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festivitatea de deschiderea campionatelor universitare
• Ansambluri de gimnastică și meci de fotbal feminin
• Peste 50 000 de participări la probele preliminare, 

1 400 de finalisti
• întreceri sportive de nivel ridicat

BRATISLAVA, 16 (prin telefon, de Ia trimișii noștri speciali).
Obiectivul logic al meciului cu Cehoslovacia era cucerirea 

unui punct, avînd in vedere avantajele obișnuite ale gazdelor, 
dorința arzătoare de revanșă a acestora, clasa fotbalului ce
hoslovac și realizarea recentă din meciul de la Swansea,

Echipa României a fost la un pas de a atinge acest țel. 
A reușit să țină neschimbată tabela de marcaj pînă în min. 
88, chiar dacă a trecut prin rigoarea unui penalty nejust și 
alte dificultăți rezultate, în general, din dominarea teritorială 
ci echipei Cehoslovaciei. Fotbaliștii noștri s-au organizat_ sufi
cient de bine în apărare, dar au făcut-o cu sacrificarea inten

țiilor și capacităților ofensive.

intr-adevar,
cu caracter 

in prelimina
riile campionatului Eu- 
la fotbal, în care pu- 
lipsit ca echipa cu 

a doua, adică aceea

ropei 
(in a 
șansa 
care se deplasează, în cazul 
meciului de la Bratislava. 
România, să-și atingă scopul 
și să se înapoieze la Bucu
rești cu un punct extrem de 
prețios in clasamentul gru
pei. Două minute mai erau 
necesare pentru ca fotba
liștii români să părăsească 
stadionul Slovan neînvinși 
și un rezultat de 6—0 să fie 
remarcabil notat pe plan in
ternațional, indiferent de 
faptul că er'hipa noastră 
n-a mai semănat în această 
intilnire cu aceea din anul 
trecut, din punctul de ve
dere al capacității de efoțt, 
al personalității și clarvi- 
ziunii.

Ca orice meci oficial cu 
mare miză, partida de la 
Bratislava a fost plină de 
dramatism, punctul culmi
nant, pină la realizarea go
lului invingătorilor fiind 
penaltjul acordat do arbi
tru și ratat de Adamec, 
clipă care a făcut să în
ghețe . 
nici, in schimb 
pe cei 3 000 de 
mani. Momente 
tensiune au fost 
ocazii de gol. 
etc., dar timpul 
favoarea echipei 
noi, cei de acasă, cu sutele 
de roti. țineam pumnii 
strinși cu emoție in fața 
televizoarelor pentru punc
tul acela care ar fi oferit 
naționalei noastre de pe 
acum, eîștigarea grupei, in 
proporție de 70 ]a sută.

Eram, spre sfîrșitul chinui
toarelor minute, parcă mai 
liniștiți atunci cintl mingea 
se afla la atacanții noștri. 
Eram gata să aplaudăm o in
cursiune a lui Dumitrache, 
cintl acesta, după două în
cercări de dribling, a cedat 
la a treia fentă și din a- 
ceaslă joacă a lui Dunti- 
trache. mingea a intrat in 
posesia fotbaliștilor cehoslo
vaci. r 
cînd. 
giiată 
trache.

Iată de ce în prima repri
ză am izbutit doar cîteva ac
țiuni de atac, iar după pau
ză n-am mai realizat nimic 
important în jumătatea de 
teren a gazdelor. Obișnuita 
tactică cu pase laterale la 
mijlocul terenului a fost u- 
tilă pînă cînd ajungeam la 
linia de centru, dar nepă- 
trunderea în terenul adversa
rilor a constituit o eroare ca
re ne-a frustrat de posibili
tatea surprinderii și dezechi
librării acestora. înaintașii ro
mâni au păstrat foarte pu
țin balonul, echipa cehoslo
vacă ajungînd să atace aproa
pe continuu. Doar Dembrov-

Clasamentul grupei

rezistat ♦ Mare decalaj intre capacitatea de apărare

și atac a echipei noastre • Joc slab la mijlocul terenului
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care a făcut
pe spectatorii locjtl- 

să exulte 
turiști ro
de măre 

și la unele 
la cornete 

trecea in 
noastre, și

Era același minut. 88, 
aceeași minge, min- 

exagerat de Dumi- 
a ajuns stupid ți 

stupefiant tn plasa porții 
echipei noastre.

tine dintre noi n-a ple
cat capul cu amărăciune în 
acele momente cînd reve
deam repetată faza de gol 
și pe apărătorii noștri ne
putincioși

Desigur nc-ar fi bucurat 
să ciștigăm ORICUM un 
punct, deși — cine n-a sim
țit oare ? — că naționala 
noastră a fost ieri sitb ni
velul forței de joc, de ac
țiune, de luciditate, arătate 
in trecut, mai ales in atac. 
in frunte cu răsfățatul 
nostru Dumitrache. Datele 
jocului, raporturile de cor
ner» (10—2), de lovituri la 
poartă (25—8), incursiunile 
iu terenul advers, superiori
tatea teritorială, sînt argu
mente puternice în 
rea invingătorilor ți 
cesului lor, iar prin 
tă prismă, evoluția 
zentativei noastre 
nesatisfăcătoare.

lată de ce, eonSiderînd 
că in pofida eșecului in 
extremis, de ieri, de la 
Bratislava, șansele fotbaliș
tilor noștri rămin totuși in 
picioare pentru ciștigarea 
grupei (avînd în vedere re
vanșa la București cu 
Cehoslovacia) este neapărat 
necesar ca tehnicienii ți 
.jucătorii noștri să facă tot 
ceea ce este posibil pen
tru ca la toamna echipa 
României să aibă din nou 
potențialul integral, cunos
cut, de noi ți apreciat de 
străini anul trecut.

Prin urmare, decepția să 
fie înlăturată, pregătirea, să 
fie intensificată. Curaj: î

favoa- 
a suc- 
aceas- 
repre- 
devine

Aurel NEAGU

lată-ne, așadar, în acest 
frumos mijloc de 'mai, saln- 
tînd cu bucurie și multe 
speranțe acest început de 
săptămînă a sportului uni
versitar, startul unei com
petiții de amploare deosebi
tă, cu profundă rezonanță 
în rîndurile tineretului 
dios din țâra noastră.

Un vechi dascăl de 
cație fizică, profesorul 
mii Morțun, ne 
în urmă cu 42 
disputa, tot la 
prima ediție 
lor universitare, 
ticipare entuziastă, dar "ex- 
trem de redusă, într-un a- 
nonimat aproape total, care 
trăda și dezinteresul autori
tăților vremii.

Cu două zile în urmă, la 
o conferință de presă orga
nizată. la Ministerul învăță- 

că la eta- 
ale ediției

a

Si 1-

edu- 
Ca- 

amintește că 
de ani se 
București, 

campionate- 
cu o par-

nesc, că la București, Cln.l 
Timișoara, Iași, Craiova, Ga
lați, pretutindeni studenții 
au la dispoziție • bună bază 
materială, profesori de spe-

PROGRAMUL ZILEI

Tara GalilorCitiți în pag. a 3-a alte amănunte despre partida 
de ieri, primite de la trimișii noștri speciali.

Cehoslovacia

Ocazie de gol la poarta lui Viktor in care Dumitrache (9) ar fi putut interveni cu succes
TEbEFOTO C.T.K.

schi a făcut exeepție, băcăua
nul fiind cel mai laborios 
înaintaș. Menținerea noastră 
cu totul sporadică în ofensi
vă s-a datorat, în principal, 
misiunii care a fost încredin
țată înaintașilor ca ajutoare 
ale apărătorilor. Așa cum am

Marius POPESCU 
Gh. NICOLAESCU

(Continuare in pag- a 3-a)Steauala
călduros ; teren excelent ; spocta- 
șuturilor la poartă ; 25—8 (dintre 

Raportul loviturilor d« colț
Stadion SLOVAN ; tiiup : 

tori : peste 60 000. Raportul 
care 11—3 pe spațiul porții). 
10—2. A marcat FR. VESELY (min. 88).

CEHOSLOVACIA : Viktor — Dobias, Hrivnak, Deslatnlk. Ta- 
borskl, Pollak, Adamec, Fr. Vesely, Stratil (min. 72 Jokl), Kuna, 
Capkovlc, (mm. 76 Kabat).

ROMANIA : Răducanu 9 — Sătmăreanu 8. Dinu 7. Dan 6, Mo- 
canu 6. Anca 6, Dumitru 9, Neagu 5 (min. 61 Nunweiller VI), 
Dembrovschi 7, Dumitrache 6, Lucescu 6.

ARBITRUL portughez Leita a condus cu competentă, excep- 
tlnd faza In care a acordat gazdelor un penalty cu multă 
ușurință.

Mai proaspătă, mai decisă și mai lucidăa ciștigat și cel de-al doilea derbyrugby
tehnice ale e- 

Steaua — 
(3—3); 

■ Rul-

■ Rezultatele 
tapei a XVlI-ă: 
Grivița Roșie 6—3 
Constructorul ~ 
meniul Bîrlad îl—3 (6—3), 
Știința Petroșani 
mișoara 
Constanța 
9—6 (6—3),
Agronomia Cluj îl—6 (îl-0); 
Politehnica lași — Rapid 
Buc. S-O (S-O). ..

Duminică pe
Steaua, mai proaspătă, 
decisă ți mai 
tigat ți cea de 
șă a meciului 
Roșie (in fapt,

Buc.

V. Ti-
9—11 (6—5), Farul

■ Dinamo Buc.
C.S.M. Sibiu —

,;Ghenc'ea“ 
mai 

lucidă, a. cîș-
a doua man- 
cu 

returul
Grivița 

cam-

cu Grivița Roșie (6-3)
pionatului). Scorul de 6—3 
reflectă fidel raportul de 
forțe de pe teren. Echipa lui 
P. Cosmănescu are meritul 
de a se fi pregătit cu toată 
atenția pentru acest derby 
care, prin rezultat, o readuce 
în prim-planul competiției. 
Pregătirea fizică superioară a 
echipei militare a determi
nat într-o 
cest succes 
ceea: 
tușii,

bună măsură 
meritat. După

a- 
a-

jocul mai insistent în 
' ’ ' o

notă superioritate în grăme- 
spontane- și activitatea

care s-a soldat cu

zile , .
mai insistentă în grămezile 
ordonate. De
tat un cîștig
Ioane. Chiar

aici, a rezul- 
masiv de ba- 

apârare,

H.'reisjerturile echipei Steaua (iu» tricouri în chise). într-o fază incipientă a unei noi șarje. 
Mateescu, ultimul din dreapta, care, a jucat fundaș (și a fost în același timp dispecerul 
echipei militare) urmărește atent faza.., ' ■ Foto: DRAGOȘ NEAGU

Steaua s-a organizat mai 
bine, s-a repliat prompt, fă- 
cînd față cu brio multor a- 
tacuri adverse. Succesul Ste
lei este cu atît mai notabil 
cu cit echipa militară n-a 
putut beneficia de 
fundașului Durbac, 
restabilit. Șerban, 
menea, n-a evoluat 
bilitățile lui. reale, 
rul P. Cosmănescu 
însă în Mateescu un apără
tor ideal al buturilor echi
pei sale, precum și o linie 
de mijlocași (Țața—Giugiuc), 
care a funcționat ireproșabil, 
înaintașii au acționat mult 
mai grupat ca do obicei, su
plinind prin mobilitate, ca
rențele la capitolul forță,

Grivița Roșie, în ciuda u- 
nui început promițător, s-a 
stins destul de repede. Ea a 
încercat să-și pună în va
loare compartimentul îna
intării, marele ei atu în. a- 
tîtea meciuri, dar tactica s-a 
dovedit a fi infructuoasă. în 
plus, căldura excesivă de 
ieri dimineață a însemnat un 
handicap serios pentru gri- 
vițeni, mult mai masivi în 
ansamblu decît adversarii 
lor. Trebuie ținut seama, în 
sfîrșit, și de faptul că jucă
torii care au făcut deplasa
rea în 
nasiu, 
semne 
practic 
priza secundă.

Punctele au 
astfel: în min. 
transformat o 
pedeapsă, după

serviciile 
încă ne- 
de ase- 
la poși- 

Antreno- 
a găsit

Maroc (Demian, Ata- 
Pop, Onuțu) au dat 
vădite
ei au

de oboseală, 
căzut în re-

fost realizate
4 Țîbuleac a 
lovitură de 

____ r_ , un ofsaid 
comis de apărătorii Stelei. In

19 Giugiuc a egalat

Tiberiu SÎAMA

(Continuare în txi.e. a 2-at 
la rubrici)

mîntului, aflam 
pele anterioare 
din acest an a campionate
lor universitare 
gistrat peste 50 000 de par
ticipări (circa 20 000 
rîndul studentelor !) 
numărul

de 1 400.
Ar fi, poate, îndeajuns a- 

ceste cifre pentru a sublinia 
însemnătatea etapei actuale 
de dezvoltare a sportului 
studențesc. Să adăugăm doar 
că in rîndul 
de 7 500 de 
mâți din cele 
universitar» 
mulți dintre 
campionii sportului

s-au înre-

din 
și că 

Analiștilor trece

celor mai bine 
sportivi legiti- 
39 de cluburi 
se numără 

performerii șî 
româ-

• ®ra 17 — stadionul 
Republicii : Festivitatea de 
deschidere a campionate
lor, cuprinzînd — printre 
altele — defilarea sportivi
lor din cluburile universi
tare reprezentate la fi
nale. demonstrații de 
gimnastică de masă, parti
da de fotbal 
tre formația 
selecționată 
institute de 
superior din

• Ora 19,30 
de cultură „Grigore Preo
teasa" i deschiderea expo
ziției despre realizările 
sportului studențesc.

• Ora 20,30 — Ha ®asa 
de cultură „Grigore Preo
teasa" i spectacol artistle, 
prezentat tn cinstea parti- 
cipanțiior la finalele edi
ției 1971 a campionatelor 
republicane universitare.

feminîn din- 
Î.E.F.S. și • 
a celorlalte 

învățămînt 
Sapltală.

*a ®asa

cialitate și antrenori, tal 
ceea ce este necesar pentrn 
a beneficia larg de efectele 
pozitive ale practicării exer- 
cițiilor fizice și sportului.

Dan GARLEȘTEANU

(Continuare tn pa». ■ l-a)

PENTRU EDUCAȚIE FIZICĂ Șl SPORT
Miine, 18 mai 1911, ora 9 dimineața, la sediul 

C.N.E.F.S. din sir. Vasile Conta nr. 16, vor avea loc lu
crările Plenarei Consiliului Național pentru Educație 
Fizică și Sport.

Ordinea de zi este următoarea :
1. Analiza sistemului competîțidnaî al activității spor

tive și măsuri de îmbunătățire»
2. Informarea privind desfășurarea adunărilor și con

ferințelor în asociații, cluburi și consilii orășenești, mu
nicipale și județene ale C.N.E.F.S.

Sarcini actuale în domeniul educației fizice și spor
tului de masă și de performanță.

Concursul de primăvară
al atleților seniori—o reușită

Performante

Chiar dacă De foile de con
curs n-au mai fost înscrise 
și duminică rezultate la fel 
de spectaculoase, ca în prima 
zi, totuși cifrele bune n-au 
lipsit nici acum, ceea ce, în 
ansamblu, a însemnat o reu
șită a acestei competiții. Este 
indiscutabil că multi dintre 
atleții noștri fruntași au știut 
să utilizeze cu eficiență pre
gătirea din 
rezultatelor sînt mărturia cea 
mai bună — fapt care ne face 
să credem că sezonul de con
cursuri 1971, dominat de „eu
ropenele" de la Helsinki, va 
însemna un salt de calitate 
impresionant. Garanție stau 
nu numai rezultatele din con
cursurile acestei primăveri ei 
și, constatare îmbucurătoare, 
numărul sporit al celor care 
luptă acum pentru întîietate.

iarnă — cifrele

bune la majoritatea probelor

în ziua a doua au Ieșit tn 
evidență Marion Beker la su
liță, Valentin Turcă la l«n- 
gime. Constantin Stan și Eleo
nora Monoranu la 200 m, Ma
riana Filip-Suman la 800 m. 
Ion lîățoi și Gh. Petronius 
la 400 m g, Cornel Anton 
(prin noul său record de ju
niori) la prăjină, Valentina 
Cioltan la greutate, Valeria 
Bufanți (cursa din serii) la 
100 m g, Cornelia Popescu și 
Virginia Bonei la înălțime 
etc.

După o pauză îndelungată, 
duminică și-a făcut reintra
rea valoroasa noastră atletă 
Mihaela Peneș. Accidentîn- 
du-se la mînă, în timpul în
călzirii, ea a avut totuși o a- 
runcare în Jur de 57 m (l) 
dar, din păcate, nici una din 
cele 3 încercări ale sale n-a

PE NOUA PISTĂ DE LA SNAGOV

întreceri spectaculoase
ÎN „CUPA D1NAMO“

a concursului 
dotat cu „Cupa

Marion Beker, câștigătoarea 
probei de aruncarea suliței.

Foto: N. DRAGOS

primit girul arbitrilor ca reu 
șită (sulița a aterizat 
plat!).
chiar,și
re.

. --------- pe
Oricum reintrarea, 
așa, este premițătea-

Romeo VILARA

(Continuare tn pag. n z-a
Ziua a doua 

de caiac-canoe 
Dinamo" a început, duminică, 
pe Snagov. cu întrecerile eli
minatorii. Apoi, pe pista fru
mos balizată de 500 m și-au 
disputat întîietatea — de la 
ora 15 — seniorii și juniorii fi- 
naliști. Arbitrul internațional 
Olio Tomiuc a chemat întîi la 
start echipajele de caiac sim
plu, cursă pe care V. Simio- 
cenco (Steaua) o cîștigă meri
tuos, Vernescu ocupînd în 
această probă locul secund. 
Tot un sportiv de la clubul 
Steaua va trece primul linia 
de sosire și in finala rezer
vată canoelor de simplu. Este 
vorba de Gh. Danielov care, 
printr-un finiș prelungit, reu
șește să-și întreacă principalul 
adversar — I. Patzaichin — cu 
două zecimi de secundă.

Au urmat cîteva disputate 
finale de juniori și din nou 
așii padelei și pagaei sînt in
vitați la start. Astfel, cei pre- 
zenți urmăresc. în continuare, 
evoluția echipajelor de caiac 
dublu, în cursă se află nouă 
„dublouri”, iar printre favoriți 
Coșnițâ-Simiocenco (Steaua), 
lacob-Seiotnie (Dinamo), Ver-

Vornescu-Botez (Dinamo), 
cîștiga primii, la „fotografie", 
după o luptă strînsă. I«a o 
secundă diferență ieș învin
gători 
(Steaua), 
dublu. Pe 
penultimă 
se clasează 
ciov.

„Cupa Dinamo" 
cu spectaculoasa 
K 4 senioare. în 
nală, caiacistele 
(Viorica Dumitru, 
chiforov. Paulina : 
ria I»ovin) domină 
vingind detașat.

Ău fost două zile de reu
șite întreceri, la capătul că
rora cei mai buni s-au dove
dit a fi sportivii dinamovișli. 
cîștigătorii trofeului pus 
joc. Două cuvinte despre 
niori, despre animatele 
curse. Cele trei finale în 
ei și-au măsurat forțele, 
au plăcut prin dîrzenia 
prin timpii meritorii realizați 
Alături de tinerii caiaciști și

Danielov - Simionov 
în proba de canoe 
locul doi în această 
finală a întrecerilor 

Covaliov-Calabi-

se încheie 
probă de 

această fi- 
dinamoviste 

Maria Ni- 
Humă. Ma- 

i cursa. în-

în 
ju- 
lor 

care 
ieri, 
lor.

V. TOFAN

(Cemtinuare in paf, • •-<*/

CIRCUITUL DE MARS»

P. T. T
în cursa de 20 km (interna

țională) din ediția a 26-a a 
competiției de marș „Circuitul 

au fost înregistrate re- 
1. S. Zschiegner 

Bilele 
3. K.

1 32:27,0.
1.33:02.0, 
1.33:22,0, 
1.34:32.0, 
1.35:49,0, 

(R.D.G.) 1.35:57.0.

P T.T ** 
zultatele : 1. S.
(R.D.G.) 1.30:30.0. 2. Al. 
(Cehoslovacia) 1.31:44.0. 
H. Stadmiiller (R.D.G.)

4. J. Beneik
5.

(Ceh.)
V. Hie (Dinamo)

6. C. Staicu (Steaua)
7. V. Schuch (Dinamo)
8. L. tipovskj
9. I». Caraiosifoglu (Dinamo) 

. 1 36:35,0. 10. I. Găsitu (Steaua)
1.36:56,0 etc. Au terminat cursa 
39 de concurenți intre care 
veteranii Ion Baboie (locuJ 29 
1.49:16,0) și Ilie Dobrescu (lo
cul 39 (2.24:00,0).
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In divizia la libereREZULTATE SCONTATE

Ieri s-au disputat jocurili* 
etapei a XXV-a 
natului masculin, 
urmînd ca în 
viitoare această 
mai ofere iubitorilor hand
balului doar încă două run
de, în care sînt programate 
marile derbyuri. Iată rezul
tatele de ieri :

ȘTIINȚA LOVRIN — DI
NAMO BUCUREȘTI 8—13 

(3—7). Meci frumos, cu mul
te faze spectaculoase, în care 
bucureștenii au fost supe

riori din toate punctele de 
vedere. Bun arbitrajul lui 
M. Grebenișan (Tg. Mureș) 
și P. Radvani (Cluj). (F. 
M ANFRED-coresp.)

UNIVERSITATEA 
STEAUA 13—18 
După primele 20 de 
în care studenții 
să țină piept 
Steaua a preluat conducerea, 
păstrînd-o pînă la sfîrșitul 
meciului, în ciuda eforturilor 
vizibile 
Schmidt 
excelat 

gazdă. 
Schmidt (3), 
Stuparu (3) ■ 
tiv Birtolom (6) și Gruia (5) 
Au arbitrat bine P. Cobilici 
și C. Senchea (Ploiești). 
(NUȘA DEMIAN).

POLITEHNICA TIMIȘOA
RA — S.C. BAC AU 12—9
(8—4). 
miză, 
cat un 
Tacuri 
obține 
strîns. 
elar, 
tida cu o victori^ scontată. 
Cei mai eficienți jucători : 
Guneș (6) — „Poli11 și Buli
bașa (4) — Bacău. Au

a campio- 
divizia A, 

săptămînile 
întrecere să

CLUJ— 
(5-7). 

minute 
au reușit 

campionilor.

ale lui
și Rotaru 
din

Principalii realizatori:
Rotaru (3) și 

„U“, respdc-

Shobfcl, 
care au 

rindul echipei

S.C. BACĂU
Intr-un meci lipsit de 

băcăuanii au practi- 
fjoc foarte lent, cu a- 
prelungite pentru a 
un rezultat cit mai 
Gazdele au dominat 

reușind să încheie par-

corbct I. Mihăilescu 
Andreea (Craiova),

condus 
si N. 
(C. CRETU-coresp.)

UNIVERSITATEA BUCU
REȘTI — POLITEHNICA 
GALAȚI 17—13 (7—8). Ju- 
cînd deosebit de curajos, în 
viteză și cu finalizări variate 
în atac, acționînd prompt 
în apărare, studenții gălă- 
țeni și-au surprins colegii 
din București, pe care i-au 
dominat și i-au condus pe 
toată durata primei reprize. 
După pauză, gazdele, avînd 
în față perspectiva unbi în- 
frîngeri, au acționat cu mai 
multă ambiție și, folosind 
ceva mai judicios contratacu- 
rile, au reușit egalarea: 10— 
10 (min. 40). De aci înainte,; 
elevii lui E. Trofin și V. 
Hnat s-au detașat net, cîști-, 
gînd partida de o manieră 
pe care evoluția scorului din 
prima repriză nu o lăsa să 
se întrevadă. Cele 
goluri 
Stef (2), Anton (2) 
sitatea, Pădure (â), Văduva 
(4) — Politehnica. Au con
dus bine O. Leikep și E. Zsi- 
ka. ambii

VOINȚA 
DINAMO 
(3-4). Era 
reștenii vor căuta, dacă nu să 
învingă, măcar să-și joace eu 
hotărire ultima șansă. Probabil 
însă că ei n-au putut să facă 
acest lucru așa îneît au fost 
dominați categoric tot timpul 
meciului. Oaspeții, cu Bogolea 
în zi foarte bună (a apărat și 
două lovituri de la 7 m), cu 
Lechner coordonator inspirat și 
Messmer un excelent fructifi- 
cator, au reușit să cîștige ne
așteptat de ușor. Principalii 
marcatori: Anghel (5) — Voința 
respectiv Messmer (5). Au con
dus C.
(Buzău). (A. II.).

mai multe
: Cosma (8), Chicid (2), 

Univer-

din Sibiu, (c. fl.)
BUCUREȘTI — 

BRAȘOV 10—12 
de bănuit, că bucu-

turului 
libere,

ieri, in ultima etapă a 
campionatului de lupte 
divizia A, au avut lo'c cinci reu
niuni. Printre surprizele acestei 
etape se numără, In primul rînd, 
dubla înfringere a formației bucu- 
reștene Rapid, la Galați.

nat că antrenorul Rapidului, V. 
Pătrașcu. a vrut să Introducă în 
formație un luptător care nu era 
legitimat. (V. Ghiluș de la Sc. 
sp. Energia) !(V. ȘTEFANESCU — 
coresp.).

SERIA VEST

SERIA I: Sportul studențesc a cîștigat la Giurgiu!
SERIA EST

TG. MUREȘ. — Formația Mu
reșul a obținut două prețioase 
victorii în fața echipelor Progre
sul Brăila (23—9) și Tomistex 
Constanța (24,5—15,5). iar Tomis
tex a dispus de Progresul cu 
19—9. Bine s-a comportat „greul" 
gazdelor, L. Simon, care l-a în
trecut la puncte pe C. Marcov 
(T) și pb M. Carapetiu (P). prin 
tuș în min. 2. S-au mai eviden
țiat I. Vangheliei (cat. 52 kg) de 
ia Tomistex și V. Morașu (68 lre) 
de la Progresul. (I. PAUȘ — co
resp.) .

GALAȚI. — Sala Dunărea a 
găzduit o reuniune cu meciuri 
interesante. Dunărea a repurtat 
două victorii de prestigiu : 14—10 
cu Rapid București și 22,5—5.5 
eu I.M.U. Medgidlă. Spre surprin
derea generală, rapidiștii au fost 
învinși și de luptătorii din Med
gidia — proaspăt promovați în 
divizie — cu 25—15. De mențio

SATU MARE — Deoarece A.S.A. 
Brașov nu s-a prezentat, s-a dis
putat doar o singură partidă, 
dintre Olimpia și Dinarno Bucu
rești, cu meciuri echilibrate. în 
final, scorul a rămas egal : 18—18. 
O comportare foarte bună a avut 
A. Balogh (O), la cat. +100 kg. 
(A. VERBA — coresp.).

BRAȘOV. — Steagul roșu a avut 
o misiune ușoară în fața forma
țiilor C.F.R. Timișoara (35,5—4.5) 
și Constructorul Hunedoara (20-18).
In cea de a douâ partidă : Con
structorul — C.F.R. 20—16. S-au 
evidențiat : I. Vlădescu (cat. 52 
kg), P. Androne (62 kg) și V. 
Boltaș (74 kg) de la stegari și D. 
Glava (-i 100 kg) de la timișoreni. 
(G. LORAC —. coresp.).

LUGOJ. — Rbuniunea din loca
litate s-a încheiat cu următoarele 
rezultate :. Vulturii Textila Lugoj 
eu Progresul București 16.5—15.5, 

cu Lemnarul Odornei 15,5—21,5, 
Progresul Lemnarul 18—16. (I.

coresp.).

do
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DUELUL IONESCU
VĂLENI DE MUNTE, 16 (prin 

telefon, de la trimisul nostru). 
Vreme splendidă, record de spec
tatori (aproape 15 000), un traseu 
extrem de dificil pentru alergă
tori, întreceri deosebit dte atrac
tive și organizare ireproșabilă, 
iată atributele etapei a doua a 
campionatului național de moto- 
cros, desfășurată duminică în lo
calitate.

Punctul de atracție al progra
mului l-a constituit duelul dinire 
campionul balcanic St. Chițu și 
colegul său din echipa națională, 
bucureșteanul A. Ionescu, prin
cipalii candidați Ia primul loc al 
clasei 250 cmc. învins în etapa 
anterioară. St, Chițu a pornit 
tare din start, dar adversarul Său 
l-a prins... plasa, urmărindu-1 ca

Căpățină și T. Ene

Tiu campion la floretă
După sabie si spadă, dumi

nică a fost rindul floretisti- 
lor să-și desemneze campio
nul tării pe anul 1971. Aces
ta a fost în cele din urmă, 
Mihai Țiu (Steaua). Spun în 
cele din urmă, deoarece cîș- 
tigătorul a fost decis la bâ- 

.a*aj ; încheind turneul final cu 
cile 4 victorii fiecare, Țiu și 
Ardeleanu s-au întîlnit din 
nou (în finala propriu-zisă 
suctesul fiind net de, partea 
lui Țiu, cu 5—0). Și de data 
aceasta Țiu s-a dovedit a fi 
mult mai mobil, cu un siniț 
al lamei mai dezvoltat. El 
și-a apropiat victoria în asal
tul de baraj, cu 5—3.

Turneu] final a avut 
alt-e momente de suspense 
oferite în special de evolu-

Și

Itlrmare d’n oho. 7)

printr-un „droap11, după un 
atac supranumeric al echi
pei sale. în min. 60, Matee- 
scu a valorificat o lovitură 
de pedeapsă de la aproape 
50 de metri. Do notat ocazia 
avută de Grivița Roșie, în 
min. 58, cînd Drăgulescu a 
scăpat mingea „en avarit11 la 
numai 3, 4 metri de spațiul 
do țintă miiltar.

Meciul dintre 
rul și Rulmentul 
promițător 
moașe pe 
cil 
că 
cu 
doze 
(Gheorghiu, Manase, 
nea și Filip). în cele 
urmă în semn de 
jucătorii bîrlădbni 
sil terenul (min.
zatori: Haralambii? (droap), 

Meiu (Iov, pod. și o transf.) 
și CristeseU (încercare) pen
tru Constructorul, respectiv 
Ciorici (Iov. ped.). M. F.

Amănunte despre meciu
rile din țară, îh ziarul nos
tru de marii.

țla Iui Dinu. Talentatul flore- 
tist de la Progresul a obținut 
inițial o victorie cu 5—1 ]a 
Vlad, apoi după ce a condus 
cu 4—1 a pierdut, la limi
tă la Ștefan. In continuare, 
el l-a scos din lupta pentru 
titlu pe Falb (5—3) și a fost 
la un pas de victorie în asal
tul cu Ardeleanu (4—5), după 
minute întregi de inițiativă și 
conducere cu 2—1 si 4—3.

Din turneul final au lipsit 
cîțiva floretiști care, teoretic 
cel puțin, justificau o aserhe- 
nfea prezență. Este vorba de 
CSibl&h Hhukler, Szfentkiraly, 
Cristian Costescu. Ultirrtul 
l-a apostrofat pe arbitrul Dan 
Nicolae, într-o situație în câre 
evident n-a avut 
fiind eliminat.

Clasament final : 
Țiu (Steaua) 4 v.
Ștefan Ardeleanu
4 v. d. b., 3. liiliu
(Steaua) 3 v„ 4. Cristian Dinu 
(Progresul) 2 v„ 5. Aurel Ște
fan (Steaua) 2 v., 6. Nicolae 
Vlad (Politehnica Iași) 0 v.

dreptate.

1 Mihai
d. b., 2.

(Steaiia) 
Ffllb

RALIUL PITEȘTI
PITEȘTI, 16 (prin telefon), 

în cursul nopții de sîmbătă 
spre duminică și pînă ieri 
către ora prînzului, orașul 
Pitești a fost animat de un 
du-te-vino mai puțin obiș

nuit. 27 de echipaje (15 în 
categoria avansați și .12 la 
începători), au luat plecarea, 
au mai trecut de cîte două 
ori prin oraș, unde au dis
putat. după efectuareă tra
seului. și ultimele probe 
speciale, un circuit de vite
ză — avansflții — și o probă de 
fndemînflre — începătorii.

Iată etâsămintul ÂVÂNSAȚI 
1. A. Puiu — C. Pescaru (R. .8 
Gordini) 2433.4 p, 2. L. Biirbell
— H. Peter (R 8 Gordini) 2 553.4.
3. M. Dumitrescu — Șt, Tancovici 
(Dacia 1100 S) 2 994,5 p; , Clasa 
v-a : 1. A. Putu — C. Pescaru 
(R 8 Gordini) 2 433.4 p. 2. L. Bor- 
beli — H. Peter (R 8 Gordini) 
2 553,4 p. 3. L. Gera — S. Ferentz 
(Dacia 1100 S) 2 994.5 p: Clasa 
a IV-a : 1. M. Dumitrescu — șt. 
Iăncovicl (Dacia 1100 S) 2 031.0 
p. 2. Glț. Morafl — FI. Morali 
(Dacia 1100 S) 2 727.0 p. 3. I. RăU- 
ță — I. GnrJoabă (Dacia 1100 S) 
2 748.0 p. ÎNCEPĂTORI : 1. P.
Georgescu — C. Totoescu (R 10) 
471 p. 2. M. Sturdza — A, Rizescu 
(Dacia 1100 S) 483,9 p. 3. A. Florei
— M. Militam (Dacia 1100 S) 
494.3 p.

CHIȚU CONTINUA
o umbră tur după tur. Forțînd 
ritmul, campionul balcanic a 
atacat imprudent o mlaștină, s-a 
dezechilibrat și a căzut, cedind 
conducerea cursei lui A. Ionescu. 
După cîteva ture, Chițu a fost 
din nou obligat să oprească : 1 
s-a slăbit o bujie la motor din 
cauza căreia a pierdut un tur. 
Astfel. A. Ionescu obține o vic
torie lejeră în prima manșă, iar 
în următoarea — cîștigată detașat 
de Chițu — face o cursă de ur
mărire, întrucît avtia asigurat 
primul loc în clasamentul etapei. 
REZULTATE TEHNTCE : Juniori 
— 1. Gh. Voicu (St. roșu Bv.) 8 p. 
2. I. Bartha (St. roșu Bv.), 6 p, 3. 
I. Paraschiv (Met. Buc.) 4 p. se
niori — 250 cmc : 1. A. Ionescu 
(Met. Buc.) 8 p. 2. M. Banu (Po
iana Cîmpina) 6 p, 3. St.
(Poiana Cîmpina) 4 p; 500 

1. Cr. Dovids (Met. Buc.) 8 
O. Ștefani (St. roșu Bv.) 6 
Tr, Moașa (St. rosti Bv.) 
Clasamentele generale după 
etape : juniori — 1. Gh.
16 p, 2. Gh. Banu (Met. Buc.) 9 
3., I. Paraschiv 7 p: Seniori ■ 
250 cmc : 1. A. Ionescu 16 p, 
M. Banu 10 p 3. St. Chițu 10 i 
500 cmc : 1. Ci-. Dovids 16 p, 
O. Stefâiii 10 p, 3. Tr. Moașa 7

Tr. IOANIȚESCU

■(W

inul te 
arbitrul 
a fost

Constructo- 
început 

f ru
dar și 
aătf’el

a
cu acțiuni 

treișferturi, 
brutalități,
Șt. Constantines-
obligat să proce- 

la repetate eliminări 
Rai
din 

protest (?) 
au pără- 

67) Reali-

Chițu 
cmc:
P, 2.
P, 3.
4 p. 
rl ouă 

Voi cu

2. 
p;2.
P.

DUNĂREA GIURGIU - 
SPORTUL STUDENȚESC 

0—1 (0—0)

GIURGIU, 16 (prin telefon
la trimisul nostru). Două puncte 
în deplasare și noi speranțe — cel 
puțin pînă... miercuri — pentru 
elevii lui Motroc. La Giurgiu, e- 
chipa studenților bucureșteni a 
arătat multe calități : o apărare 
tenace (mențiuni pentru Boc, ,,va- 
meșul" tuturor baloanelor înalte, 
și pfentru Gal), o foarte bună pri
cepere de ă ’ 
acoperi zona 
lui, în sfîrșit. 
tat și șiret, 
care acțiune.

în prima repriză, se joacă mal 
„închis", cu prudență, iar acțiu
nile periculoase se consumă. în 
special, la poarta Dunării (Dulan, 
în min. 12, și 33, Kraus, In min. 
15). După pauză, meciul sb schim
bă la față : multe atacuri și con
traatacuri la ambele porți. faze 
dramatice. Unicul gol „pleacă" din 
propriul teren : Jamaișchi pasea
ză lui Ciornoavă. acesta îl ..vede" 
pe Duțan ; urmează o „șarjă" pe 
stingă șl un șut — din interio
rul careului mare, din unghi 
înșelător pentru Purcaru. lansat 
spre o prezumtivă centrare : 1—0 
pentru Sportul 
ziile de fcol vin 
fel, în min. 58, 
în careu și nu 
mlnge-gol... Tot 
de egaiare (in min. 66), dar in
tervenția lui Boc (cel mai bun ju
cător de pe teren) este providen
țială... Un minut mai tîrziu, bucu
reșteanul Culda șutează în bara, 
mingea sare la. Bujor, care 
din nou in... bară ! în ultimul 
nut, învălmășeală în careul 
Stan, mingea se lovește de 
multe picioare și Rădoi, în 
dere. de la 4—5 m, trage pe lingă 
poartă !

Brigada constănțeană — Zaharla 
Drăghtei (la centru). D. Grosu și 
N. lordache — a condus bine o 
partidă ,,cu scîntel".

DUNArf.A GIURGIU : Purcaru
— lacob, Cojocaru, Bălosu, Rădoi, 
Mustață, Manciu (min. 52 Țlgâ- 
nilă). Leșeanu, Cristache (min. 81 
Ivan), Sandu. Lungu.

SPORTUL STUDENȚESC : Stan
— Gal, Boc, D. Nicolae, Rădules- 
cu (min. 83 Mățăoanu). Jamâischl 
(min. 52 Culda). Bala'ban, Bujor, 
Duțan, Kraus, ciornoavă.

Geo RAEȚCHI
POLITEHNICA GALATI - 

POIANA CÎMPINA 2—1 (0-0)
Joc de nivel tehnic mediocru. în 

prima repriză, echipele au avut 
perioade fegale de dominare. In

ieși la joc și de a 
centrală a terenu- 
un atac experimen- 
amenințător la fie-

studențesc. Oca- 
abia acum. Ast- 
Leșeanu alunecă 
poate ajunge o 

el este la un pas

reia 
mi- 
lui 

mal 
că-

partea a doua, gălățenll au puS 
stăplnire pe joc. Au înscris : To- 
lea (mln. 50 și 77 din 11 m) pen
tru Politehnica, Tr. Popescu (mln, 
65) pentru Poiana. Bun arbitrajul 
lui N. Rainea — Biriad.

S. Constantinescu, coresp.
METROM BRASOV — F. C. 

GALAȚI 4—1 (4—0)
Brașovenii au evoluat la un ni

vel foarte bun In repriza întîl și 
au marcat 4 goluri, prin Vătav 
(min. 10 și 33), Gane (mln. 17) 
șl Selimesi (min. 20). In repriza 
a doua, oaspeții au dominat, Insă 
n-au marcat decît o singură dată, 
prin Bruștiuc (mln. 58). A. Pîrvu 
— București a condus bine.

C. Gruia, coresp.
METALUL TÎRGOVISTE — 

PROGRESUL BRĂILA 1— 0 (1—0)
Joc viu disputat, mal ales In 

primă repriză, cînd inițiativa a a- 
parținut metalurglștilor. Unicul 
gol a fost marcat de Pavlovlci 
(min. 23). Excelent, arbitrajul Iul 
V. Dumitrescu — București.

M. Avanii, coresp,
PORTUL CONSTANTA — 

C. F. R. PAȘCANI 1—6 (0—0)
Meciul s-a disputat slmbătă 

după-amlază. Golul a fost înscris 
de Manea (min. 52). Excelent a 
condus U. Dinulescu — București;

N. Teodorescu, coresp.
FLACĂRA MORENI — S. N.

OLTENIȚA 2-2 (1-1)
Colurile au fost înscrise de Pe

trescu (min. 27), Frîricu (min. 55) 
pentru Flacăra, Eftimcscu (min. 
25) șl Enculescu (min. 80) pentru 
S.N.O. A condus foarte bine C; 
Popovici — București.

A. Paul, coresp.
METALUL BUCUREȘTI - 

CEAHLĂUL P. NEAMȚ 
1—1 (0—0)

Stadionul Metalul și-a Îmbrăcat) 
Ieri haine de sărbătoare, cu prile
jul celei de a patra ediții a „Fes- 
tivălulul primăverii". Tribunele 
sale au fost neîncăpătoare pentru 
miile de spectatori dornici să a- 
siste la bogatul program al festi
valului. Capul de afiș l-a consti
tuit partida dintre Metalul Bucu
rești și Ceahlăul P. Neamț, care 
s-a încheiat cu un rezultat de 
egalitate : 1—1 (0—0). Dacă ținem 
seama de faptul că în repriza se
cundă, In special, bucureștenil au 
dominat Insistent, atunci elevii 
antrenorilor Popescu șl Ignat pot 
fi supărați pe zeița Fortuna că 
nu a fost, de astă dată, de partea 
lor. Dar, ca să cîștigl — trebuie

să Însorii. în acest med, Insă, Ju
cătorii de la Metalul au ratat multe 
ocazii și unicul lor gol l-a rea
lizat Boman, dlntr-o lovitură li
beră de la 25 m (min. tj). Re
plica oaspeților s-a situat la un 
buh nivel, aceștia prestind un 
joc de calitate. In prima parte, 
el au pasat mat mult, avlnd în 
Contardo un abil coordonator. 
După pauză, In urma autoacei- 
clentăril fundașului central Aurel 
Gheorghe, antrenorul V. Rlzea l-a 
trecut pe Contardo In locul aces
tuia. rolul de coordonator reve- 
nindu-1 Jucătorului nou Introdus, 
Chlrițeseu, oare nu a mal dat 
Insă același randament.

In prima repriză, jocul s-a men
ținut echilibrat, ratîndu-se citeva 
ocazii la ambele porțl, Iar In cea 
Secundă, după ce Roman a des
chis scorul, Georgescu (min. ?:.) 
a expediat balonul, din poziție fa
vorabilă, pe lingă poartă. In mi
nutul următor, jucătorii de la 
Ceahlăul au declanșat un contra
atac. care a fost fructificat de 
Baicu, restabilind astfel egalitatea 
pe tabela de marcaj. A arbitrat 
foarte bine I. *’-■-* 
dril.

METALUBt ____
Moraru, Apostol, Cojocaru, Savu, 
Mateescu, Iancu, Georgescu, E. 
Dumitru, Roman.

CEAHLĂUL e Matacha (mln. 46 
Munteanul — Mlhalache. leneși. 
Aurel Gheorghe (mln.' 47 Chiri- 
țescu), Zaharla, Niță, Contardo, 
Ștefănescu, Dragu, Balcu, Bellsna.

V. POMPILIU

Hristea — Alexan-

Petre — Rădulescu,’

Partida Știința Bacău — A.s.- 
’Armata Tg. Mureș se va Juca 
miercuri, deoarece A.S.A. a avut
doi jucători (Hajnal șl Fazekas) 
in lotul de tineret.

1. A.S.A. 54 16 4 4 60—22 36
2. Sp. stud.’ 25 15 4 6 34—24 34
3. Metalul TIrg. 25 15 2 8 31—23 32
4. Progresul 25 12 5 8 29—21 29
5. Ceahlăul 25 12 3 10 27—26 27
6. F.C. Galați 25 ii 4 10 30—29 26
7. Metâlul Buc. 23 9 7 9 27—19 25
8. Dunărea 25 11 3 11 21—26 25
9. Portul 25 10 5 10 18—24 25

10. C.F.R. 25 9 6 10 34—32 24
11. Ș.N.O. 25 9 6 10 24—31 24
12.--13. Știință 24 8 5 11 26—29 21
12--13. Poiana 25 8 5 12 25—28 21
14. Politehnica 25 9 2 14 24—28 20
15. Metrom 25 6 8 11 20—29 20
16. Flacăra 25 1 7 17 17—56 9

ETAPA VIITOARE (23i . mal) s
Ceahlăul — Metrom, Dunărea — 
Politehnica, Poiana — C.F.R.,'
Sportul studențesc — Metalul Tir- 
goviște, F.C. Galați — Progresul, 
Portul — Flacăra, S.N.O. — Știin
ța, A.S.A. — Metalul București.

„CUPA 
ORAȘELOR"

At DOMINAT CATEGORIC
lerl, pe șoseaua Ploiești, In pro

ba juniorilor din cadrul .Cttp"’ 
orașelor (io "
38,300 fcm/h) 
șit brăiieanul

seria a n a: Gazde Ie au cedat doai un punct
MINERUL BAIA BARE -
C.S.M. REȘIȚA 2—1 {1—1)

CONCURSUL DE PRIMĂVARĂ AL SENIORILOR
(Urmare din pag. 1)

Rezultatele Înregistrate în ziua 
a Il-a : BARBATI : 200 m : 1. C. 
Sian (CAU) 21,3, 2—3. Gli. Dul- 
ghefu (Dinamo) s! Gh. Zamfires- 
cu (Steaua) 21,5. 4. A. Munteanu 
(St.) 21,5, 5. T. Puiu (Rapid) 21.6, 
6. T. Szabo (Poli. Timiș.) 21,7 ; 
800 ni : 1. M. Neamțu (Poli. Br.) 
1:51.2. 2. I. Damaschln (St.) 1:51,3.
3. Gh. Ungureanu (D) 1:51,5, 4. 
N. Ioan (CAU) 1:51,5, 5. D. Tit 
(CAU) 1 ;5l,7, 6. Gh. Ene (Met.) 
1:52.3: 5000 m: 1. Or. Scheible 
(Rapid) 14:18.2. 2. I. Cioca (D) 
14:28.2. 3. N. Mustață (D) 14:27.8,
4. S. Mărcii (St.) 14:34.4, 5. M.
Hâtos (D) 11.45.0. 6. I. Jeger (D) 
14:55.2: 10 00C ni (disputată sim- 
bătă) : 1. N. Mustață (I>) 29:44.0, 
2. C. Andreica (St.) 29:53,4, 3. I. 
CioCa (li) 30:14,6. 4. S. Mărcii 
(St.) 36:23.0. 3. M. Hăloș (D)
30:25.3. 0. M. Pjdurâru (Met. Ro- 
țnan) 30:25,8: 31)00 m obst. : 1. Gh. 
Călăii (Rapid) 8:56,4, 2. I. Dima

CUPA DINAMO*4

(Hf-toiiie din pag. 1)

canoiști bucureșteni s-au re
marcat juniorii de la Delta 
Tulcen (C. Simionov a ocupat 
locul I in proba de K 1). Du
nărea Galați și Pescarul 
cea.

Rezultate : seniori : K
1. V.
1 : 5Î.7. 2. A. 
îiamo) 1:52.f). 
namo) 1:53.n.
namo)
(Dinamo) 1:54.5; C 
DahtelOv (Steaua)
Patzaichin (Dinamo) 2 : 04.2.
I Sevastian
4. Gh. 
2:06.6. 5. 
2:08:0 
nit.ă-Simiocenco)
Steaua (Pavel - Dragulschi) 

1 :42;3. 3. Dinamd (lacob-Sclot- 
nic) 1:44.1, 4. Dinafrid (Negraia- 
Zabara) 1:44,5, 5. Steaua (Iva- 
nov-Irimia) 1:44,7; C 2 — 1- 
Steaua (Dahicltiv - Simionov) 
1:50,4. 2. Diriamo (Covaliov-

Tul-

1:51.4, 3. Dinamo 
Nemeș) 1:52,8, 

(Sidorq v-N ăstase) 
Dunărea (Cișlcganu- 
l.T.- i — sc- 
1, Dinamo (Viorica 
Maria Nichiforov, 

Huțnă. Maria Lovin) 
2. Stbaua (Valentiha

1 —
Siftiihtbțit'o (Steațta) 

â A Vbrnbscu (Di- 
3 M. Zafiu (Di- 

E. Botez (Di-
D. Ivanov 
1 — 1. Gh.

2 ; 04.0. 2. I. 
3.

(Steaua) 2 :06.0. 
Siddrov (Dinatho) 

i. T. Ditcov (Steaua) 
K 2 — 1. Steaua (Coș- 

1:42.6. 2.

4.
1:54.3. 5.

Calăbieiov) 
(S. Nemeș-E.
4. Dinamo
1:55,5, 5. .......
Petrenco) 1:55.7 : K 4 
nioare -
Dumitru, 
Paulina 
1:44.T,
Serghei, Fănica Ditcov. Hare- 
piițR Evdochimov; Natalia Man- 
gea) 1:46,7. 3. Steaua (Deme- 
tra Angelescu, Paulina Mal
tei. Paraschiva Cuciuc. Lavinia 
Lichertci) 1:46.9; jiihiori: K 1
1. C. Simionov (Delta) 1:52,0,
2. Diba (Dejța) 1:52,6, 3. Iva
nov (Dunărea) 1:53,2: C 1 —
1. V. Serghef (Dinamo) 2: 05.7,
2. Marcov (Dunărea) 2:02,7. 3.
Lisov (Pescarul) 2:10,2 : K 1 
— jutllBare : 1. M. Ivanov
(Steaua) 2 : 14,4. 2. M. Sadov- 
nic (Steaiia) 2:18.5, 3. M. Cbs- 
ma (Delta) 2:18.7.

Ciasâmeutul general : 1. Di
namo București 291 p 2. 
Steaua 228 p. 3. Dunărea Ga
lați 9 p, 4. Delta Tulcea 8 p,
5. Pescarul TUlcea 7 p.

(Met.). 9:07,0. 3. P. Murgoci (U. 
Iăși) 9:07,2, 4. L. Voichin (Rapid) 
9:12,8, 5. V. Caramihai (Rapid)
9:15.8, 6. I. Găpraru (U Cluț) 
9:17,6: 400 mg : 1, I. Rățrtl (Ra
pid) 51,6, 2. Gh. Petronius (CAU)
51.8. 3. Gh. Tilnăseăcu (St.) 52,0,
4. bh. Mbnăa (U Cluj) 52,1. 5.
1. Bur&ă (Inst. Ped. Tg. M.) 52,5, 
6. Gh. Hidi (Mureșul Tg. M.) 53,0; 
prăjină : I. D. Pi.ștălu (D) 4.80 rn,
2. C. Anton (CSS Buc.) 4,70 m
— record de juniori. 3. N. Ligor 
(St.) 4,70 m. 4. M. Voicu (CSS 
Buc.) 4.40 m, 5. V. Grămătic 
(CAU) 4.40. 6. Ad. Dinu (CSM
Sibiu) 4,30: lungitiie : 1. V. Jttrcă 
(Rapid) 7,79 m. 2. D. Bădinl (Sl.) 
7,54. m. 3. Al. Abagiu (CAU) 7.48 
m, 4. M. Zaharja (Rapid) 7,43 m.
5. V. Sărucan (CSM Cluj) 7,41 m.
6. Vi. Tijina (CAU) 7,14 m ; disc : 
1. I. NăghI (St.) 58.12 m. 2. V. 
Șălăgean (St. roșii Br.) 53,08 m,
3. I. Heghdduș (St. roșu. Br.) 5b, 10,
4. Gh. Suliă (CAU) 48.72 m. 5.
I. Măglaș (D) 46,30 m, 6. M. Ior
dan (SSA) 45.34 m : ciocan : 1. 
V. Tiliulschi (D) 62.76 m. 2. Fr. 
Schneider (CA Mediaș) 61,74 m. 
3. Gh. Costache (D) 60.64 m, 4. 
St. SisCdvicl (CAU) 58,04 m, 5. 
C. Mnșat (Rapid) 56,4,2 m, 6. I. 
Iaru (St.) 93,50 m : 4x40» ni : bi- 
namo 3:16,1. 2. Steaua 3:16.6 3.
Politehnica Timiș. 3:18.0; FEMEI: 
200 m : 1. El. Monoranu (CĂ Ro
man) 24.8. 2. Ai. Anghelescu 
(CAU) 25,1. 3. Ol. Dămlan (Poli. 
Br.) 25,2. 4. A. MărăȘescu (St.)
25.4, 5. II. Kraus (Lie, i SL Gh.)
25.5, 6. V. Rbeu (Rapid) 25,5; 7. 
C. lorțescu (Lie. 2 Br.) 25.5: 800 
to : 1. Bt. Filip-Siimâri (CA Rotoan) 
2:08.6, 2. El. Băciu (CAU) 2:09.0.
3. R. Fița (Lie. 4 Galați) 2:09,9,
4. M. Lincă , (Met.) 2:10.4, 5. N. 
Andrei (Rovine Cv.) 2:11,2. 6. V. 
Ban (Voința Cluj) 2:11.5; 100 mg:
l. V. Bufănu (Răpid) 13.8 (in 
sării 13,3), i. V. Ehesctt (Met.)
13.9. 3. V. Biduleac (Constr.) 14.3. 
4. M. Miloșolu (CAU) 14.8, 5. El. 
Crăciun (SSA) 15,0. 6. D. Ungu
reanu (LEA C-lung) 15,6: înălți
me : 1. C. Popescu (Rapid) 1.82 
ni. 2. V. Bonei (Rapid) 1,78 ni. 
3. R. Vulesbu (lie. 35 Buc.) 1.70
m. 4. M. Matei (Dunărea Galați)1.70 m. - - -
Bfllcescu Cluj) și II. Bokor (CAU) 
1,00. m : greutatb .• 1. V. Cioltan

m,
4.
5.
6. .... 

suliță:
.. .... ------  ,----„3.82 m,
:. El. Prodan (Constr;) 50,78 m,

I. Stâneu (D) 30,68 m, 4. St.
5. El.

.1 .Cupei 
km parcurși cu 

primul a 1e- 
. ..... ......... A. Dumitrescu, 

urmat, de colegul său de echipă 
Georgiu Hianu st bucureșteanul 
N. Volcân. Seniorii au alergat cu 

39 km/h (de-a lungul a 60 km), 
victorii revenind brașoveanului 
Andrei Suciu, care a întrecut în 
ordine pe A. Zăroțchi (Bucu
rești). N. Andronache (Ploiești), 
T. Drăgan (București) șl Val. Iile 
(Brăila).

După două zile de Întreceri, 
selecționata orașului Brăila a ob
ținut — pe merit — frumosul tro
feu oferit de Consiliul municipal 
pentru educație fizică și sport 
București. Iată clasamentele ge
nerale după etapa a doua din 
„Cupa orașelor" (prima, după 
cum se știe, s-a desfășurat la 
Constanța In zilele de 5 și 6 mai): 
jtiniiiri 1. A. Oumilrescu (Br.) 3h 
34:56, 2. G. Hianu (Br.) 3h 35:26,
3. N. Voican (Buc.) același timp,
4. Val. Hoța (Tg. M.) 3h 36:06, 5.
C. Hîrjescu (Br.) 3h 36:06). 6. Z. 
Elekeș (Bv.) 3h 36:16: seniori 1. 
St.„ Rusen (Br.) 5h 22:59, * '
Zaroschi (Buc.) 511 23:19, 
Suciu (Bv.) 5h 23:25. 4. N. Andro
nache (Pi.) 511 23:39. 5. V. MUri- 
ncanu (Buc.) 5h 24:00, 6. “ 
mer (Br.) 5h 24:15.

Pe echipe : seniori — 
lflh 46:38. București lOh 
Ploiești 1011 47:54: juniori — Brăi
la 7h 10:22. București 7h 
Tg. Mureș 7h 12:22.

2. A.
3. A.

C. Ca-
Brăilâ
47:08,
11:52,

BAIA MARE, 16 (prin telefon; 
de la trimisul nostru). Băimăre- 
pli, care pentru liniștea lor su
fletească nu puteau pierde nici 
măcar unul dintre punctele puse 
în joc, erau cit pe-aci să le piar
dă pe amindouă. El au jucat, in 
special în prima repriză, foarte ti
morat. nervos, fără să izbutească 
să lege două pase la mijlocul te
renului. Oaspeții au evoluat, in 
această perioadă, dezinvolt, lu
cid, cu contraatacuri studiate, bine 
orientate. El âu și deschis scorul, 
în min. 8 — la unul dinț.re ă- 
ceste contraatacuri — prin Pușcaș, 
care i-a „înșirat" în dribling pe 
toți cei ce i-au Ieșit în cale, in
clusiv pe portarul Moritz.

Momentul care urma să sem
naleze turnura meciului avea Să 
se Înregistreze în min. 41, etnd, 
la o fază extrem de simplă, por
tarul Căunei ezită și primește un 
gol stupid (autor Trifu).

După pauză, localnicii domină, 
ratează uneori incredibil (Trifu — 
bară, Rosznayai — de două ori 
„peste"), contraatacurile oaspeți
lor se răresc — singurul înaintaș 
periculos, pe toată durata meciu
lui, fiind extremul stingă Florea. 
Totuși, meciul se îndreaptă, în- 
cet-încet, spre „nul". Nu este, 
însă, de acord Coman, cealaltă 
extremă, stingă de pe teren (cel 
măi bun om al gazdelor), care, 
după o cursă excelentă. îl serveș
te, peste portarul Căunel, balonul 
lui Szabo, și : 2—1.

Foarte bun arbitrajul brigăzii 
clujene condusă de I. Cimpeaiiu.

MINERUL BAIA MARE: MorltZ 
— Bohony, Condrufc. Nebula. Doeu, 
Miktilaș (min. 48 Barartgea), Radu, 
Kăszany, Trifu, Rosznayai (mln. 
68 Szabo), Coman.

C.S.M. REȘIȚA : Căunel — Red-

nlc, Pirvan. Grozăvescu, Krestlan, 
Pușcaș (mln. ao Comisar), Jack, 
Dumitru. Varga, Sfîrlogea (min. 
72 Stoia), Fierea.

Dumitru GRAUR

5—6. Dr. Comșa (Lie. N.
1.60 m : greutatb : 1. V. < 
(Flftcăra Sțteeavfl) 15,66 m, 
Loghin (CA Român) 15,10
C. Ionescu (St.) 14,86 m, 
Mâhpiitt (Met.) 14.60 m,
Brad (Progresul) 13:64 m.
Cocuț (St. Bacău) 13.48 ni : s
1. M. Bekfer (CER Tiiniș.) 53.2. ~ ‘ ‘
3.
Ciontu (Constr.) 48,04 m,
Neacșu (CSO C-lung) Ă5.86 m, 6.
E. Lazea (Lie. 2 Tg. M.) 44.08.

M.
3
I,. 
V. 
M.

FINALELE CAMPIONATELOR UNIVERSITARE
/Urmare din pag. iî

De aceea, dbsigur, finalele 
zampionatelor universitare — 
desfășurate în acest an, sub 
semnul unui entuziast oma
giu adus gloriosului Semicen
tenar de bxistehță a partidu
lui — rătttîii; înriirite de 
ibate. o vigiiroasă' și cbnblti- 
dentă demonstrație a răspîn- 
dirii și valorii sportului stu
dențesc din țara noastră.

Le așteptăm cu emoție și 
nerăbdare, poate și pentru că 
— după mulți ani reunite 
îlntr-un singur centru uni
versitar — finalele găzduite 
de bazele sportive bucureș-

tene în zilele acestei săptă- 
mîni ne 
doială, o imagine mai largă 
a drumului ascendent stră
bătut în ultima vreme 
acest important eșalon 
sportului românesc.

Ar trebui, din rtiotivblfe 
rhiritite, cr: și din multe 
trie, ca, îhtepînd 
tribunele de la stadioanele 
și sălile Republicii, Floreas- 
ca. Tineretulr5. Drept 
litehnica să fie pline 
care zi (reamintim 
toate competițiile din 
finalelor intrarea este 
tuită).

Astăzi, vom putea urmări 
o frumoasă festivitate de

vor oferi, fără în-

de 
al

fl
ui

de azi,

și Po- 
în fie- 
că la 
cadrul 

gra-

deschidcre. Mîine înCbp fi
nalele — cu jocuri de bas
chet, handbal și volei (pro
gramul complet îl găsiți în 
numărul nostru de mîine) — 
care anunță întreceri echi
librate, db ridicată valoare, 
în zilele urrhătoare se va da 
startul îh cdlelaitfe finfllb, la 
atletism, judo, gimnastică 
modernă și sportivă, fotbal. 
Un program sportiv corn- 
plex, tentat, cu multe ca
pete de afiș, cu o „distribu
ție11 impresionantă numeric.

Invitația la un loc în tri
bunele bazelor sportive care 
găzduiesc finalele universi
tare hi se păre de prisos...

RAPID BUCUREȘTI AT
în câmpionfltul divizibi A 

— etapa 
registrat 
tate :

ÎNVINS LA SCOR

a 19-a — s-au în- 
urrhătoarele rezul-

PLOIEȘTI —
CLUJ 2188—2318

Feminin

RAPID BUCUREȘTI — VO
INȚA TG. MUREȘ 2496—2265 
p d Voința, lidera campio
natului, a trebuit să încline 
steagul în fața rapidistelor, 
care în această partidă au 
jucat excelent. De remâftat 
că o singură jucătoare de la 
bucureștence a rămas sub 

400 p d, iaf de la oaspete 
una singură a trecut de a- 
cest rezultat. Cu multă pre
cizie a jucat de la Rapid 
Alexandra NavOn, card cu 
307 la „pline11 și 152 la „120- 
late11 a realizat cel mai bun 
punctaj al reuniunii — 459 
p d, cu o sihgiiră bilă în gol. 
Bine s-a comportat și maes- 
tra ernerită a sportului Ele
na COrnat, carb a întt-ecut-o 
pe fostă campioatiă la du
blu; Minodora Cliețan cu 

434—364 p d. De la* Voința o 
putem remarca doar pe ju
nioara Erica Szasz — 414
p d. Trebuie să menționăm 
că mureșfencele au jucat fără 
Margareta Szfemariyi șl cu 
patru junioare în formație 
ceea ce explică. într-o oare
care măsură. înfrîngerea lor 
severă, f T ,R.).

CETATEA GÎUhGÎU — 
VO.INȚÂ București 2027—2625 
p d. Un meci cu adevărat 
di-amatic în care învingă- 
toafea a fost decisă la Ulti
mele cinci bile, și ahUmh, 

între Elena Predeanu (C) și 
Cornelia Petrușcă (V) 418— 
4(6 p d. Cele mai bune ju
cătoare au fost Stela Boba — 
477 p d de la gazde, respec
tiv. Florica Coman — 464 pd. 
(tft. BARlîALATA-coresp).

HtDROMfcCANtCA BRA
ȘOV — U.T. Arad 2520—2340 
p d. Brrlșoveftceife, eu jffltru 
concurente cu peste 400 p d, 
au dominat de la primul 
pînă la ultimul schimb. Cele 
mai eficace: Elisabeta Schiel 
(473), Viorica Orghidan (448), 
Mariana Antuș (439) de la 
gazde și respectiv, Emilia 
Plova (411). (C. GRUIA-
coresp.y

VOINȚA
VOINȚĂ 
p d. Partida a avut loc la 
București, pe arena Gloria, 
deoarece ploieștehcelor li s-a 
suspendat popicăria. Cele 

mai precise: Edith Nagy (C) 
419, și Mioara Antohi (P) 

406. (C, VALENTIN-coresp.).
DERMAGANT TG. MU

REȘ — VOINȚA CONSTAN
ȚA 2294—2218 p. d.

C.S.M. REȘIȚA — LARO- 
MET BUCUREȘTI 2454— 
2364 p.d.

Masculin

GLORIA BUCUREȘTI — 
C.F.R. TIMIȘOARA 4845— 
4881 p d. Cu toate că Mico- 
rolu h-a fost în formă — a 
doborît doar 799 de popice 
— ceferiștii au cîștigat me
ciul de la București. S-au e- 
vidențiat; Holz (849) și Fi
lip (828) di? la timișoreni ,și 
Toma (848) de lă gazde. (D. 
NEGREÂ-coresp.).

VOINȚA BUCUREȘTI — 
RAPID BUCUREȘTI 5240— 
5312 p d. Rapidiștii au ob
ținut o urețioasă victorie pe 
arena Voinței, avînd în C. 
Rădulcscu (925) și Al. Vrîri- 
ceăriti (912) cei dial eficace 
jucători. De la Voința s-a 
rerriflreat H. Blăgăilă cu 926 
p d.

C.S.Nt. REȘIȚA — 
RA CÎMPINĂ 
p d. Reșițfenii 
mai ușor ddeît 
deoarece de la 
singuf- jucător 
927 p d — a dat un randa
ment superior. De la gazde 
s-au remarcat: Ciocîrlan — 
924 p d, Tișmănâru — 923 
p d., și Preda 907 p d. (D. 
PLAVI jU-coresp.).

GAZ METAN MEDIAȘ — 
PETROLUL PLOIEȘTI 4957- 
5110 p d. Pjbicijteiiii âu ob
ținut o prețioasă victorie în 
deplasare îhvingînd o for
mație care pierde greu a- 
casă. Foarte slab au evoluat 
de la gazde Chirilă (738 
p d) și Nicoară (799 p d). 
Cel mai bun om al petro
liștilor a fost Nicplescu — 
881 fi. d. (Z. RÎȘNOVEANU- 

coresp.)

FLĂCA- 
5285—5200 

au cîștigat 
arată scorul; 

oaspeți un 
— P. Purje

CRISUL ORADEA — GLORIA 
BISTRIȚA 1-0 (0—0)

Joc extrem de disputat, dar cu 
multe carențe tehnice din partea 
Jucătorilor ambelor formații, o- 
rădenll au atacat mal mult. Insă 
apărarea oaspeților a destrămat 
acțiunile acestora. Unicul gol a 
fost realizat de Dărăban, în mln. 
54. A condus bine C. Silaghi — 
Baia Mare.

I. Ghișa, coresp.
MINERUL ANINA - 

ELECTROPUTERE CRAIOVA 
3-0 (1—0)

Jucătorii de la Minerul au a- 
vut inițiativa, din primul minut. 
De altfel, in mln. 6. Mathe a des
chis scorul. In prima parte a re
prizei secunde brălovenll au do
minat, însă localnicii au ripostat 
cu multă energie și, în min. 75, 
Mathe a ridicat avantajul echi
pei sale la două goluri. Ultimul 
gol al Minerului a fost Înscris de 
Silaghi (mln. 82). Bun arbitrajul 
lui Tr. CrUceanu — Arad.

P. Lungu, coresp,

POLITEHNICA TIMISOARA — 
C.F.R. ARAD 2—0 ȚI —0)

tn primele 45 de minute, fero
viarii au jucat de la egal ia egal 
cu timișorenii, apoi au cedat pa
sul. Studenții au ratat multe o- 
cazil. Autorii golurilor : Bungău 
(min. 34) și Maier (min. 54). A 
arbitrat corect D. Munteanu — 
Reșița.

METALURGISTUL CUGIR — 
U. M. TIMIȘOARA 3-2 (0-1)

Oaspeții au reușit să fructifice 
6 ocazie. In min. 34, prin Lau- 
rențiu. tn continuare, jocul s-a 
menținut echilibrat. Celelalte go
luri ău fost realizate de Stama 
(mln. 46), Colnic (min. 73) și Ta- 
maș (mln. 85) pentru Metalurgis
tul, Lașa (min. 63) pentru U.M.T. 
A arbitrat slab M. Blolan — Tr. 
Severin.

M. Vîlceanu, coresp.
C.S.M. SIBIU — CORVINUL 

HUNEDOARA 0-0
Slblenll au dominat categoric,’ 

dar apărarea Corvlnulul a fost la 
post. Localnicii au ratat trei mari 
ocazii prin Schwartz (mln. 12) și 
Rădoi (min. 84 și 87). Foarte bun 
arbitrajul Iul N. Barna — Tlrnă- 
venl .

Gh. Topîrceanu, coresp.
OLIMPIA SATU MARE — 

OLIMPIA ORADEA 1-0(0—0) 
Uri rezultat de egalitate ar fi 

t-eflectat măi bine desfășurarea 
partidei. Localnicii au dominat. 
Insă au comis greșeli. Orădenil 
s-au apărat bine și au contraata
cat foarte periculos. Unicul gol a 
fost marcat de Konig (miri. 69). 
A cbndus foarte bine A. ~ 
Cluj.

P. Arcan, coresp;

VAGONUL ARAD — GAZ 
METAN MEDIAȘ 3—1 (2—1)
Partidă ,,liniștită", desfășurată 

Intre două echipe ce nu mal au 
nimic de pierdut. Vagonul a avut 
inițiativa șl superioritatea .terito
rială ce rezultă șl din raportul de 
cornere : 12—4. Au marcat :
Scllweillinger (min. 24), Merteș 
(mln. 30), Atocliresel (mln. 46), 
respectiv Gartner (min. 39). Jucă
torul Schweillinger a ratat un pe
nalty; A condus cu scăpări T. Vas 
— Oradea .

G. Nicolăiță, coresp.

Pop —
A. Verba, coresp.

1. CRIȘUL 3 16 6 3 40—17 :>a
2. Politehnica 25 13 8 4 35—16 34
3. C.S.M. Sibiu 25 13 3 9 44-29 ■’!)
4. Corvlnul 25 11 6 8 35—24 28
5. Olimpia S.M. 25 12 3 10 27—23 27
6. Min. Anina 25 12 3 10 28—26 27
7. Metalurgistul 25 10 7 8 28—27 27
8. Gloria 25 10 4 11 26—33 24
9. Gaz Metan 25 10 4 11 26—35 24

10. Eleetroputere 25 7 9 9 23—35 23
11. Mln. B.M. 25 10 2 13 36—32 22
12. Olimpia Ord. 25 9 4 12 24—31 22
13. C.S.M. ReȘ. 25 8 4 13 29—32 20
14. C.F.R. Arad 25 8 4 13 18—33 20
15. Vagonul 25 7 4 14 18—35 18
16. U.M.T. 25 5 7 13 22—31 17

fcTAPA Viitoare 
Corviniii

s

(23 mal) : 
Corvlnul — Minerul Baia Marc, 
Gaz metan — Crișul, Olimpia o- 
radea — Metalurgistul, Minerul 
Anina — Olimpia Satu Marc, 
C.F.R. — Eleetroputere, C.S.M. Re
șița — C.S.M. Sibiu, U.M.T. — 
Vagonul, Gloria — Politehnica.

NICI UN RECORD

LA CAMPIONATELE NAȚIONALE
Puțini concurenți și rezul

tate slabe — fără nici un 
record național — iată prin
cipalele. cdnsetrinâri lfl 
clieierea actualei ediții 
campionatelor naționale, 
ultima zi, doi halterofili 
neri și-au înscris pentru 
prima Oară humble pe lista 
campionilor țării: C. Popescu 
și V. Deak. La „grea11, S. 
Herghelegiu, a fost pe punc
tul de a corecta recordul la 
total, dar fiii a reușit întru- 
cît nu a putut ridica 177,5 
kg (firiitlcai). Rezultate: tAT. 
SEM1GREÂ: 1. C. Popescu 
(Univ. Iași) 427,5 kg. 2. Gh.. 
Telemaii (Dinamo) 422,5 kg; 
3. Ion Csete (C.S.M. 
410 kg; CAT. GREA: 
Herghelegiu (C.S.M.
460 kg, 2. O. Pop (C.S.M. 
Cluj) 420 kg, 3. M. Paparan- 
cea (Dinamo) 360 kg; 
SUPERGREA: 1. V.
447,5 kg, 2. N. Băncilă 
pid) 390 kg. 3. F.

(C.S.M. Cluj) 340 kg.

în-
a 

în 
ti-

Cluj)
1. S.
Cluj)

CAT. 
Deak 
(Ha-

Papp

♦
în concursul de culturism 

pe primele locuiri s-au clasați 
C(tt piuă la 1,68 m — 1. C. 
Mihăileireu (Rapid), 2. Gh. 

Rbi-cea (S. N. Constanța), 3. A. 
Parhaveifls (Dacia Oradea); 
cat. peste 1,68 m: 1. Gh. 
Humă, 2. I. Palinkas (Dina
mo), 3. Gh. Teleman (Dinamo)

DIN

Hiroul
Colegiul

PARTEA F.R.H,

F./3. de haltere șt 
'central al antreno-

rilor au hotărit,ca, in confor
mitate cu regulamentul 
iii vigoare, să i se re
tragă sportivului Ion Horto- 
pan (Olimpia) titlul de cam
pion și să i se anuleze rezul
tatul la categoria niust-ă, 
pentru că nu s-a prezentat la

Baias

CAMPIONII NAȚIONALI
MUSCA 7 Z. Flat (Stea

ua) 3»0 kg
cocoș : V. Rusa (Stea

ua) 32Ș kg
PANA : V. BădesCu (Ra

pid) :19î,5 kg
UȘOARĂ ; F.(Stliaua) 405 kg
SEMIMIJLOCIE : D. Con

stantin (Steaua) 397.5 kg
MiLOCIE : st. Pintilie 

(Dinamo) 405 kg
SEMIGREA C. Popescu 

(Univ. Iăși) 427,5 kg
GREA : s. Herghelegiu

(C.S.M. Cluj) 460 kg
SUPERGREA : V. Deak

(C.S.M. Sibiu) 447,5 kg

controlul antidoping, la care 
au fost supuși și al(i concu- 
renți. In urma acestei hotă- 
rîri, primii clasați la cate
goria muscă sînt: Z. FIAT 
(Steaua) 300 kg. 2, M. CHEL- 
CfeA (Rapid) 255 kg si I. 
CdSTEA (Rapid) 230 kg.

★
Ieri seara a părăsit Ca

pitala echipa Steaua Bucu
rești, care va participa la 
Moscova la turneul Armate
lor prietene. Din lot fac' 
patei Fiat, Rusu, V. Davi- 
ddtu, Ionescu, Stoicescn, Ste- 
fan ș.a.
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MECIURI AMICALE

Iată cîteva dintre rezultatele înregistrate iert.

Rd. •.

FARUL CONSTANȚA—HANSA 

ROSTOCK 1-0 (0—0)

Deși duminica de ieri a constituit — pentru divizia A — un 
„relache* competițional, echipele de pe prima scenă a fot
balului românesc n-au stat departe de gazon, «nsținînd întîl- 
niri amicale.

WA ROMANEI AR El PUTUT OBȚINE UN PUNCT
(Urmare din pag. I)

(jucat S-a văzut câ urmărim 
doar un meci egal. Din ia de 
fundași s-a dublat destul de 
bine, dar din cauza presiunii 
adverse a fost obligată dese
ori să ârunce mingea la în- 
tîmplare. La mijloc, Dumi
tru a evoluat excelent ca a- 
părător, rbcuperînd multe 
mingi ți neutralizing nume
roase acțiuni ofensive adver
se. în acest spațiu a acționat 
Adamec, care deși n-a avut 
cine ttie ce acțiuni individu
ale rbușite, a fost creierul e- 
echipbi cehoslovace, lansînd 
numeroase pase de gol. Cu 
toate acestea, datorită aglo
merării jucătorilor noștri în 
linia mediană ți din față în 
această zonă, 
ea adversarii 
siți de prea 
mente de finalizare. Unghiu
rile de șut le-au fost închise, 
centrul porții blocat, îneît lor 
nu le-a mai rămas decît po
sibilitatea unor atacuri pe zo
nele laterale, partea dreaptă 
fiind locul pe andi; ei s-au 
infiltrat destul de frecvent 
datorită acțiunilor tai Ve
sely și Dobias. în rezumat, 
aici la Bratislava am Întîlnit 
un adversar bun, care a în
cercat să-și valorifice șansa 
terenului propriu, dar repli-

reușit 
fie lip- 

multe mo-

Una din puținele faze în

ca noastră a fost numai par
țial potrivită, deoarece atitu
dinea. de concentrare în Ex
clusivitate asupra defensivei 
este întotdeauna riscantă.

Filmul partidei de la
' Pe un fundal sonor neobiș
nuit — două galferii fierbinți 
își încurajează cu frenezie 
favoriții — românii au lo
vitura de începere, dar pri
mul atac amenințător apar
ține gazdelob : Pollak pasea
ză liii Fr. VCSely, acesta ceh- 
trează de pe dreapta și Stra- 
fil reia din „foarfecă", obli- 
gindu-1 pe Ilăducânu să res- 
pihgă în corner...

Se joacă repede, cehoslo
vacii impunînd 
pid, înebreînd 
adversarul încă

Mintite în șir, 
mină teritorial, dar un atac 
periculos al oaspeților îi â- 
duce pe aceștia la un pas 
dc deschiderea 
Neagu îl „vede" 
tracheK urmează 
driblinguri, iese 
prinde la picioarele atacan
tului rotfiân Cârc iili mai a- 
vea. nevoie decît de o frac
țiune dc secundă (min. 11)... 
Dotiă minute mai tîrziu, gale
ria română trece prin mari 
emoții : scăpat pe dreapta, 
Fr. Vesely eXeciită un șut- 
centrare, Răducanu nu izbu
tește decît să devieze mingea 
care se îndreaptă spre gol... 
Din fața liniei porții, Săt- 
înăreanu trimite în corner.

Jocul se echilibrează. Ro
mânii pasează cd abundență 
ia Cbntrul terenului, dar a- 
tacurile lor sînt neputincioa
se, trimițînd spre poarta lui 
Viktor șuturi anemice, impre
cise și întâmplătoare.

Fapt remarcabil: 
se desfășoară într-o notă 
perfectă sportivitate.

Tn min. 36, este nevoie 
iiădhcahtt să se remarce : 
Vesely „evadează" pe stânga, 
pasează lui Adamec care — 

' cu o mișcare înșelătoare — 
îi lasă mingea lui Stpațil. Șut 
Pe jos, violent, și ităiiiicanU 
nriHHIs îrt aplauzele spectato
rilor.;

Nd trec nici două minute

este rindul „tricolorilor"- .•----- • .să irosească o mare ocazie 
de gol: Dembrovschi centrea
ză,

care Ne'Ogii (Sărind să lovească mingea cu capul) a putut fi 
recunoscut în joc.

TELEFOTO C.T.K. — AGERPRES

Poți 
cum 
ieri)

rezista 88 de minute, așa 
s-a întîihplat azi (ri.n. 

. și poți fi înîrînt la sfîr- 
șit, Cînd e suficient ca adver
sarul să te prindă o singură

Bratislava

un ritm ra- 
să-și sufoce 
din start.
gazdele do-

scorului: 
pe Dumi- 

o suită de 
Viktor și

partida 
de

ca
Fr.

Neagu ratează intercepția 
cu capul, balonul ajunge la 
Lucescu, pas Ia Dumitrache 
în marginea careului mic, po
ziție ideală și șut îh... Desi- 
atnik !

Finalul reprizei 
cehoslovacilor care 
deschiderea scorului, 
sfîrșitul primelor 45 de 
nute, notăm în dreptul 
alte două ocazii în care 
Iul s-a arătat doar pe... 
înătate : Capkovici (min. 
— „sting" pe lingă poartă de 
la cîțiva metri, și Fr. Vesely 
(min. 44) — deviere pe lin
gă Răducanu, dar și pe lin
gă bară, după un reușit 
,,un-dol“ cu Pollak.

La reluare, cehoslovacii a- 
tacă cu vehemență, și primul 
sfert de oră se desfășoară 
mâi ales în jumătatea de fe
reli a ecliipei noastre care se 
apără, atent și precaut. Sînt 
momente dificile pentru poar
ta lui Răducanu, dar ocaziile 
de gol veritabile lipsesc, car
netul nostru de însemnări no
tând două „bombe" — Ada
mec (min. 52) ți Pollak (min. 
65) — expediate pe lingă 
bară.

In min. 70, românii iniția
ză prima incursiune pericu
loasă : AnCa Aruncă balonul 
peste apărarea gazdelor, 
Dumitrache fuge, intră vije
lios 
dai* 
tibF salvator mihgea 
se în corner.

Se joacă mai lent, ritm care 
convine jucătorilor 
Cehoslovacii își 
fundașii pe linia 
dar atacurile lor 
de forță, în timp 
lorii" se simt în voie la mij
locul terenului, unde „plini-

aparține 
forțează 
Fină la 

mi- 
lor
Șo- 
ju- 
40)

ta careu, pe dreapta, 
îlrivnak întinde un pi- 

ib-

români, 
instalează 
de centru, 

țiaf lipsite 
ce „trico

dată dezorganizat în apărare 
și uzat de atîta concentrare 
nervoasă. Ar fi trebuit mă
car după ce Adamec a ratat 
acea lovitură de penalty (a- 
cordată pe nedrfept după pă
rerea noastră) să se profite 
de depresiunea advfersarului, 
să se atace viguros fiindcă 
rezistența lor era scăzută, 
bucuria și elanul după 
nalty se cilveneau astfel 
nalizate. Puteam obține 
meci egal, s-au făcut și 
nele declarații
în acest sens, însă 
șansă echipa și-a 
singură datorită 
bruște a capacității
și clarviziune în ultimele mi
nute ale jocului.

Constanța, 16 (prin telefon, 
de la corespondentul nostru). 
După' victoria în fața „leopar- 
zilor" din Congo — Kinshasa, 
spectatorii constănțeni au
urmărit o nouă evoluție a fa- 
voriților lor într-o întîlnire 
internațională, încheiată tot
cu un Succeă, dar mâi puțin 
mulțumitoare din punct de
vedere al calității jocului. 
Gazdele au dominat, ăvînd 
mai multe ocazii de a înscrie 
— unicul gol a fost realizat 
de Oprea, în min. 57 —, dar 
fotbaliștii din Rostock au de
monstrat o execelentă condi
ție fizică, apărîndu-se inspi
rat. și contraatacînd pericu
los. ,

Jocul a fost fragmentat și 
de deciziile . surprinzătoare a- 
le arbitrului local Gh. Ma- 
nole, care a condus slab.

vizionarele A Universitatea 
Craiova și Progresul Buc«- 
rești.

Peste 3 000 de spectatori 
au asistat la o confruntare 
interesantă, desfășurată în li
mitele unei depline sportivi
tăți. Mai omogeni și mai in
cisivi, craiovenii și-au apro
piat victoria, grație golului 
lui Oblemenco — șut de la 
25 de metri, la „păianjen" 
(min. 51). De remarcat că 
bucureștenii au evoluat fără 
Beldeanu, Năstase, Tănăses- 
cu, (reținuți la loturi) și Gra
ma (accidentat), iar portarul 
lor — Zamfir — a apărat 
excelent.

Bun arbitrajul lui M. Stere 
(Tg. Jiu).

prima repriză, majoritatea ac
țiunilor s-an oprit la margi->. 
nea careurilor de 16 m, do 
abia în min. 45, Cod rea reu
șind să deschidă scorul prin- 
tr-un șut puternic, în colțul 
scurt al porții Iul Haidu i 
1—0.

La reluare, înregistrăm c!-“ 
teva șuturi de la distanță ale 
steliștilor, dar între minutele 
75-85 ei au de suportat 0 
mare presiune, datorită 
incursiunilor periculoase ale 
lui Năsturescu, Codrea și 
Marin Stelian. Ultimul și în
scrie ! 2—0, în min. 76, la o 
centrare de pe partea stingă.

Foarte bun arbitrajul IUI 
Ion Hrisafi.

SPORT CLUB BACaU-ȘTIINȚA

BACAU 2-1 (1-0)

C. POPA

M. BALO!

RAPID — STEAUA 2—0 (1—0)

P-i- 
este 
gol, 

la

bă“ mingea cu o exagerată 
prudență. în min. 75 — stu
poare 1 La un balon venit 
de pe dreapta, Adamec șu- 
teăză — de la un metru — 
în mina Iui Dinu; hehț in
voluntar (jucătorul nostru ne- 
avînd intenția de a juca ba
lonul cu mina), dar arbitrul 
oferă gazdelor un penalty ne- 
real. Execută aceiași Adamec 
și mingea zboară peste bară...

Ratarea loviturii de la 
11 m pare să-i avantajeze 
pe români. Nu trCc decît 
ti-ii minute și Dumitrache 
din nou la un pas de 
dar reluarea lui — void,
o cfentrRre, a lui Sătmăreanu 
ocolește de puțin buturile a- 
părate de Viktor. Radu Nun- 
wfeiller vede o „gaură" în 
deffenSiva cehoslovacă, pă
trunde în fuleu, lateral stin
gă, dar șutul Iui este blocat 
de Ocsiatnik (min. 81).

Finalul este dramatic, pă- 
rînd să consemneze un meci 
egal, pentru care românii își 
adună ultimele forțe. Cu opt 
minute înainte de sfîrșit, 
Răducanu iese neinspirat din 
poartă, mingea ajunge la Pol
lak, șut la seiniînălțiilie și 
Mocanu, cu un semiluft, tri- 
îhite în corner.

Conturile păreau încheiate, 
cînd — cu două minute îna
inte de fluierul final — gaz
dele izbutesc unicul gol al 
partidei : mingea irosită de 
Duihîiraclie în atac revine la 
cehoslovaci cârc prin Jokl 
pasează la Kâbat. tin șut 
slab, mingea sare Ia Fr. Ve
sely, „uitat" singur in colțul 
lăreiilui mic, acesta nemai- 
aviiid in față decît pc Ră
ducanu trimite cu ușurință 
mingea in gol și... 1—0.

Meciul este jucat.

iar 
pe- 
ca- 
un 
u-

semnificative 
această 

anulat-o 
scăderii 

de luptă

UNIVERSITATEA CRAIOVA — 

PROGRESUL 

1—0
BUCUREȘTI

(0-0)

(prin telefon,Tg. Jiu, 16 
de la corespondentul nostru), 
în cadrul „Cupei brigadieru
lui", instituită cu ocazia ani
versării unui an de la des
chiderea șantierului național 
al tineretului de la Rogojelu, 
s-au întîlnit în localitate di-

LA TG. MUREȘ

Ieri, pe stadionul Giulești, 
s-au întîlnit într-un meci a- 
mical, Steaua și Rapid. Par
tida a constituit un bun pri
lej pentru antrenorii celor 
două formații de a verifica 
„linia a doua" de jucători 
din loturile de care dispun, 
printre care Mușat,printre care Mușat, Badea. 
Niță sau Strat, de la Rapid. 
Haidu, Micloș, Vlad. Căstoia- 
nu, Grigore sau Aelenei de 
la Steaua. „Văduvite" de ju- 
căldrii plecați în diferitele 
loturi naționale, cele două e- 
chipe n-au prestat decît ara
reori un joc de bună factură 
tehnică și spectaculară. în

1-1 (0-0) în întîlnirea dintre tinerii
români și cehoslovaci

TG. MUREȘ, 16 (plin te
lefon, de la trimisul nostru)

Tinerii fotbaliști româniau 
început jocul cu

Clasamentul

după partida
1. Români» 2
2. Cehoslovacia 2
3. Finlanda

1
o

2 li

echipa Ce-

grupei

de ieri

1 o 2—1 3 P
2 0 2-2 2 P
1 1 1-2 1 P

hoslovacicî hitr-un ritm 
la fel de sufocant cum a 
fost și căldura pe care s-a 
desfășurat acest meci din ca
drul Campionatului european 
pentru echipele de tineret. 
Oaspeții au avut lovitura de 
începere, dar atacul inițiat

Conferința de presă la cinci minute după joc
imediat după meci, la sta

dionul Slovăn a fost organi
zată o conferință de presă, de 
la care am spicuit următoa
rele declarafii t

Angelo NicbLtestV
Meci de luptă acerbă, cu 

trăsăturile unui joc de cam
pionat. Un 0—0 era mai e- 
chitabil. Ărbiiraj corect, o- 
biectiv, cu excepția penalty- 
iitai; acordat cu multă Ușu
rință. In genere, lupta,a fost 
sportivă, ddar fiindâșii cen
trali cehoslovaci au rezolvat 
adeScă neregtilamehiar duelu
rile cu Dtimitrache. Apt ad
mirat atitudinea jhibliculiti.

des in pericol poarta româ
nilor. Iniîlnirea hotăritoare 
pentru câlificare în grupă va 
fi aceea din noiembrie, de la 
București.

NltiOLAI RYSliENTSEV 
(observator U.fc.jF.A:)

Partidă fără multe probleme 
disciplinare, in pofida mizei.

Rezultat echitabil, 
plătește echipa mai

care răs- 
ofensivă.

FERNANDO DOS
LEITA (arbitrul

SANTOS 
meciului)

slab ca la Novi Sad. Ne-a 
deranjat căldura și terenul 
tare ca piatra.

rADucanu

LADISLAV NOVAK

Mulțumesc, ziariștilor pen
tru atenția ilcordată acestei 
partide. Sint de puțin timp 
la cîrihă echipei naționale și 
fitcerc să iiijgheb o formație, 
s-o fac mai oihbpeită. Ihtilni- 
rna de azi a fost foarte grea 
pentru noi. Echipa română, 
tinără și ambițioasă, ne-a pus 
serioase pi’bblcihc. Jocul a 
fost lipsii lie țbz'c spectacu
loase datorită nervozității. Sînt 
di? părerea coZepiltat tacit, Ali- 
gclo NtculeScu. t’h rezultat e- 
gal era hiai îndreptățit, cu 
toate că noi ăta pus destul de

Românii s-au apărat eroic. 
Păcat că au pierdut, deși vic
toria gazdelor este meritată.

Alte declarații
ION BAI,AȘ 

(Viceprbșe'dihtc al F ,R. FPtbâl 
și condttcătOrUl delegației)

O pai-tidă atît de însem
nată pentru ambele echipe a 
fost-, firește, caracterizată de. 
nervozitate și de lipsa Unor 
acțiuni spectaculoase. Acum 
n-am mai reușit să păstrăm 
balonul la mijlocul terenului 
datdrită randamentului mai 
scăzut al jucătorilor care au 
acționat îh această zonă.

confirmat încă o dală că 
doar acest lucru nu este su
ficient pentru obținerea unui 
rezultat scontat. Mi-au plă
cut de la oaspeți toți jucă
torii din compartimentul de
fensiv, dar in special Rădu- 
canii și Sătmăreanu.

sătmakeanu

inadmisibil ca în ul- 
două minute ale unei 
cu o asemenea miză

Este
Urnele 
partide 
doi înaintași adverși să fie
lăsați liberi în careul nostru. 
Să mai recunoaștem că de 
astă dată nu n'e-a mers nici 
obișnuitul joc de la mijlo
cul terenului.

Fit. VESELY

RUDOLF TVAROZKA
(președintele federației ceho
slovace de fotbal)

măre tensiune, 
ales din parî&a

Meci 
nerios, 
noastră, 
torid din tot sufletul. Româ
nii s-au apărat bine, dar s-a

ri e
mat
titre dm dorit fcfv-

N-am avut șansă. Apăra
rea a luptat, dar înaintarea 
trebuia să facă mai mult 
Eu am văzut cum Lucescu a 
fost împins clar in careu 
(min. 68) în apropierea liniei 
de fund, de către Hrivnac. 
Din păcate, arbitrul 
sancționat infracțiunea.

Echipa română a jucat in 
repriza secundă numai pen
tru remiză. Noi am foșt deru
tați după ratarea Iui Adamec, 
dar am marcat din ocazia cea 
nidi puțin clară. Avfefi o ă- 
pdriire excelentă, dar atacul 
n-a arătat înai nimic. Poate 
un meci nul 
dar noi am 
multe ocăziî.

era mai nimerit, 
avut mult mai

1 RABAT
n-a

DfcMBttOVSCilI

Echipa noastră a jucat mai

Românii au. venii la Bratis
lava pentru tin x. Tactica lor 
ar fi fost bună dacă acest 
obiectiv i-ar fi realizat.

de ei a fost respins ușor și 
echipa noastră a pornit ime
diat la ofensivă. Și, chiar în 
min. 2, a avut marea șansă 
să deschidă scorul: Moldo
van a pasat lui Doru Po
pescu și acesta a șutat în 
bara din stingă. Portarul era 
bătut. Mingea părea că in
tră 'în poartă, dar Năstase

dache, acest portar talentat, 
atît de sigur și de abil gre
șește grav, scăpînd mingea 
din brațe. Atît i-a trebuit 
lui Bicovsky, care de la un 
metru a împins balonul în 
plasă. Ce gol stupid au pri
mit jucătorii români! Aceaș- 
tă • „lovitură", însă, îi mai 
îndîrjește. Luptă mai mult, 

pasează parcă mai 
egalează, 
pe sțîn- 
și a fost

insistă,
bine și in min. 62 
Simionaș a pătruns 
ga, a intrat în careu

i

I

BELDEANU
Văzut de AL CLENCIU

a reluat cu latul (cum nu
mai el știe!) și de la un 
metru a ratat. A urmat o 
perioadă de atacuri repetate 
ale jucătorilor noștri și în 
min. 8 șansa de a marca 
le-a siirîs iar. Dar mingea 
cchtrată de Năstase a fost 
reluată de Doru Popescu, de 
la 8 m, drept în portar. După 
30 de secunde, Incze — care 
va face o repriză excelentă 
— demarează, driblează ire
zistibil. centrează, Moldovan 
reia din voie, dar portarul 
respingi?. După acest început 
fierbinte, lucrurile intră în 
normal, adică se joacă mai 
mult pe centru și ocaziile dc 
șut sînt mâi rarC (ihin. 14 ■— 
Mclichitr c bloCat în afara 
careului dc lordache; min. 
33 — voie pestp poartă al 
lui Beldeanu). După o pe
rioadă mai slabă a echipei 
noastre, Moldovan 
silita ratărilor, 
Capul de lă 6 
cade la pămînt 
pește poartă.

Dujiă pauză, 
cop mai bine. 
Varadiii (min. 46 și 47) pierd 
bune ocazii și iată, cînd ni
meni nu se aștepta, fotba
liștii ceh'Oslovaci deschid sco- 
FU1. In min. 57, Melichâi* sti
lează de la 30 de metri, Un 
șut ca multe altele, o minge 
de loc periculoasă. Dar Ior-

încheie 
reluînd cu 
ni: balonul 
și apoi sare

oaspeții în- 
Melichar și

Bacău, 16 (prin telefon, do 
la corespondentul nostru). 
Studenții (al căror meci de 
campionat, cu A.S.A. Tg. Mu
reș, a fost amînat pentru 
miercuri) au oferit o replică 
dîrză divizionarilor A, care 
au trebuit să depună multe 
eforturi pentru a cîștiga.

Meciul a fost de factură 
tehnică mulțumitoare, iar ce
le trei goluri au fost marcate 
de Rugiubei (min. 20) și Bă- 
luță (min. 60), 
cianu (min. 55).

respectiv Di

I. IANCU

CRAIOVA (ti- 
ARGEȘ (tine

UNIVERSITATEA 

ne ret) — F. C.
ret) 0—0

Duminică dimineață a a- 
vut loc la Craiova meciul 
dintre echipele de tineret 

Universitatea și F.C. Argeș. 
Jocul a fost foarte disputat, 
în ciuda căldurii toride. Am
bele formații s-au apărat 
foarte bine și au desfășurat 
la mijlocul terenului un fru
mos joc combinativ dar. din 
păcate, în fazele de finalizare 
s-a greșit exagerat de mult.

V. POPOVICI — coresp.

Miercuri, la Tirgoviște

ROMÂNIA - PIIIIIIMIÂ
(juniori)

Stallion „23 August" ; timp 
frumos (a fost o căldură su
focantă) : teren foarte bun ; 
spectatori — peste 15 009. Au 
marcat Bicovski (min. 57) și 
Beldeanu (min. 62). Raportul 
șuturilor la poartă : 18—8
(10—6 pe spațiul porții). Ra
port de cornere : 12—0.

ROMANIA : lordachd 6 (pen
tru golul primit) — Crlstâche 
5 (min. 54 Sătmăreanu II 8), 
Olteanu 9, Stoicescu 8. tiaj- 
nal 7, Beldeanu 8, Simionaș 
7, Incze 8, Moldovan 7, Doru 
Popescu 6 (min. 54 Petrea'nu 
7). Năstase 6.

cehoslovacia : Cervena — 
Suchanek, Luja, Koubek. To- 
manek, Fandel, Bicovski (min. 
63 Gajdusek), Varadin (min. 
77; Stafura), Petrovlci, Dan
ko, Meliohar.

A arbitrat cu unele greșeli 
SHAZIVAR GRUbA, ajutat la 
linie de A. Nicsici și A. Pa- 
padopulis (toți din Albania).

trîntit. Arbitrul, în loc de 
penalty, dictează lovitură de 
la 16 m, lateral. Moldovan 
execută lovitura și trimite 
înalt, Sătmăreanu II șutea
ză, mingea ajunge la Beldea
nu, carb de la aproximativ 
11—12 m șutează printr-o pă
dure de picioare și egalează. 
Fotbaliștii noștri au în con
tinuare inițiativa, dar golul 
ini inai vine. La șutul lui 
Sătmărgânu TI, din 6 m 
(min. 75); GerVena are un 
reflex excelent. Apoi, după 
ce Gajdusek și Stafura iro
sesc o bună situație (min. 
82), peste un minut românii 
sînt la un pas de victorie, 
însă Incze — scăpat singur 

șutează îh portarul ieșit 
în întâmpinare.

Și âșa s-a scris istoria a- 
ctâstUi meci care putea fi 

decis în favoarea echipei noa
stre încă din prihtele zdee 
rnihiite. Dar obaziile ratate 
s-au răzbunat!

Constantin ALEXE

TRAGEREA SPECIALĂ A 
LUNII MAI LA PRONOEXPRES 

puteți cîștiga în număr NELIMITAT

AUTOTURISME, EXCURSII, BANI
Participarea se face pe variante de 3 lei, 6 lei și 15 lei.

AZI Șl MÎINE ULTIMELE ZILE PENTRU PROCURAREA BILETELOR
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19 MAI 1971

După cum arn mai anunțai,' 
săptămîna aceasta va avea 
loc meciul internațional d*> 
fotbal dintre reprezentativele 
de juniori ale României șl 
Portugaliei, un ultim prilej 
de verificare pentrn fotba
liștii portughezi, înaintea par
ticipării la turneu] final 
U.E.F.A.

Partida se va desfășura 
miercuri, la Tirgoviște, cu 
începere de la ora 17.00

în vederea acestei ultime 
confruntări a sezonului, an
trenorul Constantin Ardelea- 
nu a convocat, la București, 
următorii 18 jucători : Costas, 
Mocanii, Dobrău. Smaranda- 
che, Sandu Gabriel, Ciocirlan, 
Angheiini, Enache, Donose. 
Dumitriu, Redea, Ton fon, 
Sandu Mircea, Dănilă, Acle- 
nei, Szabados, Cojocaru șl 
Blejușcă.

Oaspeții sînt așteptați să so
sească astă-seară, pe aeropor
tul internațional Otopeni, în: 
jurul orei 19.30.

PRONOSPORT
AȘA ARATA o VARIANTA cu 

13 REZULTATE EXACTE LA
CONCURSUL NR. 20, ETAPA DIN

ÎS MAI 1071
I. Cehoslovacia (A) —

Romania (A) li
II. Romaiila (tin) — 

Cehoslovacia (tin) X
in. Florentina — Inter x
IV. Foggia — Juventus x
V. Lazio — Lanerossi 2

VI. Milan — Cagliari I
VII. Napoli — Bologna 1

VIII. Sampdoria — Varese 1
IX. Torino — Catârii» x
X. Vetoita — Roma 1

XI. Met. Tirg. — Prog. Brăila 1 
Xtl. știința Bacău —

A.S.A. Tg. Mureș anulat 
XIII. C.S.M. Sibiu — Corvitttl x

FOND DE PREMII LEI 510 004.
Plata premiilor pentru acest 

concurs se va face astfel :
In Capitală începînd de la 21 

mai la 1 iulie 1971.
In țară de la 23 mai la 1 iulie 

1971 inclusiv.



BALCANIADA DB VOLEI

ECHIPA FEMININA A ROMÂNIEI
A CUCERIT MEDALIILE DE AUR

SARAJEVO. 16 (prin tele
fon, de la trîmiîțul naifn» spe
cial).

Duminică, în «ala Sken- 
derija, au fost programate 
două meciuri de mare impor
tanță pentru echipele de vo
lei ale României. Formația 
feminină a întîlnit în ultimul 
său joc din cadrul Balcania
dei reprezentativa țării gaz
dă, de care a dispus în 67 
de minute cu 3—0 (7, 12, 12), 
cucerind astfel medaliile de 
aur. indiferent de rezultatul 
partidei Bulgaria — Iugosla
via, care se va disputa 
miercuri.

Jocul cu Iugoslavia, al că
rui rezultat, era previzibil, 
n-a fost însă o simplă forma
litate, gazdele datorită înălți
mii jucătoarelor etalind fru
moase calități în atac și. la 
blocaj.' Voleibalistele noastre 
au început foarte bine obțî- 
nînd repede un avantaj con
sistent (7—0), apoi au slăbit 
ritmul, considerînd partida 
prea ușoară și, ca urmare, 
jucătoarele iugoslave au for
țat nota și au echilibrat jo
cul în seturile al doilea și al 
treilea, în care au avut de 
fiecare dată conducerea. Ex
periența mai vastă a echi
pei române a fost însă hotă
ritoare în finaluri. Punctul

nevralgic al gazdelor I-a con
stituit apărarea tn linia a 
doua.

Din echipa țării noastre 
s-au remarcat Mariana Po
pescu, Florentina Itu și Ma
riana Baga, iar de la învinse 
Natalia Kojovie, Vlasta Pesa- 
resl și Slavița Rîbcr. Partida 
a fost arbitrată cu greșeli de 
Athanas Beligratis (Grecia) 
și Hasan Salghir (Turcia).

Iată lotul celor 12 jucă
toare românce care au cuce
rit titlurile de campioane 
balcanice ale celei de a IV-a 
ediții : AURELIA CĂUNEI- 
ICHIM, FLORENTINA ITU, 
MARIANA POPESCU, RO- 
DICA POPA. MARIANA 
BAGA, EUGENIA REBAC, 
ANA CHIRIȚESCU, VENERA 
ZAHARESCU, VIORICA 
BINCHECI, GABRIELA PO
PA, MARIA CENGHER, CA
ROLINA NAN-HATURA ; 
antrenori NlCOLAE ROI- 
BESCU și NlCOLAE MEADU.

Tn continuarea programului 
de. duminică s-a desfășurat 
întrecerea mosculină dintre 
echipele Greciei și Turciei. 
La capătul unei partide echi
librate, cu precădere în pri
mele două seturi, voleibaliș
tii turci au învins cu 3—0 
(17, II. 7).

In cel mai important meci

s-au întUnit reprezentativele 
masculine ale ROMÂNIEI ți 
BULGARIEI, ba fluierul ar
bitrilor iugoslavi — care au 
condus foarte bine — Rudjda 
Trhuli și Franjo Vîdacovie 
pe teren, au apărut următoa
rele formații 1 ROMANIA t 
Stamate, Udîșteanu, Harta* 
Oros (I. Cristian), Codoi (Du- 
mănoiu. Enescu), Schreiber j 
BULGARIA i Karov (Ivanov, 
Stoev), Treiiev, Zlatanov, Si- 
meonov, C. Ivanov (Metodiev), 
Iliev.

Paria da a oferit publicului 
un spectacol de foarte bun 
nivel tehnic. Jocul a început 
într-o notă de perfect echili
bru, fiecare echipă jucînd 
prudent. în setul întîi sco
rul se menține strîns pînă la 
10—10, dar cîteva greșeli în 
atac și în apărare comise de 
jucătorii noștri duc la pier
derea: lui ; 11—15. In cel de 
al doilea, bulgarii încep foar
te bine, dar . echipa noastră 
revine și lucid coordonată de 
Stamate își adjudecă setul) 
15—10.

După ce pierd setul 3, ei 
le cîștigă pe 
învingînd pe 
mondială cu 
—7, 7, 12).

următoarele 2 
vicecampioana 

3—2 (—11, 10,

Aurelian BREBEANU

Campionatele europene de gimnastică

Nikolai ANDRIANOV (U.R.S.S.) DOUĂ TITLURI

MADRID, 16 (prin telefon 
de Io trimisul nostru special).

Cei mai buni dintre partî- 
cipanții la cea de a IX-a edi
ție a C.E. de gimnastică mas
culină, finaliștii pe aparate, 
s-au prezentat «îmbată seara, 
din. nou. în fața iubitorilor de 
sport madrileni (mai nume
roși de data aceasta), într~o 
reuniune desfășurată sub 
■semnul unei înalte măiestrii. 
Din păcate, concursul a avut 
un prolog nefericit, care a 
produs o vie emoție în rîn- 
d urile spectatorilor : cu cîte- 
va minute înainte de startul 
propriu-zis, la încălzirea de 
la sol, proaspătul campion 
european la individual com
pus Viktor Klimenko, s-a ac
cidentat la gleznă în timp ce 
executa cel mai greu element 
al exercițiului său (dublu 
salt), fiind obligat să abando
neze întrecerea. Singurul din
tre concurenți, calificat în 
toate cele 6 finale, a trecut 
deci în rîndurile spectatorilor, 
ratind astfel marea șansă de 
a mai obține cel puțin trei 
medalii de campion euro
pean ! Absența din competi
ție a celui mai în formă gim
nast sovietic a echilibrat con
siderabil disputa pentru locul 
I. situație reflectată fidel 
de tabelul noilor 
continentali. 
Andrianov a 
medalii de 
cu minere și 
lalte revenind 
sol — Raicio Hristov (Bulga
ria), inele — Mihail Voronin 
(U.R.S.S.), paralele — Gio
vanni Carminucci (Italia), 
bară fixă — Klaus Koste 
(R.D. Germană).

La sol, avantajul 
cimi al bulgarului 
Hristov s-a dovedit 
el cucerind pentru 
oară consecutiv 
ceasta probă. In finală, gim
nastul bulgar s-a prezentat 
mult mai bine decit în ajun, 
dublu] său salt fiind mai „cu
rat”, iar exercițiul lucrat eu 
mai multă eleganță și ampli
tudine. Cu îndelungi aplauze 
a fost primită execuția spa
niolului Jose Gines care, cu 
nota 9,45 din finală, și-a asi
gurat medalia de argint, spre 
marea satisfacție a gazdelor. 
De remarcat că patru finaliști 
au avut în exercițiile lor a- 
celași element de mare difi
cultate care este dublul salt, 
ceea ce a dat o notă în plus

de gpectaculozitate acestei 
probe. Calul cu minere a ofe
rit o finală dramatică! A- 
proape toți eoncurenții au 
avut mici nereușite, Vrasic 
(Iugoslavia), Voronin (URSS) 
și maghiarul Berczi fiind se
rios depurictați pentru greșe
lile comise. în aceste împre
jurări, titlul a revenit aceluia 
care a greșit mai puțin — 
Nikolai Andrianov. Repetînd 
excelenta sa execuție din. pri
ma zi, Mihail Voronin a ob
ținut victoria la inele, fiind 
singurul dintre finaliști răs
plătit cu aplauze în timpul 
evoluției. Elementul său de 
mare spectacol și tehnicitate, 
coborîre lentă din stînd pe 
mîini cu brațele întinse în 
planșă, a „smuls” arbitrilor 
cea mai ridicată notă a zilei t 
9.65. Printre medaliați s-a 
aflat și tînărul gimnast polo- _ 
nez Andrej Szajna, pe obrajii 
căruia au curs lacrimi de 
bucurie pentru acest prim im
portant succes internațional.

Săriturile au oferit o palpi
tantă confruntare între cei 
mai tineri finaliști: sovieticul 
Andrianov și polonezul Szaj
na. Interesant a fost 
mîndoi au executat 
săritură cu răsturnare

Kiaus Koste (RD, Germană)' 
55,75 ; Andrej Szajna (Polo
nia) 55,70 ; Walter Messinger 
(R. F. a Germaniei) 55,35... 
31. Dan Grecp 53,15... 34. Ni- 
colae Achîm 52,80... 43. Gh. 
Păunescu 51,35. PE APARA
TE : SOL :R. Hristov 19,10 ; 
.1. Gines (Spania) 18,75 ; 
Andrianov 18,70 ; CAL 
MINERE.’ ‘ ‘ ‘ 
M. Brehme (R.D.G.) 
Voronin 18,70. INELE 1 Voro
nin 19,25 ; Andrianov 18,80 ; 
Szajna 18,70. SĂRITURI i 
Andrianov 18,80 ; Szajna 
.18.675 ; ktSste 18,50. PARA
LELE : Carminucci 18,85, An
drianov, Koste și Voronin 
18,80. BARA FIXA 1 Koste 
19,05 : Voronin 18,95 ; Hurze- 
Ier (Elveția) 18,85.

N.
CU

Andrianov 18,90 ; 
18,75 ;

Constantin MACOVEI

9 9

Și 
campioni 

Doar Nikolai 
cucerit două 
aur (ia cal 
sărituri), cele- 
altor gimnaști:

de 2 z.e- 
Raicio 

decisiv, 
a doua 

titlul la ă-

că a- 
cîte o 

prin 
stînd pe mîini cu salt înainte, 
precizia mai mare a Iui An
drianov fiind hotăritoare 
obținerea victoriei. 
Voronin s-a clasat 
locul 5. Veteranul 
Carminucci (Italia) 
tuturor o lecție de 
pentru sportul preferat și de 
perseverență în pregătire, cîș- 
tigînd la paralele disputa cu 
ceilalți adversari, cu toate că 
nu avea prima șansă în con
curs. Se pare că elementul 
nou cu care s-a prezentat la 
această probă — din stînd pe 
miini balans înainte și 
schimb de sprijin cu întoar
cere de 360’ in sprijin pe 
brațe — i-a surprins pe ar
bitri, aceștia notîndu-1 cu 
9.45. Cel mai mult a plăcut 
însă execuția lui Andrianov, 
spectaculoasă mai ales prin 
dublu] salt din finalul exer
cițiului. Ultimul aparat, bara 
fixă, i-a adus un meritat 
succes lui Klaus K6ste (R.D. 
Germană).

Iată rezultatele 
te: INDIVIDUAL 
Viktor Klimenko (U.R.S.S.) 
56,90 ; Mihail 
(U.R.S.S.) 56,70 ; Nikolai An
drianov (U.R.S.S.) 56,25 ;

în 
Nesigur, 

abia pe 
Giovanni 
a oferit 
devoțiune

înregistra-
COMPUS i

Voronin

CAMPIONATE DE FOTBAL DIN EUROPA
ITALIA : MULTE 

PENALTYURI

După ce se cunoaște cam- 
■pioana Italiei (Internazionale, 
care nu mai poate pierde 
locul I), în penultima etapă 
a campionatului meciurile e- 
chipelor fruntașe s-au des
fășurat sub semnul liniștii. 
Tn schimb, în zona inferioară 
a clasamentului lupta pentru 
evitarea retrogradării este 
deosebit de pasionantă. Nu 
mai puțin de 5 formații luptă 
pentru a evita zona pericu
loasă, urmînd de abia ultima 
etapă, cea de duminica vii
toare, să decidă, echipele 
care vor activa in sezonul 
viitor în „B“. Ea Florența, 
gazdele au deschis scorul în 
partida cu Internazionale, a- 
poi Jair a egalat, Mazzola 
a . preluat conducerea pentru 
virtualii campioni, iar in ul
timul minut de joc, Fioren- 

. tina a egalat
2.

prin Brizi : 
„ -2. Celelalte rezultate și 
autorii golurilor • Foggîa — 
Juventus 0—0, Lanerossi .Vi
cenza — Lazio 1—0, (Cine- 
sinho), Milan — Cagliari 
3—1 (Riva a deschis scorul 
din 11 m pentru oaspeți, a- 
poi a marcat Prati —. de 
două ori din penalty — și 
Scarone pentru Milan), Na
poli — Bologna 3—0 (Im- 
prota din 11 m, Altafini și 

Sampdoria — Va-Bianchi),
rese 2—1 (Suarez din 11 m 
ți Salvi, respectiv Cerelli),
Torino — Catania 1—1 (Bon-

AU FOST DESEMNAȚI SEMIFINALIȘTII9

ZONEI EUROPENE A „CUPEI DAVIS"H

Echipa României « terminat învingătoare cu 5 — 0 la Tel Âviv
La Tel Aviv, ultimele douft 

partide de simplu file tnttl- 
nirii internaționale Israel— 
România au adus din non 
victorii ușoare pentru tenis- 
menii noștri; Ion Tiriac a 
dispus cu 6—0, 6—2, 6—3 de 
Yoshua Shalem, iar Ilie 
Năstase, manifestînd o , ver
vă deosebită, n-a lăsat de- 
cît un singur ghem adversa
rului său, Ysac Stabholzi ■ 
6__o, 6—0. 6—1. Scorul ge
neral al meciului, deci, 5—0. 
pentru echipa României.

După cum am mai anun
țat viitoarea adversară a re
prezentativei române — în 
semifinalele grupei B a zo
nei europene — va fi echi
pa Iugoslaviei, care a în
cheiat învingătoare cu 3—2 
întîlnirea de la Zagreb, cu 
echipa Italiei. în ultima zi, 
partida (dintre „veteranii" 
Bora Iovanovicî ți Nicola 
Pietrangeli s-a încheiat cu 
victoria italianului:' 6—3, 
6_ 2, 6—1. Apoi au jucat
rezervele, Ivancici și Zuga- 
relli. Ultimul a ciștigat cu 
6—4, 6—2, 6—3.

într-un alt joc din grupa 
B, echipa R.F. a Germaniei 
și-a asigurat victoria în fața 
Austriei, conducînd cu 3—1 
(Kunnke l-a învins cu 6—3, 
6—1, 6—1 pe Pokorny). Ast
fel. semifinalele , grupei B 
sînt următoarele: România—

Iugoslavia și Vngaria — 
R.F.G. în grupa A se vor în
tîlni în semifinalei Ceho-

stouaefo — &.R.S.&. | Spa
niei -- Franța.

La Tokio se dispută finala 
zonei asiatice a „Cupei Da
vis”, care desemnează pe 
adversara campioanei grupei 
B europene. După două zile, 
echipa Indiei conduce cu 
2—1 in fața Japoniei. Rezul
tate detaliatei Mukerjea — 
Sakai 6—0, 6—0, 6—4; Ball— 
Yanagi 6—3, 3—6, 1—6, 2—6; 
Ball, Mukerjea — Sakai, Ka- 
miwazumi 7—9, 6—lf 3—6, 
6—1, 8-6.

în

SURPRIZELE

CONTINUĂ

LA TEHERAN,.
In turneul „open" de tenis 

de la Teheran, probă a cam
pionatului mondial profesio
nist, continuă surprizele. 
Toți așii au fost eliminați, 
finala disputîndu-se între a- 
mericanul Marty Riessen și 
tînărul jucător australian 
John Alexander. în semifi
nale, Riessen l-a învins pe 
Newcombe cu 6—3, 7—6, iar 
Alexander l-a eliminat pe 

Ashe: 7—6, 6—4.
Finala: 'Riessen — Ale

xander 6—7 6—3, 6—1, 7—6.

In turneul de lupte libere din thigarid

ROMÂNII-CiȘTIGĂTORI
LA CINCI CATEGORII

SZEKESFEHERVAR, 16 
(prin telefon). Azi s-a înche
iat în localitate turneul inter
național la lupte libere, la 
care a participat reprezentati
va României, alături de spor
tivi din Ungaria (4—8 concu- 
renți Ia fiecare categorie). 
Reprezentanții noșțri au avut 
o comportare foarte bună, ob- 
ținînd 
tegorii 
kg- cu
Hutu (cat. 52 kg. — 3 v. p.),

locurile I la cinci ca
prin. I. Arapu (cat. 48 
3 victorii la tuș), Em.

RUGBYȘTII DE LA DIJON
ÎNVINGĂTORI

Ieri după-amiază, pe tere
nul Politehnica, divizionara 
B, Sportul studențesc, lidera 
seriei I, a întîlnit puternica 
garnitură franceză Dijon.

Ambele echipe au practicat 
un joc frumos, deschis, cn 
baloane purtate de pe o. par
te pe alta a terenului, cu 
combinații subtile. Firesc, 
francezii au începui „tare", 
reușind să înscrie două în
cercări prin Equey ți Sala- 
hub, ultima transformată de 
Courreau. Ei stăpînesc în 
continuare ' terenul, desțră- 
mînd atacurile studenților 
prin placaje sigure.

Dar, încet-încet, bncurețte- 
nii echilibrează jocul. Ei dau 
dramul mai mult la minge, 
ies mai hotărîți la atac și 
obțin egalarea în urma unei 
lovituri de pedeapsă, trans
formată de Pandea și * u-

i*nul „essai* reușit de Iones- 
cu și transformat de Pandea. 
Francezii profită apoi de o 
neînțelegere a jucătorilor 
noștri și majorează scorni 
prin încercarea lui Jarruin, 
transformată de același Cour
reau. Finalul reprizei găseș
te pe studenți în atac, ei re
ușind să egaleze din non i 
Hariton — o încercare trans
formată de Nenoiu. 13—13.

După pauză, am asistat la 
o dezlănțuire de nervi, mai 
cu seamă din partea oaspe
ților, arbitrul fiind nevoit să 
elimine pe Verguet șl Rons. 
Francezii se impun, totnși, țl 
înscriu prin Courreau (1. p., 
2 transf.) Equey și Pons (în
cerc.). Scor final 1 26—13
pentru Dijon. A arbitrat bi
ne, Șt. Cristea.

Emanuel FĂNTANEANtJ

Competiția „Floreta de ar
gint”, care a reunit la Como 
cele mai bune trăgătoare din 
Europa, a continuat cu se
mifinalele, în care s-au ca
lificat 5 sportive din Franța 
(Gapais, Muzio, Josseland, 
Ceretti, Demaille), patru flo- 
retiste sovietice (Samușenko, 
Cirkova, Novikova, Zabelina), 
precum și cite o trăgătoare 
din Italia (Bersani), Româ
nia (Drimbă) și Suedia 
(Palm).

Dintre acestea au obținut 
calificarea în finală trei spor-

Boxeri români pe
• La turneul internațional 

de la Bratislava, „Marele 
Premiu al Slovaciei”, ce se 
va disputa între 21 și 23 mai, 
vor participa și patru boxeri 
români : N. Giju, C. Bumb, 
I. Chifu și Al. Prohor. Pugi- 
liștii noștri vor_fi însoțiți de ' 
antrenorul Ion

• Intre 3 și 
rația poloneză 
organizează la 
turneu internațional la 
au fost invitați și 5

Chiriac.
6 iunie, fede- 
de specialitate 
Szczecin un 

care 
boxeri

Z
F. Conian (eat. 65 &g — 3 
v. tuș), V. Iorga (cat. 82 fef 
— 3 v. tuș și 1 v. f ) șl ȘL 
Stingu (cat. .^lOO kg — 3 
v. p.). Ceilalți concurenți r»- 
mâni au ocupat locurile II» 
P. Ccrnău (cat. 57 kg a pier
dut la puncte în fața lui 
Lang), Em. Cristian (cat 
kg — p. P. J- Rusznyak), 
Ămbruș (cat, 74 kg — p.
G. Rideg), I. Marton (cat. 
kg. — p. p. K. Bajko) și 
Enache (cat 100 kg — p.
J. Csatari). Aceste rezultate 
s-au înregistrat în finale, deci 
învingătorii s-au clasat pe 
locurile I în categoriile res
pective. Cei mai aplaudați 
luptători români la acest tur
neu au fost I- Arapu, care 
s-a remarcat prin acțiunile 
sale spectaculoase și P- Go
man. un fin tehnician.

ft- 
68 
fe, 
p.
90 
P.
F-

MECIURILE
CANDIDATILOn 
LA TITLUL

MONDIAL
DL ȘAH

doua partidă dintre marii 
sovietici Viktor Kor- 

care-șl

(a lupte greco-romane

K
maeștri 
cinoi ți Efim Gheller, 
dispută Ia Moscova unul din 
meciurile candidaților la 
titlul mondial de șah, s-a în
cheiat remiză la mutare. 35. 
Scorul este favorabil lui Kor- 
cinoi cu l’/a—Vi-

La Sevilla, Tigran Petrosi*» 
(U.R.S.S.) a remizat cele două 
partide în compania lui Ro
bert Hubner (R.F. Germaniei).

Danezul Bent Larsen con
duce cu 1—0 tn meciul cu 
Wolfgang Uhlmann (R.D. Ger
mană), la Las Palmas. El a 
ciștigat prima partidă, iar cea 
de a doua s-a Întrerupt la 
mutarea a 40-a.

Meciul Fischer (S.U.A.)' — 
Taimanov (U.R.S.S.), care tre
buia să înceapă la Vancouver, 
a fost amînat pentru 43 de

ROMÂNIA (tineret)
PARTIZANI 5-5

sovietice (Samușenko,tive
Zabelina și Cîrkova), fran
cezele Ceretti și Gapai» ți 
românca Drimbă. Victoria a 
revenit, surprinzător, france
zei Ceretti,' care a fost ur
mată de 2. Ileana Drimbă 
(România) ; 3: Samușenko
(U.R.S.S.) ; 4. Gapais (Fran
ța) ; 5. Zebelina (U.R.S.S.) ; 
6. Cirkova (U.R.S.S.).

Pină la ora închiderii edi
ției nu ne-a parvenit rezul
tatul final al turneului de 
spadă pentru „Trofeul Lu- 
xardo", de la Padova.

ringurile europene
români. Antrenorul Mihai 
Cerchez va deplasa următorii 
sportivi ; P. Ganeo, O- Amă- 
zăroaie, A.
I. Petrea.

• întorși

lacob, C, Stan ți

• întorși duminică din 
Deltă, după o săptămînă de 
odihnă, componenții lotului, 
național de box, recent selec
ționați, se reunesc azi la 
Snagov pentru desăvîrșirea 
pregătirii în vederea partici
pării la campionatele euro
pene de la Madrid.

Iată-l pe polonezul Zenon Czechowski (dreapta), unul 
" " ‘ " eîștigind la (print etape a V-a,

Germană). *
din animatorii Cursei Păcii, 
încheiată la GSrlit» (R. D,

Dupâ etape tn „Cursei

ba tirana âs.avtrt loc în-- 
tilnireas Internațională ds 
lupte greco-romane dintre 
selecționata de tineret a ță
rii noastre ți formația Parti
zani din localitate. Meciul at 
luai sfirțit cu urs cer ii tei 
egalitate i 5—5,

■T

PâcTî*

CICLIȘTII POLONEZI Șl CEI SOVIETICI
ANIMATORII ÎNTRECERII

BERLIN 16 (Agerpres). 
Participanții la competiția 
ciclistă „Cursa Păcii” au pe
trecut . ieri, la Zwickau, a 

■ doua și ultima zi de repaus, 
după 9 etape și 1200 kilo
metri parcurși. Cea de-a doua 
treime a cursei a scos în. evi
dență resursele tehnico-tacti- 
ce, precum și buna pregătire 
fizică a rutierilor polonezi și 

preluat 
Schi na

sovietici, care au 
controlul Întrecerii., 
bările de lider au fost destul

68,32 ni IA DISC

if
de frecvente, dar etapa con- 
tracronometrului, această e- 
glindă a valorilor, l-a adas 
ca lider pe polonezul Ryszard 
Szurkowski, care își 
cu brio tricoul, avînd 
de a cîștiga pentru a 
oară consecutiv „Cursa Pă
cii”. Foarte bine s-a compor
tat și ciclistul român Teodor 
Vasile, al doilea în etapa 
BERLIN — COTTBUS, 
mater al unor evadări 
sive, combativ și chiar 
șteptat de bun. în etapele con- 
tracronometru, care i-au 
găduit să se mențină în pri
mele locuri ale clasamentului 
general.

Clasamentul individual du
pă 9 etape i 1. Szurkowski 
(Polonia) 27h 50 143, 2. Star
kov (U.R.S.S.) la 58,0, 3. Cze-

apără 
șanse 
doua

ant- 
decî- 
nea-

în-

chowski (Polonia) îas f:26, 
Demeye (Belgia) la 3H9, 
Teodor Vasila (România) 
3:24, 6. Mickein (R.D.G.) 
3:34, 7. Maffeis (Italia) 
3:39, 8. Kalnemieks (U.RSSi 
la 4:18, 9. Gusiatnîkotț
(U.R.S.S.) Ja 4:20, 10. IBabaM 
(Cehoslovacia) la 4:40. ftoca-ț 
rile ocupate de ceilalți cî* 
cliști românii Sofronie (251 
la 9,06, Șt Suciu (30) îa 10:141 
David (38) ia 11:37, Grigorer 
(42) la 13:09, Selejan (61) 1st 
20:07.

Clasamentul general p» e- 
chipei 1. U.R.S.S. lllh 38:26î 
2. Polonia la 3:56, 3. Ceho4 
slovacia la 7:57, 4. Belgia 1» 
13:34, 5. Italia ia 15:03, 6,, 
R.D. Germană 5a 15:21, 7<
România la 18:47, 8, Ungarii/ 
la 38 r. 13

ft 
5. 
la 
1* 
la

U.R.S.S.—ROMANIA 6-4 EA POLO
DUPĂ UN JOC FOARTE DISPUTAT

în cadrul unui concurs in
ternațional de atletism des
fășurat la Malmo, suedezul 
Ricky Bruch a aruncat dis
cul la 68,32 m. stabilind un 
nou record al Europei. El a 
realizat cu 8 cm mai puțin 
decit. recordul lumii deținui 
de americanul Jay Silvester. 
Vechiul record european era 
de 68.06 m ți aparținea lui 
Bruch.

La Bakersfield 
nia) George Young 
un nou record al 
proba de 5 000 m 
tâmpul de 13 i 32,2.

respectiv Bui), Ve-
■ Roma 1—0 (Clerici), 

clasate :
39 19 7 3 49—25
29 15 li 3 53—
39 15 9 5 33—18
29 11 12 6 40—29
29 9 14 6 29—24

fanți, 
rona

Primele
Inter
Milan
Napoli 
Juventus
Bologna
Tn clasamentul golgeterilori 

Boninsegna 24 g, Frati 19 g, 
Savoldi 15 g, Bettega 12 g 
etc. •

1. 
2.
3.
4.
5.

Cesare TRENTINI

U. R, S. s. — ALTE DOUĂ
MECIURI

în cadrul campionatului 
unional de fotbal s-au dispu
tat două meciuri. La Tbilisi, 
formația locală Dinamo a în
vins cu scorul de 1—0 echipa 
Kairat Aims Ata. într-un. alt 
joc, S.K.A. Rostov pe Don a 
Întrecut cu 4—2 formația 
Pahtakor Tașkent.

R. F. o GERMANIEI: 
BAYERN A CTȘTIGAT CU 

7—0!

In fața porții echipei Kickers Offenbach, învinsă, cu 4—1 
de Rot-U'eiss Essen tn. etapa de ieri a campionatului R.F.G., 
un atac al. învingătorilor este ratat de Bast (tn prim plan).

Telefoto j\ A. P. — Agerpres

(Califor- 
a stabilit 
S.U.A. In 
plat

• TELEX

KIEV 16 (prin telefon). în cea 
de a doua partida jucată împo
triva selecționatei Uniunii Sovie
tice, poloiștii români au avut cea 
mai bună evoluție din cadrul în
tregului turneu. Fără sâ se inti
mideze de faima adversarilor, 
campioni europeni țî locul II la 
J. O. din Mexic, el au atacat 
viguros din primele minute reu
șind să conducă cu 2—0,. 3—1 șl 
4—2. Echipa U.R.S.S. a depus e- 
forturi deosebite pentru a 
(4—4) la sfirșitul reprizei a 
piintr-un șut de la 8 rn 
lovski), care l-a surprins

egala 
III-a 
(S.ld- 
nea-

tent pe Huber sl un 4 m. In 
ultimul „sfert" . românii au avut 
de trei, ori „om tn plus', dar nu 
au mai marcat i tn schimb, gaz
dele. au fructificat cele două su
periorități șl au ciștigat tnfflnirea 
cu scorul de 6—4 (1—a, 1—1. 2—1, 
2-0).

A condus foarte Mne A. An- 
gella (Franța). Autorii celor 19 
goluri : Sxabo, Cornel Push. Osi
pov (echipa română avea doi oa
meni eliminați), Zamfiresra, Dre.. 
val, D. Popescu, Sidlovsid, Bar
kalov, Sfdlovskl 81 Dreval.

• TELEX

Campionatul vest-german 
se apropie de sfîrșit, dar lup
ta pentru titlu a rămas des
chisă. Pretendente la primul 
loc sînt, în continuare, Boru
ssia Mdnchengladbacli și Ba
yern Munchen, care în pre
zent se întrec în. obținerea u- 
nor victorii Cit mâi categorice. 
După ce Borussia a 
cu 4—0 de P-rtha 
Bayern MUncl. n a 
spectatorilor din orașul viitoa
rei Olimpiade un recital de 
goluri, dîSpUnînd cu 7—0 de

dispus 
BJS.C., 
oferit

F.C. Kdln. Curiozitatea constă 
în faptul că ambele formații 
se vor întîlni din nou la 19 
iunie, în finala „Cupei R.F. 
a Germaniei”. După meciul 
de la Munchen, antrenorul 
echipei F.C. Koln, Ernst Oc- 
wirk a declarat 1 „în finală 
va fi complet altfel. Forma
ția noastră, condusă de Owe- 
rath, este dornică de revanșă, 
și in ciuda înfrîngerii de as
tăzi finala o putem cîștiga 
noi. Ani găsit în jocul de as
tăzi explicația greșelilor co
mise de apărătorii noștri, care 
au permis înaintașilor de la 
Bayern (n. r.
Breitner,
Miiller) să marcheze 7, go
luri". & alte dou'ă joc'uri, vie-

toria a. revenit oaspeților. 
Rotweiss Essen — Kickers 
Offenbach 2—3, Arminia Bie
lefeld — Eintracht Brausch- 
weig 0—1. Eintracht Frank
furt — Borussia
2—0, I-Iamburger 
V. f. B. Stuttgart 
primele clasate I
1. Monchengladbach

30 17
2. Bayern Milnchen

30 16
31 15 
31 15 
31 14

6. Hamburger S. V. .

Cu prilejul unul concurs fie atle
tism desfășurat la Erfurt, sprin
terul Manfred Keket (R. D. Ger
mană) a egalat recordul european 
tn proba de 100 m plat cu timpul 
de 10,00. Pînă în prezent, în Eu
ropa au realizat acest, excelent 
timp atleții Hary, Metz, Bam- 
buck, Sapeja șl Borzov.

Schneider 2,
Honess, Mrosko,

3. Hertha B.S.C.
4. Eintracht Hr.
5. Schalke 04

Dortmund 
S.V. 

l—o. Iată

10 3 65:26 44

Viaceslav Goks (In vîrs- 
ani) a ciștigat proba de 
în înălțime cu perfor-

La Kiev, 
tă de 18 
săritură
manța de 2,15 m. Valeri Borzov, 
campion european, a fost crono
metrat în prima sa cursă de 
200 m. din acest sezon, cu timpul 
de 20,9.

1ft
8
6
5

81 *1111

4
5

10
12

67:32 
53:41 
48:35
40:36
49:30

42
38
36
33
339

în clasamentul golgeterilor 
conduc Gerd ,Muller (Bayern) 
și Vogt (Kaiserslautern) cu 
cite 20 de goluri.

-sî ataîufefiațte? Bucureștîg tțr, yteil. CgșU nr. 1«: Mg&a»:. cetfrelă ll.ft.05, «ecfc eoțwpcadebțî

Intr-un concurg atletic, care a 
avut loc la Darmstadt (R. F. a 
Germaniei), Walter Schmidt a 
eîțtigat proba de aruncarea cio
canului cu 70,77 m. Pe locul doi 
s-a clasat Edwin Klein — 70,34 m.

Seiecționata masculină de 
a U.R.S.S. și-a continuat

baschet 
. , . _____  turneul

în S.U.A. judnd la. Buffalo cu o 
reprezentativă regiopală. Baschet- 
baliștii sovietici au obținut vlc-

torta cu scorul de 86—61 (49—40). 
Zarmuhamedov a marcat 23 punc
te.

Iu ziua a doua a concursului In
ternațional de natație de la Gro- 
ernitz (R.F.CI.), înotătorii austra
lieni au terminat învingători în 
toate probele : Graham Windeatt 
4:42,7 — 400 m mixt, Nell Rogers 
59.1 — 100 m fluture, Sue Forch 
2:23,0 — 200 m fluture (f) Debbie 
Cain 1:08.5 — 100 m spate (?)
Beverly Whitfield 2:45,7 — 200 m 
bras (f).

■
Fe circuitul de Ia Salzburg s-a 
desfășurat prima manșă a cam
pionatului mondial de motoci- 
clism. Cunoscutul campion italian 
Giacomo Agostini (pa „M. V. A- 
gusta") a terminat învingător la 
clasa 350 cmc, realizînd o medie 
de 171,210 km. La clasa 250 cmc, 
victoria a revenit italianului Sil
vio Grassettl pe „MZ", (medie o- 
rarâ 167,830 km), iar la clasa 
125 cmc, primul loc a fost ocu
pat .de spaniolul Angela Nietto 
pa t,Derby“.

Proba, fsmlnînă din cadru! tur
neului Internațional de tenis ds 
la Londra a fost cîștigată de Mar
garet Court. Aceasta a învins-o 
în finală cu 6—3. 6—0 pe Francoîse 
Durr. La masculin, pe primul loc 
s-a clasat Jaime Fillol, care l-a 
întrecut cu 7—5, 6—3 pe Battrick.

■
Au început întrecerile prelimina
rii ale C. M. feminin de baschet 
care se desfășoară in trei orașe 
braziliene. Iată rezultatele înregis
trate în meciurile din grupe : 
Cuba—Canada 59—36 ; U.R.S.S. — 
Argentina 74—1G ; Coreea de sud- 

86—50 ; Franța—Ecuador 
Cehoslovacia—Madagascar 
Japonia—Australia 77—50.

S.U.A.
80—49 ;
120—39 ;

In semifinalele 
a tirgurilor" la 
echipa V.Z.K.G. 
eu 5—2 formația _ ___  _____
na, în meciul desfășurat la nea
ga. Tn finala competiției, care va 
avea loc la Atena, V.Z.K.G. va 
Intilni învingătoarea din meciul 
Charenton—Paris și Vasutas Bu
dapesta.

„Cupei europene 
tenis de masă, 

Ostrava a Învins 
Olimpia Lîublia-


