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in semifinalele zonei europene: România-Noua Zeelandă, la București

ZIAR All CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT

Din apropierea Arcului de Triumf s-a dat startul fetelor din cat. 15—17 ani, participante la 
Informația Bucureștiului Foto .

crosul
Vasile BAGEAC

ziarului • Remarcabila evolufie a sportivilor noștri in ultima zi

In împrejurimile stadionului Tineretului din Capitală
• Ilie Nâstass a ciștigat net la Tom Okker,

învins detașat pe

Toma Ovici l-a
Nick Fleury

0 REUȘITA ACȚIUNE SPORTIVA DE MASĂ
Peste 2000 de participant! la crosul organizat, ieri, de ziarul „Informația Bucureștiului"

neconcordant e și nelămuriri în pri- 
vința locurilor de start și a tra
seelor urmate de către concurent:. 
Astfel că acțiunea desfășurată 
stadionul Tineretului a căpătat 
caracter de reușită. Totuși, ca și 
alte ocazii, am remarcat faptul 
la categoria fetelor de 19—27
ani. s-au înscris la start mult prea 
puține sportive față de exigentele 
noastre. De aceea, este nece
sar ca eforturile organizațiilor

la 
un
in 
că 
de

U.T.C. din școli și întreprinderi pre
cum și ale comitetelor sindicale ale 
unităților economice să se intensi
fice in privința cuprinderii în prac
ticarea exercițiilor fizice a unui 
număr cit mat mare de reprezen
tante ale sexului feminin de aceste 
virste.

9,30, stadionul Tineretului 
întrecerilor — a devenit 

întîlnire a peste 2 000 de

Radu TIMOFTE

(Continuare in pag a 2-a)

diferite profiluri, întreprin- 
instituții ale orașului. Așa- 
la bun început, putem con- 
succesul de participare la

BOGATA ACTIVITATE LA GALATI

Ieri. în suita competițiilor spor
tive de masă adresate în această 
primăvară tinerilor din Capitală, am 
mai putut nota încă o inițiativă. Este 
vorba despre Crosul ziarului Infor
mația Bucureștiului, acțiune aflată 
la prima ediție și organizată de 
către Comitetul municipal București 
al Uniunii Tineretului Comunist și 
așa cum arată însăși denumirea, de 
către prestigiosul cotidian al Ca
pitalei.

La ora
— gazda 
locul de
tineri, elevi din școli generale, li
cee de 
deri și 
dar, de 
semna

4^ competiție, fapt care dovedește, o 
dată în plus, pozițiile solide pe care 
alergarea pe teren variat le-<a cuce
rit în rîndul tinerilor. Au fost pre- 
zenți la întrecere, alături de repre
zentanți ai forurilor inițiatoare a 
crosului, tovarășii Nicolae Matei si 
Petre Constantin, secretari ai Comi
tetului 
F.C.R., 
ere tar 
U.T.C., 
șef al 
reștiului.

întrecerile s-au desfășurat pe trei 
categorii de virată, băieți și fete, 
și veterani. Am dori să subliniem 
buna organizare asigurată curselor, 
fapt care a dus la eliminarea unor

municipal București al 
George Ghenoiu, prim-se- 

al Comitetului municipal al 
Nicolae Gîrceag. redactorul 
ziarului Informația Bucu-

Sfirșitul sâptămînii a fost marca' 
în orașul de pe Dunăre de un bo
gat program al activității sportive 
de masă. Simbătă și duminică, peste 
8 000 de tineri și tinere din Galati 
s-au aflat pe terenurile de sport 
ale orașului, iar numeroși alți ce-' 
tățeni au populat locurile de agre
ment. Principala acțiune a consti
tuit-o, fără îndoială, „Crosul lunii 
mai" desfășurat pe fââ-CZă. IOC C€ 
începe să devină gaa<u» tradițională 
a întrecerilor de alergări. Aproape 
5 000 de elevi și eleve din școli 
generale, profesionale și licee au 
fost prezenți la starturi. învingăto
rii curselor au fost : Elena Enache. 
I lisa beta Boscenco, Maria Caranfil. 
Alec Slănciu. Ion Crăciun și Ionel 
Dublea.

Concomitent s-a disput

ofesio

sul ucenicilor", in cadrul căruiac-au 
rut peste 1000 de concurenți 
3 de asociații sportive. Cei ma: 
s-au dovedit a fi Catinca Pe- 

rianu. O. Pleiber și V. Petreaț.
-Sărbătoarea salcâmului' 

mit o reușită acțiune cult 
tivă organizată tn cadrai pitoresc 
al păaun: de La Hanul Conacni și 
care a atras citeva mii de gălă- 
tem dornici să-si petreacă timpul 

mijlocul naturii. Cu acest 
pr.’ei, peste 100 de sportivi din 
sect’-i.e de performantă ale clubu
lui „Dunărea" au efectuat frumoase 
demonstrații de gimnastică, lupte, 
haltere, judo și box. De asemenea, 
echipe alcătuite ad-hoc au angajat 
aprrge jocuri de fotbal și volei.

din

s-a nu- 
al-s por

ILIE NĂSTASE TOMA OVICI

cvasidebutant în echipă, să aducă 
egalitatea. Apoi, Ilie Năstase să 
smulgă victoria în cel din urmă 
meci. Totul a reușit pe deplin.

Mai întîi, un prolog cu suspens. 
Cu o oră înainte de start se anunță 
că Jan Hordijk, adversarul lui 
Ovici, nu poate juca, fiind acciden
tat. întrebăm irhediat pe arbitrul 
principal, englezul Pat Hughes, ce 
se întîmplă în situația creată. Este 
punct pentru echipa noastră sau 
Hordijk poate fi înlocuit ? Răspun
sul nu intîrzie : olandezii prezintă 
certificatul medical care atestă ac
cidentarea jucătorului lor. In teren 
intră Nick Fleury, nr. 4. De ce nu 
Fred Hemmes (nr. 3)? Foarte sim
plu: fiindcă pierduse cu 6—3, 6—2 
meciul demonstrativ între jucătorii 
de rezervă disputat simbătă după- 
amiază, după partida de dublu, în 
fața tînărului nostru echipier Tra
ian Marcu. După această înfrîn- 
gere, căpitanul echipei olandeze, 
Dick Lameris, nu mai avea curajul 
să apeleze la Hemmes.

Așadar, al patrulea meci opune 
pe românul Toma Ovici olandezu
lui Nick Fleury. Un meci jucat 
după toate canoanele luptei pentru 
echipă. Ovici a gîndit tot timpul 
jocului, a contracarat orice șanse 
de atac ale adversarului său, jucă
tor înalt, cu mare alonjă, obligîn- 
du-1 să stea cit mai departe de 
fileu. Românul a contraatacat apoi 
eficace, exact atunci cînd 
Mereu 
Fleury 
A fost 
sat, a

trebuia, 
tactic, 

greșeli, 
primul

T. SIRIOPOL — coresp. județean

Liceul de atletism din

gazdă a reuniunilor

• Virginia

Cr»-

RomânieiConcursul international de marș

Pentru a doua oară tn acest sezon, Tudor Stan : t e recordt
național la ciocan Foto : Dragoș NEAGU

• Rezultatele excelente

.Am așteptat cu interes acest al 
v-lea- concurs internațional de marș 
al ’României. Listele nominale de în
scrieri anunțau sosirea la București 
a’cîtorva dintre cei mai renumiți spe
cialiști ai lumii. în. compania lor, pri
mii noștri „pietoni", Constantin Stan 
si Ion Găsitu trebuiau să primească 
certificatul, saltului de calitate care 
le-a adus în această primăvară re- 
c’Oțțiurile. național — mai întîi — și 
cel mondial la 10 km. Și, mărturisim, 
așteptările nu ne-au fost înșelate.

Startul s-a dat la ora 9. 61 de par- 
tanți din 10 țări; distanța: 20 km 
(8 ture a 2,5 km). La conducere se 
instalează dinamovistul Nicolae Ma
xim care trece primul la 5 km în 
21:28, urmat de Stan și Găsitu (21:57) 
și de un mic grup care cuprinde și 
pe mărșăluitorii din R. D. Germană 
(principalii favoriți). La jumătatea 
curați, Maxim este descalificat, dar 
el fusese deja întrecut de către Stan 
și Găsitu care trec la 10 km în 43:36 
și respectiv 43:44. In poziția a treia, 
detașat de micul pluton anterior, tre
ce Siegfrid Zschiegner (R.D.G.) în 
44:19. Treptat Stan se desprinde de 
Găsitu, ordinea la km 15 fiind a- 
ceeași.: Stan 1.05:29, Găsitu 1.05:40. 
Zschiegner 1.05:50.

Ultimul sfert al cursei este pasio
nant. Zschiegner — ca și compatrioții 
săi Sperling și Stadtmuller — are un 
final infernal. 11 depășește pe Găsitu 
și se.apropie de Stan. Acesta, puter
nic'încurajat de sutele de spectatori, 
face, eforturi vizibile de a nu ceda 
conducerea, dar, cu 2 km înainte de 
sosire, Zschiegner trece pe primul 
loc și termină învingător detașat.

SCHEVENINGEN, 20 (prin telefon, 
de la trimisul nostru).

Echipa României a învins T După 
trei zile de grea întrecere, te- 
nismenii noștri, in frunte cu llie 
Năstase, sint calificați pentru semi
finalele zonei europene a „Cupei 
Davis" (grupa A). Eliminată, pe te
ren, cămine reprezentativa Olan
dei, in care Tom Okker a trebuit

înfringerea. jn ul-să-și recunoască 
timul meci, cel decisiv.

Să reluăm citeva secvențe din a-

S-a plecat de la un handicap 
greu : 1—2. Trebuiau neapărat ciș- 
tigate ultimele două partide de

Concursul atletic de primăvară de pe stadionul Republicii

NUMEROASE RECORDURI
loan 185 cm ia înălțime • Juniorii de la

Tradiționala 
noastre atletice — stadionul Repu
blicii — a trăit ieri după-amiază, 
in ziua a II-a a concursului repu
blican de primăvară al seniorilor, 
sub semnul înnoirii recordurilor. 
A fost o veritabilă ploaie de re
corduri. statisticienii fiind obligați 
să opereze modificări atît în tabe
lele seniorilor, cit și în cele ale 
juniorilor. Chiar dacă performan
tele nu sînt senzaționale, ele mar- 

ază o evidentă ascendență va- 
rr.ai ales — atestă in- 
tatea ridicată a noii 
tleți și atlete. Bucurie 

irimentul semifon- 
o oarecare măsură.

î trebui să 
si cu două

plăcută, 
iri ceva 

ibune și cu 
umusețe. cu 

de per
le acor-

ale reprezentanților noștri C. Stan și I. Gasitu

Stan sosește al doilea iar Găsitu al 
treilea, rezistînd finișului lui Sper
ling.

REZULTATE TEHNICE ; 1. SIEG
FRID ZSCHIEGNER (R. D. Germa
nă) 1.27:21, 2. Constantin Stan (P.T.T.) 
1.28:01,4, nou record al României, 
X Ion Găsitu (Steaua) 1.28:12,0, 4.
Gerhard Sperling (R. D. Germană) 
1.28:16, 5. Karl Heinz Stadtmuller 
(R. D. Germană) 1.28:37,2, 6. Evgheni 
Ivcenko (U.R.S.S.) 1.29:19. 7. Con

Clmpulung 6 recorduri

dăm cinstea cuvenită, se situează 
și alte rezultate de bună valoare. 
La săritura în înălțime femei, Vir
ginia Ioan s-a dovedit într-un pro
gres evident. De la 1,81 m— cît,-era 
recordul său personal — ea a ur
cat Ia 1,85 m, performanță de prim 
rang in lume și — după cite știm 
— cea mai bună la această oră in 
arena internațională. La 1,90 m, 
Virginia Ioan a avut o primă în
cercare foarte aproape de reușită 
și acest lucra ne dă posibilitatea 
să-i întrevedem o ascensiune rapidă 
in plutonul de elită. Cornelia Po
pescu a reintrat și ea (în afară de 
concurs) cu un rezultat promițător: 
1.82 m.

Deosebit de disputată a fost pro
ba de săritură in lungime băieți. 
Pină Ia încercarea a 6-a conducea 
1 alentin Jurcă cu 7,71 m, dar Va- 
file Săruean — ambiționat de eșe
cul ce se întrezărea — a realizat 
în ultima săritură 7.81 m. La 3 000 
m — deși s-a apropiat și cu rezul
tatul realizat de nivelul internațio
nal — Natalia Andrei a avut 
ia finiș mari rezerve. Măi sînt și 
alte probe care ar merita un co
mentariu, dar cronica de astăzi va

Romeo 
Hristache

VILARA 
NAUM

(Continuare fn pag a 2-a)

stantin Baache (Dinamo) 1.29:30,6. 8. 
Olav Laiv (U.R.S.S.) 1.31 .-00. 9. Vasile 
Ilie (Dinamc) 121:01, 10. Leonida Ca- 
raiosifoglu (Dinamo) 12121, 11. Lio- 
d.r Pescara (C.S.O- C-lung Muscel) 
12126, 12. Armando Zambaldo (Italia) 
1.32:01.

Clasat pe locul 33, Iulian Călineață 
(Dinamo) a stabilit un nou record 
de juniori II cu 1-42:142-

Vladimir MORARU

Siegfrid Zschiegner (tricou de culoare închisă) cîștigătorul cursei, conduce 
plutonul in urmărirea lui C. Stan și I. Găsitu

La încheierea partidelor, căpitanul 
echipei României. Cristea Caraiulis, 

făcut următoarea declarație : 
„Sint fericit că am reușit o victorie 
in condiții atit de dificile. Am mai 
mult de 43 de ani de tenis însă nu-mi 
aduc aminte să fi văzut un joc de 
atit de mare clasă ca acela prestat 
de Hie Năstase în tiltimul meci al 
întîlnirii. Toma Ovici a fost foarte 
bun, a aplicat corect tactica indicată 
pentru partida sa de duminică, n-a 
riscat inutil. Amîndoi jucătorii noș
tri au luptat cu multă dăruire. Des
pre’ Dumitru Hărădău 
deocamdată decît că-i

nu pot spune 
mai trebuie o

după-amiazăceasta excepțională
de tenis, care ne-a adus victoria aci 
la Scheveningen, în Olanda.

ROMANIA

Toate echipele participante la a Vil-a ediție masculină și a Vl-a fe
minină a Jocurilor balcanice de vo
lei, programate, începînd de azi, în 
sala „Olimpia" din Timișoara, așteap
tă cu emoție primele confruntări. Sint 
prezente la startul întrecerii repre
zentativele Albaniei, Bulgariei, Gre
ciei, Iugoslaviei, Turciei și, bineîn
țeles, României.

Calculele hîrtiel indică drept favo
rite principale, atît în competiția fe-~ 
telor, cît și în cea a băieților — echi
pele României și Bulgariei, posesoa
rele unui palmares internațional bo
gat în succese de prestigiu. Să nu 
uităm, însă, că aceste formații vor 
susține confruntările directe abia in 
ultima 
decise, 
tl urile 
ținute 
nu pot fi ignorate nici șansele celor
lalte participante, în special ale echi
pelor Iugoslaviei, care vor lupta cu

zi a Balcaniadei, cînd vor fi 
probabil, noile campioane (ti- 
sint, in momentul de față, de- 
de sportivii bulgari). Firește,

Fotbaliștii lotului reprezentativ 
au evoluat ieri la Brașov

• Un util meci de antrenament în compania Steagului roșu 

(scor 5-0) a încheiat prima parte a pregătirilor • De astăzi, 
antrenamentele continuă la Snagov

Ca de multe ori înaintea jocu
rilor de mare dificultate, compo- 
nenții lotului reprezentativ de fot
bal au încheiat scurta lor perioadă 
de pregătiri în aerul curat și întă
ritor al Polenei Brașov cu un meci 
de antrenament în compania Stea
gului roșu. A fost și o reinaugu- 
rare a gazonului de pe Stadionul 
Municipal. Lăudat de mulți dintre 
brașovenii cu cară am vorbit îna
inte de a-1 vedea cu propriii cehi, 
ne-am convins că în adevăr el se 
prezintă admirabil; e nevoie insă 
de o îngrijire atentă și pe viitor, 
astfel ca el să continue să rămînă 
una dintre cele mai frumoase și 
mai atrăgătoare suprafețe de joc 
din țară.

în aceste admirabile condiții. în 
prezența a peste 5 000 de specta
tori — care i-au aplaudat deseori 
pe tricolori la acțiunile reușite —

la ora 10,30, și-au făcut apariția pe 
teren, sub conducerea arbitrului 
local N. Iliescu, următoarele for
mații :

LOTUL REPREZENTATIV : Ră- 
ducanu — Sătmăreanu, Antonescu, 
Dinu, Deleanu — Dumitru, Nun- 
welller — Troi, Dobrin, Dumitrache, 
lordănescu. în unsprezecele trico
lor, în min. 33, Țarălungă a luat 
locul lui lordănescu (care s-a reac- 
cidentat) și l-a păstrat pînă la 
sfîrșit, în vreme ce postul lui Nun- 
weiller l-a preluat Anca, în min. 52, 
rămînînd și el în echipă pînă la 
fluierul final.

STEAGUL ROȘU : Adamache — 
Hîrlab. Jenei, Olteanu, Rusu — Ca- 
dar, Balint — Zotincă, Ghergheli, 
Pescaru, Gyorfi. în a doua repriză, 
antrenorul Nicolae Proca i-a utili
zat și pe Albit. Vasilică. Iămbor, 
Gogea, Mateescu, Arineanu.

perioadă îndelungată de pregătire 
pentru a putea fi apt să joace dublu 
in condiții eficiente alături de Ilie 
Năstase. Pentru intîlnirile noastre 
următoare din «Cupa Davis44 consider 
de asemenea necesară mărirea lotu
lui iiostru la șase jucători apți de 
a intra pe teren. Firește, o verifi
care prețioasă o vom face in cam
pionatele internaționale ale Franței, 
de la Roland Garros, unde tenisma- 
nii noștri vor fi puși din nou in 
fața unor adversari de valoare. A- 
vem toate motivele de a spera în
tr-un rezultat bun și în continuare 
în viitoarele etape ale „Cupei Davis44»

simplu, două întîlniri echilibrate 
între jucători de forțe apropiate. 
Trebuia mai întîi ca Toma Ovici,

dejucat pe plan 
a comis numeroase 
condus cu 4—0 în 
avut o sclipire trecătoare, 

apropiindu-se la 4—2, pentru ca
apoi să cedeze primul set. Mai dir- 
ze au fost următoarele două seturi, 
ambele începute la scor defavora
bil pentru Ovici: 0—1. De fiecare 
dată, insă, jucătorul nostru a reu
șit să reia inițiativa, aplicînd cu 
consecvență tactica adecvată, reu
șind în cele din urmă să cucereas
că o victorie în trei seturi. Scor fi
nal: Toma
Nick Fleury (Olanda) 6—2, 
6—4.

Au intrat apoi în teren vedetele 
întîlnirii, Ilie Năstase și 
Okker, primele rachete între care 
trebuia decisă soarta întregii
tîlniri. A fost un meci de înaltă 
clasă. Evoluția scorului în primul 
set a fost pasionantă. Condus cu 
3—0 după un break in ghemul doi,

Ovici (România) —
6—3,

Tom

în-

Radu VOIA

(Continuare în pag a 4-a)

Azi, la Timișoara

Încep întrecerile jocurilor
BALCANICE DE VOLEI

multă ambiție pentru a avea o com
portare cît mai bună.

în deschiderea programului de 
după amiază, voleibaliștii noștri vor 
susține prima lor partidă în compa
nia echipei Greciei. Nu ne îndoim 
că reprezentanții României vor ști 
să găsească cele mai bune mijloace 
pentru realizarea victoriei. Dar ceea 
ce doresc, în primul rînd. iubitorii 
voleiului de la Udișteanu, Bartha, 
Tirlici, Dumănoiu, Oros și coechi
pierii lor — toți cu o bogată ex
periență internațională — este ca ei 
să evolueze la un nivel care să ofere 
îndreptățite speranțe pentru partidele 
următoare. Avem speranța că jucă
tori! români nu vor precupeți 
un efort pentru a-i satisface pe 
meroșii spectatori din Timișoara, 
cum și pe cei care vor urmări 
ciurile în fața micilor ecrane.

Fetele vor intra in „focul" luptei 
abia miercuri după amiază, cînd vor 
avea ca adversare pe voleibalistele

PROGRAMUL DE AZI
ora 10 : Iugoslavia — Turcia (m) 

Bulgaria — Iugoslavia (f)
ora 16 î GRECIA —- ROMANIA (m)

Bulgaria — Albania (m)

nici 
nu- 

pre- 
me-

iugoslave. Sextetului, condus de N. 
Humă, D. Ivănescu și M. Chezan, i 
se oferă prilejul de a arăta, încă 
de la primele confruntări internațio
nale ale sezonului, 
feminin are, încă, 
pentru a urca în 
tală și mondială.

Așadar, azi, de
Olimpia din Timișoara, gazda a nu
meroase manifestări sportive de pres- 

ca oaspete formațiile de 
îșl dispută titlurile băi

le urăm, tuturor, succes !

ci! voleiul nostru 
suficiente resurse 
ierarhia continen-

Ia ora 10, sala

tigiu, are 
volei care 
canice. Să

E.nanuel FANTĂNEANU

Dobrin l-a depășit pe Olteanu și se îndreaptă spre poarta Steagului roșu. 
Secvență din a doua repriză a jocului de ieri, de la Brașov.

S-au jucat 90 de minute. în cla
sicele două reprize de cîte 45 de 
minute. Scor 5—0 (2—0) în favoa
rea lotului reprezentativ. Autorii 
punctelor : Dumitrache (2). Dumi
tru, Deleanu, Jenei (autogol).

Foto : S. BAKCSY

în primul rînd trebuie să subli
niem utilitatea, într-o bună măsură, 
a partidei. Tactic, Steagul roșu a

Eftimie IOMESCU
(Continuare în pag a 3-a)
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Orientare turistica pentru toti

CULTURAL-SPORTIVAECRANUL** INVITAȚIE LA

Intreclnd Universitatea Timișoara ca 8-3
STEAUA S-A DETAȘAT 

DECISIV ÎN CAMPIONAT

locului putem aprecia 
asociației sportive „E- 
o reușită în acțiunea

Din capul 
experimentul 
cranul* drept 
de a impulsiona orientarea turistică, 
de a determina un număr cit ma* 
mare de oameni să o practice. însăși 
cifra partlcipănțllor — peste 100 — 
constituie un succes și un Îndemn de 
a se persevera pe această cale. Așa
dar, duminică dimineața, peste 100 
de băieți, fete și oameni trecuți de 
prima tinerețe au petrecut in pădu
rea Pusnicul ore plăcute, de destin
dere și de recreare în compania hăr- 
Jii și a busolei. Gradul de dificultate 
al concursului a fost redus, traseul 
imăsurînd doar 5 000 m c<i 8 posturi 
de control și o minimă diferență de 
nivel. Am remarcat rin rlndul Darti- 
icipanților pe septuagenarul’ Sigfrid 
Mateescu care de peste o jumătate 
de veac este un fidel adept al exer
cițiului fizic. Dialogul cu decanul de 
vlrstă al concurenților a constituit o 
convingătoare pledoarie pentru sport:

— Practic orientarea turistică de 
ÎS ani, dar înainte de a o fi desco
perit participam curent Ia drumeții 
montane și ascensiuni alpine. Acțiu
nea inițiată dc asociația Ecranul, care 
a patronat acest concurs deschis tu
turor, mi se pare nu numai deosebit 
de interesantă dar și demnă de con
tinuat. Din numărul total al partici- 
panților, foarte mulți vădesc reale 
aptitudini pentru acest sport. Remarc 
— bineînțeles — cîștigătorii dar, în 
special, pe micuțul Viorel Niculae (6 
ani neîmpliniți 1) care la o vîrstă 
cînd incă îi este necunoscută azbu- 
chea, reușește să descifreze, în linii

Pentrumari,... o hartă, 
cipanțiior, concursul de 
stitui — cred — o invitație ia 
mețiile duminicale.

Cupe șl diplome au răsplătit 
tigătorii acestui 
și a reușit să 
masă.

REZULTATE
1. Toma Pavel
2. Adrian Ichim, Gheorghe Neagoe și 
Victor Mizileanu ; fete: 1. Georgeta 
Guțu, Anca Flencheș, Alexandrina 
Cristea și Lucia Rotaru, 2. Sofia Ro
man, 3. Ioana Constantinescu și FIo- 
rica Dumitru.

restul parti- 
azi va con- 

dru-
clș- 
voitconcurs care s-a 

fie, o competiție de

TEHNICE : băieți — 
și Nicolae Dumitru,

In satul Co.uan (Drăgănești Olt) 
s-a desfășurat o interesantă dumi
nică cultural-soortivă. Săteni (peste 
900) din comunele învecinate (Dră
gănești, Mărunței, Stoicănesti) si 
invitați din orașul Slatina s-au în
trecut în cadrul unor competiții de 
ciclism, cros, handbal și fotbal si 
au asistat la demonstrații de box 
și lupte, susținute de sportivi din 
lotul național și de la clubul Alu
miniu Slatina.

R.C. POP G. GHIȚESCU — coresp.

O REUȘITĂ ACȚIUNE SPORTIVĂ
(Urmare din pag 1)

Cei 
într-un număr des- 
în calitate de spec- 
asista la interesante 
judo ale sportivilor

Dimineața petrecută, ieri, la sta
dionul Tineretului nu a avut un ca
racter unilateral, competitiv, 
prezenți (aflați 
tul de mare și 
tatori) au putut 
demonstrații de
de la Dinamo, de box (Clubul spor
tiv școlar, Dinamo, Progresul), gim
nastică modernă (liceele George 
Coșbuc, Aurel Vlaicu și nr. 30) și 
atletism (două ștafete ale Clubului

sportiv școlar și Școlii sportive de 
atletism).

Iată cîștigătorii Crosului Infor
mația Bucurestiului : Antosneta Ia- 
cob (Școala generală 177) la cat. 
15—16 ani, fete și Cristian Pir j oală 
(Liceul Spiru Haret) la băieți : 
Doina Pricop (Liceul Caragiale) la 
cat. 17—19 ani. fete și Maaole Zîsu- 
iescu (Liceul Neculce). la băieți: 
Eliza Enache (întreprinderea Insta
lații) la cat 20—27 de ani, fete și 
Gabriel Vîlcu (Izolatorul) la băieți, 
în întrecerea pe sectoare, locul I a 
fost ocupat de sectorul 8 urmat în 
ordine, de sectoarele 5 și 2.

Mai întotdeauna cei ce iubesc în
trecerile sportive comit greșeala — 
atunci cînd se duc să vizioneze cîte 
un derby — de a crede că automat 
vor asista si la un spectacol .jnare", 
corespunzător firește Valorii Celor 
care se înfruntă. Ei bine, de cele 
mai multe ori, lucrurile nu se pe
trec astfel. Din păcate aceasta a 
fost situația și în privința celui mai 
important joc al campionatului nos
tru de rugby, acela care opunea 
Stelei (prima clasată) echipa Uni
versității din Timișoara, campioana 
anului trecut și. în momentul de 
față, deținătoare a locului doi în 
clasament. Ne-am dus ieri dimi
neață în „Ghencea" plini de spe
ranțe, „cu sacul mare" și ne-am 
înapoiat cu el aproape... gol! Sin
ceri să fim am fost decepționați, 
așteptînd — oricum — mai mult 
din partea a două pretendente la 
titlu. Si dacă totuși spectacolul rug- 
bystic a fost parțial salvat, lucrul 
acesta se datorește aproape exclu
siv XV-lui militar aflat, ieri într-o 
condiție mai bună, care a știut „ce 
vrea** și a jucat în consecință... la 
cîștig. Prin victoria realizată (vic
torie, de altfel, previzibilă). Steaua 
și-a consolidat decisiv șansele la 
cucerirea titlului și nu vedem cum 
ar mai putea pierde un campionat 
pe care I-a dominat cu destulă au
toritate. „U“ își păstrează locul doi 
în clasament, iar Dinamo (învingă
toare sîmbătă cu 10—7 în fata Vul
canului) poziția a treia ; iată că în

acest fel s-a respectat destul de 
exact, ierarhia valorilor actuale.

Derbyul etapei (și al campiona
tului) a debutat promițător cu 
atacuri alternative de la un but 
la altul, dîndu-ne impresia că vom 
asista la un joc foarte bun. Primii 
au atacat șalangerii. care chiar în 
minutul doi duc balonul, prin a- 
ripa Suciu, pînă lîngă ținta Stelei. 
Dar a fost un simplu „foc de paie'

REZULTATE TEHNICE (etapa 
XXI-a) : Dinamo — Vulcan 10—7 (3—0); 
Steaua — Universitatea Timișoara 
(4—3) ; Gloria — C.S.M. Sibiu 
(3—0) ; Precizia Săcele — C.S.M. 
ceava neprezentare ! ; Știința petroșani 
— Rulmentul Bîrlad 12—6 (6—0) ; Fa
rul Constanța — Sportul studențesc 3—3 
(3—0); Politehnica Iași — Grivița Ro
șie 6—6 (0—0).

CLASAMENTUL
1. STEAUA 21 18 2 1 443:100 39
2. Univ. Timiș. 21 16 0 5 262: 90 53
3. Dinamo 21 13 3 5 213:131 50
4. Știința P. 21 11 4 6 200:104 47
5. Poli. Iași 21 9 6 6 159:166 45
6. Grivița Roșie 21 9 5 7 230,:134 44
7. C.S.M. Sibiu 21 9 4 8 108.112 43
8. Farul 19 9 3 7 222:134 40
9. Vulcan 21 9 0 12 137:224 39

10. Sportul stud. 21 7 3 11 154:182 38
11. Rulmentul B. 20 8 1 11 103:171 37
12. Gloria 21 3 6 12 140:262 33
13ș Precizia S. 20 2 3 15 66:272 27
14. C.S.M. Sv. 21 1 2 18 94:450 24
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Steaua—Universitatea Timișoara. Bucureștenii
Foto : Ion MIHĂICĂ

Fază din meciul 
inițiază un atac

tocmai acei 
la care aș-

>3*

HANDBAL Invingînd pe 10-9

MASCUUN

FEMININ

Ieri s-au disputat meciurile _ din 
cadrul celei de a 26-a etape a diviziei 
A de handbal.

atea T

In formă excelentă. Doina Cojocaru a adus ieri echipei sale o 
țării. Iată o imagine surprinsă la poarta Universității Timi'c^ra, în 

gol pentru I.E.FS.
Bunea, Mohanu, iar U 
mișoara cu Hristov — Ibadula. Stoico- 
vici, Rigo, Hrivnak, Metzenrath, Popa. 
Se joacă timid, se trage la poartă cu 
frică. In min. 5, Cojocaru „sparge 
gheața" și, cu un șut plasat, o învin
ge pe Hristov. Un minut mai tirziu. 
Universitatea beneficiază de o arun
care de la 7 m, dar Ibadula trage 
în bară. Totuși, timișorencele egalea
ză prin Rigo. Abia în min. 11, IEFS 
trece din nou Ia conducere printr-un 
gol splendid înscris de Cojocaru. Este 
eliminată pentru două minute Ale
xandrescu și, în 5 jucătoare de cîmp, 
I.E.F.S— majorează scorul! Cojo
caru o lansează pe contraatac pe 
Bota și aceasta înscrie (3—1). De aici, 
jocul ia un alt curs. Campioanele 
acționează mai sigure pe sine, și be
neficiază de o „explozie* a lui Hriv
nak care, în min. 13 și 15, înscrie două 
goluri fulgerătoare. Universitatea ac
ționează ferm — dar corect — în a- 
părare, variat în atac. Dacă n-ar fi 
această extraordinară Doina Cojoca
ru, timișorencele ar învinge detașat, 
ușor, fără emoții. Așa, însă, prin șu
turi necruțătoare. Doina aduce con
ducerea echipei sale în min. 16 și, 
după egalarea survenită prin golul 
Tereziei Popa, un nou avans In min 
19. Dar, mai ales nervos (la schimba
rea lui Hristov Cu Sima), cedează

Arena de la Tineretului a fost ieri 
dimineață din nou arhiplină. Peste 
2 000 de spectatori au onorat cu pre
zența lor veritabilul derby al der- 
byurilor, meciul dintre I.E.F.S. și U- 
NIVERSITATEA TIMIȘOARA, care 
avea să hotărască pe campioana țării 
cu numai o etapă înaintea încheierii 
celui de al III-lea tur al diviziei A

I.E.F.S. a smuls in extremis, o 
victorie la limită — 10—9 (5—7) —
grație îndeosebi jocului excelent al 
Doinei Cojocaru. Și astfel, în propor
ție de 99 la sută (bucureștenccle mai 
au de susținut un meci cu Rulmentul 
la Brașov), elevele antrenorului Ion 
Bota vor fi campioane ale României, 
aducînd LE.F.S—ului primul titlu la 
handbal feminin. Este, un succes me
ritat, pentru care echipa — în frunte 
cu Doina Cojocaru, un mare talent al 
handbalului nostru — și antrenorul 
merită felicitări.

Meciul a început în tensiunea fi
rească a unui derby. I.E.F.S. a intrat 
în teren cu formația Oprea — Bota, 
Cojocaru, Alexandrescu, Schramko,

au fost golul 
Cojocaru a restal 
26 și 28). și greș 
tinerea mingii la 
tacuri de 4—5 cii 
rea Dorinei Dantiau 
cos iei (Damian a I 
misibile care aa d 
atacuri 
cu 9—8
toria îi 
na Cojoc _ 
o conclurie a par 
meci egal ar fi fost 
după aspectul ge 
fost o î-.tilr.ire 
rat Scăderile s- 
stării exagerate 
jorității jucătoa 
— în afara Doinei Cojoc 
situează deasupra oricăi 
țieri — Elena Oprea, Natalia Alexan
drescu și Maria Bota (I.E.F.S.). Terezia 
Popa, Cristina Mctzenrath și Hilda 
Hrivnak (Universitatea Timișoara).

Au înscris : Doina Cojocaru 7, Ma
ria Bota 2, Aneta Schramko 1 — pen
tru I.E.F.S., Terezia Popa 3, Hilda

ECHIPELE BUCUREȘTIULUI (f) Șl MOSCOVEI (b)

CÎȘTIGĂTOARE ÎN
Desfășurate pe uh timp splendid, 

meciurile ultimei etape a competi
ției internaționale de handbal 
„Turneul Capitalelor** au atras în 
tribunele terenului Dinamo un mare 
număr de spectatori. Iar jocurile 
decisive pentru configurația clasa
mentului fina) s-au ridicat, nu o 
dată, la un nivel foarte bun, ți- 
nînd cont mai ales de faptul că 
echipele participante erau alcătuite 
din juniori.

In cel dintîi meci s-au întîlnit 
formațiile masculine București Ii 
si Varșovia, iar evoluția scorului 
(2—0, 3—5, 5—5, 7—6) — care a 
alternat, după cum se vede — s-a 
încheiat cu o egalitate pe tabela de 
marcaj» atît la pauză (8—8), cit și 
în final (16—16). O „remiză" ce ni 
se pare echitabilă.

Următoarea partidă, care a opus 
selecționatele feminine ale Buda
pestei și Varșoviei, a evidențiat din 
nou marea capacitate ofensivă a 
tinerelor handbaliste maghiare, care 
au obținut victoria într-o manieră 
concludentă i 15—3 (7—2).

Reprezentativa feminină a Bucu- 
reștiului, de departe cea mai omo
genă Și mai bine pusă la punct e- 
ehipâ din competiția fetelor, a avut 
sarcina — care nu se anunța prea 
dificilă — de a face față selecțio
natei orașului Moscova. Și de aceas
tă dată elevele profesorului Dan 
Bălăsescu (secundat de prof. Gh. 
Predescu) au abordat întîlnirea cu 
încredere și bună dispoziție. Ele au 
înscris gol după gol, țesînd faze 
spectaculoase îh atac și, în același 
timp, apărîndu-se cu multă atenție. 
Scorul final ne scutește de alte co
mentarii i 19—6 (10—4).

Așteptat cu tnare interes, der- 
by-ul masculin dintre prima garni
tură a Bucureștiului și cea a Mos
covei a fost un adevărat meci de...

„TURNEUL CAPITALELOR** LA HANDBAL
seniori. Șuturi în forță de Ia dis
tanță (Drăgăniță, Enea și sovieticul 
Ulianenko), apărări ferme, 
tești, și circulații „ca 
iată ce au oferit cele 
ții. Mai robuști și — 
tem! — mai maturi, 
moscoviți au obținut în 
victorie pe deplin meritata,

bărbă- 
la carte" — 
două forma- 
să recunoaș- 
handbaliștii 

final o
CU

(Urmare din pag. 1)

fi completată, în zilele următoare, 
cu alte analize ale acestui concurs.

Pînă atunci, un edificator tabel 
al performanțelor record :

SENIORI
• Ciocan : 67,26 m — Tudor 

namo)
• 20 km marș : 1.28:01,4 —

Stan (P.T.T. București)
400 mg : 61,2 — Gabriela
(L.C.E.A.)
3 000 m : 0:25,2 — Natalia
(„U“ Craiova)

JUNIORI I
400 mg : 61,2 — Gabriela Țărăngol 
(L.C.E.A.)
3 000 m : 9:46,6 — Viorica 
((L.C.E.A.)

JUNIORI II
400 m : 55,2 — Niculina LlihgU 
1 50(1 m : 4:22,4 — Viorica 
(C. A. Roman)
2o km marș : lh 42:14,2 — 
Călineață (Dinamo)
400 mg : 65,6 — Ana Ristache 
greutate : 13,64 tn “ “ 
(Șc. sp. atletism)
800 m : 2:12,0 — Vasillca 
(L.C.E.A.).
Desprindem din parcurgerea re

cordurilor realizate duminică fap
tul că jumătate dintre ele (6) au 
fost realizate de reprezentanții Li
ceului Central 
Atletism din Cîmpulung Muscel. 
Este, desigur,

Stan (Dl-
Constantin

Țărăngol

Andrei

Jitaru

(LCEA)
Neagu

Iulian

Sofia
(LCEA) 
Mitrică

Bocra

Experimental de

o veritabilă... per-

20—17 (10—9). Ordinea în clasa
mentele turneului este următoarea: 
FEMININ — 1. BUCUREȘTI, 2. 
Budapesta, 3. Varșovia, 4. Mosco
va; MASCULIN — 1. MOSCOVA, 
2. București I, 3. București II, 4. 
Varșovia.

Horla ALEXANDRESCU

CONCURSUL
formanță. Nu este nici prima și — 
sperăm — nici ultima. Ne face 
plăcere să subliniem, din nou, 
la L.C.E.A. se muncește mult și 
spor. Producția acestui liceu 
atletism este de o calitate din 
In ce mai bună și credem că 
exagerăm afirmînd că el este 
prezent unul dintre principalele 
generatoare de elemente de per
formanță ale atletismului românesc. 
Socotind că experimentul a dat 
roade strălucite, poate că forurile 
în drept se vor gîndi că ar fi ne
cesare și în alte colțuri ale țării 
astfel de licee care ar aduce atle
tismului — și nu 
sportului românesc 
Considerabile.

FIȘIER
BĂRBAȚI : 200 m : 1. 

(Inst. Ped. Pitești) 21,4. 2. 
cu (Steaua) 
Timiș.) 21.6, 
tești) 21,6, 5. 
6. C. Novac 
(CAU) 21,7 ;

că 
cu 
de 
ce 
nu 
în

numai lui. ci
— beneficii

Gh. Dulgheru
Gh. Zamlires- 

21',4. 3. Ad. Darvaș (Poli. 
4. E. Răducu (C.S.M. Pl- 
C. Obreja (SSA BUc.) 21,7, 
(Rapid) 21,7, 7. S. Păsulă 

(unu, 41,1 , 400 m : 1. Al. Sălcudeanu 
(Dinamo) 47,5, 2. Gh. Tănăsescu (CAU) 
47,8, 3. N. Nicolae (Dinamo) 43,1, 4.
T. Puiu (Rapid) 48,3, 5. M. Bălan (Mus
celul C-lung) 48.5, 6. D. păcurariu (CAU) 
49,2 ; 800 m: 1. D. Tit (Muscelul C-lung) 
1:49,6, 2. I. Damaschin (Steaua) 1:50.0, 
3. P. Lupan (Steaua) 1:50,2, 4. Gh. 
Ungureanu (Dinamo) 1:50.4, 5. N. Onescu 
(Rovine Craiova) 1:50,6, 6. A. Dinescu 
(CAU) 1:51.8; 5 000 m : 1. N. Mustață 
(Dinamo) 14:12.6. 2. Fl. Sandru (Steaua) 
14:23,4, 3. I. Bichea (CSM Sibiu) 14:32,0,

A DEVENI CAMPIOANA
Hrivnak 2, Cristina Metzenrath 
landa Rigo 1 și Nadire Ibadula 1 
pentru Universitatea.

Au arbitrat: M. Grebcnișan „ 
Mures) si P. Radvany (Cluj). H. N.

TEXTILA BUHUȘI — RULMENTUL 
BRAȘOV 14—6 (4—4). Echilibrat în 
prima repriză, jocul a evidențiat după 
pauză forma foarte bună a echipei 
din localitate, care a obținut o vic
torie comodă. Principalele realizatoa
re : Munteanu (5). și Șerban (4) — 
Textila, respectiv Oancea (3). I. VIE
RI: — corespondent.

VOINȚA ODORHEI — PROGRESUL 
BUCUREȘTI 14—4 f5—Z). Echipa gaz
dă a dominat IntUnirea de la un ca
nă t la celălalt, e drept. în condițiile 

e formația bucureșteană n-a dat 
l’lcâ prea dirză. Principalele re- 
oare : Miklos (fi si Magyari (5) 

Voința, respectiv Szebeny (4). A. 
PIALOC.A — coresp.

MUREȘUL TG. MUREȘ — RAPID 
BUCUREȘTI 14—11 (7—6)1 Rezulta, 

castituie, fără doar și poate, o 
izâ. dar explicația iui stă în 
-area Bătăliei Șoș, Cu toată a- 
i victorie, mureș eticele nu mai 
îsă. nici o sxm-’i de supravie

țuire în divizia A. Principalele rea
lizatoare : Bartha .5) «t Sic' 'oți (3) — 
Mureșul, respectiv Stăoișei (4). A. 
SZABO-coresp
UNIVERSITATEA BUCUREȘTI — 
CONSTRUCTORII TTMIȘOABA 2»—9 

(II—Sk

icele

2, lo-

(Tg.

CAROM S3—U 02—5). 
olîx rceri*a’-i a boea- 
U ăipâ 12 minute de 

echEibrat aeor 3—3X s-ea 
It: t—1 în re 

na cafijowazi și-a

r«a.iaatori : DrigMiță 
Kksiă (3). Gațu (3). Goran (3) și 

(,reu 3) Steaua, respectiv
FwaJClȘjv și Ghioc (31.

POLITEHNICA TIMIȘOARA —
t NIVERSITATEA BUCUREȘTI 14—9 

de— rugby, la meciul 
l Buccreșter.ii. deciși 
pe Gunesch cu orice 
sancționați cu 66 de 

ri de la 7 m și 7 
ce handbaliștîi din 
t 34 de faulturi, 
ăe la 7 m și două 

PrtttttipeHi realizatori : 
— Politehnica, respectiv 

C. CREȚI-coresp.
Ganes 
Vaăaa

IXDEPFNDENȚA SIBIU — DINA
MO Bl CI RE ȘTI 8—11 (5—4). Desfă- 

nbitâ, jocul a dat cîștig de 
hipel bu e. care a bo
de apo: mui Comei

Intr-o formă excelentă (a apă- 
-uncârt de la 7 m). Prlti- 
xatori: Oenă (3) — Inde- 
espec’.iv Dan Marin (4) și 
3). Hie lONESCl'-coresp.

jadețean.
DINAMO BRAȘOV — MIN AUR 

BAIA MARE 15—15 (7—7). Rezultatul 
final este cu atit mal echitabil cu 
cit ambele formații au oferit un joc 
plăcut, presărat cu numeroase faze 
frumoase, mult gustate de public. 
Formațiile au avut pe rînd inițiativa, 
conducînd prin rotație cu cite unu 
sau două goluri, dar de fiecare dată 
situația s-a echilibrat și în teren și 
petabela de marcaj. Principalii rea
lizatori : Messmer (3), Willisch (3) și 
Schmidt (3) de la Dinamo Brașov, 
respectiv Panțîru (7) și Răzor (3). M. 
FALICIU-coresp.

UNIVERSITATEA
TA BUCUREȘTI 28—10 (11—4). Meci 
fără istoric, cîștigat „la pas“ de hand- 
baliștii Universității. Cele mai mul
te goluri le-au înscris Tudosie (6) și 
Stuparu (6) pentru Universitatea Cluj, 
respectiv Duna (4).

pentru că rugbyștii militari și-au 
revenit repede și chiar în minu
tul 7 își vor anunța intențiile de 
a obține un succes net. Se produce 
o aglomerare pe partea dreaptă a 
terenului, apoi balonul este deschis 
rapid spre linia de treisferturi, care 
prin fundașul Durbac (intercalat) îl 
va purta irezistibil în terenul de 
țintă timișorean, profitînd de fap
tul că centrii formației studențești 
au fost mai mult... spectatori la 
fază. Așadar, prima încercare, a că
rei transformare va fi ratată. 
Steaua 4 — „U“ Tim. 0. Steaua 
pare a domina în continuare si
tuația. Dar impresia de „spectacol 
mare“ începe să scadă treptat, cu 
scurgerea timpului. Asistăm la lungi 
momente în care «nu se întîmplă 
nimic interesant** și jocul pierde din 
calitate. Gazdele joacă mai bine, 
mai precis, totuși studenții bene
ficiază de două lovituri de pe
deapsă (la situații de ofsaid) din
tre care fundașul Duță o transfor
mă, în minutul 36, pe cea de a 
doua și scorul se modifică : Steaua 
4 — „U“ Tim, 3.

După pauză aspectul partidei se 
mai schimbă puțin. Studenții ies

mai mult la joc, dar 
„actori principali**, de 
teptăm mai mult, internaționalii 
chipei, manifestă prea puțină per
sonalitate pentru a putea între
prinde acțiuni decisive. Si astfel, fi
resc, Steaua revine în atac și după 
cîteva situații favorabile irosite, 
reușește, la fel ca în prima repriză, 
o nouă încercare (tot după o aglo
merare pe dreapta și purtarea ra
pidă a balonului pe treisferturi). 
prin aripa Teleașă, aruncat din pla
caj (întocmai ca într-un bodicek de 
la hochei) direct în terenul de țintă 
advers, cu balonul în brațe. încer
care, și: Steaua 8 — „U“ Tim. 3.

Arbitrul P. Declesis a avut de 
condus un joc greu, nervos, plin de 
neregularități. El s-a achitat. însă, 
bine de această misiune.

STEAUA : DURBAC — Teleașă, 
Budică, SUCIU, Braga — R. Io- 
nescu, MATEESCU — Cornelii!, 
POSTOLACHE, Achim — ȘERBAN, 
PINTEA — CIORNEI, MUNTEANU, 
CIOAREC.

UNIVERSITATEA : DUȚĂ — Su
ciu, Predoi, Cîndea. Peter — Ghetu, 
CEAUȘ — Rășcanu, VOLLMAN, 
Tătucu — Malancu, Ionică — lo- 
niță, POPOVICI. ENE.

Dimitrie CALLIMACHI

• Pe terenul Gloria s-a jucat 
exclusiv pentru rezultat, neglijîn-

du-se aspectul spectacular și cali
tativ al partidei. Mai buni pe îna
intare, metalurgiștii au condus de 
două ori cu 3—0 și 7—3, dar fina
lul a fost al sibienilor. Aii marcat 
Mușat (încercare) si Briceag (Iov. 
ped.) pentru gazde, respectiv Lupaș 
(încer.) și Munteanu (Iov. ped.). A 
condus bine D. Grigorescu, (Oct. 
GUȚU — coresp.).

© Studenții din Petroșani au ju
cat din nou Ia... Lupeni. A fost o 
partidă de un slab nivel tehnic. 
Atit punctele Științei, cit și cele ale 
Rulmentului din Bîrlad au fost rea
lizate din lovituri de picior. Martin 
(3 Iov. ped.) și Abribula (Iov. că
zută) au înscris pentru gazde, iar 
Chiriță și Beiu pentru oaspeți, am
bii din lovituri de pedeapsă. A con
dus C. Udrca (București). (E. NEA- 
GOE — coresp.).
• La Săcele am asistat la prima 

neprezentare a campionatului, oas
peții, C.S.M. Suceava, absentînd. 
Iată un caz grav de nesportivitate. 
Am dori, .ca, țhuujurile să nu ,ră- 
mînă fără urmări, iar sucevenii să 
înțeleagă că participarea la divizia 
A implică obligații. w

® La Iași, Politehnica nu s-a pu
tut desprinde deși a dominat. Au 
marcat Spiratos, o încercare trans
formată de Țopa pentru ieșeni, res
pectiv Țibuleac (Iov. ped.) si Stoica 
(Iov. căzută). (D. DIACONESCU — 
coresp.).

TURNEUL DIVIZIONARELOR MASCULINE

IN ULTIMA ZI, FAVORITELE AU ÎNVINS LA SCOR
Vineri, sîmbătă și duminică s-âu 

desfășurat, în sala Floreasca, me
ciurile etapelor 25, 26 și 27 ale cam
pionatului republican de baschet mas
culin. Iată rezultatele din ultima zi :

POLITEHNICA CLUJ — ACADE
MIA MILITARĂ 74—63 (32—33). în 
dorința lăudabilă de e părăsi divizia 
A lăsind, totuși, o impresie bună.

Un avans de 11 puncte (realizat de 
Sorin Vidican 6 p, Barna și Banu 
cite 2) care a fost menținut pînă la 
sfîrșit, în ciuda eforturilor vădite ale 
bucureșteniilor. Au înscris Roman 19, 
Barna și Banu cite 18, Vidican 8, 
Moisin 6, Moraru 3, Hortvath pentru 
Politehnica, respectiv Țurcanu și Te. 
odorescu cite 13, Mărgineanu 14, Nea-

Cimpeanu (Universita
tea) a pătruns sub 
panou și ca înscrie, cu 
toată opozifia lui Dufă. 
Fază din meciul Uni
versitatea Timișoara- 

Voința

CLUJ — VOIN-

baschetbaliștii de la Academia Mili
tară au realizat o partidă remarca
bilă (așa cum au făcut, de altfel, de 
mai multe ori în ultima vreme), ți- 
nînd pasul cu tînăra formație clujea
nă. Dar, a fost suficient un moment 
(de fapt trei minute) de ezitare a 
apărării (de care vijelioșiî studenți 
au profitat prompt, contraatacînd efi
cient), pentru ca tabela de scor să 
indice de la 40—39 (min. 25) la 50— 
39 (min. 28) în favoarea Politehnicii.

2, Milea 9, Nicoiescu 
bine C. Negulescu și

8. 
I.

DE PRIMĂVARĂ
Cioca (Dinamo) 14:32,6, 
(Dinamo) 14:37.6, 6. M.

5. I. 
șerb 

N. Mus- 
Marcu 
(Steaua) 

30:07,6, 5.
6. I.

4. I.
Jeger ,
(Steaua) 14:38,6 ; 10 000 m : 1. 
țață (Dinamo) 29:07,4, 2. S.
(Steaua) 29:14,6. 3. I. Floroiu 
29:43,2. 4. I. Cioca (Dinamo)
M. Pâduraru (CA Roman) 30:23,0, 
Baciu (CSM Cluj) 30:42,2 ; 400 mg. : 1.
D. Meiinte (CAU) rt.7 1. -. 7
(Steaua) 51,6, 3. Gh. Tănăsescu (CAU) 
51,7, 4. Gh. Monea („U“ Cluj) 52,2, 5.
N. Cristea (CAU) 52,3. 6. I. Coveanu
(CAU) 52.5 ; 3 000 m. obstacole : 1. Gh. 
Cefan (Rapid) 8:42,8, 2. P. Murgoci („U“ 
lași) 8:50,0, 3. V. Bichea (CSM Sibiu) 
8:52,2, 4. O. Scheible (St. roșu Bra
șov) 8:54,4, 5. Ad. Laurențiu (Poli.
Timiș.) 9:04,7, 6. Ad. Sîrbu (CAU) 9:10,4: 
LUNGIME : 1. V. Sărucan (CSM Cluj) 
7,81 m, 2. v. Jurcă (Steaua) 7,71 m, 3. 
M. Zaharia (Rapid) 7,57 m, 4. Al. A- 
bagiu (CAU) 7,48 m. 5. C. lonescu (CAU) 
7.33 m, 6. M. Scoarță (Viitorul Buc.) 
7.22 m ; DISC : 1. I. Naghi (Steaua) 
57,78 m. 2. V. Sălăgean (St. roșu Bra
șov) 55,42 m, 3. Z. Hegheduș (St. roșu 
Brasov) 53,24 m, 4. L zamfirache (Dina
mo) 50,40 tn, 5. M. iordan (Dinamo) 
49,42 m. 6. I. Măglașu (Dinamo) 48,42 
tn : CIOCAN : 1. T. Stan (Dinamo) 67,26 
m — record de seniori, 2. St. Siseovici 
(CAU) 61.72 m, 3. V. TibUlschi (Dinamo) 
59,62 m, 4. G. Călin (SSA Buc.) 58,68 
m, 5. Era. Veleiu (Metalul) 57.26 m, 6. 
I laru (CAU) 54,90 m ; 4x100 m : 1. 
CAU 41,5. 2. Politehnica Timiș. 41.7. 3. 
U. Cluj 42.3. 4. SSA Buc. 42,6 ; 4X400 m: 
1. CAU 3:17,0, 2. Dinamo 3:20,8, 3. CSM 
Pitești 3:23,9.

FEMEI : 200 
(Metalul) 24,4, 
3 B. Mare) 24,9, _______ ________
(inst. Ped. Tg. Mureș) 25,0, 4. tldlco 
krausz (CAU) 25.2, 5. Dorina Bursuc 
(CSS BUC.) 25.5, 6. Aurelia Filip (Lie. 
3 B. Mare) 25.5 ; 800 m : 1. Ileana 
Silal (CSM Cluj) 2:07,0. 2. Ciaudia Ia-

. 3. O.
8:54,4,

51,2. 2. V. Suciu

2. Dinamo 3:20,8, 3. CSM

m : 1. Mariana Condovici
2. Leontina Sălăjan (Lie.

3. Martha Szatmari

cob (CSM Pitești) 2:11.1, 3. Vasillca 
Bocra (LEA C-lung) 2:12,1 — record de 
junioare II, 4. Mariana Păulescu (Șc. 
sp. Reșița) 2:13,2, 5. EUsabeta Bakalar
(Lie. 3 B. Mare) 2:13,1, 6. Elena Tărîță
(CA Roman) 2:14,5; 3 000 m: 1. Nata
lia Andrei („U“ Craiova) 9:25,2 — re
cord de senioare. 2. Maricica Puică 
(Dinâmo) 9:33,4, 3. Ioana Arășanu (Stea
ua) 9:35,0. 4. Viorica Jitaru (LEA C- 
lung) 9:46,6 — record junioare I, 5. 
Valeria Ban („U“ Cluj) 9:50,0, 6. Pau
lina Toader (CSU Galați) 10:02,0 ; 4(W 
mg. : 1. Gabriela Tărăngoi (LEA C-Iung) 
61,2 — record de senioare și junioare I.
2. Maria Ghilea (Constructorul) 65.2,
3. Georgeta Mărghescu (CAU) 65,4, 4.
Ana Ristache (LEA C-lung) 65,6 — re
cord junioare II, 5. Florlca Nistor (LEA 
C-lung) 67,0, 6. Vasillca Mihăilescu (Con
structorul) 69,3 : ÎNĂLȚIME : 1. Virginia 
Ioan (Rapid) 1,85 m, 2. Roxana Vulescu 
(Lie. 35 Buc.) 1,74 tn, 3. Erica Teodo- 
rescu (Dinamo) 1,70 m, 4. Draga Comșa 
(„U“ Cluj) 1,65 m, 5. Doina Munteanu 
(CAU) 1,65 m, 6—7. — ' "
(Șc. sp. Oradea) șl 
(Metalul) 1,65 m. In 
Cornelia Popescu 1.82 
i. Valentina Cioltan _____
17,04 tn, 2. Mihaela Loghin (CA Roman) 
15,78 m, 3. Mariana Constantinescu (Di
namo) 13.93 m 4. Agepsina Rusu („U“ 
Cluj) 13.94 m, ' ■*"“ ...............
Buc.) 13,64 m
Viorica Brad (Progresul) 13.51 m ; SU
LIȚA : 1. Elena Neacsu (Inst. Ped. 
Pitești) 53,76 in, * * ------ —““
mo) 51,6) m, 3. 
structorul) 51,18 
sp. Cluj) 50,50
(CAU) 44,08 m, _. ______  - „ „
(„U“ Cluj) 43,74 th ; 4x100 m i 1. CAU 
43,6. 2. CSU Oradea 48,7. 3. „U“ Cluj 
48,8. 4. Rapid Buc. 49,1; 4x400 m: 1. CAU 
3:54,7, 2. Șc. sp. Botoșani 4:07,5.

Marți și miercuri, pe stadionul 
publicii, stat programate probele 
pentatlon și decatlon din cadrul

gu 4, P«po 
Au arbitrat 
Dinescu.

UNIVERSITATEA CLUJ — I.C.H.F. 
95—64 (43—34). In formă remarcabilă, 
demonstrată și în partidele anterioa
re, cu un angrenaj bine pus la punct 
în care valori deosebite ca Demian, 
Riihring, Zdrenghea, Vizi, au acțio
nat ca un colectiv, Universitatea a 
întrecut la un scor categoric (dar și 
meritat) o echipă demoralizată încă 
de vineri seară, cînd cedase în fața 
Universității Timișoara. Demoraliza
rea nu poate fi însă o scuză pentru 
experimentații jucători ai I.C.H.F.- 
ului care, ca și în meciul cu Voința 
(desfășurat sîmbătă seară și încheiat 
cu victoria la scor a sportivilor de la 
Voința, aceștia țealizînd o partidă ex
celentă), s-au comportat cu mult sub 
valoarea lor și au fost departe de a 
constitui „o echipă". Au înscris De
mian 25, Zdrenghea 24. Riihring 17, 
Vizi 11, Anta! 4, Mathe 4, Schuller 10 
pentru Universitatea, respectiv Dikay 
16, Fl. Niculescu 12, Bulat 9, Andre- 
escu 2, Tiidâssy 2, Chici u 7, Mălușel 
6, Cimpeanu 10. Arbitrii I. Petruțu și 
C. Dumitru au greșit în prima repri-

Mariana Giurgiu 
Marghiolita Matei 

afară de concurs, 
m ; GREUTATE: 
(Muscelul C-Iung)

5. SMia Mitrică ’ (SSA
— record junioare II. 6. ; _ 

Ped.
2. Ioana Stancu (Dina- 
Ellsabeta Prodan (Con- 
m, 4. Eva Zorgii (Șc.

tn, 5. Georgeta Bule 
6. Crucită Călugării

3.

Re
de 

F______ ______ __ ______ con
cursului republican de primăvară al 
seniorilor.

începută pe o vreme nefavorabilă, 
care insă s-a ameliorat pe parcurs, 
reuniunea hipică a cunoscut Un real 
succes, majoritatea alergărilor generind 
sosiri palpitante. Din ansamblul rezul
tatelor consemnăm pe prim plan du
blul succes al antrenorului Nicolae 
Gheorghe cu mînza Flașneta — un ele
ment foarte promițător — și încă oda
tă, la mare luptă, cu Creol. în genere, 
au existat ameliorări de recorduri, care, 
însă, asistenței — de altfel și nouă — 
ne-au părut greu de apreciat. Acele de 
cronometru or merge ele foarte regu
lai. dar de data asta ni s-au părut oa
recum. .. grăbite față de recordurile 
lui Rosita, Palmier și. mat ales, cum
plit și Jug. S-ar putea să fie ceva în 
legătură cu planul valoric, dar succe
sele acestora nu pot fi contestate fap
tic !. ..

REZULTATE TEHNICE : cursa I — 
Flașneta (N. Gheorghe), 46,1, Hatîr, sim-

ză, permițînd proteste și vociferări, 
dar în a doua au fost autoritari șl 
au asigurat buna desfășurare a par
tidei.

VOINȚA BUCUREȘTI — UNIVER
SITATEA TIMIȘOARA 47—100 (21— 
52). După surprinzătoarea victorie ob
ținută sîmbătă în fața echipei 
I.C.H.F., baschetbaliștii de la Voința 
au jucat șters, fără nerv. Timișore
nii, cu o pregătire fizică superioară, 
au dominat net această partidă, a- 
vînd posibilitatea să exerseze cu suc
ces, in atac, diferite scheme tactice, 
Singurul semn de întrebare ridicat de 
desfășurarea întîlnirii : dacă Univer
sitatea va reuși „suta“ ? Performanța 
a fost realizată, datorită, în special, 
aportului substanțial adus de Czmor, 
foarte bun la intercepții și precis în 
aruncările la coș. Au marcat : lancea 
8, Roxin 2, Munteanu 6, Mănăilă 7, 
Gali 6. Minius 24, Chirluță 4, Czmor 
39, Cimpeanu 4, pentru Universita
tea, respectiv Modrogan 2, Teodoru 8, 
Duțu 1, Kiss 6. Giurgiu 7, Dumitru 
14, Huzum 5, Bradu 4. Au arbitrat 
bine V. Radar si I. Știrbu.

I.E.F.S. — FARUL CONSTANȚA 
63—74 (27—41). învingătoarea a fost 
stabilită între min. 6 și 12, cînd Fa
rul și-a mărit avantajul de la 14—13 
la 31—15. Pînă în final, această di
ferență s-a dovedit hotărîtoare, deși 
din min. 9, constănțenii au fost lip
siți de aportul pivotului Ivașcenco, 
eliminat pentru 5 greșeli personale.

L. Molnar 4. Mihuță 3>
>«■* K L V Mo*Q3r 19.
Bercean « „Vac? n. TX
ca 14 pentru I.E.F.S., re
Popovici ÎL Ivașcenco 6. Pașca 17.
Purcăreanu 12. Bănică 8, Spînu 18.
Au arbi’rat foarte bine D. Chiriac Și
E. Nictlescu.

POLITEHNICA BUCUREȘTI 
STEAUA 72—86 (36—40). Nici in 
ceasta partidă baschetbaliștii de 
Steaua r.-au evoluat la adevărata 
valoare. Studenții au opus o resist 
ță dîrză îndeosebi în prima repr 
O remarcă specială pentru tînărul 
Dragnea, care a recuperat multe mingi 
sub panou, dovedindu-se în ace
lași timp un bun realizator. Steliștii 
au izbutit „desprinderea" la înce
putul reprizei secunde : min. 26 t 
55—42, min. 29 : 61—44. Au marcat 
Tarău 12, Grădișteanu 8, Savu 15, 
Pîrșu 8, Cernat 4, Pclsanu 6. Dumitru 
2, Oczelak 24, Zisu 2, Ioneci 5 pen
tru Steaua, respectiv Czell 14, Șer- 
bănescu 6, Fosa 12, Dudescu 4, Anas- 
tasiu 4, Molin 12, Rusa 4," Dragnea 16. 
Au arbitrat foarte bine N. îliescu și 
G. Berekmery.

DINAMO — RAPID 92—71 (42—41). 
Au marcat Cernea 8, Haneș 3, Chi- 
vulescu 8, Niculzscu 12, Georgescu 10, 
Diaconescu 19, Novac 8, Vizner 8, 
Popa 16 pentru Dinamo, respectiv 
Vintiîă 17, T. Stănescu 14, Stăncescu 
7, Tursugian 12, Simulescu 2, Cr. Po
pescu 2. Predulea 17. Ău arbitrat 
bine A. Atanasescu și I. Dinescu.

Clasamentul diviziei A după 27 de 
etape : 1. Dinamo 54 p, 2. Steaua
51 p, 3. „U“ Cluj 47 p, 4. Universi
tatea Timișoara 46 o, 5. I.C.H.F. 43 p, 
6. Farul 39 p, 7. I.E.F.S. 38 p. 8. Po
litehnica București 38 p, 9. .apid 
35 p, 10. Politehnica Cluj 34 p, 11. 
Voința 32 p, 12. Academia Militară 
29 p.

a- 
la 

lor

D. STANCULESCU 
A. VASILESCU

O REUNIUNE DE SUCCES
p'.u 2. ordinea 23, cursa a Il-a — soia 
(A. Brailovschi), 39. Gruzin, simplu 5, 
event 31, ordinea 18, cursa a III-a — 
Rosita (S. Onache). 29.5, Sabotor, sim
plu 6. event 24, ordinea 36, cursa a 
IV-a — Negara (V. Gheorghe), 37,2, VI- 
gona. simplu 4. event 36, ordinea 20, 
cursa a V-a — Palmier (Tr. Dinu), 29,9. 
Orion, simplu 6, event 29, ordinea 135, 
triplu ciștigător. 178. cursa a Vl-a — 
Cumplit (S. Mihăilescu). 26.9. Artizan, 
simplu 4, event 56, ordinea 156, triplu 
ciștigător 226. cursa a VII-a — Creol 
(N. Gheorghe), 30,3. Metopa, Perja, ciș
tigător 24, event 131, ordinea 53. triplu 
ciștigător 2 648 lei. cursa a VIII-a — 
Caiiopa (Tr. Marcu). 28, Rosaiin, ciști
gător 5, event 858, ordinea 134, cursa a 
IX-a — Jug (G. Tănase). Scandal, 33,8, 
simplu 2. event 112. ordinea 13, ordinea 
triplă 1 526. Pariul austriac s-a ridicat 
la .suma de lei 13 830 și s-a închis.

Niddy DUMITRESCU
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METALUL BUCUREȘTI Șl F. C. BIHOR 
AU OBȚINUT REZULTATELE ZILEI

seria i: Cinci egalități
PROGRESUL BUCUREȘTI 
— DELTA TULCEA 4—0 

(1—0)
Disproporție de forțe în confrun

tarea de ieri dimineață de pe sta
dionul din str. dr. Staicovici din 
Capitală. Cu excepția primelor 20 
de minute, cînd jucătorii de la 
Delta au încercat să dea o replică 
mai dîrză bucureștenilor, în restul 
întâlnirii am asistat la un duel în
tre înaintarea Progresului și apă
rarea adversă.

începutul partidei a fost frumos, 
ambele înaintări au combinat bine 
la mijlocul terenului și au încercat 
vigilența portarilor. Oaspeții. în 
min. 18 și 19, prin Girip și Leca, 
au ratat două posibilități de a deschi
de scorul. Și cu irosirea acestor ocazii, 
a început să se diminueze forța 
ofensivă a tulcenilor, iar bucureș- 
tenii au luat jocul pe cont propriu. 
Pînă ia pauză, reprezentanții clu
bului _ din str. dr. Staicovici au 
fructificat doar o ocazie, în min. 40, 
cînd Filipescu a transformat un 
penalty.

După pauză, bucureștenii au pus 
stăpînire pe joc, hărțuind în per
manență apărarea adversă, care a 
mai cedat de trei ori. în această 
parte a întâlnirii, antrenorul V. Co
pil a efectuat unele modificări în 
formație, dar ele nu au dat rezul
tatul scontat. Au mai înscris: 
Bora (min. 75), Filipescu (min. 77 
din 11 m) și Drăgan (min. 85).

A condus bine N. Stoiculescu — 
Rm, Vilcea.

PROGRESUL: Giron — V. Po
pescu, Măndoiu, Ticheli, Ad. Con- 
stantincseu — Condurache (min. 
74 : Drăgăn), Bora — I. Sandu, 
I iiipescu, lordache. Bartales (min. 
53 : P. Gheorghe).

DELTA: Schmidt — Nicoară, N. 
ConstantineSCu, Zaiț, Jantovan — 
Stoichițoiu (min. 46: Mihai), Mus
ter — Girip, Popa (min. 55 : Pe- 
niu), I. Dinu, Leca.

P. VINTILÂ

POLITEHNICA IAȘI — 
METALUL BUCUREȘTI 

1—1 (1—1)
IAȘI, 20 (prin telefon). Un ade

vărat derby în fața celor peste 
10 000 de spectatori de pe stadio
nul din Dealul Copoului. Un meci 
nu prea reușit din punct de vede
re tehnic, care. în plus, a amărît 
galeria ieșeană — nemulțumită în 
principal de jocul slab, la întâm
plare. al echipei favorite — dar, 
în mod sigur, o partidă cu o încăr
cătură psihică foarte mare și un 
angajament în joc aproape model.

Politehnica a dominat mai mult 
și au fost momente cînd în fața 
lui Iorguleseu (de departe, cel mai 
bun, de pe teren ; el a avut unele 
intervenții de-a dreptul senzațio
nale) se afla întreaga garnitură a 
oaspeților. Partida a început cu... 
o accidentare, fundașul central me
talurgist Moraru, la o ciocnire in
voluntară cu Simionaș, aecidentîn- 
du-se grav (fractura osului nazal ; 
<’? altfel, accidentările, din cauza 
intensității jocului și a arbitraju

lui slab al lui I. Cîmpeanu — Cluj, 
au fost destul de multe : Costaș, 
Marica. Trandafilon, Simionaș etc.!). 
Moraru părăsește terenul, iar Si- 
niionaș va înscrie în min. 5 primul 
gol al meciului. Marica execută o 
lovitură liberă laterală, Simionaș, 
venit în viteză, șterge balonul cu 
fruntea, care se strecoară în plasă, 
la singurul moment în care Iorgu- 
lescu s-a lăsat înșelat. Șapte mi
nute mai tîrziu, însă, Romilă I res
pinge încet un balon cu capul, 
Georgescu trage excelent, de la 25 
m și mingea se duce cuminte, pe 
jos, în bară și apoi în plasă: 1—1! 
Restul partidei n-a avut decît un 
singur sens, dar înaintașii ieșeni 
și-au creat prea puține ocazii mari 
de a marca, apărarea bine grupată 
a oaspeților respingînd totul.

POLITEHNICA : Costaș (min. 40: 
Pop) — Sofian, Romilă II. Hance- 
riuc, ROM1LA I — Lupuleseu, SI
MIONAȘ — Incze (min. 46 : Ama- 
randei). Goleac. MARICA. Dănilă.

METALUL : IORGULESCU — 
NEDELCU, Moraru (min. 1 : Popa), 
SÎRBU, Vită — PROFIR, Fătu — 
lancu. GEORGESCU. Trandafilon 
(min. 90 : Omer), Decu.

Dumitru GRAUR

PROGRESUL BRAILA — 
Ș.N. OLTENIȚA 2—0 

(0—0)
BRĂILA, 20 (prin telefon). Gaz

delor (ca și celor aproximativ 4 000 
de spectatori) le „ardea buza" de 
puncte și miza jocului și-a pus 
amprenta pe evoluția jucătorilor 
locali, destul de multe minute din 
meci. Apoi. Progresului nu avea 
să-i fie ușor să-și aproprie victoria, 
pentru că Ș.N.O. a dovedit din nou 
că este o formație destul de bună, 
echilibrată între compartimente, 
cu jucători care stăpînesc bine lec
ția pase! și a contraatacului. Dar, 
beneficiind de avantajul vîntului, 
oaspeții nu au profitat și ușoara 
superioritate din prima repriză 
n-au concretizat-o decît prin două- 
trei șuturi (cel mai periculos al 
lui Dima, min. 17, peste poartă).

După pauză, brăilenii, purtați, 
pur și simplu, de vîntul puternic, 
și-au dominat categoric adversarul. 
După ce în prima repriză Ologu 
și Cotigă I rataseră bune ocazii 
(min. 37 și 40), după pauză Traian, 
Ologu, Chițu s-au întrecut în a 
irosi situații favorabile. în sfîrșit, 
inevitabilul s-a produs în min. 69: 
Stănoaia a executat o lovitură de 
colt Și Ologu a înscris cu capul: 
1—0. Golul doi este de fapt autogol, 
în min. 89, Ologu șutează de la dis
tanță, mingea se lovește de picio
rul lui Baltag și intră în colțul 
opus celui Spre care plonjase 
excelentul Grădișteanu. A fost un 
topci atractiv, în care plusului de 
tehnicitate al oaspeților, gazdele 
î-au opus o combativitate spo
rită.

A arbitrat excelent V. Pădureanu 
— Biicuresti.

PROGRESUL: Ciupitu — Cotigă 
III, GHEORGHIȚĂ. SEBE, Teodo
rescu (min. 60 : Trifina) — Stă
noaia, CHITU — Plugaru (min. 53 : 
lonescu), Cotigă I, OLOGU, Traian.

Ș.N.O.: GRADIȘTEANU — Pău- 
nescu, Radeu. BALTAG, Viciu — 
Cîmpeanu (min. 78: Nițu), Buburuz 
— ENCULESCU. Răducanu, Fildi- 
roiu (min. 78 : Eftimescu), Dima

Constantin ALEXE

CLUBUL SPORTIV 
TÎRGOVIȘTE — F.C. 

GALAȚI 0—0
TÎRGOVIȘTE, 20 (prin telefon). 

Gazdele, complexate oarecum de 
poziția lor periferică în clasament, 
au abordat partida cu reținere, care 
a cauzat o anulare a avantajului 
terenului propriu. Și cum nici gă- 
lățenii nu s-au arătat la început 
dispuși să se impună mai mult 
decît o fac în mod obișnuit echi
pele în deplasare, partida a avut 
o bună bucată de vreme o desfă
șurare cuminte, fără acțiuni de 
poartă și momente de încordare. 
Pînă către jumătatea primei repri
ze, cînd, echipa antrenată de C. 
Teașcă, sesizînd slăbiciunile forma
ției tîrgoviștene a preluat iniția
tiva, dominînd tactic și teritorial, 
în aceste teondîții și ocaziile de gol 
încep să apară. La poarta gazdelor, 
bineînțeles. Și numai dubla inter
venție salvatoare a portarului Stă- 
nescu (min. 20), bara (min. 26) și 
pripeala lui Ștraț. din min. 43. fac 
ca scorul să rămînă alb. Aspectul 
jocului se menține același și în cea 
de a doua parte a■ întâlnirii. Ceva 
mai insistentă acum, totuși, C.S. 
Tîrgoviște își creează cîteva situa
ții favorabile, irosite însă de Ha- 
rapu și Kallo. Finalul meciului este 
ceva mai disputat, datorită efortu
rilor de ambele părți de a obține 
victoria. Pînă în min. 90 nil se mai 
petrece nimic deosebit și jocul se 
încheie, firesc, cu o remiză.

A arbitrat bine V. Toma — Bucu
rești.

C. S. TÎRGOVIȘTE : STÂNESCU
— Buciumeanu, Ciobanu, Grigore 
(min. 67 : Gheorghe), GRANCEA
— Popa, Nistor —C. lonescu, Sava 
(min. 43 : Stan), Harapu, Kallo.

F. C. GALAȚI : GHEORGHIU — 
Slm’lon, COSTEA. ADAM, Șopterea- 
nu — Morohai, Grozea — Enache, 
Ionică (min. 52 : Filer), Moraru, 
Ștraț.

Mihai IONESCU 

DUNĂREA GIURGIU — 
C.F.R. PAȘCANI 2—1 

(1-1)
în lupta pentru evitarea retro

gradării, Dunărea a luat o opțiune 
bună, prin victoria realizată în 
fața feroviarilor din Pașcani. Lo
calnicii s-au impus printr-un joc 
frumos, iar oaspeții și-au organizat 
sistemul defensiv în speranța că 
vor obține un egal. Autorii golu
rilor : Sandu (min. 16), Buduru 
(min. 55), respectiv, Dinu (min. 
20). Excelent arbitrajul lui Gh. Ol
teanu — București.

Tr. Barbălată, coresp.

ȘTIINȚA BACĂU — 
GLORIA BUZĂU 0—0

Studenții au dominat în majori
tatea timpului dar înaintașii au 
comis o suită de greșeli. Oaspeții 
au pus accentul pe apărare. A ar
bitrat foarte bine Gr. Bîrsan — 
Calați.

Gh. Datban, coresp.

C.S.U. GALAȚI — 
CHIMIA RM. VILCEA 

1-1 (1-0)
Gălățenii au pus accentul pe 

ofensivă, iar oaspeții s-au apărat 
bine și au contraatacat foarte pe

riculos. Golurile au fost realizate 
de Tatoli (min. 39) pentru C.S.U., 
Donose (min. 77) pentru Chimia. A 
condus corect I. Ciolan — Iași.

T. Siriopol, coresp. județean

METALUL PLOPENI — 
CEAHLĂUL P. NEAMȚ 

0—0
Joc de slabă factură tehnică, iar 

rezultatul este echitabil. Oaspeții, 
cu o bună pregătire fizică, au prac
ticat un marcaj strict, împiedieîn- 
du-i pe metalurgiști de a construi 
acțiuni mai periculoase. A arbitrat 
slab A. Paraschiv — București.

I. Tănăsescu, coresp

CLASAMENTUL

1. Poli. Iași 24 13 5 6 44-20 31
2. Metalul Buc. 24 11 7 6 29-17 29
3. Gloria Buzău 24 10 7 7 26-24 27
4. F. C. Galați 24 11 4 9 31-29 26
5. Prog. Buc. 24 9 8 7 21-19 26
6. Met. Plopeni 24 8 8 8 28-20 24
7. Știința Bc. 24 9 6 9 25-25 24
8. C.F.R. Pașcani 24 9 5 10 28-23 23
9. Ș. N. Oltenița 24 9 5 10 24-27 23

10. Chimia Rm. V. 24 9 5 10 29-33 23
11. C. S. Tirg. 24 7 8 9 17-22 22
12. Prog. Brăila 24 8 6 10 22-28 22
13. Ceahlăul P. N. 24 6 9 9 20-24 21
14. Dun. Giurgiu 24 8 5 11 24-32 21
13. Delta Tulcea 24 6 9 9 19-30 21
16. C.S.U. Galați 24 8 5 11 19-31 21

ETAPA VIITOARE (27 mai) • 
Ceahlăul P. Neamț — Progresul 
Brăila (2—1), F.C. Galați — Gloria 
Buzău (0—2), Metalul București — 
Metalul Plopeni (1—1), C.F.R. Paș
cani — C.S. Tîrgoviște (0—1), Del
ta Tulcea — C.S.U. Galati (0—0), 
Ș.N. Oltenița — Politehnica Iași 
(0—3), Dunărea Giurgiu — Știința 
Bacău (1—3), Chimia Rm. Vilcea 
— Progresul București (0—2).

Portarul Schmidt respinge un atac al bucurețtenilor. (Fază din meciul Progresul București — Delta Tulcea) 
Foto: Theo MACARSCHI

seria a n-a: Gazdele învingătoare în majoritatea partidelor 
METALUL DROBETA TR.
SEVERIN — F.C. BIHOR

3—4 (2—3)
DROBETA TR. SEVERIN, 20 

(prin telefon).
S-a jucat aprig, dîrz, fără Hiena- 

jemente, dar nu peste limitele per
mise de regulament. Metalul a în
ceput mai bine, a atacat mai mult 
și, după două mari ocazii irosite 
de Pleian (min. 12) și Căpriorii 
(min. 17), a deschis scorul prin 
Teronescu (min. 18). Fostul jucă
tor al Jiului a marcat direct din 
corner 1 A egalat Agud (min. 26), 
după o cursă de circa 30 de metri, 
în care i-a pierdut pe drum pe 
Boiangiu și Diaconu. Apoi (min. 
29), la un henț clar în căreu. făcut 
de Naghi, Boța a transformat im
pecabil penalty-ul acordat prompt 
de arbitru. Imediat, severinenii 
și-au creat o excelentă ocazie de a 
mări avantajul, dar a ratat-o Pe- 
ronescu, cel mai bun jucător de pe 
teren. Și, pe contraatac, armă bine 
Utilizată de jucătorii luî Ferenczi, 
F.C. Bihor a marcat ușor (apărarea 
gazdelor jucînd nepermis de slab) 
trei goluri la find prin Oolitic 
(min. 39 și 60) și Suciu (min. 42). 
în min. 74, Lucaci și-a potrivit 
balonul cu mîna în suprafața de 
pedeapsă, penalty-ul fiind trans
format din nou de același Boța. 
Au urmat 15 minute infernale la 
poarta oaspeților, severinenii ratînd 
trei mari ocazii, Bologan apărînd, 
la rîndul lui. foarte bine. A arbi
trat excelent Aurel Bentu — Bucu
rești.

METALUL! Constantin “ Bo
iangiu, Diaconu, Tfașcu, Cîrtog — 
Jimboreanu (min. 65: îacob), Ple
ian _ peronescu, bota, că- 
prioru, Olteanu (min. 65: Tismă- 
naruk

F.C. BIHOR: BOLOGAN — Să
rac. DÂRĂBAN. Naghi. Cocoș (min. 
71- Bocșa) — Lucaci, ȘCHIOPU — 
Suciu, Cocis. AGUD, COLNIC.

Ldurftnțiu DUMITRESCU

METROM BRAȘOV — 
ELECTROPUTERE 

CRAIOVA 2—0 (2—0)
BRASOV. 20 (prin telefon). Con

curența de pe „Municipal", unde 
eVoluau tricolorii, precum și pipăia 
căzută înainte de meci, a făcut ca

tribunele de la „Metrom" să fie 
slab populate. Cei 200—300 de 
spectatori au aplaudat victoria fă
ră emoții a favoriților, conturată 
în mai puțin de o jumătate de 
oră.

De altfel, în min. 2, scorul era 
deschis: Gane a executat scurt, la 
o lovitură liberă, Ferentz a găsit 
Un culoar în zidul alcătuit defec
tuos și balonul a poposit în plasă, 
jos lîngă bară. A fost un gol care 
a tăiat din start elanul formației 
Vizitatoare, și așa complexată de si
tuația precară din clasament, li- 
niștindu-i în schimb pe băieții lui 
Grosaru, dezinvolți, în continuare, 
în manevrele lor. Desprinderea s-a 
produs în niin. 26 și a avut la ba
ză, de asemenea, o lovitură liberă: 
a executat Gane, Paraschivescu a 
prelungit cu capul balonul în bară, 
și Florescu, pe fază, l-a împins din 
apropiere în plasă.

Meciul era jucat, replica oaspe
ților redueîndu-se, în genere, pînă 
ia sfîrșit, la un joc destul de cu
rat, coerent însă numai pînă la 
marginea careului mare.

A arbitrat bine M. Tudor — 
București.

METROM: Szalad — Sișcă, PÂL- 
TINIȘAN, Staicu, BĂDIȚOIU — 
GANE, Tittesz — Furnică, Flores
cu, PARASCHIVESCU, — Ferentz 
(min. 70! Selimesi).

ELECTROPUTERE: VasilesCu
(min. 46: HRIZOIU) — Cotoșman 
(mih. 64 Ciorîia), Tacoi, ȘARPE, 
Lepădat — Ustabacief, Stanciu — 
Pană, MATEESCU, Bichia, Brîn- 
zaru.

G. NlCOLAESCU

GLORIA BISTRIȚA — 
OLIMPIA SATU MARE 

2—0 (1—0)
BISTRIȚA, 20 (prin telefon). A- 

cest joc a făcut notă discordantă 
cu ambianța în care s-a desfășu
rat : vreme splendidă, stadioh în
grijit, cadru natural admirabil. A 
fost o partidă impregnată de im
portanța celor două puncte puse „la 
bătaie", nespus de necesare Glo
riei, pentru ca echipierii săi să a- 
bordeze relaxați confruntările vii
toare, Bistrițenii au atacat mai 
mult, s-au apropiat mai des de 
poarta lui Bathory I, în timp ce 
jucătorii oaspeți, fără Both și Neu- 
maier, au schițat Cu timiditate cîte-

va acțiuni ofensive. Aspectul anost 
al meciului a fost întrerupt doar 
atunci cînd gazdele și-au materia
lizat dominarea: în min. 45 Cîtu 
trimite la Ciocan, care șutează sec 
în plasa porții lui Bathory I, des- 
chizînd scorul; în min. 50 o com
binație Pantelimon — Ciocan — 
Mureșanu, a fost finalizată de ulti
mul : 2—0.

Cîteva adnotări neplăcute: ieși
rea nesportivă a Iui Greabu (Glo
ria) și cele 5 cartonașe galbene 
(Greabu, Ciocan, Libra, Pataki și 
Knoblau).

A arbitrat bine (poate prea îngă
duitor față de duritățile comise) 
I. Barbu — Deva.

GLORIA: Salomir (min. 85: Boc
șa) — Ferencz DONDOȘ, PANTE- 
I.IMON, Greabu — Cherecheș 
(min. 46 : Nica), Cîtu — V. Nico
la, Mureșanu, CIOCAN, Gocan.

OLIMPIA: Bathory I — Filip, 
BIGAN, Knoblau, Bocșa — Borota, 
PETZ — Pataki, Kineses (min. 
60: Munteanu), Libra, Bathory II.

Dumitru NEGREA

OLIMPIA ORADEA — 
METALURGISTUL CUGIR 

2—1 (0—1)
ORADEA, 20 (prin telefon). în

ceputul jocului aparține, așa cum 
era de așteptat, orădenilor, care 
domină, își creează ocazii, dar îna
intașii săi nu găsesc drumul cel 
mai scurt spre poartă. Dar atacu
rile echipei gazdă s-au stins destul 
de repede, așa că oaspeții, între
prinzători, încep să combine foarte 
bine la mijlocul terenului, lănsînd 
acțiuni periculoase mai ales prin 
aripa dreaptă Suciu. jucător cu 
bună viteză, care a trecut de cîte- 
Va ori de adversarul său direct 
Gliei, creînd ocazii de gol. Așa se 
face, că oaspeții în min. 29, deschid 
scorul prin experimentatul Raksi, 
care a reluat o minge centrată de 
SUciU.

începutul reprizei secunde, s-a 
caracterizat printr-o dominare co
pioasă a Olimpiei, dar înaintașii 
săi au ratat din poziții bune. Au
torii lor : Ârnoțchi (min. 55 și 59). 
Steiner (mih. 61) și Hădărean (min. 
66). Egalarea se produce în min. 
66 că urmare a unei lovituri de 
colț executată de Ilăilărean direct

în poartă. Nouă minute mai târziu, 
fundașul central Lemak aduce vic
toria echipei sale cu un șut foarte 
puternic.

A arbitrat bine N. Barna — Tîr- 
năveni.

OLIMPIA: Kirai — Levai, Ser- 
fezo, LEMAK, Ulici — Benczik, 
îacob (min. 62: Ghodeny) — Ba- 
cos (min. 62 : MOLNAR), STEINER, 
Ârnoțchi. HĂDĂREAN.

METALURGISTUL: Teodorescu
— Kiln, BORZ, Pîrvulescu (min. 
65 : Evi), DINEA — Tarcu, Codea
— SUCIU (min. 62 : State), Sava, 
lancu, Raksi.

Vasite IORDACHE

POLITEHNICA TIMIȘOA
RA — CORVINUL HUNE

DOARA 4—0 (3—0)
Joc de factură tehnică modestă. 

După cîteva ratări, gazdele au 
deschis scorul în min. 28 prin Bo- 
jin. în continuare, studenții au a- 
Vut inițiativa și au mai înscris de 
două ori (Bungâu — min. 36 și Co- 
valcic — min, 42). în repriza se
cundă, jocul s-a desfășurat mai 
mult la mijlocul terenului. Ulti
mul gol a fost marcat de Covalcic, 
în min. 90. A condus corect Fr. 
Coloși — București.

I. Stan, coresp.

MINERUL ANINA — 
C.S.M. SIBIU 1—0 (1—0)

Ambele formații au oferit un joc 
frumos, deschis. Inițiativa a apar
ținut mai mult timp localnicilor, 
care au pus la grea încercare pe 
portarul sibian Gavrilă. Unicul gol 
a fost realizat de Mathe (min. 22). 
Foarte bun arbitrajul lui V. îacob
— Oradea.

P. Lungu, coresp.

C.FR, ARAD — C.F.R. 
TIMIȘOARA 2—1 (2—0)
Partida s-a disputai sîmbătă 

după-amiază. După felul cum s-au 
desfășurat ostilitățile în prima re
priză. 68 părea Că ătădahii vor 
cîștiga la un scor concludent. Dar, 
după pauză, gazdele au încercat să 
mențină diferența de scor, prih- 
tr-un joc de apărare, permițînd 
astfel timișorenilor să aibă iniția
tiva. Au marcat: Korosi (min. 8), 
Kukla TI (min. 39), respectiv. Giitl- 
vezan (min. 68). A condus bine T. 
Gaboș — Cluj.

St. Tacob, coresp. județean

NITRAMONIA FAGARAȘ
— MINERUL BAIA MARE

2—0 (2—0)
Echipa locală a atacat din pri

mele minute și în min. 21 a des
chis scorul, ca urmare a unei ac
țiuni rapide, finalizată de Drăgoi. 
în min. 35, după o fază asemănă
toare, Feher a ridicat avantajul 
formației sale la 2—0. A condus 
foarte bine Max. Popescu — Bucu
rești.

V. Lazăr, coresp.

CLASAMENTUL

1. Polit. Tini. 24 14 5 5 59-19 33
2. F. C. Bihor 24 13 6 5 48-25 32
3, Olimpia S. M. 24 12 6 6 32-19 2G
4. Metrom Bv. 24 12 2 10 36-26 26
5. Min. Baia M. 24 10 6 8 29-19 28
6. C.S.M. Sibiu 24 11 3 10 25-22 25
7. Min. Anina 24 11 2 11 25-34 24
8. Nitramonia 24 11 1 12 34-35 23
9. C.F.R. Arad 24 9 4 11 27-29 22

10. Gloria Bistrița 24 9 4 11 21-25 22
11. C.F.R. Tim. 24 9 3 12 19-31 21
12. Corv. Huned. 24 10 4 10 25-31 20
13. Electroputere 24 9 2 13 22-34 20
14. Metalul Drobeta

Tr. Severin 24 9 1 14 29-36 19
15. Olimpia Oradea 24 7 5 12 24-36 19
16. Met Cugir 24 7 4 13 13-27 18

și Cor-(N. R. Olimpia Satu Mare 
vinul Hunedoara sînt penalizate cu 
cite patru puncte).

ETAPA VIITOARE (27 mai) : 
Gloria Bistrița — Olimpia Oradea 
(0—2). Minerul Baia Mare — Cor- 
vinul Hunedoara (0—0), F.C. Bihor 
— Metrom Brașov (1—6), Metalur
gistul Cugir — Olimpia Satu Mare 
(0—3), C.F.R. Timișoara — Metalul 
Drobeta Tr. Severin (0—4), Nitra- 
monia Făgăraș — C.F.R. Arad 
(0—2). C.S.M. Sibiu — Politehnica 
Timișoara (0—2).
Craiova — Minerul Anina (1—2).

Electroputere

UN PEȘTIȘOR DE AUR...
Jocul cu „Steagul roșu" ^s-a terminat. „Tricolorii* sînt grăbiți să 

ajungă Ia Snagov. Vor să-l prindă pe Ovici. Autobuzul pătrunde 
greu spre ușa vestiarului. Brașovenii escaladează gardul de sirmă, 

pentru a fi in apropierea lui Dinu și Dumitru. Stăm cîteva clipe în fața ușii, 
așteptând deschiderea unui culoar prin mulțime. Sătmăreanu zimbește 
spre Haidu : „Ai văzui,Carole ? Steaua a bătut Rapidul. Cum nu sintem 
noi in echipă, cum batem. O fi un secret in treaba asta". Răducanu vreo 
să spună ceva, dar se abține. Cel din jur surprind momentul. Radu- 
canu rîde...

Dobrin și-a pus sacoul de piele peste trening. Nu vrea să riște. E 
umezeală. îmi spune fără să-l intreb : „Nu cred că a fost chiar atit de 
râu dupâ o pauză atit de lungâ. Imi place să joc lingă Dumitrache. Cit 
mai aproape de Dumitrache... Am să trag tare în zilele următoare. In 
jocul de astăzi am slăbit cu două kilograme. Acum am greutatea d« 
formă. Pentru un astfel de meci merită să faci și greva foamei". Dumitru, 
copilul acestei echipe, are mult haz cu reverele lui foarte late. Brașo
venii il aplaudă. Le-a plăcut golul acela miraculos, după o cursă de 
70 de metri... Un suporter anonim spune cu voce tare : „A fost un sla
lom ă la Beckenbauer. Diferența e că Dumitru a marcat". Toți sînt de 
ocord. Dumitru nu prea reacționează la aceste complimente excesive. 
Continuă să-și pigulească crampoanele, cu o agrafă. Ghetele sînt noi 
și „copilul* procedează ca atare, li văd călcind greu : „Ce ta doare, 
Liîă ?" „M-au strins ghetele. Mi-ar fi trebuit 6,5. Astea sînt doar 6. Dar 
nti le schimb. Se lasă ele, intr-o săptămînă. Iar duminică o să fie ca 
mănușa. Gheata mai mică ajută exteriorul".

Intr-un colț, Iordănescu se sprijină de zidul vestiarului. E necăjit. As
tăzi și-a dat seama că nu mai poate juca. Se va opera, probabil morți, 
de menise. Nu mai vrea să piardă timp. „Dacă m-aț fi operat imediat 
după jocul cu „divizionara" Israelului, aș fi ciștigat o lună. Dar aș fi 
pierdut meciul cu Albania, unde cred că am pus un pic umărul. Acum 
trebuie să mă grăbesc, pentru că vreau să joc returul cu echipa R. D. 
Germane. Deseori, după joc, căutăm cîte un prieten cu o mașină mică, 
pentru a ajunge mai repede decît cu autobuzul. Acum e pentru primo 
oară că aș fi vrut să merg cu autobuzul, la Snagov. Nu știu cum să fac 
ca să ajung și eu la meci în tribună. Poate că doctorul Tomescu o să 
reușească și minunea asta. ‘L-ați văzut pe Marin Olteanu, în echipa 
„Steagului" ? Acum șapte luni nu se știa dacă va mai putea umbla 
fără baston. Iar astăzi dă în minge ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic. 
Sper să-mi iasă și mie pasiența".

„Tricolorii" urcă unul cîte unul, în autobuz. Portarul Haidu moi ră- 
mîne cîteva clipe, înconjurat de suporterii lui de acum 10 ani. Răducanu 
îl îndeamnă ; „Hai, Carole, că avem de lucru". Autobuzul se urnește 
greu, claxonind în repetate rînduri, pentru un nou culoar de trecere. Prin 
fereastra deschisă, Dumitrache îmi face cu ochiul : „Nu-țî face gînduri. 
Mi-ai văzut golul la păianjenul mic ? Și notează : Adamache era acolo. 
Troi mi-a dat mingea ca pe sfoară. Duminică am să întind vreo 10 un
dițe. Și tot o să prind, pină la urmă, un peștișor de aur".

loan CHIRILA

Fotbaliștii lotului reprezentativ 
au evoluat ieri Ia Brașov
(Urmare din pag t)

răspuns la solicitările antrenorilor 
lotului reprezentativ, aplicînd, mai 
cu seamă în prima parte a meciu
lui (cînd a utilizat titularii) o 
strictă apărare om Ia om. Compo- 
nenții lotului s-au găsit astfel în 
condiții foarte apropiate — sub as
pectul modului de organizare a de
fensivei — cu cele pe care le vor 
opune, probabil, adversarii de du
minică. Antrenorii Valentin Stă- 
nescu și Robert Cosmoc au Cerut 
o cît mai vie și echilibrată mișcare 
fără balon, tocmai spre a se realiza 
degajarea de adversarul direct și a 
exista, astfel, posibilitatea transmi
terii balonului coechipierului de- 
marcat. Mișcarea aceasta s-a efec
tuat de multe ori cu promptitudine, 
dar au existat și perioade în care 
ritmul de demarcare s-a micșorat 
și, în mod automat, și variantele 
de continuare a acțiunii s-au mic
șorat sau n-au existat. Multă aten
ție s-a acordat realizării perma
nentului echilibru de repartizare a

PRÎCĂTIRlif CELORLALTE 
LOTURI REPREZENTATIVE
Așa cum am mai anunțat, în a- 

fara lotului A, Se află în aceste zile 
în pregătire și celelalte trei loturi : 
lotul de tineret (23 ani) sub con
ducerea antrenorului Cornel Dră- 
gtișin ; lotul de tineret (21 ani) 
sub conducerea antrenorilor Ion 
Voica și Octavian Popescu; lotul 
de juniori sub conducerea antreno
rilor C. Ardeleanu și Ion Voinescu.

în cursul zilei de ieri, lotul de ti
neret pînă la 21 de ani și cel de 
juniori au susținut un joc școală ; 
astăzi, amîndouă au prevăzute noi 
ședințe de antrenament. Cum v-am 
mai informat, juniorii vor urma un 
ciclu de partide fixate aidoma 
schemei de program de la Turneul 
U.E.F.A. care prevede întîlniri din 
două în două zile. Lotul de tineret 
pînă la 21 de ani va mai avea un 
meci de verificare pînă la plecarea 
spre Altenburg unde urmează să 
întîlnească selecționata similară a 
R.D. Germane.

Cît privește lotul de pînă la 23 
de ani el și-a încheiat ieri perioada 
de pregătire de la cabana Voina 
de lingă Cîmpulung-Argeș și se 
va afla, cu începere de astăzi, la 
Pitești, orașul unde va susține sîm
bătă partida cu selecționat^ simi
lară a R.D. Germane din cadrul 
„Campionatului european" rezervat 
echipelor de tineret.

forțelor în teren și pentru aceasta 
s-a avut în vedere atît corecta e- 
fectuare a intrărilor din linia de 
fundași în atac, cît și apâriția oa
menilor din mijloc în pozițiile a- 
vansate.

Deși nu au forțat pe întreaga 
durată a partidei, permițîndu-și mo
mente de relaxare, componentii lo
tului au demonstrat în general o 
bună dispoziție fizică care demon
strează că zilele petrecute în Po
iana Brașov, „punctate" de antre
namente judicios alcătuite, le-au dat 
prospețime. Urmează ca săptămîna 
care începe astăzi să definitiveze 
procesul de pregătire al meciului 
de duminică, cu redutabila forma
ție a R. D. Germane.

Ieri, îndată după partidă, com
ponentii lotului reprezentativ — 
care s-au bucurat de o atentă și 
caldă găzduire din partea brașove
nilor și mulțumindu-le pe această 
cale tuturor — au plecat spre Sna- 
gov. Iordănescu, care a suferit o 
reaccidentare a piciorului său drept, 
nu mai poate continua pregătirile, 
așa că s-a despărțit, cu mult re
gret, de coechipierii lui, plecînd 
spre București. Probabil că mîine, 
el va fi supus operației de menise, 
operație ce urmează să fie efec
tuată de dr. Dumitru Tomescu, si
tuație în care atacantul de la 
Steaua devine indisponibil pînă in 
toamnă.

Programul de astăzi, de la Sna- 
gov. prevede. începînd de la ora 
8,30, un control medical, după care 
jucătorii care nu au fost întrebu
ințați în partida de ieri, de Ia 
Brașov, vor efectua un antrenament 
flzlco-tehnico-tactic. După amiază, 
întregul lot va fi prezent la un 
antrenament fizic-tehnic individua
lizat.

UNIVERSITATEA CRAIOVA 
ÎN TURNEU ÎN CIPRU

La invitația forului de speciali
tate din Cipru, liderul campionatu
lui Diviziei A, Universitatea Cra
iova, a plecat sîmbătă. pe calea ae
rului, la Nicosia, pentru un turneu 
de 10 zile, unde va susține trei 
jocuri cu echipe de club cipriote. 
Iată lotul studenților craioveni care 
au făcut deplasarea : Manta, Oprea, 
Papuc, Niculescu, Bădin, Deselnicu, 
Velea, Bondrea. Strîmbeanu. Ivan, 
Pană. Niță, Bălan. Oblemenco și 
Mincioagă. După cum se vede, lip
sesc Sameș, Țarălungă și Marcu, 
convocați ia iotul național pentru 
întâlnirea cu echipa R. D. Germane.

St. GURGUI — coresp.

MECIURI AMICALE
U.T.A. — C.S.M. REȘIȚA 8—1 (4—0}

ARAD, 20 (prin telefon). Dumi
nică s-a disputat în localitate • în
tâlnirii amicală dintre U.T.A. 
C.S.M. Reșița, 
tide în care 
formă foarte 
impus la un 
(4—0), prin 
Kun II (3), 
Domide,
reșițeni a marcat 
formațiile care au 
Vidac (filler) — 
Pojoni (Calinin), Popovici 
mide (Axente), Petescu (Broșovschi)

Și 
La capătul unei par- 
U.T.A. a dovedit o 
bună, arădanii s-au 
scor categoric : 8—1 
punctele înscrise de 
Broșovschi.

Sima și

— Tisa (Domide), 
(Tisa), Sima.

C.S.M. : Gornea 
geanu, Georgevici 
Zimmer (Kafka) 
Beldeanu — Roșea 
Silaghi, Florea.

Șt. ÎACOB -

Condruc, Kun II

(Ilieș) — Olo- 
(Rednic). Kiss, 

— Nestorovici, 
(Pușcaș), Neagu,

coresp. județean

Axente. 
Neagu. 
jucat : 
Birău.

Condruc, 
. Pentru

Iată și 
U.T.A. : 
Schepp, 
— Do-

A.S.A. TG. MUREȘ — „U" CLUJ
3—2 (2—1)

PRONOSPORT
Așa arată o Variantă cu 13 rezultate 

exacte Ia concursul Pronosport, etapa 
din 20 mai 1973 :

1. Politehnica Iași —
2. Metalul Plopeni —
3. C. S. Tîrgoviște —
4. Nitram onia Fag. -
5. Olimpia Ord. — Metalurgistul Cugir 1
6. Atalanta — Lanerossj' 2
7. Bologna — Cagliari 1
8. Internazionale — Fiorentina 1

Metalul Buc.
Ceahlăul
F.C. Galați

- Minerul B.M.

9. Napoli — Lazio
10. Roma — Juventus
11. Ternana — Palermo
12. Torino — Sampdoria
13. Verona — Milan

Fond de premii : 356 241

Plata premiilor
curs se va face

iei.

con-
___  __ ___  ______ ... Capitală, 
de la 25 mai pînă la 2 iulie 1973. în țară, 
de la 28 mai pînă la 2 iulie 1973 inclusiv.

pentru 
astfel :

acest 
în i

TG. MUREȘ, 20 (prin telefon). 
Sîmbătă după-amiază, în prezența a 
3 000 de spectatori, s-a disputat în
tâlnirea amitală dintre 
gazdă A.S.A. și „U“ Cluj, 
tul unei partide în care 
au prestat un joc foarte 
toria le-a revenit cu 3—2 
cest joc a fost un bun prilej de 
verificare pentru echipa mureșeană, 
care, miercuri, va susține, pe teren 
propriu, partida retur din cadrul 
„Cupei Balcanice" cu formația Iu
goslavă Sutjeska Niksicl. Cele cinci 
goluri ale acestui meci au fost în
scrise de Mureșan (fnin. 
(min. 17) și M. Naghi 
pentru A.S.A., respectiv 
39 și 90).

formația 
La capă- 

mureșenii 
bun. vic- 
(2-1). A-

4). Caniaro 
(min. 74) 

Coca (min.

C. ALBU coresp.

C.FR


MARCIALONGA * - UN TRIPTIC ITALIAN
me

INCA TREI VICTORII ROMANEȘTI
IN „REGATA

Marcel Roșea a ciștigat proba de pistol viteză cu 593 p
(prin telefon). Cea de 
a „Regatei internațio- 

de canotaj

PANCEAREVO"

Marcel Roșea, câștigătorul probei 1 
latine și

de pistol viteză la „Cupa țărilor 
i Greciei"

SOFIA, 20 
a Xl-a ediție 
nale Pancearevo” de canotaj s-a 
încheiat duminică. Această a doua 
și ultimă zi a întrecerilor a fost 
de bun augur pentru schifistele ro
mânce, care au urcat pe cea mai 
înaltă treaptă a podiumului de pre
miere în trei din cele cinci probe.

Comportîndu-se excelent, tînărui 
echipaj de 4+1 rame, alcătuit din 
C. Neacșu. junioara M. Ghiță. G. 
Funariu, E. Gavluc + R. Iordache, 
a realizat un timp superior cu 14 
secunde celui din ziua precedentă. 
Ele au fost cronometrate în 3:33,8, 
fiind urmate de echipajele 
riei (3:36,2). U.R.S.S. (3:36,8) 
Germane (3:42,0).

Cea de a doua victorie a

telor din România s-a conseipnat 
în proba de 4 + 1 vîsle. unde T. Boi- 
cu, M. Sîngeorzan, E. Lazăr, G. 
Blidaru + R. lordache s-au impus 
net în fața echipajelor Bulgariei 
și clubului ȚSKA Sofia.

La 8+1 echipajul alcătuit din E. 
Trancioveanu, V. Lincaru, C. Wie
ner, E. Oprea. M. Ghiță, C. Neacșu, 
G. Funariu. E. Gavluc + R. Ior- 
dache, luînd un mic avans încă din 
start, a reușit să-l mențină pînă la 
final,, cîștigînd cursa.. Tot în aceas
tă zi, Doina Bărdaș și Ioana Tudo-
ran au ocupat locurile 3 și respec
tiv 4 la simplu, în timp 
jul de 2 v s-a clasat pe

Bulga- 
și R.D.

schifis-

ce echipa- 
locul 3.

TOMA HRISTOV

CAMPIONATELE EUROPENE

DE ACTIVITĂȚI SPORTIVE NECOMPETIȚIONALE

Aspect dintr-o cursă de ..40 000 de pași" desfășurată la Grosseto

întrecerile celei de. a 17-a ediții 
a tradiționalei competiții interna
ționale de tir „Cupa țărilor latine 
și Greciei", desfășurată timp de 
trei zile în localitatea spaniolă 
Pontevedra, la care au participat 
trăgători din opt țări, s-au încheiat 
cu victoria reprezentanților țării 
noastre. Trăgătorii români recuce
resc astfel, după o întrerupere 
un an, valorosul trofeu.

în ultima zi a confruntărilor 
disputat, cea mai spectaculoasă 
totodată, dificilă probă de tir, 
de pistol viteză, care la individual 
s-a încheiat ca victoria sportivilor 
noștri — Marcel Roșea — 593 p. 
Pe echipe proba revenind Spaniei, 
urmată de Italia. Formația tării 
noastre, compusă din Roșea, Ata- 
nasiu și luga — s-a clasat pe lo
cul trei 
576 p al 
„pierdut" 
ces al lui 
fanții noștri într-o situație dificilă, 
fiind în pericol cîștigarea trofeului 
(ce se acordă țării care totalizează 
cel mai mare punctaj în clasamen
tul pe echipe), tn final însă trăgă
torii români au adiționat în între
cerile pe echipe cu două puncte mai 
multe decît Franța, care a ocupat 
Tocul secund în clasamentul 
tal.

Iată rezultatele ultimelor 
probe ale competiției : pistol 
60 focuri : 1. Marcel Roșea (Româ
nia) 593 p (în manșa I 296. în 
manșa a Il-a 297), 2. Gonzales 
(Spania) 590 p, 3. Ferraris (Italia) 
■589 p, 4. V. Atanasiu (România) 
589 p (296—293) ...C. Ion 582 p (nu 
a făcut parte din echipă) ...D. luga 
570 p. Pe echipe : 1. Spania

Italia 1755 p, 3. România 
Armă standard 3x20 focuri 
echipe : 1. Italia 1684 p, 2. 
nia 1681 p. 3. Franța 1677

•trei pușcași români au obținut ur-

mătoarele 
568 p, P. 
rescu 552

de

s-a
si, 

cea

datorită rezultatului de 
lui Dan luga — care a 
două siluete. Acest insuc-
Iuga a pus pe reprezen-

gene-

două 
viteză

1756 p,
1752 p.
— pe 
Româ- 
p. Cei

rezultate: I. Codreanu 
Sandor 561 p și I. Olă- 
P-

în clasamentul general România 
ocupă locul I cu 23 de puncte, iar 
pe locul II se află Franța cu 21 p.

★
In cadrul campionatelor interna

ționale de tir ale U.R.S.S. ce se 
dispută la Moscova — la arme cu 
glonț și talere — s-a disputat „Ma
rele premiu al orașului Moscova" 
la talere aruncate din șanț. Pe e- 

. chipe locul I a revenit reprezenta
tivei Uniunii Sovietice cu 579 t. Cei 

. doi tineri toj^rjști români, care au 
fost prezenți la concurs, au ocupat 
următoarele locuri : Ardenel Vasile 
29 (171 talere lovite din 200 posi
bile) și Florin Iurcenco 39 (166 t).

DE POPICE
Ieri au început în localitatea 

Prerov, din Cehoslovacia. întrece
rile campionatelor europene de 
popice pentru juniori (participă 
sportivi pînă Ia 2.3 de ani). La 
confruntarea tinerilor popicari de pe 
continent sînt prezenți sportivi (bă
ieți' și fete) din 13 țări : Austria, 
Bulgaria. Cehoslovacia, Elveția, 
Franța, R.D. Germană, R.F. Ger
mania. Italia, Iugoslavia, Polonia. 
România, Suedia și Ungaria, 
puse în joc șase titluri : trei 
fete și tot atîtea la băieți, pe echi
pe; perechi și individual.

Țara noastră este reprezentată de 
următorii sportivi : M. Grigore, A. 
Marcu, V. Pișcol, C. Lebădă. I.

AGENDA SĂPTĂMÎNII
21—27 FOTBAL Continuă turneul de la Seul pentru 

preliminariile C.M. (subgrupa A — zona

POLO
Asia — Oceania).

Meciuri de calificare pentru Campio
nat ui -mondial.

21— 3.VI TENIS Campionatele internaționale ale Fran- ; 
tei. pe terenurile Roland-Garros (Paris).

22—28 SCRIMA Turneu internațional, la Sofia.
23—28 AUTO Raliul Acropolei.
23—27 TIR Ma.rele Premiu al Europei la talere» 

la Brno (Cehoslovacia).
23

24

FOTBAL Returul finalei Cupei U.E.F.A. : Bo
russia Mdnchengladbacli — F. C. Liver
pool.

Suedia — Austria. în preliminariile 
C.M. (gr. I) Ja Stockholm.

25—31 TIR Campionatele internaționale de armă 
și pistol ale R. D. Germane, la Suhl ; 
triunghiular R. F. Germania — U.R.S.S. 
— S.U.A. >a Wiesbaden (R.F.G.).

26- 4. VI IACHTING Campionatele europene, clasa „torna
do-. pe lacul Garda (Italia).

26—27 AUTO Cei 1000 de km de la Ntirburgring
-•rt; ' KARÂTE

(R.F.G.).
Campionatele Europene. lâ Barcelona.

26 FOTBAL U.R.S.S. — Franța, în preliminariile
C.M. (gr. IX). la Moscova.

27 MOTO

FOTBAL

Marele premiu al Italiei la motocros 
(clasa 500 cmc.).

România — R. I). Germană, în pre
liminariile C.M. (gr. IV), Ia București; 
Cehoslovacia — Anglia (amical), la
Praga. j

CUPA DAVIS: ROMÂNIA-OLANDA 3-2
(Urmare din P&9

realizat de Okker, campionul nos
tru luptă cu îndîrjire pentru egali
tate și reușește: 3—3. Apoi, la 4—4. 
urmează un ghem excepțional. 
Okker la serviciu este condus, ob
ține egalarea, care este repusă de 
nil mai puțin de 12 ori pe 
de scor. De șapte ori 
Ilie Năstase. Abia cu 
efort, după schimburi 
care entuziasmează 
Năstase reușește acest 
importanță capitală:
6—4, cu servicii ireproșabile.
• Urmează o perioadă de 
minare a românului, care 
adevărată demonstrație 
Setul al doilea îi revine
Ultimul set, ultimele emoții, 
duce Okker la început: 1—0. 
break Năstase: 2—1. Românul

tabela 
are avantaj 

un ultim 
de mingi 

tribunele, 
break de 

5—4. Apoi

netă de
face

de
•cu

o ’
tenis. 
6—2. 
Con- 
Faee 

își

menține în continuare avansul ne
știrbit (3—1, 3—2, 4—2, 4—3, 5—3), 
dar trebuind să treacă peste o re
zistență înverșunată a olandezului, 
care aruncă în luptă ultimele sale 
resurse.
Năstase 
oară de 
galitate. ___ .
este pasat . de Okker, 
galitațe repetată, după care Okker 
se salvează.: 5—4. A fost ultima 
oprire înainte de înfrîngerea sa ‘ 
iremediabilă. în ghemul următor, 
la serviciu, Năstase încheie victo
rios unul din cele mai frumoase 
meciuri ale carierei sale de cam
pion. Iată scorul acestei partide en- 

. tuziasmapte.: Ilie Năstase (Româ
nia). —■ Tom Okker (Olanda) 6—4, 
6—2, 6—4. Scor net, dar obținut cu.

In al nouălea 
se apropie pentru 
victorie: meciball 
Riscă, venind la 

Din

ghem, 
prima 

după e- 
fileu și 
nou e-

■tb'

UtZtLIAri lf /OMI ft MIHAI
Grupa A

Olanda — România 2—3 
Iugoslavia — Noua 
Ungaria — U.R.S.S.

. Norvegia — .Franța

Zeelandă 2—3
2—3

Qssâe-

Grupa

R.F.G. —‘ Anglia 4—1
R.A. Egipt — Cehoslovacia 0—5
Italia — Bulgaria 5—0
Suedia — Spania 2—3

Szăsz, I. Ștefucz, L. Moldovan 
zervă), Vasilica Pințea, Bălașa 
rică, Elisabeta Szilagyi, Erica Szăsz, 
Elena Goncear, Eugenia Hollesch 
și Maria Todea (rezervă).

Din cauza unui deranjament te
lefonic pe lțnia Praga — Prerov, 
nu am putut obține aseară, pînă 
la închiderea ediției, legătura cu 
orașul campionatelor europene. 
Vom publica mîine primele rezul
tate ale sportivilor noștri.

(re- 
Mi-

Veteranul Riggs continuă...
NEW YORK, 20 (Agerpres). — 

Tenismanul american Bobby Riggs 
(un veteran al acestui joc), acum 
în vîrstă de 55 de ani, a angajat 
alte două partide împotriva unor 
cunoscute jucătoare. Este vorba de 
tenismenele americane Billie Jean 
King și Chris Evert. După cum se 
știe, recent, Bobby Riggs a reușit 
să o învingă cu 6—1, 6—2 pe cam
pioana australiană Margaret Court.

Cuvînt cu o amplă și caracteris
tică sonoritate, „marcialonga" (al 
cărui echivalent românesc este les
ne de dedus : marș lung) a devenit 
în Italia zilelor noastre un termen 
generic pentru manifestările spor
tive „necompetiționale", organizate 
în scopul de a sustrage din plăcuta, 
dar nociva robie a sedentarismului 
categorii de vîrstă foarte diverse ale 
populației. „Marcialonga" este, așa
dar, o invitație la mișcare, la e- 
fert fizic în aer liber, în forme cît 
mai simple, cît mai accesibile.

Ce poate fi, însă, mai simplu de
cît mersul pe jos, marșul, alerga
rea ? Iată, de ce, forma cea mai 
răspîndită de manifestări. sportive 
de acest fel o constituie așa numi
ta „Quarantamila pass" (40 000 de 
pași). Sînt, intr-adevăr, pași făcuți 
pe jos. Indiferent cum. Mergînd pur 
și simplu (cu o medie orară con
venabilă : circa 4 km), mărșăluind 
sau chiar alergînd. Fiecare 
vrea sau... cum poate. Premii 
dau tuturor. Singura condiție 
să te încadrezi într-o limită 
timp care, practic, înseamnă 
parcurgi 17—18 km (acesta ar 
chivalentul a 40 000 pași) în 4 
la 41/2 ore. Deci, toți participanții 
sosiți în acest interval sînt răsplă
tiți cu o diplomă (în general, rea
lizată la un înalt nivel artistic) și 
o medalie sau o plachetă.

Manifestările „marcialonga" 
desfășoară, aproape totdeauna, 
minica dimineața, pornind de 
marginea orașelor pe drumuri

cum 
se 

este 
de 
să 

fi e- 
pînă

se 
du-

la 
mai

puțin circulate, de preferință în 
zone cu vegetație bogată, cu prive
liști reconfortante. De-a lungul loiv 
organizatorii au grijă să asigure 
puncte de alimentare (cu gustări și 
răcoritoare, contra cost !) și un ser
viciu medical care, după cite am 
aflat, nu este solicitat decît extrem 
de rar.

Dar cine sînt promotorii acestor 
manifestări necompetiționale ? De 
cele mai multe ori conlucrează mai 
mulți factori : asociații sportive, în
treprinderi, organizații locale 
turism, administrații comunale 
totodată organisme teritoriale 
U.I.S.P. (organizația sportivă mun
citorească din Italia), E.N.A.L. (or
ganizație care sprijină activitățile 
cultural-sportive din timpul liber) 
și, bineînțeles, C.O.N.I. - (Comitetul 
olimpic național italian), care de
ține prerogativele unui for tutelar 
al activității sportive italiene, ocu- 
pîndu-se nu numai de dirijarea 
pregătirii performerilor pentru J.O., 
dar și de organizarea unor com
petiții pentru tineret, de crearea 
unor baze de antrenament în dife
rite ramuri de sport.

Este interesant de reținut faptul 
că marii sportivi (în activitate sau 
chiar de mult retrași) consideră o 
datorie de onoare să sprijine a- 
ceste manifestări, fie în postura de 
oficiali, fie în cea de participant!. 
Toamna trecută s-a desfășurat în 
zona Rovigo — Padova — Modena 
o „marcialonga“ pe biciclete, un fel 
de acțiune cicloturistică, din ce în 
ce mai frecvent întâlnită pe dru-

de 
și 

ale

murile Italiei. Startul în această 
lungă promenadă pe două roți (tra
seul a măsurat 390 km 1), a fost dat 
de cîștigătorul Turului Italiei din 
1914, A. Calzolari, care la 84 de 
ani păstrează încă o uimitoare vioi
ciune. Cei 333 de participant! aii 
pornit la drum înainte de răsăritul 
soarelui, la ora 4 dimineața, tura 
lor încheindu-se după ora 8 sea
ra. Și numai doi cicliști nu au ter
minat această cursă !

Un alt domeniu al sportului în 
care și-a făcut apariția „marcialon
ga" este schiul. La poalele Alpilor, 
în împrejurimile localității Caval- 
lese, s-a desfășurat, în prima du
minică a lunii februarie din acest 
an, cea de-a 3-a ediție a cursei pe 
schiuri care prin dimensiunea tra
seului și prin participarea numeroa
să a devenit o serioasă replică la 
celebra Vasaloppet a suedezilor. 
Desfășurată pe o distanță de 70 km. 
„marcialonga sciistica" a adunat la 
start peste 5 200 de iubitori ai mer
sului pe schi.

Iată trei modalități „spârtlVe ne-,1' 
competiționale" care îl invită ^>e 
italianul — tînăr sau vîrstnic —să 
renunțe, din cînd în cînd, la dulce
le „far niente" la care i-ar da drep
tul timpul său liber, pentru a se a- 
propia de frumusețea aspră a efor
tului fizic, pentru' a-și aerisi plă- 
mînii, pentru a regăsi, cum spunea 
un confrate din această țară, „gus
tul lucrurilor simple, dar atît de 
utile".

Sebastian BONIFACIO

ANGLIA Ă CIȘTIGAT CAMPIONATUL INTERBRITANIC
în ultimul meci : Irlanda de Nord — Țara Galilor 1-0

CAMPIONATE... CAMPIONATE...
,Î.D. GERMANĂ : ATENȚIE LA KREISCHE Șl POMMERENKE I

BERLIN, 20 (prin telex). — Cu 
săptămînă înaintea meciului de 
București din preliminariile C.M., 
R. D. Germană s-a desfășurat

o 
la 
în 
o 

etapă completă în campionatul pri
mei divizii. Sîmbătă au fost progra
mate meciurile din etapa a 21-a. Re
zultatele pledează în favoarea echi
pelor fruntașe, care dau majoritatea 
selecționabililor în echipa națională. 

Așa, de pildă, Dynamo Dresda, li
der în campionatul țării a ciștigat îh 
deplasare la Berlin, dispunînd cu 
4—2 de Dynamo. De menționat că 
oaspeții au condus la un moment 
dat cu 4—0, două din aceste goluri 
fiind înscrise de internaționalul 
Kreische.

F. C. Carl Zeiss Jena (pe Ibcul 2 
în campionat) a terminat la egali
tate la Erfurt, 
Tn acest meci, 
deschis scorul.
Peter Ducke nu a jucat fiind ușor ac
cidentat. dar probabil se va reface 
pînă duminica viitoare. In fine, o 
altă. formație fruntașă, F. C. Magde
burg a terminat victoriasă în deplă-

ITALIA : JUVENTUS -

sare cu Chemie Leipzig (2—1). Th a- 
ceastă partidă, tînărui Pommerenke 
a înscris două goluri, așa incit — 
deși nu a evoluat în meciul cu Un
garia — reintrarea sa în echipa na
țională este sigură. De notat că nici 
unul dintre membrii Iotului nu a 
suferit vreun accident în etaoa de 
sîmbătă. în general, jucătorii din lot 
care au fost folosiți în această etapă 
de campionat au arătat o fo-rmă bună. 
Alte rezultate ale etapei : . F. C. KarI 
Marx-Stadt — Union Berlin I—0, 
Sachsenring Zwickau — Hansa Ro- 
.stock 2—1, Wismut A lie . Lokomo
tive Leipzig 2—2, Cliemie Halle’ — 
Vorwărts Frankfurt/Oder 3—6 !

Tn clasament conduce ■ Dvnamo 
Dresda cu 34 p urmată de F. C. Carl 
Zeiss Jena cu 29 p, F. C. Magdeburg 
27 p, F. C. Karl Marx Stadt 26 p, 
Lokomotive Leipzig 22 p etc.

.sîmbătă în campionatuli
interbritanic. Marlin Peters, autorul

Fază din meciul Anglia-S< oția (1—0) desfășurat 
golului, iți manifestă bucuria

Telefoto : A.P. — AGERPRES

atîta trudă. Este suficient să subli
niem că, deși desfășurată pe dis
tanța a numai trei seturi, partida 
a durat aproape trei ore de joc, 
atit de dîrz au fost disputate aproa
pe toate punctele meciului.

3—2 în favoarea sportivilor 
noștri indică tabela intîlnirii de 
tenis România — Olanda. Chiar 
în momentul cînd încheiem aceste 
rînduri aflăm că viitoarea adversa
ră a echipei noastre, în semifinalele 
zonei europene, va fi . reprezenta
tiva Noii Zeelande. Sintem con
vinși 
zi lor, 
rești, 
apăra 
ca în
ningen.

că și împotriva neozeelande- 
pe teren propriu, la 
echipierii României 
șansele cu aceeași

-mepiulrvjitcheiat la

Bucu- 
își vor 
dîi’zenie 
Scheve-

Cea de a 26-a ediție a

Duminică s.a des- 
a Xl-a etapă a. 
Rutierii au avut 

km pe ruta Torun; 
rulat intr-un litru 
orară a etapei fiind 
km 1 La un rulaj i 

aproape exclusă 
evadări.

POZNAN, 20. 
fă.șurat cea de 
„Cursei Păcii", 
de parcurs 150 
—Poznan. S-a 
infernal, media 
de aproape 50
atit de rapid era 
posibilitatea unei evadări. Totuși, 
pe străzile Poznanului. un grup de 
15 rutieri — printre care și VA
SILE TEODOR — a reușit să ia un

PREGĂTIRILE PENTRU UNIVERSIADA 13

avans minim plutonului și să-și 
dispute 'sprintul final într-o com
panie resțrînsă. A ciștigat ciclistul 
sovietic Valeri Lihaciov cu 3 h.00:18, 
urmat de Ryszarii Szurkowski (Po
lonia), Stanislaw Szozda (Polonia), 
Jean Louis Danguillaume (Franța), 
VASILE TEODOR (ROMANIA) 
ș.a. Întregul grup de ,15 alergători 
•i fost cronometrat cu timpul în
vingătorului. Plutonul masiv a fost 
înregistrat cu timpul de 3 h()l:01

Tn clasamentul general după 11 
etape conduce RYSZARD SZUR
KOWSKI (Polonia) cu timpul de 
33h.l2:45; uimat de 
Szozda (Polonia) la
I ihaciov (URSS) la 
clasamentul general 
primul loc se află
Poloniei.

Cicliștii au luni zi

Stanislaw 
2:47. Valeri 

5:43 etc. in 
pe echipe pe 
reprezentativa

cu Rot Weiss (2—2). 
Vogel de la Jena a

De menționat că
KLAUS SCHLEGEL

redactor șef la revista ..Die
Neue Fussball-Wochc“ —

Berlin

CAMPIOANĂ

La Liverpool, în 
pentru campionatul 
echipa Irlandei de 
cu scorul de 1—0 
Țării Galilor. Unicul punct/ al par
tidei a fost. înscris de Bryan Ha
milton. în minutul 1'4.

Clasamentul final al competiției: 
1. Anglia 6 p, 2. Irlanda de Nord 
4 p. 3. Scotia 2 p. 4. Țara Galilor 
0 p.

ultimul meci 
interbritanic. 

Nord a învins 
(1—0) formația

FESTIVALUL MONDIAL DE BASCHET
LIMA. 20 (Agerpres). — La Lima 

a început turneul final al Festi
valului mondial de baschet. In 
turneul masculin, echipa Cubei a 
învins cu scorul de 87—69 (44— 
24) selecționata Peru. La feminin, 
U.R.S.S. a întrecut cu 93—51 echi
pa Franței.

BOLOGNA, 20 (prin telex). — 
Juventus este campioana Italiei I For
mația din Torino șl-a păstrat deci 
titlul și se prezintă aureolată de o 
mare victorie în finala C.C.E.: cu Ajăx 
Amsterdam din 30 mai, la Belgrad. 
Milan, reîntoarsă victorioasă de la 
Salonic în Cupa cupelor nu a putut 
rezista asaltului de la Verona pier- 
zînd cu 3—5 partida și totodată titlul, 
în timp ce rivalii de la Torino au 

• ciștigat partida din capitală cu A. S. 
Roma (2—1). In fine, cea de a treia 
pretendentă la titlu, Lazio a fost 
învinsă la limită la Neapole (0—1) 
co-nsolîndu-se cu locul al treilea. A- 
cestea sînt cele trei laureate, în timp

In preliminariile C.M

FRANȚA
Pe stadionul „Parc des Princes" 

■ din Paris, în prezența a 45 000 de 
spectatori, s-a disputat, în prelimi
nariile campionatului mondial, me
ciul dintre selecționatele Irlandei 
și Franței. Partida s-a încheiat la 
egalitate : 1—1 (0—0).

Rezultatul constituie o mare sur
priză și diminuează șansele de ca
lificare ale echipei franceze. Scorul 
a fost deschis de francezi în minu
tul 78 prin Chiesa, dar, după 5

IRLANDA 1-1!

ce „terțetul" care părăsește .prima 
divizie a țârii-este’ ăîeătuit din Ata- 
lanta, Palermo si Ternana.

Iată rezultatele si autorii "golurilor 
în ultima etapă : Lan-rossi — Ata- 
lanta 1—9 (autogol Viannplli). Bo- 
.Ioana — Cagliari 4—2 (Savoldi 2. Fe- 
dele si Vieri, respectiv Riv-i și țMa- 
raschi). Internazionale — Fiorehtins 
1—0 (Boninsegna), Napoli — Lazio 
1—0 (Damiani). Roma — Juventus 1—2 

. (Altafini și Cueureddu • pentru Jure, 
respectiv Spadoni), Ternana — . Pa
lermo 0—0, Torino — Sampdoria 0—1 
(Boni), Verona — Milan 5—3 (Sirens, 
Lupoi 3, Turone — 
tiv Rosato, Bigon și

Primele clasate :
1. Juventus
2. Milan

3. Lazio
Tn clasamentul golgeterilor : Sa- 

voldi (Bologna). Rivera (Milan). Pu- 
lici (Torino) toți cu cite 17 goluri.

autogol, reșpec- 
Sabadini).

.30
30
30

18
18
16

CESARE TRENTINI

minute, oaspeții au reușit să ega
leze, prin golul marcat de mijloca
șul Martin.

R.F. GERMANIA : CODAȘELE
ÎN ALERTĂ

Clasamentul

1. U.R.S.S.
2. Franța
3. Irlanda

grupei a 9-a :

3 2 0 1 3—2 4
3 111 3—3 3
4 112 4—5 3

Ultimul meci : U.R.S.S.—Franța, 
la 26 mai, la Moscova.

MOSCOVA, 20 (Agerpres). — 
Președintele Federației internațio
nale a sportului universitar, Primo 

' Nebiolo (Italia), sosit la Moscova 
; cu un grup de ziariști sportivi ita

lieni, a declarat unui corespondent
■ al ziarului „Vecernaia Moskva" : 

„pentru studențimea din întreaga 
lumi. organizarea în caiptala 
U.R.S.S. a Jocurilor mondiale uni
versitare de vară este un eveni
ment de mare însemnătate". A- 
ceastă competiție — a adăugat pre
ședintele F.I.S.U. — va contribui la 
popularizarea și dezvoltarea spor
tului în rîndul studenților din toa-

. te țările lumii. Primo Nebiolo. care
■ a asistat la întrecerile Spartachia- 

dei popoarelor din U.R.S.S., aprecia-

ză
va
condiții nu numai Universiada, dar 
și Jocurile Olimpice de vară.

că bazele sportive din Mosco- 
pot găzdui in cele mai bune

de odihnă, la 
Poznan. Marți, caravana celei de 
a 26-a ediții a „Cursei Păcii" 
Pe teritoriul R.D. Germane, 
a Xll-a disputîndu-se pe 
Lublin—Gdrlitz. 110 km.

Intră 
etapa 
ruta TELEX • TELEX • TELEX • TELEX

ȘAHIȘTI ROMÂNI PESTE HOTARE
(Agerpres). — 

turneul interna- 
șah de la Voro- 
conduc

Și
Radzi- 

Saunina
(2), ur-
(Româ-

MOSCOVA, 20 
După 7 runde. în 
țional feminin de 
nej, în clasament 
kowska (Polonia)
(U.R.S.S.) cu cite 4 puncte 
mate de Maria Pogorevici 
nia) — 4 puncte, Hofmann (R. D. 
Germană) — 3.5 puncte.

DORTMUND, 20 (Agerpres). — 
După desfășurarea a trei runde, în 
turneul internațional masculin de 
șah de la Dortmund, pe primul loc. 
la egalitate de puncte, cu cite 2'12 
p, se află jucătorii vest-germani 
Hecht și Dueball. Ciocîltea 
nia) ocupă locul 8 cu l1'-> 
runda a treia, Ciocîltea a 
cu suedezul Andersson.

(Româ-
p. în 
remizat

Primul festival internațional de gim- 
nastlra, organizat la Rk> de Janeiro, 
în sala „Maracanazinho“, a cunoscut un 
mare succes, adueînd în tribune peste 
18 000 de spectatori. La acest festival 
și-au dat concursul campioana olimpica 
Ludmila Turlșceva (U.R.S.S.), compa
trioata sa Liubov Burda, japonezii Fu- 
mio Horma si Mitsuo Tsukahara. ame
ricanul John Verosby și alții. Gimnaș- 
tii străini vor face în continuare de
monstrații la Porto Alegre, Sao paulo 
șl Brasilia.
■
Etapa a doua a Turului Italiei (Koln 
— Luxemburg, 208 km), a revenit ru
tierului belgian Roger de Vlaeminck. 
care i-a învins la sprint pe italianul 
Franco Bitosi și pe Eddy Merckx (care 
rămine însă liderul clasamentului ge
neral).

In semifinalele turneului de tenis de la 
Las Vegas. Arthur Ashe l-a învins eu 
7—8, 8—2 pe Roscoe Tanner, iar Brian 
Gottfried l-a eliminat eu 6—1, 7—5
pe Cliff Richey, continuind astfel se
ria surprizelor înregistrate In 
concurs.

Selecționata masculină de volei a 
a susținut a doua Intîlnire, ' 
sirea in Japonia. Evoluind la 
voleibaliștii oaspeți au învins 
(11, 7, 11) echipa Japoniei.

acest

URSS 
la so- 

Nagoya. 
cu

de

3—fl

Cervantes 
mondial 

(versiunea 
Ciudad 

Cervantes l-a învins prin 
K.O. în repriza a 5-a pe panamezul Al
fonso Fraser.

Boxerul columbian Antonio 
și-a păstrat titlul de campion 
la categoria super-ușoarâ 
WBA). în meciul disputat la 
de Panama.

Pugllistul american de culoare Ron Lyle 
(categoria grea) l-a Intilnit la Denver 
pe argentinianul Gregorio Feralta. Dupâ 
10 reprize, juriul i-a acordat decizia 
la puncte Iul Lyle. Aeesta din urmă _ ._ —.— - profesionist

29 de 
fost învins la 
Lyle urmează 

Floyd Patter-

.. , .......   .. Aeesta dta
a suferit în cariera sa de 
doar o singură înfrîngere (are 
meciuri ciștlgate). El • a ‘ 
puncte de Jerry Quarry, 
să-l întîlnească acum pe 
son.

ciștigat 
hochei

in 
pe 

în meciul de- 
Pardubice au în- 

dețlnă- 
Jih-

Echipa Tesla Pardubice a 
acest an campionatul de 
gheață ai Cehoslovaciei. I 
elșiv, hocheiștii din “ 
vins cu scorul de 5—3 pe fosta 
toare a titlului, echipa Dukla
lava.

DUSSELDORF, 20 (prin telex); — 
Campionatul vest-german, întrerupt 
timp de două săptămîni. a fost re
luat sîmbătă. De fapt, cu trei ‘ețape 
înainte de sfîrșit, campioana este cu
noscută : Bayern Miinchen. Deci, din 
acest punct de vedere. întrecerea nu 
mai prezintă interes. Tn seliimb. se 
anunță o luptă mare pentru evita
rea retrogradării, în care sînt, anga
jate patru echipe, încercând să .evite ul
timele două locuri: 15 Eintracht Braun
schweig — 23 p, 16. Hannover 96 — 
22 p, 17. Schalke 04 — 21 p, 18. Rot 
Weiss Oberhausen — 19 p.

Iată rezultatele etapei a. 31-a : 
Borussia Mfinchengladbach — S"halke 
04 4—1 ; V.f.L. Bochum — Kickers
Offenbach 2—3 : Hamburger S. V. — 
Eintracht Braunschweig 1—0 ; F. C. 
Kaiserslautern — Rntweiss Oberhau
sen 6—2, Fortuna Diisseldorf — Ba
yern Milnche’n 0—o : Eintr?+it Frank
furt — F. C. Koln 5—0 : Hannover 96 
— Werder Bremen ?—2 : V.'f B. Stutt
gart — Wupperta'<*r S. v.
M.S.V. Duisburg — Hertha B.S.C. 2—1.

Primele clasate :
1. Bayern M.
2. Bor. Monch.
3. F. C. Koln
4. Wuppertaler SV
5. Fortuna Diissel.

31
31
30
.31
31

2.3
17
14
14
12

3
5
9
9

12

5
9
7
8
7

84—27
78—52
57—«5
55—53
55—-43

49
39
37
37
36
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