
CAMPIONATUL

DE FOTBAL

DEVINE

DIN CE ÎN CE

MAI INTERESANT

PROLETARI DIN TOATE TARILE,UNITI-VĂ /

ANUL XXX

CLASAMENTUL
(0-0) 
(2-0) 
(2-0) 
(1-0) 
(1-0) 
(0-0) 
(1—0) 
(1-0) 
(1-0)

11.
12.

că etapa nr. 
fi hotăritoare 
viitoarea con- 
ciafiamentului.

pre- 
Sportul 

Petrolul 
schimb 

și stu- 
pierdut 

împreună

RAPID
STEAGUL 
SPORTUL
U. T. A.
F.C. CONST. — 
POLITEH. TIMIȘ.— 
„U“ CLUJ —
PETROLUL —
S. G BACĂU —

1—0
3—0
3— 0 
2—0
4— 0
3— 1
1—1
2—0
4— 0

O secvență din 
frumosul specta
col cultural-spor- 
tiv dedicat sărbă
torii muncii, care 
atestă vigoarea, 
robustețea tinere
tului nostru, cres
cut și educat 

de partid

ale gazdelor ® S. C. Bacău 
etapă cu multe goluri...

IERI, IN ETAPA A XXV-a A DIVIZIEI

— STEAGUL ROȘU
— POL.‘TIMIȘ.
— „U" CLUJ
— PETROLUL
— RAPID
— SPORTUL STUD.
— S.C. BACĂU
— U.T.A.
— F.C. CONSTANTA

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

10. Steaua 
„U" Cluj

A.S.A. Tg. Mureș
13. Sportul studențesc 

Rapid 
Petrolul
S.C. Bacău
C.F.R. Cluj 
Politehnica lași

— JIUL
ROȘU—C.F.R. CLUJ 
STUD. — F.C. ARGEȘ

— A.S.A. TG. MURES 
UNIV. CRAIOVA 
DINAMO 
C.S.M. REȘIȚA 
STEAUA 
POLITEHNICA IASI
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ÎNVINGĂTOARE LA SCOR IN FATA LIDERULUI 
F. C. CONSTANȚA REINTRĂ IN CURSA PENTRU TITLU

• Un singur rezultat egal la Cluj, în rest victorii 
cîțtigătoare în derby-ul codașelor • O

REZULTATE TEHNICE

n multe privințe se 
credea 
25 va 
pentru 

figurație a 
mai ales ținînd seama de 
cele două meciuri de la 
Constanța și Timișoara. în
cheiate însă, ambele, cu 
victoriile echipelor gazdă, 
sperata decizie nu a fost 
dată, craiovenii păstrindu-și 
aceeași diferență de patru 
puncte față de următoarele 
clasate. în partea de jos a 
clasamentului, victorii 
țioase au obținut 
studențesc, Rapid, 
și S. C. Bacău. în 
feroviarii din Cluj 
denții din Iași au 
fără a marca 1...______
—• nici măcar un gol.

Duminică, o nouă etapă, 
dominată de cuplajul inter- 
bucureștean. care va fi găz
duit de stadionul „23 Au
gust", începind de la ora 17, 
ca și partidele din țară.

25 15 4 6 49—31 34
25 13 4 8 41—26 30
25 12 6 7 38—27 30
25 11 6 8 30—20 28
25 12 4 9 28—28 28
25 12 3 10 35—37 27
25 9 8 8 30—30 26
25 10 5 10 31—27 25
25 « 9 8 32—28 25
25 9 7 9 30—27 25
25 9 6 10 23—23 24
25 10 4 11 31—41 24
25 10 3 12 32—29 23
25 8 7 10 24—30 23
25 8 5 12 23—31 21
25 8 4 13 29—36 20
25 7 6 12 24—40 20
25 7 3 15 26—45 17
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ASTĂZI, LA SINAIASTART ÎN CEA DE A XV-aEDITIEA „CURSEI
Astăzi, orașul Sinaia trăiește 

tradiționalul eveniment sportiv 
de primăvară : startul în com
petiția cicllstă internațională 
„CURSA MUNȚILOR". Ajunsă 
la a XV-a ediție. întrecerea or
ganizată de clubul sportiv Di
namo, în colaborare cu A. S. 
Loto-Pronosport, se bucură de 
participarea unui valoros lot de 
rutieri din țară și de peste ho
tare. Vor fi prezenți, astăzi, la 
startul primei etape, alergători 
de la Dinamo, Steaua, Voința, 
Olimpia, Metalul Plopeni, CIBO 
Brașov, Voința Ploiești (în rîn- 
durile lor se află și membrii 
echipei reprezentative a Româ
niei pentru „Cursa Păcii”), pre
cum și de la Ruda Hvezda (Ce
hoslovacia), Dynamo (R. D. Ger
mană) și Dinamo (U.R.S.S.).

Programul competiției 
mătorul :

VINERI, 3 mai. start 
14,30 — etapa I, Sinaia 
chi.ș — 
nica),

SÎMbAtA, 4 mai, start la ora 
14,3.0 — etapa a Il-a, Sinaia — 
Bănești — Sinaia (sosirea pe 
Furnica), 85 km ;

DUMINICA, 5 mai, start la 
ora 12 — etapa a IlI-a, Sinaia— 
Bucuroșii (SOSIREA PE STADI
ONUL „23 AUGUST- ÎN JURUL 
OREI 15,30). 130 km.

Așadar, o cursă relativ scurtă, 
fără noutăți (dacă exceptăm so
sirea pe stadionul „23 
dar cu (cunoscutele) 
ale unui traseu pe 
munte, cu două sosiri 
cuș care îți taie respirația. Vom 
asista (nutrim speranța) la în
treceri rapide, generate de spi

este ur-

la ora
— Chi-

Sinaia (sosirea pe Fur- 
125 km ;

August”), 
dificultăți 
șosele de 
pe un ur-

VIITOARE (5 mai)ETAPA
TG. MUREȘ

CLUJ

Cititi cronicile

A.S.A. 
JIUL 
C.F.R.
POLITEHNICA IAȘI
DINAMO 
STEAUA
C.S.M. REȘIȚA
UNIV. CRÂIOVA
F.C ARGEȘ

CRAIOVA

Ion Gabriel rămine neputincios la șutul lui Bartales, care a semnat prețiosul gol al Rapidului în me
ciul de ieri, cu Jiul Foto : D. NEAGU

ritul combativ al „noului val“, 
de dorința tinerilor noștri ru
tieri de a se impune. Tot
odată, lotul de „Cursa Păcii" 
susține cu acest prilej examenul 
principal în fața tehnicienilor, 
a publicului, a ziariștilor.

CROSUL TINERETULUI" LA ORA FINALELOR
• Miine, pe un traseu intre 

masă — cu 10 000 de
două luni de la startul 
toate localitățile țării, 
tineretului”, una din 

manifestări sportive de

După 
luat în 
„Crdsul 
marile 
masă ale acestui an (organizată 
de C.C. al U.T.C., U.G.S.R. și 
C.N.E.F.S.) se află în preajma 
finișului. Mîine dimineață

Arcul de Triumf și Piața Scînteii, vor fi desemnați cîștigătorii • O alergare de 
participant — în „deschidere" • Revedere cu foști ași ai atletismului românesc

de concurențiCapitală, 720
(cite 120 de fete și băieți la fie
care din cele
vîrstă) — care 
succes examenul selecțiilor con
secutive — își vor disputa tro
feele puse în joc. Deși acțiunea 
a urmărit, în principal, popu-

3 categorii de 
au trecut cu

Un aspect de la etapa pe municipiul București a „Crosului tinerelului*. 
In cursă — băieții de la categoria 17—IS

larizarea alergării, ca forma cea 
mai simplă și mai accesibilă de 
practicare a sportului de către 
tînăra generație, nu vom ascun
de dorința ca din mijlocul celor 
care au obținut biletele finalei 
să apară noi elemente de 
spectivă pentru atletismul 
tru, aflat în căutarea de 
lente.

per- 
nos- 

ta-

★
Pentru finalele de mîine, 

seul a fost ales într-unul 
cele mai frumoase și mai pito
rești cartiere bucureștene, între 
Arcul de Triumf și Piața Scîn- 
teii. Startul se va da de pe 
platoul din fața Pavilionului 
Expoziției Economiei Naționale, 
se va alerga o buclă pe Șosea
ua Kiseleff (în funcție de dis
tanța stabilită pentru
categorie ; seniorii pînă la Ar
cul de Triumf), sosirea 
du-se în Piața Scînteii, unde va 
fi instalată tribuna, oficială.

tra- 
din

fieeare

făcîn-

cu 10 000 
desfășura 
punct de 
constitu- 

vetera-

O alergare de masă, 
de participanți, se va 
în deschidere. Un alt 
atracție al dimineții îl 
ie, fără îndoială, cursa
nilor, la care și-au anunțat par
ticiparea. printre alții, maeștrii 
emeriți ai sportului Dinu Cris- 
tea, Ion Baboie, Radu Ioniță și 
alți foști performeri ai trase
elor lungi, ca Dumitru Tilma- 
ciu, Ferdinand Moscovici, Vic
tor Pop, Niculae Bunea, Dumi
tru Chio.se, Nicu Nicolae etc.

★
Amatorii alergărilor de vite

ză pe 4 roți vor avea prilejul 
să 
carturi 
sezon 
U.T.C.“ . 
tegorii: clasa pionieri (50 cmc), 
clasa tineret (75 cmc) și clasa 
mașinilor ide formula juniori.

V. CH.

urmărească o întrecere de
— premieră în actualul
— dotată cu „Cupa 
și desfășurată la trei ca-

(Continuare în pag. a ~-a)

Chio.se


CUPA STEAUA" 0 IMPORTANTA
SI ATRACTIVĂ COMPETIȚIE DE TIR

1974 este anul campionatelor 
mondiale de tir, care vor fi găz
duite în Elveția, în luna septem
brie. în vederea acestor campio
nate, trăgătorii noștri se pregă
tesc cu asiduitate, fiind solicitați 
încă de pe acum în diverse com
petiții interne și internaționale. 
Astfel, după două concursuri dis
putate la Tunari — „Cupa Primă
verii" și „Cupa Dinamo" — în 
timp ce cîțiva dintre cei mai 
buni pușcași vor concura la Plsen, 
pe poligoanele Tunari și Dinamo 
6înt programate cu începere de azi 
*i pînă luni întrecerile unei com
petiții deosebit de importante : 
Concursul republican și internațio
nal dotat cu „Cupa Steaua".

Avînd drept scop verificarea ni
velului de pregătire a țintașilor 
din loturile olimpic și republican 
in vederea selecționării pentru 
campionatele lumii, ca și obține
rea de clasificări superioare, com
petiția organizată de clubul Steaua 
va reuni la start trăgători fruntași 
din țară la toate genurile de ar
me (cu aer comprimat, cu glonț 
și alice), precum și o serie de 
pistolari sovietici și bulgari. Trofeul 
va fi decernat clubului ai cărui

reprezentanți au adiționat cel mai 
mare număr de puncte în clasa
mentul primilor zece la fiecare 
probă.

Contînd pe prezența unor nume 
prestigioase, cum este cazul pis
tolarilor D. Iuga, V. Atanasiu, C. 
Ion, M. Roșea, I. Tripșa, sau al u- 
nor concurent! străini, cum sînt 
reputații trăgători sovietici Vladi
mir Stolîpin și Victor Torșin, 
întrecerile anunță o competiție 
spectaculoasă și valoroasă. Astăzi, 
după festivitatea de deschidere 
— ora 8,30 —, la Tunari se vor 
desfășura probele de armă liberă 
60 f culcat, armă standard 60 f 
culcat, pistol viteză. iar la Di
namo, de la ora 8, pistol cu 
aer comprimat.

★
Ieri, a plecat la Plsen. în Ceho

slovacia, un lot de trăgători ro
mâni, alcătuit din zece sportivi : 
pușcașii N. Rotaru, I. Codreanu, Șt. 
Caban, P. Sandor, I. Olărescu, C. 
Codreanu. E. Satala, Gh. Adam, V. 
Stancu, Gh. Barbu, însoțiți de an
trenorii Mihai Toader și Eni Dră- 
gan. între 4 și 7 mai, la Plsen 
va avea loc concursul internațio
nal dotat cu „Cupa Victoria".

I
I

5J CROSUL TINERETULUIit
(Urmare din pag. 1)

Federația română de atletism, 
care se ocupă de detaliile teh
nice ale acțiunii, a luat toate 
măsurile necesare. Finalele vor 
beneficia de asistența unui corp 
calificat de oficiali și arbitri, 
de un secretariat priceput și o- 
perativ. Condițiile de desfășu
rare vor fi. astfel, la înălțimea 
unui veritabil campionat națio
nal.

în cursul zilei de astăzi, par- 
ticipanții — care au sosit în Ca
pitală — vor face tradiționala 
recunoaștere a traseului.

Iată 
ORA 
ORA 
ORA
ORELE 
„Crosului tineretului" ; 
12—12,15,

programul de mîine :
9, defilarea sportivilor; 
9,30, deschiderea
10, alergarea de

10,15—11,40,
festivă; 
masă ; 

finalele 
ORELE 

trecerea caravanei 
cicloturistice ; ORA 12,15, cursa 
veteranilor ; ORELE 12,30—13, 
concursul de carting ; ORELE 
13—13,30, festivitatea de pre
miere.

țlSerSem?

lui Ajax din Olanda și pot 
spune că spectacolul decăderii 
lui m-a obsedat și în zilele 
următoare, ca unul din feno
menele de mare semnificație 
ale acestei perioade fotbalistice.

Firește că și crainicul argen
tinian mi-a 
căci 
cum clama numele lui Brindisi, 
Kun și Santoro, fotbalul 
nea cu acel glas arie de
— dar declinul lui Ajax 
pare mult mai teribil, 
da cu Argentina e deajuns de 
simplă : jucîndu-se mai grupat 
în jurul omului cu mingea, 
jocul a mers mult 
mai bine — după 
cum scrie la carte
— după cum, tot, 
conform cărții de 
psihologie, dacă 
băieții credeau în 
posibilitatea unei 
victorii (vorba lui 
Dinu) și nu doar 
într-o legănare o- 
norabilă, care 
altfel a avut 
iar discutam 
fel. Dar — mă 
treb — dacă 
le cerem să creadă în victorie, 
noi credem in acești băieți ca 
să le cerem ceea ce le cerem ? 
Nu mai insist că din nou 
mi-ar ieși vorbe precum că in
vit la răbdare — cum m-au 
acuzat buni amici — ca și 
cum ar fi ceva urît să inviți 
la un asemenea sentiment care 
nu i-a fost dat omului pe 20 
sau 30 de ani, ci pe toată via
ța, nu vă fie cu supărare, 
dragi prieteni intempestivi, a- 
flați în mică eroare intelectua
lă care se rezolvă însă cu cî- 
teva lecturi din Sadoveanu și 
Faulkner, necesari și cronicaru
lui de sport.

Nu altfel decît cu puțintică 
răbdare își va rezolva și Aja- 
xul olandez criza lui — sînt 
sigur. Dar pînă atunci — ce 
peisaj ! Imediat după anul 
triumfurilor copleșitoare, plea
că un jucător — deși fotbalul 
se practică în 11 — și antre-

rămas în auz —
și el era un spectacol

deve- 
operă 
mi se 
Parti-

cești copii ai perfecțiunii ? Se 
„defectează"' doar un jucător 
și un antrenor — și iată cum 
legi de bază ale jocului sînt 
puse în discuție chiar 
mai bună echipă 
Ajax-ul pierde 
singur an ! E, 
uzura fizică și 
dar chiar așa 
de repede ? Da, trebuie luat în 
considerație și acest aspect al 
lucrurilor, și poate și așa... în 
timp ce jucătorul celebru ple
cat în Spania face gloria noii 

. echipe care cîștigă detașat cam
pionatul. iar antrenorul dă 

,un meci 
mai ju- 
ani de

Ceho- 
la Pra-

la cea 
din lume, 

totul, într-un 
fără îndoială, și 
uzura psihică — 
deodată, și atît

SIMBATA
Snagov, 
Steaua4*. 
Dinamo, 
(tineret- 

____ ... , ora : 
Tehnometal — Laromct (Div. C); 
stadionul Steaua, ora 11: Șoimii 
Tarom — Sirena (Div. C).

RUGBY. Teren Gloria, ora 10: 
Gloria — Dinamo (Div. A), teren 
Olimpia, ora 10,30: Olimpia — Tî- 
nărul petrolist Ploiești (Div. B).

SCRIMA. Sala Floreasca, ora 8: 
campionatele republicane de se
niori (floretă-masculin).

TENIS DE MASA. Sala Progre
sul, de la ora 12: Politehnica 
Buc.. —- Rovine Craiova (f), ora 
13,30: Politehnica Buc. — Univer
sitatea Craiova <m) — meciuri în 
cadrul campionatelor divizionare.

TIR. Poligonul Tunari, de la 
ora 8,30: concursul republican și 
internațional „Cupa Steaua44 la 
pistol liber, armă liberă (3x40 f) 
trap și skeet; poligonul Dinamo, 
de la ora 8; armă cu aep com
primat.

VOLEI. Sala Constructorul, de 
la ora 16: I.E.F.S. — Steaua (m), 
Constructorul — I.E.F.S. și Medi
cina — Rapid (f) — meciuri 
cadrul „Cupei F.R. Volei*4

CAIAC-CANOE. Iacul 
de la orele 9 șl 15: „Cupa

FOTBAL. Stadionul 
ora 16: Dinamo — Rapid 
rezerve); teren Triumf,

în

DUMINICA
CAIAC-CANOE. Lacul Snagov, 

de la orele 9 ți 15: „Cupa Steaua”.
FOTBAL. Stadionul „23 August", 

ora 17: Steaua — Sportul studen
țesc (Div. A); ora 18,45: Dlnamo
— Rapid (Div. A); stadionul Stea
ua, ora 9: Steaua — Sportul stu
dențesc (tineret-rezerve); stadio
nul Metalul, ora 11: Metalul — 
Progresul Buc. (Div. B); teren 
Electronica, ora 11; Electronica — 
Sportul Cloroglrla (Div. C); tere
nul Triumf, ora 11: Triumf — 
T.M.B. (Div. C); terenul Flacăra, 
ora 11; Flacăra roșie — Olimpia 
Giurgiu (Div. C); teren F.R.B., 
ora 11: I.O.R. — Voința (Div. C).

YACHTING. Lacul Herăstrău, 
de la ora 9,30: „Cupa primăverii".

RUGBY. Complexul studențesc 
Tei, ora 10: Sportul studențesc — 
Steaua; teren Vulcan, ora 10: Vul
can — Grivița Roșie (Div. A); 
teren Tineretului IV, ora 16,30: 
A.S.E. — Dunărea Giurgiu; te
ren Constructorul, ora: 11: Con
structorul — Oțelul (Div. B).

SCRIMA. Sala Floreasca, ora 8: 
campionatele republicane de se
niori (floretă-femlnin).

TENIS DE MASA, sala Progre
sul, de la ora 9: Progresul Buc.
— Spartac Buc. (f), ora 10,30: 
Progresul Buc. — Locomotiva 
Buc. (m), ora 13: Voința Buc. — 
Universitatea Craiova (in), orele 
15 și 16,30: Politehnica Buc. — 
C.S.M. Cluj (fete șl băieți). Luni, 
de ia ora 16, în aceeași sală, se 
va disputa îr.tîlnirea masculină 
Voința Buc. — C.S.M. Cluj. Toate 
meciurile contează în campiona
tele divizonare.

1IR. Poligonul Tunari, de la 
ora 8,30; Concursul republican si 
internațional „Cupa Steaua" îa 
armă standard, pistol calibru 
mare trap șl skeet; poligonul Di
namo. de la ora 8 : pistol cu aer 
comprimat. )

I
!
I
I
!

de 
loc, 
alt- 
în- 
noi

iar
Franței 

. cum n-a 
cat

■ zile" 
slovacia, 
ga... Totul ne invi
tă la multă mo
destie în discuta
rea și analiza a- 
cestui nebun numit 
cum se numește. 
Cît mai multă mo
destie. cît mai pu
tină intempestivi- 
tate.

Că avem ceva 
— Ceva dreptate, noi răbdătorii, 
ne-o spune și Leeds care, în 
sfîrșit, după ani și anî de ghi
nion și adversități ale vieții, a 

campionatul 
campioana 

Manchester 
mea dragă 

37

de
cu

cîștigat, în fine, 
englez. . Leeds — 
nenorocului ! Iar 
United — echipa
— coboară în infern, după 
de ani de viață printre cori
fei. Manchester nu mai e cori
feu. Mă voi obișnui și cu asta, 
dar totul e să te uiți bine și cu 
atenție la 
clasamente 
de învățat 
bună.

Și n-aș
a vă spune un 
care mi s-a părut sîmbătă un 
cineva : unul de-i zice Lața 
și joacă la „Poli" Timișoara... 
Ochiul meu detectează acolo o 
vînă de aur.

în 
E 

dintr-o carte

tălăzuirea vieții 
și campionate, 
cit

vrea să închei fără 
nume, un half

BELPHEGOR

Campionate, competiții
Start în noul campionat

atletic pe echipe
Stadionul atletic din Pitești găzdu

iește sîmbătă și duminică prima com
petiție de amploare a anului în aer 
liber. Este vorba de etapa inaugurală 
a campionatului republican pe e- 
chipe, întrecere la startul căreia se 
vor alinia sportivi reprezentînd clu
burile Dinamo, Steaua, C.A.U., Meta
lul, Rapid și județele Argeș, Brașov, 
Cluj și lași. Fiecare dintre parti
cipante are dreptul de a înscrie un 

la 
a- 
de

cipante are dreptul de a înscrie 
număr nelimitat de concurențl 
fiecare probă, cu condiția ca 
ceștia să fi îndeplinit standardul 
participare în concurs.

Clasamentul celor 9 echipe la finele 
acestei etape va fi alcătuit pe baza 
sistemului clasic (8 p — locul I, 7 p 
— locul II, 6 p — locul III etc.) 
Punctajului realizat de fiecare echipă 
în parte i se va adiționa echivalen
tul unor performanțe de valoare in
ternațională sau al unor noi recor
duri naționale : 6 p pentru perfor
manță de valoare internațională (10,3 
la 100 m, 3:41,5 la 1500 m, 14,0 la 
110 mg, 7,75 m la lungime sau 58,00 
m la disc), 5 p pentru un record 
de seniori, 4 p pentru un record de 
juniori etc.

Campionatele republicane

de canotaj (fond)

Astăzi, la Timișoara, reprezen
tanții secțiilor de canotaj din 
întreaga țară vor lua startul în 
prima mare întrecere a anului : 
campionatele republicane de 
fond. Acest interesant concurs, 
care se desfășoară pe Bega, con
tra curentului apei, programează 
timp de trei zile 
probe : 8000 m — 
m — s

următoarele
. „yw „i — seniori, 5 000 
senioare, 7 000 m — tineret 

(19 ani), 5 000 m — juniori I, 
3 000 m — junioare I.

Actuala ediție a campionatelor 
republicane de fond va oferi

5 mai’74
CONCURS SPECIAL—.
PRONOSPORT
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Reușita forței
Stadionul „1 Mai“ ; teren în 

condiții grele ; timp — ploaie 
măruntă, înainte de partidă a 
plouat torențial ; spectatori — 
aproximativ 15 000. Au marcat : 
BALOSU (min. 20), CONSTAN- 
TINESCU (min. 49), MARCULES- 
CU (min. 58 și 78). Raport de 
cornere : 21—5. Raportul șuturilor 
la poartă : 21—7 (pe spațiul por
ții : 14—3).

F. C. CONSTANȚA : Ștefănesdu 
7 — Mustafa 8 (min. 85 Nistor), 
Antonescu 9, Bâlosu a, Ghirca 8 — 
Constantinescu 8, Vigu 9 — Tă- 
nase 8, Mărculesou. 8. Caraman 7 
(min 80 Negoescu). Lică 9.

UNIVERSITATEA : Oprea 7 — 
Niculescu 6, Bădin 6 (min. 61 
Ștefăneseu L/, Deselnicu 7, Ber- 
neanu 6 — Boc 7, Strîmbeanji 7 
— Țarălungă 7, Bălan 5, Oble- 
menco 6. Marcu 6.

A arbitrat NICOLAE CURSARU 
(Ploiești) ajutat la linie
de V. Gligorescu (Ploiești) și I. 
Chilibar (Pitești).

Cartonașe galbene : Deselnicu, 
Marcu.

Trofeul Petschovschi ; 10.
La tineret-rezerve : 2—1 (1—0).

CONSTANȚA, 2 (prin telefon).
Era cît pe-aci ca meciul din loca

litate să se amîne deoarece o veri
tabilă descărcare de nori s-a abătut 
asupra orașului cu patru ore îna
inte de partidă și ea a durat mai 
bine de o oră și jumătate. Prin e- 
forturile deosebite și operative ale 
organizatorilor, terenul a fost adus 
cît de cît în stare de joc și astfel 
unul dintre ^erbyurile etapei a pu
tut începe în fața unui număr de

spectatori record, totuși 
starea vremii.

Gazdele au repurtat o vi 
depășește și cel^ mai opti 
teptări ale propriilor susțir 
cesul lor se datorește fa] 
au știut să se acomodeze 
bine decît adversarii con 
nulul, nu numai prin mc 
s-au demarca* și au pasa 
cu seamă prin faptul că ; 
de nenumărate ori și de k 
tanță poarta lui Oprea. C 
au folosit foarte bine în 
cînd mijlocașii craioveni 
aproape de linia proprie 
și au folosit fiecare pozii 
spre a încerca poarta ad 
prima repriză, mai cu sea 
s-a opus cu îndârjire nen 
mingi șutate spre buturile 
micul său nr. 1 dovedind 
Cu toată presiunea lor 
constănțenii n-au reușit 
decît o singură dată în a 
priză, în min. 20, prin BA 
cat în atac. EI a reluat 
mingea trimisă din corner 
în rest, apărătorii craiover 
te cu portarul lor, au reu 
clieze numeroase acțiuni 
lor. >

Repriza secundă ne adu 
rapid deznodămîntul între 
tru că, la numai 6 minuU 
luare, scorul devenise 3— 
49 CONSTANTINESCU a ș 
inspirat, de la mare distai 
prea, surprins in afara p< 
putut reține : 2—0. Iar do 
mai tîrziu, MARCULESCl 
prompt în intervenție, relu 
să balonul scăpat de Opr< 
lui Vigu. întâlnirea scade 
sitate și scorul final va : 
în min. 78, tot de MAT 
care a înscris la capătul u 
nații cu Lică : 4—0. Craio 
cumpăniți de primirea ceSfertul de oră al lui... „Po

celor prezenți — în afara pro
belor clasice — două întreceri 
inedite. Este vorba de cursele de 
schit 4 vîsle fără cîrmaci și 
schit 2 fără cîrmaci (fete), între
ceri incluse în viitoarele Jocuri 
Olimpice și campionate mondiale.

Campionatul de tenis

de masă
In cea de a IV-a etapă a cam

pionatelor divizionare de tenis de 
masă, sîmbătă șl duminică se vor 
desfășura trei meciuri feminine șl 
șase masculine. In afara întîlnlrli 
dintre formațiile de băieți Construc
torul Hunedoara — Comerțul Tg. 
Mureș, celelalte opt partide au loc 
în Capitală,, conform programului 
anunțat la rubrica ..Unde mergem.".

Astă-seară, va pleca la Lvov 
(U.R.S.S.). pentru a participa la un 
turneu internațional de juniori (între 
5 și 9 mai), un lot de jucători alcă
tuit din Ildlko Gyongyosl, Liana 
Mihuț, Alexandru Buzescu șl Crls- 
tinel Romanescu, însoțiți de antre
norul Emil Băcioiu.

„Cupa Steaua" la

Partida Inaugurală a adus față în 
față formațiile masculine Rapid și 
I.E.F.S. Victoria a revenit sextetu
lui rapidist cu 3—2 (—12, 14, —8, —8, 
12).

In continuarea programului 
înttlnit echipele feminine Rapid 
Constructorul. Formația 
a obținut victoria cu ~

In ultima partidă a
— Dinamo (feminin) 
4, 10).

întrecerile grupelor _  ...
rești continuă sîmbătă, în timp ce la 
Craiova, B. Mare și Galați încep azi, 
disputele celorlalte serii. (A.B.)

s-au 
Și 

campioană 
3—0 (13, 7, 3), 
zilei, I.E.F.S. 
3—1 (12, —11,

de la Bueu-

Finalele îa baschet ale

școlarilor și juniorilor

caiac-canoe

Sîmbătă și duminică, la Sna
gov, se va desfășura concursul 
de caiac-canoe dotat cu „Cupa 
Steaua". Se vor disputa probe 
de 500 și 1 000 m, rezervate se
niorilor, juniorilor și tineretu
lui atît sîmbătă cît și duminică 
întrecerile vor avea loc diminea
ța de la ora 9 și după amiază 
de la ora 15.
„Cupa federației" la volei

IAȘI, 2 (prin telefon). Cele 16 par
ticipante la turneele finale ale cam
pionatelor republicane ale școlarilor 
și juniorilor susțin întrecerile preli
minare împărțite în următoarele gru
pe : MASCULIN GRUPA A : Farul 
Constanța, Șc. sp. Constanța, Șc. sp. 
Mediaș, Lie. 35 București ; GRUPA 
B : Șc. sp. Sibiu, Llc. 4 Galați, Șc. 
sp. Satu Mare, Șc. sp. Cluj ; FEMI
NIN GRUPA A : Olimpia București, 
Șc. sp. Ploiești, Lie. 35 București, 
Lie. 4 Oradea ; GRUPA B : Șc. sp. 
Constanța, Crlșul Oradea, Șc. sp. Si
biu, Llc. „Bolyal" Tg. Mureș.

Pînă acum, au fost înregistrate ur
mătoarele rezultate : BĂIEȚI : Lie. 
35 — Șc. sp. Mediaș 55—48, Șc. sp. 
Constanța — Farul 57—51, Farul — 
Șc. sp. Mediaș 80—50, Șc. sp. Cluj 
— Șc. sp. Sibiu 81—51, Șc. sp. Satu 
Mare — Llc. 4 Galați 92—72, Șc. sp. 
Sibiu — Llc. 4 Galați 70—65 ; FETE : 
Olimpia — Lie. 4 Oradea 63—48, O- 
limpia — Lie. 35 59—48 (un meci de
cisiv în disputa pentru cucerirea 
titlului). Șc. sp. Ploiești — Lie. 35 
39—68, Crișul — Șc. sp. Constanța 
48—53, Șc. sp. Sibiu — Lie. „Bolyal" 
72—96.
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In sala Dinamo din Capitală a 
început, ieri, prima» fază a „Cupei 
F.R.V.4*, competiție rezervată echi
pelor din Divizia Â.

Meciuri internaționale I
de rugby

SUPLIMENTAR 300 000 LEI 
DIN FOND SPECIAL (AUTO
TURISME „DACIA 1 100' 
„SKODA S100“ — 
GURI IN BANI)

MIINE, SIMBATA 
1974 ESTE . ULTIMA 
TRU DEPUNEREA 
NELOR.

ȘI
ȘI CÎȘTI-

4 MAI 
ZI PEN- 
BULETI-

In atenția participanților 
Din cauza volumului mare de eîș- 

figuri de la tragerea specială LOTO 
a primăverii din 23 aprilie 1974, o- 
mologarea nu s-a putut efectua pînă 
la închiderea ediției

Ea va fi publicată în numărul ur
mător.

• La Petroșani s-a disputat meciul 
internațional între echipa locală 
știința șl formația franceză Mon- 
chaninoise. Sportivii oaspeți au ob
ținut victoria cu 15—13 (6—13). (EM. 
NEAGOE—coresp.).

® Echipa italiană Gasparello Mo
bili Casale a susținut cea de a doua 
întîlnire a turneului în țara noastră, 
în compania formației Sportul stu
dențesc, care a cîștigat cu 21—9 (14— 
6). (C. MAREA—coresp.).

4B La Timișoara, divizionara A 
niversitatea a avut ca parteneră 
chipa franceză Stade Ruthcnois. 
capătul unui joc frumos, echipa . 
mișoreană a cîștigat cu 12—0 (3—0). 
(P, ARCAN—coresp. jud.).

u-
e- 

La 
ti

Rubrică redactată de
LOTO-PRONOSPORT

Numărul următor al ziarului 
nostru va apărea luni 6 mai, la 
orele obișnuite.
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TIMIȘOARA, 2 (prin telefon).
Meciul a început cu un sfert 

de oră în care ambele echipe au 
jucat crispat. Politehnica pare îm
povărată de miza excesivă. Trep
tat, Dinamo își impune jocul, do- 
minînd următorul sfert de oră, 
fără să pericliteze însă poarta lui 
Jivan, lăsînd impresia că și-a co
rectat obiectivul, mizînd pe un 
joc egal, poate și sub influența 
deschiderii scorului la Constanța. 
In ultimele 10 minute, Politehni-

Stadionul „i Mal" teren bun ; 
timp noros ; spectatori — apro
ximativ 28 000. Au marcat : DU- 
MITRACHE (min. 55), BUNGAU 
(min. 64, din 11 m), DAȘCU (min. 
67), PlRVtJ (min. 83). Raport de 
cornere : 3—5. Raportul șuturilor 
la poartă : 16—11 (pe spațiul por
ții : 6—3).

POLITEHNICA : Jivan 7 — Mioc 
7, Păltinișan 8, Amăutu 8, Maier 
8 — Lața 8, Mehedințu 7, Bun- 
gău 7 — Bojln 7, Dașcu 8 (min. 
78 Pîrvu), ~ 
SiK-dan 8)-

DINAMO 
Cheran 7, 
4 (min. 73 
leanu 7 — 
Dinu 7, Nunweiller 
6, Dumitrache 7, Custov 6 (min. 
55 Sălceanu 6).

A arbitrat GR. BlRSAN (Ga
lați) ajutat la linie de
Ov. Constantinescu (Galați) și 
Ioan Rus (Tg. Mureș).

Cartonașe galbene : G. 
Trofeul Petschovschi : 9. 
La tineret-rezerve

Covalcic 6 (min. 58

: Consrtantlnescu 5 — 
G. Sandu 7. Dobrău 
Sătmăreanu n), De- 
Dudu Georgescu 6, 

6 — Lucescu

Sandu.

; 2—1 (0-1) •

ca forțează șl are 
se ocazii de gol. în 
execută o lovitură 
plonjează și reia cu capul. Șutul 
„vîrfului" timișorean este inter
ceptat de portarul Constantinescu. 
In ultimul minut al reprizei, Bo- 
jin „prinde" un voleu, dar mingea 
trece bolid pe lîngă poartă.

La reluare oaspeții încearcă li
nele acțiuni sporadice, ceea ce con
firmă impresia că joacă la remiză. 
Dar, în min. 55, echilibrul se rupe.' 
Lucescu îl găsește pe Radu Nun
weiller demarcat pe aripa dreap
tă, acesta centrează frumos iar 
DUMITRACHE țîșncște în stilul 
său de acum trei-patru ani, plon- 
jînd ca într-o încercare de rugby. 
Bătrînii din tribune își amintesc 
de sfertul de oră al Ripensiei... 
Politehnica Timișoara se declan
șează atacînd în valuri. Cu toate 
acestea, soluțiile ofensive se gă
sesc greu. In min. 62, Bungău are 
o mare ocăzie, care pare să a- 
nunțe iureșul timișorean. Două 
minute mai tîrziu, Dobrău comi
te o mare greșeală, jucînd mingea 
pe picior, cu un aer de superio
ritate tehnică. Timișorenii, anga
jați în presingul din careul di- 
ntamovist, interceptează balonul, 
care ajunge la Dașcu. Vîrful stu
denților țîșnește în careu și Do
brău, încercînd să salveze situația, 
îl faultează la marginea careului. 
Arbitrul Gr. Bîrsan dictează fără 
ezitare un 11 m clar. Execută 
BUNGAU și marchează impara- 
bil. Golul egalizator seamănă pa
nică în apărarea pînă atunci nu 
prea solicitată a dinamoviștilor. 
Mîoc, venit în atac, centrează, ba
lonul plutește în fața porții luî 
Mircea Constantinescu, fundașii

două frumoa- 
min. 43, Mioc 
liberă, Dașcu

POUȚIMIȘOAM

dinamoviști încearcă del 
tru a respinge mingea, 
cu plonjează cu mult 
înscrie.

După acest gol, Dinar 
atac. Dinu acționează 
mitrache, dar nervozita 
bara oaspeților este nea 
mare. Antrenorul Ion 
trimite în teren pe Pîn 
a contracara jocul ofen 
Dinu. Dar PIRVU, fost 
dinamovist, își depășeț 
norma. Eliberat cîteva s 
grija marcajului, el pi 
atac, trece de toți adver: 
tează pe jos, în stingă 
golul care consfințește 
meritată a studenților

loan

DOAR CU
CLUJ, 2 (prin telefon
Deși a i 

în prima 
au apărut 
pescu pe 
trai (!), ,J 
dă scorul abia în mir 
urma unei faze de t 
musețea; Barbu a pa 
pînă la centrul teren 
Mureșan, acesta a făcu 
scurtă în terenul ad: 
driblat pe Doru Pop< 
în întîmpinare, și a 
precis, în adincime, 
COCA — deplasat și c 
tea stingă a terenului 
a intrat decis în careu 
tat abil, în stingă 
Constantin. Golul a f 
tatul firesc al unui 
bun desfășurat în ace 
te de „U“ Cluj, care

dominat cu 
repriză, deși 

; pe teren cu
post de fum 

JJ“ a reușit f

Stadionul Municipal ; 
lunecos ; timp ploios ; 
— aproximativ 4 000. At 
COCA (min. 35) și NES; 
(min. 87). Raport de 
3—6. Raportul șuturilor ' 
15—12 (pe spațiul porții

„U“ CLUJ : Lăzfireanu 
rațchi 7, Pexa 9, Matei 
8 — Anca 6, Hurloi 9, i 
Coca 7, Mureșan 8, Bart 
46, Naghl 4).

C.S.M. : Constantin 7 
7, Ologeanu 7, D. Pope: 
lipescu 7 — Pușcaș 8, B 
(min, 50 : Nestorovicl 7 
8 — Atodiresel 6, Voinc 
76 : Câprioru), Florea 7.

A arbitrat C. DI 
ajutat la linie de 

și I. Urdea (toți din I
Cartonașe galbene ; 1 

Coca.
Trofeul Petschovschi : 
La tineret-rezerve • 6—



DIVIZIA A
ETAPA A XXV a

tei ofensive
totuși, față de

care 
aș- 

Suc- 
Că 

mai 
tere- 
cum 
mai

F.C. CONST ANTA 4(1) 
UNIV. CRAIOVA 0(0) 

_____1— dl ' '

VICTORIA MATURITĂȚII• •O

fftat o victorie 
mai optimiste 
Jor susținători.
>rește faptului 
wiodeze mult 
Kdi condiției 
F?j>rin modul 
;.au pasat, dar
aptul că au încercat 
ri și de la orice dis- 
Oprea. Constănțenii 
bine împrejurarea 
aioveni au jucat 
proprie de fundași 

spre poziție liberă 
poarta adversă. în 
iai cu seamă, Oprea 
|îrjire nenumăratelor 
f buturile sale, ina- 

‘ dovedindu-se Vigu. 
Ba lor insistentă, 
1 reușit să înscrie 
iată în această re- 
I prin BALOSU, ur- 
a reluat in plasă 
lin corner de Li că. 
li craioveni, în frun- 
>r, au reușit să blo- 
I acțiuni ale gazde-

W
IA ne aduce foarte 
irtul întrecerii pen- 
i 6 minute după re- 
yenise 3—0. în min. 
ESCU a șutat foarte 
lare distanță și O- 
1 afara porții, n-a 
H). Iar două minute 
EULESCU a fost 
enție, reluînd în pla
it de Oprea la șutul 
rea scade din inten- 
final va fi stabilit 
de MARCULESCU, 

ț capătul unei combi- 
M. Craiovenii, des- 
flmirea celor două

goluri din startul reprizei secunde, 
n-au mai acționat cu precizie în a- 
părare, iar atacul lor, foarte debil 
pe toată durata întîlnirii, nu a fost 
capabil să țină mingea și, cu atît 
mai puțin, să efectueze acțiuni pe
riculoase la poarta lui Ștefănescu.

F. C. Constanța obține astfel, una 
dintre victoriile st le de preț. Con- 
stănțenii au oferit o veritabilă lecție 
de fotbal liderului, o severă 
gere, cea mai mare a sa de 
acum, constituind totodată și 
etapei într-o partidă care a 
o mare risipă de energie.

Stadionul „23 August" ; teren 
foarte bun ; timp — ploaie in 
prima repriză ; spectatori — a- 
proxlmativ 10 000. A marcat : 
BARTALES (min. 83). Raport de 
cornere : 12—16. Raportul șutu
rilor la poartă : 16—9 (pe spațiul 
porții : 5—3).

RAPID : Răducanu 7 — Pop 
7, Niță 6, Fi, Marin 7, Iordan 7 
— Angelescu 6, Rîșniță 6 (min. 65 
Pleșoianu 6) — Năsturescu 7, Ma
rin Stelian 6, Neagu 6, Manea 
5 (min. 33 Barlales 7).

JIUL : ion Gabriel 6 — Nlțu 
6, Mîndruț 6 (min. 53 Georgescu 
6), Stocker 7, Dodu 7 — Naghi 7, 
Llbardi 6 — Suciu 6, Mulțescu 6, 
Roznai 5, Stoichiță 6

A arbitrat CONSTANTIN GHITA 
(Brașov) ajutat la linie
de V. Ciocîlteu (Craiova) și 
Vîlcu (Timișoara).

Cartonașe galbene : Libardi.
Trofeul Petschovschi : 10.
La tineret-rezerve : 7—2 (3—1).

V.

înfrîn- 
pînă 

scorul 
cerut

Eftimie IONESCU

Paradoxul meciului este acela 
că în decursul celor 90 de minute 
s-a marcat un singur gol — și a- 
cela spre sfîrșitul partidei — cu 
toate că ambele echipe s-au jucat, 
s-ar putea spune, cu situațiile și

MAI LEJER DEClT ARATA SCORUL

IȘOAitA 3(0)

Stadionul Petrolul : teren alu
necos (a plouat înaintea meciu
lui) ; timp frumos ; spectatori — 
aproximativ 18 600. Au marcat : 
CRÎNGAȘU (min. 43 — din 11 m), 
CULDA (min. 65). Raport de cor
nere : 9—3. Raportul șuturilor la 
poartă : 21—3 (pe spațiul porții : 
11—1).

PETROLUL : Rămureanu 7 —
Gruber 7, Țaporea 8, Ciupitu 7, 
Popa 7 — Culda 9, Crîngașu 8 — 
Ștefănescu 7 (min. 65 Răduiescu 
7), Cuperman 8, Pisau 7 (min. 79 
Dincuță), Zamfir 8.

STEAUA : Iordache 8 — Sătmă- 
reanu 6, Smarandache 7, Sameș 
7, Cristache 6 — Dumitriu IV 5, 
Iovănescu 6 — Ion ion 7, Năsta- 
se 5, Iordănescu 7 (min. 46 Tă- 
taru 6), Gh Radu 5.

A arbitrat O. ANDERCO (Satu 
Mare) ajutat la linie de
V. Catană (Cărei) și V. Trifu 
(Baia Mare).

Trofeul Petschovschi : 10.
La tineret-rezerve : 1—1 (0—1).

STEAUA 0(0)

e«rcă detenta pen- 
îmingea, dar Daș- 
cu mult curaj și

gol. Dinamo iese la 
fonează lingă Du- 
Brvozitatea în ta- 
fete neașteptat de 
ral Ion Ionescu îl 
n pe Pîrvu, pentru 
ocul ofensiv al lui 
iVU, fostul fundaș 
. depășește copios 
t cite va secunde de 
ui, el pornește la 
o|i adversarii și su
in stingă, martin d 
asfințește victoria 
denfilor timișoreni.

loan CHIRILA

PLOIEȘTI, (prin telefon).
Poate ca*v& veți mira dacă 

vom spune că Petrolul putea 
cîștiga acest 
jer. Formația 
pierde 
precare 
vede de 
mișoara, 
lui Dridea 
fotbal la fel de plăcut, de 
tractiv, prin cursivitate și 
curateță, avînd, acum, o c 
mai pronunțată tentă ofensivă. 
Meciul cu Steaua a fost 
teptat poate cu temeri, 
în teren lucrurile au stat

capul 
din 
jocul 

azi

joc și mai le- 
ploieșteană nu-și 
în fața situației 

clasament, ea își 
său. Ca și la Ti- 
(n.r.

au practicat
ieri) elevii

un 
a- 
a- 
Și

aș- 
dar
cu

x

CU 0 REPRIZĂ BUNĂ ■ ■■

C.S.M.ILSITA 1(0)

lung 
lui

in telefon).
linat cu autoritate 
riză, deși reșițenii 
teren cu Doru Po- 
t de fundaș cen
ți reușit să deschi
zi în min. 35, în 
ize de toată fru- 
bu a pasat 
ul terenului
da a făcut o cursă 
enul advers, l-a 
oru Popescu, ieșit 
e, și a prelungit 
dincime, pînă la 
ilasat și el pe par- 
terenului —, care 

i în careu și a su- 
stinga portarului 

toiul a fost rezul- 
1 unui joc mai 
it în această par
taj, care a reușit

Municipal ; teren a-; 
p ploios ; spectatori 
/ 4 000. Au marcat : 
J5) și NESTOROVICI 
iport de cornere : 
șuturilor la poarta:

«țiul porții : 1—3) 
Lăzăreanu 6 — I’o-

a 9, Matei 8, Ciocan 
Hurloi 9, Fanea 5 — 

șan 8, Barbu 7 (min.

istantin 7 — Rodnic 
I, D. Popescu 7, Fi- 
hișcaș 8, Beldeanu 7 
storovicl 7), Roșea 
a 6, Voinea 6 (min. 
, Florea 7.

C. DINULESCU 
la linie de R. Stlncan 
(toți din București), 
jalbcne : Matei

sâ realizeze mai multe acțiuni 
ofensive, încheiate cu șuturi la 
poarta reșițenilor.

Imediat după pauză, chiar în 
min. 46, Mureșan a creat o 
nouă fază extrem de periculoa
să, a centrat excelent, paralel 
cu poarta, spre Naghi, dâr noul 
intrat în echipa gazdelor (și 
care în continuare a jucat foar
te slab) nu a reușit să trimită 
mingea în poartă de la numai 
cîțiva metri ! A fost un mo
ment psihologic al partidei, ra
tarea lui Naghi enervîndu-i pe 
atacanții clujeni, care nu au 
mai reușit să lege jocul, permi
tted oaspeților să echilibreze 
partida și să se apropie tot 
mai periculos de poarta lui Lă
zăreanu. Ei au ratat, însă, în 
min. 58 și 82 foarte mari oca
zii de gol, prin Voinea și Nes- 
torovici. în min. 76, însă, arbi
trul Dinulescu trece cu vederea 
un fault evident în careu, făcut 
asupra lui Mureșan, care 
buia sancționat, desigur, cu 
lovitură de pedeapsă, 
torul jocului greșește 
78, cînd nu acordă 
liberă indirectă la o 
— tot ta careu

totul altfel. Dalele din caseta 
alăturată stat edificatoare. 
Steaua putea pleca de la Plo
iești cu o înfrîngere severă, 
dar a avut, dacă se poate spu
ne așa, și la înfrîngere, șan
să ! O șansă s-a numit Iorda
che, care de 5—6 ori s-a împo
trivit golului la ocaziile 
Zamfir (min. 29).
(min. 53), Crîngașu (min. 62), 
Radulescu (mta. 71) și 
(min. 82). O a doua 
constituie 
lui 
Și, 
ori 
lă.
(min.
36). 
penalty, 
IV 
fir 
nu 
lui

După pauză, bara 
Iordache nu s-a mai 
scrierii golului și 
șutată (sau centrată)
DA, din poziție laterală, cu 
boltă peste Iordache, s-a lovit 
de muchea barei și a intrat 
în plasă. Replica Stelei a fost 
palidă. Iordache, apărătorii 
centrali și Iordănescu (o re
priză) nu au putut suplini for
ma precară a celorlalți. mai 
ales a atacanților care, cu ex
cepția lui Ion Ion, au făcut fi
gurație. Poate un sfert de oră, 
după pauză. Steaua a echili
brat jocul, dar în final a „că
zut" din nou pentru a nu crea 
dubii asupra victoriei, deși Io
vănescu a ratat ta min. 86. A 
fost singura ocazie a oaspe
ților. Dar o ocazie și trei șu
turi stat insuficiente pentru a 
te împotrivi unei echipe 
crede în șansa sa. O 
pe care a susțtaut-o un 
bun.

ocaziile. De altfel, numai acestea 
au ținut trează atenția spectatori
lor, pentru că, în teren, fazele 
lucrate, mingile bine „finisate" au 
fost destul de puține. Doar notînd 
aceste ocazii, create Ia fiecare 
dintre cele două porți, și am epui
za spațiul...

Jocul a fost, însă, destul de 
moale, uneori disputat cu înce
tinitorul. Să fi contribuit, oare, 
la aceasta, și ploaia care a căzut 
în tot timpul primei reprize și a 
muiat terenul de joc ? Dintre fa
zele mai interesante, notăm cele 
cîteva contraatacuri purtate de 
Dodu (min. 20 și 27), primul în
cheiat cu o excelentă pasă la Mul
țescu, dar acesta, mult prea lent 
și el, nu a mai ajuns balonul. A- 
poi, vorbind tot de Jiul, să reți
nem și acea excelentă centrare a 
lui Suciu (min. 38), „prelucrată" 
de Roznai și din nou ratată de 
Mulțescu. Intre timp, nici Rapid 
nu a stat degeaba, Neagu și Ma
rin Stelian aflîndu-se de multe ori 
în apropierea buturilor apărate de 
Ion Gabriel, dar niciodată nu au 
reușit mai mult decît să provoace 
panică (min. 6, 26, 39, 55). Nici ac
tivitatea susținută dusă pe extre
mă de Năsturescu nu a avut vre
un rezultat. Și a trebuit să vină 
min. 83, cînd BARTALES, cu un 
șut frumos, a fructificat pasa tri
misă de Neagu. Un minut mai 
tîrziu, Bartales, se revanșează, dar 
Neagu nu reușește mărirea sco
rului. Jocul se încheie în careul 
Rapidului, 
în min. 
egalare.

unde Roznai se află, 
SO, foarte aproape de

Mircea TUDORAN

BRAȘOV, 2 (prin telefon).
Feroviarii clujeni, învinși du

minică pe teren propriu, se gîn- 
deau să facă totul pentru a ob
ține cel puțin un punct la 
Brașov, chiar dacă știau că 
dele reușiseră să țină în 
Steaua la București, 
pa trecută. Dar 
Răduiescu n-au 
priza printr-o t 
aglomerată, 
cei mai 
Spre lauda 
cat deschis 
ceput, forțînd ataoul, dar aco
lo, în față, a lipsit decizia și 
astfel cei care au înscris 
fost, paradoxal, cei care 
dominat mai puțin. Două șu
turi, la poartă, în toată 
repriză, executate de 
lui N.Proca aveau să 
ne tot atîtea goluri! In min. 
13, Szoke îl trage de mină pe 
PESCARU la 20 m. de poar
tă, brașoveanul execută foarte 
puternic lovitura 
Gadja boxează în... 
dreapta
Anghel schimbă jocul pe par
tea stingă, vine ANGHELINI, 
și, de la aproape 22 m, trimi
te cu calm balonul la vinclu, în 
stingă lui Gadja. Golurile aces
tea. ce se puteau chiar dubla în 
prima repriză dacă n-ar fi ra
tat Cadar două ocazii imense 
(împiedictadu-Se sau luftînd îin 
careu), nu frîng. însă, moralul 
clujenilor, dar fie că Petrescu 
(min. 28) și Adam (min. 29) 
trag de puțin peste 
goală, fie că Purcaru

STEAGUL ROȘU 3(2)
C.F.R. CLUJ 0(0)

Și
schovschi : W, 
ezervc : 6—1 (2—0).

tre- 
i o 

Conducă- 
și în min. 
o lovitură 
obstrucție 

făcută asu
pra aceluiași atacant. în final, 
oaspeții reușesc egalarea 
NESTOROVICI, care a 
în gol o minge deviată de fun
dașul central Matei.

. - Laurențiu DUMITRESCU

i» 
prin 

reluat

lui
Ștefănescu

Popa 
șansă o 

marile ratări ale 
Răduiescu sau Ștefănescu. 
în ultimă instanță, de două 
s-a opus bara transversa
la șuturile lui Cuperman 

14) și Crîngașu (min.
Scorul a fost deschis din 

pentru că Dumitriu 
l-a cosit în careu pe Zam- 
(min. 43) și CRÎNGAȘU 

i-a lăsat nici o 
Iordache.

început de partidă vioi, lăsînd 
impresia unei bune dispoziții de 
joc a ambelor echipe și intenția 
acestora de a acționa deschis 

' ' ’ F.C.
din start, o 

superioritate ofensivă,

pentru obținerea victoriei. 
Argeș manifestă, 
ușoară f..-—<— 
combină frumos, folosind cu pre
cădere aripile și reușește să se 
apropie mai des de poarta lui

speranță

porții lui 
opus în- 

mingea 
de CUL-

Constantin

care 
șansă 
fotbal

ALEXE

în 
elevii

1 încercat 
apărare 

cum
mul{i
lor. clujenii auju- 
și activ de la în-

gaz- 
șah 
eta- 
dr.

sur-
supra- 

anticipau 
brașoveni.

au 
au

prima 
echipa 
însem-

liberă și 
plasă, în 

sa; peste un minut,

Stadionul Tineretului; teren 
moale (a plouat în repriza se
cundă) ; ti“>D noros ; spectatori — 
aproximativ 5 600. Au marcat : 
PESCARU (min. 13), ANGHE
LINI (min. 14), GHERGHELI 
(min. 75). Raport de cornere 6—11. 
Raportul șuturilor la poartă : 8— 
14 (pe spațiul narțil : 4—5).

STEAGUL ROȘU : Purcaru 7 — 
Hirlab 7, Jenei 9, Olteanu 7. An- 
ghellnl 9 — Cadar 6, Ghergheli 
7 (min. 78 Naghi), Mateescu 6 
(min. 46 Rusu 6) — Anghel 7, 
Pescaru 7, Papuc 7.

C.F.R. : Gadja 4 (min. 78 Mol
dovan) — Lupu 6, Dragomir 3, 
Szoke 6, Roman 7 — M. Bretan 8, 
Țegean 8, Vișan 8 — Boca 6 (min. 
60 L. Mlhai 6), Adam 7, Petres
cu 7.

A arbitrat N. PETRICEANU 
*★***, ajutat la linie de K. 
Ghemigean și S. Stăneescu (toți 
din București)-

Cartonașe galbene : Papuc. 
Trofeul Petschovschi : nota 9. 
La tineret-rezerve : 1—o (o—0).

poarta 
respin-

ge ?u piciorul (min, 30 și 31). 
După pauză, pe o ploaie rece, 

feroviarii clujeni vor dovedi 
aceeași prospețime in joc. dar 
și aceleași carențe de 
zare. Și, ca implicație 
tă, în loc să reducă din 
cap. ei mai primesc un 
mta. 75 (autor GHERGHELI), 
într-o fază ta care Gadja n-a 
fost prea decis. Și așa. un 

3—0 cam sever, care reflectă, 
însă, succesul maturității bra
șovenilor.

Mircea M. IONESCU

finalii- 
direc- 

handi- 
gol în

SP. STUDENȚESC 3(2)

Stadionul „23 August" ; teren 
bun ; timp frumos ; spectatori — 
aoroximativ 15 000. A marcat : 
ION CONSTANTIN (min. 43, 44, 
60). Raport de cornere • 8—6.
Raportul șuturilor la poartă : 16— 
8 (pe spațiul porții : 12—3).

SPORTUL STUDENȚESC: Suciu 
7 — Tănăsesou 7, Măndoiu 8, Cio
cârlan 8, Manea 7 (min. 66 Stroe 
7) — Cassai 7, O. Ionescu 9 — Le- 
șeanu 7, Chihaia 8, M. Sandu 7, I. 
Constantin 9 (min. 75 Lucaei 7).

F. C. ARGEȘ : Stan 6 — Pigulea 
6 (min. 18 Nedelcu 7), Olteanu 
7, Vlad 7, Ivan 6 — Mustățca 6, 
Prepurgel 6 (min. 46 : M. Ptfpes- 
cu S) - Troi 6, Radu 5, Dobrin

A arbitrat N. HAINEA (Bîrlad) 
★ **■*•, ajutat la linie de Em. 
Păunescu (Vaslui) și A. Ghigea 
(Bacău).

Cartonașe galbene ; Radu.
Trofeul Petschovschi : 10.
La tineret-rezerve : 2—4 (1—0).

încercare apărarea adversă. Așa 
s-a întîmplat în min. 25, 27 și 28, 
cînd portarul Stan scapă, ca prin 
minune, de golul care plutea par
că în aer. Dominarea formației 
studențești se accentuează în con
tinuare și în ultimele zece minu
te ale reprizei întîia asistăm la 
un adevărat asediu în careul oas
peților. Ocaziile se succed acum 
în lanț, ca și 
opune golului în două rînduri, 
la șuturile lui Cassai (min. 
și I. Constantin (min. 42), 
Sportul studențesc insistă, 
pierde speranța și în decurs 
numai două minute (43 și 
reușește să înscrie de tot atîtea 
ori prin I. CONSTANTIN, exce-

F. C. ARGEȘ 0(0)
lent finalizator al unor combina
ții de atac simple și foarte 
pide.

După pauză, bucureștenii 
prese motoarele", F.C. Argeș 
apasă, cum era de așteptat,

ra-

ratările, bara se

35) 
dar
nu 
de
44)

U.T.ARAD 2(1)
A. S.A. 0(0)

Suciu. Piteștenii au, de altfel, și 
prima mare ocazie de a înscrie, 
în min 7, dar Dobrin trimite cu 
capul peste bară. Gazdele echili
brează, însă, curînd raportul de 
forțe, preiau apoi inițiativa și, 
către mijlocul primei părți a în- 
tîlnirii, construiesc cîteva faze 
periculoase, la capătul cărora 
atacanții bucureșteni pun la grea

ARAD, 2 (prin telefon).
Dacă un jucător de Divizia B 

s-ar fi aflat în tribuna arădeană 
asistînd la acest meci și-ar 1'1 sim
țit, desigur, orgoliul răscolit, mar
tor la un spectacol pe care are oca
zia să-l vadă săptămînal, în lumea 
sa din eșalonul secund. „Tonul- ca
lității mediocre a partidei de aici 
l-a dat echipa oaspete, în general 
debusolală, nesigură, hazardată, fără 
„pivotul" ei I. Mureșan, omul bă
tăios și percutant din atac, pentru 
care se angajează și se ordonează 
un colectiv întreg, în special în 
meciurile din deplasare. în condi
țiile acestea, 
„temporizare"

A.S.A. a încercat o 
fără j aloane clare,

Speranțe renăscute pentru băcăuani
Stadionul „23 August" ; teren 

bun ; timp frumos ; spectatori 
— aproximativ 15 000. Au marcat: 
DEMBROVSCHI (min. 29), BA- 
LUȚA (min. 68), PANA (min. 
71), CATAKGIU (min. 73). Raport 
de cornere : 6—1. Raportul șutu
rilor la poartă : 19—6 (pe spațiul 
porții : 8—3).

S. C. BACAU : Voinea 7 — Sl- 
năuceanu 7, Catargiu. 9, Volmer 
7, Margasoiu 6 — Șoșu 8, Florea 
9 — Pană 8, Dembrovschi 8, Mun- 
teanu 7 (min. 70 Pruteanu 6), Bă- 
luță 8 (min. 70 Duțan 7).

POLI. IAȘI : Costaș 7 — 
milă I 5 (min. 75 Anton 6), 
că 5, Stoicescu 6, Micloș

RO- 
Toa- 
5 — 

Marica 6, Samoilă 5, Simionaș 7 — 
Incze 6 (min. 58 Olteanu 5), Lu
pulescu 6. Ailoaiei 5.

A arbitrat GH. LIMON A 
★★★★•A-, ajutat la linie de 
Lazăr și Max, Popescu (-toțj 
București).

Cartonașe galbene ; Duțan, 
loaiei.

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

șt. 
din

Al-

BACĂU, 2 (prin telefon).
Miza și-a pus amprenta pe 

toată desfășurarea partidei, fie
care echipă înccrcînd cu mijloa-

ce diferite, să termine învingă
toare. A cî.știgat formația care a 
pus accentul în permanență pe 
ofensivă și aceasta a fost S.C. 
Bacău. Elevii antrenorului Rădu- 
lescu au făcut risipă de energie, 
au acționat pe spații largi și ast
fel au controlat jocul pe toată 
durata lui.

In repriza întîi, doar în pri- 
amele zece minute jocul 

echilibrat. Apoi, acțiunile 
sive au avut sens unic : 
poarta apărată de Costaș. 
uanii au hărțuit 
să, dar acțiunile 
„lovit" de zidul 
denților. Doar o 
Stoicescu și colegii săi din com
partimentul defensiv n-au putut 
să-l oprească pe DEMBROVSCHI 
care, bine lansat de Catargiu, a 
intrat în careu și a expediat ba
lonul în plasă. Pînă la pauză, 
localnicii au mai irosit o situație 
favorabilă prin Pană (min. 36), 
după ce o incursiune a lui Incze 
(min. 34) a creat emoții lui Voi
nea, dar Margasoiu a respins ba
lonul care 
poartă.

fost 
ofen- 
spre 

Băcă- 
adver-apărarea

lor ofensive s-au 
ermetic al stu- 

dată, în min. 29,

se îndrepta spre

POLI IAȘI 0(0)

începutul reprizei secunde a 
fost identic cu cel al primei ; joc 
echilibrat, apoi ieșenii au încer
cat prin Lupulescu (min. 49) și 
Ailoaiei (min. 57) 
Voinea.

lui 
ale 

și

vigilența 
Acțiunile ofensive 

studenților s-au stins repede 
gazdele s-au impus cu autoritate. 
Apărarea Politehnicii, solicitată 
atît de mult în prima parte a 
meciului, a cedat în decursul a 
cinci minute (68—73) de trei ori: 
în min. 68, o centrare a lui Si- 
năuceanu a fost fructificată de 
BALUȚA ; în min. 71, PANA și-a 
încheiat o cursă pe partea stingă 
cu un șut năpraznic, nereținut 
de Costaș ; în sfîrșit, Ia o lovi
tură de colț, CATARGIU a sărit 
mai mult decît fundașii centrali 
adverși și a reluat balonul în 
plasă.

Pompiliu VINTILA

„o- 
nu 

. . . pe
accelerator și întrecerea capătă, 
în aceste condiții, un aspect cu
minte, aproape ca de antrena
ment, cu rare faze de poartă, 
dintre care una este transformată, 
în min. 60, în gol. Autor, același 
ION CONSTANTIN, bine anga
jat în adîncime de pasa Iui 
M. Sandu.

Mihai IONESCU

contraatacurile sale fiind rodul 
unor svîcniri individuale, ale unui 
Boloni, Pislaru, Czako sau Varodi. 
Replica dată de U.T.A., pe fondul 
acestei opoziții firave,nu a fost la 
înălțimea așteptărilor. E drept, tex- 
tiliștii au marcat două goluri prin 
Kun (primul, șut din careu. Ia cen
trarea lui Pojoni ; al doilea, din 
penalty, după hențul comis de Cza
ko în suprafața de pedeapsă), dar.

Stadionul „3q Decembrie" ; teren 
bun ; timp ploios ; spectatori — 
aproximativ 9 600. A marcat : KUN 
(min. 7 și 47 din 11 m). Raport 
de cornere : 8—4. Raportul șutu
rilor la poartă : 17—11 <pe spațiul 
porții : 5—5).

U.T.A. : lorgulescu 6 — Birău 
6, Kukla 6, Pojoni 8, Popovici 
7 — Purima 5, Domide 5 (min. 
84 Trandafilon) — Axente 7, Kun 
7,. Broșovschi 6, Sima 6.

A.S.A. : Nagel 5 — Szâlosi 6, 
Kiss 6, Ispir 7, Czako 6 — Pîs
laru 5, Gligore 5, Boloni 6 — Fa- 
zekaș 5 (min. 46 Varodi 6), Naghi 
5, Hajnal 6 (min. 76 Both).

A arbitrat: S. DRAGUL1CI (Dro- 
beta Tr. Severin) irirlrir, ajutat 
la linie de V. Grigoreseu și 
Mogoroașe (ambii din

Trofeul Petschovschi
La tineret-rezerve :

N.
Craiova). 
: ».
3—0 (3—0).

terenului șideslînată la mijlocul _
uneori neatentă în apărare, echipa 
din Arad putea primi tot atîtea go
luri dacă portarul lorgulescu n-ar 
fi intervenit excepțional la șuturile 
violente ale lui Boloni și Pîslaru 
(min. 17 și 84). Au fost două parade 
mălastre aplaudate fn -tribune și în 
teren (de adversari), două picături 
de rouă într-o căldare cu apă stă
tută.

Arbitrul întîlnirii, cu experiență 
sumară la prima divizie, s-a stră
duit să asigure o conducere corectă 
chiar așa, fără ajutorul real a doi 
tușieri, sosiți la cabină doar cu 
șapte minute înaintea începerii me
ciului !

Ion CUPEN

DUMITRIU
LA CS. RM.
Conducerea clubului

II
VILCEA

_____ _____ _______ Rapid ae-a 
informat Ieri că a acordat dezlega
rea jucătorului Dumitriu II pentru 
echipa C.S. Rm. Vilcea.

A



„CUPA STEAUA" -0 IMPORTANTA 
SI ATRACTIVĂ COMPETIȚIE BE TIR ALE FOTBALULUI VALURI...

1974 este anul campionatelor 
mondiale de tir, care vor fi găz
duite în Elveția, în luna septem
brie. în vederea acestor campio
nate, trăgătorii noștri se pregă
tesc cu asiduitate, fiind solicitați 
încă de pe acum în diverse com
petiții interne și internaționale. 
Astfel, după două concursuri dis
putate la Tunari — „Cupa Primă
verii" și „Cupa Dinamo" — în 
timp ce cîțiva dintre cei mai 
buni pușcași vor concura la Plsen, 
pe poligoanele Tunari și Dinamo 
Bînt programate cu începere de azi 
gi pînă luni întrecerile unei com
petiții deosebit de importante : 
dbncursul republican și internațio
nal dotat cu „Cupa Steaua".

Avînd drept scop verificarea ni
velului de pregătire a tintașilor 
din loturile olimpic și republican 
in vederea selecționării pentru 
campionatele lumii, ca și obține
rea de clasificări superioare, com
petiția organizată de clubul Steaua 
va reuni la start trăgători fruntași 
din țară la toate genurile de ar
me (cu aer comprimat, cu glonț 
și alice), precum și o serie de 
pistolari sovietici și bulgari. Trofeul 
va fi decernat clubului ai cărui

reprezentanți au adiționat cel mai 
mare număr de puncte în clasa
mentul primilor zece la fiecare 
probă.

Contînd pe prezența unor nume 
prestigioase, cum este cazul pis
tolarilor D. Iuga, V. Atanasiu, C. 
Ion, M. Roșea, I. Tripșa, sau al u- 
nor concurenți străini, cum sînt 
reputații trăgători sovietici Vladi
mir Stolîpin și Victor Torșin, 
întrecerile anunță o competiție 
spectaculoasă și valoroasă. Astăzi, 
după festivitatea de deschidere 
— ora 8,30 —, la Tunari se vor 
desfășura probele de armă liberă 
60 f culcat, armă standard 60 f 
culcat, pistol viteză. iar la Di
namo, de la ora 8, pistol cu 
aer comprimat.

★
Ieri, a plecat la Plsen. in Ceho

slovacia, un lot de trăgători ro
mâni, alcătuit din zece sportivi : 
pușcașii N. Rotaru, I. Codreanu, Șt. 
Caban, P. Sandor, I. Olărescu, C. 
Codreanu, E. Satala, Gh. Adam, V. 
Stancu, Gh. Barbu, însoțiți de an
trenorii Mihai Toader și Eni Dră- 
gan. între 4 și 7 mai, la Plsen 
va avea loc concursul internațio
nal dotat cu „Cupa Victoria".

Rămăsesem săptămîna tre
cută — în final — la destinul 
lui Ajax din Olanda și pot 
spune că spectacolul decăderii 
lui m-a obsedat și în zilele 
următoare, ca unul din feno
menele de mare semnificație 
ale acestei perioade fotbalistice.

Firește că și crainicul argen
tinian mi-a rămas în auz — 
căci și el era un spectacol 
cum clama numele lui Brindisi, 
Kun și Santoro, fotbalul deve
nea cu acel glas arie de operă
— dar declinul lui Ajax mi se 
pare mult mai teribil. Parti
da cu Argentina e deajuns de 
simplă : jucîndu-se mai grupat 
în jurul omului cu mingea, 
jocul a mers mult 
mai bine — după 
cum scrie la carte
— după cum, tot 
conform cărții de 
psihologie, dacă 
băieții credeau în 
posibilitatea unei 
victorii (vorba lui 
Dinu) și nu doar 
într-o legănare o- 
norabilă, care de 
altfel, a avut loc, 
iar discutam alt
fel. Dar — mă în
treb — dacă noi
le cerem să creadă în victorie, 
noi credem in acești băieți ca 
să le cerem ceea ce le cerem ? 
Nu mai insist că din nou 
mi-ar ieși vorbe precum că in
vit la răbdare — cum m-au 
acuzat buni amici — ca și 
cum ar fi ceva urît să inviți 
la un asemenea sentiment care 
nu i-a fost dat omului pe 20 
sau 30 de ani, ci pe toată via
ța, nu vă fie cu supărare, 
dragi prieteni intempestivi, a- 
flați în mică eroare intelectua
lă care se rezolvă însă cu cî- 
teva lecturi din Sadoveanu și 
Faulkner, necesari și cronicaru
lui de sport.

Nu altfel decît cu puțintică 
răbdare își va rezolva și Aja- 
xul olandez criza Iui — sînt 
sigur. Dar pînă atunci — ce 
peisaj ! Imediat după anul 
triumfurilor copleșitoare, plea
că un jucător — deși fotbalul 
se practică în 11 — și antre

norul despre care .se zicea că 
ce mai are să-i învețe pe a- 
cești copii ai perfecțiunii ? Se 
„defectează"' doar un jucător 
și un antrenor — și iată cum 
legi de bază ale jocului sînt 
puse în discuție chiar la cea 
mai bună echipă din lume. 
Ajax-ul pierde totul, într-un 
singur an ! E, fără îndoială, și 
uzura fizică și uzura psihică — 
dar chiar așa deodată, și atît 
de repede ? Da, trebuie luat în 
considerație și acest aspect al 
lucrurilor, și poate și așa... în 
timp ce jucătorul, celebru ple
cat în Spania face gloria noii 
echipe care cîștigă detașat cam
pionatul. iar antrenorul dă

Franței „un meci 
cum n-a mai ju
cat de ani de

■ zile" cu Ceho
slovacia, la Pra- 
ga... Totul ne invi
tă la multă mo
destie în discuta
rea și analiza a- 
cestui nebun numit 
cum se numește. 
Cît mai multă mo
destie. cit mai pu
tină intempestivi- 
tate.

Că avem ceva
— ceva dreptate, noi răbdătorii, 
ne-o spune și Leeds care, în 
sfîrșit, după ani și ani de ghi
nion și adversități ale vieții, a 
cîștigat, în fine, campionatul 
englez. Leeds — campioana 
nenorocului ! Iar Manchester 
United — echipa mea dragă
— coboară în infern, după 37 
de ani de viață printre cori
fei. Manchester nu mai e cori
feu. Mă voi obișnui și cu asta, 
dar totul e să te uiți bine și cu 
atenție la tălăzuirea vieții în 
clasamente și campionate. E 
de învățat cît dintr-o carte 
bună.

Și n-aș vrea să închei fără 
a vă spune un nume, un half 
care mi s-a părut sîmbătă un 
cineva : unul de-i zice Lața 
și joacă la „Poli" Timișoara... 
Ochiul meu detectează acolo o 
vină de aur.

BELPHEGOR

„CROSUL TINERETULUI
(Urmare din pag. I)

Federația română de atletism, 
care se ocupă de detaliile teh
nice ale acțiunii, a luat toate 
măsurile necesare. Finalele vor 
beneficia de asistența unui corp 
calificat de oficiali și arbitri, 
de un secretariat priceput și o- 
perativ. Condițiile de desfășu
rare vor fi. astfel, la înălțimea 
unui veritabil campionat națio
nal.

în cursul zilei de astăzi, par- 
ticipanții — care au sosit în Ca
pitală — vor face tradiționala 
recunoaștere a traseului.

Iată programul de mîine : 
ORA 9, defilarea sportivilor ; 
ORA 9,30, deschiderea festivă; 
ORA 10, alergarea de masă ; 
ORELE 10,15—11,40, finalele 
„Crosului tineretului" ; ORELE
12— 12,15, trecerea caravanei 
cicloturistice ; ORA 12,15, cursa 
veteranilor ; ORELE 12,30—13, 
concursul de carting ; ORELE
13— 13,30, festivitatea de pre
miere.

HSerSem?
SÎMBATA

CAIAC-CANOE. Lacul Snagov, 
de la orele 9 și 15: „Cupa Steaua".

FOTBAL. Stadionul Dinamo, 
ora 16: Dinamo — Rapid (tineret- 
rezerve) ; teren Triumf , ora 16: 
Tehnometal — Laromct (Div. C); 
stadionul Steaua, ora 11: Șoimii 
Tarom — Sirena (Div. C).

RUGBY. Teren Gloria, ora 10 = 
Gloria — Dinamo (Div. A), teren 
Olimpia, ora 10,30: Olimpia — Tî- 
nărul petrolist Ploiești (Div. B).

SCRIMA. Sala Floreasca, ora 8: 
campionatele republicane de se
niori (floretă-masculin).

TENIS DE MASA. Sala Progre
sul. de la ora 12: Politehnica 
Buc., — Rovine Craiova (f), ora 
13,30: Politehnica Buc. — Univer
sitatea Craiova (m) — meciuri în 
cadrul campionatelor divizionare.

TIR. Poligonul Tunari, de la 
ora 8,30: concursul republican și 
internațional „Cupa Steaua" la 
pistol liber, armă liberă (3x40 f) 
trap și skeet; poligonul Dinamo, 
de la ora 8; armă cu aer com
primat.

VOLEI. Sala Constructorul, de 
la ora 16: I.E.F.S. — Steaua (m), 
Constructorul — I.E.F.S. și Medi
cina — Rapid (f) — meciuri în 
cadrul „Cupei F.R. Volei"

DUMINICĂ
CAIAC-CANOE. Lacul Snagov, 

de la orele 9 și 15: „Cupa Steaua”.
FOTBAL. Stadionul „23 August", 

ora 17: Steaua — Sportul studen
țesc (Div. A); ora 18,45: Dinamo
— Rapid (Div. A); stadionul Stea
ua, ora 9: Steaua — Sportul stu
dențesc (tineret-rezerve); stadio
nul Metalul, ora 11: Metalul — 
Progresul Buc. (Div. B); teren 
Electronica, ora 11: Electronica — 
Sportul Ciorogîrla (Div. C); tere
nul Triumf, ora 11: Triumf — 
T.M.B. (Div. C); terenul Flacăra, 
ora 11: Flacăra roșie — Olimpia 
Giurgiu (Div. C); teren F.R.B., 
ora îl: I.O.R. — Voința (Div. C).

YACHTING. Lațul Herăstrău, 
de la ora 9,30: „Cupa primăverii".

RUGBY. Complexul studențesc 
Tei, ora 10: Sportul studențesc — 
Steaua; teren Vulcan, ora 10: Vul
can — Grivița Roșie (Div. A); 
teren Tineretului IV, ora 16,30: 
A.S.E. — Dunărea Giurgiu; te
ren Constructorul, ora: 11: Con
structorul — Oțelul (Div. B).

SCRIMA. Sala Floreasca, ora 8: 
campionatele republicane de se
niori (floretă-feminin).

TENIS DE MASA. Sala Progre
sul, de la ora 9: Progresul Buc.
— Spartac Buc. (f), ora 10,30: 
Progresul Buc. — Locomotiva 
Buc. (m), ora 13: Voința Buc. — 
Universitatea Craiova (m), orele 
15 și 16,30: Politehnica Buc. — 
C.S.M. Cluj (fete și băieți). Luni, 
de la ora 16, în aceeași sală, se 
va disputa întâlnirea masculină 
Voința Buc. — C.S.M. Cluj. Toate 
meciurile contează în campiona
tele di vizon are.

TIR. Poligonul Tunari, de la 
ora 8,30: Concursul republican și 
internațional „Cupa Steaua" la 
armă standard, pistol calibru 
mare trap și skeet; poligonul Di
namo. de la ora 8 : pistol cu aer 
comprimat.

Campionate, competiții
Start în noul campionat

atletic pe echipe
Stadionul atletic din Pitești găzdu

iește sîmbătă și duminică prima com
petiție de amploare a anului în aer 
liber. Este vorba de etapa inaugurală 
a campionatului republican pe e- 
chipe, întrecere la startul căreia se 
vor alinia sportivi reprezentînd clu
burile Dinamo, Steaua, C.A.U., Meta
lul, Rapid și județele Argeș, Brașov, 
Cluj și iași. Fiecare dintre parti
cipante are dreptul de a înscrie un 
număr nelimitat de concurenți la 
fiecare probă, cu condiția ca a- 
ceștia să fi îndeplinit standardul de 
participare în concurs.

Clasamentul celor 9 echipe la finele 
acestei etape va fi alcătuit pe baza 
sistemului clasic (8 p — locul I, 7 p 
— locul II, 6 p — locul III etc.) 
Punctaj ului realizat de fiecare -echipă 
în parte i se va adiționa echivalen
tul unor performanțe de valoare in
ternațională sau al unor noi recor
duri naționale : 6 p pentru perfor
manță de valoare internațională (10,3 
la 100 m, 3:41,5 la 1500 m, 14,0 la 
110 mg, 7,75 m la lungime sau 58,00 
m la disc), 5 p pentru un record 
de seniori, 4 p pentru un record de 
juniori etc.

Campionatele republicane

celor prezenți — în afara pro
belor clasice — două întreceri 
inedite. Este vorba de cursele de 
schif 4 vîsle fără cîrmaci și 
schif 2 fără cîrmaci (fete), între
ceri incluse în viitoarele Jocuri 
Olimpice și campionate mondiale.

Campionatul de tenis

de masă

în cea de a IV-a etapă a cam
pionatelor divizionare de tenis de 
masă, sîmbătă și duminică se vor 
desfășura trei meciuri feminine și 
șase masculine. în afara întâlnirii 
dintre formațiile de băieți Construc
torul Hunedoara — Comerțul Tg. 
Mureș, celelalte opt partide au loc 
în Capitală,conform programului 
anunțat la rubrica ..Unde mergem".

Astă-seară, va pleca la Lvov 
(U.R.S.S.). pentru a participa la un 
turneu internațional de juniori (între 
5 și 9 mai), un lot de jucători alcă
tuit din Ildiko Gyongyosi, Liana 
Mihuț, Alexandru Buzescu și Cris- 
tinel Romanescu, însoțiți de antre
norul Emil Băcioiu.

„Cupa Steaua" la

Partida inaugurală a adus față în 
față formațiile masculine Rapid și 
I.E.F.S. Victoria a revenit sextetu
lui rapidist cu 3—2 (—li, 14, —8, —8, 
12).

In continuarea programului s-au 
întîlnit echipele feminine Rapid și 
Constructorul. Formația campioană 
a obținut victoria cu 3—0 (13, 7, 3),

în ultima partidă a zilei, I.E.F.S. 
— Dinamo (feminin) 3—1 (12, —11,
4, 10).

întrecerile grupelor de la Bucu
rești continuă sîmbătă, în timp ce la 
Craiova, B. Mare și Galați încep azi, 
disputele celorlalte serii. (A.B.)

Finalele Ia baschet ale

școlarilor și juniorilor

caiac-canoe

de canotaj (fond)

Astăzi, la Timișoara, reprezen
tanții secțiilor de canotaj din 
întreaga țară vor lua startul în 
prima, mare întrecere a anului : 
campionatele republicane de 
fond. Acest interesant concurs, 
care se desfășoară pe Bega, con
tra curentului apei, programează 
timp de trei zile următoarele 
probe : 8000 m — seniori, 5 000 
m — senioare, 7 000 m — tineret 
(19 ani), 5 000 m — juniori I, 
3 000 m — junioare I.

Actuala ediție a campionatelor 
republicane de fond va oferi

Sîmbătă și duminică, la Sna- 
gov, se va desfășura concursul 
de caiac-canoe dotat cu „Cupa 
Steaua". Se vor disputa probe 
de 500 și 1 000 m, rezervate se
niorilor, juniorilor și tineretu
lui atît sîmbătă cît și duminică 
întrecerile vor avea loc diminea
ța de la ora 9 și după amiază 
de la ora 15.
„Cupa federației" la volei

In sala Dinamo din Capitală a 
început, ieri, prima, fază a „Cupei 
F.R.V.", competiție rezervată echi
pelor din Divizia Â.

IAȘI, 2 (prin telefon). Cele 16 par
ticipante la turneele finale ale cam
pionatelor republicane ale școlarilor 
și juniorilor susțin întrecerile preli
minare împărțite în următoarele gru
pe : MASCULIN GRUPA A : Farul 
Constanța, Șc. sp. Constanța, Șc. sp. 
Mediaș, Lie. 35 București ; GRUPA 
B : Șc. sp. Sibiu, Lie. 4 Galați, Șc. 
sp. Satu Mare, Șc. sp. Cluj ; FEMI
NIN GRUPA A : Olimpia București, 
Șc. sp. Ploiești, Lie. 35 București, 
Lie. 4 Oradea ; GRUPA B : Șc. sp. 
Constanța, Crlșul Oradea, Șc. sp. Si
biu, Llc. „Bolyal" Tg. Mureș.

Pînă acum, au fost înregistrate ur
mătoarele rezultate : BĂIEȚI : Lie. 
35 — Șc. sp. Mediaș 55—48, Șc. sp. 
Constanța — Farul 57—51, Farul — 
Șc. sp. Mediaș 80—50, Șc. sp. Cluj 
— Șc. sp. Sibiu 81—51, Șc. sp. Satu 
Mare — Llc. 4 Galați 92—72, Șc. sp. 
Sibiu — Llc. 4 Galați 70—65 ; FETE : 
Olimpia — Lie. 4 Oradea 63—48, O- 
limpia — Llc. 35 59—48 (un meci de
cisiv în disputa pentru cucerirea 
titlului). Șc. sp. Ploiești — Llc. 35 
39—68, Crișul — Șc. sp. Constanța 
48—53, Șc. sp. Sibiu — Lie. „Bolyai" 
72—96.

Meciuri internaționale

de rugby

5mai’74
CONCURS SPECIALS
PRONOSPORT

SUPLIMENTAR 300 000 LEI 
DIN FOND SPECIAL (AUTO
TURISME „DACIA 1 100“ ȘI 
,.SKODA S100" — ȘI CÎȘTI- 
GURI IN BANI)

MÎINE, SÎMBATA 4 MAI 
1974 ESTE. ULTIMA ZI PEN
TRU DEPUNEREA BULETI
NELOR.
In atenția participanților

Din cauza volumului mare de cîș- 
tiguri de Ia tragerea specială LOTO 
a primăverii din 23 aprilie 1974, o- 
mologarea nu s-a putut efectua pînă 
la închiderea ediției

Ea va fi publicată în numărul ur
mător.

Rubrică redactată de 
LOTO-PRONOSPORT

• La Petroșani s-a disputat meciul 
internațional între echipa locală 
Știința și formația franceză Mon- 
chaninoise. Sportivii oaspeți au ob
ținut victoria cu 15—13 (6—13). (EM. 
NEAGOE—coresp.),
• Echipa italiană Gasparello Mo

bili Casale a susținut cea de a doua 
întâlnire a turneului în țara noastră, 
în compania formației Sportul stu
dențesc, care a cîștigat cu 21—9 (14— 
6). (C. II AR EA—coresp.).
• La Timișoara, divizionara A U- 

niversitatea a avut ca parteneră e- 
chipa franceză Stade Ruthenois. La 
capătul unui joc frumos, echipa ti
mișoreană a cîștigat cu 12—0 (3—0). 
(P. ARCAN—coresp. jud.).

Numărul următor al ziarului 
nostru va apărea luni 6 mai, la 
orele obișnuite.
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Reușita fort*
Stadionul „1 Mai" ; teren în 

condiții grele ; timp — ploaie 
măruntă,. înainte de partidă a 
plouat torențial ; spectatori — 
aproximativ 15 000. Au marcat : 
BALOSU (min. 20), CONSTAN- 
TINESCU (min. 49), MARCULES- 
CU (min. 58 și 78). Raport de 
cornere : 21—5. Raportul șuturilor 
la poartă. : 21—7 (pe spațiul por
ții : 14—3).

F. C. CONSTANȚA î Ștofă nesdu 
7 — Mustafa 8 (min. 85 Nistor), 
Antonescu 9, Bălosu g, Ghirca 8 — 
Constantinescu 8, Vigu 9 — Tă- 
nase 8, Mărculescu. 8. Caraman 7 
(min 80 Negoescu), Lică 9.

UNIVERSITATEA : Oprea 7 — 
Niculescu 6, Bădin 6 (min. 61 
Ștefănescu 6), Deselnicu 7, Ber- 
neanu 6 — Boc 7, Strîmbeanji 7 
— Țarălungă 7, Bălan 5, Oble- 
menco 6. Marcu 6.

A arbitrat NICOLAE CURSARU 
(Ploiești) +++++, ajutat la linie 
de V, Gligorescu (Ploiești) și I. 
Chilibar (Pitești).

Cartonașe galbene : DesclnLeu, 
Marcu.

Trofeul Petschovschi : 10.
La tineret-rezerve : 2—1 (1—0).

CONSTANȚA, 2 (prin telefon).
Era cît pe-aci ca meciul din loca

litate să se amine deoarece o veri
tabilă descărcare de nori s-a abătut 
asupra orașului cu patru ore îna
inte de partidă și ea a durat mai 
bine de o oră și jumătate. Prin e- 
forturile deosebite și operative ale 
organizatorilor, terenul a fost adus 
cît de cît în stare de joc și astfel 
unul dintre derbyurile■■ etapei a pu
tut începe în fața unui număr deSfertul de oră

TIMIȘOARA, 2 (prin telefon).
Meciul a început cu un sfert 

de oră în care ambele echipe au 
jucat crispat. Politehnica pare îm
povărată de miza excesivă. Trep
tat, Dinamo își impune jocul, do- 
minînd următorul sfert de oră, 
fără să pericliteze însă poarta lui 
Jivan, lăsînd impresia că și-a co
rectat obiectivul, mizînd pe un 
joc egal, poate și sub influența 
deschiderii scorului la Constanța, 
în ultimele 10 minute, Politehni-

. Stadionul „1 Mai" ;* teren bun ; 
timp noros ; spectatori — apro
ximativ 28 000. Au marcat ; DU- 
MITRACHE (min. 55), BUNGAU 
(min. 64, din 11 m), DAȘCU (min. 
67), PlRVU (min. 83). Raport de 
cornere : 3—5. Raportul șuturilor 
la poartă : 16—11 (pe spațiul por
ții : 6—3).

POLITEHNICA : Jivan 7 — Mioc 
7, Păltinlșan 8, Arnăutu 8. Maier 
8 — Lața 8, Mehedințu 7, Bun- 
gău 7 — Bojln 7, Dașcu 8 (min. 
78 Plrvu), Covalcic 6 pnin. 58 
Stirdan 8).

DINAMO : Consitantlnescu 5 — 
Cheran 7, G. Sandu 7. Dobrău 
4 (min. 73 Sătmăreanu n), De- 
leanu 7 — Dudu Georgescu 6, 
Dinu 7, Nunweiller 6 — Lucescu 
6, Dumitrache 7, Custov 6 (min. 
55 Sălceanu 6).

A arbitrat GR. BlRSAN (Ga
lați) ★ **■*-* ajutat la linie de 
Ov. Constantinescu (Galați) și 
Ioan Rus (Tg. Mureș).

Cartonașe galbene : 
Trofeul Petschovschi : 
La tineret-rezerve

G. Sandu.
9. 

: 2—1 (0—1).

spectatori record, 
starea vremii.

Gazdele au repurt; 
depășește Și cele m; 
teptări ale propriilor 
cesul lor se datore: 
au știut să se acom. 
bine decît adversari 
nului, nu numai pi 
s-au demarcat și ai 
cu seamă prin fapta 
de nenumărate ori ș 
tanță poarta lui Op 
au folosit foarte bii 
cînd mijlocașii craii 
aproape de linia pr 
și au folosit fiecare 
spre a încerca poaj 
prima repriză, mai • 
s-a opus cu îndârjii 
mingi șutate spre b 
micul său nr. 1 do 
Cu toată presiunea 
constănțenii n-au r 
decît o singură datâ 
priză, în min. 20, pi 
cat în atac. El a i 
mingea trimisă din 
în rest, apărătorii ci 
te cu portarul lor, j 
clîeze numeroase ac 
lor. V

Repriza secundă n 
rapid deznodământul 
tru că, la numai 6 
luare, scorul deveni 
49 CONSTANTINESC 
inspirat, de la mare 
prea, surprins în af 
putut reține : 2—0. ] 
mai tîrziu, MARCU 
prompt în intervenție 
să balonul scăpat dt 
lui Vigu. întâlnirea 
sitate și scorul fina 
în min. 78, tot de 
care a înscris Ia cap 
nații cu Lică : 4—0. 
cumpăniți de primii

DINAMO
dinamoviști înecare 
tru a respinge mi 
cu plonjează eu 
înscrie.

După acest gol, 
atac, Dinu acționc 
mitrache, dar neri 
băra oaspeților est 
mare. Antrenorul 
trimite în teren pi 
a contracara jocul 
Dinu. Dar PIRVU 
dinamovist, își d( 
norma. Eliberat , cît 
grija marcajului, 
atac, trece de toți 1 
tează pe jos, in : 
golul care consfii 
meritată a student

DOAR C

ca forțează șl are 
se ocazii de gol. în 
execută o lovitură 
plonjează și reia cu capul. Șutul 
„vîrfului" timișorean este inter
ceptat de portarul Constantinescu. 
în ultimul minut al reprizei, Bo- 
jin „prinde" un voleu, dar mingea 
trece bolid pe lîngă poartă.

La reluare oaspeții încearcă u- 
nele acțiuni sporadice, ceea ce con
firmă impresia că joacă la remiză. 
Dar, în min. 55, echilibrul se rupe.' 
Lucescu îl găsește pe Radu Nun
weiller demarcat pe aripa dreap
tă, acesta centrează frumos iar 
DUMITRACHE țîșnește în stilul 
său de acum trei-patru ani, plon- 
jînd ca într-o încercare de rugby. 
Bătrînii din tribune își amintesc 
de sfertul de oră al Ripensiei... 
Politehnica Timișoara se declan
șează atacînd în valuri. Cu toate 
acestea, soluțiile ofensive se gă
sesc greu. în min. 62, Bungău are 
o mare ocăzie, care pare să a- 
nunțe iureșul timișorean. Două 
minute mai tîrziu, Dobrău comi
te o mare greșeală, jucînd mingea 
pe picior, cu un aer de superio
ritate tehnică. Timișorenii, anga
jați în presingul din careul di- 
nfamovist, interceptează balonul, 
care ajunge la Dașcu. Vîrful stu
denților țîșnește în careu și Do
brău, încercînd să salvbze situația, 
îl faultează la marginea careului. 
Arbitrul Gr. Birsan dictează fără 
ezitare un 11 m clar. Execută 
BUNGAU și marchează impara- 
bil. Golul egalizator seamănă pa
nică în apărarea pînă atunci nu 
prea solicitată a dinamoviștilor. 
Mioc, venit în atac, centrează, ba
lonul plutește în fața porții Iui 
Mircea Constantinescu, fundașii

două frumoa- 
min. 43, Mioc 
liberă, Dașcu

CLUJ, 2 (prin ti
Deși a i 

în prima 
au apărut 
pescu pe 
trai 
dă scorul abia în 
urma unei faze 
musețea : Barbu ; 
Pînă la centrul 
Mureșan, acesta a 
scurtă în terenul 
driblat pe Doru 
în întîmpinare, și 
precis, în adinei 
COCA — deplasat 
tea stingă a ter< 
a intrat decis in 
tat abil, in stîn 
Constantin. Golul 
tatul firesc al ui 
bun desfășurat îr 
te de „U“ Cluj,

dominat 
repriză, 

: pe tere: 
post d<j 

a ren

Stadionul Muni< 
lunecos ; timp plo 
— aproximativ 4 001 
COCA (min. 35) și 
(min. 87). Raport 
3—6. Raportul șutu 
15—12 (pe spațiul

„U“ CLUJ : Lăză 
rațchl 7, Pexa 9, 1 
8 — Anca 6, Hurii 
Coca 7, Mureșan 8, 
46. Naghi 4).

C.S.M. : Constant 
7, Ologeanu 7, D. 
lipescu 7 — Pușca? 
(min. 50 : Nestoroi 
8 — Atodiresci 6, 
76 : Căprioru), Floi

A arbitrat C. 
ajutat la lini 

și I. Urdea (toți
Cartonașe galben 

Coca.
Trofeul Petschov 
La tineret-rezerve


