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Despre un fost... derbi feminin la baschet

Alte amănunte din cat. A

Iată că unele lipsuri de ordin general ale basche
tului feminin din țara noastră an ieșit încă o dată in 
evidentă. Prilejul l-a constituit ceea ce a fost o 
dată derbiul campionatului feminin, meciul Rapid— 

" ' dimineața, în sala
mai mult decît net 
lor nu ne-a mullu-

Politehnica București. Duminică 
Floreasca. studentele au tranșat 
disputa (60—35), dar nici jocul 
mit.

Despre meci vă vom spune că 
echilibrat în primele 15 minute 
«cest moment Politehnica s-a detașat din ce în ce 
mai clar, cu „sprinturi" de cîte 2, 3 sau chiar 7 mi
nute de-a lungul cărora tabela de scor se... ...
doar în dreptul ei. La pauză, scorul era de 29—20, 
dar după reluare rapidistele n-aii mai 
un punct vreme de 8 minute 1 „Performanța' 
fără precedent în categoria A și nu le face cinste... 
Faptul că într-o jumătate de meci echipa pe care o 
pregătește antrenorul lotului reprezentativ a înscris 
doar 15 puncte (dintre care 13 Ivanovici și cîte unul 
Nicola și Diaconescu) nu poate decît să dea serios 
de gîndit.

In pofida decalajului de forțe- de pe teren, și la 
Politehnica e ceva în neregulă. Au fost folosite 9 
jucătoare, dar punctele au fost înscrise doar de 5 
dintre ele. In totalul de 26 de minute jucate de 
cele patru... nemarcatoare, acțiunile acestora au fost 
pur și simplu misterioase: o singură încercare la coș 
(Demetrescu) I Ne pare rău că, furați de joc, n-am 
reușit să ne dăm seama cam ce au făcut pe teren. 
Să fi avut numai sarcini defensive? Nu de aha, dar 
pe foaie figurează ca „activitate" doar 5 greșeli 
personale (4 Demetrescu în 6 minute de joc, 1 
Chită în 11 minute de joc). Ciudat...

Grav este faptul că printre cele 20 de participante 
la meci se află circa 10 selectionabile, iar alte 3—4 
sportive au reprezentat deseori baschetul nostru pe 
plan international. Cu toate acestea, dintre ceea ce

G. RUSSU-ȘIRIANU
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scorul s-a menținut 
(17—17), Jar după

mișca

înscris nici
este

Sosirea la
Bucureștiul a îmbrăcat luni, 17 aprilie, 

vestminte sărbătorești. Zeci și zeci de mii 
de locuitori ai Capitalei Republicii 
Socialiste România au ieșit pe arterele 
principale ale orașului în așteptarea 
unor oaspeți dragi — delegația de 
partid și guvernamentală a Republicii 
Populare Bulgaria, condusă de tova
rășul Todor Jivkov, prim-secretar al 
Comitetului Central al Partidului Co
munist Bulgar, președintele Consiliului 
de Miniștri al Republicii Populare 
Bulgaria, care, la invitația Comitetului 
Central al Partidului Comunist Român 
și a Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Socialiste România, face o vizită 
oficială în tara noastră.

Aeroportul Băneasa. Drapele de stat 
ale României și Bulgariei flutură în 
adierea vîntului primăvăratec, Iar cu
lorile lor se răsfrîng, șirag, în nenu
măratele stegulețe și în bogatele bu
chete de flori aduse aici de miile de 
locuitori ai Capitalei, aflați pe aero
port pentru a adresa primul salut de 
bun venit oaspeților.

Pe frontispiciul clădirii aeroportului 
se află portretele tovarășilor Todor 
Jivkov și Nicolae Ceaușescu ; pe mari 
pancarte, care domină aeroportul, sînt 
înscrise, în limbile bulgară și română, 
cuvintele : „Trăiască prietenia frățească

Ecaterina Vogel (Politehnica), in luptă
directă cu Bogdana Diaconescu, se În
dreaptă spre coș (lază din meciul Rapid—- 
Politehnica București). Foto: Aurel Neagu

București
româno-bulgară*. Este urarea pe care •» 
fac toți cei veniti în întimpinare, în
tregul nostru popor care acordă e» 
înaltă prețuire vechii șl trainicii prie
tenii dintre popoarele bulgar și ro-ț 
mân, realizărilor obținute de oamenii!; 
muncii din Bulgaria vecină și prietenă!' 
în marea operă de construire a socia
lismului, sub conducerea încercată ai 
Partidului Comunist Bulgar.

In întîmpinarea delegației de partid? 
șt guvernamentale bulgare 
tovarășii t 
Gheorghe 
Alexandru 
Alexandru 
Mizil, Ilie 
Constantin 
lescu, Leonte 
Ștefan Voitec, 
Blajovici, Dumitru Coliu, Florian Dă- 
nălache, Janos Fazekaș, Mihai Cere,, 
Petre Lupu, Manea Mănescu, Dumitru» 
Popa, Mihai Dalea, Vasile Patilineț,. 
Constanta Crăciun, Ilie Murgulescu,. 
Gheorghe Gaston Marin, Roman Mol
dovan.

Erau de 
P.C.R., ai 
guvernului,

au venit;
Ceaușescu, Ion:Nicolae

Maurer, Gheorghe Apostol,. 
Bîrlădeanu, Emil Bodnaraș,- 
Drăghici, Paul Niculescu- 
Verdet, Maxim Berghianu,. 
Drăgan, Gheorghe 

Răutu, Vasile 
Iosif Banc,

Radu— 
Vîlcu,.
Petre*

tată membri ai C.C. aț 
Consiliului de Stat și ah 
conducători de instituții!.

(Continuare în pag. a 4-a)

TURNEUL INTERNAȚIONAL DE ȘAH

Doi concurenti pe
O luptă foarte strînsă se 

dă în fruntea clasamentu
lui celui de al 8-lea tur
neu internațional de șah 
al României. Runda a 4-a 
a adus pe primul loc doi 
concurenți : Florin Gheor
ghiu și Czerniak. Primul 
n-a putut trece peste re-

ULTIMELE JOCURI DINTRE 
TENISMANII ROMÂNI SI SOVIETICI •

Ieri după-amiază, pe terenurile din parcul sportiv Progresul, o nouă 
victorie a fost trecută In palmaresul tenismanilor noștri. Păstrînd 
avansul obținut în prima zi, jucătorii selecționatei secunde a Bucu- 
reștiului au terminat învingători cu 3-2 în întîlnirea cu reprezenta
tiva de tineret a U.R.S.S.

zistența lui Haag șl, cu 
un pion în plus, dar în- 
tr-o poziție greu de valo
rificat, a fost nevoit să 
se mulțumească cu o ju
mătate de punct. Czerniak 
a profitat de o greșeală
surprinzătoare a lui Ghi- 
țescu, obțlnind •-
într-o poziție în 
normal, ar fi trebuit 
lupte pentru remiză.

Continuă să acumuleze 
puncte Drimer și Ciocîl- 
tea. Ei au cîștigat clar 
partide poziționale la

greșeală

victoria 
care, 

să

Insigna de polisportiv?
N-am auzit!

Raid-anchetă la Copșa Mică

primul loc
Hennings și, respectiv#..Hennings și, 
Ungureanu.

S-au încheiat 
întîlnirile ~ _ 
Partos—Soos și întrerupta 
Czerniak—Drimer, din run
da a 3-a (fără joc). într-o 
situație complicată s-a în
trerupt partida Vasiukov— 
Mltitelu. i

Clasamentul după 4 run
de :

1—2. GHEORGHIU, CZER
NIAK 3 p., 3—6. Soos, 
Partos, Drimer. Pfleger 
21/» p., 7—8 Ghițescu, Cio- ‘ 
cîltea 2 p. etc. (v.ch.).

ROMÂNIA
campioană europeană

cu remiză-
Pfleger—Fichtl,

feroviară la popice

z ■lele trecute am 1 ; Z. Z. _ 1 
vedea cum se pregătesc și cîți tineri participă

fost la Copșa Mică pentru a 
, _ ------- ,-------- ,_ la

concursurile pentru trecerea probelor Insignei de 
polisportiv, care sînt perspectivele pentru acest se
zon. Cum pe nici un teren n-am găsit organizat 
weun concurs, am mers la sediul celor două mari 

asociații sportive din oraș. „.Uzina chimică metalurgică și 
Uzina Carbosin se află la doi pași una de alta, făcind 
aproape „corp comun", Mai intîi am poposit la Uzina Car
bosin, atrași de frumoasa bază sportivă de care dispune

------ u-.x ...---- 1—j nume.

Victoria echipei noastre 
ghe, în penultimul joc de 
cînd peste dificultățile din 
pus de A. Volkov cu 6-3, 
S. Dron și T. Kakulea, nu 
întîlnirii. Dron, jucînd sub valoarea cu care 
a trebuit să cedeze în fata unui adversar 
ascensiune de formă: 4-6, 4-6.

Întîlnirea feminină a permis oaspeților 
punctul de onoare, adjudeeîndu-și prima din cele patru 
întîlniri susținute în compania echipelor noastre. Mal 
întîi, Roza Islanova a egalat scorul întîlnirii, cîștigînd 
cu 6-1, 4-6, 6-2 la Eleonora Dumitrescu, un meci în care 
învinsa nu s-a concentrat suficient în setul decisiv. Ulti
mul meci a opus pe Mariana Ciogolea sovieticei Tatiana 
Cealko. Din nou victorie pentru oaspeți (6-3, 6-4) 
întrec cu scorul final de 3-2 selecționata feminină 
cundă a Bucureștiului.

a fost asigurată de Gh. Boa- 
simplu. Jucătorul român, tre- 
primul set al partidei, a dis- 
6-3. Ultimul joc, cel dintre 
mai putea să schimbe soarta 

creditat, 
evidentă

este 
în

Campionatele europene 
feroviare feminine de po
pice s-au desfășurat în o- 
rașul Celje (Iugoslavia), 
reunind selecționate din 8 
țări. Echipele au fost for
mate din cîte 4 jucătoare, 
fiecare trăgînd 
de bile mixte. Pe primul 
loc s-a clasat ~ 
(Ținea Balaban, Elena Lu- 
pescu, Florica Lăpușan și 
Valeria Amzulato), cu 166.5 
p.d., urmată, în ordine, de: 

Germană 1607 p.d.,
l p.d., Iugos- 

1561 p.d., Cehoslo-
Ungaria 

a Germa-

niei 1362 p.d., Polonia
983 p.d.

Proba individuală a fe- 
venit sportivei maghiare 
Gyorgyne Soos cu 425 p.d!

asociația sportivă cu același

FOILE DE CONCURS... 
IMACULATE !

De cîteva minute, discu
tăm despre activitatea 
sportivilor de aici eu 
GH. PUMNEA, președin
tele asociației sportive, și 
cu secretarul ei, IOACHIM 
DIAC. Notăm • echipele de 
volei și fotbal sînt angre
nate în campionatul regio
nal ; atleții și trăgătorii 
participă la concursuri cu 
caracter orășenesc ; în raf
turile magaziei se găsesc 
materiale și echipament în 
valoare de aproape 60 000 
lei ; asociația are în folo
sință terenuri de volei, 
fotbal, handbal, pistă și 
sectoare de atletism ; în 
uzină lucrează Ioan Deas, 
Zoltan Peterfi și alți in
structori voluntari, care se 
ocupă de pregătirea tineri
lor sportivi. Pînă aici, 
bine. Aceste date reflectă 
în bună parte munca de-

pusă de consiliul asocia
ției și, ceea ce e mai im
portant, demonstrează că 
există posibilități pentru 
o rodnică activitate eom- 
petițională de masă. Dar 
cu Insigna de polisportiv 
ce se întîmplă ? Aducînd 
în discuție problema, ne-am 
dat seama că lucrurile nu 
mai stau la fel de bine.

— Am organizat cîteva 
concursuri pentru trecerea 
probelor — ne spunea 
Gh. Pumnea, președintele 
asociației. Nu-mi amintesc 
cînd, dar precis au avut 
Ioc astfel de întreceri. Să 
vedem dacă nu cumva re
zultatele respective se află 
în dosarul cu evidența 
Insignei de polisportiv.

Cercetăm împreună un 
dosar voluminos, cu liste 
de concurs, tabele și car

TR. IOANIȚESCU
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cite 100 Microinterviu
!

înscriesă

R.D.
Austria 1589 
lavia 
vacia 1539 p.d., 
1440 p.d. R.F.

România,

lot 
Îmi

de interesau- 
utilă, dar 
obositoare.

Aseară
Capitală campionul dc tenis 
al țării noastre, maestrul 
emerit al sportului Ion 

Tiriac. La sosire, pe aero
portul Băneasa, el a decla
rat unui redactor al ziaru
lui nostru: „Sînt fericit 
că ani venit din nou acasă! 
Călătoria în S.V.A. a fost 
deosebit 
tă si 
atît de 
pare bine că în prima mea 
apariție pe continentul a- 
merican, cu toată forța 

adversarilor întilniti. am 
reușit cîteva rezultate 
bune, învingind — printre 
alfii — pe Santana. Har
ries, Gisbert, Lall. Acum, 
prima mea dorință este ca 
împreună cu colecții 'lin 
echipa reprezentativă a 
tării, Ilie Năstase și Petră 
hfărmurcanu, să ne nre- 
eeiităm cil mai bine in 
apropiatele meciuri din 
„Cupa Davis“.



Marginalii la un derbi 

economic 
nu ne mai poate satisface!

Să ne fie cu Iertare (poate vom 
fl considerați cam pretențioși), dar 
nouă nu prea ne plac jocurile de 
xugbi în care nu se marchează în
cercări, în care scorurile sînt de 
proporții minime. înseamnă că 
ceva nu e în ordine. In par
tidele dintre echipele france
ze și cele engleze, de pildă, așa 
ceva se întîmplă foarte rar. Semna
lăm acest fapt pentru că nu ne vom 
mai putea ridica la nivelul frunta
șilor rugbiulul continental amintiți, 
dacă nu vom elimina acest rău, de
venit profund, care apare și mai
pregnant, atunci cînd se în-
țîlnesc între ele echipele noastre de 
primă mină. Două sînt — după păre
rea noastră — cauzele acestei defec
țiuni : a) 
metic, nu

Primul
concurs republican

se joaca prea închis, er-
se... risca suficient șl b)

CLASAMENT

Roșie (2)
(3)

(5)

1. Grivița
2. Dinamo
3. Steaua (1)
4. Politeh. Iași (4)
5. știința Petroșenl
6. Progresul (9)
7. Precizia Săcele (6)
8. Gloria (7)
9. Rulmentul Bîrlad (8)

30. Farul C-ța (10)
11. Agronomia Cluj (11)
12. Rapid (12)

1 
0
1
2
1
1
1
1
0 
0
0 
o

0
1
1
1
2
3
3
3
4
4
5
5

17
16
15
14
13
11
11
11
10
10

8
8

bule să recunoaștem, jocul a fost 
destul de cursiv, chiar agreabil, pe 
alocuri, existînd tendințe de „aeri
sire" de ambele părți. Mal vădite la 
XV-le Griviței Roșii, care a atacat 
mai mult, dar fără eficacitate, în ul
timă instanță, din cauza unor gre
șeli de tehnică.

Repriza primă a fost echilibrată. 
S-a luptat intens pentru fiecare min
ge, de ambele părți, dar Steaua a 
ratat prin Penciu (de două ori) și 
Durbac (în min. 33 mingea a lovit 
bara) mal multe lovituri de pe
deapsă. Tn schimb, Grivița Roșie a 
realizat prin Țibuleac (min. 15), la 
un ofsaid, o lovitură de pedeapsă:
3—0. Scorul acesta minim nu a mai 
putut fi majorat nici după pauză, 
deși jocul a crescut ca ritm și în
focare. Grivițenii au pus stăpînire 
pe joc timp de 25 de minute (între 
min. 45—70) și au atacat dezlănțuit. 
Ei au deschis mai mult, profitînd 
de faptul că grămada „stelistă“ nu 
a mai răspuns cum se cuvine jocu
lui forte al înaintașilor săi. Su
perioritate netă de partea învingă
torilor și în ceea ce privește posibi
litățile de atac. Dar încercarea care 
plutea în aer nu a venit...

Echipa Steaua a fost sufocată pe 
înaintare, iar trelsfgrturile sale 
s-au prezentat cu multe slăbiciuni. 
Penciu și Ciobănel au mai încercat 
cite ceva, d„. * ‘
solitar (de ce 
tacant militar 
ze“, nu a fost 
chidere?).

Grivița Roșie

Qrivița Roșie—Steaua 3—0» Mircea Rusu inițiază un nou atac cu înaintarea 
grivițenilor.

Foto: Aurel Neagu

se atacă,

HANDBAL

Duelurile Steaua Dinamo (m)

atunci cînd totuși (rar) 
apar pe parcurs prea multe greșeli 
de tehnică individuală, care com
promit faza, inițial bine concepută. 

Am făcut această mică introdu
cere, deoarece jocul derbi al etapei 
a Vl-a dintre GRIVIȚA ROȘIE șl 

.STEAUA nu a făcut excepție de la 
o asemenea manieră, devenită aproa- 
;pe o... regulă. S-au marcat doar 3 
puncte și astea dintr-o lovitură de 
pedeapsă! Ni se pare prea puțin. To- 
jțuși, chiar în aceste condițiuni, tre-

BASCHET

feminin
(Urmare din pag. 1)

mm fi vrut să numim „nume noi* 
mu putem consemna pozitiv nici o 
qcvoluție... In curind, vom aborda 
anal pe larg subiectul.

Punctele partidei au fost înscrise 
.'de GHEORGI1E 14, NICULESCU 7, 
’VOGEL 16, Dumitrescu 12, CIOCAN 
11 pentru Politehnica, respectiv IVA- 
NOVIC1 16, Costache 2, Diaconescu 
1, Bițu 3, Ferencz 4, SULIMAN 8 
•și Nicola 1 pentru Rapid. 
trat bine Gh. ~ 
M. Tănăsescu

dar efortul lor a fost 
Penciu, singurul a- 
capabil să „perfore- 
încercat șl la des-

_____a cîștigat la un scor 
strîns, dar meritat pentru că a fost 
superioară în ansamblu și a atacat 
mal mult. După succesul la limită 
din fața Iul Dinamo (6—3) — Grivi
ța Roșie a tranșat astfel în favoarea 
sa șl duelul său cu Steaua, dove- 
dindu-se o adevărată campioană a 
jocului „economic" (mărturie: sco
rurile strînse pe care le-a realizat 
pînă acum). Ne așteptam însă, sin
ceri să fim, la mal mult din partea 
echipei ipaestrului emerit al spor
tului Viorel Moraru. Iată și forma
țiile care au evoluat, cu remarcă- 
rlle respective (cam puține în preaj
ma meciului cu Italia).

GRIVIȚA ROȘIE: Marinescu — 
Balcan, WUSEC, Irimescu, ȚIBU
LEAC — Oblemenco, Mihai — Șer- 
bu, DEMIAN, M. Rusu — V. RUSU, 
VELUDA — Rădulescu (Moldovea
nul, ONUȚIU, DINU.

STEAUA: PENCIU — Popa,
Luscal, Ghiță, CIOBĂNEL — 
Călărașu, Mateescu (Nlca) — Dur
bac, PROSI, Băltărețu — ȘERBAN, 
Preda (Fodor) — Ciornei. Mircea, 
Ionescu.

Th. Witing a condus, în general, 
bine acest joc dificil. Totuși, îi re
proșăm că nu a văzut obstrucțiile 
inadmisibile pe care le-a făcut în 
margine Rădulescu. Șl dlntr-o ase- .... .. a 

lo- 
că- 
trel

menea obstrucție, nesancționată, 
plecat faza din care a rezultat 
vitura de pedeapsă, cu ajutorul 
reia Grivița a însaris cele 
puncte. Deci atenție!

i
D. CALLIMACHI

Au arbi-
Mureș) șiFulldp (Tg. 

(București).

★

meciuri din
i terminat învingătoare. 
(Universitatea—Univer

sitatea Cluj 93—69) rezultatul cons
tituie doar aparent o surpriză: din 
formația clujenilor a absentat De- 
4nian, accidentat. (P. Arcan-coresp. 
(principal). La Brașov (Steagul 
roșu—Medicina Tg. Mureș 98—64) 
revirimentul stegarilor, deși tardiv, 
s-a dovedit real și promițător pentru 
viitor (P. Dumitrescu și T. Maniu- 
coresp.). La Tg. Mureș (Mureșul— 
■Voința București 52—43) jocul a fost 
«slab și cu multe ratări (G. Albu- 
coresp.). La Oradea (Crișul—Voința 
Brașov 49—46) gazdele au luptat din 
lăsputeri pentru acest important re
zultat. (I. Ghișa-coresp. principal). 
Da Galați (Politehnica—Academia 
Militară București 88—76) studen
ții localnici au confirmat progresele 
din retur și arată perspective fru
moase pentru < 
(Șt. Constantinescu și 
coresp.).

Iată clasamentele în 
sfîrșitul returului:

In celelalte 
A, gazdele au 
lia Timișoara (

categoria

campionatul viitor, 
i Gh. Arsene-

la
categoria A

MASCULIN

1. Steaua Buc. 22 21 1 1906-1517 43
•2. Dinamo Buc. 22 19 3 1847-1444 41
3. Univ. Cluj 22 14 8 1645-1483 36
4. Polit. Buc. 22 14 8 1666-1507 36
5. Univ. Tim. 22 12 10 1584-1647 34
6. Rapid București 22 11 11 1715-1681 33
7. Politehnica Gl. 22 9 13 1439-1568 31
8. Dinamo Oradea 21 8 13 1255-1474 29
9. Med. Tg. M. 22 7 15 1448-1672 29

10. I.C.F. Buc. 21 7 14 1394-1517 28
31. Acad. M. Buc. 22 5 17 1490-1724 27
12. Steagul r. Br. 22 4 18 1520-1675 26

După disputarea Z.C~
Dinamo Oradea, Indiferent de 

va ocupa locul 9,zultat, 
Medicina

I.C.F.
Tg. Mureș focul

restanței I.C.F. — 
‘ re- 

iar
10.

FEMININ
1. Polit. BUC. 18 18 0 1142- 782 36
2. Rapid București 18 14 4 1215- 859 32
3. Univ. Cluj 18 12 6 996- 920 30
4. Voința> Brașov 18 11 7 1014- 930 29
5. Voința Buc. 18 9 9 875- 935 27
6. Mureșul Tg. M. 18 8 10 913- 946 267. Const. Buc. 18 7 11 838- 974 25
8. Crișul Oradea 18 6 12 826- 986 24
9. Univ. iași 18 5 12 964-1112 23

10. Olim. TV BUC. 18 0 18 708-1047 18

Și Universitatea Timișoara — Rapid (f)
continuă in seria I

a corespuns 
așteptărilor

Din inițiativa clubului Olimpia 
din Capitală; între 14—16 aprilie 
s-a desfășurat pe poligonul Tunari 
cea de-a VI-a ediție a ..Cupei O- 
limpia" la tir, care a reunit peste 
200 de participanți din București 
și din țară.

Rezultatele obținute de trăgători 
pot fi apreciate ca valoroase pen
tru început de sezon, îndeosebi la 
pistol viteză, unde primii patru 
au realizat același număr de punc
te (589). De bun augur rezulta
tele trăgătorilor la armă liberă, 
care reliefează un salt față de con
cursurile anterioare, un progres pe 
care-1 dorim continuat.

Constituind o ultimă verifica
re pe plan republican înaintea 
participării la confruntările in
ternaționale, se 
„Cupa Olimpia" 
pul.

Iată rezultatele 
STANDARD 60 f

la confruntările 
poate aprecia că 
și-a atins sco-

fiecare etapă care se consumă, 
în seria I a campionatelor ro-

• In rest, se cuvin subliniate: 
forma bună în care se află Dlnamo, 
ca șl slăbiciunile Rapidului; par
tida egală ca valoare dintre Progre
sul șl Gloria șl victoriile extrem de 
dificile ale Politehnicii Iași asupra 
Agronomiei Cluj (3—0 — încercare 
Rosenberg) și științei Petroșeni în 
fața Rulmentului Bîrlad (3—0 — în
cercare Giurcă). 
(13—0 cu Precizia 
Pompitiu, Doiciu 
a-și fl revenit Ia

Farul, în schimb 
— 3 încercări M. 

Stanciu), pare 
valoare norma- 
provlncle ne-au 

corespondenții 
Iași,

și 
o 

lă. (Rezultatele din 
fost transmise de
noștri D. DIACONESCU 
TITUS CORNEA — Petroșenl șl E. 
PETRE — Constanța).

Cu 
lupta 
publicane de handbal continuă să 
se desfășoare sub același semn de în
trebare: la băieți, Dinamo sau Steaua, 
iar la fete. Universitatea sau Rapid 
București? Interesant de subliniat 
este și faptul că o dispută la fel de 
aprigă se dă în ambele întreceri și 
pentru ocuparea celui de al III-lea 
loc, care deocamdată... surîde mul
tor formații. Din aceste motive 
jocurile ultimei etape au fost echi
librate și, ceea ce trebuie să ne 
bucure, de un bun nivel tehnic și 
tactic.

MASCULIN. Steaua—Politehnica
Timișoara (20—12). Ambele echipe 
au jucat bine, studenții constituind 
o plăcută surpriză din acest punct 
de vedere. In prima repriză ei au 
reușit să țină „în șah“ pe bucureș- 
teni, conducînd o bună bucată de timp 
(min. 5: 3—1, min. 8: 4—2, min. 
13: 5—4, min. 20: 6—5). La acest 
scor, handbaliștii de Ia Steaua și-au 
adus, probabil, aminte că sînt ca
pabili de mai mult și au reușit 
să-și impună jocul. Ei au terminat 
prima repriză în avantaj și apoi s-au 
distanțat net (min. 54: 16—10) cîș- 
tigînd pe merit. Cele mai multe go
luri au fost înscrise de Gruia (7), 
Goran (6) — Steaua și Guneș
(5) — Politehnica. Universitatea
București—C.S.M. Reșița (17—16). 
Joc interesant, în care reșițenii 
fost foarte aproape de obținerea 
rezultat de egalitate. Studenții au 
dus tot timpul, dar au avut 
mente de slăbiciune, permițînd 
peților, mai ales in finalul jocului, 
să se apropie pînă la o diferență 
de un gol. Politehnica Galafi—Di
namo Bacău (9—13). Victorie meri
tată. Cele mai multe goluri: Pădure 
(3), Birzoi (3) — Politehnica, IIo- 
robăț (5), Coasă (5) 
(V. Ștefănescu — coresp.). Dinamo 
Brașov—Agronomia Iași (20—7).

Meci la discreția gazdelor. (C. Gruia 
— coresp. principal).

FEMININ. Universitatea București- 
Rapid (8—8). Un meci frumos, di
namic. Studentele — în evidentă re
venire de formă — au condus în 
repriza secundă mereu și ar fi putut 
cîștiga. Insă forța de finalizare a 
feroviarelor, care s-au comportat mai 
slab față de Jocurile anterioare, și-a 
spus pînă la urmă cuvîntul. Cele 
mai multe goluri: Starck (5) — Ra
pid și Furcoi (4) — Universitatea. 
Confecția București—Liceul nr. 4 Ti
mișoara (9—5). Bucureștencele s-au 
impus mai ușor decît ar fi fost de 
așteptat, fiind mai insistente în atac. 
Timișoreneele ni s-au părut obosite. 
Mureșul Tg. Mureș—Progresul Bucu
rești (8—7). l’este 3 000 de specta
tori au urmărit o partidă interesantă. 
Victoria este meritată și se dato- 
rește unui plus de voință. (A. Szabo- 
coresp.). Universitatea Timișoara— 
Voința Sighișoara (16—7). Cazdele 
au obținut o victorie ușoară. Echipa 
oaspe a luptat mult pentru a limita 
diferența de scor. (P. Arcan-coresp. 
principal).

CLASAMENTE

Masculin

INSIGNA DE
(Urmare din pag. 1)

nete de participant. Toate însă 
imaculate, neatinse.

— Să-l chemăm — zise la un 
moment dat președintele asocia
ției — pe tov. Doru Guga, fostul 
secretar al asociației. Poate știe 
dînsul unde se află foile de 
concurs cu rezultatele obținute.

A venit tov. Guga, s-au con
trolat noi dosare, unele vechi de 
ani de zile, dar listele cu pârti
ei panții la întrecerile pentru cu
cerirea insignei n-au fost găsite. 
Poate consiliul raional UCFS 
va dezlega misterul.

SINT SAU NU SINT PURTĂTORI AI 
INSIGNEI ?

aflăm în biroul tov. VIC- 
CRACIUN, secretarul aso-

Ne 
TOR 
ciației Metalul din Copșa Mică. 

.De față se mai află și financia
rul asociației sportive, Dicran 
Garabedian. Secretarul asociației 
ne informează despre activitatea 
competițională 1 „Avem o echipă 
de handbal în divizie, formația 
de fotbal activează in „C“, iar 
popicarii, șahiștii și voleibaliștii 
participă la campionatele regio
nale și orășenești. Vara organi
zăm „duminici sportive", în ca
drul cărora tinerii noștri joacă

au 
unui 
con- 
mo- 
oas-

Dinamo.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Buc.
Buc. 
Bacău 

Buc.

10
10
11
10
12
12
12
12

Dinamo 
Steaua 
Dinamo 
Univ. 
Polit. Tim.
Dinamo Brașov 
C.S.M. Reșița 
Raf. Teleajen 
Politeh. Galați 
Agronomia Iași

Feminin

Rapid București 
Univ. Tim.
Rulmentul Br. 
Mureșul Tg. M.
Univ. Buc. 
Liceul nr. 4 Tim.
Prog. București 
Confecția Buc.
Voința Sighișoara

12
12
12
12
12
12
12
12
12
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o
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1
1
2
3
2

2
3
4
5
5
5
5
7
9

173: 88 
176:109 
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19
18
15
14
13
13
12

7
4

tehnice: ARMA
culcat — senioare:

1. Iuliana Daroczl (C.S.M. Cluj) 579 
p; 2. Melania Petrescu (Dinamo) 

575 p; 3. Margareta Enache (Steaua) 
575 p. Pe echipe: 1. C.S.M. Cluj 1691;
2. Steaua 1 684; 3. Dinamo
ARMA STANDARD
— senioare : 1. M.
2. Florica Enache 
șov) 554 ; 3. Edda Baia (Arhit.) 546. 
Pe echipe: 1. Dinamo 1 615; 2. Steaua
1 614 ; 3. C.S.M. Cluj 1 606. PISTOL 
VITEZĂ: 1. I. Tripșa 589 ; 2. Șt. Pe
trescu 589; 3. M. Roșea 589; 4. G1. 
Maghiar 589. Pe echipe: 1. Dinamo
2 356; 2. Steaua 2 287, 3. Constr. 2 226. 
ARMA LIBERĂ 3x40 f seniori: 1.
M. Ferecatu (Dinamo) 1 138 (397,
380, 361); 2. P. Șandor (Steaua)
1135 (393, 379, 363); 3. N. Rotaru
(Steaua) 1 134 (382, 385, 367); 4. Gh. 
Vasilescu (Olimpia) 1 133 (393, 377,
363). Pe echipe: 1. Steaua 4 500, 2. 
Dlnamo 4 432, 3. Arhitectura 4 350,
4. Olimpia 4 319; 5. C.T. Brașov 4 290, 
6. Petrolul 4 289. ARMĂ LIBERA 
6o f culcat seniori: 1. Caban (D) 
590, 2. Vlad (S) 588, 3. Vasilescu (O) 
587. Pe 
Olimpia 
LIBER:
(S) 545;
1. Steaua 2139, 2. Construcții 2109,
3. Dinamo 2 093, 4. Olimpia 2 051.

ARMA STANDARD 3x20 f seniori : 
1. P. Șandor 574, 2. I. Olărăscu (Arh.) 
564, 3. M. Ferecatu 563.
1. Arhitectura 
Dlnamo 2213.
1. G. Maghiar 588 (nou rec. al R.S.R.
— v.r. 587), 2. M. Dumitrlu 585, 
L Giușcă 
SPORT : 1.
N. Ciotloș 
(D) 547. Pe 
Olimpia 2044, 3. Construcții 1935. TA
LERE (jr.) : 1. șt. Bodnărăscu (Viit.) 
44. SKEET (jr.) : 1. L Puiu (S) 41,
2. N. Vlădolu (S) 41.

CLASAMENT GENERAL PE ECHI
PE : 1. Steaua 18 p, 2. Dinamo 28 P,
3. Olimpia 44 P, 4. Arhitectura 84 P,
5. C.S.M. Cluj 99 p.

1 680. 
3x20 f 

Enache 557; 
(C. T. Bra-

echipe; 1. Dlnamo 2 337, 2.
2 312, 3. Steaua 2 308. PISTOL 
Maghiar (D) 558; Dumltriu

Pieptea (O) 539. Pe echipe:

Pe echipe :
2231, 2. Steaua 2226, 3.
PISTOL CAL. MARE :

3.
PISTOL
561, 2.

(Constr.) 583.
M. Popescu (S)
(S) 554, 3. Gh. Iordache 
echipe : 1. Steaua 2200, 2.

S. NORAN

POLISPORTIV? N-AM AUZIT!

Secretarul: — Nici pe fila asta 
n-am nimic, nici pe asta, nici 
asta... Mai întorc vreo foaie ?

Reporterul: — Nu-i 
toarcem noi... foaia !

Desen de Al.

nevoie.

Clenciu

sau se

pe

In-

în-handbal, fotbal, volei
trec in diferite probe atletice. 
Din cînd in cînd, susținem in- 
tîlniri amicale cu sportivii de 
la uzina vecină".

— Unde fac antrenamente echi
pele dv. de performanță ?

— Folosim baza sportivă a ve
cinilor noștri, pînă cînd ne vom 
amenaja una proprie. Echipa
ment și materiale avem bere
chet.

— O dată ce echipele dv. par
ticipă la campionate divizionare 
și regionale, înseamnă că aveți 
sportivi legitimați și, poate, chiar 
clasificați. Vă rugăm să ne spu
neți cîți dintre sportivii fruntași 
ai uzinei sînt purtători ai Insig
nei de polisportiv ?

Interlocutorii au rămas pe gîn- 
duri. După un timp de tăcere, 
financiarul asociației reia dis
cuția.

— Sincer mărturisesc, eu unul 
nu știu dacă sportivii noștri sînt 
sau nu purtători ai insignei.

- In asociația dv. există pur
tători de insignă ?

— Nu cunosc precis situația 
— răspunde de data aceasta 
secretarul asociației. Evidența se 
află inchisă in biroul ing. Ion 
Crișan, fostul secretar al asocia
ției, care este internat in spital. 
Nu se poate ! Cred că avem pur
tători de insignă in toată uzina.

— Noul consiliu al asociației 
8 întreprins vreo acțiune în ve
derea atragerii tinerilor în 
concursurile pentru trecerea pro
belor ?.

— Deocamdată nu avem nici 
un plan de acțiune în această 
privință.

Discuția noastră s-a încheiat 
aici, pentru că am constatat că 
Insigna de polisportiv nu face 
parte din preocupările 
asociației sportive.

consiliului

★

Insigna de j 
înscrisă în 

asociațiilor

Așadar, 
nu este 
consiliilor 
Metalul șî Carbosin din Copșa 
Mică. Ne-am dat seama de acest 
lucru și din discuțiile purtate 
cu mulți tineri din oraș, care nu 
știau nimic despre astfel de 
concursuri. Ce părere au tovară
șii din consiliul raional UCFS 
despre această situație ? Credem 
că e cazul să se amintească 
membrilor celor două noi consi
lii ale asociațiilor Metalul și 
Carbosin că au trecut numai cî- 
teva săptămini de cînd au pro
mis — în adunările generale de 
dare de seamă și alegeri — că 
nu vor precupeți nici un efort 
pentru dezvoltarea activității 
sportive din cadrul uzinelor lor 
și lucrurile nu s-au schimbat 
Fină acum angajamentele au ră
mas vorbe goale, iar de Insigna 
de polisportiv nimeni nu știe ni
mic la Copșa Mică.

polisportiv 
activitatea 

sportive



CĂLĂRIE

rezultatele înregistrate :
(categorie

Ghîdran 0 p, 
1. Vasilc Pin- 
Neron 0 p. 

Bărbuceanu 
0 p, 1:32,0 ;3.

Favonții 
învingători
Sîmbătă după-amiază și dumi

nică dimineață, pe baza hipică 
din Calea Plevnei a avut loc 
primul concurs de călărie — obs- 

> tacole. Majoritatea probelor au 
fost viu disputate, primii clasați 
fiind departajați la zecimi de se
cundă. Este un fapt îmbucurător 
pentru începutul sezonului și spe
răm că sportivii se vor pregăti 
și în viitor cu aceeași rîvnă și 
seriozitate. De asemenea, merită 
să evidențiem buna organizare a 
concursului asigurată de către 
Centrul universitar București, cen
trul de călărie „Știința”.

Iată
' Proba de deschidere

semiușoară), seria 1:1, Cornel Ilin 
(Steaua) cu Gerilă 57 sec.; 2. Eu
gen Ionescu (Dinamo) cu Galop 
60 sec. ; 3. Dumitru Velea (Stea
ua) cu Germinai 1:01,3; seria a 
Ii-a: 1. Eugen Ionescu cu Baiadera 
59,3 sec. ; 2. Mihaela Georgescu 
(Steaua) cu Graur 1:06,3; 3. Oscar 
Recer (Dinamo) cu Hanibal 1:07,6; 
Juniori lotul republican: 1. Gh. 
Moiscanu (Diuamo) cu Stoc 0 p, 
1:16 ; 2. Gh. Moiseanu cu Baiade
ra 0 p, 1:18,5 ; 3. Constantin Be- 
rindei [Știința) cu ' * 
1:33; Cat. mijlocie : 
riu (Dinamo) cu 
1:24,1 ; 2. Virgil 
(Steaua) cu Stejar
Anghcl Donescu (Steaua) cu Ge-

' lu 0 p, 1:38 ; Călăreți începători: 
L Dana Chirnoagă (Știința) cu 
Sulina 3 p, 1:02,8 ; 2. Irina Căoc- 
mată (Steaua) cu Lux 9 p, 1:11,1; 
3. Narcisa Vișinescu (Știința) cu 
Bondoc 12 p, 47,6 sec.; Juniori: 
L Ghcorghe Ilie (Dinamo) cu Pă
trat 0 p, 57,2 sec. ; 2. Mircea Ta- 
bău (Steaua) cu Gerilă 0 p, 57,7 
sec. ; 3. Marian Simion (Dinamo) 
jCU Keops 0 p, 59,6 sec. ; Ștafetă 
seniori: 1. Steaua (Cornel Ilin cu 
Ogar, Dumitru Velea cu Lux) 0 p, 
2:07,7 ; 2. Dinamo (E. Ionescu cu 
Fum, Liliana Nițulescu cu Fira) 

p, 2:20,5 ; 3. Știința (E. Boian
giu cu Șoim, Șt. Teodorescu cu 
Gratis) 0 p, 2:30 ; Ștafetă junio- 
rij 1. Diuamo (Gh. Moiseanu cu 
Șetrișor, Mrrcea Ștefanescu cu Hi
malaia) 4 p, 2:10,6; 2. Dinamo 
(Gh. Moiseanu cu Stoc, M. Ște- 
fănescu cu Greer) 4 p, 2:12,5 ; 
3, Echipă combinată (S. Teodo
rescu — Știința cu Floricel, Gh. 
Moiseanu cu Baiadera) 8 p, 
2:31,6; Categoria semigrea: V, 
Bărbuceanu cu Stejar 0 p, 1:31,3; 
$!, V. Bărbuceanu cu Altai 4 p, 
J:43^; 3. V. Pinciu cu Neron 
& p, 1:20,3.

MECIUL CU CIPRU
prin prisma etapei a XX-a

...Și acum, în campionat, urmează o scurtă 
pauză datorită meciului cu Cipru. Prilej 
pentru comentarii ceva mai prelungite pe 
marginea celei de-a XX-a etape care, față de 
toate celelalte din retur, a suscitat un in
teres mai mare. Firesc, Rapid juca o carte 
mare (pe care a cîștigat-o), Dinamo — de 
asemenea (dar a pierdut-o), în timp ce 
Steaua continuă o cursă fără speranțe...

Deși învinși la Iași, studenții craioveni 
îji mențin locul II în clasament datorită 
zestrei acumulate și probabil că viitoarele 
meciuri pe teren propriu (o tradiție în câș
tigarea punctelor) le vor îmbogăți și mai 
mult punctajul final.

Dacă apele s-au mai limpezit — oarecum 
— în fruntea clasamentului, unde Rapid 
are un avans de 4 puncte, în schimb ele 
sînt... tulburi la periferie, unde U.T.A., 
Universitatea Cluj, Politehnica Timișoara și 
C.S.M.S. (remarcați: ultimele trei sînt 
echipe studențești !) se zbat să-și păstreze 
un loc sub soarele categoriei A. Excepțio
nală — în acest retur — comportarea jucă
torilor brașoveni, care n-au pierdut decît 
un singur meci din 7 ! Consemnăm, legat de 
etapa de duminică, cele 4 goluri adminis
trate de fotbaliștii din Valea Jiului dina- 
moviștilor din Pitești, ca și frumoasa com
portare a Progresului în meciul din deschi
derea cuplajului bucureștean.

Etapa a XX-a a avut și o altă semnifica
ție. De comportarea în aceste meciuri a 
jucătorilor, în special a celor seiecțioaabili, 
a depins formarea definitivă a lotului na
țional pentru meciul cu Cipru. Dintre se- 
lccțioaabili o bună comportare au avut 
dinam» viștii Datcu, Nunweiller III și Popa, 
petroliștii M. Ionescu și Mocanu, ca și

Sătmăreanu de la Steaua. Remarcăm, de 
asemenea, cu satisfacție apariția unor nume 
noi. Peronescu și Martinoviei, ca ți reintrodu
cerea lui Dimitriu II. Iu această primăvară (și 
chiar în meciul de acum două zile, cu Di
namo} el a manifestat o formă ascendentă. 
Nefirească ni se pare însă convocarea lui 
D. Nicolae și, mai ales, a lui Hălmăgeanu. 
A primului pentru că, după ce l-a scos pe 
Pîrcălab din activitatea competițională, du
minică l-a lovit intenționat și pe Mateianu. 
După părerea noastră acordarea unei încre-

COMENTARIUL NOSTRU

deri de o asemenea importanță, cum este 
îmbrăcarea tricoului național, unui jucător 
nediscipliuat, nu constituie o metodă edu
cativă. Mai mult, dacă asemenea fapte s-ar 
petrece într-un meci internațional, el ar 
putea fi eliminat și echipa ar trebui să 
continue partida in 10 jucători. In ceea ce-1 
privește pe Hălmăgeanu, care a lipsit vreme 
îndelungată chiar din rîndurile propriei 
sale echipe, iar în meciul cu Progresul a 
comis greșeli flagrante, selecționarea sa ni 
se pare hazardată. Mai multă siguranță 
arată pînă și coechipierul său, Jenei, care 
însă nu a intrat în vederile selecționeri
lor.

Spunem aceasta deoarece considerăm că 
meciul internațional de duminică trebuie 
privit cu toată seriozitatea, ciprioții nepu- 
tînd fi considerați parteneri de mina a 
doua. Să ne amintim că ne-au condus cn 
1—0 timp de 45 de minute la Nicosia fi 
au ținut sub semnul incertitudinii timp de

70 de minute rezultatul meciului cu Italia 
Evitarea oricărei surprize impune multă 
seriozitate în pregătirea naționalei noastre. 
Este necesară realizarea unui scor conclu
dent in favoarea României, deoarece gol
averajul poate avea pînă la sfîrșit un cu- 
vînt hotărîtor în clasamentul seriei din care 
facem parte în campionatul Europei. Așa
dar...

în încheierea comentariilor de față cîte- 
va cuvinte despre arbitrajele etapei. Remar
cate ca bune, duminică de duminică în toată 
această perioadă, in etapa a XX-a ele nu 
s-au ridicat la valoarea așteptată. Să fie 
vorba de o scădere bruscă de formă ? Se 
poate. Oricum, să recunoaștem, arbitri va
loroși ți cu o practică îndelungată (M. Ni- 
ță, G. Gherghe) n-au prestat arbitrajele 
așteptate. Cauza, credem noi, constă și în 
faptul că tușierii nu sprijină în suficientă 
măsură aplicarea regulamentului de joc. 
De multe ori ei se lasă „furați" de meci, 
nu semnalizează cu promptitudine sau... 
semnalizează greșit. Un exemplu în această 
direcție îl constituie și tușierii cuplajului 
din București care, în cîteva rînduri, i-au 
pus pe conducătorii principali ai partidelor 
în situații dificile. Se impune mai multă 
omogenitate in rîndul brigăzilor de arbitri 
pentru ca meciurile noastre de fotbal să 
se bucure și în continuare de arbitraje 
competente.

Cum am spus și Ia începutul acestoT 
rinduri, pauza datorată meciului internațio
nal de duminică oferă prilejul unui răgaz 
pentru reflecții și, bineînțeles, pentru re
medierea neajunsurilor existente încă.

CRISTIAN MANTU 
MIRCEA TUDORAN
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Dinamo Bacău și A.S.A. Tg. Mureș conduc in categoria B
SERIA I

DINAMO VICTORIA BUC. — 
DINAMO BACĂU 0—2 (0—2).
Dinamoviștii băcăuani au obținut 
o victorie prețioasă în fata cole
gilor lor din București. în prima 
repriză, oaspeții au practicat un 
joc de bun nivel tehnic, au creat 
multe faze frumoase și au înscris 
două goluri. După pauză, fot
baliștii de la Dinamo Victoria au 
echilibrat jocul și au pus în peri
col de cîteva ori poarta apărată 
de Chită. Dar, ca și în alte par
tide, atacanții au dovedit multă 
ineficacitate. Golurile au fost 
marcate de Bascacov (min. 20), 
la executarea unui corner și Dem- 
brovsctii (min. 40).

Arbitrul N. Mogoroașe (Craio
va) a condus bine următoarele 
formații:

Nou la Pronosport
cererea participantilor de a 
oferi posibilitatea de a ob- 

premii de valori mai mari

Ea
! U se 

tine
la Pronosport, Administrația de 
Stat LOTO-PRONOSPORT a luat 
măsura ca începînd cu concur
sul Pronosport nr. 17 din 30 apri
lie 1967, premiile de la acest 
gistem să fie următoarele i

Premiul excepțional 
Categoria

Ip din 13
Categoria

exacte din
Categoria

I: 13 rezultate exac-

II-a: 12 rezultatea
13 
a 

.exacte din 13
Plafonul minim al 

ya fi de 20 lei.
La toate concursurile Prono

sport din luna mai a.c., în cadrul 
premiului excepțional se va atri
bui, în riar a premiilor în bani, 
eîte un autoturism RENAULT 16, 
plus 8.500 lei.

III-a : 11 rezultate

unui pTemiu

ciul România — Cipru din cam
pionatul Europei, șapte întîlnirî 
din categoria B și cinci partide 
din campionatul italian. Dar lată 
conținutul acestui program i 
I: România — Cipru II: Oltul 
Rîmnicu Vilcea — Siderurgistul 
Galați ,• III: Ceahlăul Piatra 
Neamț — Chimia Suceava ■, IV t 
Oțelul Galați — Dinamo Bacău 
V: Poiana Cimpina — Dinamo 
Victoria București; VI: Minerul 
Lupeni — A. S. Cugir; VII i 
C.S.M. Reșița — A.S.A. Tg. Mu
reș ; VIII: Industria sîrmei Cîm- 
pia Turzii — C.F.R. Timișoara; 
IX : Atalanta — Milan ; X : Bres
cia — Bologna ; XI: Cagliari — 
Napoli — - —
rino; 
rossi.

; XII: Fiorentina — To- 
XIII: Mantova — Lane-

ROMÂNIA — CIPRU ÎN PRO- 
GRAMUL CONCURSULUI 
PRONOSPORT DE DUMINICA 
23 APRILIE 1967

Tragerea AUTOTURISME- 
I.OTO de astăzi 18 aprilie 
va avea loc la București, 

Clubului Adesgo, din

Programul concursului Prono
sport de duminică cuprinde: me-

LOR
1967
in sala
Calea Șerban Vodă nr. 209. Ea
va începe la ora 17,45.

Rubrică redactată de Adminis
trația . de stat Loto Pronosport.

DE LA L £. B. S
© Pentru jocul de fotbal RO- 

f MÂNIA — CIPRU de duminică de 
, pe stadionul „23 August" — biletele 
I Se găsesc de vînzare la agențiile 
I de bilete din str. Ion Vidu, C.C.A.

bd. Gh. Gheorghiu-Dej, stadioanele 
Republicii, Dinamo, Giulești, pati-

noarul „23 August", parcul halelor 
Obor și la agențiile Loto-Prono- 
sport din calea Victoriei 2, calea 
Griviței 
1848 nr.
șoseaua 
sul).

121, calea Dudești 88, bd. 
39, șoseaua Cotroceni nr. 8, 
Giurgiului (Piața Progre-

DINAMO VICTORIA: Stan — 
Maghiar, Crăciunescu, Șerban, 
Constanținescu — Feodot (min. 52, 
Dobrescu), Ciuleanu — Cheran, 
I. Ștefan, Dumitrescu, Jercan.

DINAMO BACĂU: Ghiță — 
Kiss, Panait, Vătafu, Bascacov — 
Nedelcn, Cernat — Marinescu, 
Dembrovschi, Bălută, Comănescu.

C.F.R. PAȘCANI — CEAHLĂUL 
P. NEAMȚ 3—1 (1—1). Au în
scris : Brîndușescu (min. 14), Si
mina (min. 48) și Contardo (min. 
72) pentru C.F.R., respectiv Pă- 
trașcu (min. 25). A arbitrat satis
făcător D. Isăcescu — București. 
(C. ENEA — coresp.).

CHIMIA SUCEAVA — OLTUL 
RM. VÎLCEA 3—1 (2—0). Au
marcat: Mustetea (min. 30), Tu
dor (min. 32), Nicolau (min. 47) 
și Gbeghe (min. 82, autogol). A 
arbitrat corect Gh. Limona — 
București. (R. MUNTEANU — 
coresD.Î.

POIANA CÎMPINA — FLA
CĂRA MORENI 2—1 (1—0). AU 
înscris: Silaghi (min. 26) și Bon- 
taș (min. 62) pentru Poiana, res
pectiv Albină. A arbitrat bine 
S. Mîndreș — București. (C. VÎR- 
JOCHIE — coresp.).

PROGRESUL BRĂILA — OȚE
LUL GALAȚI 2—0 (0—0). Au
marcat: Ionescu (min. 56) și 
Zgardan (min. 62). A arbitrat bine 
Ilie Drăghici — București. (N. 
COSTIN — coresp. principali.

METROM BRAȘOV — META
LURGISTUL BUCUREȘTI 2—2 
(1—1). Au înscris: Gross (min. 
45) și Ardeleanu (min. 53) pentru 
Metrom, respectiv, Baboie (min. 
24) și Mateescu (min. 84). Arbi
trul G. Fărcașu — 
fost depășit de joc. 
coresp. principal).

SIDERURGISTUL 
POLITEHNICA BUCUREȘTI, 
min. 27 s-a acordat 11 m în 
voarea gazdelor. Prin opoziția 
echipei bucureștene, lovitura de 
pedeapsă n-a fost executată. 
După trei minute de așteptare, 
pentru executarea loviturii, ar
bitrul Z. Chifor (Brașov) a flu
ierat sfîrșitul meciului. (T. SI- 
RIOPOL — coresp.

CLASAMENT
17 9
16 9
17 8 
17 6 
16 8

7
7
8 
6 
3 
5 
5 
5

17 4

INDUS- 
TURZII 
succes,

Satu Mare a 
(C. GRUIA —

GALAȚI
în 

fa-

— Chimia Suceava, Oțelul Galați — 
Dinamo Bacău, Politehnica Buc. — 
Metrom Brașov, Poiana Cimpina — 
Dinamo Victoria Buc., Metalurgistul 
Buc. — Progresul Brăila.

SERIA A ll-A
A.S.A. TG. MUREȘ — 

TRIA SÎRMEI ClMPIA 
3—0 (2—0). Prin acest
echipa mureșeană și-a consolidat 
și mai mult poziția de lider. Cu 
un atac in formă, bine condus 
de Pavlovici, localnicii au stră
puns de trei ori apărarea oaspe
ților. Autorii golurilor : Pavlovici 
(min. 19), Dragomir (min. 24) și 
Dumitriu III (min. 84). Mai cu 
seamă în prima repriză, jucătorii 
de la Industria sîrmei au opus 
o foarte slabă rezistentă acțiuni
lor ofensive initiate de gazde. 
Slab arbitrajul prestat de Gh. 
Comănescu — Cimpina.

A.S.A. TG. MUREȘ: Solyom — 
Bartok, Timpănaru, Balaș, Czako
— Siko, Ciutac — Lucaci II (Lun- 
gu), Pavlovici, Dumitriu III, Dra
gomir.

INDUSTRIA SÎRMEI: Duca I
— Gacs, Duca II, Chioreanu, 
Bindeanu — Sardi, Chețan (Pîrvu)
— Rădulescu, Balaban, Mureșan 
II, Husar. (N. STÂNESCU — 
coresp.).

C.F.R. TIMIȘOARA — MINE
RUL LUPENI 7—1 (3—0). Au în
scris : Panici (min. 22 și 75), Fo
dor (min. 39 și 59), Seceleanu 
(min. 45 și 81), Popescu (min. 61) 
pentru C.F.R., iar pentru oaspeți 
Șoptereanu (min. 55). A arbitrat 
corect M. Bădules-cu — Oradea. 
(A. ARNÂUTU — coresp.).

CRIȘUL ORADEA — C.S.M. 
REȘIȚA 1—2 (1—-1). Au marcat: 
Tomeș (min. 1) pentru Crișul, res
pectiv Nestorovici (min. 16), 
Mioc (min. 89). Bun arbitrajul 
prestat de N. Lazăr — Petroșeni. 
(V. SERE — coresp.).

— UNI- 
Au in
și 38), 

Deac (min. 82), Barna (min. 87) 
pentru Gaz metan și Mardan 
(min. 90) per.tru Unirea. A ar
bitrat foarte bine Constantin 
Dragu — Ploiești. (Z. RÎȘNOVEA- 
NU — coresp.).

VAGONUL ARAD — C.S.M. 
SIBIU 4—0 (2—0). Au marcat; 
Petschowski III (min. 21), Schwei- 
linger (min. 26 și 54), Stănoaie 
(min. 79). A arbitrai foarte bine 
Mircea Bică — București. (GH. 
NICOLĂIȚA — coresp.).

CLUJEANA — C.t.R. ARAD 
3—1 (0—0|. Au înscris : Hădă- 
rean (min. 51), Fodor (min. 52) 
și Eae (min. 85) pentru Clujeana, 
respectiv Cuteanu (min. 78). A 
condus bine I. Rus — Tg. Mu
reș. (N. TODORAN — coresp. |.

A.S. CUGIR — MINERUL BAIA 
MARE 2—0 (1—0). Au marcat: 
Czako (min. 16 — autogol) și 
Smadea (min. 88). A arbitrat foar
te bine 
București. 
resp.I.

99 “ SI3 19

GAZ METAN MEDIAȘ 
REA DEJ 4—1 (2—0). 
scris: Zanca (min. 11

Nicolae Mihăilescu — 
(M. VÎLCEANU — co-

CLASAMENT
1. A.S.A. Tg. Mureș 17 13 1 3 33- 8 27
2. Minerul B. Mare 17 11 2 4 29-17 24
3. C.F.R. Tîm. 17 9 4 4 32-18 22
4. C.S.M. Reșița 17 11 0 6 31-20 22
5. Vagonul Arad 17 10 1 6 42-15 21
6. A.S. Cugir 17 8 3 6 31-25 19
7. Clujeana 17 6 4 7 18-24 16
8. Crișul Oradea 17 7 19 32-21 15
9. Min. Lupeni 17 6 3 8 20-36 15

10. lud. s. C. Turzii 17 5 4 8 16-25 14
ÎL Gaz. m. Mediaș 17 548 21-33 14
12. C.S.M. Sibiu 17 5 1 11 23-33 11
13. C.F.R. Arad 17 4 2 11 15-31 10
14. Unirea Dej 17 3 2 12 16-53 8

ETAPA VIITOARE : Minerul Baia 
Mare — Gaz metan Mediaș, Minerul 
Lupeni — A-S. Cugir, C.S.M. Reșița 
— A.S.A. Tg. Mureș, Vagonul Arad — 
C.F.R. Arad, Clujeana — Unirea Dej, 
Ind. sîrmei C. Turzii — C.F.R. Timi
șoara, C.S.M. Sibiu — Crișul Ora
dea.

la

1. Dinamo Bacău
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.

Siderurgistul Gl. 
Chimia Suceava 
Din. Vict. Buc. 
Politehnica Buc. 
C.F.B. Pașcani 
Metalurg. Buc. 
Flacăra Moreni 
Poiana Cimpina 
Metrom Brașov 
Prog. Brăila 
Ceahlăul P. N. 
Oltul Rm. Vilcea 
Oțelul Galați

ETAPA VIITOARE : 
cea — Siderurgistul, Flacăra Moreni 
— C.F.R. Pașcani, Ceahlăul P. Neamț

17
17
17
17
17
17
17
17

5 3 28-11 23
4 3 23-12 22
5 4 16-11 21
6 5 24-17 18
2 S 25-19 18
4 6
3 7
0 9
2 9

4 
4
4
5

24-22
23-20
15-26
19- 18
17-19
15-21
20- 28
13-31

9-16

18
17
16
14
14
14
14
14
13

Oltul Rm. Vil-

LO- 
sus- 

tine întîlniri cu caracter de pregătire 
și de verificare în R. F. a Germaniei 
și în Franța. Primul meci se va des
fășura miercuri la Aachen, în com
pania echipei Allemanla, iar celelalte 
două, sîmbătă la Nancy și duminică 
la Sedan, unde fotbaliștii români 
vor întîlni formațiile locale.

Lotul a părăsit Capitala ieri dimi
neață. pe calea aerului, cu destina
ția Aachen (R.F. a Germaniei) în 
următoarea alcătuire : portari : Con- 
stantinescu, Haidu ; fundași : Lu-
pescu, Motroc, Florea, Deleanu, Ivăn- 
cescu, Barbu ; mijlocași : Dinu, Sur- 
dan, Libardi ; Înaintași : Năsturescu,

în cursul acestei săptămîni, 
TUL OLIMPIC al țării noastre

Naghi, Iancu, Mateianu, Gydrfy, C. 
Radu. Lotul este îțisotit de antrenorii 
BAZIL MARIAN și VALENTIN STA- 
NESCU.

★
Pregătindu-se în vederea viitoare

lor jocuri internaționale, LOTUL DE 
TINERET susține miercuri o partidă 
eu Steaua. Antrenorul CORNEL 
DRAGUȘIN a convocat la București 
pe următorii jucători : portari: Ră- 
ducanu, Coman ; fundași: Anca,
Măndoiu, Lueaci (Crișul Oradea), 
Alecu, Dinu, Velea, Rotaru ; mijlo
cași : Dincuță, Strîmbeanu, Prepur- 
gel ; înaintași : Pantea, Regep, Du- 
mitriu III, Dumitrache, Oblemenco, 
Lupulescu, Panici.
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centrale și organizații obștești, generali și ofițeri 
superiori, academicieni și aiti oameni de știință, 
cultură și artă, ziariști români și bulgari, cores
pondenți ai presei străine.

brâu, de asemenea, prezenți șefi ai misiunilor 
diplomatice acreditați în Republica Socialistă Ro
mânia, precum și membrii ambasadei R. P. Bul
garia la București și tineri bulgari aflați la studii 
în țara noastră.

în zare se ivește nava aeriană la bordul căreia 
se află membrii delegației de partid și guverna
mentale a R. P. Bulgaria. Ea este escortată de la 
intrarea în spațiul aerian al țării noastre de avioane 
cu reacție militare românești.

Ora 10. Avionul oficial aterizează. în aplauzele 
puternice și îndelungate ale mulțimii, din avion 
coboară tovarășul Todor Jivkov și membrii dele
gației de partid și guvernamentale bulgare, tova
rășii : Boian Bîlgaranov, membru al Biroului Politic, 
secretar al CC. al Partidului Comunist Bulgar, 
Pencio Kubadinski, membru al Biroului Politic al 
C.C. al Partidului Comunist Bulgar, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, prof. Ivan Popov, membru 
al Biroului Politic al C.C. al Partidului Comunist 
Bulgar, președintele Comitetului de Stat pentru 
știință și progresul tehnic, Konstantin Popov, mi
nistrul energeticii și combustibilului, MilkoBalev, 
membru al C.C. al Partidului Comunist Bulgar, 
Gheorghi Bogdanov. ambasador extraordinar si 
plenipotențiar al Republicii Populare Bulgaria la 
București.

Tovarășul Todor Jivkov este salutat cu căldură 
și se îmbrățișează cu tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și ion Gheorghe Maurer. Reprezentanții poporului 
bulgar sînt salutați, de asemenea, de ceilalți con
ducători de partid și de stat ai României.

Comandantul gărzii militare de onoare aliniate 
pe aeroport prezintă raportul. Sînt Intonate imnurile 
de stat ale celor două țări. în semn de salut sînt 
trase 21 de salve de aitilerie.

Tovarășii Todor Jivkov și Nicolae Ceaușescu 
trec în revistă garda de onoare.

Sînt prezentați apoi șefii misiunilor diplomatice 
aflatl pe aeroport, precum și persoanele oficiale 
române.

Miile de bucureșteni aflați pe aeroport aclamă 
cu entuziasm pe tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Todor Jivkov, care trec prin fața mulțimii. Sînt 

scandate lozinci în cinstea prieteniei frățești 
româno-bulgare.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a adresat apoi oas
peților cuvîntul de bun sosit.

A răspuns tovarășul Todor Jivkov.
Cuvîntările au fost subliniate cu vii aplauze.
Urmează apoi defilarea gărzii militare de onoare.
Un grup de pionieri înconjoară cu dragoste pe 

oaspeți, pe conducătorii de partid și de stat ai țării 
noastre și le umplu brațele cu flori.

în ovațiile mulțimii, tovarășii Todor Jivkov și 
Nicolae Ceaușescu iau loc într-o mașină deschisă. 
Escortată de motocicliști, coloana oficială se în
dreaptă spre reședința rezervată înalților oaspeți.

Frumoasa șosea, îmbrăcată de haina policromă a 
primăverii, este împodobită cu drapele române și 
bulgare, se văd lozinci pe care scrie: „Bine ați 
venit, dragi oaspeți", „Trăiască și să se întărească 
prietenia frățească dintre popoarele român și bul
gar", „Trăiască unitatea țărilor socialiste". De-a 
lungul traseului, zeci și zeci de mii de bucureș
teni aclamă cu entuziasm, ovaționează pe conducă
torii de partid și de stat ai celor două țări. Se aud 
urări în cinstea prieteniei dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Comunist Bulgar, dintre Re
publica Socialistă România și Republica Populară 
Bulgaria, pentru unitatea țărilor socialiste. Oaspeții 
și conducătorii partidului și statului nostru răs
pund ovațiilor călduroase ale mulțimii. Semne ale 
prieteniei și ospitalității se întîlnesc la tot pasul. 
Sînt fluturate stegulețe, buchete de flori. Populația 
Bucureștiului a întîmpinat pe solii poporului 
bulgar cu urări izvorîte din adîncul inimii, cu bucu
rie și dragoste frățească.

Primirea caldă, entuziastă, făcută de populația 
Bucureștiului solilor Bulgariei socialiste frățești a 
constituit o nouă și vie expresie a tradiționalei 
prietenii româno-bulgare, a spiritului internaționalist 
ce unește cele două țări și popoare în lupta pen
tru făurirea înaltelor idealuri ale umanității — so
cialismul și pacea.

★

Sosirea la București a delegației de partid și gu
vernamentale a Republicii Populare Bulgaria a fost 
transmisă de posturile de radio și televiziune din 
România și Bulgaria.

(Agerpres)

Trimisul nostru special ta CM de tenis de masă,
C. COMARNISCHI, comunică prin telefon:

După o zi de odihnă, 
astăzi din nou în întreceri

STOCKHOLM, 17. La capătul a 
6 zile de Întreceri, probele pe 
echipe din cedrul celei de a 29-a 
edifii a campionatelor mondiale 
de tenis de masă s-au Încheiat cu 
un dublu succes japonez. Victo
riile reprezentanților „Tării Soa
relui" sînt meritate și ele au fost 
obfinute în intllnirj atractive, 
spectaculoase. Dacă la tete scorul 
cu care au cîștigat jucătoarele 
japoneze este categoric și nu mai 
necesită comentarii (Japonia— 
U.R.S.S. 3—0), la băieți au fost ne
cesare peste 4 ore de eforturi 
fizice și nervoase pentru ca echipa 
Japoniei să-și apropie victoria in 
meciul cu reprezentativa R. P. D. 
Coreene. „Trio“-ul japonez Hase
gava, Kono, Kagimoto cuprinde 
valori tehnice superioare și apro
piate. Cel mai bine, pină acum, se 
prezintă Hasegava, extrem de mo
bil și cu lovituri tari. Kagimoto 
excelează prin schimburi dese de 
direcții, instantanee, iar Kono este 
un mare specialist in servicii, tn 
plus, toți trei dovedesc o putere 
de luptă neobișnuită. De pildă, in 
partida pierdută la Kim Cian Ho, 
ultimul conducea intr-un set cu 
20—10, dar Hasegava acționa de 
parcă scorul ar fi fost 1—1 I Ace
lași Hasegava ne-a mai dat, in 
meciul cu U.R.S.S., o mostră de 
același gen : la scorul general pe 
echipe de 3—3 Gomoskov a avut 
în setul decisiv 19—13, dar Învin
gător a ieșit in cele din urmă 
Hasegava care a realizat 8 puncte 
consecutiv! Cit privește Învin
șii — echipa R. P. D. Coreene — 
ne așteptam Ia mai mult în acest 
meci. Dar, unul dintre favoritii 
acestei ediții a campionatelor 
mondiale, Pak Sin II, n-a reușit 
să aducă echipei sale nici o vic
torie, fiind, se pare, depășit de 
importan/a partidei, tn schimb,

mi-au plăcut Kim Gian Ho șl luă 
Rian Von.' Primul trage cu sigu
ranță și extrem de tare, iar cel de 
al doilea joacă intr-un ritm sus
ținut toate meciurile. Cînd repre
zentativa R. P. D. Coreene va avea 
mai multă experiență eompetilio- 
nală in întreceri Internationale 
nu va mai surprinde pe nimeni 
dacă va reuși să cîștige titlul de 
campioană a lumii.

O dată cu terminarea finalelor 
Pe echipe, participanta au bene
ficiat luni de o binemeritată zi de 
odihnă, urmi nd ca mărfi (n.r. as
tăzi) să pornească in Întrecerea 
pentru cucerirea medaliilor în cele 
5 probe individuale. Printre spor
tivii care vor lua startul se nu
mără și reprezentanta noștri, care 
pină acum nu ne-au mulțumit, 
ocupind locuri necorespunzătoare. 
Dacă la băieți, cu excepția intll- 
nirii cu R.F.G. pe care au pier
dut-o, in rest rezultatele au fost 
cele scontate, nu Înțelegem însă 
fluctuațiile fetelor. Dar nu numai 
rezultatele au fost nesatisfăcă
toare, ci și comportarea lor in 
sine. Alexandru si Mihaica au ju
cat slab cu U.R.S.S., Ungaria 
(numai Alexandru) și Anglia, in 
schimb in meciul cu R. P. a Ger
maniei au aeftonat dezinvolt și 
sigur. Poale este vorba și de stilul 
fiecărui adversar. Totuși, Ale
xandru cu atitea meciuri ia activ 
nu justifică această linie sinu
oasă in comportare. Nici nu mai 
știi ce să crezi. Să sperăm că pro
bele individuale ne vor da prile
jul să transmitem vești cit mai 
bune despre reprezentanții 
noștri.

★
tn prima zi au loc meciuri la 

simplu bărbați și dublu femei, 
pină în optimi de finală.

ZENO GIURASA—2:18,5 în proba 
de 200 m spate la RIJEKA

RIJEKA, 17 (prin telefon). — 
Ea concursul internațional de 
înot desfășurat în localitate (ba
zin de 25 m) au luat parte și 5 
sportivi români, care au realizat 
un bilanț meritoriu s victorie în 
ștafeta de 4 x 100 m mixt, 5 
locuri secunde și două noi re
corduri ale țării. Merită a fi sub
liniate îndeosebi rezultatul de 
2:18,5 la 200 m spate realizat de 
tînărul Zeno Giurasa, aflat în 
continuu progres, ca și acel 
1:12,2 la 100 m bras obținut de 
P. Teodorescu (15 ani), lată re
zultatele tehnice i

100 m liber (m): 1. Kuridza 
(lug.) 56,0 — record, 2. Deme- 
triad 57,0, 3. Klekovici (lug.) 
57,0; 400 m liber (m)) 1. Dija- 
kovic (lug.) 4:28,1, 2. Klekovici 
4:32,9; 100 m spate (m): 1.
Vrhovsek (lug.) 62,6, 2. Z. Giu
rasa 63,8, 8. Daneu (lug.) 65,0 ; 
200 m spate (m); 1. Vrhovsek

Returul campionatului feminin s-a încheiat...
Cea de-a doua parte a întrecerii 

din grupa feminină a categoriei A 
a luat sfîrșit. In Capitală — cu 
trei meciuri frumoase și animate. 
In partida Dinamo—G.P.B. (3—0), 
tipografele au pierdut, dar numai 
după ce le-au impus dinamoviste- 
lor un serios consum de energie, mai 
•u seamă în setul 2 (15—13), în 
care învinsele au condus cu 8—5 și 
11—V. De la Dinamo, a cărei ex
periență superioară a decis la „sprin
tul final**, s-au remarcat Belgea și 
Șorban. De Ia C.P.B. II ălmăgeanu.

A. BREBEANU
Cele mai eficace în meciul Rapid—• 

Penicilina (3—1) au fost Florescu, 
Todorovsclii, Secheli (Rapid), respec
tiv Nan și Căunei. Confruntare de 
nivel tehnic ridicat, cu blocaj de 
valoare înaltă în ambele părți, vic
toria giuleștencelor hotărînd-o atacul 
lor mai bun. Slab arbitrajul prestat 
de FI. Satnoian-Brașov.

NICOLETA ALDEA
Infrîngerea gazdelor în întîlnirea 

l.C.l. — Universitatea Cluj (0—3) 
le-a determinat retrogradarea. Aces
tea au cedat și ca urmare a jocului

2:18,2, 2. Z. Giurasa 2:18,5 — nou 
rec. republican. 8. Barlay (Ung.) 
2:22,6; 100 m delfin (m): 1. Ku
ridza 61,1, 2. Mladosici (lug.)
64,2, ...5. A. Băin 65,8; 200 m 
delfin (m) : 1. Aurisch (R.D.G.)
2:21,1, 2. Mladosici 2:24,7, ...4. 
Băin 2:25,6 ; 100 m bras (m) :
1. Wissiak (Austria) 1:09,7, 2. P. 
Teodorescu 1:12,2 — nou rec. re
publican de juniori mici, 9. To- 
micici (lug.) 1:13,0; 200 m bras 
(m); 1. Wissiak 2:37.4. 2. P. Teo
dorescu 2:38,3 ; 200 m mixt (m): 
1. Vrhovsek 2:22,3 — record ; 
4 x 100 m mixt (m): Sel. română 
(Giurasa 64,4, Teodorescu 1:12,8, 
Băin 65,3, Demetriad 56,5) 4:19,0 ; 
100 m liber (f): 1. A. Boban
(lug.) 63,3; 400 m liber (f) :
1. M. Roenisch (R.D.G.) 4:55,7.
2. H. Zeier (lug.) 4:58,8, ...4. D. 
Coroiu (a concurat bolnavă) 
5:21,7.

decis al oa spetelor, dar mai ales din 
cauza timorării cu care în genere 
au acționat, în finalurîle seturilor 
comițînd astfel greșeli adesea pue
rile. Clujencele au recuperat în setul 
I (11—15) de la 1—3 și 3—7 pînă 
la t?—8, după care, pînă la sfîrșit, 
mai mult ele au avut inițiativa. Dis
puta a fost însă, ca scor, permanent 
echilibrată, ceea ce i-a asigurat spec
taculozitatea: 5—5, 6—6, 7—7, 
11—11 în setul 2 (11—15), 3—6, 
V—13 și 13—13 în ultimul set 
(13—15). Jucătoare evidențiate: 
Mocanu, Mărcii de la învingătoare. 
Dumitrescu și Carabină de la I.G.F. 
— Arbitrajul (M. Zelinschi, atent 
secondat de Em. Iliescu) — foarte 
bun. I. DUMITRESCU

LA FINELE RETURULUI. CLA
SAMENTUL ARATĂ
1. Dinamo București
2. Rapid București
3. Penicilina Iași
4. Farul Constanța
5. C.P. București
6. Universitatea Cluj
7. C.S.M. Sibiu
8. Univ. Craiova
9. Țesătura P. Neamț

10. I.C.F. București

ASTFEL:
18 15 3 47:14 33
18 15 3 50:16 33
18 12 6 43:24 30
18 11 7 37:29 29
18 9 9 36:32 27
18 7 11 24:40 25
18 6 12 29:41 24
18 5 13 25:47 23
18 5 13 23:45 23
18 5 13 18:44 23

Ilată echipa Slavia Sofia, care în „Cupa cupelor" a eliminat formația Șervet te 
Geneva cu scorul general de 3—1 (3—0 și 0—1).

A fost formată echipa Belgiei 
, pentru meciul de tenis cu România

BRUXELLES, 17 (Agerpres). — 
I Federația belgiană de tenis a 

alcătuit echipa reprezentativă 
care va întîlni la București, în 

I zilele de 28, 29 și 30 aprilie, echi
pa României în cadrul „Cupei 

I Davis". Echipa cuprinde pe Pa
trick Hombergen, Eric Drossart

1 PE SCURT © PE SCURT ® PE SCURT C. M. feminin de baschet
I SOFIA. — Desfășurată timp de 
Idouă zile Ia Sofia, întîlnirea in

ternațională de gimnastică artis- 
Itică dintre reprezentativele femi

nine ale Bulgariei și Ungariei s-a 
încheiat cu succesul echipei bul- 

Igare, învingătoare cu 144,929— 
141,195 puncte.

II
ALBUQUERQUE. — în con

cursul de Ia Albuquerque (Noul I Mexic), atletul american Randy
Matson a aruncat greutatea la 

și Claude de Gronckel. Căpita
nul și directorul tehnic al echi
pei este Henry de Coninck. La 
începutul săptămînii, jucătorii se
lecționați fac un antrenament în 
comun la Bruxelles. Echipa bel
giană va pleca spre București la 
22 aprilie.

21,09 m. El a cîștigat și proba 
de aruncare a discului, cu o 
performanță de 58,13 m. Ryun 
s-a clasat pe primul loc în pro
ba de o milă cu 4:11.1.

NEW YORK. — Echipa Unga
riei a cîștigat turneul interna
țional de scrimă de la New 
York. în finală, ea a învins cu 
15—14 echipa Poloniei. Tn ca
drul Întrecerii s-au disputat pro
be de floretă, spadă și sabie.

in competițiile 
fotbalistice 

europene
în competițiile europene, 

miercuri au loc numeroase par
tide din semifinale : „C.C.E." : la 
Milano, Internazionale — Ț.S.K.A. 
Sofia; „CUPA CUPELOR": la 
Sofia, Slavia — Glasgow Rangers, 
în „CUPA ORAȘELOR TÎRGUR1* 
(sferturi de finală) : Dinamo Za
greb — Juventus Torino (în tui 
2—2), Leeds United — F. C. Bo
logna (0—1); Lokomotive Leip
zig — Kilmarnock (primul meci), 
întîlnirea Eintracht Frankfurter 
— Burnley (1—1) are loc astăzi.

TURNEUL STUDENȚESC DE VOLEI 
Șl DE BASCHET DE EA ANTALYA 

(TURCIA)
Participînd la un turneu interna

țional studențesc disputat în Turcia, 
la Antalya, formațiile masculine Po
litehnica București (baschet) și I.C.F, 
(volei) au înregistrat rezultate bune. 
Baschetbaliștii au dispus de selec
ționata studențească a Turciei cu 
85—40 (41—26) și de cea a Bul
gariei cu 67—64 (33—23), clasîn- 
du-se pe primul loc. Voleibaliștii au 
întrecut Selecționata Turciei cu 3—0 
(10, 5, 6), dar au fost întrecuți de 
cea a Bulgariei cu 3—0 (11, 5, 9) 
ocupînd locul 2.

PRAGA. — Campionatul mon
dial feminin de baschet a con
tinuat în trei orașe din Ceho
slovacia. Iată rezultatele înregis
trate în ziua a doua a prelimi
nariilor : Bulgaria — Brazilia
65—59 (24—25)'; U.R.S.S. — S.U.A. 
71—37 (32—15); R. D. Germană 
— Japonia 39—35 (19—18): Iugo
slavia — Australia 63—58 
(27—32); Cehoslovacia — Italia 
41—39 (13—17).
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