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® Recordul de goluri al returului: 28 © Un singur punct 
cucerit în deplasare: Steagul roșu la Tg. Mureș • Steaua 
în revenire @ Mari incertitudini in zona retrogradării © 
Miercuri, intilnirea directă dintre primele două clasate

Dominată de 
cuplajul din 
Capitală, e- 

tapa de ieri, bo- 
gata în goluri — 
parcă în ciuda 
terenurilor noro
ioase — s-a în
cheiat în favoa
rea liderului: Uni
versitatea Craio
va ți-a mărit 
avantajul la 

cinci puncte. Dar 
miercuri va juca 
la București cu 
Dinamo, încă un 
examen dificil 
după cel de la 
Constanța...

Remarcabilă a 
fost revenirea e- 
chipei Steaua ca 
și insistența fâ- 
pidiștilor.

In zona inferi
oară a clasamen
tului, prin victo
ria lui „Poli‘‘ Iași 
în dauna Petrolu
lui, ițele s-au 
încurcat și mai 
mult, îneît ni
mic nu se poa
te descifra cu 
opt etape înainte 
de finalul între
cerii. De remar
cat că ș; .Sportul 
studențesc a cobo- 
rît la numai 
două puncte de 
zona periculoasă.

REZULTATE TEHNICE
A. S. Armata
Jiul
C.F.R. Cluj 
Poli, lași 
Dinamo
Steaua
C.S.M. Reșița 
Univ. Craiova
F.C. Argeș

— Steagul roșu
— „Poli" Timișoara
— „U“ Cluj
-— Petrolul
— Rapid
— Sportul studențesc
— Sport Club Bacău
— U.T.A.
— F. C. Constanța
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0—0
4—1 (3—0)
3— 3 (0—1) 
2—0 (1—0) 
1_1 (1—0)
4— 2 (1—2) 
1—0 (0—0) 
3—0 (1—0) 
2—1 (2—1)

1. UNIVERSITATEA Croiova 26 16 4 6 52—31 36
2. Dinamo 26 12 7 7 39—28 31
3. F. C. Constanța 26 13 4 9 42—28 30
4. Steagul roșu 26 11 7 8 30—20 29
5. F. C. Argeș 26 13 3 10 37—38 29
6. U.T.A. 26 12 4 10 28—31 28
7. Jiul 26 11 5 10 35—28 27
8. Steaua 26 10 7 9 34—29 27
9. C. S. M. Reșița 26 9 9 8 33—28 27

10. „Poli" Timișoara 26 9 8 9 31—34 26
11. „U" Cluj 26 9 7 10 26—26 25
12. A. S. Â. îg. Mureș 26 10 5 11 31—41 25
13. Rapid 26 S 8 10 25—31 24
14. Sportul studențesc 26 10 3 13 34—33 23
15. Petrolul 26 o S 13 235—33 21
16. C. F. R. Gțluj 26 7 7 12 27—43 21
17. Sport Club Bacău 26 8 4 14 29—37 20
18. „Poli" lași: 26 8 3 15 28—45 19

GOLGETEBI : O lg goluri ; Bălan (Univ. Craiova) 
O 17 goluri : Âdam (C.F.R. Cluj) — 3 din 11 m ® 
lt> goliul : Năstase (Steaua) O 15 goluri : Mărculescu 
(F.C. Constanta), I. Mureșan (A.S.A. Tg. Mureș) — 
2 din 11 m.

ETAPA VIITOARE (3 mai); Dinamo — Univ. Craiova 
(1—1) ; U.T.A. — F.C. Constanța (1—2) ; Steaua 
— „Poli" Timișoara (1—1) ; Steagul roșu —C.S.M. 
Reșița (0—2; ; Sport Club Bacău — „U“ Cluj 
(I—2); C.F.R. Cluj — Sportul, studențesc (0—2); 
Petrolul — F.C. Argeș (1—2) ; A. S. Armata — 
Rapid (0—2) ; „Poli" lași — Jiul (0—1).

Unul din numeroasele atacuri ale echipei Steaua, tipice- pen
tru spiritul ofensiv din repriza a doua...

Cei șase cîștigători ai „Crosului tineretului" — 
oferite premiile.

O ADEVĂRATĂ

Sîmbătă dimineața, Capitala a 
găzduit finalele pe țară ale ma
rii competiții de cros, organizată 
de C.C. al U.T.C., Consiliul Cen
tral al U.G.Ș.R. și Consiliul Na
țional pentru Educație Fizică și 
Sport. Peste 700 de tineri — e- 
levi, salariați, țărani cooperatori, 
meșteșugari și militari — cei mai 
buni alergători din aproape 3. mi
lioane care au participat la fazele 
inițiale ale întrecerii și-au dispu
tat, intr-o competiție-spectacol 
deosebit de apreciată de miile de 
spectatori prezenți, un loc pe po
dium sau titlul de campion al a- 
cestei ediții. Și — trebuie s-o spu
nem — bucureștenii au fost gazde 
extrem de ospitaliere, asigurînd 
finaliștilor condiții optime de în
trecere. Au contribuit la aceasta 
cadrul sărbătoresc, timpul deose
bit de frumos și, mai ales, inspi
rata alegere a traseelor de con
curs, amenajate in piața impună
toarei Case a Scînteii și de-a lun
gul bulevardului Kiseleff, adică 
într-unul dintre cele mai frumoase 
cartiere ale Capitalei.

La ora 9, în tribuna oficială au 
luat loc tovarășii Ion Traian Ște- 
făncseu, prim-secretar al C.C3. 
U.T.C., ministru pentru proble* 
mele tineretului, general It. Ma
rin Dragnea, prim-vicepreședinte 
ai C.N.E.F.S., Constantin Min-

DE ASTĂZI, LA PATINOARUL „23 AUGUST"

TURNEUL NfflÂWL „CENTURA M AUR“
Astăzi, la ora 15, în incinta pa

tinoarului „23 August" din Capi- 
iaiă, va răsuna gongul inaugural 
al tradiționalului turneu interna
țional de box „Centura de aur", 
aflat la cea de a 3-a sa ediție. 
Bucureștenii amatori de pugilism 
vor avea prilejul, timp de o săp- 
tămină, să urmărească zilnic cite 
două gale, pină la faza semifina
lelor și finalelor. Festivitatea de 
deschidere se va desfășura, ca de 
obicei, la începutul galei de astă- 
seară (ora 19).

55 DE BOXERI DE 
PESTE HOTARE

Interesul ppntru întreceri este 
sporit de numărul mare de Com
petitori (aproape 120), ca și de nu-

Cu începere de azi, ziarul 
„SPORTUL" va apărea de 
cinți ori pe săptâmină, în 
zilele de luni, marți, joi, vi
neri și sîmbd*ă, 'o orele 
obișnuite. . <

mărul impresionant de participant.! 
de peste hotare : 55 din 13 țâri, 
de pe trei oontinente, după ur
mătoarea repartiție : Bulgaria (4), 
Cehoslovacia (3), Cuba (5), K. D. 
Germană (7), Grecia (4), Iran (11), 
Irlanda (3), Iugoslavia (4), Mon
golia (7), Polonia (10), Turcia (5), 
Ungaria (5), U.R.S.S. (3). Acestora 
Ii se adaugă aproape 60 da pu- 
gilișii români, cei mai butii la ora 
actuală (cu excepția lui Simion 
Cuțov — bolnav, Gheorghe Cio
chină — trimis la un turneu în 
Ungaria și Sandu Tîrîlă — acci
dentat), precum și cîțiva repre
zentanți ai tinerei generații, din
tre cei care se pregătesc pentru 
campionatele europene da tineret 
de la Kiev.

DIN NOU UN MECI 
CUȚOV — DOBRESCU ?

Cercetînd listele de participanți, 
reiese că unele categorii vor pri
lejui confruntări excepțiohale, de 
ihteres fie internațional, fie na
țional. Iată cîteva exemple. La 
categoria muscă figurează pe ta
blou : campionul european Con

stantin Gruiescu și finaiistul său 
de la Belgrad, bulgarul Fuciad- 
jiev, campionii României (Faredin 
Ibrahim), Ungariei (Ferstek), Tur
ciei (l)ogru) și R. D. Germane 
(Gertenbacb), precum și campionul 
Commonwealthului, irlandezul Da
vid Larmour 1 Și încă nu se știe 
ce surprize pot produce Robu Niță, 
Teodor Dinu sau Ștefan Băialu.

La polul opus, la categoria grea, 
sorții — oricum ar cădea — nu 
vor putea evita intHniri în care 
să figureze campionul olimpic Teo- 
filo Stevenson (Cuba), viceeam- 
pionul olimpic Ion Alexe sau du
blul campion al Uniunii Sovietice, 
Evgheni Gorștkov.

Și încă nu am vorbit de meciul- 
magnet al boxului românesc : Ca- 
listrat Cuțov — Paul Dobrescu, 
care s-ar putea repeta, cu multă 
verosimilitate, și de data aceasta. 
Și n-am pomenit încă de excep
ționala încărcătură a categoriei 
pană : Gabriel Pometcu, Pavel Ne- 
delcea. Mihai 1‘ioieșteanu. Octav 
Amăzăroaie, Constantin Ștcfano- 
vici — cărora nu lc vor face viața 
ușoară nici cubanezul Camejo, 
maghiarul Pălfalvi sau Zornovv 
din R.D.G.

ediția a Vil-a la cîteva minute după ce le-au fost
Foto : S. BAKCSY 4

SĂRBĂTOARE A SPORTULUI DE MASĂ

„CROSULUI TINERETULUI'> - . . , .ți::

dreanu, secretar al Consiliului 
Central al. U.G.S.R., Petre Con
stantin, secretar al Comitetului 
municipal al P.C.R. București, 
Lia Manoliu, vice-prdșodinte al 
C.N.E.F.S., Emil Ghibu, secretar al 
C.N.E.F.S., reprezentanți ai insti
tuțiilor și organizațiilor obștești cu 
atribuții în domeniul sportului și 
educației fizice, numeroși invitați.

Această adevărată sărbătoare a 
sportului de masă, prilejuită da 
disputarea finalelor pe țară ala 
Crosului tineretului, a fost des
chisă de un mare cros popular, 
adresat tineretului Capitalei, la 
care au participat aproximativ 
10 000 de iubitori ai alergării din 
școlile de toate gradele, întreprin
derile și instituțiile celui mai mare 
oraș al țării.

După acest... cuvînt înainta, re
prezentanții tuturor județelor ță
rii și ai municipiului București — 
primii trei cîștigătoti la cele J 
categorii de virstă : 15—16; 1T—

19 și peste 19 ani, băieți și fcW 
— au fost chemați la startul „Cro
sului tineretului", ediția a VII-ju 
întreceri^»... au fost deschise dț 
concurențele cele mai tinere. !’• 
distanța de 800 de metri s-a dat 
o luptă aprigă între șase aspi
rante la cele trei locuri pe po
dium. Cu 10Q de rhetri înaintea 
sosirii, eleva Cornelia Albu. din 
Craiova, a reușit un sprint im
presionant trecînd prima punctul 
ce marca terminarea cursei. Cîteva 
minute mai tîrziu crainicul mărit 
competiții anunța că două dlntra 
cîștigătoarele primelor trei locuri 
stnt reprezentante ale Școlii gene
rala din comuna Poenari din ju
dețul Argeș. Un succes cate me« 
rită. fără îndoială, aplaudat I

fon GAVRILESCU 
Radu TIMOFTE

(Continuare tn pag, < t-a)

PRIMII CAMPIONI LA SCRIMĂ
SUZANA ARDELEANU (Steaua) - FLORETĂ FEMININ

? ADALBERT KUKI (C. S. Satu Mare) - FLORETĂ MASCULIN
p© de campion al țâ
rii ia seniori,

CLASAMENT • 1. A.
Kuki (G. S. Satu Mare) 
4 v d. b. ; 2. P» Buricea 
(Sg. sp» nr. 1 Buc.) 4 v 
d. b. ; X T. PoUut (lEFS) 
2 *; 4. C. Moi se (C. S. 
Satu Mare) 2 v ț 5. C. Nh 
culoseu (Steaua) 2 » ; 6. 
.Șt. Haukl&r (C. S. Satu 
Mare) 1 v.

Proba feminină a luat 
sfîrșit cu victoria Suia nai 
Ard el ea nu car© a confir
mat încă o dată (și ce 
convingător 1) buna im
presie pe care ne-a !ă$a- 
ț-o încă de la prima e- 
tapă a diviziei A. Antre
norul său, Andrei Vilcea 

ekprlma — la încheie
rea întrecerii — satisfac
ția sa deplină generata 
nu numai de succes In 
sin© dar și de modul în 
car© Ardeleana a dobin- 
dit acest succes. Ea fost 
secundată de colega sa 
do club Ileana Gyulal 
gqto — după ce a urcat 
pe podium la Goppingen 
p« locul IU (împreună cu 
E. Stahl) - a dovedit 

.. ?â rămine unul din ele-

Primele două episoade 
ale campionatelor indivi
duale de scrimă l-au re
unit în saia Floreasca pe 
floretiști și pe floretîste, 
într-un efectiv total de 
peste 120 competitori.

întrecerea floretiștilor a 
decurs. în general» nor
mal pînă în turul al f|l- 
lea (sferturi de finală) 
cînd a intervenit marea 
lovitură de teatru a aces
tei ediții a campionatelor 
țării : deținătorul titlului, 
experimentatul: M. Jiu, a 
fost scos din cursa de 
tenacele Șt. Haukler (5-4) 
și de ti nărui A, Kuhl 
(5—3). Acești doi trăgă
tori aveau să ajungă a- 
poi in finală unde lupta 
pentru titlu l-a ongajat, 
îndeosebi» p® reprezen
tanții noului val, proas
pătul campion mondial d« 
tineret, Kuki, colegul său 
de club C. Moise ți pe 
bucureșteanul P. Burtcea. 
Kuki' a realizat trei vic
torii consecutiv^ (5-1 cu 
Moise, și Haukler, 5—2 
cu T. Petruș) lâsînd im
presia că își va aprapria 
titlul fără nici un eșec • T”".
palmarii. In excelenta' mentei, de baza ql« prF 
farmb, Buricea l-a smul. raPreze",a’ț*
sâtmareanuluȚ o victori© 
(5—2) și totalizînd 4 V 
td și!. Kuk'V's-a ' recurs’ lâ, 
b;araj pântru deseipnârecl 
noului cpnipîp'n. Jenaț d» . °

; repetate’ crampei muscula- *
, re este nevoit, să abando

neze ejisputq cînd Kuki 
conducea cu , 2-6 și astfel 

adaugă titlului mondial șl

ve. Meritoriu a concurat 
Viarita Draga care a cîș* 
tigat nu numai asaltul eu 
cea de q doua reprezen-v 

. tinerei genefațij
îtr această finală (Mag
da Sartoț) dar și în fața

:V.. 2

■■■ ,
; ■ .'t-

* CLASAMENT : î. > Suzo» 
na Ardeleana (Steaua) 
5 v î 2. Uearro Gyulai 
(Steaua) 4 v J Viorka 
Draga (Steaua)« 3 v ; *■ 
Ecaterlna Stahl (Steaua) 
2 v ; 5. Magda Bartoț 
Steaua) . T «- Olga 

dzabo (Steaua) 0 v.
Sebastian BONiFACIKl

1
>

■•Lf
da Barto;) dar ?l in tata a ‘ • 
a două consacrata : țea- » V?1 
terina Stahl li Olga « gP
Slaba,

r ■ !■<>



Debut promițător în campionatul de atletism I
pentru condițiile de alergare: 21,2.

Alergările fetelor nu ne-au reținut 
atenția prin vreo performanță ieșită 
din comun. In schimb, la sărituri, 
Virginia Loan a trecut ștacheta înăl
țata la 1,82 m (și a avut două încer
cări foarte bune la 1,86 m).

Prima etapă a campionatului ne-a 
arătat o echipă a C.A.U., mal omo
genă ca ale cluburilor Dinamo și 
Steaua, cu șanse serioase la titlu.

REZULTATE TEHNICE. MASCU
LIN — 100 m: T. Petrescu (CAU)
10,3, D. Cristudor (Steaua) 10,4, 
Sușelescu (CAU) 10,5; 200 m: 
Petrescu 21,2, C. Sușelescu 21,6. 
Vasile 21,8; 400 m: P. Vasile (Di
namo) 46,8 (r. p.), A. Sălcudeanu 
(D) 47,7, T. Puiu (Rapid) 47,8 ; 800 
m: Gh. Ghipu (S) 1:48,3, A. Di
nescu (CAU) 1:49,9 (r.p.). D. Tit
(Argeș) 1:50,4; 1 500 m: Gh. Ghipu 
3:49,9. A. Dinescu 3:52,5, F. Sandru 

____ _ ___ __ (S) 3:53.0; 5 000 m: Gh. Cefan tBra- 
iîT a "obținut un ""rezultat remarcabil șov) 14:41,2, F. Sandru 14:41,4. D.

PITEȘTI 5 (prin telefon). Interesant 
șl plin de promisiuni acest debut al 
celor mai buni atleți din țară cu 
prilejul etapei inaugurale a campio
natului republican pe echipe. Ploaia 
nu a lipsit nici de această dată ia 
tradiționalul rendez-vous de primă
vară, fâcind aproape Impracticabilă 
pista de zgură a stadionului de pe 
valea Argeșului. Cu toate acestea, 
reuniunea de la Pitești a fost mar
cată de cîteva performanțe semnifi
cative, unle chiar de valoare inter
națională.Fosta recordmană mondială Argen
tina Menis a reușit (simbătă) 64,24 
m și a mai avut alte 4 aruncări 
peste 61,50 m. Ca și în anii trecuți, 
Toma Petrescu a luat foarte repede 
o opțiune la titlul de cel mal bun 
sprinter al țării. El l-a întrecut clar 
pe Dorel Cristudor (corecordman 
mondial, în sală, la 60 m) fiind cro
nometrat în 10,3 pe „sută** iar la 200

Nicolae
marș:
43:26,6,
Maxim

110
400 — „V. Suciu (S) 52,5; 3 000

Gh. Cefan (B) 8:47,6;
D. Iordache (R) 7,68

C. 
T. 
P.

FINALELE SCH1FIȘTIL0R LA FOND
TIMIȘOARA, 5 (prin telefon). 

Un public numeros a urmărit, 
timp de 3 zile. întrecerile ediției 
’74 a campionatului republican de 
canotaj — fond. Cursele, care s-au 
desfășurat pe Bega (contra cu
rentului apei), au reunit la start 
160 de echipaje din 22 de secții de 
canotaj din întreaga țară. în dispu
tele seniorilor, surpriza reuniunii au 
oferit-o ramerii de la Marina Man
galia care, în proba de schif 4+1 
s-au clasat pe locul secund. îna
intea formației Dinamo București. 
La senioare, mult aplaudată ă fost 
victoria neașteptată a schifului 
antrenat de prof. Garoafa Cante- 
mir. într-o companie de elită, 
această ambarcație, reprezentînd 
clubul Ceahlăul P. Neamț a reușit 
să cucerească titlul de campioană 
republicană la schif 2 fără cir- 
inaci, depășind in ordine echipa
jele Metalul, C.F.R. Timișoara și 
.Voința București.

REZULTATE (în ordinea desfășurării 
probelor) : SENIOARE : schif 8-^-1 : 1. 
C.N.U. (Georgeta Militaru, Venera lo
nescu, iulia Crișan, Carmen Constanți- 
nescu, Stela Popa, Marinela Predescu, 
Gabriela Cengea, Anca Dragnea -p 
Maria Gheață) 23:46, 2. Voința Buc. 
23:48. 3. Olimpia 25:25 ; Schif 4±1 vis- 
le : 1. C.N.U. (Marioara Sîngiorzan,

Bereny, Rodica Herbei, Maria 
4- Ștefania Nițescu) 24:40, 2. 
25:04, 3. Dinamo 25:31 ; schif

schit 4 f. c. râme : 1. Dinamo (A. Mi- 
tarcâ, E. Gall, P. Papp, E. Papp) 32:16,
2. Steaua 33:01, 3. Marina Mangalia
35:51 ; schit 4-j-1 rame : 1. Steaua (P. 
Dona, I. Poteceanu, I. Ocneanu, A. 
Agh + O. Gheorghe) 35:00, 2. Marina 
Mangalia 35:04, 3. Dinamo 35:55 ; schit 
2 vîsle : 1. Steaua (D. Măcriș, N. Popa) 
34:37, 2. Dinamo (G. Gall, I. Tudor) 
35:42, 3. C.N.U. (F. Apostu, M. Țimur- 
lea) 36:14 ; schit 2 t. c. : 1. Dinamo 
(I. Oanță, D. Grumezescu) 36:42, 2.
C.N.U. (C. Ambrozie, D. Tănase) 37:27,
3. Steaua
schit 2-J-1 
S. Tudor , —
Politehnica Tim. (G. Știr, I. Precnea -|- 
A. Bugarschi) 40:42, 3. C.N.U. (N. Gio- 
ga, S. Vișner + A. Dumitru) 40:44 ; 
schit simplu : 1. Alexandru Szilasi (Di
namo) 38:41, 2. Vasile Nicolae (Steaua) 
40:12, 3. Nicolae Ghiuchici (Dinamo)
41:41.

(R. Pall, S. Ristea) 38:22 ; 
: 1^ Dinamo (P. Ceapura,

L. Lovrenschi) 38:02, 2.

Vasile TOFAN

(Metalul) 14:42,6; 10 km 
Caralosifoglu (CAU) 

(S) 44:19,8, N. 
4x100 m -. CAU 
Sebestien (S)

L.
L. Pescaru
(D) 44:47,8;

m g: E. 
m g: D. Melinte (CAU) 
Suciu (S) 52,5; 3 000 m

lungi- 
(R) 7,68 m, V.

C. CorbU (S) 7,49

41,8; 
14,2; 
52,4, obst 
me: 
Jurcă (S) 7,61 m, , .
m; înălțime; Ș. Ioan (D) 2,12 m, 
M. Purice (S) 2,03 m ; prăjină: N. 
Ligor (CAU; 5,00 m, D. Piștalu (D) 
4,80 m; triplusait: C. Corbu 16,00 m, 
Ș. Ciochină (CAU) 15,79 m, D. Ior
dache 15,51 m; greutate, M. Iordan 
(D) 16,99 m, C. Csakany (Cluj)
16,49 m; disc: I. Nagy (S) 56,56 m, 
V. Sălăjan (B) 54,52 m. Z. Heghe- 
duș (B) 54,32 m; suliță: C. Roma- 
nluc (CAU) 72,16 hi ; ciocan: T. 
Stan (D) 68,64 m-nou record (v. rec. 
68,06 m);

FEMININ — 100 m: Valeria Ște
fănescu (D) 12,0, Viorica Enescu (S) 
12,1 Mariana Condovicl i .
200 m: Viorica Recu (R) 25,2,_Olga 
Ciobanu ,——... ’ l
Bădescu (R) 56.0, Liliana I.eau (A) 
56,4; 800 m: Ileana Silai, (C) 2:06,4; 
1 500 m : Maria Lincă (M> 4:30,9;
4x100 m: Rapid 48,5, Iași 43,9; 100 m 
g : E. Mirza (D) 14,0; lungime: V. 
Ștefănescu 6,35 m, Dorina Căti- 
neanu (CAU) 6,19 m (r.p.), Marla 
lonescu (S) 6,10 m, Cleopatra Far-
caș (I) 6,00 m; înălțime: Virginia
loan (R) 1,82 m, Erica Teodorescu
(I) 1,78 m, Roxana Vulescu (CAU) 
1,74 m; greutate: Valentina Cioitan 
(X) 17,16 m. Mihaela Loghin (CAU) 
15,35 m; disc : Argentina Mems 
(D) 64,24 m. Olimpia Cataramă (A) 
56,40; suliță: Eva Z&rgd (C) 55,84 m, 
Ioana Stancu (D) 51,54 m, Elisabeta 
Prodan (CAU) 50.28 m.Clasament după prima etapa : 
1. CAU București 265 p (190 — mas
culin și 75 ------ - °
București 213 
București- 190 
p (58—55), 5.
6. Cluj 96 p .
(24—64), 8. Metalul 81 p 
Brașov 48 (42—6).

(lași) 25,3; 400

—feminin) 
p (152—61), 
(165—25). 4. 
Argeș 109 
(45—51), 7.

(M> 12,1;
m: Doina

2. Dinamo
3. Steaua 
Rapid 113 

p (20—39), 
Iași 88 p 
(36—43). 9.

Adrian VASILIU

CROSUL TINERETULUI"
(Urmare din pag. 1)
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DIVIZIA A
ETAPA A XXVI

GIULEȘTENII AU RENĂSCUT DUPĂ PAUZA
După spectaculoasa răsturnare 

de scor din jocul de deschidere, 
tribunele erau pregătite pentru... 
senzații tari. Și, mai cu seamă că 
ploaia continua să pună la grea 
încercare pasiunea pentru fotbal,1 vioaie la revenirea de la cabine, 
„vedeta” era așteptată cu mari Ea va domina insistent acest al 
speranțe. N-a fost tocmai așa, mai doilea act. obligînd pe dinamo- 
exact spus a fost pe jumătatea • viști la mari eforturi spre a 
Prima repriză a prezentat pe Di-> ’ menține mininția diferență de pe 
namo mai bine organizată în ăn* ■; tabela de marcaj. Dacă în prima 
samblu, stăpînind centrul terenul- i repriză, suporterii rapidiștilor tre

cuseră prin mari emoții în min. 
20, 21, 23, 29, 33 și 36, acum e 
rîndul simpatizanților echipei din 
șos. Ștefan cel Mare să simtă e- 
moția fazelor create de atacantii 
din Giulești la buturile lui Cavai 
în min. 46, 50. 64, 73. Minutele se 
scurgeau și Dinamo continua să 
evite golul egalizator. Ba, în min. 
80, Dumitrache e singur în careul 
mic dar ratează, pin faza imediat 
următoare, Dinu trimite greșit Ia

a rezistat pînă spre finalul primei 
• părți.

Pauza a daț — parcă — forte 
doar unei singure echipe, Rapid, 
care arată foarte proaspătă și

DINAMO
RAPID 1

lui. acționînd mai des spre ca
reul de 16 metri al feroviarilor^ 
Am scris „spre" și nu „în" careul

le : 
Elena 
Kabat 
Voința
4-ț-l rame : 1. Metalul (Mariana Nimu, 
Juliana Balaban, Aurelia Marinescu, Va
leria Avram -|- Maria Șoneriu) 25:41, 2. 
Olimpia 25:57, 3. Politehnica Tim. 26:10 ; 
schi! 2 vîsle (rezultate neoficiale) : 1.
U.T.A. (Elisabeta Lazăr, Mariana Luca- 
ciu) 25:16, 2. C.N.U. (Teodora . Boicu, 
Gherghina Preda) 26:13, 3. Voință Buc. 
(Violeta lonescu, Denisa 1 Calefariu) 
26:54 ; schit 2 f. c. : 1, Ceahlăul Pia
tra Neamț (Elena Avram, Angelica Cher- 
tic) 27:53, 2. Metalul (Corhelia Neacșu, 
Marilena Ghiță) 27:59, 3. C.F.R. Tim. 
(Filigonia Toi, Florica Stoica) 28:41 ; 
schit simplu : 1. Maria Micșa (C.F.R. 

Timișoara) 27:44, 2. Doina Bardaș (Vo
ința Timișoara) 28:16, 3. Paulina Saca- 
lov (Metalul) 30:40 ; SENIORI : schit 
8-j-l : 1. Steaua (V. Tudor, E. Laca- 
toș, A. Kapornyai, D. Nimu, G. Purca- 
ru, I. Matei, M. Naumenco, V. Albeș -j- 
F. Sandu) 30:08, 2. Dinamo 31:33, 3. 
Marina Mangalia 33:37 ; schit 4 visle 
f. c. : 1. C.N.U. (C. Patru, M. Roman, 
1. Dospinescu, N. Oprișan) 31:21, 2.
Steaua 31:42, 3. Politehnica Tim. 36:22 ;

La fiecare 20 de minute s-a dat 
cite un start. In intervalul dintre 
două alergări numărul mare de 
bucureșteni veniti în Piața Scîn- 
teii se perindau fie prin fața me
sei pe care erau expuse trofeele 
ce urmau a fi oferite cîștigătorilor, 
fie ascultau știrile interesante fur
nizate de organizatori, fie intrau,' 
pur și simplu, în vorbă cu concu- 
renții. Un nou zgomot de pistol. 
Au plecat în, cursa de 3 000 de me
tri băieții de la categoria de vîrstă 
peste 19 anii Avem un scurt răgaz 
pentru a-i solicita o scurtă decla
rație tovarășului profesor Victor 
Firea, secretarul general al Fede
rației române de atletism. „Ca Ia 
edițiile precedente ale «Crosului
tineretului», ni s-a oferit și de . 
data aceasta prilejul depistării 
cîtorva elemente de care, în mod 
sigur, vom auzi în viitorul nu prea 
îndepărtat. Oricum, competiția se 
bucură de un mare succes în rîn-

duî tinerilor de cele mai diverse 
profesii".

Cîștigători. Fete 15—16 ani (800 
m) : 1. CORNELIA ALBU (Dolj) ; 
2. Lucia Filip (Sibiu) ; 3. Elena 
Tufeanu (Argeș) ; 17—19 ani (1000 
m) : 1. MARIA PETRA (timiș) ;
2. Maria Oprescu (Argeș) ; 3. Lu
minița Opriș (Gorj) ; peste 19 ani 
(1000 m) : 1. MARIA MOȚ (Ti
miș) ; 2. Profira Lungu (Bucu
rești) ; 3. Rada Gherase (Galati) ; 
băieți 15—16 ani (1 500 m) : 1. V. 
CO JAN (Cluj) ; 2. V. Riți (Cluj) ;
3. P. Georgescu (Prahova) ; 17—19 
ani (2 000 
(Arad) ; 2.
P. Dinescu 
(S 000 m) : 
2. Șt. Nae 
col (Brașov), 
dețe : 1. 
Brașov.

m) : 1. T. MOCUȚA
M. Gaici (Timiș) ; 3. 
(Argeș) ; peste 19 ani 
1. G. SZABO (Cluj) ; 

(Dîmbovița) ; 3. M. Vi-
Clasament pc ju- 

Prahova ; 2. Gorj ; 3.

I
I

I
I
I
I
I
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HI PIS f
miram

I

I
COMPETIȚII

LUPTE NOII CAMPIONI 
LIBERE (TINERET). Sala 
pia din Timișoara a
duit finala campionatului 
țional de lupte libere (tineret), la 
care au participat 192 de concurenți. 
Iată noii campioni ai țării: Cat. 48 
kg — Gh. Gheorghe (Petrolul Plo
iești) ; 52 kg. — I, Arapu (Steaua): 

Anghcl (Steaua); 
Dobronel (Dinamo

LA
O lini- 

găz- 
na-

57 kg
62 kg. 
Brașov), __ 
Aurii Lugoj); 
(Steaua); «2 
colina Iași);
(Steaua); 100 
colina Iași); ... _
(C.F.R. Timișoara). Clasament 
cluburi: 1. Steaua 39 p, ” ~
roșu Brașov 25,5 
Brașov 22 p. (P.
județean).

HANDBAL surprize 
Vizia A. Cea de 
etapă a diviziei A _  ____
bal a adus cîteva surprize, printre 
care se numără victoria Textilei 
Buhuși la Iași, în fața Universității, 
și rezultatul de egalitate reușit de 
CSM Sibiu în compania Construc
torului Timișoara. FEMININ, Seria 
I: I.E.F.S. — Mureșul Tg. Mureș 
11—10 (5—3), ,,U“ București — Voin
ța Odorhei 15—10 (8—5), Rulmentul
Brașov — Confecția 7—13 (3—0); Sc
ria a Il-a: „U" Timișoara — Rapid 
București 20—15 (12—4), „U" Iași — 
Textila Buhuși 9—17 (1—7)!, CSM
Sibiu — Constructorul Timișoara 
9—9 (3—6)! MASCULIN, Seria I: „U" 
Cluj — steaua 16—26 (7—12), ASA
Tg. Mureș — Dinamo București 7—9 
(4—7), Știința Bacău — Independen
ța Sibiu 29—10 (14—3); Seria a II-aî 
CSM Reșița — Poli Timișoara 12—14 
(6—9), Minaur Baia Mare — CSU 
Galați 15—14 (7—8!), „u« București— 
Dinamo Brașov 8—12 (4—5).

„ SPORTUL STUDENȚESC — STEAUA 4—4, IN DIVIZIA 
A. Simbătă și duminică s-au disputat 
partidele etapei a a XVH-a. S-au în
registrat mari surprize, printre care 
egalul dintre lidera plasamentului, 
Steaua șl capricioasa formație a 
studenților bucureșteni, Iritrtngerea 
ialx D n,37.‘?.,1,1 Gloriei echipărară veleități, ca și victoria penulti- 

,Cl?sate JCSM slblu> 1» lași- Dar iată rezultatele tehnice; Sportul

• G.
- Gh. _______ ,______
68 kg. — Cl. Zahler (Vul- 

74 kg — M. pircălăbu 
kg. — V. Țigănaș (Ni-

90 kg — I. Dumitru 
kg — S. Morcov (Ni- 

+100 kg — V. Enache 
pe 

•, 2. Steagul 
p, 3. Dinamo 

ARCAN-coresp.

Vulcan — Gri vița Roșie 6—12 (6—3); 
Gloria — Dinaixbo 9—6 (6—3) !j Po
litehnica Iași — CSM Sibiu 3—6 
(3—3) !; Rulmentul Bîrlad — Știința 
Petroșani 8—0 (4—0); Chimia Năvo
dari — Agronomia Cluj (meciul nu 
a avut loc deoarece clujenii ‘au re
fuzat să joace, nefiind la teren un 
medic delegat); Farul Constanța — 
Universitatea Timișoara (la scorul 
de 0—0, în min. 15, timișorenii s-au 
retras de pe teren). Alte amănunte 
— în ziarul de inline.

In di- 
a VH-a 

de hand-

VOLEI REZULTATE DIN „CUPA 
FEDERAȚIEI". La București, B_. Mare, 
Galați și Craiova s-au desfășurat par
tide contînd pentru prima fază a 
„Cupei federației". Iată rezultatele 
înregistrate: BUCUREȘTI: steaua — 
I.E.F.S. (m) 3—0, Constructorul —
I.E.F.S. (f) 3—1, Medicina București— 
Rapid (f) 3—2; B. MARE (mascu
lin): Explorări B. Mare — „U" Cluj 
3 0, „U" Cluj — Politehnica Timi
șoara 3—1, Explorări — Politehnica 
3—0; GALAȚI (masculin): C.S.U.
Galați — Universitatea Craiova 3—2, 
Universitatea Craiova — Viitorul 
Bacău 3—0, C.S.U. Galați — Viitorul 
Bacău 3—1: CRAIOVA (feminin); 
Penicilina Iași — Universitatea Cra
iova 3—0, C.S.M. Sibiu — Univer
sitatea Timișoara 8—2, Penicilina — 
C.S.M. 3—0, Farul — Universitatea 
Craiova 3—2.

La masculin s-au calificat în tur
neul pentru locurile 1—6 formațiile 
Steaua, Rapid. Explorări B. Mare, 
C.S.U. Galați și Universitatea Cra
iova. La feminin turneele primei 
faze continuă.

Prima alergare de fond a anului a 
presupus din capul locului prima vic
torie a lui Gabarit, știute fiind prefe
rințele acestui excelent campion pentru 
asemenea parcursuri. El nu și-a dezamă
git suporterii și a cîștigat net la finiș. 
De remarcat a treia victori© consecutivă 
a lui Rigo, succese frumoase repurtate 
de Artizan și Ris și eclipsa persistentă 
din primul loc a cailor antrenați de 
Gheorghe Tănase - care indiscutabil 
este cel mai bun profesionist al turfului 
— care din 49 de curse n-au trecut ni
ciodată biruitori potoul. REZULTATE 
TEHNICE : cursa I : Malmezon (Tr. 
Dinu) 33,7, Vasca simplu 3, ordinea 26, 
--— : Sfătoasa (Al. Nacu) 33, Jug

10, ordinea 14, cursa 
Oană) 30,2, Robson, 
6, ordinea 15 ; cursa 
Marinescu) 29,8, Ornic 
24, ordinea 64, triplu- 

V : Gabarit (V.

cursa II : 
simplu 3, event 
III : Rigo (I. 
simplu 7, event 
TV : Artizan (Tr. 
simplu 5, event 
cîștigător 46, cursa . _______ ,
Gheorghe) 25,5, Rapsod, Nuvela simplu 
2, event 23, ordinea ’ 7, triplucîștigător 
85, ordinea triplă 89 ; cursa VI : Rîs 
(G. Avram) 28,4, Măcieș, simplu 4, e- 
vent 12, ordinea 16, triplucîștigător 242 ; 
cursa VII : Satin (G. Avram) 36,6, Oc
naș, simplu 3, event 13, ordinea 29. 
Pariul austriac s-a ridicat la suma de 
lei 26 260 
tine, cu 
a iei 691

și a fost cîștigct de 9 bule- 
19 combinații cu cite 6 cai, 
fiecare. Report 13 131.

Niddy DUMITRESCU

PRONOSPORT
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mei clasate (CSM Sibiu)ji T bl* 4 <"» 4- H S. —
Uudențeso — steaua > 4-H

BASCHET PENULTIMUL TUR
NEU MASCULIN AL DIVIZIEI Aî 
grupa 1—6: Steaua : 77—76 (58—33)
cu Dinamo, 87—62 cu Farul, 99—2.3 
cu ,,U“ cluj ; Dinamo : 91—75 cu
„U" Timișoara, 96—84 cu Farul ; 
Universitatea Cluj: 76—85 cu I.E.F.S, 
69—62 cu • ,,U“ Timișoara; I.E.F.S. : 
73—66 cu Farul, 72—98 cu „U“ Ti
mișoara ; grupa 7—12: I.C.H.F. : 79— 
77 cu Politehnica București, 81—74 
cu Rapid. 74—61 cu Voința Timi
șoara; Politehnica Cluj: 66—75 cu 
C.S.U. Galați, 56—69 cu Politehnica 
București, 65—66 cu Rapid; Rapid: 
78—73 cu Voința Timișoara; Voința 
Timișoara ; 61—62 cu C.S.U. Galați; 
Politehnica București: 70—71 cu 
C.S.U. Gala#.

AȘA ARATA O VARIANTA CU 13 
ZULTATE EXACTE LA CONCURSUL 
CIAL PRONOSPORT, ETAPA

1974
Dinamo — Rapid 
Steaua — Sportul st,
A.S.A. Tg. M. — Steagul 
Jiul — Politehnica Tim.
C.F.R. Cluj - „U- Cluj 
Politehnica lași - Petrolul

” - S.C. Bacău
U. T. Arad

C-ța

DIN 5

RE- 
SPE- 
MAI I

I.
II.

III.
IV.
V.

VI.
VII.
VIII.

IX.
X.

XI.
XII.
XIII.

x.
1
x,
1
X«
1
1
1
1

2

2 I
2

C.S.M. Reșița —
Univ. Cv. .. .

F. C. Argeș - F. G 
Genoa — Milan 
Lanerossi — Cagliari 
Roma — Juventus 
Torino — Lazio

Fond de ciștiguri : 704 250
Plata cîștigurilor se va face 

talâ începînd din 14 mai ____  _
iulie, în țară aproximativ din 18 mal 
pînă la 5 iulie 1974 inclusiv, iar prin 
mandate poștale începind aproximativ 
din 18 mai 1974.

X
1

r. x
1
x
1
1
1
1

ANULAT
x
1
1

lei 
în 

pînă

1
1

2

Caph
Io 5

I
I
I
I
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Stadionul „23 August" ; teren 
moale ; timp ploios ; spectatori, 
aproximativ 40 000. Au marcat : DINU 
(min. 45), NEAGU (min. 81). Raport 
de cornere ; 8-4. Raportul șuturilor 
la poartă : 15-11 (pe spațiul porții : 
5-8).

DINAMO ; Cavai 9 - Cheran 7, 
Sâtmăreanu II 8. G. Sandu 9, Delea- 
nu 8 — Dudu Georgescu 7, Dinu 7, 
Nunweiller 6 — Lucescu 7, Dumitra
che 6, Gojgaru 6 (min. 78 : Custov).

RAPID : Răducanu 8 - Pop 9, Nițâ 
7, FI. Marin 8, Iordan 6 - Angelescu 
9, M. Stelian 8, Petreanu 6 (min. 65: 
Manea 6) — Nâsturescu 6, Neagu • 8, 
Bartales 6 (min. 46 ; Pleșoianu 7).

A arbitrat K. GHEMIGEAN 
ajutat la linie de Fr. Co

loși și î. Paraschiv (toți din Bucu
rești).

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

portar, Neagu interceptează și 
Golul a venit în acest mod, 
fotbal, și jucătorul care ob 
avantaj pentru echipa lui a 4 
și copărtaș la egalizare. T. 
la fotbal... Egalitatea avant; 
pe dinamoviști, depășiți in a 
parte a meciului, și arătînd 
zistentă slabă, ceea ce i-a 
să acționeze fără luciditate îi 
unui adversar renăscut după 
din propria slăbiciune manif 
în actul întîi și care a avut 
mari situații de marcare, 
golul lui Neagji. ,

Eftimie IONES

eșoianu 7) •
GHEMIGEAN

$
L‘

de pedeapsă pentru că barajul li
niei defensive feroviare a funcțio
nat destul de bine și — astfel — 
dinamoyiștii au trebuit să se mul-,' 
tumească mai cu seamă cu încet/' 
carea de la distanță a lui Rădfi'- 
canu, reintrat în formație după 
episodul neplăcut care i-a anulat 
turneul sud-american. Se părea că,‘ 
în ciuda, unei superiorități Vizi
bile, scorul , va rămîne alb dar, țn 
ultimul minut al reprizei, un „un. 
doi" decis și inspirat Dudu Geor
gescu — Dinu se termină cu un 
șut plasat și puternic al ultimu
lui : 1—0. Astfel s-a marcat sin
gurul gol al reprizei în care a- 
părarea feroviară a luptat mult și

O EGALITATE

CLUJ, 5 (prin telefon).
La Cluj, ou cîteva ore înaintea 

jocului a plouat cu găleata, uneori 
chiar cu grindină. A plouat vreo 20 
de minute și în prima repriză. Pe 
teren însă sub un cer cu un splen- 

( did curcubeu, a fost un lair-play 
’fără cusur. In acest meci partenerii 
au avut de făcut eforturi pentru 
a-și menține echilibrul în teren da
torită gazonului alunecos. In rest, 
credem că spectatorii au fost mul
țumiți de scor, atrași de realizarea 
.acestuia șl pe alocuri, poate, su- 
p.iraț; de mdlte i-atări pe care nu 
are rost șă Ic enumerăm.

Au fost șl goluri frumoase (pri
mul al lui Suciu, apoi cel al lui 
.Hurloi și 'ultimul, al iul! Coca), dar 
și .unele stupide (autogolul iul 
Suciu' — e o performanța să des
chizi scorul șl tot tu să egalezi 1 

, țuația !), datorate unor greșeli 
plasament, sau de transmitere 
balonului.

si
de

a

DIN NOU SPERANȚE ÎN COPOU

POLI IAȘI 2(1)
PETROLUL 0(0)

IAȘI, 5 (prin telefon).
Tonul partidei l-a dat forma

ția ieșeană, ambiția ei de a reali- 
za acea normă de 12 puncte aca
să și de a mai „ciupi" și ceva de 
afară, pentru supraviețuirea în 
Divizia A, este demnă de laudă. 
Studenții i-au supus la o presiu
ne aproape continuă pe ploieșteni, . 
dar ofensiva echipei gazdă s-a 
oprit cu regularitate în preajma 
careului de 16 m. unde oaspeții 
s-au apărat cu exactitate, dubla
jele funcționind ireproșabil, dar 
numai pînă în min. 17. Atunci a 
intervenit o inexactitate a lui 
Țaporea. care a pierdut balonul 
la Marica. ieșeanul a făcut o 
cursă de unul singur pînă 
colțul dii. „ ' ' ’ ' . .
trimis ol pasă înapoi șl Lupulescți 
a desfehir 
durea' 
ploieșteni. Același Marica are oca
zia (min. 28) să majoreze scorul, 
dar Rămureanu trimite în corner.

Jocul este întîrjit, „Poli" depă
șind la Capitolul combativitate pe 
partenera sa. care n-a mai reali
zat, în ansamblu, jocurile bune 
din etapele precedente. în min. 
40. tribunele îngheață. Pisău tri- 
mitînd pe lîngă poartă balonul 
servit de... Toacă 1 Deși echipa lui 
Oană domină, ea se joacă cu ner
vii spectatorilor, ratînd prin Spi
rea o mare ocazie (min. 50). nu 
înainte însă ca Ștefănescu să șu- 
teze, pe contraatac. în bara trans
versală.

Al doilea gol al Ieșenilor este 
realizat de Marica (min. 60), prin- 
tr-o reluare impecabilă la centra
rea lui Incze. Jocul este foarte 
disputat, dar fragmentat de unele 
faulturi și obstrucții comise de o 
parte și de cealaltă. La unul din 
acestea. Pisău este împiedicat de 
Stoiceșcu în careu și Gr. Birsan, 
apucînd să fluiere, acordă lovitura 
liberă de la 16 m ! Pînă la fina
lul partidei, Rămureanu mai este 
solicitat de cîteva șuturi pericu
loase și Petrolul se recunoaște în
vins pe drept de un adversar ca-

, ieșeanul a 
unul singur pînă în 

stingă al careului mic, a

fecorul șutind prin „păr 
de picioare a apărătorilor

!

Stadionul „23 August*; teren alune
cos ; timp înnorat; spectatori, apro
ximativ 7 000. Au marcat : LUPULES- 
CU (min. 17), MARICA 
Raport de cornere : 7-5. 
turilor ia poartă : 16-16 
porții : 8—5).

POLITEHNICA : Costaș 
6 (min. 60 Romilă I < 
Stoiceșcu 7, Micloș 7 ■ 
Romilă II 8, Simionaș 8 — Incze 7, 
Lupulescu 7, Spirea 6.

PETROLUL : Rămureanu 7 — Gru
ber 6, Țaporea 7, Ciupltu 7, Popa 6 
— Culda 7 (min. 70 Rădulescu 6), 
Crîngașu 7, Cuperman 6 (min. 46 : 
Istrătescu 6) —i Ștefănescu 8, Pisău 
6, Zamfir 6r .

A arbitrat GR. BIRȘAN* a-
kitat la linie de T. Trofin - și V. Pa- 
ladescu (toți din Galați)/.

Trofeul Petschovschi : 10ș
La tineret-rezorve : 1-0 (î-0);

(min. 60). 
Raportul șu- 
(pe spațiul

) 8 — Anton
6), Toacă 6,
— Marica 9,

re l-a depășit la capitolul voință 
Si luptă.

Stelian TRANDAFIRESCU

ECHITABIL
Stadionul C.F.R. ; teren alune 

îmbibat cu apa ; timp — a pl 
torențicl înainte de joc ; specta 
aproximativ 8 000. Au marcat : SU 
(min 7), SUCIU (min. 49 — autoc 
ADAM (min. 54), HURLOI (min.’ 
.......... ................ — COCA (min.

: 5-6. Rapt
15—11 (pe sp<

ȚEGEAN (min. 70), 
Raport de cornere 
șuturilor la poartă : 
porții : 5—6).

C.F.R. : Moldovan _ ,
62 : L. Mihai 5), Dragomir 5, Si 
5, Roman 6 — M. Breton 5, Țeg 
5, Boca 5 (min. 75 : Moga 5) — 
șan 5, Adam 5, Petrescu 6.

»U“ CLUJ : Lâ zărea nu 4 - Para 
5, Pexa 5, Fonea 5, Ciocan 6 - 
ca 5, Hurloi 6, Suciu 5 (min. 
Bichescu) - Coca 6, Mureșan 5, I 
bu 5,

A arbitrat EM. PAUNESCU (Vas 
ajutat la linie de V. P 

și T. Oniga (ambii din lași).
Trofeul Petschovschi : 10.
La tineret-reierve ; 0—2 (0-0).

Repetăm, în această după-an 
la Cluj, ne-a plăcut sportiv; 
din teren, dar, parcă, a lipsit 
biția caracteristică meciurilor 
miză. „Remiza" împăca pe toat: 
mea și așa s-a și terminat )c 
Față de partida din tur, în 
echipele și-au împărțit pun 
acum diferă doar scorul. Atur 
fost 2—2, acum 3—3, după cai 
,,U" și C.F.R. rămîn niai de 
cu glndurile și proiectele lor. 
pinde ale cui se vor realiza...

Constantin ALE]

DECIZIA PD
PITEȘTI, 5 (prin telefon).
Urmare a deosebitului ap] 

cu care au început partida, p 
tenii reușesc încă din min. 1 
deschidă scorul : urcat în 
tînărul fundaș Nedelcu (care . 
să fie unul dintre cei mai 
jucători ai partidei) ax cei 
splendid și Radu, țîșnit pe 1 
fundașii centrali constănteni, a 
trodus, cu capul, mingea în po. 
Zece minute mai tîrziu, cor 
— oarecum — cursului joc 
oaspeții restabilesc echilibrul 
tabela de marcaj : Tănase, tr 
pe partea stingă, insistă la o

Dominare netă, dar fără efec
TG. MUREȘ, (prin telefon).
Nici 1a Tg. Mureș, in fata for

mației locale A.S.A., decisă 
cîștige întîlnirea, Steagul roșu 
părăsit terenul învinsă. De data 
aceasta, jucătorii brașoveni au ob
ținut punctul cu prețul unor deo
sebite eforturi făcînd aproape 80 
de minute risipă de energie, apă- 
rîndu-se strict, am spune eroic, 
aproape cu tot efectivul. Chiar și 
atunci cînd toată lumea vedea 
mingea în plasa porții apărată de 
Purcaru, un cap sau un picior 
salvator al fundașilor, sau inter
venții de ultim moment ale por
tarului brașovean au făcut ca des
chiderea scorului să nu se pro
ducă, spre deziluzia spectatorilor 
mureșeni. Factorul determinant al 

■.rezultatului de la Tg. Mureș con
stă , în „ sobrietatea, i combativitatea 
și Siguranța defensivei brașovene, 

’ dar și. în. iji,decizia și 'înfîrzierea în 
știi , a'. îșaîntașilor mureșenii, care 
au prelungit lp infinit acțiunile , de

pe spatii restrînse, fără reușiți 
fața unei apărări supranume:

In prima parte a întîlnirii 
săracă în faze de poartă — par 
a avut un aspect ceva mai e 
librat, presărată cu foarte m 
întreruperi de joc datorită t 
faulturi în lanț. De fapt, în 
mele 45 de minute am conseîr 
doar două șuturi puternice, aml 
expediate de Boloni (min. 
și 45).

Repriza a doua a fost la disi 
tîa jucătorilor mureșeni care și 
masat adversarul în propria ju 
tate de teren, au atacat contir 
dar n-au putut avea satisfa 
înscrierii golului victorios. Prii 
cele mai mari ocazii notăm 
cele ratate de I. Mureșan;: (r 
53, 57 și 65), Pîslaru (min. 
Naghi (min. 89) și Hajnalif (r 
90). în ultimele secundei ale . i 
tidei, la singurul contraatac 
oaspeților, Pescaru aflatisingur 

• interiorul careului a șutșut șlț d 
ataC| complicindu-se îa (combinații ar, fi înscris, ar fi fosft <j

să 
n-a
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SPECTACULOASĂ RĂSTURNARE DE SCOR
Stadionul „23 August"; teren bun 

în prima repriza, apoi alunecos ; •: 
timp închis, ploaie dupâ pauză;* 
spectatori, aproximativ 40 000. Au 
marcat : NASTASE (min. 44, 52 și i 
69), RADUCANU (min. 81), respectiv 
TANASESCU (min. 10), LEȘEANU 
(min. 27). Raport de corner» : 6-42.. 
Raportul șuturilor l« poarta : 17-18 
(pe spațiul porții : 10-6).

STEAUA : lordache 7 - Sâtmărecnu 
7, Smarandache 7, Sameș 7, Cristache 
6 (min. 28 : N. lonescu 7) — 'Bon 
Ion 7, Dumitriu IV 7 — Tătara 7, 
Nâstase 9, lordânescu 8 (min. 46 : 
Râducanu 8), Radu 6.

SPORTUL STUDENȚESC : Suclu 7 - 
Tanosescu 6, Mândoiu 6, Ciocrrlan 4, 
Manea 6 - Kassai 5, O. lonescu 6 
- Leșeanu 7; Chihaia 6, M. Sandu 
6. I. Constantin 5 (min. 56 : Lucaci 
5).

A arbitrat AL. PÎRVU
ajutat ia linie de C. krfcia ți D- 
Ghețu (toți din București).

Cartonașe galbene : Sameș. 
Trofeul Petschovschi : 10. 
La tineret-rezerve : 0-0.

Pînă în penultimul minut al 
primei reprize, cînd scorul era 
încă favorabil studenților cu 2—0, 
nimic din desfășurarea jocului nu 
anunța victoria lejeră pe care 
avea s-o obțină pînă la urmă 
Steaua !

După ce avuseseră de făcut fa
ță. ta debutul partidei, unui asalt 
bine condus de Iordănescu (care a 
șutat în bară in min. 3). studen
ții și-au regrupat 
organizat ceva mai 
și — făcând eforturi 
re aveau «ă-i coste 
ziu — au deschis scorul prin Tă- 
nășrowi, la o fază creată in urma 
unui corner. In min. 27. lansat pe 
centra de Manea, Leșeanu a în
scris al doilea gol și în continu
are Sportul studențesc a condus 
jocul, fără a reud Insă o mărire 
a avantajului. A venit insă acel 
minut 45, cu golul spectaculos 
marcat eu capul de NIatase, în 
urma unei lovituri libere indirec
te aba executată de Titani șl — 
in timpul pauzei — toată lumea 
a fost de acord că meciul este 
departe de a ■ jucat

A doua jumătate a partidei în
cepe odată eu o ptoeie violentă 
care face terenul foarte alunecos. 
Plusul de tehnicitate al jucătorilor 
de la Steaua, ușurința cu care ei 
se deplasează gi ae demarcă acum, 
face ca aspectul jocului să se 
schimbe, in noile condiții. In plus. 
Sportul studențesc dă semne de 
oboseală, nu mai poate face fată 
atacurilor percutante inițiate mai 
ale» pe centru de Năstase și Ră-

forțele, și-au 
bine apărarea 
deosebite, ca- 
tasă mai tir-

steaua!
SP. STUDENȚESC 2(2)

ducanu și egalarea vine firesc, 
fiind obținută tot de Năstase. In 
mare dispoziție, același Năstase 
își aduce echipa în avantaj și tot 
el creează faza din care Rădu- 
canu fixează scorul partidei.

A fost, în ansamblu, un meci 
plăcut. Nu numai prin neobișnui
ta răsturnare de scor, ci și prin 
spectaculozitatea unor faze, crea
te mai ales de steliști care, în a 
doua parte a întîlnirii, au acțio
nat mai dezinvolt, 
nut, variat, căutînd 
mingi în adîncime 
speculeze greșelile 
vulnerabile în special pe centru, 
în acest fel. Steaua a obținut o 
victorie meritată, 
mătatea a doua 
aparținut mult mai 
ținuseră partenerei' 
cere primele 45 de minute.

atăcînd susți- 
poarta prin 

și știind să 
unei apărări

pentru că ju- 
a meciului i-a 
net decît apar- 
sale de între-

Rodu URZICEANU

UNI V. CRAIOVA 3(1)
U. T. ARAD 0(0) VICTORIE LEJERA A GAZDELOR

• ® e
,-ăr părea că lupta pa
sionantă pentru titlu s-a 
decis in această primă 

săptămină de mai. Să fie oa
re o răsplată pe care primă
vara o acordă tinereții ? Voa- 
te„.

Cert este că Universitatea 
Craiova, care a căzut la Con
stanța precum englezul Cliatta- 
way în faimoasa cursă cîști- 
gatâ de Zatopek la Helsinki, a 
reușit să se ridice imediat și 

ritm, 
semn

CRAIOVA, 5 (prin telefon).
Mai bine de o jumătate de oră, 

zecile de mii de spectatori au stat 
ca pe ghimpi. Favoriții lor domi
nau dar jocul nu le mergea, întru- 
cit, pe de o parte, la mijlocul tere
nului se greșeau multe pase, iar pe 
de alta, „pivoții** din linia întîi, an
gajați mult prea des cu baloane 
inalte, in careu, nu eîștigau due
lurile aeriene cu Kukla, Pojoni și 
Purima, al treilea fundaș central 
al arădenilor în fața porții lui 
Iorgulescu.

S-a întîmplat ca în min. 15, ar
bitrul Rainea să nu acorde penal- 
ty-ul la faultul clar, comis în 
careu de Popovici asupra Iui 
Marcu, și starea de tensiune a 
crescut și mai mult în tabăra 
gazdelor, stare speculată la ma
ximum de formația oaspe prin 
ale el, țesături de pase la mijlocul 
terenului, ce își propuneau să ta
ie tempo-ul liderului. Apoi. In 
min. 25, Universitatea Craiova l-a 
pierdut pe Marcu țresimțindu-se 
de pe urma faultului comis asu
pra lui de Popovici, a fost nevoit să 
părăsească terenul), dar, din min. 
3b, cînd „albaștrii*4 vor reuși des
chiderea scorului, spiritele se vor 
calma. Faza golului a avut acu
rateța și nerv : Bălan, lansat pe 
partea stingă, a fost vizat cu o 
minge lungă, a restituit-o din să
ritură. cu capul, lui Oblemenco, 
care l-a găsit din nou pe Bălan, 
deplasat între timp spre direcția 
porții ; un șut din fuleu, mingea 

* expediată puternic a trecut din-

tr-im stilp ta celălalt, de unde a 
ricoșat in plasă : 1—0.

Tribunele Centralului sînt acum 
un vulcan ta erupție și 
suporteri, eliberați din 
rea emoției, eer ta cor

30 000 de 
strinsoa- 
golul al

55, șutul Iui puternic va trimite 
de la circa 30 m balonul sus la 
păianjen. La acest scor va urma 
o perioadă de joc foarte bun cra- 
iovean (cînd Bălan va rata și o 
ocazie), apoi U.T.A. se va decide, 
în sfîrșit, să atace mai mult, ra- 
tînd (min. 64 prin Pojoni) o bună 
ocazie de a înscrie.

Cheorghe NICOLAESCU

să continue in același 
fără să marcheze vreun 
de dezechilibru.

Derby-ul de miercuri 
ne, fără îndoială, un 
dar chiar dacă distanța 
reduce ia trei puncte, I 
pentru campionat are 
un maro favorit, un _____
mai detașat, poate, decît în zi
lele în care conducea eu șap
te puncte.

Acest retur a fost, pînă a- 
cum, un duel de mare tensiu
ne. Dinamo a pornit in urmă
rirea unui lider greu de ajuns. 
In primele etape, campionii „Ia 
fotografie** au jucat un șah 
pozițional de așteptare, adică 
au adoplat singurul stil posi
bil pentru o echipă aflată din
colo de zenitul său. Craiova a 
dat unele semne de nervozita
te, privind masca oarecum im
perturbabilă a „internaționali- 

Dar iată că această pri
mă săptămină de mai a scos 
Ia iveală nerăbdarea dinamo- 
viștilor, în fond expresia unei 
stări de oboseală acumulată 
de-a lungul anilor. Dinamo și-a 
irosit cele mai multe dintre 
șanse în decurs de numai 90 de 
minute, adică intre minutul 
fatidic de Ia Timișoara și cel 
aproape predestinai din fina
lul jocului cu Rapid, care a 
oferit stadionului eroarea teri
bilă a lui Dinu, adică a jucă
torului care a refuzat, ultimul, 
gindul că totul e pierdut.

Aseară, Ia lumina reflectoa-

rămî- 
derby, 
se va 

bătălia 
astăzi 

favorit

îelor, in timp ce Rapid reve
nea eu toată vigoarea unei 
echipe aflate în primejdie. Di
namo a părut — poate pentru 
prima oară — o echipă peste 
care s-au așezat anii. Aproape 
simbolic apare faptul că Rapid 
a început să zboare in momen
tul în care pe teren și-au fă
cut apariția rezervele Pleșoianu 
și Manea, adică două nume 
care, aproape la fel de simbo
lic, reprezintă ceva mai mult 
decît rezerva nr. 1 a dinamo- 
viștilor : Custov.

Așadar, marele „duel de la 
distanță**, cum s-a obișnut să 
se spună despre duelul Craio
va — Dinamo, pare decis cu 
mult înainte de terminarea a- 
cestui final precipitat de o lun
gă întrerupere, in care echipe
le noastre demonstrează, aproa
pe fără excepție, că suportă 
greu regimul celor două jocuri 
pe săptămină.

La urma urmei, acest duel 
între ieri și azi a fost pigmen
tul unui campionat in care 
plutonul ccl mare avansează 
cu destulă dificultate, cele cî- 
teva sprinturi de circumstanță 
ale unei echipe sau alteia 
nereușind să coloreze o între
cere in care foarte cumpănita 
echipă a Iui Proca s-a consti
tuit într-o adevărată „curte cu 
juri** care judecă micile con
flicte ale campionatului nostru.

Miercuri. în derby-ul Dina
mo — Universitatea Craiova, 
devenit mai curind un duel al 
prestigiului, și poate că toc
mai de aceea mai interesant, 
vom avea în față două echipe 
care, oricum, reprezintă mo
mentul actual al soccerului 
nostru.

Să sperăm că în aceste 90 de 
minute vom putea desluși o 
undă de speranță care, pînă 
acum, s-a furișat, mereu, ca o 
iluzie...

loan CHIRILA

Ă

UNSVEKSfTATIA i Oprea 7 - Nîcu- 
tara 7, Sac 8, t>es©lnieu 8. Berneanu 
7 — Strfmbeantf 7. Bălăci 8 (min. 73: 
ȘtefâiMMCw 7) — Țarălungo 7, Bălan 
9, Obi>m©wca >, Marcu (min. 25 : 
NIțâ 7).

Vi-
6,
6,
6,

U.TJL i lerpUwcB 5 (min. 58 : 
«foc $ - BMm X Kuida «, Pojoni 
Popcriet 5 — Domld© 4, Purima 
Broșowdkt ■ 9 — Axonte 5, Kun 
Trandafllaa 9 (mte. 64: Sima 5).

A wMfval N. RAINEA (Birlad) 
ajuta, ta linte dn M. Mo

ron, p N. Movotana. ambii din Plo- 
taști.

Cartonate galboM : Balad.
Trotout rxhchmchl : 8.
La ttaovat-rererve : 3-0 (1-0).

doilea. îl vor avea imediat după 
pauză, In min. 48, cînd, la o fază 
fixă, mingea trimisă, plasat, peste 
„zid", l-a înșelat și pe lorgules- 
cu. După 3—0, Oblemenco apelea
ză și la execuția de preferință, 
„bomba" de la distanță, și, în min.

INCERTITUDINILE S-AU RISIPIT TlRZIU

IMEI REPRIZE ! F.C. ARGEȘ 2(2)
în apropierea fanionului de colț, 

omb se debarasează de doi adversari, 
teș- apoi centrează, mingea se lovește 

să de un apărător piteștean și ajunge 
itac, la Caraman care înscrie din a- 
ivea propierea punctului de 11 m. Ega- 
>uni larea nu frînează însă elanul o- 
trat fensiv al gazdelor, care, impulsio- 
ngă nate de Dobrin (aflat în vervă
in- r* de joc) continuă să domine și, 

irtă. după Un foarte periculos oontra- 
trar atac constănțean, la care Olteanu 
ilui, l-a blocat în ultimă instanță pe 

pe Tănase (cel mai activ jucător al 
scut oaspeților), reușesc să obțină din 
Ează nou avantaj. De data aceasta crea-

f.C. CONSTANȚA 1(1)

STEAGUL ROȘU (0)

Stodi«<iul „1 Mal**; teren moale ; 
timp închis spectatori, aproximativ 
7 000. Ae marcat : RADU (min. 2), 
TKOt (min. M). CARAMAN (min. >2). 
Raport de cernere : 9—3. Raportul țu- 
tarilar le poartă i 47—10 (pe spațiul 
porții : 6-3).

F.C ARGEȘ : Stan 8 - Nedelcu 10. 
Olteanu 9, Vlad S. Ivan 8 — Mus- 
tdțea 7. M. Popescu 7 (min. 80 : 
Propurgel) — Trol 7. Dobrin 9. Roșu 
6 (min. 80 : Burceo), Radu 7.

F. C CONSTANȚA > ȘteMnevcu 7
— Mustafa 5, Antonescu 6, Bolosu 7, 
Ohirca 6 — Conslontinescu 5, Vigu 6
— Vânase 8, Mârculescu 5 (min. 60 : 
Negoescu 6), Caraman 7. Llcâ 6.

A arbitrat : M. ROTARU (lași) 
AAriHHF. ofutot la linie de T. 
Locco (Brâlla) I. Soro? (Timișoara).

Trofeul PefschovscM : 9.
Le linerohrererre : 0-0.

REȘIȚA, 5 (prin telefon).
Cînd norii amenințători de ploaie,

care pluteau deasupra Văii Domanului, 
s-au risipit cu puține minute 
începerii partidei, spectatorii 
bunele înțesate și de pe ________
din jurul stadionului au răsuflat ușurați. 
Au început in schimb emoțiile create 
de desfășurarea jocului propriu-zis. Mai 
întîi, la șutul lui D, Popescu, din min. 
3, care, parcă uitînd că este apărător 
și nu înaintaș, l-a pus la grea încercare 
pe propriul portar trimițînd acasă de 
la margihea careului I După aceea ou 
venit ratările formației gazdă. Una mai 
mare ca alta : in min. 18 cînd Pușcaș 
a tras în Voinea de la 8 m ; apoi A- 
todiresei, în min. 28, a tras în bară 
după ce-| depășise pe portarul băcă-- 
uan, pentru ca două minute mai tîrziu 
același Atodiresei să șteargă ,,transver
sala" cu un șut pe care toată lumea 
îl văzuse în plosă. In min. 34 este rîn- 
dul lui Nestorovici să irosească o oca
zie rarisimă de a deschide scorul, cînd 
intervenția de ultim minut a lui Vol
mer, a făcut ca mingea ce se îndrepta 
spre gol să ajungă t” -<?-
șit, în 
gistrăm 
Autor :

După 
ține în _ 
insistentă, dar sterilă, a reșițenilor, a- 
părare eroică o băcăuanilor care res
ping totul cu calm și siguranță. Pină 
in min. 83, cînd o cursă a lui Atodi
resei, scă-pat de sub supravegherea lui 
Margasoiu,- se încheie cu o centrare în 
careu la Căprioru, care reia din voleu 
sub bară. în ultimele minute ale par-

C.S.M. REȘIȚA 1(0)

DIVIZIA B (XXVI)
SERIA I

înaintea 
din trî- 
dealurile

SC. BACĂU 0(0)

în corner. In sfîr- 
ultimul minut al reprizei înre- 
si o mare ratare a oaspeților. 
Florea.
pauză, aspectul jocului se men- 
general neschimbat : dominare 

dar sterilă, a reșițenilor, 
eroică a băcăuanilor care

Stadionul Valea Domanului ; teren 
foarte bun ; timp frumos ; spectatori, 
aproximativ 20 000. A marcat : CA- 
PRIORU (min. 83). Raport de corne
re : 10-3. T -------
tâ : 20-6

C.S.M.
Rednic 7,
Filipescu , _T—T _ ,..............
Voinea 7), Beldeanu 7 (min. 75 : Că- 
prioru 7) — Atodiresei 8, Roșea 6,
Nestorovici 6, Florea 7.

S. C. BACAU : Voinea 7 - Sl- 
năuceanu 7, Catargiu 8, Velicu 8, 
Margasoiu 6 - Volmer 7, Șoșu 6 - 
Pruteanu 6 (min. 80 : Munteanu), 
Pană 6, Dembrovschi 6, Florea 6 
(min. 84 : Botez).

A arbitrat V. ȚOPAN aju
tat la linie de A. Pop (ambii din 
Cluj) și T. Cimpeanu (Beclean).

Cartonașe galbene : Sinăuceanu, 
Șoșu.

Trofeu! Petschovschi : 10.
La tineret-rezerve : 0-1 (0-1).

Raportul șuturilor la poar- 
(pe spațiul porții : 10-2). 

REȘIȚA : Constantin 7 —
Ologeanu 9, D. Popescu 8, 
6 — Pușcaș 6 (min. 46 :

tidei, arbitrul V. Țopan, a trecut cu ve
derea un fault in careu asupra lui A- 
todiresei.

Mihai IONESCU

ACOMODARE MAI BONĂ CU TERENUL GREU

P0LI.TIMIȘ0ARA

F. C. Galați — Constrictorul 
Galați 3—1 (1—0) ; Progresul 
Brăila — Știința Bacău 1—0 
(0—0) ; Oțelul Galați — C.S.U. 
Galați 3—2 (1—0) ; Caraimanul 
Bușteni — Metalul Mija 2—2 
(0—1) ; Victoria Roman — Glo
ria Buzău 1—0 (0—0) ; S. C. 
Tulcea — Metalul Plopeni 1—2 
(1—1) ; Viitorul Vaslui — Pe
trolul Moinești . 1—1 (1—1) ; 
C.S.M. Suceava — Ceahlăul P. 
Neamț 2—1 (0—0) ; C.F.R. Paș
cani — Celuloza Călărași 3—0 
(2-0).

CLASAMENT: 1. Gloria Bu
zău 34 p (45—16); 2. Metalul 
Plopeni 34 p (43—23) ; 3. C.S.M. 
Suceava 34 p (41—24).

SERIA a ll-a
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Stadionul „23 August"; timp frumos, 
dar răcoros ; teren denivelat; spacta- 
torî, aproximativ 8 000. Raport de 
cornere : 15-1. Raportul șuturilor la
poartă : 15-8 (pe spațiul porții :
7-1).

A.S.A. : Nagel 7 — Gligoro 6» Kiss 
7, Ispir 8, Czako 8 — Pîslaru 7, Bo- 
loni 7 — Varodi 5 (min. 70 : Fazekaș 
6), I. Mureșan 7, Nagh? 6, Hajnal 8.

STEAGUL ROȘU : Purcaru 9 — Hîr- 
lab 7, Jenei 8, Olteanu 8, Anghelini 
8 — Șerbânoiu 6 (min. 46 : Matees- 
cu 7), Cadar 7, Gherghef» 7 (min. 
80 : Naghi) — Anghel 6, Pescaru 7. 
Papuc 7.

A arbitrat C. PETREA (București) 
iii**. ajutat la lini© de V. 
Trifu (Baia Mare) și T. ispas (Bucu
rești).

Cartonașe galbene : Hajnal, Gli- 
gore, Anghelini.

Trofeul Petschovscfâ î 9.
La tineret-rezerve î 2-1 (ÎMJ).

dreptul un paradox față de as
pectul general al Hntîlnirii.

Cheorghe NEKTES

torul golului va fi Dobrin care a 
demarat pe partea stingă, a cen
trat și, după ce Bălosu a respins 
prima dată șutul 
a găsit un culoar 
mingea, printr-o 
doare, ta plasă, 
gazdele mai au o 
gol (min. 34), dar mingea cen
trată de Mustățea este trimisă de 
Dobrin. cu capul, pe Ungă poartă.

In repriza secundă, jocul devine 
eeva «nai lent și mai confuz. Cei 
ce au inițiativa stat tot piteștenii, 
ei rattad ta min. 83 o situație 
excelentă de a înscrie prin același 
Dobrin care a încercat să dribleze 
și portarul ta locul unui șut „să
nătos" și eu efect Finalul acestui 
med — disputat tatr-o notă de 
perfectă sportivitate — a fost însă 
mai echilibrat constănțenii avind 
la riadul lor o .niare șansă de a 
egala, pierdută de Lică în ultimul

CMtstaA&i HMANESCU

lui Roșu, Troi 
liber, trimițînd 

pădure de pi- 
Pînă la pauză, 
mare ocazie de

.mtont

PtTROȘANI, 5 (prin telefon).
Pe un teren desfundat jucătorii Jiu

lui se descurcau ca și cum n-ar fi avut 
nici un impediment, în timp ce timișo
renii nu-și puteau păstra echilibrul. Des
chiderea scorului a venit repede : o 
lovitură liberă indirectă la aproximativ 
25 m de poarta lui Jivan, Mulțescu îl 
deschide pe dreapta pe Suciu și acesta, 
de la 16 m, reia din voleu în colțul 
lung, la semiînălțime. Jivan nu schițea
ză nici un gest și 1—0 pentru gazde 
(min. 7), Fază parcă trasă la indigo, 
în min.
De la 
ker și 
același 
opus : I 
de joc 
toare : 
(mingea era udă 
25 m, Jivan 
nișan hu-!i 
Suciu intră i 
du-i lui Rozrtai ; acesta își face loc și 
de Io 10 m trimite balonul lingă bară, 
jos : 3-0.

După pauză, ..Poli" îl introduce pe 
Pîrvu ca fundaș de margine, Mioc fiind 
trimis pe ‘extremă, iar Surdan evoluînd 
ca vîrf retras. Jiul este mulțumit cu re
zultatul, iar adversarii „ies la joc". In 
min/. 56 MioC execută scurt un corner, 
pînă la, Pîrvu, care centrează înalt, în 
careul advers, și. Arnăutu trimite balo
nul, in poarcă, ' cu capul. In min. 73 
Roznai ‘‘îl. depfășește lâ sprint pe Arnău
tu, râmîne în posesia mingii, in fața

13, numai că actorii sînt alții. 
Libardi, mingea ajunge la Stoc- 
șutul acestuia trimite batonul în 

colț, Jivan plecînd în... sens 
2—0 I Nu trecuseră 20 de minute 
și Jiul era distanțată în cîștigă- 
Libardi a expediat o „ghiulea" 

și greo) de la cca. 
i respinge defectuos, Pălti- 
poate repara greșeala și 
In posesia balonului pasîn-

Stadionul Jiul ; teren noroios; timp 
bun ; spectatori, aproximativ 4000. 
Au marcat : SUCIU (min.. 7 și 73). 
STOCKER (min. 13). ROZNAI (min. 
19), ARNAUTU (min. 56). Raport de 
cornere : 12—7. Raportul șuturilor la 
poarta : 11-15 (pe spațiul porții :
7-8).

JIUL : I. Gabriel 8 - Nițu 7, Tonca 
7, Stocker 8, Dodu 7 — Naghi 7 
(min. 74 : Enache 7), Libardi 9 — 
Suciu 9, Mulțescu 8, Roznai 8, Stoi- 
chiță 6 (min. 74 : G. Stan 7).

POLITEHNICA : Jivan 4 — Mioc 8, 
Păltinișan 4, Arnăutu 6. Maier 4 — 
Lața 6, Mehedințu 6, Bungău 6 
(min. 46 : Pîrvu 7) - Bojin 6 (min. 
46 : Surdan 5), Dașcu 4, Covalcic 6.

A arbitrat GH. POPOVICI 
ajutat la linie de V. Toma și I. Drâ- 
ghici (toți din București).

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

buturilor lui Jivan, pasează calm, la
teral, lui Suciu și scorul devine 4—1. 
Ulti/nul sfert de oră aparține echipei 
oaspe.

Paul SLÂVESCU

DE LA BIROUL F. R. F'
liitr-o rcc'eiita'' BlrâțlL

F.R.F. a d^ci^a. H-djuNjrca. 
dârii jucătorului. (fiîc^uă),-
de la 3 etape M i etape. El are 
deci drept de joc în etapa a 27-a 
a Diviziei A.

Flacăra Moreni — Minerul 
Moțru 1^1 (1—1) ; Dunărea
Giurgiu — Nitramonia Făgăraș 
2—0 (0—0) ; Metalul Dfobeta
Tr. Sv. — C. S. Tîrgoviște; 3—0 
(2-—0); Electroputere Craiova 
— Gaz metan Mediaș 2—1 
(1—0) ; Dinamo Slatina — Șoi
mii Sibiu 2—1 (0—1); Metalul 
București — Progresul Bucu
rești 1—1 (0—0) ; C. S. Rm. 
Vîlcea — Autobuzul București 
1—0 (1—0) ; Ș. N. Oltenița — 
Tractorul Brașov 4—0 (1—0) ; 
Carpați Brașov — Metrom Bra
șov 1—0 (1—0).

CLASAMENT: 1. C S. Rm. 
Vîlcea 37 p ; 2. Șoimii Sibiu 35 
p; 3. Dinamo Slatina 30 p.

SERIA a Hl-a

Victoria Cărei — Minerul 
Cavnic 3—0 (1—0) ; Minerul
Anina — Mureșul Deva 0—0; 
Unirea Arad — Olimpia Satu 
Mare 1—2 (1—1) — disputat în 
ziua de 30 aprilie; C.F.R. Ti
mișoara — U. M. Timișoara 
2—0 (0—0) ; Arieșul Turda — 
Vulturii T. Lugoj 2—0 (0—0) ; 
Olimpia Oradea — F. C. Bihor 
0—2 (0—1); Ind. sîrmei C.
Turzii — Gloria Bistrița 2—0 
(0—0) ; Minerul Baia Mare — 
Textila OdOrhei 4—0 (1-țO)';
Corvinul Hunedoara — Meta- 

. lufgisjul Cugir 0—1 (0—1).

CLASAMENT: 1. Olimpia
Sătu Maro 37 p ; 2. F. C. Bihor J 
31 p ; 3. Minerul Baia Mare 
29 p.

l
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Am asistat, timp de trei zile 
(vineri, sunbată și duminica), la o 
„ursa cicnsta tie o rară frumusețe, 
una dintre cele mai dinamice din 
cite s-au__  ___ disputat in ultimii 
ani iu tara noastră. Reunind la 
start rutieri de certă valoare de 
ia noi și de peste hotare (m com
ponenta formațiilor Ruda . livezda 
om cehoslovacia. Dynamo dm 
R. D. Germana și Dinamo i din 
U.K.n.3. s-au aliat cicliști; de; pri
ma mină, participând la „Cursa 
Păcii", campionatele mondiale și 
J.o.j, a AV-a ediție a „Cursei 
Munților", întrecere organizată do 
cluuuî sportiv Dinamo și A. S, 
Lom-Prouosport, ne-a scos in evi
dență humuselea de necontestat a 
sportului cu pedale. In iiecare din 
cete trei etape am 
lacoie fascinante.
etapa L binaia — Brașov — Chi- 
ctuș — Sinaia, pe 
șov — Chichiș — 
a bătut din lateral, a fragmentat 
gruput masiv și a declanșai o ve- 
ntaoiiâ cursă de urmărire ; sîm- 
bata, vintul (mereu... poznaș) i-a 
ajutat pe cicliști o jumătate din 
porțiunea Sinaia — Băicoi — Si- 

I naia, devenindu-le apoi vrăjmaș ;
in ambele etape — sosirea pe 
Furnică, cu' cei trei kilometri de 
urcuș sufocant, a constituit un trial 
sever, neiertător i in sfîrșit, etapa 
de duminică (Sinaia — RldidSti — ' 
București) a însemnat o Cenion- 
stratie de măiestrie și ambiție/ un 
nou prilej de a constata ca avem 
in Vasiie Teodor un (din păcate, 
singurul) ciclist cu mari 
neooosit în dorința de a 
Sosirea pe „23 August", 
evauare de mare curaj, 
„tiicoui galben" a rămas 
ion. câștigată 
Teodor, care 
de ai doilea 
Marele (Ruda
Ha ciștigării cursei — a însemnat 
un tmai uernn de această curșâ a 
combativității.

Schimbarea zilnică a liderilor (în 
etapa 1 — Sergnei Morozov de la 
Dmamo din U.R.S.S., iu etapa a 
ii-a — Loinar Gruner de ia Dyna- ’' 
mo din R. D. Germană, iar în 
etapa a ill-a. deci la sflrșitul 
cursei, Jinurich Marek de la Ruda 

. Hvezua din Cehoslovacia), . lupta 
, coițuna cu .vintul și diiicUltaiiie 

traseului, disputa dintre cele 4 ibr- 
matii de virf și dintre rutierii cu 
reală valoare, toate acestea au 
asigurat „Cursei Munților" un ni
vel ridicat, conferind învingători
lor — JINDRICH MARBK (RUDA 
HVEZDAJ și DINAMO BUCU- 
RF1ȘTI nu numai cunune de lauri, 
ci și laudele fără rezerve ale tu
turor celor ce-au tăcut parte din 
caravană.

Testul a fost multilateral pen
tru sportul nosttu cu pedale. Mai 
iutii, el ne-a relevat forța (dacă 
se poate spune așa) echipei care 
astăzi dimineață pleacă la startul 
cursei Varșovia — Berlin — (Pra
ga. In această privință, ne-am 
convins încă o dată (dacă mai era 
nevoie) că avem un singur rutier 
capabil să susțină lupta pe priiii-

asistat ia sp.ee-
Vineri — în

porțiunea Bra- 
Brașov vintul

resurse, 
izoindi. 
după o; 
in'.. gare 
in.plu- 

admiraon de Vasiie 
a lasal insă celui 
clasat — Jindrich 

Hvezua) — satisiac-

pianui „Cursei Păcii". El este VA- 
■-.I i .6: TEODOR, in rest, impresia 
noastră este adtea că echipa are 
un nivel generai mai scăzut decit 
anul trecut. Dacă primele etape 
aie cursei Varșovia — Berlin — 
Praga nu vor ii liniștite, pentru 
a ajuta la punerea în formă a 
unora dintre membrii echipei, 
atunci performanța finală a re
prezentativei noastre va fi sub ni
velul așteptărilor.

In al doilea rind, cursa, a testat 
valoarea rutierilor din i4n»ui vai 
Neuitind că se află la ’început de 
sezon, că au o experiență redusă 
și că întrecerea a fost- isiheori — 
ca dificuitate — peste punerile 
lor, vom nota faptul că ăi au 
voință, în unele cazuri Si talent, 
dar că știu foarte puțin 'din ceea 
ce constituie tehnica și'tactica ci
clismului. Examenul susținut de 
unele formații de club, 
nența cărora au intrat 
tori cu experiență, nu 
nici ei, cu rezultate 
toare.

iată fișierul tehnic
Etapa 1 (vineri, 3 mai) Sinaia 

—Brașov—Chichiș—Sinaia, 135 Km: 
1. S. MOROZOV (U.R.S.S.) 
3h.18.09 (m.o. 40,880 km) ; 2. L. 
Griiner (R.D.G.) la'13 s ; 3. Vasi- 
le Teodor (Dinămp) la' 24 s; 4.
G, Bertram (R.D'.G.) ''lă '24 s ; 3,
■J. Marek (Cehoslovacia) la 26 s ;
&. W. Schoder (R^D.G.) la 31 s ;
echipe : 1. DYNAMO — R.D.G. 
9 h.ao.'39; X Dinamo — U.R.S.S. la

■ 18 s,; 3. Dinamo isucureșci ia i;uu.
Etapa a 11-a (simbătaj 4 mai) 

Sinaia — Baicoi — Shraia, 103 Km: 
1. L. GRUNER (RiD.Gj)' 211.28:33 
(m.o. 41,390 lemj ; 2ț'",J. Marek

' (Cehoslovacia) la 6 S Schb-
der (R.D.G.) ia 13 s ; ”C' A. i One- 
gov (U.K.S.S.) ia ZO'sy VV. iAora- 
inov (U.K.S.S.) ia 24 tfl S. .Vasile 
Teodor (DtnamoJ ' la Iclasa-
meuie generale — individual : 1. 
L. GRUNER (R.D.G.) ; ’ jj Ma
rek (Cehoslovacia) la' 45. s ; !3 
Schoder (R.D.G.) la 1:09 lr4. 
le Teodor (Dinamo) lă' i'll;-: i 
pe; 1. 'DYNAMO ^'.‘R“d.G. 
Dinamo — U.R.S.Sl"îlă 1:2]/ 
Dinamo București la 2:35. ț

Etapa a 111-a (duminică,'a mai) 
Sinaia — Ploiești — București, 
130 Km ; 1. VASILEj, TEOțJOK
IDinuinci) 2 tu5k;33 > i:2j J. Mirele

La campionatele europene de

A CIȘIIGATSPORTIVII SOVIETICI AO CUCERIT 4 TITLURI
PRIMA ED1JIEîntrecut prin

CUPEI EUROPEI-

CSEPEL BUDAPESTA

in compu
și alergă- 

s-a soldat» 
Lmbucură-

al cursei ;

U. Bertram (K.D’.G.) 'la
J. Marele (Cehoslovacia)7

i3. W. 
;Vași- 
ecni-

; x 
; J.

LONDRA. 5 (prin telefon). 
Confruntările celei de-a 23-a e- 
diții a campionatelor europene 
de judo, desfășurate la „Crystal 
Palace" din capitala Angliei au 
luat sfîrșit duminică noaptea.

Iată, mai întîi, rezultatele 
sportivilor români din cea de a 
doua zi a competiției. Un start 
foarte bun a luat Gheorghe 
Boșcu, la open, care a dispus în 
primul meci de norvegianul S. 
Hangen, prin yusei-gachi, iar în 
cel de al doilea a ieșit învingă
tor. tot prin yusei-gachi, în fața 
lui H. Schadler (Lichtenstein), 
în continuare, însă, el a primit 
replica sportivului țării gazdă,

NASTASE
A.

IN
KODES

PRIMUL MECI
AL FINALEI WCT

LA DALLAS
1 Uri A, (Agtii'pivb;. — A 

programul tur- 
Circuiiuiur W.C.T.

A. Parisi fiind 
ippon (înainte de limită). La 
cat. ușoară Lazăr Moldovan a 
pierdut prin yusei-gachi meciul 
inaugural cu suedezul P. Linds
trom, iar Ștefan Pop a fost de
pășit (y.g.) de R. Schulz (R. D. 
Germană). Semimijlociul Mircea 
Notopol a pișrdut (y.g.) duelul 
cu irlandezul F. Henderson.

în competiția pe echipe, for
mația țării noastre a întîlnit pu
ternica reprezentativă a Olandei. 
Românii au condus cu 1—0 prin 
victoria (y.g.) a lui L. Moldovan 
în fața Iui A. Peters. Apoi, la 
semimijlocie, M. Notopol a ter
minat la egalitate cu N. Bosch- 
mann. La celelalte trei categorii 
însă sportivii noștri, deși au 
condus pînă în ultimele, secun
de, exceptîndu-1 pe I. Codrea 
care era accidentat, aii primit 
avertismente, fiind declarați în
vinși prin yusei-gachi. Rezultat 
final: 1—3.

Noii campioni : cat. ușoară : 
S. Meinicenko (U.R.S.S.) ; semi
mijlocie : G, .Ițriigcr (R.D.G.) ; 
mijlocie : J. . Coche 
semigrea : G. Zuvela (Iugosla
via) ; grea : S. Onașvili (U.R.S.S.); 
open : S. Novikov (U.R.S.S.), E- 
chipe : U.R.S.S.

(Franța)

EA PENTATLON MODERN
Warendorf

— ------- a „Cupei
Europei" la pentatlon modern s-a 
încheiat cu victoria tțchipei Cse- 
pel Budapesta, care 
19 052 " '''■
s-au 
18 573 
P. R.

Desfășurată la
(R.F.G.), prima ediție

- -1 - —•-> a acumulat
Pe locurile următoare 

clasat : Selecționata Kiev 
p, Lodnik Varșovia 18 200 

p x,. F. Germania 18 001 p. Lo
komotiv Praga 17 978 p. Olimpia 
București 17 675 p. Au luat startul 
15 echipe. Ultimele probe progra
mate au consemnat următoarele 
rezultate : tir — Selecționata Kiev 
3 863 p, iar la individual primul 
a terminat Gerhard Werner — 
1083 p : natație — Csepel Buda
pesta 4144 p, la individual pri
mul fiind Zbigniew Pacelt (Lod
nik) — 1 256 p ; cros — Csepel 
— 4 210 p. Olimpia București s-a 
clasat pe locul 9 cu 3 673 p.

Un ziar local a alcătuit un 
sament individual (Oficial nu 
făcut un asemenea clasament.

p-

cla- 
s-a 

_ ______  —, r- ^n" 
trecerea fiind numai pe echipe), 
primii trei fiind următorii : Boris 
Oniscenko (Kiev) 5 066 p, urmat 
de Villany (Csepel) și Peciak 
(Lodnik).

DE
NEVI/ 

fost definitivat 
noului final al
(pentru proba de simplu) care se 
va desfășura la Dallas (Texas) în
tre 8 și 12 mai. In prima zi a tur
neului sint programate partidele 
Stan Smith 
(Australia) 
(Australia) 
landa).. In 
de fmaiă. i 
ziua de U 
llie Nasta.se va juca eu campionul 
cehoslovac Jan xvoues, iar ameri
canul Arthur Ashe ii va mlitai 
pe sueaezul Bjorn Borg.

înainte de acest turneu, partici- 
pidd la concursul de ia Portland, 
Nâstase l-a invms in semiliiiale 
pe americanul Alex Mayer cu 0—3, 
ti—4 și îl va intiini în finală pe 
englezul Roger Taylor, care l-a e- 
liminat cu 2—S, 6—4, 6—*2 pe A- 
leksandr Metreveii (U.KS.S.).

i (b.U.A.) — Rod Raver 
si John .Newcombe 
— lom Okker (O- 

ceielalte doua sferturi 
care se vor disputa m 
mai, tenismanui roman

SUCCESE ALE CĂLĂREȚILOR ROMÂNI
mitru Velea, care au cîștigăt 
detașat „Cupa Națiunilor" pe e- 
chipe, totalizînd 11,5 P penalizare. 
Pe locurile următoare s-au situat 
echipele Poloniei (29 p) și Unga
riei (36 p). In clasamentul indi
vidual, primele trei locuri au fost 
ocupate de C. Vlad cu Sondor, 
O. Rocer cu Banchet și Al. Bozan 
cu Călin. Călăreții români au mai 
eîștigat și proba de închidere prin 
C. Vlad cu Spirt, urmat de AL 
Bozan du Baiazid.

La Kiskunhalăsz (Ungaria) s-a 
desfășurat tradiționalul Concurs 
hipic international de sărituri, la 
caro au luat parte 11 echipe din 
Cehoslovacia. Iugoslavia. Polonia, 
Ungaria și România. O frumoasă 
comportare au avut reprezentan
ții noștri Conslauțin Vlad, Oscar 
Recer, Alexandru Boxau și Du-(cehoslovaciaj lia 3 șț ;' 3. G,.-' £irj(s 

(Dmamo) la 3 s ; 4. Nevacerat 
(Cehoslovacia) la 38 s ; 3. Onegov 
(U la 38 «; 6. Val. llie
(Dinamo) la 1;53.,. t . i

Clasamente generale — îndivl- 
. dual: 1. J, A-lAREK (Cehoslova- 
Cid) 8h,39:ll; 2. VASILE TEO
DOR - -- ~ - --------
1:26 ; 
1:34 ;
2;25 ; 
3^4;
Kiișui z6h.05:i» ; x ■ ! Dina
mo — U.R.S.S. la 2:20; 3. pyna- 
mo — R.D.G. la 3:08 ; 4. j Ruda 
Hvezda — Cehoslovacia la; 9:lz. 
Medi. orară generală ă cursei 
42,522 rn pe 368 km ! / iy '

HristacheNAUM
;> 2 1

la 11 s ; 3. C. CIRJE la
4, A. Onegov (U.R.S.SJ la
5. L. Gruner (IW.G.) la
W. Shrbder (R.D.G.) la

echipe : 1. DINAMO BLCU- 
z6ii.ua :19 ; x '------

TINERI TENISMANI ROMÂNI
LA VARȘOVIA

La Varșovia, in inlilnirea de teni» din
tre echipele mixte de tineret ale Ro
mâniei și Poloniei» scorul dupâ ziua a 
doua este de 7—5 în favoarea echipei 
române, din rîndul căreia **au remarcat 
Traian Marcu și Dorina Brăștia.

SPADASINII NOȘTRI 
VICTORIOȘI LA INNSBRUCK

După frumoasa comportare avu
tă luna trecută la Budapesta, spa
dasinii români au terminat pe pri
mul loc în turneul desfășurat la 
Innsbruck, învingind, rind pe rind, 
echipele R. F. Germania (10—6), 
Austriei (8—7) și Angliei (9—5). 
S-au remarcat. dintre sportivii 
români : Al. Istrate, C. Bărăgan, 
A. Pongraț.

PE TERENURILE

DE FOTBAL
• Pe stadionul Wembley din

.Cupei An- 
învins cu

d————b-r-—   ---------
„CUPA STEAUA-i o REUȘITĂ COMPETIȚIE DE TIR

i- .. ,. ■ t

BOXERUL CAROL HAJNAL
ÎNVINGĂTOR LA SCHWERIN

re] bl

Londra, în finala „< 
gliei", Liverpool a --------
3—o (0—0) formația Newcastle 
United.

• „Cupa Scoției'

■/ •Interesanta competiție de tir, con- 
cumul republican și internațional 
dota» cu „Cupa Steaua-, care se 
desfășoară de trei zile pe poligoa
nele Tunari șl Dinamo, ja tbate ge
nurile da arme, a oferit dispute 
frumoase. Mai ales, Întrecerea de 
pistol viteza a atras atenția publi
cului, încheindu-se cu succesul re
prezentantului clubului steaua Vir
gil Atanasiu, la capătul unii pa
sionant Oaraj cu coechipierul sau, 
tinărut Cornelia Ion." Locul ar trei
lea a revenit excelentului pistolar 
sovietic Victor Torșm, mețlaiiat cu 
bronz la J.O. de la Miincneh.

Rezultate tehnice, armă liberă co 
t culcat, seniori: jvi viarin
^tea“a)3SM * a- T- Coldea (Steaua) 
589 S’ m Ua Vaslleacd ' (Olimpia) p. 4. m. Axente (1EFS) sas / 
5. Gh. Sicorschi (D'ihamoj . 584 p, 6*. 
M’ ^ereca^h (Dinâmo) 582 ’ n*
armă standard 60 f culcat, senioare: 
1. Dumitra Matei (Dinamoj 59-2 p 2. 
Ana Goretl (Olimpia) 590 p. 3 ve- 

stroie (Dinamo) 383 p’ juniori t 1. s. Cucu (Dinămo) 586 p, 
2- A. Jianu (Steaua) 584 p, 3. Ta* 

,I^ovi1ci (Activul Brașov) 584 viteză 60 f; 1, v. Atanasiu 
(Steaua) 594 p (după baraj: 147 p>, 
ral ,«°*k,<Sîe^a> 584 p <duPa baraj. 141 p), 3. V. Torșin (Sel. TSKA 
Moscovă) 593 p, 4. K. Milanov 
(TSKA Septemvrijsko Zname Sofia) 
»91 P, K B. Todorov (TSKA Sep- 
temvrljsko Zname Solia) oai o a ;d 
fuga (Dinamo) 589 p. ecliipe: l ii 
Șț^wt 2354 p, 2. TSKA ' SeptOmi- 
vrijsko Zname Sofia 2345 p, 3' sel. 
TSKA Moscova 2336 p, juniori.-T. ]G.

578 P- 2. G. Marin (IEFȘ) 571 p, 3. G. plans (Dinamo) 
51,2 p; pistol liber 60 f seniori:; 1. 
IN. Kăinkov (Sel. TSKA; .McWeoVaJ 

. ' s«4 p, 2. V. Sllov (Sel. TSKA ,Mps- l 
; covaț 558 p. 3. T. Mjhâl .((Steaua) 

556 P. 4. I. Mandov1'(TSfcA''sep- 
temvrijsko Zname Sofia) • 553 p,' 5. 
D- J-uga 549 p, 6. V. Stplipin (Sel 

,L TSKA Moscova) 549 p, juniori- 1.
D. Slsoe (Steaua) 521 p. 2. li. Vinț

______

, * a ■ JL * * *i AJIa ■I
> ::C' r-H'."''-'- >■' ■■■•'■ b'' '

(Steaua) 517 ft -8. L. Pop ț(L*tea 
Bacău) 516 p; armă liberă 40 Ț poz. 
tn picioare: i. Gh. Vastlcseu 368 
P, 2. T. Coldea 364 p, 3. M. Fere
cata 356 p,' 4, M; Marin 333 p, 5. I. 
Trâscăveanu (Steăua) '351 p, 6. T, 
Ciulu (Steaua: 331 p, 40 t poss. In 
genunchi : 1. M. Ferecatu 386 p, s. 
Gh. Sicorschi 332 p, 3. Gh. Vasi- 
lescu 380 p, 4. T. Coldea 378 p. 3. 
D. Hrib (olimpia) 378 p, 6. I. Trâs
căveanu 377 p. trei poziții (3x40 f); 
1. Gh. Vasilescu 1143 p, 2. T. Col
dea 1134 p, 3. M.Ferecatu 1131 p. 4. 
M. Marin 1119 p, 5. Gh. Sicorschi 
1117 p, 6. 1. Trâscăveanu 1116 p; 
armă standard 3x20 f, senioare: 1. 
Melania Petrescu (Dinamoj 364 p, 2. 
Magda Borcea (IEFS) 564 ,p. 3. Ana 
Goretl (Olimpia) 561 p, seniori : 1.

, M. Marin 565 p. 2. Gh. Vajsilescu 
563 p, 3. T. Coldea 562 p. 4. M. Fe» 
fecatu 556 p, ~ ~ '
p, 6. D. Hrib 554 p; 
din șanț seniori: 1.
(Steaua) 189 t, 2. 
(Olimpia) 187 t, 3. A. 
185 t, 4. D. Ispașlu __  . .
6. .A. Marinescu (Steaua) -183 t, 0. 
Em. Panduru (Steaua) 1«2 î, țkiniod: 
1. M. Ispașiu (Olimpia) 95 t (in afa
ră de concurs a tras Și la seniori, 
reallzind 186 t), 2. VJ;;-Ghebrghiță 
(Steaua) 79 ț, 3. Oct. lenescu ;(Olim
pia) 78 t, skeet (talere aruncate din 
turn), seniori: 1. FI. Iureenco

3. I. Trăscăveahu 535 
talere aruncate 
Tr. Zțtkarescu
Șt. popovicl 

Vasile (Steaua) 
(Steaua); 183 t,

(Steaua) u» 2. Cr. JLoghiade (Steaua) 
186 t, 3. V. Fetrovan (Steaua) 183 
C *. A. Seneovicl olimpia) 184 t, 
5. D. Danclu (Olimpia) 181 t, 6. G. 
Pintilie (CS Baia Mare) 179 t, ju
niori: 1. B. Teodor eseu fSteaUj») 84 
t, z. I. Naghi (Olimplai 7» t, 3. 1. 
Ionică (Unirea Joița) 76 t; pistol 
calibru mare: 1. V. Torșin (Sel. 
TSKA Moscova) 590 p (după baraj: 
148 p), 2. V. StOlîpln (Sel. TSKA 
Moscova 590 p (după baraj : 147 d), 
3. D. Iuga 537 p. Ecliipe : 1. Sel. 
TSKA Moscova 2338 p, 2. TSKA 
Septemvrijsko Zname Sdtia 2230 p, 
3. steaua 2267 p. La probele de 
arme cu aer comprtniat .unde între
cerile se încheie azi, cele mai bune 
rezultate înregistrate pină acum 
sint : pușca : D. Călalb (CFR 
Arad) 368 p — juniori. Elena Da
vid (Olimpia) 364 p — junioare, A. 
Bellnschl (Dinamo) 365 p — seniori, 
pistol seniori ■_ V. Stolipln șl V. 
Sllov (ambii de la SeL TSKA Mos
cova), eu 392 p (cifră egală cu re
cordurile mondial și european), 
respectiv 387 p, apoi M. Trușcă 
(Steaua) 380 p, Anișoarți Matei (Di
namo) 379 p — senioare, D. Vlnț 
(Steaua) 362 p — juniori.

Azi, de la ora 8, competiția conti
nuă pe poligoanele Dinamo (pușcă 
și pistol cu aer comprimat) șt Tu
nari (pistol snort).

Cinci tineri boxeri români au 
luat parte la recentul turneu in
ternațional, rezervat juniorilor, de 
la Schweriij (R.D.G.). La această 
a doua ediție a competiției au fost 
prezenți p.ugiljștț din U.R.S.S., Po
lonia. România, Ungaria și R. D. 
Germană. La) categoria ușoară, 
victoria finală a revenit lui Ca
rol Hajnal. Alți doi boxeri români 
au oblinut medalii do bronz : Titi 
Tudor (pană) și Florizii Ghiță 
(semiușoară),

MOSCOVA, 
ciul de șah 
tri sovietici' 
Boris Spăsșki, care își dispută la 
Leningrad una din semifinalele 
Turneului candidaților la titlul 
mondial, a continuat cu partida 
a 9-a. Partida s-a încheiat 
mutarea a 
pov, care 
3—1 (plus 
nevoie de 
califica în 
anunțat. în 
calificarea a fost obținută de ma
rele maestru Victor Korcinoi.

(Agecprcs). — Me- 
dintre marii maeș- 
Anatoli Karpov și

Partida s-a încheiat la 
35-a cu victoria lui Kar- 
conduca cu scorul de 
5 remize) și mai are 
un punct pentru a se 
finală. După cum s-a 
semifinala de la Odesa

____  ____ a revenit 
echipei Celtic Glasgow care, în 
finală, a învins cu 3—0 (2—0) 
pe Dundee United.

• După ce a fost învinsă la 
Ciudad de Guatemala, echipa 
sUtului Chile a pierdut și me
ciul susținut la Sai» Jose cu 
echipa de club Sparissa din 
Costa Rica : 1—2 (1—1).

• După patru etape, în cam
pionatul U.R.S.S. conduc forma
țiile Dnepr Dnepropetrovsk și 
Dinamo Kiev cu cite 7 p. In 
etapa a 4-a, Dnepr a învins cu 
1—0 Pe Kairat Alma Ata, iar 
Dinamo Kiev a întrecut cu 2—0 
pe Dinamo Tbilisi-

• în campionatul vest-german: 
Bayern Munchen — Hamburger 
SV 5—2; Borussia Monchenglad- 
bach — Kickers Offenbach 5—1. 
în clasament cu două etape îna
inte de final : Bayern 47 p, Bo
russia 46 p.

• în compionatul Italiei (etapa 
a 28-a), cu două etape înainte de 
terminare, fruntașa clasamentului 
Lazio a fost învinsă cu 1—2 la 
Torino, iar Juventus a pierdut 
(2—3), in deplasare, la Roma. Alte 
rezultate : Bologna—Napoli 2—2, 
Fiorentina — Cesena 0—0, Foggia 
— Verona X—1, Genoa — Milan 
0—1 (disputat sîmbătă ia Lucca), 
Inter — Sampdoria 2—1, Lane- 
rossi — Cagliari 1—1. în clasa
ment, Lazio 40 p, Juventus 37 p.

t Jcxse cu
Sparissa din

(•>

L:

c TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX e TELEX • TELEX
j 1 Comitetul executiv al Federației Internaționale de haltere, întrunit la I.an- 
dersheim, a decis, în unanimitate să admită ea membră a acestui for sportiv 
.fe.Âjerațj^ de haltere diu B.P. Chinezii. Această holărire antrenează după sine 
e X£1 iLdereav,federației din Taiwan și acceptarea sportivilor, ciin ft.P. Chinez A 

vioarele', focuri sportive asiatice de Ta Teheran. Totodată ‘Federația inter
națională de haltere a respins cererea Federației" Republicii Sud-Afrtbane de a 
participa Ia competiții internaționale.

9 ti' atletul j
Bruch a stabilit cea __ ___
performanță mondială a anului la flDc : 65,țțj m ,

------ !----- iu.;..,.., ....

In „Cupa Davis", la tenis, în zona 
europeană — turul IJL;: Spania — 
Norvegia „3—0, Franțaș—. Portugalia 
3—0, B.FlG. — Danemarcă. 3—0, lugo-

suedez Kteky 
i mal bună

Bedacția și administrația : București, str. V. Conta nr, 16

slavia —■ Belgia 2—1. Republica 
Araba Egipt — Anglia 3—0 (I),
Austria — Noua Zeelandă 2—1 (!); 
în zona asiatică: India — Japonia 
3—0, Pakistan — Australia 0—2.

■■■<•: O. ) ■:
In finalele turneului international 
de tenis . de masă de' la Aomori 
(Japonia) : II..,P. Chineză. — Japonia.
5—2 (feminin), Suedia —. Japonia
5—1 (mascujirii. " ■■

La Montreal in turneul final al cir
cuitului W.C.T., in proba de dublu: 
Arthur Ashe, Roscoe Tanner-Gcoft 
Masters, Ross Case 7—6, 3—6, 7—6, 
7—5,

.țț
In semifinalele turneului tie tents 
dp la Acapplco Okker — Gorman 
2y6. 6—3, li—4, Ivddes — Stone 6—1. 
7—6; Ia dublu, Ramirez, Olmedo —1 
Ițodes, ...SJțKjre 6—1, 5—7. 7—6

centrala 11.10.05 î secția coresp. 11.51.0.9 ; interurban 72 și 286 ; telex : jUUW
.<•
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