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LA „CLUBUL TINERETULUI" 
DIN SATU MARE

în cadrul „Clubului tineretului" 
din Satu Mare au loc, în aceste 
zile, atractive manifestări sportive 
dedicate zilei de 1 Mai. Elevi din 
școlile de toate gradele, tineri și 
tinere din întreprinderi și institu
ții, iau parte la întreceri de tenis 
de masă și șah. Concurenții au fost 
împărțiți pe categorii de vîrstă.

Pe primele locuri la tenis 
masă s-au clasat Marta Ileș (Li
ceul nr. 3) și Dorin Sălăjan (Li
ceul M. Eminescu), iar la șah, cîș- 
tigători âu fost declarați Mircea 
Olteanu (Școala gen. nr. 1) și Ana 
Lorinț (Școala gen. nr. 4).

I. TOTH — coresp.

zente echipaje din Mediaș, Agni
ta, Sibiu și din localitatea gazdă, 
întrecerea a fost dotată cu „Cupa 
1 Mai".

Rezultate pe echipe: 1. Casa pio
nierilor Cisnădie; 2. Casa pionie
rilor Mediaș; 3. Casa pionierilor 
Sibiu; individual: 1. L. Cosma (Cis
nădie) ; 2. O. Ungar (Mediaș); 3. I- 
Mironescu (Cisnădie); fete: 1. Sil
via Cornea (Cisnădie); 2. Doina 
Lascu; 3. Adriana .Hașani (ambele 
din Mediaș).

Ilie ANDREI — coresp.

PIONIERI LA VOLAN...

de

CROSUL ELEVILOR LICEULUI 
„MIHAIL SADOVEANU"

Asociația sportivă „Știința" de 
la Liceul „Mihail Sadoveanu" din 
comuna Borca, județul Neamț, a 
organizat în cinstea zilei de 1 Mai 
o întrecere de cros la care au par
ticipat peste 550 de elevi și eleve. 
Pe primele locuri s-au clasat Au
rora Sufletu și Mihai Bondar (categ. 
11—13 ani). Vasilica Gălbează și 
Emil Simionescu (categ. 13—15 
ani).

îndreaptă toate eforturile pentru 
realizarea planului cincinal înainte 
de termen. Printre cei care se află 
în primele rînduri și care prin ac
tivitatea lor își aduc aportul la 
îndeplinirea șl depășirea sarcinilor 
de plan se numără și sportivii.

Exemple sînt multe! îi vom a- 
minti în aceste rînduri doar pe cei 
mai merituoși. Rîcu Vița, laurea
tă la întrecerile „Cupei tineretu
lui", Elena Gruiu, participantă 
consecventă la concursurile de ori
entare turistică, Teodora Lupu- 
leasa, nelipsită de la crosuri, Emi
lia Andronaehe, Ioana Istudor, 
Georgeta Rotaru. Mariana Pașalîc, 
componente ale echipei de 
sînt cîteva dintre tinerele 
care lucrează aici, tinere 
bina armonios exercițiul 
mișcarea în aer liber cu activitatea 
productivă, punînd în ambele înde
letniciri entuziasmul și dăruirea 
caracteristice vîrstei lor.

D. NEGREA — coresp.

nate de studenții Institutului politeh
nic București, conduși de lectorul I. 
Bulugioiu) gu fost deosebit de spec
taculoase și au reunit peste 200 de 
sportivi de la Institutul politehnic. 
Institutul de construcții, Universitate, 
Institutul agronomic și A.S.E. Iată 
echipajele clasate pe primele locuri : 
universale 4-1: 1. Institutul politeh
nic, 2—3. Institutul agronomic I și In
stitutul agronomie II: canoe 10-1: 1 
Institutul politehnic și Institutul 
nomie; gig 441: 1—2. Institutul poli
tehnic I și Institutul politehnic 
Universitatea; schif simplu: 1.
Alistas, 2 ,M. Dobrescu, 3. A. Tifănuș 
(toți de la Institutul politehnic).

C. HAREA
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II, 3. 
V.

coresp.

Prof. Gh. ȚIGAU

DIVIZIA A LA FOTBAL, ETAPA A XXIV-n

F.C. CONSTANTA, SINGURA PERFORMERA
1 1

A UNEI „RUNDE" CU REZULTATE AȘTEPTATE
• Statu quo in duelul Universitatea Craiova — Dinamo ® Steagul roșu nu-și ■ 
dezminte ,,specialitatea bucureșteană" • 16 goluri marcate

din Timișoara și București •

Reșița
Cluj

>»

Bălan a preluat șefia
pe stadioanele 
golgeterilor

handbal, 
tricoteze 
ce îm- 
fizic și

SPORTIVII SÎNT ÎN FRUNTE

pe scurt,este, foarte 
activității sportive de 

la Uzinele „SEMANA- 
din București : 20 
fotbal. 18 de tenis 

de popice. 18 de

CONCURS STUDENJESC 
DE CANOTAJ

La Cisnădie, județul Sibiu, în 
fața a peste 300 de spectatori, a 
avut loc un reușit concurs de 
carturi organizat de Casa pionieri
lor din Sibiu,'La start au fost pre-

ENTUZIASM Șl DĂRUIRE
Alături de toți ceilalți oameni ai 

muncii, și salariații de la coopera
tiva bucureșteană „Tricotextir își

La baza sportivă de pe lacul Tei 
s-a desfășurat o competiție închinată 
marii sărbători de 1 Mai, campiona
tul pe centrul universitar București 
la sporturi nautice. Probele (domi-

Secvență din cursa tinerilor care au concurat la categoria de vîrstă 17—19 ani

Iată care 
„radiografia" 
masă de 
TOAREA" 
echipe de 
masă, 18 
etc; „Cupa 1 Mai' 
asociația sportivă, 
cu comitetele 
U.T.C., sub conducerea 
Comitetului de partid), 
box, atletism, popice, 
lism, șah și tenis de 
numeroase competiții 
Congresului al XI-lea al 
și celei de a XXX-a aniversări a 
Eliberării patriei.

în aceste zile, după orele 
producție, pe șantierul noii 
sportive a asociației, sute de 
neri și tinere lucrează djn 
la terminarea suprafețelor 
destinate practicării 
handbalului efc. I-am întîlnit aici 
pe maestrul sportului la aeromo- 
delism, controlorul C.T.C., Ion 
Constantlnescu, pe boxerul Marin 
Nicolae, pe fotbaliștii Marin Tă- 
nase — sudor și Ion loniță — lă
cătuș. Dar. așa cum am fost in
formați de către Septimiu Milea, 
președintele asociației sportive 
„Semănătoarea", toți aceștia și 
alți colegi ai lor de pe terenurile 
de sport își îndeplinesc cu suc
ces. și la locurile de muncă sar
cinile asumate.

de 
de 

șah 
(organizată de 

în colaborare 
de sindicat și al 

directă a 
la fotbal, 
aeromode- 
masă ; alte 

închinate 
P.C.R.

de 
baze 

ti
pii n 

de joc 
fotbalului,

Octavian GUȚU-coresp.

Cei mai buni din sutele de mii
------ ---------------- —

CROSUL TINERETULUI" LA ORA ULTIMULUI ACT!
Ieri, In etapele județene și in cea pe Capitală, au fost desemnați concurenții pentru finala de la București 

C.M.E.F.S. București — au știut, 
astfel, să facă din finala bucureș
teană a „Crosului tineretului" un 
adevărat spectacol sportiv, molip
sitor, credem, ' și pentru cei care 
duminică dimineață au fost simpli 
spectatori. ■

în timp ce âe desfășurau cursele 
celor 6 categorii de concurenți, am 
solicitat tovarășului George Ghe- 
noiu, prim-s&cretar al Comitetului 
municipal U.T.C. București, o 
scurtă declarație : „Cei peste 1000 
de tirere și tineri prezenți la fi
nala pe municipiu reprezintă masa 
de aproape 150 000 de concurenți 
care au participat la etapele ante
rioare" — ne-a declarat interlocu
torul.

Concursul s-a terminat. Laurea- 
ții sînt aplaudați de spectatori, pre-

Agenda competițiilor de masă, obișnuite fiecărui sfirșit de săptămină, a fost pu
ternic dominată ieri de etapa județeană a „CROSULUI TINERETULUI , una 
din marile acțiuni sportive închinată, ca și celelalte care ii vot urma memo
rabilelor evenimente politice ale acestui an — CEA DE) A XXX-A ANIVERSARE 

A ELIBERĂRII PATRIEI ȘI CONGRESUL AL XI-LEA AL PARTIDULUI.
O frumoasă duminică ele primăvară, vestind — parcă — apropierea zilelor cu 

soare mult, a creat un cadra natural prielnic desfășurării concursurilor. El a fost 
excelent completat de eforturile organizatorilor, depuse atît în alegerea unor trasee 
adecvate (în unele locuri deosebit de atractive și de pitorești), cit șt în asigurare 
unei asistente tehnice și a unor arbitraje foarte calificate.

Entuziasmul, lupta deschisă, tinerească, dorința fiecărui concurent de a cuceri 
un loc printre partlclpanții la finală au caracterizat disputele, de la care publicam 
scurte relatări ale corespondenților noștri :

Finala pe Capitală

0 REMARCABILĂ PROPAGANDA FĂCUTA SPORTULUI...
...Era ora 9,30, dar tribunele 

„Stadionului tineretului" se um- 
pluseră. Mulți elevi, foarte mulți 
muncitori, precum și trecători o- 
cazionali, ce plecaseră să se plim
be la șosea — s-au abătut din drum 
asistînd la o manifestare sportivă 
de masă care, cu siguranță, i-aîn-

cîntat. în afara alergărilor, fru
moase prin ele însele, au avut loc 
demonstrații de lupte și de judo, 
reprize atractive de gimnastică 
modernă susținute de elevele Li
ceului nr. 30. Organizatorii — Co
mitetul municipal U.T.C., Consiliul 
județean al sindicatelor și

Ion GAVRILESCU

(Continuare în pag. a 2-a)

handbalDivizia A la

U“ BUCUREȘTI, „U“ TIMIȘOARA (f) 
STEAUA Șl MINAUR BAIA MARE- 

CAMPIOANE ALE TURULUI

5»

Marcată de cele două derby-uri (Universitatea București — 
și Steaua —Dinamo București), ultima etapă a turului diviziei A de hand
bal a oferit partide extrem de disputate, cu repercusiuni directe asupra 
situațiilor din clasament. lata cîteva i-----------  — ... .
sîmbătă și duminică.

amănunte de la jocurile desfășurate

FEMININ, SERIA I

I.E.F.S. — UNIVERSITATEA 
BUCUREȘTI 11—12 (7—5). Verita
bil derby, meciul dintre cele două 
formații studențești, fruntașe ale 
handbalului nostru feminin, a ofe
rit numeroșilor spectatori veniți 
sîmbătă seara pe „Tineretului" 
(care, din păcate, din mai . .multe 
motive, nu este o gazdă bună) 
numeroase faze frumoase, dinami
ce. o palpitantă evoluție a scoru
lui. Bine pregătite și cu formații 
complete, echipele antrenate de 
Ion Bota și Constantin Popescu au 
luptat cu o dîrzenie demnă de 
laudă pentru obținerea victoriei. 
Campioana țării,. I.E.F.S.,' a fost <’la 
un pas de succes (pentru că și 
egalul ar fi fost un succes...), dar 
a ratat finalul, Deși a condus cu

5—3 (min. 16), 7—5 (min. 25) și 
8—7 (min. 34), formația din Dea
lul Spirii a pierdut in extremis 
întîlnirea și o parte din șansele de 
a se califica în turneul final al 
acestui minicampionat. Unele 
schimbări neinspirate și jocul ine
xact în apărare din final, dar mai 
ales ineficacitatea atacului tocmai 
în momentele cînd golul era impe
rios necesar — iată carențele cam
pioanei. Poate șl faptul că Frîncu 
a făcut numai o repriză bună (pri
ma) să fi înclinat balanța în. fa
voarea ‘ adversarelor. Desigur, uni
versitarele n-au mizat mimai .pe 
minusurile adversarei, ci — îndeo
sebi — pe plusurile proprii. Un 
jbc calm,' ferm în. apărare și de
rutant în atac, o bună folosire a 
Doinei Furcoi pe semicerc șl a Si- 
monei Arghir de la 9 m, un cuan-

Petrolul 3-2

CLASAMENTUL

(1-0) 
(0-0) 
(0-1) 
(1-D 
(1-0) 
(1-0) 
(1-0) 
(1-0)

1- 4)
2- 0 
0-1
2-2
3-1
5-2
1-0
2-0

Sportul studențesc 
U. T. A.
F. C. Constanța 
Steagul roșu 
Rapid
Politehnica lași 
Sport Club Bacău 
„U" Cluj

(1-D

Goi

Cluj 
Argeș
Tg. Mureș 
Craiova

REZULTATE TEHNICE

Jiul 
C.S.M.
C.F.R. 
Steaua
Univ. Craiova 
Dinamo
F. C. Argeș
A.S.A. Tg. Mureș

Poli. Timișoara

Sîmbătă 27 aprilie

1. UNIV. CRAIOVA
2. Dinamo
3. F. C. Constanța
4. F. C. Argeș
5. Steagul roșu
6. U. T. A.
7. Jiul
8. Steaua
9. C.S.M. Reșița

10. Poli. Timișoara
11. A.S.A. Tg. Mureș
12. „U" Cluj
13. Sportul studențesc
14. Rapid
15. C.F.R. Cluj
16. Petrolul
17. S. C. Bacău
18. Politehnica lași

ETAPA VIITOARE

Rapid 
Steagul 
Sportul 
U. T. A.
F. C. Constanța 
Poli. Timișoara 
„U“ Cluj 
Petrolul
Sport Club Bacău

roșu 
studențesc

Jiul
C.F.R. 
F. C. 
A.S.A. 
Univ.
Dinamo
C.S.M, Reșița 
Steaua 
Politehnica lași

GOLGETERII

(0-3) 
(0-1) 
(1-2) 
(0-0) 
(1-2) 
(1-2) 
(0-1) 
(0-1) 
(0-3)

Dumitru (stingă) și 
dispută pentru minge, 
gul toșu

Papuc s-au angajat într-o aprigă
Fază din meciul Steaua — Stea- 

Foto : V. BAGEAC

GOLURI : Bălan (Univ. Craiova). 
GOLURI : Adam (C.F.R. Cluj) -

17
16

3 din 11 m.
15 GOLURI : I. Murașan (A.S.A. Tg. 

Mureș) — 2 din 11 m.
14 GOLURI : D. Georgescu (Dinamo) 

— 2 din 11 m.
13 GOLURI : Măre u le seu (F. C. Con

stanța). Năstase (Steaua).
12 GOLURI : Mulțescu (Jiul) — 2 din 

11 m.
11 GOLURI : Nestorovlci (C.S.M. Re

șița) — 1 din 11 m.
10 GOLURI : Neagu (Rapid), Dumi- 

trache (Dinamo), Dobrin (F.C. Argeș) — 
2 din 11 m, I. Constantlnescu (Sportul 
studențesc) — 2 din 11 m.

9 GOLURI : M. Sandu (_Sportul 
dențesc), Kun 
blamenoo — 1 
iova).

8 GOLURI : ___ _____ _
Lupul eseu (Politehnica -Iași), Radu (F.C. 
Argeș).

REZULTAT CONFORM

StU- 
(U.T.A.), Țarălungă, O- 
din 11 m (Univ. Cra-

Broșovschl (U.T.A.).

S-a deschis sezonul la caiac-canoe

CUPA DINAM0“ A RĂMAS 
IN VITRINA CLUBULUI ORGANIZATOR

Caiaciștii și canoiștii au ieșit pe 
apă! Ieri dimineață, pe o vreme 
splendidă, care a ținut parcă să 
salute evenimentul, peste 130 de 
sportivi și sportive au „semnat" 
pe oglinda Snagovului deschiderea 
oficială a sezonului competițional 
1974.

Ca de obicei, concursul inaugu
ral a fost o întrecere de fond, tra
diționala „Cupă Dinamo". Curse
le cele mai interesante au fost 
cele de caiac 1 — 10 000 m și canoe
l, vedetele preferind — firesc — 
probele de simplu. La caiac am 
asistat la un final foarte'strîns, în
tre primul Și al cincilea 
consemnîndu-se o diferență 
mai 8 secunde, foarte mică 
□ probă de 10 000 m. A cîștigat 
Costel Coșniță (Steaua), urmat la 
o secundă de veteranul Atanasie 
Sciotnic (Dinamo).

La canoe, lupta pentru primul 
loc s-a dat între dinamoviștii Li- 
pat Varabiev — vicecampion mon
dial la 10 000 m — și Ivan ~ 
zaichin, campionul lumii la... 1 000
m. A cîștigat în cele 
urmă specialistul fondist, nu 
inte însă de a depune eforturi de
osebite pentru a întrece talentul 
polivalent și ambiția lui Patzaichin.

Iată rezultatele în ordinea des
fășurării probelor: Caiac 2: 1. E. 
Zabar — M. Patrichi (Dinamo) 
47:10, 2. Fr. Fioldi — St. Fioldi 
(D) 47:12. 3 St. Cocora — I. Du
mitru (Steaua) 47:17, Caiac 1:

clasat 
de nu- 
pentru

Pat-

din 
îna-

Tatonată
Rublenco

8-lea

de Maria Boși și cu toată opoziția Doinei Furcoi, Natalia 
(insuficient folosită sîmbătă) marchează în min. 34 cel de al 
gol al I.E.F.S.-ului și scorul devine 8—7 pentru campioană

Foto : Dragoș NEAGU
gol al I.E.F.S.-ului și scorul

mic de durități (8 min.tum \ mai. _ . .
eliminare, față de 19 la adversare), 
Universitatea București se dove
dește o adversară sigură a Uni
versității Timișoara la titlu.

Au marcat: Marin Boși 3, Elena

Frincu 3, Doina Radu 2, Rodica 
Bunea 1 Valentina Ionescu 1, Na
talia Rublenco 1 — pentru I.E.F.S.,

Hristache NAUM
(Continuare in pag. a 2-a)

CU REPLICA
STEAUA 2(1)
STEAGUL ROȘU 2(1)

ECHIPELOR

1. C. Coșniță (S) 51:28, 2. A. 
Sciotnic (D) 51:29, 3. A. Vara-
biev (D) 51:30, 4. C. Macarencu (D) 
51:31, 5 I. Terente (S) 51:36
6. I. Dragulschi (S) 51: 53, Canoe 
2: 1. C. Ceatlaș — V. Calabiciov 
(D) 50:05, 2. I. Sevastian — I. Ni-
chitov (S) 51:13, 3. St. Parmac — 
I. Negrea (S) 
Varebiev (D) 
(D) 55:21, 3. 
Denisov (S) 
(D) 56: 04, 6.
Caiac 1 fete, 
Cosma (Delta Tulcea) 13: 00, 2. Ma
ria Nichiforov (D) 
Ivanov (S) 13:22.

„Cupa Dinamo", 
echipei cu cel mai 
revenit clubului organizator 
p), urmat de Steaua, 89 p și Delta 
Tulcea 15 p.

51;44; Canoe 1: 1. L. 
55:18. 2. I. Patzaichin
G. Munteanu, 4. G. 

53:00. 5. V. Serghei
P. Marcov (D) 56:08, 
3 000 m : 1. Maria

13:14, 3. Maria

care se atribuie 
bun punctaj, a 

(120

Premieră oficială pe stadionul 
Steaua. Un matineu plăcut, cu soare, 
in decorul modern al cartierelor noi 
din București. Peste 20 000 de specta
tori. majoritatea din șiragul de 
blocuri al Drumului Taberei și din 
Ghencea, veniți să vadă echipa. Stea
ua care a devenit acum „a lor". 
Stadionul militar îmbogățește . viața 
sportivă a unui măre cartier al ora
șului, imaginile de ieri, la sosire, în 
timpul jocului și la plecare, 
doma acelora de la marile 
țâri sportive ale Capitalei.

Această partidă inaugurală 
pionat, pe al cincilea stadion al Bucu- 
reștiului, nu s-a bucurat, din păcate, 
de un nivel ridicat de joc. A fost însă 
interesantă prin evoluția scorului. în 
primul rînd, datorită oaspeților, care 
au deschis scorul în min. 4, prin Pa
puc, iar după ce au fost egalați (min. 
40, Năstase), au condus din nou cu 
2—1 (min. 52 Gyorfi). In al doilea 
rînd, jocul s-a dovedit atrăgător prin 
eforturile de egalare întreprinse de 
echipa militară, strădanii inegale, to
tuși cu o finalizare în min. 75 cind 
stoperul Smarandache a egalat: 2—2, 
și cu șanse de a cîștiga chiar întîl
nirea, în min. 72 (ocazie Dumitru) și 
88 (bară și apoi încă o ratare ace
lași Năstase).

Steaua a început meciul deconcer
tată de primirea primului gol, cu o 
mare ușurință din vina apărătorilor 
ei, și cu toate că a realizat apoi su
perioritatea teritorială, pregătirea 
atacurilor s-a dovedit greoaie, cu o 
concurență între doi conducători de 
joc, Dumitru și Iordănescu. în plus 
Steaua a manifestat îndelung tendin
ța de a juca lateral, de a fugi din. 
zona frontală de atac, ușurînd astfel

fiind ai- 
mănifes-

de cam-

Sladion Steaua ; teren foarte bun; 
timp frumos; spectatori, aproximativ, 
22 000. Au marcat: PAPUC (min. 4), 
NASTASE (min. 40) GYORFI (min. 
52), SMARANDACHE (min. 75). Ra
port de cornere : 7—1, Raportul șu
turilor la poartă : 26—6 (pe spațiul 
porții : 11—3).

STEAUA : Coman — Cristache, 
SMARANDACHE, Sameș, N. Ionescu 
— Dumitru, Duml-țrlu IV — ION ION, 
NASTASE. Iordânescu (min. 46 Tă
taru), Radu.

STEAGUL ROȘU ; Purcaru 
lab, JENEI, OLTEANU, Z- 
Cadar, ȘEHBANOIU, Papuc 
ghel, Pescaru, GYURFi 
nici).

A arbitrat : T. LECA 
la linie de T. Podara și 
din Brăila).

Cartonașe galbene . Șerbănoiu, Pur
caru.

Trofeul Petschovschi : 8.
La tineret-rezerve : 2—1 (1—1).

:.i - Hîr- 
Anghelinl, 

An- 
(mln. 85 Fa-

***. ajutai
C. Pirvu (toți

acțiunile de deposedare făcute de 
adversari, dar de multe ori cu nere- 
gularități (la pauză, 19—4 raportul de 
faulturi în dauna echipei Steaua). In 
general, apărătorii oaspeți n-au avut 
probleme mari de rezolvat pînă spre 
sfîrșitul primei părți a jocului cînd 
s-a produs egalarea, iar după aceea, 
tot Năstase a trimis mingea în bară.

După pauză, Steaua a primit ace
lași șoc, ca la început. In min. 52, 
printr-o acțiune personală, trecînd pe 
lingă Cristache și apoi Smarandache, 
Gyorfi a luat conducerea cu 2—1 pen
tru echipa sa. Steaua a introdus la 
pauză pe Tătaru în locul lui Iordă- 
nescu fără ca schimbarea să producă 
o clarificare sau o îmbunătățire evi
dentă a jocului său. Totuși, echipa

Aurel NEAGU

Vladimir MORARU

i

ÎN CAMPIONATUL
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DEVINE
PASIONANTĂ

DE RUGBY

Uni- 
cîști- 
care

ÎN DERBYUL ETAPEI, „U“ TIMIȘOARA

Grămada 
versității a 
gat balonul, 
a ajuns la lacob. 
Acesta va des
chide scorul, prin- 
tr-o precisă lovi

tură de picior 
Foto :

Dan ȚARAN — 
Timișoara

LUPTA

A ÎNVINS grivița roșie 39—G

TIMIȘOARA, 28 (prin telefon). 
Confruntarea dintre Universitatea 
și Grivița Roșie a dat loc la o 

i dispută agreabilă, în limitele unei 
perfecte sportivități, publicul ur
mărind cîteva faze de spectacol, 
și aplaudînd în final victoria stu
denților, cu 9—4 (3—4). Meciul a 
avut, în general, două aspecte deo
sebite. Dacă în prima repriză 
abundat loviturile de picăor 
foarte multe fără utilitate —, 
cealaltă ațît Universitatea, cît 
Grivița, au încercat să joace mai 
mult balonul la mînă, să-și pună 
în valoare liniile de treisferturi 
în ansamblu, gazdele ml d->min.at 
mai mult, au cîșt’gat mai multe

au

în 
și

mingi în grămezi și la margine, 
dar au comis și greșeli de orien
tare tactică. înaintarea mai puțin 
activă în prima parte, și-a reve
nit după pauză, fiind mai pene
trantă. De cealaltă parte, Grivița 
— care nu a jucat mai bine ca în 
partida cu Steaua — a încercat 
mai mult un joc de apărare, care 
nu a dat roade, ieșirea sa la atac 
—- fără a fi dublată totdeauna și 
de execuții tehnice corecte — s-a 
făcut prea tîrziu..- Ratînd, în min. 
83, posibilitatea de a-și majora 
avantajul — la flagrante greșeli 
ale jucătorilor de la „U“ în apro
pierea buturilor — bucureștenii au 
intrat și mai mult în eclipsă, pșr-

REZULTATE TEHNICE : U- 
niversitatea Timișoara — Gri
vița Roșie 9—4 (3—4) ; Știința 
Petroșani — Farul 8—6 (0—0) : 
Dinamo — Politehnica
(13—0) ; Agronomia Cluj —
Sportul studențesc 3—0 (0—0) ; 
Gloria — Rulmentul BîrladO—3 
(0—3) ; C.S.M. Sibiu — 
Năvodari 9—6 (6—3) ;
— Vulcan 58—6 (disputat

Chimia 
Steaua 
marți).

revinămițînd adversarilor să 
în atac.

Partida a debutat cu o 
dă de studiu, după care timișore
nii se apropie înai mult de tere
nul de ținută grivițean și, în min. 
12, după o grămadă ordonată,

Emanuel FÂNTÂNEANU

perioa-

(Conțjttuare în pag. a 4-a)
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iu început întrecerile campionatului

LA BUCUREȘTI, CELE MAI ECHILI
BRATE INTILNIRI ALE ETAPEI

Duminică a avut loc prima etapă 
■ diviziei A de lupte greco-roțnane.

Disputele găzduite de sala Giulești 
eu fost, credem, cele mai echilibrate 
ele acestei etape inaugurale. Prima 
partidă, cea dintre Aluminiu Slatina 
și C.S.M. Pitești s-a încheiat la ega
litate: 14—14. Din rîndul slătinenilor 
s-a remarcat tînărul Dinu Obrocea 
(18 ani) care l-a învins prin tuș pe 
V. Gherghina. De la piteșteni, Ion 
Silvestru a obținut un succes asemă
nător in fața lui N. Mandea.

întîlnirea dintre Rapid și C.S.M. 
Pitești s-a încheiat cu scorul de 
18—14 în favoarea giuleștenilor, dar 
in meciul restanță, la cat. 100 kg. 
Silvestru are toate șansele să echtli 
breze situația. La fel s-a terminat și 
meciul dintre Rapid și Aluminiu Sla
tina (19—15). dar cu un meci res
tanță, în care N. Mandea poate 
aduce egalarea. (m.ir.)

Partida a fost foarte interesantă, 
scorul a alternat pină la meciurile 
concurenților de la categoria 74 kg 
(12—11 în favoarea gazdelor). în con
tinuare, bucureștenii sint mai buni și 
cîștigă toate întîlnirile prin tuș, sau 
superioritate la puncte. în celelalte 
partide: Steagul roșu Brașov — Elec- 
troputere Craiova 24—12, Progresul 
— Electroputere 19—19 (C.Ch.)

FARUL A CÎȘTIGAT 
REUNIUNEA DE LA CONSTANfA 
Formația locală, Farul, s-a prezen

tat bine în reuniunea inaugurală, 
ciștigind ambele partide: 22—20 cu 
Delta Tulcea și 24,5—11,5 cu A.S.A. 
Bacău.(0. POPA — coresp.).

REZULTATELE CELORLALTE REUNIUNI

LA ARAD: c.S.O. Arad cu Di
namo București 12—24, cu Bihoreana 
Marghita 18—22, Dinamo cu Bihorea
na 33—7. (GH. HERMAN — coresp.)

La volei, au fost desemnate

CELE 8 ECHIPE CALIFICATE
IN TURNEUL FINAL AL BARAJULUI

LA BRAȘOV, STEAGUL ROȘU A 
PIERDUT LA SCOR (16—27) ÎN ME
CIUL CU PROGRESUL BUCUREȘTI

„Triunghiularul" brașovean, care a 
opue echipele Progresul București, 
Electroputere Craiova și Steagul roșu 
din localitate, a fost viu disputat și 
s-a soldat cu o surpriză: Progresul a 
dispus de Steagul roșu cu 27—16;

LA CÎMPULUNG MUSCEL: C.S.O 
Cîmpulung cu Gloria Buzău 33,5 — 
6.5. cu Carpați Sinaia 23,5—8,5. Car
pați cu Gloria 24,5—15,5. (D. RADU
LESCU — coresp.).

LA CLUJ: A.S.A. Cluj cu Crișul 
Oradea 24—16. cu Vulturii textila Lu
goj 18—10. Crișul cu Vulturii 12—8. 
(I. POCOL — coresp.).

LUPTĂTORII JUNIORI

LA TIMIȘOARA: C.F.R. Timișoara 
cu C.S.M. Reșița 22—22. cu Mureșul 
Tg. Mureș 22—14, C.S.M; Reșița 
Mureșul 29,5-10,5. (ȘT. MARTON 
coresp.).

cu

SI AII DESEMNAT CAMPIONII
LA GALAȚI: Dunărea Galați 

[profil Rădăuți 13,5—18,5. cu Nicolina 
Iași 25—7. Iprofil cu Nicolina 20—8. 
(T. SIRIOPOL — coresp.).

CU

Confruntările campionatului republi
can de lupte libere ale juniorilor (mari 
s! micij s-au încheiat sîmbătă la Sf. 
Gheorghe. La ultima reuniune — de 
simbătă dimineața — au fost programate 
partidele decisive pentru desemnarea 
noilor campioni. Cum era de așteptat 
lupta pentru întîietate ft prilejuit me
ciuri mult mai echilibrate decît in zilele 
anterioare. Firesc, deoarece se întîlneau, 
numai 
treacă 
tururi 
finală 
niori ____ , ...... - _____
(Steauaț și Gh. Ștefan (Rapid Buc.). 
Stellstul a condu? cu 3—1 în prima re
priză. dar a fost egalat în următoarea, 
pentru ca la începutul ultimului rund, 
să se vadă din nou condus (4^—6 și 7—8). 
Cînd mai eraii însă doar 4 sec.. Brîn- 
dușgn a finalizat excelent un tur de 
braț Și astfel- juniorul de la Steaua a 
Jntors rezultatul în favoarea sa (10—8) 
«.btinînd o aplaudată victorie.

Iată primii clasați la juniori mari 
(18—20 ani) : cat, 48 kg — 1. O. Feher 
(Dinamo Brașov). 2. C. Mondllă (Șc. sp. 
C-ța). 3. Gh. Rașovan (C.S.M. Reșița) ; 
cat. 52 kg — 1. P. Brîndușan (Steaua), 
t. Gh. ștefan (Rapid Buc.), 3. D. Prlsă- 
cariu (C.F.R. Timișoara): cat. 57 kg — 
I. G. Anghel (Steaua), 2. N. Parepa (St. 
roșu Brașov), 3. A. Kalapacs (A.S.A. 
Brașov) ; cat. 62 kg — 1. K. Stumpier 
(Sc. sp. viitorul Timișoara), 2. O. Dușa 
(St. roșu Brașov). 3. S. Praja (St. roșu 
Brașov) : cat. 68 kg — 1 N DOrobanțu 
(Rapid Buc.) 2. Gh. Catrina (Dinamo 
Brașov). 3. D Buta (St. roșu Brașov); 
cat 74 kg. — 1. C. Benedek (Șc. sp. Tg. 
Mures), 2 D Homiță (Vulturii Textila 
Lugoj). 3. A. Fillekl (Șc. sp. Cluj); cat.\ 
«2 kg — 1. T. Seregelyl (Șc. sp. Tg. Mu
res). 2. E. Kelemăn (Steaua), 3. S. Soare 
(Steaua): cat. 90 kg. — 1. A. Bălăianu 
(Steaua). 2. D. Mărgărit (Șc. sp. C-ța), 
S. V Pușcașii (C. S. Municipiul Gh. 
Gheorghiu-Dej) ; cat. 100 kg. — 1. T. 
Pâpiic (Șc. sp; Brăila), 2. C. Șandor (Di
namo Brașov). 3. I. Paiu (Progresul 
Brăila); cat. +100 kg. — 1. P. PrisăcariU 
(Se. sp. Energia BUC.), 2. E. Costaș (Șc. 
sv Petroșani). 3 Gh, Păduraru (Dinamo 
Buc.). Clasament pe cluburi și asociații 
sportive : 1. Steaua 27 p, 2. St roșu Bra
șov 21 p. 3. Dinamo Brașov 18 p.

Camvjonfi juniorilor mici (16—17 ani) 
In ordinea categoriilor de greutate : L. 
Gereb (Șc. sp. Odorheiul Secuiesc). M. 
Morun (Șc. sp. Brăila), V. Stănescu 
(Gloria Buzău). V Gheorghiu (Dună- 
r°a Galați) M. Chirii) (Sc. sp. Călărași). 
C Mhrdare (Șc sr> Brașovial. C. Nistor 
(Sc. sp. Energia Buc.). M. Startciu (Șc. 
so C-ta). V. Curelaru (ȘC sp. Unirea 
last) șl Z. Stan (Șc. sp. C-ța). Clasa
ment pe echipe și asociații sportive : 1. 
Șc. sp. Constanța 26.5 p., 2. Gloria Buș 
zAu 21 p., 3; Șc. sp: Odorheiul Secuiesc 
15- p.

concurenți, care reușiseră să 
cu succes prin încercările multor 
eliminatorii. Cea mai frumoasă 
a fdst cea de la cat. 52 kg. (jit- 
mari) între! Petre Brîndușan

Costin CHIRIAC

cu 
cu Metalul București 

cu Metalul 24—9. (TH.
— coresp.).

LA BOTOȘANI: C.S. Botoșani 
Steaua 13—29. 
19—14. Steaua 
UNGUREANU

Ieri s-au desfășurat partidele retur 
ale semifinalelor barajului 
promovarea in Divizia A la 
urma cumulării rezultatelor 
8 duble intilnlri, au obfinut 
de participare la turneele finale echi
pele feminine Universitatea Iași, 
C.S.U, Galati, Spartac Bucureștti și 
Corvinul Deva, și cele masculine 
C.S.M. Suceava, Delta Tulcea, Petro
lul Ploiești și Electra București. Iată 
cîteva amănunte de la partidele retur 
desfășurate ieri.

FEMININ
Spartac București — Medicina Tg. 

Mureș 3—0 (3, 13, 5). Cu această vic
torie echipa pregătită de antrenorul 
Sasa Brener a obținut dreptul să 
participe la barajui de calificare în 
Divizia A. Bucureștencele au abordat 
returul relaxat, cu combinații subtile 
realizate de surorile Iliescu și Zeteș. 
ciștigind primul set la 3. în al doilea, 
studentele din Tg. Mureș au făcut 
eforturi vizibile, jucînd din ce în ce 
mai bine, ec-hilibrînd jocul. luînd 
chiar conducerea, dar in final Spar
tac a egalat și a cîștigat la limită. 
Setul trei a fost, ca și primul, o for
malitate pentru gazde. Arbitri: Radu 
Farmuș și Dumitru Radulescu. (Octa
vian Guțu).

Voința Brașov — Universitatea Iași 
0—3 (—12, —10, —10). Replica mult 
prea slabă a localnicelor a permis 
studentelor să cîștige pe merit și să 
se califice în turneul final al bara
jului. Au condus V. Dumitru din 
București și L. Păltinișan din Bra
șov. (C. Gruia — coresp. județean).

Corvinul Deva — Universitatea 
București 3—1 (13, —12, 11, 7). Joc 
de bună factură tehnică în care stu
dentele bucureștence", venite la Deva 
cu gîndul de a recupera handicapul 
înregistrat cu o săptămînă în urmă 
pe teren propriu s-au văzu» totuși

pentru 
volei. în 
din cele 

dreptul

nevoite să părăsească terenul învinse 
și să iasă din cursa pentru promovare 
în „A”. Elevele antrenorului Iuliu 
Nagy împrimînd jocului un ritm vioi, 
au anulat elanul oaspetelor și dorința 
lor de revanșă. Arbitri: M. 
din Oradea și V. Moraru din 
(I. Jura — coresp.)

C.S.U. Galati — Voința M.
3—0 (0, 5, 8). Partida a durat 
minute și a însemnat un galop de 
sănătate pentru elevele profesoarei 
Laura Brandabur. S-a remarcat toată 
echipa gălățeană. Arbitri: I. Armea- 
nu și A. Dinicu. (T. Siriopol — co
respondent județean).

MASCULIN

Marian 
Cluj.
Ciuc

40 de

Alumina Oradea — Electra Bucu
rești 3—1 (—8, 11, 12, 9). Joc de un 
rar dramatism, cu spectaculoase răs
turnări de scor. După pierderea pri
mului set, gazdele revin în următoa
rele, impunîndu-se ca urmare a su
periorității în atac. în setul 3, Alu
mina a condus cu 14—6, apoi a ce
dat 6 puncte prețioase. Deși au în
vins la același scor la care pierdu
seră in tur, la București, orădenii au 
ratat calificarea datorită punctavera- 
jului inferior (102—108). S-au remar
cat: Bic, Arhip, Buzatu (Alumina), 
Mîrza, Bărăscw, Popescu (Electra). 
Au arbitrat cu greșeli: V. Ranghel 
din Ploiești și V. Arhire din Brașov 
(P. Lorincz — coresp.).

C.S.M. Delta Tulcea — 
Șimleul Silvaniei 3—0 (8, 3, 
baliștii tulceni au cîștigat 
minindu-și adversarii la toate capito
lele. Arbitri: N. Ionescu șl C. Armă- 
ș4scu, ambii din București. (P. Com- 
șa — corespondent județean).

C.S.M. Suceava — 
3—1.

Petrolul Ploiești — 
3—2 (5, —13, 4, —14,

Silvana
6). Volei- 
clar, do-

C.S.U. Brașov

Politehnica Iași 
13).

DIVIZIA
(Urmare din pag. I)

Simona Arghir 4, Doina Furcoi 4, 
Lidia Scorțescu 3 și Georgeta Va
sile 1 _ pentru Universitatea
București.

Au arbitrat foarte bine Ion Io
nescu și Dinu Racoveanu (Bucu
rești).

MUREȘUL TG. MUREȘ — 
CONFECȚIA 13—21 (5—8).

VOINȚĂ ODORHEI — RUL
MENTUL BRAȘOV 13—9 (7—6).

SERIA A ll-a

RAPID BUCUREȘTI — TEXTI
LA BUHUȘI 16—13 (6—5). 12 a- 
runcărl de la 7 m, împărțite... fră
țește de ambele echipe (care au Și 
ratat frățește, cîte o aruncare de 
pedeapsă), 8 șuturi în bară, mai 
multe oontraastacuri salvate in ex
tremis de portari — iată cîteva 
dintre elementele oferite numero
șilor spectatori aflați în tribună. 
Mai incisive, cu mai multă vigoare 
atît în acțiunile de atac, cît și în 
cele de apărare, handbalistele fe
roviare au avut oarecum emoții 
doar în min. 26 și min. 29 cînd 
textilistele obținuseră egalarea pe 
tabela de marcaj (la 6—6 și 7—7), 
Principalele realizatoare: Stânișel 
(7) și Amarandei (6) pentru Rapid, 
Rița Florea (5), Vieru (3) și Sto
lerii (3) pentru Textila. Au con
dus foarte bine craiovenii VI. Cd- 
jocaru și I. Mihiăilescu. (Al. H.)

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA 
— C.S M, SIBIU1 19—5 (0—4). Ca 
deobicei, studentelor le-a fost ne
cesară o întiteaga repriză pentru

D!N NOU GUST AMAR!
clasică a stagiunii 
surpriză de pro-

Prim a alergare 
s-a soldat cu o 
porții — învingătoare Garofița — 
rezultat justificat coate de origi
nea acestei iepe, dar realizat în- 
tr-o alură uluitoare în compara
ție cu evoluțiile ei anterioare, cu 
vechiui record și cu tot ce s-a 
ventilat în jurul acestui exemplar 
cabalin timp de doi ani ! în de
curs de o saptămîriă, acele crono- 
metrelor au înscris între perfor
mantele ei o diferență de patru 
s-ec'unde ! încă o mare surpriză 
pentru neinițiați. pentru naivii 
care fac șansa hîrtiei și o bună 
afacere pentru inițiați. Faptul este 
profund regretabil, cu cît atestă 
constatarea că la sfîrșitul reuniu
nii. o asistență de peste 4 000 de 
spectatori, părăsește incinta hipo
dromului cu impresia că probele 
de calificare sînt mai puțin curse 
de cai și mai mult împrejurări 
combinative de pariuri. Nn e bine, 
și dacă măsurile continuă să lip
sească; este de 
rău !... Trebuie

REZULTATE
I : Stacan (M. 
Iza, simplu 5,
II : Robson (V. 
Jug simplu 7 event 55. ordinea 
•56 : cursa III : Domnița (A. Bra- 
ilovschi) 2.9,1. Fundata .simplu 2, 
event 30. ordinea 7 : cursa 
Fanta (Gr. Nica) 30,7, 
s! triplu 4. event 
triplucîștigător 186 ; 
rofîțâ (G. Solcan) 25,8, Orion, Ve-

o mie de ori mai 
înțeles acest
TEHNICE :
Ștefănescu) 
ordinea 46 ;

Gheorghe) 
event 55.

lucru. 
Cursa 

335. 
cursa

33,1

IV :
Palmier,

8, ordinea 14, 
cursa V : Ga-

PRONOSPORT
Așa arată o variantă cu 13 . . 

exacte • la concursul Pronosport/ 
din 28 -aprilie 1974.

r^îulțatei 
etâpa'

I. Universitatea Cv — Rapid.
II. Jiul — Sportul stud.

in. C.S.M Reșița — U.T A?ad
IV. C F.R, Cluj ---- -----
V. -

VI. a:s a Mureș — ,.U“ Cluj 
VII. ~ ~ ■ - ~ .

Vin,
IX .Tori no _____
X Internationale — Juventus

XT Samorioria — Roma 
XII. Lanerossi — Cesena 

XIII. Bologna — Verona

Steaua
- FC. C-ța 

Steagul roșu

F C. Argeș — S.C. Bacău 
Dinamo — Poli. Iași

Milan

1
1
1
2 

x
î
1 
î 
î
2

X 
X
2

A LA HANDBAL
a-și intra în ritm, dar după aceea 
toate eforturile sibienceior s-au do
vedit inutile, scorul luînd propor
ții neașteptat de mari. Principalele 
realizatoare : Petrovici (7) și Cojo
carii (6) — Universitatea, respec
tiv Stăniț (2). Au condus I. Barna 
și H. Deutsch (Lugoj). C. CREȚU
— coresp.)

CONSTRUCTORUL TIMISOARA
— UNIVERSITATEA IAȘI 14—12 
(6—6). Partidă extrem de dispu
tată, în care s-au dictat 13 arun
cări de la 7 m, 6 fiind ratate. Mai 
calme în final, gazdele au obținut 
victoria. Principalele realizatoare : 
Gheorghiu (6) și Kaspari (4) — 
Constructorul, respectiv Stamatin 
(5). Au condus R. Antohi și Gh. 
Lungu (Brașov), P. ARCAN — 
coresp.. județean

UNIVERSITATEA CLUJ — ȘTI
INȚA BACAU 17—14 (10—7). După 
ce Universitatea a condus detașat 
(min. 26 : 9—5, min. 36 : 12—8), 
băcăuanii au reușit, în min. 48, 
primul egal : 13—13, anunțînd un 
final disputat. Clujenii au revenit, 
însă, puternic și s-au detașat din 
nou, obținînd victoria. Principalii 
realizatori : Lincă (5), Buruc (4) și 
Chircu (3) — „U“, respectiv Cer- 
venca (5), Odae (3) și Tase_(3). Au 
condus excelent Vasile Sidea și 
Pantelie Cîrligeanu 
N. D.

INDEPENDENȚA 
A.S.A, TG. MUREȘ

Sidea
(București).

SIBIU —
27—20 (13—10).

SERIA A ll-a

MASCULIN, SERIA I

CO C. S. RM. VÎLCEA, A PRELUAT ȘEFIA SERIEI A ll-a
Seria I

par- 
după 
mar- 
Gro- 
Gri-

Au înscris : Rențea (min. 
80), respectiv Costea (min. 
11 m). A arbitrat I. Ban- 

Sibiu. (C. Cosma, coresp.)
S.C. TULCEA

ordinea 
ordinea 
Nuvela 
simplu

randa simplu. 13, event 57, 
276, triplubîȚtigător 190', 
triplă 1.736 ;■ cursa VI : 
(G. Ciobanu) 30, Văratec.
9, event 186. ordinea 111 și triplu-
cîștigător închis ; cursa VII : Rigo 
(I. Oană) 32,2, Vasca. simplu 3, 
event 160. ordinea 44. Pariul aus
triac s-a ridicat la suma de lei 
15 897 și s-a închis.

Niddy DUMITRESCU

STEAUA — DINAMO BUCU
REȘTI 18—11 (10—6). Derbyul cam
pionatului masculin a stîrnit aștep
tatul interes, astfel că, ieri, pe te
renul de la complexul sportiv 
Steaua, peste 1000 de spectatori au 
fost prezenți la disputa celor mai 
bune formații masculine de hand
bal din țara noastră. Confruntarea 
lor a fost destul de frumoasă, cu 
multe și interesante momente de 
handbal modern, cu faze palpitante 
la cele două porți. Victoria a re
venit, ca o consecință firească a su
periorității manifestate de elevii 
lui Cornel Oțelea, echipei Steaua: 
18—11. O diferență de scor poate 
surprinzător de mare pentru cei ce 
n-au urmărit confruntarea de pe 
teren, dar pe deplin corespunză
toare raportului de forțe manifestat 
de cele două formați. învingătorii 
au 
cu
Pe
Dinamoviștij n-au reușit decît 
prima parte a întîlnirii să facă față 
ritmului impus de jucătorii de la 
Steaua. Ba mai mult, spre sfîrșitul 
meciului ei nu au mai avut nici 
soluții tactice pentru a stăvili iu
reșul învingătorilor, foarte activi în 
folosirea și finalizarea contraatacu
rilor.

Arbitrii C. Căpățînă și R. Ia- 
mandi, ambii din Buzău, s-au a- 
chitat bine de o sarcină destul de 
grea. Au marcat : Birtalan (7), Tu- 
dosie (3), Stockl (3), Drăgăniță (2), 
Gațu, Marinescu și Voina pentru 
Steaua, Cosma (3), Cîrlan (3), Licu 
(2), Grabovschi, Filipescu, Samungi.

DINAMO BRAȘOV — POLI TI
MIȘOARA 11—11 (8—5). Studenții 
au reușit să egaleze abia în fina
lul partidei. Principalii realizatori : 
Nicolescu (7) — Dinamo, respectiv 
Cristian (5). C. GRUIA — coresp.

C.S.U. GALATI — C.S.M. REȘI
ȚA 18—17 (11—7). Studenții au
condus la diferențe apreciabile pînă 
în ultimele minute, cînd oaspeții 
au fost pe punctul de a egala.

UNIVERSITATEA BUCUREȘTI 
MINAUR BAIA MARE 14—15 (6— 
10). Cele mai multe 
(5), Panțîru (4) — 
(3), Tîrniceru (3) și 
(3) — Universitatea.

goluri : Palko
Minaur, Roșu 

Schiebsehied

CLASAMENTE

FEMININ, Seria I

z/

evoluat la o valoare ridicată, 
o apărare fermă, foarte activă 
semicerc și cu un atac variat, 

în

1. Univ, București
2. Confecția
3. I.E.F.S.
4. Voința Odorhei
5. Rulmentul Brașov
6. Mureșul Tg. M.

Seria a

1. Univ. Timișoara
2. Constr. Timișoara
3. Univ. Iași
4. Textila Buhuși
5. Rapid București
6. C.S.M. Sibiu

1.
2.
3.
4.
5.
G

MASCULIN,

Steaua
Dinamo București 
Univ. Cluj 
Independența Sibiu 
Știinta — -
A.S.A.

Bacău
Tg. Mureș

Seria a

Calin ANTONESCU

1. Minaur
2. Poli. Timișoara
3. Dinamo Brașov
4 C.S.U. Galați
5. Univ. Bucureștt
6. C.S.M. Reșița

Baia Mare

CROSUL TINERETULUI"
(Urmare din pag. 1)

cum și de personalitățile prezente 
în tribuna oficială : tov. general-lt. 
Marin Dragnea, prim-vicepreședin- 
te al C.N.E.F.S., Virgil Florea, vi
cepreședinte al Consiliului popular 
municipal, președinte al C.M.E.F.S., 
George Ghenoit\ prim-secretar al 
Comitetului munticipal U.T.C. Bucu
rești. Cîștigătorihor le-au fost ofe
rite premii în diplome și 
riale, sportive.

Cîștigătorii primelor două

mate-

locuri.

Băieți, 15—16 ani : 1. C. Burnuz 
(Șc. gen. 175), 2. I. Cojocarii (Lie. 
energetic) ; 17—19 ani: 1. I. Buzu- 
leac (I.O.R.); 2. L. Chelu (Electro
magnetica) ; peste 19 ani : 1. 1 
Dălălău (Dinamo Băneasa); 2. C. 
Ifrim (Uz. Republica) ; fete, 15—16 
ani: 1, Aristița Mareș (Șc. gen. 55); 
2. Georgeta Ion (Șc. gen. 1) ; 
17—19 ani: 1. Gabriela Tache
(Grup șc. chimie); 2. Felicia Sulu ; 
peste 19 ani: 1. Profira Lungu 
(Fabrica de confecții) ; 2. Elena
Popa (Combinatul Jilava). ■ ■

CÎȘTIGĂTORII etapelor județene*

„Sub 
etapa

SIBIU. Pe. aleile parcului 
arini" din SEbiu a avut loc 
județeană a Crosului tineretului. 
O bună comportare au avut-o în 
întreceri reprezentanții ■ 
Copșa Mică, ocupanți 
locuri fruntașe. Iată . 
torii : I. Lucia Filip (Copșa Mică), 
Gheorghe Bacă (Mediaș) ; II. Gina 
Olăreanu (Sibiu). C. Drăgănoiu (Si
biu) ; III. Hermine Paul (Sibiu) și 
I. Vladirel (Copșa Mică). (I. IO
NESCU — coresp.

orașului 
a șapte 

cîștigă-

județean)

Pleșcan (Focșani) ; III Maria Bur- 
ghele (Adjud) și Nicolae Ranete 
(Adjud). " 
resp)

(V. MANOLIU co-

Stadionul Tineretului din 
a găzduit atît festivitățile

5 4 1
2
1
0
0
0

5 3 
5 3
5
5
5

2
1
0

0 74—52 9
0 63—49 8
1 52—43 7
3 54—58 4
4 46—62 2
5 53—78 0

Il-a

5
5
5
5
5
5

o
3 0 2
2 2 1
2 1 2
2 0 3
0 0 5

4 1

Seria I

n-a

4
2
2
1
1

0 
0 
o 
o 
o

1
3
3
4
4

68—45 9
50— 47 0
57—48 0
53—46 5
51— 63 4
30—60 0

5 5 0 0 86—69 10
3
2
2
1
1

5
5
5
5
5

1 
1 
0 
0 
o

1
2
3
4
4

83—71
69—68
67-78
57—62
72—86

7
5
4
2
2

Fond de ctștlgurl • 489 173 lei 4

Plat» "tștieurilnr va inceoe 5 m 
d0 la 3 mai pînă la 28 îun'.e; 
d“ la 7 mal'-' pî'nj las28 iur'.ăe' 
clusiv. Ț

Capitală 
în țară 
1974 în-

VRANCEA. întrecerile, desfășu
rate pe străzile municipiului Foc
șani, au foet extrem de disputate 
înregistrînd.’u-se curse spectaculoa
se. cu sosiri foarte strînse Iată 
cîștigătorii : I. lonelia Ștanciu (Po
pești) și. Gh. Necula (Vidra) ; II 
Elena Paraschiv (Adjud) și Nic

DOLJ 
Craiova 
de deschidere și premiere, cit și 
sosirea din curse Cîștigătorii : I 
Camelia Albu 
ță (Craiova) ; 
și 1. Veghiac 
Elena Bursuc 
lescu (Craiova) (Șt. GURGUI 
coresp, județean)

(Craiova) și St. Ghi- 
II. Constanța Secii 

(ambii Craiova). 1IJ 
(Calafat) și I Mihăi-

TULCEA Peste 400 de tineri au 
participat la etapa județeană în- 
trecîndu-se pe un traseu amena at 
în jurul Casei de cultură a sindi
catelor. Cîștigătorii • I. Dinmița Po
dan și Simion Ivanov ; II. Sultana

GLORIA BUZĂU — C.S.M. SU
CEAVA 3—0 (1—0.) în prima 
te jocul a fost echilibrat, dar 
pauză gazdele s-au impus. Au 
cat : Toma (min. 6 și 84) și 
zea (min. 73). A arbitrat V.
gorescu — Craiova. (D. Soare, co
resp.)

PETROLUL MOINESTI — PRO
GRESUL BRĂILA 0—0. Petrolul 
a jucat mai bine, dar înaintașii au 
ratat multe ocazii, printre care și 
un 11 m (Mocănașu, min. 1) A 
arbitrat A. Bentu — București' 
(P. Ilarabagiu, coresp.).

VIITORUL VASLUI — F. C. GA
LAȚI 1—1 (1—0). Rezultatul re
flectă raportul de forțe între cele 
două echipe. Au înscris : Anghe- 
luță (min. 1) pentru Viitorul, Ioni
că (min. 65) pentru F. C. Galați. 
A arbitrat Gh. Retezan — Bucu
rești. (M. Florea, coresp.)

CONSTRUCTORUL GALATI — 
VICTORIA ROMAN 1—0 
Joc echilibrat. Autorul 
Vochin (min. 47)-
Hristea — Alexandria, 
coresp.)

METALUL MIJA — CELULOZA 
CĂLĂRAȘI 3—1 (0—0). Gazdele 
au evoluat mai bine în repriza se-

(0—0)
golului :

A arbitrat I.
(C. State,

cundă. 
50, 60, 
87 din 
ciu —

CS.U. GALAȚI
2—2 (1—0). Studenții au dominat 
mai mult, dar oaspeții s-au apă
rat bine. Autorii golurilor : Dinu 
(min. 19), Enache (min. 90) pentru 
C.S.U. Girip (min. 52), ‘
(min. 75). A arbitrat N. Cursaru
— Ploiești. (Gh. Arsenie, coresp)

METALUL PLOPENI — OTE
LUL GALAȚI 3—3 (2—2). înain
tașii Metalului au ratat multe oca
zii în prima repriză. Au 
Manolache (min. 32, 70), 
(min. 45) pentru Metalul, 
(min. 39, 44), Stoica (min. 
tru Oțelul. A 
București. (I.

CEAHLĂUL 
INȚA BACĂU 
slabă factură tehnică. Au marcat : 
Zaharia (min. 14, autogol), Alecu 
(min. 78), respectiv leneși (min. 88, 
autogol). A arbitrat Gh. Popovici
— București. (C. Nemțeanu, co
resp.)

C.F.R. PAȘCANI — CARAIMA
NUL BUȘTENI 2—0 (0—0). După 
pauză acțiunile ofensive ale fero-

viarilor au fost mai periculoase, 
două dintre ele fiind finalizate de 
Bunea (min. 68) și I. Gheorghe (min. 
84). A arbitrat C. Ipfciu 
rești. (C. Enea, coresp.).

clasamentul

— Bucu-

Ionescu

înscris
Alexe 

Zdrăilă 
75) pen- 
Pîrvu — 
coresp.) 
— ȘTI-

arbitrat A.
Tănăsescu,

P- NEAMȚ
2—1 (1—0). Joc de

1. GLORIA BUZĂU
2. Metalul Plopeni
3. C.S.M. Suceava
4. Știinta Bacău
5. F.C. Galați
6. Ceahlăul P. Neamț
7. S.C. Tulcea
8. C.S.U. Galați

9. Metalul Mija
10. C.F.R. Pașcani
11. Viitorul Vaslui
12. Constr. Galați
13. Celuloza Călărași
14. Oțelul Galați
15. Progresul Brăila
16. Caraimanul Bușteni 

Moinești 
Roman

17. Petrolul
18. Victoria

25 14 6 5 45—15 31
25 13 6 6 41—22 32
25 15 2 8 39—23 32
25 13 6 6 35—26 32
25 12 7 6 26—16 31
25 11 5 9 35—23 27
25 10 6 9 27—20 26
25 11 4 10 38—34 26
25 10 4 11 25—29 24
25 7 9 9 25—27 23
25 7 9 9 20—34 23
25 9 4 12 30—37 22
25 9 4 12 29—39 22
25 9 3 13 29—39 zi
25 7 6 12 24—26 20
25 8 3 14 26—44 19
25 5 9 11 23—44 19
25 6 5 14 18—37 17

(5 :mai) : F. C.ETAPA 
Galați — 
Progresul 
(1—2) Oțelul Galați — C.S.U. Galați 
(2—1), Caraimanul Bușteni — Meta
lul Mija (0—2), Victoria Roman — 
Gloria Buzău (0—2), S.C. Tulcea — 
Metalul Plopeni (0—3), Viitorul Vas
lui — Petrolul Momești (0—2), C.S.M 
Suceava — Ceahlăul P. Neamț (0—3). 
C.F.R. Pașcani — Celuloza Călărași 
(0-1).

VIITOARE
Constructorul Galați (0—0), 
Brăila — Știința Bacău

Seria a Il-a
s.FLACĂRA MORENI — C.

RM. VÎLCEA 1—0 (0—0). Jucăto
rii au făcut risipă de energie. U- 
nicul gol a fost realizat de Stelian 
(min. 86). A arbitrat V. Topan — 
Cluj. (Gh. Ilinca, coresp.)
ȘOIMII SIBIU — AUTOBUZUL 
BUCUREȘTI 2—1 (2—0). Sibienii
au desfășurat un joc mai bun. 
Autorii golurilor : Țurlea (min. 16), 
Schwartz (min. 30 din 11 m), res
pectiv Coșereanu (min. 57)- A ar
bitrat O. Anderco — Satu Mare. 
(Gh. Topîrceanu, coresp.l

PROGRESUL BUCUREȘTI — 
ELECTROPUTERE CRAIOVA 3—0 
(1—0). Bucureștenii au dominat 
mai mult în prima parte și au 
marcat un gol prin I. Sandu (min. 
43). După pauză, jocul s-a mai 
echilibrat, dar tot bucureștenii au 
înscris prin I. Sandu (min. 75) și 
Manole (min. 85). A arbitrat foai> 
te bine Em. Păunescii — Vaslui.

C. S. TÎRGOVIȘTE — DINAMO 
SLATINA 3—0 (1—0). Localnicii 
au avut inițiativa în majoritatea 
timpului. Autorii golurilor : Nea
ga (min. 28 și 85 din 11 m) și 
Harapu (min. 53). A arbitrat Gr. 
Bîrsan — Galați. (M. Avanu, co
resp. județean)

METALUL BUCUREȘTI DU-

NĂREA GIURGIU 1—0 (1—0). Do
minarea categorică a Metalului nu 
s-a materializat de ajuns pe tabe
la de marcaj. Unicul gol a fost 
realizat de Nedelcu (min- 37). A 
condus bine V. Pîrvescu — Bu
zău. (Aurel Păpădie)

GAZ METAN MEDIAȘ — CAR- 
PAȚI BRAȘOV 2—0 (0—0). Joc 
frumos. Golurile au fost marcate 
de Sultănoiu (min. 56) și Moraru 
(min. 78). A arbitrat I. Chilibar— 
Pitești. (Z. Rîșnoveanu, coresp.)

METROM BRAȘOV — Ș. N. OL
TENIȚA 5—1 (2—1). Oaspeții au 
dat o replică slabă. Autorii golu
rilor : Gabor (min. 2, 49). Tites 
(min. 16 din 11 m), Furnică (min. 
64), Ferenț (min. 76), respectiv Sta- 
manichi (min. 31). A arbitrat V. 
Buimistriuc — Iași. (E. Bogdan, 
coresp.)

NITRAMONIA FĂGĂRAȘ - 
METALUL DROBETA TR. SEVE
RIN 4—0 (2—0)- Partidă frumoasă. 
Au înscris: Gheorghe (min. 22), 
Ciutac (min. 45), Feher (min. 61), 
Filip (min. 72). A arbitrat I. Jol- 
doș — Cluj. (B. Stoiciu, coresp).

MINERUL MOTRU — TRACTO
RUL BRAȘOV 1—0 (1—0). Gazdele 
au fost mai decise în atac. A mar
cat : Gutuie (min. 31). în min. 40

Ciobotaru (Tractorul) a fost eli
minat pentru injurii aduse arbi
trului M. Popescu — București, 
(Gr. Jugănaru, coresp.).

cmft stcaso

CLASAMENTUL

1. ȘOIMII SIBIU 25 li 7 4 34—17 35
2. C.S, Rm. Vileea 25 16 3 6 35—19 35
3. Flacăra Moreni 25 12 4 9 37—28 28
4. Metalul Buc. 25 12 4 9 28—21 28
5. Tractorul Brașov 25 11 6 8 27—23 28
6. Dinamo Slatina 25 11 6 8 32—31 28
7. Met. Drobeta Tr. Sv. 25 13 2 10 24—31 ?8
8. Progresul Buc. 25 10 6 9 22—23 26
9. Electroputere 25 11 3 11 38—29 25

10. Metrom Brașov 25 9 5 11 32—29 23
11. Nitrâihoniă 25 7 8 10 32—34 22
12. C.S. Tîrgoviște 25 9 4 12 30—33 22
13. S.N. Oltenița 25 7 8 10 26—32 2»
14. Autobuzul Buc. 25 9 4 12 26—35 22
15. Gaz metan Mediaș 25 6 9 10 27—21 ZI
16. Minerul Motru 25 10 0 15 22—33 20
17. Dunărea Giurgiu 25 6 7 12 14—34 19
18. Carpați Brașov 25 7 4 14 21—34 18

mal): Fia-

snrdlt

ETAPA VIITOARE (5 
căra Moreni — Minerul Motru (1—3J.i 
Dunărea Giurgiu — Nitramonia Fă' 
găraș (0—1). Metalul Drobeta Tr. Se- . 
verin — C.S. Tîrgoviște (0—3), Elee- ‘ 
troputere Craiova — Gaz metan Me
diaș (1—1), Dinamo Slatina — Șoi
mii Sibiu (1—2), Metalul București — 
Progresul București (0—1), C.S. Rm. 
Vîlcea — Autobuzul București (1—1). 
S.N. Oltenița — Tractorul Brașov 
(0—3), Carpați Brașov — Metrorti 
Brașov (0—2).

Seria a IlI-a
SATE MARE — O-

1—0 (1—0).
OLIMPIA 

LIMPIA ORADEA
Gazdele au dominat categoric și 
au irosit multe situații favorabile. 
Unicul gol a fost realizat de 
Naom (min. 40). A arbitrat M. Ro
taru — Iași. (St. Vida, coresp-)

VULTURII TEXTILA LUGOJ — 
MINERUL ANINA 3—1 (3—0). în 
prima parte localnicii au evoluat 
la un bun nivel, iar după pauză, 
Minerul a echilibrat jocul. Au 
marcat : Chiran (min. 3), Dumitru 
(min. 16 și 24), respectiv' Damian 
(min. 59). A arbitrat M. Stelian — 
Sighișoara. (C. Olarii, coresp.)

UNIREA ARAD — C.FR. TI
MIȘOARA 0—0. Joc de slabă fac
tură tehnică.
— București, 
resp.)

MINERUL 
SÎRMEI C TURZII 1—0
Meci de, mare luptă, desfășurat pe 
un teren desfundat, ceea ce 
influențat calitatea jocului. A în
scris : Trifu (min. 56)- A arbitrat 
P. Brătănescu — Suceava. (T. To- 
hătan, coresD. județean)

F. C. BIHOR — MUREȘUL 
DEVA 1—1 (0—0). Orădenii au co
mis multe greșeli. Autorii goluri-

A arbitrat V. Toma
(Gh. Herman, co-

CAVNIC IND, 
(0-0).

a

lor ; Osvath (min. 51) pentru F.C. 
Bihor, Iancu (min 85) pentru Mu
reșul- A arbitrat M. Molnar — Me
diaș. (I. Ghișa, coresp. județean)

METALURGISTUL CUGIR — 
MINERUL BAIA MARE 1—0 
(0—0)) Partidă de bună factură 
tehnică. Unicul gol a fost realizat 
de Drăgan (min. 72). A arbitrat 
N. Rainea — Birlad. (M. Vîicearnu, 
coresp.)

CORVINUL HUNEDOARA — 
ARIEȘUL TURDA 1—1 (1—1). Re
zultat echitabil. Gazdele nu 
putut destrăma apărarea 
pusă la punct a Arieșului. 
marcat : Georgescu (min. 12) 
tru Corvinul, Soo (min. 14) 
tru Arieșul. A arbdtrat Gh. Vasi- 
lescu I — București. (I. Vlad. co
resp.)

U. M. TIMIȘOARA — VICTO
RIA CĂREI 4—0 (1—0). Meciul a 
fost la discreția timișorenilor. 
Autorii golurilor : GuțuJi 
33), Metea (min. 47), Belanav

A 
(I.

secundă cînd 
în (min. 55 și 
Ghemigean — 
loga, coresp.)

Laszlo I a marcat 
82. A arbitrat 
București.

C-
(A, Pia-

LA ORA ULTIMULUI ACT!
Fudulea și Gh. Nicolae ; III. Eu
genia Neagu și Neacșu Scălpău. 
De menționat că toți cîștigătorii 
sînt tulceni. (T. COMȘA — coresp. 
județean)

PRAHOVA. Reprezentanții în fi
nala pe județ ai celor peste 60 000 
de tineri participanți în fazele ini
țiale ale Crosului 
întrecut la 8 km 
pădurea Păulești. 
Gica Marin și P.
Ploiești) • II. Marieta Ghincea (Plo
iești) și Gh. Florea (Breaza) ; III. 
E. Popescu (Ploiești). (Florian 
ALBU — coresp.)

tineretului s-au 
de Ploiești, în 
Cîștigătorii : I. 

Georgescu (ambii

s-au desfășurat în mijlocul unui 
interes deosebit și au beneficiat de 
o organizare excelentă. Cîștigăto
rii : I. Albina Gherman (Bistrița) 
și Albert Dini (Bistrița) ; II. Ma
riana Gonea (Năsăud) și Ilie Sî- 
man (Beslean) ; III. Aurelia Fis- 
cuțean (Milaș) și Aron Pali (Bis
trița). (Ion TOMA — coresp. ju
dețean)

au 
bine 

Au 
pen- 
pen-

(min- 
(min. 
arbi-
Stan,

60) și Gherga (min. 65). 
trat Gh. Micu — Tg. Jiu. 
coresp.)

TEXTILA ODORHEI —
BISTRIȚA 2—0 (0—0). Localnicii
au acționat mai biine în repriza

GLORIA

(Reghin) și Z. Covacs (Tîrnăveni); 
III. Măriuca Rusii (Reghin) și Gh. 
Alexandrescu (Tg. Mureș). (loan 
PAUȘ — coresp. județean)

HUNEDQARA. După o frumoa
să festivitate de deschidere, la care 
a participat și un grup de clclo- 
turiști, pnrtători ai unei ștafete tri
mise de- CJ.E.FjS. Gorj. au urmat 
la Deva întrecerile fazei, județene. 
Cîștigătorii : I. Anica Vlădoianu 
(Deva) și Gherasim Stoica (Deva) ; 
II. Viorica Nistor (Devaț) și Valet 
Martin (Deva) ; III. Elisabeta An-

IAȘI- întrecerile s-au desfășurat 
sub excelente auspicii organizato
rice asigurate de forurile locale. 
Cîștigătorii : I. Rodica Diaconi) 
(Coroana) și Mihai Amanei (Iași) : 
II. Veronica Cucu (Iași) și Nicolae 
Blănaru (Iași); III. Elisabeta 

Popa (Iași) și Ion Melinte (Iași). 
(D. DIACONESCU — coresp. ju
dețean)

BOTOȘANI. Lupta pentru întîie- 
tate s-a dat între reprezentanții o- 
rașelor Dorohoi și Botoșani. Cîști
gătorii : I. Rodica Mihăilescu (Do
rohoi) și O. Sepciuc (Botoșani); 
II. Angelica Butnaru (Dorohoi) și 
Gh, Antonesei (Botoșani) ; III. Je- 
nica Hlibac (Romanești) și I.Tiu- 
lea (Dorohoi). (B. BEREVOZNIC — 
coresp.)

Probele din cadrul „Crosului 
tineretului" nou desfășurat pe 
următoarele categorii de vîrstă :

i-

l

BRAȘOV, 
fost foarte 
rea marii

Traseul de concurs a 
bine ales. în apropie- 
întreprinderi de trac

toare din orașul de la poalele Tim- 
pei, Cîștigătorii : 
lea (Brașov) și 
cele) ; II 
șov) și 
toria) ;
șov) și
GRUIA

I. Tatiana Cote- 
Arpad Toth (Să- 

Ioana Ardeleanu (Bra- 
Ioan Noader (Orașul Vir
ili Valeria Mureșan (Bra- 
Mireea Vicol (Brașov). (C.
— coresp. județean)

BISTRIȚA NASAUD. întrecerile

TIMIȘ. Paralel cu un interesant 
concurs de atletism, rezervat șco
larilor, s-a desfășurat — pe un 
circuit în jurul stadionului „1 
Mai” din Timișoara — și faza ju
dețeană a „Crosului tineretului" 
Cîștigătorii : I. Valonia Platon (Ti
mișoara) și M. Crăciun (Recaș) ; II 
Maria Pera (Timișoara) și M. Ga
leș (Timișoara); III. Maria Moț 
(Timișoara) și I. Țepeș (Lugoj). 
(P-SL)

MUREȘ. Etapa județeană dispu
tată la Tg. Mureș a reunit, la start 
aproximativ 1 500 de sportivi și 
sportive calificați în fazele ante
rioare ale întrecerii. Cîștigătorii : 1. 
Virginm Roncea (Sighișoara) și T. 
Bologa (Luduș) ; II. Ăgneta Deli

dreescu (Dteva) și Mihai 
(Livezeni). (Ion SIMION 
resp.)

Termena
— co

1
CONSTANȚA. Deschisă de un 

cros rezervat șoferilor, fatea jude- 
, țeană a „Crosului tineretfului" a 

reunit la start 550 de concurenți 
Cîștigătobii : 
navodă) și
II Rozalia Maghiari (Constonța) și 
M. Enaiche (Constanța) ; Ilf. Vasi- 
lica Secher (Cernavodă) și T. Flă- 
mînd (Constanța). (Corțnej POPA 
— coresp, •județean)

I. Silica Chivu (Cer- 
I. Sîrbu (Constanța);

BACĂU, La start au. fost pre
zenți pette 500 de concurenți, 

â . : l V

mai): Vic-

CLASAMENTUL

1. OLIMPIA S. M. 25 13 9 3 26—10 35
2. F. C. Bihor 25 13 3 9 28—17 29
3. U.M. Timișoara 25 13 3 9 33—23 29
4. Corvinul Huned. 2 5 11 6 8 25—20 28
5. Unirea Arad 25 10 8 7 31—29 28
6. Minerul B. M. 25 11 5 9 33—24 27
7. Mureșul Deva 25 11 4 10 21—24 26
8. C.F.R. Timișoara 25 10 4 11 32—31 24
9. Textila Odorhei 25 9 6 10 29—30 24

10. Victoria Cărei 25 10 4 11 33—36 24
11. Minerul Anina 25 10 4 11 34—39 24
12. Olimpia Oradea 25 9 6 10 20—25 21
13. Ind. sîrmei C. T. 25 9 5 11 31—30 23
14. Arieșul Turda 25 9 4 12 27—33 22
15. Metalurgistul Cugir 25 8 5 12 30—34 21
16. Gloria Bistrița 25 9 3 13 27—34 21
17. Vulturii T. Lugoj 25 9 3 13 26—33 21
18. Minerul Cavnic 25 9 2 14 24—38 20

ETAPA VIITOARE (5 
toria Cărei — Minerul Cavnic (3—1), 
Minerul Anina — Mureșul Deva 
(0—0), Unirea Arad — Olimpia Satu 
Mare (0—0), C.F.R. Timișoara — 
U.M. Timișoara (2—0), Arieșul Turda 
— Vulturii Textila Lugoj (1—3). O- 
limpia Oradea — F.C. Bihor (0—1), 
Ind. sîrmei C. Turzii — Gloria Bis
trița (1—2), Minerul Baia Mare — 
Textila Odorhei (2—2), Corvinul Hu
nedoara — Metalugistul Cugir (1—0).

Spectatorii prezenți de-a lungul 
traseului au aplaudat evoluția a- 
lergătorilor. Cîștigătorii : I. 
Balcan (Tg. Ocna) și C. 
(Bacău); II. Maria Bujor 
cipiul Gh. Gheorghiu-Dej) 
Miroi (Bacău) ; III. Emilia 
(Bacău) și T. Mandea 
(Alex. STOIANOVICI —

Elena 
Maxim 
(muni- 
și Gh. 
Andrei 

(Bacău) 
coresp.)

s-a desfășu- 
și au parti- 

concurenți.

GALAȚI. întrecerea 
rat pe faleza Dunării 
cipat peste 1 300 de 
Cîștigători : I. Dorina Brașcov (Ga
lați) și Mihai Laiga (Tecuci) ; II. 
Smaranda Holmu (Tecuci) si 
Vlad (Galați); III. 
se (Galați) și Gh. 
lăți). (T. SIRIOPOL

D. 
Rodica Ghera- 
Zaharia (Ga- 
— coresp. jud.)

TÎRGOVIȘTE. La 
nă au fost prezenți 
concurenți. Cîștigătorii : 
Vișan (Nucet) și I. Stănoiu (Gă
iești) ; II. Constantina Dumbravă 
(Găiești) și I. Tîrzea (Pucioasa) ; 
III. Elena Constantin 
Nae (Tîrgoviște). (M. 
coresp.)

etapa județea- 
peste 1 000 de

I. Emilia

(Titu) și St.
AVANU —

străzile fru- 
loc duminică 

„Crosului tinere- 
la care au participat 250 de

SATU MARE. Pe 
moșului oraș a avut 
faza județeană a 
tului" 
tineri și tinere din școlile, insti
tuțiile și întreprinderile din județ, 
întrecerile, pline de dinamism au 
dat următorii cîștigători I: Doina 
Ardelean (Tășnad) și .Ștefan Iarto 
(Satu Mare) ;
(Satu
(Satu
Cornelia Pop 
Vasile Birca (Cărei). (I. TOTI1 
coresp)

Mare)
Mare) ;

li : Angela Marian 
și Vasile Mureșan 
III: Maria Trif și 
(ambele Cărei) și

C.FR
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upâ un weekend fotbalistic de 270 minute (90 alb-negru și 180 
color-natur), subiectele pentru acest Foot-ball-corner abundă.

Am putea vorbi despre cele 16 goluri văzute ca îritr-un rezu- 
filmat. Am putea vorbi despre inspirația antrenorului Ion lonescu, 
l-a trimis pe Dașcu în teren pentru a înscrie golul victoriei, așa 
s-a întimplat cu dinamovistul Ambru, acum 15—16 ani, pe Repu-

Pag. a 3«a

TRIBUNELE AU APLAUDAT
SUCCESUL CONSTANȚENILOR

mat
care 
cum 
blicii. Sau despre corul cu tamburine și steaguri alb-violete care înca
drează ieșirea jucătorilor la Timișoara, autentic Arc al sportivității regă
site. Sau despre clasica „remiză" brașoveană sugerînd lipsa de com- 
plex pe terenurile Capitalei, chiar dacă stadionul este frumos ca Cen- 
tomila și grandios ca River Plata. Sau despre gestul inexplicabil al lui 
Dumitru, idolul de ieri- al numeroșilor suporteri ai Stelei. Sau despre 
șutul englezesc al lui Dinu, singurul „sud-american" care s-a bătut cu 
fusul orar și cu urmările nopții celei lungi de peste Atlantic, dueîndu-și 
— aproape singur — echipa la victorie, într-o ardoare extraordinară, 
cu nimic mai prejos față de un Hoenesș, Van Hanegem sau Seguin.

Vă rog să-i permiteți, totuși, cronicarului să renunțe la toate aceste 
teme posibile și să se apropie de o echipă învinsă : Petrolul.

Sîmbătă, la Timișoara, Petrolul lui Dridea a reamintit iubitorilor 
fotbalului Petrolul lui Tabarcea, al lui Badea, al lui-.Neacșu și al foarte 
tînărului... Mircea Dridea. Fără să contestăm meritele victoriei timișore
nilor, e momentul să recunoaștem frumusețea jocului unei echipe adu
nate cu grijă și talent, de pe la poalele tuturor sondelor Prahovei. Sîm
bătă, la Timișoara, un atac cu onomastică hiperbanală — Ștefănescu, 
Rădulescu, Istrătescu plus Pisau — a amintit tuturor că Prahova își 
cerne nisipul în primul rind pentru picioarele suple ale micilor fotba
liști din Vale.

Jocul Petrolului a avut sîmbătă ceva din puritatea unui meci fără 
miză. Cu ani în urmă, Rădulescu sau Istrătescu i-au privit, desigur, pe 
frații dîmbovițeni Munteanu. Și au furat cite ceva din virtuozitatea geme
nilor care au dat Petrolului un stil de frumoasă degajare. Jocul Petro
lului a amintit tuturor că Valea Prahovei cinstește mîngîierile de minge. 
Jocul Petrolului i-a posomorit pe iubitorii fotbalului, care au tresărit la 
gîndul că Petrolul se află undeva în subsolul clasamentului și că ar 
putea să coboare în Divizia B, in acest moment de elan, la ceasul cînd 
Buzăul lui Badea și Plopenii lui Virgil Dridea au vreo 14 jucători petro
liști, dispersați

Ploieștenii 
odihnă pentru 
Boc a învățat 
națională prin 
casa lui cu ajutorul Ploieștilor. Dumitru Nicolae a trăit din 
Prahovei. Moldoveanu a ajuns la Penarol împins de Dridea

Intr-un moment cînd Petrolul ajunsese pe mîna unui grup 
teri fanatici, angajați într-o dispută sterilă, „cu sau fără

RECORDUL DE GOLURI AL ETAPEI
—•

Stadion Dinamo; teren bun; timp frumos; spectatori aproximativ 20 000. 
Au marcat : DUMITRACHE (min. 55 și 61), DINU (min. 15). D. GEORGESCU 
(min. 57). CHERAN (min. 85), respectiv AILOAIEI (min. 75), MARICA (min 90). 
Raport de cornere : 9—4. Raportul șuturilor la poartă : 30—10 (pe spațiul porții: 
14—4).

DINAMO : Constantinescu — CHERAN, Dobrău, G. SANDU, Deleanu — 
DINU, R. Nunwelller — Lucescu (min. 67 : Gojgaru), D. Georgescu (min. 68 
Sătmăreanu II), DUMITRACHE, Custov.

POLITEHNICA : Coslaș — Anton, Homllă II, Stoicescu, Micloș — MARICA, 
lanul, Slmionaș — Incze, Lupuleseu (min. 70 ; Olteanu). A-lloalel.

Arbitru C. GHIȚA ++★++. ajutat la linie de N. Iliescu șl Gh, Raez (toți 
din Brașov).

Cartonașe galbene : Romllă II.
Trofeul Petschovschi : 10.
La tineret-rezerve : 1—1 (0—1).

5(1)
POLI IA$I 2(0)

F.C.CONSTANTA 1(0

de trei săptămîni interve- 
campionat — mai mult, 

decît perspectivele pe 
putea oferi întîlnirea din-

din motive nelegate direct de fotbal.
au fost deseori creșă, școală de corecție și casă de 
mulți fotbaliști. Voinea a pornit din Puchenii Moșnenilor, 
gramatica fotbalului la Ploiești. Grozea a prins echipa 
intermediul Ploieștilor. Hălmăgeanu a redevenit profet în 

amintirile 
și Badea, 
de supor- 

_________........ _ _____ . Dridea în
centru", Mircea a spart oul iui Columb, a îmbrăcat treningul albastru 
și a părnit pe Valea Prahovei, în căutarea istrâteștilor.

Aplauzele studenților timișoreni salută tinerețea lui Dridea.,.

Pauza 
nită în 
desigur, 
care le 
tre performera returului și ultima 
clasată — a umplut pînă la refuz, 
ieri, tribunele de la Dinamo.

Acest public, neașteptat de nu
meros, n-a avut însă prea multe 
satisfacții spectaculare, pentru că, 
practic, meciul s-a rezumat lâ un 
contitiuu duel între atacul lui Di
namo și apărarea ieșeană ; dar, la 
penuria de goluri din campionatul 
nostru, cele 7 puncte înscrise ieri 
au dat jocului destulă savoare, 
așa încît, cel puțin din acest punct 
de vedere publicul n-a fost deza
măgit.

Inutil, desigur, să mai comen
tăm rezultatul, să mai subliniem 
justețea lui, pentru că 
vorbește de la sine, mai 
contextul celorlalte cifre 
turata casetă tehnică a

Dinămo, avînd în 
bun de pe teren) 
„motor", a atacat

un 5—2 
ales în 

din ală- 
partidei. 
(cel mai 
neobosit

loan CHIRILA

Dinu
un

variat, deru
tant, creînd faze de gol una după 
alta, mai ales în primele 15—20 
de minute de după pauză cînd a-

BUCUREȘTENH AU RATAT EGALITATEA
Stadion Jiul : teren bun ; timp, 

excelent; spectatori aproximativ 4 000. 
A marcat ; LIBARDI (Min. 10). Ra
port rte cornere : 4—2. Raportul șu
turilor Ia poartă : 12—11 (p© spațiul 
porții : 6—4).

JIUL : ion Gabriel — Nlțu, MÎN- 
DRUȚ, Stocker, DODU — ..........
LIBARDI — Suclu, G. Stan 
Mulțescu), Roznai, Stoichiță 
Enache).

SPORTUL STUDENȚESC•

NAGHI. 
(min. 46 
(min. 79

_________ __________„____ _ SUCIU 
— Tănăseseu, Cazan (min. 79 Ciocîr- 
lan), MANDOIU, Manea — Casai, O. 
lonescu — Leșeanu. CHIHAIA, Ion 
Constantin, lorga (min. 65 Lueacl).

A arbitrat TRAIAN MOARCAȘ 
ajutat la linie de G. Io- 

nescu (ambii din Brașov) șl I. Chi- 
rlța (Ploiești)..

Trofeul Petschovschi : 8.
La tineret-rezerve : 2—1 (2—0).

PETROȘANI, 28 (prin telefon)
Anticipam pe stadionul din Va

lea Jiului — în temeiul utimefor 
evoluții a]e celor două echipe

dinaintea întreruperii campiona
tului, — una dintre partidele cele 
mai echilibrate ale etapei, capa
bilă să furnizeze și un spectacol 
sportiv de calitate. Și în mare 
măsură previziunile s-au adeve
rit, ambele combatante oferind o 
întrecere, în general, atractivă, 
desfășurată într-un tempo susți
nut și presărată cu multe momen
te de fotbal bun, îndeosebi în pri
ma repriză. Victoria 
limită’ gazdelor, dar 
bine meciul s-ar fi 
și eu un rezultat de 
formația studenților 
ar fi reușit să profite de perioa
dele în care a avut inițiativa și 
de unele slăbiciuni, ale 
Jiului.

Meciul are un debut 
tor, cu faze de atac bine . 
te de ambele părți. Studențij com
bină mai mult, domină la mijlo
cul terenului, dar acțiunile lor

a revenit, la 
tot așa de 

putut încheia 
egalitate, dacă 

bucureșteni

apărării

promiță- 
concepu-

ViCTORK MERITATA, DAR CU EMOȚII
POLI TIMIȘOARA 3 Ui
PUROIUL ?(1)

sus- 
alert, 
luptă

TIMIȘOARA, (prin telefon)
Meci antrenant, cu multe 

pansuri, disputat într-un ritm 
ambele formații aruneînd în 
toate disponibilitățile lor fizice pe
parcursul celor 90 de minute de 
joc — iată succint cîteva din tră
săturile distincte ale partidei care 
a opus echipele „Poli" și Petrolul. 
Bătălia pentru victorie, ca și pen
tru cîștigarea fiecărui balon, a fost 
aspră, dar, spre lauda celor două 
formații, ea s-a desfășurat într-o 
notă de deplină sportivitate, deși a 
fost vorba de o partidă cu mare 
miză,- mai ales în ceea ce o 
vea pe echipa vizitatoare. Iată 
că se poate juca și fotbal fără 
ne penibile de care, de ce să 
spunem ?, unii se temeau înaintea 
partidei, mergînd pînă la a admo
nesta Televiziunea, chipurile, pen
tru lipsa ei de inspirație !...

Sigur că, trăgînd linie și adu- 
nînd realizările fiecărui „team" în 
parte, „Poli" avea tot dreptul la 
această victorie pe carea Mircea 
Dridea o recunoștea cu totală sin
ceritate. Nu pentru că, spunem noi. 
a condus ostilitățile, ci pentru acele 
multe minute incendiare (exclu- 
zînd bineînțeles momentele de 
gol) : 12, 20, 53 — Bungău ; 13 — 
Păltinișan ; 30 — Bojin ; 60 — Cd- 
valcic, unele 
extremis" de 
mai pus la 
bare — una 
20), mingea a „mușcat' 
stîlpului din stînga porții petrolis
te, și alta a lui Mioc (min. 
balonul lovind

Și, cu toate 
are motive de 
frumoasa zeiță 
s-a arătat dispusă să-i

Stadionul „1 Mal"; teren, excelent; 
timp, relativ călduros; spectatori, a- 
proxlniativ 20 000- Au marcat: BO- 
JIN (min, 19) ISTRĂTESCU (min. 
24). MEHEDINȚI) (min. 50), RADU
LESCU (min. 6») și DAȘCU (min 
69); Raport de cornere : 11—5; Ra
portul șuturilor la pdartă : 21—11 (pe 
spațiul porții : 7—4)

„POLI": JIvan — MIOC, păltinișan, 
Arnăutu, Maier — LAȚA. 
DINȚU, Bungău (min, 69 
Floare?, Bojin. COVALCIC

PETROLUL ; Rămureanu 
BER. Țaporea, Ciupttu,

MEHE- 
Dașcu) —

— GRU- 
___  _ _ _ _ Popa — 
CRINGAȘU (min. 63 : Dobre), CUL- 
DA. istrătescu (min. 55; Cuperman) 
— ȘTEFĂNESCU. Rădulescu, Plsău

A arbitrat GHEORGHE LIMONA. 
ajutat la tușă de A. Mu

nich și D. Ghetu, toți din București, 
și-Cartonașe galbene : Istrătescu 

Arnăutu ;
Trofeul Petschovsclii : 10
La tineret-rezerve : 2—1 (1—1).

$ 1(1)
SP. STUDENȚESC 0(0)

ofensive sînt insuficient de agre
sive. Jiul joacă ceva mai simplu, 
mai direct, și grație acestui lucru, 
reușește cîteva atacuri 
se în primele 10 minute 
tui cărora cade 
este faultat la 
de 16 m. Naghi 
liberă cu efect, 
Libardi, desprins dintr-un 
chet" de jucători, reia plasat cu 
capul la colț. Oaspeții acuză 
cui și. în continuare, au o 
tă perioadă de nesiguranță, 
parcursul căreia scorul era ; 
majorat de același Libardi 
17). dar șutul lui a lovit 
Din acest moment. Sportul 
dențesc are o revenire 
că, preia treptat inițiativa, 
apropie din ce îh ce mai 
los de poarta Jiului forțînd 
Iarea. Astfel. în min. 19. O. 
nescu trage de la opt metri 
brațele lui I. Gabriel! Cinci 
nute mai tîrziu. e rîndul lui 
ga să „șteargă" transversala 
un șut de la distanță extrem 
putertîic. Presiunea 
accentuează în min.
de atac a acestora, de o rară 
musețe, se încheie cu un 
praznic a lui 
toată lumea îl 
pe traiectoria 
te... capul lui 
afară din teren. Faza se 
identic în min 37, însă 
venția lui Stocker este 
și._ norocoasă. Finalul primei re
prize găseste formația gazdă apă- 

a 
un

și golul 
marginea 
execută 
în fața

periculoa- 
la capă- 
Stoichiță 

i careului 
lovitura 

porții, și 
,bu-

șo- 
scur- 

pe 
să fie 
(min. 
bara.

stu- 
puterni- 

se 
pericu- 

ega- 
Io- 
în 

mi- 
lor- 

cu 
de 

oaspeților se 
32. o fază 

fru- 
nă- 

care 
dar,

șut 
pe 
gol. 
întîlneș-

O. lonescu 
văzuse în 
sa mingea

I Constantin și iese 
repetă 
inter- 

salutară

pri- 
deci 
sce- 
n-o

refe- 
cînd 

pe 
frae- 

de

Politehnicii a cedat de 
Și în prima jumătate a 
bucureștenii au stăpînit 

dar apărarea bine fortifi-

părerea 
trei ori.
meciului 
terenul, 
cată a oaspeților și — nu de puți
ne ori — portarul Costaș au reușit 
să mențină un scor minim, stabilit 
prin excelentul sut din? min. al . -------— ----  ....
la 
de 
să 
rului.

Atacanții centrali ai Iui Dinamo 
au ratat 3—4 mari ocazii în prima 
repriză (între altele în min. 20. 
Durnitrache a șutat în bară), dar 
după pauză ei s-au revanșat. în 
min. 55, la o fază creată de Dinu, 
Custov a centrat și DUMITRACHE 
a majorat scorul, după două mi-

• 15 lai DINU care a catapultat, de 
22 de metri, mingea în bară, 
unde un ricoșeu în partea opu- 
a porții a adus deschiderea sco-

nute Clieran a centrat și D. GEOR
GESCU a reluat excepțional cu 
capul iar în min. 61 DUMITRA
CHE a primit o mirt.ge deviată de 
Stoicescu, expediind-o în plasă.

Din acest moment bucureștenii 
nu mai insistă, doi dintre „trico
lorii" 
ieșenii reduc scorul : 
Lupulescu 
plasat, cu 
joc calm, 
namoviste, 
cliează 
unghi iar în ultimele secunde MA- 
RICA profită de o neînțelegere între 
fundașii centrali 
rind abil mingea i 
Constautinescu.

în generai, un 
ne-a putut spune 
pre Dinamo (din 
timide date de partenera sa de 
întrecere) dar elocvent în privin
ța problemelor cu care se con
fruntă. în acest campionat, ieșe
nii...

lor sînt chemați pe tușă și 
centrează 

și AILOAIEI înscrie 
capul. în continuare, 

Pe fondul dominării di- 
fundașul CHERAN măr

cii un șut puternic din

adverși, 
în plasă, pe

strecu- 
lîngă

meci care 
prea mult 
cauza

nu 
des- 

repiicii

Radu URZICEANU

MECI SPECTACULOS
UNIV.CRAIOVA 3(1)
RAPID z 1(0)

CRAIOVA, 28 (prin telefon)
Partida dintre Universitatea și Ra 

pi-d a debutat furtunos, cu acțiuni 
spectaculoase purtate în viteză de la 
o poartă la alta, care au pus in difi
cultate ambele apărări și au favori
zat deschiderea scorului. Aceasta s-a 
și produs, de altfel, după numai trei 
minute de joc: Țarălungă a făcut o 
cursă frumoasă pe partea dreaptă și 
a pasat apoi lui Bălan, demarcat în 
careu, care a înscris din apropiere a-

rescu. Văzîndu-și oarecum amenin
țată victoria studenții forțează din 
nou și reușesc să refacă avantajul de 
două goluri în urma unei acțiuni 
splendide creată de Oblemenco; bene
ficiar al unei pase lungi, golgeteru) 
echipei craiovene Bălan, înscrie prin- 
tr-un șut puternic și plasat.

Liderii clasamentului oblin astfel 
o victorie meritată la capătul unui 
meci foarte frumos și spectaculos. în 
care echipa bucureșteanâ are meritul 
de a fi dat o replică dirză.

Constantin FIRANESCU

CLUJ, 28 (prin telefon)
Destul de mulți spectatori (a- 

proximativ 10.000), față de capaci
tatea actuală a stadionului, s-au 
îndreptat, azi, purtînd în suflet 
speranțele unei victorii, spre tere
nul din dealul Gruia, un teren 
nou, dar de dimensiuni la limita 
inferioară în ceea ce privește lun
gimea, fapt care a fost mai mult 
în beneficiul formației vizitatoa
re, avizată de aspirațiile ofensive 
ale gazdelor și venită aici îndeo
sebi pentru o defensivă deliberată.

Multă vreme însă, circa o ju
mătate de oră. suporterii forma
ției ceferiste au fost 
spectacolul fotbalistic 
veniseră nu atît din 
niterenului". cît din 
lui confuz și cu dese 
nice defectuoase, carențe proprii, 
în această perioadă 
ambelor combatante, 
acest sens a fost și 
din min. 26 cînd cei 
Antonescu și Dragomir au 
buit", literalmente, balonul de la 
un careu la celălalt, cu mult pe 
deasupra coechipierilor, deveniți 
spectatori.

Feroviarii clujeni, atacă în con
tinuare cu fundașii la centru dar, 
nu întimplător. prima 
se ivește (min. 29) la o 
pată de Ștefănescu în 
lui Boca care urmărise, 
aci înainte, contraatacurile 
stănțenilor vor purta și pecetea 
clarității și, după o fază — gol 
(min. 32), ratată de Constantines- 
cu, ei vor reuși, să înscrie : Ca- 
raman I-a servit în adîncime, la 
întîlnire, pe TANASE care de la 
aproximativ 19 metri, 
dreapta, a săltat mingea 
Gadja. plasînd-o în colțul

Cu Țegean intrat în I 
Vișan. formația gazdă se 
sa, imediat după pauză, I 
egalării dar, cum se întîmplă ade
sea. fazele mai clare de gol se 
vor petrece la poarta cealaltă ; 
acolo unde, în min. 66, 74, 75, 76 și

80, „întreaga peluză" va tremura 
de fiecare dată. La două dintre 
aceste situații de gol, una mai 
mare ca cealaltă, în min. 74 și 83, 
numai bara s-a opus ca mingea 
să poposească în plasă, la șuturile 
expediate de Tănase și, respectiv. 
Vigu.

Sistemul defensiv labil al fero-

Stadion C.F.R.; teren bun: timp 
frumos; spectatori circa 10.000. A 
marcat : TANASE (min. 36). Raport 
de cornere : 13—10. Raportul șuturilor 
la poartă : 15—12 (pe spațiul porții : 
5—6).

privați 
pentru 
pricina 
cauza
execuții teh-

de 
care 
„mi- 
jocu-

de timp, a 
Ilustrativ în 
această fază 
doi „libero" 

„bu

lor ocazie 
minge scă- 

picioarele 
Abia de 

con-

lateral 
peste 

lung, 
locul lui 
va lan 

in cursa

din ele rezolvate „in 
Rămureanu. N-am 

socoteală cele două 
a lui Bungău (min. 

muchia

31).
transversala.
acestea. Petrolul 

a fi supărată pe... 
Fortuna care nu 

zîmbească

decît în două rînduri. Să ne 
rim doar la acel minut 88 
Cuperman l-a lansat excelent 
Ștefănescu, în careu, dar eu o 
țiune de secundă, im „pici-or 
aur" a lui Mioc, cel mai bun ju
cător de pe teren, a trimis 
nul în corner, răpind astfel 
bilitatea petroliștilor de a 
bucuroși de pe teren.

Iată acum, pe scurt, cum 
marcat golurile : în min. 19, 
reș execută un corner, Rămurea- 
nu... pierde traiectoria mingii 
Bojin înscrie cu capul, 1—0 ; 
min. 24, Ștefănescu execută 
corner, Crîngașu trimite balonul 
bara transversală și, de acolo, 
este reluat de Istrătescu în 
1—1 ; în min. 50, Mioc execută un 
corner și Mehedințu reia cu capul 
in gol, 2—1 ; în min. 63, Pisău 
centrează impecabil și Rădulescu 
înscrie cu capul, 2—2 ; min. 69, 
Dașcu speculează o greșeală a fun
dașilor centrali adverși, Ia un aut 
executat de Mioc și..< 3—2.

balo- 
posi- 
plecs

s-au
Floa-

Și 
în 
un 
în 
el 

gol.

Stelian TRANDAFIRESCU

REZULTAT CONFORM
CU REPLICA ECHIPELOR

(Urmare din pag. 1)

Steaua este mai insistentă în timp ce 
Steagul roșu începe să cedeze teren, 
vădind oboseală. Presiunea bucureș- 
teană se mărește. Dumitru devine 
mai insistent în atac. Centrează în 
min. 72 la Smarandache venit în ca
reu dar lovitura cu capul a fundașu
lui militar de la 8—10 m, nu nime
rește poarta. Ceea ce, același Sma
randache. într-o fază aproape simi
lară. va reuși, cu o pasă tot de la 
Dumitru. în min. 75.

De aici înainte, Steaua forțează

victoria, însă prea puțin coordonat și 
oarecum nervos. Dumitru are o ieșire 
de neînțeles, nesportivă. în 
locul mingii, el lovește picioarele 
lui Gyârfj pe care îl accidentează și 
extrema brașoveană părăsește terenul. 
Arbtrul, neatent, ca în multe 
faze, nu vede infracțiunea.

Urmează trei ocazii de gol bucu- 
reștene ratate și sfîrșitul meciului cu 
un rezultat echitabil pentru că. dacă 
Steaua a beneficiat de mai multe șu
turi, cornere și ocazii decît egala sa 
de ieri, în schimb factuta joetilui pe 
care l-a practicat a fost cel mult me
diocră.

șite

C.F.R. : GADJA — Lupu, DRAGO
MIR, L. Mihai, ROMAN — M. Bre- 
tan, (min 59 Moga), Boca. Vișan. 
(min. 46 Țegean) — Soporan. Adam, 
Petrescu.

F. C. CONSTANTA : ștefănescu - 
MUSTAFA. ANTONESCU. BălOSU, 
Ghlrca — CONSTANTINESCU, MAR- 
CULESCU, VIGU — TANASE, Ca- 
raman (min. 46

A arbitrat :
**-*-**. ajutat 
cloș și V. Roșea

Trofeul Petschovschi : 9.
La tineret rezerve • 1—3 (1—2).

Oprea), Lleă.
V. PADUREANU 

la linie de Gh. Ml- 
(toți din București)

constăntean, iar, 
posesie a mingii, 
nu era în stare 
măcar o singură 
gol. Palidele în-

bine dirijată, 
de Antonescu.
final consfin- 

limită, dar pe

viarilor lăsa culoare libere la fie
care raid ofensiv 
în momentele de 
echipa clujeană 
să-și creeze nici 
ocazie clară de
cercări de infiltrare în careul ad
vers s-au izbit, de tenacitatea unei 
apărări aglomerate, 
în repriza secundă.

Și, astfel, fluierul 
țește o victorie la
deplin meritată, a formației de pe 
malul mării. îmbrățișîndu-se la 
centrul terenului, elevii lui Hașoti 
și Comăniță savurează din plin, 
această victorie de care aveau atîta 
nevoie-., feroviarii clujeni.

Gheorghe NICOLAESCU

rîndu-se cu dificultate pentru 
menține fragilul avantaj cu 
gol

După pauză, jocul scade din 
tensitate. Studenții se mențin, 

în ofensivă, construiesc atac 
atac, defensiva Jiului re- 
însă cu succes respingînd 
Ultima șansă de egalare se 

Chihaia.

in
to-

tuși, 
după 
zistă 
totul.
consumă în min. 64 cînd 
singur lă 8 m șutează peste poarta 
goală dintr-o poziție ideală. Pînă 
în final jocul se desfășoară în 
nota de dominare a echiDei bucu- 
reștene. care
succes și fără suficientă 
ofensivă să 
mult dorită.

încearcă, dar fără 
forță în 

realizeze egalitatea

Mihai IONESCU

Stadion Central : teren bun; timp 
ideal pentru fotbal ; spectatori peste 
35 000 Au marcat : BĂLAN (min. 3 
și 74)', TARALUNGA (min. 60) și, res
pectiv, MANEA (min 63). Raport de 
cornere : 5—4. Raportul șuturilor la 
poarta : 23—7 (pe spațiul porții : 
11—2).

UNIVERSITATEA CRAIOVA: Oprea 
— Niculescu. BOC. DESELNICU (min. 
87 Bădin), Berneaou — Strimbeanu, 
Ștefănescu (min. 70 Niță) — ȚARA- 
LUNGA, BALAN, OBLEMENCO. 
MARCU.

RAPID : IONIȚA — Pop. NIȚA. M. 
FLORIN, Iordan -- Pleș.ianu, Savu 
(min. 57 Năsturescu) — BARTALES. 
M. Stelian. NEAGU. Manea (min. 78 
Stanca).

A arbitrat IOAN RUS ***■*> 
ajutat la linie de Z. Szecsei (ambii 
din Tg. Mureș) șl. cu greșeli în «- 
precierea ofsaidului, de N. Barna 
(Tîrnăveni), ambii cu greșeli. în a- 
preciefea ofsaidului.

Trofeul Petschovschi : 9.
La tineret-rezerve : 1—o (0—0),

dueîndu-i pe 
Pînă atunci, 
mai aproape 
care i-au dat 
emoții chiar 
(acțiuni ale lui Bartales dintre care 
una terminată cu un șut în bară).

După înscrierea golului, tot bucu
reștenii, șint cei care contraatacă pe 
riculos pe partea dreaptă, prin com
binații de efect între Neagu și Bar- 
tales; au două bune situații de mar
care (min. 8 și 12), însă Mânea (de la 
numai 6 m) și Bartales șutează im
precis.

După scurgerea acestui prim sferl 
de oră. in care replica ofensivă dată 
de feroviari a fost mai mult decît 
remarcabilă, craiovenii și-au impus 
treptat -superioritatea, fără însă a 
reuși să-și mărească avantajul, deși 
s-au aflat în cîteva rînduri pe punc
tul de a înscrie, mai ales în min. 22 
(șut al lui Oblemenco din careu pe 
lingă poartă) și 31 (pătrundere a lui 
Marcu și șut al acestuia, blocat în 
ultimă instanță de pieptul lui Niță).

Repriza secundă începe cu un ade
vărat iureș ofensiv al craiovenilor 
(impus îndeosebi de Țarălungă și 
Marcu, in excelentă vervă de joc) 
care le aduce o bară (în min. 52 la 
șutul lui Bălan) și apoi cel de-al doi
lea gol (min. fiO. cînd după o fru
moasă combinație cu Bălan, Țarălungă 
înscrie din apropierea careului mic al 
adversarilor). Cînd scorul părea a lua 
proporții, bucureștenii reduc din han
dicap prin Manea (min. 63), care 
fructifică — șutind din voleu — o 
precisă centrare, la semiînălțime, a 
proaspătului intrat în teren, Năstu-

localnici în avantaj, 
însă cei ce se aflaseră 
de gol fuseseră oaspeții 
portarului Oprea primele 
în minutele de Început

OASPEȚII PUTEAU OBȚINE UN PUNCT
F. C. ARGEȘ 1(1)
S C. BACĂU 0(0)

PITEȘTI, 28 (prin telefon)
întîlnirea de la Pitești a avut 

două aspecte diferite. în prima re
priză, jocul s-a desfășurat lent, cu 
pase pe spații restrînse, deseori 
fragmentat, și aceasta datorită oas
peților căre s-au apărat cu aproa
pe întreg efectivul în dorința 
ținerii unui important punct în 
pla'sare. Atacanții piteșteni, 
s-au aflat de nenumărate ori 
posesia mingii, nu au găsit 
spre gol, acțiunile lor sfîrșindu-se 
deobicei la marginea suprafeței de 
pedeapsă. în repriza secundă, însă, 
asistăm la un joc de un foarte bun 
nivel și aceasta tot datorită oaspe
ților care, văzîndu-se conduși, au 
renunțat la acea apărare ermetică, 
au ieșit cu curaj la atac, cursivi
tatea întîlnirii fiind elementul prin
cipal.

Fără îndoială, victoria argeșeni
lor, deși la limită, este meritată, 
gîndindu-ne la îndelungatele peri
oade de păstrare a inițiativei. Tre
buie să arătăm. însă, că golul for 
din min. 32 a fost înscris în con-

ob- 
de- 

deși 
în 

calea

Stadionul „1 Mai": teren bun; timp răcoros; spectatori aproximativ 7 000. 
A marcat : RADU (min. 32). Raport de cornere : 7—6; Raportul șuturilor la 
poartă : 9—4 (pe spațiul porții : 7—2).

F. c. ARGEȘ : Sțan — Pigulea. OLTEANU, Vlad. Ivan — MUSTEȚSA. M. 
Popgșcu (min. 46 ; Prepurgel) — TROI, Radu, DOBRIN, Jercan (min. 76 : Roșii),

S.C. BACAU : VOINEA — Slnăuceanu, CATARGIU. Velicu, Margasoiu — 
Volmer, Florea (min. 76 : Pruteanu) — Pană, DEMBROVSCHI, Munteanu (min. 
58 ; ȘOȘU), Băluță.

A arbitrat ROMEO ȘTlNCAN ***• ajutat la linie de N. Petrieeanu șl 
I. Puia (toți din București).

Cartonașe galbene : Jercan, Prepurgel.
Trofeul Petschovschi ; 8.
La tineret-rezerve : 2—1 (1—1).

diții neregulamentare. în acel mi
nut Troi, aflat într-o clară poziție 
de ofsaid, nesemnalizată de ttișie- 
rul N. Petrieeanu. a primit o pasă 
în adîncime, a pătruns și a centrat 
pe jos, și Radu a reluat în plasă. 
Pînă atunci mai existaseră cîteva 
ocazii bune de deschidere a sco
rului. De exemplu : Jercan în min. 
13, blocat la limita careului 
Voinea ; Dobrin în min. 17, șut 
viat de un apărător și reținut 
rădăcina barei de portarul 
căuan ; Băluță, în min. 33, scăpat 
pe contraatac și deposedat de Stan 
cu piciorul la 35 m. de poarta 
goală.

Așa cum spuneam, partea a doua

toa- 
mi- 

oas- 
lîn-

de 
de- 

la 
bă-

a întîlnirii a fost superioară în 
te privințele primelor 45 de 
nute, interval de timp în care 
peții au trecut de cîteva ori pe 
gă egalare. Ne referim la situațiile 
în care Pană 
Dembrovschi 
singuri spre 
Stan, dar au 
suprem efort, în ultimă 
de Olteanu. Pînă la sfîrșitul meciu
lui cea mai mare ocazie va fi ra
tată de Troi, care, de la marginea 
careului mare, a trimis balonul 
mult peste poarta părăsită de por
tarul echipei băcăuane.

(min. 66 și 68) și 
(min. 69) au scăpat 

poarta apărată de 
fost deposedați cu un 

instanță,

Gheorghe NERTEA

N-A FOST NICI UN DUBIU
Stadion Valea Domanului ; teren bun; timp excelent ; spectatori, aproxima

tiv 20 000. Au marcat: BELDEANU (min. 46) și VOINEA (min. 67). Raport de 
cornere : 9—3. Raportul șuturilor la poartă : 18—4 (pe spațiul porții : 5—1).

C.S.M. : Constantin — Rednic. GEORGEVICI, OLOGEANU, Fillpescu — 
ROȘCA, BEI.DEANU — ATODIRESEI, Voinea, Nestorovici (min. S3 Florea), D. 
Popescu (min. 71 Pușcaș).

U.T.A.: Iorgulescu — P'— " ~
mlde, Broșovschi, (min. 71 Ghiță) — Axente," Kun (min.

A arbitrat IOAN CÎMPEANU (Cluj)
(Baia Mare) și T. Gaboș (Cluj).

Trofeul Petschovschi : 10.
La tineret-rezerve : 0—2 (0—0).

Birău, Kukla, Pojonl. POPOVICI — PURIMA, Do- 
68 Trandafilon), Sima, 
la linie de C. Szilagyi*★**. ajutat

90 DE SECUNDE FIERBINȚI
Stadion „23 August"; teren denivelat și gazon neîngrijit : timp foarte fru- 

mos ; spectatori aproximativ 10 000, Au marcat • I. MUREȘAN (min 43) și N. 
NAGHI (min. 69) Raport de cornere : 12—3. Raportul șuturilor la poartă : 19—5 
(pe spațiul porții 10—3).

A.S.A. : Nagel — Szollosi, Unchiaș, Ispir. Czako — Pîslaru, BDLLONI — 
Varodi (rnin. 67 FAZECAS), I. MUREȘAN. N. NAGHI, Hajnal.

„U“ CLUJ : Lăzăreanu — Ciocan, PEXA, Matei, CÎMPEANU — Anca, HUR- 
LOI, Fanea — Coca. V. Mureșan, Barbu (min. 85 I. Naghi).

A arbitrat CONSTANTIN BĂRBULESCU (București) ★ ajutat la linie
de Ion Dancu (București) și Ion Barbu

Cartonașe galbene ; I. Mureșan.
Trofeul Petschovschi : 9.
T,a tineret-rezerve : 2—1 (0—0)

(Deva).

C.S.M. Rț$ITA 2(0
U.T.ARAD 0(0)

TG. MUREȘ, 28 (prin telefon)
Totul conduce spre uh final 

niștit al acestui meci în care, în 
fara golurilor marcate, nu s-a în- 
tîmplat aproape nimic ! Dar atunci 
cînd mai erau vreo 90 de <ecunde 
de disputat și gazdele conduceau cu 
2—0, Fazekaș centrează de pe 
dreapta, N. Naghi pătrunde în vi
teză, lovește mingea cu capul și o 
expediază în plasă. 3—0 ? Nu, în- 
trucît arbitrul de centru l-a vă
zut pe atacantul din Tg. Mureș în 
poziție de ofsaid. După 
noastră, golul a fost perfect 
bil, iar tușierul I. Dancu nu 
nalase poziția de afară din 
Spiritele se încing, tribunele, 
aci liniștite, vuiesc ca o mare în 
furtună, I. Mureșan are o „discu
ție" cu arbitrul Bărbulescu și pri
mește cartonaș galben, iar cu cîte
va secunde înainte de fluierul final

li-
a-

părerea 
vala- 
sem- 

ioc 
pînă

N. Naghi este din nou în „ofsaid", 
dar arbitrul nu-1 văzuse pe funda
șul clujean Cîmpeanu care se afla 
cu doi pași 
Spiritele se 
ceea ce face 
mească nota 
Petschovschi, 
dei să piardă o stea. Și. ce păcat, 
pentru că toți erau de acord că. 
pînă atunci, condusese fără 
șeală.

Acestea au fost singurele 
mente mai fierbinți ale unui 
care se scurgea fără probleme, 
întîi datorită clujenilor care 
avut altă preocupare decît să se a- 
nere. De altfel, în prima repriză 
ei nu vor trimite decît două mingi 
spre poarta lui Nagel. Caracteristi
că pentru jocul studenților a fost 
faz,a din min. 28, cînd V. Mureșan ' 
trece de fundașii adverși, nu știe

înaintea porții sale 
încing șj mai mult, 
ca publicul să nu pri- 
maximă la Trofeul 

iar conducătorul parii-

gre

mo- 
meci
Mal 

n-au

ce să facă cu balonul, deși îi ve
niseră în ajutor și Coca și Barbu, 
și expediază un șut timid, ușor re
ținut de Nagel. Pînă atunci nota
sem deja cîteva mari ocazii ale mu
reșenilor, în min. 13 Lăzăreanu 
blochează la picioarele lui I. Mure- 
șan. în min. 17 Hajnal pierde o si
tuație excelentă, imitat în min. 24 
și 32 de Varodi, iar în min. 40 Un- 
chiaș trimite balonul în „transver
sală". Astfel că golul marcat 
min. 43 de I. Mureșan, printr-o în
toarcere spectaculoasă, este absolut 
meritat.

Și după pauză A.S.A. domină cu 
fundașii la centru, dar jocul nu se 
leagă. în schimb Barbu și Anca 
smin. 62) traversează întreaga apă
rare a echipei locale, ajung amîn- 
doi în fața lui Nagel, dar Barbu 
șutează foarte slab în portarul mi
litarilor. Minutul 69 aduce al doi
lea gol al lui A.S.A. realizat de N. 
Naghi, care fructifică o centrare a 
lui Fazekaș. Și meciul 
cu acele 90 de secunde 
latăte lă început.

REȘIJA, 28

N-a fost nici un dubiu asupra 
rezultatului pentru că. deși în pri
ma repriză, care a fost mai aspră, 
cu mai multe „acute", gazdele au 
ratat cît în două meciuri, U.T.A. 
nu a reușit să svîcnească decisiv 
în atac. Broșovschi și Kun, cei doi 
pivoți ai arădenilor, nu au arătat 
a-și fi revenit după schimbarea fu
sului orar, fapt ce 
mult în evidență, 
plică pe Beldeanu, 
azi cel mai bun 
teren.

N-a fost nici un 
că, imediat după pauză, 
a deschis scorul și a fost clar pen
tru toată lumea (inclusiv pentru

{prin telefon)

a reieșit și mai 
avîndu-1 în re- 
lucid și 
jucător

vivace. 
de pe

Mircea

în

se încheie 
fierbinți re-

TUDORAN

dubiu pentru 
Beldeanu

i
în deschiderea cuplajului de ieri 

după-amiază de pe stadionul Dinamo 
s-a disputat întîlnirea internațională 
dintre echipa de perspectivă a țării 
noastre și prima formație de juniori 
a Republicii Democrate Germane Ti
nerii noștri jucători au ciștigat pe 
deplin meritat- cu 1—0, prin golul 
marcat de Bifurcă (min. 54). dintr-o 
lovitură de la 11 m.. acordată just 
de arbitrul Constantin Petrea. funda
șul Eigendorf faultindu-1 grosolan pc 
Radu, după ce acesta scăpase 
spre poarta lui

De remarcat 
noastră au fost 
jucători (Roldici 
versitatea Craiova. Matei — U.T.A. și 
Sabău — Minerul Baia Mare) vizați

Kreutzer. 
faptul că 
încercați 

și Pițurcă

singur

echipn 
patru

în
și 
de la Unl-

oaspeți...) că meciul fusese jucat : 
Voinea a aruncat mingea peste 
Kukla, la marginea suprafeței de 
pedeapsă adversă și Beldeanu, deși 
flancat de Pojoni, a șutat din vo
leu, lingă bară, Ia semiinălțime, fă- 
cînd inutil plonjonul iui Iorgulescu. 
Astfel, internaționalul reșițean răs
cumpără ocaziile irosite înainte de 
pauză de Nestorovici (min. 5 șj 19) 
cînd atacantul reșițean a șutat a- 
fară, sau a fost blocat, deși în față 
nu-1 avea decît pe Iorgulescu. Ce a 
făcut U.T.A., în prima parte a me
ciului ? Surprinzător, n-a construit, 
n-a avut cursivitate', singurele lu
cruri izbutite find „agățarea" lui 
Voinea de către umbra sa, pe tot 
terenul, Purima și acțiunea din 
min. 41 cînd Constantin a interve
nit cu succes la două șuturi peri
culoase ale lui Kun și Axente.

în min. 67, Doru Popescu, venit 
la mijlocul terenului, recuperează 
balonul, îl deschide lateral pe Bel
deanu, acesta ii angajezaă în cursă 
pe Voinea care, i 
scurt. pătrunde 
16 m și șutează în 
cetluind victoria 
care n-a stat nici 
dubiu.

după un sprint 
în careul de 

i col{ul lung, pe- 
echipei gazdă, 
un moment în

Paul SLAVESCU

(juniori) 1-0 (00)
de antrenorul O Ardeleanu pentru 
lotul care se va deplasa în Suedia la 
Turneu] final U.E.F.A. Au jucat ur
mătoarele formații: — 
Cristian 
dicl, Ene
57 Neagu). Bichescu (min. 41 
bone) — Pițurcă 
Vaczi (min. 41 
R.D.G.: Kreutzer 
Eigendorf. Roth 
..hinger, Kun — 
fhle) Kinne (min. 41 Ebeling), JUn- 
41ing (min. 70 Pietze).

Meciul România — R.D.G., progra
mai inițial pentru miercuri 1 mai, se 
va juca miine pe terenul Politehnica, 
de la ora 16,30,

România II:
Bărbulescu. Matei. Bol- 
Sabău. Dragomir (min.

' ___ ........ 11 Ba- 
(min. 77 Reves). 

Radu), Popescu. 
— Karnath, Hause, 

— Brauner. Mis- 
Gruning (min. 57

L. D.



MONDIALEDOUA RECORDURI
Triunghiularul" internațional al juniorilor

TROFEUL SOFIA" LA BASCHET
FINALELOR

CUPA VILEDA"
LA BASCHET FEMININ

BUCUREȘTENII, FINALIȘTI
LA FLORETĂ FETE SI SPADĂ

LA „CUPA DUNĂRII
Aurel Miuț — locul

44 LA HALTERE
2 ia cat. ușoara

Și probele de floretă (fete — 
dividual, băieți și fete — echipe), 
cadrul „triunghiularului" 
nai al juniorilor au păstrat 
caracteristică: dispută aprigă în fie
care asalt, comportări frumoase ale 
reprezentanților Bucureștiului. Chiar 
dacă nu s-au detașat (diferența de 
vîrstă a fost deseori un handicap no
tabil, juniorii noștri aflindu-se la li
mita de j.os — fetele mai ales, nea- 
vînd decît 13, 14 ani, spre deosebire 
de oaspeți care se apropie de 17 ani), 
bueureștenii au dovedit că posedă c 
bună tehnică de competiție.

Finala feminină de floretă a reve
nit. în aceste condiții, trăgătoarei 
Celdaelă (5 v), urmată de Denisova 
(4 v). Pe locul 3, Felicia Stoica cu 5 
victorii, Cernova, Skalokova și Gos
podinov au terminat în partea, a doua 
a turneului final. De notat că în 
semifinale s-au aflat restul concuren
telor din București, Luminița Popa,

in
din 

. internațio- 
aceeași

Adriana Băcioiu, Roxana Cochirleanu, 
Carmen Cucuteanu și Laurenția Vlă- 
descu.

In probele pe echipe, rezultate fa
vorabile — la același scor, 11—5 scri- 
merilor din Moscova. La floretă fete, 
victoriile noastre au fost obținute de 
Popa (3) și Stoica (2), la floretă bă
ieți de Ov. Ștefan (3), Eugen Roșu și 
FI. Nicolae.

„Triunghiularul" s-a încheiat 
finala probei de spadă în care 
calificat, spre meritul lor, și doi 
gători bucureșteni,Cristian Nica 
Marin Popa. Ei au avut, însă, de în
fruntat o veritabilă... coaliție de pa
tru spadasini reprezentînd orașul 
Moscova, astfel că șansele le-au fost 
diminuate încă din start. Pînă la ur
mă, locul I a fost ocupat de Balta- 
rev (5 v), urmat de Solodov (4 v), 
Arseniev (3 v) și Nica (2 v). Ultimii 
clasați, Handoga și Popa. (T.St.).

CU 
s-au 
tră- 

și

(Prin telefon), 
a „Cupei Du- 

desfășurată
austriacă.

în 
au

BRAUNAU, 28 
La actuala ediție 
nării" la haltere, 
această localitate 
participat puternicele reprezenta
tive ale Bulgariei, Ungariei, 
R. F. Germania, Cehoslovaciei, 
Iugoslaviei și României. Cea mai 
bună comportare dintre sportivii 
noștri a avut-o Aurel Miuț care, 
la cat. ușoară, s-a clasat pe locul 
2, ocupînd locul 1 la „aruncat" și 
locul 
cat.
232,5 
kg (a 
perioară) ;

3 la „smuls". Rezultate: 
cocoș: Sziics (Ungaria)
kg... 7. Ion Hortopan 190
concurat la o categorie su- 

pană: Todorov

(Bulgaria) 275 
goraș 235 kg; 
trov
Miut 
cat. semimijlocie: Stark (Ungaria) 

kg... 6. Gh. Bercea 285 kg (lo- 
cu 165 kg);

(Bulgaria) 
Nikolov 

(Bulgaria) 382,5 kg — record mon
dial (v. r. Rigert 377,5) și 175 kg 
la „smuls" — record mondial; 
cat. grea: Mang (R.F.G.) 287,5 kg. 

La ultimele trei categorii nu 
ne-au parvenit rezultatele sporti
vilor români, care nu s-au clasat 
printre primii trei.

kg...5. 
cat.

(Bulgaria)
277,5 kg

Marian Gri- 
ușoară: Dimi- 

280 kg’ Aurel 
(120 + 157,5);

SOFIA, 28 (prin telefon).
ția a 14-a a competiției interna
ționale de baschet masculin 
feul orașului 
faza finalelor, 
competiției, în 
face parte și 
reștiului, care 
ficarea pentru
3—4), reprezentativa Vienei 
care evoluează și patru 
nord-americani) a întrecut 
a orașului Praga (alcătuită 
joritate din baschetbaliști 
cu scorul de 63—54, iar 
Sofiei a dispus de cea a orașului 
Phenian cu 93—69-

„Tro- 
Sofia" a intrat în 
în penultima zi a 
grupa A (din care 
selecționata Bucu- 
și-a asigura cali- 

finala locurilor 
(în 

jucători 
pe cea 
în mo- 
tinerî) 
echipa

în grupa B, într-o partidă deci
sivă, formația Havanei a practi
cat un joc de înalt nivel și a în
trecut selecționata Moscovei cu 
96—68. In aceeași grupă. Atena — 
Varșovia 77—76, după o întrecere 
deosebit de echilibrată, al cărei 
rezultat a fost hotărît în ultimele 
secunde ale întîlnirii.

în urma rezultatelor înregistra
te în cele două grupe, finala pen
tru locurile 1 și 2 opune reprezen
tativele orașelor Havana și Sofia, 
iar cea pentru locurile 3 și 4 pe 
cele ale Bucureștiului și Moscovei.

La ora închiderii ediției au loc 
aceste meciuri.

310 
cui 
cat.
325

2 la „aruncat11 
mijlocie: Zlahov 
kg; cat. semigrea:

ECHIPA ROMÂNIEI PE LOCUL 5

în turneul de floretă de la Munchen

MUNCHEN, 28. în orașul care a 
găzduit ultima ediție a J.O. de 
vară s-au întîlnit, într-un turneu 
inedit, primele 6 clasate la C.M. de 
seniori de la Goteborg. Echipa Ro
mâniei, care a avut o evoluție ine
gală, a obținut 2 victorii (dintre 
care una la cîștigătoare turneului, 
formația Italiei), iar în alte două a 
terminat la egalitate, pierzînd la 
tușaveraj...

Astfel, floretiștii noștri au între
cut cu același scor, 9—7 echipele 
Franței (Țiu 4, Kuki 3, Petruș și 
Niculescu, respectiv Revenu 3, Noel 
2. Talvard și Siffra) și Italiei (Kuki 
și Petruș 
respectiv 
Pinelli și 
calculele 
nea, scrimerii români au 
c i școrul de 8- 
ria (Kuki 4, Țiu 2, Petruș și Nicu
lescu, resp. Somody 3, Kovacs și 
O -e-’v cîte 2 și CsakkeI, dar au 
p'erdut la o diferență de 6 tușe) și 
apei cel cu R.F.G. I (Țiu, 4 Nicu
lescu 2, Kuki și Petruș, respectiv

cite 3, Țiu 2, Niculescu. 
Simonc.elll 3, Montano 2, 
Coletti), răstumînd toate 
specialiștilor. De aseme- 

încheiat 
■8 meciul cu Unga-

Reichert I și Reichert XI cîte 
Bach și Schnoder, înfrîngere la 7 
tușe diferență).

In alte două partide, floretiștii 
noștri au fost depășiți la diferențe 
aspre : 3—13 cu Polonia (Țiu 2, Ni
culescu, resp. Kojejowski 4, Kasz- 
marek, Dabrowski și Wojcekowski 
cite 3) și 5—11 la R.F.G. II (Țiu și 
Kuki cîte 2, Moise, resp. Puschi, 
Hein și Geltzam cîte 3, Wessel 2).

în clasamentul general, pe locul 
I Italia, urmată de Polonia. Fran
ța, R.F.G. II, ROMANIA, Ungaria 
și R.F.G. I.

Goppingen, 28. — „Cupa orașului 
Goppingen" la floretă femei a re
venit sportivei Ildiko Rejtb (Unga
ria). Pe locul 3, Ecaterina Stahl și 
pe locul 4 Ileana Gyulai, reprezen
tante ale țării noastre. Suzana Ar- 
deleanu .și Elena Pricop 
în semifinale, iar Ana 
sferturi.

Budapesta 28. „Cupa 
a revenit sabrerului 
Reprezentanții noștri s-au... 
în sferturi de finală.

III t JOt I

au 
Pascu

rămas 
în

Hungatia" 
Peter Marot, 

oprit

Cu prilejul campionatelor unio
nale de haltere de la Tbilisi, Vla
dimir Rîjenkov (in imagine) a sta
bilit trei noi recorduri mondiale la 
categoria mijlocie : 362,5 kg la to- 
ta.lul celor două stiluri : 202.5 kg la 
„aruncat'1 și 163 kg la „smuls” (din 
a 4-a încercare). Ciștigătorii 
lelalte categorii: muscă: 
sandr Senșin 222,5 kg ; cocoș 
dimir Anikin — 250 kg ; 
Dito Șanidze — 267,5 kg.

TURNEE

REPREZENTATIVELE Df POPICE ALE R.D. GERMANE

CU SfLKIlONATfLE JĂRII NOASTRE
BERLIN, 28 (prin telefon). Pe 

arena de la Sport Halle „Volker 
Freundschaft" s-a disputat sîmbă
tă și duminică dubla întîlnire ami
cală de popice dintre reprezentati
vele, feminine și masculine, ale 
R. D. Germane și României. Atît 
la bărbați, cît și la femei victoria 
a revenit gazdelor cu 5283—5240 
p d, respectiv, 2534—r2440 p d. în 
turneele individuale ale întîlnirii 
pe primele locuri s-au clasat tot 
popicarii germani.

în jocurile pe echipe sportivii 
noștri au obținut următoarele re
zultate : la femei — Ana Petrescu 
423, Vasilica Pințea 413, Cornelia 
Petrușcă 409, Florica Neguțoiu 405, 
Elena Trandafir 400 și Elisabeta 
Szilagyi 390 (de la gazde cea mai 
bună jucătoare a 
Engelmann 
Tismănaru 
ce 884, P. 
trescu 835 
formația 
jucător a

Iată și 
dividual : 
(R.D.G.) 455 pd, 
446, 3. Libold 
na Trandafir 
;rușcă 416, 6. 
393... Vasilica 
Neguțoiu 378

374. Bărbați: 1. Bayer 957 p d, 2. 
Breutigen 952, 3. Luther 903 (toți 
din echipa R.D.G.), 4. I. Băiaș 886, 
5. Al. Cătineanu 880, 6. I. Bice 
875... I. Tismănaru 871, I. Ștefucz 
852, M. Grigore 834 și Gh. Dumi
trescu 818).

Este pentru prima oară în acest 
sezon, în cadrul pregătirilor pentru 
C.M., cînd echipa noastră feminină 
pierde un joc. Ea a cîștigat pînă 
acum partidele amicale cu forma
țiile R.F. Germania, Ungariei, Ce
hoslovaciei și Iugoslaviei.

BUDAPESTA, 28 (prin telefon), 
în primele trei zile ale 
internațional de baschet 
dotat cu „Cupa Vileda". 
înregistrate următoarele 
tate: România B — R- 
mania 77—61 (39—32). Ungaria — 
Selecționata cooperativelor meș
teșugărești Spartacus Ungaria 
70—54 (34—27). Italia — Bulga
ria 67—61 (33—28, 58—58), Româ
nia H — Bulgaria 64—84 (42—49>, 
Ungaria — R. F. Germania 81—53 
(45—27), Spartacus — Italia 53—78 
(19—42), România B — Italia 
55—69 (26—35), R. F. Germania — 
Spartacus 62—52 (31—26). Unga
ria — Bulgaria 88—77 (45—52).

Italia și Ungaria au prezentat 
cele mai bune loturi care se pre
gătesc în vederea campionatului 
european ce va avea loc anul 
acesta în Italia, iar Bulgaria a 
venit cu cîteva elemente tine
re. Echipa R. F. Germania luptă 
cu energie, dar este lipsită. de 
experiența întrecerilor internațio
nale. Cît privește jocul selecțio
natei secunde a României, alcă
tuită din elemente foarte tinere 
(cu excepția Ilenei Gugiu și Ga- 
brielei Bosco), el a reliefat buna 
evoluție a Marianei 
Dianei 
Măriei 
primul 
pentru 
român 
cele 12 jucătoare aflate la Buda
pesta, pentru a constata care 
dintre ele va putea face parte din 
prima reprezentativă a țării.

turneului ■ 
feminin 
au fost 

rezul-
F. Ger-

Andreescu, 
Mihalic, Ilenei Gugiu și 
Roșianu-Simionescu. Fiind 
test al unor selecționabile 

C.E., antrenorii lotului 
au utilizat la fiecare meci

BOXERI POLONEZI LA „CENTURA DE AUR''

la ce- 
Alek- 

: Vla- 
pană :

GEORGE NEGOESCU VICTORIOS IN EDIȚIA A XIV-A
A „CUPEI OLIMPIA" LA CICLISM

fost Gertrude
— 492), la bărbați : I. 

908, I. Băiaș 902, I. Bi- 
Purje 882, Gh. Dumi- 
și I. Ștefucz 829 (din 

R. D. Germane primul 
fost K. Bayer — 949).
clasamentul turneului in
feminin — 1. Engelmann

2. Ana Petrescu 
(R.D.G.) 436, 4. Ele- 

418, 5. Cornelia Pe- 
Mariana Constantin 

Pințea 382, Florica 
și Elisabeta Szilagyi

DE TENIS

româneLa sediul Federației 
de box a sosit una din ultime
le înscrieri nominale 
tul internațional 
aur" 
nezi : 
câ),

cea
St
J.

la tur- 
„Centura 

a pugiiliștilor 
Kozlowski
Stanislawski

29— 1 CĂLĂRIE

de 
polo- 

(semimus- 
(pană), ’

S. Osetkowski (semiușoară) și 
K. Fraszczak (semimijlocie). Nici 
unul din cei patru înscriși nu fi
gurează în lista primilor 4 boxeri 
polonezi la categoriile respective, 
în 1973.

AGENDA SĂPTĂMÎNII
29— 3 PENTATLON

MODERN
29— 5 TENIS
29—12

1
CICLISM 
FOTBAL

Etapa a doua a Cupei Olimpia la 
ciclism, desfășurată pe șoseaua 
E:.:curești — Alexandria (cu startul 
clin dreptul km. 7 și întoarcerea la 
km 68) a avut loc sîmbătă după- 
a.miază, pe un timp însorit, dar cu 
vînt puternic. Plutonul se pune în 
mișcare. Ca să reziste vîntului în 
rafale, schimburile la trenă se fac 
la intervale foarte scurte și astfel 
alergătorii reușesc să înainteze to
tuși rapid. Dovada ? Prin comuna 
Naipu, la o oră de la plecare, cicliștii 
din primul pluton înregistrează o 
medie orară de 39 km. Ne uităm la 
cai care schimbă trena cu regulari- 
late de metronom și recunoaștem 
pe Vasile Teodor, Suditu, Ene, Pas
cali, David, Negoescu... în total 15 
alergători, toți unul și unul. Restul, 
risipiți pe o distanță de peste 3 km, 
în grupuri mai mari sail mai mici, 
vin și -ei, dar mai anevoie.

Cu 7 km înainte de punctul de 
întoarcere, din plutonul celor 15 ră- 
mj.ne și N, Voican, cîștigătorul eta
pei din a.iun. Ulterior, Voican va fi 
Surprins de un arbitru rulînd la a- 
dăp-ost, în spatele unei mașini. Și

pentru această infracțiune va fi scos 
din cursă...

Spre șfîrșitul etapei, buna înțele
gere din grupul fruntaș dispare. în
cep hărțuielile, dar toți ca unul 
răspund atacurilor și învingătorul 
se decide Ia sprint. Acesta a fost 
Vasile Teodor care l-a depășit pe 
St. Ene (Steaua), pe linia de sosire, 
cu numai cîțiva centimetri. După 
această etapă, în clasamentul ge
neral al Cupei Olimpia s-a instalat 
Al. Zaroschi (Metalul Plopeni), dar 
competiția nu și-a spus 
mul cuvînt.

Etapa a III-a a Cupei 
avut loc ieri, pe circuitul 
Maior Coravu. Cei 1 200 
seului au fost acoperiți de sportivi 
de 40 de ori, cu sprinturi la 10 ture. 
A fost o cursă dinamică, plăcută, 
cu cîteva tentative de evadare inte
resante și încheiată cu victoria a 
doi pistarzi : Paul Soare, care și-a 
înscris numele pe tabelul învingăto
rilor de etapă și GEORGE NEGO
ESCU, în fapt laureatul final al 
întrecerii. George Negoescu, mereu 
pe primul plan al cursei, a reușit 
să cîștige trei din cele patru sprin-

turi iar cu cele 15 secunde boni
ficație pe care le-a primit a deve
nit cîștigătorul ediției a XlV-a a

Olimpia".
primii clasați în etapa 
1. Paul Soare (Steaua), 
Ioniță (Dinamo), 3.

V A.

încă ulii-

Olimpia a 
din strada 
m ai tra-

a o
Teodor 

Puterity (Metalul-Plopeni), 4. Sorin 
Suditu (Olimpia), 5. George Nego
escu (Steaua)... Clasament general : 
1. NEGOESCU 7 h 00:25, 2. Suditu 
7 h 00:28, 3. Puterity 7 h 00:30, 4. 
Zaroschi 7 h 00:30, 5. Mircea 
(Olimpia) 7 h 00:30, 6. Paul 
7 h 00:38, 7. V. Teodor 7 h 
8. N. David (Mureșul) 7 h

în ziua a treia a competiției au 
avut loc și patru probe rezervate 
altor categorii de alergători. O im
presie frumoasă au lăsat reprezen
tanții de la Școala sportivă 2 care 
s-au situat pe primele locuri în ca
drul a două probe. Iată de altfel 
cîștigătorii întrecerilor respective : 
categoria oraș : Gh. Panait (Șc. sp. 
1), categoria semicurse : Cezar Jipa 
(Unirea Giurgiu) ; juniori mici : 
V. Căpitanu (Șc. sp. 2), juniori 
mari : Valentin Marin (Șc. sp. 2).

Gheorghe ȘTEFANESCU

ȘT- LOUIS (grupa a 11-a W.C.T.): 
în sferturile de finală, principalul 
favorit al concursului, australianul 
John Newcombe, a obținut o ca
lificare dificilă. învingîndu-1 cu 
7—6, 7—6 pe Ismail el Shafei (Re
publica Arabă Egipt), în timp ce 
americanul Stan Smith a . dispus 
cu 7—5, 6—2 de compatriotul său 
Cliff Richey, s-au mai calificat 
pentru semifinale 
vietic Aleksandr 
6—4 cu australianul 
și australianul 
3—6, 7—6 cu . 
Graebner). în 
v.eli a furnizat 
învingînd cu 3- . .
Newcombe. în finală, Metreveli îl 
va întâlni ps Smith, care l-a eli
minat cu 6—2, 6—7, 7—6 pe
Crealy.
’DENVER (grupa a lil a W.C.T.): 

sferturile de finală, în revenire de 
formă, campionul cehoslovac .Jan

Richey. S-au mai 
tenismânul 
Metreveli 

Ross 
Dick Crealy 
americanul 
semifinale, 
o mare 

6. 6—

Kodeș a reușit să-l elimine eu 6—2,
6— 4 pe australianul Rod Laver. 
Alte rezultate : Arthur Ashe (S.U.A.) 
— Ray Moore (R.S.A.) 6—4, 6—2 ( 
Mark Cox (Anglia) — Eddie Dibbs 
(S.U.A.) 6—:
(S U..A.) .
7— 6, - 
Cox 7—1
5—4.

•3, 6—4 ; Roscoe Tanner 
Paul Gerken (S.U A.) 

7—-6. 'fa* serpifițiale Ashe — 
■6, 6—4 ; Tanner — Kodeș 

6—4.

1—
2—
2—
3—

2
5
5
8
5
4

5

5—11

5—12

Virgil
Soare 
00:38, 
00:38.

LUPTA DEVINE PASIONANTA IN CAMPIONATUL DE RUGBY
(Urmare din pag. 1)

mingea ajunge la lacob, care reu
șește lovitura de picior : 3—0
pentru Universitatea. încercările 
ulterioare ale studenților de a 
majora scorul nu sînt încununate 
de succes ; în schimb, Grivița in
sistă mai mult și în min. 29, Duță 
ezită să prindă balonul, dînd po
sibilitatea jucătorilor adverși Jsă 
intervină, iar Pavlovici să insiste 
și să marcheze o încercare : 4—3 
pentru Grivița, scor cu care. se 
încheie repriza. Meciul se reia cu 
vădite intenții de ambele părți de 
a activiza jocul, perioadă în care 
timișorenii (min. 45 și 47) prin 
Duță și lacob ratează din poziții 
foarte bune cîte o lovitură de pe
deapsă. Urmează apoi faza din 
min. 63, ca după două minute, Băr
găunaș să introducă greșit balonul 
în grămadă și Duță să readucă a- 
vantajul de partea Universității, 
transformînd lovitura de pedeap
să. Scorul final este stabilit în 
min. 75, cînd în urma unei acți
uni pe treisferturi a gazdelor, 
Ghetu reușește o lovitură de pi
cior’ Așadar, 9—1 (3—4) pentru 
Universitatea. Arbitrul Pelegrino 
D’Eclessis (București) a 
bine următoarele formații

Piter. GHEȚU,

100 DE SPECTATORI ÎN TRI
BUNA, PLUS 15 IN TEREN. Nă
dăjduind, în continuare, că se va 
găsi și în Ștefan cel Mare un petec 
de pămînt pentru rugby, am mers 
pe stadionul... Olimpia cu gîndui 
de a asista la un meci de luptă. 
Dar, surprizele, s-au ținut lanț : 
numai 15 minute de echilibru apa
rent. în rest 
du-și liniștiți 
neputincioase 
de vlagă, ’de

dinamoviștii facin
i'ocul, sub privirile 
ale ieșenilor, lipsiți 
patru titluri (acci-

CLASAMENT

1. STEAUA
2. Grlvița roșie
3. Farul
4. „U” Timișoara
5. Dinamo
6. Agronomia
7. Știința
8. Politehnica
9. Sp. studențesc

10. Gloria
11. C.S.M. Sibiu
12. Vulcan*)
13. Chimia
14. Rulmentul

*) Penalizată < 
neprezentare în

cu

so
ți—5, 
Case) 
(6—3, 
Clark

Metre- 
surpriză 

■4, 6—4 pe

C1OCÂLTEA PE LOCUL 8
LX VPNJMKA BANJA
BELGRAD, 27 (Agerpres). — în 

turneul internațional de sah de la 
Vrnjack Banja. în runda a 13-a, 
Radulov l-a învins pe Janosevici. 
Victor Ciocâltea (eu piesele negre) 
a remizat cu Rajkovici, rezultat 
consemnat și în partidele Pîdevski- 
Sax, Simici — Dely și Krînici — 
Taimanov.

Cu 
rea 
duce 
mat
p, Dely (Ungaria) — 8V2 p, Raj
kovici (Iugoslavia) — 8 p. Maes
trul român Victor Ciocâltea, care 
în runda a 14-a l-a învins pe Si
mici, ocupă locul 8. cu 7 p.

o rundă înainte de termina- 
turneului în clasament con-
Sax (Ungaria) cu 91/* p, ur- 
de Taimanov (U.R.S.S.) — 9

CANOTAJ 
FOTBAL 
JUDO 
POLO
TIR
TENIS 
FOTBAL

AUTO 
CANOTAJ 
VOLEI

MOTOCROS

Concurs Internațional de sărituri la Kiskunhalâsz 
(Ungaria)

Cupa Europei, pe echipe, la Warendorf (R F.G.) 
Turneul final W.C.T. la dublu bărbați la Montreal 
Turul Spaniei
R.F. Germania — Suedia, la Hamburg ; Elveția - 
Belgia la Berna; Brazilia — Austria, la Sao Paule 
(meciuri amicale). ■
„Regata Paris"
Argentina — Islanda, la Buenos Aires 
C..E. (individual și echipe), la Londra 
Turneu internațional, la Varna (bulgaria) 
Cupa Victoria, la PIsen (Cehoslovacia)
Cupa Davis (zona europeană) — turul al III-lea 
Finala Cupei Angliei ; F.C. Liverpool — Newcastele 
United.
Brazilia
„Marele 
Concurs
Intîlnlrl 
Budapesta
Trei concursuri internaționale în Cehoslovacia.

— Peru, la Gioania
Premiu de la Pau" (Franța) 
internațional, la Passau (R.F.G.) 
bilaterale Ungaria — România (f), la

CAMPIONATE DE FOTBAL ÎN EUROPA
ITALIA : DUELUL LAZIO

JUVE PE PRIM PLAN...
BOLOGNA, 28 (prin telex) — 

Etapa a 27-a a adus din nou cîteva 
surprize, dar lupta dintre primele cla
sate, Lazio și Juventus, se menține 
încă, detorită victoriilor repurtate de 
ambele fruntașe. Performera etapei 
a fost Juventus, care a dispus în de
plasare de Inter, în timp ce lidera 
Lazio a cîștigat la limită în fața lui 
Genoa. O surpriză constituie înfrînge- 
rea Bolognei pe teren propriu în 
fața ambițioșilor din Verona, ca și 
scorul egal realizat de Napoli acasă, 
în timp ce celelalte partide au mar
cat rezultate normale.

Bologna — Verona 1—2 (Luppi și 
Madde din 11 m pentru Verona, res
pectiv Savoldi din 11 m); Cagliari — 
Fiorentina 1—0 (Piras); Inter — Ju
ventus 0—2 (Betega 2); Lanerossi — 
Cesena 0—0; Lazio — Genoa 1—0 
(Garlaschelli). Napoli — Foggia 1—1 
(Clerici pentru gazde, respectiv Vil
la) ; Sampdoria — Roma 0—0, Torino 
— Milan 1—0 (Pulici din 11 m). în 
total au fost marcate doar 10 goluri, 
dintre care 3 din lovituri de la 11 m.

Lazio 40 p. Juventus 
p, Florentina 31 p,

In clasament:
37 p, Napoli 32
Inter și Torino cîte 30 p etc. în cla- 

e ne-
21 g,
20 g.

samentul golgeterilor situația 
schimbată: Chinaglia (Lazio) 
urmat de Boninsegna (Inter) 
Riva (Cagliari) 14 g, etc.

CESARE TRENTINI

ANGLIA: LEEDS —
CAMPIOANĂ; MANCHESTER 
UNITED — RETROGRADEAZĂ

a cîștigat 
fotbal al 
(24 victo- 
4 înfrîn- 
clasat Li- 
restanță).

Echipa Leeds United 
detașat campionatul de 
Angliei, totalizînd 62 p 
rii, 14 meciuri nule și 
geriț. Pe locul doi s-a 
verpool — 56 p (un joc
După 37 de ani de prezență con
tinuă în prima ligă, cunoscuta 
formație Manchester United, a 
retrogradat în liga secundă. Au 
mai retrogradat Southompton și 
Norwich.

Rezultate din ultima etapă : 
Queens Park Rangers Leeds

Birmingham — Norwich
Burnley — Newcastle 1—1:

Stoke 0—1 ; Coventry
Wol-

Everton —
Ipswich —

0—1 ;
2—1 : 
Chelsea
— Arsenal 3—3 ; Derby 
verhampton 
Southampton
Sheffield United 0—1 Tottenham 
Leicester 1—0; West Ham — Li
verpool 2—2; Manchester City — 
Manchester United 1—0 (meci în
trerupt în minutul 85 din cauza 
invadării 
tatori).

R. F.
PENTRU

2—0;
0-3;

terenului de către spec-

GERMANIA: LUPTA
TITLU CONTINUĂ...

După consumarea a 31 de eta
pe, în campionatul R. F. Germa
nia conduce Bayern Miinchen cu 
45 p, urmată de Borussia Mon- 
chengladbach 44 p, Fortuna Diissel- 
dorf 37 p etc. Rezultate tehnice: 
Bayern — Bochum 4—0; Duis
burg — Hertha 4—2; Kickers —• 
Dusseldorf 3—0; Monchenglad- 
bach — S. V. Hamburg 
F. C. Koln — Wuppertal 
Bremen — Hanovra 3—3.

o categorică victorie, 39—0 (a pa
tra consecutivă). A arbitrat foarte 
bine Rene Chirîac. Dinamo a ali
niat formația: Dăiciulescu — NICA 

DRAGOMIRESCU, 
— MARGHESCU, 
— ROMAN 4, ȚU- 
(VIMAN) — Bo- 

— Baciu, CARAI-

KARPOV-SPASSKI 2-1
17, ALDEA 4, 
Constantin 6 
Catană (Bidirel) 
ȚUIANU, Marin 
roi, Aurel Ion 4 
MAN 4, ȚURLEA.

LA VICTORII

Geo RAEȚCHI

16
15
16
16
16
16
16
16
15
16
16
16
13
15

13
12
10

9
7
7
6
6
5
5
4
5
5
I

1
1
2
3
2
1
2
2
2
1
3
0
1
1

328:109 
189: 95 
193: 72 
143:107 
167:104 
101:194 
107:163 
101:182 
116:116 
90:136 

106:147 
70:200 

104:121 
76:145

43
40
38
37
32
31
30
30
27
27
27
25
24
24

un punct pentru 
,Cupa F.R.R.".

o

condus 
: „U“:
Cîndea, 
Chici.u, 

RAȘCANU, Vollmann, 
Pries, Cojocaru — Mi- 

IONIȚĂ.: Grivița
SIlillON — Țibuleac, Da 

PAV.LOVICI, Negoescu 
Bărgăunaș — 

Vlad. POP. STOICA — Măcănea- 
tft. Mlclesr.i — Scarlat, Sofronie, 
Dinu.

DUȚA —
Preoteasa ' (Truvancev) 
IACOB
Tătucu
tb.n. Popdv.ici
Roș i e : 
maschin.
— CONL\Niei,

Emanuel FÂNTÂNEANU

dentați) și de... antrenor (!). Bucu- 
reștenii s-au arătat din start puși 
pe fapte mari și, excelent conduși 
în teren de căpitanul lor Țuțuianu, 
s-au desprins după 20 de minute 
(10—0)- Ei sting apoi motoarele 
și nu mai punctează decît în min. 
38. în toată această primă repri
ză, studenții nu au decît o lovitu
ră de pedeapsă, ratată și ea. După 
pauză, Politehnica nu mai reușește 
nici măcar o singură acțiune 
de atac ca lumea, greșește cu ca
rul, Dinamo profită și realizează

RULMENTUL NU A DEPUS, 
ÎNCĂ, ARMELE. Bîrlădenii 
obținut o prețioasă victorie, 
capătul unui joc de slab 
tehnic, 
luciditate. A marcat Mihalcea (1. 
p. căzută). A arbitrat Al. Lemneanu 
— bine. (N. STOEAN — coresp.).

PARTIDA FOARTE DISPUTA
TA LA CLUJ. Fiecare formație a 
dominat cîte o repriză. Mai insis
tente în final, gazdele reușesc vic
toria, prin lovitura de pedeapsă 
transformată de Balint.. Arbitru — 
A. Găgeatu. (Ion POCOI, — co
resp.)

SPECTACOL BUN SI REZUL
TAT STRÎNS LA SIBIU. Ambele 
echipe au luptat mult, Chimia lă- 
sînd o bună impresie. Au înscris: 
Beianu (4), Munteanu (5), respec
tiv Zamfirescu. A condus Th. Wi- 
ting. (I. BOȚOCAN — coresp.)

STUDENȚII VĂII JIULUI OB
ȚIN UN SUCCES FRUMOS- După 
o primă repriză echilibrată, jocul 
se deschide în cealaltă, gazdele 
reușind două încercări (Burghelea 
și Constantin) și 
Farul. a marcat 
transformată de 
tru: Șt. Cristea. 
coresp.)

au 
la 

nivel 
demonstrînd un plus de

LENINGRAD, 27 (Agerpres). 
în cea de-a 7-a partidă a meciului 
de șah dintre Anatoli 
Boris Spasski, care își 
Leningrad una din 
turneului candidaților 
mondial, a fost consemnată remi
za. Scorul este de 2—1 (4 partide 
au fost egale) în favoarea lui 
Karpov. Regulamentul prevede 
disputarea a 20 de partide. Șahis- 
tul care obține primul 4 victorii 
este declarat învingător și se ca
lifică în finală- Remizele nu sînt 
luate în considerare la stabilirea 
scorului.

Karpov și 
dispută la 

semifinalele 
la titlul

»

MECIURI AMICALE

spec- 
ale

• URUGUAY ÎNVINSA DE 
TRALIA I

• CEHOSLOVACIA — FRANȚA 3—3
• URUGUAY ÎNVINSA DE AUS-

Atac la poarta echipei din Hamburg. Koppel, de la Mbnchengladbach, 
șutează cu capul la poartă, sub privirile lui Honig. Fază din meciul 
Borussia Mbnchengladbach — Hamburg S. V. (6—1), din campionatul 
vest-german Telefoto : A.P.-AGERPRESTELEX • TELEX • TELEX «TELEX • TELEX

La Bourges s-a disputat meciul in
ternațional de rugby dintre selec
ționata armatei franceze și formația 
Steaua București. Victoria a revenit 
gazdelor ou scorul de 18—12 (11—6). 
Cel mai bun jucător al echipei ro
mane a fost Durbac, care a transfor
mat trei lovituri de pedeapsă, 
întîlnire au asistat circa 3 090 
spectatori.

La 
de

victoria. Pentru 
Cristea (încerc. 

Florescu). Arbi- 
(E. NEAGOE —

■
în __ ... _
mare concurs internaționali de nâtație, 
la care participă înotători, și’ îriotâtoare 
din R.F. Germania, Italia, Olandă, Sue
dia, U.R.S.S. șl Anglia. In prima zi de 
întreceri, sportiva olandeză Erilth- Brl- 
githa a stabilit un . nou record european 
în proba de 200 m spate, pe care a cîș- 
tlgat-o cu performanța de 2:20,27. Pe 
locurile următoare s-au clasat A. Grleser 
(R.F.G.) — 2:25,72 șl M. Crook (Anglia) 
— 2:27,30. In proba masculină de, 100 m 
liber, pe primul loc s-a situat înotătorul

piscina de la Coventry a început un

sovietic Vladimir Bure, cronometrat în 
52,79, iar compatriotul său Nikolai Pan
kin a terminat învingător în proba de 
200 m bras eu timpul de 2:24,52. In ziua 
a doua: 100 m liber (f) E. Brighita (O- 
landa) 59,30; 200 m liber (b): K, Stein
bach (R.F.G.) 1:56,07; 100 m fluture (b): 
P. Berglung (Suedia) 59,72; 100 m bras 
(f) - L. Rusanova (U.R.S.S.) 1:16,39; 800 
m 'liber (f): N. Caligaris (Italia) 9:13,64; 
200 m mixt (b): M. Smirnov (U.R.S.S.) 
2:13:36.

Congresul Asociației europene de box 
amator, desfășurat la Edinburgh a con
firmat organizarea viitoarelor campio
nate europene la Katowice (Polonia), în 
luna iunie a anului viitor.
■
Boxerul țhallandez Chartchai Chionoi 
șl-a păstrat titlul de campion mondial 
la categoria muscă, învlngînd la pu.ate, 
după 15 reprize, pe elvețianul Fritz

Kedacția și administrația; București, str» Vasile Conta or. 16; telefoane: centrala 11.10.05 ; secția corespondenți 11 51.00 ; interurban 72 și 286; telex; 11180

Chervet. Meciul s-a disputat la Zurich 
șl a fost urmărit de peste 10 000 de spec
tatori care au dezaprobat decizia arbi
trilor, dar într-un mod nesportiv, mer- 
gînd pînă la invadarea ringului șl lovi
rea boxerului din Bangkok.

în semn de protest față de refuzul or
ganizatorilor de a lua măsuri supli
mentare de securitate (plasarea la viraje 
șl în locurile periculoase a 5 000 de sael 
cu paie), un grup de concurențl, în 
frunte cu Italianul Giacomo Agostini, de 
13 ori campion mondial, și vest-germa- 
nul Dieter Braun, s-au retras din Ma
rele premiu motoclclist al R.F. Germa
nia ce se dispută pe circuitul de la 
Neurburgring. „Greva" motoclcllștilor a 
fost urmarea accidentului suferit la an
trenament de englezul Bill Henderson, 
care s-a lovit de un parapet neprotejat.

La Praga, în fața a 15 000 de 
tatori, selecționatele de fotbal __
Franței și Cehoslovaciei au terminat 
nedecis: 3—3 (2—2), după un joc de 
bună factură tehnică, apreciat de pu
blic și specialiști. Golurile au fost 
marcate de Lacombe (2) și Chiesa 
pentru oaspeți, Bicovski, Panenka și 
Bracci (autogol) pentru gazde. De no
tat că francezii au condus cu 2—0 și 
3—2, iar gazdele au ratat o lovitură 
de la 11 m. prin Bicovski, la scorul 
de 2—2. Arbitrul vest-german Men- 
ning a condus echipele:

CEHOSLOVACIA: Vencel — Pi- 
varnik, Dobias, Ondrus, Rygl, Bicov
ski, Kuna, Panenka, B, Vesely, Sveh- 
lie, Nehoda.

FRANȚA: Bertrand-Demanes —
Vanucci, Adams (Merehadier), Tresor, 
Bracci, Huck, Michel, Vuillou, Chiesa, 
Lacombe, Bereta.

★

Selecționatele de fotbal ale Uru- 
guayului și Australiei, calificate în 
turneul final al campionatului mon
dial, au susținut, la Sydney, un nou 
joc de verificare. în vădit progres, 
fotbaliștii australieni au obținut o 
surprinzătoare victorie cu scorul de 
2—0 (0—0), prin golurile înscrise de 
Ray Baarts și Jimmy Rooney.

în primul joc, disputat la Melbour
ne, scorul a fost egal: 0—0.

★
spectatori au urmă- 
„Sylvio Câtor" din

Peste 25 000 de 
rit, pe stadionul ... ........ ......
Port au Prince, cel de-al doilea meci 
dintre selecționatele Haiti și Chile. 
Partida s-a încheiat la egalitate: 0—0.

Arbitrul Karl Stewart (Jamaica) a 
condus următoarele formații: Haiti : 
Piquant, — Bayonne, Jean Joseph, 
Auguste, Ducoste. Andre, Vorbe, An
toine, Desir, Sanon, Vil ; Chile : Val
lejos, — Machuca, Herrera. Berly, 
Bigorra, Paez, Valdes. Socias, Ahu
mada, Gamboa. Veliz.

sport r Tiparul! L P. «Informația", București, 40.3G8


