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în ediția jubiliara a Diviziei A masculine de volei

DINAMO BUCUREȘTI REDOBÎNDEȘTE TITLUL DE CAMPIOANĂ
CLASAMENT FINALDerbyul Dinamo - Steaua (3-2), o confruntare de... orgoliu

Sîmbătă seara, în ultima zi 
a turneului final al campiona
tului masculin de volei, derby
ul Dinamo — Steaua n-a mai 
avut caracterul decisiv pentru 
cîștigarea titlului în această e- 
diție jubiliară (a 30-a) a Divi
ziei A. Pentru că, în primele 
două zile ale turneului final, 
celelalte participante — Explo

Lotul echipei Dinamo București, noua campioană a țării la volei 
masculin, de la stingă la dreapta : (rindul de sus) : George Eremia 
(revenit la clrma echipei pe perioada returului), Marian Mîțu, 
Giinter Enescu, Mircea Tutovan, antrenorul Wiliam Schreiber, 
Laurențlu Dumănoiu, Doru Grlgore, Dan Gîrleanu, medicul Mircea 
Cristea și masorul Ion Dumitrașcu ; in rindul de jos : Emllian
Vrincuț, Ștefan Băroiu, Teofil Chiș, Corneliu Oros, Marian Păușescu 

și Marius Căta-Chițiga

rări Baia Mare și Tractorul 
Brașov — au redus și, respec
tiv, anulat orice șansă a ste- 
liștilor de a-și reconfirma ti
tlul, la potou. în timp ce Di
namo, care avea deja un 
punct avans în clasament, în
vingea pe brașoveni și băimă- 
reni cu 3—0, ' Steaua avea să 
le cedeze cite două seturi!

Totuși, partida de sîmbătă 
seara, găzduită de sala Flo- 
reasca, unde au fost prezenți 
aproape două mii de specta
tori, s-a bucurat de același ca
dru specific finalelor în care 
se decide soarta titlului, ambi
ția ambelor echipe de a arăta 
suporterilor că merită din plin 
afecțiunea lor, entuziasmul 
„tribunelor", impresionanta ri
sipă de energie fizică și ner
voasă făcută de jucători, totul 
menținînd derbyul la o cotă 
ridicată. Dinamo, eliberată de 
emoții, dar dornică de a-și o- 
nora cel de al 9-lea titlu (la 
care se adaugă și cîștigarea 
competiției interne din 1964, 
„Cupa României", care a înlo
cuit campionatul), a început

MIERCURI, LA CRAIOVA, ROMÂNIA _ SPANIA ÎN CAMPIONATUL EUROPEAN DE FOTBAL

LA CRAIOVA: ANTRENAMENTE 
INTENSE FĂRĂ... RALACI

® „Probabilii** au jucat cu „posibilii** • Lucescu, acci
dentat, dar recuperabil • Numeroși suporteri urmăresc 
antrenamentele „tricolorilor** 0 Bălăci va fi operat de 

menise...
CRAIOVA, 1 (prin telefon). 

Botul reprezentativ de fotbal se 
antrenează cu intensitate la 
Craiova, dar același lucru se 
poate spune și despre... specta
torii olteni, care se pregătesc 
și ei cu mult entuziasm pentru 
examenul pe care îl vor da 
miercuri pe stadionul Central. 
Atît la antrenamentul de vineri 

41upă-amiază. de pe Stadionul 
tineretului, cit și la jocul la 
două porți de sîmbătă după- 
amiază, de pe stadionul Cen
tral. au asistat cite 7-8000 de 
spectatori. Ce dovadă mai bună 
pentru marele interes pe care 
îl stîmește aici jocul cu Spa
nia ?

Să trecem acum la prezenta
rea pregătirilor și a noutăților 
din lot. Așa cum se anunțase, 
sîmbătă după-amiază a avut 
loc un joc-școală. Au apărut în 
teren următoarele formații : 

tare, în ideea unei victorii cu
3—0. Oros, Dumănoiu, Tutovan, 
Enescu, Păușescu și Gîrleanu 
n-au precupețit nici un efort 
pentru a se detașa de adversa
rii lor. Astfel, deși preluarea 
n-a funcționat suficient de 
bine, Oros a alergat în două 
seturi cit în două meciuri, co- 
rectînd aproape totul și pu- 

nîndu-și în poziții favorabile 
trăgătorii, derutînd deseori pe 
steliști care, la rindul lor, lup
tau fără menajamente | bloca
jul dinamovist își confirma 
fază de fază reputația. Două 
seturi dominate, cu mici ex
cepții, de Dinamo, două seturi 
de zbucium și căutări pentru 
Steaua. Dar, ia începutul celui 
de al treilea, viitorii campioni 
au resimțit puternic marele 
consum de energie făcut pînă 
atunci, în timp ce ex-campio- 
nii își găseau echilibrul, mai 
ales datorită cîștigării locu'ui 
în sextet de către căpitanul e- 
chipei Petre Duduciuc (uitat 
mult timp pe banca rezervelor) 
și de către loan Țerbea. Steaua 
a găsit rezolvarea principalei 
probleme a meciurilor cu Di
namo : evitarea giganticului 
blocaj dinamovist și întărirea 
celui propriu. Și avea să cîș- 
tige clar următoarele două 
seturi, pe parcursul cărora însă 
coordonatorul dinamovist, 
Oros, a beneficiat de cîteva 
momente de respiro pe banca 
rezervelor. Iar Dinamo avea

„Probabilii" : Lung — M. 
Zamfir, Dinu, Sameș, Lucuță — 
Dumitru, Boloni, Bălăci — Lu
cescu, D. Georgescu, Marcu ;

„Posibilii" (plus cîțiva jucă
tori de la Univ. Craiova) : N. 
Răducanu — Negrilă, Bumbescu, 
Ștefănescu, Tilihoi — Romilă, 
M. Răducanu, Beldeanu, Cir- 
țu — Crișan, C&mătaru. In a- 
ceastă primă repriză, „posibilii" 
au jucat cu mai mult nerv, de- 
tașîndu-se combinațiile cuplului 
M. Răducanu — Cîrțu. „Pro
babilii" au evoluat mai reținut, 
efectuând mai mult acțiuni o- 
fensive de surprindere. în a- 
ceastă parte a jocului-școală 
au înscris Dudu Georgescu, res
pectiv M. Răducanu.

Eftimie IONESCU
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să renască în setul decisiv și 
să-si adjudece victoria finală 
cu 3—2 (9, 10, —8,-7, 5). Arbi
trii C. Mușat și E. Ududec au 
condus bine formațiile : DINA
MO — Dumănoiu, Păușescu, 
Enescu (Chiș), Tutovan (Vrîn- 
cuț), Gîrleanu, Oros (Chiș, 
Căta-Chițiga) | STEAUA — 
Chifu, Ion (Duduciuc), Pop, 
Iuhasz (Țerbea), Ionescu (Iu- 
hasz), Macavei (Mina).

O victorie la limită, obținută 
cu prețul unor mari eforturi, 
dar care face din Dinamo o 
merituoasă cîștigătoare a titlu
lui național.

în celălalt meci, — arbitrat 
bine de D. Rădulescu și I. Ni- 
culescu, Explorări Baia Mare 
— Tractorul Brasov 3—1 (16, 
—11, 6, 12).

Aurelian BREBEANU ■

Cupele europene la handbal

DEȘI VICTORIOASE iN AMBELE PARTIDE-RETUR, 
ECHIPELE NOASTRE AU RATAT CALIFICAREA ÎN FINALE

Infiltrat printre patru apărători de Iu Empor Rostock, Mircea 
Bedivan înscrie din plonjon Foto : Dragoș NEAGU

LA MADRID: DESTULE 
semne de Întrebare... 
© Asensi — recuperat 0 Migueli, Leal, Heredia și San- 
tillana — rămin acasă 0 Spaniolii sosesc astăzi, in 

frunte cu Pablo Porta, președintele federației de fotbal
Ladislau Kubala a încheiat 

duminică dimineață pregăti
rile jucătorilor- pe care i-a 
convocat pentru întîlnirea de 
miercuri, de la Craiova, cu 
echipa României. El a anun
țat însă că formația spaniolă 
nu va fi cunoscută decît marți, 
după antrenamentul pe care 
îl va desfășura în orașul gazdă 
a întîlnirii. Kubala trebuie să 
gîndească mult ce are -de fă
cut acolo, la Craiova, ce ju
cători pot fi cei mai utili pen
tru a-și atinge obiectivul, a- 
dică un rezultat egal în cel 
mai rău caz.

în ultima perioadă, Kubala 
a avut multe dificultăți în 
privința lotului. După renun
țarea la Migueli și Heredia, 
după indisponibilitățile lui Ca
macho, Leal, Juanito, Miguel 
Angel, a venit și aceea a lui 
Asensi. Dar proba la care a- 
cesta a fost supus vineri a

MARE E SPORTUL PITIC
Șl FRUMOS, CA FĂT-FRUMOSI...

Festival culturaî-sportiv dedicat 
Anului Internațional al Copilului

Momente aplaudate în sala de sport a Școlii generale nr. 77, 
gazda unui frumos concurs rezervat celor mai mici sportivi din 
Sectorul 3 al Capitalei Foto : I. MIHĂICĂ

Mare e sportul pitic ! Și fru
mos, ca Fât-Frumos ! Intri, să 
zicem, în sala de sport a Școlii 
generale nr. 77 din Pantelimon, 
unde se desfășoară un concurs 
rezervat copiilor din grădinițe. 
Intri atent, privind tot în po
dea, spre a feri mini-echi.pele 
care își fac încălzirea. Nu, sala 
e mare, una dintre cele mai 
mari din Capitală, echipele sînt 
însă multe — 18 numai la gim
nastică ! — plus cele de atle
tism, plus cele de pistolari etc. 
De pistolari gravi, nerăbdători, 
gata să ia poziție in stand, să 
tragă In țintele de la 3 metri 
cu... formidabilele lor pistoale 
marca „Metaloglobus" !

dat rezultate pozitive și se 
speră ca el să se refacă pen
tru a putea juca în meciul de 
la Craiova. Această veste plă
cută s-a văzut însă eclipsată 
de indisponibilitatea lui San- 
tillana, care nu va-mai face 
deplasarea.

Cînd s-a știut că nu va fi 
posibil să se conteze pe Mi
gueli și Heredia, Kubala a 
convocat în locul lor pe Car
rasco de la Barcelona și Arias 
de la Valencia, amîndoi com
ponent ai selecționatei spa
niole, angajată în calificarea 
pentru Olimpiadă. Ținînd sea
ma de toate acestea, se pare 
că, fără a ne aventura în an
ticipări, formația probabilă de

Jesus FRAGASO del TORRO 
„Marca" - Madrid

(Continuare în pag. a 4-a)

Mare e sportul pitic ! Și fru
mos ca Primăvara 1 Cei peste 
250 de copii din grădinițele 
Sectorului 3 s-au adunat pen
tru deschiderea festivă. Costu
me de gimnastică albastre, por
tocalii, albe, verzi — toate cu
lorile pământului I Apoi, eșar
fe. umbreluțe, cercuri, băsmă- 
luțe. costume naționale. Pe 
băncile scunde, părinții („Tata? 
Maistru Ia întreprinderea Repu
blica. Mama ? Șef de echipă 
la F.R.B."). în sfîrșit, începe 
„Festivalul Copilului", mani
festare cultural-sportivă desfă-

Vasile TOFAN

(Continuare in pag. 2-3)

Sîmbâtâ și duminica, la Baia Mare 
și București, reprezentantele noastre 
în cupele europene de handbal au 
susținut intilnirile retur din cadrul 
semifinalelor. Deși ambele au cîș- 
tigat (H.G MINAUR - S.C. MAG* 
DEBURG 26-22 și DINAMO - EM
POR ROSTOCK 22-18), nici una na 
s-a calificat In finale. Spre decep
ția miilor de suporteri, prezenți în 
tribune, in jurul micilor ecrane sae 
al aparatelor de radio, handbaliștii 
români n-au putut depâși handicapul 
celor B și — respectiv — 5 goluri 
din tur. Astfel, Dinamo București 
părăsește Cupa campionilor euro* 
peni, iar H.G Minaur Cupa cupelor.

DINAMO - EMPOR 22-l«.
DAR CAMPIONII NOȘTRI

MAI AVEAU NEVOIE
DE ÎNCĂ DOUA GOLURI

Chiar și la ora cînd scriem 
aceste rânduri ni se pare de 
necrezut că Dinamo București 
n-a trecut de Empor Rostock, 
campioana R. D. Germane, că 
Penu și ai săi n-au reușit să-l 
învingă pe oaspeți la cel pu
țin 6 goluri... Incredibil pentru 
că Dinamo este mai valoroasă 
decit Empor, incredibil pentru 
că handbaliștii noștri dețineau 
șansa de a juca returul pe te
ren propriu, incredibil pentru 
că în min. 14 conduceau cu 
7—3. în min. 22 cu 10—6, in 
min. 41 cu 16—11, iar în min. 
47 cu 18—13 și deci erau în. 
pragul depășirii handicapului 
încă de atunci cînd mai erau 
multe sau foarte multe minute 
de joc. De fiecare dată, insă, 
adversarii au fost cei care au 
refăcut handicapul și nu dina- 
moviștii, care și-au subminat 
șansele greșind * copilărește în 
atac sau lăsînd culoare de șut 
in apărare...

Dinamo București a pierdut — 
prin cele două goluri pe care 
nu și le-a putut adăuga Ia ac
tiv — șansa de a cîștiga presti
giosul trofeu continental întru- 
cît adevărata finală a fost a- 
ceastă semifinală ! A fost, fără 
îndoială, prea mic avansul cu 
care campionii noștri au încheiat 
prima repriză (12—10) și a fost, 
îndeosebi, lipsit de orizont fina
lul. în min. 57, cînd mai erau 
4 min. de joc, ei conduceau cu 
22—18 și chiar dacă arbitrii 
(care au fragmentat jocul în 
întreaga repriză a doua, râpin-

Hristache NAUM

(Continuare in pag. a 4-a)



DINAMO FACE K. 0; PE RAPID: 14-5 LA POLO
Micul maraton al polo-ului 

— trei tururi (cite 15 jocuri 
pentru fiecare echipă) în 25 de 
zile — a luat sfîrșit cu meciul 
dintre Dinamo și Rapid, înche
iat cu un scor aproape incre
dibil. Formația din șoseaua 
Ștefan cel Mare a atacat din 
primul și pînă în ultimul mi
nut cu o vigoare remarcabilă, 
a realizat contraatacuri spec
taculoase și combinații tactice 
mult aplaudate de numeroșii 
spectatori, făcîndu-și adversara 
pur si simplu K.o.: 14—5
(3—1, 1—0, 4—1, 6—3).

Dinamo — o recunoaște toa
tă lumea — a jucat ieri dimi
neața, în bazinul de la Flo- 
reasca, în stil de mare campi
oană. Băieții conduși de Iuliu 
Capșa nu și-au lăsat adver
sarii să respire nici un mo
ment, Adrian Munteanu și 
Liviu Răducanu au șutat de la 
8, 10 m și chiar de la distanță 
mai mare în stilul celebrului 
Farago, nelăsînd nici o șansă 
portarilor feroviari ; Dinu Po
pescu, Viorel Rus, Adrian 
Nastasiu, sprijiniți efectiv de 
mai tinerii lor coechipieri 
(Șerban Popescu, Eugen Io- 
nescu, Radu Mirea sau Doru 
Ciobăniuc), au combinat _ cu 
multă ingeniozitate, marcînd 
14 goluri din acțiune sau din 
inferioritate numerică. Iată un 
caz mai rar întîlnit în lumea 
polo-ului ...

Jucătorii Rapidului au făcut 
practic tot ce a fost posibil 
timp de două reprize. Toate 
încercările lor s-au lovit însă 
de un zid de nepătruns, pe 
care l-am numi Doru Spînu. 
Acesta a avut uneori inter
venții aproape de necrezut, 
astfel încît, spre sfîrșitul me

Viorel Rus, unul dintre cei mai valoroși atacanți dinamoviști in 
actualul campionat, intr-o atitudine caracteristică, ieri, in partida 
cu Rapid (14—5), Foto : L MIHAICA
ciului, adversarilor Ie-a fost 
pur și simplu teamă să mai 
șuteze spre poarta sa 1 Singu
rul lucru supărător la acest 
meci, plăcut dealtfel de urmă
rit, a fost atitudinea conducerii 
tehnice a Rapidului, care îna
inte de joc a contestat faptul 
că Dinamo a folosit (perfect 
regulamentar) 15 jucători In 
turneul de la București ? 1 ? 
Era, credem, mai bine dacă 
tehnicienii feroviari s-ar fi 
preocupat în principal de gă
sirea celei mai bune tactici 
pentru partida care urma... R. 
Timoc și R. Schilha au con
dus foarte bine un joc 
le-a ridicat prea mari 
me.

în celelalte meciuri. 
Cluj-Napoca a obținut două

victorii clare : 9—3 (2—1, 2—1, 
1—0, 4—1) cu C.N.ASE și 11—5 
(2—2, 2—3, 4—0, 3—0) cu Crișul 
Oradea, rămînînd pe locul se
cund al clasamentului, la 6 
puncte diferență de lider. La 

-capătul unor partide foarte e- 
chiiibrate, Rapid a învins (sîm
bătă) pe Progresul cu 6—5 
(2—1, 1—1, 1—2, 2—1), iar a- 
ceasta din urmă a cîștigat din 
nou derby-ul codașelor : 6—4 
(1—1, 2—0, 1—1, 2—2) cu C.N.
ASE. în sfîrșit, Dinamo — Cri
șul 10—7 (4—0, 3—2, 1—4, 2—1). 
Campionatul se întrerupe

Divizia A la baschet feminin

CRIȘUL ORADEA: I-I IA TIMIȘOARA,
In Divizia A la baschet femi

nin s-au disputat sîmbătă și du
minică jocurile unei noi etape, 
lată rezultatele și unele amănun
te de la meciuri.

OLIMPIA BUCUREȘTI — UNI
VERSITATEA CLUJ-NAPOCA 
1-1 : 70—74 (41—41) și 75-74
(40—45). „Remiză" echitabilă. ‘ In 
ambele întâlniri, victoria putea 
reveni fiecărei echipe. Clujenceie, 
cu o talie ridicată, s-au impus în 
lupta sub panouri și prin evolu
ția excelentă a Doinei Prăzaru- 
Mathe, care a Înscris în ambele 
partide 71 de puncte. Gazdele au 
răspuns adversarelor lor mai 
înalte cu un joc în viteză și cu 
o bună circulație în teren. La 
Olimpia s-a făcut însă simțită 
lipsa lui Tarantino (accidentată), 
care nu a putut fi suplinită cu 
eficiență de înlocuitoanea 
Coșgetere : Bîră 18+26, Nicolau
18+10 de la bucureștence, res
pectiv Prăzaru-Mathe 82+39, 
Clubăncan 14+7. (D. DANIEL — 
coresp.).

P.T.T. BUCUREȘTI — MOBILA 
SATU MARE 0—2 : 57—94 (37—40) 
și 73—109 (33—59). Sătmărencele au 
avut în internaționala Diana Bă- 
laș o jucătoare de excepție. Pe

sa.

lingă faptul că a jucat foarte 
bine, Balaș a fost și eficace, reu
șind 70 de puncte în ambele me
ciuri. (D DIACONESCU — 
coresp.).

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA— 
CRIȘUL ORADEA 1—1 : 72—63
(32—28) Și 50—110 (26—66). pre
supusul derby din orașul de pe 
Bega nu a corespuns decît în 
primul j-cc, în care timișorencele 
au evoluat bine, iar Rodica Goian 
s-a dovedit destul de eficace (21 
puncte). Partida de duminică a 
avut un aspect „liniștit- prin mo
dul cum au evoluat ambele echi
pe : gazdele complet blazate 
(mulțumite de succesul din ajun), 
iar oaspetele jucînd dezinvolt și 
etalînd evidente cunoștințe teh- 
nico-tactice. cele mai eficace : 
Go ian 214-5, Așteleanu 124-15, 
Gross 18+12 de la gazde, respectiv 
Szekely 12+19, Niculescu 18+16, 
Szabo 11+25. (C. CREȚU —
coresp.).

VOINȚA BUCUREȘTI — VOIN
ȚA BRAȘOV 2—0 : 62—48 (31—22) 
și 60—58 (35—27). Baschetbalistele 
ambelor formații au căutat și. în 
mare parte, au reușit să evolue
ze la un bun nivel. Bucureșten
tele au jucat sîmbătă sigure pe 
ele, nu s-au hazardat în atacuri

care nu 
proble-

Voința

Etapa inaugurală a „Cupei F. R. M.“

IN SATUL ClNDEȘTI, PESTE 6000 DE SPECTATORI!
BUZĂU, 1 (prin telefon). Eta

pa inaugurală a „Cupei F.R.M." 
la motocros, desfășurată dumini
că pe traseul de la marginea sa
tului Cindești (situat la circa 15 
km de Buzău), în organizarea 
asociației sportive I.T.A. Buzău, 
a reunit aproape 60 de alergă
tori de toate categoriile din 12 
secții moto.

Seniorii și motocidiștii din 
categoria tineret au luat startul 
In comun, efectuând două manșe, 
fiecare a cite 40 de minute, plus 
două ture. Traseul lung (peste 2 
km) și cu un mare coeficient de 
dificultate a supus pe alergători 
șl mașinile lor la un serios exa
men. Din păcate. Ia seniori am 
numărat pe degetele unei singu
re mîlni sportivii care au mers 
... șnur. Eduard Laub, Ion Plu- 
g.iru șl Alexandru Enceanu au 
fost principalii animatori In ab
sența campionului țării, Emest 
Miilner, care s-a accidentat săp- 
tâmlna trecută la un antrena
ment. Ceilalți favoriți, Aurel Io- 
nescu. Paul FiUpescu șl Mihai 
Banu, au avut diferite defecțiuni 
mecanice. Dealtfel, în cele două 
manșe ia seniori și tineret s-a 
înregistrat un adevărat record de 
abandonuri — 12, ceea ce denotă 
și o evidentă neglijență a unor 
antrenori și sportivi care nu 
șl-au verificat șl reglat cu aten
ție motoarele.

La „tineret", lupta pentru vic
torie a fost mal spectaculoasă. 
Au condus, pe rind, P. Titilencu 
(cit l-a funcționat motocicleta), 
Cs. Gyurka șl C. Vlad, acești 
alergători aproplinou-se de nive
lul seniorilor. Mult gustate de 
cel peste 6000 de spectatori au 
fost întrecerile juniorilor mid și 
mari, care au avut in Florian 
Pop șl, respectiv, Toma Dulea 
merituoși învingători.

REZULTATE TEHNICE — se
niori — clasa 250 cmc: 1. E. 
Laub (Electro Sf. Gheorghe), 2. 
I. Plugaru (Steagul roșu Brașov), 
3. Ai. Enceanu (St. r. Bv), 4. C. 
Băjan (Mușceluj Cîmptllung) ; ti
neret — cl. ptaă la 400 cmc : 
1. cs. Gyurka (Electro Sf. Gheor
ghe), 2. C. Vlad (Mușcelul Cimpu- 
lung), 3. Fr. Fodor (Electro Sf. 
Gheorghe), 4. L Mărgărit (Fla
căra Automecanica Moreni) ; ju
niori mari — cl. 50 cmc : 1. T. 
Dulea (St. r. Bv.), î. C. Stan 
(Flacăra Automecanica Moreni), 
3. D. Cojan (Torpedo Zărnești) ; 
juniori mici — cl. 50 cmc : 1. FI. 
Pop (I.B.A. Tg. Mureș), 2. D. 
Roșdnczl (I.R.A. Tg. Mureș), X 
E. Moașa (St. r. Bv.).

Pe echipe, etapa a fost câști
gată de către motocidiștii de ia 
Steagul roșu Brașov și Electro 
Sf. Gheorghe — care au totali
zat fiecare cite 40 p.

Troian IOANIȚESCU
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în Divizia A la popice GAZDELE AU DOMINA
Campionatul
acum timp de șase săptămîni, 
urmînd să fie reluat cu par
tidele ultimului tur, In luna 
mat

CLASAMENTUL LA ZI
15 13 1
15
15
15
15
15

1. Dinamo
2.
3.
4.
5.
6.

Voința
Rapid
Crițul 
Progresul 
C. N. A.S.E.

10 1
7 5
5 2

1 147- SO 27
4
3
8

2 2 11
2 1 12

127- 96 21
105- 85 19 
102-120 12

6
5

102-141
84—145

Adrian VASILIU

In etapa a XlV-a a campionatului Diviziei A la popice, disputata 
sîmbătă și duminică, «-au Înregistrat următoarele rezultate :

FEMININ • RAPID BUCU
REȘTI — VOINȚA GALAȚI 2520 
— 2386 p <1 (scor individual 5—1). 
Derbyul seriei Sud, Rapid (locul 
I cu 20 p) — Voința (locul 2 cu 
20 p), a revenit clar bucureșten- 
ceior, care au jucat foarte bine, 
obțlnlnd cel mai mare punctaj 
ai arenei cu materiale de joc din 
plastic. Rapid a dovedit din nou 
că este cea mai în formă echipă 
din actualul campionat și cu a- 
ceastă victorie și-a asigurat par
ticiparea la turneul final pentru 
desemnarea formației campioane.

FINAL DISPUTAT ÎN ÎNTRECEREA 
SERIEI SECUNDE A DIVIZIEI DE HOCHEI

au 
și 

de

3—2

MIERCUREA CIUC, 1 (prin 
telefon). După o zi de odihnă, 
turul V din cadrul seriei se
cunde a Diviziei naționale A 
de hochei a continuat cu jocu
rile penultimei etape, care 
oferit cele mai interesante 
cele mai echilibrate întîlniri 
nînă acum.
AVlNTUL GHEORGHENl 
METALUL RADAUTI

(0—1, 3—1, 1—0)
După o luptă acerbă, dar 

de toată frumusețea, echipa 
învingătoare s-a profilat abia 
în final. Șansa a zîmbit. în 
c"’e din urmă, formației din 
Gheorgheni, care a demonstrat 
un plus de vigoare si de con
centrare în ultimele minute ale 
partidei. Au înscris: GySrgy (2), 
Tamas — Dentru învingători, 
respectiv Șomoleac și Sfichi. 
LICEUL NR. 1 M. CIUC — 
AGRONOMIA CLUJ-NAPOCA 

6—6 (4—2. 1—3. 1—1)
Conduși cu 4—0 si 5—4, stu-

denții au găsit, totuși, resur
sele necesare pentru a smulge 
un rezultat de egalitate. în- 
tr-un 
ment 
dut.
(mai 
finalul întîlniriî) și fată 
forma excelentă pe care o 
monstrează. scorul final îi 
dreptățește pe elevi. Autorii 
golurilor : Kemeneș (2), Torzak, 
Todoran. Merko și Deneș pen
tru Liceul nr. 1, Gyorgypal (3), 
Sallo (2) și Gego 
nomia.

Duminică s-au 
mele două jocuri 
al campionatului. încheiat 
următoarele rezultate : 
AVÎNTUL GHEORGHENl 

TÎRNAVA ODORHEI 
10—1 (2—L 5—0, 3—0) 

LICEUL NR. 1 M. CIUC 
METALUL RADAUTI 
3—4 (1—3 0—1, 2—0)

V. PAȘCANU-coresp.

joc care* — la un mo- 
dat — părea sigur pier- 
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disputat ulti- 
ale turului V

cu

ÎN CAMPIONATUL DE RUGBY, STEAUA A REALIZAT
SCORUL ETAPEI (23-3 cu Sportul studențesc)

Dinamo învinge Farul la Con
stanța; Știința Petroșani cîști- 
gă la București în fața Rapi
dului, în timp ce Steaua și-a 
intrat din nou „în mână", fă- 
cind scor cu Sportul studențesc. 
Universitatea Timișoara merită 
felicitări pentru a doua victorie 
consecutivă în deplasare. Cam
pionatul de rugby se strânge, 
iar Farul pare că și-a pierdut 
cununa. Iată însă amănunte de 
la meciurile etapei.

B.C. SPORTUL STUDENȚESC 
— STEAUA 3—23 (3—4). Jucată 
sîmbătă după-amiază. in Tei, 
această partidă a putut părea 
multora dintre cei care au ur
mărit-o de-a dreptul paradoxa
lă. O primă repriză pe care 
rugbyștii militari au dominat-o 
copios (primele 30 de minute 
fiindu-!e Ia discreție) s-a în
cheiat cu un scor minim : 4—3 
(o încercare la colț reușită de 
Fuicu, in min. 24. contra o lo
vitură de nedeapsă. Rădulescu, 
min. 33). Și, în fine, o a doua 
jumătate de partidă mult mai 
echilibrată, cu un team stu
dențesc agresiv, inventiv, decis 
să dea o replică pe măsura va
ier: i adversarului. Acum (ciu- 
<' ‘). scorul a luat proporții ne
bănuite. dar într-un singur 
sens : 23—3 ! Asta înseamnă, 
dună părerea noastră, că Steaua 
a jpeat bine și, avind o linie a 
treia suverană (Murariu, Marin 
loaeseu, Achim), a creat și con
dus excelente acțiuni de atac, 
dintre care două s-au trans
format în „eseiuri" (Teleașă,

în min. 71, și Dima, în min. 
76. la această din urmă fază 
cosemnatar fiind și Murariu, 
care a inițiat-o de pe aripa 
stingă). Un real aport l-a avut 
la acest succes și „uvertura" 
militarilor, Codoi, care a reali
zat 11 puncte (min. 44 — l.p. j 
min. 53 — Lp.c.;min. 56 — idem; 
min. 76 — transformarea încerc, 
lui Dima). ca și „demiul" Su- 
ciu, din zi în zi mai sigur, mai 
inspirat. Din cealaltă tabără, 
care a fost dominată net pe 
înaintare, foarte bine s-au com
portat cei doi frați Hariton, 
care au realizat. în centrul li
niei de treisferturi (deși Andrei, 
din motive fortuite, a jucat 
pe aripă), acțiuni de mare fi
nețe (min. 59 — Andrei trece 
prin tot dispozitivul Stelei, pa
sează cu adresă lui Leșeanu 
care nu poate realiza ; min. 78 
— fratele său mai mic, Costea. 
îl imită, dar, din păcate pentru 
echipa sa, fără efectul așteptat). 
Partida a fost condusă excelent 
de Paul Soare (Buc.).

R. C. GRIVIȚA ROȘIE — PO
LITEHNICA IAȘI 15—3 (15—3). 
Meci agreabil și mult mai echi
librat decit arată 6corul. ieșenii 
constituind realmente o surpri
ză plăcută prin jocul lor avîn- 
tat, curat. Păcat că le lipsește 
decizia in momentele de finali
zare. Remarcări : Vlad Vasile, 
Paul Russe, Pena, Stancu, Si- 
mion (Grivița Roșie) ; Nemes- 
niciuc, Zamfir, Măcăneață, Flo- 
rescu (Politehnica). Punctele 
au fost realizate de j Stancu

(min. 32 încerc.), Simion (min. 
9, 13 și 23 din lj>. și min. 32 
tr.) ; respectiv Benedek (min. 
24-l.p.). Arbitrul Gh. Luca 
(Brașov) a condus satisfăcător, 
îi reproșăm, totuși, că a privat 
ambele echipe de cite o încer
care (ieșenii —în min. 15 prin 
Nemesniciuc; apoi gazdele, în 
min. 67, prin Paul Russe) anu
late pentru cite im ..înainte" in 
but. pe care noi, ca și mulți 
alții, nu ie-am văzut.

Dimitrie CALUMACHl

RAPID — ȘTIINȚA PETRO
ȘANI 12—16 (6—3). Rugby spec
taculos în Giulești. cu un ultim 
sfert de oră incandescent, năs
cut la o eroare a tinărului ar
bitru O. Ionescu, din Constanta, 
care a debutat în Capitală. Fe
roviarii au jucat fără comple
xe, cu obișnuitul lor travaliu 
îndrăcit și cu placaje ne
iertătoare reușind să fringă jo
cul riguros al oaspeților — cam 
obosiți sîmbătă — și să condu
că cu 12—3 și 12—6! în min. 64 
însă, în ,,22“-ul gazdelor, doi pe- 
troșeneni comit „înainte", arbi
trul nu e pe fază, Știința continuă 
acțiunea, presează. Apoi margi
ne, aglomerare și Băloi înscrie 
eseu. Rapid cade nervos (dis
cuții. proteste vehemente în 
teren și tribune), nu-și mai gă
sește cadența, greșește tactic, 
Nedelcu și Dinu semnînd vic
toria lucidității prin două abile 
„drop“-uri. Au mai punctat: 
Șișiu — 2 l.p.+tr., I. Stoica —

încercare pentru Rapid, respec
tiv E. Stoica (excelent în finalul 
meciului) — l.p. și Nedelcu — 
drop. Știința culege astfel, în 
deplasare, 6 puncte In 4 zile 
și se arata o veritabHâ candi
dată la titlu.

Geo RAEȚCHI

FARUL — DINAMO 6-fl 
(6—0). Campionii au condus cu 
6—0 prin „drop-ul“ reușit de 
Bucos (min. 20) și transforma
rea unei lovituri de pedeapsă 
(min. 24) to< de către Bucos. 
în prima repriză ei au mai ra
tat multe ocazii, care după 
pauză s-au _. răzbunat. Con
stantin a punctat in min. 54 
din l.p. pentru Dinamo și tot 
el a transformat încercarea lui 
Nica (min. 72), servită pe... 
tavă, la 2 m de but, de Mo- 
trescu II. Foarte bun arbitrajul 
lui Th. Witting (Buc.). (C. PO
PA, coresp.).

Celelalte rezultate : TC MI- 
DIA-NĂVODARI — UNIVER
SITATEA TIMIȘOARA 0—10 
(0—0) (2 încerc. Matei ; o tr. 
Peter) ; POLITEHNICA CLUJ- 
NAPOCA — CSM SIBIU 15—6 
(8—3) ; RULMENTUL BÎR- 
LAD — MINERUL G.H. 25—3 
(6—3) ; ȘTIINȚA BAIA MARE— 
C.F.R. BRAȘOV 24—0 (12—0) — 
gazdele au reușit 6 încercări !

în clasamentul grupei I con
duc Steaua și Știința Petro
șani cu cite 16 puncte (5 vic
torii și o înfrîngere), urmate de 
Dinamo și Grivița Roșie cu 
cite 14 p.

Elevele antrenorului T. Buzea au 
obținut rezultate individuale re
marcabile, toate peste 400 p d, 
evidențiindu-se, ta mod special, 
junioarele Elena Stan — 44S, Ioa
na Dogaru — 437 și neaua San
du — 425. De la Voința, echipă 
care ta actuala ediție a compe
tiției are o comportare foarte 
bună, s-au detașat Elena Radu
— 424 (a cîștigat la Vasilica Pm- 
țea — 408) șl junioara Angela 
Caragea — 420 (T.R.) • GLORIA 
BUCUREȘTI—PETROLUL BAlCOI 
2606 — 2487 (5—1). performera re
uniunii a fost Margareta Căti- 
neanu — revenită în activitatea 
competițlonală după o absentă de 
aproape 6 luni —, care a doborit 
459 de popice. Bine au mai ju
cat de la Gloria : Florica Ne- 
guțoiu — 457 și Ana Petrescu — 
45S. De la Petrolul s-a evidențiat 
Elena Hie — 437 p d. (O. Guțu
— coresp). • HIDROTEHNICA 
BRAȘOV — VOINȚA TG. MU
REȘ 2653 — 2484 (5—1). Derby.il 
seriei Nord a fost cîștigat clar, 
la diferență mare, de brașovence,

avut ta Mariana Con- 
precisă con-

care au
stantin cea mai _____________
curentă — 513 p d (record per
sonal). De la Voința s-a remar
cat Maria Luca — 450 p o. (C. 
Gruia — coresp). • LAROMET 
BUCUREȘTI — DACIA PLOIEȘTI 
2633 — ZSS* (6—0). Din echipa 
campioană, care, a fost net su
perioară, cele mai mari punctaje 
le-au obținut Florica Bogdan — 
457 șl junioara Rodica Păduretu
— 456. De la ploieștence o sin
gură remarcă : Constanța Gheor
ghe — 408 p d (D. Vatau — 
coresp.) 0 VOINȚA CLUJ-NAPO
CA — VOINȚA ORADEA 2463
— 2358 (3,5 — 2,5) • RECORD
CLUJ-NAPOCA — ELECTBOMU- 
REȘ TG. MUREȘ 2370 — 2459 
(5—1). Joc de bună factură teh
nică, în care s-au evidențiat :

Rodica 
Orosz
— cort 
RA - 
2341 (5
— ME 
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MARE E SPORT
(Urmare din pag. 1)

surată în cadrul Anului Inter
national al Copilului. Evoluea
ză sportivii de la grădinița nr. 
236, echipele grădinițelor nr. 
23. 144, 152. 147, „Republica", 
„Progresul" etc. întrecerile de 
gimnastică sînt mult aplaudate. 
La atletism se aleargă 20 m. 
Distanța pare mică, dar și pașii 
acestor atleți sînt mici. Ambi
ția, în schimb, e mare ! Se 
aleargă din toate puterile, în 
mare viteză și nu contează cine 
ciștigă I Contează doar bucu
ria. ambiția de a fugi tare, 
tare de tot. • Cum te nu
mești ? • Marius Calomfirescu, 
Grădinița nr. 144 • Ai alergat 
nemaipomenit ! Știi ? • Nu
știu • Ai ieșit pe primul loc
• De ce ? • Cum de ce ? Pen
tru că ai alergat fantastic ® Nu 
știu ce este acela fantastic • 
Sigur, ești încă în grupa mică
• Da • Nu învățați voi des
pre astea...

Mare e sportul pitic ! Și 
frumos ca mărul înflorit 1 A 
ieșit Răzvan Dumitru pe pri
mul Ioc la gimnastică. toată 
puștimea aplaudă ! Anunță
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LOTO - PRONOSPORT
REZULTATELE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 1 APRILIE

I. Ascoli — Juventus 1
II. Atalanta — inter 2

in. Catanzaro — Bolopna X
IV. Fiorentina — Avellino 1
V. Milan — Napoli 2

Vi. Roma — Lanerossi 1
VII. Torino — Perugia X

Vm. Verona — Lazio 1
IX. Constr. iași F.C. C-ța 1 
X. Nitramonia — Steagul roșu 2

XI. Rapid — Progresul 1
XII. Mureșul — C.F.R. Cj.-Nap. 1

XIII. Gloria B-ța — F.C.M. Reșița 1
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„OLIMPICII"-JIUL PETROȘANI 5-0 (3-0)
Reunit vineri la amiază, la 

Pitești, lotul olimpic al tării 
noastre și-a continuat pregăti
rile pentru partida internațio
nală, amicală, cu echipa simi
lară a Cehoslovaciei, care se 
va desfășura marți după-a- 
miază în același oraș. Simbătă 
după-amiază, lotul olimpic a 
întîinit, în meci de verificare, 
divizionara A Jiul Petroșani, 
în fața căreia a cîștigat cu 
scorul de 5—0 (3—0)'. Autorii
golurilor : Doru Nicolae (min. 
10), FI. Nicolae (min. 14), Io- 
vănescu (min. 40 din 11 m), 
Radu II (min. 65 și 85). Lotul 
olimpic a început partida ta 
următoarea alcătuire : Speriata

— Purima, Stancu, Cîrstea, 
Ivan II — Augustin, FI. Nico
lae, Iovănescu — FI. Grigore, 
Radu n, Doru Nicolae. După 
pauză au mai fost folosiți A- 
nuței, Bărbulescu, Leac și 
Koller. Nu a fost folosit Stan, 
care acuză o întindere. Iată și 
echipa din Petroșani: Moise (Ca- 
vai) — Plntea, Bădin, Ciupită, 
P. Grigore — Rusu, S toi eh iță. 
Stoica — Sălăjan, Cassai (Gî- 
tar), Guran. Iert, „olimpicii" 
au luat parte la un nou antre
nament, de menținere pentru 
cei ce au evoluat 90 de minute 
în partida de simbătă și mai 
intens pentru jucătorii care au 
fost folosiți cite o repriză.

LOTUL DL TINERET P1LAC4 ASTAZI IUI TURCIA
Stadionul Politehnica a găz

duit duminică dimineață ulti
mul „joc-școală“ al reprezen
tativei de tineret a României 
înaintea partidei (retur), de 
miercuri, cu echipa similară a 
Turciei, din preliminariile C.E. 
în mini-reprizele cu juniorii 
Sportului studențesc, antreno
rii V. Mateianu și C. Frățilă 
au insistat pe anumite proble
me de tactică ale fazei de a- 
părare, moment al jocului în 
care, vineri, Ia meciul cu 
Santa Cruz, s-au comis unele 
erori, din care au rezultat toa
te cele patru goluri înscrise 
de brazilieni.

Fotbaliștii noștri vor părăsi

Bucureștiul în dimineața zilei 
de azi, îndreptîndu-se spre 
Istanbul, pe calea aerului. Fac 
deplasarea următorii jucători : 
Ducadam, Mindrilă — portari ; 
Zare, Condruc, Sabău, I. 
Gheorghe, Kiss — fundași; 
Ticleanu, Mureșan, Vamanu, 
Vidican — mijlocași | A. Io- 
nescu, Antohi, Terheț, Coras, 
Cernescu — atacanți. Medicul 
lotului: Marcel Georgescu. Or
ganizatorii au anunțat forul 
nostru de specialitate că a- 
ceastă partidă se va desfășura 
la Gaziantep, localitate aflată 
la peste 1000 de km est de 
Istanbul.

ANTRENAMENTE INTENSE FAM..; BĂLĂCI
____ (Urmare din pag. 1)_____

La pauză s-au efectuat ur
mătoarele schimbări în echipa 
„probabililor": Romilă în lo
cul lui Bălăci, Cămătaru a luai 
locul lui D. Georgescu, iar pe 
aripa stingă a apărut Crișan 
pe postul lui Marcu. D. Geor
gescu și Marcu au jucat ta 
echipa adversă. în aceste 45 
de minute. „probabilii" au 
înscris de trei ori, prin Ro
milă, Lucescu și Dumitru, și 
au apărut mai siguri, mai de- 
zinvolți decît partenerii lor.

Din păcate, la acest joc s-a 
reaccidentat Bălăci. El nu va 
putea evolua miercuri, deve
nind urgentă operația de me
nise la genunchiul drept, ope
rație proiectată pentru luni 9 
aprilie. Cu multă tristețe, in
ternaționalul craiovean a pă
răsit lotul. O altă accidentare 
a fost aceea a hii Lucescu, 
care a suferit o disjuncție la 
umărul drept. Dar el urmează 
un tratament intens și — așa 
cum ne declarau atit dr. D. 
Tomescu cit ți— Lucescu — 
stat toate șansele ca el să se 
refacă piuă in ziua partidei.

Programul de duminică a cu
prins pentru dimineața un an
trenament de refacere, urinat 
de saună și masaj, și o vizită 
la Muzeul de artă, unde ..tri
colorii" au admirat nemuri
toarele opere ale lui Brâncuși.

După-amiază, întregul lot a fă
cut o excursie pînă la lacul 
Victoria. Luni dimineața are 
loc un antrenament tehnico- 
tactic, iar după-amiază un joc 
la două porți in compania ju
niorilor de la Universitatea 
Craiova. Acest meci urmează 
să decidă asupra semnelor de 
întrebare care persistă în pri
vința formației de începere a 
jocului cu Spania. Ele se re
feră, in special, la alcătuirea 
liniei de atac și la înlocuito
rul lui Bălăci.

Constatăm în rîndurile se
lecționaților dorința unanimă 
de a depăși toate dificultă
țile și de a avea o compor
tare foartă bună. încununată 
de succes. Iată, dealtfel, opi
niile celor mai tineri dintre ei : 
M. Râducanu : „Am fost pri
mit cu mare colegialitate și mă 
simt foarte bine între jucătorii 
cu state mai vechi in echipa 
națională. Vom face totul pen
tru victorie". Lucuțâ :
regăsit cu mare bucurie in Lo
tul A. eu vechiul meu coleg de 
la naționala de juniori, M. Ră- 
ducanu. Amîndoi sin tem mereu 
Încurajați de antrenori și coechi
pieri și dorim, din toată inima, 
să contribuim la succesul echi
pei reprezentative". Deci, ală
turi de „vechea gardă", ..noul 
val" vine cu însuflețirea și a- 
vîntul tinereții.

IN MECI AMICAL

SPORTUL STUDENȚESC — 
RADN1CKI NIȘ 2-1 (0-0)

Radnicki N’iș, echipă care ac
tivează in prima divizie a cam
pionatului iugoslav, și-a început 
simbătă turneul in țara noastră, 
intilnuid, pe Stadionul Repu
blicii, formația Sportul studen
țesc. Partida a fost atractivă În
deosebi tn repriza secundă, pe
rioadă in care, dealtfel, s-au în
scris și cele trei goluri. Victoria 
a revenit, cu 2—1 (0—0), studen
ților bucureșteni, mai insistenți 
la finalizare. Oaspeții au prac
ticat un joc In mișcare, dar au 
fost deficitari în fața porții lui 
Lazăr. In prima repriză, Mitose- 
văci (min. 12 și 16), Georgevici 
(min. 38), M. Sandu (min. M și 
41) și lorgulescu (min. 42) au 
aminat deschiderea scorului, ra- 
tind situații extrem de favora
bile. După pauză, jocul a de
venit mai alert, mai spectaculos. 
Scorul a fost deschis de Citi
ri AI A (min Sl), cu un șut pla
sat. în min. 7», JOCICI a profi
tat de o greșeală a portarului 
Lazăr și a introdus, din apro
piere, balonul in plasă. Golul 
victoriei a fost marcat tot de 
CHIHAIA, în min. 74.

Arbitrul N. Petriccanu (Bucu
rești) a condus bine formațiile : 
SPORTUL. STUDENȚESC : Lazăr 
— Stroe (mim 19 Grosu), Cazan». 
B. Grigore, Tănăsescu — O. Io- 
nescu (min. 63 M. Marian), lor—- 
gidescu. Rădulescu — Chihaia». 
M. Sandu, Cățoi. RADNICKI Niși. 
Pantelici — Halilovici, Voinovici,. 
Raikoviei. Martinovici — Pa- 
naiotovici. Obradovici (min. 34 
Savici). Antici — Georgevici. 
SloilkovicL Milosevic! (min. S3 
Jocici).

Gheorghe NERTEA

în Divizia B

35000 DE SPECTATORI LA MECIUL RAPID - PROGRESUL!
SERIA I

NITRAMONIA Făgăraș 0 (0)
STEAGUL ROȘU Brașov 2 (0)

FAGARAȘ, 1 (prin telefon).
Echipa brașoveanâ a venit la 
Făgăraș cu intenția vădită de 
a juca pe cartea atacului. Be
neficiind de o linie mediană bună 
și de două extreme rapide și 
percutante, fotbaliștii de la 
Steagul roșu și-au „măcinat" ad
versarii, infiltrările celor doi 
fundași laterali mărind forța o- 
fensivel. Gazdele — fără patru 
piese de bază (Negroiu, Drăgol, 
Palfi — accidentați și vărzaru — 
plecat să-și satisfacă stagiul mi
litar) — au acționat fără Vlagă, 
acțiunile lor terminindu-se la 
marginea careului de 16 m. Sin
gurele ocazii mal clare au fost 
ratate de M. Popescu (min. 50) și 
Ciutak (min. 57), ultimul tră- 
gind în bară. In asemenea con
diții, echipa oaspete nu putea 
scăpa victoria, în partea a doua 
a întnhlrii ea fiind net supe
rioară. O superioritate materiali
zată prin cele două goluri în
scrise de SZABO (min. 55 — la 
o biibiială generală a apărării 
gazdelor) și SIȘCA (min. 72 — 
șut violent, de la 20 m).

O. Ștreng (Oradea) a condus 
bine formațiile : NITRAMONIA : 
Szalad — BAdilă, Hlnțea, Ari- 
neanu (min 60 Borbey), Pîrvu— 
lonescu, Niță, ciutak — Chirie 
(min. 46 Suciu), M. Popescu, 
Chelemen. STEAGUL ROȘU : 
Porancea — Papuc, Șișcă, Naghl, 
Boroș — Pescaru, C. Popescu 
(min. 88 Bălan), Adami — 
Szabo, Paraschivescu, Gherghe.

Florin SANDU

CONSTRUCTORUL lași 1 (0) 
F.C. Constanța 0 (0)

IAȘI, 1 (prin telefon). Partidă 
de mare luptă, tn care rezultatul 
a stat sub semnul Incertitudinii 
pînă In min 75, cind AH-OAIE a 
transformat precis o lovitură de 
la 11 m, la un fault dar comis 
in careu de portarul oaspeților, 
Stancu, asupra lui Bandac, după 
ce echipa de pe litoral ratase, tn 
min. 46, un penalty, prin Nistor. 
Ce s-a intîmplat pină atunci ? 
După o primă repriză albă ea 
joc și scor, in care ieșenii au 
dominat copios, dar steril, am 
remarcat jocul bun făcut in de
fensivă de F.C. Constanța. Merită 
a fi relevate două faze fierbinți : 
In min. 2S. Drogeanu a șutat 
jos, la rădăcina barei, balonul 
fiind scos miraculos de Costaș. 
Faza s-a repetat la poarta cea
laltă, în ultimul minut al primei 
reprize, cind Trandafllon a tri
mis puternic de la 35 m„ Stancu 
a respins, în extremis, eu vîrful 
degetelor tn... stnpul sting de 
unde, apoi, mingea a fost dega
jată.

A condus excelent C. Jurja 
(București). CONSTRUCTORUL 
iași : Costaș — Teodora, Toacă, 
Cănănău l. Vasiliu — Dinu, 
Simionov. Trandafllon — Bcchi- 
țanu. Bandac. Cănănău II (min. 
46 Aiioaie). F.C. CONSTANTA : 
Stancu — Drogeanu. Bălosu. 
Nistor, Turru — Peteu. Ignat. 
Livciuc (min. 83 Tararache) — 
Voiculescu (min. 65 Roșu). Peniu, 
Buduru.

Aurel PĂPĂDIE
C S.M. Suceava 4 (2)
MINERUL Gura Humorului 1 (0)

Autorii golurilor : Petrescu
(min. 20, 35, 60), Prepeliță (min. 
72), respectiv cicrila (min. 75 
din 11 m).
DELTA Tulcea 2 (2)
MUSCELUL C-lung 1 (1)

Au marcat : Iuseim (min. 21), 
Lala (min. 24, din 11 m), res
pectiv Pamfil (min. 27).

RELON-CEAHLAUL P. N. 2 (0) 
OLTUL Sf. Gheorghe 0 (0} 

Au Înscris : Giroveanu (min.
55) și Crivoi (min. 56).
F.C. BrăHa 3 (2)
VIITORUL Vaslui 1 (1)

Au marcat : Petrache (min. 3), 
Alecu (min. 22) $1 Traian (min. 
90), respectiv Păunescu (min. 45).
LC.I.M. Brașov 2 (1)
TRACTORUL Brașov 1 (0)

Autorii golurilor : Ciobanu
(min. 39), Lie (min. 64), respec
tiv Szakacs (min. 58).
F.C.M. Galați 2 (2)
VICTORIA Tecuci 1 (0)

Au Înscris : Dan (min. 12), Flo- 
rea (min. 25), respectiv VocMn 
(min. 83).
PORTUL Constanța 0 (0)
PROGRESUL Brăila 3 (1)

Au marcat : Ologu (mim 33 șl
86) șl Chițu (min. 52).

Relatări de la L Mîndrescu, P.
Comșa, N Marcu, L Baltag, C.
Gruia, T. Slriopol Si P. Enache.
1. F.C.M. Galați 22 Î7 1 4 44-19 35
2. Steagul roșu 22 14 3 5 37-14 31
3. C.S.M. Suceava 22 13 4 5 38-16 30
4. F.C. Brăila 22 12 2 • 28-24 26
5. F.G Constanța 22 11 2 9 37-22 24
4. I.C.l.M. Brașov 22 9 3 10 32-31 21
7. Victoria Tecuci 22 10 1 11 35-37 21
8. Viitorul Vaslui 22 9 3 10 24-27 21
9. Nitramonia Fâg. 22 • 5 9 25-31 21

10. Tractorul Brasov 22 9 2 11 30-35 20
11. Muscelul C-lung 22 9 1 12 29-31 19
12. Delta Tukea 22 9 1 12 25-29 19
IX Relon-Ceahl. PN 22 • 3 11 15-27 19
14. Minerul G.H. 22 8 3 11 18-33 19
15. Portul Constanța 22 8 2 12 29-33 18
16. Constr. lași 22 7 4 11 23-28 1 8
17. Oltul St. Gh. 22 7 3 12 20-37 1 7
18. Progr. Brăila 22 6 5 11 18-35 17

ETAPA VIITOARE (duminică 
8 aprilie) : Steagul roșu Brașov 
— Portul Constanța (3—0), F. C. 
Constanța — Bdon-Ceahlâul P. 
Neamț (8—6). I.CLM. Brașov — 
Victoria Tecuci (1—1), Viitorul 
Vaslui — Minerul Gura Humo
rului (8—2). Delta Tulcea — 
F. C. Brăila (8—1), C.S.M. Su
ceava — Tractorul Brașov (0—2), 
Progresul Brăila — Nitramonia 
Făgăraș (8—2), Muscelul Clmpu- 
hmg — F.C.M. Galați (0—5), Oltul 
st. Gheorghe — Constructorul 
Iași (6-8).

SERIA A n-a
RAPID București 1 (1)
PROGRESUL VULCAN Buc. 0 (0)

Tribunele Stadionului Republi
cii au fost ieri dimineață arhi
pline (cum de toarte multă vre
me nu le-am mal văzut așa) la 
derby-ul ir. ■.erbucureștean Rapid 
— Progresul Vulcan Din păcate, 
jocul oferii de cele două foste 
divizionare A nu 8-a ridicat la 
Înălțimea acestei excepționale a- 
fluențe ae public. Punlnd pe pri
mul plan rezultatul (ceea ce era, 
dealtfel, de așteptat, deoarece nu
treau Încă speranțe de promovare 
ta _A*). ambele echipe au evo
luat destul de crispat, nervos, 
precipitat tn atac și cu numeroa
se greșeli individuale, tn plus, 
am consemnat și uneîe intrări 
mai dure. îndeosebi cele aie fun
dașului M. Florentin asupra lui 
Manea.

Victoria a revenit la limită, dar 
meritat. Rapidului, mai bună oe- 
cit adversara sa in prima repri
ză. cind, după c mare ratare a 
lui Cojocaru ta min. 8, a înscris 
singurul gol al partidei (In min. 
40) prin PURIȚ, care a reluat 
spectaculos cu capul la o lovi
tură liberă executată de Manca. 
După pauză, Progresul a forțat 
egalarea, a fost superioară teri
torial formației gluleștene, dar 
ta situațiile favorabile de gol

create înaintașii săi nu prea au 
nimerit cadrul porții lui loniț*. 
tn schimb, spre final, rapidiștii 
au contraatacat periculos și au 
ratat copilărește cîteva bune o- 
cazii de a majora scorul.

Arbitrul bucureștean C. Băr
bulescu a condus foarte bine ur
mătoarele formații: RAPID: Io- 
niță — Puriț, Pîrvu, Grigoraș, 
Ad. Dumitru — Aălamescu, Pet
al, Paraschiv — Bartales. Co
jocaru, Manea. PROGRESUL : 
Giron — M. Florentin (min. 63 
Nlgnea), Grigore, G. Sandu, Gh. 
Ștefan — Cristea. Marica (mm. 
61 I. Sandu), Dragu — Anghel, 
lordache. Apostol.

Constantin FIRANESCU 
METALUL Plopeni 3 (0)
VIITORUL Scornicești 0 (0)

Tribune pline, gazon excelent, 
timp frumos — iată decorul ln- 
tilnirii Metalul Plopeni — Viito
rul Scornicești, disputată simbătă 
după-amiază, Intr-un spirit de 
deplină sportivitate. Deși au avut 
mai mult timp inițiativa în pri
ma parte, localnicii n-au putut 
deschide scorul, șuturile lui L 
Toma (min. 18 și min. 32) fiind 
imprecise. După pauză, jocuJ 
Metalului a fost mai clar șl a 
produs deseori panică în careul 
advers. Rezultatul partidei s-a 
stabilit in zece minute. cind 
oaspeții au avut momente de că
dere fizică. Primul gol s-a mar
cat ta min. 48. după executarea 
unei lovituri de colț, cind s-a 
produs învălmășeală in careul 
echipei Viitorul și FLOREA a re
luat balonul in poartă. Cel de 
al doilea punct l-a realizat cea
laltă extremă. MANOLACHE, cu 
un șut puternic, de excepție, de 
la aproximativ 25 m (min. 52). 
Ultimul gol l-a semnat tot MA
NOLACHE, care a reluat prin- 
tr-un frumos plonjon mingea 
centrată de Cismaru (min. 57).

A arbitrat bine V. Topaa (Cluj- 
Napoca) : METALUL : Albină — 
Gruber, Negoiță, Giba, L Toma
— Alexe (min. 53 - Clsmaru), 
Trache. Eparu — N. Horea, Spi
ridon (min. 8S. Savu). Manoîa- 
ehe. VnTORUL : Anghel — C. 
Mincu, Afartinescu, Pană. A. Min- 
cu — Badea, Petre, Gh. Manea
— Bădăluță (min. 53 ; Șoarece), 
P. Manea, Voiculeț (min. 62 Pa
lea).

Pompiliu V1NTILĂ 
DINAMO Slatina 3 (1)
RULMENTUL Alexandria 0 (0) 

SLATINA 1 (prin telefon). In
tr-o organizare ireproșabilă șl ln- 
tr-o atmosferă de perfectă spor
tivitate, aerbyul de clasament al 
seriei a n-a a reprezentat un 
bun spectacol fotbalistic. Victo
ria a revenit gazdelor, la o dife
rență netă, dar după o între
cere plină de emoții. Două au 
fost momentele determinante în 
stabilirea rezultatului : minutele 
35 și 37. cind oaspeții au avut 
posibilitatea egalărfi scorului 
(deschis de VLADUȚ în min. a) 
șl, in repriza secundă, în min. 
52. cind Ifrim a șutat din voleu. 
dar portarul Ghenu a apărat mi
raculos. Trecind de aceste clipe 
foarte grele, gazdele s-au des
prins în ciștigătoare sigure, punc- 
tind de două ori prin MTNCIOA- 
GA (min. 89) si ASAFTEI (min. 
75). Să notăm ca remarcabile 
contraatacurile organizate de Di
namo șl. pentru prima repriză, 
echilibrul acțiunilor Rulmentului. 
Succesul de astăzi (n.r teri), 
realizat în fața a peste 18 890 de 
spectatori, a adus la Slatina un 
plus de optimism în lupta pen
tru cîștigarea seriei.

Arbitrul N. Rainea (BirladȘ a 
conclus excelent formațiile: DI
NAMO : Ghenu — Cotoșman, Cio- 
cloană, Stanciu, Nuncă — Bălan, 
Răutu, Asaftei — Mlactoagă, Vlă-

La lovitura liberă executată de Manea, fundașul rapidist Puriț 
te înalță dintr-un grup de jucători ți înscrie cu capul golul vic
toriei echipei sale Foto : Drago? NEAGU
duț (min. 76 Furaea). Frățilă II 
<min. 56 Lică). RULMENTUL : 
Boroi — Ghiță, Tiuș, A. Marcel, 
Ilie — Pană, Gh. Radu, Dumi- 
triu (min. 60 Voicu) — Ifrim, 
Voicilă, Hlrșulescu.

Eftimie IONESCU
CHIMIA Tr. Măgurele 2 (2)
CHIMIA Brazi 0 (0)

Au înscris : Dragomir (min. 13) 
șl Meiroșu (min. 30).
POIANA Cimpina 3 (3)
F.C.M. Giurgiu 1 (0)

Autorii golurilor: Șerban (min. 
22, din 11 m), Preda (min. 26), 
Pavel (min. 37), respectiv Dan 
(min. 75).
GAZ METAN Mediaș 1 (1) 
C.S.M. Dr. Tr. S. 0 (0)

Unicul gol a fost realizat oe 
Tiglariu (min. 4).
AUTOBUZUL București 0 (0) 
METALUL București 1 (0)
Autorul golului : Lungu (min. 52). 
ELECTROPUTERE Craiova 4 (1) 
Ș. N. Oltenița 0 (0)

Au înscris : Călin (min. 8). 
Constantîneseu (min. 50). Sma- 
randache n (min. 65) și Roșu 
(min. 64).
PETROLUL Ploiești 2 (1)
ȘOIMII Sibiu 0 (0)

Au înscris : Si marin (min. 32) 
și Moldovan (min. >0).

Relatări de la D. Gruia, C. Vir-
jogbie, M. Tacâl, P. Ion, St. Gur-
gui și A. Cristea.

1. Dinamo Slatina 22 12 3 7 46-34 27
2. Metalul Buc. 22 11 5 8 29-19 27
3. Vi it. Scornicești 22 12 2 8 32-25 26
4. F.QM. Giurgiu 22 11 4 7 26-31 26
5. Metalul Plopeni 22 11 1 8 31-18 25
8. Rulmentul Alei. 22 9 6 7 22-18 24
7. Rapid Buc. 22 8 7 7 32-23 23
8 Autobuiul Buc. 22 19 3 9 31-23 23
9. Petrolul Ploiești U 18 2 10 32-24 22

18. Progr. Vulcan 22 18 2 10 28-28 22
11. Gaz metan 22 8 6 8 20-22 22
12. Poiana Cimpina 22 9 2 11 32-35 20
13. Chimia Tr. M. 22 8 4 10 21-33 20
14. Electro Cv. 22 8 3 11 28-37 19
15. Șoimii Sibiu 22 6 6 10 21-26 18
16. C.S.M. Dr.T.S. 22 8 2 12 25-33 18
17. Ș.N. Oltenița 22 5 8 9 16-28 18
18. Chimia Brazi 22 6 4 12 24-37 16

ETAPA VIITOARE (duminică 
t aprilie) : Autobuzul București 
— Poiana Cîmpina (0—3), Elec- 
troputere Craiova — Dinamo Sla
tina fl—T). Rapid București — 
Chimia Tr Măgurele (1—1), 
Rulmentul Alexandria — C.S.M. 
Drobeta Tr. Severin (0—0), F.C.M. 
Giurgiu — Gaz metan Mediaș 
(0—2). Șoimii Sibiu — Metalul 
București (8—2). Ș.N. Oltenița — 
Progres ul-Vulcan București (0—1), 
Metalul Plopeni — Chimia Brazi 
(1—1) Viitorul Scornicești — Pe
trolul Ploiești (1—0).

SERIA A m-a
GLORIA Bistrița 2 (1)
F.C.M. Reșița 1 (0)

Au marcat : Moga (min. 36), 
Berceanu (min. 55), respectiv 
Florea (min. 65).

MINERUL Moldova Nouă 1 (0) 
METALURGISTUL Cugir 0 |0)

Unicul gol a fost realizat de 
Stoia (min. 67).
C.l.L Sighet 2 (1)
U.M. Timișoara 1 (1)

Au înscris : lonescu (min. 23- 
și 63), respectiv Belanov (miiu. 
37)
CHIMICA Timăveni 
AURUL Brad

Autorii golurilor : i 
11), Munteanu (min. 
ton (min. 81).
ÎNFRĂȚIREA Oradea 
IND. SIRMEI C. Turzii

A înscris : Mităchescu 
53).
nU“ Cluj-Napoca 
DACIA Oraștie

Au marcat : Mânu

Groza
31) Și

3 (2) 
0 (0)
Mar-

1 (0} 
0 (0> 
{min»...

8 (3J
0 (0);

~26, s£
B.ita- 
(min_ 

77).

(min. 2X. 
din 11 m), Florescu (min. 
și 65), Ciocan (min. 56), 
cliu (min. 63). M. ’ 
75) și Cimpeanu H

Li viu 
(mjn.

MINERUL Cavnk 3 (0J
VICTORIA Călan 0 (0)

Autorii golurilor : Stențel (min— 
52). Bungău (min. 80) și Medrea. 
(min. 84).
MUREȘUL Deva 1 (11
C.F.R. Cluj-Napoca 0 (0)

A înscris : Topor (min. 30).
GF.R. Timișoara 
MINERUL Anina

Au marcat : Bălan 
Androvici (min. 40) și 
13).

3 (2) 
0 (0) 

(min. 25)» 
Hart (min.

Relatări de la I. Toma, P. Șn- 
mandan, S. Pralea, I. Ducan, 
Ghișa, I. Lespuc, D. Zoltan, l*. 
Simion șl ȘL Marton,

1. „U- CluJ-Nap. 
Gloria Bistrița

22 14 3 5 45-13 31
2. 22 12 3 7 46-21 27
X F.C.M. Reșița 22 9 6 7 34-22 24
4. Minerul M. N. 22 12 0 10 27-25 24
5. Minerul Anina 22 11 1 10 37-28 23
6. Aurul Brad 22 10 3 9 37-28 23
7. C.F.R Cj.-Nap. 22 11 1 10 30-28 23
8. Chimice Tîrn. 22 10 2 10 29-32 22
9. Minerul Cavnie 22 9 4 9 33-36 22

10. Metafurg. Cugir 22 9 4 9 24-36 22
11. înfrățirea Or. 22 9 3 10 27-27 21
12. Dacia Orâștie 22 9 3 10 18-33 21
13. U.M. Tinrsoara 22 8 4 10 23-31 20
14. C.I.L. Sighet 22 8 4 10 29-37 20
15. Iad. sîrmei C.T. 22 9 1 12 27-29 19
16. Mureșu’ Deva 22 8 3 11 19-27 19
17. C.F.R. Timiș. 22 8 2 12 30-32 18
18. Victoria Călan 22 7 3 12 18-48 17

ETAPA VIITOARE (duminică 
8 aprilie) : tnd. sîrmei C. Turzii 
— „U" Cluj-Napoca (0—1), Chi
mica Tirnăvenl — Dacia Orâștie 
(8—2), Aurul Brad — Minerul 
Anina (1—2), Victoria Călan — 
Mureșul Deva (0—1), U.M. Timi
șoara — Gloria Bistrița (0—4), 
C.F.R. Cluj-Napoca — C.F.R. 
Timișoara (1—0), Metalurgistul 
Cugir — înfrățirea Oradea (0—2), 
F.C.M. Reșița — C.l.L. Sighet 
(1—1), Minerul Cavnie — Minerul 
Moldova Nouă (0—4)



IULIANA POPOIU Șl ȘTAFETA JUNIOARELOR SPORTIVI ROMANI PESTE HOTARE
CAMPIOANE BALCANICE LA SCHI-FOND FLORIN GHEORGHIU, 

IN FRUNTE, LA LONE PINE

SOFIA. 1 (prin telefon). Bal
caniada de schi din acest an 
s-a disputat pe muntele Vitoșa, 
din apropierea capitalei Bulga
riei. Vineri, cînd trebuiau să 
aibă loc probele primei zile, 
un viscol puternic i-a obligat 
ne organizatori să amine star
turile pentru sîmbătă, cînd 

disputarea 
special si

vremea a permis 
curselor de slalom 
fond individual.

Spre 
fruntașele 
nioare au 
românce, 
metri ai disputei s-a văzut, că 
Iuliana Popoiu. Elena Lagusis 
si Piroșca Abos vor fi greu 
de învins. Pînă la urmă, lupta 
pentru primul loc s-a dat în
tre Popoiu și Lagusis, prima, 
printr-un efort demn de toată 
lauda, reușind să 
titlul de campioană balcanică. 
Abos s-a clasat pe locul 4.

Disputa juniorilor pe dis
tanța de 10 km a fost la fel 
de interesantă. în lupta pentru 
primele locuri s-au angajat 
iugoslavii Ivo Teharman și 
Dușan Dzurici și reprezentan
tul nostru Ion Lungoci. Pînă 
la sfîrșit, aceasta a fost și or
dinea sosirii, Lungoci cuce
rind un merituos Ioc 3. La 
schi alpin prezența la start a 
bulgarului Petar Popanghelov 
și a iugoslavului Boian Krizaj

noastră,
5 km ju-

satisfacția 
probei de 
fost tinerele schioare 
încă de la primii

cucerească

a rezolvat în bună măsură 
problema cîștigătorului. La 
slalom special, pe locul 6 Dan 
Cristea.

Duminică au avut loc pro
bele de ștafetă și slalom u- 
riaș. Și de data aceasta ju
nioarele românce au concu
rat excelent și au urcat pe 
cea mai înaltă treaptă a po
diumului de premiere, fapt 
pentru care merită felicitări.

REZULTATE TEHNICE: sla
lom special, bărbați : 1. Petar 
Popanghelov (Bulgaria) 96,42,
2. Iozo Kurald (Iugoslavia) 
97,29. 3. Boian Krizaj (Iugo
slavia) 97,78... 6. Dan Cristea 
103,43 ; junioare : 1. Moșea Ior
man (Iugoslavia) 81,75, 2. Na
tașa Blazici (Iugoslavia) 82,28,
3. Poiana Poharc -(Iugoslavia)
82,63... 5. Daniela Uncrop 83,33; 
juniori: 1. Hristo Anghelov
100,69, 2. Emil Cernov 104,09, 
3. Valentin Ștefanov (toți Bul
garia) 104,60...' 6. Florin Vlntilă 
115,55! fond, 5 km, junioare: 
1. Iuliana Popoiu (România) 
22:57, 2. Elena Lagusis (Româ
nia) 22:59, 3. Jieli Levotan (Iu
goslavia) 23:22, 4. Piroșca Abos 
(România) 23:37... 10. Gabriela 
Mihalcea (România) 24:27ț 10 
km, juniori : 1. Ivo Teharman 
36:22, 2. Dușan Dzurici (arabii 
Iugoslavia) 37:13, 3. Ion Lun
goci (România) 37:26; 15 km, 
seniori: 1. Ivan Lebanov (Bul-

garia) 51:59, 2. Jelenc Max (Iu
goslavia) 54:04, 3. Jurevic
Tone (Iugoslavia) 54:16... 7. Pe
tre Ceobanu 56:47... 9.
ghe Ionetecu 57:18 • 
3x3 km junioare : 1.
nia (Ialiana Popoiu, 
Abos, Elena Lagusis) 44:33, 
Iugoslavia 45:32,

Gheor- 
ștafeta 
Româ- 

Pirosca 
—’ 2. 

Iugoslavia 45:32, 3. Bulgaria
46:38 ! 3x5 km, juniori : 1. Iu
goslavia 57:40, 2. România
58:53, 3. Bulgaria 59:18 ; 3 x 10 
km, seniori: 1. Iugoslavia 1 h 
55:50, 2. Bulgaria lh 57:01, 3. 
România lh59:16.

Slalom uriaș, bărbați: l.B. 
Strei (Iugoslavia) 2:04,06, 2. P. 
Popanghelov (Bulgaria) 2:06,23, 
3. M. Magusar (Iugoslavia) 
2:08.25..., 7. Dan Cristea 2:12,49, 
8. Gheorghe Vulpe 2:16.33 | ju
niori : 1. Franco Ure (Iugosla
via) 2:06,05, 2. P. Sitar (Iugo
slavia) 2:08,26, 3. H. Anghelov 
(Bulgaria) 2:09,26..., 9. Vili Po
dani 2:18,85, 10. FI. Zîrnoveanu 
2:23,641 junioare 
Iorman (Iugoslavia) 1:06,05. 2. 
Iulia Svetanova ~ ‘
1:07,86, 3. Natașa Blajici (Iugo
slavia) 1:08,93..., 7. Daniela
Uncrop 1:12,29, 8. Mariana A- 
xinte 1:14,44 10. Maria Balazs 
1:16,76.

1. Moșea

(Bulgaria)

CUPELE
(Urmare din pao. 1)

VASILE TEODOR (Dinamo), CÎȘTIGĂTOR
MERITUOS IN II

CONSTANTA, 1 (prin telefon). 
După opt zile de întreceri, du
minică s-a încheiat în stațiunea 
Mamaia competiția internațională 
„Cupa F.R. Ciclism* Trofeul pus 
în joc a revenit pe merit aler
gătorului român Vasile Teodor. 
Instaltadu-se pe primul Ioc ta 
clasamentul general pe puncte 
ia sfîrșltul etapei a TV-a, spor
tivul dlnamovist șl-a apărat po
ziția de lider cu tenacitatea 
care-1 caracterizează, reușind 
astfel să anihileze toate atacu
rile care vizau răsturnarea or
dinii în clasament. Șl acum, 
cîteva amănunte din ultimele 
două zile de concurs. Cea de a 
Vn-a etapă (Constanța — Adam
clisi șl retur — 130 km) s-a des
fășurat sîmbătă după-amiază. în 
aceleași condiții atmosferice vi
trege care au marcat șl etapele 
anterioare. Vîntul puternic a 
fragmentat plutonul chiar din 
plecare. După 25 km de rulaj, 
în grupul din față mal rămăse
seră doar 14 alergători, din rîn- 
durlle cărora aveau să se des
prindă, spre finalul cursei, 
Romașcanu și cehoslovacul 
Konekny. Victoria a revenit la 
Urnită ciclistului cehoslovac. Cla
samentul etapei : 1. V. Konekny

CUPA F. R. CICLISM"
(Dl-

I.
4.
J.
C.

M, 
V.

3h 32:41, 2. M. Romașcanu 
namo) — același timp, s. 
Szemethl (Ungaria) 3h 32:49, 
M. Tanev (Bulgaria), 
Szpakowski (Polonia), 
Bonciu (Steaua) — toți 
timp.

Ultima etapă, disputată ____
nlcă dimineața, s-a desfășurat la 
Mamaia. A fost o cursă pe cir
cuit, pe distanța de 48 km (12 
ture), urmărită de un mare nu
măr de spectatori. S-a alergat 
în pluton compact, intr-un tempo 
rapid (medie orară 42,340 km.). 
La sfîrșltul cursei, adiționarea 
punctelor acumulate a dat ciștlg 
de cauză lui M. Tanev (Bulga
ria) 17 p, urmat de : 2. V. 
Konekny (Cehoslovacia) 15 p. 2. 
M. Cluj (Polonia) 13 p. 4. R. 
Serafla (Polonia) 9 p. 5. V. 
Teodor (Dinamo) 4 p, 8. N. Sava 
(Dinamo) 4 p

CLASAMENTUL GENERAL AL 
COMPETIȚIEI : L V.
(Dinamo) 58 p, 
(Bulgaria) 82 p, 
(Voința Ploiești) 135 p. 
Romașcanu (Dtaamo) 150 
C. ~ ’ — - - —

5. 
I.
același

dumi-

Teodor 
Tanev 

Nicolae 
4. M. 
P, 5. 

Bonciu (Steaua) 150 p.

î. M. 
S. c.

du-le gazdelor șansa cursivită
ții jocului) le-au refuzat două 
aruncări clare de la 7 m n-au 
scuză. Aceasta pentru că ar fi 
putut să-și asume responsabi
litatea șutului la poartă, dar 
n-au făcut-o, șl — mai ales — 
pentru că favorizînd contactul 
permanent au creat adversari
lor posibilitatea să-i faulteze.

Pină aid însă să spunem că 
ambii portar! dinamoviști n-au 
fost în formă ieri (este drept, 
Claudiu Ionescu n-a avut de- 
dt apariții simbolice), că apă
rarea s-a lăsat prea ușor de
pășită, iar atacul a irosit multe 
situații, printre care și două 
aruncări de la 7 m. Păcat !

Jucătorii de la Empor Ros
tock, mai stăpîni pe ei decît 
gazdele și profitind de arbitra
jul care i-a favorizat net in 
repriza secundă, au făcut tot 
ce le-a fost posibil ca să 
se... joace. Au simulat, 
aruncat mingea și, mai ___
au faultat la nesfîrșit, fiecare 
repunere a mingii in joc în- 
semnînd cîteva secunde bune

nu 
au 

ales.

Gheorghe ȘTEFĂNESCU

VICTORII ÎMPĂRȚITE IN PARTIDELE AMICALE 
DE HOCHEI DINAMO BUCUREȘTI - Z. V. L. SKALICA

Au marcat : Polacek (2). Hu- 
lan (2), Kopanek și Warzecha, 
respectiv Solyom.

Au arbitrat : FI. Gubernu 
(la centru). K. Crist eseu și R. 
Dobrescu.

Aseară a avut loc partida 
revanșă. De data aceasta, di- 
namoviștii s-au regăsit și, evi- 
tînd greșelile din ajun, au ob
ținut o frumoasă și meritată 
victorie. Bucureștenii au re
nunțat la jocul individual, or- 
ganizînd foarte bine acțiunile 
colective, in care a excelat 
prima linie Costea — Tureanu 
— Axinte- In special în ultima 
repriză superioritatea formației 
dinamoviste a fost copleșitoa
re. Scor final : 6—3 (1—2, ’ 1—1, 
4—0) pentru echipa română. Au 
marcat: Tureanu 2, Toke, Csi- 
szer, Teodoriu și Axinte. res
pectiv Koklis, Jarolima, Hulan. 
Au arbitrat Gh. Mureșeanu, 
Gh. Lupu și R. Cristescu.

Lidera Diviziei naționale de 
hochei. Dinamo București, a 
fost de nerecunoscut în par
tida amicală, disputată sîmbătă 
pe Patinoarul artificial „23 
August", cu Z.V.L. Skalica, 
fruntașa Ligii slovace a cam
pionatului cehoslovac. Este a- 
devărat că dinamoviștii au în- 
tîlnit o echipă puternică, va
loroasă. foarte tehnică, dar a- 
ceasta nu poate scuza evoluția 
lor cu totul palidă.

Obosiți, parcă blazați, jucă
torii bucureșteni — care aspiră 
Ia titlul de 
dominați în 
a timpului, 
depășească 
fermă (și un portar exceptio
nal). iar în fata atacurilor oas
peților s-au lăsat, de cele mai 
multe ori. descoperit!. Nu-i 
vorbă că și portarul Huțan a 
avut o zi 
înlocuit în 
Stoiculescu. 
Skalica — 
1—0. 2—1).

campioni — au fost 
cea mai mare Darte 

. Ei n-au reușit să 
o apărare foarte

foarte slabă, fiind 
ultima repriză eu 
Scor final : Z.V.L.

Dinamo 6—1 (3—0,
Valoriu CHIOSE

• TELEX > TELEX •
ATLETISM a La Westwood 

rcalifomia), americanul Greg 
Foster a stabilit, cu rezultatul 
de 13,39, cea mai bună perfor
manță mondială a sezonului la 
110 m garduri.

BOX • La crystal Bay (Ne
vada) : S.U.A. — ■ R.D. Germană 
6—5.

HOCHEI a In C.E. de juniori 
(grupa A), la Tlchy și Katowice 
(Polonia) : —------------ *- —
landa 5—1, 
U.R.S.S.

— R.F.

Cehoslovacia — Fln- 
Polonia — Italia 8—0, 

Suedia 3—1, Elveția 
Germania 6—5.

LUPTE a La Toledo (S.U.A.) 
In „Cupa mondială" de lupte 11-

• După 5 runde șl disputarea 
partidelor întrerupte ta turneul 
de șah de la Lone Pine (Califor
nia) conduc la egalitate, cu cite 
4 p, 6 concurenți : Florin Gheor
ghiu (România), Julio Kaplan 
(S.U.A.), Vladimir Liberson (is
rael), Dragutln Șahovlcl (Iugo
slavia), Anatoli Leln (S.U.A.) șl 
G. Sosonko (Olanda).

• Turneul internațional de 
șah de la Byallstok (Polo
nia) a fost cîștigat de marele 
maestru bulgar Nino Kirov cu 
8 p, urmat de V. Vaisman 
(România). A. Bumorius (U.R.S.S.) 
cite 7,5 p. Aurel Urzică s-a clasat 
pe locul 8, cu 4,5 p.
• în turneul Internațional fe

minin de șah de la Bydgoszcz tînă- 
ra maestră româncă Viorica Ilie a 
obținut două victorii : în runda a 
3-a la Jagodinska (Polonia), iar 
in runda a 4-a la Tereza Stadler 
(Iugoslavia). De asemenea, Eu
genia Ghindă a învins-o pe po
loneza Soznowska, ta timp ce 
Teodorescu a pierdut la Gurieli. 
In clasament conduc Gurieli, 
Ioseliani șl Kasz cu cite 3 p, ur
mate de Viorica Ele 2.5 p, Lia 
Bogdan și Eugenia Ghindă cite 
2

în 16:39,3, urmată de românca Na
talia Mărășescu ta 17:27,7. La 
masculin (9,8 km) a cîștigat L. 
Schots (Belgia) in 30:15,5.

CONCURSUL DE GIMNASTICA 
DE LA MOSCOVA

Concursul feminin ae gimnastică 
de la Moscova a fost cîștigat de 
sportiva sovietică Stela Zaharova, 
cu 39 p. Anca Chlș s-a clasat 
pe locul 5, cu 37,90 p. în 
cursul special pe aparate,' 
nasta româncă s-a clasat 
locul 2 la bîrnă (18,80) șl 
locul 3 la sol (19,10) și la ,__
lele (18,95). Dumitrița Turner a 
ocupat locul 3 la sărituri (19,125).

con- 
glm- 

pe 
pe 

para-

IN
E. CRISTIAN -VICTORIOS 
TURNEUL DE LUPTE LIBERE 

DE LA BUDAPESTA

P-

NATALIA MĂRĂȘESCU 
LOCUL 2 LA MILANO

La Milano a avut loc „Crosul 
celor 5 mori-, aflat la a 9-a 
ediție, cursa feminină (4,7 km) 
a revenit norveglenel GreteWaitz

La turneul internațional de 
lupte libere „Cupa Eliberării", 
Încheiat' duminică la Budapesta, 
au fost prezenți șl cel ‘ 
luptători români de la 
Dintre sportivii noștri, 
frumoasă comportare 
Emilian Cristian, care 
concursul la categoria 74 kg. 
Petre Brtadușan (57 kg) s-a pre
zentat într-o bună formă, ocu- 
pind locul secund. Pe locul 3 s-a 
clasat Vasile Pușcașu (100 kg), 
în timp ce A. Neagu (57 kg), Șt. 
Morcov (90 kg) și E. Panalte 
(4-100 kg) au ocupat locul 4 la 
categoriile lor.

mal buni 
acest stih 
cea mat 
a avut-o 

a cîștigat

EUROPENE LA
ciștigate. Nivelul evoluției — 
de la București și de la Ros
tock — nu-i îndreptățea să 
spere în calificarea In finala 
C.C.E., dar hazardul — ajutat 
de... dinamoviști — le-a ofe- 
rit-o.

Așadar, duminică seara, în 
Palatul sporturilor și culturii 
(peste 5 000 de spectatori). Di
namo București — Empor Ros
tock 22—18 (12—10). Scor ge
neral pe ambele partide: Di
namo București — Empor Ros
tock 36—37. Campioana R. D. 
Germane, Empor Rostock, se 
califică în finala C.C.E. alături, 
probabil, de Grosswalstadt, la 
această oră nectmoscînd rezul
tatul partidei retur pe care e- 
chipa vest-germană a susținut-o 
cu Honved la Budapesta.

Aseară au înscris : Bedivan 
S. Grabovschl 5, Cosma 4, Tase 
3, Durau 3 ți Ștrf 1 — pentru 
Dinamo București, Bobme 
Wahl 4, ----- " "

4,
3, 

Langner 2, Seydel 1 $1 Sanftle- 
ben 1 — pentru Empor Ros
tock.

Au arbitrat cu greșeli Fulop 
și Marki (Ungaria).

Wilk 3, Jaunich

In meciul din ..Cupa cupelor" cu S. C. Magdeburg
H.C. MINAUR VICTORIE PE TEREN PROPRIU (26-22)

Peste 3 000 de spectatori au 
urmărit sîmbătă seara cu emo
ție, în Sala sporturilor din 
Baia Mare, întîlnirea retur din 
cadrul semifinalelor 
cupelor" la handbal 
dintre H.C. Minaur și 
Magdeburg. Deși au fost sus
ținuți frenetic de numeroșii 
suporteri, băimărenii n-au reu
șit să refacă handicapul din 
meciul tur (19—27), consolin-
du-se cu bucuria victoriei în 
această manșă : H.C. Minaur 
— S.C. Magdeburg 26—22 (14— 
12), a 7-a din cele 8 partide

„Cupei 
masculin 

S.C.

susținute la debutul lor în 
competițiile internaționale ofi
ciale interduburi. îi felicităm 
pentru succesul acesta — chiar 
dacă este parțial — pentru mo
dul cum au luptat (crezînd în 
posibilitatea recuperării enor
mului handicap, creat cu lar
gul ajutor al arbitrilor Chris
tensen și Voelk), pentru intra
rea lor in elita handbalului 
continental.

Era posibilă, totuși. califi
carea ? Dai Cu condiția ca 
băimărenii să fi știut să fruc
tifice momentul favorabil al

LA MADRID: DESTULE
(Urmare din pag- I)

miercuri, la Craiova, ar putea 
fi următoarea: Arconada — 
Marcelino, Alesanco, Felipe, 
Cundi (San Jose) — San Jose 
(Villar), Villar (Asensi), Del 
Bosque, Quini — Dani (Car
rasco), Buben Cano. Pentru e- 
ventuale schimbări mai rămîn:

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX •
bere pe echipe : U.R.S.S. — 
Cuba 8—2 ; S.U.A. — Japonia
9— 1.

NATATIE • La Minsk, ta 
meciul de înot dintre echipele 
de juniori șl junioare ale 
U.R.S.S. șl R.D. Germane, spor
tiva sovietică Svetlana Varga
nova (14 ani) a corectat re
cordul mondial ta proba de 200 
m bras : 2:31,9. • ~
de polo de Ia Cludad de 
S.U.A — Mexic II 13—0, 
via — Mexic I 12—t. Cuba 
nada 9—5, Australia —
10— 7, S.U.A. — Canada 7—1, Mexic 
I — Brazilia 6—5, Cuba —Australia 
7—6.

Turneul. 
Mexico: 
Iugosla-
— Ca- 
Brazllia

HANDBAL
începutului reprizei a doua, 
în min. 38 ei conduceau cu 
18—12, dar Mironiuc a risipit 
două atacuri, apoi — la 18—13 
— Palko încă unul, iar la 
18—14 Mironiuc și M. Voinea 
au ratat cite o aruncare de 
la 7 m... Aprofundînd analiza 
jocului — îneîntător prin spec
taculozitate și dramatism ---, 
să notăm că în calea calificării 
s-au opus minusurile băimăre- 
nilor (mediocritatea portarilor 
în prima repriză, ineficacita
tea atacurilor— din 54 de ac
țiuni ofensive H.C. Minaur a 
materializat doar 26, deci mai 
puțin de 50 la sută —, enerva
rea din unele momente), pre
cum și plusurile lui S.C. Mag
deburg : câștigătoarea en titre 
a Cupei campionilor europeni 
a avut in portarul Wieland 
Schmidt un veritabil înger pă
zitor al buturilor, întreaga 
formație fiind puternică, cu o 
egală acoperire valorică a pos
turilor. Oaspeții au trei oa
meni foarte inalți (Rothe, 
Dreibrodt și Jahns) și un spi- 
riduș — Wiegert — care are o 
eficiență ieșită din comun: în 
cele două partide cu Baia 
Mare el a înscris 18 goluri I

Așadar, pentru finala „Cupei 
cupelor" din acest an s-au ca
lificat S.C. Magdeburg și 
VfL Gummersbach. Echipa 
vest-germană a terminat învin
gătoare meciul de pe teren 
propriu (18—10) și a încheiat 
la egalitate (21—21) partida 
din deplasare cu Tatabanya.

în partida de la Baia Mare 
au marcat : M. Voinea 7, Mi
roniuc 6, N. Voinea 3, Boroș 3, 
Palko 3, Odae 2, Avramescu 1 
și Panțiru 1 — pentru H. C. 
Minaur, Wiegert 7, Kriiger 4, 
Rothe 4. Dreibrodt 3. Hoppe 2, 
H. Jahns 1 și Baumgart 1 — 
pentru S.C. Magdeburg.

Au arbitrat bine Mosnicka 
și Horvat (Iugoslavia).

în
....... ju-
proba de dansuri a fost

de Tatiana Durasova—
Ponomarenko (U.R.S.S.)

PATINAJ • La Augsburg, 
campionatele mondiale de 
niori, . ’ ' '
cîștigată 
Serghei

• La Milano, în sfer- 
finală, australianul John 

6—3,

TENIS 
turi de 
Alexander I-a eliminat cu 
3—6, 6—4 pe Borg. In semifinale, 
Alexander a dispus cu 6—3, 6—4 
de Panatta, iar McEnroe l-a 
întrecut cu 6—0, 6—3 pe Geru- 
laltis. • Ba Sivttgar» 
sferturi de finală : Vilas 
Birner 6—1, 6—0 ; Flbak
Slozil 6—3, 6—3 ; Amrltraj 
Teacher 6—3, 6—3 t

la

portarul Urruti, fudașul Arias 
și mijlocașul centru Saura.

Luni, lotul spaniol va pleca 
spre Craiova. In fruntea dele
gației va fi președintele fede
rației spaniole de fotbal, Pablo 
Porta. Plecarea este prevăzută 
la 11,30 dimineața din Ma
drid, iar sosirea direct la 
Craiova, unde se va a- 
junge la 15,40. Lotul spa
niol va fi cazat la hotelul 
„Jiul". Marți, antrenorul Ku- 
bala va conduce o ședință de 
pregătire, după care va da pu
blicității formația definitivă 
care va fi aliniată în meciul 
cu România.

împreună cu grupul celor 
16 jucători vor face deplasa
rea și 40 de ziariști, trimiși 
ai Radiodifuziunii și Televiziu
nii spaniole, știind că întîlni
rea va fi transmisă în direct 
prin mai multe posturi radio
fonice și la televiziune.

în Spania se așteaptă cu 
mare interes această întîlnire, 
avîndu-se în vedere importanța 
ei în contextul disputei pen
tru calificarea în turneul fi
nal de la Roma, din anul 1980.

IN PRELIMINARIILE C.E.
CIPRU - IUGOSLAVIA 0-3

In grupa a 3-a, la Nicosia, e- 
chipa Iugoslaviei a cîștigat fără 
drept de apel, prin golurile mar
cate de Vujovici (2) și Surjak. 
din 11 m, în ultimul minut de 
joc. Clasamentul
1. Spania
2. Iugoslavia
3 România
4. Cipru

Următoarele
— Spania (4 ...__ .
— România (13 mai).
TURCIA - R.F. GERMANIA 0-0

La Izmir, vest-germanil au ter-

grupei a 3ra :
0 o 9—1 6
0 2 6—5 2
0 1 3—3 2
0 2 0—8 0
România
Cipru —

3 3
3 1
2 1
2 0

meciuri : 
aprilie) ;

minat din nou cu un scor alb, ca
și în meciul cu Malta. Clasa-
men tul grupei a 7-■a :
1. Țara Galilor 2 2 0 0 8—0 4
2. Turcia 3 1 1 1 2—2 3
3. R.F.G. 2 0 2 0 0—0 2
4. Malta 3 0 1 2 1—9 1

Următorul meci : Țara Galilor
— R.F.G. (2 mai).

ALTE REZULTATE
In C.E. de tineret : Elveția — 

Italia 0—0. In meci amical (e- 
chipe de tineret) : Bulgaria — 
U.R.S.S. 4—2 (2—1).

Ieri, în campionatul Italiei 
(etapa 24) : Ascoli — Juventus 
1—0 ; Atalanta — Inter 0—1 ; Ca
tanzaro — B logna 0—0 ; Fioren
tina — Avellino 1—0 ; Milan — 
Napoli 0—1 ; Roma — Lanerossi 
3—0 ; Torino — Perugia o—o ; 
Verona — Lazio 2—0. In clasa
ment : 1. Milan 35 p ; 2. Perugia 
33 p ; 3 Inter 31 p ; 4. Torino 
31 p.
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