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ORAȘ GH. GHEORGHIU- 
DEJ, 30 (prin telefon, de la 
trimisul nostru). Un număr 
record ie echipe — 13 — 
și-au disputat astăzi, în fru
moasa sală din localitate, ti
tlul de campioană națională 
la gimnastică feminină. Un 
remarcabil succes a obținut 
’etrolul Ploiești, care a evo
luat în seria a 11-a, cîștigă- 
toare pentru prima oară a 
titlului. Aliniind o formație 
alcătuită din vedete autenti
ce (Ceampelea, Turcu, Con- 
stantinescu), ca și din spor
tive ce știu și pot să se dă
ruiască total concursului (Da
niela Brezan), beneficiind și 
de un antrenor de concurs, 
care a stabilit cea mai judi
cioasă tactică, clubul ploieș
tean își înscrie în palmares 
un succes de prestigiu. Iată 
cele 6 componente ale echi
pei campioane și antrenorii cu 
care ele lucrează în prezent: 
Elena Ceampelea (Nicolae 
Covaci), Elisabeta Turcu, Ma
ria, Constantinescu și Daniela 
Brezan (Gh. Gorgoi și Flo- 
rica Dobre), Maria Botescu și 
Leontina Toncu (El. Sima și 
Florica Săndulescu).

Se poate spune că bîrna a 
decis soarta concursului. De- 
ținătoarea titlului, Dinamo 
București, a început cu acest 
aparat (dar trei sportive din 
echipă au avut, cîte o căde
re); în timp ce Petrolul a 
cheiat întrecerea cu bîrna 
momentul cînd avea un 
vantaj de un punct și 
mătate). Petrolistele au 
zistat foarte bine solicitărilor 
nervoase, fără să rateze e- 
xercițiile Ia această probă 
dificilă (doar Ceampelea a

căzut, dar atunci soarta com
petiției era deja pecetluită).

In ultima serie, desfășura
tă după-amiază, au evoluat

te formații n-a putut sâ în
treacă rezultatul petrolistelor.

Rezultate tehnice : 1. PE
TROLUL PLOIEȘTI 183,30 p,

Min. 12 : corner dinamovist 
de pe dreapta, învălmășeală 
in fața porții. Sălceanu șu- 
tează din apropiere și... 2-1 !

Foto : DRAGOȘ NEAGU

Elen» Ceampelea, componentă de l>a:ă a formației ploieștene

Sport Club Bacău 
Univ. Craiova 
Steagul roșu
F. C. Argeș 
Dinamc
C.F.R. Timișoara 
C.F.R. Cluj
Sîmbâtâ
Progresul
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Campionatele naționale
de lupte libere

alte două echipe valoroase, 
Flacăra Oraș Gh. Gheorghiu- 
Dej și Sport Club Bacău, am
bele angajate în disputa pen
tru primul loc. Deși exerci
țiile s-au situat la un ni
vel ridicat, fiind bine cotate 
de arbitre, nici una din aces-

2. Sport club Bacău 183 p, 3. 
Dinamo Buc. 181,50 p, 4. Fla
căra Or. Gh. Gheorghiu-Dej 
180,50 p, 5. Selecționata Ti
miș 176,50 p, 6. C.S.Ș. Bucu
rești 175,90 p.

Constantin MACOVEI

s.jî i;-*
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Multe victorii prin tuș
in partidele finale!
CONSTANȚA, 30 (prin tele

fon de ia trimisul nostru). 
Cea de a XVlII-a ediție a 
■campionatelor republicane in
dividuale la lupte libere (se
niori) a luat sfîrșit duminică 
la prînz. Aceste confruntări, 
care opuneau, firesc, pe. lup
tătorii trecuți prin reuniunile 
eliminatorii, deci pe cei mai 
buni la fiecare categorie, a 
fost departe de ceea ce aștep
tam de la o întrecere finală 
pe țară. învingătorii, în ma
joritate, și-au impus net su
perioritatea, finalizînd dese
ori spectaculos prin unele 
procedee tehnice, specifice 
stilului. Nu-i mai puțin ade
vărat că numărul mare de 
victorii prin tuș — îndeosebi 
la categoriile mici — subli
niază că la această ediție a 
campionatelor a lipsit, în bu
nă măsură, concurența. Așa
dar, favoriții au îmbrăcat tri
courile de campioni fără a fi 
solicitați prea mult. La cate
goriile mari, unde au fost 
doar cîte doi-trei luptători de 
valori apropiate, disputele au 
fost lipsite de dinamism și 
arbitrii s-au văzut nevoiți să 
dicteze decizii de descalifica
re !

Iată 
ultima 
kg. I. 
Vangheliei (Tomistex 
tanța) au inaugurat întrece
rea de duminică din Sala 
sporturilor din Constanța cu 
un meci viu disputat. Ârapu 
a început „vijelios", condu
când după repriza I cu 8—3. 
Fostul campion al categoriei, 
Vangheliei, era, pur și sim
plu, uluit. La tot ceea ce în
cerca primea o replică promp
tă din partea lui Arapu. în 
ultima. repriză, constanțeanul 
și-a revenit, dar era prea tîr- 

• ziu și astfel Arapu a cîștigat 
la puncte. In continuare, la 
cat. 52 kg, F. Cernău (C.F.R. 
Timișoara) a pus capăt parti
dei sale cu I. Vlădescu (Stea
gul roșu Brașov) în primul 
minut, prin tuș. Tot înainte 
de limită s-au încheiat și me
ciurile: Gh. Stan (Olimpia 
Satu Mare) — C. Moldovan 
(Steagul roșu Brașov) — cat. 
57 kg; P. Coman (Steaua) — 
C. Lupu (Rapid Buc.) — cat.

cîteva amănunte de la 
reuniune. La cat. 48 
Arapu (Steaua) și I.

Cons-

Costin CHIRIAC

(Continuare tn pag. a 2-a)
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IN DIVIZIA A, ACELEAȘI SEMNE DE ÎNTREBARE

LA AMBII POLI Al CLASAMENTULUI
• Rapid n-a ieșit din cursa, cu tot k.o.-ul de la Cluj ♦ Dinamo n-a putut lua un avans decisiv

♦ Trei pe-un balansoar: Progresul, Jiul și C.F.R. Cluj ® Meciuri înverșunate, pe ploaie.

REZULTATE TEHNICE

Farul 
Rapid 
Petrolul 
Jiul 
„U" Cluj 
Steaua 
U.T.A.
C.F.R. Timișoara

pe terenuri grele

Jiul 
U.T.A. 
Steaua 
„U" Cluj 
Petrolul 
Farul 
Rapid

2—0
1—0
2—1
1—1
2—2
0—0
3—1

4—2

(0-0)
(1-0)
(0-0)
(0-0)
(2-1)

d-o)— Politehnica

ETAPA VIITOARE (6 iunie) 
Politehnica 

Steagul roșu
C.F.R. Cluj (2—3)

Dinamo (0—4) 
Univ. Craiova (1—1) 

F.C. Argeș (0—0) 
Sport Club Bacău (0—1) 

Progresul (1—0)

(2-3)
(1-D

1. DINAMO
2. Rapid
3. Univ. Craiova
4. Farul
5. Petrolul
6. Steagul roșu
7. Politehnica
8. Steaua
9.

10.
11.
12.
13.
14. Jiul
15. Progresul
16. C.F.R. Timiș.

U.T.A.
„U" Cluj
F. C. Argeș 
Sport CI. Bacău 
C.F.R Cluj

CLASAMENTUL
7

10
6
8
9
5
4
8
4
8
8
3
6
3
6
3

25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

13
11 
11
10
9

11
11

9
11

8
8

10
8
9
7
5

5
4
8
7
7
9

10
8

10
9
9

12
11
13
12
17

41—20 
29—17 
21—19 
34—33
29— 28 
21—21 
39—33 
32—27 
32—28 
24—24 
32—32 
31—34
30— 39 
21—29 
24—31 
15—40

33
32
28
28
27
27
26
26
26
24
24
23
22
21
20
13
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CRONICILE MECIURILOR DE IERI
GOLGETERI

TURNEUL ȚĂRILOR SOCIALISTE LA SCRIMĂ

IN PROBELE PE ECHIPE FLORETĂ (F) Șl SPADĂ

ȘAH PE PLANȘĂ
Se spune că doi trăgă- 
ri care fac scrimă bună 

cre- 
înte- 

cu 
șah 

în

tori 
pe planșă își supun
Serul unui efort 

lectual comparabil 
cel al jucătorilor de 
care caută, fiecare 
parte, să ghicească inten
țiile adversarului ascun- 
zînd, în același tiTnp, pro
priul plan de atac și de 
apărare. Dacă acordăm 
acest credit spiritual bă
tăliei ’ ' 
atunci 
scutim ___ D__.
condițiilor psihologice.

Nici în scrimă, ca în 
multe alte domenii, cal
culul meschin nu a putut 
aduce decît reușite efe
mere, niciodată triumfuri. 
Cine măsoară în tușe de
taliate și neglijează vic
toria totală, riscă să ob
țină exact contrariul a 
ceea ce a dorit. Bunul 
psiholog nu va spune exce
lentelor noastre mînuitoare 
de floretă : „Faceți cinci 
tușe, indiferent de rezul
tatul final și veți ocupa 
primul loc“ ci le va în
demna să nu aibă 
gînd decît cel al 
ței de la primul 
la ultimul asalt, să 
rească deci o suită 
și nu meandrele 
adunări și scăderi 
ximative.

Factorii aleatorii sint 
proprii sportului. De înre
gistrarea lor se ocupă spe
cialiștii, de comentarea lor 
— ziariștii. Sportivii, 
n-ar trebui să 
preocupați decît 
victoriei care le 
îndemînâ și care 
fond ținta strădaniei

lamelor încrucișate 
nu putem să 

nici
, o
de cortegiul

alt 
biruin- 

pînă 
urmă- 
ideală 

unor 
apro-

se 
de 
stă 
este

însă, 
lase 

grija 
la 
în 

lor.
(vib).

12 goluri : Moldoveanu (Po
litehnica).

11 goluri : Frățilă (F.
Argeș), Dumitrache — 4 
11 m (Dinamo).

10 goluri : Tătaru — 1
11 m (Steaua), Oblemenco
I din 11 m (Univ. Craiova).

9 goluri : Neagu — 1 din
II m (Rapid).

c. 
din

din

(dreapta) a fost cea mai eficace dintre trăgătoarele noastre..
pină la miedul final, lat-o, aci, atacînd ferm în asaltul cu Simonffy (Ungaria)

Foto : N. DRAGOȘ

pe 
gar- 
mai 

nu 
două

Ultima zi a Turneului ță
rilor socialiste ne-a oferit sa
tisfacția de a avea două for
mații clasate între primele 
patru în proba pe echipe a 
floretistelor, dar nu și 
aceea de a vedea prima 
nitură pe treapta cea 
înaltă a podiumului. Și 
ne-au despărțit decît
asalturi de această fericita 
postură ! în turneul final, e- 
chipa I a României și cea a 
U.R.S.S. au terminat la ega
litate de victorii (cîte două) 
dar în asaltul direct, dacă 
floretistele noastre ar fi 
pierdut cu 9—5 în loc de 
9—3, ele și-ar fi asigurat me
daliile de aur. De ce nu au 
putut realiza acest mini
mum ? Pe de o parte, pentru 
că au părut peste măsură de

Melania Petrescu-campioană internațională

copleșite de această sarcină, 
dar, pe de altă parte, și pen
tru că floretistele sovietice 
au luptat cu multă dîrzenie 
dorind, probabil, să se rea
biliteze după neașteptata în- 
frîngere suferită anterior din 
partea echipei Ungariei cu 
4—9.

Pînă la acest ultim meci, 
evoluția primei noastre echi
pe, urmase o linie ascen
dentă : cu Polonia 8—5 (Pas- 
cu 3, Drîmbă 2, Vicol 2, 
Stahl 1 ; Urbanska 2, Szeja 
2, Skladanovska 1, Cichy 1) ; 
cu R. D. Germană 9—6 (Pas- 
cu 3, Drîmbă, Stahl, Ardelea- 
nu cîte 2 ; Dirnhoffer 3, Ras- 
chke 2, Ihle 1) ; cu Ungaria 
9—3 (Pascu 3, Drîmbă 3, Vi
col 2, Ardeleanu 1 ; Karolyfi 
2, Simonffy 1) ; cu România 
II 9—3 (Stahl 3, Drîmbă 2,

Sebastian BONIFACIU 
Tiberiu STAMA

2
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In momentul cind s-a 
încheiat transmisia 
la televiziune a me

ciului C.F.R. Cluj—Rapid, 
aveam toate motivele să 
credem că, prin eșecul Ra
pidului, Dinamo își va 
deschide drumul spre ti
tlu, prin victoria scontată 
asupra Petrolului. Aceas
tă victorie, pe hirtie mai 
mult ca sigură, le-ar fi 
dat dinamoviștilor un a- 
vans de două puncte asu
pra Rapidului. Plus gola
verajul !

N-a fost scris, insă, ca 
lupta pentru cucerirea ti
tlului de campioană să ia 
sfîrșit ieri. Dinamo a pier
dut unul din cele două 
puncte pe care părea să 
le aibă în buzunar, astfel 
că în inimile rapidiștilor 
au renăscut speranțele, de 
sub cenușa în care le în
gropase eșecul de la Cluj. 
Campionatul continuă !

Continuă și la periferia 
clasamentului, unde C.F.R. 
Cluj, Jiul și Progresul, 
luptă cu disperare împo-. 
triva locului 15, la fel de 
fatidic ca și ultimul. Ori
ce pronostic este riscant, 
mai ales că rezultatele nu 
depind totdeauna de echi
pe, ci și de arbitri, cum a 
fost cazul, simbătă, la 
București.

Oricum, a fost o etapă 
dinamică, în care echipele, 
indiferent de pozițiile lor 
în clasament, și-au apărat 
șansele cu toată energia. 
Așa e bine. Numai așa...

ECHIPA ETAPEI

V. Popescu
(Progresul)

Bddin
(Peti olul)

Stincel
(„U“ Cluj) 

Dembrovschi 
(S.C. Bacău)

Stan
(Jiul)

Solomon
(„U" Cluj)

Dumitru
(Rapid)

Rugiubei
(S.C. Bacău) (Univ. Craiova)

N. lonescu 
(Petrolul)

Țoralungâ

31 mai 3 iunie, la București

Intre 31 mai și 3 iunie se va 
desfășura la București ședin
ța Comitetului științific al Fe
derației europene de psiholo
gia sportului și 
corporale.

La reuniunea 
for științific 
și-au anunțat

activităților
acestui înalt 
internațional 
participarea 

specialiști din Uniunea Sovie
tică, Belgia, Bulgaria, Ungaria, 
Republica Democrată Germa
nă, R.F. a Germaniei, Spania, 
Cehoslovacia.

Lucrările se vor bucura de 
prezența președintelui FEP- 
SAC, prof. Emma Gueron.

Dintre comunicările care se 
vor face cu acest prilej, rețin 
atenția temele :

— Standardizarea testelor 
psihologice în sport și

— Terminologia în psiho
logia sportivă, ambele de ma
re însemnătate în activitatea 
practică.

Se scontează că această reu
niune, organizată cu sprijinul 
Comisiei de coordonare știin
țifică a Consiliului Național 
pentru Educație Fizică și 
Sport, va realiza un acord în 
privința celor mai eficiente 

tehnici de examinare a spor
tivilor, în vederea unei mai 
bune cunoașteri a lor, pentru 
selecție și asistență psihologi
că curentă. Unificarea și stan
dardizarea unor teste va per
mite in viitor o colaborare și 
mai strînsă a specialiștilor din 
acest domeniu.

in campionatul de polo

Dinamo a ciștigat (5-4) derbyul cu Rapid
Ploaia, element nelipsit 

parcă la meciurile mai im
portante de polo din acest 
sezon, a fost prezentă și 
ieri dimineața, în rafale vio
lente. obligînd pe cele cîte- 
va sute de (adevărați) iubi
tori ai acestui joc să se 
refugieze sub o mare de um
brele, sau copertine. în pis
cina de la Tineretului însă, 
actorii derbyului, jucătorii de 
la Dinamo și Rapid s-au 
simțit în elementul lor, ofe- 
rindu-ne o întrecere splen
didă, cum de mult timp nu 
am mai văzut, ca răsplată 
pentru stoicismul cu 
cei prezenți în tribună

rămas neclintiți pînă la flu
ierul final.

Partida, în care se întîl- 
neau cele două fruntașe ale

ani) și veșnic tînărul său 
coechipier Aurel Zahan au 
jucat mai bine de două 
reprize ca la carte. Secreta-

de tir a R.D. Germane
LEIPZIG, 30 (prin telefon). 

In ultima zi a campionate
lor internaționale de tir ale 
R. D. Germane, la care au 
participat trăgători din nouă 
țări, reprezentanta noastră. 
Melania. Petrescu a obținut 
un frumos succes, cîștigind 
într-o companie selectă și cu 
un rezultat valoros proba de 
armă standard 3x20 focuri. 
Melania Petrescu a dominat 
concursul întrecînd detașat, 
cu 9 p, pe cehoslovaca Seky-

rova, clasată pe locul II. Re
zultatul ei — 573 p — este 
superior cifrelor cu care au 
cîștigat, aceeași probă, senio
rii și juniorii și reprezintă, 
totodată, un nou record ro
mânesc.

REZULTATE TEHNICE — 
armă standard 3x20 f. seni
oare : 1. Mclania Petrescu
(România) 573 p. (pe poziții : 
197 p. la culcat, 181 p. în pi
cioare și 195 p. în genunchi), 
2. Sekyro.va (Cehoslovacia)

p., 3. Kun (Ungaria) 
8. Aritina Bițică (R) 
16. Georgeta Șerban 
p. Juniori

Tudor și Ceapura victorioși
561
553
(R)

1. Șteinbruck
2. Miloslavre-

564
p..., 
P-,
539
(R.D.G.) 571 p, 
viei (Iugoslavia) 565 p., 
3. Walter (R.D.G.) 564 p..., ’ 
I. Codreanu (R) 564 p..., 21. 
C. Manole (R) 525 p. Skeet 
(200 buc.) 1. Gawlikowski
197 I, 2. Socharski 195 t, 
3. Traskowski 194 t. (toți din 
Polonia),

in Regata de la Mannheim

5.

MANNHEIM, 30 (prin te
lex). In prima zi a întrece
rilor din cea de a 84-a edi
ție a regatei de canotaj de 
la Mannheim, reprezentanții 
noștri au evoluat bine în 
compania unor echipaje din 
R. F. a Germaniei, Elveția, 
Ungaria, Bulgaria și Anglia.

Cel mai valoros rezultat l-au 
obținut campionii mondiali 
Ceapura, Tudor și Gheorghiu,

care 
schif 
pe 8 
echipaj : Krause
(R.F.G.). O bună comportare au avut - - • ■ —
trache,
cu timpul de 6:12,95 în proba 
de schif dublu-vîsle, care a 
revenit vest-germanilor Ruck- 
stuhl — Isler în 6:08,72.

au cîștigat proba de 
2-|-l in 6:47,29, cu aproa- 
s înaintea următorului 

Mussmann
Aposteanu și Pe- 

clasați pe locul III

Zamfirescu, unul din oamenii 
pregătește să șuteze

clasamentului, neînvinse
pînă în acel moment, a avut 
două perioade distincte. Di- 
namoviștii impulsionați de 
căpitanul lor, Ștefan Kroner 
(care a împlinit ieri 32 de

de bază 
la poarta

dinamovișliloi. seai 
feroviarilor 
Foto : V. BAGEAC

rul F. R. Natație, C-tin Vîr- 
golici ne declara că de mulți 
ani nu i-a mai văzut jucînd

A. VASILIU

Continuare ta pa». « 2 aJ
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AU CUVÎNTUL OASPEȚI
SA ÎNCHEIAT 

CAMPIONATUL MASCULIN
Ieri, pe o ploaie torențială, s-a disputat ultima etapă din 

campionatul masculin de handbal. Și, o dată cu ea, cea de a 
V-a rundă din ultimul tur al 
prezentarea partidelor :

campionatului feminin. Iată

MASCULIN

UNIVERSITATEA BUC. — 
SC. BACAU 19—8 (5—2).
Încă din primele minute ale 
partidei, studenții au dovedit 
că vor să-și țină la distanță 
adversarii, juclnd în viteză, 
și aruneînd la poartă de la 
distanță prin Chicsid — cel 
mai bun jucător de pe teren 
— care s-a dovedit în reve
nire de formă. Băcăuanii an 
încercat să dea o replică pe 
măsura valorii adversarilor, 
dar n-au reușit decît să piar
dă onorabil I Principalii rea
lizatori i Chicsid (4) — Uni
versitatea, respectiv Avra- 
mcscu (3). An arbitrat P. Co- 
bilici și V. Erhan (Ploiești).

C. VIȘAN, coresp.
POLITEHNICA TIMIȘOA

RA — VOINȚA BUCUREȘTI 
18—11 (10—6). Partidă medio
cră, de uzură, în caie local
nicii, mai activi pe contra
atac, au realizat goluri fru
moase și au obținut o victo
rie meritată. Principalii rea
lizatori i Guneș (6) — „Poli" 
și Roșescu (2) — Voința. Au 
condus bine G. Gândi și Z. 
Hegheduș (Arad). I. ENE — 
coresp.

„U“ CLUJ — DINAMO BRA
ȘOV 18—11 (8-6). Meci ex
trem de disputat, mai ales 
în prima repriză cînd oaspe
ții s-au apărat foarte bine, 
în partea a doua a jocului, 
studenții atacă însă dezlăn
țuit și obțin o victorie clară. 
Cei mai eficienți jucători i 
Tudosie și Schmidt cîte 5 
pentru „U“, respectiv Mesm- 
mer (6). Au arbitrat I. Căpă- 
țînă și F. Weisenfern. N. DE
MIAN.

CONFECȚIA — VOINȚA 
ODORHEI 7—6 (5—4). Parti
dă extrem de dîrză, presăra
tă cu numeroase fetultnri fă
cute de ambele echipe. Bucu- 
re.ștencele, cu Matache mai 
nervoasă ca niciodată (a și 
înjurat pe teren 11), au luptat 
din răsputeri pentru a obți
ne victoria și an reușit în 
cele din urmă, dar pentru 
că Mikloș, jucătoaiea nr. 1 
din echipa oaspe nici nu s-a 
văzut pe teren. O notă bună 
trebuie acordată însă hand
balistelor Ilie — de la Con
fecția, Bir» și Teglaș de la 
Voința. Principalele marca
toare i Matache (Ț4) — Con
fecția, Magiari șl Teglaș cîte 
2 — Voința Odorhei.

UNIVERSITATEA BUCU
REȘTI — TEXTILA BUHUȘI 
11—5 (7—3). Liderul nu și-a 
dezmințit valoarea și poziția, 
practicînd, cu toată ploaia 
torențială, un joc frumos, cu 
numeroase faze dc mare 
spectacol. Doina Furcoi, Si
mona Arghir și Aneta Sch- 
ramko și-au dirijat excelent 
coechipierele, realizînd o vic
torie care le aduce alte două 
prețioase puncte în cursa de 
cîștigare a campionatului. 
Textilistele, vădit stînjenite 
de forma bună a studentelor, 
au închegat doar cîteva ac
țiuni mai clare Principalele 
realizatoarei Arghtr (6), Furcoi 
(3) — Universitatea, și Șerban 
(3) — Textila. Au condus 
Ol to Leikep și Egon Ziscfl 
(Sibiu).

Doria ALEXANDRESCU

Al C.E. DE JUNIORI
în penultima zi 

natelor europene 
juniori, delegațiile 
te au făcut o excursie pe Du
năre. Am folosit acest prilej 
pentru a face un scurt son
daj printre oaspeți adresîndu- 
le aceeași întrebare 1 Cu ce 
impresii plecați din orașul eu
ropenelor de popice ? Iată cî
teva răspunsuri s

ANTONIN CIHLAR (Ceho
slovacia), președintele secției 
asfalt a F.I.P. „Federația dv. 
de specialitate a avut o mi
siune dificilă, deoarece astfel 
de competiții se desfășoară, 
de regulă, pe arene automati
zate și cu mai multe piste. 
Organizatorii au reușit, totuși, 
să fie Ia înălțime, totul (ince
pted cu transportul concuren- 
ților de Ia hotel Ia sală și 
terminind cu ridicătorii), a 
funcționat conform programu
lui stabilit. Aș vrea să men
ționez calitatea deosebită a 
pistelor, fapt destul de rar 
întîlnit. Cît privește evoluția 
sportivilor, remarc valoarea 
ridicată a echipei feminine a 
României, care are jucătoare 
de clasă, frumoasa comporta
re a popicarilor vest-germani, 
progresul neașteptat al aus
triecilor, precum și verva deo
sebită a suedezilor, care sînt 
afiliați la secția noastră, doar 
de aproape 2 ani".

a campio- 
de popice- 
participan-

doar de un accident și la ur
mătoarea ediție sînt convins 
că românii vor evolua la ni
velul renumelui de care se 
bucură popicarii din țara dv.

BELA CSANYI -(Ungaria), 
noul campion european. „Pe 
arena Dunărea din Galați 
in-am simțit ca acasă. Am 
avut adversari puternici, piste 
și materiale de joc excelente".

HANS SCHONBERGER, vi
cepreședinte al federației de 
popice din. Austria: „Pentru 
delegația noastră, campionate
le europene de la Galați con
stituie un marc succes : ne 
întoarcem acasă cu două me
dalii de argint și cu multe a- 
mintiri plăcute din marele 
port al fluviului care trece 
și priu țara mea. Felicit ofi
cialitățile din Galați pentru 
frumoasa arenă de joc care 
a fost pusă la dispoziția tine
rilor popicari, ea fiind una 
dintre cele mai moderne din 
Europa".

spe-
„Cu 

nu 
mo-

LIDERII ISI MENȚIN AVANSUL DE PUNCTE
SERIA I

Știința Bacău—Met. Tîrgoviște 
Metrom Brașov—Ș.N. Oltenița 
C.F.R. Pașcani — F.C. Galați 
Ceahlăul P.N.—Sportul stud. 
Progresul Br.—Poiana Cimpina 
Politehnica Galați—A.S.A. Tg.M. 
Flacăra—Dunărea Giurgiu 
Metalul Buc.—Portul Constanța 

s-a disputat sîmbătă).
CLASAMENTUL

(meciul

6—0 (0—0)
1—0 (1—0)
2—1 (1—0)
1—1 (1-1)
2—0 (2—0)
1—1 (1-1)
2—2 (2—0)
0—0

SERIA a ll-a

C.S.M. Reșița — Olimpia Oradea 
C.F.R. Arad — Minerul Anina 
Crișul Oradea—Corvinul Huned. 
Gloria Bistrița — Vagonul Arad 
Politehnica Tim.—Gaz m. Mediaș 
Eleetroputere—U.M. Timiș.
Minerul B.M.—Metalurgistul 
C.S.M. Sibiu—Olimpia Satu Mare
ciul s-a disputat miercuri 26 mai).

1—0 (1—0)
2—0 (l-o

2—1 (0-0)
0-0
5—2 (3-0)
0—0
2—0 (1-0)
2—1 (me-

studetițesc 
Tîrgoviște

1. A.S.A.
2. Sportul

3. Metalul
4. Progresul
5. Ceahlăul
6. F.C. Galați
7. Dunărea
8. Portul

Metalul București 
C.F.R.
Ș.N.O.
Știința 
Poiana

14. Metrom
15. Politehnica
16. Flacăra

9. 
10.
11.
12. 
13.

27
27
27
27
27
îl
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27

17
16
15
13
12
12
12
11
9

10
10
9
9
7
9
1

6
5
2
5
5
4
4
6
8
6
6
6
5
9
3
8

4 
«

10
9

10
11
11
10
10
11
11
12
13
11
15
18

(OARE (6 iunie) t

CLASAMENTUL
1. Crișul 27 17 7 3 42—18 41

63—24 40 2. Poltehnica 27 14 9 4 41—19 37
39—25 37 3. C.S.M. Sibiu 27 14 4 9 49—32 32
31—33 32 4. Corvinul 27 12 6 9 37—26 30
31—23 31 5. Minerul Anina 27 13 3 11 29—28 29
28—27 29 6. Olimpia S.M. 27 12 3 12 28—26 27 1
33—31 28 7. Metalurgistul 27 10 7 10 28—34 27
26—30 28 8. Gloria 27 10 r> 11 27—34 26
20—24 28 9. Gaz metan 27 10 5 12 28—40 25
27—20 26 10. Minerul B.M. 27 11 2 14 38—33 24 <
36—36 26 11. Olimpia Oradea 27 10 4 13 29—32 21
25—32 26 12. C.F.R. Arad 27 10 4 13 22—34 24 1
33—31 24 13. Eleetroputere 27 7 10 10 24—37 24
28—30 23 14. C.S.M. Reșița 27 9 5 13 32—34 23
21—29 23 15. Vagonul 27 7 6 14 18—35 20
27—32 21 16. U.M.T. 27 5 9 13 22—31 19
19—60 10

ȘTIINTA LOVR1N — PO
LITEHNICA GALAȚI 12—14 

(4-6)
FEMININ

IE.F.S. — CONSTRUCTO
RUL TIMIȘOARA 6—5 (5—3). 
Studentele au început parti
da convinse că vor termina 
repede cu adversarele lor din 
Timișoara, dar acestea 
urmă au dovedit că nu sînt 
ușor de învins. Ele s-au apă
rat destul de bine și au ata
cat cu curaj poarta Irinei 
Climovski (din nou foarte 
bună). Omogenitatea și va
loarea echipei bucureștene 
și-a spus însă cuvîntul, așa 
că rezultatul final avea să-i 
fie favorabil, e drept după 
multe eforturi. Principalele 
realizatoare i Guță și Bunea 
cîte 2 pentru I.E.F.S., respec
tiv Franz (2). Au. arbitrat 
foarte bine D. Purică și V, 
Erhan (Ploiești).

din

ii NI VERSITATEA TIMI
ȘOARA — MUREȘUL TG. 
MUREȘ 12—9 (6—5). Joc fru
mos, în care 
și-au asigurat 
dese contraatacuri, încheiate 
cu goluri. Cele mai multe 
goluri i Metzenrath șî Hriv- 
niac cîte 3 pentru gazde. Sos 
(6) pentru oaspete. Au con
dus slab C. Crîsnic și I. Pohl 
(Petroșani). C. CREȚU — co- 
resp.

CS.M. SIBIU — RULMEN
TUL BRAȘOV 18—11 (9—4). 
Confirmînd forma bună de Ia 
începutul turulol III, echipa 
sibiană a cîștigat destul de 
ușor în fața Rulmentului 
Brașov, performera etapei 
precedente. Am remarcat jo
cul bun practicat de Magda
lena Trandafir, de la gazde 
și de Irene Oancea de la 
oaspete. Principalele realiza
toare i Brezaie (8) și Tranda
fir (5) — C.S.M., respectiv 
Neaco (5) și Oancea (3). Au 
condus bine Șt. Dinescu și 
Al. Vîrtojeanu (Buc.) I. ILIE 
— coresp.

KARL CORCILIUS, ziarist 
Ia revista Komet (R.F.G.). 
„Spre deosebire dc ediția 
inaugurală, organizată de fo
rul de resort din țara mea, 
în orașul Niirnberg, ediția 
românească a înregistrat un 
succes deplin : record de par
ticipare, rezultate valoroase, 
organizare ireproșabilă. Am 
mai fost in țara dv. și am 
rămas din nou impresionat

I. BLAJOVICI, membru în 
prezidiul federației de 
cialitate din Iugoslavia : 
toate că băieții noștri 
ne-au oferit prea multe
live de bucurie in confrunta
rea cu redutabilii tor adver
sari, plecăm din Galați satis- 
făcuți că am asistat Ia o edi
ție puternică a campionatelor 
europene de juniori".

ETAPA VIITOARE (6 iunie) s

Dunărea — Știința, Progresul — A.S.A. 
Tg. Mureș, Metalul Tîrgoviște — Metalul 
București, Poiana — Ceahlăul, F.C. Galați 
— Ș.N. Oltenița, Flacăra — Metrom, Sportul 
studențesc — C.F.R., Portul — Politehnica.

Metalurgistul 
Gloria, Minerul

Gaz metan, Corvinul — 
____ ._____  Anina — Politehnica, U.M.T.'
— C.S.M. Reșița, Olimpia Oradea — Elec- 
troputere, Olimpia Satu Mare — C.F.R., Va
gonul — C.S.M. Sibiu, Minerul Baia Mare
— Crișul. r

»
(Urmare

din pag 1)

atît de rapid 
o vigoare și

timișorencele 
victoria prin

rămas din nou
de ospitalitatea proverbială a 
românilor. Am hotărît să-mi 
petrec concediul aici".

JOCHEN ROGEN, președin
tele secției asfalt a federației 
suedeze i „Am solicitat foru
lui internațional nă ne acor
de dreptul de organizare a 
C.E. din 1973. Galațiul a con
stituit pentru noi o bună oca
zie de a învăța din experien
ța colegilor români, care me
rită toate laudele pentru efor
turile depuse".

KURT SCHERMESSER, an
trenor federal (R.D.G.). „Com
petiția de la Galați a demon
strat că există în Europa o 
preocupare pentru creșterea 
viitorilor performeri mondiali. 
Pe cîțiva dintre competitorii 
actualelor europene îi și văd 
la C.M. ’72 de Ia Split. M-a 
surprins comportarea slabă a 
echipei masculine a României. 
Personal cred că este vorba

ETAPA A XIX-a, REZULTATE SCONTATE

fn condiții vitrege — noi oi și ploaie — fntîlnirea Grivița Roșie Constructorul
Foto: V. BAGEAC

DINAMO A CjȘTIGAT (5-4) DERBYUL
GRIVIȚA ROSIE — CON

STRUCTORUL 14—0 (3—0)

CU RAPID

pe campioni 
și precis, cu 
imaginație demne de relevat. 
Avînd o apărare în zonă 
foarte elastică și un portar 
mai atent ca de obicei (Hu
ber), folosind contraatacuri 
în trombă, care surprindeau 
echipa adversă cu regulari
tate pe picior greșit, echipa 
din Ștefan cel Mare a do
minat prima parte a meciu
lui de o manieră netă, ajun- 
gînd la un moment dat să 
conducă cu 5—1.

Zamfirescu a deschis sco
rul din penalty, iar Miu — 
după o intercepție a lui Cor
nel Rusu — a egalat. Apoi, 
dinamoviștii au avut meciul 
la discreție. Mai întîi Zahan. 
cu un șut sec din apropie
rea porții, iar apoi Novac. 
Lazăr și din nou Zamfirescu,

„CUPA F.R.C."
PE VELODROM

VA FI REPROGRAMATĂ
Reuniunea ciclistă pentru 

„Cupa F.R.C.". programată 
ieri pe velodromul Dinam®, 
nu s-a puiuț termina din pri
cina ploii, competiția urmînd 
să fie reprogramaiă.

capătul unor contraatacuri 
care au contribuit cu pase 

decisive Popa și Kroner au 
făcut ca în repriza a treia 
scorul să ia proporții. în tot 
acest 
rilor 
Mai 
4-1, 
tri I

De 
pionii au 
permițînd formației 
să reducă din handicap (Sla
vei din 4 m și Szabo din 
s.n.), iar în final să se apro
pie chiar (a marcat Culi- 
neac din s-n.) la. un singur 
punct după ce. în prealabil, 
același Culineac șutase din 
poziție bună în bară, iar la 
cealaltă poartă, Chețan a 
„suflat" in extremis o minSe 
lui Kroner, scăpat singur pe 
contraatac. Scor final 
(1—0, 2—1, 2—1, 
pentru Dinamo.

Cornel Mărculescu, 
și mereu pe fază, a 
foarte bine următoarele for
mații ■ DINAMO i HUBER 
(Frățilă) - KRONER, ZA
HAN 1, ZAMFIRESCU 2, 
NOVAC 1. MIHAILESCU, 
Lazăr 1, Popa, D. Popescu. 
M. Popescu ; Mureșan (Che
țan) — SZABO 1, C. RUSU, 
Miu J. Medianu, Țăranu, 
CULINEAG 1, Băjenaru, I. 
Slăvei 1, Bartolomeu.

La Cluj, C.S.M. și Progresul 
București au furnizat o între
cere pasionantă. Gazdele au 
avut inițiativa în cea mai

la 
la

timp, replica ferovia- 
a fost destul de palidă, 
mult,
Rusu a ratat un 4 me-

la situația de

la scorul de 5—1. cam- 
i oprit motoarele, 

Rapid

i

atent 
condus

mare parte a timpului și ar fi 
meritat victoria. La sfîrșitul 
meciului însă- scorul a fost 
4—4 (0—0, 2—2, 1—1, 1—1). 
Au înscris Magyari, 
Crișan, Kari pentru clujeni^ 
respectiv, Mirea 2, 
Munteanu pentru bucureșteni.

în cel de al doilea meci, 
C.S.M. a jucat mai slab fiind 
întrecută Ia limită de Vago
nul Arad. Oaspeții au profitat 
de marcajul defectuos al apă
rătorilor clujeni, au contraata
cat periculos, cîștigînd în fi
nal cu 5—4 (2—0, 2—3, 1—1, 
0—0). Realizatori : Lesai 3, 
Capotescu, Unc (Vagonul) și 
Crișan, Urcan, Bikfalvi, Iancu 
(C.S.M.).

La capătul unui joc de uzu
ră în care bucureștenii au fost 
mai insistenți în fazele de fi
nalizare, Progresul a întrecut 
pe Vagonul Arad 
(1—1, 3—1, 0—1, 
marcat: Neacșu, 
Cocora, Mirea de 
tori și Capotescu 
de la învinși. (P. _____
M. Radu — coresp.).

La Oradea : Crișul—Voința 
3—8 ; Voința — Politehnica 
9—4; Crișul—Politehnica 3—3. 
(V. Sere — coresp,)

Astăzi, de la ora 17, la 
Ștrandul Tineretului, Rapid 
va întîlni pe I.E.F.S.

Urcan,

Neacșu,

cu 4—3 
0—0). Au 
Munteanu, 

la învingă- 
2, Kontor 
Radvani și

Grivița Roșie a apărut 
ieri fără Drăgulescu, Micle- 
scu și Șerbu (antrenorul 
Viorel Morarii apreciază că 
ei n-au o formă corespun
zătoare), iar la Constructorul 
antrenorul 
gîndind că... 
a prezentat o echipă în care 
erau nu mai puțin de 8 ju
niori. In aceste condiții n-a 
fost, a.șa cu;n se aștepta, o 
victorie la scor mare a gri- 
vițenilor. Aceasta din mai 
multe motive: terenul des
fundat, jocul fără nerv al 
favoriților, dar mai ales 
ambiția și curajul cu care 
au abordat partida tinerii de 
la Constructorul.

Putem spune chiar că cer
titudinea victoriei n-a existat 
decît tîrziu, după vreo 65 
minute de joc, la repriză 
fiind doar 3—0. In ultima 
parte a reprizei secunde 
Grivița Roșie izbutește cîteva 
faze frumoase care o arată 
— în sfîrșit — superioară 
adversarului și scorul se 
modifică ajungînd în final 
la 14—0- Realizatori: Ata- 
nasiu, Țibuleac, Bater. Sabău 
(cîte o încercare) și Simion 
(transformare). Bun arbitra
jul lui Rene Chiriac.

Mircea Horșia, 
tot va pierde,

DINAMO — RULMENTUL 
BÎRLAD 11—0...

Meciul Dinamo — Rul
mentul s-a desfășurat pe

MULTE VICTORII PRIN TUȘ IN PARTIDELE FINALE!
(Urmare din pag. I)

PLOAIA A VICIAT REZULTATUL
Reuniunea hipică 

nică, cu cei 101  ,
eșalonați în nouă alergări, 
chiar dacă n-a constituit un 
record în materie, merită să 
i se atribuie titulatura de ve
ritabilă paradă a trăpașilor. Ea 
avea de altfel create șl fără 
această participare masivă — 
suficiente premise pentru a i 
se consemna un succes de- 
săvîrșit. I-a lipsit însă aportul 
vremii. Din această cauză nu
mărul spectatorilor a fost sub 
media normală, cascada scon
tată a ameliorărilor de recor
duri nu s-a mai Înregistrat, 
ba, ceva mal mult, ploaia to
rențială care a căzut în timpul 
desfășurării unor curse a in
fluențat covîrșîtor rezultatul 
final. De aceea nu este de loo 
hazardată afirmația că pe o 
vreme frumoasă am fi consem
nat alțl clțtigătorf. „Clou*-ul 
zilei, premiul municipiului 
Ploiești, a fost adjudecat, în 
ultimele fuleuri, dar cu si
guranță, de către Raport, ine
xistent în precedentele ieșiri 
publice. Excelent s-au apărat 
Garou ți Zeița. Un succes 
deosebit a izbutit Gică Tănase 
învingător în patru curse și, 
păstrînd proporția, I. Olteanu 
învingător în două curse. Nu 
putem încheia fără să ana
lizăm succint „cazul Renta". 
Eleva lui Todeiaș a debutat 
remarcabil anul trecut, deve-

de dumi- 
concurenți nind șefa generației de mînjl 

și toată lumea știa că este 
descendenta lui vals și Rap
sodia. Cel puțin așa rezulta 
din programele oficiale pe care 
le ținem Ia dispoziție. Pe 
parcurs î s-a modificat de do
uă ori paternitatea, dar am 
bănuit că s-a strecurat vreo 
greșeală. Anul acesta situația 
este fără echivoci nl se re
comandă că este fiica Iui.,, 
Vampir și Rapsodia 1 O pre
cizare se impune, mai ales că 
este vorba de un element de 
primă categorie. Nu de alta, 
dar o veche 21cătoare a lumii 
hipice zice că unui „turfman" 
1 se pot tolera multe și grele 
păcate, afară de umilința de 
a nu cunoaște CORECT origi
nea cailor pe care-i urmăreș
te. .. Rezultate tehnicei 1. 
Histria (Gh. Tănase), Energe
tica, Jargon 52,5, 2. Eliza (I. 
Olteanu), Frezor, Frigida 39,4, 
3. Struna (I Olteanu), Tamisa, 
Hortensia 34.3, 4. Doinaș (Gh. 
Tănase), Sonda, Halva 32,1, 
5. Tantal (M. Ștefănesco). Sa
turn, Colecția 37,7, 6. Valen
ța (Gh. Tănase), Hirondița. 
Cuc 29,4, 7. Orizont (S. Ona- 
che), Telega, Didon 37,2. 8. Ra
port (Gh. Avram), Garou. Zei
ța 28,1, 9. Rai (Gh Tănase) 
Trosnet. Topaz 49,3

Middv DUMITRESCU

62 kg; L. Ambruș (Steagul 
roșu Brașov) — T. Pancă 
(Tomistex Constanța) — cat. 
74 kg și V. lorga (Progresul 
Brăila) — T. Balaș (Steagul 
roșu Brașov) — cat. 82 kg, 
Campionul categoriei 68 kg a 
fost desemnat de... cîntar. E. 
Cristian (Dinamo Buc.) și P. 
Poalelungi (Dunărea Galați) 
au terminat competiția la e- 
galitate de puncte și astfel 
s-a apelat, conform regula
mentului, la departajarea 
prin cîntar. E. Cristian fiind 
mai ușor cu 50 gr a cucerit 
locul I. La cat. 90 kg I. Mar
ton (C.S.M. Cluj) a fost des
calificat împreună cu L. Ră- 
doi (Vulturii Lugoj) pentru 
pasivitate, Marton avînd vic
torii mai multe în meciurile 
anterioare a cucerit titlul. P. 
Enache (Steaua), la cat. 100 
kg, a obținut victoria la li
mită în fața lui A. Balogh 
(Olimpia Satu Mare). In sfîr
șit, la categoria ' grea multi
plul campion a] țării, Șt. Stîn- 
gu (Steaua) a terminat la c- 
galitate cu tînărul V. Enache 
(Dunărea Galați) și a fost de
clarat campion avînd mai 
puține puncte de penalizare 
decît adversarul său.

PRIMII TREI CLASAȚI i 
cat. 43 ke. — I Araou (Ste-a-

ua), 2. I. Vangheliei (Tomis
tex Constanța), 3. 1. Iatagan 
(Metalul Tîrgoviște); 52 kg— 
1. P. Cernău (C.F.R. Timișoa
ra), 2. E. Butu (Nicolina Iași), 
3. I. Vlădescu (Steagul roșu 
Brașov); 57 kg — 1. Gh. Stan 
(Olimpia, Satu Mare), 2. N. 
Dumitru (I.M.U. Medgidia), 3. 
C. Moldovan (St. r. Brașov);
62 kg — 1. P. Coman (Stea
ua), 2. P. Androne (St. r. Bra
șov), 3. C. Lupu (Rapid Buc.);
68 kg — 1. E. Cristian (Dina
mo Buc.), 2. P. Poalelungi 
(Dunărea Galați), 3. V. .Mo
rarii (Progresul Brăila); 74 
kg — 1. L. Ambruș (St. r. 
Brașov), 2. V. Mihăilă (Dina
mo Buc.). 3. T. Pancă (Tomis
tex Constanța); 82 kg — 1. V. 
Iorga (Progresul Brăila), 2. I. 
Dumitru (Steaua), 3. T. Ba
laș (St. r. Brașov); 90 kg — 
1. I. Marton (C.S.M. Cluj), 2. 
L. Rădoi (Vulturii Lugoj), 3. 
I. Balaș (C.S.M. Cluj); 100 kg 
— 1. E. Panait (Steaua), 2. A. 
Balogh (Olimpia Satu Mare), 
3. A. Szorni (Lemnarul Odor
hei); + 100 kg — 1. Șt. Stîngu 
(Steaua). 2. V. Enache (Dună
rea Galați), 3. L. Simon (Mu
reșul Tg. Mureș). Clasament 
pe municipii și județe: 1.
București 46 p, 2. Brașov 28 
p, 3. Dîmbovița 15,5 p, 4. Con
stanța 14,5 p, 5- Timiș 14 d.
5. Galati 13.5 e

r.

un teren plin de noroi, cu 
numeroase bălți și... nemar
cat. Păcat 1 Dinamo a în
ceput excelent, cu faze fru
mos desfășurate — în vi
teză — pe linia de treisfer- 
turi, cu atacuri în trombă. 
Rulmentul nu s-a intimidat 
răspunzînd 
organizat. 1 
impus și 
ducea cu 
2 încerc, 
Filipescu 
ploua torențial, terenul fiind 
impracticabil, jucătorii ră- 
nindu-se din alunecări, ar
bitrul Dan Lucescu a fluie
rat sfîrșitul partidei. Comisia 
de competiții urmează să 
decidă asupra acestui rezul
tat.

furia a desfundat te- 
de joc pe porțiuni 

împiedicînd buna cir- 
în a-

toată 
renul 
mari, 
culație a balonului.
ceastă parte a meciului s-a 
jucat mai mult 
într-o manieră

cu piciorul 
fotbalistică.

ambițios, bine 
Firesc, Dinamo s-a 
în min. 40 eon
ii—0 (Bucoși — 

Coravu — încerc, 
— transf). Intrucît

Modesto FERRARINI

STEAUA — RAPID
9—3 (9—3)

în- 
un 

de dificil 
a făcut infinite efor

Rugbyștii militari au 
tîlnit XV-le Rapidului, 
adversar destul 
care 
turi pentru un rezultat cit 
mai 
formației lui 
și-a spus însă cuvîntul în
deosebi în prima repriză, 
cind Steaua a valorificat 
trei din 
militară 
lovituri
Durbac
fost 
realizat o 
care prin 
prima parte a meciului Ra
pid a redus din handicap 
prin Gall, care a transfor
mat spectaculos o lovitură 
de pedeapsă.

După pauză Rapid a în
cercat să forțeze ritmul, să 
se impună, să echilibreze 
jocul și mai ales rezultatul, 
profitînd, bineînțeles, și de 
un ușor respiro al echipei 
adverse. Dar, ploaia toren
țială care s-a dezlănțuit cu

onorabil. Maturitatea
P. Cosmănescu

în prima 
Steaua a 

ocaziile avute. Echipa 
a transformat două 
de pedeapsă prin 

(a cărui reintrare a 
de bun augur) și a 

frumoasă încer- 
Braga. Tot în

POLITEHNICA IAȘI —
C.S.M. SIBIU 11—3 (3—0)

întîlnirea desfășurată pe 
Stadionul Tineretului a dat 
cîștig de cauză la sfîrșitul 
celor 80 de minute, așa cum 
era de așteptat, ieșenilor. Ei 
au deschis scorul în prima 
repriză prin Ciobotam (în
cerc.) fiind egalați după 
pauză (Munteanu, Iov. ped.). 
Finalul celei de a doua re
prize a aparținut aproape în 
exclusivitate gazdelor care 
au mai reușit două încer
cări prin Vărzaru și Polizu, 
ultima fiind transformată de 
către Filipescu.
ȘTIINTA PETROȘANI — FARUL 

CONSTANTA' 5—3 (5—3)

Realizatori : Fălcușanu țîn- 
cerc.-transf. Iacob), pentru 
Știința, iar pentru constăn- 
țeni Zamfirescu (Iov. de ped.).

T. CORNEA

A ÎNCEPUT BARAJUL ECHIPELOR 
DE DIVIZIA B

MINERUL GURA HUMO
RULUI—CHIMICA TTRNA- 

VENI 12—0 (3—0)

în condițiile unui teren 
foarte greu, desfundat de 
ploaie, meciul de baraj între 
cele două echipe fruntașe 
ale diviziei B s-a limitat la 
o dispută acerbă pentru ba
lon desfășurată mai ales pe 
înaintare. Aproape o repri
ză (prima) nici una din e- 
chipe n-a reușit să-și ma
terializeze eforturile, în ciuda 
faptului că ocaziile n-au lip
sit. Cele mai multe și mai 
clare au aparținut rugbyști- 
lor de la Minerul: o încer
care ratată de Mihăilă în 
min. 20 care a culcat balo
nul în afara fanionului și 
un drop ratat de puțin prin 
Briceag în min. 31. Mai in
sistent și cu un joc mai 
bine grupat, chiar și în 
condițiile precare de ieri, 
rugbyștii de la Minerul an
trenor Laurențiu Cosma an 
.reușit în ultimul minut al 
primei reprize să deschidă 
scorul ' printr-o ' **------
(Tăcu).

După pauză jocul 
ținut în general 
pînă în min- 60 cînd Mine
rul și-a mărit avantajul din 
nou printr-o încercare reali
zată de astă dată de Dobri- 
noiu. Două minute mai tîr- 
zj u Briceag va transforma o 
lovitură de pedeapsă iar cu 
5 minute înainte de sfîrșitul 
partidei Lungu va 
scorul definitiv tot printr-o 
lovitură de pedeapsă. (T. St.)

încercare

s-.a men- 
echilibrat

stabili

GLORIA BUCUREȘTI — 
SPORTUL STUDENȚESC 
BUCUREȘTI 6—0 (3—0)
Disputată pe stadionul 

Olimpia. întîlnirea dintre 
cele două formații a oferit 
un joc plăcut, cu unele faze 
aplaudate de public deși 
terenul desfundat și ploaia 
au împiedicat pe jucătorii 
ambelor echipe să-și etaleze 
în întregime calitățile teh
nice. După cîteva ratări de 
ambele părți (Soare două 
Iov. ped. de la Gloria ; Cră
ci unescu ' “
Iov. ped. — Sportul studen
țesc), elevii profesorului 
Naca au cîștigat pe merit 
o partidă dificilă. Au marcat : 
Soare (1 ped.) și Zeciu (încerc). 
A condus bine V- Cișniaș. 
(Octavian Guțu coresp.).

și Pondea cile o

ORGANIZARE EXCELENTA, DAR PUȚINI

CONCURENT I IN „RALIUL CLUJULUI"
CLUJ, 30 (prin telefon). — 

Raliul Clujului, disputat in 
noaptea de sîmbătă spre 
duminică, nu s-a deosebit de 
celelalte întreceri județene 
similare, decit printr-o mai 
bună organizare și un spo
rit interes din partea spec
tatorilor. prezenți în număr 
mare nu numai la Cluj ci și 
în celelalte localități de pe 
traseu. Altfel, tot puțini par
ticipant (11 consacrați și 3

AUREL IONESCU Șl CRISTIAN DOVIDS SE DISTANȚEAZĂ 

ÎN CAMPIONATUL NATIONAL
Tg. Jiu, 30 (prin telefon). Cea 

de a patra etapă a campiona
tului național de motocros s-a 
desfășurat duminică dimineața 
Ia Tg. Jiu la început pe ploaie, 
apoi pe un timp frumos cu 
soare. Deși traseul s-a transfor
mat intr-un veritabil patinoar și 
simpla rămînere în șa era o 
problemă dificilă, totuși, pregă
tirea superioară a unor alergă
tori i-a ajutat să treacă peste 
;.piediclle“ puse pe traseu și 
să termine parcursul acumulînd 
puncte prețioase. Manșa secundă, 
disputată pe o vreme mai fru
moasă, a fost marcată de lupta 
acerbă pentru recuperarea po
zițiilor pierdute in manșa I pri
lejuind in acest fel dueluri de
osebit de spectaculoase șl înche
iate cu victoria clară a lui 
P. Filipescu (I.T.A. Tg. Jiu) la 
500 cmc A. Krisbay (St. r. Bra
șov) la 250 cmc și Gh. Voicu 
la „Juniori". Păcat ca la clasa 
250 cmc o agățare a iul St. 

' Chițu (Poiana). imediat după, 
startul primei vosnse. urmată

de o răsturnare l-a scos pe 
acesta din cursă și astfel due
lul său cu A. loneseu s-a amî- 
nat pentru etapa viitoare, 
samente : cl. 70 
Chira (Metalul), 
(St. r. Brașov), 
(Torpedo) ; el.
Gh. Voicu. 2. I. 
talul), 3. I. Barta ;
1. A. loneseu,
3. C. Goran 
Dovids, 2. 
P. Filipescu. 
gul roșu 38 
3-4 I.T.A. 
Cimpina 7 p. 
ral 
P.
cl.
32 
I.
cl.
27 
Banii 1 
1. Cr. 
Stephanl 
’4 o.

Cla- 
cinc — 1. M.

2. P. oprea 
3. A. Hurgoi 

„Juniori" — 1. 
Paraschiv (Me

ci. 250 cmc 
2. Fr. Szinte, 

; 500 cmc — 1. Cr.
O. Stephani, 3. 

Pe echipe : 1. Stea- 
Metalul 33 p, 

Poiana 
gene- 
Chira, 
14 p;
Voicu

p. 2. 
Tg. Jiu șl 

Clasament
70 cmc' — 1—3. M. 

Opi-ea și D. Surdolu
„Juniori" — 1. Gh.

p 2. I. Paraschiv 13 p. 3—4. 
Barta șl Gh.
250 cmc —

2. St. Chlțu
14 p; ci.
Dovids 30

24 P, 3.

p.
1.
Banu 12 p ;

A loneseu
18 p, 3. M.
500 cmc — 
p. 2. Otto 

F. Filipescu

Ion DUMITRESCU

începători) porniți să se lup
te cu kilometrii. In ultimă in
stanță, traseul anunțat a su
ferit o modificare, renunțin- 
du-se la trecerea peste păsu
rile Tihuța și Prislop. S-a 
trecut în schimb de două 
ori peste Gutîi, pe serpenti
nele căruia, la întoarcerea de 
Li Sighetul Marmației, con- 
curenții au avut surpriza să 
întîlnească polei.

Victoria în clasamentul .c- 
neral a revenit, fără prob e- 
me, echipajului bucureștemi 
E. loneseu Cristea — 1*. 
Vezeanu, practic fără contra-' 
candidat după abandonul , e- 
lei de a 2-a mașini R. 8 (toi- 
dini pilotată de Borbely. la'ă 
acum clasamentele :

Clasa a 2-a : L. Moldovan — 
Gabor Pal (R 4 Dauphine).

Clasa
gan — 
1100 S), 
loneseu 
Carol Hosu — 
cia 1100 S).

Clasa a 5-a :
Cristea — P.
8rGordini), 2. Ion Gîrjoabă — 
Andrei Georgian (R 10).

Clasament general: 1. Eu
gen loneseu Cristea — P. 
Vezeanu (R 8 G), 2. D. Golo
gan — M. Lupu (D1100S), 3. 
I. Santa — N. loneseu Cris
tea (D1100S).

Începători: 1. Alex. Florea 
— Marin Militaru (Dacia 
1100), 2. Aurel Jurcă — Vic
tor Roșea (Dacia 1100), 3. An
drei Degi — Peter Heim (Fiat 
850).

a 4-a: 1. Darie Golo- 
Marin Lupu
2. Iosif
Cristea

(Dacia
Santa — Nic. 
(D1100 S), 3. 

N. Boka (Da-

1. E. loneseu 
Vezeanu (R

Nusa DEMIAN
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LA FOTOGRAFIE
Așa cum era de așteptat, Dinamo și Rapid, liderii 

greu contestabili ai acestui final de campionat, au 
pierdut trei din cele patru puncte puse în joc. S-ar 

putea crea impresia că „tandemul brazilian" și-a epuizat 
resursele cheltuite cu excesivă generozitate pe toate fron
turile. Dar asta este, probabil, aoar o impresie. Ieri, Rapid 
a pierdut ambele puncte, după ce timp de 45 de minute 
făcuse să se simtă, in sfîrșit, diferența dintre locul 2 și 14. 
A fost suficient, însă, ca Rădueanu să-și facă „numărul", 
la 0—0, iar Angelescu să-l repete, la 1—1, pentru ca fero
viarii bucureșteni să descopere deliciile nepăsării olim- 
piene, cu o bucurie în care se putea ghici gîndul că e 
mult mai interesant să-ți încerci norocul în „Cupa orașelor 
țirguri’, decît în „Cupa campionilor". (Toate acestea nu 
înseamnă că admirabilul efort al unor băieți anonimi ca 
Vișan, Petre Gheorghe și mulfi alții poate fi omis din 
calculele acestei victorii muncite).

A urmat vedeta „cuplajului". Dinamoviștii au părăsit, 
probabil, televizoarele cu convingerea (omenească, poate) 
că sînt campioni. Golul lui Dincuță n-a speriat pe nimeni 
și a stîrnit o reacție normală pentru forța de șoc a lide
rului. In cîleva minute era 2—1 și Dinamo a socotit iarăși 
conturile încheiate. Abia după acel neașteptat 2—2, Dina
mo a pornit la atac. Ca și în cazul Rapidului, in cel al 
echipei lui Nelu Nunweiller nu se pune problema obo
selii. Asediul insistent la poarta lui Mihai Ionescu, în 
finalul meciului, e un argument hotărîtor. Dinamo a plătit 
ieri cu un punct (care ar putea avea implicații în conti
nuare) pentru că și-a permis o pripită evaluare a forței 
de joc a „galbenilor'. De aici, și gustul amar al supor
terilor dinemoviști, la gîndul că un singur om, Grozea, a 
izbutit să clatine siguranța unei apărări care se vrea cu 
orice preț riguroasă.

Echipele noastre se mulțumesc, ca întotdeauna, cu puțin. 
Ar vrea, aproape toate, să ciștige „la fotografie", cu o 
maximă economie de efort. Iar această mimare consec
ventă a efortului ne provoacă surprize neplăcute, o dată 
sau de două ori pe an.

Poate că aceasta este principala temă de discuție, 
astăzi.

loan CHIRILA

P.5. Ieri, Dinamo și C.F.R. Cluj au aplicat cu insistenței 
marcajul „om la om’ și consecința lui fireasca — libero. 
Rezultatele n-au fost direct proporționale, ca întotdeauna 
în fotbal. Un luciu este cert: trecerea la o nouă formulă 
de joc se face cu multă dificultate.

T.C. 1(0)

„U" CLUJ 1(0}
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împotriva așteptărilor.
„egal" echitabil

alunecos; spectatori; aproximativ----------.------- . . 8)>Stadion Dinamo; ploaie: teren _______ . . .
10 000. Au marcat: DINCUȚĂ (min, 7), DUMITRACHE (min. 
SALCEANU (min. 12). PETRUȚ (min. 52). Raportul șuturilor la 
poartă 12—10 (6—5 pe spațiul porții). Raportul de cornere 10—5.

DINAMO: Constantinescu 7 — Cheran 7, Nunweiller III 7, Sandu 
Gabriel 8, Deleanu 8, Dinu 8. Nunweiller VI 6, Sălceanu 7, Doru Po
pescu 4 (min. 65 Nuțu 5), Dumitrache 7, Lucescu 7.

PETROLUL: M. Ionescu 9 — Gruber 8, Bădin 9, Mocanu 7. N. To- 
nescu 9, Moraru 3, Cringașu 7, Dincuță 5 (min. 82 Iuhasz), Dridea 5 
(min. 42 Grozea 8), Ciupitu 6, Petruț 6.

A arbitrat MIRCEA ROTARU *■&**★, ajutat la linie de 
V. Buimistriuc și I. Ciolan (toți din Iași).

Trofeul Petschovschi: 8.
La tineret-rezerve: Dinamo—Petrolul 1—1 (1—0).

dramatică. Di- 
să simtă că a- 
este chiar atît 

cîștigat pe cit

A

0 SEVERĂ Șl NEAȘTEPTATĂ INFRINGERE

La ora la care începea — 
în prezența a 10 000 de... um
brele — meciul Dinamo — 
Petrolul, Rapidul pierduse 
derbyul televizat al „căilor fe
rate", iar suporterii din Ște
fan cel Mare păreau mai În
crezători ca oricind în soarta 
echipei lor, fluturînd steaguri 
și bă tind tobe, scandînd — 
în ciuda ploii torențiale — 
„hai campionii", „hai campi
onii"...

într-o asemenea atmosferă 
sărbătorească, partida debu
tează Ca ci ciocnire violentă 
între două forțe care nu se 
tem una de cealaltă.

După 7 minute, tribunele 
încremenesc : Petruț pasea
ză Iui Moraru in marginea 
careului mare, „călcîi”, și 
Dincuță își face simțită — 
pentru prima și ultima oară 
— prezența pe gazon, trimi- 
țînd o „ghiulea" in fundul 
plasei : 1—0 '

Reacția gazdelor este ime-

PRINCIPALUL ADVERSAR:
TERENUL DE JOC!

diată. 50 de secunde mai tîr
ziu survine egalarea — Du- 
mitrache împinge în poartă 
mingea venită de 
tură de colț, după 
izbise mai multe 
mai multe piepturi (1—1, min. 
8) —, pentru ca, după 4 mi
nute — fază simetrică, cor
ner de pe dreapta, gol Sâl- 
ceanu —, Dinamo să preia 
conducerea, alungind prema
tur gîndul oricărei surprize.

Răsturnarea de scor — ex
plicabilă mai ales prin nea
tenția apărătorilor ploieșteni 
— îndîrjește jocul, mingea a- 
leargă cu repeziciune, iar fa
zele de spectacol, dăruite pu
blicului de 22 de bărbați ade- 
vărați, care înfruntă o ploaie 
nemiloasă, se mută de la o 
poartă la cealaltă. Dinamo a- 
tacă mai insistent. în fața u- 
nui portar remarcabil care 
iși trăiește a doua tinerețe, 
respingînd — miraculos — 
șutul lui Nunweiller VI (min. 
27), pe care o întreagă tri
bună îl văzuse în gol...

La reluare, spre surprinde
rea asistenței. Petrolul 
care află acum în Grozea 
lucid conducător de joc 
nu se dovedește „victima 
gură" și după 7 minute ega
lează : același Grozea exe
cută o lovitură liberă (fault

la o lovi- 
ce aceasta 
picioare și

un

si-

Stadionul 1 Mai. teren moale, timp ploios, spectatori 9 000. Au 
marcat ANCA (min. 58) și FRĂȚILĂ (min. 70). Raportul șuturilor 
la poartă 29-17 (pe spațiul porții 16—10); raport de cornere: 7-3.

F.C. ARGEȘ: Niculescu 7 — Pigulea 8. Olteanu 8. Vlad 8. Ivan 
H 7. M. Popescu 6 (min. 71 Ciolan 7), Roșu 6, Radu 5, Frățilă 6. 
Dobrin 6, Jeroan 4.

,.U“ CLUJ: Moldovan 9 — Crețu 7, Pcxa 9. Solomon 9, Mihăi- 
l.i 7. Stlncel 9, Munteanu 6 (min. 46 Ardeleanu 7), Barbu 6, Anca 8. 
Adam 6, D. Mocanu 6.

A arbitrat C. DINULESCU -^***4-- ajutat Ia tușe de 
F. Coloși șl N. Cătănolu (București).

Trofeul Petschovschi: 5.
l<a tineret-rezerve: F.C. Argeș—U. Cluj 1-0 (1—0),

PITEȘTI, 30 (prin telefon, 
ta trimisul nostru).

Un teren greu, cu mlaștini 
la tot pasul, a supus unor 
eforturi deosebite ambele 
echipe. Ele nu au reușit să 
se țină prea bine pe picioare 
in acest conglomerat alunecos 
și, poate, din această cauză 
prima repriză nu a fost bo
gată în faze spectaculoase. 
A fost o repriză mediocră, din 
care nu reținem decît șutul 
lui Frățilă (min. 19), un pe
riculos un-doi Adam—Barbu, 
neutralizat în ultimă instanță 
de portarul Niculescu, și o 
lovitură periculoasă a lui 
Jercan, gata, gata să intre 
in poarta lui Moldovan.

Dar, după această repriză 
inodoră și incoloră, jucă
torii au prins aripi parcă și 
au declanșat o adevărată bă
tălie, risipind cu generozitate 
toate rezervele de energie 
și talent în lupta pentru vie-

de torie. Tn 
inotînd pe 
de ploaie, 
au căutat

STEAGUL ROȘU 2 (0)

STEAUA 1(0]

BRAȘOV, 30 (prin telefon, 
de la trimisul nostru).

Dcbutînd cu aplomb și lu- 
înd în stăpînire mijlocul te
renului, Steaua și-a avertizat 
adversara că este dispusă să 
nu facă simțită lipsa din te
ren a celui mai periculos 
atacant al său, Iordănescu. Și 
Steagul ro.șu a fost nevoită să 
accepte în primele 10 minute 
această situație. Steaua a do
minat, dar Ștefănescu stingea, 
prin jocul său neinspirat și 
lipsa de precizie în fazele de 
poartă, intențiile ofensive ale 
echipei sale. în min. 7, de 
pildă, scăpat de fundașii cen
trali, ia linia de 16 ni, în loc 
să șuteze a pasat... nimănui.

Abia în min. 14, Gyorfi 
semnează primul șut al echi
pei gazdă, trăgînd prin sur
prindere de la distanță și o- 
bligîndu-1 pe Haidu să trimi
tă balonul în corner, nu înain
te de a lua contact cu bara. 
Cursa solitară a lui Tătaru, 
din min. 16, eșuată la același 
Ștefănescu, avea să constituie 
semnalul jocului de centru în 
care s-au complăcut apoi am
bele formații. Din restul pri
mei reprize n-am avut, astfel, 
de semnalat decît șutul lui 
Dumitriu III peste poarta goa
lă (min. 23), la o minge bo
xată defectuos de Adamache, 
și șutul slab, din apropierea 
porții lui Haidu, trimis de 
Dumitriu II, care, probabil, 
n-a vrut să fie mai prejos de
cît fratele său...

Repriza a doua — excep- 
tînd ultimele 10 minute —• 
avea să aibă aceeași fiziono
mie cu prima parte a meciu
lui. Din jocul precipitat în 
care s-au complăcut cele două 
formații — fazele de poartă 
au constituit niște oaze in
tr-un deșert fotbalistic — no
tăm intervenția lui Cristache 
(min. 49), cînd a scos balonul 
de pe linia porții sale la un 
șut al lui Pescaru, și lovitura 
liberă executată, un minut 
mai tîrziu, dc către Tătaru. 
mingea fiind boxată în cor
ner de către Adamache. Ulii-

repriza secundă, 
terenul îmbibat 

cei 22 de jucători 
victoria cu orice 

preț, și nu a lipsit mult ca 
ea să fie cucerită de oaspeți. 
Profitînd de faptul că Do- 
brin se împotmolise datorită 
marcajului sever al lui Stîn- 
cel, clujenii au dat dovadă 
de o mai bună organizare în 
teren și manevrind cu dibăcie 
balonul l-au trimis în plasa 
porții argeșenilor, în min. 58. 
Balonul fusese respins de im- 

defensivă 
Adam 
Anca.

a mai 
apoi a 

stîngul, 
Mingea

MOLDOVAN

j Dembrovschi a spart gheața

penetrabila linie 
clujeană, ajunsese la 
si acesta l-a pasat la 
Mijlocașul clujean 
parcurs cîțiva metri și 
șutat necruțător cu 
de Ia 30 de metri, 
s-a dus ca glonțul, a lovit 
bara interioară a porții lui 
Niculescu și a poposit în 
plasă.

Argeșenii au căutat contra-

Doar 10 minute 
din 90...

Stadionul Tineretului; timp 
noros, în final ploaie: teren 
foarte bun; spectatori circa 
8 000. Au înscris: FLORESCU 
(min. 80), DRĂGOI (min. 83) 
și MARCU (min. 89). Raport 
de șuturi la poartă 9—11 (pe 
spațiul porții 6—5). Raport de 
cornere 8—5.

STEAGUL, ROȘU: Adama
che 8 — Ivâncescu 7, Jenei 8, 
Olteanu 8, Rusu 7, Pescaru 6, 
cadar 6, Necula 5 (min. 65 
Drăgoi 7). Dumitriu II 7. Ba- 
lint 5 (min. 72 Florescu), 
Gyiirfi 7.

STEAUA: Haidu 8 — Siit- 
măreanu 7, Ciugarin 6 (min. 
80 Marcu), Negrea 7. Crista
che 7. Naom 7. Vlgu 7. Pantea 
6. Tătaru 7, Ștefănescu 5, Du
mitriu UT 6.

A arbitrat C. NIȚESCU 
++++. ajutat la linie de 
T. Andrei (Sibiu) și M. Stelian 
(Sighișoara).

Trofeul Petschowgchi: 9.
La tineret-rezerve: Steagul 

roșu Brașov—Steaua 3—2 (2—2).

mele 10 minute ale partidei 
pot fi considerate ca singu
rele demne de un joc de bună 
factură. Ritmul a devenit a- 
lert, fazele de poartă mai 
abundente, golurile colorînd 
acest final de joc. In min. 80, 
Florescu (introdus în locul lui 
Balint) a fructificat o exce
lentă pasă primită de la Du
mitriu II. expediind balonul 
din colțul careului mic în 
poarta lui Haidu, ieșit la blo
caj (mingea a intrat în gol 
după ce a atins piciorul lui 
Ciugarin); în min 83, benefi
ciarul unei pase similare a 
iui Dumitru II este celălalt 
nou introdus în formația bra- 
șoveană, Drăgoi, care a mar
cat din apropiere. Replica 
Stelei — promptă, dar tar
divă — s-a materializat prin 
golul înscris de Marcu (și el 
introdus în ultima parte a 
meciului), care a reluat jmpa- 
rabil, din mijlocul careului 
de 6 m, centrarea lui Tătaru.

Astfel, toate cele trei goluri 
au fost opera jucătorilor de 
rezervă ! Fapt care, după pă
rerea noastră, vorbește de la 
sine...

Paul SLAVESCU

lovitura, dar apărarea clu
jeană, in frunte cu Moldovan, 
Pexa și Solomon, nu le-a dat 
prea multe speranțe. Și 
totuși, golul egalizator avea 
să vină în min. 70, dar dintr-o 
lovitură liberă. Frățilă a reu
șit ’ unul din acele șuturi care 
pot încununa cu lauri frun
țile unor jucători anonimi 
pînă în acel moment. Cu o 
precizie de ceasornicar, el a 
trimis balonul de la 25 m, 
exact peste zidul clujean, 
iar portarul Moldovan, imba
tabil pînă atunci, nu a mai 
putut salva. Egalarea a trezit 
energiile amorțite ale arge
șenilor, care au luat cu asalt 
poarta clujeană. E drept, nu 
au lipsit ocaziile de gol (Radu 
min. 84, Ivan min. 88), dar 
clujenii investiseră prea mul
tă energie în acest meci, ca 
să fie îngenuncheați în ul
timele minute. Ei au format 
o tranșee vie în fața porții, 
au apărat-o eroic, iar pumnii 
lui Moldovan 
min. 85 două 
ar fi putut

au deviat în 
baloane

. consemna 
toria băieților lui Ozon, 
rezultat echitabil, confirmat 
de echilibrul existent în lupta 
de pe teren.

George MIHALACHE

care 
vic- 
Un

CRAIOVA, 30 (prin telefon, 
de la trimisul nostru).

In, ciuda stării grele a te- 
din 

căzute 
începerii

renului, care a suferit 
cauza ploii torențiale 
cu puțin înaintea î__ ,___
partidei, Universitatea Craiova 
și U.T.Â. au oferit publicului 
(surprinzător de numeros, 
dacă avem în vedere norii 
amenințători ce pluteau dea
supra stadionului) un joc fru
mos, plăcut de urmărit. Am
bele echipe au făcut aceeași 
risipă de energie dar, din 
păcate, numai una dintre ele 
s-a văzut răsplătită la finele 
celor 90 de minute și această 

care, 
și-a 

pînă 
pre- 

cîști-

a fost echipa gazdă, 
conform pronosticurilor, 
adăugat Ia zestrea de 
acum încă două puncte 
țioase în lupta pentru , 
garea unui loc ce dă dreptul 
de participare la „Cupa 
U.E.F.A.", din toamnă.

Victoria studenților 
conturat însă neașteptat

s-a 
de 

greu. Pe de o parte, datorită 
replicii viguroase dată de 
echipa oaspe, iar, pe de alta 
(mai ales), din. cauza pro
priilor lor slăbiciuni, evidente

Dinu), Ciupitu ratează inter
cepția, dar Petruț nu-1 iartă 
pe Constantinescu : 2—2 !

Din această clipă, confrun
tarea devine 
namo începe 
cest meci nu 
de ușor de
spera, în timp ce Petrolul se
sizează apropierea unui „e- 
gal“ la care — cu siguranță 
— nu prea visase...

Ultima jumătate de oră se 
desfășoară mai ales spre poar
ta oaspeților, dar — în ciuda 
sensului jocului — Dinamo 
nu mai izbutește al treilea 
gol (ocazii — Lucescu în min. 
79, Nuțu în min. 83, „bară" 
Dinu în min. 88). pentru că 
Bădin sare cu un cap mai 
sus decît Dumitrache, pentru 
că Lucescu aleargă mult dar 
reușește puțin, în sfîrșit, pen
tru că Petrolul se apără cu 
ajutorul calmului și al... șan
sei, Iuîndu-și înapoi punctul 
oferit duminica trecută, cu 
stranie generozitate, 
sului.

Dacă ar fi să 
după perioadele de
re și după ocaziile de gol, Di
namo s-ar putea socoti — pe 
bună dreptate — o echipă o- 
colită de noroc; dacă ar fi, 
insă, să punem în balanță 
faptul că golurile oaspeților 
au reprezentat finalitatea u- 
nor faze „lucrate", în timp ce 
ale gazdelor și-au aliat un oa
recare coeficient de întîmplâ- 
re, atunci acest 2—2 capătă 
conturul unui rezultat mai 
mult decît echitabil.

Stadionul Municipal ; timp 
capricios (cu reprize de ploa
ie) teren bun; spectatori apro
ximativ 8 000. Au marcat: ȚE
GEAN (min. 12), PETREANU 
(min. 35), FANEA (min. 73), 
SOO (min. 84). Raportul șu
turilor la poartă 16—15 (pe 
spațiul porții 8—8). Raport de 
cornere 10—6.

C.F.R. : Mârculescu 7 — Co
jocarii 8. Marius Bretan 7, 
Dragomir 7. Fanea 8. Roman 
9, Vișan 7. Soo 9. Sorin Bre
tan 7 (min. 46 Petre Gheorghe 
7). O. Ionescu 8, Țegean 7.

RAPID: Rădueanu 6 — Pop 
5, Lupescu 7, Costea 6, ștefan 
6 (min. 60 Greavu 5), Dinu 6, 
Dumitru 9. Petreanu 7 (min. 
60 Năsturescu 6). Angelescu 5. 
Neagu 6, Codreanu 7.

A arbitrat NICOLAE CURSA- 
RU -*.•*-*★*, ajutat la li
nie de M. Marinciu și M. Mo
raru (toți din Ploiești).

Trofeul Petschovselii: 9. 
La tineret-rezerve:

Cluj—Rapid 2—0 (1—0).
C.F.R.

Progre-

judecăm 
domina-

CLUJ, 30 (prin telefon, de 
la trimisul nostru).

De emoțiile de care era 
stăpîmtă echipa gazdă, la în
ceputul jocului, aveam să ne 
dăm seama chiar după pri
mul schimb de mingi. însăși 
așezarea în teren a echipei 
locale susținea teama gazde
lor de a nu pierde. Deși echi
pa avea nevoie de victorie, 
Cojocaru, cel mai bun om al 
localnicilor, a 
ca libero și a 
post pînă în 
dr. Rădulescu 
trei oameni
O. Ionescu și Țegean. Cre
deam că tactica nu va da 
roade, căci așezarea retrasă 
(plus crisparea) a clujenilor, 
le-a permis oaspeților să a- 
vanseze nestingherit pe po
ziții de atac,

în prima repriză, bucureș- 
tenii au reușit să conducă 
ostilitățile în cea mai mare 
parte. Și totuși, în min. 12 
era 1—0 pentru gazde. Deși 
nu aveau bătăi de cap, bucu- 
reștenii și le-au făcut sin-

guri. în min. 12, după ce Ră- 
ducanu a anihilat pătrunde
rea lui S. Bretan, a urmat o 
degajare greșită la Costea, de 
care a profitat Țegean și a 
deschis scorul. A urmat „mo
mentul Angelescu" (care a- 
vea să mai repete figura de 
două-trei ori). Primind min
gea de 
gur la 
pidistul 
cadoul, .
peste poarta goală. în 
din urmă, bucureștenii 
egalat (min. 35), grație efor
tului lui Codreanu, urmat de 
luftul lui Dragomir de care 
a profitat Petreanu. Rapid, 
eu un Dumitru excelent (a 
executat cîteva lovituri libe
re, în min. 25 în bară, de 
mare maestru), nu mai poate 
schimba totuși scorul. Proba
bil că ei s-au așteptat s-o 
facă după pauză.

Dar, în repriza a doua, s-a

la... Mărculescu, nesi- 
începutul jocului, ra
s-a uluit și a refuzat 
șutind de la 8 rr* 

■> cele 
au

Ovidiu IOANIȚOAIA

Stadion: ,,23 August", timp: înnourat, teren: mustind de apă, 
spectatori: aproximativ 10 000. Au marcat: DEMBROVSCHI (min.g 
6o și 85 din penalty. Raportul șuturilor la poartă 17—11 (pe spațiul 
porții 11—5). Raportul cornetelor 7—7.

S.C. bacAu: Ghlță 8 — Kiss 6 (min. 46 Ccmănescu 7), Catar- 
-giu 6. VeUcu-7,- Comănescu (min. 46 Volmer 8), Vătafu 8, Duțan 
8. Pană 8, Dembrovschi 9, Rugiubei 9, Sorin Avram 7 (min. 79 
Băluță). “

JIUL: Stan 10 — M. Popescu 8. Gheorghevici 7 (min. 72 Tonca), 
Stocker .8, Caramalis 6, Urme? 7 (min. 64 Sandu 7), Dodu 9, Pero- 
nescu 8, Ion Constantin 7, Libardi 8. Naldin 7.

A arbitrat: C. GHEMTGEAN -A-TUr-A-Mk. ajutat bine la linie 
de Jon Gheorghiță și V. Murgășeanu (toți din București).

Trofeul Petschovschi: 7.
La tineret-rezerve: Sport Club

6.
Bacău—Jiul 2—0 (0—0).

intrat pe teren 
rămas pe acest 
final. în față, 
a trimis doar 
— S. Bretan,

BACĂU, 30 (prin telefon, de 
la trimisul nostru).

Admirabilă luptă sportivă, 
impresionantă încleștare de 
forțe a prilejuit acest derb.y 
din zona lanternei.

Intr-adevăr, puse pe jar de 
victoria ceferiștilor clujeni, 
vizionată în deschidere pe 
micul ecran, Sport Club Ba
cău și Jiul au făcut risipă de 
energie, oferindu-ne ug meci 
de un dinamism rar întîlnit 
în campionatul nostru, în po
fida cîmpului de joc greoi, 
mustind de apă pe mari por
țiuni. A atacat, firește, for
mația gazdă (beneficiară a 
terenului propriu și lansată 
în ofensivă, din primele mi
nute, de un public pe cît de 
atașat față de idolii săi, pe 
atît de nedrept vizavi de echi
pa vizitatoare), dar Jiul s-a 
apărat azi exemplar, cu su
perioritate numerică, 
(zonă combinată cu 
om), și nesperat de 
condițiile forcingului 
Și cînd combinațiile 
te au creat breșe în 
oaspeților, a intervenit salva
tor (min. 1, 11, 12, 14, 30, 34, 
35) portarul Stan, care a plon-

metodic 
om la 

lucid în 
băcăuan, 
derutan- 

16-le

jat curajos la picioare sau a 
scos incredibil, de la păian
jen.

O întreagă „peluză- s-a mu
tat după pauză în partea o- 
pusă pentru a vedea de a- 
proape golul care plutise a- 
menințător timp de 45 minu
te. Șl l-a văzut abia în min. 
60 cînd, după o țesătură de
rutantă de pase, pe aripa 
dreaptă, Duțan a schimbat 
brusc pe partea opusă în ca
reu, de unde Dembrovschi a 
reluat puternic, cu dreptul, 
înscriind în stingă lui Stan, 
mascat de coechipieri. Era 
primul gol marcat în actualul 
campionat de omul nr. 1 al 
băcăuanilor și evenimentul a 
fost sărbătorit de coechipieri 
cu sărutări pe gazon în stil 
sud-America. Dorind acum 
egalarea, fotbaliștii petroșe- 
neni ies mai mult la joc, slă- 
bindu-și deliberat defensiva, 
pusă la grea încercare în min. 
66 și 72, de Pană, și respec
tiv Sorin Avram, ale căror 
șuturi din interiorul ca
reului sînt oprite in extre
mis de inimosul și vigilentul 
Stan. în condițiile jocului mai 
deschis, fazele de gol se mu-

tă și la poarta Iui Ghiță pe 
care. în min. 79. la o lovitură 
},iberă, executată cu.. _ efect, 
peste .zid,. dg .Lib.a.rdi, Ți va 
ocroti ' bara transversală. Tot 
Libardi va prelungi balonul 
pu .capiii Jmin. 84) de la mar
ginea careului mic, însă Ghi
ță, bine plasat, va reține pe 
linia porții. Cu 5 minute îna
inte de sfîrșit, tabela de mar
caj se modifică. Rugiubei țîș- 
nește pe partea dreaptă în 
careu fiind oprit din cursă de 
Tonca prin mijloace neregula
mentare : 11 m clar, transfor
mat cu precizie de Dembrov
schi. Firește, meciul este ju
cat. Publicul aplaudă forma
ția. băcăuană, dar și echipa 
Jiul părăsește terenul cu frun
tea . sus, întrucît azi și-a adus 
și ea contribuția la reușita 
spectacolului.

G. NICOLAESCU

petrecut un fapt totul
neașteptat. Echipa locală, a 
renăscut parcă, din propria-i 
cenușă. Raportul de forțe s-a 
schimbat de așa manieră de 
nu știai care-i candidata la 
retrogradare și care sînt pre- 
tendenții la titlu. Scăpați de 
complexul de inferioritate, 
eliberați de teama de a nu 
pierde, clujenii au desfășurat 
un fotbal în continuă mișca
re, rapid și eficace. Și totuși, 
în fața unor atacuri repetate, 
susținute excelent de funda
șii Roman și Fanea Lazăr, 
apărarea rapidistă a început 
să se clatine. După ce Ange
lescu s-a jucat cu o ocazie 
rarisimă (min. 63) gazdele 
n-au mai iertat nimic și a» 
punctat prin Fanea Lazăr 
(min. 73) și Soo (min. 84) în 
urma tinor faze frumoase, 
dibaci construite. Tn min. 78 
Rădueanu era să mai pri
mească un gol, dar l-a salvat 
bara, la șutul lui Soo. La 
3—1, partida era jucată. Clu
jenii realizează o victorie 
meritată, indiscutabilă. Rapid 
e stopat din cursă printr-o 
înfrîngere severă, care poartă 
amprenta jocului slab (ex
cepție Dumitru) deși ar exis
ta scuza accidentării lui 
Neagu. Apărarea bucureștea- 
riă, altădată punctul 
avut la Cluj o 
ștearsă.

Constantin

forte, a 
evoluție

ALEXE

ARADENU AR FI MERITAT 
UN REZULTAT EGAL

cu deosebire în repriza se
cundă.

Craiovenii au avut șansa să 
deschidă scorul foarte de
vreme, încă în min. 4 de 
joc, cînd Țarălungă (extrem 
de activ și de laborios în pri
ma parte a partidei) l-a dri
blat pe Birău, a făcut o cursă 
frumoasă pe extremă, a cen
trat în careu și mingea (ne
interceptată de Pojoni, care 
a alunecat si a căzut într-un 
moment decisiv) a ajuns la 
Oblemenco, iar acesta (rămas 
singur în apropierea liniei 
de 6 m) a trimis-o fără di
ficultate în plasă, 
nuare, tot gazdele 
inițiativa, dar ele 
ocazii prielnice de 
scorul în min. 30 
menco, -reținut cu 
de Vidac) min. 40 
încurcat în cîteva . ... 
inutile în careul advers) 
min. ’
blocat de Pojoni), 
la pauză avantajul ... __
fără îndoială) rămăsese de 
numai un gol în favoarea lor.

După reluare, în mod sur
prinzător, craiovenii au cedat 
aproape total inițiativa în

In conți
nu deținut 
au ratat 
a majora 

(șut Oble- 
dificultate 
(Ivan s-a 

driblinguri 
: șt

44 (șut puternic Niță, 
~ ’ astfel că

(meritat,
OBLEMENCO

Stadion Central, vreme închisă, t__
fundat. Spectatori aproximativ 15 000. ______ _______________
(min. 4). Raportul șuturilor la poartă 14—14 (pe spațiul porții 6—4).

Raport de cornere 8—7.
universitatea: Papuc 9 — Niculescu 7. Smarandache 8, 

Deseinlcu 8, Velea 7, Strimbeanu 6, Ivan 7, Niță 6. Neagu 5 (min. 
46 ‘ Bălan 6), Oblemenco 8, Țarălungă 8.

U.T.A.: Vidac 7 — Birău 7. Lereter 8. Pojoni 7. Popovici 8, Do- 
mide 8, Petescu 7. Broșovschl 8, Sima 6, Kun II 6 (min. 73 Callnin 
6), FI. Dumitrescu 7.

A arbitrat C. NICULESCU ajutat la linie
C. « ostiei și Al. Văduvescu (toți din București).

Trofeul Petschovselii: 9.
La tineret-rezerve: Univ. Craiova—U.T.A. 3—0 (1—W.

teren alunecos, pe alocuri des- 
::::. A marcat oblemenco

favoarea oaspeților din Arad 
care, de altfel, și-n prima 
repriză practicaseră Un joc 
deschis, destul ‘de curajos în 
atac, Papuc fiind nevoit 
(în min. 38) să plonjeze la 
picioarele lui Sima pentru a 
evita golul.

In această a doua parte 
a domi- 

creat nu- 
favorabile, 
imprecizia 

șir

și la propriu
TIMIȘOARA, 30 (prin telefon, 

de la corespondentul nostru).
Norii amenințători 

tea jocului, care s-au 
format, din min. 10, în ploaie, 
cît și poziția în clasament a 
celor două formații, au atras 
la stadionul C.F.R. doar 2 000 
de spectatori, dar și aceștia 
au plecat decepționați de ca
litatea jocului. Dacă în pri
ma repriză am asistat la cî
teva acțiuni mai apropiate de 
■fotbal, în partea a doua, timp 
de aproximativ 20 de minute, 
am fost martorii unui... alCJ 
de joc. In plus, „tensiunea' 
din teren s-a soldat 
rie de neregularități 
bele părți, care l-au 
nat pe arbitru să 
cartonașe galbene 
Chimiuc, Tufan) pentru liniș
tirea spiritelor încinse. Spec
tatorii prezenți se întrebau, 
pe bună dreptate, de ce atîta 
„dîrzenie", ca și cînd se dis
puta o finală de mare impor
tanță. In asemenea condiții, 
pe un teren alunecos și o 
ploaie continuă, spectacolul 
fotbalistic oferit a fost depar
te de cerințele unuia de di
vizia A.

Și acum citeva momente 
mai importante din cele 90 
de minute : min. 15 — o com
binație reușită între Ologu și 
Caraman este terminată cu 
un șut plasat pe care Corec 
îl reține. Peste trei minute, 
Pîrv . demarează pe dreapta, 
centrează și Panici reia de 
la 7 m pe lîngă bară. în min. 
29, Bojin are ocazia de a des-

și la figurat...

...

de

a meciului, U.T.A. 
nat teritorial, și-a 
meroase situații 
dar pripeala și 
înaintașilor săi într-un 
întreg de faze la poarta ■ lui 
Papuc (ca și intervențiile 
prompte și spectaculoase ale 

au 
de un rezultat de 

care-1 merita cu
goalkeeperului craiovean) 
privat-o 
egalitate pe 
prisosință.

Consianîin FIRANESCU

dinain- 
trans-

altfel
L<4 

cu o se- 
de am- 

determi- 
împartă 
(Stoica,

Stadion C.F.R.; teren alune
cos; ploaie in tot cursul jocu
lui ; spectatori 2 000. Șuturi la 
poartă 17—11 (pe spațiul porții 
7—4). Raport dc cornere 3—4.

C.F.R.: Corec 9 — Pîrvu 7, 
Bodrojan 8, Mehedinți 8. Boc
șa 7. Donca 6, Chlmiuc 6. Pe
riat 6, Floare? 7, Bojin 4 (min. 
77 Regep), Panici " ""
Seceleanu 6).

FARUL: Popa 8 
N. Constantinescu . 
cu 8. Ghirca 6, Tănase 7 (min. 
83 Pleșa), Tufan 7. Ologu 5, 
(min. 46 i. Constantinescu 6). 
Caraman 6, Oprea 7, Turca 7.

A arbitrat M. BĂDULESCU
ajutat la tușă de 

St. Patcov ?i Z. Szilagy (toți 
din Oradea).

Trofeul Petschovselii: 9.
La tineret-rezerve: C.F.R. 

Timișoara — Farul 3—0 (2—0)

5- (min. 46

— Stoica 6,
7. Antones-

chide scorul, dar nu ajunge 
mingea care-1 depășește de 
puțin. Peste două minute, O- 
prea taie răsuflarea în tribu
ne cu un șut razant cu bara, 
în min. 34, Pîrvu șutează de 
la 35 de metri în bară. în re
priza secundă plouă mai des, 
atmosfera pe teren devine în
cărcată, iar noi, în carnet, no
tăm neregularități care um
bresc aspectul jocului. Spec
tatorii, plouați la propriu și la 
figurat, răsuflă ușurați cînd 

’ M. Bădulescu fluieră 
unui joc care dacă 
prelungea cu încă

arbitrul 
sfîrșitul 
se mai 
două reprize poate că tot nu 
ar fi oferit un gol...

Petre ARCAN

PRONOSPORT
Așa arată o variantă cu 13 
rezultate exacte la concursul 

Pronosport nr, 22, etapa 
din 30 mai 1971 

î. Dinamo-Petrolul
II. Steagul roșu-Steaua

III. C.F.R. Cluj-Rapid
IV. S.C. Bacău-Jiul ’
V. Univ. Cv.-U.T. Arad

VI. F.C. Argeș-„U“ Cluj
C.F.R. Tim.-Farul

x 
î
î 
î
î

X
XVII.

VIII. C.F.R. Paș.-F.C.Galați 1 
TX. Ceahlăul-Sp. studen. jX

1
i l

XL C.S.M. Reș.-Olim. Or f .■
XII. C.F.R. Arad-Min. A. 1

XIII. Gl. Bistrița-Vag. Arad X
FOND

427.475.
Plata premiilor pentru a- 

cest concurs se va face ast
fel : în Capitală începînd de 
Ia 4 iunie la 15 iulie 1971. 
In (ară de Ia 8 iunie Ia 15 
iulie 1971.

Rubrică redactată de 
Loto-Pronost>oit

DE PREMII LEI



LJ ROLAND GARROS ÎNCEP SĂ SE PROFILEZE 
POSIBILII CÎȘTIGATORI

llie Năstase intilnește în „optimi" pe polonezul Tadeus Nowicki
PARIS, 30 (prin telefon, de 

Io trimisul nostru special).
Ziua de duminică a făcut

o triere foarte serioasă prin
tre concurenții rămași în 
întrecerea celor cinci probe 
ale campionatelor de tenis de 
la Roland Garros, deși, 
trebuie să precizez, sur
prizele par să fi dispărut 
de pe tabelul de rezultate, cel 
puțin la simplu masculin, toți 
favorițiî trecînd 
bopul ,.16*-imilor 
Printre aceștia și 
Tadeus Nowicki, cel care va fi 
adversarul lui II ie Năstase în

acesta handicapat — e drept 
— de o întindere mnsculară.

Mai notăm pe partea cea
laltă a tabelului, cu care 
Năstase ar putea avea inter
ferență doar în finală, victo-

australianca Margaret Court, 
este eliminată din competiție. 
Cîștigătoarea de anul trecut a 
„marelui șlem“ se înclină în 
fața fostei sale compatrioate, 
blonda Gail Chanfreau.

Probabilii cîștigători încep 
să se profileze la orizont...

cu bine 
de finală, 
polonezul

„optimi". în ziua următoare 
(n.n. luni). Tînărul purtător 
al nr. 2 în clasamentul te- 
nismenilor polonezi a impre
sionat prin precizie și com
bativitate, dispunînd de un 
adversar de talie, cum este 
sud-africanul Frew McMillan,

Inalntea încheierii marii 
competiții de la Roland Gar
ros, clasamentul în întrecerea 
dotată cu „Grand Prix" 
F.I.L.T. este următorul:

1. Năstase 59 p, 2. Kodes 39 
p, 3. Barthes 36 p, 4. Taylor 
31 p, 5—6. Drysdale și Gime- 
no 30 p, 7—8. Richey și Smith 
25 p, 9—10. Jauftret și Szoke 
23 p, 11. Franuiovici 22 p, 12. 
Tiriac 20 p. 13—14. Goven și 
Proissy 18 p. 15—16. tvanovici 
și Ph. Moore 14 p, 11—19. 
Okker, Graebner șl Zednik 
12 p.

REZULTATE TEHNICE :

TRAIAN MARCU A CÎȘTIGAT
TURNEUL DE LA KIEV
La Kiev s-au încheiat cam

pionatele internaționale de 
tenis ale U.R.S.S. rezervate 
juniorilor.. Au luat parte ti
neri tenismenj din Cehoslova
cia, Polonia. Ungaria, U.R.S.S. 
și România. Avînd o evoluție 
superioară, reprezentantul Ro
mâniei, Traian Marcu a reu
șit să cucerească titlul la pro
ba de simplu.

Rezultate, simplu juniori, 
turul 1 : Marcu — Pugiev 
(U.R.S.S.) 6—3. 7—5. turul II: 
Marcu — Boiko (U.RiS.S.) 
4—6, 6—1. 6—2, sferturi : 
Marcu — Borisov (U.R.S.S.) 
6—3, 9—7. semifinale : Marcu 
— Bogomolov (U.R.S.S.) 6—3, 
6—2. finala : Marcu — Ahme- 
rov (U.R.S.S.) 6—3, 6—8, 6—1;

ria obținută de iugoslavul 
Zeliko Franuiovici asupra a- 
mericanului Tom Gorman. 
Să reamintim că reputatul 
campion iugoslav va fi oas
petele Bucureștilor la finele 
săptămînii viitoare pentru 
semifinala europeană a „Cu
pei Davis".

Kodes, Richey, Barthes, 
Jauffret stat și ei prezenți 
între primii 16 calificați, ceea 
ce anunță întîlniri din ce în 
ce mai interesante.

Trecînd și la celelalte pro
be. notăm calificarea pentru 
„sferturi" a două perechi 
masculine americane, Ashe- 
Riessen și Lutz-Pasarell. La 
fete se profilează o semifi
nală care îi va agita, fără 
îndoială, pe parizieni: Fran
co i se Durr joacă împotriva 
australiencei Evonne Goola- 
gong.

în sfîrșit. pentru ca ziua să 
nu treacă fără nici o surpri
ză, iată și una de proporții. 
Capul de serie nr. 1, al tur
neului de simplu feminin,

Simplu băieți (,,16“-imi) : 
Goven — Pietrangeli 6—4, 
6—4, 3—6, 6—1 ; Nowicki — 
McMillan 3—6 6—1, 8—6,
6—2 ; Barthes — Ryan 9—7, 
6—1, 6—2 ; Franuiovici — 
Gorman 6—3, 6—1, 7—5 ; 
Gulyas — Bowrey 6—2, 6—2, 
6—2 ; Richey — Dybley 6—1,
6— 3, 8—6 ; Lutz — Kuki 6—1,
5— 7, 5—7, 6—4.6—4;Proisy — 
Pinto Bravo 6—1, 6—0, 6—3 ; 
Jauffret — Chanfreau 6—3,
7— 5, 6—1 ; Kodes — Carmi
chael 6—4, 9—7, 6—2.

Dublu băieți (optimi): Ashe, 
Riessen — Molina, Velasco
6— 2, 13—11. 8—6 ; Lutz, Pa- 
sarell — Lechly, Moore 6—8, 
3—6, 10—8, 6—4, 6—4 ; Bow
rey, Maud — Franuiovici, 
Ryan 7—9, 6—3, 6—4, 6—2.

Simplu femei: Chanfreau
— Court 6—3, 6—4 ; Bowrey
— Shaw 6—1, 6—2 ; Durr — 
Stove 7—5, 5—7, 6—4 ; Ri
chey — Rossouw 7—5, 6—2.

Radu VOIA

Turneul socialiste la scrimă
(Urmare din pag. li

Fascu 2, Ardeleanu 2 ; Ale
xandrov 1, Szalay 1, Ostafi 1). 
în ultimul meci (cu echipa 
U.R.S.S.), Drîmbă a realizat 
2 v, Ardeleanu 1 v, iar Pas- 
cu și Vicol nu au obținut 
nici o victorie.

O comportare meritorie a 
avut formația secundă a flo- 
retistelor noastre (Alexan
drov, Szalay. Văduva, Moro- 
sân și Ostafi) care a termi
nat în clasamentul grupei 
pe locul II și în cel final pe 
locul IV. Echipa România II 
a întrecut formațiile Cubei 
și Bulgariei cu același scor 
(9—3) cedînd ,.4-lui” sovie
tic cu 3—9 (ca și prima noas
tră echipă). în turneul final, 
echipa noastră secundă a ce
dat. la mare luptă, teamului 
maghiar cu 7—9.

Alte rezultate : U.R.S.S.-
Bulgaria 9—0 ; U.R.S.S.-Cu- 
ba 9—4 ; Cuba-Bulgaria 8—6; 
Ungaria—R.D.G. 9—3 ; Un- 
găria-Polonia 9—6 ; Polonia- 
R.D.G. 9—1 (1); R.D.G.-Bul- 
garia 9—5 (pentru locurile 
7—8); Polonia-Cuba 9—5 
(pentru locarile 5—6). Clasa
ment final: 1. U.R.S.S. 2v 
(22 a.c.); 2. România I 2 v 
(21 a.c.); 3. Ungaria 1 v ;
4. România II 0 v.

Turneul de spadă pe echi
pe ,s-a soldat cm o serie de 
rezultate surprinzătoare (mai 
ales ca dimensiune a scoru
lui). Astfel, în grupa. I, e- 
chipa Ungariei a terminat pe 
primul loc întrecînd cvarte

tul spadasinilor sovietici cu 
8—4 (Erdds 3. Mona 3, Var
ga 2 ; Kriss, Rasolko, Nikan- 
cikov, Modzolevski — cite
I v) după ce mai înainte s-au 
întrebuințat serios ca . să 
dispună de echipa România
II cu 9—6. în grupa a II-a 
garnitura primă a României 
(Szepesi, Duțu, Istrate, Pon- 
graț) a realizat 3v: cu Bul
garia 9—2 (Duțu 3, Istrate 2, 
Szepesi 2, Pongraț 2); cu 
Cuba 9—5 (Pongraț 4. Duțu 
2, Istrate 2 ; Szepesi 1); cu 
R.D.G. 8—7 (Pongraț 2, Istra
te 2, Duțu 2, Szepesi 1).

Ultimele două . meciuri din 
turneul final susținute de spa
dasinii,noștri s-au încheiat cu 
rezultate care nu i-au avanta
jat : 9—4 cu U.R.S.S. (Istrate: 
5—3 cu Modzolevski și 5—1 cu 
Nicancikov, Duțu-Modzolev- 
skî 5—3, Sepessi-Nicaricikov
5— 3) și apoi 8—6 cu Ungaria 
(1—3, 4—4, 5—7). Spadasinii 
noștri s-au apropiat pînă la
6— 7, dar, în continuare, Is
trate n-a putut trece de Er- 
doss, în fața căruia a pierdut 
la 0. Meciul n-a mai con
tinuat deoarece în eventuali
tatea unui meci egal, ungu
rii ar fi avut avantaj la tușe. 
Pentru România au punctat 
Istrate, Sepessi și Pongraț, fi
ecare de cite două ori.

Clasamentul final al pro
bei de spadă : 1. U.R.S.S.,
2, Ungaria, 3. R. D. Germană, 
4. România, 5. Polonia, 6. Cu
ba, 7. România II, 8. Bulgaria.

Două meciuri in campionatul 
european de fotbal:

U.R.S.S.-Spania 2-1; Irlanda-Austria 1-4
FINAL PASIONANT 

LA MOSCOVA

■La Moscova s-a desfășurat 
duminică întîlnirea dintre re
prezentativele U.R.S.S. și Spa
niei contînd pentru grupa a 
IV-a a preliminariilor cam
pionatului european de fotbal, 
în fața celor peste 100 000 
de spectatori prezenți. pe sta
dionul de la Lujniki, cele 
două formații s-au angajat 
într-o luptă pasionantă. La 
capătul unui joc spectaculos, 
cu un final în care s-au mar
cat toate golurile, echipa 
U.R.S.S. a cîștigat cu 2—1 
(0—0).' Primul gol a fost în
scris de Kolotov în min. 79. 
Patru minute mai tîrziu, în 
urma unei combinații fru
moase. gazdele măresc scorul 
prin Sevcenko. Cu trei mi
nute înaintea sfîrșituluî par
tidei Rexach (Spania) reduce 
din handicap.

Clasamentul grupei a IV-»

1. Iei. de Nord 3 î » 1 8—3 4
S. Spania 3 2 0 1 6—2 4
3. U.R.S.S 3 2 0 0 5—3 4
1. Cipru 4 0 0 4 1—13 0

Următorul meci: U.R.S.S.— 
Cipru (7 iulie).

AUSTRIA
OBȚINE PRIMA VICTORIE

La Dublin, în grupa a Vl-a 
« campionatului european, e- 
ehipa Austriei a obținut pri
ma victorie în această com
petiție. Reprezentativa Aus
trie! a dispus cu 4—1 (3—0) 
de selecționata Irlandei. Go
lurile învingătorilor au fost 
marcate de Kodat, Starek, 
Schmldradner (2), respectiv 
Tunner,

Clasamentul grupei :
1. Italia
2. Suedia
3. Austria
4. Irlanda

3 3 0 0 7—2 «
3 2 1 0 3—1 5
3 10 2 5—4 2
5 0 1 4 3—11 1

Următorul meci : Suedia — 
Italia (9 iunie).

ANGLIA — PORTUGALIA 3—0 
IN FINALA TURNEULUI 

U.E.F.A.

La Praga s-a încheiat, ieri, 
turneul U.E.F.A. rezervat ju
niorilor. în finala competiției. 
Anglia a dispus cu 3—0 
(3—0) de Portugalia. Pentru 
locurile 3—4 s-au întîlnit re
prezentativele R. D. Germa
ne și U.R.S.S. După timpul 
regulamentar de joc, scorul a 
fost egal ; 1—1. în urma e- 
xecutăriî loviturilor de la 
11 m, selecționata R. D. Ger
mane a cîștigat cu 6—4. în
vingătorii au transformat toa
te cele 5 penaltyuri, în timp 
ce fotbaliștii sovietici au ra
tat două din cele cinci lovi
turi de la 11 m.

R. F. a GERMANIEI : CAMPI
OANA VA FI DECISA ÎN UL

TIMA ETAPA

Nici penultima etapă nu a 
clarificat, în mod definitiv, 
lupta pentru titlu. Deocam
dată s-a schimbat liderul, 
în fruntea clasamentului a 
treciat Bayern Miinchen a- 
vînd un golaveraj mai bun 
(la . limită). Iată rezultatele : 
Schalke 04—F.C. Koln 2—2 ; 
F. C. Kaiserslautem-M-S.V. 
Duisburg 3—0 ; Bayern Miin- 
chen-Eintracht Braunschweig 
4—1 ; Arminia Bieiefeld-VfB 
Stuttgart 1—0; Hamburger
S. V.-Borussia. Dortmund 2—1; 
Kickens Offenbach-Eintracht. 
Frankfurt 0—2 ; Hannover 
96-Hertha 1—1; Borussia

Polonezul Zapedski 597 p 
la pistol viteză, la Kiev

KIEV, 30 (prin telefon).
După cinci zile de întreceri 
s-a încheiat competiția inter
națională de tir, dotată cu 
„Marele premiu DOSAAF". 
La proba de pistol viteză 
60 f., disputată în ultimele 
două zile, victorios a fost po
lonezul J. Zapedski cu un 
punctaj de valoare mondială 
— 597 (în manșa I 299, iar în 
manșa a II-a 298). Pe locuri
le 2—3 s-au clasat sovieticii 
I. Talu — 593 p și I. Gutov- 
ski — 592 p. Pistolarii noștri, 
dintre care doar D. Juga face 
parte din • prima garnitură, 
au ocuoat următoarele locuri i 
9. D. Iuga 586 p (291—295),

KORClNOI — GHELLER 4,5-2,5 
ILSFERTURILE“ PENTRU C.M.

MOSCOVA, 30 (Agerpres). — 
In meciul sferturilor de finală, 
contînd pentru turneul candida- 
ților la titlul mondial de șah, 
Korcinoi (U.R.S.S.) a cîștigat a 
7-a partidă în fața lui Gheller 
(U.R.S.s") Korcinoi conduce 
acum cu 4’/a—2'/, puncte.

Concursul atletic 
al ziarului Narodna Mladei
SOFIA 30, (prin telefon, de 

la corespondentul nostru). 
Timpul nefavorabil care do
mină continentul în aceste 
zile a fost prezent și la Sofia 
(frig, atmosferă mohorîtă, u- 
miditate foarte mare) ceea ce 
a constituit un serios impe
diment pentru atleții partici
pant la a 17-a ediție a con
cursului internațional dotat 
cu cupa ziarului Narodna 
mladej. Evident, atleții au 
suportat greu handicapul con
dițiilor atmoferice nefavora
bile iar organizatorii s-au vă
zut nevoiți să contramandeze 
ultimele probe ale reuniunii 
de duminică.

Concurenții români au avut, 
ca și în prima zi. o compor
tare sub posibilități. Singura 
care — poate — ar fi izbutit 
ceva, Mariana Goth, după ce 
a obținut 24,4 s în seriile 
cursei de 200 m, acuzînd un 
ușor accident nu s-a mai pre
zentat la startul finalei.

Iată acum și cîteva dintre

rezultatele înregistrate 
ziua a doua a competiției : 
BĂRBAȚI : 200 m : Loveski 
(U.R.S.S.) 21,2, Dulgherov
(Bulgaria) 21,3,. P. Bandomos 
(Cuba) 21,3; 1500 m : Tumcan 
(Turcia) 3:55,2; 400 mg : Stra- 
tos (Grecia) 51,2, Bratanov 
(Bulg.) 51,8 — record național 
egalat; 3000 ni obst.: Jeleas-, 
kov (Bulg.) 8:55,8; triplu : 
Drehmel (R.DiG.) 16,36, Czifra 
(Ungaria) 15,92, Stoikovski 
(Bulg.) 15,44; prăjină: Hleba- 
rov (Bulg.) 4,50; înălțime: 
Tarmak (U.R.S.S.) 2,08, Bog
danov (Bulg.) 2,08, Tihany 
(Ung.) 2,05... 7. Șerban loan 
(România) 1,95 m (a doborît 
de trei ori la 2,00 m); FEMEI: 
200 m : Venkova (Bulg.) 24,7; 
1500 m : Onbasieva (Bulg.) 
4:35,4; 100 mg : Kosniciarska 
(Bulg.) 14,0, Jurukova (Bulg.) 
14.2; disc: Illgen (R.D.G.) 
60.10 m, Menis (România) 
57.82 m. Bramen (Cuba) 53.84 
m.... 5. Lesenciuc (România) 
49,02 m.

MECIUL PITEȘTI-PLEVEN

A FOST CÎȘTIGAT OE GAZDE
PITEȘTI, 30 (prin telefon, 

de la corespondentul nostru). 
Pe stadionul atletic din lo
calitate a avut loc întîlnirea 
dintre reprezentativa jude
țului Argeș și cea a regiunii 
Pleven (Bulgaria). Atleții ro
mâni au obținut victoria cu 
193—147 p.
400 m i 
5 000 m : 
m obst. 
țime : I 
ciocan : 
FEMEI 
lungime : 
m ; disc :

Cîteva rezultate t
M. Bălan 49,91

Milea 15:08,6; 3 000 
t.: Goanță 9:17,0 ; înăl- 
Stepanov (PI.) 1,90 mi 

: Tibulschi 61,60 m ;
: 800 m : beau 2:19,8 ț

Petrova (PI.) 5,80 
Cataramă 55,56 m.

I. FEȚEANU

BASCHETBALISTELE SOVIETICE
penlru a 4-a oară campioane mondiale

23. D. 
Ghered
569 p.

19. Șt. Popa 580 p, 
Marcel 576 p, 25. Al.
577 p și 28. M. Niță 
Pe echipe a cîștigat U.R.S.S. 
cu 2364 p, formația română 
a ocupat locul 4 cu 2318 p. 
La armă standard 3X20 f. 
senioare pe primele două 
locuri s-au clasat trăgătoa
rele din R.D. Germană Mar
ea Nabel — 575 p și Mariane 
Kassel — 571 p. Pe locul III 
— Eulania Rolinska (Polonia) 
569 p. Locurile ocupate de 
sportivele noastre : 9. Vero
nica Stroe — 560 p, 13. Ana 
Goreti — 554 p și 17. Edda 
Baia — 547 p. Pe echipe i 
1. R.D.G. 1707 p. 2. U.R.S.S. 
1689 p, 3. Polonia 1689 p. ... 
5. România 1661 p. Proba de 
pistol cu 
senioare 
sovietice
379 p.

aer comprimat 40 f. 
a revenit țintașei 

Rima Andreeva cu

RIO DE JANEIRO, 30 (A-
Cel de-al 6-lea 

feminin
gerpres).
campionat mondial 
de baschet s-a încheiat la Sao 
Paulo cu
U.R.S.S., care cîștigă pentru a 
4-a oară această competiție. 
In ultima zi a turneului final, 
baschetbalistele sovietice au 
învins cu scorul de 82—49

victoria echipei

(40—26) selecționata Braziliei, 
în timp ce echipa Japoniei a 
întrecut cu scorul ele 59—53 
(30—18) formația Cubei.

Clasament: 1. U.R.S.S. —; 
12 puncte ; 2. Cehoslovacia — 
10 p; 3. Brazilia — 10 p; 4. Co
reea de Șud — 9 p; 5. Japonia 
— 8 p; 6. Franța — 7 p; 
7. Cuba — 7 p.

Scoruri mari In preliminariile
C.E. de baschet masculin

în turneul
C. E. masculin 
la Ankara, echipa Iugoslaviei 
a învins cu 112—68 (56—32) 
formația R.A.U. Echipei» Iu
goslaviei și Turciei gînt caii-

preliminar al 
de baschet de

Andrea Gyarmaty — nou record
european (2:25,1) la 200 m spate

ficat* pentru turneul final de 
la Essen, Indiferent de ulti
mele rezultate P® care le vor 
obține. în partidele din ultP 
ma zi «e Intîlneso Turcia— 
Iugoslavia șl Austria—R.A.U.' 

în turneul preliminar pen
tru campionatul european de 
baschet masculin, la Cagliari, 
echipa Bulgariei a învins cu 
scorul de 105—75 echipa Bel
giei. Italia a întrecut cu 74—; 
59 echipa Albaniei. Selecțio
nata Angliei a avut zl liberă.

STEAUA - LEGIA
5—4, EA HALTERE

Cu prilejul unui concurs de na- 
tațle desfășurat la Budapesta, 
inotătoarea maghiară .Andrea 
Gyarmaty a stabilit un nou re
cord european în proba de 200 m

•pate cu timpul de 2:25,1. Vechiul 
record era de 2:25,5; fl aparținea 
aceleeașl sportiv» (In imaginea 
noastră).

SAHISTELE IN ÎNTRECERI

Toma HRISTOV

Pe pistele
BAKU. — Guram Gudas- 

vilî a stabilit un nou record 
sovietic în proba de arunca
rea discului cu un 
de 62.80 m. El a corectat 
cm recordul precedent, 
aparținea lui Liakov.

★
PRAGA. — în cadrul 

concurs atletic care a 
loc la Praga, sportivul i 
slovac Jaroslav Brabec a sta
bilit un nou record național 
în proba de aruncarea greu
tății cu performanța de 19,73 
m. Cunoscutul campion Lud
wig Danek a cîștigat proba

rezultat 
cu 8 
care

unui 
avut 

ceho-

Duminică dimineață, In sala 
Steaua din Calea Plevnel, s-a 
J""----- ■ - • Intn-

clu- 
Var- 
spor- 
Cele

desfășurat tradiționala 
nire de haltere dintre 
burile Steaua șl Kegia 
șovla. Victoria a revenit 
tivilor români cu 5—4.
5 puncte ale echipei Steaua 
au fost aduse de Ion Horto- 
pan la categoria muscă, cu 
230 kg, Z. Fiat (295 kg) la 
cat. cocoș, V, Rusu (330 kg) 
la cat. pană, F. Balaș (375 
kg) ia cat. ușoară și D. Con
stantin (392,5 kg) Ia cat. seml- 
mljlocle. Cele patru victorii 
poloneze au fost cucerite de 
C. Wrobelewcki (400 kg) la 
cat. mijlocie, L. Jaszinski (450 
kg) la cat. semigrea, Kz. 
Waszlzseckel (fără adversar), 
la cat. grea șl R. Szerwacky 
(410 kg) ia cat. supergrea.

MOSCOVA, 30 (Agerpres). 
în prima rundă a turneului 
internațional feminin 
de la Moscova, 
(U.R.S.S.) a învins-o 
țik (U.R.S.S.), iar

de șah 
Kușnir 

pe Voi- 
Eretova

de atletism
re-

V
\ -

Pe pista velodromului din 
MCEnchen s-a desfășurat un con
curs preolimpic de ciclism. Pro
ba de urmărire individuală (4900 
m) a fost cîștigată de sportivul 
vest-german Rupert Kratzer cro-

LIDER ÎN CM

Echipa Angliei a ciștigat turneul U.E.F.A. In semifinale, ti
nerii fotbaliști englezi au dispus de selecționata U.R.S.S. cu 
4_2 (in imagine, o fază din meci). In fotografie. Kozemai- 
kin (U.R.S.S.) în stingă, protejează balonul în fața engle

zului Dugdale

Monchengladbach - Rotweiss 
Essen 4—3 ; Rotwiess Ober- 
hausen-Werder Bremen 3—0. 
Primele clasate i

1. Bayern 
Borussia
Hertha 
Eintracht

3.
4.
5. Ham.

33 19 10 4 74—34 48
M, 33 19 10 4 73—34 48

33 16 9 8 61—42 «
Br. 33 16 6 11 51—39 38

S.V. 33 12 11 10 51—62 35

în ultima etapă, Bayern 
Munchen joacă 'la Duisburg, 
iar Borussia Miînchenglad-

Teiefoto : A.P.—AGERPRES
bach la 
tracht.

Frankfurt, cu Ein-

★

100 000 de spec- 
au urmărit la Lenin- 
meciuî

Peste 
ta lori 
grad meciul internațional 
dintre selecționatele olimpice 
ale U.R.S.S. și Austriei. Jo
cul s-a încheiat cu un re
zultat de egalitate t 1—1 
(1-0).

de aruncarea discului cu 
zultatul de 63,38 m.

★
PARIS. — Sprinterul fran

cez Byrame s-a clasat pe pri
mul loc în cursa de 100 m 
plat cu timpul de 10,2.

★
UDINE. — Mario Vecchiat- 

to a stabilit un nou record 
italian în proba de aruncarea 
ciocanului. în formă excelen
tă, Vecchiantto 
performanță de 
era de 68,40 m).

★
MALMOE. — 

continuă să se 
preajma recordurilor 
pean și mondial la aruncarea 
discului. El a reușit să arun
ce, cu vînt puternic din față, 
67,40 m. EI a depășit de pu
țin, apoi, o aruncare de a- 
proapc 70 m. în același con
curs, Isaksson a încercat să 
doboare recordul mondial la 
prăjină dar nu a reușit să 
sară mai mult de 5,30 m.

(Cehoslovacia) a cîștigat la 
Margareta Teodorescu (Româ
nia).

• Cu o rundă înainta da 
terminarea turneului interzo
nal feminin de șah de la 
Ohrid conduce Nana Alek- 
sandria (U.R.S.S.) cu 12 p și o 
partidă întreruptă, urmată de 
Zatulovskaîa (U.R.S.S.) —
11 Va P, Lazarevici (Iugosla
via) 11 p. Elisabeta Polihronia- 
de (România) ocupă locul 9 cu 
7Vj puncte și o partidă între
ruptă.

AL. UNSER
ÎNVINGĂTOR

a realizat o
68,74 m (v.r.

Ricky Bruch 
mențină în 

euro-

P. FRIEDERICH

HELSINKI, 30 (Agerpres).
— Concursul internațional de 
motocros desfășurat la Hel
sinki, s-a încheiat cu victoria 
sportivului Paiul Friederich 
(R.D. Germană), care a con
curat pe o motocicletă „C.Z.". 
Pe locul secund s-a clasat 
suedezul Aake Johnsson pe

CU TIMP RECORD
LA INDIANOPOLIS

NEW
— Tradiționala competiție in
ternațională automobilistică 
„Cursa de 500 miile" de la 
Inddanopolis a fost cîștigată 
la această ediție de alergăto
rul Al. Unser (S.U.A.), care a 
pilotat un (,Colt-Ford". El a 
realizat pe 500 mile (802 km) 
timpul de 3 h 10:11,56 stabi
lind un nou record al compe
tiției. Pe locul doi s-a clasat 
Peter Revson (S.U.A.) care a 
sosit după 23 sec., urmat de 
Foyt.

YORK, 30 (Agerpres).

(R.D. GERMANĂ)

DE MOTOCROS
„Maico", urmat de vest-gep- 
manul Adolf Weil pe „Mai
co", belgianul Roger de Cos
ter pe „Suzuki" etc.

în urma acestor rezultate, 
în clasamentul campionatului 
mondial (clasa 500 cmc) con
duce Paul Friederich cu 42 
puncte.

Concurs prcoliinplc de ciclism
nometrat 'In 
său Herbert 
primul loc In cursa de 1 000 rn 
cu start de pe loc, realizînd 
timpul de 1:10,3.

4:S7,2. Compatriotul 
Honz s-a clasat pe

HOTĂRlRILE
CONGRESULUI F.I.S.
BELGRAD, 80 (Agerpres). 

— în localitatea OpatSja (Ia- 
goslavia) se desfășoară lucră
rile celui de-al 28-lea Con-1 
greș al Federației Internațio
nale de schi. Participă 40(1 
de delegați din 35 de țări, 
printre care ți România.

Particlpanțli Ia Congres an 
aprobat noile reguli privînd 
statalul de amator al schio
rilor prin care se interzice 
acestora să atabllească con
tacte ca firme comerciale ți 
să primească sume de bani 
în scopiri de a face reclamă 
diverselor mărci de schiuri. 
Sta» admise numai Indemni
zațiile de concurs ți pentru 
perioadele de antrenament, 
stabilite de federațiile națio
nale. Pe de altă parte, pre
ședintele federației, Marcședințele federației,
Hodler, a declarat că va de
pune toate eforturile pentru 
ca schiorii suspendați de că
tre Comitetul Internațional 
olimpic să poată lua startul 
la Jocurile Odimpladei albe 
de Ia Sapporo.

Congresul federației inter
naționale de schi a stabilit 
ca viitoarele campionate mon
diale din 1974 să se desfă
șoare la Saint Moritz (Elve
ția), probele alpine și Falun 
(Suedia), probele nordice. 
Congresul a hotărât de ase
menea ca, enuî viitor, în 
stațiunea de sporturi de iar
nă Iugoslavă Planl'ca să se 
dispute primul campionat 
mondial de ,<zbor" cu schiu- 
rile, de la trambulină.

Lotul polonez 
pentru C.E. de box

VARȘOVIA, 30 (Agerpres). 
Federația poloneză de box a 
definitivat echipa care va 
participa la cea de-a 19-a edi
ție a campionatelor europene 
de la Madrid. In ordinea celor 
11 categorii de greutate, vor 
reprezenta culorile poloneze 
următorii pugiliștl i Rojek, 
Blajinski, Gotfryd, Tomc'zik, 
Sczepanski, lakubowski, Pe
tek, Rudkowski, Stahurski, 
Gortat și Denderys.

Echipa poloneză va pleca 
spre Madrid Ia 9 iunie.

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
Continuindu.și turneul in S.U.A., 

masculină de 
a jucat la 

o selecționată 
i învins-o 

scorul de 98—37 (37—40). Aceasta 
a fost cea de-a 7-a victorie con
secutivă obținută de baschetba- 
llștii sovietici.

reprezentativa 
baschet a U.R.S.S. 
Albuquerque cu < 
locala pe care a. cu

La Sofia s-a disputat întîlnirea 
internațională amicală de hand
bal dintre echipele masculine 
Akademik Sofia și S. C. Leipzig, 
lua capătul unui 30c echilibrat 
victoria a revenit gazdelor cu 
13—12 (8—4)^

In continuarea turneului pe ca- 
re-1 întreprinde în Republica 
Sud-Africană, selecționata de 
rugby a Franței a jucat la Jo
hannesburg cu o reprezentativă 
din. Transvall. Rugbyștii frân

au obținut victoria cu 
de 20—14 (0—0).

cezi 
scorul

B
Cursa 
listică 
a fost, 
austriac Nile! Lauda, 
rai, care a concurat pe

internațională automobi- 
desfășurată la Sălzburg 
cîștigâtu d e concuren tu l 
Nlld Lauda. înving&to* 

o ma-

i.

șină „Chevron", a realizat, o 
medie orară de 199,690 km, fiind 
urmat de italianul Arturo Mer- 

și de englezii 
și Vie

zario pe „Flat"
John Hine pe „Ctievron“ 
Elfrod pe „Lola“.

în acest meci, 
pentru „Cupa 
este egal : 1—1. 
învins cu 6—2, 
Sharpe (C), iar 
kin a dispus cu . 
6—4 de Mayo (M).

care
Davis“,
Lara
6-3.

canadianul Bel-
4—6, 6—4. 6—2«

contează 
scorul 

(M) l-a 
6—2 _ pe

Turneul internațional de 
din Berlinul occidental a 
sportivului elvețian 
Bretholz. El a totalizat în 
neul final 5 victori, fiind ... 
mat în clasament de compatrio
tul său Daniel Giger cu 3 vic
torii. Competiția feminină de 
floretă a fost cîștigată de scri- 
mera daneză Anni Max-Madsen, 
învingătoare în baraj în fața 
vest-germancei Margret Ohlsen.

■
Conțin uîndu-și turneul în Japo- 

selecționata masculină de 
a U.R.S.S. a jucat la 
cu formația „Matisita 

Voleibaliștii sovietici au

spadă 
revenit 

Alexandre 
tur- 
ur-

nia,
volei 
Saga 
Denkl".
obținut victoria cu 3—1 (15—12. 
12—15, 15—12, 15—6).

La Ciudad de Mexico se 
fășoarâ meciul 
opune echipei 
ționata Canadei. După prima zi,

de ten is 
Mexicului'

des
carc 

selcc-

Cajnpionul fondial de box la 
cat.semiușoară (ușoară clasa ju
niori) japonezul Yosiyuki Numâta 
și-a pus titlul în joc la Hiro
shima in fața australianului Lio
nel Rose. După 15 reprize ani
mate, juriul a acordat pe 
merit decizia la puncte pugilis- 
tului japonez.

Competiția automobilistică „Ra
liul Acropole" a revenit spor
tivului suedez Ove Andersson 
care a pilotat un „Alpine Re
nault". Nicolas (Franța) s-a 
clasat pe locul doi, ur-nai de 
Lampinen (Finlanda).

Selecționata masculină de bas
chet a R.S.S. Ueraincno. aflată 
'in turneu în Cehoslovacia, a 
învins cu scorul de 81 -67 
(W—33) echipa Sparta Praga.
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