 
a acționat grupată în teren, a 
putut astfel să plimbe balonul mai 
mult, să manevreze după tipic, eu 
pase scurte, în genere, la firul 
ierbii, prin care să-și croiască cu
loare spre poarta hii Jivan. De 
partea cealaltă, U.T.A., lipsită de 
aportul lui Domide și Broșovschi, 
a ales o tactică adecvată echipelor- 
outsider, invitind eu șiretenie ad
versarul să iasă la joc și încer- 
cind apoi să-l surprindă descoperit 
printr-un joc de „contre rapide*.

Astfel stînd lucrurile pe planul 
tactidlor de ansamblu, medul, pre
gătit cu grijă de cei doi antrenori, 
a avut și aspecte... particulare, sco- 
țind, de pildă, în evidență duelul 
Coraș—Rădulescu. arădeanul fiind, 
din primul minut, umbra omului 
nr. 1 al _alb-negrilor“. Dar totul 
avea să fie în zadar, Rădulescu 

DEM-

poartă, 
Boziile

demonstrînd, o dată în plus, dt de 
mare poate fi contribuția fie și a 
unui singur fotbalist de excepție 
In mecanismul unei echipe. In
tr-adevăr, în min. 6 Coraș pri
mea, la al treilea fault, carto
naș galben. Iar în min. 24, RA
DULESCU... deschidea scorul, în
scriind, din mijlocul careului, In 
stingă lui divan, după un „un-doi*  
efectuat ea Iorguiescu. întregul sis
tem defensiv arădean fusese făcut 
șah-mat, inclusiv Coraș, „jandar
mul*  lui Rădulescu. U.T.A. fusese 
pregătită, se vede, și moralicește. 
Ea a mai trecut printr-o situație 
critică In min. 31, dnd a fost la 
un pas de autogol, după care echi- 
Hbrind din nou jocul, a forțat ega
larea și a obținut-o : in min. 39, 
Giurgiu a avansat mult in terenul 
advers (fără adversarul lui direct, 
Grosu) ți, primind balonul de la 
un coechipier, a pătruns impetuos

PLOAIE DE GOLIRI, SUD PLOAIE
A.S. ARMATA - POLITEHNICA IAȘI 5-0 (3-0)

Stadion „23 August*  ; teren alunecos ; timp ploios ; spectatori - api 
xîmativ 6 000. Au marcat : FANICI (min. 9, 36, 61), 
ONUȚAN (min. 84 — din 11 m). Șuturi la poartă : 
6—2). Comere : 3-3.

ĂSA. : Solyom 7 (min. 80 Vunvulea) — Korteși 7, 
Onuțan 7 — Gali 7, Vorodi 7, Boloni 8 — Fazekaș 9,

POLITEHNICA : Bucu 5 (min. 46 Naște 5) — Micloș 7, Anton 6, Ciobi 
6, Gocirian 5 — Romilă 6, Simionaș 7, Florean 8 — D. lonescu 6 (min. 
Banu 5), Dănilă 6, Costea 6.

A arbitrat : T. Andrei 8 ; la linie : L Vtnțan (ambii din Sibiu) și L Fi 
(Mediaș).

Cartonașe galbene : BOLONI, UNCHIAȘ, FLOREAN, ANTON.
Trofeul Petschovschi : 8. La juniori : 4-1 (3-1).

TG. MUREȘ, 16 (prin telefon)
A-S.A. a dat din nou măsura 

valorii sale demonstrată în prima 
jumătate de campionat, pe care a 
și dominat-o dealtfel. A jucat ia
răși ferm în apărare, lucid la mijlo
cul terenului și debordant în atac, 
sprijinindu-se cu nădejde pe cei 
patru jucători ai săi cu certă per
sonalitate (lspir, Boloni, Fazekaș, 
Hajnal), care știu atit de bine Câte
odată) să aprindă cu sânteia harului 
lor inspirația colectivă. Mai mult, 
de data aceasta, la „careul de ași*  
al localnicilor s-a adăugat un alt 
coechipier, atacantul central Fanid, 
care a confirmat creditul selecțio
nerilor echipei naționale, pendulind 
nerăbdător pe „orizontală" și pe 
„verticală*  în așteptarea baloanelor, 
pentru a deveni apoi necruțător 
la finalizare. Lingă cele trei goluri 
realizate de el, sintem datori să 
mai adăugăm unul (moral) cind a 
driblat pe Naște (min. 76) și a 
tat spre mijlocul 
mingea s-a oprit, 
tecul acela de 
fața liniei porții, 
este tocat de picioarele portarului.

Paradoxal, Politehnica Iași, deși

porții goale, 
nescontat, in 
teren pleșuv, 

unde

șu- 
dar 
pe- 
din 

gazonul

UNIV. CRAIOVA - F.C. BIHOR 2-0 (1-0)
Stadion Central ; teren ușor alunecos ; timp bun ; spectatori - ap 

xlmariv 10 000. Au marcat : TILIHOI (min. 20) și BELDEANU (min. < 
Șuturi la poartă : 25-3 (pe poartă : 14—1). Comere : 16-0.

UNIVERSITATEA : Beldiei 7 — Negrilă 7, Tilihoi 8, Ștefânescu 7, Puri 
6 — Donose 7, Ungureanu 5 (min. 46 Țideanu 8), Beldeanu 7 — Cîrt| 
Bălăci 7 (min. 68 Cămătarii 6), Marcu 7.

F.C. BIHOR : Albu 8 — Z. Naghi 6, Bigan 7, Lucad 7, Popovid 6 
Naom 7, N. Marian 6, Petrovid 6 — Lupău 5, Ghergheli 5, Rldcn 5 (r 
46 Kiss 5).

A arbitrat : Gh. Racz 7 ; la linie : Gh. lonescu (cu greșeli) și H. Htfl 
(toți din Brașov).

Trofeul Petschovschi : 9. La juniori : 0-0.
••

după reluare și meciul capătă a- 
celași curs — spre poarta lui Albu, 
acesta avlnd intervenții salutare 
In min. 53, 54. 56, 59 și 72. Cra- 
lovenii mai înscriu incă e dată 
in min. 66 «ind, după acțiunea 
Donose-Marcu-BELDEANU, ultimul, 
nemarcat, reia de la eirca 14 m la
teral: 2—0. Bihorenil au șansa go
lului de onoare In min. 70, cind 
Ghergheli pleacă din terenul său

RADULESCU...
în suprafața de pedeapsă ; I 
Munteanu nu 1-3 putut opri a 
prin fault ; penaltyul a fost trB 
format de KUKLA, mingea low 
jos, stîlpul drept al porții l“i I 
ducanu și deviind apoi in j UsW 
fost golul care, pare-se, IgL-dw 
minat și pe Coraș eă apară 
fensivă și să... rateze, in nrr~ J 
o bună situație. S

Doar puțin timp de Ia 
„ostilitățile*  s-au mai dertiaW 
sub semnul egalității, și ea 
ca rezultat. In. min. 54, RădoiJ 
a executat, de lingă tușă, .maj 
lovitură liberă, mingea i-a 
pe Jivan și O. lonescu, care se I 
gajaseră intr-un duel aerian, șil 
jungind 1» IORGULESCU, atfl 
acesta a plasat-o, eu capul, in 
să, din apropiere. La 2—1, lntr-J 
văr, una dintre echipe, U.T1 
pierdea vizibil teren, permil
partenerei să domine uneori atl 
ritar. Și, consecință firească, I 
min. 74 Jivan a fost pentru a ta 
oară Învins : Grosu și Radulei 
(tot.. Rădulescu) au executat I 
splendid și rapid dubla „un-a 
(printre „centralii*  Gali și Kul 
și cind Rădulescu i-a restil 
mingea coechipierului pentru I 
doua oară, GROSU a introdil 
nestingherit în plasă : 3—L în ta 
mul „sfert*,  două situații bune, a 
bele din careu, de a <ttecrie (nl 
80 — Chihaia — șut în... Jrrgți 
min. 88 — Leac, minge expeSi 
in.- Răducanu) și un gol, cel I 
care, în min. 90, SCHEPP șl-al 
propiat echipa la un singur I 
diferență de învingătoarea pal 
dei. O învingătoare care, în clal 
ment, a venit atit de tare I 
urmă... J

Gheorghe NICOLAESCU

BOLONI (min. 3 
16—7 (pe poort

Unchiaș 7, lspir
Fonici 9, Hajnal

surclasată ca scor, nu a oferit 
joc de factură slabă. In prima 
priză, cel puțin, a pasat bine, d 
fășurîndu-și variat, p» front la 
atacurile sale Îndrăznețe. A ris 
enorm Insă, trimițîndu-și fund: 
In ofensivă, plătind astfel cutez, 
ța cu două goluri (primele), rea 
zate de gazde după același țipi 
cursă năvalnică Fazekaș, centra 
la FANICI și gol. Al treilea I 
(min. 39) l-a primit de la BOLCj 
care a trimis cu capul o minge s 
rită din pămînt in fața sa. Cu . 
asemenea handicap la pauză, d 
venise clar că ieșenii nu mai “ 
năzui la răsturnarea situației, 
replicat In continuare deschis, : 
dalind pe ofensivă, deși se.Jn 
zărea că-i Încearcă un sentCt 
de zădărnicie, cu atit 
cît nid Naște, care-1 
Bucu, nu dovedea o 
mare. Pasivul lor s-a 
fel cind FANICI a șutat sec 
la 16 m (min. 61), pentru ea > 
ONUȚAN (min. 84) să transfoi 
penaltyul cuvenit la faultarea i 
Fanlcl in suprafața de pedeapsă.

mai mult 
Înlocuise 

bravură : 
Îngroșat .

lon CUPEN

----------------------------------------
(fără să fie deci ofsaid cum 
afirmat unii !) dar nu are 
prea mult curaj, nid prea m 
abilitate șl șutează in Boltfid. 
excelent, la ÎS m. ta loc să tri 
tă balonul peste portar.

Universitatea Craiova cLstigâ 
ritat, dar fără strălucire.

Mircea M. IONESCU



GOVIȘTE, 16 (prin telefon)
trei ore înainte de începerea 

dei. stadionul din Tirgoviște, 
ele 15 000 de locuri pe bănci, 

Si era soare și atmosferă 
•frecă. Steaua și Dinamo au 

f-rSa mare. Mulți spectatori 
teau că scorul de 1—2 cu 
.ia, la București, nu este prea 
lător. ba chiar optimizant pen- 
jocul cu Dinamo, și de aceea, 
• capacitatea stadionului, s-au 
adăugat 5 000 de suporteri lo- 
Spre sCrșitul meciului de ju- 

R0 venit dinspre București 
e de vînt și ploaie, dar ni- 

nu s-a mișcat de sub um- 
- Si probabil că atunci cînd 
ru — jucător rezervat pentru 
iul propriu — apare in echipă 
Irgoviște, iese soarele din nori,

»-a înseninat din nou I Or- 
tatorii au fost darnici cu oas- 
. au oferit flori chiar și lui 
(, adversar, dar fost localnic și 
ul a început cu speranțele o- 
lite ale gazdelor, dornice ca 
îa lor să realizeze 25 de punc
hed pe gazonul de tip englez 
use o echipă, un fel de semi- 
sdo (dacă avem în vedere lip- 
cor titulari) care n-a putut tre- 
e foaia de arbitraj mai mult de 
jucători de cimp rezervă, ni- 

nu-și închipuia totuși că go- 
frge^fiștean va fi văzut numai 
•3 minute de joc. 'Este ade- 

t că C. S. Tîrgoviște, acasă, 
ai semăna cu C.S. Tîrgoviște 
aiercurea trecută de la Bucu- 
pentru că s-a avîntat în atac 

primul minut ; n-am fi cre- 
asă că din a treia cursă a lui 
re va rezulta goL Acesta a 
trai pe extremă, Lucuță l-a 
prin fault in dreapta careului

C.S. TÎRGOVIȘTE - DINAMO 2-0 (1-0)

Stadion Municipal ; teren bun ; timp frumos ; spectatori — aproximativ 
20 000. Au marcat : TĂTARU (min. 3) ți SAVA (min. 77). Șuturi la 
poartă : 13—12 (pe poartă : 6-4). Comere : 4—3.

GS. TÎRGOVIȘTE : Coman 8 — Gheorghe 7, Fi. Alexandru 7, Ene 7, 
Pitaru 7 — Furnică 7, Tătaru 7, Kallo 7 (min. 83 Ștefănescu) — Grigore 8, 
Sava 8, Marinescu 6 (min. 89 Greaca).

DINAMO : Bulancea 6 — Cheran 7, Augustin 7, I. Marin 7, Lucuță 6 
— Ghiță 7, Dinu 7 (min. 79 Bădilaț), Custov 7 — Al. Moldovan 7, D. Geor
gescu 6, Țălnar 5 (min. 70 Dragnea 6).

A arbitrat : N. Ramea 9 ; la linie : D. Munteanu (ambii din Birlad) ți 
G Săndulescu (Vaslui).

Cartonațe galbene : FL ALEXANDRU. I. MARIN.
Trofeul Petschovschi: 9. La juniori: 1-2 (0-0).

de 16 m. Tot Grigore * executat
lovitura liberă, a trimis mingea pe 
sus Ia marginea frontală a ace
luiași careu, de unde TATARU a 
șutat puternic, la colț, și iată : 1—0 
in min. 3. Urmează schimburi de 
minge, de la o echipă la alta. A- 
pare curcubeul pe cer, apare și 
Dinamo la atac. încheagă o ac
țiune periculoasă în min. 23. ra
tată de Augustin, însă tîrgoviștenii 
domină jocul prin circulație de 
minge realizată mai ales de Kallo 
și Tătaru. în schimb, Dinamo, cu 
toate că e o echipă improvizată, 
își permite să joace ca in vremuri 
bune. Adică fără să-și marcheze 
adversarii, in timp ce viitorii lor 
Învingători știu să anihileze punc
tele periculoase dinamoviste, În
deosebi pe Dudu Georgescu, să 
insiste, să vrea și deci să poată 
mal mult. Iată ceea ce a deosebit 
maniera de joc a celor două echi

)IFERENTA DE SCOR 
’UTEA FI MAI MARE

pe din care avea să mai rezulte 
marile ocazii ale gazdelor din min. 
42 și 43, ratate de Tătaru și Sava, 
ea și altele două, ratate tot de a- 
cești jucători, în min. 47 și 50. 
Dinamo iși adună forțele și apro
ximativ 20 de minute obține 
o ușoară dominare teritorială, din 
care nu va profita. în min. 62 
Augustin realizează o acțiune per
sonală, intră singur In careu și 
șutează in Coman. în min. 75 
Dudu Georgescu trimite din apro
piere mingea cu capul tot în Co
man, portar cu bun plasament, re
marcabil ieri. In schimb. Ia numai 
două minute (min. 77), Grigore 
din demaraj centrează pe sus, in 
careu, de unde SAVA, nestingherit, 
Înscrie cu o lovitură de cap pe 
lingă Bulancca. 2—0 și stadionul 
exultă. Nu-i la îndemîna oricui un 
bilanț 3—2, cu Steaua (1—2) și Dina
mo (2—0) pentru o echipă care nu 
are nume nici cit semi-Dinamo sau 
semi-Steaua. întrebarea este ur
mătoarea : ce se întîmplă cu fot
balul bucureștean și fostele lui 
mari echipe, chiar dacă Sportul 
Studențesc este lideră ? Ieri cam
pionii au respirat din greu...

Aurel NEAGU

F.C. OLIMPIA - STEAUA 3-2 (1-0)
kFk» F.C. Olimpia ; teren bun, timp noros, vînt rece ; spectatori — 
□ .-nativ 18 000. Au-marcat: SABOU (min. 19), IORDĂNESCU (min. 
HELVEI (min. 57), BOTH (min. 73), DUMITRU (min. 88). Șuturi la 
s : 29-7 (pe poartă : 13-4). Comere : 8-2.
. OLIMPIA : Feher 7 — Mure șan 7, Smarandache 8, Marcu 8, Popa 
p. 69 Bocșa 6) — Sabou 8+, Kaizer 7, Both 8 — Helvei 7, Hațeganu 
In. 85 Mate), Bathori II 8+.
EAUA : Moraru 8 - Anghelini 5, Agiu 6, Vigu 7, Nițu 5 — Zahiu 6, 
tru 6, Iordănescu 7 — A lonescu 5, M. Răducanu 5, Aelenei 5. 
arbitrat : G Ghiță (Brașov) 9; la linie : FL Logotăta țl L Honig 
ii din Arad).
rtonațe galbene : ZAHIU.
feta Petschovschi: 9. La juniori: 1-1 (0-1).

“U MARE, 16 (prin telefon) 
mirenii au așteptat cu sufletul 
iră acest „mare meci", cum 
numit ei. Mare nu numai 
i eovirșitoarea importanță a 
două puncte de acasă, in 

ectiva clasamentului, dar și 
i faptul că formația bucu- 
nă iși declarase veleitățile 
i câștigarea titlului. Cota în- 
lor a fost ridicată (record de 
Ltori), sportivitatea în teren 

tribune deplină, ceea ce a 
at un cadru normal de 
iurare acestui joc cu mare 
-Partida avea multe puncte 
•acție, cu toate că Steaua nu 

cea mai bună formație a 
i din cauza accidentărilor, fie 
îpendărilor pentru cartonașe 
ie (Stoica, Ion Ion).
■enorii echipei gazdă (Gheor- 
itaicu și Ștefan Czako) au 
it bine acest joc, mai ales 

țn sensul ca jucătorii să nu 
ince orbește peste adversar, 
ite acele....................
na porții 
ru sau 
mehia in 
ișindu-se, _____
exemplar, au dominat 

>pios, au realizat faze___
. Cei care nu au fost la joc 
tea fi tentați (de scor) să 

că localnicii au eiștigat des- 
i greu. Nu este, insă, deloc 
leoarece ei au avut nume- 
situații de gol și puteau dș- 
^11 mai confortabil, dacă 
■ (care a fost puțin nesi- 
i primul gol) n-ar fi salvat 
situații grele prin interven- 

aie salvatoare, sau dacă ba- 
ții sale nu l-ar fi salvat la 

lui Kaizer (min. 33).
r, Ducureșteniî n-au avut o 
î bună, ei au greșit la con- 
a jocului și chiar in apărare 

fost neconcludent, Za- 
â^fcătut ca peștele pe uscat, 

semăna cu un trio de... 
iși), dar de ce să nu recu- 
m că, prin jocul ei pur o- 

F.C. Olimpia a constrîns 
:aua la precauții, la greșeli 
mentele decisive 7
cum s-au marcat cele cinci 
min. 19 — SABOU Înscrie 

iul din învălmășeală, in ar
iei acțiuni ofensive prelun- 
i sătmărenilor: min. 55 — 
r cursului jocului, IORDĂ-

NESCU egalează eu capul după ce 
in prealabil Zahiu șutase intr-un 
fundaș; min. 57 — Sabou centrea
ză de pe dreapta și HELVEI reia 
spectaculos, din voleu, direct in 
plasă; min. 73 — Mureșan urcă 
In atac, driblează trei jucători 
bucureșteni, centrează apoi din vi
teză, la semiinălțime, șl BOTH, 
toi cu un voleu, îl invinge pe Mo
raru; min. 88 — Marcu ii faultea
ză pe Zahiu la 25 metri de poar
ta lui Feher ți DUMITRU trans
formă impecabil lovitura liberă •- 
cordată.

Stefron TRANDAF1RESCU

JIUL - PETROLUL 3-0 (1-0)

Stadion Jiul ; teren alunecos, pe alocuri acoperit de apă ; timp noros, 
în repriza I a plouat ; spectatori - aproximativ 5 000. Au marcat : DUMI- 
TRACHE (min. 45 din 11 m ți 68), SĂLAJAN (min. 70). Șuturi la poartă : 
17—5 (pe poartă : 6-4). Comere : 19—4.

JIUL : Ca voi 7 (min. 85 Homan) — Rusu 7, Bădin 7, Ciupitu 8, P. Gri
gore 6 (min. 85 P. Nicolae) - Stoica 6, Mulțescu 8, Stoichiță 7 - Bucu- 
rescu 7, Dumitrache 7, Șălâjan 7.

F.C. PETROLUL : Mirzea 5 (min. 73 Constantin 1 6) — Gh. Dumitrescu 
5, Satir 7, Negoiță 7, Butufei 7 — Dobrescu 5, N. Florian 6, Simaciu 6 
— Preda 6, Toporan 6, FL Dumitrescu 5 (min. 64 Pisâu 5).

A arbitrat : O. Ștreng 8 ; la linie : V. lacob ți D. Vass (toți din Oradea). 
Cartonațe galbene : RUSU, MIRZEA, DOBRESCU.
Trofeul Petschovschi: 8. La juniori : 0-1 (0-0).

PETROȘANI, 16 (prin telefon)
Scorul cu care s-a Încheiat intîl- 

nirea ar putea lăsa impresia că 
Jiul a eiștigat ușor, că formația 
locală n-a depus eforturi deose
bite pentru a obține victoria. în 
realitate, insă, lucrurile nu s-au 
intimplat chiar așa, gazdele tre
buind să lupte, pe alocuri din greu, 
pentru a se impune, in cele din 
urmă categoric. Datorită terenului 
alunecos, în multe locuri acoperit 
eu apă, componenții ambelor echi
pe au fost solicitați la maximum 
din punct de vedere fizic.

în ciuda condițiilor despre care 
am vorbit, localnicii au imprimat 
partidei tm ritm vioi, pe care l-au 
menținut pină cînd tabela de mar
caj a arătat un avantaj conforta
bil in favoarea lor. Petroșenenii 
au luat un start viguros, păstrînd 
inițiativa pină la pauză. în această 
parte a meciului, ei au construit 
multe acțiuni ofensive, fundașii 
laterali — Rusu și P. Grigore — 
au urcat deseori în apropierea ca
reului advers, Înaintașii au șutat, 
puternic și periculos, de 8 ori la 
poarta lui Mirzea și au beneficiat 
de 12 lovituri de colț. Și totuși, sco
rul a fost deschis de-abia in min. 
45 ! Cînd mai rămăseseră secunde

numărate pină Ia terminarea repri
zei. Bucurescu a pătruns in careul 
Petrolului, fundașul Gh. Dumitrescu 
l-a tatonat cițiva metri, apoi l-a 
faultat și arbitrul a acordat fără 
să ezite 11 m, transformat impeca
bil de DUMITRACHE. Replica plo- 
ieștenilor a fost uneori dîrză, două 
dintre atacurile lor fiind deosebit 
de periculoase, dar mingea a lovit 
bara la șuturile lui N. Florian 
(min. 10) și Toporan (min. 40).

După pauză, acțiunile ofensive 
au avut, în majoritatea timpului, 
un sens unic — spre poarta Petro
lului. înaintarea Jiului, in care s-a 
Intercalat deseori Mulțescu, a creat 
panică in careul oaspeților. Și to
tuși, ceea ce ei n-au reușit să facă 
din fazele bine „lucrate" s-a ob
ținut din două lovituri de colț. în 
min. 68, DUMITRACHE — cu bi
necunoscuta sa lovitură de cap — 
U expediat balonul in plasă, ca» 
numai după două minute, SĂLA- 
JAN să-1 imite intr-o ipostază a- 
proape identică. La acest scor ju
cătorii Jiului au considerat „con
turile încheiate", și n-au mai in
sistat, permițînd ploieștenilor să 
combine mai bine, să ajungă de 
cîteva ori in careul advers. j

Pompiliu VINTILA ]i 
|---------- ---------------------------

JOC INTERESANT IN CONDIȚII DIFICILE I
HUNEDOARA, 16 (prin telefon)
O după-amiază rece, ploioasă și 

întunecoasă ca intr-un noiembrie 
vecin cu zăpada, un teren ca un 
burete Îmbibat cu apă și cîteva 
mii de umbrele In tribune — iată 
decorul meciului disputat la Hu
nedoara. în ciuda acestor condiții 
potrivnice fotbalului, jocul a fost 
plăcut, antrenant, cu nebănuite vir
tuți tehnice și spectaculare, aprig, 
dar corect disputat de două echi
pe proaspete. Să notăm, de ase
menea, și faptul că formația hu- 
nedoreană are din nou la cirma 
sa pe încercatul antrenor Ilie Sa- 
vu care, secondat de Remus Vlad, 
a reușit — judecind doar după 
meciul de astăzi — să dea un sens 
efortului jucătorilor, să le insu
fle o idee tactică. Formația de pe 
malul mării nu a venit dinainte 
Învinsă, a dat o replică curajoasă, 
s-a Întrecut uneori de la egal cu 
partenera sa de Întrecere, demon- 
strînd o bună capacitate fizică, ca 
și dorința de a arăta că este ca
pabilă de evoluții bune.

Jocul începe foarte iute, mingea 
se perindă de la o poartă la alta, 
fazele calde alternează, prima si
tuație mai bună de șut fiind aceea

F.C. CORVINUL - F.C. CONSTANJA 2-0 (1-0)
Stadion Corvinul ; teren moale, timp rece ți ploaie : spectatori «i 

aproximativ 7 000. Au marcat: DUMITRIU IV (min. 17) și LUCESCU (min. 
46). Șuturi la poartă : 15-5 (pe poartă 8-3). Comere : 8-4.

CORVINUL : Bologan 8 — Niculescu 8, Merlă 7, Gălan 7, Micutescu 
— Angelescu 7, Dumitriu |V 8, Economu 6 (min. 60 NunweUIer 5) - Lu
cescu 7, Agud 6, Georgescu 7 (min. 47 Văetuș 5).

F.G CONSTANȚA : Ștefănescu 7 — Mustafa 6, Antonescu 7, Bălosu 
Gătej 7 - Hofmeister 5 (min. 66 Zahiu II 6), Ignat 6, Drogeanu 6 
Mardale 5 (min. 46 Livciuc 6), Peniu 6, Buduru 6.

A arbitrat: Romeo Stincan 8; la linie : Victor Constontinescu 
Apostol lanuț (toți din București).

Cartonașe galbene : GĂTEJ, NICULESCU ți GĂLAN.
Trofeul Petschovschi : 8. La juniori : 3-1 (2-0).

6.

ii
l!
ii

i

lui Economu (min. 7), dar Ște-a lui Economu (min. 7), dar Ște
fănescu este foarte bine plasat și 
reține balonul cu siguranță. Echi
pa gazdă, avind de partea sa în
curajările publicului, atacă susținut 
și la poarta lui Ștefănescu acțiu
nile de atac se succed aproape ne
întrerupt. In min. 17 cade primul 
gol al partidei: • acțiune pornită 
de Niculescu este continuată de 
Lucescu care centrează ideal.

lovituri libere 
lui Feher cu 

Iordănescu te 
orice moment 

sătmărenii

din 
care

au 
tme- 
fru-

RENASC SPERANȚELE...
k ’ ■ '
aflat insă tn poziție de ofsaid.
Acesta a Înscris fără dificultate, 
deoarece fundașii băcăuani au fă
cut imprudenta de a se opri, aș- 
teptînd semnalizarea tușierului 
Dopp, semnalizare care B-*  mai 
venit. Spre meritul tor, oaspeții au 
depășit acest moment greu și au 
ieșit la atac, echilibrind astfel jo
cul. Totuși, tn ultimul minut al 
primei reprize, portarul Mindrîlă 
gafează, scapă mingea din miini, 
tar Oancea, intrat in posesia ei, 
este faultat de același Mîndrilă, in 
momentul cînd se pregătea să tra
gă, penalty-ul fiind transformat de 
PORAȚCHL

Partea a doua a intîlnirii a fost 
mult mai pasionantă, ambele echi
pe intrîndu-și in rol și oferind ast
fel o repriză de un bun nivel teh
nic, eu multe acțiuni spectaculoase 
ți, tn același timp, periculoase. Pe 
fondul unui echilibru aproape per
fect, băcăuanii reduc din scor in 
min. 56 prin MUNTEANU, după 
un „un-doi" al acestuia cu Va- 
manu. După două ratări in același 
minut (61) ale lui Botez și Bojin, 
gazdele realizează desprinderea : 
lansat perpendicular pe poartă, L 
Flore a a fost faultat de Mîndrilă 
ți PORATCHI a fructificat noua 
lovitură de la 11 metri ; apoi, in 
minutul 76, GABEL — nemarcat — 
a reluat spectaculos de la 10 metri 
cu capul centrarea lui Oancea.

Adrian VASILESCU

F.C^. REȘIȚA - SPORT CLUB BACĂU 4-1 (2-0)
Stadion Valea Domanului ; teren moale, alunecos ; timp închis, ploaie ; 

spectatori — aproximativ 4 000. Au marcat OANCEA (min. 22), PORAȚCHI 
(mm. 45 ți 70 — ambele din 11 m), MUNTEANU (min. 56), GABEL (min. 
76).Șutari la poartă : 15-18 (pe poartă 8-8). Comere : 6-8.

F.GM. REȘIȚA : Windt 6 - Chivu 7, Irimia 7, Hergane 6, Boțonea 6 — 
Portic 7 (min. 72 Gabel 7), Porațchi 7, Bojin 7 — Atodiresei 6 (min. 74 
Dozso 6), Oancea 8, L Rorea 7.

S.G BACĂU : Mîndrilă 5 — Andreeț 6, Catargiu 7, Lunca 6, Elisei 6 — 
Vamanu 8, Solomon 6 (min. 79 Cărpud), Panaite 7 — Munteanu 7, Botez 
5, N. Florea 5 (min. 69 Pană 5).

A arbitrat : Gh. Jucan (Mediaț) 6 ; la linie : L Banda ți — cu greșeli — 
D. Dopp (ambii din Sibiu).

Cartonațe galbene : L FLOREA.
Trofeul Petschovschi : 9. La juniori : 0-1 (0-1).

•
REȘIȚA, 16 (prin telefon)
Deși abordau această partidă de 

pe poziții diferite, cele două com
batante aveau totuși un numitor 
comun : tn etapa precedentă au 
fost conduse — acasă — In prima 
repriză, după o evoluție mai pu
țin convingătoare, iar în repriza 
secundă au refăcut handicapul, ob- 
tinînd chiar victoria. Deci, experi
ența ultimului meci era vie în 
memoria ambelor echipe, le cerea 
să privească altfel prima parte a 
intîlnirii lor. Cei care au reușit să 
realizeze mai întîi acest lucru, de
pășind și un adversar neprevăzut

— ploaia — au fost reșitenii. în 
plus, Oancea a făcut un bun joc 
de pivot servindu-și in cîteva rîn- 
duri cu pase bune coechipierii, care 
insă s-au pripit (Atodiresei — 
min. 5, Portic — min. 8 și Po- 
rațchi — min. 12). De partea cea
laltă, băcăuanii s-au axat pe un 
joc la mijlocul terenului, căutînd 
să mențină cit mai mult mingea, 
cu intenția de a frîna elanul gaz
delor. In min. 22, F.C.M. Reșița 
deschide scorul : Oancea a trimis 
mingea spre Atodiresei, care a să
rit Ia cap cu Elisei, reușind să-i 
reiransmită balonul lui OANCEA,

exact pe capul Iui DUMITRIU IVJ 
Bine plasat, mijlocașul hunedorean; 
Înscrie cu capul, fără replică: 1—0-! 
Și în minutele următoare CorvinuL 
are inițiativa, Niculescu se remar
că prin desele sale incursiuni în 
atac, urmate de regulă cu centrări 
foarte bune. La una dintre ele 
(min. 22), Ăgud se află într-o si
tuație excelentă, dar mai vrea să! 
tacă un dribling, pierde un tempo 
și Antonescu trimite balonul în 
corner. Un minut mai tîrziu. Pe
niu șutează foarte puternic de la 
distanță, dar Bologan boxează ba
lonul. De remarcat că, in min. 21; 
același Peniu fusese foarte aproapo 
de egalare intr-un moment în 
care Bologan era căzut în pro-, 
priul său careu de 16 m. Este rîn- 
dul_ lui Georgescu (min. 30) să 
aibă golul nr. 2 în vîrful bocancu
lui, dar Ștefănescu, după ce scapă 
mingea, revine și o reține. Jocul 
este alert, frigul ți ploaia trec a- 
proape neobservate. în min. 40, la 

de pe 
jucători 
cel mai 
este lo
in toată

este alert, frigul ți pl 
proape neobservate. îr.__
o nouă centrare venită 
dreapta, un buchet de 
sare la balon, Gălan este 
bine plasat, dar mingea 
vită defectuos cu capuL _  ____
această perioadă, ca și în repri
za a doua, Lucescu avea să fie tot 
timpul foarte bine marcat de fun
dașul constănțean Gătej, care l-a 
urmărit fără încetare, ca o um
bră pe tot terenul. Totuși, în min. 
46 LUCESCU reușește al doilea 
gol (meritat) al gazdelor, Gătej 
fiind indus în eroare de o adevă
rată „morișcă" a hunedorenilor la 
care mai participaseră Dumitriu 
JV și Angelescu. Pină la sfîrșit, 
jocul poartă aceeași amprentă de 
dispută dîrză, vie, interesantă, în 
ciuda faptului că nu se mai înscrie 
nici un goL Rînd pe rind mai în
cearcă poarta Economu; Nunweil- 
ler, Văetuș (imprecis), Agud ca și 
constănțenii Ignat sau Buduru. A- 
cesta din urmă a avut cea mai bu
nă situație de gol a meciului in 
min. 86, cînd șutul său expediat 
de. la cițiva metri este reținut 
printr-o adevărată robinsonadă dz 
Bologan.

Mirceo TUDORAN



in divizia 8: NESCHIMBATE (dar tot mai amenințate) POZIȚIILE LIDERELOR
SERIA I
C.S.U, Galați 
GLORIA Buzău

1 (1)
3 (1)

GALAȚI. ÎS (prin telefon). Du
pă o primă repriză, în care 
gălățenii au jucat ceva mal bine, 
in următoarele 45 de minute, pe 
fondul unei căderi inexplicabile 
a studenților, oaspeții au trecut 
deciși la atac, dovedind maturi
tate, calm și multă ambiție. Sco
rul a fost deschis de C.S.U., în 
min. 20, prin Kotaru, dar în 
min. 43 Tulpan a adus egalarea, 
e drept, dintr-o poziție de of
said, nesemnalizată de tușlerul 
T. istrate. După pauză. Gloria 
Buzău îșl concretizează superio
ritatea prin golurile marcate de 
Neculce (min. 56) șl Toma (min. 
75). ambele cu largul concurs al 
portarului Tănase. Oaspeții au 
ratat o lovitură de la 11 metri, 
prin Stan (min. 85).

Arbitrul C. Dinulescu (Bucu
rești) a condus corect următoa
rele formații : C.S.U. : Tănaae 
(din min. 76 Dumitrescu) — Ba- 
bonea, Marta, Pasquale (min. 65 
Cotigă) Șarpe — Stoica, Geor
gescu, Dobre — Ene, Hanu, Ro
taru. gloria BUZĂU : Cristian

SERIA A ll-a------
RAPID București 5 (3}
METALUL Plopeni 3 (1)

In Glulești tribune Înțesate de
•pectatori, organizare excelentă, 
luptă îndîrjita în teren șl nu
mal puțin de opt goluri I Rapid 
s-a dovedit, în ansamblul întil- 
nirii, mai bună declt adversara 
sa, a fost mai agresivă în atac, 
a greșit mai puțin în apărare șl, 
in consecință, a obținut o victo
rie meritată. Metalul Plopeni a 
confirmat șl cu acest prilej că 
este o echipă robustă. Evoluția 
scorului a fost următoarea : 
min. 4 — pe fondul unui ofsaid 
clar, nesemnalizat de tușlerul 
P. Căpriță (Brăila), Șutru a tri
mis. cu capul, în poartă, balo
nul centrat de Plrvu : 1—0 ;
min. 28 — Bișniță a centrat 
precis la Rontea care a reluat 
cu capul în goi : 2—0 ; min. 38
— Rădulescu sancționează prompt
o eroare a apărării rapldiste, 
săltînd balonul in poartă peste 
roniță : 2—1 ; min. 45 — Manea 
Înscrie ia capătul unei acțiuni 
individuale : 3—1 ; min. 57 —
Rontea marchează cu capul la o 
lovitură de colț : 4—1 ; min. 6*
— o frumoasă fază de atac a 
oaspeților se încheie cu un gol 
realizat de Rob : 4—2 ; min. 78
— Șutru înscrie la o învălmășea

SERIA A lll-a -
VICTORIA Corei 0 (0)
,U" Cluj Napoca 3 (0)

CĂREI, 16 (prin telefon). încă 
din startul partidei, diferența de 
valoare a fost evidentă, universi
tarii arătând că nu au venit pen
tru un rezultat de egalitate. Per
manenta circulație ta teren a 
oaspeților, dirijați de cel mal 
bun om al partidei, Vldican, pa
sele lor rapide au pus deseori 
în dificultate defensiva locală. 
In prima repriză situațiile de gol 
au fost destul de puține șl apro
ximativ egale, cea mal mare 
însă aparținînd clujenilor : în 
min. 42, la o fază excelent crea
tă de Vldican, Dobrotă a ratat 
de la mal puțin de z m, cu 
poarta goală în față I

Repriza a doua a fost la dis
creția clujenilor, care au mane
vrat cu ușurință, pe un teren 
care nu-1 avantaja (smocuri de 
iarbă șl denivelări). Cele trei 
goluri s-au marcat ta min. 52 
(la o fază prelungită, Răduță a 
Înscris plasat), min. 66 (Mureșan 
a centrat șl fundașul Ungurea- 
nu, presat de Vldican, a înscris 
ta propria poartă) șl în min. 36 
(Dobrotă centrează, Cimpeana 
stopează pe piept șl marchează 
— din reluare directă — cei mal 
Orumos goi al partidei).

— Ivana, Nicolae, Slmlon, Tul
pan — Neculce (min. 87 Vlad), 
Toma. Negoescu (min. 55 Ghiz- 
deanu) — Oprișan. Stan. Radu.

T. SIRIOPOL, coresp.
VIITORUL Vaslui 0 (0)
F.C.M. Galați 3 (1)

VASLUI. 16 (prin telefon). Du
pă cum începuse partida, greu 
se putea anticipa că oaspeții vor 
obține o victorie pe dt de con
cludentă. pe atât de lejeră. Pri
mele minute au purtat amprenta 
echilibrului, dar, treptat, gălățe
nii — eu o echipă matură — au 
pus stăpînire pe joc, l-au contro
lat cu autoritate și au creat în 
permanență panică 1a poarta Iul 
Marinescu. GălățenU au marcat 
primul lor gol cu cinci minute 
înainte de pauză : după o ootn- 
binațle spectaculoasă Burcea — 
Oblemenco, ultimul a șutat, cu 
stîngul lui de... golgeter, înscri
ind Imparabil. La reluare, la 
min. 48, o acțiune personală a 
lui Florea s-a soldat cu un șut 
care a expediat balonul în plasă. 
La ambele goluri a greșit neper- 
mi* Volmer, fundașul central ai 

lă în careu : 5—2 ; min. 76 — 
Cisnaaru stabilește scorul final, 
învingîndu-1 ușor pe Ionlță : 
5—3.

Arbitrul I. Igna (Arad) a con
dus în general bine următoa
rele formații : RAPID : Ionlță — 
Pop, Pîrvu, Niță, A. Dumitru — 
Bișniță, Bar tales, Șutru — Ivă- 
nescu (min. 56, I. Mihal; mia. 
59 M. Stelian), Rontea, Manea j 
METALUL : Roman — Gruber, 
Taporea, Giba (min. 71 Cisma- 
ru), N. Ionescu — Toma, Sara. 
Rob — Constantin (min. 4* Fie
rea). Rădulescu, Mandache.

Mihai IONESCU

DINAMO Slatina 3 (2)
CHIMIA Rm. Vîkea 1 (0)

SLATINA, 18 (Prta telefon). 
S-a jucat nervos șl dug. 
mai cu seamă ta prima re
priză, cind am numărat na 
mai puțin de 36 de faulturi de 
ambele părți. In aceste condiții, 
spectacolul fotbaliști. a lăsat 
mult de dorit. Inițiativa ta joa 
au avut-o gazdele, mal ambi
țioase, mal decisa în fazele de 
atac. Primul goi a fost marcat 
ta min. 17, cind Furnea a spe
culat o greșeală a apărării ad
verse. Dinamovișm domină ta

Arbitrul Gh. Reiesaa (Bucu
rești) a condus bine formațiile: 
VICTORIA : Ghindele — Be- 
rețchl, Kaiser n, Ungurearm, 
L Pop — Ludescher, Popesc» 
(min. Si Losonczi), Silaghi — 
Fesus, Gherine, Gola (min. 58 
Pinter). „U“ CLUJ-NAPOCA : 
Lăzăreanu — Anca, FI. Pop, Moș, 
Mureșan — Mirăuțâ, Băduțâ 
(min. 80 Berindel), Vidicaa — 
Dobrotă, Vătafu, Clmpeanu.

Stelian TRANDAFIRESCU

C.F.R. Cluj-Napoca 0
GLORIA Bistrița 0

CLUJ-NAPOCA, 14 (prin tele
fon). Gazdele și-au impus dta 
start jocul tehnic, obligîndu-șl 
adversarii la defensivă. Ferovia
rii au dorit însă, se pare, prea 
mult această victorie șl de aceea 
acțiunile loc nu au avut lucidi
tatea necesară. Iar atunci cind 
atacurile lor au dus la poziții 
favorabile. înaintașii au ratat co
pilărește (Mânu — min. 18 șl 41 ; 
Batadiu min. 16 si 22 — bară; 
Lupu — min. 44, reluare incredi
bilă de la 6 m pesta bară).

Formația dta Bistrița, care x-a 
apărat organizat șt a avut ta 
portarul Gavrilaș ocrul nr. 1, a 

gazdelor. In continuare, au ratat, 
pe rind Porumbolu (min. 54), 
Florea (min. 55) și Cramer (min. 
62). Ultimul goi al meciului a 
fost marcat de Burcea La un luft 
al lui Stan (min. 87).

Arbitrul C. Bărbulescu (Bucu
rești) a condus Ireproșabil urmă
toarele formații : VIITORUL
VASLUI : Marinescu — Bejenaru, 
Volmer (min. 57 Stan). Vlad, I. 
Nlcu — Cocoș (min. 46 Porum- 
boiu), Duțan, Diceanu — Sandu, 
Cloacă, Rău. F.C.M. GALAȚI ; 
Oană — Ghirca. Deselnicu, Con- 
stantinescu. Vlad — Florea. Cra
mer (min. 81 Bălan). Burcea —
B. Dan, Oblemenco, Orac.

Gheorghe NERTEA

C.S. Botoșani 1 (0)
C.F.R. Pașcani 2 (1)

Au marcat: Dărăbaa (min. 
63), respectiv Mihalcea (min. 23) 
și Grigore (min. 52).

NITRAMON1A Făgăraș 2 (1)
OLTUL Sf. Gheorghe 0 (0)

Au marcat : Gheorghe (min. 
40) și Ciutae (min. 58).

continuare și H își măresc *- 
vantajul în min. 28, cind Stancia 
marchează In urma unei taxa 
controversate. Vilcenll reduc din 
handicap prin Teleșpan (min. 55), 
dar replica gazdelor este promp
tă fotbaliștii din Slatina stabUtod 
rezultatul final prin Cioc ioană 
(min. 53).

I. Rus (Tg. Mureș) a condus 
satisfăcător formațiile : DINAMO: 
Stoica — Cotoșman, Clocioană, 
Gungiu, Astafei (min. 77 — LLcă)
— Stane iu (min. 46 — Bărbules
cu), Popescu, Furnea — Min- 
cioagă, FrățUă H. Bălan. CHIMIA: 
Roșea — Bazno, Ptniille, Iordan, 
Cincă — Savu, Răducarm (min. 
38, Nemoianu ; min. 33 G. Stan)
— carabageac, Teleșpan, Coca, 
C. Nicolae.

V. IORDACHK
F.C.M. Giurgiu 2 (1}
METALUL București 1 (1)

Au marcat : Iordachc (min. 
10), Cojocaru (min. 46), respec
tiv L Marin (min. 43).

CELULOZA Călărași 1 (0)
PROGRESUL VULCAN 1 (0}

Au marcat : Mușat (min. M) 
pentru Celuloza, respectiv Poa- 
telnica (min. 80, autogol).

beneficiat și ea de două buna 
ocazii de a marca — CLooau 
(min. 52) și Moga (min. 74). Fe
roviarii clujeni au avut supe
rioritatea șl în partea a doua a 
jocului, dar nu au reușit să 
fructifice.

Arbitrul N. Georgescu (Bucu
rești) a condus foarte bine ur
mătoarele formații : CJ.H. : Na
gel — L. Mihal, Szâke, Ciocan, 
Lupu — Mureșan, Țegean, Mânu 
— Popa, Batacliu, Argir (mta. 
15 — Almăjan ; min. 16 — Gos- 
tllian). GLORIA: Gavrila? — An- 
drecuț, Fogorașl, Pantelimon, 
Ferenc zi — Butuza, Georgescu. 
Moga — Bucur, Ciocan, Ber- 
ceanu.

Florin SANDU

ARMATURA Zalău 5 (3)
CHIMICA Timăveni 0 (0)

Au marcat : Munteanu (min. 
2), Petruț (min. 17), Vai da (min. 
31 și 56), Sebeni (min. 46).

VICTORIA Colan 2 (2)
AURUL Brad 2 (1)

Au marcat : Șchiopa (min. 
16), Tâtîrcă (min. 24) pentru 
Victoria, respectiv Gala (min. 
19), Ceaușii (min. 47).

Relatări de la : T. Vngureanu, 
Tr. Lancea. ▼. Secăreanu, M. 
Topolschi, V. Dora*, C. Gruia, 
N. Marco.

TRACTORUL Brașov
C.S.M. Suceava

0
0

DELTA Tulcea 2 (0)
F.C. Brăila 0 (0)

Au marcat : Rotaru (min. 70)
și Iamandi (min. 85).

VICTORIA Tecuci 2 (1)
CEAHLĂUL P. Neamț 0 (0)

Au marcat : Vochini (min. 4)
fi Stoica (min. 55).
I.C.I.M. Brațov 2 (2)
PORTUL Constanța 2 (0)

Au marcat : Toderașcu (min.
17), Pișta (min. 34), respectiv
Cozm* (min. 62) fi BUiboaci
(min. 87).
RELONUL Săvinești 1 (0)
STEAGUL ROȘU Brașov 0 (0)

A marcat Nicolau (min. 75).

CARPAȚ1 Sinaia 1 (0)
ȘOiMM Sibiu 0 (0)

A marcat Toniți (min. 77 — 
din 11 m).

GAZ METAN Mediaș 1 (1) 
ELECTROPUTERE Croiora 0 (0)

A marcat Moraru (min. 6).
UNIREA Aiexoodria 1 (0)
CHIMIA Tr. Măgurele 0 (0)

A marcat Buracu (min. 62).
MUSCELUL Cimpuiung 2 (0) 
PRAHOVA Ploiești 0 (Q|

Au marcat : M. Popescu (min. 
55) și Berevolaau (min. 70).

AUTOBUZUL București 6 (4) 
PANDURII Tg. Jiu 2 (0)

Au marcat : Niță (min. 3 și
40), Sultănoia (min. 17), Tănase 
(min. 37 — autogol), Ciornoavă 
(min. 66), Munteanu (min. 72), 
respectiv Pițurci (mia. 58, din 
U m), Băndao (mia. 85).

Relatări de la: P. Barda, 
M. Constantinesea, V. Feldmaa,

C.F.R. Timișoara 2 (0)
METALURGISTUL Cugir 0 (0)

Au marcat : Stoișin (min. 46) 
d Cringașu II (min. 74).

MINERUL Moldova Nouă 0 
MINERUL Lupeni 0

AV1NTUL Reghin 0 (0)
CJ.L Sighet 1 (1)

A marcat Cioban (min. 44). 
Meciul s-a disputat la Odorhelul 
Secuiesc. ,

DACIA Orâștie 3 (1)
MUREȘUL Deva 1 (0)

Au marcat: Stîncel (min. 32 
— din 11 m), Silaghi (min. 73), 
Rafael (min. 75), respectiv Enes- 
eu (min. 77).

F.C Baia Mare 4 (4)
U.M. Timișoara Q (0}

Au marcat: Roznal (min. 8 
*1 38 din 11 m), Terheș (min. 
29), Dragomireseu (min. 39).

Relatări de la: M. Bonțolu, 
A. Gănther, St. Marton, P. Șl-

1. GLORIA Buzâu 24 15 5 4 44-14 n
2. F.C.M. Galați 24 14 2 4 M-20 34
X I.C.I.M. Brașov 24 11 4 7 24-23 28
4. F.C. Brâila 24 12 3 8 38-22 23
5. Steagul r. Bv. 24 13 1 10 41-24 n
4. C.S.M. Suceava 24 12 3 9 2>2f z»
7. Delta Tulcea 24 11 3 10 31-28 25
8. Ni tram. Fâg. 24 10 4 10 32-29 24
9. Vict. Tecuci 24 11 2 11 32-30 u

10. Portul C-ța 24 ♦ 5 10 33-39 23
11. Oltul Sf. Gh. 24 9 4 11 21-24 22
12. Tractorul Bv. 24 • 4 10 19-30 22
13. C.S.U. Galați 24 4 5 11 30-31 21
14. C.F.R. Pașcani 24 10 6 14 32-48 28
15. Viitorul Vaslui 24 8 4 12 22-44 28
14. Ceahlâul P.N. 24 8 3 13 23-30 19
17. Relonul Săv. 24 8 2 14 24-45 18
14. C.S. Botoșani 24 7 2 15 23-38 14

ETAPA VIITOARE (duminică 
28 apriMe) : Steagul roșu Brașov 
— Viitorul Vaslui (S—1), Ceah
lăul P. Neamț — Delta Tulcea 
(0—1), F.C.M. Galați — Victoria 
Tecuci (8—1), C.S.M. Suceava — 
C.S.U. Galați (0—0). CJJL Paș
cani — Relonul Săvinești (8—D. 
Oltul Sf. Gheorghe — Portul 
Constanța (0—0), Nltramonia Fă
găraș — Tractorul Brașov (0—1). 
Gloria Buzău — C. S. Botoșani 
(1—0), F. C. Brăila — I.C.IJC 
Brașov (0—0).

Z. Rișnoveanu, M. Bizon, P. 
Mateoiu, O. Guțu.
1. CHIMIA RM. V. 24 14 1 9 55-24 29
2. Progr.-Vulcaa 24 11 7 4 39-23 29
X Met. Plopeni 24 11 7 4 32-24 29
4. Dinamo Slatina 24 12 4 8 47-24 28
5. Rapid Buc. 24 18 8 4 38-20 28
4. F.C.M. Giurgiu 24 11 4 9 24-42 24
7. Autobuzul Buc. 24 9 7 8 31-25 28
8. Șoimii Sibiu 24 10 5 9 32-30 2S
9. Gas metan 24 10 5 9 26-29 28

18. Celuloza Câl. 24 10 4 10 29-25 24
11. Chimia Tr- M. 24 11 2 11 21-25 24
12. Metalul Buc. 24 10 4 10 26-35 24
13. Carpați Sinaia 24 8 7 9 17-24 28
14. Muscelul C-iung 24 9 4 11 28-32 n
ÎS. Unirea Alex. 24 8 4 10 21-31 a
14. Pandurii Tg. Jiu 24 4 7 11 22-34 19
17. Electroputere 24 7 5 12 21-34 19
18. Prahova PI. 24 3 5 14 14-40 11

ETAPA VIITOARE (duminică 
23 aprilie) : Electroputere Craio
va — Carpațl Sinaia (0—1), Me
talul București — Unirea Ale
xandria (1—2), Pandurii Tg. Jiu
— Gaz metan Mediaș (1—2), Chi
mia Rm. Vîlcea — Autobuzul 
București (8—3), Chimia Tg. Mă
gurele — Celuloza Călărași (0—1),’ 
Progresia Vulcan București — 
ȘoknK Sibiu (2—2), Dinamo Sla
tina — Muscelul Clmpulung 
(1—2), Metalul Plopeni — F.C.M. 
Giurgiu (6—2), Prahova Ploiești
— Rapid București (1—2).

mandan, A. Pialoga, B. Crețu,
V. Săsăran.
1. F.C. BAIA MARE 24 14 7 3 53-17 38
2. „U- Cluj-Nap. 24 15 4 5 48-17 34
X C.F.R. Cj.Nap. 24 13 7 4 47-15 33
4. Gloria Bistrița 24 14 4 6 50-17 32
5. Victoria Câkm 24 12 4 8 40-23 28
4. Mureșul Deva 24 11 5 8 36-28 27
7. C.F.R. Timiș. 24 11 4 9 30-22 28
8. Min. Mold. N. 24 10 4 10 20-27 24
9. U.M. Timișoara 24 9 5 10 31-34 23

10. CJ.L Sighot 24 8 6 10 28-36 22
11. Metalurg. Cugir 24 8 8 10 26-34 22
12. Chimica Tlrn. 24 9 3 12 30-38 21
13. Dacia Orâștie 24 9 3 12 25-35 21
14. Armatura Zalâu 24 8 4 12 32-34 28
15. Aurul Brad 24 8 4 12 27-34 28
14. Min. Luponf 24 9 1 14 17-42 19
17. Victoria Carol 24 7 3 14 16-43 17
18. Arin tul Reghin 24 2 4 18 12-72 8

ETAPA VHTOARE (duminici
2S aprilie) : U. M. Timișoara — 
Avtntul Reghin (2—0). Minerul 
Lupeni — Victoria Călan (0—1). 
Chimica Tîmăvenl — C.F.R. 
Căuj-Napooa (0—4), c.Ii. Sighee 
— F. C. Baia Mare (0—3), Mu
reșul Deva — Armătura Zalău 
(2—1), Aurul Brad — Gloria Bis
trița (0—4), Minerul Moldova 
Nouă — Victoria Oarei (0—1),' 
„U« Cluj-Napoca — C.f.n. T5- 
mlșoara (1—8). Metalurgistul Co- 
gtr — Dacia Orâștie (8—1).

DIVIZIA
SERIA I

Minerul Gura Humorului — A- 
vîntul T.C.M.M. Frasin 2—3 (0—0). 
Cimentul Bicax — A.S.A. câmpu
lung Moldovenesc 2—1 (8—1) Me
talul Botoșani — I.T.A. Piatra 
Neamț 2—0 (8—0), Șiretul Buce- 
cea — Foresta Fălticeni 2—0 
(1—0), Zimbrul Suceava — Ceta
tea Tg. Neamț 4—1 (1—I). Lami
norul Roman — Cristalul Doro- 
hoi 4—o (2—0), Unirea Șiret — 
Dorna Vatra Damei 8—1 (0—0). 
Bradul Roznov — Metalul Rădă
uți 1—1 (0—1).

SERIA A D-a
Chimia Mărășești — Construc

torul Iași 1—1 (0—0). Rulmentul 
Bîrtad — Oltuz Tg. Ocna 1—6 
(1—0), Flacăra Murgenl — TEPRO 
Iași 1—8 (1—0). C.S.M. Borzești
— Letca Bacău 2—8 (1—0). Nico
tină lași — Constructorul Vaslui
4—1 (3—0). Petrolistul Dărmăneștl
— Energta Gh. Ghcorghiu-Dej 
0—0, Petrolul Moîneștl — Aripile 
Bacău 2—0 (1—0), Partizanul Ba
cău — Minerul Comănești 3—8 
(1-8).

SERIA A IH-a
Electrica Constanța — Progre

sul Brăila 8—2 (0—1), I.M.U. Med
gidia — Șoimii Cernavodă 1—8 
(1—0). Unirea Eforie — Oțelul

C-ETAPA
Galați 3—1 (2—0). Marina Manga
lia — Dacia Unirea Brăila 2—8 
(0—3), Unirea Tricolor Brăila — 
Granitul Babadag 7—8 (3—8), Pes
cărușul Tulcea — Cimentul Med
gidia 6—3 (0—2), Autobuzul Fău- 
rei — Chimpex Constanta 8—0. 
Ancora Galați — Minerul Măcta 
3—« P-0).

SERIA A IV-a
Petrolistul Boldești — Chimia 

Brazi 1—1 (1—1 — s-a jucat la 
Mîneciu). Victoria Țăndărel — 
Victoria Florești 1—8 (8—0). Olim
pia Rm. Sărat — Dinamo Focșani
2—0 (2—0), Azotul Slobozia —
Petrolul Teleajen Ploiești 3—8 
(1-0). Petrolul Bălcol — Foresta 
Gugești 6—0 (4—0), Victoria Leh- 
llu — Luceafărul Focșani 1—0 
(0—0), AvlntiU Mîneciu — Petro
lul Berea 1—0 (0—0), Unirea Foc
șani — Chimia Buzău 2—8 (1—0).

Meciul Victoria Lehlta — Vic
toria Țăndărei, din etapa a XlX-a 
(pe teren 3—0) a fost omologat 
cu 3—0 ta favoarea formației din 
ȚăndăreL deoarece echipa dta 
Lehllu a folosit un jucător eu 
dublă legitimare.

SERIA A V-a
Unirea Tricolor București — 

Ș.N. Oltenița 3—0 (1—0), I.C.S.I.M. 
București — Automatica Bucu
rești 1—1 (0—1), Automecanîca

A XXI-a
București — T.M. București 1—0 
(1—0), Flacăra roșie București — 
Sirena București 1—3 (0—1), Me
canica fină București — Tehno- 
metal București 0—1 (8—0), A via
tul Urzicenl — Electronica Bucu
rești 2—1 (1—0), Șoimii TAROM 
București — I.O.R. București 1—1 
(0—1). Voința București — Aba
torul București 1—0 (0—0).

SERLă A VI *
Viitorul Scomlcești — Petrohd 

Tîrgovlște 3—1 (2—1), Flacăra-at»- 
tomecanlea Morenl — Automobi
lul Curtea de Argeș 3—0 (1—0), 
Progresul Pucioasa — Petrolul 
videle 1—1 (0—1), Cetatea Tr.
Măgurele — Dacia Pitești 8—0, 
Metalul Mija — ROVA Roșiorii 
de Vede 3—1 (2—1), Progresul Co
rabia — Chimia Clești 3—0 (2—9), 
Constructorul Pitești — Electrodul 
Slatina 3—8 (0—0), Recolta Sto4- 
căneștl — Cimentul Flenl 2—0 
(0-0).

SERIA A VH-a
I.O.B. Balș — C.SJL Drobeta 

Tr. Severin 2—1 (1—1), Unirea
Drăgășani — Lotru Brezei 8—1 
(8—0). Progresul Băhești — Mi
nerul Motru 1—1 (0—0), Mecani
zatorul Simian — C.FJL Craiova 
2—1 (0—0). Constructorul Tg. Jiu 
— Chimistul Rm. Vîlcea 2—0 
(1—0), Constructorul Craiova — 
Știința Petroșani 2—1 (2—1), Mi

nerul Rovtaarl — Dlerna Orșova 
1—0 (0—0), Unirea Drobeta Tr.
Severin — Metalurgistul Sad» 
>-0 (0-0).

SERIA A VW-1
Metalul Oțelu Roșu — Minend 

Anina o—0, Electromotor Timi
șoara — Vulturii textila Lugoj 
0—0. Gloria Reșița — Unirea Sin- 
nlcotau Mare 3—1 (1—0). Unirea 
Tomnatic — Minerul Vulcan 4—0 
(2—0), Minerul Ghelar — Ner« 
Bozovid 3—0 (2—0), Laminorul
Nădrag — Metalul Hunedoara 
1-0 (1—0), CJ.a, Simeria — I-M. 
Orăștie l—l (0—1), Metalul Bocșa
— Minerul Gravita 3—1 a—0).

SERIA A IX-a
înfrățirea Oradea — Strungul 

Arad »—1 (1—1), oțelul Or. dr. 
Petru Groza — Someșul Sat» 
Mare 1—0 (0—0), Minerul Uba
Seini — Oașul Negrești 2—1 (1—0). 
Bihoreana Marghita — Votata O- 
radea 2—0 (1—0), Constructorul
Arad — Minerul Bihor 4—0. (3—0), 
Voința Card — Gloria Arad 3—1 
(2—0), Rapid Arad — Recolta Sa- 
lonta 3—0 (2—0), Minerul Sunco- 
ta» — Rapid Jibou 2—1 (1—1).

SERL4 A X-a
Minerul Cavnle — Minerul Rod- 

na 3—0 (1—0), Hebe Singeorz BM
— Construcții duj-Napoca 3—1 
(1—0) Unirea Dej — CUPROM 
Bala Mare 2—1 (1—1), Oțelul Re
ghin — Tehaofrlg Cluj-Napoca

8-8.  Dermal* Cluj-Nlapoca — 
Bradul Vișeu 2—2 (0—0), Foresta 
Bistrița — Minerul Bătut 1—0 
(1—0), Minerul Bala Sprie — Mi
nerul Bălța 3—0 (6—0), Lăpugtd
Tg. Lăpu» — C.IL. Gherla 3-0 
(»-»).

SERIA A Xl-a
Poiana Ctmpina — Minerul B*- 

laa 3—0 (2—0), Metalul Tg. Se-
euleee — I.U.P.S. Miercurea Clue
3—0 (0—8), Viitorul GheorgheaO
— Metroaa Brașov 1—1 (1—1), Mi
nerul Baraolt — Chimia Or. Vic
toria î—o (0—0). Precizia Săceta
— I.R.A. Clmplna 0—0. Progreetd
Odorhei — Carpațl Brașov 1—0 
(1—0), CFL Sf. Gheorghe — 
Torpedo Zărneștt 2—2 (6—Q,’
CJS.U. Brașov — Caraîmanul Bw 
teta 1-0 (1-0).

SERIA A XH-a
Soda Ocna Mureș — Industria 

«trmel Câmpia Turzil 0—0, I.M.l.X. 
Agnita — Metalul Copș» Mied 
0—0, Sticla Arieșul Turda — Car
pațl Mîrșa 3—0 (2—0), I.P.A. 31- 
Wu — Inter Sibiu 3—2 (0—0), Me
talul Sighișoara — Textila Cisnă- 
dle 1—0 (1—0), Mureșul Luduș — 
Utilajul Făgăraș 2—e (1—0). Con
structorul Alba IuMa — Unirea 
Alba luHa 0—1 (0—1), Atttomecn- 
nlea Mediaș — Metalul Atad 3—t 
(1—1).

Rezultatele ne-au fost transmi
se de către corespondenții votu» 
tari din localitățile respective.
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coului international, acum doi 
ani, de către Al. Pop, se pare 
că antrenorii au găsit formula 
ideală : cu o linie a treia con
stant excelentă ; o linie a doua 
cu un M. Ionescu — superb, și 
an Gh. Daraban — redivivus ;

un taloner, M. Ortelecan — 
foarte bun, și doi pilieri la a- 

*celași nivel, fără ca ei să fie, 
totuși, jucători de excepție. Pe 
o treaptă mai 
sferturi. Deși
Nica lasă un 
ple mai greu.
madă M. Faraschiv

jos, linia de trei- 
nu a decepționat 
gol care se um- 

Mijlocașul la gră- 
are un

România (B) - Polonia (B) 59-0 (22-0)
„Uvertura" cuplajului rugby- 

fotbal de ieri dimineață, de pe 
stadionul Giulești, a oferit unor 
tribune arhipline un splendid 
buchet de 10 încercări. Dar am 
«pune prea puțin reținînd doar 
productivitatea echipei noastre 
■ecunde. Pentru că jocul ei eu 
foarte tînăra garnitură similară 
poloneză a etalat multe dintre 
virtuțile rugbyului (chiar mai 
Însemnate decît rezultatul ta 
«ine !) : o aproape ireproșabilă 
circulație a balonului, specta
culoase șarje sau pătrunderi, 
reușite grămezi spontane. Și 
Încă ceva, dincolo de scorul ca
tegoric, de 59—0 (22—0) : apare 
indubitabil sporul de siguranță, 
de fantezie, de omogenitate al 
oelecționabililor lui Ion Tuțui*-  
nu și Alexandru Pop. Facem a- 
Crmația privind Înapoi, la tes
tul de acum două săptămini, cu 
rugbyștii italieni, ți gîndind la 
apropiata (ți atît de importan
ta !) confruntare cu Anglia B. 
în consecință, vom nota ți— re
versul medaliei — lipsa de ins
pirație a lui Merca ți bizara 
«deconectare" a lui Zafiescu L

La un asemenea scor, filmul 
meciului apare inutil. Iar ta 
contextul unei evoluții de an
samblu mai mult decît mulțu
mitoare, am reținut noile „date 
sigure" ale naționalei secunde 
a României ; ta primul rînd 
fundașul Gheorghe Dina (cu 
Intercalări de efect și... efica
citate — a marcat 3 încercări),

precizia lui Podărăseu (încer
care + 5 transformări) fi per
manentul travaliu al grămezii. 
Au mai punctat : Stăneseu (2), 
Teleașă, Urdea, Stroe, Băcan — 
Încercări, Bonea (Lp.c.) ți Achim 
(3 transformări).

Arbitrul francez Gilbert Che
wier a condus excelent forma
țiile : ROMANIA B : Dinu — 
Merca, Stăneseu, Zafiescu L 
Teleașă — Podărăscu, Bonea 
(Vasile Ion) — Achim, FL Con
stantin, Vlad (FL Ion) — Ur
dea, Stroe — Bucan, Grigore, 
Ioniță. POLONIA B: Narwojsz— 
Keaczek, Dambrowski, Matczak, 
Hirszler — Zapedowski, Targas- 
zewski — Ganko (Markiewicz), 
Justynski, Zawadzkl — Kowals
ki, Jurzysta — Osuchowski, 
Piorkowski. Grzyb (Ignatowicz).

„ochi" care vede tot terenul, 
Alexandru, la „uvertură", e ac
tiv, îndeminatic, dar el bate 
exagerat cu picioruL Centrii în
cercați (Vasile, Varga și H. Ha- 
riton) se achită onorabil de sar
cinile postului. Desigur, jocul 
lor mai trebuie urmărit, ca și 
fundașul Tudose, mereu mai 
bun și mai sigur. Un punct ciș- 
tigat : cele două aripi, ta or
dine Motrescu și Marin, rugbyști 
de nivel internațional.

Așa s-au prezentat ieri, în 
Giulești, cei 15 tricolori, care 
au administrat echipei spaniole 
cea mai categorică infringere 
dintr-un palmares care a debu
tat in 1958 la Liege (14—12 pen
tru echipa română). Desigur, 
pregătirea cu totul superioară a 
XV-lui României a dus la a- 
eeastă diferență, aproape incre
dibilă. dar și slăbiciunile jucă
torilor spanioli, care nu au pla
cat, nu s-au regrupat rapid, nu 
au fost în stare să străpungă — 
atunci cind au cucerit balonul — 
liniile noastre defensive și, ta 
general, au arătat cunoștințe re
duse, deși anumite virtuți nu 
le lipsesc.

Așadar, după demonstrația de 
«rugby — total", sînțem îndri- 
tuiți să așteptăm cu 
credere tatîlnirile 
rugbyștii britanici.

O AUTENTICA REPREZENTANTA A DtODYIlCI
Sîmbătă după amiază, pe rta- 

tfionul Dinamo. După o repriză 
ta care ..............................
veleități 
ta care 
a fost
cercare, _  __________ _______
Petre), Poujade (L p.) gd, res
pectiv, Nica (2 L pj — partida 
dintre Dinamo București șl Se
lecționata politiei franceze, care 
promite să devină tradițională, 
s-a constituit ta partea a doua 
tatr-tm autentic recital al oas-

jocul a fost calm, fără 
de nici • parte — ți 
scorul la pauză, T—«, 
realizat de Coma țin
ta o bîlbîială a lui

Calificările pentru C. L de baschet juniori

ECHIPELE ROMÂNIEI SI GRECIEI5

VOR CONCURA IN ITALIA

deplină ta- 
viitoare cu

TRANCIZ

TINERII ÎNOTĂTORI ROMÂNI AU EVOLUAT
NECONVINGATOR IN MECIUL CU UNGARIA

TG. JIU, 16 (prin telefon). Tur- 
neul de calificare pentru campio
natul european de baschet-juni
ori s-a încheiat cu succesul re
prezentativelor Greciei și Româ
niei. clasate pe primele două 
locuri In întrecerea desfășurată, 
timp de cind iile, în moderna 
Sală a sporturilor din localitate. 
Performanța tinerilor baschetba- 
liști români antrenați de D. Evu- 
Îeț-Colibaba și A. Baltag este 
notabilă, dar ea trebuie întregită 
printr-o comportare dt mai bună 
la mult mai pretențioasa compe
tiție oare va avea ' 
august. In Italia.

Vom menționa că 
locuri In clasament, 
promovarea pentru C.E., erau cu
noscute Încă de ‘ '
cind România și 
seră victorii nete 
țiilor Elveției și, 
trlel. în partida _ ___
Elveției, baschet Pajiștii români au 
avut permanent inițiativa, cuce
rind victoria la un scor conclu
dent : 58 (41—29). Coșgeteri :
Brânișteanu 20, Ermurache 20, 
Zgriban 16. Marinache 14, respec
tiv Frei 15. Rflktuhl 14. Pelli I. 
Arbitri: M. Grigoriev (UJî.S.S.) 
— M. Kambouris (Grecia). Ulti
mul med al turneului a opus 
(într-o dispută fără armări asu-

loc in luoa

primele două 
care aduceau

sîmbătă seară, 
Grecia obținu- 
asupra forma- 

respectiv. Atis- 
cu selecționata

posibilităților de calificare)
Gredei. 
maturi- 
pentru 

obținut

pra 
echipele României și 
Oaspeții, manifestind o 
tate ieșită din comun 
vîrsta junioratului, au 
victoria cu 68—67 (43—33), la‘ ca
pătul unei întâlniri deosebit de e- 
chilibrată, în special in repriza 
secundă în care jucătorii români 
au făcut o „cursă de urmărire*'  
pierdută, din păcate, la limită. 
Coșgeteri : Ermurache 29. Zgri- 
ban 12, Brănișteanu 10, respec
tiv Dianakis 28, Paragios 10. Au 
arbitrat excelent : A. Albanesi 
(Italia) — M. Grigoriev (U.R.S.S.)

Alte rezultate : GRECIA —
AUSTRIA 75—40 (41—21). Coșge-
teri : Andreitzos 14. Gegor 12, 
Stavropoulos 12, respectiv. Gyo- 
riosi 13, Schiestel 10. Arbitri : A. 
Albanesi (Italia) — L. Goții eb 
(Israel); ISRAEL — AUSTRIA 
73—50 (30—26). Coșgeteri : Kaspi
16, Goren 12, respectiv, Platno 12, 
Grubmayer 8. Arbitri : J.P. Cam- 
brosio (Elveția) — Fr. Took (Ro
mânia).

CALS AMENT
4
4
4
4
4

1.
2.
L
4.
L

Grecia 
România 
Israel 
Austria
Elveția

4 O 
3 1 
2 2
1 3
• 4

308—222 
312—252 
270—258 
213—263
189—237

Paul 1OVAN

8
7
6
5
4

HUNEDOARA, ÎS (prin tele
fon). Specialiștii anticipau din 
start eă întrecerea selertionatei 
române de juniori cu cea a Un
gariei va fi extrem de dificili, 
cunoscind forța, tradiția ți va
loarea școlii de înot maghiare. 
Oaspeții au deplasat la Hune
doara tot ce are mai valoros 
„noul val" din țara vecină, ta 
frunte cu Agnes Fodor ți San
dor Wladar, doi posibili cam
pioni europeni de juniori in 
vară, la Florența, ți ca atare au 
dominat net, obținind succesul 
«contat.

E drept, echipa noastră a a- 
părut ta concurs fără Irinel 
Pănulescu, care ar fi câștigat 
detașat cele 6—7 probe Ia care 
ar fi luat startul, dar prezența 
ploieștencei — care de luni 
(n.r. azi) reia antrenamentele 
pentru C.E. — nu ar fi schim
bat balanța întrecerii. Așteptam 
tasă mai mult de la ceilalți ju
niori ai țării, candidaturi ferme 
pentru întrecerile continentale 
din vară. Unii ți-au Îmbunătă
țit recordurile personale, alții 
au rămas la performanțele cu 
care erau creditați înaintea me
ciului. Nici unul, însă, nu a 
obținut 
valoare 
vă, așa 
versaril 
uniuni.
antrenorilor care i-au pregătit 
pe reprezentanții neștri au exis
tat fisuri. Alexe, Seidl, Ținea, 
Toth, Cocenescu, Banu, Kugliș, 
O. Mladin ar fi trebuit să se 
apropie de valoarea adversari
lor. Fără excepție, insă, ei au 
fost întrecuți, uneori chiar 
tegoric, dovadă că munca 
nu a fost de cea mai bună 
litate.

Rezultate tehnice : juniori : 
100 m liber : Besze (U) 55,60— 
X Plev (R) 57,70, 4. Tinea (R) 
57,79 ; 100 m bras : Varga (U)

o performanță de reală 
pentru vîrsta respecti- 
eum ne-au oferit ad- 
noștri In cele trei re- 

Este clar că In munca

ca- 
lor 
ca-

Toth (R) 1:12,57, 4. 
(R) 1:12,83; 100 m

.1:11,12^ X
Cocenescu . .
■pate : Wladar (V) <0,63— &
Banu (R) 62,94 ; 1590 m : Besze 
(U) 18:48,47—. X Mladin (R)
17:27,60, 4. Drăgan (R) 17:31,87 ; 
4X100 «■ mixt : Ungaria 4:12#), 
România 4:20,32; 100 m delfin: 
Varga 62,46, X Baltat (R) 64,15 ; 
200 m bras : Kovăcs (U) 2:34,09— 
X Toth (R) 2:37,36 ; 200 m li
ber: Besze (U) 1:59,93— X Mla
din 2:05,81 ; <00 m mixt: Wla
dar 4:42,87- X Ttaca 4:57,95 ; 
4X100 m liber ; Ungaria 3:49,08, 
România 3:54^6 (record) ; juni
oare : 100 m Hber: Fodor (U) 
60^1- X Alexe (R) <2,88, 4. 
Mladin (R) 62^9 ; 100 m bras : 
Kindi (U) 1.15,95- X Seidl (R) 
1:18,60 ; IM m «pate: Fodor 
8737- X Kugliș (B) 0031 (re
cord) ; 000 m Bber : L Szedl- 
mayer (U) 0:29,41- X Mihăilă 
(R) 9:48,00 ; 4X190 m Hber :
Ungaria 4:10,90, România 4:19,00; 
100 m mixt: Fodor (U) 86,IX.. 
X Mihăilă 09,56 ; 3M m bras : 
Kindl 2:45,01, X Seidl 2:49,11 ;
200 m liber : Fodor 2:12,10... 
Alexe 2.1535 ; <M m mixt; Văr- 
kony (U) Sd>7^4_ Pașa (R)
5^1,59.

Ultimele rezultate : juniori : 
200 m mixt s Molnar (U) 2:13,96... 
X Ținea 2:17,60; 400 m liber : 
Besze 4:11,74— X Mladin 4:22,58; 
200 m delfin : Besze 2:13,20— X 
Balint 2:21 JX < Neagrău 2:21,92 
(rec. băieți 13 ani) ; junioare : 
200 m mixt : Fodor 2:27,82— 3. 
Mladin 2:29,75 ; 408 m Hber : 
CHah (U) 4:40,16, X C. Mihăilă 
4:41,82 ; 200 m delfin : Szedlma- 
yer 2:23,94-. D. Mihăilă 
2-^8,71 ; 2M m «pate : Fodor 
2:25,86, X KugUș 2:27,20, (rec.) ; 
4x100 m mixt s Ungaria 4:35,17, 
România 4:42A0. întilnirea s-a 
încheiat cu «corul general de 
227—99 ta favoarea Înotătorilor 
oaspeți.

pețitor. Adică : rugby deschis, 
acțiuni construite măiestru, lu
cid ți inspirat. Aceasta Insă 
ți pe fondul unei apatii ca ți 
totale a „treisferturilor" bucu- 
reștene, descumpănite parcă de 
creativitatea adversarilor. Scli
pirile unui Roman, Pintea (în 
margini), Corneliu Gheorghe, 
Caraiman sau Turtea (a schim
bat 3 pilieri pe partea sa !) nu 
s-au putut substitui — logic — 
jocului colectiv reclamat de un 
asemenea valoros adversar. Și 
astfel Mistral, Laczack ți Prax 
au reușit încercări de toată fru
musețea, iar Poujade și-a făcut 
ți el datoria, punctînd din lo
vitură de pedeapsă ți c trans
formare, rezultatul final fiind 
24—6 în favoarea oaspeților.

A arbitrat Fr. Sacristan (Spa
nia). DINAMO : Petre (FI. Io
nescu) — Aldea, Nica, Drago- 
mirescu, Constantin — Marghes- 
cu. Țața (Chiricencu) — Roman, 
Borș, Zafiescu II (Iordan) — 
Gheorghe, Pintea — Târlea, Ca
raiman, Baciu. SEL. POLIȚI
EI FRANCEZE : Poujade — 
Lafarge, Laczack, Coma, Dupuy 
(Mistral) — Martinez, Ferrer — 
Dieu, Galan (Polessello), Yach- 
vlli — Julian, Salvatge (Gorse) 
— Athanase, Prax, Jarne (Ron- 
det ; Encuentra).

Geo RAEȚCH1

k cea nai frumoasă dispută a „Internaționalelor" de sărituri.

MAGDALENA TOTH VICTORIOASA LA TRAMBULINĂ [ 
j 

Cîrstică și M. Kaiss (ambii la plat
formă), restul cam por iliulu-.se
mediocru și chiar slab. Cei mai 
buni concurenți dintre oaspeți 
au fost T. Knuts și A. Hampel 
(ambii din R.D.G.), primul fiind 
răsplătit d«e trei ori cu nota 10, / 
lucru rarisim in acest sport ! (

Rezultate. 
LINA: 1. : 
mânia) 432,75 p ; 
senova 
Tatiana 
416,70 p 
nu 378,96 p 
371,94 p ;... 11. Felicia Cinstea
342,99 p ; PLATFORMA : 1. Mar
tina Prober (R.D.G.) 367,65 p ; 2. 
Ildiko Kelemen (Ungaria) 366,66 
p ; 3. Elena Cîrstică (România) 
345,51 p ; 4. Georgiana Sâcă.ea- 

nu 331,44 p 6. Carmen Bădes— 
cu 289,83 p ; 7. Felicia Cîrstea 
275,25 p ; MASCULIN-TRAMBU- 
LINA : 1. R. Godjinski (Polonia) 
509,49 p ; 2. F. Taubert (R.D.G.) 
493,44 p ; 3. A. Hampel (R.D.G.) 
474,57 p ;... 7. M. Kaiss 4121,41 p ; 
...J. AI Hagiu 408,57 p ;... 12. D. 
Oprean 395,43 p ; PLATFORMA X 
1. T. Knuts (R.D.G.) 534,21 p ; 2. 
A. Hampel (R.D.G.) 530,79 p ; X 
Al. Hagiu 449,97 p ; 4. M. K iiss 
432.75 p.

Dumitru STĂNCULESCU I

In mod cert, dintre cele patru 
probe ale ediției a 11-a a cam
pionatelor internaționale de sări
turi In apă ale României, cea 
mai atractivă șl, totodată, cea 
mal valoroasă ca nivel tehnic a 
fost proba de trambulină (3 m) 
a fetelor care a oferit o întrecere 
deosebit de echilibrată și spec
taculoasă. In aceste condiții, vic
toria Magdalenei Toth (antrenor 
ton Ilieș) este cu atit mal pre
țioasă. cu cit tină na noastră spor
tivă a avut și cele mai grele să
rituri ale concursului. Pe lingă 
dublul salt și jumătate înapoi și 
răsturnat, ea a executat și dublu 
■alt și jumătate contra trambuli
nei, săritură pretențiosă șl bine 
realizată. De altfel, de la această 
săritură (a 7-a) Magdalena Toth
■ luat conducerea ta clasament, 
depășind-o pe sovietica Tatiana 
Podmareva, care avea să se cla
seze ta final pe locul 3. Ln a- 
ceeașl probă, Georgiana Săcălea- 
na. pină nu de mult o speranță
■ săriturilor din țara noastră, nu 
a ocupat decît locul 7, poziție da
torată faptului eă salturile ei li
bere au fost ușoare, deci eu coe
ficienți reduși care nu au putut 
fi compensați de corectitudinea 
execuțiilor.

Dintre ceflalțl reprezentanți al 
țării noastre, am consemnat e- 
voluții notabile doar la Elena

FEMININ- TRAMUU- 
Magdalena Toth <Ro- 

. . 2. Inna Afana— 
(U.R.S.S.) 421,36 p ; 3.
Podmareva (U.R.S.S.) 

7. Georgiana Săcăiea- 
;... 9. Daniela Cojanu 

11. Felicia 
platforma :

Turneul international „Cupa Carpați44

SABRERII ROMÂNI CONFIRMĂ IN ÎNTRECEREA INDIVIDUALĂ
Șl INFIRMA IN PROBA PE ECHIPE!

Adrian VASiUU

Azi, ta ora 12,30, in sala DaSeș:

PERFORMANȚELE OLIMPICE ALE ANULUI 1977 
Șl PERSPECTIVELE LOR IN 1978

Universitatea cultural-ștlin- 
țiiică București, In colaborare 
cu Consiliul municipal pentru ' ... _ g

I pentru 
sport al 

ținerea 
cu tema:

OUM- 
1977 ȘI

educație fizică și sport 
Centrul de cercetări educație fi zic A și 
C.N.E.F.S., anunță 
cursului de reciclare 
„PERFORMANȚELE 
PICE ALE ANULUI

PERSPECTIVELE 
1973".

Prelegerea, ținută 
dr. Nicu Alexe,

LOB IN

.Cupa Carpați" a dobîndit cu 
actuala ediție (a S-a) un carac
ter internațional, ta Sala spor
turilor din Brașov aliniindu-se 
la startul probei individuale, 
disputată sîmbătă, 72 de sabreri 
din Bulgaria, Cuba. Polonia, 
România, Ungaria și UJLS.S. 
Sportivii români au avut o bună 
comportare, ei calificindu-se tn 
faza eliminărilor directe ți a 
recalificărilor, Marin Mustață, 
Ion Pantelimonescu, Mihai Frun
ză, Dan Marin, Emil Oancea, 
Cornel Marin și Ioan Pop nu- 
mărîndu-se printre candidați i la 
cele șase locuri din finală. Din
tre aceștia, numai ultimii doi, 
Cornel Marin și Ioan Pop, au 
realizat această performanță. 
Alături de ei, s-au calificat în 
ultimul act al „Cupei Carpați" 
trăgătorii unguri M. Gellert, 
G. Nagy și I. Varga, precum și 
sabrerul cubanez G. Salazar.

Cei doi sabreri români ajunși 
în finală ap trecut de elimină
rile directe astfel : C. Marin, 
10—5 cu Gellert și 10—9 cu 
Ortiz (Cuba), I. Pop eliminînd 
doi dintre coechipierii săi. Pan
telimonescu (10—5) și Frunză 
(10—6). Ei an evoluat și apoi 
foarte bine, fiind singurii care 
au încheiat finala cu eîte patru 
victorii : C. Marin — Varga și 
Gellert (5—1), Salazar (5—2), 
Pop (5—4), iar I. Pop — Nagy 
(5—2), Varga și Gellert (5—3), 
Salazar (5—4). Așadar, pentru 
desemnarea învingătorului, un 
meci de baraj între cei doi sa
breri români. Un ultim asalt 
deosebit de spectaculos și cu o

evoluție imprevizibil*  : Marin a 
fost condus eu 4—3, a egalat și 
apoi, după • prelungită tato
nare, Pop a cântat să-și pregă
tească atacul dar Marin l-a 
^urat*  un timp și a ciștigat cu 
5—4 !

Ce s-ar fi pitimplat dacă în 
proba individuală ar fi parti
cipat și Alexandru Nilca, recent 
tiștigător al unor mari turnee 
internaționale 7 Ne-a răspuns 
unul dintre antrenorii lotului de 
«abie, Constantin Nicolae ; il
ea a fosț reținut sîmbătă în Ca
pitală pentru un examen. Dacă 
ar fi participat, probabil eă ba
rajul ar fi fost în trei...". O 
mențiune specială pentru concu
rentul cubanez Salazar, calificat 
direct în finală, in urma victo
riilor asupra lui Oancea (10—9) 
și ungurului Varga (10—8).

Iată clasamentul final al pro
bei individuale : 1. Cornel Marin 
(România) 4 v d.b., 2. Ioan Pop 
(România) 4 v. d.b., 3. Mikloș 
Gellert (Ungaria) 3 v., 4. Gyorgy 
Nagy (Ungaria) 2 v., 5. Gusman 
Salazar (Cuba) 1 v. (-7), 6.
Jozsef Varga (Ungaria) 1 v 
(-10).

Competiția pe echipe, desfă
șurată duminică, a debutat cu 
două mari surprize, din păcate 
una neplăcută pentru not După 
ce sîmbătă sabrerii din echipa 
României s-au comportat 13 
adevărata lor valoare, în proba 
pe echipe au ținut, parcă, să 
contrazică această evoluție. în
trecerea a debutat prin trei 
grupe preliminare, astfel alcă
tuitei L România II» U.R.S.S.,

AJ5.K. (R.D.G.), Tractorul; X 
Ungaria, Polonia, Bulgaria, 
România tineret ; 3. România, 
Cuba, Vasutas (Ungaria). Prima 
reprezentativă a României, după 
ce a trecut ușor de Vasutas 
(9—1), n-a putut trece insă de 
echipa Cubei (8—8), pierzînd in— 
tîlnirea la tușaveraj 
td.) 1 In timp ce Nilca 
ou realizat cite 3 v, iar 
rin 2, Pantelimonescu, 
apoi de Mustață, n-au 
nici un asalt. (Pentru 
Ortiz 3 v, Fernandez și 
2, 1). in asemenea condi
ții, de randament total opus al 
componenților echipei noastre, 
era greu de obținut victoria. A 
doua surpriză : Bulgaria — Un
garia 9—7 I Astfel, echipa Cubei 
s-a calificat în turneul pentru 
locurile 1—3, Împreună cu cele 
ale Bulgariei și U.R.S.S.

în turneul pentru desemnarea 
ciștigătoarei turneului s-au în
registrat rezultatele: Cuba — 
Bulgaria 9—4, U.R.&.S. —- Bul
garia 8—8 (62—60 t.d ), Cuba — 
U.R.S.S. 8—8 (64—63 t.d.), e-
chipa Cubei terminînd. astfel, 
pe locul întîi, urmată de 
U.R.S.S. și Bulgaria.

Prima echipă a României, în- 
trecind formațiile A.S.K. (9—3) 
și Ungariei (9—5),. a ocupat lo
cul 4.

(59—61 
și Pop 
C. Ma- 
jnlocuit 
câștigai
Cuba : 

Salazar

Tiber iu STĂM A

Sportul Pa g a 7-a



VIZITA PREȘEDINTELUI 
NICOLAE CEAUȘESCU 

IN S.U.A.
(Urmare din pag. 1) 

nauticii și cercetarea spațiului 
cosmic). Aici, inalții oaspeți ro
mâni sînt intimpinați de dr. 
Sigurd D. Sjoberg, director ad
junct al acestei gigantice în
treprinderi a N.A.S.A., și de 
cunoscutul cosmonaut John VV. 
Young, care le adresează calde 
cuvinte de bun sosit.

Gazdele invită pe președintele 
Nicolae Ceaușescu și pe to
varășa Elena Ceaușescu să vi
ziteze unele dintre cele mai 
importante complexe ale centru
lui spațial. -

Eugene F. Kranz, specialistul 
care a dirijat de pe 1‘ămint ca
merele de televiziune instalate 
pe Lună la prima aselenizare, 
înmîncază tovarășului Nicolae 
Ceaușescu o plachetă in rama 
căreia sînt cuprinse o imagine 
în culori a Pămintului fotogra
fiat de cosmonauții de pe nava 
,.Apollo 11“ și o emblemă pur
tată de aceștia pe costumele lor, 
însoțite de inscripția : „Exce
lenței sale, Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republicii Socia
liste România, cu ocazia vizitei 
Ia Centrul spațial Lyndon B. 
Johnson, 15 aprilie 1918“.

La încheierea vizitei, gazdele 
exprimă profunda gratitudine 
președintelui Nicolae Ceaușescu 
pentru cinstea făcută prin vi
zita la centrul spațial, pentru 
interesul manifestat față de 
preocupările și proiectele cos- 
monauților americani.

„Vă mulțumesc, Ia rindul meu, 
pentru primire și pentru expli
cații, spune tovarășul Nicolae 
Ceaușescu cosmonautului John
W. Young. Vă felicit, vă doreso 
să trăiți fericiți și vă urez să 
obțineți succese și cu nava pe 
care o veți conduce în viitor-.

Simbătă Ia amiază, in onoa
rea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. președintele Repu
blicii Socialiste România, și a 
tovarășei Elena Ceaușescu, Jim 
McConn, primarul orașului 
Houston și doamna Jim McConn 
au oferit o recepție la Clubul 
River Oaks Country.

In timpul recepției, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu s-a 
întreținut cu gazdele intr-o at
mosferă de caldă cordialitate.

Simbătă după-amiază președin

SPORTIVI ROMÂNI IN INTiLNIRI INTERNAȚIONALE
DUPĂ DOUA RUNDE în tur

neul feminin de șah de la 
Bydgoszcz conduce Nina Gurieli 
(Uniunea Sovietică) cu 2 p, ur
mată de Margareta Teodoreseu 
(România) cu l*/i  p, care in ul
tima rundă a remizat cu șa- 
hista bulgară Krumova.

LA LODZ A ÎNCEPUT UN 
TURNEU MASCULIN de șah. 
In a cărui primă rundă Teo
dor Ghițescu (România) a re
mizat cu Lukacs (Ungaria). Alte 
rezultate : Barczai — Skrobek 
%—‘A, Lengyel — Kelmers 
*/i—Vx Adamski — Nicholsson 
1—0.

IN ISRAEL au început între
cerile unuia dintre turneele de 
calificare pentru faza finală a

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
ATLETISM • In primul con

curs tn aer liber din u.R.S.S. 
la Kropotino (Cuban), Galina 
Semenova a sărit la lungime 

6,42 m. La 100 m Mihail Borisov 
a cîștigat cu 10,3.

AUTO • Raliul Portugaliei, 
probă contînd pentru campiona
tul mondial de raliuri, se va 
desfășura între 1» șl 23 aprilie 
cu participarea a 56 de concu
rent!. Printre favorițil cursei se 
numără italianul Sandro Munarl, 
suedezul Bjorn Waldegaard, 
francezul Bernard Daniche și 
finlandezul Hannu Mikkola.

BASCHET • La Izmir au con
tinuat meciurile turneului de 
calificare la juniori pentru cam
pionatul european : Franța — 
Scoția 100—63 ; Turcia — Tunisia 121—68.

HANDBAL > A început turne
ul masculin de la Doetinchem 
(Olanda). Primele rezultate : El
veția — Franța 22—15 (11—7) ;
Norvegia — Olanda 21—16 (12—10).

HOCHEI • La TepIIce, In meci 
revanșă : Cehoslovacia — R. D. 
Germană 10—0 (5—0, 2—6. 3—0) 
• La Kempten (R.F.G.) : R. F.

tele Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu a vizitat una din 
marile unități ale companiei 
americane „Cameron Iron
Works" din Houston, specializa
tă in producția de țevi prin 
extruziune.

★
După Încheierea vizitei la 

Houston, președintele Republicii 
Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și tovarășa 
Elena Ceaușescu, precum și 
persoanele oficiale care ii înso
țesc au sosit simbătă după-a- 
miâză la New Orleans, cel mai 
mare dintre orașele statului 
Louisiana, mare port la vărsa
rea fluviului Mississippi în 
Golful Mexicului. Pe aeroportul 
internațional, împodobit cu dra
pelele de stat ale României și 
S.U.A„ solii poporului român 
sînt intimpinați de Moon Lan
drieu, primarul orașului, cu so
ția. de membri ai Comitetului 
pentru relații internaționale,
J. W. Amoss, șeful companiilor 
de navigație, Basil Rusovich jr., 
președintele Centrului interna
țional al comerțului din 
statul Louisiana, cu soția. 
Marry M. England, președintele 
Camerei de comerț din New 
Orleans, cu soția, Michael J. 
Molony, președintele Consiliu
lui de directori al portului, cu 
soția, și numeroase alte oficia
lități locale, reprezentanții unor 
organisme economice și comer
ciale cu sediul in acest oraș.

La scara avionului, in fața 
căreia a fost desfășurat un co
vor roșu, primarul orașului, a- 
dresind inalfilor oaspeți un căl
duros bun venit, inminează 
președintelui României, tovarășnl 
Nicolae Ceaușescu, diploma de 
cetățean de onoare al New Or- 
leansulul. Doamna Landrieu e- 
feră tovarășei Elena Ceaușescu 
un splendid buchet de trandafiri 
roșii.

După încheierea ceremoniei 
primirii, coloana oficială de ma
șini, in care iau loc inalții oas
peți români, se îndreaptă spre 
hotelul Royal Orleans, ia car
tierul vechi al orașului, unde au 
reședința în timpul acestei eta
pe a vizitei de stat, pe care 
președintele Nicolae Ceaușescu 
o Întreprinde in S.U.A.

campionatului european feminin 
de baschet, programată in luna 
mai in Polonia. în primul joc 
al competiției, selecționata 
României a învins cu scorul de 
86—70 (54—42) formația Olan
dei. La turneu mal participă 
echipa Israelului.

IN FINALA PROBEI DE 
DUBLU A TURNEULUI DE 
TENIS de la Monte Carlo se 
vor întîlnl perechile Năstase, 
Filiol și Smid, P. Fleming. în 
semifinale Năstase, Filiol au în
trecut cuplul McNair. Ramirez 
cu 2—6, 6—3, 6—4, în timp ce 
Smid, P. Fleming au dispus cu 
0—8, 7—5, 6—4 de Peccl, Hi
gueras. în sferturi de finală 
Năstase șl Filiol au eliminat pe

Germania — Cehoslovacia (B) 
2—3 (0—1, 1—1, 1—0).

MOTO ■ Prima probă a cam
pionatului mondial la clasa 12S 
cmc s-a desfășurat In localitatea 
austriacă Launsdorf șl a fost 
ciștlgată de sportivul belgian 
Gaston Rahler („Suzuki”).

NATAȚ1E • La Austin (Texas), 
in bazin de dimensiuni reduse, 
a Început înțîlnirea internaționa
lă amicală de natațle dintre se
lecționatele masculine șl femini
ne ale S.U.A. și U.R.S.S. După 
prima zi de întreceri, înotătorii 
americani conduc cu scorul ge
neral de 112—52 p. tn proba fe
minină de 200 m bras, victoria a 
revenit înotătoarei americane 
Tracy Caullkins — 2:29,62. urma
tă de lulls Bogdanova (U.R.S.S.) 
— 2:30,21. Cu un rezultat bun s-a 
încheiat și proba masculină de 
100 m delfin, ciștlgată de Scott 
Spann (S.U.A.). cu timpul de 
52,2».

SCHI • Concursul de la Au- 
ron (Franța) a programat o nouă 
orobă masculină de<? slalom spe
cial. In care victoria a revenit 
sportivului japonez Toshihiro 
Kaiwa.

ȘAH • La Lvov, tn turneul 
zonal pentru campionatul mon

JUNIORII BURL ACU, GIRGAVU Șl JOIȚA 
CAMPIONI BALCANICI DE BOX

în localitatea iugoslavă Sla- 
vonski Brod s-au încheiat du
minică întrecerile campionatelor 
balcanice de box rezervate ju
niorilor. Tinerii pugiliști români 
au realizat un bilanț bun, 8 din 
11 reușind să se califice pen
tru gala finală. In cursul a- 
cestei ultime reuniuni, trei bo
xeri români au obținut titlurile 
de campioni balcanici : Costel 
Burlacu (categoria muscă) — 
învingător prin abandon în pri
mul rund asupra bulgarului Ra- 
dev ; Vasile Girgavu (mijlocie 
mică) — învingător la puncte 
asupra iugoslavului Șkaro ; și 
Ion Joița (semigrea) — învin
gător tot prin abandon In pri
mul nmd asupra bulgarului Ni- 
kolov.

Iată rezultatele celorlalte par
tide finale : semimuscă — Le-

ÎNAINTEA C. M. DE BOX
• Din delegația ungară pen

tru C.M., cu 11 titulari, se dis
ting : Sandor Orban (semimua- 
că), Andras Boi os (semi ușoară) 
și Lâszla Juhăsz (ușoară).

• Șl Bulgaria va prezenta 
la Belgrad echipă completă. 
Din ea va lipsi insă cunoscutul 
pugilist Pehlivanov. Printre cei 
mai buni sînt menționau ■ 
Plamea Kamborov (cocoș), 
Gheorghi Gheorghiev (semi
muscă), Plamea Iankov (semi- 
mijlocie). Ilia Angbelov (mij
locie) fi Atacat Suvandjiev 
(grea).

Barazzutti, Zugarelli cu 3—8, 
7—6, 6—X

ÎN TURNEUL FEMININ DE 
ȘAH de la Budapesta, conduc 
după 3 runde Eretova (Ceho
slovacia) fi Veroczi (Ungaria) 
cu cite 2 p (1), urmate de Mar
gareta Moreșaa (România) fi 
Maia Ciburdanidze (U.R.S.S.) cu 
cite 2 p.

LA TURNEUL DE POLO PEN
TRU JUNIORI DE LA SOFIA, 
selecționata română a remizat 
cu Polonia (6—6) și a pierdut 
la Cehoslovacia (4--8). Alte re
zultate : Ungaria — Polonia 11— 
6, Uniunea Sovietică — Iugo
slavia 11—8, Bulgaria — Ceho
slovacia 6—5, Iugoslavia — Un
garia 9—7, Uniunea Sovietică— 
R. F. Germania 8—8.

dial, după | runde conduce Iurl 
Balașov cu 4 p, secundat de 
Gulko șl Vaganlan cu cite 3'/> p.
• După 7 runde In turneul de 
la Wellington (Noua Zeelandă), 
conduce marele maestru filipi- 
nez Eugene Torre, cu «'/> p.

TENIS • In sferturile de fi
nală ale turneului de la Monte 
Carlo, Ramirez l-a eliminat cu 
2—6, 6—0, 6—3 pe principalul fa
vorit Vilas, iar BarazzutU l-a 
Învins cu 6—2, 7—5 pe Panatta.
• Rezultate din turul doi al 
turneului feminin de la Hilton 
Head (Carolina de Sud) : Evert 
— Jausovee 6—0, 6—1 ; Duvall — 
Turnbull 6—4. 6—2 ; Casals — 
Zlegenfus 6—4, 6—4. • La Gua
dalajara : Newcombe — Stewart 
6—1. 6—7, 6—3 ; Maxer — Lara 
6—1. 2—6, 6—1 ; Ruffels — Ycaza 
6—X 6—3.

TENIS DE MASA e Orașul ce
hoslovac Vlasim a găzduit finala 
„Cupei campionilor europeni*  
(feminin), în care s-au Intîlnit 
echipa locală Spartak șl forma
ția „Statistika*  din Budapesta. 
Sportivele ungare au cîștigat cu
5—2, cucerind trofeul (Klshazi a 
dispus de Kosthova cu 2—0 șl 
de Jljkove tot cu 2—0).

MARSLENA NEACȘU, Pf LOCUL DOI 
ÎN „TURNEUL CAMPIONILOR '

După ce în anii anteriori 
Nadia Comăneci (1975) și Teo
dora Ungureanu (1978 șl 1977) 
și-au înscris numele pe lista 
cîștigătoarelor „Turneului cam
pionilor", iată că în acest an o 
nouă gimnastă româncă se află 
printre laureatele acestei tradi
ționale și prestigioase compe
tiții. găzduită anual de capita
la Angliei : este vorba de Ma
ri lena Neacșn, componentă a 
lotului republican al țării, caro 
s-a situat pe locul secund in 
concursul desfășurat simbătă 
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șev (Bulgaria) b.p. Dumitru 
Șchiopu ; cocoș — Acimovid 
(Iugoslavia) b.p. Gheorghe Ne- 
goiță; pană — Marovid (I) b.p. 
Pencev (B) ; semlușoară — To
dorov (B) b.p. Mașlar (I) ; u- 
șoară — Dauti (I) b.p. Dumitru 
Vilcu; se mi mijlocie - Petko- 
vid (D b.p. Ștefan Imbre ; 
mijlocie — Or.kov (B) b.ab. 1 
Mihai Pascal; grea — Stoime- 
nov (B) b.p. Lojea (I).

În ultimele loc apariții In se
mifinale, boxerii români obți
nuseră următoarele rezultate : 
pană — Pencev (B) b.p. Titl 
Cercel ; semimijlode — Ștefan

MECIURI 
INTERNATIONALE

• Echipa Ungariei, calificată 
pentru turneul final al campio
natului mondial din Argentina, 
a susținut la Budapesta, in fa
ța a 40 000 de spectatori, un 
med de verificare In compania 
reprezentativei Cehoslovaciei. 
Fotbaliștii unguri an cîștigat cu 
scorul de 2—1 (2—0), prin go
lurile marcata da Nyilasi (min. 
J și 28). Pentru echipa ceho
slovacă a Înscris Kroupa, la 
minutul 65.

Selecționata Ungariei a ju
cat tn următoarea alcătuire : 
Gujdar — TSrOk (din min. 46, 
Martos), Kocsica, Kereki, J. 
Toth — Nyilasi, Pinter, Zom- 
bori — Fazekaș (din min. 68, 
Halasz), Torocsik, Varadi (din 
mia. 68, L. Nagy).
• Cupa înteramerfeană, dis

putată la Ciudad de Mexico, In
tre formația locală America și 
echipa argentinian! Boca Ju
niors, a revenit jucătorilor me
xicani cu 2—1 (1—1).
• La Tirana, Grecia — Alba

nia (echipe de tineret), 0—8.

CAMPIONATE
ITALIA (etapa a 27-a) : Bo

logna — Juventus 1—1 ; La- 
nerossi — Genoa 1—0 ; Milan —
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după-amiază la Londra. Deși a 
concurat ușor accidentată, Ma
dlena a dat dovadă de mare 
putere de luptă și de o bună 
pregătire, fiind în permanență 
în prim-planul întrecerii. Iată 
rezultatele : feminin — Diana 
Runbow (S.U.A.) 37,90, Marlene 
Neacșu 37,60, Barbara Robb 
(Anglia) și Silvia Hindorft 
(R.D.G.) ambele cu 37,30 ; mas
culin : Kurt Thomas (S.U.A.) 
57,65, Stoian Delcev (Bulg.) 
56,80, Aleksandr Popov (U.R S.S.) 
55,75.

Imbre b.ab. 3 Papagheorghla 
(Grecia) ; mjilocie — Mihai 
Pascal b. ab. 2. Radonid (I).

Astfel, pugiliștii noștri înche
ie cea de a 4-a ediție a tradi
ționalei competiții balcanice cu 
o ..recoltă" de 3 medalii de aur, 
5 de argint și 3 de bronz. Con
comitent, tinerii boxeri din Iu
goslavia și Bulgaria au obținut, 
la egalitate, cite 4 medalii de 
aur. 3 de argint și 3 de bronz.

Competiția a fost considerată 
drept un util test înaintea cam
pionatelor europene de juniori 
de la Dublin, din cursul lunii 
iunie.

Atalanta 0—1 ; Napoli — Fio
rentina 0—0 ; Perugia — Foggia
3—1 ; Pescara — Inter 2—1: To
rino — Lazio 1—0 ; meciul Ro
ma — Verona a fost aminat 
pentru miercuri 19 aprilie. în 
clasament : Juventus 39 p, To
rino 36 p, Lanerossi 35 p.

IUGOSLAVIA (etapa a 
25-a) : O.F.K. Belgrad — Osljek
3—0 ; Dynamo Zagreb — Sara
jevo 3—3 ; Iîajduk Split — 
Olimpia Ljubljana 1—0 ; Mostar
— Borac Banja Luka 3—2 ; 
Steaua roșie — Voivodina 1—0 ; 
Zenica — Partizan 0—0. Conduce 
Partizan — 39 p, urmată de 
Steaua Roșie — 38 p și Hajduk 
Split — 32 p.

U.R.S.S, (etapa a doua) ; Di
namo Kiev — Dinamo Tbilisi 
0—1 ! ; Kairat Alma Ata — 
Ț.S.K.A. Moscova 1—0 ; Ararat 
Erevan — Torpedo Moscova 
0—1 ; Cernomoreț Odessa — 
Spartak Moscova 2—1 ; Pahtakor 
Tașkent — Lokomotiv Moscova 
1—1. în clasament conduce Di
namo Tbilisi 4 p, urmată de 
Zenit Leningrad și Kairat Alma 
Ata — cite 3 p.

S.U.A. In prima etapă a Ligii 
Americii de Nord, la care par
ticipă 24 de echipe, dintre care 
22 americane și 2 canadiene, re- 
prezentînd orașele Vancouver și 
Toronto, „Cosmos" New York
— Fort Lauderdale 7—0.

Turnee Ia Houston, San Josâ (S.UJU) 
șl Nisa.
Suedia — R. F. Germania, la Stock
holm ;
Anglia — Brazilia, la Londra ; Iran 
Tara Galilor, la Teheran.
Concurs internațional, la Erevan.
„Cupa Dunării*  — seniori, la Llubllana. 
C.E. (greco-romane), la Oslo.
„Cupa Europei*  (echlpe-sable) sl „Cupa 
Hungaria*  (individual sabie), la Bu<Sa- 
pss-tsu
R. D. Germană — România (m, O. la 
Zeltz.
Polonia Peru, la Varșovia.


