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Întregul nostru popor a șărtrttorit Ziua da 1 Moi într-o aLmoiferd 
d# puternic entuziasm, de vibrant atașament faf« de politica part” 
dului, privind cu mîndrie tabloul tonic, moiestuoj, al realității 

românești contemporane, perspectivele pline de cutezanfă ale 
viitorului.

în ample adunări populare, oamenii muncii — români, maghiari, 
germani, de alte naționalități — și-au exprimat cu însuflețire, militant 
hotânrea nestrămutată de a transpune în viață directivele Concisu
lui al X-lea al P.C.R., cifrele noului Plan cincinal, menite să poarte 
România pe cutlmile progresului și ale civilizației, să asigure popu
lației un înalt riivel de viată, material si spiritual, în cadrul societății 
socialiste multilateral dezvoltate.

Pretutindeni, sărbătorirea Zilei de 1 Mai a prilejuit, odată cu evo
carea glorioaselor lupte sociale și naționale purtate de-a lungul veacu
rilor de forțeie înaintate ale poporului român, a tradițiilor eroice, re
voluționare, ale clasei noastre muncitoare, ale partidului comunist, si 
o amplă trecere în revistă a izbînzilor istorice obținute în făurirea 
vieții noi, socialiste, un angajament ferm de a duce cu succes pină 
la capăt această nobilă și uriașă operă constructivă.

în contextul realizărilor poporului nostru se înscriu organic și cele 
obfinute pe tărîmul educației fizice și sportului, activitate investită 
astăzi cu mari responsabilități, tratată — pe bună dreptate — ca o 
importanță problemă de stat. Educația fizică și sportivă a populației, 
a celei tinere mai cu seamă, a cunoscut in ultimii ani progrese remar
cabile, atît din punctul de vedere al ariei sale de răspindire cît și 
din cel al valorii. '

Dar, ținîndu-se seama de ritmurile vertiginoase înregistrate în 
toate domeniile societății noastre, este necesar ca și în acest sector
al educației fizice și sportului — acumulările de cantitate și calitate 
să fie și mai substanțiale, în pas cu toate celelalte activități îndrep
tate spre progresul și bunăstarea omului.

La această oră, sub impulsul Documentelor de partid, al apropia
tei Conferințe Naționale a partidului, socotită pe bună dreptate eve-
cuvintul de ordine, acțiunea i 
toate unitățile, la toate nivel___

Este nevoie, deci, ca și pe marele teren al educației fizice și spor
tului ea să constituie nu numai un mod de acțiune, dar și unul de 
gîndire. Va trebui extinsă aria practicării de masă a exercițiului fizic, 
va trebui ridicat și mai sus plqfonul performantelor fruntașilor spor
tului, la nivelul cerințelor contemporane pe plan mondial.

în preajma Zilei de 1 Mai, cîteva splendide performante ale repre
zentanților noștri au încălzit inimile iubitorilor de sport. Iar demon
strațiile desfășurate cu prilejul adunărilor populare au arătat vigoarea 
sănătatea, frumusețea și puterea tineretului nostru. Și astfel am avut 
viziunea trăsăturii de unire existente între marii campioni ai arenei 
și masa din care izvorăsc talentele.

Cu gîndul de a o face cît mai trainică, permanentă, pornim la 
muncă după acest 1 Mai.

SPORTUL

nimeritul politic, numărul unu al anului, PERFECȚIONAREA a devenit 
practică întreprinsă în toate domeniile, în 
Țurile !
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Azi cttaiineață a plecat spre 
Bratislava reprezentativa mascu
lină de volei a României pentru 
a participa la un puternic turneu 
international, alături de forma
țiile R.D. Germane. Cehoslovaci
ei, Bulgariei, Ungariei și de o se
lecționată a U.R.S.S. Au făcut 
deplasarea jucătorii Schreiber, 
Udișteanu. Bartha, Stamate, Oroe, 
Dum&noiu, Codol, Vranlță, Ion, 
Moculeseu, Bălaș șl Chltigot. în
soțiți de antrenorii N. Botlr, A. 
Drăgan ;1 P. Brasoveanu, de me
dicul G. Cherebețlu si de arbitrul 
internațional M. Albuț.

CROSUL TINERETULUI ! 1 CAMPIONATELE EUROPENE

ÎNAINTEA FINALEI DE LA BRĂILA
LUPTĂTORII ROMÂNI

PARTICIPARE ENTUZIASTA,
ÎNTRECERI VIU DISPUTATE

LA FAZA JUDEȚEANĂ
Pe agenda atractivelor competiții organizate in ultimele zile au fi

gurat, în majoritatea județelor, întrecerile din cadrul penultimei etape a 
Crosului tineretului, care s-au bucurat — pretutindeni — de e bună orga
nizare și de entuziasta participare a mii de concurenți.nizare și de entuziasta participare a

CLUJ Aleile Parcului sportiv al 
Universității din Cluj au cunoscut 
duminică un freamăt neobișnuit, 
întrucît la faza județeană a Crosu
lui tineretului s-au prezentat peste 
500 de tineri și tinere. Timp ex
celent, organizare perfectă, traseu 
dificil, concurenți bine pregătiți 
— iată cîteva dintre atributele 
acestei pasionante dispute patrona
tă de Comitetul județean U.T.C. 
Cluj. Iată cîștigătorii pe categorii: 
seniori: Vasile Covalcic (Dej); ju
niori I : Emil Szegedi (Turda); 
juniori II: Gh. Covaci (C. Turzii); 
senioare ■ Reghina Crișan (Cluj);

junioare I: Paraschiva Deac (Tur
da) ; junioare II: Angela Moldo
van (C. Turzii).

S-AU COMPORTAT REMARCABIL
CUCERIND CINCI MEDALII

• Gheorghe Berceanu și-a pastrat titlul continental • Echipa 

română pe locul III in clasamentul pe națiuni • I. Gabor —
medalie de argint

de

Aspect din timpul demonstrației motocicliștilor, in cadrul program ului sportiv de la stadionul Dinamo 
Foto : Dragoș NEAGU

BOCȘA. După o frumoasă defi
lare pe artera principală a orașu
lui Bocșa, cei peste 300 de parti
cipant! la etapa județeană a Cro
sului tineretului s-au prezentat la 
startul întrecerilor. Spre deosebire 
de ceilalți ani, cu această ocazie 
s-au remarcat o serie de tineri cu 
reale calități pentru probele de 
demifond. Concursul a fost dublat 
de o atmosferă prielnică, stimula
tivă. Au fost stabiliți următorii 
fruntași ai întrecerii. Fete, 
15—16 ani : Doina Moldovan 
2 Caransebeș): cat. 17—19 : 
riana Tudora (Lie. Oravița) 
peste 19 ani: Magdalena 
(Școala gen. Sighevița) : 
cat. 
gen. Rusca Montană); cat. 
ani : E. Meta (Lie. 
peste 19 ani: Otto 
Reșița).

cat 
(Lie. 
Ma
cat. 

Nistor 
băieți, 

15—16 ani : Gh. Stefănoi (Șc.
" — 17—19

Oravița) ; cat. 
Raab (U.C.M.

KATOWICE, 2 (prin telex, 
la trimisul nostru special).

Campionatele europene de 
greco-romane au luat sfîrșit du
minică seara, evidențiind frumoasa 
comportare a luptătorilor români, 
care au cucerit cinci medalii, ocu- 
pînd locul trei în clasamentul pe 
națiuni.

Iată cîteva dintre însemnările 
noastre de la ultimele gale ale 
competiției. Gheorghe Berceanu 
(semimuscă), după ce i-a învins la 
puncte pe B. Szczepanski (Polo
nia), prin tuș și min. 0,22 pe K. 
Cibaku (Albania) și pe V. Kaprol 
(R. D. Germană) în min 2,14 — el 
a susținut o partidă dificilă cu 
Vladimir Zupkov (U.R.S.S.), deți
nătorul titlului de campion mon
dial. In min. 2,25, Berceanu a tre
cut pe sub brațul adversarului, fi- 
xîndu-1 apoi pe acesta în parter 
și acumulînd un avantaj de un 
punct. La începutul reprizei se
cunde, tot cu o fixare, el s-a de
tașat cu 2—0. Spre sfîrșîtul parti
dei, lupta a devenit dramatică : 
Zupkov a atacat din toate pozi
țiile pentru a schimba soarta me
ciului în favoarea sa. insă Bercea
nu a contrat de fiecare dată și, 
în final, a obținut victoria la punc
te (4—2). In meciul următor, cu F.

lupte

Seres (Ungaria), repre
zentantul nostru ne-a 
dat cele mai mari emo
ții. La jumătatea repri
zei secunde, Berceanu 
deși condus cu 4 puncte 
tehnice, reușește să fina
lizeze un șurub, fixîndu-1 
in parter pe Sereș și din 
acea poziție l-a trecut 
pe luptătorul maghiar 
prin pod cu două cen- 
turări laterale, egalînd 
rezultatul pe tabela de 
punctaj. Cînd mai erau 
doar 26 de secunde 
pină la sfîrșîtul meciu
lui, Berceanu a execu
tat un tur de cap, du- 
cîndu-și adversarul di
rect în tuș. Totuși, con
fruntarea pentru meda
lia de aur urma s-o 
susțină în compania 
luptătorului bulgar Ște
fan Anghelov. Pină la a- 
ceastă partidă. Anghelov 
nu avea decît un punct 
tate de penalizare în timp ce Ber
ceanu avea cu o jumătate de punct 
mai mult. In cazul unui rezultat 
de egalitate sau de descalificare a 
ambilor competitori titlul i-ar fi 
revenit luptătorului bulgar. Aceas-

GH. BERCEANU — medalie de aur

și jumă- tă „tactică" pentru un astfel de 
rezultat a fost evidentă din prime
le secunde, cînd Anghelov refuza

Costin CHIRIAC

(Continuare în pag. a 4-a)

PE STADIONUL ÎN TOATE JUDEȚELE

SINAMO
Cu toată vremea tomnatică, care 

s-a abătut asupra Bucureștiului In 
aceste zile, sportivii au ținut să 
demonstreze, chiar și în aceste 
condiții puțin propice, faptul că 
nu se dau ușor bătuți, luînd parte 
la competițiile organizate pentru 
sărbătorirea Zilei solidarității oa
menilor muncii.

Primii care au apărut pe gazo
nul stadionului Dinamo — gazda 
în aceste zile a unei mari mani
festații sportive, în tribunele că
ruia s-au strîns peste 2 000 de 
spectatori — au fost judoka de la 
cluburile Rapid, Olimpia, Politeh
nica și Flacăra roșie. Ei au făcut 
o interesantă și atractivă demon
strație de judo, karate și sambo, 
mult apreciată de public.

A urmat o dîrz disputată cursă 
de 1000 m rezervată atletelor și 
una de 2000 m pentru băieți, la

(Continuare în pag. a 2-a)

BRAȘOV. Aproape 350 de tineri 
din județul Brașov au participat 
duminică dimineața la etapa care 
avea să desemneze pe reprezentan
ții brașoveni la actul final al aces
tei mari competiții de masă- în
trecerile s-au desfășurat pe aleile 
Parcului Tractorul într-o organi
zare perfectă. Iată cîștigătorii : fete 
15—16 ani : Doina Pop (Șc. gen. 8 
Brașov); cat. 17—19 ani : Teodora 
Milicescu (Șc. prof, comercială Bra
șov) ; senioare : Lenke Torok (corn. 
Bunești) ; băieți, cat. 15—16 ani: 
Gh. Vișinescu (Hidromecanica Bra
șov) ; cat. 17—19 ani: I. Grădinarii 
(Gr. șc. Steagul roșu Bv.) ; seniori : 
Tr. Ludoșanu (I.M-C.M. Brașov).

TG. MUREȘ. Peste 400 de concu- 
renți s-au întrecut în centrul Tg. 
Mureșului în cadrul etapei județene

(Continuare în pag. a 2-a)

NUMEROASE COMPETIȚII, DEMONSTRAȚII,
SERBĂRI CIMPENEȘTI, EXCURSII

Numeroase manifestații sportive
Mai s-au desfășurat în mai toate_____ ,.... DUVU.
rindu-se de participarea a numeroși sportivi din cluburile de performanță 
sau din asociațiile sportive din întreprinderi, instituții, școli sau sate, în
trecerile, demonstrațiile, drumețiile și serbările cinipenești au constituit 

__ __1 toți iubitorii sportului.

organizate în cinstea zilelor de 1 
localitățile importante ale țării. Bucu-

adevărate centre de atracție pentru

Printre numeroasele manifestări 
dedicate zilei de 1 Mai sportul a 
stat la loc de frunte în județul Ca- 
raș-Severin. Sala Olimpia din Ti
mișoara a găzduit întrecerile de 
box la care au participat sportivi 
din asociațiile C.F.R., U.M.T., Școa
la sportivă. Viitorul, Voința Lugoj. 
Cupa a revenit sportivilor de la 
C.F.R. care au cîștigat cele mai 
multe întâlniri. Pe canalul Bega 
s-au desfășurat competiții de caiac- 
canoe, reprezentanții Școlii sportive

și 2

cîștigînd „Cupa 1 Mai", iar pe tere
nul Progresul s-au întîlnit echipele 
de fotbal din campionatul orășe
nesc, cele mai bune dovedindu-se 
a fi Tehnolemn, Fabrica de mănuși 
și Electrometal. întreceri la judo, 
popice, tenis de cîmp și de masă au 
completat acest bogat program spor- 

• tiv.
★

Pe stadioanele, terenurile și să
lile de sport din Pitești, mii de

LA SFlRȘITUL SĂPTĂMÎNII, PE TERENURILE PROGRESUL

ECHIPELE
SE PREZINTĂ

ROMÂNIEI Șl ELVEȚIEI

LA STARTUL „CUPEI DAV1S"

■ ■■

sportivi și sportve s-au întrecut 
în aceste zile pentru cucerirea „Cu
pei 1 Mai“ la diferite discipline, 
sau au făcut demonstrații de măies
trie urmăriți de mii de tineri și de 
oameni ai muncii. Printre cele mai 
reușite întreceri — cu o masivă 
participare de concurenți și spec
tatori — au fost cele ale diviziei 
locale a școlilor generale desfășu
rate pe stadionul, atletic, la volei 
(Pe stadionul Voința), volei, fotbal’ 
popice (pe terenurile Petrolul, 1 
Mai, Nicolae Bălcescu, Petrochimie 
și Ștefănești), demonstrațiile de 
judo din sala Școlii sportive Viitorul, 
întrecerile de tenis de masă de pe 
mesele de beton din Parcul ștrand, 
cartierul Craiovei și calea Bucu-

(Continuare în pag. a 2-a)

Întîlnirea de fotbal România — Ungaria...

...ÎNTRE „REPRIZA BUDAPESTA" 
Șl „REPRIZA BUCUREȘTI"

Unul din numeroasele 
contraatacuri ale echipei 
României. Iată-i pe Domi- 
de și Dembrovscții în ac

țiune
Foto î Paul ROMOȘAN

RUGBYUL NOSTRU PE DRUMUL CONSTRUCȚIEI 
UNEI NOI ECHIPE NAȚIONALE9

Noul nostru „15“ a întrecut la scor naționala 
Marocului: 58-6

O Cheia evoluției bune a echipei României pe Nepstadion = spiritul 
său ofensiv de joc O Atenție la atacul maghiar! O Pentru lotul reprezentativ 

urmează 16 zile pe care le-am dori „istorice"

De cîteva zale, pe străzile Capi
talei pot fi văzute afișe mari, în 
culori, anunțînd reluarea întrece
rilor pentru „Cupa Davis“, pe te
renurile Progresul. Cum privitoru
lui nu i se spune, totuși, cînd are 
loc acest vernisaj sportiv și pe 
cine pune față în față, vom com
pleta grafica maestrului I. Molnar 
(excelentă, de altfel), precizînd de 
la început că meciul de tenis Ro
mânia—Elveția are loc în zilele de 
5—7 mai și contează pentru primul 
tur al zonei europene din competi
ția „Salatierei de argint".

Deci, ca în fiecare primăvară, aș
teptăm cu interes și justificată ne
răbdare startul rachetelor noastre 
în supremul test al tenisului. Po
sesoare a unui palmares remarca
bil — finalistă la ultima ediție — 
echipa României este cap de serie 
în prima grupă europeană, ceea ce 
explică și faptul că avem adver
sari mai puțin redutabili în primul 
tur. Cel puțin, în teoreticele calcule 
puse pe hîrtie... Altfel se prezin
tă situația în partea de jos a tab
loului, în grupa A, unde două me- 
ciuri-șoc sînt programate. chiar 
din prima rundă, anume Iugoslavia

—Polonia și U.R.S.S.—Ungaria, în 
schimb, Italia, posibila noastră ad
versară din semifinalele grupei,

CUPA DAVIS 72
(zona europeană — turul I)
GRUPA A : România — Elveția; 

R. A. Egipt — Iran ; Italia — 
Austria ; Olanda — Norvegia ; 
Iugoslavia — Polonia ; Finlanda 
— Danemarca ; U.R.S.S. — Un
garia; Liban — Maroc.

GRUPA B : cehoslovacia — 
Belgia; Suedia — Noua Zeelanăă; 
R.F.G. — Grecia ; Irlanda — 
Turcia; Spania — Bulgaria ; An
glia — Franța; Luxemburg — 
Monaco ; Portugalia este califi
cată direct.

Cîștigătoareîe celor două grupe 
se califică în semifinalele inter- 
zone : Grupa A — Zona ameri
cană ; Grupa B — Zona asiatic*.

are și ea un start ușor, întâlnind 
echipa Austriei pe teren propriu, la 
Reggio Calabria.

La ora cînd scriem aceste rtnduri, 
primii titulari ai echipei române, 
Ilie Năstase și Ion Tiriac, sînt încă 
angajați într-una din finalele de la

„Foro Italico", la Roma. Ej sînt 
așteptați să sosească acasă în 
cursul zilei de azi. La locul în
trecerii se află doar ceilalți doi 
echipieri, Petre Mărmureanu și 
Toma Ovici, conduși de căpitanul 
nejucător prof. Șt. Georgescu. Se 
află și ei în espectativă, din pricina 
timpului nefavorabil, întunecînd 
cerul bucureștean în ultimele două 
zile, ceea ce a făcut impracticabile 
terenurile viitoarei întâlniri.

Echipa Elveției este, de luni 
după-amiază, oaspete a Bucureș
tiului. Sînt prezenți Mathias Werren 
(28 ani, de 9 ori selecționat în echi
pa țării), Michel Burgener (23 ani, 
de 3 ori selecționat), Max Hiirli- 
mann (21 ani, debutant în echipă), 
Fredy Blatter (23 ani, debutant)

Adversarii noștri vin de la Viena, 
unde au susținut un ultim test de 
verificare în compania naționalei 
austriece. Rezultatele nu le-au fost 
prea favorabile, ei fiind învinși în 
8 din cele 10 partide susținute. Vic
toriile elvețienilor au fost semnate

Radu VOIA

(Continuare in pag. a 4-a)

RAȘCANU — „omul zilei" — a marcat cinci încercări. Iată-l in ctirsă 
spre butul marocan. (Fază din meciul ROMANIA — MAROC 53—6) 

Foto ; I. MIHAlCA

Citiți comentariul din pagina a 2-a

...S-ar putea spune că azi ne 
aflăm în... pauza întâlnirii Unga
ria—România, după o repriză 
foarte grea, pe care am cîștigat-o, 
pentru că un rezultat egal în 
deplasare este, de multe ori, e- 
chivalent cu o victorie.

A doua repriză este și ea foar
te dificilă — deși se joacă la Bucu
rești — pentru că este decisivă în 
stabilirea câștigătorului și pentru 
că, azi, jocul pe terenul adversa
rului nu oferă oaspeților numai 
speranțe.1 (vezi declarațiile antreno
rului Illovszky la sfîrșîtul meciului 
de la Nepstadion). ci și zone mai 
mari de activitate pentru atac și 
contraatac, situație obiectivă ex
primată în modul cel mai obiectiv 
prin rezultate ■ de tipul Anglia— 
r.F.G. 1—3 și Ungaria — Româ
nia 1—1.

înainte de a privi meciul retur, 
de Ia 14 mai, pentru pregătirea că
ruia trebuie concentrate, mai mult 
ca oricînd, toate energiile — per
formanța vizată fiind una din cele 
mai importante, dacă nu cea mai 
importantă (un loc în primele pa
tru echipe ale Europei) din isto
ria fotbalului nostru — să ne mai 
întoarcem o dată fața *spre „re
priza de la Budapesta". S-o scrutăm 
cu detașarea dar și cu minuțiozi
tatea radiologului care cercetează 
fiecare detaliu, fiecare zonă de lu
mină sau de. umbră.

Ce idei demne de pus în discuție 
a relevat partida de Pe Nepsta
dion ?

Respectând cronologia meciului, 
trebuie remarcat?. în primul rînd, 
faptul că echipa noastră a început 
crispat jocul (unii dintre titulari 
aveau să mărturisească, . la sfîrșit, 
că au tos* la debut destul de ti
morați), sub nivelul obișnuit de 
stăpînire, gcționînd mai puțin lucid 
ca de obicei.

în faza de apărare, fundașii noș
tri au fost de cîteva ori depășiți 
de adversarul direct, iar dublajul 
n-a avut promptitudinea necesară.

Jocul bun al înaintașilor ma
ghiari din această perioadă, conju
gat cu... crispairea apărării noastre, 
s-a tradus pe. tabela de marcaj 
prin golul inserts de Branikovits 
(în fața căruia Răducanu n-a mai 
avut șansa pe. care a avut-o în si
tuații similare în fața francezului 
Floch), dar trebuie să recunoaștem 
că șansa ne-a salvat de la alte două 
goluri, refuzate de bare !

Cum șansa intră adeseori în com
poziția și în viața fotbalului, iat-o 
apărind și la poarta gazdelor (în 
minutul 24), in... fericitul bocanc 
al lui Balint. care deviază în cor
ner un gol gata făcut. Geczi fiind 
iremediabil bătut la șutul lui Do- 
mide. >

Marius POPESCU

(Continuare in vag. a 3-a)

CAMPIONATUL 
DE FOTBAL 
( Divizia A )

se reia azi cu etapa a 23-a, 
dominata de duelul indirect 
U.T.A.-F.C. ARGEȘ și de 

derbyul bucureștean 

RAPID - STEAUA
Citiți amănunte in pagina a 3-a
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ln toate județele NUMEROASE COMPETIȚII, DEMONSTRAȚII, SERBĂRI CÎMPENEȘTI, EXCURSII ■ ■ ■

(Urmare din pag. I)

reștl. D» un deosebit succes i-au 
bucurat serbările cîmpenești de la 
Stefănești șl din parcul Trivale. Pe 
stadioanele din Cîmpulang șl Curtea 
de Argeș «-au desfășurat mari ser- 
bări sportive cu reușite ansambluri 
de gimnastică și alte întreceri la 
diferite discipline.

★
„Cupa 1 Mai" la volei a reunit 

12 echipe din cadrul județului Mara
mureș. Meciurile au fost dîrz dispu
tate, satisfăctnd pretențiile multora 
dintre spectatorii prezenți. Trebuie 
semnalate, de asemenea, demonstra
țiile de gimnastică și de box sus
ținute de sportivii de la C. S. Baia 
Mare care au ținut să fie prezenți 
și în calitate de invitați la serbă
rile cîmpenești de la Apa Sărată,

Mogoșa, Borșa. Aici și-au dat (n- 
ttlnlra mulți dintre labitortl băi- 
m&renl de drumeție petrecând tn 
mod plăcut două iha tn mijloc»! 
naturii.

★
în dnataa silei de 1 Mai ’>• baaa 

sportiv# de la Mlha! Kogtteieeer.» 
«-au desfășurat întreceri da oină 
dștlgate la mare lupt# de echipa 
din comun* Ciobanu. La pădurea 
Babadag, la concurs»! d» erientars 
turistică au participat 13 achipă. 
Mulți amatori de sport din Căh- 
stanța, Medgidia, Băneesa, Cerna
vodă și alte localități din Județ 
șl-ou disputat la mare luptă .Cupa 
1 Mai* la popica, bowling, handbal 
și tenis de Cîmp. întrecerile dispu
tate în acest» Sile constituie Ir. 
mare măsură începutul ur.ui vist 
program sportiv cane va E găzduit

CROSUL TINERETULUI
(Urmare din pag. 1)

a Crosului tineretului. Pe primele 
locuri s-au clasat i fete cat. 15—16 
ani i Ana Dudila (Lie. 1 Luduș); 
cat. 17—19 ani i Aurelia Filipișan 
'(Șc. gen. 8 Tîmăveni); peste 19 
ani t Margareta Csato (Inst. ped. 
Tg. Mureș); băieți, cat. 15—16 ani i 
Vasile Filitra (Șc. gen. 3 Tîrnăveni) ; 
cat. 17—19 ani i St. Smith (Șc. praf. 
Nicovala Sighișoara) ; cat. peste 
19 ani i George Codja (Asociația 
sp. Armata)

PITEȘTI. Zeci de mii de cetățeni, 
au aplaudat pe cei 1 000 de erosișt. 
prezenți la faza județeană dintre 
cej aproape 120 000 de participant 
la etapa de masă. întrecerea a fost 
foarte viu disputată la toate cate
goriile de vîrstă. Cîștigători. Cat. 
9—10 ani I Valeria Drăguț (corn. 
Uda) și Gh. Năstase (Albești de 
Argeș) ; cat. 11—12 ani I Maria Ve- 
gea (Mărăcineni) și Florian Ni- 
colescu (Pitești); cat. 13—14 ani: Ro- 
dica Stan (Corn. Fîlfan) și Florin 
Măndoiu (Cîmpulung Muscel) ; cat. 
17—19 ani i Ileana Drăghici (Pitești) 
și Cristian Vlaicu (Pitești) : cat. 
te 19 ani i Elisabeta Panel și 
Tăbăcioiu (ambii Pitești).

GALAȚI. Organizarea bună,
gurată de Comitetul județean 
U.T.C., participarea a peste 800 de 
concurenți și ardoarea cu care aceș
tia și-au disputat șansele au con
ferit actualei ediții calificativul de 
reușită deplină. Demne de 
sînt comportarea excelentă 
mărul mare de concurenți 
munele județului și din 
municipiului Tecuci.

pes- 
Ion

asi-

relevat
Și nu- 

din co- 
cadrul 

cîstigă-

torii i fete, cat 15—1» a.-.: i Ttexrîa 
Vengher (Lie. 7 Galații; cat. Î7—19 
ani i Ana Dănâălâ (Lie 4 Galați); 
cat. peste 19 ani i Aurelia Vasia 
(Inst ped- Galați); băieți, eat 
15—16 ani i Octavian Tăi j (Lie. 1 
Tecuc ; cat 17—19 ani i Tud— 
Marfa (Liceul 1 Teeocî); eat ț«ste 
19 ani i Jean Păun Ancora Gașațf).

ORADEA. Pe aleOe fruaMSuluf 
parc 
litete 
fazei județene a Crosului tinere
tului. Din cei peste 300 de parte- 
ci pan ți s-au remarcat următorii 
cîștigători pe categorii de vîrstă i 
fete, cat 15—16 ani « Bodica Butaș 
(Lie Samuel Vulcan Beiuș) și loan 
Fildan (Lie. Industrial construct:; 
mașini Oradea) : cat 17—19 an: i 
Ilona Szegecs (Lie. 4 Oradea) < 
Teodor Raita (Lîc. ind. constr. ci
vile Oradea); cai. peste 19 an;: 
Iuliana Darvai (Inst- ped. Oradea).

CONSTANȚA. în pădurea Ko- 
gălniceanu 
Constanța 
rile fazei 
neretului, 
peste 350 
fete, cat 15—16 ani i Mariana Ptrcă- 
lăbescu și Vasile Vcicu (ambii 
Medgidia); cat- 17—19 ani i
Mariana Oprea (Lie. Cobadin) șl 
Vasile Dumitru (Cernavodă); cat. 
peste 19 ani l Cornelia Diaconu 
(Inst. ped. Constanța) șl Dobre Bo- 
roș (Șc. superioară de marin# Con
stanța).

(Relatări transmise de corespon
denții noștri P. Radvanl, D. Glă- 
van, O. Gruia, I. Păuș, I. Feteanu, 
T. Siriopol, P. Lorinczi, C. Popa).

>:co'.ae Băicescu* dn loca- 
s-au desfășurat tetrecemie

PE UN DRUM BUN: 58—6 CU
Victoria categorică a rugbyștilor 

noștri asupra marocanilor nu are 
decît o valoare pur platonică. Pen
tru că Franța este aceea care a 
cîștigat din nou „Cupa Națiunilor 

ales, a 
victorii 
nostru 

Beziers

F.I.R.A.", ca urmare, mai 
acelei atît de usturătoare 
obținută în dauna XV-lui 
tricolor, anul trecut, la 
(31—12).

Dar, pe noi nu trebuie să 
preocupe trecutul. Toate privirile 
ni le ațintim acum spre viitor, pli
ne de speranțe. Temeiul unei atari 
nădejdi ni-1 dă noua noastră echi
pă națională de rugby, aceea care 
a debutat în arena internațională 
duminică pe stadionul Giulești, în 
chip magistral, surclasînd pur și 
simplu reprezentativa Marocului : 
58—6 ! Și aceasta la numai trei zile 
după ce rugbyștii marocani Intre- 
cuseră (surprinzător) la Millau, 
Franța, echipa Cehoslovaciei 
21—3.

Avem, așadar, construită (sau 
cale de a fi) o formație cvasi-nouâ, 
necomplexată și pusă pe fapte 
mari. Osatura echipei a furnizat-o. 
firește, fioul văl al XV-lui studen
ților din Petroșani, lider al campio
natului, (talonerul Ortelecan. în
chizătorul din linia a treia Florin 
Constantin, mijlocașul la grămadă 
Neagu, fundașul Bucoș și cofiai- 
cratul pilier Dinu). Deci, cinci ju
cători din Valea Jiului, cărora li 
se adaugă două valori sigure din 
Timișoara, consacratul Răicanu. 
ieri, („debutant" pe aripă) irezis
tibil (a înscris cinci încercări 9 și 
Suciu, cealaltă aripă (în rezervă 
„U“ mai prezintă un taloner. Po- 
povici, de mare clasă). în rest, in 
națională găsim cinci dinamoviști 
(Baciu, Dărăban. Nicolescu. Xica. 
Dragomirescu), doi reprezentant! ai 
Sportului studențesc (Fugigi și A- 
tanasiu și ar mai fi. în rezervă. 
Iorgulescuj, doi dintre jucătc-: 
Gri viței roșii (Pop și Pa vio vicii < 
un junior de la Rapid (Marin Io- 
nescu).

ne mai

tn 
cu

pe

tn eceșt an de către litoral»] româ-
r.ese.

★
42 de ecneurerț; din Satu Mare «-au 

întrecut te cadrul unul concurs de 
«crimă dotat cu .Cupa 1 Mai' La 
floretă Ev* Szebefa (Olimpia) «-* 
ăoved?» a S eaa mai bine pregătită,

devansîndu-Ie pe adversarele sale 
principale Emese Csengerl (Olim
pia.) și Angela Raț (Șc. sp.) Cel 
mal bun sabrer a fost St 
Kakoșl (Olimpia), urmat de că
tre coechipierii săi H. Andercc 
șl O. Nagy.

A
III II I l il ! I

î In divizia națională

DINAMO, STEAUA Șl C.A.U. LA A DOUA VICTORIE

1N ACESTE ZILE, LA PREDEAL

lei

C- BBfi

c*r» este vîrful nordic al munte
lui Clăbucetul Taurului sute și 
sute de iubitori ai priveliștilor 
largi spre Bucegi, valea Rîșnoavei, 
Predeal și munții Baiului

Un afiș plasat în inima Predea
lului, ne îndeamnă să coborîm In 
ir.dnta stadionului local. în cinstea 
zilei de 1 Mei se desfășoară, aici, 
un concurs de triatlon (80 sau 100 
m p’.at, aruncarea greutății și să
ritura In lungime), iar în conti
nuare un turneu de fotbal. în sala 
liceului este programată o altă 
competiție, deschisă formațiilor de 
volei.

Pista stadionului al cărei roșu 
«Uns evccă un vechi acoperiș de 
olane, are, totuși, un aer sărbăto
resc pentru că organizatorii i-au 
vă: uri. proaspăt bordurile și i-au 
trasa:, cu grijă, culoarele. Concursul 
psartă amprenta entuziasmului, a 
tinereții, competitorii fiind In ma
rea lor majoritate elevi al liceu
lui Predeal.

Drumeții sau simple plimbări, 
Întreceri sportive și programe ar
tistice, «u umplut programul celor 
ven-ți in frumoasa stațiune de la 
îrvoereie Prahovei, de-a lungul ce

rile de sărbătoare.

In cea de a doua reuniune a 
«triunghiularului* din Capitală, 
vtntul foarte puternic l-« incomodat 
vizibil pe alergători, astfel că marea 
majoritate a rezultatelor înregistrate 
au fost modeste. De subliniat suc
cesele clare ale atleților de la Steaua, 
datorat» unei nete superiorități în 
probele masculine, ca șl victoria pu
țin scontată a clujenilor in fața echi
pei Rapid, care a prezentat o forma
ție destul de pestriță, bazată doar 
pe clteva Individualități.

Cea mai disputată probă — lungi
mea — a reunit în concurs pe cei 
mai buni specialiști din țară. A 
cîștigat Vasile Sărucan cu 7,64 m, un 
rezultat promițător pentru actualul 
său stadiu de pregătire, care l-a 
depășit cu numai 5 cm pe record
manul probei, Mihai Zaiiaria. Mo
destă evoluția (7,38 m) lui Valentin 
Jurcă. în duelul cu Virginia Ioan 
(1,65 m), nerefâcută complet după 
accident, clujeanca Draga Comșa a 
realizat o victorie prețioasă însoți
tă și de un record personal, 1,72 m.

TN CAMPIONATUL DIVIZIONAR 
FAVORITII AU ÎNVINS PE TOATA 

LINIA

m (f) i C.A.U. 48,7. Clasament* gene
rale I C.A.U. — Argeș 181—117 (124 — 
59 băieți țl 57—58 fet*) | C.A.U. — 
Timiș 197—93 (123—54 țl 74—39) | 
Timiș — Argeș 117—175 (77—99 șl 
40—76).

P. ARCAN—eoreap.
★

BRAȘOV I (prin telefon). În ziua 
doua a etapei divizionare vremea

Suliță (f) i Ev» Z8rgB (C) 48,32 m | 
prăjină I V. Bogdan (C) 4,20 m | 
10 km marț i S. Rașcu (R) 47:49,01 
«N m 11 L Rătoi (R) 52,6, I. Burcă 
(S) 52,8,... 5. I. Crișan (C) 56,2 — 
ree. juniori H ! 200 m (f) I Valeria 
Bufanu (R) 25,0 | 200 m (b) l Gh. 
Zamfirescu (S) 22,31 ciocan i C.
Mușat (R) 53,38 m| 100 mg l Ma
riana Nedelcu (C) 14,9 | disc (f) i 
Iulia Petricică (S) 39,90 m | 4x100 m 
(b) : Steaua 42,0 ; triplusalt ! D. Ior- 
dache (S) 15,05 m ! 3000 m obstacole i 
Gh. Cefan (R) 8:43,0 ; 800 m (b) : Gh. 
Cefan (R) 1:54,0, D. Tit (S) 1:54,5) 
800 m (f) : Ileana Silai (C) 2:11,8 | 
înâlțitne (f) : Draga Comșa (C) 1,72 
m : greutate (f) I Agepsina Rusu (C) 
12.55 m ; 5000 m : Fl. Sandru (S) 
15:08.2 ; disc (b) : I. Nagy (S) 57,20 m ț 
lungime (b) : V. Sărucan (C) 7,64 m, 
M. Zaiiaria (R) 7,59 m ; 4x100 m (f) : 
Cluj 50,2. Clasamente generale î 
Steaua — Cluj 164—128 (122—61 bă
ieți și 42—67 fete) ; Steaua — Rapid 
152—109 (108-61 și 44—48) ; Cluj — 
Rapid 148—114 (83—73 .......................

★
TIMIȘOARA 2

Nici un rezultat de . . 
doua reuniune a concursului desfă
șurat pe stadionul C.F.R., cu excep
ția aruncării de 17,17 m la greutate 
a Valentinei Cioltan, care a concu
rat sub culorile selecționatei Argeș. 
De altfel, această echipă a realizat 
o neașteptată victorie, în întrecerile 
feminine, asupra reprezentativei 
C.A.U., campioană națională In 1971.

10 km marș: T. Pescaru (Argeș) 
47:02,6 ; 400 mg: C... T".———
(C.A.U.) 53,0, E. _____  .
54,4 ;
25,5,
25.9 ; 
21.6 ; 
49,74 
tării, 
fiind 
gor (C,A.U.) 
Z. Gaspar 
(b) : Elisabeta Baciu (C.A.U.) 2:13,9 
100 m g: Marcela Miloșoiu, (C.A.U.)
14.9 ; disc (b) : E. Suha (C.A.U.)
46,78 m ; 5000 m : A. Sîrbu 15:03.2 j 
ciocah : Șt. Siscovici (C.A.U.) 58,58 m î 
greutate (f) : Valentina Cioltan (f) : 
17,17 m ! lungime (b) : Șt. Lăzărescu 
(C.A.U.) 7,18 m ; înălțime (f) : Dori
na Munteanu (C.A.U.) 1,59 m ; 4x100

(prin telefon), 
valoare In a

74—39) | 
(77—99 șl

județean

a doua a etapei divizionare vremea 
a fost mal favorabilă atleților urcați pe 
cochetul stadion de la Poiana Bra
șov. Un soare blînd s-a arătat, une
ori, dincolo de creasta albită a Pos
tăvarului. Șl totuși, pista de alergări 
bine îmbibată de ploaia din ajun 
și de peste noapte n-a avut timpul 
neeesâ» ca să se zvînte, astfel că 
la fel ca în prima zi, alergătorii si 
săritorii au fost serios incomodați 
de stare moale a pistei.

Am reținut efortul solitar la pră
jină al lui Dinu Piștalu, victoriile 
brașovenilor la greutate băieți, 
5 000 m plat, 800 m fete ca Si rezul
tatul realizat de Erica Teodbrescu 
la înălțime fete (1,70 tn). In an
samblu, cu eîteva excepții, cifrele 
nu s-au ridicat la o valoare prea 
înaltă. REZULTATE: ciocan: V. 
Țibulschi (Dinamo) 60,76 m ; 10 km 
marș : R. Csunderllk (Dinamo) 46:32,2 i 
400 m garduri : G. Buhnllă (Metalul) 
55,8 • suliță (f) : Ioana Stancu (Di- 
nafno) 48,30 m î 100 m g: Elena 
Mîrza (Dinamo) 14,4 ; 200 m (f) : Ma
riana Goth (Metalul) 24,9; înălțime 
(f) : Erica Teodorescu (Dinamo)
1,70 m ; 800 m (f) : Marilena Bădi- 
țoiu (Brașov) 2:16,4 ; lungime (b) : 
E. Rotaru (Brașov) 7,00 m ; prăjină : 
D. Piștalu (Dinamo) 4.95 m ; 800 m 
plat (b) : Gh. Ghipu (Metalul) 1:55,8 ; 
200 m (b) : C. Nemeș (Dinamo) 22,3 ; 
disc (b) : V. Săiăgean (Brașov)
51,88 m ; greutate (f) : Ană Săiăgean 
(Brașov) 15,99 ; 5 000 m : O. Scheible 
(Brașov) 15:11,6 ; 4x100 ni (f) : 1. Di
namo 48,7; 2. Metalul 49,3; Clasa
ment general fete : Brașov — Meta
lul 54—50 ; Brașov — Dinamo 46—68, 
Dinatfto — Metalul 66—-41. Clasament 
genera! băieți : Brașov — Metalul 
97—85, Brașov — Dinamo 84—191, 
Dinamo — Metalul 103—74. Total ge
neral : Brașov — Metalul 151—1B5, 
Brașov — Dinamo 130—169, Dina
mo — Metalul 169—115.

Trei tnffiniri feminine și cinci mascu
line a cuprins etapa de slmbătă și du
minica din cadrul campionatului repu
blican de tenis de măsâ pe echipe. For- 
rr.ațiile favorite «u' ieșit învingătoare 
pe toată linia.

Rezaitate și eîteva amănunte de la 
meciurile disputate:

CLUJ (prin telefon). Sala Clujeana a 
găzduit două partide masculine. In pri
ma. lidera clasamentului, C.S.M., a ob
ținut cel de al șaselea succes consecu
tiv. intrecind echipa Comerțul Tg. Mu
reș cu scorul de 10—7. Punctele victori
ei au fost realizate de Doboși și Giur- 

cite patru la simplu și una la 
dublu, precum și de Bozgâ (asupra lui 
Valics cu 2—0). iar pentru învinși au cîș- 
t:»ar Naftali ’ v. Stngiorgian 2 V, Scnti- 
vani 2 v și Valics.

în cealaltă intilnire. formația oaspe, 
Progresul București a depășit neașteptat 
de categoric: H—3. pe Voința din lofta- 
litate. Autorii punctelor: Luchian și 
Slndeanu, dte 4 v, Buzescu 3 v, Caurl 
2 v și cuplul Luchian—Buzescu de la 
bucureșteni și Suciu 2 v șl Hldveghe 1 v, 
de la clujeni.

P. RADVANI — coresp.

, : Gh. Tănăsescu
D. Melinte (C.A.U.)

200 tn (f) : Liliana Leau (A) 
Alexandra Anghelescu (C.A.U.) 
200 m (b) : T. Petrescu (C.A.U.) 
suliță (f) : Angela Zirbo (C.A.U.) 
m ; proaspăta recordmană a 
Marion Becker, nu a concurat 
accidentată) : prăjină : N. Li- 

-------- 4,60 m; 800 m (b) : 
(C.A.U.) 1:53,2; 800 m

SELECȚIONATA MAROCULUI I

fi-r

in.

Rs—3oa-

din apropierea orașului 
s-au desfășurat î.itrece- 
județene a Crosului ti- 
la cere au participat 

de sportivi. CTștigători i

cercare 
cercare 
cercare

Sehostion BON1FACIU

PE STADIONUL DINAMO

9-^3

REZULTATE

CLASAMENT

și M

NEAMȚ — L XI

rrMOUM 
BLL LBESTT 
speetaUr- 
» «port

fii
0- IONTSCU

flHDareat Ana Ghe^rghe d 
ș: Brigitte Wolff de la Oa

z3Bbiî c.a București (U. 1 
NI — coresp )

NOUA ECHIPĂ A ROMÂNIEI

Desigur -nu putem considera prea 
concludentă- evoluția tricolor.lor 
prin prisma testului cu Marocul, 
care a prezentat o formație „subți
rică". cu multă intu; tie a jocului, 
dar îa același tim* l ptJ aproape 
tRalmente de M csț»-
c:tăp fizice. Totuși, ne-am pom. 
da seama despre coocepțj 
superioară a reprezectative» 
tre (la modul absoiot). desp 
culațis rapidă a batortriuă pe 
partimente și participarea b 
echipe la construire» Cecireț 
despre tehnicitatea remarcvîgjâ « 
jucătorilor, care toate luate la 
loc ne explică proporț; ie ne 
tate ale scorului, rezultat al 
prestații ce ans 
Antrenorii AL T 
Demian si Th. 1 
se pare, pe calea 
licităm și ma! eu 
rajăm să persiste pe 
pe care l-am dori eft

Punctele echipei nnartre 
realizate de BWr«a« — S tn» 
(min. 3, 14. 46. 44 d «1. Pt 
încercări (mia. 46 ș: 63}. Fi 
încercare (min. 7). DărMaa

531. Orteieaa 
27). «Uaatfa 
631. ParlavM
7». Ititcws — J tr»-»-

Cupa 1 Mai"

Mihai BIR A

BRAȘOV (prin telefon), 
masculini ți feminină ale

Garniturile 
_ . Politehnicei

București au evoluat in sala de sport de 
la Poiana Brașov în compania echipe
lor brașovene Voința (băieți) și Rapid 
(fete), tn ambele, victoriile au revenit 
sportivilor din Capitală, la capătul unor 
jocuri echilibrate și disputate cu ardoa
re. Rezultate, masculin: Politehnica
(Gheorghe 4v. Antal 3v, Bobocică 2 v 
și dublul Gheorghi 
(Teodorescu 
Kakos 1 v) 
(Crișan 
Corodi 
5—».

VOINȚA BUC, UNIV. TlM.

AXAI) 
Cni

»v, 
n-.

-Boboclcă) — Voința 
îv, Macovei 2 v. Ancei 1 v, 

10—7: feminin: Politehnica 
Spiridon 2v) — Rapid (M. 
H. Corodi lv, Hariga lv)

c. GRUIA coresp.

Dinamo. MetalnL S-
CA.II. La cepsmi cau
te treceri, li fe te a cișiiis:

(prin te’.efnu). In cele două in- 
feminine susținute de campioana 

țârii. Voința Arad, gazdele au înregis
trat scoruri maxime. •. împotriva e- 
cJvpeîor Spartac I și n din București. 
Eeonora Vlalcov, Magdalena Lesai și 
F-’d th Krejec au obținut in fiecare în
trecere cîte tre-* victorii.

La băieți insă. Locomotiva București 
a dispus de Voința Arad cu lfr—7.

GH. NICOLAIȚĂ — coresp.
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și Galați

• Penicilina a pierdut 
prin reprezentare și are 
mai puțin.

un meci 
un pur.ct

GALAȚI 2 (prin telefon) 
sporturilor din localitate 
tinuat partidele turneului 
chet contînd pentru campionatul 
național masculin. Iată, pe scurt, 
relatările ultimelor întreceri:

DINAMO BUCUREȘTI — RA
PID BUCUREȘTI 75—64 (37—37). 
întrecerea a fost mai echilibrată 
doar în prima repriză. După pau
ză. formația dinamovistă, cea mai 
în formă la această oră, s-a impus 
cu ușurință.

I.C.H.F. — UNIVERSITATEA 
CLUJ 78—65 (40—36) Folosind cu 
mult succes o apărare agresivă, 
care î-a incomodat vădit pe stu
dent!, și acțiuni ofensive simple 
purtate în mare viteză, bucurește
ni: au realizat prima surpriză din 
cadrul celei de a treia reuniuni. 
Viricria lor este pe deplin meri
tată. De subliniat atitudinea cu to
tul reprobabilă a lui Matei Ruh- 
ring (Universitatea Cluj), care a 
lovit în mod intenționat un jucă
tor advers, și a fost suspendat 
pentru următoarele trei etape.

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA 
— VOINȚA BUCUREȘTI 70—71 
(28—37) A fost cea mai mare sur
priză a zilei. După părerea noas
tră Insă, echipa timișoreană nu 
$i-e apărat cu convingere șansele 
In acest med, oferind formației 
bucureștene o nou# șansă de a e- 
vit* retrogradarea. Indiferent Insă 
de acest lucru, baschet bal! știi de 
Ia Voința rămîn revelația acestui 
turneu.

PAPII) BUCUREȘTI — POLI
TEHNICA GALATI 73—67 (44—27). 
Gălățenii au jucat din nou slab, 
ratted o bună ocazie de a se în
depărta de zona periculoasă a cla
samentului. Echipa feroviară, su
perioară în prima repriză, și-a

creat un avantaj consistent Ce s-a 
dovedit în final suficient pentru a 
rezista în fața forsingului advei-s.

UNIVERSITATEA CLUJ — 
I.E.F S. BUCUREȘTI 65—47 
(40—28). Partidă destul de dispu
tată, în ciuda diferenței nete cu 
care au cîștigat clujenii. Aceștia 
și-au revenit destul de repede 
după „dușul rece" din ajun impu- 
nîndu-și superioritate tehnico-tac- 
tică.

POLITEHNICA BUCUREȘTI — 
I.C.H.F. 77—60 (35—26). Studenții 
bucureșteni au realizat cea de a 
treia victorie în 
oarece au avut o apărare mai bin: 
organizată și un

STEAUA — _____________
RESTI 74—53 (32—32) Baschetba- 
liștii de la Voința au luptat cu 
multă ardoare în prima repriză, 
reușind să „țină in șah“ o echipă 
evident superioară. După reluare 
însă, ei nu au mai rezistat atacu
rilor rapide ale militarilor.

UNIVERSITATEA TIMISOARA 
— MUREȘUL TG. MUREȘ 95—60 
(45—36).

DINAMO BUCUREȘTI — POLI
TEHNICA CLUJ 72—55 (36—24)
T. SIRIOPOt — coresp. Județean

aeest turneu, de- 
(J 

atac mai incisiv. 
VOINȚA BUCU-

DE LA I.E.A.B.S.

Biletele de intrare 
tllnîrea __ __ „
ROMÂNIA — ELVEȚIA din 
cadrul „Cupei Davis” s-au 
pus în vînzare începînd de azi 
la casele de bilete de la 
C.N.E.F.S. și stadionul Pro
gresul.

de intrare pentru în
de tenis de c‘mp

\L MAI PUȚIN DE 9 SCORURI EGALE ÎN DIVIZIA A!

AdocĂi-

IEf5. Buc — CP. București 
3—0 (12, 5. Ilk Medicina Bucu
re*:; — Constructorul București
3—O ii. 11. 6.) — partide disputate 
vineri. Penicilina lași — Rapid 
Boemeștl 3—2 02. —10, —n, 12- 
7 . Cteahlăul P. Neamț — Universi
tatea Timișoara 3—1 (9.8. —13. 13), 
CLSĂL Sibiu — Dinamo București 
I—3 (—8, 13, —5. —10), Construc
torul Arad — Farul 1—3.

Duminică s-a disputat cea de a 
XX-a etapă a campionatului femi
nin de handbal, Divizia A. Aș~. cu—, 
era de așteptat, „capul de afiș* al 
rundei l-a constituit derbyul co
dașelor, disputat la Cluj, care s-a 
încheiat nedecis, Confecția Bucu
rești obținînd, totuși, un foarte im
portant punct în fața Universități; 
Cluj.

UNIVERSITATEA CLUJ—CON
FECȚIA BUCUREȘTI 10—19 
Disperarea cu care ultimele d' _a 
clasate au abordat acest joc 
nerat o dispută extrem de 
presărată cu multe durități, 
dînd în eliminări și greșeli 
ce. De altfel, singurul element spec
taculos 
evoluția 
duse cu 
merică, 
runcări 
Confecției drum deschis pină la 
scorul de 3—8 (min. 23). După 
pauză, echipa clujeană este mult 
mai atentă în apărare și mai ac
tivă în atac, reușind să egaleze 
(min. 40 : 8—8) și chiar să ia con
ducerea (min. 48 : 10—9) 1 în fi
nal, însă, Confecția beneficiază de 
o aruncare de la 7 m pe care o 
transformă, obținînd în acest fel 
un prețios punct în deplasare. 
Principalele realizatoare : Barabaș 
(4) și Butan (3) = Universitatea,

DERBYUL CODAȘELOR S-A ÎNCHEIAT NEDECIS
a gizâelor care cu datBl* 
Impui Principalele reali- 
Murtteanu (4), Vien (3) 

*: Stoleru (3) — Textila, respectiv 
xr?g-.i- O Au condus b.ne Gh. 
Popescu șî S: Șerban (ambii din 
Bucureștii.

a se
ci ir ză. 
abun- 
tehni-

al întilnirii l-a prezentat 
palpitantă a scorului. Ccn- 
5—3 și în inferioritate nu- 
gazdele ratează două »• 
de la 7 m, lăsînd astfel

țeț—• șl
Epure (amon din itenișcara» 

Nvșe DEMIAN
UNIVERSITATEA TIMIȘOARA 

— Ml RUSI I TG. MUREȘ 16— II 
ft—7). Extrem de ecfc.'. braț in pri
ma parte, jocul ■ evidențiat insă, 
exceienta pregătire fizie» a timî- 
șnrencelor care aa reușii aâ se de
tașeze de adversarele lor in « 
finalul partidei. De notat este 
faptul că handbai-stele de la 1 
reșul au condus cu 4—1 ți ,r 
că tîmișomcele au ratat 3 
cări de la 7 m.

Prinripelele realizatoare : 
(O și Ibndula (41 — Univ. 
șoara. respectiv Sos (4) și
(4) . Au arbitrat Gh. Cristnie și A. 
Pohl (ambii din Petroșani).

Petre ARCAN' — coresp. județean 
RULMENTUL BRAȘOV — UNI

VERSITATEA BUCUREȘTI 9—13 
(3—5). Jocul a fost controlat de 
bucureștence care, în ciuda efor
tului depus de localnice, au obți
nut o victorie destul de comodă. 
Principalele marcatoare: Oancea
(5) — Rulmentul și Arghir (7) — 
Universitatea. AB condus R. Ia- 
mandi și I. Dumitrescu (ambii din 
Buzău).

V. POPOVICI — coresp.
TEXTILA BUHUȘI - VOINȚA 

ODORHEI 10—6 (7—4). Victorie

zaumre:

L VIERU — coresp.

1. RAPID
2. Penicilina
3. Medicina
4. I.E.FS.
5. Dinamo

6. Constr. B.
7. Farul
8. Ceahlăul
9. Universitatea

22

22
22
22
22
22
22

20
20
17
16
16

8
8
8
7

2
2
5
6
6

'.4
1-
14
15

64:15 
61 :16
54 : 28
53:26
49 :28 
37:48 
36:50
34 :48
36:50

42
41
39
38
28
30
30
30
29

ar Xu--nere»ul public care a pop-j'.*t du
minica tndr.ta hipodromului — atras, de
sigur. <5e calitatea programului — a evut 
pn’e.-ul sS urmărească o serie de aler
gări spectaculoase. Au făcut excepție 
doar cursele de debut ale minjilor. cere 
au decepționat, mai ales, prin modestia 
recordurilor inscribe, cele mai slabe din 
ultimii cinci ani. Firește că acest fept 
nu constituie un riguros criteriu asupra 
valorii generației. Toți minjil se găsesc 
>ntr-o fază evolutivă, și nu-i exclus ca. 
tn viitor, ei să facă importante salturi 
calitative. Deocamdată s-a demonstrat 
necesitatea unui intens antrenament.

Primul premiu clasic al stagiunii s-a 
încheiat cu victoria previzibilă a lui Ho- 

. (oman. Elevul lui Marcu a pornit de la 
start foarte puternic șl, asum!ndu-și ro
lul iepurelui electric din cursele de ogari,- 
a determinat, prin alura lui rapidă, ca 
toate încercările adversarilor de a-1 apro
pia să rămînă, pină la urmă, Infructuoa
se. învingătorul și-a corectat serios re
cordul carierii, deși s-a handicapat su
plimentar prin două galopuri. Antrenorul 
Marcu a mal recoltat-, de altfel, încă on 
succes, cu Honda, la a 4-a ameliorare 
de record în 6 reuniuni ! Remarcabil s-au 
comportat șl caii antrenorului Nicula»

HOȚOMAN

în mare ascensiune
Gheorghe, recoltînd două victorii și două 
locuri secunde. Dintre ceilalți învingă
tori. Jargon a impresionat neplăcut, dar 
numai prin prisma diferenței de valoare 
arătată de la o cursă la alta.

Rezultate tehnice : cursa I : Garofița 
(G. Solcan) 47.8, Hegemoni, simplu : 1, 
ordinea 4 ; cursa a Il-a : Jargon (N. Si- 
mion) 33,4. Hemon, Ricuța. simplu : 6, 
event 11. ordinea 23, ordinea triplă 149 ; 
cursa a IlI-a : Formula (Gh. Tănase)
I. 30,4, Tulnic. Madrigal, simplu : 7, event
155. ordinea 132, ordinea triplă 5G4 ; cursa 
a IV-a : Honda (Tr. Marcu) 34.6, Macaz, 
simplu : 2. event 87, ordinea 15 ; cursa a 
V-a : Fidela (Tr. Dinu) 32,5 Rai, Komi- 
șel, simplu : 5, event 30, ordinea 21, or
dinea triplă 137 ; cursa a VI-a : Cuc 
(I. Moldoveanul 29. Sadea, simplu 8, 
event 35, ordinea 65 ; cursa a VlI-a ; 
Hoțoman (Tr. Marcu) 29.2. Tesalia, Ri
gla, simplu : 5. event 87, ordinea 69, or
dinea triplă 561 ; cursa a VIII-a : Creol 
(N. Gheorghe), 45, Secol, simplu : 9,
event 90, ordinea 22.

Pariul austriac s-a ridicat la suma de
II. 647 lei și s-a închis.

Retrageri : Eneia (I).

Niddy DUMITRESCU

De-a dreptul 
cea de a doua 
tului diviziei A 
rată în sala Armatei din Cluj. Nu 
mai puțin de 9 meciuri s-au în
cheiat la egalitate, lăsînd echipele 
competitoare la discreția tușelor. 
Suita accidentărilor (Ștefan. Csipler, 
VicoL Mureșan. Vintilă) a compli
cat și mai mult „bătâiia* dc pe 
planșe. în același timp ne-a sur
prins neplăcut faptul că organiza
torii au scăpat din vedere să asi
gure asistența medicală și să se 
îngrijească de încălzirea sălii. Sint 
minusuri care au influențat rezul
tatele, starea de spirit a majori
tății concurenților și mai ales a 
floretistelor—

Așadar nu mai puțin de 9 me
ciuri egale (din 60). Esie un ele
ment de referință care vorbește 
de la sine despre ardoarea Între
cerilor și desigur de echilibrul care 
există între unele formații La flo
retă bărbați, Progresul n-a putut 
trece decît prin acest joc al tușe
lor de IEFS (57—59), apoi și de 
„Poli" Timișoara (58—64). La fel 
s-a întîmplat cu florefistele de la 
Viitorul in meciul cu Olimpia Satu 
Mare (42—52). cu „U" București în 
partida cu IEFS (43—52), cu IEFS 
in partida cu Viitorul (43—44). Alte 
3 meciuri de spadă s-au aflat și 
ele sub semnul incertitudinii : E- 
lectroputere Craiova — C.S.M. 
Cluj (56—65), Steaua — Medicina 
(57—68) și Olimpia — „U“ Buc. 
(62—63). Pină și la sabie s-a în
registrat un scor egal : C.S.M. Cluj 
cu Tractorul Brașov (62—66).

Etapa clujeană a scos in relief 
omogenitatea formațiilor clubului 
Steaua, nu numai la floretă ci și 
la sabie. De data aceasta, însă, la 
floretă femei disputa cu 4-ul Pro
gresului, principalul adversar al 
echipei militare, a fost oarecum 
inegală, începînd cu asaltul al 10- 
lea : la scorul de 2—1 pentru Ana 
Pascu în asaltul cu Maria Vicol, 
floretista Progresului, accidentată, 
a fost nevoită să abandoneze. Ea 
n-a mai putut fi prezentă pe plan-

dramatică a fost 
etapă a campiona- 
de scrimă desfășu-

șă nici în mult așteptatul asalt cu 
Olga Sxabo, Sabrerii Stelei au cîș
tigat cu 11—5 duelul lor perpetuu, 
care face frumusețea campionatu
lui cu „Poli* Iași. A fost, ca de 
obicei un meci fierbinte (poate 
prea fierbinte...) în care ambiția 
cuplului Irimiefuc — Popescu h-a 
putut contracara O ECHIPĂ. Este 
evident că atunci cînd „Poli" va 
avea în Olaru și Șuta trăgători la 
fel de valoroși ei vor intra în li
nie dreaptă în disputa pentru titlu.

Iată și celelalte rezultate tehni- 
te FLORETA BĂRBAȚI. Steaua : 
16—0 cu Progresul 14—2 cu Poli. 
Tmș.. 13—3 cu Olimpia, 11—5 cu 
IEFS «i U. U. Buc. : 12—l cu IEFS, 
11—5 cu Poli Tmș., 10—6 cu Pro
gresul 9—7 cu Olimpia. Olimpia 
S. Mare : 11—5 cu Poli Tmș., 10—6 
cu IEFS, 9—7 cu Progresul. „Poli" 
Tmș. — IEFS 9—7. FLORETĂ FE
MEI. Steaua : 14—2 cu Viitorul, 
13—3 cu IEFS și U„ 11—5 cu O-

limpia, 9—7 cu Progresul. Progre
sul Buc.: 13—3 cu Viitorul, 12—4 
cu Olimpia, 10—6 cu IEFS, 9—7 cu 
U. „tJ“ Buc. : 9—7 cu Viitorul. 
Olimpia — U 9—7, IEFS — bn 
pia 9—7. SPADĂ. Steaua : 13- 
cu Olimpia, 11—5 cu U și
Cluj, 10—5 cu Electroputere. Elee- 
troputerc Craiova: 12—3 cu U, 11—5 
cu Olimpia. Medicina Tg. Mureș : 
14—2 cu Olimpia, 12—-4 cu U. și 
CSM Cj, 11—5 cu Electroputere. 
CSM Cj — U 9—6. Olimpia — 
CSM Cj 9—8. SABIE. Steaua: 13—3 
cu Tractorul Bv„ 12—4 cu U. și 
Olimpia, 11—5 cu CSM Cj. Poli 
Iași: 13—3 cu Olimpia, 10—6 cu U„ 
0—7 cu Tract, și CSM Cj. C.S.M. 
Cluj : 10—6 cu Olimpia și U. „U“ 
Buc.: Tractorul 9—7, 10—6 cu O- 
limpia. Tractorul — Olimpia 11—5.

După etapa a Il-a, echipele clu
bului Steaua conduc la toate pro
bele,

Olim-
*3—3
CSM

Tiberiu STAMA

LOTO-PRONOSPORT
CÎȘTIGURILE CONCURSULUI

PRONOEXPRES Nr. 17 DIN 26 
APRILIE 1972 :

Extragerea I : Cat. 1: 1 variantă 
50V, a 100.000 Iei ; Cat. 2 : 1,15 a 
40.074 lei ; Cat 3 : 12,65 a 7.286 
lei ; Cat. 4 : 58,75 a 1.569 lei; Cat. 
5 : 150,70 a 612 lei ; Cat. 6 : 5,637,55 
a 40 lei.

REPORT CATEG. 1: 1.275.671 Iei.
Extragerea a Il-a ; Cat. A : 1,10 

variante a 100.000 lei; Cat. B: 16,90 
a 5.852 lei ; Cat. C : 64,95 a 1.523 
lei ; Cat. D : 2.793,60 a 60 lei ; Cat. 
E : 172,55 a 200 lei. Cât. F : 3.705,50 
a 40 lei.

REPORT GATEG. A : 78.160 lei.
Cîștigurile de 100.000 lei au re

venit participanților: ZANE TU
DOR din București și JIUAN ANA 
din Timișoara, care cîștigă cite 
un autoturism la alegere și dife
rența în numerar.

CÎȘTIGURILE CONCURSULUI
PRONOSPORT Nr. 18 DIN 30 

APRILIE 1972
Categoria I : (13 rezultate) 35,80 

variante a 6.057 lei.
Categoria a Il-a : (12 rezultate) 

853,75 Variante a 173 lei*.

Chimia Rm. V.-Mfet. Tîrg. 
Dunărea-S.N.O.
Poiafia-Sp. stud. 
Știința Bacău-Poli. Gl. 
Olimpia S.M.-Electr. Cv. 
Olimpia Ord.-Condnul 
Gloria Bistrița-Poli. Tim. 
Catania-Lazio
Foggia-Genoa 
Livorno-Perugia 
Reggiana-Palermo 
Sorrento-Brescia

lei

1
1

X
X

1
1
1
1 

. 2
1

X
1
1 

din

Categoria a IlI-a: (11 rezultate) 
4307,85 variante a 35 lei.
AȘA ARATĂ O VARIANTA CU 13 
REZULTATE EXACTE LA CON
CURSUL PRONOSPORT Nr 18,

ETAPA DIN 30 APRILIE 1072
I. Ceahlăul-Portul

II.
III.
IV.
V.

VI.
VII.

VIII.
IX.
X.

XI. 
XII.

XIII.
Fond de premii 499.840

care 122.518 lei report categoria I. 
Plata premiilor pentru acest con

curs se va face astfel :
în Capitală de la 5 mai la 14 iu

nie 1972.
în țară de la 9 mai la 14 iunie 

1972.
Rubrică redactată de 
LOTO-PRONOSFOMV



SELECȚIONERUL ECHIPEI NAȚIONALE?... ECHIPA NAȚIONALĂ
•— Dialog ca ANGELO NICULESCU ta dulcele drum al întoarcerii - 

Avionul înaintează lin «pre casă.
B dulcele drum al Întoarcerii, Ră- 
ducanu întreține pa toată lumea 
cu verva lui proverbială. Ne des
prindem, cu destul regret, de șueta 
uriașului din Giulești șl, iată, în
cepem interviul cu ANGELO NI
CULESCU dintre Budapesta șl 
București.

— Nu credeam eă tradiția unor 
rezultate a așa de greu de Învins, 
începe Angelo Niculescu. Aveam 
certitudinea bunei dispoziții de 
Joc a echipei, reușisem parcurgerea 
apăsătoarelor ore de dinaintea me
ciului în condiții excelente și, iată, 
la începutul meciului, am simțit 
apăsarea unor eșecuri pe care toate 
naționalele de dinaintea noastră nu 
le evitaseră, indiferent ce nume 
mari compuneau formațiile lor. 
Ne-am redresat Ia vreme șl, mai 
departe, ne-am îndeplinit misiunea 
așa cum ne-o propusesem.

— Ce a provocat startul a- 
eesta plin de emoții ?

— Cauza se numește.,. Dunai 
II. Prin deplasările lui șl, mai cu 
seamă, prin insistența Iui, el a 
descumpănit la Început apărarea 
noastră- Dar băieții au observat 
rapid unde se află defecțiunea șl 
au remediat-o din mers. La pauză, 
In cabină, am mai retușat unele 
chestiuni de amănunt și — ați vă
zut foarte bine — partitura repri
zei secunde a fost reprezentată re
marcabil. Șansele noastre de a in
tra în turneul final al competiției 
europene au crescut, deși, din mo
mentul cînd arbitrul a anunța* 
terminarea manșei întîia, pentru 
mine a și început a doua manșă ca
re nu va fi deloc ușoară.

— Cum vi s-a părut echipa 
Ungariei 7

— Exact așa cum am măsurat-o 
în toate partidele în care am vă
zut-o. Foarte insistentă și comba
tivă în începutul meciului. Primele 
sale reprize, la toate aceste întîl- 
niri, ca șl la aceea cu noi, s-au 
situat Ia un nivel superior față de 
secundele. Gabaritul și forța de 
pătrundere ale lui Dunai II sînt 
speculate Ia maximum. Iată un 
element pe care nu îl vom neglija 
pentru partida de la 14 mai. Cred 
că, dispunînd de toate datele pri
vind Jocul selecționatei Ungariei, 
am ajuns la prezentarea formulei 
de echipă cea mai convenabilă 
Vreau să subliniez aici ajutorul 
substanțial primit de la antrenorii 
Coloman Braun-Bogdan și Ion Voi- 
ea, cu care am colaborat fructuos și 
în cele mai propice condiții. Le 
mulțumesc.

— Apropo de formulă? Cum 
s-a ajuns la soluția Domide ?

— Trebuie să știți că selecțione-

ral veritabil al reprezentativei 
devenit chiar... reprezentativa. Sti
lul el, concepția el, osatura ei ac* 
tuală, toate aceste elemente efec
tuează ele tușile selecția. Ținînd 
cont de acesta elemente de bază 
ale existenței naționalei, am soco
tit că absența lui Dobrin poate fi 
suplinită de doi oameni t Domide 
«au Neagu. Victoria arădeanului s-a 
produs In verificările din cadrul 
lotului. Și cred câ nu ne-ăm în
șelat. Foarte util ar fi pentru Do- 
mide ca și la U.T.A. să Joace într- 
un rol mai apropiat de disponibi- 
litățile lui ofensive. Ele au rămas 
intacte șl au reprezentat un folos 
pentru națională tn Jocul de la 
Budapesta.

— Cum se profilează partida- 
retur ?

— Voința noastră este aceasta: 
să dăm intîlnirii de la 14 mai 
același profil cu partida-retur cu 
selecționata Cehoslovaciei. Ne inte
resează, deci, sporirea capacității 
ofensive, fără să uităm cit de pe
riculos apare pe contraatac Dunai 
II. Știm foarte bine ce avem de 
făcut și credem tn reușita noastră, 
cu tot optimismul, dar șl cu tactul 
fi procentajul ds prevedere fără de 
care nu pot fi abordate întâlnirii» 
decisive.

— Pregătirea f
— După clasicul nostru program.

In care urmărim o odihnire eficien
tă fi activă a Jucătorilor; tn care 
partidele de verificare nu repre
zintă nicidecum avanpremiere, 
cum se obișnuia altădată la lot, 
ci repetiții pentru punerea la punct 
a armelor care ne interesează. 
Cred că lotul va fi același Și cind 
■pun asta m& refer la condiția de

sănătate a lelecționabililor. Miercuri, 
voi fi la Ploiești să-I văd pe Do
brin. Joi ne reinttlnim, cu plăcerea 
de totdeauna, și plecăm pentru d- 
teva zile la Poiana Brașov. Reve
nim la București pentru ultima 
perioadă a pregătirilor. Sper ca 
totul să se desfășoare conform pre
vederilor.

— Vă soliatâm, tn supliment, 
două Întrebări. Prima i numițl- 
ne candidați! dv. cer; mai auto
rizați pentru lotul A In viitorul 
apropiat.

— Portarul clujean Ștefan, fun
dașii Crețu, Vlad, Smarandache, 
Sătmăreanu II, mijlocașul Broșov- 
schi, înaintașii Kun și Sandu.

— Al doilea supliment. Vă 
mențineți favoriții din celelal
te partide ale sferturilor ? Adi
că selecționatele R.F. a Ger
maniei, Uniunii Sovietice șl 
Belgiei ?

— Se înțelege. Nu m-au confirmat 
primele manșe 7

Ne oprim. Anunțurile de ,,Le- 
gați-vă centurile de siguranță11 șl 
Jiu fumați 1 “ au fost rostite de 
mult ta megafoane. Jos, pe marea 
terasă ■ aere portul ui Otopeni, sute 
de oameni. E dulcea clipă a întoar
cerii acasă, după un meci care in
tră ta istoria fotbalului nostru. 
Omul de lingă mine privește prin 
hublou. Ochii săi trădează o mare, 
dar niciodată mărturisită emoție...

— ef. L

i

AZI, SE REIA CAMPIONATUL DIVIZIEI A
IN CENTRUL ATENȚIEI: DUELURILE INDIRECTE 
U.T.A. - F.C. ARGEȘ SI POLITEHNICA - C.F.R.
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în București, pe stadionul „23 August“:
DINAMO—FARUL se dispută

RAPID-STEAUA • Partida

LOTUL OLIMPIC 
A SUSȚINUT 
TREI JOCURI

ÎN PATRU ZILE
Săptămîna trecută în patru zile, 

olimpicii au susținut trei jocuri de 
verificare > 4—0 cu juniorii Meta
lului București (într-un meci de 75 
minute), 7—0 cu divizionara C — 
(T.M B. și 4—4 cu Dinamo.

în ultimul joc de verificare 
s-au accidentat, mai grav sau mai 
ușor. Pescaru, Marcu și Gydrfi.

în partida cu Dinamo, selecțio
nata olimpică a folosit următoarea 
formație i Ghiță (min. 46 Coman) 
— Pop, Smarandache. Vlad. Ivan 
II — Pescaru (min 14 Vigu), Si- 
mionaș — Gydrfi (min. 85 Codrea), 
(Tătaru, Kun (min. 46 Roșu), Marcu 
(min. 46 Jercan; min. 70 Broșov- 
schi).

Vineri, olimpicii se vor reuni 
din nou, urmtnd ca la 10 mai să 
întâlnească selecționata olimpică 
a Bulgariei.

(Urmară din pag l)

învârtească in

ikorits Tn stotpe.
Durai II. cnre-i 
akte M-crni pre

pared
Fete! MT1

INTILNIREA ROMANIA

Citifi în numărul de azi 
al revistei

00GQ00

Campionatul se reia azi (pentru 
o etapă, a XXIII-a) sub 
excelentei comportări a 
lor la Budapesta și sub 
unui dublu duel indirect 
F. C. Argeș și C.F.R. Cluj—-Poli
tehnica, pe... tema locurilor 1 și 15. 
Poate că aceasta va influența în 
bine, calitativ, nivelul celor șapte 
partide programate azi (a opta, 
Dinamo—Farul se dispută mîine, 
Joi de la ora 17, pe stadionul Di
namo). Sigur este însă, că vom 
asista la întîlnirf dîrze. Lupta pen
tru clasament. Indiferent de ce loc 
este vorba, oferă această perspec
tivă unei etape ale cărei meciuri, 
categorisite după importanța lor 
și după sectoarele tabelei de cla
sificare vizate, se prezintă astfel i

impresia 
tricoiori- 

semnul 
U.T.A.—

deplasare lasă loc la presupunerea 
că, chiar cu Dobrin în formație, 
ei se vor izbi totuși de o rezis
tentă puternică. Poate tot atît de 
dîrză ca și U.T.A. din parteâ for
mației brașovene (cu Olteanu în 
rfndurile

Sport Club

LA CLUJ

ei).

Șl PETROȘANI, LOCUL 15

LA ARAD Șl PLOIEȘTI, LOCUL 1
• U.T.A. Arad — Steagul roșu 

Brașov (1—0)
• Petrolul Ploiești — F. C. Ar

geș Pitești (0—5)
Remarrftîd diferența arftialâ de 

un punct care o desparte pe U.T.A. 
de pitesteni este suficient per.tru 
a auri mia importanța acestor două 
jocuri, care au ioc în compania 
unor echipe oe nu stat dispuse să 
piardă contactul eu plutonul frun
taș (Sreegul rrau) sau să te apro
pie de cel codaș (Petrolul). Se 
para că sarcina ptteștenilar este 
ta: ușoară dat f tad randamentul 
scăam tn arest campionat al pio- 
iestenilor, dar faptul eă joacă tn

• „U“
• Jiul 

iași (0—3)
Jocuri echilibrate, In care „miza* 

este foarte mare în primul rînd 
pentru feroviari (locul 15) 
șeni (locul 14), O înfrîngere 
litehniciî corelată cu un 
al ceferinștilor ar micșora 
punct diferența dintre aceste echi
pe și ar deschide feroviarilor pers
pective de salvare de Ia retrogra
dare. Dar, în timp ce eșecul ieșe
nilor la Petroșahi este posibil, ni 
se pare mai greu de realizat 
cesui C.F.R.-ulUi In fața lui

Cluj — C.F.R. Cluj (1—0) 
Petroșani — Politehnica

PENTRU MIJLOCUL 
CLASAMENTULUI

DE LA I.E.A.B.S.

și ie- 
a Po- 
sucCes 
la un

suc- 
*U“.

joi
• Rapid București — Steaua 

București (2—1) (Stadionul „23 
August”, ora 17)

• Crișul Oradea 
Bacău (0—0)

Trei jocuri care interesează mal 
mult locurile de mijloc, iar prin
tre ele și unui eu importantă ca 
prestigiu. derby-ul bucureșteăn 
Rapid—Steaua, atractiv — ea în
totdeauna — prin perspectivele 
sale. Atrage atenția însă și cel de 
la Craiova, unde mureșenii trebuie 
să confirme ascensiunea lor tn 
fata Unei echipe dornice de reabi
litare. Partida de la Oradea se 
poate solda cu un rezultat care să 

folosească Crișului și. în 
dăuneze Sport Clu-

nti-i
schimb, să-i 
bului.

Cu aceste
mîine; ora
care echipele vor arăta cum au 
folosit perioada de întrerupere, 
campionatul i$i va lua o nouă 
pauză pînă la 24 măi, lâsînd timp 
liber pentru pregătirile în vede
rea meciurilor retur cu Ungaria șl 
Danemarca.

jocuri (și cu cel de 
de începere i 17). In

• .V" Craiova — A.S.A.
Mure, (0-0)

Tr.

AȘA ARATA AZI t CUM VA ARATA MÎINE

1. U. T. Arad 22 11 7 4 40-19 292 r. C Argeș Pitești 22 14 0 8 36—28 283. Univenitatea Cluj 22 12 Q 7 33—22 274. A.Ș.A. Tg. Mureș 22 10 7 5 25-19 275. St. roșu Brașov 22 10 6 6 27—14 26
6. Sport Cub Bacău 22 •1 4 7 34—26 26
7. S’eova Bvcure»ti 22 S 6 8 27—19 22
8. Dincmo Bvcuresti 22 6 c 9 29-27 21
9. Rcp'd București 22 9 3 10 26—27 21

10. ,U* Craiova 22 8 5 9 26-27 21
11. Jnd rre*'oro->: 22 8 c 9 19—26 21
1Z Fond Co*s*a'>'c 22 7 6 9 20-29 20
13. Pe*rolul Rotești 22 7 6 9 11—26 20
14. Po Jehmca lași 22 c 8 9 24—31 18
15. GF.R. Cu, 22 4 7 11 18-31 15
14. Crișvl Oradea 22 6 14 9-33 10

• ȘASE PAGINI CONSA
CRATE MECIULUI UNGARIA 
— ROMÂNIA DE LA BUDA
PESTA (comentarii, date statis
tice interpretate, cum au evo
luat jucătorii și notele acorda
te, numeroase fotografii)

• La „Interviul săptămînii", 
autorul golului nostru de pe 
Nepstadion : SĂTMĂREANU

• Relatări asupra celorlalte 
3 meciuri din „sferturile C.E.", 
de la Londra, Milano și Bel
grad

• Din viața secțiilor: Poli
tehnica lași, Petrolul Ploiești, 
U.T.A.

• Comentarii asupra Divi
ziei A, pe tema realizărilor a- 
casă și în deplasare

• Numeroase știri, reporta
je, clasamente de peste ho
tare

...Pregătită, parcă, numai pe: 
un asalt de o jumătate de oră. 
mașinăria de joc a echipei gazdă 
începe, cam de pe ia mijlocul pri
mei reprize, să se ' 
gol.

O primă cauză, 
ficienta capacitate 
asigure aceeași viteză, același ritm 
de joc.

O a doua cauză, ușor detectabi
lă : Nunweiller și Dumitru încep 
să controleze, cu o progresivă au
toritate, mijlocul terenului. Multe 
atacuri adverse mor în zona lor 
(aici mai activează atiț Dembrov- 
schi cîf și Lucescu), unde se con
cep șj se lansează acțiuni ofensive 
ale echipei române.

ESENȚIAL IN EVOLUȚIA E- 
CHIPEI ROMÂNE LA BUDAPES
TA A FOST SPIRITUL SAU DE 
JOC OFENSIV, VIZIBIL IMEDIAT 
DUPĂ PRIMIREA GOLULUI ȘI 
SUBLINIAT CU O CRESC1NDÂ 
PREGNANȚĂ PINA ÎN ULTIMUL 
MINUT AL PARTIDEI

Creîndu-i pe acțiuni de atae pro
bleme adversarului, echipa română 
și-a surprins. în primul rind, psi
hologic adversarei (care se aștep
ta, în bună parte, la un joc de 
apărare totală din partea noastră', 
iar cu timpul a 
modeze, iar apoi 
glere jocul.

A fost limpede 
tul egalării. echipa maghiară și-a 
pierdut disciplina tactică, acționînd 
pripit, la întîmplare. cu mingi 
lungi, înalte, aruncate la întim- 
plare în careul român, unde Ră- 
ducanu și „centralii" Lupescu și 
Dinu erau stăpînii incontestabili ai 
spațiului aerian.

Ce ne-a mai arătat repriza a 
doua ?

...Că echipa noastră avea 
fizice pentru 90 de minute 
gajament.

...Că țesătura de pase de 
locul terenului reușea adeseori să 
prepare lansarea pe un culoar li
ber a unui atacant (sau a unui a- 
părâtor intercalat in atac — ca
zurile lui Sătmăreanu sau Delea- 
nu).

bănuită : insu- 
fizică care sâ

că. din momen-

resurse 
de an-

la mij-

pus sa accepte 
r.ească*.

Note generata : 1' FAIR-PLATUL 
JUCĂTORILOR celae două echipe : 
2) SPORTIVITATEA PUBLICLLII 
BVDAPESTAN. in riiriul căruia 
galeria suporteri.br români a fost 
o inimă mare care a pompat con
tinuu încredere și energie jucăto
rilor noștri.

Cum rezultatul medului de ta 
Budapesta are doar semni:.rația u- 
nej porți deschise spre draaal o- 
lîfieării la turneul final — drum 
care am dori cu toții să Se desâ- 
virșeescă ta 14 ma; la Bumrețtt 
— să ne întoarrem privirea și gta- 
durile spre această atit de Impor
tantă perr.dA

Fără falsă modestie, credem 
dintre cele trei beneficiere ale 
nui rezultat 
sferturile de 
nia, UEL^S. _ _
țării noastre pere a avea. Judecind 
prin comparație ve-oarea ari verso
rilor. cea mat mare cotă de șanse 
tn car. fi care.

Fta oe altă parte, deși are sansa 
a doua ta Burureșrt. e^pa magma- 
ra are, in orice caz. atuuri care 
merită toată considerația. Bunăoa
ră. este de bănuit câ Ulorszsv nu 
va alege nici ei — cum n-a ales 
nici Angelo Nîcctascu. la Budapes
ta — calea apărării totale «are-ți 
hărăzește, de cele mai multe ftri. 
rotai victimei. c:*șj va pregăti cu 
grijă cartea atacului, a contraata
cului. Iar atacanta sini jucători 
cei mai valoroși ai echipe maghia
re. Dec! pericolul or. 1—

Fără a încerca acum o enume
rare a diverselor probleme pe care 
echipa noastră le va avea de re
zolvat pînă in ziua meciului ți în 
jocul propriu-zls. trebuie sâ admi
tem câ în fața lotului reprezenta
tiv se anunță (de joi. de ta noua 
sa convocare) 10 zile de muncă, de 
încordare, 10 zile de mare răs
pundere.

Zile pe care le-am dori istorice 
în existența foibr.iuluî românesc.

egal în deplasare

A

O ETAPĂ CU MULTE COLURI lN DIVIZIA
ÎNVINGĂTOARE LA GALAȚIschia i: PROGRESUL BRĂILA

A 
vrea 
fer» 
târî. 
PcL»

c*

__  tn 
Enali CJL — R-—A- 
«i Belgia — ecriipa

LA UN PAS DE PISC...
Budapesta, 29 aprilie... Restaurantul „Ernke”. 

La masă, doi ziariști unguri, fi rog să-mi dea 
formația probabilă a Ungariei. înțeleg fără 

interpret, pentru că aud doar nume proprii : „Ba
llot în locul lui Kovacs... Poate, Fabian în locul lui 
Vepi... S-ar putea Kocsis în linia de mijloc... Nu 
este exclus Bene pe dreapta și Fazekaș vîrf... Are 
șansa și Szoke... Nu știm dacă Pancsics va juca 
stoper sau fundaș lateral"... „illovstky are încă foar
te multe probleme de rezolvat, inclusiv problema 
rivalității Ferencvaros — Ujpesti".

Acum e rîndul ziariștilor unguri. Vor să știe dacă 
Angelo Niculescu va putea da astâ-seară formația 
definitivă. Le răspund zîmbind : „Echipa a fost co
municată acum trei ani și jumătate".

Mult mai fîrziu mi-am dat seama că rostisem, de 
fapt, un adevăr...

Nepstadion, 29 aprilie. în tribunele marii arene 
ard torțele celor 10 000 de suporteri români, 
în drum spre vestiar, Angelo Niculescu nu-și 

poate stăpîni lacrimile. îl îmbrățișează pe Radu 
Nunweiller, care pare coborît de pe cruce.

îmi aduc aminte, cu luni în urmă, Angelo Nicu
lescu a făcut o declarație care a și apărut în 
revista «FOTBAL* :

„Eu, cînd alcătuiesc echipa națională, iau o coală 
albă și scriu în mijlocul ei NUNWEILLER VI. După 
aceea completez toate celelalte nume",

Comentariile mi se par inutile.™

Vestiarul victoriei. Printre ziariști, francezul 
Robert Vergne, venit special pentru meci, îm
preună cu colegul său, Jacques Etienne. 

(Amintesc, între altele, că la meciul Ungaria — 
România au existat și 6 trimiși speciali ai presei 
vest-germane). In drum spre Vergne. îmi aduc 
aminte de o conversație cu J. Ph. Retnacher, pe 
Wembley, la 15 ianuarie 1969, înaintea meciului cu 
Anglia. L-am întrebat atunci : „Ce părere aveți 
despre meci ?" Si mi-a răspuns: „Mi se pare bizar 
ca echipa României să joace fără Ghergheli și fără 
Dobrin". După joc, în îmbulzeala de ds trepte, 
J. Ph. Răthacher s-a simțit dator să-mi dea o ex
plicație î „Acesta este fotbalul".

La Budapesta, pe Rakoczi ut., ț-am pus aceeași 
întrebare lui Vergne : Mi-a răspuns : „Mi se pare 
bizar ca echipa României să joace fără Dumitrache 
și Dobrin". Acum, după joc, Robert Vergne se 
simte dator cu o explicație : „Acesta este fotbalul".

Mircea Lucescu bea cu nesaț din apa dușului. 
Apoi îmi spune: „Trăiesc un moment unic. 
Am fost strivit de două ori sub dărîmături 

și totuși am reușit să ies la lumină. Am jucat cu 
Elveția, la 1—7, dar n-am lipsit de la Lausanne. 
Am jucat pe Nepstadion, la 0—6, dar am pus umă
rul și pentru acest 1—1 fără precedent în palma
resul nostru". (într-adevăr, Lucescu este singurul 
fotbalist român care după două catastrofe a avut 
parte și de satisfacția revanșei).

—- Ce va fi la 14 mai ?
— De două ori mai greu. Acum cîteva ore ne 

aflam în fața muntelui. La 14 mai vom fi doar la 
un pas de pisc...

loan CHIRILA

POIANA CIMPINA - SPORTUL 
STUDENȚESC î—2 T—0)

fest im mec-, rjr n-ara ma: 
să mai Teseat: tetr-o aunos- 
tacârcotâ. cu jsgna-i. apoKro- 
cuvinie tari adresate arsttrilor. 
a ClmțnrA e «ațdaatâ* de _ o

studențesc trage ca dt—ț:: sl Intre In 
„A*. Sat> aceste oh»*./, jocui a în
cepu: Intr-o iKts-jce ce bh preves
tea nimic bun. Din păcate, tarrurfle 
n-eu fost pose La panm dtod trebuia. 
Un artttrti. care a dos de adtea 
cri la boa sSrți: aseenri din prtaa 
ft-.tzîe. avea să 5e depășit, surprin
zător. de joe. V. Liga a iachis ochii 
ta fața i jr.tițDor lat Dânilt p Ion 
Screehicia .Poiana), a fes: aepemfs 
de indulgent față de protestele tal 
Jamaisrhi. Jurcâ ți L Vasile (Spor
tul studențesc', sf n-a scos măcar o 
dată eartonasui galben La petrră. 
localnicii conduceau cu 2—9. Iar ju
cătorii ți conducerea clubului boce- 
reștean strigau In gura mare că 
tint— furați, câ arbitrii m sin: 
cinstiți. Conducătorul jocului a gre
șit de cîteva ori ta aprecierea unor 
faulturi» i-a dezavantajat pe bero- 
rasteni. dar nu ta faze decisive, iar 
golurile gazdele- au fost ctt se poate 
de clare, fără ecMvoet în mm. ÎS. 
D. Nicolae a atacat c« talpa. Jac pe- 
ricaJe* ți Wvuură iadxrectâ. Gnrsn 
a trimis scurt Ini Ciocv ți acesta a 
țstat puternic pe Hng3 zid. Ia colț, 
in min. 34, Răch tâ a alergat • ju
mătate de teren cu mingea Ia picior, 
a trecut pe lingă Cojocaru ți Măță- 
oar.n ți a înscris in colțnl scurt.

La pauză, cbserratorul federal 
Anton Ionfțâ ți vicepreședintele Co
legiului central al arbitrilor, Simlou 
Min dreg, au cerut arbitrului, pe bună 
dreptate, să fie mai exigent. V. Liga 
recunoaște șovăiala sa ți după pauză 
arată cartonașul galben lui Jurcă, 
Calda ți Leșear.j (toți de la Sportul 
studențesc), pentru proteste ți tra
gere de timp. Bucureștenii sînt in 
continuare nemulțumiți de arbitraj, 
dar trec peste faptul că in min. 50 
arbitrul nu acordă 11 ni pentru Po
iana (len Vasile a sărit cu picioarele 
in pieptul lui Goran) ! Localnicii 
pierd din puțina luciditate pe care 
o manifestau, Sportul studențesc, 
acum mai bună din toate punctele 
de vedere, renunță la numerele de 
teatru. îți vede de joc și culege 
roadele. în min. 55 și 70, Bujor și 
Lețeanu înscriu goluri pe care ni
meni nu le contestă. După egalare, 
cîmpinenii îți 
trag de timp, 
sînt furați ?),

DănUă. 
tain. 14 
(gjln. 85 
RâeMU.

bucureșteze e de neînduplecat și la 
afirșital meciului 11 huiduie pe ar
bitru ! Per.ibiiă scenă.

Arbitrajul lui Vasile Liga (Galați), 
nesatisfăcător. în primul rind, pen
tru indulgența față âe jocul brutal 
a: unora. &țâ de ieșirile nesportive 
ale altora, pentru acei 11 m neacot- 
cat (H s-a lăsat „frecat eu ou și eu 
oȘet*. chiar intimidat, de antrenorul 
burureștean).

POIANA i Ivarort® — 
Popa. Stan. Gh. Streehioiu 
L Streehioiu) — Aelenei 
Georgescm, Tr. Pcpescu — 
Goran. Ciucu, Breji

SPORTUL STUDENȚESC I L Va- 
sile — Jureâ. Mățăoanu, D. Nicolae, 
Oojorare — JamaUctU (min. « Bu- 
Mri, Calda — Leseanu, Pani, M. 
Sandu, Krau*.

Cor.rtcnfîn ALEXE
PROGRESUL BUCUREȘTI — 

C.FJL PAȘCANI 4—0 (1—0J
Duel eproape continuu fntre înain

tașii bucureșteni și apărarea kOBra- 
egxxwerată a C.FJL-ului Feroviarii 
au venit ta Capitală cu scopul de a 
realiza ua scor e$al ți. pentru aceasta, 
au pus accentul pe defensivă. Q au 
reușit sâ mențină egalitatea pe taoela 
de marcaj timp de peste 40 de minu
te. CU un minut înainte de pauză, 
portarul Catrina. care a avut, pir.â ta 
acest minut, intervenții spectaculoase

și, totodată, utile, a fost nevoit să 
scoată, pentru prima oară, balonul 
din plasă, ta urma șutului puternic al 
lui Beldeanu. în repriză secundă, di
recția atacurilor a rămas aceeași, adi
că spre poartă oaspeților. îh aSăastă 
parte a meciului, apărarea feroviari
lor, cu toate eforturile depuse, n-a 
mai reușit să stăvilească ofensiva 
bucureșteană și, tn același timp, por
tarul Catrina a greșit de cîteva ori. 
Ca urmare a acestei evoluții, taain- 
tașii bucureșteni au mai înscris trei 
goluri, prin Duda Georgescu (min. 70 
șl 71) și I. Sandu (min. 85).

A arbitrat, foarte bine, N. Marinciu 
— Ploiești, (p, v J

METALUL BUCUREȘTI — 
METALUL PLOPENI 1-0 (1-0) 
Joe de slab nivel tehnic și spectacu

lar. In prima repriză, bucureștenii, 
avtad ce aliat vin tul, au dominat ta 
majoritatea timpului, dar înaintașii 
au marcat un singur gol (Omer, min. 
18. ratind numeroase alte ocazii de 
a majora avantajul. In repriza secuh- 
dâ. aspectul jocului nu s-a schimbat, 
dar nici scorul nu s-a modificat A 
arbitrat tine Gh. Ștefânescu — Ga
lați

Aurei PĂPĂDIE

CEAHLĂUL ?. NEAMȚ — 
FORTUL CONSTANTA 1-0 (1—0) 
Localnicii au ratat multe ocazii. 

Unicul gol a fo*t înscris de Mustață

pierd busola, oaspeții 
Jurcă ride (nu mai 
conducerea echipei Fundașul central Cazma (CF.R. Pașcani) oprește balonul șutat de Cassai 

(Progresul București) f-oto • s. BAKCSY

(min. 42). A condus foarte bine l. Ciolan — lași.
C. NEMȚEA NU corespondent 
DUNĂREA GIURGIU — 
Ș. N. OLTENIȚA 0-0

Jucătorii de la Dunărea au evoluat 
la un nivel scăzut, iar oaspeții s-au 
apărat ferm. A arbitrat foarte bine 
C. Petrea — București.

Tr. BARBALATA corespondent 
CHIMIA RM. VTLCEA — 

METALUL TTRGOVIȘTE 1-0 (1—0) 
în prima repriză, Chimia a dominat 

cu autoritate și a marcat un gol (Ti- 
firel, min. 28). După pauză, înaintașii 
Chimiei au ratat cîteva ocazii, ta min. 
87, Nister (Metalul) a fost eliminat 
pentru injurii aduse arbitrului. Com
petent și autoritar arbitrajul lui M. 
Haimovid — București.

D. ROȘIANU corespondent județean 
F. C GALATI —

PROGRESUL BRĂILA 0-1 (0-0)
Localnicii au fost de nerectinoscut 

Victoria a revenit pe merit brăilenî- 
lor. A marcat Mihalanhe (min. 75). A 
condus bine S. Nicolau — Constanța. 
T, siriopol corespondent județean

ȘTIINȚA BACĂU — 
POLITEHNICA GALAȚI 1-0 (1-0)
Jocul a fost presărat Cu multe gre

șeli. Tn min. 17, Stroie a marcat uni
cul gol. Tn miri. 33, Tona (Politehnica) 
a ratat un 11 m. A arbitrat foarte 
bine V. Pirvescu — Buzău.

Gh. DALBAN corespondent

: (7 mai) : Poiana 
Tîrgoviște ; Pro-

1. Sportul stud. n 12 8 2 38—24 32i. Progresul Buc. 22 12 5 5 39—17 293. Ș.N. Oltenița sâ 11 5 6 26—26 274. „Poli“ Galați 22 2 7 6 29—18 255. F.C. Galați 22 10 4 8 27—24 246. Metalul Tîrg. 22 9 fi ■ 23—23 237. Metalul Buc. 22 8 6 8 22—18 228. Progresul Br. 22 9 3 10 20—17 219. Știința Bacău 22 • 9 7 18—22 3110. Metalul Plop. 22 i 4 10 25—27 2011. Ceahlăul P. N. 22 8 4 10 25—33 2012. Dunărea G. 22 6 7 9 16-25 1913. C.F.R. Pașcani 22 7 4 11 23—29 1814. Poiana Clmp. 22 7 4 11 25—33 1815. Chimia R.V. 22 7 4 11 18—32 1816. Portul C-ța. 22 4 7 11 22—28 15
ETAPA VIITOARE 

Cimpina — Metalul 
greșul Brăila — Metalul București; 
Politehnica Galați — F.C. Galați ; 
Ceahlăul P. Neamț — Știința Bacău ; 
Portul Constanța — Dunărea Giur
giu ; Metalul Plopenl — Chimia Hffl. 
Vilcea ; Ș.N. Oltenița — C.F.R. Paș
cani ; Sportul studențesc București — 
Progresul București.

SIRIA o n-a: GAZDELE AU CEDAT NUMAI DOUĂ PUNCTE ADVERSARILOR
C. S.M. REȘIȚA —

GAZ METAN MEDIAȘ 1—0 (1-0)
Diferența de valoare dintre cele 

două formații nu a fost concretizată 
și pe tabela de marcaj. Unicul gol a 
fost realizat de Atodiresei, în min. 22. 
A arbitrat bine I. Opriță — Arad.

D. GLAVAN corespondent
MINERUL BAIA MARE — 

C.F.R. ARAD 4—1.(1—0)
Joc frumos. In prima parte, cu 

toate că jocul a fost. în general, echi
librat, gazdele au deschis scorul prin 
Rosznyai (min. 21). După pauză. Mi
nerul a dominat net și a mai înscris 
de trei ori, prin Rosznyai (min. 66 
și 87) și Trifu (min. 77). Feroviarii au 
redus din handicap prin Kukla II 
(min. 76). Foarte bun arbitrajul lui 
T. Cimpeanu — Beclean.

T. TOHATAN corespondent județean
C.F.R. TIMISOARA — 

VULTURII TEXTILA LUGOJ 1—1 (1-0)
înaintașii feroviari s-au întrecut în 

irosirea de situații favorabile de a 
Înscrie. Tn prima repriză, Nestorovici 
(min. 15) a deschis scorul. In repriza 
secundă, oaspeții au egalat dintr-o 
lovitură liberă de la 25 m, prin Dra

go? (min. 70). A condus satisfăcător 
V. Catană — Cărei.

C. CREȚU corespondent
METALURGISTUL CUGIR — 

MINERUL ANINA 2—2 (0-2)
Gazdele au început slab meciul șl 

minerii au profitat de acest fapt în
scriind de două ori, prin Matei țfliin. 
15) și Dvorjac (min. 31). In repriza 
a doua, metalurgiștii au pus stăpînire 
pe joc șl au egalat. Autorii golurilor : 
Smadea (min. 52) și Suciu (min. 73). 
In min. 67, Sturza I (Minerul) a fost 
eliminat pentru tragere de timp. A 
arbitrat bine V. Trifu — Baia Mare.

M. VILCEANU corespondent
C.S.M. SIBIU —

CHIMIA FĂGĂRAȘ 3-1 (2—0)
Sibienii au cîștigat destul de ușor 

In fața unei echipe venite cu gînnul 
de a termina la egalitate. După ce au 
primit două goluri, făgărășenii au re
nunțat la defensivă și au inițiat cite- 
va atacuri periculoase. Golurile au 
fost realizate de Stoicescu (min. 26 
și 55), Turlea (min. 35), respectiv, Du
mitrescu (min. 72 din 11 m). Foarte 
bun arbitrajul lui S. Marian — Sighi
șoara.

I. IONESCU corespondent județean

GLORIA BISTRIȚA — 
POLITEHNICA TIMIȘOARA 2-0 (0—0)

Deși jucătorii dă la Gloria au avut 
aproape în permanență inițiativa, sco
rul a fost deschis de abia în min. 75, 
prin Gocad, care a transformat o lo
vitură liberă de la 25 m. Al doilea 
gol a fost înscris de Cadar în min. 90. 
A Condus bine I. Cimpeanu — Cluj.

I. TOMA corespondent
OLIMPIA SATU MARE — ELECTRO- 

PUTERE CRAIOVA 2-0 (0-0)
Gazdele au dominat categoric, fapt 

reflectat și de raportul de cornere, 
favorabil lor: 18—1. Au marcat:
Botleszi (min. 65) și Libra (min. 71). 
Corect și competent arbitrajul lui C. 
Braun —• Brașov.

A. VERBA corespondent
OLIMPIA ORADEA — 

CORVINUL HUNEDOARA 3-1 (0-0)
Gazdele au supus poarta adversă 

unui adevărat asediu. După pauză, 
în min. 61, fundașul Naghi (Corvinul) 
a oprit balonul cu mina în careu și 
Balogh a transformat penalty-ul. Tn 
continuare, orădenii au mai marcat

de două ori (Veherdi — min. 63 șî 
Bacoș — min, 70), iar oaspeții au re
dus din scor prin Cergo (min. 86). A 
condus foarte bine G. Blau — Timi
șoara.

F. LORINCZ corespondent
1. C.S.M. Hoșlta
2. Minerul B.M.
3. C.F.R. Timiș.
4. Minerul Anina
5. C.F.R. Arad
6. „Poli- Timiș.
7. Gloria Bistrița
8. Metalurg. Cugir

9—10. C.S.M. Sibiu
8—10. Olirtplâ S. Mare

11. Vulturii Lugoj
12. Chimia Făgăraș
13. Olimpia Oradea
14. Electro. Craiova
15. Corvinul Hd.
16. Gaz metan Med.

22 14 4 4 34-14 32 
32 11 4 7 40-M 28 
22 9 8 7 2»-18 24 
22 10 3 9 38—30 33 
22 9 5 8 23—37 S3 
22 8 5 9 28—44 îl 
22 9 3 10 23—25 21 
22 9 3 10 18—22 21 
22 9 8 10 22-27 21 
22 9 3 10 18—20 21

8 S 9 18-49 îl
9 2 11 3S-33 20
9 2 11 28—28 20 
8 4 10 18-47 20
8 3 11 23-26 1» 
8 3 11 ÎMI 1»

22
22
22
22
22
22

ETAPA VIITOARE (7 mal) : Corvî- 
nul Hunedoara — Minerul Bala Mare 
C.S.M. Sibiu — Olimpia Oradea, Olim
pia Satu Mare — Minerul Anina, 
C.F.R. Timișoara — Politehnica Ti
mișoara, Gaz metan Mediaș — Gloria 
Bistrița, Vulturii textila Lugoj — 
C.S.M. Reșița, C.F.R. Arad — Electro- 
putere Craiova, Chimia Făgăraș — 
Metalurgistul Cugir,

suporteri.br
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LRTZ-

I. GABOR 
medalie de argint

(Urmare din pag l)

orice priză și nici nu încerca să 
finalizeze vreun procedeu tehnic. 
Arbitrii însă i-au văzut intenția, 
dîndu-i un avertisment, după care 
Berceanu a executat spectaculos un 
supleu și o centurare laterală 
spulberindu-i lui Anghelov orice 
speranță. O dată cu această vic
torie, Gheorghe Berceanu și-a păs
trat titlul de campion continental

La categoria semimijlocie, antre
norul federal Ion Corneanu l-a se
lecționat în echipa națională, după 
o absență de cîțiva ani, pe Ion Ga
bor. La categoria sa erau prezenți 
21 de concurenți. printre 
pionul mondial de acum 
vicecampionul mondial 
Nazareneko (U.R.S.S.). 
european Milan Nenadici (Iugosla
via) și Kiril Dimitrov (Bulgaria), 
care a cucerit medalia de bronz la 
ultima ediție a C.M. Cu toate aces
tea, Gabor a depășit așteptările, 
clasîndu-se înaintea lui Nenadici, 
Dimitrov și a altor luptători bine- 
cunoscuți în arena internațională. 
După ce reprezentantul nostru i-a 
întrecut la puncte pe A. Bouchoule 
(Franța) și pe P. Nettekoven (R. F. 
a Germaniei), a terminat la egali
tate cu 
cia) și 
puncte 
nă), a 
renko, 
de argint.

Ion Baciu (cat. cocoș), Nicolae 
Martinescu (semigrea) și Victor Do
lipschi (grea) au urcat pe treapta 
a treia a podiumului de onoare la 
categoriile lor, dar ei aveau mari 
șanse să avanseze mai sus. Baeiu 
i-a învins, în ultimele gale, pe M. 
Scaioli (Italia) Ia puncte, pe H. 
Hervig (Norvegia) la tuș și, în se
mifinală. l-a întrecut la puncte pe 
H. Bjorlin (Belgia), cel care-1 de
pășise pe reputatul luptător bul
gar H. Traikov (actualul campion 
european). în finală, luptătorul ro
mân l-a întîlnit pe Traikov. în a- 
cest meci, Baciu a condus cu un 
punct pînă în ultimele 40 de se-

care cam- 
doi ani și 
actual, A. 
campionul

Miroslav Janota (Cehoslova- 
a dispus, în semifinală, la 
de V. Zvick (R. D. Germa- 
pierdut întîlnirea cu Naza- 
revenindu-i, astfel, medalia

■cunde, cînd n-a fost 
versarul său a obținut 
tuș. Semigreul Martinescu a dști- 
gat la puncte în fața luptătorilor 
F. Albrecht (R. D. Germană). A. 
Maenpa (Finlanda) si l-a condus 
la puncte pe A. Skrzydlewski (Po
lonia). A fost suficient însă ca 
Martinescu să se afle cu capul și 
un umăr pe saltea pentru ca ar
bitrii, favorizîndu-1 pe luptătorul 
polonez să consemneze tușul și 
astfel el nu a mai intrat în fînală.

La grea. Dolipschi a pierdut prin 
tuș în fața campionului mondial 
A. Tomov (Bulgaria) și l-a învir» 
la puncte — realizînd o mare sur
priză — pe luptătorul sovietic A. 
Kociniev. în partida următoare ad
versarul său, R. Bock (R. F. a Ger
maniei) s-a accidentat Medalia de 
argint sau de bronz depinde de 
rezultatul meciului Tomov — Ko- 
viniev. Dolipschi avea 5 puncte de 
penalizare, iar Koviniev 5.5 Un 
egal sau înfrîngerea lui Koviniev 
în partida cu Tomov i-ar fi adus 
lui Dolipschi 
dar, în mod
— care avea 
campion — a

Dintre ceilalți luptători români. 
Ion Păun (pană) a avut un debut 
promițător la o mare competiție in
ternațională, clasîndu-se pe locul 
V. Tinerii Adrian Popa (semiușoa- 
ră), locul 6 și Victor Prențu (ușoa
ră) au luptat cu mult curaj și au 
pierdut în fața unor adversari re
dutabili. De altfel, lui Prențu i-a 
fost oferită o 
cristal pentru 
curent.

Clasamentul 
muscă : 1. GH. BERCEANU. 2. St 
Anghelov (Bulg.), 3. V. Zupkov 
(U.R.S.S.) ; muscă: 1. J. Mihalik 
(Pol.), 2. V. Constantinov (U.R.S.S.), 
3. P. Kirov (Bulg.); cocoș: 1. H. 
Traikov (Bulg.), 2. J. Sokolov, 3. 
I. BACIU ; pană : Gh. Markov 
(Bulg.), 2. M. Laakso (Fin.), 3. K- 
Lipien (Pol.)... 5. I. Păun; semi- 
ușoară : 1. J. Hahnel (R.D.G.), 2. A. 
Ster (Ung.), 3. A. Supron (Pol.)_ 
6. A. Popa ; ușoară: 1. P. Galac- 
topoulos (Grecia), 2. H. Halilov 
(U.R.S.S.), 3. W. Nacha (Ceh.); se-

atent și 
victoria

ad- 
prin

medalia de argint, 
surprinzător. Tomo» 
asigurată medalia de 
pierdut la puncte.

frumoasă cupă de 
cel mai tînăr con-

laureaților: semi-

LA 100 M DELFIN)
A ÎNVINS-0 DIN NOU PE MIRJANA SEGRT

în care se 
bucureșteană 
s-o învingă 

în cursa de

3—2, 0—2, 4—3) — într-o par- 
dramatică condusă de J. 

Italienii au

REPREZENTATIVELE DE 
POPICE ALE ROMÂNIEI

VICTORIOASE
ÎN IUGOSLAVIA

CUPLUL NASTASE-ȚIRIAC VICTORIOS 
IN FINALA DE DUBLU DE LA ROMA

BELGRAD 2 (prin telefon). Con- 
firmînd forma bună 
află, tînăra înotătoare 
Anca Groza a reușit 
pe Mirjana Segrt și
100 m delfin a concursului inter
național. organizat în cinstea ce
lei de a 50-a 
ției iugoslave, 
tră a parcurs 
68,6, cifră cu 
a doua oară, 
săptămîni, recordul tării. în timp 
ce medaliata cu argint a acestei 
probe la ultimele campionate eu
ropene de la Barcelona nu a ob
ținut decît 69,6. în schimb, sprin
terii noștri au concurat mai slab 
(Slavic 56,0, Miclăuș 56,2, Opri- 
țescu 56,3). fiind întrecuți de so
vieticul Aboinov (55,5). Echipa de 
ștafetă 4x100 m liber a României 
s-a clasat pe primul Ioc cu un 
rezultat de 3:43,5. Slavic a ,.mers“ 
în primul schimb 55,2, iar I. Mi
clăuș a fost cronometrat în 55,5.

Ultima reuniune a turneului de 
polo a oferit meciuri extrem de 
echilibrate. Italia și U.R.S.S. au 
terminat Ia egalitate — 9—9

aniversări a federa- 
Reprezentanta noas- 

cele două lungimi în 
care egalează pentru 
în decurs de trei

(2—2, 
tidă 
Dirnweber (Austria), 
jucat mult mai bine ca în parti
dele precedente, ținînd „în șah" pe 
campionii continentului. Au mar
cat i Pizzo, 4, M. M arșii i 2. Aversa. 
De Magistris, Simeoni (Italia) res
pectiv, Melnikov 3. Dreval 2, Aki
mov 2. Msveniradze, Dolgușin 
(U.R.S.S.).

Și meciul vedetă al programului. 
Iugoslavia — Ungaria s-a încheiat 
cu un rezultat egal i 6—6 (1—0, 
2—2, 1—2. 2—2). Gazdele au jucat 
cu mare ambiție în fața unei e- 
chipe, superioară din punct de 
vedere tehnic și tactic, și au pu
tut obține chiar victoria. în ulti
mele secunde, iugoslavii s-au aflat 
în superioritate numerică dar Ru- 
dici a ratat dintr-o poziție favora
bilă. Au înscris î Rudici 3, San- 
dici, Jankovici, Bonacici (Iugosla
via), respectiv, Gorgeny 2. Konrad 
III 2, Bodnar, Sarosi (Ungaria) A 
arbitrat M. Manguillot (Spania).

Clasament final i 1. Ungaria 5 p, 
2. Iugoslavia 3 p (17—13), 3. 
U.R.S.S. 3 p (16—17), 4. Italia 1 p.

GYORGY FAZEKAȘ Șl DOINA

Marele Premiu — F. I. L. T.
rit avansul în clasamentul Marelui 
Premiu — F.I.E.T.,’ unde totalizează 
203 puncte, fiind urmat de Orantes 
— 167 p, Smith 152 p, Richey 100 p. 
Gimeno 94 p, Kodes 89 p, Fillol 
55 p.

simplu, Năstase și-a mărit avansul in
nuel Orantes (calificat cu 7—5, 6—4, 
6—2 în fața australianului B. Phillips 
Moore). Spre surprinderea generală 
a cîștigat Orantes cu 4—6, 6—1, 7—5, 
6—2.

Deși învins, Iile Năstase și-a mă-

ROMA, 2 — Tn ultima zi a cam
pionatelor internaționale de tenis ale 
Italiei, jucătorii români Ilie Năstase 
și Ion Tiriac au încheiat victorioși 
in proba de dublu masculin, învin- 
gînd în finală perechea 1.. Hoad 
(Australia) — F. McMillan (Republi
ca Sud-Africană) cu scorul de 2—6. 
3—6. 6—4. 6—3. 5—3. în setul cinci, jocul 
s-a întrerupt din cauza întunericului, 
iar Hoad și McMillan au convenit 
să nu mai continue a doua zi, aban
doned partida. Cuplul român a 
declarat învingător.

Contrar previziunilor emise de 
cialiști, primul reprezentant al 
noastre, Ilie Năstase. nu s-a putut 
califica în finala probei de simplu, 
fiind eliminat de cehoslovacul Jan 
Kodes.
pentru 
fusese 
tiv de 
trecut _
sa), si-a luat acum o nesperată re
vanșă. în ..sferturi". Năstase elimi
nase pe sud-africanul A Pattison cu
6— 2, 6—4, iar Kodes trecuse mai 
greu de italianul P. Bertolucci, în 
trei seturi și un tie-break: 4—6, 6—2,
7— 6 !

Pentru 
nalist al 
des n-a 
această probă „clasică". In finală, el 
l-a avut adversar pe spaniolul Ma-

Reprezentativele feminină și mas
culină de popice ale României, care 
se pregătesc pentru C.M. (28 mai — 
5 iunie în Iugoslavia) au susținut 
la Zagreb o dublă întîlnire ami
cală cu selecționatele Iugoslaviei. 
Scorul, atît la băieți cît și la fete, 
a fost favorabil sportivilor români. 
Atît 
și in 
mân: 
gind

In
FEMEI
2 408—2 489 (Ildico Grozăvescu 426, 
Crista Szocs 403, Ana Petrescu 417, 
Elena Trandafir 420. Florica Ne- 
guțoiu 413, Cornelia Petrușca 410); 
la BARBATI ■ Iugoslavia — Româ
nia 5 326—5 403 p.d. (Gh. Silvestru 
863. I. Micoroiu 930. L Tismănaru 
880. C. Vinătcru 899. I. Băiaș 923, 
P. Purje 908).

In turneul individual, care s-a 
desfășurat in localitatea Toplice, 
lingă Zagreb, au terminat victorioși 
tot reprezentanții noștri : la femei : 
1. Ildico Grozăvescu 439, 2. Cornelia 
Petrușca 434, X Ana Petrescu 433 ; 
la bărbați: l. G Vinătoru 992 (!), 
— B.bere (Iugoslavia) 972, 3. Ster- 
jai (Iugoslava) 952.

a treia oară consecutiv fi- 
turneului de la Roma, Ko- 
putut încheia însă victorios

Scor: 6—4. 1—6, 6—3, 6—3 
Kodes. Același jucător, care 
învins de patru ori consecu-
Năstase. de la finele anului 

(Paris, Praga, Madrid și Ni-

1. A. Nazarenko 
L GABOR. 3. M. Ja- 
mijiocie : 1. S. Niko-

I,

Sferturile de finală ale Campionatului Europei

i

primul loc
Honess, Muller, Held.

Din nou alături, Ion Țiriac și Ilie Năstase s-au clasat 
in proba de dublu a turneului de la Roma

A DOUA MANȘA VA RESPECIA AVANTAJUL TERENULUI ?
hauer, Breitner, Wimmer, Netzer, 
Grabowski,

tnimijlocie : 
(U.R^.S ). Z 
nota (Ceh.) :
Iov (Bulg.). Z O. Bliadze (UJt.S^.), 
3. M. Nisavici (Iug.)_ 5. N. Neguț; 
semigrea: 1. N. Iakovenko (U.R.S.S.), 
2. A. Skrzydlewski (PoL). 3. N. 
MARTINESCU ; grea: 1. .AL To
mov (Bulg.). Z A. Kociniev 
(U R^.S.). X V. DOLIPSCHI.

Clasamentul primelor 6 națiuni : 
1. UJUS-S. 44 p. Z Bulgaria 395: 
p, 3. România 28 p, 4. Polonia 24.50 
p. 5. R. D. Germană 16,5 p. 6. Fin
landa 10 Pl

HANDBALISTELE SOVIETICE 
ÎNVINGĂTOARE IN „CGE“
Pentru a treia oară consecutiv, 

echipa Spiruk Kiev a caeerit -Cupa 
campionilor europeni* ia handbal 
fesaima. In finala actualei ediții, 
desfășurată la Bratislava, handba
listele «os «etice au întrecut ca sco
rul de 12—* (7—5) fo-mapa S. K. 
Le-pziC R. D. Genuanăl Din echipa 
învingătoare s-au esideațiat Tu-cins 
H Seveenkova. cai înscris 4
5> respectiv 3 goluri.

S-a consumat prima manșă din 
sferturile de fir.aiă ale campionatu
lui european de fotbal. Rezultatele 
se cunosc : Italia — Belgia 6—«. 
Ungaria — România 1—1. Anglia — 
R F a Germaniei 1—3. ți Iugoslavia 
— U.RS-S O—O. Prin urmare. echi
pele oare au jucat in deplas-tre și 
vor fj gazde la 13 sau M mai păs
trează avantajul calificării. Iată 
citeva completări la cele două me
ciuri (Anglia — R.F.G. și Iugosla
via — U.R-S.S.) pe care nu le-am 
prezentat cititorilor noștri.

MOMENTE DE MARE TENSIUNE 
PE WEMBLEY

Un joc mare pe Wetnbtey. Au ciș- 
tigat vest-germani: cu 3—1. cupă 
un meci în care englezii au domi
nat cu autoritate repriza a deoa- 
După ce Honness (min, 25) a des
chis scorul. Lee a egalat ab:a In 
min. 77 ! Ultimele 5 mmute au fost 
infernale. La 1—1. vest-germar.ii 
inițiază citeva contraatacuri. La li
nul din ele. Held (singur"-, jucător 
din liga a doua, este faultat .a mar
ginea careului de Maddeley. îa 
clipa următoare Held este din nou

ALTE MECIURI
• La Erevan, în campionatul euro

pean rezervat echipelor de tineret : 
U.R.S.S. — R.F. a Germaniei 3—1 
(0—0). La Copenhaga : Danemarca — 
Grecia 2—0 (1—0).

• In preliminariile campionatului 
mondial — ediția 1974 : Austria — 
Malta 4—0 (3—0).

• La Casablanca, ir. turneul pre
olimpic : Maroc — Mah 2—1 : La 
Loma : Senegal — Togo 3—1.

• La Neapole : F.C. Santos — Na
poli 1—0. A marcat Alcindo (min. 76).

• La Leipzig, în meci de juniori: 
R.D.G. — Ungaria 2—0 (2—0).

• Meci amica] disputat la Szekes- 
fehervar : Ungaria (B) — Select olim
pică a R.D. Germane : 2—2 (1—11.

MITRICICA
MERITUOȘI CAMPIONI Al TARII LA PATINAJ ARTISTIC

Al 38-lea campionat național de 
seniori, al cărui act final s-a con
sumat sîmbătă și duminică In „Pa
latul de gheață* din Miercurea 
Ciuc, s-a încheiat, la băieți, cu vic
toria scontată a lui Gyorgy Fazekaș, 
aflat la al patrulea succes consecu
tiv, iar la fete cu obținerea, titlului 
de către tînăra sportivă Doina Mi- 
tricică.

Beneficiind de o pregătire serioasa., 
campionul seniorilor t 
în evident progres, 
copios adversarii la 
„școală*, pe care le-a -----o------
cu finețe. într-o geometrie aproape 
peifectâ. Tn schimb, el n-a mai a- 
rătat aceeași superioritate la exer
cițiile liber alese, disputele dintre 
cei patru finaliști fiind, de data a- 
ceasta. mult mai strînse. Programul 
prezentat de toți concurenți! a plă
cut, fiecare patinator reușind șă 
execute, curat. rotații duble din 
gama săriturilor si chiar unele com
binații de sărituri. Urmărind atrac- 
tiva confruntare dintre cei patru 
băieți. între 14—16 ani. ne-am amin
tit că am mai văzut cîndva astfel 
de talente p? gheață, dar care apoi 
s-au pierdut pe parcurs. Astăzi, nu
mărăm pe degetele unei singure 
mîini participanții la cea mai mare 
competiție internă. Păcat !...

Preludiul victoriei Doinei Mitri- 
cică s-a simțit încă în 
cîteva săptămîni. cînd la 
ționalele" r.„ ...â..I— 
aintea Elenei Moiș. 
asaltul mai tinerei el 
fosta campioană s-a . _
seriozitate în vederea întîlnirii de 
Ia Miercurea Ciuc și. In consecință, 
disputa dintre cele două principale 
pretendente la tricoul de campioană 
a fost echilibrată. La exercițiile 
impuse, ele și-au împărțit victo
riile în cele șase figuri, Doina Mi-

tricică terminînd însă această parte 
a întrecerii cu un ușor avans, pe 
care toată lumea se aștepta ca 
Elena Moiș sâ-i recupereze la „li
bere". Dar, dominată de teama că 
va pierde titlul, studenta de la 
I.E.FS. a ezitat adesea, greșind la 
citeva sărituri, în timp ce Doina Mi-

general, la dublu s-a prezentat doar 
o pereche, Letiția Păcuraru — Dan 
Săveanu, singura care mai ține fă
clia aprinsă In această spectacu
loasă probă.

CLASAMENTELE FINALE : mas
culin — G. FAZEKAȘ (Dinamo Buc.) 
1371,1 p, 2. I. Mircea (Șc. sp. nr. 2

s-a prezentat 
dominîndu-și 
figurile de 
„caligrafiat"

urmă cu 
.interna- 

României s-a clasat In
conștientă de 

adversare, 
pregătit cu

GYORGY FAZEKAȘ
tricică a dovedit siguranță In miș

cări șî aterizări. Succesul noii cam
pioane — în vîrstă de 14 ani — este 
urmarea unui plus de acuratețe în 
executarea figurilor impuse și li
bere.

Celelalte sportive n-au constituit 
nici un moment adversare de temut 
pentru favorite, iar spre regretul

în întrecerile pe echipe cît 
cele individuale popicarii ro- 
au fost net superiori, ciști- 

de o manieră categorică, 
întîlnirea pe echipe — la 

Iugoslavia — România

faultat, de data aceasta în careu 
și arbitrai francez Melies neținînd 
seama de prima infracțiune (pe care 
o putea sancționa cu lovitură li
beră de Ia 16 m) acordă penalty, cu 
destulă ușurință Este momentul 
psinckxDc al meciului: min. 85. 
Execută Neter — destul de slab, 
— Banks este pe fază, dar balonul 
care atinge muchia barei intră in 
plasă. Meciul e jucat, dar vest-ger- 
manii w mai înscrie un p’-mct 
(min. 88) cînd Muller, prin întoar
cere reia balonul cu o măiestrie 
demnă de apreciat in poarta en
glezilor. Este 3—1 pentru echipa 
KF-G., care păstrează prima șansă 
de caiifkare ir. sentifinaîe.

Meciul a plăcut pentru extr'.or- 
d_-.ara risipă de efort a jucălorucr. 
pentru ritmul și viteza cu care s-a 
jucat 91 de minute! Shrt de remar 
ca» pasele precise ta mare distantă, 
ușurința âe^ri: din apărare a echi
pei vest-germane

Foraațn : ASGLIA : Banks — 
Maddeleș. Hunter. Moore, Hughes, 
Peters, BelL Lee. Bali. Chivers. 
Hurst (Marsh) RF.G.r Maier — 
Houses. Sc hwarren beck. Becken-

INTERNAȚIONALE

DOINA MITRICICA

a
S3 1 |

Buc.) 1 241,2, 3. A. Bulete (Sc. sp. nr. 
2 Buc.) 1 232,8 | feminin : 1. DOINA 
MITRICICA (A.S.C.P.M. Buc.) 1 255,8, 
2. Elena Moiș (I.E.F.S.) 1 233,3, 3. " 
riana Ionel (I.E.F.S.) 1137,5;
rechi : 1. Letiția Păcuraru — 
Săveanu (I.E.F S.) 167,8 p.

Ma-

Traian IOANIȚESCU

la

CAMPIONATE...
FRANȚA (etapa a 33-a': Mar

seille — Re ms 0—0 ; Reanes 
Angoultese 2—2 ; NImes — Borde
aux 4—1; Lille — Basta 1—0 ;
Nancy — St Etienne 3—1; Lyon — 
St Germain Paris 3—1 ; Angers
— Nantes 2—1; Nice — Red Star
2— 1 ; Sochaux — Monaco 3—1 ; 
Ajaccio — Metz 1—0. Clasament: 
1. Marseille 47 p, 2. Nimes 43 p, 
X Sochaux 41 p.

OLANDA 1 Telstar — Ajax 
1—2; Voiendam — F. C. den 
Bosch 0—1; F. C. Utrecht — F. C. 
Twente 1—1; Feyenoord — F. C. 
den Haag 2—1 : M. S. V. Maastri
cht — Sparta 3—0; Go Ahead — 
Excelsior Rotterdam 1—0 : D. W. S. 
Amsterdam — F. C. Groningen
3— 0 ; N. E. C. Nijmegen — N. A. C. 
Breda 1—0; P. & V. Eindhoven — 
Vitesse 2—1. In clasament Ajax 
57 p, Feyenoord 50 p.

MINGEA A OCOLIT PORȚILE

de spectatori prezenți 
stadionului Steaua ro-

Cei 75 000 
în tribunele 
șie din Belgrad au plecat nemulțu
miți de la meciul Iugoslavia — 
U.R.S.S. pentru că valoarea jocului 
a fost sub nivelul așteptărilor. Iu
goslavii au dominat categoric, dar 
n-au putut înscrie nici un gol echi 
pej U.R.S S. în care au strălucit a- 
părătorii Rudakov, Hurtilava și 
kaplirinii. în tot meciul s-au în
registrat două faze de gol. în min. 
24 Kozinkievici (U.R^S.) a tras în 
bară, iar în min. 70 Geaici a șutat 
în picioarele lui Rudakov.

Au jucat formațiile:
IUGOSLAVA: Măriei — Raml- 

Jak- Paunosici, Holțer. Stepanovici. 
Pavțoviej. Aeimovici. lankovici. 
Oblak, Bukal (Bajevici), Geaici.

U.RS5.: Rudakov — Dzodzuas- 
vilL Istomin. Mabovnikov. Hurțilava, 
Kaplicinii. Dolmatov. Konkov, Ba
ni se v ski. Baldacinii. (TTOșkin), Ko- 
rinlrievici (Evriujihin).

Iată citeva declarații după meci. 
BG$COV (antrenorul echipei Iugos
lave', : —Am jucat mai bine dar 
n-am găsit drumul spre gol! Nu 
pierdem speranța in returul de Ia 
14 mai de la Moscova*. GEAICI : 
. Returul va fi foarte greu, dar nu 
imposibil pentru a obține un al trei
lea meci*. GULIAEV (antrenorul 
secund al echipei sovietice): „Zes
trea de la Belgrad e mică, dar ea 
poate fi mărită la 14 mai*. HURȚI- 
LAVA: —Am trecut un examen di
ficil care ne poate asigura califi
care* în semifinale*.

CAMPIONATE..:
SPANIA (etapa a 32-a) 1 Betis — 

La Palmas 2—1 ; Celts Vigo — 
Esoanoi Barcelona 4—2 : Sabadell — 
Real Sociedad 3—1 ; Atletico Bil
bao — Malaga 0—0. C. F. Barce- 
lona — Burgos 2—1 ; Granada — 
Serikka 3—0. Deportivo Coruna — 
Real Madrid 1—0; Atletico Ma
drid — Gijoo 1—0; Valencia — 
Cordoba 4—Z Clasament 1 Real 
Madrid 45 p; 2. C. F. Barcelona 
43 p; Valencia 41 p.

ANGLLA t Trei IntUniri încheiate 
cu următoarele rezultate tehnice 1 
Crystal Palace — Huddersfield 
0—0; Manchester United — Stocke 
3—0 ; Tottenham — Leicester 4—X 
In clasament conduce Manchester 
City cu 57 p, urmată de Liverpool 
cu 56 p.. Derby County — 56 p., 
Leeds — 55 p . Arsenal — 48 . p., 
Tottenham — 43 p.

La startul
(Urmare din pag. I)

rr

de genevezul Werren, „decanul" de 
vîrstă și prezență al echipei, și de 
tînărul Blatter, din Ziirich, amîn- 
doi reușind să învingă a doua ra
chetă austriacă, pe G. Wimmer. 
Iată, de altfel, o selecție în rîndul 
rezultatelor înregistrate, în aceste 
meciuri de antrenament, desfășu
rate pe terenurile luj Wiener A.C., 
sîmbătâ și duminică (primii sint 
notați elvețienii) î Blatter—Wimmer 
6^-2, 10—8, 6—3 ; Werren—Kary
4—6, 0—6, 9—7, 4—6 ; Burgener— 

2—6 ;
6—8 ; 
7—5 ;
1-6,

Hoskowetz 3—6, 1—6, 7—5, 
Blatter—Kary 5—7, 5—7,
Werren—Wimmer 6—3, 6—3, 
Burgener—Blanke 6—1, 3—6,

INDIA - AUSTRALIA ÎN
Echipele de tenis ale Indiei și 

Australiei tși vor disputa la 12—14 
mai, la Bangalore (India), finala zo
nei asiatice a „Cupei Davis". Aus
tralienii au terminat învingători cu 
4—1 finala grupei lor preliminare, 
disputată în compania japoniei, la

Fl. Gheorghiu printre 
fruntași la Thornaby

Tn rundele a 
drul turneului 
de la Thornaby (Anglia), 
maestru român Florin Gheorghiu a 
făcut două remize: cu englezul Ke
ene și olandezul Ree. Pe primul Ioc 
al clasamentului se află Larsen (Da
nemarca) cu 91/, p, urmat de Gligo- 
rici și Ljubojevici (ambii Iugoslavia) 
— 71/, p. Pe locurile 4—5 se află, cu 
61 ș p, Gheorghiu (România) și Par
ma (Iugoslavia) — 6V1 p

11-a și a 12-a din ca- 
internațional de șah 

marele

CADETII BOXULUI NOSTRU 
TN FAȚĂ UNUI NOU EXAMEN
In cadrul pregătirilor pentru apropia

tele Campionate europene de box pentru 
tineret de la București, opt dintre titu
larii reprezentativei noastre vor 
ticipa în zilele de 5, '6 și 7 mai 
turneu internațional in Republica ' 
Iară Ungară.

Pugiliștii români Alexandru ' 
Dinu Condurat, Ion Adam, Station 
țov. Marcel Lupu, Vasile Croitoru, 
rian Culineac și Ion Ruicu, ' 
antrenorii T. Niculescu și I. 
au plecat marți noaptea cu trenul spre 
localitatea Szekesfehervar, unde va 
avea loc competiția.

par
ia un 
Popu-

Turei» 
Cu- 
Ma- 

însoțiti de 
Dumitru,

Cupei Davis"
3— 6 ; Hiirlimann—Hoskowetz 2—6,
4— 6, 6—3, 3—6 ; Werren, Blatter— 
Kary, Wimmer 6—2, 2—6, 5—7.

Ieri, în holul hotelului Intercon
tinental, l-am întrebat pe dr. Heinz 
Grimm, căpitanul echipei oaspe, 
dacă s-a fixat asupra compoziției 
echipei, pe care o va prezenta de 
vineri, în meciurile oficiale ! 
nu — a fost răspunsul — 
aștept să mai văd pe băieți 
mele jocuri de acomodare, 
renurile bucureștene. Cum 
ploaia mai amină verdictul 
Poate chiar pină joi, la ședința teh
nică de tragere la sorți".

Să precizăm că aceasta are loc 
joi la prînz, cînd vom cunoaște cu 
certitudine cele două formații care 
vor intra pe teren, în cele trei zile 
succesive de întrecere.

„încă 
fiindcă 
în pri- 
pe te- 
vedeți, 

meu...

FINALA ZONEI ASIATICE
Tokio. Cealaltă finală de grupă a 
revenit Indiei, învingătoare cu 5—O 
în fața Malayeziei, în meciul dispu
tat la Kuala Lumpur.

In zona europeană a competiției, 
s-a încheiat un prim meci, repre
zentativa Monaco calificîndu-se în 
dauna formației Luxemburg. Meciul, 
disputat la Monte Carlo, a luat sfîr- 
șit cu scorul de 3—2 în favoarea 
gazdelor. In partida decisivă, Trucchi 
l-a învins cu 6—1, 6—3, 6—3 pe Hei
mann.

AGENDA SĂPTĂMÎNII
3—13 BASCHET, — Turneu preolimpic 
de calificare, tn Olanda.

3 FOTBAL — Prima manșă a fi
nalei „Cupei U.E.F.A.": Wolverhamp
ton Wanderrers—Tottenham Hotspur. 
Meciuri amicale: Polonia—R. D. Ger
mană (tinere*) ; Olanda—Peru.

3—9 VOLEI — Turneu Internațional, 
la Bratislava.

3—10 TIR „Marele premiu al Vic
toriei" (armă glonț), la Plsen (Ce
hoslovacia).

5 scrima — cupa Europei (sabie), 
la Budapesta

5—7 TENIS. — Cupa Davis (primul 
tur — zona europeană)

5—20 CICLISM - Cursa' Păcii (Ber
lin—Praga—Varșovia)

6 FOTBAL — Preliminariile C.M.: 
Ungaria—Malta. Finala Cupei Angliei: 
Arsenal—Leeds United. Meci amical: 
Ungaria (olimpici) — România (uni
versitari).

7 AUTO — Cei 1000 km de la Spa 
(Belgia).

7 FOTBAL — Preliminarii olimpi
ce: Polonia—Bulgaria (meci retur): 
Jamaica—Mexic.

TELEX • T E LE X •
Selecționatele de tenis de masă ale R-P. Chineze și-au încheiat turneul -tn S.LA. 

evolutad ta sala de sport a Universității dta Stanford (California), tn prezența a 
7 soo de specutori. Demonstrațiile jucătorilor chinezi au fost Îndelung aplanate 
de public, ta mare majoritate student- Din S.U.A.. echipele de tenis de masă a-e 
R.P. Chineze vor pleca ta Mexic.

în orașul olandez Neerlen a Început 
turneul preolimpic masculin de baschet 
ta vederea calificării pentru J.O. de la 
Mdnchen Iată primele rezultate : Bul
garia — Austria 114—60 (55—17) ; Turcia 
— Irlanda 120—59 (60—30).

țîonate locale. Meciul s-a încheiat cu un 
rezultat de egalitate : »- 9.

TELEX •
? : . i

TELEX

s-a disputat întîlnirea 
baschet dintre repre- 

__________ masculine ale Franței 
și Ungariei. Baschetbailștii maghiari au 
obținut victoria la limită cu scorul de 
73—72 (33—41). tn meciul revanșă la Le- 
touquet. victoria a revenit baschetba- 
liștilor francezi cu scorul de 75—65 
(38—37).

La Rouen 
amicală de 
zentativele

In „Cupa Națiunilor* _ F.I.RA., la
rugby, la Split s-au întîlnit reprezenta
tivele Iugoslaviei șl Spaniei. Rugbyștil 
spanioli au terminat învingători cu sco
rul de 21—7 (13—0). ta primul joc spa
niolii ciștigaseră cu scorul de 26—24.

Reprezentativa de rugby a Cehoslovaciei, 
aflată în turneu în Franța, a evoluat 
la Besancon în campania unei selec-

Cu prilejul unui concurs atletic desfă
șurat la Varșovia, sportivul potocez 
Vladislav Komar a stabilit un noa re
cord național la aruncarea greutății țu 
performanta de 20,59 m. Vechiul record 
era de 20,55 m.

Fostul campion mondial de box la cat. 
grea, Cassius Clay, l-a Întîlnit la Van
couver pe campionul Canadei George 
Chuvalo. Meciul s-a disputat ta fața a 
17 000 de spectatori, pe distanta de 12 
reprize șl s-a încheiat cu victoria la 
puncte a lui Cassius Clay. De la înce
putul meciului, subliniază comentatorii 
de presă. Clay a fost tn ofensivă ară- 
tînd o deosebită mobilitate pentru greu
tatea sa actuală (98,500 kg). Din repriza 
a 5-a Chuvalo cu una din arcade spartă 
a dat semne de oboseală S —------ *
greutate a reușit să 
picioare.

termtae
cu mare 

meciul in

s-au des-(Nevada)
de box ale S.U..A.

tn orașul Las Vegas 
tășurat campionatele 
la care au participat peste 200 de pu-

gi-iști amatori. S-au evidențiat cu acest 
prilej semigreul Hernando Molyhauer, 
Hobby Lee Hunter • (muscă) și greul 
Nick WUs. care a dispus prin ko de 
Leroj* Jones. Unul din marii favoriți 
campionul țării de anul trecut la cat. 
grea Duane Bobick nu a participat, fiind 
accidentat. Forul american de speciali
tate va alcătui echipa olimpică a S.U.A., 
după ultimul turneu de selecție care va 
avea loc Ia sflrșltul - lunii iunie. La a- 
cest turneu își va face reintrarea și>D. 
Bobick.
■

In continuarea turneului pe care-1 în
treprinde tn U.R.S.S., selecționata olim
pică masculină de baschet. a S.U..A. a 
evoluat la Tallin In compania’ echipei 
R.S.S Estone, Oaspeții au repurtat vic
toria cu scorul de 70—65 (41—41).
■ ' ’St’.-
Competiția internațională de spadă des
fășurată la Berna a fost câștigată de 
sorimerul sovietic Igor Valetov, care l-a 
întrecut în meci de baraj pe vest-ger- 
manul Juergen Helm.
■. (> 1.. u t
Turul ciclist al Spaniei a continuat cu 
etapa a 2-a (Cabra — Granada), în care 
victoria a revenit olandezului' Gsrard 
Vianen. El a. realizat, pe distanța de

Tînărul halterofil sovietic, Serghei Gramotkta, a stabilit două recorduri mon
diale de juniori la categoria mijlocie. Cu prilejul concursului de la Harkov, el a 
realizat 465 kg la totalul celor trei stiluri și 162 , kg la stilul „împins”.

206 km. timpul de 5 h33:45. Etapa a 3-a 
(Granada — Aumeria) a fost riști gatâ de 
Perurena, cronometrat pe distanța de 
181 km cu timpul de 4h30:46. După trei 
etape, conduce Domingo Perurena (Spa
nia), urmat de compatrioții săi Lașa — 
la 15 sec. Gonzales — la 20 sec. Agos- 
ttnho (Portugalia) _ la 23 sec.
■
Cursa automobilistică (formula n) des
fășurată pe circuitul de la Nurburgring, 
a revenit sportivului vest-german Jochen 
Mass. învingătorul, care a concurat pe 
o mașină „March", a parcurs 10 ture 
de circuit (228,350 km) în lh20:05,4 cu O 
medie orară de 171,110 km.

Tradiționala cursă internațională de ma
raton de la Karl Marx Stadt, a fost ciș- 
tigată, în acest, an de Eckhard Lesse 
(R.D. Germană), cronometrat pe distan
ța' de «2,195 km cu timpul de 2h 13:19,0.

Rod Laver a clștigaț turneul interna- 
țional de tenis de la Denver (Colorado), 
în finala căruia, l-a învins cu 4—6, 6—3, 
6—4 pe americanul Marty Riessen. A- 
ceasta este cea de-a 8-a victorie obținută 
de Laver în cadrul circuitului rezervat 
jucătorilor profesioniști din grupul 
W.C.T.
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