
O. E. de gimnastică masculină

DAN GRECU S-A CLASAT
PE LOCUL II LA INELE

• In aceeași probă, Mihai
Bcrș pe locul patru
• Nicolae Oprescu finalist

DAN GRECU

la sol • Viktor Klimenko

de trei ori medaliat cu aur

>•

încă neatinse : toți trei 
au cucerit dreptul de a 
participa în concursul 
pe aparate, de dumini
că, al primilor șase, iar 
DAN GRECU a ciștigat 
prima medalie într-o 
confruntare masculină 
de o asemenea amploa
re — „argint” la inele. 
De altfel, la această 
probă, o comportare re
marcabilă a avut-o și 
Mihai Borș situat pe 
locul patru. De aseme
nea, subliniem locul 
șase realizat de Nicolae 
Oprescu în spectaculoa
sa și dificila probă a 
solului. în fine, eviden
țiem locul zece obținut 
de Grecu la individual 
compus, în concursul de 
simbătă noaptea, pozi
ție foarte valoroasă, a- 

vedere tăria competiției.
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INTR-O AMBIANȚĂ DEOSEBITĂ

La Brașov a luat sflrșit intîlnirea 
internațională amicală feminină de 
șah dintre reprezentativele României 
și Ungariei. In urma încheierii ulti
melor trei partide întrerupte (Po- 
rubsky — 'Teodorescu *,2—Va, Grosch 
— Makkai */2—‘A, Ivanka — Relcher 
1—0) rezultatul final al meciului este 
de ÎO’A—16','2 tn favoarea echipei ro
mâne. .

ZIAR AII CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA SI SPORT
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VICTORIA ȘAHIȘTILOR

Palatul Sporturilor din Grenoble, 
cel care a găzduit întrecerile de 
hochei și patinaj artistic la Jocu
rile Olimpice din 1968, ca șl cam
pionatele europene de atletism în 
1972, a fost acum, timp de două 
zile, iarăși în centrul atenției iubi
torilor de sport de pretutindeni. In 
această splendidă sală s-au desfă
șurat, simbătă și duminică, între
cerile campionatelor europene mas
culine de gimnastică, la care au 
luat parte 60 de concurenți din nu
meroase țări de pe continent. între 
aceștia și trei tineri reprezentanți 
ai gimnasticii din România : Dan 
Grecu — campionul absolut al țării 
în 1972,.Nicolae Oprescu și Mihai 
Borș.

Concurînd peste așteptări, cu o 
deosebită ambiție, dovedind o pre
gătire excelentă, cei trei sportivi 
au înregistrat în palmaresul gim
nasticii românești un salt valoric 
cu totul remarcabil, performanțe

vînd în
Iată, de altfel, rezultatele celor 

mai buni gimnaști ai Europei pe 
1973 : INDIVIDUAL COMPUS : 1. 
Viktor Klimenko (URSS 56 55 p 
(își reeditează succesul, de acum 
doi ani, de la Madrid). 1 Nikola- 
Andrianov (URSS) 56.30 p. 3. Klaus 
Kcste (R-D. Germană' 55,7) p_ 18. 
Dan Grecu (România 54.55 p. 
INELE : 1. Klimenko 1830 p. 2 An
drianov și Grecu cîte 18.75 P 4. 
Borș (România) 18.70 p, 5. Thune 
(R.D. Germană) și Spies (R.F. Ger
mania) cite 18.45 : SOL : 1. Andria
nov 18,85 p, 2. Klimenko 18,80 p.
3. Kaste 18.45 p. 4. Effin» (R-F- 
Germania) 18.40 p, 5. Krostov (Bul
garia) 18.20 p. 6. Nicolae Opresc» 
(România) 17,95 p CAL CU MINE
RE ; 1. Zoi tan Magyar (Ungaria)

•ecupe:

(Continuare fn pag. a. 4-a

UN FESTIVAL AL ALERGĂRIIFINALA CROSULUI TINERETULUI

Capitalei Foto : Theo MACARSCHI

IN SECTORUL I

kk

oe 15 Uti pista din fața sediu- 
județean al P.C.R. a 

-o ambianță deosebită, 
deschidere. In tribu-

ARAD, 13 (prin telefon). Au fost 
cîteva considerente pentru care fina
la „Crosului tineretului", desfășurată 
duminică In localitate a necesitat un 
plus de atenție și de studiu. în pri
mul rînd, această competiție, inițiată 
de C.C. al U.T.C. (prin secția sa de 
specialitate) și aflată anul acesta la 
a Vl-a ediție, constituie In momentul 
de față cea mai mare competiție de 
masă a țârii. în fazele inițiale s-au 
aliniat la start aproximativ două 
■riBoane de rrr.-: .. -r : c:; -..--
care aproape 500 s-au intilnit aici. In 
al doilea rînd. disciplina atletică a 
competiției capătă valențe noi, subli
niate expres In această primăvară 
prin Hotârirea Plenarei C.C. al 
P.C R. cu privire la dezvoltarea con
tinuă a educației fizice si sportului, 
crosul fiind una dintre formele cele 
mai simple și mai accesibile de an
grenare a unei mari mase de cetă
țeni in practicarea exercițiului fizic. 
Și. in fine, focurile locale, care s-au 
bucura: de sprijinul neprecuneți: sl 
efectiv al orga-eizr de partid si de 
staL au conferit finalei o atmosferă 
și o atmpe specifice marilor 
ce-1—

Ne-am începe: 
străzilor din cenuui 
aflate la confluența 
Repubsirii — locul de desiâsur 
întrecerilor) la ora MB. Iad

reooener

vizita de-a 
Aradn/j (artert 

eu Bulevardu

ce parv.ctpanțt, ieri, la crosul
tinerilor din municipiul 
ilația se întrerupsese, așa 

ea trotuarelor Incepu- 
ueze primii dintre mii- 
ri ce aveau să partici- 

ăle găzduite de

JOCUL RAPIDULUI A SALVAT FRLMLSEJEA FOTBALLLLI
• . JUtcrd d uap-loMtdd: dear două

„U" CRAIOVA S-A DISTANȚAT
•vieri atr-o etapa1 • U.TJL a A. SĂ m

lâat sdaab de pezrti • Jusatate dia

de masă organizat in Sectorul I al 
nă au luat loc tovarășii Andrei Cer- 
vencovici — membru al C.C. al P.C.R., 
prim-seeretar al Comitetului jude
țean Arad al P.C.R., Liviu Derban 
— secretar al comitetului județean 
al P.C.R., președinte al C.J.E.F.S., 
Pascu Zimbran — prim-vicepreședin- 
te al Consiliului popular județean, 
Ioviță Popa — șeful secției organiza
re șl control a C.N.E.F.S., Efreni 
Cherteș — șeful secției sport-turism 
a U.G.S.R., si alte persoane oficiale.

In continuare, s-au întrecut — pe 
două categorii de vîrstă — tinerii a- 
rădeni. Au urmat întrecerile care 
aveau să decidă campionii republi
cani ai „Crosului tineretului" ediția 
1973. Mărturisim că arareori ne-a 
fost dat să asistăm la curse atit de 
viu disputate, atit de agreate de pu
blicul spectator și atit de elocvente 
in privința dragostei pentru sport a 
celor care se întreceau pentru intiie-

5000 DE ELEVI SI ELEVE
7

LA „CROSUL PRIMĂVERII

In fruntea

Aproape 5 000 de elevi și eleve 
au onorat întrecerile atletice dotate 
cu „Crosul primăverii", organizate 
de sectorul 1 al Capitalei. O cola
borare strânsă între organizațiile 
U.T.C., cele sindicale, ale pionieri
lor, inspectoratul școlar 
dent, a celor sportive au asigurat 
reușita acestei acțiuni 
care a polarizat atenția a zeci de 
mii de oameni ai muncii din sector.

Proba fetelor a echivalat cu un 
traseu desfășurat pe distanța piața 
Victoriei — piața Amzei (1 200 me
tri). Pe locul I s-a clasat elevă 
Doina Pricop de la Liceul „I. 
Caragiale". Ea a fost urmată 
Maria Iamandi (Liceul 35) 
Elena Chiriță 
continuare 
Rudu 
teanu 
cu" și 
tar).

Băieții au luat startul din fața 
statuii Aviatorilor, cu sosirea de 
asemenea, în piața Amzei (2 000

metri). Victoria a suris elevului Iile 
Dinu (Grp. șc. polig. „D. Marines
cu"), urmat de G. Năstase (Grp. șc. 
P.T.T.), C. Cedru (Liceul „Dr. Petru 
Groza"), A. Tigănișearu (Grp.-șe. sa
nitar), FI. Sgondrea (aceeași unitate 
școlară) și S. Crăclunea (Lie. „M. 
Sadoveanu").

La reușita concursului și-au adus 
contribuția tineri și tinere de la 
Liceul ,X L. Caragiale" (organiza
tori, prof. Anca Radulescu și I. O- 
prescu), Grp. școlar sanitar (prof. 
I. Ioniță, V. Georgescu și I. Chin- 
țoiu), P.T.T. (Florescu), Liceul 35 
(prof. Elisabeta Stănescu), Grp. șc. 
poligT. „D. Marinescu" (prof. I. De
jan și M. Răducanu), I.U.C.T. Oto- 
peni, C.P.C.S. ș.a.

La sosire, cîștigătorii au fost feli
citați de tovarășii Cornellu Dumi- 
trașcu, secretar al Comitetului de 
partid al sectorului 1, Coriolan Ră- 
duică, prim-secretar al Comitetului 
U.T.C. al sectorului 1, Aurică Mar
chidan, președintele Consiliului sin
dical al sectorului 1.

și. evi-în fine, a venit riadul veteranilor 
să preia această adevărată ștafetă 
a generațiilor și să-i incinte pe toți 
cei precenți prin vigoare, la virste de 
mult .trecute de 
formanțe.

Sărbătoarea crosului 
așa cum anticipasem 
din numărul de ieri al ziarului nos
tru — a fost încheiată prin demon
strații de carting si ciclism.

IATĂ CÎȘTIGĂTORII : cat 15—16 
ani. fete — Iolanda Rus (Cluj) : băieți 
— V. Dinu (Prahova) ; cat. 17—19 ani. 
fete — Ecaterina Iancu (Prahova), 
băieți — C. Voaideș (Bacău); cat. 
peste 1» ani, fete — Mihăiță Chicio- 

Gruia (Ti-

de masă.
iii: anii
• Scor ■ trei partde

(0—0)
Radu

Petrolul
Rapid
C.F.R. Cluj 
Univ. Craiova 
U. T. A.
C.S.M. Reșița 
Steaua 
Steagul roșu

Clasamentul pe echipe :
1X2 p. 2. Bacău 239 p, 3.

(Bacău), băieți — D.

CLASAMENTULUI

TIMOFTE

VIITOARE

1. Prahova
Hunedoara

Steaua
Jiul
Sportul studențesc 
F. C. Argeș 
A.S.A. Tg. Mureș 
C.F.R. Cluj 
F. C. Constanța 
C.S.M. Reșița

REZULTATE TEHNICE

F. C. Constanța 
Dinamo 
„U“ Cluj 
Jiul
Sport Club Bacău 
A.S.A. Tg. Mureș 
Sportul studențesc 
F. C. Argeș

CLASAMENTUL
1. UNIV. CRAIOVA 

DINAMO 
C.F.R. CLUJ 
F. C. ARGEȘ 
STEAtfA 
S. C. BACĂU 
JIUL 
PETROLUL 
STEAGUL ROȘU 
RAPID 
C.S.M. REȘIȚA 
„U" CLUJ 
F. C. CONSTANTA 
A.S.A. TG. MUREȘ 
U. T. A.
SP. STUDENȚESC

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

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

ETAPA

„U" Cluj 
Steagul roșu 
Univ. Craiova 
Sport Club Bacău 
Dinamo
U. T. A.
Rapid
Petrolul

CLASAMENTUL GOLGETERILOR

GOLURI i
GOLURI |

Roznai (Jiul) J
Dumitrache (Dina-

GOLURIi 
— 1 din 11

Pescaru (Steagul 
m ;

13 GOLURI i Oblemenco (Univ, 
.Craiova) — 3 din 11 m ;

12
11

mo) ;
io

roșu)
8 GOLURI i Năstase și Iordăneseu 

(Steaua), Țegean și Adam — 4 din 
11 m (C.F.R. Cluj) ;

7 GOLURI l Troi (F.C. Argeș), I. 
Constantin (Petrolul), Mureșan 
(A.S.A. Tg. Mureș).

etapă care putea fi una 
dintre cele mai interesan
te, lămurind întrucîtva pro
blemele campionatului sau. 

dimpotrivă, complicîndu-le, n-a
adus realizarea nici uneia dintre 
aceste două alternative, șase din 
cele opt partide terminîndu-se cu 
rezultate de egalitate, după jocuri 
destul de cenușii, în majoritatea 
cazurilor, lipsite de marea ambi
ție specifică întrecerii sportive 
Unele „egalități" au surprins mal 
puțin, altele mai mult, în rîndu- 
rile acestora din urmă înscriin- 
du-se, desigur, cele de la Pitești 
și Constanța, unde 
contau pe ambele 
putut obține decît 
greunîndu-și astfel 
țelurile ce și le-au 
re... Pentru U.T.A., 
jocul egal de la Bacău este avan-

gazdele, care 
puncte, n-au 

cîte unul, în- 
drumul spre 
propus fieca- 

dimpotrivă.

•îl.marilor per-

din Arați —
în rep.'rtajul

0—2
2—2
1—1
0—0
2—0
0—0
1—1

(0—1) 
U-1) 
(1-1)

(1—1)

36—27
34— 25
27— 19
35- 20
30— 18
24— 27
31— 31
17—22
29—18
23—21
25— 30
21—35
20— 27
28— 36
21— 31
23—37

(1-3) 
(0—1) 
(1-1)
(0—0)
(0—1) 
(1-1)
(1-0) 
(1-1)

Moment de tensiune poarta
Rapidului, rezolvat, in extremis, de 
Răducanu car» a plonjat curajos 
la picioarele lui Dumitrache. 
Fazâ din
O reușită 

de pe

meciul Rapid — Dinamo, 
fotbalistică a cuplajului 

stadionul „23 August".

Foto : Dragoș NEAGU
Citiți cronicile în

în perspectivă, dar, 
în urma acestui re- 

celor obținute de ve-

tajos, văzut 
deocamdată, 
zuiltat și al 
cinele ei de la periferia clasa
mentului, echipa arădeană a cobo- 
rît pe locul 15, cu dureri și sus
pine. \

Liderul, Universitatea Craiova, 
a profitat de punctul luat la Pe- 
trășani, dar, mai ales, de înfrîn- 
gerea principalei ei rivale, Dina
mo, în fața bătăioșilor rapidiști, 
pentru a-și consolida poziția. Prin 
victoria realizată, după un meci 
de mare spectacol, care a salvat 
onoarea etapei, Rapid respiră, în 
sfîrșit, pericolul retrogradării în- 
depărtîndu-se.

Și A.S.A. a cucerit victoria, în
tr-o partidă a disperării, regă
sind astfel speranțele pierdute în 
timpul din urmă. Să vedem ce va 
mai fi... (J. BERARIU).

DI\A\1O

L. 
de 

Și de 
(același liceu). în 

s-au clasat : Iuliana 
(Grp. șc. P.T.T.), Maria Mun- 
(Grp. șc. poligr. „D. Marines- 
Angela Anton (Grp. șc. sani-

0 SPLENDIDĂ SERBARE SPORTIVĂ

fost odată ca niciodată...
Așa poate fi început reportajul 

sărbătoririi a 25 de ani de existență 
a clubului sportiv Dinamo. Așa, • 
pentru că a fost frumos ca într-un 

popular cu Ilene Cosînzene 
și Feți Frumoși. Miilor de bucureș- 
:eni — care ignarînd cupola nori
lor amenințători, înaltă... cît s-o a- 
tingi cu mina — au venit în tribu
nele stadionului din șos. Ștefan cel 
Mare, li s-a oferit un spectacol 
splendid, ce deseori a atins culmile 
măiestriei. A fost, Intr-adevăr, odată 
ca niciodată...

înainte de a descrie în cuvinte 
ce. de fapt, numai imaginile — cu 
coloritul lcr fermecător — pot s-o 
facă, să spunem, ca niște cronicari 
ce ne iubim și respectăm meseria, 
că dinamoviștii meritau această 
amplă desfășurare sărbătorească. 
Să ne amintim cită bucurie și min- 
drie firească ne-au produs izbrnzi'.e 
lor din acești 25 de ani. victoriile 
obținute de atleți. boxeri, canoiști 
și ca lac: ști, handtkaliști, luptători.

tenismeni și trăgători la Jocurile 
Olimpice sau la campionatele mon
diale, la campionatele europene sau 
la diferitele întreceri internaționale 
desfășurate pe toate meridianele 
pămîntului. I-am încorporat, firesc, 
atunci, în marea familie a sportului 
românesc, dar ne-am făcut datoria 
astăzi de a ne aminti că ei au fost 
crescuți, ridicați spre înaltul per
fecțiunii sportive în clubul Dinamo, 
de către harnicii săi antrenori, teh
nicieni și activiști.

De-aici au pornit spre grelele

dispute Leon Rotman, dublul cam
pion olimpic la Melbourne, boxerul 
Nicolae Linca, trăgătorii Ștefan Pe
trescu și Ion Dumitrescu, canoistii 
Simion Ismailciuc, Alexe Dumitru, 
Serghei Covaliov și Ivan Patzaichin, 
atleta Mihaela Peneș și luptătorul 
Nicolae Martinescu — toți câștigă
tori ai medaliilor de aur la J.O.,

Hrîstache NAUM

(Continuare in pag a 2-a)

ALINA GOREAC-DUBLA CAMPIOANA
IN FINALA PE APARATE LA GIMNASTICA
Cite un titlu au cucerit Anca Grigor aș și Elena Ceampelea

ORAȘUL GHEORGHE GHEOK- 
GHIU-DEJ, 
Duminică 
doua zi a 
publicane 
desfășurat 
blic numeros - 
rate, întrecerea 
gimnastică. Un 
repurtat Alina 
București), care 
accidentată, după evoluția de Ia 
sol, de sîmbătă după-amiază — a 
reușit să cîștige două medalii de 
aur : la sărituri și paralele, în ur
ma unor evoluții care ne-au în- 
cîntat pur și simplu. Mai ales la 
paralele, Alina a avut o execuție

13 (prin telefon). — 
dimineață, în cea de a 
finalei campionatelor re 
ale maestrelor, s-au 

— în prezența unui pu-
- finalele pe apa- 
cea mai gustată de
succes deosebit a 

Goreac (Dinamo
— deși a concurat

de zile mari, reușindu-i perfect 
toate elementele de mare dificul
tate cuprinse în exercițiul său.

La' bîrnă, concurînd din nou cu 
o mare siguranță, cu o precizie și 
stăpînire de sine impresionante, 
Anca Grigoraș, cîștigătoare pentru 
a doua oară consecutiv a titlului 
de campioană absolută, și-a adău
gat încă un succes de prestigiu în 
palmares, cucerind' detașat 
întîi. La sol, așa cum era 
teptat, victoria a revenit 
Ceampelea, aplaudată la

locul 
de aș- 
Elenei 
scenă

deschisă și ovaționată pentru evo
luția el artistică deosebită, pentru 
plasticitatea mișcării.

Iată primele clasate în finala pe 
aparate: sărituri: Alina Goreac 
(Dinamo București) 18,65 p.r Elena 
Ceampelea (Dinamo București) și 
Gabriela Trușcă (S. C. Bacău) — 
ambele cu 18,50 p. ; paralele : Alina 
Goreac 
(Flacăra 
ghiu-Dej) 
lea 18,70 
raș 19,05
Rodica Sabău (C. S. Arad) 18,225 
p. ; sol : Elena Ceampelea 19,125 p., 
Anca Grigoraș 18,725 p„ Rodica 
Sabău 18,675 p.

18,90 p.. Anca Grigoraș 
Orașul Gheorghe Gheor- 
18,875 p., Elena Ceampe- 
p. ; bîrnă: Anca Grigo- 

p„ Alina Goreac 18,825 p.,

Constantin MACOVEI

Cu oni în urmă, în primăvara lui 
1949, pe stadionul Republicii, un măr
șăluitor român, Dumitru Paraschivescu, 
pornea ofensiva pentru doborîrea re
cordului lumii în proba de 15 000 me
tri. La capătul cursei, sportivul român 
a înregistrat timpul de 1.08:28,0, re
zultat superior recordului mondial, că
ruia i-a și luat locul pe tabloul de 
onoare.

Am amintit acest episod al primu
lui record mondial realizat de un atlet 
român deoarece ieri, tot pe „Re
publicii", un alt mărșăluitor. Constan
tin Stan, a devenit și el recordman al 
lumii. Ba mai mult, Stan este pregă
tit de antrenorul... Dumitru Paraschi
vescu I

Ieri, pe stadionul din Dealul Spirii, 
în cadrul etapei a ll-a a competi
ției de marș dotată cu „Cupa pri
măverii", pe o vreme friguroasă și 
sub un cer negru, amenințător. Con
stantin Stan, reprezentant al culori
lor asociației sportive P.T.T., a izbu
tit excepționala performanță de a în
cheia cele 25 de tururi ale cursei de 
10 km marș în 41:29,2 — record mon
dial. Amintindu-vă că precedentul re
cord al lumii (41:35,0) era deținut de

doi reputați mărșăluitori, sovieticul Gri
gori Panikin și Peter Frenkel din R. D. 
Germană, permiteți-ne, acum, o ușoa
ră digresiune...

Duminica trecută, cu prilejul pri
mei etape a campionatului republican 
de atletism pe echipe, sportivul mi
litar Ion Găsitu a reușit, în cursa de 
10 km marș, un nou record național 
cu timpul de 43:14,4. Fericit de a- 
ceastă ispravă, antrenorul Dumitru Pa
raschivescu acuza totuși căldura to
ridă de a-i fi „furat" lui Găsitu cî- 
teva secunde. Apoi, ginditor, ne-a spus 
că și Găsitu, dar mai cu seamă un 
alt elev al său, Constantin Stan, ar 
putea fi capabil, față de stadiul de 
pregătire pe care o dețin, să-și în
cerce șansele cu succes' într-o cursă 
de 10 km, în care principalul obiec
tiv să fie doborîrea recordului mon
dial.

Și 
buni 
fața

iată-î pe cîțiva dintre cei mai 
mărșăluitori români, duminică, în 
marelui examen. Juriul de ar-

Romeo VILARA

(Continuare in pag. a 4-a)
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competițiilor de masai
Festivitatea de închidere a anului sportiv la Universitatea București

TINEREȚE Șl ENTUZIASM 
PE MALUL LACULUI TEI...

Deși duminica de ieri ne-a 
transportat pe undeva prin mijlo
cul lui... septembrie, Parcul cultu- 
ral-sportiv al studenților de pe 
malul Lacului Tei a cunoscut o 
mare animație.

Aproape 3 000 de iubitori ai 
exercițiului fizic, din 12 facultăți 
ale universității bucureștene s-au 
aliniat pe gazonul stadionului de 
aici, ținînd să fie prezenți la în
chiderea festivă a anului sportiv.

Festivitatea a cuprins numeroase 
întreceri și demonstrații care au 
arătat, încă o dată, că printre stu
denții acestei instituții de învăță- 
mînt superior sportul se bucură de 
o mare popularitate.

Demonstrațiile ansamblurilor de 
gimnastică modernă, crosul de 
masă al studenților din anii I și II, 
concursul de sporturi nautice, 
disputele de volei, fotbal, handbal

și baschet, alergările de sprint și 
aruncarea greutății — iată citeva 
puncte din bogatul program întoc
mit de organizatori.

O părere despre activitatea spor
tivă desfășurată pe parcursul în
tregului an ne-a formulat-o șef.;’, 
catedrei de educație fizică, conf. 
univ. Victor Ionescu: „Stat de 
aproape 20 de ani ta Universitate, 
dar acest an sportiv mi s-a părut 
cel mai bogat. Deviza noastră — 
fiecare student participant la una 
dintre formele organizate ale acti
vității sportive, a condus la angre
narea unui număr foarte mare de 
studenți spre această îndeletnicire. 
Printre facultățile cu deosebite re
zultate : „Matematica", „Chimia". 
„Dreptul", „Filozofia", și „Geogra
fia".

Dumitru NEGREA

„POLITEHNIADA" 73
în pofida unei dimineți reci, cu 

ploaie cernută, duminică, începînd 
de la orele 8.45, baza sportivă Poli
tehnica a fost scena unui adevărat 
festival sportiv, care a atras peste 
3 500 studenți și studente.

Iată cîțiva dintre fruntașii acestei 
duminici. ATLETISM. Fete 100 m: 
1. Gabriela Dan (Chimie), 2. Ma
riana Stancu (T.M.C.). 3. Ștefania 
Cosma (Automatică): Lungime: 
1. Mariana Stancu (T.M.C.); Greu
tate : 1. Viorica Barac (Electroteh
nică). Băieți, 100 m : 1. Adrian
Ispan (Mecanică). 2. Adrian Ka- 
jant: (Energetică). 3. Radu \ oicu 
(Transporturi) : Lungime: 1. Paul
Stancu (T.M.C;): Greutate: 1. An
ton Lutași (T.M.C.).

La handbal: Electronica—Meta
lurgia 20—18. La baschet : Auto
matic»—Electrotehhica 31—28. Jocu
rile de volei au oous echipele fete-

Adrian Alexandru și Octavian G*- 
luș (Energetică).

ți Electronică. Au ciștijjat primele.
cu 2—0. La bâieti. acalași scor.
2—0. în inii 
tehnica Cel

lnîrea T.M. 
mai bun t

C.—Electro- 
enisman al

institutului s-a dovedit a fi B
Iliescu (Aul omatica). i'ir la fete.
Daniela Tonta (Metaljjirgie). I»a
judo, primi Gh' irihltă
(Fnereetică). Cătălin Băiesti
(T.M.C.). C Vișan (Mecanică).

Dumitru VATAU

LA ,,CROSUL VICTORIEI" 4000 DE TINERI Șl TINERE

FINALE ALE CAMPIONATELOR 
UNIVERSITARE

, ATLETISM
CLUJ 13 (prin telefon). Desfășura

te timp de două zile, într-un total a- 
nonimat, întrecerile campionatelor a- 
tletice universitare au desemnat cîș- 
tigători pe cei mai merituoși din ce) 
205 finaliști prezenți pe stadionul 
Municipal. Cum era de așteptat cele 
mai multe titluri au revenit studen
ților bucureșteni de la I.E.F.S. dar, 
cu unele excepții, valoarea rezultate
lor înregistrate este îngrijorător de 
modestă.

Iată campionii universitari pe anul 
19/3 : BÂRBAfl : 100 ni : T. Petrescu 
(I.E.F.S.) 10,6 — rec. univ. egalat ; 
-00 ni : T. Petrescu 21,3 — rec. univ. ; 
400 ni : Gh. Tânăsescu (I.E.F.S.) 48.7 ; 
800 m : \ . Vîrna (I.P. Bacău) 1:56,3 ; 
1500 m : I. Cordoș (U. Timisoara) 
3:57,3; 5000 in: I. Cordos 15:17,2;
110 mg : V. Tească (I.E.F.S.) 14,8 ;
400 mg : D. Melinte (I.E.F.S.) 53,0 ; 
3000 m obst. : A. Sîrbu (I.E.F.S.), 
9:28,4 : lungime : St. Lăzărescu
(I.E.F.S.) 7.C8 — riec. univ.; triplu: 
E. Rotaru (U Brașov) 15,41 ; înălțime : 
C. Dosa (I.P. Tg. Mureș) 2,05 ; prăji
nă : R. Gavrilas (U. Iași) 4,30 m ; 
greutate : C. Buzu (I.E.F.S.) 14,90 :
disc : C. Rusu (I.E.F.S.) 41.38 ; ciocan : 
■S:. St- .1'.: i (I.E.F.S.) 57,58 m; suli
ță : Ad. Blașcu (Poli. Iași) 66,00 ; 
4x10® m: (I.E.F.S.) 42.7: 4x400 m:
(I.E.F.S.) 3:22.8 : FEMEI : 100 m : Mar
ta Szatmari (I.P. Tg. Mureș) 12,3 ; 
2®0 m : M. Szatmari 25,4 ; 400 m : 
Maria Bâdițoiu (U. Brașov) 57,8 : 
8®# m : Natalia Andrei (U. Craiova) 
2 L — re., univ.; 1500 m: N. An

drei 4:30,2 — rec. univ. ; 100 mg : M. 
Szatmari 14,5.; lungime: Alina Po
pescu-Gheorghiu (U. Buc.) 6,03 ; înăl
țime : Doina Munteanu (I.E.F.S.) 1.64 ; 
greutate : Agepsina Rusu (U. Cluj) 
14,30 ; disc : Maria Illy (U. Timiș.) 
42,68 ; suliță : Elena Neacșu (I.P. Pi
tești) 50,78 : 4X100 m : (I.E.F.S.) 49,1.

Nuțo DEMIAN

GIMNASTICA I
TIMIȘOARA, 13 (prin telefon, de la 

corespondentul nostru).
Sala Olimpia a găzduit ediția a 

V-a a campionatelor universitare la 
gimnastică modernă. Au participat 30 
de sportive din centrele universitate 
București, Iași, Galați și Timișoara 
întrecerile au fost destul de reușite 
și la unele probe am asistat la 
dispute dîtze. (La categoria maestre 
nil au avut loc întreceri).

REZULTATE TEHNICE — catego
ria a Il-a — individual compus : 1. 
Cristina Radula (Universitatea Timi
șoara) 26,05 p, 2. Olivia Simon (Arhi
tectura București) 25,20 p, 3. Victoria 
Niță (Universitatea Iași) 24,30 p ; pe 
echipe : 1. Arhitectura București
72,95 p, 2. Institutul pedagogic Galați 
70 p, 3. Universitatea Iași 69,7 p Cate
goria I — individual compus : 1. Teri 
Davidson (Politehnica București) 43,70 
P. 2 Tătiana lordache (Universitatea 
Timișoara) 42,85 p, 3. Melania Baciu 
(Universitatea Clu j) 42,85 p ; pe an
samblu : 1. Politehnica București
18.80 p, 2. Arhitectura București
16.80 p, 3. Universitatea Iași 16,65 p.

O PREZENȚA ENTUZIASTAAU SEMNAT A

fetelor
Matei

Daniela

fete

(Șc.

Petrolul

Constructorul Ga-

Rulmentul Brașov
pd

Olimpia Reșița

s-au 
Șl

feminin
Giurgiu — Gloria București 

pil

gen. 191). 
distanta de 800 m 

pentru

i 500 m rezervată
) a

109)
gen. 69) șl Valentina Sul- 

gen. —

de circulația rutieră. Par- 
circa 4.000 de tineri și

19). La 600 m

HANDBAL j

în proba Petrolul Băicoi

urmată de 
de con- 
(Lâc. ind. 

nioare 
Câpă 

fi cea

IERI, IN ÎNTRECERILE DIVIZIONARE

revenit Silviei _Gionțu 
urmată de

P. ARCAN

După

O SPLENDIDA SARBATOARE SPORTIVADINA'IO XXV

(Urmare din pag. 1) ETAPA A 
ECHIPELE 
TITLURILE

DURA JOCURILE 
XVIII-A SE CUNOSC 
CARE ISl VOR DISPUTA

DE CAMPIOANE

SUd). C.S.M. Reșița, Voința Tg. Mute? 
și Voința Oradea (seria Nord) — la 
femei. Constructorul Galați. Constructo
rul București, Rapid București (seria 
Sud), Voința Cluj, Jiul Pctrila și Voința 
Tg. Mureș (seria Nord) — la ’ bărbați.

Iată rezultatele de sîmbătă și du
minică:

Cetatea
2793—2613

Voința Tg. Mures — Voința Timisoara 
2367—21)95 pd

MetrOrtl Brasov
2748—2422 pd

C.S.M. Reșița — Voința Cfaiova 2398— 
2358 pd

timp
asemenea. ____

— trei lovituri

MASCULIN
Constructorul București 

Ploiești 5745—5208 pd
Rapid București — 

lati 5457—5349 pd
Flacăra Cîrtipina — 

5497—5290 . *
Voința Tg. Mures 

5026—4864 pd

‘ DE^CYUL FEMININ : UNIVERSI
TATEA BUCUREȘTI — I.E.F.S. 8—7

St), urmat de Gh. Pirvniu 
171) și V. Un^urranu 
La 12M m — 1
(Semănătoarea) « 
lui I. Draromir
DrAghici (C.P.M.B.). 
ani). P. Stoica 
mai bun timp.
Fi. Vrșe (Uz. 23
(Gloria). In sfîr 
ani). M. Constantinescu

ra
a

..Crosul Victoriei", organizat de Con
siliul municipal București pentru educa
ție fizică și sport, in colaborare cu or
ganele și organizațiile cu responsabilități 
sau atribuții în domeniul activității 
sportive de masă, s-a bucurat de con
diții optime de desfășurare. Traseele au 
fost excelent alese — în incinta par
cului Tineretului (fostul Cocioc), com
plet izolate - • - _
tlcipanțl — 
tinere.

Proba de 
(11—12 ani) 
(Șc. gen. 
Miclea (Șc. 
tan (Șc. t . ________... ___
(13—14 ani), pe locul I s-a clasat Ta
tiana Bădeanu (Șc. gen. 178). Au ur
mat-o Mihaela Cristian (aceeași școală) 
și Luminița Popescu (Șc. 
Tot 1 
(15—16

Teodora Văduva (Gr. șc. 23 August). 
In același timp cu ciștigătoarea s-5i 
situat Elena Grosu (C.P.M.B.) și Au
relia Mihai (Gr. șc. montaj construct ). 
în fine, la categoria 1 OS® m fete 
(17—18 ani) victoria a suris Tudoriței 
Nedeiea (I.P.R.S. 
Lucia Balaban (Gr. 
strucțli) șl Mihaela 
de metrologie). La 
— 1 000 m (19—25
țină (C.P.M.B.ț s-a 
mai bine pregătită.
mătoare (C.P.M.B.) 
da va).

La băieți, __
(11—12 ani), pe locul I 
jfodrișan (Șc. gen. 55). 
clasat S. Moceanu țȚ 
Gh. Popovlci (Șc, gen. 
m (13—14 ani), cel mal 
vedit Săndulescu

Băneasa). 
șc. măt. 
Costache 
categoria ser 
ani). Elena < 
dovedit a 

, Pe locurile 
clasat : Elena 

Ștefania Oanța

Coștea

\ ladinurescu-).
Mențiiuni pent

rat la rușita a
prof. Elens 1
Barbu și acti‘>
Visile Ser; hei
nescu (Viscofli)

® U'-.rersitatea Timișoara a trecut pe 
primul loc

• Astâz', pe „Tineretului", de la ora 
18, derbyul masculin : Universita
tea Eucurești — Steaua

etapa a XXV-a a 
onale de handbal — 

n — divizia A. In der- 
Unirersltatea București a 

pe I-E.F.S. cu 8—7 (4—5). Bene- 
h'iara arestai rezultat este... Universi- 

1 Timisoara, care a trecut pe primul 
ti cam p ortarului (43 p), urmată de 

‘ și Universitatea Bucu-

două echipe bucurește- 
rersitatea București 
uneori chiar palpi- 
îs cu 5—4 la pauză 
a:orașe avansul la 

elevele lui Ion Bota 
ăîoare prea devreme 
ntroducerea lui Maria 
area a dat formației 

5 de vervă și inci- 
itive au adus 
sitatea și — 
7. — Simona 
oriei. O vic- 

a Universității

Arithir 5. 1 
al — peer 
rafacara Z.

Popescu

Furcoi 1. ior- 
:::i Vnivers-ta- 
. Mohsnu 2 și 
u I.E.F.S. Au 

Tircu

STEAUA — GRIVIȚA ROSIE 
LA EGALITATE (9—9)

BEZVLTATE TEHNICE : Vulcan — 
Farul 3—13 (0—0), Steaua — Grivița
Rosie 9—9 (9—3), Politehnica lași — Glo
ria 14—t (6—0), C.S.M. Sibiu — știința 
Petroșani 0—0, Sportul studențesc — 
Dinamo 0—10 (0—0), meciul a avut 1O« 
sîmbătă. Rulmentul Biriad — Precizia 
Săcete 9—3 (3—3). C.S.M. Suceava — „U” 
Timișoara 6—16 (3—6).

Cel mai important meci al etapei, prin 
tradiție, cel dintre Steaua, actualul 11- 

ș. Grivița Roșie, care marchează in 
o vertiginoasă ascensiune, 

surprinzător, dar t

(«ecioenu'i. Muocuitorui 
acțiomnd mu!! prea in- 

ndual —. iar Comei* u Octavian, in 
prima repriză și Durbae. duoă pauză, 
au ratat citeva ocazii foarte bune pen
tru lideri. Sint scuze care nu minima
lizează. insă, performanța rugbyștilof de 
Ia Grivița Roșie ...

Steaua a concretizat prin Durbae — 
două lovituri de pedeapsă și o lovitură 
de picior căzută, în timp ce Grivița 
Roșie a înscris, de asemenea, toate 
punctele, prin Țibuleac 
de pedeapsă.

A condus, în general,

ÎN DIVIZIA B 0 NOUĂ ETAPĂ,
A XXIII-a, A GAZDELOR

SERIA I: POLITEHNICA IAȘI - ÎNVINSĂ LA BUZĂU
GLORIA BUZÂU — POLITEHNI

CA IAȘI 2—1 (2—1). Joc frumos. Din 
primele minute s-au creat faze in
teresantă la ambele porți. In min. 
16, Politehnica a reușit să deschidă 
scorul, prin Marica. Dar, după două 
minute, Cramer a restabilit egali
tatea. în min. 35, lanul a făcut benț 
în careu și Tn Popescu ă transfor
mat penaity-ul. în repriza secun
dă, ambele formații au avut posibi
litatea să înscrie, dar apărările au 
rezolvat situațiile criticei A arbi
trat foarte bine T. Leca — Brăila. 
(C. TEODORE5CU, coresp. județean)

Ș.N. OLTENIȚA — CLI Bl L 
SPORTIV T1RGOVIȘTE 2—0 (1—9). 
Gazdele au dominat în majoritatea 
timpului și numai pripeala înain
tașilor a făcut ca scorul să nu ia 
proporții. Au marcat : Enculescu
(min. 10) și Fildiroiu ;min. 50). Slab 
arbitrajul lui Gh, Motorga — Bucu
rești, (Gh, EMIL, coresp.)

F.C. GALATI — C.S.U. GALATI 
1—0 (1—0>i Peste 15 000 de specta
tori au asistat lă un joc de bună 
factură tehnică. în repriza în.tii, 
F.C. Galați a dominat și a reușit 
să înscrie prin Moraru (min. 29). 
După pauză, studenții au avut ini
țiativa, dar au ratat prin Bezman 
si Popanică. Bun arbitrajul lui I. 
Chilibar — Pitești. (T. SIRIOPOL, 
coresp. județean)

C.F.R. PAȘCANI — DELTA TUL
CEA 1—0 (1—0). în prima repriză, 
feroviarii au dominat, dar au ratat 
citeva situații. în min. 13. Panait a 
marcat unicul gol, din Urn. Z. 
Szecsei — Tg. Mures a arbitrat foar
te bine. (V APOSTOL, coresp.)

PROGRESUL BRĂILA — CHI
MIA RM. ViLCEA 2—0 (2—0). Bră
ilenii au prestat, în sneeial în prima 
repriză, un joc de calitate. în aceas*- 
tă parte a meciului, gazdele au 
marcat de două ori, prin Ologu 
(min. 20) și Stăhoaia (min. 24. din 
11 iii). Bun arbitrajul lui C. Manu- 
șaride — București. (I. BALTAG, 
coresp.)

( EAHLAUL P. NEAMȚ — DU
NĂREA GIURGIU 5—2 (1—2). Jocul 
a fost la discreția gazdelor mai ales 
după pauză. Au marcat: Mustață
(min, 10 și 56), Gherghina (min. 50),

Niță (min. 54), Apetrei (min. 88), 
respectiv Ruduru (min. 32) și Man- 
ciu (min 37). A arbitrat foarte bine 
A. Bentu — București.

METALUL PLOPENI — ȘTIINȚA 
BACĂU 2—0 (1—0). (Meciul s-a dis
putat sîmbătă) Jucătorii de la Me
talul au evoluat la un bun nivel. 
Golurile au fost înscrise de Florea 
(min. 17) si Spiridon (min. 51). Foar
te bun arbitrajul lui A. Grigofescu 
— București. (I. TĂNĂSESCU, co
resp.)

PROGRESUL BUCUREȘTI — ME
TALUL BUCUREȘTI 1—1 (1—O)-
Fără să se ridice peste nivelul me
diu, totuși jocul — care a avut loc 
sîmbătă — a plăcut, datorita ambi
ției cu care au evoluat ambele for
mații. De-a lungul celor 90 de mi
nute, fiecare echipă a avut perioade 
de dominare si posibilități de a în 
scrie mai multe goluri, dar înainta
șii au ratat sau portarii au rezol
vat situațiile critice. In prima pai te, 
’ucătorii de la Progresul au creat 
mai multe acțiuni ofensive și în 
min. 18 fundașul V. Popescu a des
chis scorul. în repriza secundă, după 
o scurtă perioadă de joc echilibrat, 
Metalul a preluat inițiativa și în 
min. 80, Trandafilon a restabilit ega
litatea. A condus foarte bine R. 
Stincan — București.
1. Politehnica Iași 23 13 4 6 43—19 30
2. Metalul București 23 11 6 6 28—16 28
3. Gloria Buzău 23 10 6 7 26—24 26
4. F. C. Galați 23 11 3 9 31—29 25
5. Progresul București 23 8 8 7 17—19 24
6. Metalul Plopeni 23 8 7 8 28—20 23
7. C.F.R. Pașcani 23 9 5 9 27-^23 23
8. Știința Bacău 23 9 5 9 25—25 23
9. Ș. N. Oltenița 23 9 3 9 24—25 23

10. Chimia Rm. Vîlcea 23 9 4 10 28—32 22
11. C. S. Tîrgoviște 23 9 17—22 21
12. Delta Tulcea 23 6 9 8 19—26 21
13. Ceahlăul P. Nearhț 23 6 8 9 20—^24 20
14. Progresul Brăila 23 7 6 10 20—28 2C
15. C.S.U. Galați 23 8 4 11 18—30 20
16. Dunărea Giurgiu 23 7 5 ii 22-^31 19

ETAPA VIITOARE <20 mai) : Du
nărea Giurgiu — C F R. Pașcani 
(0—2). C.S.U. Galați Chimia Rm. 
Vilcea (0—4), Progresul București — 
Delta Tulcea (0—2), Progresul Bră
ila — S.hf> Oltenița (0—1), Politeh
nica Iași — Metalul Hțirurești (0—1), 
Metalul Plopeni — (reahlăul P. 
Neamț (1—2), CiS, Ttrgoviște — F.C. 
Galați (0—3), Știința Bacău — Glo
ria Buzău (1—4).

SERIA aii-a: FAVORITELE AUCÎȘÎIGAT DERBY-URILE LOCALE

atîția și atâția alții care, grație ta
lentului și abnegației, voințe: șl 
pregătirii excelente, au contribuit 
în acest sfert de veac la sporirea 
prestigiului sportiv internațional al 
României socialiste. Așadar, în cin
stea lor — a acestor bravi sportivi
— s-a desfășurat sărbătorescul fes
tival de ieri.

Defilării celor 22 de secții ale 
clubului, cuvintului președintelui 
clubului sportiv Dinamo, colonel 
Valeriu Buzea, și ștafetelor care au 
adus — din cinci colțuri ale țării
— omagiul prietenilor de sport di- 
namoviști, le-au urmat spectaculoa
se demonstrații.

Luptătorii Nicolae Marttaescu și 
Victor DoLipschi, boxerii Calistrat 
Cuțov și Paul Dobrescu, gimnaștii 
Constantin Petrescu și Ștefan Gali, 
cicliștii Ștefan Laibner și Marin Io- 
niță, handbaliștii Cornel Penu, Va
lentin Samungi, Gh. Licu și Dan 
Marin, judocanii ne-au dat — în 
scurte secvențe măsura realului

lor ta.ent, 
care a j &

Luc

la popice

Finalele de greco-romane
BUCURESTENII - 5 TITLURI LA JUNIORI MARI

rea Galati), 3.♦:

Tnilițit 
pltaîei 
pentru p 
tru prog 
care l-au 
că învolb 
dion 1 0(W 
brăcați ta 
tume națioiu 
veselie care a cup 
dion, gata să dans 
nă cu acești păștr 
folclorului români 
veritabilă și neco 
evoluat 
Educație 
băieți și 
sculptor, 
Ne-au entuziasma

ansamb 
Fizică 
fete, parcă 
ne-au

TEHNICA ȘI ISTEȚIMEA TACTICA
PE PRIMUL PLAN ÎN CAMPIONATELE JUNIORILOR

Iubitorii sportului cu mănuși din 
Brăila au avut sîmbătă o zi plină. 
Arena Progresul, rezervată în ex
clusivitate întrecerilor pugilistice, 
s-a umplut la ora 15, cînd au în
ceput finalele campionatului națio
nal pentru juniorii mici. Arena a 
fost luată pur și simplu cu asalt la 
ora 19, la cea de a doua gală a 
zilei, în care s-au întrecut juniorii 
mari. Brăilenii știu că atunci cînd 
se boxează, cum se spune, cu cen
turile de campioni pe masă, meciu
rile sînt deosebit de spectaculoase. 
Ei nu s-au înșelat nici de data a- 
ceasta.

Partidele, disputate în majoritate 
mai mult pe planul tehnicii și al 
istețimii tactice, decît pe cel al 
forței și agresivității oarbe (așa 
cum se întîmplă de obicei la cei 
tineri), au plăcut. S-au remarcat în 
mod deosebit Paul Capriceanu. Pa
ris ’ Cozma, Carol Hainal, Mircea 
Săndulescu și Gheorghe Rusu. Dar 
iată rezultatele finalelor care au 
decis campionii naționali la juniori 
mici. Categoria 45 kg : Florea Zam
fir (Voința București) b.p. Dumitru 
Stavar (C.S. Brăila) ; Cat. 48 kg : 
Paul Capricea/nu (Electroputere Cra
iova) b.p. Carol Kestner (Ș.S. Re
șița) ; Cat. 51 kg : Constantin Voi- 
nescu (Voința Brăila) b.p. Constan
tin Ilieș (S.C. Bacău) ; Cat. 54 kg : 
Paris Cozma (C.S.M. Cluj) b.p. Tu
dor Constantinescu (Ș.S. Energia 
București) ; Cat. 57 kg : Constantin 
Chingaru (Rafinorul Ploiești) b.p. 
Aurel Zoltan (I.S. Cîmpia Turzii); 
Cat. 60 kg. : Gheorghe Rusu (Pro
gresul Brăila) b.p. Hari Băcanu 
(Ș.S. nr. 2 Constanța) ; Cat. 63,5

kg. : Carol Hainal (Metalul Salon- 
ta) b.p. Gheorghe PIâ:asj (Ra.:.:»- 
rul Ploiești) ; Cat. 67. kg. : Andrei 
Pleșea (Ș.S. Tiitorul Timișoara: 
b.ab. 1 Constantin Moruz (C.S. Brâ.- 
la) ; Cat. 71 kg. : Mircea Celcan 
(Steaua) b. K.O. 1 Dumitru V—ea- 
nu (Ș.S. Muscelul) ; Cat. 75 kg- ■ 
Petre Andrei (Dinamo București 
b.p. Nicolae Sturza (Nicolina laș.) : 
Cat. 81 kg. : Mircea Săndulescu 
(Viitorul Pitești) b. K.O. 1 
Forausberger (C.S. Baia Mare): Cat 
peste 81 kg.: Petre Hudugeanu
(Constructorul București) b.D. F: 
cisc Luxenburger (C.S.M. Reșița).

Cu foarte puține excepții. între
cerile juniorilor mari nu au fos: 
superioare din punct de vedere teh
nic celor ale juniorilor mici. Ca- 
deții au fost depășiți de coleg.: lor 
mai mari doar pe planul orientării 
tactice. S-au îemarcat Paul Dragu, 
Dumitru Negru, Alexandru Barbu. 
Virgil Sîrbu, cel mai tehnic boxer 
al finalelor, Nicolae Nicolaev. Ion 
Truță, Damian Cimpoieșu. Ștefan 
Turcuș, Mircea Simon. Finalele ju
niorilor mari s-au încheiat cu re
zultatele : Cat. 45 kg.: Rusit Turan 
(Voința Constanța) b.ab. 2 Constan
tin Cristea (Rafinorul Ploiești) ; 
Cat. 48 kg. : Paul Dragu (Electro- 
putere Craiova) b.p. Dumitru Negru 
(Ș.S. Șoimii Sibiu) : Cat. 51 kg. : 
Niță Robu (C.S. Brăila) b.p. Gheor- 
ghe Lazăr (Cimentul Medgidia) : 
Cat. 54 kg. : Alexandru Barbu (Du
nărea Galați) b.p. Gheorghe Biclea 
(Rulmentul Brașov) : Cat. 57 kg. : 
Viorel Soroceanu (Nicolina Iași) 
b.p. Adrian Turcitu (S-S. Olimpia 
Craiova) ; Cat. 60 kg. : Virgil Sîrbu

(Metalal Bocșa Română) b.p. Nico-

6J.5 kg. : Nieolae Xicelaev 
strut torni Galati > b.p. Ion 
(ȘuS. V - or.
ki : Damia

Cat. 
(Con- 
Truță 

B : Cat. 67
Cimpoiesu (Ș.S. Bra- 
nică OSO’

(P.AJ-
Cat. 71 kg

Brăila) b
Gaia-,:) : C; 
(Crișul Or. 
(A4 Posta

dea
Bu<

2*. j (S.C. Ba
lon Râdutu 
Pavel Istrate 
’5 kg. : Ștefan 
)) b.p. Petre 
icurești) ; Cat.

Turcii»
Cercel
81 kg.: Costică Dafinoiu (Progre
sai Brăila) Kab. 3 Dumitru Micu
Dunărea Galați): Cat. peste 81 kg.: 

Mircea Simas (Dinamo București) 
b.p. Du 
Crobeta

1 diviziei A , _ 
ribătă și duminică o se- 
contind pentru ultima 

petiției. Cu toate că au mai 
ucat citeva partide, tot in 
M a XVHI-a. clasamentele 
â modificări esențiale. Deci, 

cele 12 echipe care vor par
ia turneul final pentru desemna- 

amn: ianelor : Rapiil București. Pe
trolul Bâicoi. Voința București (seria

corect. Drago?
Grigorescu.

17 2 1 435: 97 561. Steaua 20
2. ..Uu Timișoara 20 16 0 4 239: 82 52
3. Dinamo Buc. 20 12 3 5 203:124 47
4. Știința Petroșani 20 10 4 6 188: 98 44
5. ..Poli“ iași 20 9 5 6 153:160 43
6. Grivița Rosie 20 9 4 7 224:128 42
7. C.S.M. Sibiu 20 9 3 8 101:105 41
8. Farul C-ța 18 9 2 7 219:131 38
9. Vulcan 20 9 0 11 130:214 38

10. Sp. Studențesc 20 7 2 11 151:179 36
11. Rulmentul Bîrlad 19 8 1 10 97:159 36
12. Gloria 20 3 5 12 133:255 55
13. Precizia Săcele 19 1 3 15 61:272 24
14. C.S.M. Suceava 20 1 2 17 94:444 24

F.C BIHOR — OLIMPIA ORA
DEA 2—1 (0—1). Joc de mare luptă, 
în care s-a făcut risipă de energie. 
Jucătorii de ia Olimpia au deschis 
scorul în min. 2, prin Arnotchi. 
După pauză, în min. 57, Agud a 
profitat de o greșeală a apărării 
Olimpiei șl a egaiat, ca apoi, în 
min. 74, fundașul Cocoș să înscrie 
golul victoriei. A arbitrat foarte 
bine N. Cursaru — Ploiești. (I 
GHIȘA, coresp. județean)

C.F.R. TIMIȘOARA — POLltEH. 
NIC A TIMIȘOARA 0—3 (0—0). A- 
proximativ 15 000 de spectatori at 
vizionat un joc frumos, de bun 
nivel tehnic. După pauză, studenții 
și-au impus superioritatea prin go
lurile marcate de Hungău (min. 46), 
Boiin (.miri. 51) și Covalcic (min. 54)

Excelent arbitrajul lui Em. VJai- 
culescu — Ploieșii. (I. STAN, co
resp).

C.FR. ARAD — MINERI L ANI
NA 2—0 (2—01 Feroviarii au domi
nat perioade mai îndelungate. Oas
peții nu s-au rezumat la un joc de 
apărare, ci au evoluat deschis, 
i reind deseori panică în careul ad
vers. Au marcat : Kukla (min. 16) și 
Ghiță (min. 33). A arbitrat bine V 
Catană — Cărei (Gh. NlCOLĂIȚA, 
coresp.)

OLIMPIA SATU MARE — ME- 
TROM BRAȘOV 4—1 (1—0). Local
nicii, deși au evoluat la un bun ni
vel, nu au putut să se desprindă 
de adversar decît în ultimele 20 de 
minute ale partidei Tn repriza se
cundă, oaspeții au dat semne de 
oboseală. Autorii golurilor i Borota 
(min. 16), Staicu (min 70, autogol), 
Kineses (min. 71), Pataki (min. 83), 
respectiv Florescu (min. 49). Foarte 
bun arbitrajul lui Z. Silaghi — O- 
radea. (St. VIDA, coresp.)

ELECTROPtlTERE CRĂIOVA - 
METALUL DROIîETA TR. S7VERIN 
2—1 (0—0). Joc alert în prima re
priză, iar în a doua — mai echili
brat. Golurile au fost realizate de 
Tacoi (min. 47, din 11 m), Șarpe

(min. 83), respectiv Bota (min. 90, 
din 11 m). T. Andrei — Sibiu a 
condus cu scăpări. (V. POPOVlCI, 
coresp.)

MINERUL BAIA MARE — GLO
RIA BISTRIȚA 1—0 (0—0). Partidă 
de factură tehnică modestă, în care 
localnicii au avut inițiativa, dar jo- 
cul. a fost steril și neconvingător. 
Unicul gol a fost înscris de Radu, 
în min. 53, din 11 m. A arbitrat sa
tisfăcător A. Pop — Cluj. (T. TO. 
1IĂTAN, coresp. județean)

C.S.M. SIBIU — NITRAMONIA 
FAGARAȘ 1—0 (1—0). Peste 5 000 
de spectatori au asistat, sîmbătă 
după-amiază, la un joc de slab ni
vel tehnic. Autorul golului : Rădu- 
ță (min, 33). Satisfăcător arbitrajul 
Iui I. Dancu — București, (I. BO- 
ȚOCAN, coresp.)

Meciul Corvinul Hunedoara —

(N.R. oiirnpia Satu Mare și corvinul 
Hunedoara sînt penalizate cu cite patru 
puncte).

Metalurgistul Cugir 
ziua de 17 mai.

se dispută în

1. Politehnica Tim. 23 13 5 5 35-19 31
2. F. C. Bihor 23 12 6 5 44—22 30
3. Olimpia Satu Mare 23 12 6 5 32—17 26
4. Minerul fâaia Mare 23 10 6 7 29—17 26
5. C.S.M. Sibiu 23 11 3 9 25—21 25
6. Metrom Brașov 23 11 2 10 34—26 24
7. Minerul Anina 23 10 2 11 24—34 22
8. Nițramonia Făgăraș 23 10 1 12 32—35 21
9. C.F.R. Tirhișoara 23 9 3 11 18—29 21

10. C.F.R. Arad 23 8 4 11 25—23 20
11. Gloria Bistrița 23 8 4 11 19—25 20
12. Electroputere c-va 23 9 2 12 22—32 20
13. Metalul Dr. Tr. Sev. 23 9 1 13 26—32 19
14. Corvinul Hunedoara 22 9 4 9 23—27 ia
15. Metalurgistul cugir 22 7 4 11 12—23 18
16. Olimpia Oradea 23 6 5 12 22—35 17

ETAPA VIITOARE (20 mai) : Mi
nerul Anina - C.S.M. Sibiu (0—2), 
Metalul Drobeta Tr. Severin — FC. 
Bihor (1—4), C.F.R. Ared - C.F.R. 
Timișoara (1—2), Nitrdmonia Făgă
raș — Minerul Baia Mare (0—1), 
Politehnica Timișoara — Corvinul 
Hunedoara (1—2), Gloria Bistrița — 
Olimpia Satu Mare (1—3), Metrom 
Brașov — Electroputere Craiova 
(1—0), Olimpia Oradea — Metalur
gistul Cugir (0—4).

IU..S1AXȚA, 1J (prin teleron). — Du-
I.nlc.1 diminea(a, in Sala sporturilor din 

.j'.u.-.aie. ia lața unui puoiic numeros 
s-au c.sputa’, partidele linaie aie cam- 
ptonatelor repuotlcane inamduale de ju- 
mari la greco-romane. în cele ntai muite 
meciuri decisive pentru desemnarea 
campionilor naționali. ca și în 
cite > a intilniri ta care urmau să se 
stabilească sport.vii clasați pe locurile 
2—i. concurenții au aruncat in luptă ul
timele resurse Iiz.ee ce le-au mai avut 
la siirșitul celor trei zile de aprige în
treceri, realiaind dispute de o rara spee- 
tae ulozltate. cînd aiirntăm aceasta, ne 
gindim la meciurile C. Țuiu (Iași) — 
G. Dumitru (București), eat. 56 kg, N. 
Gingă (București) — Gh. Viman (Pitești), 
cat. 52 kg, Gh. Ciouolaru (Galați) — 
V. Preutiu (Bacău) cat. 74 kg, I. rvvram

V. Miliai (Galați), V. Gabor 
V. Mihai (Gaiați), cat. 82

(Reșița) 
(Qâiați) 
kg ș a.

Unui 
meciuri 
ruiui a 
In primele 
teanul conducea cu 4—1 și se părea că 
va ciștiga ușor. Dar, ieșeanul a refăcut 
punct după punct și în final a ciștigat 
cu 10—9.

Iată primii clasați la întrecerile junio
rilor mari : cat. 4a kg: i. CO>S£A.mfi.N 
ALEXANDRU (Șc. sp. 2 Constanța), 2. 
C. ionescu (Steaua), 3. A. Tănase (Car- 
pați Sinaia); cat. 5x kg: 1. NICU GINGA 
(București), 2. Gh. Viman (C. S. Pitești), 
3. M. Tofan (Progresul Buc.); cat. 57 
kg: 1. ION DULICA (Steaua), 2. M. Stan 
(i'.eaua). 3. N. Mareș (Dinamo Buc.) ; 
cat. 62 kg: 1. PANTELIMOX ARCADlE 
(Progresul Buc.), 2. I. Szaboszlay (Cri- 
șui Oradea). 3. D. Mizileanu (Rapid 
Buc.) : cat. 68 kg: 1. DUMITRU POPA 
(Dunărea Tulcea). 2. C. Tecuceanu (Fa
rul), 3. T. Ilie (C. S. Cimpulung Mus
cel) : cat. 74 kg: 1. VICTOR PRENȚÎU 
(S. C. Bacău), 2. Gh. ciobotaru (Dună-

dintre cele mai spectaculoase 
și pasionant prin evoluția sco- 
iost cel dintre Tuiu și Dumitru, 

minute de luptă, bucureș-

........ . ........... Gh. SCMpor (IPROFIL 
Rădăuți) ; cat. 82 kg: 1. VIOREL GA
BOR (Șc. sp. Galati), 2. V. Mihai (Șc. 
sp. Galați). 3. I. Avram (C.S.M. Reșița): 
cat. 99 kg: 1. CORNEL LECA (C. S. 
Cimpulung Muscel), 2. V. Gheorghe 
(Steagul roșu Brașov). 3. T. LucesCu 
(Nicolina Iași): cat. 100 kg: 1. GHEOR
GHE DOLIPSCHI (Rapid Buc.), 2. V. 
Vlad (Șc. sp. Energia Buc.). 3. Gh. Do- 
garu (Mureșul Tg. Mures) : cat. 4-100 
Itț: 1. MARIAN IORDACHE (Progresul 
Buc.), 2. V. Iuga (Mureșul Tg. Mureș), 
3. E. Bratu (Progresul Buc.).

Campionii la juniori miei (in ordinea 
categoriilor) : V. Maltei (Șc. sp. Bra- 
șovia), I. Tecuceanu (Sc. sp. Gaiați), C. 
Tulu (Nicolina Iași), Șt. Rusu (Șc. sp. 
Rădăuți). S. Achirlloaie (Dunărea Ga
lați). Gh. Oprea (Petrolul Ploiești). I. 
Laichlrl (Șc. so. Lugoj), V. Pușcaș (Tro- 
tușul Orașul-Gh. Gheorghiu-Dei). I. Sa
vin (Șc. sp. Rădăuți), L. Ghcorglilță 
(Șe. sp. Energia Buc.).

LOTO-PRONOSPORT
CONCURSUL PRONOSPORT 

DIN 13 MAI 1973

I. Dinamo — Rapid 2
II. Sportul studențesc — Steaua X

III. F.C. Constanța — Petrolul X
IV. ,.U" Cluj — C.F.R. Cluj X
V. jiul — Univ. Craiova X

VI. F. C. Argeș — Steagul i-osu X 
VII. A.S.A. — C.S.M. Reșița 1 

VIII. S. C. Bacău — U. T. Arad X
IX. Fiorentina — Atalanta 1
X. Juventus — Internazionale 1

XI. Lanerossi — Ternana 1
XII. Lazio — Verona 1

XIIL Palermo — Roma X

A.

Mihai TRANCA

NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA SPECIALĂ PRONOEXPRES 

DIN 13 MAI 1973

EXTRAGEREA I:
10 22 13 2 25 31 

EXTRAGEREA a Il-a :
19 7 27 8 14 

EXTRAGEREA a HI-a :
36 21 24 3 12 13 

EXTRAGEREA a IV-a
4 21 39 43 12 22 

EXTRAGEREA a V-a :
12 17 39 34 5 9 11 27

FOND GENERAL DE PREMII 
PROVIZORIU : 2.660.000 lei, din
care 738.000 lei report.Fond de premii : 453.995 lei.

TURNEUL DIVIZIONAR FEMININ
CLUJ, 13 (prin telefon). — în me

ciurile etapei a 24-a a campionatu
lui republican feminin de baschet, 
desfășurate duminică In Sala sportu
rilor au fost înregistrate următoarele 
rezultai e :

VOINȚA TG. MUREȘ — SANA- 
3 Al EA SATU MARE 70—57 (43—27). 
Mureșencele au condus permanent 
o formație Cu moralul scăzut, după 
două înfrângeri suferite anterior.

/

AVERTISMENT ARBITRILOR !
■ondtții atmosferice

— ploaie, pistă moale — 
tre cei prezenți pe hipi 
și-au mai fârut iluzii cu 
ameliorările ce recordu 
performanțe de valoare 
renților Totuși alergări 
foarte spectaculoase.

Din ansamblul rezu'tî 
ționăm modul impecabil i 
prezentați mînjii lui Traian Marcu. 
învingător în ambele probe. Și c-
— in sfîrșit — lui Panama si Garo 
fița — uitima tot cu aprantiul Gri 
gore! — li s-a permis să-si etaleze 
calitățile si-n consecință, să clstige.

Dacă direcțiunea hinodromului a 
întreprins măsuri lăudabile p.Ttru 
ca să extindă niimărul caselor de

pariuri și deci 
din trecut, ii 
să proc 
larizare 
t:n caz, n-a avut alură 
utiima sută de metri 
consemnat cîștigâtor 

zilei l... 
pariul mutual 
bănească a 
sub nici c formă ignorată 
t» tehnice : cursa 1 ș

5 Fălos, sim- 
2. ordinea 12 : cursa 

(G. Grigore) 35,1, Orion, 
event 12. ordinea 67 : i 

Creol (N Gheorghe) 
simplu 3, event II. 
cursa a IV*a: Panama (I

a

să evite înghesuiala 
revine acum sarcina 

■deze la o mai atentă regu- 
a curselor. Odiseu,. în nici 

de trăpaș pe 
cînd a fost 

în principala
probă

Există
tribuția 
poate fi

Rezult,
Cascada (Tr. Mărcii) 4 
olu 2. ordinea 12: 
Atlas 
piu 3.
a lll-a :
Palmier.
r.ea 27 ;

și deci con- 
oamenilor nu

a ll-a : 
sim- 

cursa 
i >3.4 
ordi-

l, a 1111 px LI U,
24. triplu ciști- 

a V-a : Garofița 
Venus, simplu 5, 
87, triplu ciștigă-
VI- a : Komișel (I. 
Topaz, simplu 7, 
92. triplu ciștigâ-
VII- a : Odiseu (1.

Formula. Habar, simplu 
_. event 35, ordinea 31, ordinea tri
plă 430 ; cursa a VIII-a : Osaca (Tr. 
Marcu) 44,6 Iza, simplu 1, 
ordinea 4.
. Pariul austriac ridicat la 
lei 21 978, a fost ciștigat 
cofnbinații a șase cai, a 
fiecare. Report 10 9C3.

Niddy DUMITRESCU

Olteanu) 32,3 Hațegana, simplu 3, 
event 22. ordinea 
gător 107 ; cursa 
(G. Grigore) 33.8 
event 16, ordinea 
tor 35.3 ; cursa a 
Georgescu) 31.9. 
eveht 39, ordinea 
tor 207 ; cursa a 
Oană) 28 
9.

event 3,

suma de 
de vinci 
2.197 lei

VOINȚA BUCUREȘTI — « Nl-
VERSlTATfcA TIMIȘOARA 61—49 
(31—30). Joc echilibrat pînă în mi
nutul 35 (scor 46—46), moment din 
care timișorencele au „căzut" (eli
minarea conducătoarei de joc Ba
logh a influenta! vădit potențialul 
lor ofensiv). îh timp ce bucureșten- 
cele, prin Liliana Rădulescu și Ga
briela lonaș, au înscris coș după 
cos, cucerind o victorie clară.

CKIȘUL ORADEA — CONSTRUC
TORUL BUCUREȘTI 38—34 (23—15). 
Debutul meciului a fost favorabil 
orădehcelor care, valorificindu-și 
experiența printr-un plus de orga
nizare a apărării, au interceptat și 
recuperat multe mingi, crelndu-și 

poziții favorabile de a înscrie. Ca 
urmare, tabela de marcaj a indicat 
o diferență destul de mare în fa
voarea lor, situație ce a durat pînă 
în minutul 27, cînd Crișul înscrise
se 23 d? puncte, față de numai 15 
(') ale Constructorului. In continu
are, insă, bucureștencele, au aplicat 
un presing disoerat si... eficace, ast
fel incit, în min. 37. reduseseră han
dicapul la numai trei puncte (29— 
32). In ultimul minut s-a dat o lup
tă oarbă, in cursul căreia ambele 
echipe, stăpinite in mod evident de 
trac, au ratat și au pasat greșit cit 
în ze'? partide Victoria a revenit 
formației Crișul. care a izbutit, 
totuși, să-si mențină avanaul, în 
vreme ce Constructorul a irosit mult

prea multe ocazii; unele chiar foar
te clare. Au înscris i Varga 10, Du- 
daș 7, Muțiu 7, Topor 6, Casseti 2, 
Biidor 2, Balogh 4, pentriu Crișul, 
respectiv Gugu 4, Maracu 5, Bara- 
baș 4, Godeanu 7, Gheorghe 3, Gu- 
ranila 2, Pescăruș 9. Arbitrii Al. 
Ivan și A. Caranian au avut o mi
siune foarte dificilă (cauzată de 
încîlceala fazelor) de care s-au a- 
chitat foarte bine.

POLITEHNICA BUCUREȘTI — 
UNIVERSITATEA CLUJ 68—49 (27— 
16). Actuala fruntașă a clasamentului 
și, probabil, viitoarea deținătoare a 
titlului — Politehnica — și-a confir
mat din plin buna evoluție din acest 
campionat. Pe de altă parte, tinerele 
clujene (să amintim că majoritatea 
lor se află încă la virsta junioratu
lui și au fost promovate doar de 
ctirînd In divizia A) au făcut față 
adversarelor lor, deși diferența eu 
care au pierdut nu arată acest lucru 
Ele au luptat cu multă athbiție și 
datorită, îndeosebi, apărării agresive 
aplicate tot timpul, au izbutit rtiulte 
acțiuni spectaculoase aplaudate de 
public. De altfel, se poate spune ră 
Politehnica și Universitatea au oferit 
cel mai frumos meci al acestui tur
neu. Szabadoș, Demetrescu, Savu, 
Pruncu, Boca, Szekely, Pop, Neța, 
Merca, Jighisan au creat faze aplau
date la scenă deschisă

I.E.F.S. — RAPID 58--57 (42—34).
D. STANCULESCU

C.FR


♦

Patru 
rîndul

minute 
lui Ră- 

în coltul

Pag. a 3-a

Aglomerare de jucători Ir 
care sărise si N’cstase

upzi studențești, dar Suciu va rezolva situația, respingind mingea la 
Foto : I. MIHĂICÂ

ȘASE MECIURI EOAEE $1 DOAR 12 GOLURI
IN ETAPA DE IERI A DIVIZIEI A

PARTIDA - VEDETA
LA ÎNĂLȚIME!

RAPID 2(1)

Alt joc, parcă, aseară, în inter
pretarea lui Rapid și Dinamo, com
parativ cu non-spectacolul din 
deschidere ; un joc de tempo, curat 
în execuțiile tehnice și cursiv. în 
rapida lui desfășurare, cu faze 
electrizante, în același minut, Ia 
ambele porți.

Tonul îl dăduse Dinamo, mai 
relaxată încă din startul partidei, 
și mai întreprinzătoare în atac, da
torită inspiratelor „diagonale" ale 
lui Dinu, care creau breșe îndeo
sebi pe culoarele laterale, dar 
—■ relativ repede — rapidiștii au 
reușit să mai echilibreze jocul, de
venind, treptat, și ei periculoși în 
ofensivă, poate si pentru că „cen
tralii" lor, Neagu și Dumitriu II, 
se bucurau de ceva mai mare li
bertate de acțiune. Deschiderea

extremis", corner, 
mai tîrziu, a fost 
ducanu să rețină, jos, 
scurt, mingea reluată de D. Po
pescu.

Dinamo și-a reluat „forcingul* 
imediat după pauză. Ofensiva ele
vilor lui NelU Nunweiller a con
tinuat perioade întregi, dar apăra
rea bine grupată a giuleștenilor 
— în care a excelat tînărul Marin 
Florin — a rezolvat de fiecare 
dată ; au ajutat-o, însă, nu o dată, 
și centrările stereotipe ale lui Lu- 
cescu, ușor culese de Răducanu. 
bine protejat. între min. 65 și 69. 
Cavai și Răducanu au trecut prin 
emoții, la șuturile lui Neagu și 
Dumitrache ; 
min. 69, a plasat 
capul, în dreapta 
care însă, printr-un reflex mira
culos, a acordat corner. în conti
nuare, Dinamo a forțat egalarea, 
dar Rapidul s-a apărat ermetic și 
a contraatacat 
72 DUMITRIU 
Neagu, de la 7

ultimul, la faza din 
balonul, cu 

lui Răducanu

periculos în min. 
III, bară, reluare 
m. peste transver-

MULȚUMITE [PROBABIL]
timp închis; spectatori aproximativ

30) și DUMITRIU IU (min. 86). Rxpor-
Stadionul „23 August"; teren moale;

40 000. Au marcat : DUMITRIU II (min.
tul cornerelor : 10—7; Raportul șuturilor la poartă : 18—13 (pe spațiul porții: 
8—6).

DINAMO : Cavai — COZMA, DOBRÂU, G. Sandu, DELEANU — DINV. 
Sătmăreanu II (min. 51 — MOLDOVAN) — D. Popescu, NUNWEILLER. DU
MITRACHE, Luoescu (min. 70 — Fl. Dumitrescu).

RAPID : RĂDUCANU — Pop, BOC, FL. MARIN. GRIGORAȘ — Sa XL 
Stelian — Petreanu (min. 79 — Năsturescu), DUMITRIU n, 
lescu (min. 57 — DUMITRIU IU).

A arbitrat ALEXANDRU PlRVU * ajutat la linie
I și Fr. Colossi (toți din București).

Cartonașe galbene : Boc, Pop și Năsturescu
Cartonașe roșii : nici unul
Trofeul Petschovscbi pentru public : 9
La tineret-rezerve : Dinamo — Rapid 2—1 (1—1).
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finalizate 
aențeascâ.

faze de atac. Ecții- 
mai ales după in- 

—cerea in teren a lui Lucaci, a 
i" rat să păstreze avantajul în 
ința raportului de cornere și a 
; de șuturi la poartă, dar lîaidu

. in final, mulțumind — probabil 
ambele echipe, dar nu și zecile 
mii de spectatori care, chiar dacă 
au fost martorii nici unui gol, 
veau măcar pretenția justificată 
a fi răsplătiți cu un joc cit de 
de calitate pentru frigul îndurat.

de 
nu
a- 
de 
cft

Extraordinar acest derby Rapid — Dinamo !
După 20 de minute, stadionul electrizat îi reproșa, zimbir.d, 

televiziunii netransmiterea acestui derby pentru marele public 
absent în tribune. Dar, T.V.-ul avea sâ-și corecteze lipsa de inspirație, 
înregistrînd derby-ul, pentru ca entuziasmul cronicarului să aibă și o 
acoperire de fond.

Derby-ul Rapid — Dinamo va intra, sîntem siguri, in filmoteca as 
aur a televiziunii. Poate că netransmiterea pe viu a acestui meci real
mente singular al carhpibnatului nostru îi va conferi o aureolă iri plus, 
la cine știe ce oră tîrzie din noapte. _ .....

Obișnuim deseori șă apelăm id marile meciuri televizate în ultimii 
ani, de pe stadioanele lumii. Obișnuim deseori să facem comparații, pen
tru .a le oferi fotbaliștilor noștri. Obișnuim deseori să zîmbim la capătul 
acestor comparații. Pentru ochii deseori vrăjiți ai telespectatorului, fre
nezia în joc a unui Haan rămîne un model intangibil. Ieri, pe stadionul 
23 August, Radu Nunweiller nu a fost cu nimic măi prejos. Pentru 
aceeași ochi vrăjiți, fantezia unui Netzer ține doar de limitele idealului- 
leri, în a doua jumătate o meciului, Nichi Dumitriu a pus pe. masa 
verde a gazonului cele mai frumoase combinații ale frutrioasei sale 
cariere. Pentru ochii avizi de fotbal ai telespectatorilor, o pâra reci, unui 
Juventus este un sistem electronic de precizia celui care apără băncile 
din Torino. Ieri, atleții din defensiva Rapidului nu au fost cu nimic mai 
prejos decît apărătorii conduși de Salvadore sau Blankenbutg.

Derby-ul de ieri a fost un meci mare în primul rînd pentru că. jocul 
împrejurărilor a izbutit să stoarcă toate energiile fotbaliștilor. Dinamo 
a vrut să-i ofere lui Nelu Nunweiller cel mai frumos dar îh ziua _aai- 
versării clubului. Rapid, pe de altă parte, s-o bătut pentru a supraviețui 
în stilul acestui inegalabil animator care este Tache Macri. Din această 
ciocnire furibundă au țîșnit petardele care au luminat meciul timp de 
90 de minute.

Am putea spune că acest derby a avut un caiet de regie fără 
reproș, A avut în primul rihd acea teribilă declanșare din start a dina- 
moviștilor, împinși mereu la atac de Dinu. A avut, în âl doilea find, acel 
metronom variabil al Rapidului, care a știut să rupă tempo-u! deseor, 
neverosimil ai echipei lui Dumitrache. A avut, in sfîrșit, focul marilor 
revanșe personale. Ieri, pe stadionul 23 August, foștii dinamoviști Dumi
triu II și Boc au jucat cu 6 ardoare ratwori itftîlnită.

Dinamo a dorit să Cîjtige acest meci poate mai mult decît își 
dorește titlul. Rapid a vrut să cîștige acest meci al onoorei sfidînd parcă 
punctele sale atît 
Dindmo să devină 
drămuit și gîridit.

...Așteptărn cu 
privind acăst film

de puține. Și astfel s-a întîrtiplat cd meciul Rapid — 
unul din puținele meciuri în care efortul nu mai este

scorului (min. 30) s-a produs după 
o lovitură de colț: de pe partea 
stingă, balonul a ajuns în zona 
cealaltă, de unde M. Stelian l-a 
trimis, din întoarcere, spre careul 
mic; Cavai a boxat pe lingă ba
lon, oferindu-i lui DUMITRIU II 
posibilitatea să-l introducă, cu 
capul, în plasă, de la numai doi 
metri: 1—0 pentru Rapid. Golul
a dat un plus de încredere fero
viarilor care, în min. 34, au creat 
o fază periculoasă la poarta lui 
Cavai, constrîns să acorde, „in

s-a Inreglssală" și 86 efeid
„desprinderea": de la Dumitriu II 
mingea a ajuns la Năsrurescu. a- 
cesta a centrat in fața porții, unde 
Neagu a lăsat să treacă spre Du- 
mitriu III. complet nemarcat ; un 
șut cu slingul, din viteză, și min
gea s-a odihnit în plasă: 2—O.
scor cu care s-a încheiat un joc de 
toată frumusețea, la care și-au adus 
contribuția In egală măsură si In- 
vîtigătorii și învinșii.
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S:£d!onul „23 August"; teren 
ușor înmuiat de ploaie; trmp în- 
cr.is ș; rece; spectatori — apro
ximativ 49 090. Raport de coriiere: 
1- Raportul șuturilor la poar
ta : ft—7 (pe spațiul porții : 2—2).

SPORTUL STUDENȚESC : Suciu 
— Târ.âsescu, Kraus. M. Sandu,
C. ocirlan — CAZAN, 
Ch-Jiaia. Moldoveanu, O. 
CU (min. 81 : Leșeanu), (min. 72 : Lucaci).

STEAUA : HAIDU — reisriL. S-narandache, Hălmăgea- 
nu. Cristache — Dumitriu IV,
D. —..-.7- — Pantea. Tătaru (min. 
St : Ion Ion). Răducanu. Năstase.

X arbitrat GHEORGHE PO
PO viei *♦*★, ajutat la linie 
: r D. Ghețu și M. Bică (toți din

e galbene : PANTEA,

Constantin FIRANESCU

nerăbdare transmiterea filrriului televiziunii. Poate că 
r. __  ____ __  ne varii da seama că fotbalul românesc privește prea
mult spre modelele pe care și le-a creat prin intermediul camerelor de 
la Amsterdam sau Munchen. Poate că privind acest film, fotbalul româ
nesc va izbuti să se cunoască mai bine pe sine însuși,.

loan CHIRILĂ

IC. Sil ’11»

ȘI-AU GĂSIT LA TIMP LUCIDITATEA

frzsz :evB msi nw. în.?re
sânte. graț.e fad-rsebi erhîzei s:e 
dfr.ț£ș;i. cărr g pri*s usegre Iui < 
a mai „încălzii" tribunele dopa apiai 
datul șut al lui Octavian Icmesc 
(min. 40) ce l-a pus In dificuliate ne 
Haidu, portarul stelist plonjind spec
taculos pentru a puiea respinge min
gea in corner.

în pofida unor vagi speranțe ale 
noastre, repriza secundă nu re-a adus 
nimic deosebit. Același jor pl’ctîeos, 
static, limit de orizont, pîin de gre
șeli de ambele părți, ca rare și seis-

Culda — IONES- 
Manea
Sâtmă-

< ttto * salbene : 
SM AR AND ACHE.

Canonațe roșii : nici unul.
TroCrnl Petscbovschi : 9.
La •meret-rezerve : spbrtui stu- 

Reașese — Steaua 2—1 (1—ft).

r-a i ■ - 3 mari emoții, rezolvînd
- ‘ ri-.eva situații.mai.dir.

firile apărute. La rindul. ei, Șteajiia 
: s-a nârut ceva mai insistentă spre 
final, cînd a și avut două situații fa- 
varabtle de gut. insă Răducanu (min. 
M* mai a.es. Sătmireănu (min. 90, 
■ ■■■ anei așdebdide pase lungi a 
hri rmmirin) au ratat cu ușurință, 
f—.’.i.-.z zt.r.gii cu mult peste poar-

* . așadar, alb pînă

SUB AȘTEPTĂRILE TRIBUNEI

PETROȘANI, 13 (prin telefon).
Doar ambianța acestei partide 

o notăm ca fiind deosebită. Me
ciul îh sine, modest, cu realizări 
în cîmp sărace și șuturi la poartă, 
în general, puține și firave. Am
bianța a fost creată de cei 10 000 
de spectatori (dintre- ei, 3 000 ve- 
iiiți . de la Cfaioya) fJămîrizi de 

teoretic, ' de 
înfruntarea dintre o ecfiîpă care 
datora o reabilitare pe teren pro 
priu și o lideră care se crampo
nează cu unghiile și cu dinții de 
marea iluzie a titlului. Dar me
ciul a fost presărat cu obstrucții, 
cursivitatea fazelor a suferit chiar 
din această pricină în fața mici-

lor sau marilor durități (campio
nul lor : Sameș) nimeni 
apărat cu o creangă de măslin ; 
s-au plătit polițe cu o promptitu
dine întristătoare.

Studenții au demonstrat, încă o 
dată, că se descurcă bine în me
ciurile din deplasare. Ei au jucat 
cu un „libero" în spatele funda
șilor (Deselnicu) și altul în fața 
lor (Sameș), în funcție de fază ; 
au elaborat activ la mijlocul te
renului prin Țarălungă și Niță ;

nu s-a

spectacolul promis,

ÎNȚESATE!
puțin un fundaș advers, scos prac
tic din dispozitiv).

Jiul n-a convins. Atacurile nil 
au avu6 claritate, însăși faza golu
lui (autior : 
ționafă Se 
ofsaid a 
iar poziția 
ne permite 
lizare refuzată de conducătorul de 
joc. Acest rezultat de egalitate s-a 
consfințit î® prima repriză și cele

NAIDIN) a fost sanr- 
tușierul lacdb cu 
fost o situație limită. 

noastră în tribună nu 
un verdict — semna-

TG. MUREȘ, 13 (prin telefon).
N-a fost un joc aspru cum se aș

teptau cei mai muiți; a f st chisr 
un joc cuminte — ceea ce înseamnă 
deosebit de 
după formula

sportiv — desfășurat 
clasică „gazdele domi-

Stadionul
mosj teren uiui, jzc 
le: spectatori — circa JHB. Au marcat : CANIARO (rr.Lî. *■?’• 
MUREȘAN (min. 73). Raport de 
cornere : 12—7. Raportul șoturilor la poartă : 21—6 (pe spațiul por
ții : 12—3).

A.S.A. : Nagel — Szo'.os:. VN- CH1AS. ISP1R. Czako — VaroC . 
Boloni — CANIABO. MUREȘ AN. 
Țevi (min. 55: NAGHli. Haina:.C.S.M.: ilieș — Retlrue, GEO=- 
GfcVlCl. Kiss. KAFKA — Pușcaș 
(min. 76: Savu), Nesmrevir: — A- todiresei, Neagu (min. 55: Sua- 
ghi), DUDU GEORGESCU. Fi

A arbitrat NICOLAE RAINEA 
(Birtad) * *»**. ajutat la Bale 
de Nicolae Petrieeanu (București) 
șl Constantin Ghiță (Braș-’.l.

Cartonase galbene : nici unuL 
Cartonașe roșii : nîth unuL Trofeul Petschovsebi : ».
La tirietet-rezerve : A-S.A. — 

C.S.M. 2—1 (1-b)

.23 August*: timp irv- 
bun, pe alocuri moa-

nă, iar oaspeții se apără aglomerat 
în numele remizei de aur*. E dreot, 
mureșenii, obsedați de victoria ne
cesară ca aerul evadării din „zct-.ă*. 
și-au găsit mereu luciditatea. Atu*.;: 
cînd și-au regăsit 
esențială (nu străină de 
Nagni în min. 55) au 
mingile pe sus, fără 
sorintat spectaculos, au 
două ori în zece minute, vrind 
spună că pe talentul lor se poate 
conta și în momentele decisive. Go-

această calitate 
intrarea lui 
renunțat 
izbîndă, 
înscris

la 
ai 
de 
să

.,0“ CLUJ 2(11
C.F.R. CLUJ 2(1]
CLUJ, 13 (prin telefon).
Atmosferă de mare < 

stadionul Municipal din 
pe Someș. în tribunele 
luat loc peste 25 000 de 
(„înarmați" cu tălăngi, 
pancarte și steaguri), care 
încurajat sportiv echipele favorite. 
Din păcate, acestea nu și-au onorat 
decît într-o oarecare măsură căr
țile de vizită, evoluînd contradic
toriu de-a lungul celor 90 de mi
nute, alternînd scurte perioade de 
joc bun, incandescent la 
porți cu altele, mai 
fotbal șters, dezordonat,

derby pe 
orașul de 
căruia au 
spectatori 

, clopote, 
și-au

cele două 
lungi, de 
mediocru.
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UN DERBY ONORAT PARȚIAL
In prima repriză. Universitatea 

— aflată In această primăvară pe 
marginea prăpast.ei — a jucat ma 
dirz. mai energic in atac, domnln: 
teritorial. șutind mai mult la 
poarta lui Gadja. „Șepctie roșii* 
au deschis scorul in mm. 27 prtn_ 
ROMAN (care presat de Mureșan 
a marcat in proprie poartă 3, car 
puteau s-o facă chiar mai devreme, 
în min. 17, cînd L.că a șutat In 
muchea barei traesversaie, și^pt 
teau să-l majoreze ușor, la 2—O- 
prin Mureșan care. în min. 4.. 
scăpat singur, singurel in careul 
ceferiștilor, s-a grăbit s» a șuta:

Stea * •—l

Stadionul Municipal ; teren bun ;. ___  ____ tintp frumos: spectatori: peste 2j «60.
Au marcat : ROMAN (min. 27 — autogol) șl MUREȘAN (min. 57) periT.- 
respectiv M BRETAN (min. 45) și ■fBGEAN (min. W) Raport de cornere : 
6—6. Raportul șuturilor la poartă : ÎS—13 (pe spapul porta : S— >

„U” : Ștefan — Crețu, Mlhăilă. SOLOMON, CtMFEANU — ANCA. Fanea 
— Uifăleanu (min. 75; Munteanu), Berbu, MUREȘAN, Lică (min. 67i 
Coca).

C.F.R. : Gadja — Lupu, Dragbmir, VIȘAN. Roman — M. BRETAN. Co.o- 
aru — S Bretan (min. 74: Bucur), TEGEAN. Adam. PETHESC’.

A arbitrat EM. PAUNESCU (Vaslui) ***-*«. a; -.a-, ia _-.:e de C. 
"mun-jr. și N. Iliescu (ambii din Brașovj.

Cartonase galbene : nici unul. Cartonașe rosti : nici unul. Trofeul Petschovschi : 10.
La tlneret-rezerve : „U“ Cluj — C.F.R. Cluj 1—2 (0—1).

la vreo 10 metri peste poartă. Și 
ia’.ă, ci.~.a nu mai rămăseseră de
ci: 30 de secunde din această pri- 
rr. i repriză. M. BRETAN a resta
bilit egalitatea pe tabela de mar
caj cu an sut formidabil, din voleu. 
La reluare, după numai patru mi* 
nine, ceferiștii au luat conducerea 
prin care, de la aproxi
mativ 20 de metri, a șutat violent. 
Ștefan nemaiavind timp să schi
țeze nici un gest. Golul acesta i-a 
Indlrjit mult pe ^alb-negri* care 
s-au._ arunca: cți mic. eu mare, 
spre poarta adversă. Ofensiva lor. 
a fost încununată de succes în 
min. 57 cînd. in urma celei mai le
gale faze a meri-ilui. mingea a cir
culat rapid pe traiectoria Barbu— 
Liră—Anca—MUREȘAN. iar ulti
mul a preluat pe lingă Gadja. în 
plasă.

Studenții și-au continuat ofen
siva, au avut cîteva ocazii să în 
scrie golul victorie;, dar suturile 
lui Lică (min 58). Barbu (min 75» 
și Fanea (min 80) au fost im 
precise.

a. Laursnțiu DUMITRESCU

in Pitești s-a 
zminică sub r.i- 

Dobrin a 
11 OS. mărind 
n min. 7. A 
Pigulea l-a 
a demarat, 

si DOBRIN,

t
arest» 
carte.

fîatort

de Ch.

(T—1>_

relaat cu capul, in 
un gol pe care cre- 

m. că in sir ea Iui. l-a aplaudat 
Adamache. "
va scăpa

joc
un
ave

ai ta,

din plonjon, a
Plasa, înscriind

Și
nu 
f.c. 
prin 
pracîicînd 
căzii le ce 
clară ea

Se părea că victoria 
gazdelor, mai ales că 
Iși domina adversara 
sigur, curat. adică 
fotbal de calitate. O- 

eau să vină, una mai 
au fost însă ratate

CONSTANTA, 13 (prin telefon).
d-botează cu două faulturi 

petroliste si două cornere Ia poarta 
acestora. De altfel, fluxul jocului va 
fi în a ee.si direcție pe toată durata 
partidei. •-. final ajungîndu-se la 12 
cornere în favoarea 
loviturile dt 
la o duzină, 
tabela de

Echipa gazdă 
tica un joc

gazdelor. Dar 
colț, chiar cînd ajung 
ou înseamnă nimic pe 

marcaj.
— departe de a prac- 

care să satisfacă miile

Stadionul Jiul ; teren .alunecos;
, .10 000. Au marcat : BAOtN (min. 20)

3—1. Raportul șuturilor la poartă :
JIUL : I. Gabriel — Ștoker, tfonca, Găorgescu, Dodii 

(min. 47 : Urmeș), LIBAftDi — Gt stan, Mulțeseu, Eoznai,
UNIVERSITATEA : Manta — Nieulescu, BADIN, 

Strimbeanu, SAMEȘ — ȚARALUNGA, Obleimenco (min. 
(min. 14 : NIȚĂ), Marcu.

A arbitrat K. GHEMIGEAN (București) ăjutat
și V. lacob (ambii Oradea).

Cartonașe galbene : STOKER. TONCA și MARCU.
Cartonașe roșii : nici unul.
Trofeul Pctschovschi : 8.
La tlneret-rezerve : Jiul

timp răcoros; spectatori — aproximativ 
și NAIDIN (min. 3t). Râpbrt de cornere: 

W—6 (pe spațiul pba-ții i 6--31.
— COTOȘMANI 

l, Naidin.
Deselrficu, velea — 

85: Bălan), Ivan

— universitatea 3—o (2—0)

la linie de T. vass

(Dobrin — min. 11, Troi — min. 17 ; 
în min. 18, Dobrin centrează, Ada- 
mache scapă mingea și golul este 
evitat in extremis). Mai mult, în 
min. 23, presat de situație, tînărul 
Xaghi e pe punctul de a înscrie în 
propria-i poartă, dar bara transver
sală se împotrivește...

Și cum ocaziile ratate se răzbună, 
în min. 28, piteștenii se văd egalați. 
Cum ? Cit se poate de simplu ; An- 
ghelini centrează inalt, în careu și 
1IALINT reia cu capul de la 10 m. 
Stan rămîne înmărmurit pe linia 
porții si balonul se duce la colț ! In 
min. 33, Zotincă are o mare ocazie, 
dar șutează imprecis de la 7 m.

După pauză, jocul e mai 
interesant. Piteștenii aveau 
mine, uneori autoritar,

au organizat contraatacuri 
prin Marcu, în ajutorul 
urca orice coechipier
Așa au înscris și golul, cînd BA
DIN a reluat în plasă o minge 
centrată de Marcu și pasată de 
Oblemenco (fără dispoziție de joc, 
a pendulat în fața careului 
vers, mehținînd în preajmă

rapide 
căruia 

demarcat.

două echipe au avut la dispoziție 
încă o jumătate de meci pentru 
modificarea rezultatului. Dar re
priza a doua a fost mai încîlcitâ 
decît prima și nici nu se mai putea 
întîmpla nimic în două careuri 
periclitate inconsistent.

Ion CUPEN

MICI SALVAT 01 SfPRlZA SIMBA
puțin 

șă <10- 
, cu fundașii 

la centru, dar fără succes. Iese în 
evidență jocul slab al mijlocașilor 
si neputința atacanților de a des
face o apărare aglomerată (raportul 
șuturilor la poartă spune mult). în 
ultimele 40 de minute, calitatea fot
balului a coborît la limita medio
crității. Exceptînd cîteva sprinturi 
ale lui Pescaru și Gyorfi, totul s-a 
redus la un duel prelungit între 
atacul gazdelor și apărarea oaspeți
lor. Dar Troi. insistent jucat, nu a 
putut trece oricînd de fostul său 
coleg de club, Mateescu, iar cînd 
acțiunile se mutau pe centru, „blo
cajul" brașovean, condus de vetera
nul Jenei, făcînd risipă de energie 
a respins minge după minge pînă 
în minutul 90.

Constantin ALEXE

BACAU, 13 (prin telefon).
într-adevâr, primele 45 de minute 

ale jocului de la Bacău nu ar fi putut 
primi, cu bunăvoință, decît calificati
vul SLAB. Numai șapte Șuturi (de 
ambele părți) Ia poartă și doar două 
ocazii de notat (Hrițcu, miri. 5, sut 
de la 16 m, parat de Vidac și centra
rea pe jos a lui Domide, min. 19, care 
a trecut prin fața porții apărată de 
Ghiță). In schimb, am notat 10 ofsaid
uri (!) în jumătatea de teren a gaz
delor, atacanții arădeni căzînd cu 
regularitate în cursa întinsă de Ve- 
licu și de colegii săi de linie.

In a doua parte a meciului, jocul 
a devenit mult mai alert, fazele de 
poartă mutîndu-se cu repeziciune de 
la o poartă la alta. In zece minute 
băcăuanii au ratat de patru ori (min.

MULT PREA PUTIN PENTRU GAZDE

49 ; Vâtafu preia afară ! — din 6 m ; 
min. 56 ; Pojoni sțilvează de pe linia 
porții ; min. 68 ; Enescu, după ce 
trece printre Pojonii și Pop'ovici, tra
ge în. pieptul lui Vidac; min. 59 ; 
șut violent al lui Hrițcu. deviat de 
Pojoni în corner). Ghiță respinge 

, șutul puternic al Iuti Kun (min. 60), 
iar la poarta opusă Vidac este aplau
dat la scenă deschisă. Ultima mare 
ocazie, a gazdelor se înregistrează în 
min. Ti, cînd Sinăuceanu și Băiuță 
trimit consecutiv cu capul spre poar
tă, darr nu obțin deeît up alt corner 
(opt iii această repriză). In continua
re asistăm la cea mai surprinzătoare 
parte a meciului. Contraatacurile tex- 
țiliștilor — destul de reținuți pînă 
în aoel monrieht — dorin foarte peri
culoase. Sin t cinci minute de infern 
la poarta lipi Ghiță, care' însă a fost 
de fiecare dată la post. Faza din min.
60 se repeta identic (cursă Kun, Ca- 
targiu cu toate efdfturiie nu-1 ajun
ge. șut din Hin-ghi al arădeanului, dar 
Ghiță respinige în corner), apoi, în 
min. 77 Condruc este oprit din cursă 
de_ fhfierul a-bitriului pentru un of
said discutabil . Insă în al 80-lea mi
nut al partidai, numai șansa îl scapă 
pe Ghiță de ggol I Contraatacă Sima, 
care centrează din viteză, mingea de
pășește apăranea gazdelor și, venit 

din 
pă-

de suporteri — a dominat net ă- 
ceastă partidă, fapt dovedit nu numai 
prin raportul de cornere, ci și prin 
cel al șuturilor la poartă. Ea a tre
buit, însă,, să se mulțumească cu un 
șut și o... bară pentru că atacanții 
au dovedit o exasperantă inefica
citate. In prima repriză ocazii bune 
de gol au avut Oprea, Mihu și Măr- 
culescu, dar balonul n-a ajuns pe 
spațiul porții lui Mihai Ionescu.

După pauză, presiunea coastăhțe-

Stadionul .1 Mai-; teren bun : timp excelent ; spectatori — aproximativ 
19SM. Raport de cornere: 12—1. Raportul suturilor la poartă : 19—5 (pe spațiu» porții : S—0).

F.C. CONSTANȚA : Ștefănescu — Ghirca, Antonescu. BALOSU. NISTOR 
— Oprea. M ; (r n. 53: Constantinescu) — Târ.ase, MARCULESCU, Cara- man (min. Si : Tufan). Turcu.

PETROLUL: M IONESCU 
Cn’irek. CRÎNGAȘU — Pisftu (min.
TIN Curcă (min. 58 : P.rvu)

\ arbitrai : GABRZF.I. BLAU (Timișoara) ♦ * 
» Biros (Timisoara) și V Grigorescu (Craiova).

Cysun^se galbene : nici unul.
Cartonase roșii : nici unul.
Trofeul Petschovscbi : 10.
La tinereț-rezerve : F.C. Constanța — Petrolul

N. Ionescu. Tudorie. CIUPITU. Gruber —
75 : Istrăteseu), D1NCUȚA. I. CONSTAN-

* ♦ * ajutat la linie de

l—O (1—0)

nilor devine mai accentuată, careul 
advers este un cazan In fierbere, dar 
Bălosu (min. 6CUși 67) expediază min
gea prima oară peste poarta goală, 
tar în faza următoare în bară, min
gea revenită în teren fiind trimisă 
afară de coechipierul său Turcu. Pe
trolul, a cărui intenție vădită a fost 
obținerea unui rezultat de egalitate, 
n-a avut nici un șut la poarta lui 
Ștefan eseu, acesta trebuind să inter
vină doar de cîteva ori la niște cen
trări în careul mic, singura pericu
loasă fiind cea din min. 53, născută, 
de fapt, dintr-o greșeală a propriului 
său fundaș, Ghirca.

Și cu un mir.ut înainte de final, 
în urma unei suite de centrări înalte 
în fața buturilor lui M. Ionescu (a- 
cesta fiind undeva la 6 m), Constan- 
tinescu a trimis din nou balonul 
peste poarta goală. A fost ultima 
mare ratare a echipei gazdă, care a 
trebuit, astfel, să se mulțumească cu 
un punct și o bară, mult prea puțin 
pentru ea, aflată în cursa pentru 
evitarea retrogradării.

v Paul SLAVESCU

pășește apăranea gazdelor și, 
din urmă, Kun reiat cu capul 
plonjon, dar t ningea sare din 
mint.., îh bâra literală.
_ Ultimele minu te liniștesc pe toa

tă lumea. Arădeiiii sînt fericiți, iar 
gazdele_— care aa dominat mai mult, 
dar fără orizont par mulțumite că 
s-a termânat așa...

.Dumitru GRAUR

Stadionul „23 Aaguet"; teren 
bun ; timp însorit • spectatori — aproximativ 9000, Raport <tv cor
nere : ii—x Jtaportut! șuturilor 
la poartă : li—8 (pe spațiul porții î 4—5).

S.c. Bacău : Ghftă — Mioc, 
Catargiu. VELICU. MARGASOru
— Vâtafu (mm. 66: Hinăuceanu), 
DUȚAN — Pană, Băluță, Hrițcu, 
Volmer (min. 46: Enescu).

u.t.a. : vinAC — Bifau, 
SCHEPP, POJONI, Popovlci - Condruc, BroșcoscM — Axente 
(min. 70 : Petesecț), KUN. Domide 
Sima (mdn. 88 : Petrișor).

Cartonașe galbene : nici unul
Cartonașe roșii : njei unul
A arbitrat c. pțCTREA * * * * * ajutat de V. Pâdttreanii și C. Dra- 

gotcscu (toți din București).
Trofeul Pdtsclwovschi : 9.La tlneret-c-ezctfve ■ S.C. Bacău

- U.T.A. 2—1 (11—1)

/



„TROFEUL CAPITALELOR4* LA VOLEI

ECHIPELE DE JUNIORI ALE ROMÂNIEI 
CiȘTIGÂTOARELE COMPETIȚIEI

Timp de aproape șase ore, spec
tatorii prezenți, ieri, în sala Con
structorul, au urmărit ultimele dis
pute din cadrul competiției voleiba- 
listice internaționale „Trofeul capi
talelor", încheiat cu victoria selec
ționatelor de juniori și junioare ale 
Bucur eștiului.

în primul meci, decisiv pentru 
desemnarea echipei ce avea să ocu
pe locul trei în clasamentul între
cerii feminine, s-au întâlnit team- 
urile BUCUREȘTI II și VARȘOVIA. 
Acționînd cu multă ambiție, dove
dind, de această dată, o concentrare 
superioară în fazele de atac, tinere
le voleibaliste românce au reușit 
să depășească garnitura poloneză 
cu 3—2 (—9, 6, 5, —11, 5). S-au re
marcat Eugenia Mllencu, Georgeta 
Busuioc, Gina Mihuț. Olimpia Io- 
nașcu. Margareta Lăluț. de la în
vingătoare, respectiv, Bachurek și 
Melon. A condus bine cuplul Z. 
Kouba (Cehoslovacia) — I. Cobori 
(România).

Cu deosebit interes a fost aștep
tată întîlnirea dintre sextetele fe
minine BUCUREȘTI I și MOSCO
VĂ, neînvinse în partidele anterioa
re. Voleibalistele bucureștence au 
avut un start foarte bun și profi- 
tînd de faptul că sovieticele au a- 
bordat meciul cu timiditate, au luat 
conducerea cu 8—2, în primul set. 
Din acest . moment, însă, adversare
le au o puternică revenire, atacă 
periculos, blochează cu siguranță^ 
recuperînd handicapul și reușind 
să-și adjudece, în cele din urmă, 
setul la 1,1. După cum a debutat și 
cel de-al, doilea (0—4), se părea că 
reprezentativa Moscovei avea să se 
detașeze în câștigătoare. Dar, bucu- 
reștencele se mobilizează, sînt mai 
aterrte la preluare și la construi
rea ataciUul, reușind să-și impună 
jocul și să obțină o prețioasă vic
torie cu 3—1 (—11, 7, 13, 13). Iată 
si autoarele succesului: Carmen 
Puiu, Constanța Dinculiță, Doina 
Botezan, Irina Pefculeț, Paula Ca
zangiu, Petruța Tache, Doina Sto» 
ian. Marilena Grigoraș, Ileana Teo- 
dorescu. Au condus bine Em. Cos- 
toiu și V. Săndulescu.

în finala pentru locurile 1—2 la 
băieți/s-au înfrirntat juniarii'BUCU-

Constanța Dincu- 
liță, dublată atent 
de Carmen Puiu, 
depășește bloca
jul voleibalistelor 

sovietice

REȘTIULUI și
o replică dîrză, a voleibaliștilor po
lonezi, în primele două seturi (unul 
reușind să și-l adjudece), juniorii 
noștri, la capătul unor combinații 
spectaculoase, se impun în cele din 
urmă cu 3—1 (—10, 12, 8, 6), cuce
rind trofeul. Și-au adus contribu
ția la realizarea victoriei: Sorin 
Macavei (Dragoș Vărzaru), Gunther 
Enescu (Ion Staicu), Traian Mari
nescu, Constantin Bădiță. Marian 
Păușescu, Sorin Constantinescu 
(Florin Moldoveanul.

CLASAMENTE FINALE : 
Feminin : 1. BUCUREȘTI I

2. Moscova 5 p., 3. București 
p., 4. Varșovia 3 p.

Masculin : 1. BUCUREȘTI 
2, Varșovia 3 p., 3. Praga 2 p.

i

VARȘOVIEI. După

6 p..
II 4

4 p.

Emanuel FANTÂNEANU

C. Stan— recordman mondial
(Urmare din pag, IJ

bitri a fost solicitat,' de ademenea,' să 
desemneze special cronometrori pen
tru a marca performanțele înregistra
te de concurenți pe distanțele inter
mediare de 3 km și 5 km. Ritmul 
cursei a fost cel potrivit aspirațiilor 
și prima oprire Q cronometrelor, la 
3 km, l-a aflat pe Ion Găsitu in si
tuația de a fi realizat timpul de 
11:55,8, superior recordului național ți 
la numai 4 secunde de recordul mon
dial. Deoarece n-a terminat întreaga 
distanță de 10 000 metri, recordul lui 
Găsitu nu va putea fi omologat, așa 
cum pretinde regulamentul atletic, dor 
performanța probează de la sine ca
pacitatea actuală a acestui valoros 
sportiv. La jumătatea distanței, la 
5 km, Constantin Stan a realizat un 
record național cu 20:27,8 (cel vechi 
îi aparținea, din 1972, cu 20:54,6), 
deroărțit de 13 secunde de cel mon
dial.

Stan și-a continuat imperturbabil 
cursa, adversarii săi afiindu-se cu 
mult în urmă. Se punea, firesc, pro
blema oboselii, pe măsură ce numă
rul tururilor se împuținau. Aspectul 
principal era ca Stan să piardă, pe 
partea a doua a cursei, cit mai pu
ține secunde față de prima porțiune. 
Și, intr-adevăr, fâcind apel la toată 
energia, el a izbutit pe a dcua par
te timpul de 21 .*01,4. Rezultatul final 
— 41:35,0 este superior cu 5,3 se
cunde actualului record al lumii. 
Brave, Constants Stan ! Bravo, (>-■- 
mitra Paruscfavescu ! Asaewă- ce c 
voi, în cont)-ucre. c':e ce“e'~c-’e 
de prestigiu pentru sportul “.-c-esc.

lato acum ți clasament»/ cursei de 
seniori : 1. CONSTANTIN STAN
(PTT) 41:294, 2. Gh. Jugcnon:
(PTT) 44:15,8. 3. Marin Fevs ncru
(PTT) 45:05,0, 4. C-tin Sto:cu (Pil) 
45:47,8, 5. C-tin Corban (PTT) — ju
nior 48:23,6, 6. St. Alese (PTT) — 
junior 48:42,0, 7. Virgil Popa (Vifo
rul) — junior 48:45,0 etc.

în turneele internaționale de scrimă

In Trofeul Jeanty, Ana Pascu și Magda Bartoș 
nu au putut trece de semifinale

PADOVA, 13 (prin telefon). — 
Turneul internațional de sabie pen
tru Trofeul Luxardo (probă din 
Cupa mondială) a reunit în locali
tate numeroși trăgători din țările 
europene (exceptînd U.R.S.S. și 
Ungaria). Printre ei s-au_numărat 
și trăgătorii români D. 
Gh. Culcea, C. Nicolae, 
și C. Marin. Ultimul 
planșă în stare febrilă (a contrac
tat o răceală) și a fost eliminat din 
primul tur ca și C. Nicolae. In tu
rul II au părăsit întrecerea încă 
doi sabreri români (Gh. Culcea și 
AL Nilcă) în timp ce D. Irimiciuc 
și-a continuat cu succes drumul 
spre fazele superioare. La ora con
vorbirii noastre, Irimiciuc începea 
lupta în semifinale, urmînd ca ul
timul episod, finala, să se dispute 
duminică seara tîrziu, începînd de 
la ora 22.

PARIS, 13 (prin telefon), — A 
doua zi a turneul internațional de 
floretă programat îțn sala „Pierre

Irimiciuc, 
Al. Nilcă, 

a intrat pe

*

DAN GRECU S-A CLASAT
PE LOCUL II LA INELE

formare din pag fj

19.03 p. 2. V. Kumcka (Polorja) 
18.80 p, 3. Klimenko 18,75 p. SĂRI
TURI : 1. Andrianov 18.70 p. 2. 
Szjna (Polonia) 18.65 d. X Mojar 
(Ungaria) 18.15 p. PARALELE : 1. 
Klimenko 18.95 p. 2. Andrianov și 
Niasînen (Finlanda) rite 18.75 n. 
BARA : 1. Gienzer (R.F. Germania) 
și Koste (R.D. Germană) dte 19 25 
p, 3. Thune (R.D. Germană) 19.20 p.

Cei trei gimnast: care ne-a j re
prezentat ej cinste Za -earopen^e* 
de La Grenoble. Dan Grec— Nicolae 
Oprescu (ambii de la Dinamo, an
trenor Mircea Bădulescu) $i Mibai 
Borș (Stea-xa. antrenor Ccstache 
Gheorghiu) merită călduroase fe’_- 
eitări pentru ac«te rezultate de 
înaltă calitate, ce vor constitui, de
sigur. un puternic imbold pentru 
afirmarea. în continuare, a gimnas
ticii din țara noastră.

tost 
țării 
atit

Bar
ca și 

.căzut*

de Coubertin” din Paris n-a 
favorabilă reprezentantelor 
noastre rămase in concurs: 
Ana Pascu cit și Magdalena 
toș, cu toate că au evoluat — 
sîmbătă — foarte bine, au 
în semifinale. La Bartoș au existat 
însă unele implicații datorită arbi
trajului, intr-un asalt decisiv pen
tru intrarea în finală, cu franțu
zoaica Josseland, conducător pe 
marginea planșei fiind un._ fran
cez.

în finala probei s-au calificat 
Zabelina, Giesselmann, Kneazova, 
Belova, Nikonova și Muzio. Ulti
mele patru, întrunind cite 3 vic
torii în turneul final, au fost ne
voite să participe la un turneu de 
baraj. La ora închiderii ediției, 
asalturile din acest turneu se aflau 
în plină desfășurare.

Lotul floretistelor noastre la 
„Cupa Leon Jeânty" se înapoiază 
în Capitală marți după amiază cu 
avionul.

INTERNAȚIONALE
D. Velea pe locul 2 la Șotia

SOFIA, 13 (arin telefon). In ca
pitala Bulgariei au continuat în
trecerile din cadrul concursului 
internațional de călărie. Ia care 
participă sportivi diri U.R.S.S., Ro
mânia și Bulgaria. Călăreții ro
mâni au continuat si în ziua a 
doua să se numere printre prota
goniștii disputelor, 
proba nr. 2, în care» 
au avut de rezolvat 
unui parcurs cu 14 obstacole, cu 
o înălțime maximă da 1,40 m, 
Dumitru Velea cu Sonor, s-a cla
sat, după baraj, pe locul 2. Foarte 
disputată a fost și proba de șta
fetă, la care au luat’ parte 12 echi
pe. Accidentarea' cailor Pik-up. și 
Albinița nu a permis călăreților 
români să participe cu mai multe 
echipe, cele două prezente la start 
clasîndu-se pe locul 4 (D. Velea 
cu Sonor, O. Recer cu Jak) șl, 
respectiv. 5 (O Recer cu Banchet, 
C. Vlad cu Spirt).

Astfel, în 
concurenții 
dificultățile

Comportare bună 
a juniorilor la Novi Sad

NOVI SAD, 13 (prin telefon). I.a 
baza hipică din localitate s-a des- 
fâșurat, timp de -trei zile, tradițio- 
naiul concurs de călărie (obstacole) 
rezervat juniorilor. La actuala edi
ție ău participat sportivi din Unga
ria, România și Iugoslavia 
echipe).

Rezultatele înregistrate i 
nr. 1 (26 concurenți) 1. I. 
(Ungaria) cu Halo. 2. Dania 
cu cu Vinovat ; .3. Victor 
cu Oglinda : ștafetă (2 călăreți., 
echipe) i 1. Ungaria... 4. România 
(P. Mazilu cu Argint, D. Popescu 
cu Graur), proba nr. 5 (21 concu
renți) i 1. Kapoli cu Halo, 2. N. 
Gheorghe cu Aprod —• după barai, 
3. N. Gheorghe cu Spumos, proba de 
durată (25 participanți) i 1. I. Kapoli 
cu Halo... 3. N. Gheorghe cu Spu
mos î echipe (5 formații) i 1 RO
MANIA (N. Gheorghe cu Aprod, P. 
Mazilu cu Argint. V. Conțiu cu Pa
lermo, D. Popescu cu Vinovat) ! 
proba de închidere (10. concurenți)’ 
1. DANIA POPESCU cu Graur.

(patru
proba 

Kapoli 
Popes- 
Conțiu 
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TURNEUL DE TENIS DE LA STUTTGART

IUDIT GOHN Șl DUMITRU HĂRĂDĂU
V*

VIENA, 13 (prin telefon, de Ia 
trimisul nostru). — în sala de 
congrese de la Park-Hotel Schon- 
brunn a fost inaugurată duminică 
dimineața prima Conferință spor
tivă europeană la care participă 
delegații oficiale din 24 de țări 
ale continentului, printre care și 
România.

Debutînd cu un mic concert de 
muzică de cameră, Conferința a 
intrat de la început într-o plăcută 
atmosferă de armonie. Prima șe
dință a fost prezidată de dr. VI.

O frumoasă comportare
a tinerilor poloiști

JUNIORII ROMÂNIEI
S-IU CLASAI PE LOCUL II
l\ lUBÎEUl DE LA SIBEIilK

SIBENIK. 13 (prin telefon). în 
ultimul meci al turneului interna
țional de polo juniorii români au 
tntHnit redutabila formație a Iugo
slaviei. La capătul unui meci viu 
d:sputab 
scor, cele două formații 
misa: la 
2—2. 1—: 
natei noastre au
Răducanu 1 Weiss 2 și Teodores- 
tn. Tn celălalt meci: Ungaria— 
Spa-.:a 5—5 (l—O. 1—4. 1—1. 2—0). 
după ee saaeiolii au condus cu 
4—1

la

cu dese răsturnări de 
au ter- 

egalitate : 6—6 (1—1.
2—11 Golurile selectio- 

fost realizate de :

acestor rezultate, cla- 
arată astfel:.eu.

3
3
3
3

1
1
O

1
1
1
1

0
1
1

13— 11
14— 13
12—12
11—14

5
3
3
1

ripe:
de a

române 
fntilnit 

(Ungaria

la 
pe
5Î

ÎNVINGĂTORI ÎN FINALA DE MIXT
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STUTTGART, 13
— Prezenți în mai multe 
din cadrul fazelor finale 
neului internațional de tenis de la 
Stuttgart, reprezentanții României au 
încheiat participarea lor la această 
competiție printr-o frumoasă victo
rie. In proba de dubiu mixt, titlul 
a fost cucerit de perechea română 
formată din campioana națională 
Iudit Dibar-Gohn și tînărul jucător 
Dumitru Hărădău, component al e- 
chipei României pentru „Cupa Da
vis". In finală, Iudit Gohn și Du
mitru Hărădău au obținut o victo
rie în două seturi în fața cuplului 
Lany Kaligis (Indonezia) — Jiirgen 
Fassbender (R.F.G.), la scorul de 
7—6, 6-4.

(Prin telefon), 
întîlniri 

ale tnr-
Jucătoarele românce 

schimb, întrecute în

Marie
6—4, 3—6;

au fost, în 
semifinalele 

probei de dublu feminin. Iată re
zultatele : Iudit Gohn, Virginia Ilu
ziei — Christine Sandberg, 
Wikstedt (Suedia) 2—6,
Florence Guedy (Franța), Mariana 
Simionescu — Lany Kaligis, Lita 
Sugiarto (Indonezia) 6—4, 1—6, 3—6.

In proba de simplu masculin, tit
lul a revenit tenismanului vest-ger
man Harald Elschenbroich 
eliminase în „sferturi" pe
Ovici) învingător cu 2—6, 6—0, 
6—4 asupra compatriotului său 
Pohmann. La femei, a cîștigat 
deza Christine Sandberg : 7—5, 
cu Edith Winkens (R.F.G.)

(care-I 
Toma

6—3, 
H.J. 
sue-
6-2

Sekyra (Austria) președintele Co
mitetului de organizare. Partici- 
panții au fost salutați de prima
rul orașului Viena, Felix Slavik. 
apoi cuvîntarea de deschidere a 
fost ținută de dr. Fred Sinowatz, 
ministrul federal al Educației și 
Artelor. Cu acest prilej, ministrul 
austriac a dat citire mesajului 
adresat Conferinței de către pre
ședintele Republicii Federale 
Austria, Franz Jonas. In mesaj se 
spune, printre altele : „Eforturile 
politice fructuoase depuse de către 
toate țările europene, in vederea 
consolidării păcii pe continentul 
nostru au dus la o mai bună co
laborare economică, la importante 
progrese sociale, ca si lt sch'm- 
buri culturale multiple. In același 
sens, este tot mai des formulată 
dorința organizațiilor sportive com
petente din Europa de a se crea 
și în mișcarea sportivă 
amicale și contacte mai 
în scopul deliberării și a 
vării problemelor comune".

Primul referat înscris pe 
nea de zi a fost ținut de 
torul general U.N.E.S.C.O., 
Maheu, care a vorbit despre ..Ro
lul sportului in viața oamenilor șl 
a popoarelor", evocînd problemele 
și perspectivele acestui domeniu 
în cursul discuțiilor ce au urmat, 
în intervenția sa, șeful delegației 
române, prof, univ. Ion Șiclovan, 
vicepreședinte al C.N.E.F.S. și rec
tor al I.E.F.S. București, a .sub
liniat necesitatea cooperării orga
nismelor sportive naționale euro
pene și a exprimat adeziunea 
C.N.E.F.S. la organizarea unor vii
toare conferințe similare, care fa
vorizează contactele, schimbul de 
experiență și contribuția la efor
turile de apropiere, a colaborării 
Pe continent în domeniul spor
tului.

Ziua de lucru s-a încheiat 
referatul susținut de prof. 
K. A Kulihkovici (U.R.S.S.) 
dicată temei : „Rolul social 
sportului în 
fiilor și instituțiilor sportive na
ționale".
mind a se încheia miercuri seara.
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Conferința continuă, ur-
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„Cupa țârilor latine“ (armă, pistol, ta
lere), în Spania; concurs internațional 
de armă și pistol, la Moscova.
Meci triunghiular Bulgaria — R.F.G. — 
Elveția, la Sofia.
A 18-a sesiune F.I.F.A. la Leipzig. 
Turneu internațional, la Las Vegas. 
Turneul eliminatoriu (zona Asia — O- 
ceania. grupa A), în preliminariile C.M. 
la Seul (COreea de Sud).
Turneu final de calificare pentru C.E.
(m), la Viena
Finala „Cupei cupelor" (A.C. Milan — 
Leeds United), la Salonic; R.D. Germa
nă — Ungaria (amical), la Karl Marx 
Stadt. f
Turneu internațional, la Madrid.
Concurs internațional, la Belgrad.
Turul III al „Cupei Davis" (zona euro
peană).
Turul Italiei
C.M. clasa „Soling“, la Quiberon (Fran
ța)
C.E. de juniori, la Prerov (Cehoslovacia) 
Campionatele internaționale de floretă 
(feminin) ale Italiei, la Como.
Franța — Irlanda (gr. IX), în prelimi
nariile C.M., la Paris.
Marele Premiu al Belgiei, la Zolder; 
C.E., mașini „turist", la Brno.
Marele Premiu de la Monza (Italia);
M.P. al Finlandei la motocros (500 cmc): 
M.P. al Iugoslaviei la motocros (250 
cmc): concurs pentru preliminariile C.M. 
de dirt-track, la Miskolc (Ungaria).

ju
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CICLIȘTII CEHOSLOVACI AU DOMINAT

V. SELE JAN - PE LOCUL V CAMPIONATE

ÎN ETAPA A IV-a

» a* fcr

droueto s V. T 
tăei s-a clasa: pe 
aarrt-J generai

R. D. GERMANĂ: DYNAMO 
DRESDA LA PRIMA ÎNFRINGERE

Dynamo Dresda a suferit prima 
înfrîngere în campionat, într-o e- 
tapă intermediară desfășurată în 
cursul săptămînii. Dynamo a pier
dut cu 2—3 la Jena, cu F.C. Car) 
Zeiss. în schimb, în etapa de sîm- 
bătă (a 20-a) Dynamo Dresda și-a 
reluat seria victoriilor dispunînd, 
de data aceasta, în deplasare, de 
Vorwarts Frankfurt pe Oder cu 3—2. 
Următoarea clasată F.C. Carl Zeiss 
Jena nu a reușit decît, un scor 
egal (1—1) cu Chemie Leipzig.

Celelalte rezultate; F.C. Hansa 
Rostock — Rotweiss Erfurt 3—0, 
F.C. Magdeburg — Dynamo Ber’*n 
2—0. Lokomotive Leipzig — Sțfch- 
senring — — - - 
nion Berlin 
Chemie Halle — 
Stadt 0—1.

Primele clasate : 
Dynamo Dresda 
F. C. Karl Zeiss 
F. c. Magdeburg 
Karl Marx-Stadt

Zwickau 5—1, F.C. U-
— Wismut Aue 3—0, 

F.C. Karl Marx

20
20
20
20

13 8 1 42—19
10 8 2 31—16
10 5 5 35—19 
9 6 5 25—22

32
28
25
24

PLOPENI. 13 (prin telefon), 
tlma etapă a cele: de a IV-a 
ții a „Cupei Metalal Plopeni* 
desfășurat duminică in două 
muni : un circuit ța Ploiești 
57j6 km și o cursă contrat 
dividual (28 
peni—Mislea.

In pofida 
(a plouat in 
i-a „încălzit" 
tori. Animați 
pa un loc rit mai bun. cei 48 de 
rutieri români și cehoslovaci și-au 
disputat cu atîta ardoare intiieta- 
tea, incit, cu excepția a doi concu
renți, toti au sosit în final, in ace
lași timp: 1 h 25 25. avîndu-1 în 
frunte pe cehoslovacul V. Hajtman. 
Pentru a dinamiza cursa, organi
zatorii au acordat o bonificație și

pentru riștigăîori 
Vjri intermediare, 
puncte Cind 
‘Steaua) — 
iimpia Buc.) 
B. Smetana.

întrecerea contracronometru 
fost riștigată de cehoslovacul 
Ludevit cu 38:59. urmat de 
Rindașu (Met. Plopeni) cu 39VO 
si S. Suditu 39.06. Clasamentele 
generale : INDIVIDUAL : 1. P. Lu
devit (selecționata Slovaciei) 5 h 
06:17, 2. M. Rindașu (Metalul 
peni) 5 h 06.33. 3. S. Suditu 
limpia București) 5 h 06:36. 
echipe: 1. Selecționata Slovaciei 
15 h 20:44, 2. Metalul Plopeni I 
15 h 23:12, 3. Steaua I 15 h 23:47.

Plo- 
(O- 
Pe

L
Traian IOANIJESCU X

IR5.S.
Irlanda 
franța

al meciului a fost 
cenko in min. 54.
estul rezultat clasa
se prezintă astfel >

3 2 0 ! 3—2 4 
3-102 3-4 2

2 10 1 2—2 î

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX

Tr.vingâtoarea acestei gr 
susține un meci decisiv ( 
pentru calificarea In turneu 
al C.M. cu cistigitoarea 
IH-a din America de Sud 
Chile).

In subgrupa 3 a zonei 
.eeania, echipa Iranului a 
scorul 
R.P.O. __r_________
riei a dispus cu scorul de 2—0 de 
Kuweit. Tn clasament, după 4 etape, 
conduce echioa Iranului cu 7 p ur
mată de Siria 5 p. R.P.D. Coreeană 
3 p și Kuweit 1 p.

ipe va 
r-retur) 
il final 

grupei a 
(Peru sau

Asia—O— 
învins cu 

de 2—1 (1—0) selecționata
Coreene. Reprezentativa Si-

ITALIA: ULTIMA
DECIDE CAMPIOANA

ETAPĂ VA

BOLOGNA. 13 țprin telex d? la 
corespondentul nostru) — Nici 
după penultima etapă, nu se cu
noaște campioana țării ! T'**»i
echipe candidează la titlu — Mi
lan. Juventus si Lazio. Rezultatele 
etapei a XXIX-a și autorii golu
rilor : Cagliari — Torino 1—0 
(Lombardo — autogol). Fiorentina
— Atalanta 4—0 (Merlo. Rogsi, 
Desolati și Clerici din 11 m), Lazio
— Verona 2—1 (Nanni din 11 m, 
Zigoni. respectiv Chinaglia din 11 
ml. Juventus — Internazionale 2—1 
(Marchetti. Altafini din 11 m res
pectiv Corso). Vicenza — Ternana 
l—0 (Vitali din 11 m), Milan — 
Bologna 3—1 (Sogliano. Sabadini, 
Bigon, respectiv Gori). Palermo — 
Roma 1—1 (Arcoleo. respectiv Ca
pellini). Sampdoria — Napoli 1—1 
(Boni, respectiv Ferradini).

în clasament :
1. Milan
2. Juventus
3. Lazio

18
17
16

8
9

11

29
29
29
CESARE

In concursul atletic de la Fresno (Cali
fornia). sprinterul american de culoare 
Steve Williams (19 ani) a egalat recor
dul mondial In proba de 100 yarzi, rea- 
lizlnd timpul de 9.1. Alte rezultate : lun
gime — Rand Williams 8.01 m: greutate 
— Al Feuerbach 21.32 m; 120 yg — 
Charles Rich 13.5; disc — Jay Silvester 
62.10 m; 880 y — Art Sandlson 1:51,8.

La Durham (Carolina de Nord), echipa 
masculină a clubului atletic din Chicago 
(Bach. Sparks, Lowell, wolhuter) a sta
bilit un nou record mondial în proba de 
ștafetă 4x880 yarzi. cu 7:10.4., Recordul 
precedent era de 7:11,6, 
de echipa Kenyei.

stabilit in 1971

echipa 
, care a 

SUA, a jucat 
în compania 

Baschetbaliștii

Tnalnte de a pleca spre 
masculină de baschet a 
întreprins un turneu în 
la Lexington (Kentucky) 
formației ..Marathon Oil**,
sovietici au terminat învingători cu sco
rul de 109—87 (51—40).

patrie, 
URSS,

Boxerul spaniol Jose Antonio Jimenez 
este noul campion european la categoria 
pană, în urma victoriei obținute la 
puncte. în meciul de 15 reprize, susținut 
la Gijon cu englezul Tommy Glencross.
n
Campionul european de box la cat. mij
locie. danezul Tom Bogs, și-a făcut de
butul la „semigrea**, învingîndu-1 Îs 
puncte. în )0 reprize, pe pugilistul ame
rican Mike Quarry. Bogs a anunțat că

renunță la titlul european al categorie' 
mijlocii, urmînd să-ț inttlnească pentru 
centura continentală a «semigreilor-* p< 
englezul John Conteh.

Eddy Merckx a mai cîștigat două etape 
în Turul Spaniei. După ce a sosit pri
mul în cursa contracronometru indivi
dual (17 km în 22:29), el a triumfat șî 
în penultima etapă. Torrelavega — Mi
randa, acoperind cei 203 km în 5h58:19. 
Merckx menține un avans de 3:13 asu
pra celui de al doilea clasat, spaniolul 
Luis Ocana.

După patru etape, în Turul ciclist al 
Romandiei conduce rutierul belgian Wil
fried David, urmat la 2:29 de compatrio
tul său Van Impe. Etapa a 4-a s-a des
fășurat în două semietape. Prima (St. 
Croix — Fribourg) a fost cîștigat. de 
italianul Marcello Bergamo, cronometrat 
pe 90,600 km In 2h 24:51, iar cea de-a 
doua (contracronometru individual pe 
distanța de 27 km) a revenit lui Wilfried 
David cu timpul de 32:02,9.V
După două zile de întrecere. în finala 
grupei nord-americane a „Cupei Davis“, 
care se desfășoară la Ciudad de Mexi
co. echipa S.U.A. conduce cu 2—1. în 
fața reprezentativei Mexicului. Rezultate 
tehnice : Ramirez — Gorman 6—4, 6—2. 
6—<3: Loyo Mayo — Salomon 5—7, 4—6, 
5—7: Zarazua. Ramirez — Gorman, van 
Dlllen 5—7, 14—12, 3-6. 4—6.

Finala turneului feminin de tenis de la 
Tokyo se va disputa intre jucătoarele 
americane Billie Jean King și Nancy 
Gunter. în semifinale, Billie Jean King 
a invins-o cu 6—3. 7—6 pe compatrioata 
sa Rosemary Casals, iar Nancy Gunter 
a dispus cu *6—4. 6—3 de tenismana fran
ceză Franțoise Durr.

Echipele de lupte libere ale L'RSS și Ja
poniei, care vor participa în zilele de 19 
șl 20 mai la „Cupa Mondială- progra
mată la Toledo, au 
treprlndă un turneu 
sovietici vor evolua 
lumbus. Madison și 
ce sportivii japonezi — —.....
la Los Angeles, San Diego, Delano și 
Whittier.
■
Selecționata feminină de volei a L’RSS 
și-a continuat turneul in Japonia, evo- 
luînd la Aklta, în compania formației 
..Hitachi — Musashi**. Gazdele au obți
nut victoria cu scorul de 3—1 (15—6, 
10—15, 15—5, 15—6). pînă in prezent din 
seria celor 6 jocuri, 
susținut trei partide, 
toril.
H
La 7 iunie, va avea — ... __ 
mare concurs Internațional de atletism. 
La această competiție și-a anunțat ofi
cial participarea și ugandezul John 
Akll-Bua, campion olimpie la MUnchen 
în proba de 400 m garduri.

fost invitate să în- 
în SUA. Luptătorii 
la New York, Co- 
Brockport, în timp 
vor susține întîlniri

echipa sovietică a 
obținînd două vic-

loc la Ostrava un

în meci amical

POLONIA - IUGOSLAVIA 2-2
VARȘOVIA. 13 (prin telefon). — Peste 

30 000 de spectatori au asistat azi la me
ciul amical dintre reprezentativele Po
loniei și Iugoslaviei, încheiat la egali
tate : 2—2 (1—1). întîlnirea a fost echili
brată și de un bun nivel tehnic. Scoru» 
a fost deschis în min. 1 de Lubanski. 
apoi Pavlovici a egalat în min. 14. pen
tru ca după pauză fotbaliștii iugoslavi 
să preia conducerea prin punctul înscris 
de Bajevici (min. 57), iar punctul ega
lizator al polonezilor să fie marcat de 
Masztaler (min. 65). Arbitrul Oeberg 
(Norvegia) nu a acordat două goluri 
marcate din ofsaid de către Lubanski și 
respectiv Jerkovici. au evoluat echipele:

POLONIA : Tomaszewski — Szyma- 
nowki. Wieczorek, Buizacki, Musial, 
Kasperczak. Deyna, Kraska, Banas (min. 
48 Masztaler). Lubanski, Gadocha.

IUGOSLAVIA : Măriei (min. 46 
trovici) — Stefanovici, Boglcevici, 
lovici, Katalinski. Holțer (min. 46 
rasi), Petkovici, Achnovici (min, 46 
kovici), Ba.ievici, Vlădici (min, 46 
kovlci), Oblak.

Pe- 
Pav- 
Ka- 
Jer- 
Bje-

UNGARIA:

3 62—28 44
43

2 33—15 43
TRENTINI

3 43—21

BENE MARCHEAZĂ 
3 GOLURI

In etapa a XXV-a din campio
natul Ungariei, Ujpesti Dozsa a 
repurtat o nouă victorie Invingînd 
cu 3—0 în deplasare pe Komlo 
(Bene a marcat cele trei goluri), 
în timp ce următoarea clasată, 
Vasas Budapesta, a pierdut par
tida cu M.T.K. (2—3). Astfel, Uj
pesti Dozsa și-a consolidat poziția 
de lider și se află la un pas de 
cucerirea titlului. Etapa s-a des
fășurat sîmbătă din cauza meciu
lui R. D. Germană — Ungaria, 
programată miercuri la Karl Marx- 
Stadt. Alte rezultate : Videoton 
— Salgotarjan 1—1. Szeged — 
Ferencvaros 0—0. Zalaegerszeg — 
Csepel 3—0, Egyetertes — Pecs 
0—1, Honved — Tatabanya 2—0.

Primele clasate :
1. Ujpesti Dozsa 25
2. Vasas
3. Ferencvaros
4. Honved

25
25
25

19
15
13
11

2
6
6
9

4
4
6
5

72—16
47— 23
48— 28
48—27

40
35
32
31

Redacția și administrația : București, str. Vasile Conta nr. 16; telefoane: centrala 11.10.05, secția corespondenți 11.51.09, interurban 72 și 286 ; telex : sportrom buc. 180. Tiparul I. P. „Informația", București 40 368


