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SÎNT TRANSPUSE ÎN VIAȚA SARCINILE TRASATE DE HOTÂRÎREA PLENAREI C.C. AL P.C.R-

PRIVIND DEZVOLTAREA CONTINUĂ A EDUCAȚIEI FIZICE Șl SPORTULUI

ACTIVITĂȚILE DE MASĂ-PE PRIMUL PLAN 
AL DUMINICII SPORTIVE DE IERI

LA TIRANA, ÎN PRELIMINARIILE CAMPIONATULUI MONDIAL DE FOTBAL
Bueurîndu-se de o vreme splendidă, caldă și însorită, duminica de ieri a oferit iubitorilor sportului din întreaga 

țară prilejul unor noi și numeroase întreceri de masă. Mari crosuri, acțiuni polisportive pionierești, festivaluri cul
tural-sportive, concursuri de orientare turistică, felurite jocuri au alcătuit un program bogat, variat ți atractiv pen

tru toți cei dornici să-ți petreacă orele de odihnă in tovărășia minunată a exercițiului fizic.
In grupajul de mai jos citeva relatări de la activitățile de ieri, urmînd să le oglindim pe celelalte in numerele 

următoare ale ziarului nostru.

ROMÂNIA-ALBANIA 4-1 (2-0), VICTORIA
UNUI FRUMOS EFORT COLECTIV

• ,,Vechea gardă'1 (Dumitru și Dumitrache) și „noul val" (Țaralunga) au materializat acest succes
• Performanța de ieri care menține reprezentativa noastră in plină cursă de calificare

iși așteaptă completarea in meciul cu selecționata R. D. Germane, de la 27 mai, la București
TIRANA, 6 (prin telefon, de la tri

misul nostru).
în primele 90 de minute oficiale 

ale anului, echipa României a reu
șit, aici, la Tirana, o frumoasă vic
torie, la un scor concludent, care 
Șterge, l-a startul anului competi- 
țional 1973, impresia de oboseală pe 
care o lăsase 
cute.

Acum, la 
meci, vom 
scurtă trecere în revistă a motive
lor principale care au dus la a- 
ceastă victorie. Fără îndoială, echipa 
României s-a dăruit în acest joc (care 
a fost, totuși, mediocru ca factură), 
confirmînd elanul pe care tricolo
rii îl exprimaseră în coloanele zia
rului nostru. Această dăruire s-a 
materializat printr-un angajament 
fizic modern, care a izbutit să tem
pereze iureșul de start al gazdelor 
(ce au evoluat, apoi, sub așteptări).

Vlusul de angajament fizic mani
festat de echipa noastră a fost du
blat de o certă maturitate in mo- 
mentele-cheie ale jocului. Echipa 
noastră a reușit să-și concentreze e- 
forturile în perioadele de mare ten
siune, ceea ce a făcut ca ea să 
funcționeze ea un organism com
pact în fazele decisive ale golurilor 
și'în momentele grele din fața por
ții lui Răducanu.

în jocul echipei noastre s-a ma
nifestat un plus de generozitate, 
care s-a văzut mai ales în conlu
crarea compartimentelor. In planul plu
sului de generozitate de care vorbeam 
trebuie menționată și „renașterea" 
lui Dumitru, care a redevenit, pe 
parcursul celor 90 de minute, ju-

în cursul toamnei tre-

cîteva minute după 
încerca să facem o
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1970, adicăcătorul piston al anului 
un amestec de dîrzenie și finețe 
care caracterizează pe jucătorul de

coul național. Amândoi au știut să 
învingă, acest irrtpas și să refacă 
într-un singur meci cuplul atît de 
dorit de antrenori. Toți cei 12 ju
cători ai noștri merită mențiuni 
pentr u felul în care s-au bătut în 
aceste 90 de minute atît de impor
tante de la Tirana. Ce altceva poate 
caracteriza mai bine spiritul de 
luptă al tricolorilor decît furtunoasa 
apariție a lui Țarălungă care, la nu
mai citeva minute după debutul său 
itemațional, a reușit să marcheze

de atletism
pe echipe

DUMITRU

un gol frumos, într-un moment cînd 
replica albanezilor viza cu atîta te
nacitate golul de onoare ?

în aceste puține l-înduri nu putem 
cuprinde caracterizarea tuturor ju
cătorilor. Vom reveni, pentru a ex
plica dificultățile lui Dumitrache, 
rolul lui Radu Nunweiller în eco-

Radu URZICEANU

(Continuare în pag. a 4-a)

internațională. Remarcabilă aclasă
fost și contribuția celor doi stoperi 
regăsiți în condiții cu 
claie : atît Dinu, cit și 
s-au prezentat pe teren 
capul unor accidentări și 
dorite în evoluția formei 
unui jucător chemat să îmbrace tri-

totul spe- 
Antonescu 
cu handi- 
pauze ne
sportive a

Campionatul

Doar primii doi din acest 
ticipat la

grup compact de coricurențt se vor califica în finală. Dar satisfacția de a fi 
faza pe, municipiul București a „Crosului tinerelului" este a tuturor.

văzut ieri Parcul tineretului 
asigurăm că au fost multe 

bucureșteni în calitate de 
fi

Cine a
— și vă
mii de 
spectatori — nu se poate să nu 
rămas încintat de varietatea și boga

manifestărilor sportive ce au avut 
aici. La ora 9,30, cînd peste 2 000 
tineri (reprezentanți ai celor

1 ION GĂSITU (10 km mars) 
I Șl TUDOR STAN (ciocan)

NOI RECORDMENI Al TARII
Șt. Lăzărescu spre 8 m la lungime • Tinerii promit • Dinamo conduce în clasamentul general

Seria performanțelor remarcabile 
ale fruntașilor atletismului nostru 
a continuat și în ziua a doua a 
campionatului echipelor de catego
ria A, cînd am avut prilejul să 
aplaudăm in primul rînd cele două 
noi recorduri republicane înregis
trate la 10 km marș și la arun
carea ciocanului. Ion Găsitu (an-

„U“ CLUJ RELANSEAZĂ
LUPTA PENTRU TITLU,
REAUZÎND SURPRIZA

ETAPEI: 15-14 CU STEAUA!

trenor Dumitru Paraschivescu) a 
parcurs, într-un stil foarte curat, 
cele 25 de ture de stadion ale 
cursei de 10 km marș, în timpul 
de 43:14,4, superior cu 2,2 s recor
dului național deținut de C-tin 
Stan. Găsitu, campion balcanic pe 
20 km marș, a demonstrat că de
ține încă suficiente resurse pen
tru a mai putea smulge noului re
cord cîteva secunde bune și pentru 
a-1 putea 
minute.

Ti nărui
Constantin

încă un reprezentant al C.A.U., 
de fapt al I.E.F.S., Dorin Melinte 
a demonstrat duminică, pe stadio-

tia 
loc 
de
80 000 prezenți la fazele anterioare), 
calificați la etapa municipală a „Cro
sului tineretului", au intrat în parc 
în ritmul marșului interpretat de fan
fară, pionierii din Sectorul V al Ca
pitalei se aflau de mult acolo...

In văzduh stăteau aproape nemiș
cate — adevărate... farfurii zburătoa
re — citeva zeci de zmeuri, înălțate 
de copii de 3—4 ani, pentru a atrage, 
pe semne, atenția, că’ și ei pot face 
ceva. Acesta a fost preludiul la ine
dita acțiune inițiată de Consiliul or
ganizației pionierilor al sectorului, în 
colaborare cu Consiliul de edu
cație fizică și sport, manifestare 
sugestiv intitulată : „Cravatele roșii in 
parcul tineretului". Cel peste 1 500 de 
pionieri s-au întrecut în spectaculoase 
concursuri de cros, trotinete, tricicle
te, biciclete.

înainte de a se da startul în prima 
cursă a „Crosului tineretului", l-am 
rugat pe primul secretar al Comitetu
lui municipal București al U.T.C., to
varășul George Ghenoiti, să ne vor
bească despre semnificația acestei 
ample competiții de masă : „Această 
a 6-a ediție a „Crosului tineretului" 
s-a bucurat de un succes cu totul re
marcabil. Nu încape îndoială că este 
unul din efectele favorabile ale re
centei Hotărîri a partidului cu pri-

vire la extinderea activităților 
tive. Sînt prezenți Ia întreceri 
din școli profesionale, din școli ge
nerale și licee, tineri muncitori, stu- 
denți, militari în termen. Vom folosi 
aceste splendide condiții naturale ce 
ni le oferă Parcul tineretului — ne-a 
spus în încheiere interlocutorul — 
pentru a organiza duminică de dumi
nică alte și alte acțiuni de masă".

Intre timp s-a dat plecarea în cursa 
fetelor la categoria de vîrstă peste 
19 ani. Printre ele o zărim pe o mai 
veche cunoștință a noastră, Elena 
Popa, elevă la Liceul industrial de 
metrologie. Am întîlnit-o prima oară . 
tot la o etapă municipală, In 1970, 
cînd a sosit pe locul al doilea. Un an 
mai tîrziu se clasa pe primul loc. Ce 
rezultat va scoate acum ? Intre timp 
schimbăm cîteva impresii cu antre
norii de atletism veniți aici să des
copere, ca în cazul profesoarei Geor- 
geta Dumitrescu, un nou... Gheorghe 
Ghipu s „Tot la un cros al tineretu
lui, ne spune interlocutoarea, l-am 
depistat pe atunci pe timidul și re
zervatul Ghipu. A rămas la fel și a- 
cum, numai că vorbind despre el tre
buie să fim exacți în exprimare : re-

spor- 
clevi

din meciul 1EFS — Textila Buhuși, 
Foto i Dragoș NEAGU

Tudor
Mușat), în

Dinama
4. Arge*

Stan (aatrenor 
primul lui

duce chiar sub 43 de

MASCULIN

FEMININ

*. 
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Tuaor Stan, noul recordman repu
blican la aruncarea ciocanului4. Steaua K

5. Tizul» 12

de la care se 
ani, ieri a avut 
ștafetă sportivă 
participat peste 
Sectorul I al Capitalei.

CLASAMENTELE PE 
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Ion GAVRILESCU

(Continuare în pag. a 2-a)

MESAJ DE DRAGOSTE

ECHIPE

nul Republicii, o vitalitate deose
bită în proba de 400 m garduri, 
duelul său cu Viorel Suciu (practic

Romeo VILARA 
Vladimir MORARII

RECUNOȘTINȚĂ PARTIDULUI
mare ștafetă sportivă

a 52-a aniversări a
dedicată celei
creării P. C. R

Aneta Schramko (IEFS) se pregătește să paseze unei coechipiere. Fază 
ciștigat de prima formație.

Ieri s-au disputat jocurile din ca
drul celei de a XXIII-a etape a di
viziei A, atît la feminin, cît și la 
masculin, unde, după insuccesul Uni
versității București de sîmbătă. a 
urmat ieri o altă surpriză de pro
porții : Universitatea Cluj, învinge pe 
Steaua ! Iată rezultatele înregis
trate :

(4), Kicsid (3). Drăgăniță 
rinescu. Au arbitrat V. 
N. Maghețiu (Timișoara).

Nușa

(2) si Ma-
Epure și

DEMIAN

POLITEH- 
(6—7).

MASCULIN

UNIVERSITATEA CLUJ — STEAUA 
15—14 (7—7) 1 Deși studenții au con
dus la începutul jocului (min. 12 : 
3—0. min. ' 25 : 6—2), foarte puțini 
dintre suporterii lor sperau într-o 
victorie. Și totuși, clujenii au obți
nut, pînă la urmă, cîștig de cauză, 
datorită unei exemplare dăruiri și 
a unei perfecte discipline tactice. 
Alegînd atacurile lungi, punctate cu 
șuturi-surpriză — în care a excelat 
Tudosie — și jucînd mult „afară", 
pentru a evita contactul cu masiva 
apărare stelistă, declanșind și fruc- 
tifioînd dese contraatacuri și bene
ficiind de forma bună a portarului 
Keil, Universitatea a reușit să țină 
in șah formația campioană și. 
fina] dramatic, să-i smulgă 
puncte 1 Momentul psihologic 
ciului s-a consumat în min. 
scorul de 13—13, cînd Birtalan 
o aruncare de Ia 7 m (pentru 
oară în acest joc !), fapt ce le dă 
realmente aripi clujenilor care ajung 
să conducă în min. 59 cu 15—13. di
ferență din care Steaua nu mai 
poate reduce decît o singură dată. 
Au marcat i Tudosie (6), Oros (4), 
Stuparu (3) și Popa (2) — Univer
sitatea, respectiv Stockl (4), Birtalan

Intr-un 
ambele 
al me-
55. la 

ratează 
a doua

DINAMO BRAȘOV
NICA TIMIȘOARA 13—13 
Meci de mare luptă. în care echi-

tele și-au 
două punt 
dominare !
Messmer 
Ținipu ' .

(Continuare tn pag. a t-a)

an de activitate competiționaUi ca 
•enior și la primul start oficial 
din noul sezon a și devenit re
cordman al țârii. El a aruncat cio
canul, din prima încercare la 66,90 
m, Intrectad cu 10 cm recordul 
medieșanului Frederic Schneider. 
După cum ne declara antrenorul 
său, primul obiectiv din acest an 
a fost realizat. Din acest moment 
va începe, cum se spune, numără
toarea inversă spre70 de metri, 
principalul țel al 
1973.

O performanță 
cabilă a obținut _
dentul bucurestean Ștefan Lăză- 
reseu (antrenor Dumitru Roman) 
care a sărit 7.95 m la numai 6 
cm de recordul, din 1969, al Iu; 
Mihai Zaharia. Lăzărescu a avut 
mai multe încercări bune, ceea ce 
arată o frumoasă și promițătoare 
constanță. De subliniat, tot la a- 
ceastă probă, evoluția altui student 
bucureștean. Alexandru Abagiu — 
7,76 m !

(Continuare fn peg aia)

In cinstea zilei de 8 Mai, ani
versarea creării Partidului 
nist Român, dată glorioasă 
toria țării, 
nesc 52 de 
Capitală o 
la care au 
școlari din

Startul s-a dat la ora 9,30 din 
Piața Amzei. Pe traseu, numeroși 
bucureșteni i-au aplaudat cu căl
dură pe purtătorii mesajului de 
dragoste ți recunoștință adresat pă
rintelui drag, partidul, pentru gri
ja neobosită ce o poartă mlădițe- 
lor patriei, generațiilor viitoare ale 
constructorilor socialismului ți co
munismului, pentru viața tot mai 
frumoasă ți mai îmbelșugată ce 
este hărăzită poporului nostru.

Din cele nouă schimburi, care au 
alergat cu multă îmuflețire pe ar
terele centrale ale orașului, au fâ

Comu
ta is- 
împli- 
loc în 
festivă 
700 de

cut 
tași 
sportive, școlari performeri de ' la 
liceele I.L. Caragiale, nr. 35, nr. 28, 
nr. 24, Școala generală 186 ș.a.

în fața sediului Comitetului Sec
torului I al P.C.R., punctul ter
minus al ștafetei, eleva Rodica 
Fortuna, de la Liceul 35, a dat 
citire, în numele celor peste 10 000 
de școlari din această rază a Ca
pitalei. mesajului adresat conduce
rii partidului, tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU.

A fost o vibrantă manifestare » 
spiritului patriotic care animă per
manent tineretul nostru, a dorinței 
lui de a învăța mai bine, de a se 
perfecționa necontenit, spre a fi 
cit mai folositor patriei, poporului!

parte pionieri și 
la învățătură și

uteciști frun- 
în activitățile

elevului său în

cu totul remar- 
la lungime stu-

iN INTILNIREA DE POPICE ROMÂNA R. D. GERMANĂ

CORNELIA PETRUȘCA Șl IOSIF TISMANARU
PLOIEȘTl, 6 (prin telefon, de la 

a 
doua a tntilnirii internaționale de 

Bornă- 
în tur-

corespondentul nostru). In ziua

popice dintre selecționatele 
niei și R. D. Germane — 
neul individual, victoriile au revenit 
din nou reprezentanților 
atît la femei cit și la bărbați. Pe 
pistele arenei Rafinorul. Cornelia 
Petrușca și Iosif Tismănaru au ju
cat cu multă precizie, fiind primii 
In fruntea celor două clasamente, cu 
rezultate foarte bune. Dacă la băr
bați Tismănaru n-a avut. In mod 
practic, probleme fiind superior cu 
35 de „bețe" față de adversarul 
său, Klaus Beyer (R. D. Germană), 
la fete Cornelia Petrușca a între
cut-o la limită pe colega ei de echi
pă, Ana Petrescu, care a evoluat 
și ea foarte bine.

Iată rezultatele înregistrate : 
FEMEI : Cornelia Petrușca (Româ
nia) 457 p. d. (la izolate — 168 — 
bile goale 1), 2. Ana Petrescu (Ro
mânia) 455 p. d. (155 — 0). 3. Gertru-

noștri.

de Engelman (R.D.G 1 445 p. d. (158 
— 1), 4 Anr.enarie Prelier
433 pid. (143 — O. 5.
Eochmann (R-D.G.) 430 p. d.
1), 6. Brigitte Uhle (R.D.G.) 422 p.d. 
(142 — 2). BĂRBAȚI : L I. Tismă
naru (România) 969 p.d. (361 — 2) 
2- K- Beyer (R.D.G.) 954 (351 — 0).

(R-D.G.) 
Helga 

(159 —

PE PRIMELE LOCURI
3. K. Meissler (R.D.G.) 945 (354 — 2),
4. Gh. Silvestru (România) 
(329 — 4), 5.
925 p. d. (332
(România) 918

L. Eberhardt 
— 0), 6. I. 
p. d. (303 —

930 p. d. 
(R.D.G.)

Băiaș 
3).

A. vlasceanv

ETAPA INCOMPLETA TN DIVIZIA A

Datorită IntRnirii internaționale • 
reprezentativelor de seniori și se
nioare, In campionatul diviziei A 
s-au disputat doar citeva partide — 
contînd pentru etaoa a XVUI-a a 
competiției, lată rezultatele înregis
trate :

2251 p. d. Voința Cluj — Voința 
Mediaș 2304 — 2205 p.d. Frigul 
București — Voința Constanța 2329 
— 2323 p. d.

MASCULIN

FEMININ

Voința 
2404 — 
Brașov

ClujOradea — Record
2338 p. d. Hidromecanica

Arad 2320 —U. T.

Electrica I 
5243 — 4970 
Spartac Satu 
Jiul Petrila 
5 183 — 4 937

Sibiu — Voința Cluj 
p. d. I. C. Oradea — 

i Mare 5161 — 4798 p.d.
— C.F.R. Tg. Mureș 

p. d.

R. C. POP

Ieri, in intilnirea internațională amicală de box

S. Cuțov, P. Dobrescu, S. Mi
halcea, I. Alexe și Z. Zakrzewski 
cei mai buni boxeri ai galei.

Disputată la concurență cu partida 
internațională de fotbal dintre repre
zentativele de tineret ale României 
si Albaniei, gala amicală de box, de 
pe stadionul din șoseaua Ștefan cel 
Mare, dintre Dinamo București și 
Gwardia Varșovia, a atras, totuși, în 
jurul ringului montat în potcoavă, 
peste 1000 de spectatori. Aceștia au 
avut prilejul să urmărească cîteva 
meciuri de mare atracție și — spre 
regretul tuturor — o dispută neloială 
între arbitrii celor două formații care, 
pînă la urmă, văzîndu-se în postură 
penibilă au revenit la sentimente mai 
bune față de cei ce evoluau între 
corzi.

Intilnirea a debutat cu meciul 
semimuștelor Ștefan Boboc și Tadeusz 
Fieske. După aproximativ un minut, 
românul a expediat o directă de 
dreapta în bărbia adversarului care 
a fost numărat. El a încercat să reia 
lupta, dar arbitrul constatînd dificul
tatea în care se află a dictat victoria 
prin abandon în favoarea lui Boboc. 
A urmat apoi confruntarea dintre 
Teodor Dinu, și fostul campion euro
pean și medaliat olimpic, Hubert 
Skrypcyak. Tinărul dinamovist a în
ceput excelent confruntarea șl după 
cîteva directe de stingă a plasat o 
lovitură de dreapta șl polonezul a 
fost expediat la podea. In continuare, 
dinamovistul evoluează foarte bine șl 
II pune deseori in dificultate pe 
Skrypcyak, care nu poate răspunde 
la numeroasele croșee și directe tri
mise de Dinu. După 9 minute, cînd 
toată lumea aștepta o confirmare evi
dentă a superiorității românului jude
cătorii (dintre care 2 polonezi) au de
cis victoria cu 2—1 pentru... Skryp
cyak. în următoarea întîlnire arbitrii 
români și-au luat... revanșa și au dic
tat victorios pe cocoșul, Dumitru Do- 
robanțu in fața lui Josef Witek, care 
a cîștigat clar meciul. De acum îna-

Simion Cuțov este trimis la colț, iar arbitrul de ring va începe să-l nu
mere pe Czeslav Golik, căzut la podea. Foto i Vasile BAGEAC

inte spiritele s-au potolit șl am putut 
viziona partide de bună calitate. La 
pană, Ion Vladimir șl Zbygniev 
Wipcek au terminat la egalitate. Si- 
mion Cuțov a boxat fără greșeală și 
l-a obligat pe experimentatul Czes- 
lav Golik să abandoneze în rundul 2. 
Paul Dobrescu a întîlnit în Kazimierz 
I.ewandovski, un obstructionist de... 
clasă, care după 8 minute de iregu
larități a fost descalificat. La semi- 
mijlocie, Sandu Mihalcea a evoluat 
în. stil de mare campion în fața lui 
Bogdan Jakubovski, boxer cu o veche 
activitate în ringurile internaționale. 
După ce și-a expediat adversarul la

podea In rundul doi, Mihalcea a cîș- 
tigat clar, cu 3—0, Dumitru Mihalcea 
a pierdut prin abandon în repriza se
cundă la Zbigniev Zakrzewski. Mihai 
Imre a fost întrecut la puncte de ru
tinatul Edmund Hebei, iar la semi
grea, Ion Peter și Josef Pietrzak 
terminat nedecis. Excelent și 
Alexe care a învins prin abandon 
rundul trei (upercut la ficat) 
Ryszard Mazur.

Scorul general al întîlnirii 14—8 
favoarea echipei Dinamo București.

au 
Ion 

. în
pe

in

Paul IOVAN
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Program „non-stop" la Baza culfural-sporlivâ de la Lacul Tei SPORTIVII ROMÂNI AU DOMINAT AUTORITAR ECHIPELE CLUBULUI STEAUA

DUPĂ „CARNAVALUL PRIMĂVERII". 0 SPLENDIDĂ
TURNEUL INTERNATIONAL AU DOMINAT Șl A ll-a ETAPĂ A DIVIZIEI Â

LUPTE

„DUMINICĂ SPORTIVĂ" STUDENȚEASCĂ
Pariul culțiiral-sportiv al studenți

lor, de pe malul Lacului Tel, și-a 
primit vizitatorii matinali de ieri in 
țttittta de bal, pe care o îmbrăcase 
de cu seară pentru carnavalul ce »-a 
desfășurat aici pină aproape de cea
surile zorilor. Fanioane multicolore, 
lampadare, jerbe Împletite din florile 
primăverii....îi^împodobeau aleile, bos
chetele, pelkizeie. Directorul bazei, 
marcșț de nesomn, dar foarte tatis- 
făt.'Ui, ne-a «pus că am scăpat o pe
trecere tinerească admirabilă, în care 
unui dintre rele mai gustate momente 
ale programului artistic fusese... de
monstrația de gimnastică acrobatică 
executată de un grup de studer.ti ds 
la I.E.F.S. l-am mulțumit pentru in

formație, dar noi venisem nu ca să 
aflăm amănunt* despre carnaval, ci 
pentru a urmări „Duminica sportivă", 
în care studenții LP.G.G.-ului buca- 
reștean îi aveau ca oaspeți pe colegii 
Tor de la Institutul de petrol din Plo
iești.

Trebuie spus de la început că am 
avut prilejul să fim martorii unei 
superbe dimineți, ia succesul căreia 
au contribuit, deopotrivă, ambianța 
mirifică a complexului, organizarea 
ireproșabilă, atmosfera colegială care 
a dominat tot timpul, bogăția și va
rietatea programului.

La ora 9 și jumătate reuniunea 
este deschisă printr-o defilare a par- 
ticlpanților. Sint vreo SOO de studenți

si studente, din cele două institute, 
printre care numeroși tineri de peste 
hotare, care studiază aici. Aflăm a- 
măauniul semnificativ vă la I.P.G.G. 
și T.P.P. se pregătesc viitori ingineri 
din S3 de țări ale lumii, de pe 4 con
tinente ! Este încă o dovadă a înaltei 
reputații și prețuiri, pe plan mondial, 
de care se bucură invățămintul supe
rior românesc.

După o scurtă alocuțiune de salut, 
rostită de eonf. univ, Alexandru Io
nesco, șeful catedrei de educație fi
zică de la I.P.G.G., încep întrecerile. 
Se debutează printr-un cros de... în
călzire, la care înving Mihaela Pftu- 
neseu lanul I Geologie) și tânărul 
maghiar foszef Kiraly (an. I Tehnolo-

Moment din frumoasa demonstrație a artistelor gimnasticii.

~*~--------- ——MmimiiTiirnsag—om———a—a—»a—■—a—............——— ș

ACTIVITĂȚILE DE MASA
RE PRIMUL PLAN !

CONSTANTA, 6 (prin telefon, 
de la trimisul nostru). După două 
zile de întreceri, duminică Ia prînz 
a luat sfîrșit turneul internațional 
de lupte greco-romane, găzduit de 
Sala sporturilor din localitate. 
Cum era și de așteptat, sportivii 
români au dominat competiția, im- 
punîndu-se la 7 din cele 8 cate
gorii de greutate, (doar la cat. 
68 kg a ciștigat un concurent stră
in). La categoriile 74 și +100 kg 
nu au avut loc întreceri.

Iată cîteva amănunte de la ul
timele confruntări. Tînărul con- 
stănțean C. Alexandru, după sur
priza produsă în reuniunea de 
sîmbătă seara, cînd l-a întrecut 
pe campionul olimpic Gh. Ber- 
ceanu, a ocupat acum primul loc 
la categoria cea mai ușoară. In
tr-un meci decisiv Alexandru l-a 
învins înainte de limită pe I. Gi- 
bu. Deosebit de disputate au fost 
și întrecerile pentru primele locuri 
la categoria următoare — 52- kg. 
FI. Răduț, deși a pierdut prin des
calificare în fața campionului eu
ropean de juniori N. Gingă, a reu
șit, totuși, să se situeze pe pri
mul loc. Marin Dumitru (57 kg) 
s-a detașat net de ceilalți adver
sari. In reuniunea de duminică 
dimineața, el a dispus de fran
cezul D. Curvoisier prin tuș în 
min. 7. De notat că pînă în acel 
moment luptătorul român condu
cea detașat la puncte : 17—0. Clar

a cîștigat și I. Păun (cat. 62 kg) 
cu toate că a primit replica unor 
adversari puternici, printre care 
H. Wesphal (R.F.G.) și Al. Szabo. 
Patru luptători români și-au dis
putat cu M. Schbndorfer (R.F.G.) 
întâietatea la cat. 68 kg, dar nici 
unul dintre ei n-a putut să-l de
pășească și astfel sportivul oas
pete a ocupat neînvins primul loe. 
Ion Gabor (82 kg) a reușit să cîș- 
tige locul I învingînd în finală 
pe A. Bouchule (Franța), după ce 
anterior, el dispusese la puncte de 
vest-gennanii M. Mîterbichler și 
H. Gerlach. La 90 kg — N. Neguț 
și la 100 kg — N. Martinescu, au 
făcut, cum se spune un galop de 
sănătate pentru ocuparea primelor 
locuri.

CLASAMENTE. 48 kg: 1. C. A- 
lexandru, 2. Gh. Berceanu. 3. Fr.

«Kchmidt (R.F.G.) ; 52 kg: 1. FI.
Răduț, 2. N. Gingă. 3. I. Gj’on- 
gvoși ; 57 kg: 1. M. Dumitru, 2.
D. Curvoisier (Franța), 3. C. Sa
lop ; 62 kg : 1, I. Păun, 2. Al.
Szabo, 3. H. Wesphal (R.F.G.) 68 
kg: 1. M. Schondorfer, (R.F.G.),
2. C. Lucacela, 3. E. Hupcă ; 82 
kg: 1. I. Gabor, 2. Bouchule 
(Franța), 3. M. Mitterbichler 
(R.F.G.) ; 90 kg: 1. N. Neguț, 2.
V. Fodorpataki, 3. M. Meiuș ; 100 
kg: 1. N. Martinescu, 2. P. Paw- 
lidis (R.F.G.), 3. A. Savlovschi.

Costin CHIRI AC

SCRIM j

CLUJ, 6 (prin telefon). — O se
rie de defecțiuni tehnice a prelun
git la cea. 20 de ore durata etapei 
secunde, găzduită de Sala spor
turilor din localitate pe care căl
dura ridicată și lipsa ventilației au 
transformat-0 într-o veritabilă e- 
tuvă.

Ca și în prima zi a întrecerilor, 
dîrzenia a caracterizat multe me
ciuri fiind necesar să se recurgă 
la calcularea tușelor primite de fie
care trăgător pentru stabilirea e- 
chipei învingătoare. Duminică nu 
mai puțin de 7 meciuri s-au termi
nat la egalitate.

Echipele campioane ale clubului 
Steaua s-au detașat, în general, 
mai ușor de adversari cu excepția 
cvartetului de sabie în meciul cu 
Politehnica Iași care i-a servit o 
puternică opoziție. Scor final : 8—8, 
dar Steaua și-a apropiat victoria 
la o diferență de două tușe. Cei 
mai activi trăgători s-au dovedit 
Culcea și Marin cu cîte 3 v, res
pectiv Irimiciuc cu 4 v.

La floretă masculin, Steaua a 
întrecut ușor pe Progresul (13—3) 
și Politehnica Iași (14—2) conti
nued să conducă în clasamentul 
probei întocmai ca și formația fe
minină de floretă care (deși n-a 
beneficiat de aportul Ilenei Gyulai, 
fiind bolnavă) a diSDUs clar de 
Progresul (11—5) și CS Satu Mare 
(12—4). Victorii comode au obținut 
și spadasinii Stelei : 12—4 eu C.S. 
școlar București și 11—5 cu Me
dicina Tg. Mureș. In fine, saberii

roș-albaștrilor au dispus cu 14—2 
de C.S. Satu Mare, cu 12—4 de 
I.E.F.S. și cu 11—5 de C.S.M. Cluj.

în întâlnirile dintre celelalte e- 
chipe am asistat la multe dispute 
echilibrate. Astfel, floretiștii IEFS-u. 
Iui, în frunte cu T. Mureșan (în 
excelentă vervă) au întrecut for
mația C.S. Satu Mare cu 8—8 (și 
două tușe avantaj). Tot IEFS a 
reușit să smulgă o victorie in ex
tremis echipei Viitorul la floretă 
fete, scorul fiind 8—8, iar avanta
jul studentelor de numai o .tușă ! 
Foarte disputat a fost și meciul 
de spadă Electroputere — C.S.M. 
Cluj, eroii săi numindu-se Dima 
și respectiv Szabo, reprezentanți 
talentați ai tinerei generații. Craio- 
venii au cîștigat la tuș-averaj.

Alte rezultate. — FLORETĂ FE
MININ : Progresul — Medicina Tg. 
Mures 11—5. CS Satu Mare — Vi
itorul 10—6. IEFS — Medicina Tg. 
M. 11—5. FLORETĂ MASCULIN : 
Politehnica Timișoara cu CS Satu 
Mare 8 (v) — 8. cu Polit. Iași 11— 
5 ; C. S. Satu Mare cu Polit. Iași 
10—6, cu Progresul 8 (v) — 8 ; 
IEFS — Progresul 10—6, Polit. 
Iași — IEFS 9—7. SPADĂ: Me
dicina Tg. Mureș — CS Satu Mare 
14—2, CI. sd. școlar Buc. — CSM 
Cluj 9—7, C.S. Satu Mare — Elec
troputere 9—7. SABIE : Politehnică 
Iași cu IEFS 11—5, cu Tractorul 
13—3, cu CS Satu Mare 11—5: 
CSM Cluj — CS Satu Mare 10—6. 
IEFS — CSM Clui 10—6, Tracto
rul cu CS Satu Mare 9—7, cu 
IEFS 10—6.

Tiberiu STAMA

0 DIMINEAȚĂ BOGATĂ
(Urmare din pag 1)

rordmatiui european Gheorghe 
Ghipu”.

Au sosit alergătoarele din cursă. 
Elena Popa și-a adăugat în palma
res un nou titlu de cîștigătoare a pri
mului loc.

De pe o ridieătură do teren urmă
rim cursele atleților amatori. La cî- 
teva minute după ee s-a dat plecarea 
la o categorie de vîrstâ, alta sute c? 
tineri pornesc în competiție, astfel că 
Imensul pare este inc* n ..-a: < u u.n 
briu viu de trupuri tinere s! fr - 
moașe de băieți si fete. El, băieții și 
fetele,, au oferit un spionai 4 specta
col sfldTfiv" în această duminică, ir 
cei care- i-srn văzut, nu-l vor uita 
curînd

Rezultatele tehnice : fete, 15—15 
ani (500 ni). 1. Ionica Petraehe (Școa
la profesională Electromagnetica) ; 2.

ÎN PARCUL TINERETULUI
Floriea Muschicl (Școala profesională 
Electromagnetica) ; 3. Maria Pintilie 
(Grupul școlar profesional nr. 4) fete. 
17—19 ani (SCO m.) : 1. Chira Jarr.cn 
(Grup școlar nr. 3 I.T.B.) ; 1 Mihacîa 
Achim (Liceul Ion Necuke) ; 3. Cor
nelia Neagu (Liceul economie nr. 21 ; 
fete, peste 19 ani (100? m) ; 1. Elena 
lupa (Liceul industrial de metrolo
gie); 2. Wilhelmina Kosza (I.C.P.B); 
3. Mariana Alexandru (Electronica) : 
băieți. 15—16 ani (800 m) : L G. Gbiță 
(Grupul școlar profesional nr. 0:2.
1. Dumitru (Grupai șco'ar p

ani (2CM m): I. S. Sandu

școlar I.O.R) ; 2. C. Valea 
î^rofestonală iKif Ranglut) 
peste 1# ani (3000 m) ; 1. A. 
tinescu (Grupul școlar Miha
2. P. Rusu (U.M. 0246) ; 3. C 
(I.C.ML.).

T&ea MACARSCHI

Soa-eîe urease spr» amiara dar 
forfota de pe terenuri nu eaatenea.

I-am părăsit pe studer,;i la plină 
ac’ivitate de relaxare activă dar nu 
înainte de a-î cere o scurtă imeresie 
prof. dr. in*. Stan Soare, rectorul

băieți. 

Bravu) ; 
Grtgo-e

«£■ as patra Wăw:. la ceea ea a(i 
lirat. -e-s m»js d-*t Dacie c* a 
fast a r-awiâ tastaaci *■ rade al

la care «n Mărit să fia. p< e wți. $, 
ca toate rl OFICIAL aețiaaea ar 6 
t^raiMfă. cred că DF FAPT ea tre
buie xl cantina». fiiaăcl prezența 
■'xereițiului fir ic ți a rperteiai este 
necesară cotidian ia viața fiecărei «an 
care muncește".

CROSUL TINERETULUI IN ȚARA Volerlu CHlOSf

Etapa a XlX-a a campionatului 
de rugby a fost mult mai agitată 
decît se preconiza, formațiile aflate 
Pe locuri modeste in clasament, 
dind o replică neașteptat de vigu
roasă echipelor fruntașe. Dintre 
toate rezultatele se detașează e- 
galul realizat de Rulmentul Birlad 
in lața hăerulii: Steaua. Qe jiytat, 
de .aseme-sa. moduLin care au e- 
votaa? vJSa^"5®3lșoaf5,*A>lf- 
teheiea Iași la Constanța. Sportul 
studențesc si CA.M. Suceava în 
miqnnia Științei Pe*rosan: și, res
pect.?. D.oarao.

GRUIȚA ROSIE — CS.M. SI
BIU 19—; J. Așteptată cu interes, 
având in vedere locurile ocupate 
in clasament ce cele două comba
tante, partida, desfășurată pe te- 
resul ftrad coftihduL a plăcut nu- 
meroâulu: pub,.n •dispersarea me
ciurilor din Op-talS pe 3 terenuri 
nu este taxxrabilă acestui sport 9 
danjr.tă faze+g spectaculoase crea
te de ambele eeîtâpe. După aspec- 
tul TDcdului. scorul cj care au 
învins grivițesu esîe mult prea se
ver, dar el a fac reakzat cu lar-

care âj ectx.$ cizeva țreșe&i ne- 
pemise. bi cmp. in
stsc, ocszii de a n^*rc<i.
Dacă ia evra. CA M a bine

■... - :-c-

o**i- wCg^: sîi ay»£î-
feaa 5n ±s3> but* Ax atrnrr*». ce
de se cttsăp&czs -uuuu. perR.țuad

b'.ccbcae atarw—Je. T; scîumdu Gri-
vie®, r. _zc *r*j'
baloaa* ia docitaat tașa si d- 
aeadx> a *:st mai peaetractă. a 
Strut si i^sească cuî©a.-eje Lbece. 
I>upâ ce in mia. It. PavWriri a 
read za t o încercare. tran«dorrrtata 
de Siamru jocul s-a ecFT-brst su 
în r-J- 21. Muteaau <OS3tJ a

pedeapsă **--

STEAUA, DOAR 
tr-o poziție foarte bună. în min. 35, 
Negoescu majorează scorul printr-o 
nouă încercare : 10—0. La reluare, 
sibieniî atacă și, în min. 52, reduc 
din handicap prin Munteanu, lo
vitură de nedeapsă. Ultimele mi
nute aparțin bueureștenilor care în
scriu prin Țibuleac (min. 73) din- 
tr-o lovitură de pedeapsă șî Pav- 
lovici (min. 76) o încercare, trans
formată de Siniion : 19—3. Arbi
trul P. Niculescu a condus bine 
următoarele formații : GRIVIȚA : 
Simion — Negoescu, Țibuleac, Da- 
maschin, Pavlovici — Comănici,

CLASAMENT
1. Steaua 19 17 1 1 426— 88 54
2 Universit. 19 15 0 4 243— 76 49
X Dinamo 19 11 3 5 193—124 44
4. Știința 19 10 3 6 188— 98 42
5. Grivița 19 9 3 7 215—119 40
6. Politehnica 19 8 5 6 139—154 40
7. C.S.M. Sibiu 19 9 2 8 101—105 39
8 Vulcen 19 9 0 10 127—201 37
9. Farul ■ => c 17 8 2 7 206—128 35

10. Sportul 19 7 2 10 151—169 35
11. Rulmenîul 18 7 1 10 88—156 33
12. Gloria 19 3 5 11 127—241 30
13 C.SAf. Suc. 19 1 2 16 88—428 23
14. Precizia 18 1 3 14 58—263 23

Bu-bj — Stoica, Măcăneață (Du
mitrescu). Pop — Miclescu. Veluda 
îSofmcie) — Scar lat. Meszaroș. To
ols : CSM : Munteanu — Tudo- 
ricA CHțr-a—« Lspas (Schotsch*. 
P*9«ti — Item. Mjanu — Io- 
B-tă. Manea, flnma. — fcăcesco. 
Preta? — CtaRiu. Gvaaboș. Lotr.-

Enowtl FANTANEANU

RULMENTUL — STEAUA 6—6! 
Lăptat «Se patru titulari (Balnea, 
Crin to. T. CtaieL ZadarejnU — 
îiiriiii ■!»! ' echipa Rulmentul a 
ch-not un rezultat foarte bun. reu-

REZULTAT EGAL
șind un scor egal în fața lideru
lui. Steaua a dominat teritorial, 
dar a ratat numeroase ocazii prin 
Durbac, R. Ionescu și Mateescu, 
fiind nevoită să se mulțumească, 
în final, numai cu punctele reali
zate de Durbac (1. p., drop). Pen
tru gazde au marcat L. Ciorici 
(1. p.) și Mihalcea (drop). A con
dus S. Dragomirescu. (E. SOLO
MON — coresp.),

FARUL — POLITEHNICA 12— 
15. Constănțenii au comis multe 
greșeli de tehnică și în circulația 
balonului, permițînd oaspeților să 
înscrie și să conducă la pauză cu 
15—0 I Revenirea din repriza a 
doua nu a fost, însă suficientă pen
tru obținerea victoriei. Au mar
cat : Țopa (l.p., 2 transf.), Cihoda- 
ru (2 încerc.) pentru învingători, 
resoectiv Crăciun (încerc.), Bucos 
(2 1 p., transf.). A arbitrat C. Un- 
drea. (L. BRUCKNER — coresp.).

SPORTUL — ȘTIINȚA 12—18. 
Meci - frumos, cu acțiuni la mînă, 
încheiat cu victoria petroșenenilor 
printr-o încercare înscrisă în ulti
mul minut de joc. Marcatori : Ior- 
dănescu (2 1. p., încerc., transf.) 
pentru bucureșteni, respectiv Mar
tin (3 Ln., transf.), Fălcușanu 
(drop.) și Moroe (încerc.). Arbitru : 
G. Eftimescu (C. HAREA — coresp)

GLORIA — PRECIZIA 12—11. 
Partidă interesantă, atât Ca evolu
ție a scorului, cit și ca mgjiieră de 
joc a ambelor echipe. După o

LA BIRLAD !

I REZULTATE TEHNICE

Grivița Roșie — C.S.M. Si
biu 19—3 (10—0), Rulmentul
Birlad — Steaua 6—6 (6—3), 
Universitatea Timișoara — 
Vulcan 19—15 (9—15), C.S.M. 
Suceava — Dinamo 3—12 
(3—3), Sportul studențesc •— 
Știința Petroșani 12—18 (12—6), .
Farul Constanta — Politehnica

(Iași 12—15 (0—15) !, Gloria —
Precizia Săceie 12—11 (0—11).

..... . .... ‘"""T 
primă repriză în care a domina’ 
și a condus cu 11—0, Precizia nv 
a mai făcut față atacurilor gazde
lor, cedînd la limită. Au înscris l 
Mușat (încerc.), Ivan (drop.), Bri
ceag (transf., 1. p.) pentru Gloria, 
respectiv Ilaralambîe (încerc.). U* 
lea (încerc.), Lucaci (l.p.). A con
dus : Th. Witting (Octavian GUȚU)

UNIVERSITATEA — VULCAN 
19—15. Surprinsă de vigoarea jo
cului practicat de oaspeți, defensi
va timișoreană s-a lăsat depășită, 
astfel că, la pauză, bucureștenii au 
condus cu 15—9. în repriza secun
dă gazdele s-au impus, cîștigînd. 
Au înscris : Rășcanu (încerc.), Ia- 
cob (transf.), Duță (2 l.p., drop.), 
Malancu (încerc.) pentru „U“, res
pectiv Angliei (încerc.), Ionescu 
(2. ransf., drop.). Oprea (încerc.), 
Arbitru : Șt. Cristea. (P. ARCAN— 
coresp. județean.)

Ieri dimineață, In numeroase orașe jde 
(Arii s-a desfășurat faza JudețeanA a 
„Crosului tineretului**, ultima etapă îna
intea fiiUiei de U Arad, programata 
duminica viitoare.

Corespondenții noștri ne-aw transmis :

BRĂILA : Pesta W de concurent și 
concurente s-au întrecut pe aleile Pa*— 
cuîui orășenesc. Cei mal buni s-au do
vedit a fi : FETE : 15—16 ani — Lenuța 
Coadă (Movila Miresii), 17—ÎS ani — 
Cornelia Petcu (Șe. prof, eonstr. BrâCa). 
peste 19 ani — Steluța Stoica (O.C.L. 
Alimentara Brăila): BĂIEȚI ; Gh. Milea 
t’Șc. gen. 14 Brăila). Eugen. Constantin 
(Movila Mlresii) și V. Nlcolae (C.F.TL 
Brăila). ;In pauzele dintre curse au avut 
loc demonstrații de box și gimnastică 
aerobattcă. concomitent s-a desfășurat 
și , ro«i r* cu pârtiei-
pafea/a peste W de pionieri brăileni. 
(I BaJiag).

BIȘTKIȚA, Heprezentan-a; Liceul^ 1 
din Wăsătid ah dominaf fa?a județeană 
a „Crosului tineretului**, obținind pri
mele locuri la categoriile 15—16 ani f 
— Maria Colea. 16—17 ani f — Rodiră 
Serentiuc și 15—16 ani b — Bota Archi- 
diu. în celelalte curse au învins : ileana 
Rusu (Șc. ped. . Năsâud). la categoria 
peste 19 ani. fete, Nicelae Trifănescu 
(Lie. Llviu Rebreanu Bistrița), la cate 
«oria 17—19 ani băieți și Aron Pali 
țCoop. Lemn-mobilă Bistrița), ia peste 
10 ani băieți, (Ion Toma).

ARAD. O foarte reușită „x-epetițl* ge
nerală-. S-a alergat, pe același traseu 
care va găzdui. Ia 13 mai. finalele marii 
competiții. Rodica Chirila (Lie. Ion Sla
vici Arad), 'Georgeta Dobrotă (Lie. pe
dagogic Arad), Dumitra Treiculescu (Gr. 
șc. sanitar Arad). L. Vidac (Lie. Ion 
Slavici), Tr. Mocuța (Lie. Curtlci), și v. 
Bcandfc---•■«ti fo*t învingătorii. (Șt. 
Iacob)^ .

BOTOȘANI. Organ iia; ea ireprcmbiiS 
șl tirppul foarte bun au c-ontribuix Ia 
succesul deplin ăl Întrecerii, care a ani
mat centmi oreșuluL Elena ostof (!>>- 
rohoi). Paraschlva Andriom (Ștefanești). 
Marcela Marir.iuc (Botoșani). C. Ha.van 
(Dorohoj). M. Hrițe*; (Bot'jțan:) 5; S 
Ungurean;: (Sendriceni) s-au clasat pe 
primele locuri. (S. Ijunfitt.

DEX'A. Cei mai buni din pe«te 36 uW. 
cîți s-au înregistrat în Iz.& pe asociație, 
și-au disputat cu ardoare dreptul de a 
participa la finala ^.Crosul tineretului-. 
Cele șase curse au fost c*<t gate In or
dine de .* Lucia Siavu. Tereza Crețu. 
Elens Popescu (toate din Deva). Gh 
Rimînic (Hunedoara), V. Martin (Deva), 
N Birău (Petroșani) .(I. Slxnlon).

V.-VXl.T. Campioni ••jciețent a: „Crosu
lui tineretului" au dewnit • Maria Mun- 
teanu (VasiUî). C.audia p-)p-> (îîni}h

Ion- Măctu<-Ă A'aatun. Eugen Kegrea-
(Deienl). (M. Miluță).

FOCȘANI. întrecerile au îoa’-.e
: și animate, gazdele primind o replied 

foarte dirză din partea *oftspep:or. ir.- :r- 
gători In 4 probe : Fiorica Enache .Ad- 
jud) la 15—16 ani fete. Carmen Soresc . 
(Odobeștl), ia 17-—19 ani fete, c:>>’ 
Max (Slobozia), Ia 15—16 ani bâi^: s 
Zamfir loar.eș (Vidra), la iT—»9 ani bă
ieți. Fooșftnenii au Învins la eateeor. • 
peste 19 ani : Alexandrina Brâitănar . - 
Zaharia Hambarțun. (V. Manoliu)

SIBIU. Parcul „Sub arini” a fOs- 
de Intilnire a! finaliștiior etapei județene 
a competiției care a angrenat pe«*e 
28 de tineri și tinere. Crur picn* : 
Rita Catsnă (Mediaș). Elena Spors (Cis- 
nădift), Victorița Palia (Dumbrăveni), ț. 
Răducanu, c, Rusu șl 1. Ungur — to-: 
din Sibiu. (I. Slavici).

★
(Alte rtzllTUte tn numâr:’. nwtru vi

itor).

ATLETISM

debutant pe această distanță* fi.ad 
unul din clourile reuniuni:, solda* 
cu doua performanțe bune : 51 Ai 
și. respectiv, 51.7 secunde. Am vrea 
să credem că acești doi hurdler*, 
ca. de altfel, toți ceilalți atleți. vor 
impinge mai departe valoarea re
zumatelor lor.

După tnuitâ. ’ftăne mu?.£ vreme, 
recordmana țarii pe 800 m. ctu- 
jeonca Ileana Sua» r._a • .•—* lav.r.'j 
de o semlfondistă r-.măncă. Este, 
neîndoios, meritul Măriei Unei ce 
a fi obținut o victorie de prest.s s 
în fața reputatei noastre cam
pioane.

Am așteptat cu mult interes 
desfășurarea cursei masculine de 
300 m la care lua startul și junio
rul Gbeorgbe Gblpu, alături de 
cei mai de seamă alergători ai ță
rii. Ghipu a demonstrat din nou 
marile-i calități. Intrerfndu-i ne*, 
pe ultimii 200 de metri, pe toț: 
adversarii săi.

Se cuvirta. de asemenea, să sub
liniem comportarea rftorva atleți

HA ND B A L „U“ CLUJ RELANSEAZĂ
(Urmare din pag. 1)

lișteanu și V. Sidea (București). 
F. DVM1TRF.SCC — coresp.

MINAUR BAIA MARE — INDE
PENDENȚA SIBIU 22—16 (12-11).
Handlxaliștli echipei gazdă au domi
nat de-a lungul întregii partide. 
Principalii realizatori : Pantiru (! ) 
șl Paîjko (5) — Minaur, respectiv
Schmidt (6). Au arbitrat bine 
A. Munteanu și Șt. Mîculaș (Reșița). 
T. TOII AT AN — coresp.

VOINȚA RUCURE.ȘTI — TROTU- 
ȘUL 22-21 (fi—12). Oaspeții au avut 
ir.țiativa în prima repriză. însă bucu- 
reștenîî, datorită unui joc mai bun, 
au reușit să echilibreze raportul <ic 
forțe și să cîștlge în final. Cele nud 
multe goluri : Roșescu (6), Popescu 
<♦). Dima (4), Chhtilesc.i (4) — Voința, 
Blaj (?), Ghioc (4) — Troțușul. au 
condus î V. Cojocaru și I. Mihăilescu 
(Craib-VȘ). ;.C.. H ARE A — coresp.

FEMININ

I.E.F.S. — TEXTILA BUHU$1 
17—9 (8—3). Meci frumos, cursiv, 
desfășurat într-un ritm rapid. Faze
le palpitante — la o poartă și la 
cealaltă — .au abundat. răsplătind 
entuziasmul celor peste l 000 de 
spectatori prezenți în tribunele de 
la „Tineretului". Studentele au în 
tîlnit un adversar valoros, pe care 
l-au învins la scor, grație jocului 
excelent practicat in apărare timp 
de 40 de minute. Jucătoare cu gaba
rit. echipierele I.E.F.S.-ului au ac
ționat prompt în defensivă., au în
chis — datorită unei mobilități per
manente — toate culoarele de șut,

au fragmentat atacurile adversare
lor și — în ultimă instanță — le-au 
..scos" din mină pe lextiliste. Tn 
mare vervă. Doina Cojocaru a da: 
culoare (și eficiență) atacului învin
gătoarelor,

Elevele antrenorului E. Barths, 
deși au evoluat bine, in general, 
n-au avut resurse tactice pentru a 
contracara jocul studentelor.

Doi buni cavaleri ai fluierului — 
sibieniî -O. Eeikep și I. Manoliu — 
s-au dovedit ieri pripiți în luar*-< 
unor decizii. Ei au favorizat — in
voluntar — la începutul meciului pe 
gazde, iar în final pe oaspete. ..Pă
catele" amintite n-au putut influen
ta. însă cursul jocului. Au marcat i 
Cojocaru (11), Mohanu (2), Alexan- 
drescu, Frîncu. Schrarnko șl Guță 
— pentru I.E.FS., Vierii (3). Șerban 
(2). Agoroaie (2). Stoleru și Muntca- 
nu — pentru Textila.

H. N.

UNIVERSITATEA bucurești - 
VOINȚA ODORHEI 22—14 (12—7). 
Meciul s-a consumat, de fapt, în 
primele sale 15 minute, care au fost 
extrem de spectaculoase, altt ca 
evoluție a scorului, cîț și ca joc. 
Bucureștencele se distanțaseră în 
min. 7 Ia patru goluri diferență 
(5—1) și se părea că nu vor mai 
avea de întîmpinat nici o dificulta
te. dar formația din Odorhej a reu
șit. tn următoarele trei minute, să 
refacă două dintre cele patru go
luri handicap (min. 10 : 5—3). Din 
nou este rîndul studentelor să for
țeze nota în atac, astfel îneît dife
rența inițială se reface: 7—3 (min. 
11). De acum înainte, însă, elevele 
antrenorului C. Popescu nu mai fac

LUPTA PENTRU TITLU
greșeala de a șuta la poartă din orice 
poziție, și nicț nu se mai apără ne
atent cum făcuseră pînă atunci, așa 
incit la sfîrșitul primelor tE> minu
te ale partidei, tabela de marcaj 
consemna scorul de IC—5 în favoa
rea echipei gazdă, care se putea 
considera deja învingătoare. Itemar- 
cîad deosebita vervă de joe a Si- 
monej Argbir, mai notăm, în în
cheiere. că arbitrii craioveni N. An
dreea și V. Rădulrscu au dictat în 
această îniîlnire 12 aruncări de la 
7 m (5 pentru oaspete și 7 pentru 
gazde). Ce-le mai multe goluri au 
marcat : Arghir (S) — Universitatea, 
îespectlv Maghiari (fi) și Mikloj <5).

Al HORIA

UNIVERSITATEA TIMISOARA - 
MUREȘUL TG. MURE$ 27-7 (15—3). 
Timișorencele au prestat un joc 
foarte bun. surprinzînd deseori apă
rarea adversă. De notat că scorul 
era, la un moment dat, 10—0 în fa
voarea echipei gazdă ! Principalele 
realizatoare : Popa (6) și Rigo (6) — 
Universitatea, respectiv Huța (3). C. 
CREȚU-coresp.

RULMENTUL BRAȘOV — RAPID 
BUCUREȘTI 13-9 (6—6). Meci atrac
tiv, destul de spectaculos, în care
— după ce prima repriză fusese e- 
chiljbrată — victoria a revenit, pe 
merit, echipei antrenate de Fr. 
Lechner. Principalele realizatoare t 
D. Radu (8) și Oancea (3) — Rul
mentul, respectiv Stănișel (4), Foarte 
bun arbitraiul cuplului ploieștean 
D Purică — V. Erban. (C. GRUIA, 
coresp. județean).

CONSTRUCTORUL TIMIȘOARA
- PROGRESUL BUCUREȘTI 13-10 
(8 - 5).

CAMPIONATUL REPUBLICAN PE ECHIPE
ăr.en : discobocul Ztr j, acta
•peste 33 m>. Valentina Clattaa

peste 17 m ia greutate st. in spe
cial. Die FI ara iu. La 5400 tn. care 
a progresat, fată de an.*. trec>*. 
cv peste 20 de secunde. EI are un 
stil ecocanve și efttnee. nteză s>

BĂRBAT! : 2» m : I. T. Pe- 
irescu (CAU) 21.5. 2. Gr. Zamt_- 
resrj tSteaua) 21.7, 3 Ga I..r- 
gneru !Argeș) 21.8. 4. P. Vas..e 
:Dtram<» 22.0, 5, Ai Munteanu 
• Dinansol 22.0, 6. Cr. Pasca iD- 
lamoi 22.0 ; 809 m : 1. Gh.
Ghips (Metalul) 1:50.7, E_P. Lu
pan (Steaua) 1 A1.4. 3. D. Tn <Ar- 
geri l.*51.7. 4. Gh Ungureanu (D*.- 
namo) 152.3. 5. Ai. Moldovan 
(Cluj) 1:53.0. 6. D Poieniță (Ar
geș) 1:53.8; 5000 m : 1. N. Măs
uță (IMnamo) 14:15.8. 2. I. Cioca 
(Dinamo) 14:19.0. 3. I. Fîorotu 
(Steaua) 14:20.0, 4. O. Schhefole (Bra
șov) 14:34.6. 5. St. Marcu (Steaua! 
14:38.6, 6: I. Baciu (Cluj) 14:50.8: 
480 mg : 1. D. Mdinte (CAU) 5IA. 
2. V. Suciu (Steaua) 51.7. 3. I. R5- 
țoi (Rapid) 52,5. 4. Gh. Manea 
(Cluj) 53,0, 5. Gh. Tânâsescu (CAU) 
53.0, 6. E. Gheorghe (Rapid! 545: 
10 km MARȘ: 1. I. Găsitu (Steaaa) 
43:14,4 — nou record, 2. C. Enache 
(Dinamo) 44:33.4. 3. L. Pescara 
(Argeș) 44:54.4, 4. S. Rașcu (Rapid) 
45:15,2, 5. N. Maxim (Dinamo) 
45:19.4. 6. T. Brandl (Dinamo) 
45:31,0; LUNGIME: 1. St. Lăză- 
rescu (CAU) 7,95 m. 2. Al. Abagiu 
(CAU) 7,76 m, 3. V. Sărucan (Cluj) 
7.41 m, 4. V. Jurcă (Steaua) 7,39 m, 
5. C. lonescu (CAU) 7,28 m. 6. Cr. 
Ivan (Dinamo) 7,11 m ; DISC : 1. 
I. Naghi (Steaua) 57,16 m, 2. V. Să- 
lăgean (Brașov) 53,96 m, 3. I. Zant- 
firache (Dinamo) 53,24 m, 4. Z. He- 
gheduș (Brașov) 52,48. m, 5. M. 
Iordan (Dinamo) 48,38 m, 6. I. 
Măglașu (Dinamo) 45,10 m ; CIO
CAN : 1. T. Stan (Dinamo) 66,90 tn 
— nou record, 2. St. Siseovici 
(CAU) 58.46 m, 3. V. Tibulschi 
(Dinamo) 57,84 m, 4. I. laru (CAU)

i; P O L Q
ÎN CAMPIONATUL NAȚIONAL
în etapa de ieri a campionatu

lui național de polo s-au înregis
trat următoarele rezultate : Rapid— 
Voința Cluj 8—6 (2—3, 1—0, 3—1, 
2—2) ; Dinamo — Progresul 10—1 
(1—1, 3—0. 1—0, 5—0) ; Politeh
nica Cluj — I.E.F.S. 5—4 (1—0, 
2—1, 0—2. .2—1). Amănunte despre 
aceste meciuri în numărul nostru 
de mîine.

□*.42 o. 1 M. Zamf.rescu (Argeș) 
55 7 —\ C. Em Veîc.u (Metalul)

77 - 4 ■ IM a : L CAV. 41,1,
! Dummo 4LX X Timiș 42,X <- 
Ra*M «XX 5 Cluj <2-». • Bra- 
K*v AL3

FEMEI : 2M m t I. Mariana 
G«Cb-Caatav4ri (Metalul) 2X7. 2. 
I itarta Lei- Arse- 25.1. 3. San- | 
t i Cvbtaa (Cluj) 253. 4. Nicu-

*:3U’ MV 1.
K-a-js
Maria

i-iarA CMeUtaD IM! 2. Ileana
Cluj» ÎXXX X Maria Puică
ol 2144. 4. Viorica

2:11.x 5 Claud, u lacob
Arpetj Î AXT. X Cornelia Holub
Metahl& 2X1»; IM «« : 1. Mena I

Mîttb (Pnill 14J. X Mariana
Nedeîcu (Chip 1XX X Anca Hoi-
r.âfVBRI fCIu;» 1XX X Marcela M>-
«mu iCAv) iex 3l koc ea țara-

' -.gă (CAU) 15A. 8- Edith Schall |
Brașo-n 15A; ÎNĂLȚIME, L ; 

Draga Camga (CtaJ) 1.34 ou X Erica ' 
~*odore»e*j <T>nan») 1.71 m. X | 
?!arjt.;cl:*,a Matei (Metalu'.ț I-Bl ■ 
m. 4 Duna M.nteanj ’CAU) ! 04 j 
m, X Maria Ctestastân (Argeș) I 
i.«4 tn, X V.renta Toen <Rap-d> ; 
160 m! — HC. Rxxana Vulescu
l. 71 m GREUTATE : E Valentina i 
Cioltan (Argeș) 1740 m. X Agep- ș 
șina Rusu (Cluj) 14.14 m. X Ma- • 
riana Constantin (Dinamo) K08 m. ș 
4. Olimpia Cataramă (Argeș) 1X« 1
m, 5. Iuliana Torfk fC.AU) 1X15 m, ( 
6. Ștefania Lesenciuc (Dinanso) i 
m; 13,02 m; SULIȚA : L Elena
Neaesu (Argeș) 51.14 m. X Eva ■ 
2îerg6 (Chij) 50.82 m. X Angela - 
Zirbo (CAU) 49.54 m. 4 Ioana | 
Stancu (Dinamo) 48.72 m. 5. Cru- i 
cita Călugăru (Cluj) 45.72 m. 6. 
Daniela Mesaroș (Cluj) 41.78 m;
4 <100 m: 1. Argeș 4X5, 2. Cluj
48.7. 3. C.A.U. și Metalul 49.0, 5. 
Brașov 49,3, 6. Timiș 49,4.

Aproape 5 000 de spectator: au urțnk- 
rit o reuniune avantajata de o vreme 
splendidă și avind ca puncte de atraețta 
debutul minjilor ți faptul că la start 
diferențele dintre petiția concurenților 
n-au mai fost atât de șocante ea tn zi
lele precedente. Mînjii s-au prezenta* 
promițător. înregistrind recorduri bune 
șl Oană nu și-a dezmințit predilecția de 
a birui la debut. Revelatorii au fost 
sosirile palpitante, în care sens consem
năm tactica inteligentă a lui Nlcolae 
Gheorghe pentru a ciștlga cu Văratec. 
un final salvat formidabil de Brai’.owsky 
cu Tulnic — după părerea noastră cîști- 
gător — și energia lui Traian Marcu 
desfășurată ea s-o ajute pe Callopa să 
cîștige. ,

Ce n-am înțeles : a) cum de eail lui 
Mlbăilescu au realizat cu el în sulky 
valori maxime, cînd timp de cinci reu
niuni — fără el — erau obscuri ; b) 
cum e posibil ca. un element ca Garofița, 
soră cu Garou (exportat în S.U.A.). cu 
Gînd, campion al turfului și cu Gaba
rit, unu] dintre princioa’.il candidați tn 
Derby, să fie încredințată reuniuni în 
țlr unui aprantl; c) d® ce I.T.P.-ul nu

O f-umc-Gsă fază în care tânt angrenate înaintările echipelor Sportul 
studențesc ți Știința Petroșani.

PATINAJ
tntz^vn anonimat aprt«pe total, da

torat in bună parte datelor de calen
dar mult prea avansate, ca și nume
roaselor absențe in lotul de partici- 
panți, întrecerile pentru ..Cupa Ro- 
-năciel** au încheiat senonul de pati
naj artistic. Ultima zi. cea de sîm
bătă. n-a adus prea multe elemente 
demne de consemnat îr.tr-o eventuală 
cronică a competiției. Atâta doar că 
s-s putut observa din nou clasa des
tul de scăzută a majorității patina
toare!:.- noastre senîcare, pentru care 
arbitrii rar au îndrăznit să scoată din 
tolbă note peste limita decenței... Să 
vezi figuri libere, intr-un concurs ce 
trebuie să fie echivalent campionatu-

MÎNJII AU INTRAT ÎN ARENĂ 
alocă autobuzele necesare ca miile de 
oameni de pe hipodrom sâ ajungă la 
gară sau in centrul orașului.

Rezultate tehnice : cursa I-a Vigona 
(I Oană) 36,9, Negara, simplu 2, ordi
nea C. cursa a n-a Hațegana (Tr. Dinu) 
M.f. Hipoderm, simpiu 39, event 37, or
dinea 89: cursa a in-a Văratec (N. 
Gheorghe) 33,6. Begonia, simplu 2, event 
32 ordinea 14: cursa a IV-a veranda 
(G. Avram) 31.8, Sabotor, simplu 4, e- 
vent 6, ordinea 8, triplu ciștigător 146; 
cursa a v-a Seco! (S. Mihăilescu) 29,7, 
Cumulus, simplu 4, event 11, ordinea 22, 
triplu câștigător 37; cursa a Vl-a Cum
plit <S. Mihăilescu) și Tulnic (A. Brai
lo vschl), simplu 3, 2, event 9, 5, ordi- 
lovsehi), simplu 3—2, event 9—3, ordinea 
21—16, triplu ciștigători 99—90: cursa a 
VH-a Callopa (Tr. Marcu) 28,3, Venus, 
Rapsod, simplu 5. event 33,14, ordinea 
149, ordinea triplă 1250; cursa a VIII-a 
Nutol (I. Oană) 39,4, Ervin, simplu 3. 
event 18, ordinea 12. Pariul austriac s-a 
ridicat la suma de lei 16.779 și s-a în
chis.

Niddy DUMITRE5CU

ACORD FINAL 
PE LUCIUL GHEȚII 

lui național, notate între 3 și 4 (!) 
este cel puțin neplăcut, dacă nu alar
mant. Scurtul interludiu de vară care 
urmează ar trebui să dea prilej an
trenorilor din secții — și altor foruri 
responsabile — să mediteze mai 
profund asupra celor ce au de făcut 
pentru ca în viitorul sezon eompeti- 
țional elevii lor să se prezinte la un 
nivel valoric corespunzător cerințelor 
patinajului de performanță.

Ceva mai bine ca fetele s-au pre
zentat concurent» în proba indivi
duală masculină, unde cei trei pati
natori (Goga. Ion, Bulele — în ordi
nea notărilor la libere) demonstrează 
reale posibilități. In plus, menționăm 
cu satisfacție apariția unei noi pe
rechi, lucru rar văzut pe patinoarele 
noastre. Tinerețea celor doi (Octavian 
Goga — 15 ani, Irina Nichiforov — 
12 ani), ea și dorința lor de a învăța, 
sint o garanție de progres.

Iată ultimele clasamente (cifra din 
paranteză reprezintă punctajul cumu
lat ai programului scurt cu progra
mul liber) : SENIOARE : 1. Elena 
Moiș (IEFS) 5—160,11 (105,21) p ; 2. 
Anca Tănasc (Șe. sp. 2) 13—140,02 
(94,12) p ; 3. Rodica Dîdă (IEFS) 
13—140,86 (93,06) p ; 4. Emilia Tibula 
(Dinamo) 22—134,85 (94,55) p ; 5. Cor
nelia I’icu (IEFS) 24—134.58 (91,78) p; 
6. Mariana Ionel (IEFS) 29—132,67 
(85,27) p ; 7. Doina Ghișerel (IEFS) 
34-~130,41 (81,21) p ; 3. Rodica Russcv 
(Șc. Sp. M. Ciuc) 40—91.66 (76,86) p. 
SENIORI : 1. A. Rulete (Șc. Sp. 2) 
7—163,27 (110,77) p ; 2. M. Ion (Șe. 
Sp. 2) 10 -165,49 (113,99) p ; 3. O. Goga 
(IEFS) 13—161,20 (111,66) p. PERECHI: 
1. Irina Nichiforov — Octavian Goga 
(IEFS) 5—166,3 p.

în clasamentul pe echipe, trofeul 
revine Școlii sportive hr. 2 București 
cu 21 puncte, urmată de IEFS — 
16 p, Constructorul — 8 p. Olimpia 
Cluj — 3 n

Radu VOIA

Jarr.cn


ROMÂNIA - ALBANIA 2-1 (1-0)

fir. 7405

LEGENDA LU! FARC AȘ

A REPREZENTATIVEI DE TINERET
A EASAT, INSA, DE DORIT

aripile fanteziei, 
o încercare fru- 
inima.

Mateescu ftneou desenis) 
șansele de izbândă tint foarte mult

0 VICTORIE PREȚIOASĂ IN „CAMPIONATUL EUROPEAN"!

Pentru foarte mulți (din păcate și 
pentru unii jucători 1) acel 1—1 reali
zat de reprezentativa noastră pină în 
23 de ani, la Tirana, anul trecut, în 
partida tur cu echipa similară a Al
baniei în cadrul campionatului euro
pean rezervat f mațiilor de tineret, 
simplificase neas eptat de ușor meciul 
de la București, Și cum ieri dimi
neață, pe o căldură moleșitoare, ti
nerii noștri jucători au deschis sco
rul foarie repede, în minutul patru, 
totul părea un galop de sănătate pen
tru formația română. Probabil că așa 
au gîndit și cei mai mulți dintre ju
cătorii noștri, care, ignorînd indica
țiile spre seriozitate maximă date de

CLASAMENT
1. ROMANIA 1 1 1 O J—î J P
2. ALBANIA 3 11 1 s—s» P
S. R.D. GERMANA 1 »—i e P

antrenorul Cornel Drăgușin, au tratat 
meciul foarte ușor, superficial și, de 
aici, o eyoluție modestă, un joc fără 
inspirație, fără coeziune șl forță, o 
întîlnire în care s-au consumat foarte 
multe emoții pină la fluierul final 
care a consfințit victoria team-ulul 
nostru.

Sigur, victoria e victorie, și ea pla
sează echipa română iu lupta pentru

CONVOCAREA

LOTULUI DE TINERET

(SUB 21 DE AM)

laPentru astAzi, a lost convocat 
București, un numâr mai mare de jucători, pentru a putea definitiva o eefei- 
pft reprezentativ* de Crem (jub a de 
ani). în acest scop, select:jcatru: î=- 
pârțlp in doul eeiipe. vor 
miercuri pe ter-E-; Voasu w med ra 
caracter de trial.

cîștigarea acestei grupa preiinheare. 
Dar nu trebuie să omitem marele a- 
devăr că acest succes a fost obținut 
foarte, foarte greu, șl de vină nu 
este, în primul rlnd, adversarul, teri 
neașteptat de bun șl de periculos. De 
vină a fost ectupa noastră și de aici, 
de la iocul lor modest, sub potenția
lul demonstrat de el de atitea ori, 
trebuie să pornească acești tineri ta- 
lentați, investRl cu încredere și cu 
perspectiva saltului în prima repre
zentativă. Și aceasta, pentru a evita 
în viitor surprize, așa cum se putea 
întîmpla foarte bine și ieri, dacă In 
min. 66 Cavai nu ar fi ieșit carajc* 
la circa 25 de metri de poarta sa sî-1 
blocheze pe Hodja, scăpat sing ir, șt 
dacă excelentul Zerri n-ar fi întlr- 
ziat la centrarea foarte bună a lui 
Bullku (min. 7»), iar Caluesi su s-ar 
fi grăbit Intr-o bună situație, trimi- 
țînd de puțin peste ooartă (min. SI). 
Deși, dacă gîndim obiectiv, produce
rea egalării n-ar fi reprezentat pen
tru cei prezenți o surpriza, după evo
luția modestă a echipei noastre, maî 
ales In repriza secundă, atunci cind 
oaspeții, foarte bine pregătiți Cric, 
su ieșit mai gruoat. mai lega: șl mult 
mal periculos !a atac, ei dcminUd 
practic uhimeie 45 de mine» cînd 
au și tras 8 șuturi ia poartă (4 pe 
spațiu! porții) față de cele cinci (două 
pe spațiul porții) expediate de teama* 
nostru De faot, din aceste două șu
turi pe spațiul porții face oarte «1 
penalty-ul transformat de 9loU«raa 
în min. 57, penala acorda» în urma 
faultului in careu comis de fundașul 
Ciuri I asupra Iui Petrescu, iaacxt 
pe dreapta Primul gol al echipei 
noastre, de o frumusețe rară (șut a—t 
de puternic al lui Dumitriu IV de i» 
aproximativ 18 m fneft, după ee a dat 
peste cap mlinile foarte inspirat ciui 
portar advers, a lăsat impresia că a 
îndoit bara orizontală, nu alta t) oe 
obligase să credem că vom ia
ecțiuni spectaculoase ți eficace ale *- 
tecanților noștri. Dar ei nu au avut 
inspirația si nici fort) necesară să 
frîngă o apărare egrcmera'.A. eu li
bero și marcaj sbdet, si. la «xtmal 
tind, n-au avut decizia necesară miei 
asemenea reușite. Pentru că. 4 !r.- 
tepuîul favceabZ ech<xrt române, rfcd 
pcrtarul Ahnnedi&î a apărM foarte 
biae iovitara iâeră extrem de peters 
nicd execrtzcă de MeMeraa mm. F

*1

noastre.
ș! cea vicleană trimiși de Muîțesra 
isnia. 35,. toate ambițiile declarate 
lnainie da start s-au topit Intr-o me
diocritate de acțime-Așa Incît. i’ti- 
rceie patru ntin-te al? primei reprize 
ciad Caluesi a ratat ăoua ocaru bune, 
n—au fost ..se'.ir ?v_il de ala ■.uâ" ne
cesar pentru jucătorii naștri. Acele 
ultime patru miaote anunțaseră, in 
focd. revenirea echipei albanet» care, 
io seralii jocului săa bun. din re
priza secundă, a redus din handicap 
in min. 64 (la o ieșitură liberă exe- 
eutatâ de Ia circa IS -n lateral, ce pe 
stinsa. Vasso e lăsat liber, apoi Moi- 
dmran e dr ibiat foarte ușor, iar cen
trarea pe deas-rt.-a apL-ău rtlor coț- 
tri e fructiSeată cu cțxd de Caluesi)

irer.

3P1

TIR IN

VIRGIL ITAIISIU » CIȘTI6AT PROBA DE PISTOL LIBER (556 f)
leri, pe poligonul dfn șoseaua 

Domnești, In cadrul competiției .Cupa 
Steaua" întrecerile nu s-au bucurat 
de o afluență mal mare de conccrențL 
La senioare, de pildă, proba de ar
mă standard 3 X 20 focuri — care La 
alte concursuri are, de regulă, Ba 
mare număr de participante — acum 
s-a încheiat fără sâ se alcătuiască 
un clasament, întrucit Ia start s-au 
prezentat doar patru concurente! La 
pistol liber și pușcă seniori a fost 
o întrecere mai mult In... familie. 
Performerul silei a fost Virgil Ata- 
nasiu, care a întrecut orice așteptări 
la proba de pistol liber, reallzînd un 
rezultat foarte bun — 556 p — record 
personal, cu care s-a apropiat sim
țitor de punctajul vicecampionulul o- 
iiihpic, Dan Iuga (558 
o-jsăptămlnâ în urmă 
ffarno".

La armă standard 
focuri cea mai bună 
avut-o Petre ' Șandor 
zi în urmă a învins în proba de 
armă liberă calibru redus 120 focuri. 
Și acum, Șandor a cîștigat detașat, 
obținind punctaje bune la toaîe po
zițiile. O remarcă și pentru concu- 
renții din provincie : juniorii R. Ni- 
culescu (Petrolul Ploiești) și Al. 
kozi (C.F.R. Arad) au ocupat 
mele locuri Ia „standard".

p), obținut cu 
la „Cupa Di-

seniori 3 X 20 
comportare a 

— care cu o

Sar-
pri-

i: L ▼. Ataosia S* 
M2 p l Teodor
Feci:re*rti 535 p (Mfi 
1 D Pepescu LZ.F.SJ 

Ckxâat (S-eajei ăM a. 
Jenieri: L M. Trusei Sil K 1 L 
Sian 9C7 p raaaoit de la MeiaJnl - 
X V. Toackfan (Pstrohd Pto*eș-_ 
505 a. Armă standard 3 x 2t t se
niori : L P. Șandor 5T7 p rpe po
ziții : culcat 197, picioare 185. 
nuachi 135). X L Codrean 5c( a. 
X T. Coidea 553 p. A T. Ctura că» p. 
5. I. Trăscăvaanu 534 p, 8. M Caatei 
533 p (tcți de ta Steaua). Juniori : 
1. R. Nîculeseu (Fetroîul PtoiesL 
552 p, Z AL 
•ri r. -
Dintre cele patru senioare cel mai 
bun rezultat a aparținut Ioanei Soare 
(I.E.F.S.) 549 p.

Tot ieri s-au încheiat și întrecerile 
de taiere. La .trap* trofeul a revenit 
lui -A. Marinescu (C. S. Școlarul) — 
1*81 la seniori, iar la juniori Iui V. 
Ghenrghiță (Steaua) cu 122 t (din 150. 
Echipa de juniori a clubului Steaua 
a stabilit un nou record național cu 
231 t (v.r. 226). La „skeet* Gh. Sen- 
covici (Olimpia) a cîștigat cu un 
rezultat bun, 190 t, urmat de G. Pin- 
tilie (C. S. Baia Mare) cu 181 t. 
juniori foarte bine s-a comportat 
Petrovan (Steaua) care din 150 
talere a lovit 136.

AL

care

Taleriștii <Je la Legia

I

Sârk&
X M. N

F R. Arad 
ea (I-F.F.S.) 544 p

La 
V. 
de

Varșovia învingători la București

Timp de două zile pe poligonul 
Tunari s-a desfășurat întîlnirea inter
națională amicală de talere între țln- 
tașii cu arma de vînătoare de la 
Clubul sportiv Școlar București șl 
Legia Varșovia. Oaspeții, cu actualul 
campion european la „trap", A. Smel- 
cinskl și cu fostul campion conti
nental la „skeet“, A. Socharskl, au 
reușit sâ ocupe primele locuri la in
dividual șf să cîștige pe echipe la 
„trap" (talere aruncate din șanț). 
Din echipa bucureșteană cel mal 
mare punctaj l-a realizat Andrei Ma
rinescu, campionul țării pe 1972.

Iată rezultatele tehnice : „trap" in
dividual (200 talere) : 1. A. Smel-
cinski (Legia Varșovia) 192 t, 2. A. 
Marinescu (Școlar) 
Kiskurao (Legia) 
Chaskowski (Legia) 
Vezeanu (Școlar) 165 t, 
trescu (Școlar) 163 t. Pe echipe : Le
gia 513 t — C. S. Școlar 496 t. La 
skeet — concurs individual — cla
samentul arată astfel : 1. Dorota Chy-

trowslka (Legia) 179 t, 2. A. Budur 
176 t, 3. N. Vlădoiu 176 t, 4. FI. 
Iurcenco 175 t (toți din București), 
5. A. Socharskl (Legia) 173 t

încearcă el să treacă de apărarea adversă. Dar. intre trei adversari, 
reduse. O dovadă în plus despre lipsa de inspirație a jocului echipei 

Foto: S. BAKCSY

Stadion „23 August” ; teren bun ; timp foarte cald ; spectatori circa 6 000. 
Au marcat : DUMITRIV TV (min. 4), MOLDOVAN (min. 57 din lovitură de 
ia ii m), respectiv, CALUCSI (min. 60). Raport de cornere : 4—1. Raportul 
șuturilor Ia poartă : 16—13 (pe spațiul porții 10—5).ROMANIA: - ------ .... ------------- .
— MULȚESCU (min. 74 Vișan), DUMITRIU IV, Moldovan — Lucacj (min. 
M Anghel), D. Georgescu, Petrescu.

ALBANIA : ...... ......... r
ZERRI, Alizzi — Bullku, HODJA, CALUCSI.

A arbitrat bine brigada condusă de NICOLAS 
de Alecos Sfirlas șl Panaiotls Ghlarelis

rtă : 16—13 (pe spațiul porții 10—5).CAVAI — Anghelini, SÂTMAREANU II, G. Sandu, Mateescu

AHMEDANi_—_ Glonl_ —_ Cluri I, Altai, VASSO, Hushl
ZLATANOS, ajutat la linie 
Grecia).(toți din

PRONOSPORT
i. 

n. 
m. 
IV. 
v.

VI.
VII. 

VIII.
IX.
X.

XI. 
XII, 

XIII.

Albania (A) — România (A) 
România (t.) — Albania (t.) 
Chim. Rm. V. — C.F.R. Pașcani 
Nitramonia — Corvinul 
Olimpia S. M. — Poli. Tim. 
Atalanta — Juventus 
Bologna — Lazio 
Internazionale — Palermo 
Napoli — Cagliari 
Roma — Lanerossi 
Ternana — Fiorentina 
Torino — Milan 
Verona — Sampdoria —

și a avut chiar șanse să egaleze. O 
remiză pentru care echipa noastră de 
tineret n-ar fi găsit argumente să o 
onteste, după evoluția sa. Din feri
cire, eclipsa de formă de ieri a tre-

cut fără
Iui grupei, 
noastră de tineret a trecut în frunte.

implicații asupra clasam >ntu- 
în care reprezentativa

Mircea M. IONESCU

Ieri, grație undelor radio, om putut „vedea", pe 
jocul de Ia Tirana. Pentru noi, ascultătorii, d fo’sț 
moașă, care o pus io contribuție altfel mintea șl

Acest meci de la Tirana a fost, astfel, un permanent dialog între 
ieri și astăzi. In primele minute, l-am revăzut pe Fdrcaș-,.picior de aur . 
mareînd trei goluri la Tirana, întru pecetluirea acelui 4—0 de neuitat,
petrecut acum 27 de ani. Apoi, minutele au început să se coloreze, la 
început prin efortul lui Dumitru, care a regăsit piciorul lui Bazil Ma
rian. A urmat golul lui Dumitrache, din centrarea lui Marcu, veritabilă 
reconstituire mentală a sincronizărilor ample Dobcy — Ciolac. ' Spec
tatori înfrigurați de curgerea secundelor, n-am rezistat tențației de a 
face comparații, arhintindu-ne câ la Magdeburg, acum o 1mâ, echipa 
R. D. Germane n-a izbutit să găsească drumul porții lui Rama timp 
de aproape o oră. In secundele premergătoare loviturii de la 11 m, 
l-am revăzut — tot prin intermediul undelor — pe Dumitrache, în fața 
examenului cel mai ușor și cel mai greu al unui înaintaș : acest 11 m 
care nu se trage cu piciorul, ci cu toată ființa.

La 4—0, legenda lui Farcaș și Marian avea să se spulbere. România 
conducea din nou, după aproape trei decenii, cu 4—0, Id Tirana, dar 
nu în epoca WM-ului aducător de goluri, cî în epoca apărării ermetice 
albaneze, adusă, prin oglinda Adriaticii, tocmai de la Bari sau de la 
Napoli.

Pină la urmă, „tricolorii" au ținut parcă să-l răspundă fostului inter
național „Michi" Mihăilescu, repetînd prin scor acel frumos 4—1 al 
anului 1949.

Victoria de la Tirana reprezintă un frumos succes. E foarte rar in 
fotbalul 1973 să reușești patru goluri pe un teren străin. Sigur că jocul 
cel mare abia acum începe. Sigur că această victorie asupra Albaniei 
nu este decît un succes obligatoriu pentru continuarea cursei, care are 
momentul său de vîrf la 27 mai, pe stadionul „23 August". Sigur că 
fotbalul refuză aritmeticile rudimentare care încearcă sâ compare un 
2—o la Magdeburg cu acest 4—1 de la Tirana. Dar, este momentul 
să stringem mîna fotbaliștilor noștri, care au reușit o admirabilă mobi
lizare de energii, in acest început de mai, cînd „veselul nostru cam
pionat" refuza să furnizeze prea multe speranțe. Această cuvenită strin- 
gere de mină se adresează unor tineri mai maturi decît ni-i,. încbipqifli,,,. 
uneori. Această strîngere de mînă viguroasă vrea să evite șovăielile 
prudente dar nu întotdeauna înțelepte care încearcă drămuifed "ciberhe 
tică a minunatelor bucurii ole fotbalului.

Fotbaliștii noștri, sîntem convinși, au certitudinea că apropiatul meci 
cu echipa R. D. Germane este infinit mai greu, lată de ce golul de 
onoare al iui Bizi a avut, sîntem siguri, un efect binefăcător. Pe chipv 
lui Dinu am surprins, în viitoarea undelor,, o înăsprire a privirii. în ace' 
moment, ochii căpitanului echipei noastre fulgerau spre duminica lui 
27 mai 1973.

loan CHIRILA

Ti

O ETAPĂ AGITATĂ ÎN
SERIA I: Politehnica lași și Metalul București

METALUL BUCUREȘTI —
PROGRESUL BRĂILA 1—1 •0—1)

ținute în șah de Metalul Plopeni și Progresul Brăila
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:.n jumătatea de teren adversă, an- 
grer.indu-se într-o ofensivă înver- 
șunată. care nu a fost însă, și la 
fel de bine organizată. în plasă 
ar fi putut să poposească .bomba" 
... Stmionaș (min. 38) și „capul" 
aceluiași jucător (min. 57), și cen
trarea șutată a lui Marica (min. 
61). dar pripeala ieșenilor și...de
cizia in intervenții a elevilor an
trenorului C. Marinescu au făcut 
ea scorul sâ rămînă alb pînă la 
sfîrșitul partidei.

A arbitrat bine R. Stîncan 
(București).

POLITEHNICA: Costaș — So- 
fia-L lanul, Stoiicescu. ROMILA I
— RomUă II, SIMIONAȘ — Incze, 
Lupulescu (min. 62 : Amarandei), 
Dânilă. Goleac (min. 46 : Marica).

METALUL : MARCULESCU — 
Gtr-j NEGOIȚA, GIBA, Prunoiu
— Spiridon, Bogaciu (min. 78:
C ;: — Dragomir (min. 86 : Ma
rt lathe), Alexe, Ionescu, Florea.

Dumitru NEGREA

JL

ctup

In

s. 57). 
rj. să 

nun. 
in ca-
Apos-

ți] _
SEBE. 

(min. 23:

POUTEHNîCA IAȘI — META
LUL PLOPENI 0—0

IAȘI. 5 (prin telefon). Cind a 
răsunat ultimul Cuier el partidei, 
remiza* a devenit realitate, eon- 
semniad usa din surprizele etapei, 

dominat pe tot 
nu au știut să 
i supraagiome- 

jucătorii din 
tai pină Ia epuizare, 
tre atac advers.
at. cum era și C- 
rr?l superiorității 

pe acest fundal. în 
«Metalul) .scapă* — 
ofsaid, rămasă ne- 
și, spre ușurarea 
reușește să înscrie.

Ieșecii. deși au 
parcursul jocului. I 
„desfacă* apărarea 
rată a oasp« * 
Plopeni au ii 
destrămind Gee

Jocul a deoui 
res:, sub imperiul 
gazdelor, dar, 
min. 2, Florea 
din poziție 
sancționată 
tribunelor. 
Din acest

ie

ate.

nu |
moment, etude

(T.R.J

Portarul Ciupitu Ut culege balonul in fața înaintașilor bucureștenl (Facă 
din meciul Metalul București — Progresul Brăila).

Fotoi V. CNESAFond de premii 403.591

CHIMIA RM. VÎLCEA — C.F.R. 
PAȘCANI 2—1 (1—1)

RM. VÎLCEA, 6 (prin telefon). Pe 
o 5-reme splendidă, un public 
toarte numeros a ținut să fie pre- 
■nt, pe stadionul din Zăvoi, la 
o part.dă ce se anunța echilibrată. 
Ptnă la urmă, calculul hîrtiei s-a 
confirmat și speranțele spectato
rilor au fost răsplătite, chiar dacă 
îr.tilnirea s-a situat — în ceea ce 
privește spiritul de luptă vizat — 
cu mult sub așteptări.

Gazdele au atacat, explicabil, 
rrai mult, dar nu totdeauna sufi
cient de organizat; ele au creat 
numeroase situații de gol. 
ții au reușit, în ansamblu,

Oas pe- 
un joc

tactic inteligent și, ca urmare, au 
deschis scorul în min. 9, prin 
Drăgan, care a reluat splendid, din 
afara careului, centrarea lui Min- 
cu. Chimia resimte psihic „lovi
tura" și face eforturi susținute să 
egaleze. Ea va reuși acest lucru — 
după o suită de ratări — în min. 
28, prin Ciobanu, care reia cu ca
pul în plasă o lovitură .liberă la
terală.

în cea de a doua parte a în- 
tîlnirii, jocul capătă un ăspebt 
tăios, cu momente dramatice lă 
poarta formației din Pașcani și 
cu durități de ambele părți. Chi
mia se dovedește mai hotărîtă. do
mină autoritar și reușește în final 
o victorie meritată, mai clară de- 
cit o indică scorul, în urma trans
formării unei lovituri de la 11 m 
(just acordată de arbitru), în min. 
59, prin Șutru. . .

Arbitrul N. Mogoroașă (Craîova) 
a condus corect și autoritar.

CHIMIA : Stana — CRÂCIU- 
NESCU, Ciobanu, PINTILIE, Pe- 
trică — Donose (min. 70 : Haidu), 
I. IONESCU — Șutru, GOJGARU, 
Orovitz 
lordache.

C.F.R. : 
PANAIT, 
(min. 46 : Dominte), DRAGAN — 
Miracu, I. Gheorghe (min. 75 : 
Blejușcă), Otic, BUNEA.

Mihai IONESCU

ȘTIINȚA BACAU — C.S.U. 
GALAȚI 1—0 (0—0)

în prima parte, gălățenii, încu
rajați de un grup de suporteri, 
au combinat mai bine și au fost 
la un pas de a marca. După pauză, 
aspectul jocului s-a schimbat :

f -
căuanii au avut inițiativa și, 

partidei, în min. 
înscris unicul gol. 

lui G. Popovici — Bucu-

în repriza secundă, 
minat și au reușit 
min.

(min. 85 : H. Popescu),

CIORCILA — Barbu, 
Dinu, Bivolan — Măciucă

bă-

sfîrșitul
Ciocoiu a 
arbitrajul 
rești.

spre
82, 

Bun

Al. Ștoianovici, coresp.

DELTA TULCEA — S.N. OLTE
NIȚA 2—1 (1—0)

Joc foarte frumos. Gazdele au 
dominat, dar au și ratat multe 
ocazii. In min. 35, jucătorul Nițu 
(Ș. N. Oltenița) a fost eliminat 
pentru lovirea adversarului. Golu
rile au fost realizate de Stănăgui 
(min. 12), Leca (min. 74), respec
tiv Viciu (min. 47). A arbitrat 
foarte bine St. Lazăr — București. 

I. Turșie, coresp.
GLORIA BUZĂU — DUNĂ

REA GIURGIU 4—1 (2—1)

în prima repriză, jocul a fost 
mai echilibrat; oaspeții au con
traatacat foarte periculos. După 
pauză, jucătorii de la Dunărea au 
căzut fizic. Au marcat : Rusen 
(min. 9), Dobre (min. 44 și 50), 
Nedelcu (min. 59), respectiv, Sandu 
(min. 12). I. Ciolan — Iași a con
dus bine.

C. Teodorescu, coresp. județean

CLUBUL SPORTIV TIRGOVIȘ- 
TE — CEAHLĂUL P. NEAMȚ 
1—1 (0—1)

Oaspeții au adoptat o tactică 
bună : s-au apărat cu mult calm 
și au contraatacat periculos, în 
special în, prima parte. De altfel, 

la Ceahlăul au des- 
prin Apetrei (min. 40).

jucătorii de 
schis scorul,

SERIA a ll-a: Politehnica Timișoara
OLIMPIA SATU MARE — PO
LITEHNICA TIMIȘOARA 2—1 
10—0) **

SATU MARE, (prin telefon).
în fața a 8 000 de spectatori, 

Olimpia a obținut sîmbătă o aplau
dată victorie în fața liderului se
riei, O victorie aplaudată, cu atît 
mai mult cu cît a fost foarte greu 
obținută; ba, au existat momente 
cind soarta meciului înclina 
partea studenților, așa cum a 
în special în primele 45 de 
nute cînd „Poli", desfășurînd 
joc mai bun, mai bine orientat 
tactic și în același timp mai eco- 
n -micos ca al Olimpiei, s-a men- 
ț.r.at mai tot timpul în atac. în 
min. 47 studenții ar fi putut 
conduce chiar cu 3—0 ! Eroul ce
lor trei mari ocazii ratate — 
Dașcu. El rămîne, totuși, un atacant 
pe care și l-ar dori multe echipe 
din prima divizie.

Așa cum se spune în fotbal, oca
ziile ratate se răzbună și, în min. 
58, Pataki, profitînd de o neînțe
legere între Gaboraș și Maier, des
chide scaiul. Golul a fost ca o 
descătușare, pentru că de aci 
înainte Olimpia stăpinește meciul. 
Șase minute mai tîrziu, același 
Pataki fructifică o centrare de pe 
stingă, de la Bocșa, și tabela arată 
2—0. Timișorenii nu depun armele 
și Dașcu (în sfîrșit!) reduce sco
rul (min. 70).

Un meci echilibrat, interesant, 
care a scos în evidență fotbalul 
bun ce se practică în seria a Il-a 
a Diviziei B. Nu în concordanță 
meciul a fost arbitrajul lui 
Pirvu (București). Unele decizii 
sale au stîrnit nedumeriri, deși 
nu au influențat rezultatul parti
dei.

OLIMPIA : BATHORY I — Fi
lip, B1GAN, Knoblau, Bocșa — 
Petz, BATHORY II — PATAKI, 
Kineses (min. 53 : MUNTEANU), 
Both (min. 46 : Borota), LIBRĂ.

POLITEHNICA : Gaboraș (min. 
65: Katona) — Popa, MEHEDIN
ȚII, Arnăutu, Maier — Gherga, 
ȘCHIOPU — FLOAREȘ, MIHAL- 
CIC, DAȘCU, Bojin.

Mircea TUDORAN

C.F.R. TIMIȘOARA — C.S.M 
SIBIU 1—0 (1—0)

de 
fost 
ml-
un

cu 
Al. 
ale 
ele

Sîmbătă după-amiază, la Timi 
șoara, un meci specific diviziei B, 
adică confruntare dîrză, risipă lău
dabilă de energie, dar cu realizări 
spectaculare sărace. C.F.R.-ul, oa-

pri-

gazdele au do- 
să egaleze in .-»<

74, prin Harapu. A arbitrat 
foarte bine C. Petrea — Bucu
rești. \y

M. Avanu, coresp. județean .

F.C. GALAȚI — PROGRESUL 
BUCUREȘTI 2-1 (1-0)

Gălățenii au dominat mai mult, 
fapt reflectat și în raportul de 

„ cornere favorabil : 11—2. în min.
71, D. Ștefan (Progresul) a fost 
eliminat pentru lovirea adversaru
lui. Autorii golurilor : Grozeâ (min.
38 și min. 70 din 11 m), respec
tiv, P. Gheorghe (min. 62). 
tisfâcător
— Bacău.

Sa- 
arbitrajul lui I. Toma

învinsă la

CLASAMENTUL t

Gh. Arsenie, coresp.

1, POLI. IAȘI 22 13 4 5 42—17 3»2. Metalul Buc. 22 11 5 6 27—15 273. Gloria Buzău 22 9 6 7 2-1—23 244. Știința Bacău 22 9 5 8 25—23 235. F.C. Galați 22 16-S’ 9 30—29 23
6. Progres. .Buc. 22 8 7 7 16—18 237. Chim. Rm. V, 23 . -8 4. 9 28—30 22
8, Met. Plopeni 22 7 7 8 26—20 219. C.F.R. Pașc. 22 8 5 9 26—23 21M. Ș.N.O. 22 8 5 9 22—25 21

11. C.S. Tirgov. 22 7 7 8 17—20 2112. Delta Tulcea 22 6 9 7 19—25 2113. C.S.U, Galați 22 8 4 10 18—29 2014. Bun. Giurgiu 22 7 5 10 20—26 1»15. Ccah. p. Nmț. 22 5 8 9 15—22 18
16. Prog. Brăila 22 6 6 10 ÎS—28 18

ETAPA VIITOARE (13 mai) :
Ș.N.O — C. S. Tîrgoviște; (0—0), 
Gloria Buzău
(0—1), Metalul Plopeni
Bacău (1—1), 
Metalul Buc.
Brăila — Chimia Rm. Vîlcea (0—4), 
F. C. Galați — C.S.U. Galați (1—0), 
Ceahlăul P. Neamț — Dunărea 
Giurgiu (0—2), C.F.R. Pașcani — 
Delta Tulcea (1—2).

Satu Mare

Politehnica Iași 
Știința 

Progresul Buc. — 
(0—1), Progresul

recum .cu cuțitul Ia os“, din 
cina poziției modeste în clasament, 
s-a străduit mult, a atacat masiv: 
în prima repriză, a trimis cîteva 
șuturi zdravene la poarta adversă 
(cel mai incisiv atacant, Kun I), 
fără să concretizeze, însă, căci por
tarul sibian Liebhardt a făcut de
monstrații de virtuozitate. C.S.M.-ul 
a găsit abia la pauză antidotul 
pentru jocul avîntat al gazdelor, 
din moment ce în repriza a doua 
a renunțat la maniera destructivă, 
în folosul unui joc organizat, com- 
binativ, cu tente de tehnicitate. Po
tolind zelul gazdelor, sibienli nu 
au avut însă și puterea de a-și 
forța șansa la poarta lui Borș, ca
pacitatea lor ofensivă dovedindu-se 
firavă.

Singurul gol 
scris Panici 
transformat un 
de conducătorul 
— Făgăraș, care a prestat un ar
bitraj necorespunzător.

C.F.R. : Borș — BODROJAN, 
Hergan, Erdely, Dosan — GOR- 
DUNA, Chimiuc — Periatu, Vraja 
(min. 56 Volaru), Kun I, Panici 
(min. 66 Giulvăzan).

C.S.M. : LIEBHARDT — Rubint, 
David, FLICHIS, Mihai — Gabel, 
(min. 46: Marcu), Răduță (min. 58: 
Floarea) — Serfdzo, Turlea, FIRI- 
ȚEANU, Crețu.

al partidei l-a in- 
(min. 43), care a 
penalty inventat 

jocului loan Haidu

Ion CUPEN

NITRAMONIA FĂGĂRAȘ — 
CORVINUL HUNEDOARA 3—1 
(1—1)

FĂGĂRAȘ, 6 (prin telefon).
Ambele echipe au început jocul 

destul de prudent. Totuși, făgărâ- 
șenii se debarasează mai ușor de 
ideea tatonării șl încep să domine, 
creîndu-și bune ocazii de gol prin 
Drăgoi, Boantă și Ioniță. Oaspeții 
răspund printr-un joc bine orga
nizat la mijlocul terenului, asigu- 
rînd balonului o bună circulație. 
Dar, spre surprinderea generală, 
în min. 9 are loc neprevăzutul. O 
minge jucată de apărătorii gazdă 
la aproximativ 25 m de poartă 
este interceptată de Goia (Corvi
nul), acesta pătrunde în careu și 
șutează nestingherit, înscriind. 
„Dușul rece" îi trezește la reali
tate pe jucătorii Nitramoniei. Aceș
tia joacă mai lucid, combină mai 
mult și cu folos, obținînd egala- 
rea în min. 30, prin Boantă, care 
a transformat o lovitură de la 
11 m.

Repriza secundă debutează cu 
atacuri susținute ale echipei gazdă,

sâ marcheze cit maicare dorește ________ _____
repede. Oaspeții răspund printr-uii 

rTjoe bine organizat în apărare, lan- 
sînd contraatacuri pai'iculoăse. Așa 
se face că în . min. 65 același Goia 
scapă pe contraatac și înscrie în 
ciuda opoziției fundașului Dumi
trescu. Arbitrul de centru N. Pe- 
triceanu anulează golul pe motiv 
că înaintașul Corvinului își jenase 
adversarul. Victoria Nitramoniei 
se conturează tîrziu, în min. 88 
și 89, cînd Ioniță și Drăgoi pece- 
tluiesc rezultat final.

A arbitrat satisfăcător N. Petri- 
ceanu — București.

NITRAMONIA : Purcaru — Ar- 
meanu, Dumitrescu. Gheorghe 
(min. 15 : Șerban), HODREA — 
STOICA, Ioniță — Ciutac, Feher 

■ (min. 60 : Filip), BOANTA, DRÂ- 
GOI.

CORVINUL: MORITZ — Coicu- 
lescu, CÎRLEA, Matei, Mercea — 
Cojocaru (min. 65 : Stan), POPA — 
Ștefănescu, GOIA, Lazăr, Giurgiu 
(min. 75 : Stoica).

Vasile IORDACHE
METALURGISTUL CUGIR — 

ELECTROPUTERE CRAIOVA 
1—2 (1—2)

au dominat mai mult, dar n-au 
putut restabili egalitatea. Unicul 
gol a fost realizat de Florescu, în 
min. 8. A arbitrat slab T. Podara "min. 8. A 
— Brăila.

arbitrat

I

lț

E. Bogdan, coresp.
MINERUL ANINA — OLIM

PIA ORADEA 4—1 (2—1)

Echipa locală a întrecut net pe 
ora de ni, care^ au opus o rezistență w 
mai puternică în prima repriză. Au 
marcat: Mocanu (min. 19), Spălă- 
țelu (min. 26). Sturza I (min. 46 
și 88), respectiv, Steiner (min. 41). 
Excelent arbitrajul lui Gh. Cojo
caru — Drobeta Tr. Severin.

P. LaăgiA eorSspl-— *

F.C. BIHOR — GLORIA BIS
TRIȚA 5—0 (4—0) .

•/.

Gazdele au jucat sub 
evoluînd slab. Craiovenii 
risipă de energie, iar în 
doua s-au apărat foarte 
lurile au fost mancate 
(min. 2) pentru Metalurgistul, Ta- 
coi (min. 11) și Bichea (min. 44). 
A arbitrat satisfăcător I. Constan- 
tinescu — Cluj.

M> Vîlceanu, coresp.

așteptări, 
au făcut 
partea a 

bine. Go
de Sava

MINERUL BAIA MARE — 
C.F.R. ARAD 1—0 (0—0)

Localnicii au dominat mai mult 
în prima parte, dar au ratat. în 
min. 46, la o învălmășeală în fața 
porții feroviarilor, Hofmaister a 
înscris unicul gol. în continuare, 
arădanii au avut inițiativa, au și 
marcat ' ‘
anulat 
pare a 
Tifrea 
mitor.

T. Tohătan, coresp. județean

METROM BRAȘOV — META
LUL DROBETA TR. SEVERIN 
1—0 (0—0)

un gol, dar golul a fost 
pe motiv de fault (ni se 
fi o decizie discutabilă). I. 
— Cluj a condus mulțu-

.) Brașovenii au cîștlgat la limită, 
în urma unui joc frumos, echili
brat. In repriza secundă, oaspeții

Orădenii și-au t 
sării printr-un joc 
mai ales, eficace, 
doua, localnicii au 
permițînd oaspeților 
tru un timp scurt, 
torii golurilor : Agud (min. 1, _ 
și 52), Colnic (min. 30) și Schiopu 
(min. 37). A condus excelent N. 
Rainea — Bîrlad.

I. Ghișa, coresp. județean

surprins adver- 
combinativ și 
în partea a 
slăbit ritmul, ' 
să aibă, pen- 

inițiativa. Au- 
3

CLASAMENTUL
1. POLI. TIM.
2. “ “ ---

22
22

. 22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

Satu Mare

5
6
6
2
6
3

32— 19
42—21
28—16
33— 22

29
28
24
24
24 ț
23. 1
22
21
21
20
19
18
18 ■
18
18
17

F.C. Bihor 
Olimpia S. M. 
Metrom Bv. 
Minerul B.M. 
C.S.M, Sibiu 
Miner. Anina 
Nitromonia F. 
C.F.R. Timiș. 
Gloria Bistr. 
Met. Drobeta 
Corvin. Und. 
C.F.R. Arad 
Electro. Cv. 
Metal. Cugir 
Olimpia Ord.

(N.R. Olimpia l___ ___...
vinul Hunedoara sînt penalizate cu 
cite patru puncte).

ETAPA VIITOARE (13 mai) : 
Olimpia Satu Mare —. Metrom 
Brașov (0—1). Minerul Baia Mare 
— Gloria Bistrița (0—1), F. C. Bi
hor - "
C.F.R. 
(0—1), 
Metalul Drobeta Tr. Severin (1—3). 
C.F.R. - ’

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

10. 
11. 
12.
13.
14.
15.
16.

1
3
4
1
4
4
2
4

5
5
5
9
7 28—17
9 21—21

10 "
11
10
10
12
9

11
12
11
11

24— 32 
32—34 
13—26
19— 24
25— 30 
23—27 
23—28
20— 31 
12—23
21— 33
și Cor.

Olimpia Oradea (2—1), 
Arad — Minerul Anina 
Electropuj,ere Craiova — 
_. ■- -)» 
Timișoara — Politehnica 

Timișoara (0—2), Corvinul Hune
doara — Metalurgistul Cugir (0—1), 
C.S.M. Sibiu — Nitramonia Făgă
raș (0—3).



In preliminariile c.m. de fotbal

ROMANIA-ALBANIA

f lUmare din pag. I)
noinia de ansamblu a echipei, apor
tul fundașilor laterali. Deocamdată, 
acum, cind victoria netă de la Ti- 

: rana stăruie pe chipurile zîmbitoare 
i ale tuturor fotbaliștilor noștri, să 
apreciem încă o dată abnegația cu 

I care s-au luptat la Tirana. Așa cum 
presupunea Cornel Dinu într-o a-

vancronică, jocul de la Tirana a fost 
mai mult decît un meci de califi
care. Jocul de la Tirana 
frumoasă victorie a unui 
lectiv incontestabil.

a fost o 
efort co-

de fotbalLotul reprezentativ 
se reîntoarce, pe calea aerului, 
de la Tirana, astăzi, in jurul 
orei 13, pe aeroportul Otopeni.

FILMUL MECIULUI
Tntîlnirea a început în mijlocul 

taui interes deosebit. Echipa noastră, 
care a avut lovitura de începere, de
butează destul de bine, dar gazdele 
vin mai decise în atac, avînd o ușoa
ră superioritate. In min. 2, după o 
Combinație cu Troi, Dumitrache are 
o bună ocazie, dar nu o fructifică. 
De remarcat poziția lui Iordănescu 
atacant central retras, cu misiunea de 
a face legătura între mijlocași și 
înaintare. Totuși, ofensiva gazdelor 
pare destul de periculoasă și în min. 
5, Bizi șutează pe lîngă poartă. Fot
baliștii albanezi încearcă deschiderea 
scorului, domină cîteva minute și au 
o ocazie bună (min. 11). da.- apărarea 
noastră evită golul. MIN. 12 : echipa 
României beneficiază de u lovitură 
liberă de la 20 m. Dumitru, recunos
cut specialist al acestor lovituri, exe
cută, <lar zidul se mișcă și arbitrul 
dictează repetarea loviturii. A doua

Stadion „Ksmal Stafa"; teren tare; timp foarte cald (peste 30 de grade); spectatori aproxima- 
tiv 20 000. Au marcat : DUMITRU 
(min. 12), DUMITRACHE (min. 
25 și 57 din 11 m). ȚAR ALUNG A 
(min. 75). BIZI (min. 87).Raportul șuturilor la poartă : 12—16 (pe ’spațiul porții: 4—8). 
Raport de comere : 10—7.

ALBANIA : Rama (min. 30 : 
MUEDINT) — Gjica, Berischa, 
Ibershimi. Seidini — Ragami, G. 
Xhafa, BRAHO — Parnasca (min. 
10: U. Xhafa), Pano, BIZI.

ROMANIA : Răducanu — SAT- 
MAREANU, ANTONESCU, DINU, DELEANU — DUMITRU. Nun- 
weiller — Troi DUMITRACHE, 
IORDĂNESCU, Marcu (min. 72 : Țarălungă).

A arbitrat excelent MARIJAN 
RAUS (Iugoslavia), ajutat de com- patrioții săi J. Medici șl M. Spa- 
sici.

nară, Dumitru nu mai greșește ținta, 
șutează pe lîngă zid și portar și în
scrie. 1—0. Moment greu pentru 
gazde Fotbaliștii albanezi au nevoie 
de cîteva minute pentru a depăși șo
cul, după care insistă pentru egalare.cui,

ȚARĂLUNGA

snortu „ „ ,țgirZin lume
BALCANIADA DE BOX DE LA ATENA

ILIE NĂSTASE ÎNCHEIE VICTORIOS
„CIRCUITUL MEDITERANIAN" DE TENIS

CINCI BOXERI ROMÂNI 
VOR EVOLUA ÎN FINALELE 

DIN ACEASTĂ SEARĂ

DUMITRACHE

• La Florența: Năstase - Panatta
FLORENȚA, «. — Primul tenisman 

al României, maestrul emerit al spor
tului Iiie Năstase, încheie victorios 
seria de turnee din deschiderea sezo
nului internațional de pe continent, 
cucerind primul loc in .Circuitul Me- 
diteranian*. A patra sa apariție în 
cele șase turnee a coincis cu o nouă 
victorie, obținută ca și la Madrid, în 
fața campionului italian Adriano Pa
natta.

A f<:ost, de data aceasta, o victorie 
dificilă, in cinci seturi : 6—3, 3—6,

3-2, intr-o finala dramatică
0—6, 7—6. 6—L Panatta, încurajat 
frenetic de publicul său, prezent în 
tribunele terenului centrai al clubu
lui de tenis din Florența, a reușit să 
preia conducerea cu 2—1 la seturi. în 
timo ce Năstase părea a nu se regăsi. 
A urmat însă o puternică revenire a 
românului, care smulge decizia se
tului patru în tie-break. pentru ca 
apoi să-și adjudece ultimul set și vic
toria.

In urma acestui ultim
Ilie Năstase termină învingător

clasamentul circuitului, cu un total 
de 120 puncte. El este urmat de ita
lianul Adriano Panatta — 108 p și. 
spaniolul Manuel Orantes — 90 p. Pe 
celelalte locuri fruntașe, trei tenis- 
meni francezi: Patrick Proisy — 53 
p, Franțois Jauffret — 38 p, Georges 
Govcn •— 31 p.

AUSTRALIA

CONTINUĂ MECIURILE PENTRU

rezultat, 
în

A CÎȘTIGAT

vingători în fața lui Durmuz (Turcia)' 
și respectiv Marcovici (Iugoslavia).

Ion Gyorffi a făcut o partidă da 
zile mari în fața turcului Kuran, re
cunoscut pentru forța loviturilor și 
rezistența sa ieșită din comun. Gyorffi 
a jonglat cu adversarul său și a 
evitat cu deosebită dibăcie loviturile 
catapultate ale lui Kuran. Asistența 
a aplaudat în picioare evoluția deo
sebit de spectaculoasă a boxerului 
nostru. Gyorffi va întîlni în finală pe 
Vujkovici (Iugoslavia), învingător cu 
dificultate (3—2) în fața lui Granopou- 
los (Grecia). Semigreul, Marin Con» 
stantinescu a expediat, după aproxi
mativ un minut, un năpraznic croșeu' 
și grecul Papagheorghiu a fost numă
rat pînă la 10 și declarat învins prin 
k.o. In finală Constantinescu va în
tîlni pe cunoscutul boxer, Mate Par- 
lov (iugoslavia), care a 'învins prin’ 
abandon în prima repriză pe Gior 
(Turcia). Ilie Dascălu după ce l-a pus' 
în dificultate cu cîteva directe pe 
greul turc Uzbei-, la o ciocnire invo
luntară, arbitrul a dictat descalifi- 
rea românului (în primul minut) pen
tru lovitură cu capul. Deci, în finala 
greilor, Uzbei, va întîlni pe Suvand- 
jev (Bulgaria) care l-a întrecut Ia 
puncte pe Mitici (Iugoslavia).

Sîmbătă seara tirziu, pe Stadionul 
olimpic din Atena a luat sfîrșit cea 
de a doua semifinală a Balcaniadei 
de box. Dintre cei cinci boxeri ro
mâni ce au urcat treptele ringului, 
trei au coborît în postură de învin
gători, astfel că ei vor evolua luni 
seara în finale, alături de Cozma și 
Hodosan, calificați cu o zi înainte.

Prima întilnire a categoriei muscă 
a pus față în față pe Sonolur (Turcia) 
și * Assanovici (Iugoslavia). Spre sur
prinderea generală mai bun a fost 
Sonolur care a cîștigat la puncte. în 
următoarea partidă, Traian Cerchiă 
nu a putut depăși tehnica și alonja 
bulgarului Crumov, care a învins la 
puncte și s-a calificat în finala cu 
Solonur.

La categoria pană, Gheorghe Cio
chină a evoluat excelent și a între
cut confortabil la puncte pe Misovici, 
titular în echipa națională a Iugos
laviei pentru Campionatele Europene 
de la Belgrad. Celălalt finalist este 
Kumova (Turcia) care a dispus, sur
prinzător, prin descalificare, de Kun- 
cev (Bulgaria), La mijlocie, mică au 
realizat calificarea în ultima fază a 
întrecerii Ivanov (Bulgaria) și Ikono- 
makos (Grecia) care au terminat în-

„CUPA FEDERAȚIEI*
BAD HOMBRUG,„CUPA DAVIS"

6—3, 6—1, 4—6, 6—2). După cum 
știe. în turul următor selecționata 
Olandei va întîlni reprezentativa Ro
mâniei. Oslo : Norvegia — Danemarca 
2—1 (Melander (Norvegia) — Chris
tensen (Danemarca) 6—3, 6—4, 9—11,
6— 3; Elvstroem, Christensen (Dane
marca) — Ross. Moe (Norvegia) 8—6,
7— 5. 4—6. 6—3). Atena : Ungaria —
Grecia 3—0 (Taroczy. Machan — Ka- 
logheropoulos. Keiaides 6—4, 6—1,
8— 6) : Sofia : Belgia — Bulgaria 2—1 
(Bojidar și Matei Pampulov — Hom- 
bergen, Mignot 5—7, 6—3, 7—5, 6—4).

în finala zonei Sud-Americane, la 
Buenos Aires, echipa Argentinei con
duce cu 2—1 în meciul cu selecțio
nata Chile. La dublu, argentinienii 
Vilas și Cano au întrecut cu 3—6, 6—4, 
4—6, 6—3, 6—4 perechea chillană
Fillol, Cornejo.

6. Pentru____ a 
șasea oară, de la primul său start, 
în 1963, „Cupa Federației", competiții 
supremă a tenisului feminin pe e- 
chipe, este cîștigată de jucătoarele 
Australiei. în finală, australiencele 
au dispus cu 3—0 de precedentele de
ținătoare ale trofeului, tenismanele 
echipei R.S.A. Locurile 3—4 ale com
petiției sînt împărțite de reprezenta
tivele României și R. F. Germania, 
semifinalistele turneului care a cu
prins echipe din 28 de țări.

seîn diferite orașe de pe glob au 
continuat Intilnirile pentru „Cupa 
Davies". La Madras, în finala zonei 
asiatice, echipa Australiei conduce cu 
3—0 In meciul cu India și s-a califi
cat pentru turul următor. în proba 
de dublu, perechea Newcombe — 
Masters a învins cu 4—6. 6—2, 7—5, 
6—3 cuplul Lahl — V. Amritraj.

Alte rezultate (zona europeană) : 
Cairo : R. A. Egipt — Polonia 3—0 
(El Shafei, Daoudy — Nowicky, Niez- 
wiecki 6—1, ~—5, 4—6, 3—6, 6—3) ; 
Viena : Noua Zeelandâ — Austria 2—1 
(Fairlie, Parun — Kary, Pokorny 6—1.
6— 2. 6—4 ; Fairlie a cîștigat partida 
cu Pokorr.y întreruptă în prima zi) ; 
Rabat: Suedia — Maroc 3—0 (Nor
bert, Bengtsson — Limina, Omar
7— 5. 6—2, 6—1): Tel Aviv : Olanda — 
Israel 4—1 (Shalem — Fleury 5—7, 
7—5, 8—6, 6—2 ; Hordjik — Lerner

EVERESTUL
DIN NOU CUCERIT

O echipă de alpiniști italieni, 
condusă de Qudo Monzino, a reu
șit să efectueze ascensiunea mun
telui Everest — cel mai înalt pisc 
de pe glob (8 845 m). Aceasta este 
cea de a 7-a expediție care cuce
rește Everestul. Premiera a fost 
realizată în anul 1953 de neoze
elandezul Edmund Hillary, împre
ună cu șerpașul Tensing. Piscul 
a mai fost atins între timp de 
alpiniști din Elveția, R. P. Chine
ză, S.U.A., India și Japonia.

cuvîntuî. Fotbaliștii noștri ies 
din momentele de dominare a 
pei locale și în MIN. 
majoreze scorul: o pasă lungă pe 
trema stingă, Marcu se lansează 
tr-o cursă solitară, centrează in 
reu și Dumitrache, din plonjon, 
capul ; 2—0. Vom consemna peste 
tiu minute o reușită combinație Ior
dănescu — Dumitrache, pe care por
tarul Rama o neutralizează printr-un 
blocaj curajos. Albanezii beneficiază 
de o r.cuă situație, in min. 34, însă 
șutul lui Seidini trece peste bara 

. porții lui. Răducanu. Echipa României 
se remarcă printr-un joc combinativ 
(care a reușit să tempereze elanul 
gazdelor) și prin contraatacuri care 
au pus de fiecare dată în pericol 
poarta gazdelor, deși jocul a alternat 
multă vreme dintr-o parte în alta a 
terenului.

Ca de obicei, imediat după reluare, 
fotbaliștii albanezi imprimă un ritm 
deosebit jocului, și în min. 46 apără
torii noștri trec printr-o situație di
ficilă : un șut puternic al lui Ragami 
se oprește în plasa laterală. După 
două minute, Răducanu se remarcă, 
intervenind cu promptitudine la o lo
vitură de colț. Iureșul gazdelor con
tinuă. însă apărarea organizată a io- 
mânilor face față cu succes. Ba, în 
min. 54, Dumitrache are o bună oca
zie, dar nu o poate fructifica, pentru 
că a întirziat cu puțin la centrarea 
lui Troi Cei doi se vor revanșa, însă, 
în min. 57 : Troi ia o acțiune pe cont 
propriu, trece în dribling de trei ad
versari, întră in careu și în cele din 
urmă este faultat de către Ibershimi. 
Arbitrul Mariian Raus nu ezită nici 
o clipă și acordă lovitură de pedeap
să, pe care Dumitrache o transformă 
cu siguranță : 3—0. Stadionul a amu
țit Cei peste 20 000 de spectatori 
credeau în victoria echipei lor, dar. 
lată, românii conduc cu 3—0 si orice 
speranță s-a spulberat. Gazdele în
cearcă să refacă terenul pierdut, 
atacă eu insistență prin incisivul Bizi, 
dar majoritatea acțiunilor se opresc 
la marginea careului de 16 m. In 
MIN, 72, înlocuindu-1 pe Marcu. 1st 
face_ debutul în echipa națională, 
Țarălungă. Un debut fericit, pentru 
că jucătorul craiovean avea să în
scrie în MIN. 75, ridicind scorul la 
4—0 ! După aceea. Bizi șutează pe 
lingă bară (min. 79), pentru ca în fi
nal (min. 87), același Bizi să reușeas
că golul de onoare : 4—1.

echi-
25 reușesc să 

ex- 
in- 
ca- 
cu 

pa- JUNIORII ROMÂNI LA UN TURNEU DE POLO ÎN IUGOSLAVIA
Ieri a părăsit Capitala pierind 

la Sibenik (Iugoslavia) echipa de 
juniori a României, care va par
ticipa, alături de selecționatele si
milare ale Ungariei. Iugoslaviei.

Spaniei. Italiei și R. F. Germania 
la un important turneu interna
țional de polo. întrecerile încep 
miercuri și se încheie duminică.

REZULTATE DE VALOARE IN „MARELE PREMIU AL VICTORIEI" LA TIR
Marin Ferecatu a obținut locul

PLSEN, 6 (prin telefon). Între
cerile competiției internaționale 
„Marele premiu al Victoriei" au 
continuat cu rezultate foarte bune 
și la proba de armă liberă 3X40 
focuri. Printre trăgătorii remarcați 
s-au numărat și doi sportivi ro
mâni. Constantin Codreanu. care 
la 40 f poziția culcat a realizat 
399 p din 400 posibile și Marin 
Ferecatu notat cu 390 d la 40 f 
poz. genunchi și cu cifră deose
bit de valoroasă — 1154 d — la 
trei poziții. Ia‘ă cîștigătorii pro
belor si locurile ocupate de repre
zentanții noștri : armă liberă ca
libru redus 3X40 f — Kogut (Po
lonia) 1160 p, 2—3. M. Ferecatu 
1154 p... 19 — E. Satala 1137 p._ 
22 M. Marin 1133 p... 29. C. Co
dreanu 1114 p. Armă standard

II-III la 120 focuri cu 1154p I
3X26 f senioare: — Anca Pelova 
(Bulgaria) 5*0 p_ 5. Edda Baia 
562 P— 7. Ana Goreti 561 p; 
juniori: — Guz (Polonia) 570 p... 
9 Gh. Barbu 558 p._ 15. M. Teo- 
doru 543 p. Pistol sport 304-30 f 
senioare: — Katerina Pastorova 
(Cehoslovacia) 570 p; juniori: —

4.

Tokarev (U.R.S.S.) 
G. Calotă 554 p...
544 p.

De menționat că rezultatul lui 
Marin Fereca tu la 3X40 focuri — 
1154 p — reprezintă cea mai bună 
cifră realizată, în ultimul timp, 
de trăgătorii noștri în concursuri 
de peste hotare.

584 p (!)... 16
20. M. Bujdei Reprezentativele de baschet ale R. P. Chineze au lăsat o excelentă 

impresie, în cursul turneului întreprins în Franța, intrecind de mai multe 
ori echipele țării gazdă. In această fază a primului meci feminin Franța — 
R. P. Chineză, desfășurat în sala Pierre de Coubertin din Paris, în pre
zența a 4000 spectatori, o vedem pe cunoscuta baschetbalistă franceză 
Jackie Chazalon conducînd balonul în fața adversarelor sale Li Mu-cen 
fi Ceao Iu-lin. Foto : A.F.P.

TELEX • TELEXTELEX • TELEX •
AGENDA SĂPTĂMÎNII

7—30 Turneu internațional feminin, la Voro- 
nej (UJLS.S.).

7—11 baschet Turnee de precalificare pentru C. E. 
(masculin), la Viena și Szombatlisly.

T—M FOTBAL Turneu eliminatoriu în preliminariile
C.M. — zona Asia — Oceania, la Tehe
ran.
Turnee internaționale, la Bournemouth 
(Martie Premiu — F.LLT.) și Stuttgart.

7—U TZXXS
C7CI.SU .Cursa Pbeăt-.Turul Ro-nansLei (Elveția).TENZS , ii li 11 Uid tv.C.T, ta Dallas (Te-

>—11 AUTO Raliul Maroo-C-î9 FOTBAL Etveua — Turca (gr &. Iriania de 
Nord — Cipru (gr. VD — în prelur.:- 

. CAL : RJ. Germania — Iugosla
via (amical), ta Manchen. F.C. Liver
pool — Borussia Mdnchengtadbach. meci 
tur al finalei Cupei VT.F A

19-43 JUDO Campionatele europene, la Madrid.
11—13 HALTERE „Cupa Pannonia-, la Budapesta.

Prima conferință sportivă europeană, la 
Viena.

12—17
U—13 SCRIMA Turnee internaționale de sabie, la Pa

dova (Italia), șl floretă (feminin), la 
Paris.GIMNASTICA Campionatele europene masculine, la 
Grenoble.12 FOTBAL R.F. Germania — Bulgaria (amical), la 
Hamburg.13

MOTO

U.R.S.S. — Irlanda (gr. IX), la Moscova, 
Chile — Peru (gr. Ut — America de 
Sud), la Santiago, — în preliminariile 
C.M.; Polonia — Iugoslavia (amical), la 
Varșovia.
Marele Premiu al Poloniei, Ia motocros.

. Cu prilejul unei reuniuni atletice desfă
șurate la San Jose (California), america
nul Al. Feuerbach (1,85 m înălțime, 114 
kg greutate) a stabilit un nou record 
mondial In proba de aruncare a greu
tății, cu performanța de 21,82 m. Vechiul 
record, deținut de Randy Matson, era 
de 21.78. Seria aruncărilor realizate de 
Feuerbach a fost următoarea : 21,59 m ; 
21.82 m ; 21,17 m ; 21,05 m ; 21,18 m ; 
21,52 m.

învins de japonezul Harada), Jofre â 
reventi de cîțlva ani în ring, trecind la 
categoria pană șl. acum, la vîrsta de 37 
de ani, a cîștigat titlul mondial la a- 
ceastă categorie, învingîndu-1 sîmbătă 
seara, la puncte, în 15 reprize, pe deți
nătorul centurii, spaniolul Jose Legral Meciul s-a disputat la Brasilia, în fata 
a 25 000 de spectatori. Eder Jofre obți
nuse primul său titlu mondial cu 13 ani în urmă.

Campionul olimpie in proba de maraton, 
Frank Shorter, a terminat învingător In 
cursa de :* *W tn. disputată Ia Caii (Co
lumbia). Atletul american a fost crono
metrat cu timpul de 71:44 3. fiind urmat 
de columbianul Victor Mor* — 74:43,1. 
belgianul Gaston Roetants — 23:12,1 31

Cea de-a S-a etapă a Turului Spaniei. 
Calafell — Barcelona (87 km), a river.it 
ciclistului spaniol Santis Teban; • cu 
timpul de lh 52:44 (medie orară 46,303 
km). In clasamentul general Individual 
continuă să 
rua), urmat

SPORTIVI ENGLEZI
VOR VIZITA R. P. CHINEZĂ

LONDRA. 6 (Agerpres) — Selecționata 
de tenis de masă a v*prinde un turneu in R-P- ch.nezâ. Jucătorii englezi vor evolua pen ju a 
doua cară in ultimii doi ani in princ.- 
palele orașe din RP. Chineză. Turneul 
va încene la 3 iunie. Din echipa mas
culină fac parte, printre alții, Douglas. 
Jarvis. Barden. Day. Alderson, iar din 
formația feminină Karenza Mathews șl 
Anita Stevenson.

conducă Pesarrodona (Spade Merckx (Belgia).

de internațională de motocrosjCompetiția Internațională de sărituri 
1» trambulină. desfășurata '-a Guadala
jara. a revenit americanului Nophil 
Boggs, care a totalizat 517.77 puncte. La 
feminin, pe primul loc s-a clasat Vlrika 
Knape (Suedia), eu 444 7 puncte

Competiția internațională de motocros, 
desfășurată în localitatea belgiană Wuust- 
wezel, s-a încheiat cu victoria campionului belgian Roger de Coster. Concu- 
rînd pe o motocicletă ,,Suzuki", el a to
talizat. în cele două manșe, 3 puncte; 
fiind urmat în clasament de suedezul 
Hakan Andersson (..Yamaha") — 4 p 
și finlandezul Heikki Mikkola (..Husq
varna") — 5 p. In clasamentul camplona- 
tu'.ul mondial, la clasa 250 cmc, pe pri- 
rr.ul loc se află vest-germanul Well cu 
51 p. urmat de Andersson — 46 p și ame
ricanul Jlm

a-în min.
poi, peste două minute, Răducanu 
cîștigă duelul cu veteranul Pano. Ma
turitatea jucătorilor români își spune

21, însă, Ragami ratează ; 
peste două minute,

INTILNIRILE DE PINA ACUM IN

Finlanda — Albania 1—0, Finlanda — 
Albania 2—0, R D, Germanâ 
Albania 2—0, Albania

Finlanda
România 1—4,

CRUPA A IV-A

România 1
5-0, R. D.

■1, România —
. Germanâ —

CLASAMENTUL

Pommeroy — 40 p.

1. ROMANIA
2. R, D, Germanâ
3. Finlanda
4. Albania

3
2
3
4

2
2
1
0

1 
o
1 
o

o 
o
1
4

7—2
7—0
2—6
1—9

5
4
3
0

27 MAI 1
2 IUNIE i
24 SEPTEMBRIE I 
10 OCTOMBRIE : 
14 OCTOMBRIE!
3 NOIEMBRIE;

MECIURILE URMĂTOARE

România <■
finlande
R. b. Germanâ
Albania 
România 
Albania

R. D. Germană 
R. O, Germanâ 
România
Finlanda 
Finlanda

R. D, Germanâ

ÎNTRECERI pe velodrom
NEW YORK, 6 (Agerpres). — La Los 

Angeles și Encino (California) s-au desfășurat două reuniuni cicliste de velo
drom la care au participat și plstarzl 
europeni în frunte cu Daniel Morelon, 
campionul olimpie la viteză. In con
cursul de la Los Angeles, Morelon a 
cîștigat proba de viteză, dar la Encino a fost Învins de australianul Dany 
Clarck, care a realizat pe ultimii 200 m 
timpul de 11,7. proba de 1 ooo m cu start de pe loc a revenit iul Niels Fredborg 
(Danemarca).La Encino s-a disputat și o cursă dș fond pe distanța de 51,500 Km, cîștigată 
de danezul Reno Olsen cu timpul de 
1:15,09. Pe locul doi, în același timp a sosit americanul Ron Skarln. urmat la 
rîndul său de Bud Campbell (SUA) șl 
luklharo Mori (Japonia). Francezul Pier
re Trentln, care a participat pentru 
prima oară la o cursa de șosea, a ocu
pat locul 5.

s-au lnttinlt, într-un meci 
de polo pe apă. selecțio-

La Varșovia
internațional . _ __  . . ___ ___
natele de tineret ale Poloniei și Bulga
riei. Victoria a revenit gazdelor cu sco
rul de 4-2 (3—0, 0—1, 1—1, 0—0).

CAMPIONATECAMPIONATE

-V

IN DERBYUL CAMPIONATULUI DE BASCHET

DiNAMO A ÎNVINS LA SCOR PE STEAUA: 85- 69
TIMIȘOARA, 6 (prin telefon). 

După o întrerupere de două luni, 
campionatul republican de baschet 
masculin a fost reluat duminică în 
sala Olimpia din localitate cu par
tidele etapei a XXI-a, încheiate cu 
următoarele rezultate :

I.C.H.F. — Politehnica Cluj 
53—44 (20—26). Formația clujeană 
a rămas in ultimul minut cu nu
mai trei jucători pe 
aceste condiții, victoria 
nilor s-a realizat mai 
ar fi fost de bănuit, 
rhulte puncte au fost

teren '. în 
bucurește- 
ușor decît 
Cele mai 

____ _ _____ ___ înscrise de 
FI. Niculescu (9) pentru I.C.H.F. și 
respectiv de Barna (12). Au arbi
trat bine Dan Chiriac și V. Kadar.

PQIATEHNICA BUCUREȘTI — 
I.E.F.S. 71—64 (38—32). Un meci a- 
tractiv, cu evoluția scorului inte
resantă. desfășurat într-un ritm ra
pid. Absența lui Cernat (transferat 

.Ia Steaua) s-a făcut simțită asupra 
eficienței formației I.E F.S. în plus. 
Zzell a dominat, ca de obicei pa
nourile, recuperind și înscriind de
seori nentru Politehnica Au mar
co* ■ Corii 21. Posa 10. Dudeseu 8, 
yj -l-l"ițțrțșț g Molin 13. Savonea 8. 
t .„.—pț neutru Po’;tehnim>. res- 
p. j? A Molnar
•țn «sn Szpn 8. U. Molnar 4. 
T-—că 2 A>> arbitrat bine M.
R:'ea și D. Crăciun.

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA— 
RAPID 64—51 (21—26). Conduși
permanent în prima repriză, stu
denții au izbutit de-abia în ulti
mele 10 minute să-și depășească

adversarii, a căror rezistență scă
zuse vizibil în această perioadă. Au 
înscris : Mănăilă 16, Cîmpeanu 15, 
Czmor 14, Minius 11, Gali 6, Chir- 
luță 2 pentru Universitatea, res
pectiv Cr. Popescu 13, Predulea 10. 
T. Stănescu 8, D. Stănescu 2, Tur- 
sugian 4, Simulescu 8. Vlădescu 6. 
Au arbitrat bine M. Aldea și A. 
Atanasescu.

ACADEMIA MILITARĂ — VO
INȚA BUCUREȘTI 66—48 (29—20). 
Un rezultat surprinzător ca propor
ție a scorului, însă pe deplin me
ritat pentru baschetbaliștii de la 
Academia Militară, mai agresivi în 
apărare, mai rapizi și mai precisi 
în atac. Au înscris : Antonin 15, 
Mărgineanu 15. Nicolescu 12, Teo- 
dorescu 12, Milea 4. Țurcan 6. Nea- 
gu 2 pentru Academia Militară, 
respectiv Kiss 15. Teodoru 6. Dutu 
4. Giurgiu 9. G. Dumitru 7. Duță 2. 
Huzum 3, Bradu 2. Au arbitrat 
bine I. Stirbu și Fr. Took.

DINAMO — STEAUA 85—69 
(41—(6). Mult așteptatul derbv al 
campionatului a avut o primă re
priză în care s-a jucat la nivelul 
acestor echipe. Agresivitatea în a- 
părare. intercepțiile și contraatacu
rile. precizia în aruncările de la 
semidîstantă au creat un spectacol 
plăcut. în cursul căreia i-am re
marcat, în special, pe Novac. Pona 
Diaconescu, Niculescu, Tarău 
Oczelak, Bariu și Dumitru. Mai 
calmi și mai siguri în aruncările 
la coș steliștii au acumulat la un 
moment dat 
(44—35, min. 
cundă atmosfera foarte

un avans de 9 p
19). In repriza se-

„încinsă*

a stricat cursivitatea și frumusețea 
meciului. Protestele repetate la de
ciziile arbitrilor si unele durității 
excesive au creat pemisele unei 
întreceri încîlcite. din care însă 
dinamoviștii. cu un joc colectiv 
mai bine pus Ia punct și cu Dan 
Niculescu excelent, au egalat în 
min. 24 (52—52). au luat condu
cerea și au cîștigat net. La Steaua 
starea de nervozitate s-a accentuat 
treptat și a dus la multe pa^ gre
șite și ratări. In plus, apreciem că 
internaționalului Cernat nu i s-a 
acordat suficientă încredere. Au 
marcat :. Popa 19. Novac 18. Nicu
lescu 18. Georgescu 13. Diaconescu 
7. Cernea 6. Chivulescu 4 pentru 
Dinamo, respectiv Tarău 27. Ocze- 
lak 14. Savu 14. Bariu 6. Ioneci 4. 
Pirsu 2. Dumitru 2. Arbitrii I. Pe- 
truțiu și N. Iliescu au avut o 
siune foarte dificilă, de care 
achitat' bine.

UNIVERSITATEA CLUJ — FA 
RUL 77—51 <38—20). A. marcat 
Demian 15, Kiihring 12. Zdrenchea 
18, Vizi 4. Schuller 16. Antal 8. 
Kun 4 pentru Universitatea, res- 
Dectiv loan 6, Ivas-enco 4. Popnvici 
10, Pașca 8. Purrăreanu 11. Spînu 
12. Au arbitrat bine M. Rizea si 
A. Atanasescu.

Programul de astăzi : sala Ol!m- 
nia, de la ora 9.30 : Academia 31’- 
îitară — ..U” Cluj. Rauid — Poli
tehnica București, de la ora 15 : 
Steaua — FaruL I.C.H.F. — I.E.F.S.. 
Universitatea Timișoara — Dinamo. 
Voința — Politehnica Cluj.

D. STANCULESCU

U.R.S.S. : DOUĂ ETAPE
IN 6 ZILE

In campionatul unional s-au dispu
tat în cursul săptămînii trecute două 
etape. în prima dintre ele, miercuri, 
s-au înregistrat rezultatele: Zenit
Leningrad — Pahtakor Tașkent 0—0 
(în urma executării loviturilor de la 
11 m : 3—4): Dnepr Dnepropetrovsk — 
Dinamo Kiev 1—0; Ț.S.K.A. Moscova
— Kairat Alma Ata 1—0; Dinamo 
Minsk — Ararat Erevan 1—-9 : Spartak 
Moscova — Dinamo Tbilisi 3—1; 
S.K.A. Rostov re Don —Torpedo 
Moscova 0—1 : Șahtior Donețk — Di
namo Moscova 1—1 (după 11m: 4—3): 
Karpati Lvov — Zaria Vorosilovgrad 
0—2.

Iată șl rezultatele înregistrate in 
etapa a 5-a : Torpedo Moscova — Di
namo Moscova 1—0: Kairat Alma Ata
— S.K.A. Rostov pe Don 0—0 (după 
11 m : 5—4) : Pahtakor Tașkent — 
Șahtior Donetk 0—1; Dinamo Kies — 
Spartak Moscova 1—1 (după 11 m : 
3—2) : Zaria Vorosilovgrad — Dinamo 
Minsk 0—2 : Zenit Leningrad — 
Ț.SJi.A. Moscova 1—2; Dinamo Tbi
lisi — Karpati Lvov 3—0: Ararat Ere. 
van — Dnepr Dnepropetrovsk 1—0.

In clasament conduce ec Dnepr, 
cu 8 puncte. Campionatu 
pe, pentru a face loc pa

Unda, in preliminar—e CM duminica 
viitoare.

IUGOSLAVIA: STEAUA ROȘIE 
Șl VELEJ OBPN NUMAI 

REMIZE

NOVT SAD (prin telefon, de la cn- 
respondentnl nostru). In etapa a 
XXVn-a a campionarului iugpsjv. la 
Belgrad, s-a jucat eternal derby Par
tizan — Steâua roșie. Scor: 1—1-
Peste 50 000 de spectatori au asstat 
la un joc spectaculos. Partizan a 
deschis scorni prin Bjekovici cmiz. 
63). dar Karasi egalează dosă sn:.r 
mai tirziu. To: la Brigrad : O.FJ<. — 
Hajduk 3—0. La Sutjeska. Velej Mos
tar n-a reușit să cbCirâ ceri: an
punct (0—O), in fața uiinori clasate. 
Niksiri. ATe rer :Ita:e : Sloboda Twzla 
— Zagreb I—1. Vardar SkaRl-
je — Rsdoiiii Nis l—O. Sarajevo — 
Vojvodina Nosi Sad 3—3. Olimpija
Ljubljana — Zeiezaicezr Sarajevo
0—1. Bor — Spartak Snbotița 
Ce k Zenița — Boraț Banja 
0—0. Clasament : Steaua roșie 
p. Velej — 4J p. OT-K. — 35. 
zan — 34. Zeleraxear — 31 I 
sameattl gOigeienler: Saotraci 
Bajevici — 18. Lazarevici — 1

Următoarea etapă se va dîs;

Lake
— 42
Firri-

laIs-

In clipa următoare. Ian Porterfield (tricou in dungi) ta înscrie unicul gol 
al finalei „Cupei Angliei*. Sunderland — Leeds United 1—0 (1—0). Ma
rea surpriză începea să se contureze... Teiefoto : A. P. — AGERPRES

K sai. li f «$ U =*: tv
reztativa TxtsLav.el .■ca:i U S 
ehd, «! r»»pert:v w rvpre-

itivele R.F. Germ lilt »1 Pels- 
___ Î3 veferei aec*:cr joeort latul 
iurx>v «-* re—:: Krtruevaț.

DUȘAN aUGAHN
H D. GERMANA: DYNAMO 

DRESDA. NEÎNVINSĂ I
Btqpa < tt-a ca=pic±atul R. D. 

Ge—.ire t r-rrsemaat c &o-ui victorie 
a frdtasel elesaaMEtulul, Dynamo 
Dresda, r. ri-virsa to •etaainl e-ampio-
- z: - .sz ft rz'i 
ateism, de recenta efștlgttoare a Cu
re. RJXG„ F. C. Magdeburg. co 
I—«. în resu scorurile au fost strfuse: 
Dywaae — F.C. Carl Zeiss Jena 1—1. 
Tai huiiaf Zwiekas — Union Ber
lin Z—2. Che—it Leipzig — Hansa 
Rostock I—I. Bm Weiss — Loe. Leip, 
zig 1—3. Wisaawl Aae — Chemie Halle 
3—2. F.C. Kzri Marx St- — Vorwârts 
Fraakfar. Oder 1—<

T- conduce Dynamo
Dreada co > p. urmată de F.C. Carl 
Zeiss Je*a — 27 p. F.C. Magdeburg
- □ : F.C. Karl Marx Stadt — 22 

Dyaarna Berlin — 21 p.
R. F. GERMANIA : SCORURI 

NEOBIȘNUITE...

Jet

Etapa a 39-a a campionatului vest- 
ge-man a Inreg^uat scoruri neobiț- 
r.uîie. Astfel. Bayern Miinchen, vir
tuală raotoioană. a surclasat cu 6—0 
ne F-C- Kaiserslautern, intr-un joc 
in care MuLer a marca: 5 goluri! 
Două echipe au cis’.iga: in deplasare 
cu scoruri categorice : Borussia Mon- 
ekeagladbacb . u 5—0 la W'nppertal și

finala

Hamburger 3.V, cu 4—1 ia Bremen, 
cu Verder. Alta rezultate i F.C. Kiiln
— V.f.V, Boehum 2—1, Eintracht Braun* 
aehweig — M.S.V. Duisburg 1—1, 
Herthe — V.f.B. Stuttgart 5—1, Kic. 
here Offenbach — Fortuna DUsseldorl 
1—I, Schalke 04 — Eintracht Frank
furt 3—2, Rot Weiss Oberhausen — 
Hannover 94 1—0.

In clasament i Bayern Miinchen — 
48 p, Wuppertaler S.V. șl Borussia 
Monchengladbach — 37 p, F.C. K61n
— 36 p, (un joc mai puțin) etc în 
clasamentul
Miiller, cu

golgeterilor conduce Gerd
33 de goluri marcate.

ITALIA : JUVENTUS REVINE I
BOLOGNA, 6 (prin telex de la 

corespondentul nostru). Iată rezulta
ta.0 și marcatorii golurilor în etapa 
a 28-a a campionatului italian: Ata- 
lanta — Juventus 0—2 (Capello. Mar
chetti). Bologna — Lazio 1—1 (Savol- 
di : Nanni), Inter — Palermo 3—I 
(Boninsegna 2, Magistreli : Vallon) ; 
Napoli — Cagliari 1—1 (Ferradini ; 
Riva), Roma — Lanerossi 0—0. Ter- 
nana — Fiorentina 0—1 (Saltutti), To
rino — Milan 2—2 (Pulici, Bui ; 
Chiarugi, Sabadini). Verona — Samp- 
doria 1—1 (Mascetti ; Petrini — am
bii din 11 m).

Doar cu două etape înainte de fi
nal, lupta in fruntea clasamentului 
este mai pasionantă ca niciodată. 
Beneficiind de cele două rezultate de 
egalitate, în deplasare, ale lui Milan, 
și Lazio, Juventus a reintrat în lup
tat pentru titlu. In clasament t Milan 
— 42 p. Juventus și Lazio — 41 p, 
Fiorentina și Inter — 35 p.

CESARE TRENTINI

ȘTIRI • REZULTATE
• In finala „Cupei Scoției-* 

Glasgow Rangers a învins cu sco
sul de 3—2 pe eterna sa 
Celtic. La meci au asistat 
de spectatori.

• Benfica Lisabona va 
cia în continuare de serviciile an
trenorului Jimmy Hagan. Condu
cerea clubului a prelungit cu încă 
un an contractul cu antrenorul 
englez.

• în ultimul meci al turneului 
pe care l-a întreprins în Japonia, 
echipa engleză Middlesex Wan
derers a întilnit la Osaka for-

rivală. 
134 000

benefi-

mația 
englezi 
rul de

BOBBY

locală Yanmar. Fotbaliștii 
au obținut victoria cu sco- 
2—1 (0—0).

CHARLTON - ANTRENOR I
Celebrul fotbalist englez Bobby 

Charlton, care a abandonat ac
tivitatea competițională, a accep
tat să fie antrenorul echipei 
Preston North End din liga a 
doua. Charlton își va lua postul 
în primire la începerea viitorului 
sezon.
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