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I VICTORIE LA LIMITĂ (1-0) 
" ™“ în DERBYUL ETAPEI

• Deși învinsă de Dinamo, Universitatea Craiova 
păstrează 3 puncte avans • Un singur punct cucerit 
in deplasare: Sportul studențesc la Cluj • Urmează 

o etapă dificilă pentru ultimele 4 clasate

CLASAMENTUL

REZULTATE TEHNICE
Gabriel Pometcu a lovit năprasnic și Zornow (R.D.G.) va asculta 

din nou numărătoarea arbitrului

• Astă-seara, de la ora 19, primele semifinale • P. Dragu — aplaudat
la scenă deschisă ® T.

Disputată concomitent cu me- 
ciul-derby al Diviziei A de fot
bal, reuniunea de miercuri după- 
amiază a atras în tribunele pati
noarului „23 August" un număr 
mai mic de spectatori decit la 
galele anterioare. Cu acest prilej 
30 de participant! la turneul „Cen
tura de aur" și-au disputat șan
sele în cadrul sferturilor de fi
nală ale competiției. După meciul 
de debut, in care I. Sulă a fost 
întrecut de puțin la puncte de 
către irlandezul D. Larmour, cei 
prezenți au asistat la una dintre 
surprizele atît de gustate de ama
torii de spectacole pugilistice : 
FAREDIN IBRAHIM, campionul 
național al „muștelor" a fost în
trecut la puncte de tinărul NIȚA 
ROBU. Componentul lotului de 
tineret a abordat partida cu mul
ta vigoare și încredere în forțele 
proprii și cu lovituri - scurte și-a 
surprins deseori adversarul. Cam
pionul a încercat să practice bo- 

sau obișnuit de defensivă ac
tiva. dar atacurile impetuoase și 
continue ale lui Robu l-au inco
modat evident. Chiar din primul 
rund, un croșeu de dreapta l-a

Stevenson irezistibil in ring

SEMIFINALELE DE AZI (oro 19) ? 
cat. semimuscă ; Ganea — Kiss 
(Ungaria), Turei — Dragu ; cat. 
muscă : Larmour (Irlanda) — 
Robu, Gruiescu — Gertenbach 
(R.D.G.) ; cat. pană : Nedelcea 
— Pometcu, Jabar (Iran) — Pio« 
ieșteanu ; cat. ușoară : Cutov — 
tiiadis (Grecia), Corona (Cuba) - 
Dobrescu: cat. mijlocie j Moldo
van — Zimmerman (R.D.G,), Tâ- 
nase ~ Năstac ; cat. semigrea : 
Dafinoiu — Chifu, Carrillo (Cuba). 
= Văran

Dinamo
U.T.A.
Steaua
Steagul roșu
S. C. Bacău
C.F.R. Cluj
Petrolul
A.S.A. Tg. Mureș 
„Poli" lași

— Univ. Craiova
— F.C. Constanța
— „Poli" Timișoara
— C.S.M. Reșița
— „U« Cluj
— Sportul stud.
— F. C. Argeș
— Rapid
— Jiul

1—0 (0—0)
2—0 (1—0)
2—0 (1—0)
1—0 (0—0) 
2—1 (1—1) 
1—1 (0—0) 
4—1 (2—0) 
1—0 (1—0)
1—0 (0—0)

ETAPA VIITOARE (12 mai) j F. C. Constanța — 
S. C. Bacău (2—2), F. C. Argeș — Steaua (3—0), 
C.S.M. Reșița — „Poli" lași (0—0), Sportul studen
țesc — U.T.A. (0—2), Univ. Craiova — A.S.A. (1—3), 
Rapid — Petrolul (1—1), „Poli" Timișoara — C.F.R. 
Cluj (0—1), Jiul — Steagul roșu (0—1J, „U" Cluj — 
Dinamo (1—0).

MARȚI

REZULTATE

GALA I : cat. cocoș — Tone b.p. 
Todorov (Bulgaria); Buzduceanu b.p. 
Molnar; Perez (Cuba) b.ab. 1 Fotopu- 
los (Grecia) ; Racsay (Ungaria) b.p. 
Rocke (R.D.G.); Lazâr b.ab. 2 Gal- 
barian (Iran); cat. semi ușoara — Al- 
tanciuc (R.P. Mongolă) b.p. Gh. 
Ilie; Adrianov (U.R.S.S.) b.p. Hafex 
(Iran); C. Dia b.p. Kolobrat (Ceho
slovacia) ; Vladi'nir b.p. Kaiurîs (Gre
cia). GALA A tl-A : cot. semimuscâ 
— Ganea b.p. Aislan (R.P, Mongolă);

MIERCURI ----------------------------
GALA I : cat. mușcă : Larmour

(Irlanda) b.p. Șulă, Robu b.p. Ibra
him, Gertenbach (R.D.G.) b.p. Du- 
gurjav (R. P. Mongolă), Gruiescu b.p. 
nxi**..  . — . — — » X ■ kj r. D-Bâiatu ; cat. pană : Nedelcea b.p« 
Kodak (Turcia), Pometcu b.p. Zor” 
now (R.D.G.), Jabar (Iran) b.p. Ba- 
krusoris (Grecia), Ploieșteanu b.p. 
Ștefanovici ; cat. ușoară : C. Cuțov 
b.p, Doruk (Turcia), lliadis (Grecia) 
b.p. Stanciu, Corona (Cuba) b.ab. 1 
Hanna (Irlanda), Dobrescu b.p. Ho- 
duț ; cat. mijlocie mică: Filip b.p. 
Tirboi, Tudor b.p. Parsonian (Iran),

b.p.

\\\\\\\\\\\\\\X\\\^

sui prins în plină figură pc Ibra
him, care a fost silit să asculte 
numărătoarea arbitrului. Lupta 
s-a disputat în aceeași notă de 
dominare a pugilistului apreciat 
ca lipsit de. șansă în acest meci 
și, pe măsură ce timpul se 
scurgea, Niță Robu se îndrepta 
cu pași siguri spre victorie. Aver
tismentul primit de Ibrahim în

Mihai TRANCA 
Petre HENȚ

(Continuare in pag. a 4-a)
TEHNICE

Kiss (Ungaria) b.p. Kozlowski (Polo
nia); Turei b.p. Ansari (iran); Dragu 
b.p. Cozma; cat. mijlocie — Moldo
van b.p. Peter; Zimmermann (R.D.G.) 
b.p. Darvis (Iran); Tănase b.p. Ră- 
ducu; Nâstac b.ab. 1 Kanzung (R.P. 
Mongolă); cat. grea — Alexe b.p. 
Meisner (R.D.G.); Gorstkov (U.R.S.S.) 
b.p. Dascăiu; lancu b.k.o. 3 
(Iran); Stevenson (Cuba) I 
Murețan.

î Reza
b.ab. S

Flore-». 
Putințe*  

,--------, ....... ..... ..... J b.p.
Hokner (Cehoslovacia), Perex (Cuba) 
b.p. Buzduceanu, Laxăr b.ab. 2 Rak- 
say (Ungaria) ; cat. se mi ușoară: Boș- 
cu b.p. Osetkowski (Polonia), Sarai 
(Ungaria) b.p. (?) Veliev (Bulgaria), 
Atlanciuc (R. P. Mongola) b.p. (I) 
Adrianov (URSS), Vladimir b.p. Dia; 
cat. semimijlocie: Fuicu b. dese. 3 
Traszexak (Polonia), David b.p. Bohn 
(R. D. Germană), Popa b.p. Rogers 

(Irlanda), Cimpoiețu b.p. Tirîlâ.

Band! (R. P. Mongolă) b.p. 
GALA A ll-A: cat. cocoș : I 
(URSS) b.p. Duminică, Tone

GOLGETERH : • 18 goluri s Bălan (Univ. Craiova) 
• 17 goluri: Năstase (Steaua), Adam (C.F.R. Cluj) — 3 
din 11 m. • 15 goluri1 Mărculescu (F. c. Constanța). 
1. Mureșan (A.S.A.) — 2 din 11 m • 13 goluri: I. con
stantin (Sportul studențesc) — 2 din 11 m. • 12 goluri 8 
Dumitrache (Dinamo), Nestorovlcl (C.S.M. Reșița) — 1 
din 11 m, Mulțescu (Jiul) — a din 11 m., D. Georgescu 
(Dinamo) — 2 din 11 m.

1. UNIVERSITATEA CV. 27 16 4 7 52—32 36
2. Dinamo 27 13 7 7 40—28 33
3. Steagul roșu 27 12 7 8 31—20 31
4. F.C. Constanța 27 13 4 10 42—30 30
5. U.T.A'. 27 13 4 10 30—31 30
6. Steaua 27 11 7 9 36—29 29
7. F.C. Argeș 27 13 3 11 38—42 29
8. Jiul 27 11 5 11 35—29 27
9. C.S.M. Reșița 27 9 9 9 33—29 27

10. A.S.A. Tg. Mureș 27 11 5 11 32—41 27
11. „Poli" Timișoara 27 9 8 10 31—36 26
12. „U" Cluj 27 9 7 11 27—28 25
13. Sportul studențesc 27 10 4 13 35—34 24
14. Rapid 27 8 8 11 25—32 24
15. Petrolul 27 9 5 13 27—34 23
16. S. C. Bacău 27 9 4 14 31—38 22
17. C.F.R. Cluj 27 7 8 12 28—44 22
18. „Poli" lași 27 9 3 15 29—45 21

Minutul 80 al meciului Dinamo — Universitatea Craiova : mingea 
centrată de Custov a fost reluată, cu capul, de Dumitrache în plasă. 
Așa s-a marcat singurul gol al derbyului etapei.

Foto : Dragoș NEAGU

ÎN VEDEREA MECIULUI DE RUGBY CU SPANIA

SE CONTUREAZĂ XV-le ROMÂNIEI
După meciul pregătitor de la mij

locul sâptămînii trecute, care a avut 
Ioc la București, &-a format un lot 
lărgit alcătuit din 22 de jucători, 
care vor continua antrenamentele 
pentru confruntarea cu echipa de 
rugby a spaniei (Timișoara, 19 mai). 
Iată-i ț>e cei reținuți de antrenori : 
Dtirbac, Motrescu, Rășcanu, Ion Con-

fttantin, Nica, Marica, Fălcușanu, 
Radu Ionescu, Mateescu, Bărgăuuaș, 
Pop, Dumitru, Fugigi, Postolache, 
Mușat, Tătucu, Dinu, Ioniță, Târlea, 
Petre Dobre, Munteanu, Ortelecan. 
Singurele noutăți : s-a renunțat la 
ftoștii titulari Nicolescu. — accidentat 
— și Alexandru Dumitru — lipsă de 
ikxrmă.

PRIMUL EXAMEN AL... VIITORILOR 
CAMPIONI MONDIALI!

• Se profilează reprezentativele de handbal ale României 

pentru C M. '78 șl J.O. *80  • Un trial la care au participat 

peste 200 de juniori șl junioare din întreaga țară

MECI DE FOTBAL 
ROMÂNIA - JAPONIA

Reprezentativa de fotbal a Ja
poniei va întreprinde, în a doua 
jumătate a lunii iulie, la invitația 
clubului F. C. Constanta, un tur
neu de trei jocuri in tara noastră,

Cu această ocazie, va avea loc 
întîlnirea dintre primele selecțio
nate ale României și Japoniei, pro
gramată pentru 23 iulie.

Sîmbâlă și duminica

Marile succese — în sport ca și 
în alte domenii de activitate — 
se construiesc cu migală, in timp. 
Handbalul românesc cunoaște, de 
multă vreme, acest „secret". De 
aceea, an de an și-a sporit grija 
pentru generațiile care vin. a 
acordat — în egală măsură — a- 
tenția cuvenită „tricolorilor" ca și 
celor ce se pregăteau, ca mai de
vreme sau mai tîrziu, să preia 
ștafeta. Altfel n-ar fi fost posibilă 
realizarea acelei performante uni
ce : 4 titluri mondiale obținute în 
5 ediții !

Concret, am avut deunăzi ocazia 
să vedem materializată această 
grijă deosebită pentru tinerii 
handbaliști. Federația a chemat la 
București 45 de handbaliști din

generația 1955/1956 și 45 de hand
baliste născute în anii 1956—1957 
la un trial pentru alcătuirea lo
turilor naționale de juniori și ju
nioare. Cei chemați erau cunos- 
cuți din activitatea anului trecut, 
depistați cu ocazia întrecerilor 
rezervate juniorilor. Cluburilor și 
asociațiilor sportive li s-au comu
nicat însă că. în afara celor che
mați, pot fi trimiși toți cei pe 
care tehnicienii îi socotesc apți să 
susțină primul examen din dru
mul spre celebritate. Astfel, în 
fața examinatorilor (comisie alcă
tuită din reprezentanți ai colegiu
lui central al antrenorilor și ai 
activului federal) s-au prezentat 
120 de băieți și peste 100 de fete. 
Este evident interesul cluburilor.

emulația creată între antrenori, do
rința sportivilor de a se impune.

Supuși unui test complex, în 
cadrul căruia gabaritul și cunoș
tințele tehnice s-au aflat în frun
te, sportivii și-au etalat talentul, 
perspectivele. Au fost aleși 40 de 
handbaliști și 40 de handbaliste, 
sportivi care vor urma un pro
gram judicios de pregătire, sub în
drumarea unor cadre cu înaltă ca
lificare. Ei sînt, de fapt, viitorii 
„tricolori", cei care în 1978 — la 
campionatul mondial și în 1980 — 
ta Jocurile Olimpice vor duce mai 
departe ștafeta lui Redl — Nodca 
și Ivănescu, Gruia — Otelea — 
Hnat, Gațu — Penu — Birtalan.

Testul a mai reliefat activitatea 
laborioasă dintr-o serie de centre

cunoscute (Constanța, Cluj, Timi
șoara, Reșița, București, Hunedoa
ra, Brașov), dar și apariția altora : 
Huși, Vaslui, Suceava, Drăgășani. 
Este, fără îndoială, ecoul perfor
manțelor de la Paris și Berlin, 
care se va răsfrînge spre Montreal 
și mai departe.

Acțiunea de pregătire a viitori
lor performeri nu s-a încheiat. La 
26 mai vor fi reuniți — tot la un 
examen de selecție — handbaliști i 
în vîrstă de 16—17 ani și hand
baliste de 15—16 ani pentru con
stituirea loturilor ce vor fi admise 
în taberele de vară. Viitorii ad
versari ai echipelor noastre repre
zentative de handbal pot fi neli
niștiți...

Hristache NAUM

MECIUL DE DECATLON 
ROMÂNIA - R.F. GERMANIA

Be stadionul Republicii din Capi
tală se va desfășura, sîmbătă șl du
minică, tradiționalul meci de decat
lon între echipele României și R.F. 
Germania. Da această întîlnlre vom 
ti reprezentațl de recordmanul țănl 
Vasile Bogdan (7 651 P anul trecut); 
Mihai Nicolau (7 487), Radu Gavnlaș 
(7 291), Ghcorghe Lixandru (6 722) și 
Gavrilă Bara (6 806). ..

Oaspeții vor alinia pe următori» 
decatlon iști: Werner Eikmeier (7 527 
In 1973), Helmut Kammemeier (7 509 
p), Detlef Schumacher (7 506 p), Die
ter Deyckes (7 371 p). Klaus Marek 
(7 370 p) și Gunter Hoffman (7 296 
p). După cum se vede, o echipă fără 
vreo individualitate remarcabilă, dar 
foarte omogenă. Deyckes și Marek 
au fost juniori anul trecut.

Paralel cu meciul internațional se 
va desfășura și concursul republican 
de primăvară al decatloniștilor. Tot 
Pe stadionul Republicii, sîmbătă după 
amiază și duminică dimineața vor 
avea loc campionatele universitare 
din acest an.



OMPETITII
ATLETISM CONCURSUL

INTER JUDEȚEAN : la București, Ni- 
culina Ilic (Școala sportivă de atle
tism) a sărit 1,7’4 m la înălțime, sta
bilind un nou record național pentru 
junioarele de categoria a II-a. La 
Craiova, Florența Ionescu (în primul 
a,n de seniorat) 
55.M m.

BASCHET 
l’ERNATIONAL.
Universitatea Cluj a participat la un 
turneu la Budapesta, înregistrînd pa
tru victorii în tot atîtea 
ținute : 83—6g cu B.K.V. 
cu Csepeî Auto. 7*3 —67 
Vasas Izzo S.K.

TENIS DE MASĂ

ii aruncat discul la

TURNEU IN- 
Bchipa masculină

meciuri sus- 
Ftdre, 80—04 
$j 72—67 cu

CAMPIO
NATUL DIVIZIONAR. Voința Bucu
rești — C.S.M. Cluj (masculin) 7—1».

CĂLĂRIE CAMPIONATUL
REPUBLICAN DE CONCURS COM
PLET. Etapa I debutează azi, la Cluj, 
eu proba de dresaj. Vineri se dosfă- 
lyoară proba de cros, iar sîmbâtâ cea 
de obstacole.

POPICE
VIZJKI A. Au 
lat două etape __________ .
tru desemnarea campioanelor. In 
etapa a XVl-a s-a înregistrat primul 
foirfait f5 000 — 0 p.d.r Este vorba 
de nieeîut masculin Constructorul Ga
lați — Flacăra Ctmpina, care nu s-a 
disputat, etnipinenii refuzînd să joace 
pe motiv că nu s-au odihnit sufi
cient înaintea întîlnirii I? La Timi
șoara, în meci restanță, C.F.R. — 
Voința Cluj fmi 5135 — 4986 p.d. I.a 
Tg. Mureș: Derrnagant — Voința Cra
iova (meci feminin contînd pentru 
ultima etapă) 2286—2183 p.d. Campio
natul va fi reluat în zilele de 18 și 
19 mai cu etapa a XVU-a isînt pro
gramate 11 partide).

SCRIMĂ NOI CONCURSURI 
INTERNATIONALE. I.a slirșltul săp- 
tămînii, la Paris, j. Gyulai, A. pascu, 
S. Ardeleana, E7 Stahl. V. Draga și 
M. Barloș vor concura pentru „Tro
feul Jeanty". Floretiștu (M. Tiu, T. 
Petruș, C. Moise, C. Niculescu, A. 
Ștefan) vor susține, la Bonn. un 
meci cu selecționata R.F.G. și apoi 
un turneu Individual, o formație de 
spadasini (N. Iorgu, C. Dudu, I. Popa 
și O. Zidarul va participa la „Tro
feul c. Pompllio”, o competiție pe 
echipe, organizată la Genova. In
fine, sîmbătă șl duminică, la Bucu
rești. sabrerii noștri vor evolua 
oompania trăgătorilor cubanezi,

VOLEI „cupa f.r.v." Tur
neul grupei feminine, găzduit de 
Sala sporturilor din Craiova, s-a în
cheiat cu -- --------
Penicilina, 
neînvinsă. 
Penicilina
Constanța. __ _____ __________ _______
a întrecut cu 3—2 pe Universitatea 
Timișoara. Clasamentul turneului • 1. 
Penicilina 8 p, 2. Farul 7 p, 3. C.S.M. 
Sibiu 6 p, 4. Universitatea Craiova 
3 p. 5. Universitatea Timișoara 4 p. 
Pentru faza a doua a competiției au 
obținut calificarea echipele Penici
lina, Farul și C.S.M. sibiu (care in 
meciul decisiv pentru ocuparea lo
cului 3 a învins eu 3—1 formația 
craioveană). Șt. GURGUI-cOTcsp. ju
dețean

CAMPIONATUL Di
ni ai rămas de dispu
și turneele finale pen- 

cam pioanelocr.

în

victoria formației ieșene 
care a terminat întrecerea 
In ultima zi de concurs, 
a dispus cu 3—0 de Farul 
iar Universitatea Craiova

★
lori. In București, au fost progra

mate alte partide din cadrul celei
lalte grupe feminine, precum șl din 
cadrul grupei masculine.

Intr-un meci masculin, al cărui re
zultat nu mal avea Importanță pentru 
stabilirea echipelor calificate în tur
neul pentru locurile 1—6 (intrucît 
ambele formații obținuseră deja acest 
drept) Steaua a dispus, mai ușor 
decît era de așteptat, de Rapid : »—c 
18, ». 4).
In grupa feminină. Medicina Bucu

rești a cîștlgat. relativ ușor, partida 
cu I.E.F.S. eu scorul de 3—1 (10. -ii, 
12,5). Dinamo — Constructorul 3—8 
<10. 18, 9).

YACHTING „cupa primă
verii", Organizată de asociația spor
tivă I.D.E.B. pe Herăstrău, cu par
ticiparea a 25 do echipaje, la clasele 
FINN, F.D.. SNIPE șl OPTIMIST, 
competiția s-a soldat cu următorii 
cîșligălori : FINN : B. Crădunescu 
(I.D.E.B.); I.’JI. : M. Carp — M, Boi- 
dtșor (C.N.U.): SNIPE: I. Naum — 1. 
Gelles (I.D.E.B.) : OPTIMIST : A. 
Seraertesctt (C.N.U.),

IN CASA NOUA

s g I 
I

După șase ani de ac
tivitate în condiții im
provizate și cu mari 
cheltuieli pentru închi
rierea sălilor sau tere
nurilor necesare antre
namentelor, Școala 
sportivă „Șoimii’*-Sibiu  
(director — Dumitru 
Dobrescu) s-a mutat în- 
tr-un sediu corespun
zător. Astfel, Consiliul 
popular municipal a a- 
cordat acestei unități 
spațioasa clădire a 
fostei Case de cultură, 
în care se vor amena

ja diverse săli de 
antrenament, vestiarele 
respective, cabinet me

ÎN ACȚIUNEA DE REVÎTALÎZARE A ATLETISMULUI TIMISEAN

iPRIMA PERFORMANȚĂ: 1200 DE CAMPIONI
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SCOR PREA SEVER h
DE ASPECTUL JOCU

ȘCOLARI IN concurs J
La sfirșitul lunii octombrie 1973, 

un raid-anchetă privind atletismul 
din județul Timiș, concluziona : 
„Prea multe discuții, prea puțină 
treabă !...“ Acest material de a- 
naliză publicat de ziarul nostru a 
constituit apoi obiectul unei șe
dințe a biroului executiv al 
C.J.E.F.S., soldată cu un plan de 
măsuri pentru îmbunătățirea gene
rală a 
Timiș.

Și iată 
priite, in 
atletic in 
acțiune din acest plan s-a desfă
șurat cu succes. Timp de zece 
ore, stadionul C.F.R. din Timișoa
ra a fost in exclusivitate al celor 
mai mici candidați la prima disci
plină olimpică, aproape 1 200 de 
pionieri și școlari, campioni, din 
186 școli generale din județ, la 
probele 60 m, lungime și arunca
rea mingii de oină (băieți și fete), 
500 m (fete) și 1000 m (băieți), 
intreeîndu-se, asistați de profesori 
și antrenori, în cadrul primului 
festival atletic, dotat cu „Cuca 
campionilor".

Scopul competiției ? Iâtă-1 ex
primat in regulamentul alcătuit de 
C.J.E.F.S.-Timiș (prin comisia de 
atletism) și Inspectoratul școlar 
județean : „stabilirea potențialului 
valoric în atletism al tineretului 
școlar din județul Timiș euprins 
între 18—14 ani și selecționarea 
elementelor talentate ; verificarea 
modului de îndeplinire a cerințelor 
unitare instituite de M.E.I. pre
cum și verificarea eficienței mun
cii profesorilor de educație fizică 
in activitatea de pregătire 
și sportivă a tineretului școlar".

Performanțe ? Aruncarea mingii 
de oină a prilejuit primilor trei 
clasați in proba băieților arun
cări de peste 73 m (campion : A 
Varga — Școala generală Făget — 
81 m), ceea ce ar putea echivala, 
la o' pregătire adecvată, cu per
formanțe de peste 50 m la suliță I 
Și dacă elevul Școlii generale 22 
Timișoara, A. Fantaziu cîștigâ și 
60 m (7,5) și 1000 m (3:00,8), nu 
înseamnă că se anunță un atlet 
adevărat la orizont ? Dar prezența 
printre primii clasați a unor elevi 
ai școlilor generale clin județ, ca 
Gotiob. Liebling, Grabăț, Comlo-

atletismului în județul

că la sfirșitul lunii fl
avan premiera sezonului 
aer liber, prima mare

fizică

U. T. ARAD
F.C. CONSTANTA 0(0)
ARAD, 8 (prin telefon).

Așa cum se înțelege și din datele 
statistice ale alăturatului chenar, 
partida dintre U.T.A. și F. C. Con
stanța a fost o partidă de luptă, viu 
disputată din primul și pînâ în ul
timul minut, încheiată cu o victorie 
la două goluri diferență în favoarea 
textiliștilor, cu toate că — în gene
ral, — constănțenii au Jucat bine, 
la fel de bine ca formația învin
gătoare.

Meritul celor două echipe este că 
au practicat un joc deschis, un joc 
cu atacuri și contraatacuri în care 
mingea a alergat mult, creîndu-se 
multe ocazii la o poartă ca Și la 
cealaltă. A cîștigat U.T.A.. formație 
care țintește șl ca un loc in cupele 
europene, datorită jacului excelent 
prestat de Kun (care a creat nenu
mărate faze la poarta lui Ștefă- 
nescu) și lui Domide care a marcat 
două goluri frumoase, primul de-a 
dreptul splendid.

“ Cum spuneam, constănțenii nu au 
m venit la Arad cu gîndul că meciul e 

pierdut din start. Ei s-au apărat cu 
UI multă precizie, au beneficiat de o 

linie de mijloc activă, iar atacul lor 
R s-a dovedit deosebit de penetrant și 

periculos. Dacă, de pildă, șutul din 
H min. 47 al lui Negoescu n-ar fi întîLnit 

bara și ar fi intrat în poartă, nu se 
® știe de partea cui ar fi înclinat în 

cele din urmă balanța victoriei. Iată,

Stadionul U.T.A. ; lere 
timp frumos, vin*,  in rep 
spectatori, aproximativ 1 
cat DOMIDE (min, 13 
port de cornere : 9—7. 
turilor la poartă : 16-1 - 
porții 9-6).

U.T.A. : lorgulescu 6 
Kukla 7, Pojoni 8, Popo 
mide 8, Purima 6, Broț 
Axente 7, Kun 9, Sima

F. C. CONSTANțA: Ș 
Mustafa 7 (min. 66 N 
tonescu 7, Bălosu 6, C 
Constantinescu 3. Vigu 8 
Mărculescu 7, Caraman 
(min. 46 Negoescu 8).

A arbitrat GHEORGH 
AftăA-. Io i* niâ Silviu 
Constantin Dtnulescu. (I 
București).

Trofeul Petschovschi : 
La tineret-rezer re: 3—2

Aruncarea mingii de oină a prilejuit relevarea unor autentice 
speranțe pentru atletism Foto : Em. ROBICSEK

pe scurt, cum s-au 
două goluri. Min. 13: 
spectaculos, din plonjoi 
centrată la semlînălțimt 
Același Domide majore 
85, scorul la 2—0. trimi 
în gol, balonul primit.

Succesul arădenilor, 
ansamblul întrecerii, af 
decît raportul de forte 
mai clar decît desfășu 
tăm, echilibrată, a „oști 
durata celor 90 de min

Mircea
----- ---------

șui Mare, Făget, Tercmia Mare, 
Nichișoara. la concurență cu lo
calități de tradiție ca Timișoara și 
Lugoj (unde sint și unități școlare 
cu profil sportiv), nu spune 
De altfel, clasamentul pe 
reflectă aceasta : 1) Școală 
rală 22 Timișoara 1257 p 
Doina Moldovan), 2) Liceul 
1167 p (prof. Martin Bauer și Gh. 
Supurov), 3) Școala generală Ni- 
chișoara 1152 p (prof. Helmuth 
Zirk).

„Vrem ca această competiție să 
devină tradițională, in fiecare a- 
prilie campionii școlilor generale 
din județ infățișîndu-ne pe ce pu
tem conta în ampla acțiune de re- 
vitalizare a atletismului bănățean" 
— ne-a spus Adrian Damșa, se
cretar al C.J.E.F.S. Timiș, anima
tor al acestui festival atletic.

Prof. univ. C. lovănescu este 
de părere că : „talentele relevate 
eu acest prilej pregătite în co
mun, și o selecție permanentizată, 
de acest gen, vor asigura prezen-

ceva ? 
școli 

fcene- 
(prof. 
Re caș

ța Timișului în lotul reprezentativ 
la Olimpiada din 1984 !“

Maestrul sportului Eugen Lupșa : 
„Un pas important a fost făcut, 
esențialul însă trebuie să urmeze : 
pregătirea atentă 
acestor foarte tineri atlețî 
marea performantă".

Subscriem integral la aceste 
pinii autorizate, pentru ca această 
acțiune — fără precedent in ulti
mele două decenii în Timiș — să 
dea roadele așteptate.

Paul SLAVESCU

■

și adecvată a " 
pentru jj

MASURI
ALE F.R. RUGBY

o- 0
K

B

■

w

■

MlilfeGIIRI AVIAIICE H BRAȘOV Șl IAȘI
Tn cadrul șirului de manifes

tații sportive organizate la Bra
șov, cu prilejul sărbătoririi Zilei 
tineretului, a avut loc duminică, 
pe cîmpul de zbor de la Sîrrnț- 
tru, al Aeroclubului „Mircea Zo- 
rileanu", primul miting de aviație 
din acest an. Mii de spectatori 
s-au îndreptat încă de dimineața 
spre Slnpetru unde au petrecut 
o zi minunată. După un frumos 
program de gimnastică, lupte, scri
mă, box, după sosirea ștafetei ju
dețene cicloturistice, a început mi
tingul.

Mai întîi, ei au urmărit o de
monstrație de aeromodele de a- 
crobație (Constantin Apăvăloaie), 
după care, din înaltul cerului a 
plonjat deasupra aerodromului un 
planor de performanță, intr-o im
presionantă gamă de evoluții a- 
crobatice. La bordul său se găsea 
un experimentat pilot, Nicolae 
Conțu, comandantul aeroclubului. 
A urmat un lanț de demonstrații 
de planorism : remorcaje de auto- 
mosor și avion, acrobații indivi
duale și in formații, executate de

pitoții Mircea Finescu. maestru 
emerit al sportului, C. Andrei, 1. 
Porumb, E. Rosch ș.a. Acrobațiile 
individuale și in formație execu
tate la bordul modemelor avioane 
de către piloții N. Conțu, C. Rusu, 
T. Ciotloș, T. Enăchescu, P. Cria- 
tescu, au constituit probe de înal
tă măiestrie. Revelația mitingului 
a constituit-o acrobația efectuată 
cu elicopterul de un adevărat as 
— C. Goșman. Programul s-a în
cheiat cu salturile parașutiștilor. 
Excelentă organizarea acestei săr
bători aviatice.

Viorel TONCEANU
★

IAȘI (prin telefon). . — Du
minică, pe aerodromul sportiv 
din , Iași, a avut loc o frumoasă 
demonstrație cu ocazia deschiderii 
oficiale a anului de zbor. Au evo
luat maestrul emerit al sportului 
Ștefan Calotă, V. Coțofană, P. Cer- 
nîșov (pilotaj zbor cu motor), I. 
Alexa. P. Zănovei (planorism) și 
un grup de parașutiștl, în frunte 
cu instructorul C. Grama.

D. Diaeonescu, coresp.
x\\\\\\\\

în urma faptelor inadmisibile 
petrecute duminică in campionatul 
de rugby, care au privat, in total, 
circa 2 500 de spectatori plătitori 
de a asista la două meciuri (Farul 
— „U“ Timișoara și Chimia — 
Agronomia), Comisia de competiții 
din cadrul F.R.R. a hotârît urmă
toarele : echipa Universitatea Ti
mișoara pierde cu 4—0 partida cu H 
Farul, secția primind totodată un 
ultim avertisment ; pentru neasi-B 
gurarea asistenței medicale la te- H 
ren, echipa Chimia Năvodari pier- 
de cu 4—0 îuliliiirca cu Agronomia * 
Cluj. Se atrage, de asemenea, a- 
tenția tuturor cluburilor asupra 
respectării cu strictețe a regula
mentului.

■

GAZDELE „S AU DESPRi
DUPĂ PAUZĂ STEAUA

POLI.TIMIȘOAR

Stadionul Steaua ; teren fcxirle bun; timp prielnic; specta 
3 000. Au marcat : DUMITRU (min. 18), NASTASE (min. 52). Raport < 
10-3. Raportul șuturilor la poartă: 21-13 (pe spațiul porții: 13-5).

STEAUA: Comon 8 - Sătmăreanu 5. Smorandache 6, Ciug 
Ionescu 5 - Dumitriu IV 5, Dumitru 8 - Tătaru 7 (min, 78 Răduca 
nescu 8, Nâstase 8, Ion Ion 7.

..POLI'*  : Jivan 5 - Mioc 5, Pâttinișan 6, Arnâutu 6, Mi 
Surdan 5. Mehedințu 7, Lața 3 - Covalcic 5 (min. 58 Pirvu 5). Oaf 
gâu 5 (min. 19 Bojhi 6).

A arbitrat I. RUS (Tg. Mureș) 
(Tîrnoveni) și M. Stelian (Sighișoara).

Trofeul Petschovschi : 8.
La tineret-rexerve : 1-0 (0-0).

Deși a înscris relativ repede 
(min. 18, prin Dumitru care a 
transformat o lovitură liberă de la 
17 m, 
zid în 
Steaua 
repriză 
tabelă, 
plăcuta 
lungite.

ajutat la linie de

Marți s-a disputat meciul de 
campionat Steaua — Agronomia 
Cluj. La capătul unui joc de un 
nivel tehnic modest, campionii au 
terminat învingători cu 21—6 
(17—3). (O. GUTU).

dical, saună etc. Celor 
aproape 800 de elevi se
lecționați din toate 
școlile sibiene și înca
drați în secțiile de 
atletism, schi, rugby, 
box, haltere, lupte,

judo și fotbal li s-a 
mai dat în folosință 
sala unui fost cinema
tograf, care va fi re- 
amenajată și dotată cu 
aparatură sportivă. 
(Tr. I)

• La Școala generală nr. 2 Făgăraș se 
amenajează, prin muncă voluntară și cu 
sprijinul comitetului de părinți, terenuri de 
volei, handbal, minifotba] și o pistă redusă 
de atletism.

PRIMELE NORME

Complexul „Sport 
sănătate" se află 
plină actualitate 
meleagurile tulcene. Ti
neri din asociațiile

Și 
în 
pe

ÎNDEPLINITE

sportive Voința. Dună
rea Tul cea și C.S.M. 
Delta au participat la. 
cîteva concursuri în ve
derea cuceririi insignei

in treim 
„16"-le 
ocazii c 

cind Dumi

a zburdat, at it 
loc cit și in 
unde a risipit 
in min. 55, 
de la numai 8 m ; : 
clnd Năstase n-a reuși 
riorul careului să „s 
Jivan, ieșit in' disperări 
în min. 64, cind numai 
luntar in careu (dar 
comis de Lața, la un 
Iordănescu, a oprit bal 
tre in plasă. Dar lord: 
să risipească cea mai 
situație de gol, in mii 
la o minge respinsă c 
reluat puternic in por! 
Ceva mai tîrziu (min. t 
avea să trimită, din 
mingea in bară, așa < 
dase, de altfel, și Bojir 
la o fază în care Coi 
învins. O ratare, una 
timișorenilor, )in întres 
secundă...

triniițind balonul pe lingă 
plasă, jos lingă bară), 

rămas mai bine de o 
cu un fragil avantaj pe 

ținindu-și suporterii in ne- 
strînsoare a emoțiilor pre- 

__ ___  Pentru câ, în pofida reu
șitei căpitanului de echipă, jocul 
ei nu mergea pe măsura valorilor 
ce o compun, defecțiunile inregis- 
trîndu-se, îndeosebi. în faza de 
pregătire a atacurilor, unde, prin 
păstrarea exagerată a balonului l:i 
picior, Sătmărcan-u, Dumitriu IV 
și Iordănescu, uneori și Dumitru, 
anulau bunele intenții ale coechi
pierilor lansați pe culoare libere. 
Erori 
jinul 
tru o 
Apoi, 
mingii, ..Poli" a Ieșit destul de 
curajos și cu suficientă aplicație 
la atac, întrecindu-și copios, pină 
la pauză, partenerul la capitolul 
șuturi la poartă :

Dar, se pare că 
fotbaliști ai Stelei 
de ' " 
in 
lui 
în 
atins stilpul porții de unde a de
viat în plasă) pentru a se des
prinde, în sfirșit, de adversar, și 
ca soar și ca factură a jocului. 
Intrucît, după 2—0, o bună bucată 
de vreme, practic, pe teren n-a

■ existat decît o echipă, Steaua, care

■
■
■
■

Clasamentul la zi se prezintă ■ 
astfel : 1. STEAUA 18 partide — 
48 p, 2. Grivița Roșie 16—43, 3. Fa- • 
rul 17—41, 4. „U“ Timișoara 17—38, p 
5. Agronomia 18—33, 6. Dinam» 
17—33, 7. Știința Petroșani 17—31, ■ 
8. Politehnica Iași 17—31, 9. Gloria a 
17—30, 10. C.S.M. Sibiu 17—30, 11. 
Sp. Studențesc 16—29, 12. Rulmen
tul Birlad 16—27, 13. Vulean
17—26*),  14. Chimia Năvodari 14—25.

') Echipa Vulcan a fost sancțio
nată cu un punct pentru o nepre- 
zentare în „Cupa federației".

■

■

a

ce veneau, firește, in spri- 
adversarutui. pregătit pen- 
defensivă metodică, variată, 
în situația de posesie a 

, „Poli"

al doilea gol 
miii. 52, care.
Ion Ion. a plasat, 
stînga lui Jivan,

11—5 !
acești eapricioși 
au avut nevoie 
(autor Nâstase 

la o centrare a 
eu capul, 

balonul a

G. NICC

Ieșenii f<
1

efortur
și a brevetului respec
tiv. Dnpâ 
de
C.J.E.F.S..
oameni de

la
cum aflăm 
conducerea 

peste 500 de 
diferite vîrs-

te și profesii au trecut 
cu succes, pînă în pre
zent. primele probe.

P. COMȘA. cores p. LOTO

iI

ÎNCEPUT promițător
Tn, localitatea Topo

loveni, din județul Ar
geș, s-au pus bazele a- 
sociației sportive Voin
ța. Pe lingă această a- 
sociație (care numără 
peste 1 000 de membri, 
majoritatea femei) au 
luat ființă secții de 
atletism, turism, hand
bal, volei, șah, tenis de 
masă și popice. Sub 
conducerea prof de e- 
ducație fizică Nicolae 
Kizcea, de la școala 
generală, a început un 
curs de formare a ins
tructorilor pentru gim
nastica 
muncă, 
trodusă la cooperativa

la locul de 
care va fi in

„Muncitoarea". S-a ho- 
târît ca pînă la 23 Au
gust să fie 
crările de 
terenurilor 
și volei, a 
a clubului 
și tenis de masă.

Cooperativa 
toarea" 
devenit, 
le sale 
binecunoscută 
treaga țară și 
tare. Șe speră că sa 
lariații ei 
denția și

încheiate hi' 
amenajare a 
de handbal 

popicăriei și 
pentru șah

^Munci’ 
Topoloveni a 
prin 
de

produse- 
artizanat, 

în în- 
peste bo

se vor evi- 
în sport.

FETE AN V,

;PRONOSPORT «£
CÎȘTIGURILE

1 MAI 1974 :
: i variantă 25°'«

• PRONOEXPBES :
TRAGERII DIN

" Extragerea 1: categ. 1: l variantă 25”,'• 
g a 41 298 lei și 2 variante 10% a 16 519 

lei: categ. 2: 1,95 a 38 122 lei; categ.
■ 3: 7,40 a 10 046 lei; categ. 4: 02 a 1 199 

lei; categ. 5: 113,90 a 653 lei; categ.
■ 6 : 4 337,80 a 40 lei. Extragerea a n-a: 

categ. B : 14.15 variante a G165 lei;
• categ. C ; 47,10 a 1 852 lei; categ. D; 
_ 2.076,60 a 60 lei: categ. E: 129,35 a 
" 200 lei: categ. F: 2.898,20 a 40 lei. 
B REPORT CATEGORIA A : 184 870 lei.
" Ciștlgul de categ. l (25%) a revenit
■ lui lOZSEF TORDAI din Cluj.

NUMERELE EXTRASE LA
" CEREA

■

■

iI

Stadionul „23 August" I 
timp noros ; spectatori, 
6 000. A marcat: LUPULE 
73). Raport de cornere : 9- 
țuturilor la poarta: 24—3 
porții: 11-0).

POLITEHNICA: Costaș 7 
I 7, Toacă 7, Stolcesctj 7. 
- Romilă II 6. Simionaș 
IV 5, Lupuloscu 7, Mari, 
loaiei 6 (min. 46: Spirea

JIUL: I. Gabriel 7 - Niț 
6, Stacker 7, Dodu 6 - 
(min. 63: Enache 6), Lib 
Suclu 5, Mulțescu 6 (min. 
Stan 5), Roznai 6. Stoichițo

A orbitrat : V. P?
ajutat la linie 

gorescu ți G. Oragornir 
București).

Cartonașe galbene : Libc 
Trofeul Petschovschi: 3.
La tineret-rezerve: 3—1 (1

Ilie
corcsp. județean

TRA-

PRONOEXPRES DIN 8 
MAI

general
din

se 
efo 
fie 
mii

pe i 
a pasat

1974.
de 

care
cîștiguri :

184.879 lei
Fond

1.196.860
report

Extragerea
Extragerea
Plata _

Capitală de la 16 ___  ... ... .
iulie ; în țară de la 20 mai pînă 
la 8 Iulie 1974 Inclusiv.
NU UITATI, LA 12 MAI TRAGEREA 

speciala a pronoexrpes ;

lei

23 
Il-a:

I :
a _ 

cîști gurilor

42
40 

va 
mai

3 11 30 t
19 8 37 21 
începe în 
rfnă la 8

IAȘI, 8 (prin telefon).
Au trebuit să se 

minute, pentru ca 
puse de studenți să 
de succes. în acel 
a făcut o cursă 
intrat in careu,
lescu și acesta, cu un și 
a făcut inutil plonjonul 
brici. Ce s-a, întîmpla 
tunci ? Ieșenii- au intra 
cu dorința de a mai a< 
puncte zestrei lor desl 
race și a rămîne astfe



AȚĂ
ULUI F

; teren foarte bun; 
n repriza a doua; 
jtlv 12 000. A mar-

13 fi 85). Ra-
9-7. Raportul șu-
16-14 (pe spațiul

tu 6 — Birou
Popovici 7 - I

I Broșovschl 6 
>ima 6.
[As Ștefânescu
66 Nistor 6), j 

Ghirca 
|igu 8 — 
(aman 
[8).
DRGHE POPOVICI 
Silviu Stoacescu și 
ku (toți trei din

i 6. 
Do-

6,

7 - 
An-

7 —
Tânase 7,

8. Licâ 5

hi : 10.
3-2 (2-1).

înscris cele 
Domidc reia 

llonjon, o minge 
pițime de Axenie. 
iajorează. în min. 
[trimițînd plasat, 
[imit de la Kun. 
lor, apreciat pe Iii. apare mai net 
I forțe din teren,Bsfășurarea. repe- 
I „ostilităților“ peI minute.

•au
13:

jceo TUDORAN

RINS
2(1)

)ARA 0(0)

spectotori, cca. 
aport do Comoro: 
5-5).
I, Ciugarin 
Kâducanu),

6, N. 
lordă-

6
, Dașcu 5, Bun-
6, Maier

lie de N. Barna

UN MECI
DINAMO 1(0)
UNIV. CRAIOVA 0(0)

Interes enorm, . în pofida tele
vizării, pentru acest meci „de 
virf“, cum spun francezii, pentru 
o întâlnire a marilor ambiții, Di
namo — Universitatea Craiova. A- 
proxiinativ 25 WO de spectatori, pe 
un stadion de 17 OOt) de locuri, în
ghesuială extra în dauna spectato
rilor. pentru avantaje psihologice 
(teren propti») și materiale (eco
nomie de cotă percepută de ma
rtie stadioane ale Capitalei).

Un joc Ia care multă lume a 
venit cu imaginea unor oaspeți 
sufocați de acel 0—4 la Constanța 
și. în față, cu tabloul punctului 
pierdut de gazde la Rapid, cu un 
Dinu 
șeala 
înapoi 
liderii 
clustv 
mii printr-un joc 
si clar, chiar dacă 
secunzii prin mare 
de ultim sfert de 
unii nici alții, nu

conform cu ceea ce 
de la un asemenea 
românesc, pentru că 

avut, ca întotdeauna

ca și crucificat pentru gre- 
de duminică seara, pasul 
fără adresă. Este drept, atît 
cît și deținătorii titlului (in- 
Dinu) s-au revanșat, pri- 

mult mai solid 
s-au apărat, iar 
efort și victorie 
oră. însă, nici 

ne-au oferit un
nivel de joc 
s-ar aștepta 
„au sommet” 
punctele au 
in asemenea ocazii, prioritate. Cra-
iovenii au vrut, morțiș, un punct 
și ca urmare s-au apărat eu 9 ju
cători și au atacat cu tunarii lor. 
Bălan și Obiemeneo. în timp ce 
dinamoviștii s-an năpustit spre 
poarta lui Oprea și Manta, mai cu 
milă. în prima parte a meciului, 
mai virtos în cea de a doua cind,

I AL DIVIZIA A
[TAPA A XXVII a

AL MARILOR AMBIȚII
Stadionul Dincmo ; teren bun; timp frumos; spectatori, aproximativ 

25 000. A marcat: DUMITRACHE (min. 80). Raport de cornere: 4-0. Raportul 
șuturilor la poarta: 15—3 (pe spațiul porții: 4—3).

DINAMO: Cavor 7 — Cheran 7, G. Sandu 8, Sătmâreanu II 7, Deleanu 
7 (min. 68 Custov 7) — Dinu 9. Munweilter VI 7 — Gojgaru 6, D. Georgescu 7. 

Dumitrache 8, Lucescu 7 (min. 33 Moldovan 7}.

UNIV. CRAIOVA : Oprea 7 (mln.
Daseiinicu 8. Berneanu 6 — Strîmbeanu 7»
7. Siefonescu 6 (min. 65 Stăncescu 6)

A arbitrat : V. TOPAN *4*4,  
Szilaghi (toți din Cluj).

Trofeul Petschovschi : 
La tineret-rezerve :

4ă Manta 8) — Nicutescu 7, Bdctin 8, 
Bac &. Niței 7 — Baton 6, Oblemenco

C.
ajutat la linie do I. Cinspeanu și

5-2 (2-1).

după valuri de atacuri, 
să înscrie golul victoriei 
mitrache. in min. 80. 
centrat de pe partea stingă,
în careu. La minge au sărit 
Georgescu și Dumitrache și 
fracțiune de secundă mai 
portarul Manta. Mingea l-a

Dumitrache

au reușii 
prin Du- 

Custov a 
înalt. 
Oudu 
cu o 

tirziu. 
trecut

și acest controversat 
a înscris cu o lovitură de cap.

în ciuda faptului că a fost do
minată, ,,U“ Craiova s-a arătat o 
echipă perieuloasă în atac, pen
tru că Bălan și Oblemenco au știut 
să împrăștie panica în fata careu
lui dinamovist. Ei au avut ocazii, 
mai devreme decît dinamoviștii, 
cea mai mare in min. 42 cînd. la 
un contraatac inițiat de Ștefănescu 
mingea a ajuns la Oblemenco iar 
acesta a pasat ideal lui Bălan care, 
de la 20 m. liber, a șutat in Caval.

A fost pasionantă ambiția aces
tor două fruntașe ale campiona
tului in tentativa lor de a-și a- 
tinge scopul. I’robabiL ar fi fost 
mai interesant dacă „l)“ Craiova 
i-ar fi avut și pe Marcu. Țarălungă 
și Bălăci, 
ficiat de

Totuși, 
atît de 
după pauză, acordă plusul nece
sar pentru obținerea pe merit a 
victoriei, după a cărei adjudecare 
nu mai era nevoie 
nesportiv făcut de 
pentru păstrarea mingii 
zullatului.

Arbitrul V. Topan, în 
apreciere® ofsaidurilor.

dominarea dinamovistă, 
insistentă, mai cu seamă

de caruselul 
învingători, 

și a re-

defect cu

Aurel NEAGU

iar Dinamo ar fi ben-e- 
ttn potențial mai ridicat.

DETAȘAREA S A PRODUS
ABIA IN MINUTUL 81

STEAGUL ROȘU j (0)
C.S. M. REȘIȚA 0 (0)

8RAȘOV, 8 (prin telefon).
Neașteptat de bună, mai ales 

în prima repriză, replica jucăto
rilor de la C.S.M., deși partida 
se anunța*  fără probleme pentru 
gazde. Pe teren însă lucrurile s-au 
petrecut cu totul altfel. Cei care 
au început mai bine întâlnirea — 
deși fără aportul citorva titulari 
— au fost oaspeții. Steagul roșu 
a lăsat impresia că a acumulat 
un grad ridicat de oboseală din 
întâlnirile anterioare și nu s-a 
regăsit decît tîrziu, în’ repriza a 
doua.

In prima parte a meciului după 
ce Căprioru (min. 16) a șutat pe
riculos și Purcaru a respins, tot 
el (min. 18), scăpat singur, a fost 
deposedat de Hîrlab în ultima in
stanță. La cealaltă poartă, benefi
ciarul ocaziilor brașovene a fost 
Pescaru care, în min. 24, 40 și 
41, a ratat din situații favorabile.

La reluare, Steagul roșu a 
abordat partida într-o altă mani
eră, imprimînd un tempo ridicat, 
cu acțiuni rapide pe extreme, do- 
minîndu-.și tn acest fel, cu auto
ritate, adversarul. Ocaziile de gol 
se succed, în aceste condiții, la 
poarta lui Constantin pe care, 
fără exagerare, ii putem numi

DOMINARE NEVALORÎFICATĂ
Stadionul C.F.R., timp răcoros ; te

ren bun; spectatori, aproximativ 8 000. 
Au marcat: ȚEGEAN (min. 64). res
pectiv CAZAN (min. 81). Raport de 
cornete : 15—1. Raportul șuturilor la 
poartă 28—13 (pe spațiul porții 9—4).

C.F.R. : Gadja 7 (min. 53 Moldo- 
3. Szăke 
Mihai 8 
22 Boca

*a<a

Stadionul 
timp noros 
aproximativ 
(min. __________
Raportul șuturilor la poarta: 
(p*  spațiul porții 11-4).

STEAGUL ROȘU : Purcaru 7 - Hir- 
kib 7, Jenei 5, Olteanu 8. Anghelini 
3 - Șerbănoiu 7, Ghergheli 8, Ca- 
dar 7 — Anghel 5 (min. 46 Mateescu 
6, min. 73 Rusa 6). Pezcaru 8, Pa 
puc 8.

C.S.M, : Constantin 9 - Rodnic 7, 
Olageonu 8, D. Popescu 8. Filipescu 
6 - Nestorovici 7, Beldeanu 7 
Atodiresei 7t Roșea 6. Câprioru 7, 
Horea 6, *

A arbitrat j A. P|RVU 1*4*  
ajutat la linie de M. Cîțu șl M. Bu- 
lea (toți din București)

Cartonașe galbene ; Căprioru. 
Trofeul Pobehovschi : 9.
la tineret-rezerve ; 2-0 (0—0).

Tineretului ; 
și răcoros .
6 000. A marcat: PAPUt

81). Raport d« cornere ; 9-3.
19-7

teren bun; 
; spectatori,

„eroul meciului'1. Fiecare ata
cant brașovean s-a aflat la un 
pas de a înscrie, dar de fiecare 
dată Constantin, cu reflexe ui
mitoare, a amînat deschiderea sco
rului. Pînă în min. «1 cînd, la <• 
acțiune pe partea dreaptă. Papii».. . . . eject> (yța_

mingea a atins 
lui Ghergheli și 
poartă, păcălin- 

dată pe bravul 
Suficient însă

a centrat puternic, 
geanu a luftat, 
pâmîntul în fața 
a ricoșat apoi în 
du-1 o 
portar 
pentru 
terenul

singură 
reșițean. 
ca oaspeții să părăsească 
învinși...

Gheorghe NERTEA

I treimea dc mij- 
|6“-le lui „Poli“, 
lăzii după ocazii : 
1 Dumitru a ratat 
Im ; în min. 62, 
I reușit din ințe- 
kă ,,salte“ peste 
parare de cauză ; 
numai hențul vo- 
I (dar neacordat), 
[a un șut al lui 
lit balonul să in- I fordănescu avea 
1 mai favorabilă 
In min. 72, cînd, 
Insă de Jivan, a 
p portarul căzut, 
friin. 37) Dumitru 
| din apropiere, 
> așa cum proce- 
I Bojin (min. 74), 
le Coman fusese 
| una singură, a 
întreaga repriză

Revenire tardivă a oaspeților

NICOLAESCU i

TG. MUREȘ, 8 (prin telefon).
Tn prinsa repriză, eu vîn-tul în spate A.S.A. a atacat continuu, tar giu

leștenii s-au apărat exagerat, chiar 
cu cite trei linii defensive, șovăiel
nice uneori, mai ales pe partea lui 
Iordan. O dată însă, în min, 24, Ba- 
pid putea deschide scorul. Czako a 
trimis o minge acasă, de la 20 m, 
Neagu. deși a ajuns balonul, a ezi
tat șl Nagel a reținut pînă la urmă. 
De partea cealaltă, spre ■ !
giuleștenilo-r, Răducanu a excelentă» scoțînd, două, 
șl făcute, în min. 12 și 
fost învins și el ! In min. șan trage puternic, din t . 
rul bucureștean respinge uluitor, 
părarea feroviarilor ezită și-1 permi
te lui Mureșan să-l descludă, îna
poi, pe Unchiaș, care, de la. circa 
li m, a șutat plasat, printr-un ca
reu supraaglomerat, înscriind. Go
lul nu schimbă prea mult struc
tura jocului : gazdele domină, dar 
fără prea multă luciditate, iar oas
peții se apără tot mai greu, mal 
ales că Iordan iși permite să luftcze 
și în careu. Vîntul schimbă 
aspectul partidei, după pauză, 
pidiștil ies acum din apărare,

C.F.R. ;
■'an 5) - Lupa 7. Dragomir
6, Roman 6 — M. Bretan 7, 
,— Țegean 7, Adam 7 (min.
6), Vișan 7, Petrescu 8.

SPORTUt STUDENȚESC :
— Tonăsescu 6, Măndaiu 3. _____
8. Manea 6 — Cassci 7, O. lonescu 
6 (min. 46 lorga 7) — leșanu 3,
Chihaia 6, M. Sandu 7 (min. 66 Stroe 
6). I. Constantin 7„

A arbitrat GR. BIRSAN ****,  
ajutat la linie de O. Constant,nescu 

V. Paladoscu (toți din Galați).
Trofeul Peischovschi : 10.
la tineret-rezerve : 1-0 (1—0).

Suciu 9 
Cazan

fericirea 
fost în zi 
goluri, ea 28. Dar a 33, Mure- 
m. porta- 

a-

însă 
Ra
dar

fac, în continuare,
uri POLI IAȘI 1(0)

JIUL 0(0)
iusl" ; teren bun; 
atori, aproximativ 
.UPULESCU (min. 
ire : 9-2. Raportul
24-3 (pe spațiul

ptăș 7 - Romilâ 
pscu 7. Micloș 8 
mionaș 8 - Incze 
k Marica 7, Ai- 
ppirea 7).
7 — Nițu 7. Tonca 
u 6 — Naghi 7 
6). Libardl 7 -
K (min. 46 : 
Btoichiță 6.
IV. PADUREANU 
ji linie de A. Gri- 
[dgomir (toți din

G.

p : libardl. 
[hi: 8.

3-1 (2-1).

trag La poarta mai ales. 
sa fructifice scurta cădere

Și așa. doar gazdele 
' ■ ocazii pe

dar finalul va Ii greu 
deoarece giuleștenii reu-

nu
știu 
mureș-anilor.var mal rata două-trei contraatac, 
pentru ele,

„23 August": teren de- 
alocuri ; timp rece. vint 

spectatori, aproximativ 
10 000. A marcat : UNCHIAȘ 
33). Raport de cornete: 12—1. 
tul șuturilor la poartă : 22—3 
spațiul porții 8—1).

A.S.A. : Nagel 7 — Gligore
chiaș 9, Ispir 7. Czako 6 — 
8. Boldni 8 — Fazekaș ‘
Varodi 6). Mureșan 7, Naghi 8, ttaj- 
rrol 7.

RAPID : Răducanu 9 -*  Pop 7, Nîțo 
7, FI. Marin 8. Iordan 6 — Angelescu 
7, Ploșoiaau 7, M. Stelion 6 (min. 
70 Rișniță 6) — Năsturazcu 6 (min. 
54 Manea 6), Neaga 7, Bartoies 8.

A arbitrat N. RAINEA (Bîrlad) 
bine 
gre- 

C

Stadionul 
nivelot pe 
puternic;

(min.
Rapor- 

(pe

8. Un-
Pislaru

6 (min. 73

N. RAINEA
★ ajutat la lirue foartu
de E<n. Păunescu și, cu unele 
șeii in aprecierea ofsaidului, de 
Sănduleseu (ambii din Vaslui).

Trofeul PetschovsclH ; 10: 
la tineret*rezerve:  2—1 (1—1).

CLUJ, 8 (prin telsfon).
Evident, miza mare a întîlni- 

rii nu putea permite celor două 
echipe exprimările cele mai es-

tetice. A fost, în consecință, un 
meci aspru, cu dueluri împinse 
pînă la limita de forță admisi
bilă, cu mingi dirijate precipi
tat. Echipe, gazdă a dominat, pe 
alocuri copios, dar, o bună par
te din timp, lipsită de cele două 
piese „grele" ale sale (Adam 
și Gadja, ambii accidentați), a 
devenit sterilă în atac și vul
nerabilă în apărare.

în ciuda presiunii clare, C.F.R. 
nu și-a creat ocazii limpezi de 
gol. except;nd faza cînd Țegean 
a înscris eu un șut fulgerător 
sub bară, și pe aceea (min. 74) 
cînd Eoca a reluat afară de la 
10 m, peste poarta părăsită de 
Suciu- în mini. 76. feroviarii au 
avut prilejul fericit să-și rotun
jească 
tat un 
faultat

SP. STUDENȚESC 1(0)

scorul : Țegean a cxecu- 
penalty (Petrescu fusese 
în careu), cu fentă fru-

moașă (Suciu sărise în direcție 
opusă), dar pe lingă bară !

Sportul studențesc s-a mulțu
mit, în general, să facă un joc 
destructiv. Pe fondul său, cîte- 
va contraatacuri au adus-o a- 
proape de gol (min. 8. M- Bre- 
tan respinge in extremis ; min. 
86, Dragomir degajează de pe 
linia porții), o dată a si fructi
ficat, prin Cazan care a șutat 
cn capul din apropiere, intr-un 
moment cînd, condusă. „Spor- 
tw.l*  și-a dinamizat atacul, sanc- 
ționind o parteneră obosită du
pă eforturi grele și 
ce. Așa a obținut 
dențesc un prețios 
va 
ta

puțin, efira- 
Sportul stu- 
punct cure 

incandeseen-cintări greu în
luptă a evitării retrogradării.

Ion CUPEU

S.C. BACĂU 2(1)
,.U“ CLUJ 1(1)

DIFERENȚA PUTEA FI MAI MARE
ților în fazele de finalizare, șu
turile expediate de ei spre 
poarta lui Lâzărcanu fiind total 
imprecise. Și, cînd nimeni nu 
se aștepta, golul cade, contrar 
cursului jocului, în poarta lui 
Voinea, Mureșan marcind de
zinvolt sub privirile unei apă
rări împietrite. Golul primit de 
băcăuani a avut însă darul să-i 
mobilizeze la maximum pe aceș
tia, ei reluînd ofensiva și reu
șind să marcheze în min. 33 și 
53 prin exelujeanul Munteanu. 
Au fost două goluri spectacu
loase, aplaudate frenetic de 
bune. în min. 56, oaspeții 
teau egala prin Coca, scăpat 
gur spre gol, dar Vodnea a 
tervenit salvator.

Victoria băcăuanilor este abso
lut meritată cu atît mai mult 
cu cît. pînă la finalul meciului,

Stodionul .,23 August”; ierew bun; 
timp frumos ; spectatori, aproximativ 
14 000. Au marcat: MUNTEANU (min. 
33 și 53), MUREȘAN (min. 21). Ra
port de cornere 13—1. Raportul șu
turilor la poartă 21-7 (po spațiul 
porții 7—2),

SPORT CLUB : Voinea 8 - Si-
nduceanu 6, Catargiu 8, Volrner 8, 
Margcsoiu 7 - Șoșu 5 (mîn. 35 Du- 
țan 8), * — - - —
brovschi 
Botez),

„U*  : 
Pexa 6,
8. Florea 7, Hurloi 8 — Coca 6 (min. 
33: Bucur), Mureșan 8, Barbu 7.

A arbitrat: C. PETREA 
ajutat la linie de A. Munich și St. 
Ene (toți din București).

Trofeul Petschovschi : 
La tineret-rezerve: 5—1

BACĂU, 8 (prin telefon).
în ciuda mizei foarte mari — 

îndeosebi pentru „ll'’-le băcă
uan, neîmpăcat nici un moment 
cu gîndul retrogradării — me
ciul, desfășurat într-un ritm a- 
lert, a plăcut mult iniilor de 
spectatori prezenți în tribunele 
stadionului, datorită numeroase
lor faze de fotbal spectaculoase.

Vizînd doar victoria, băcăua
nii au atacat în valuri, încă din 
start, obligînd pe adversar să 
se apere cu l’anea, Anca și Hur- 
loi mult retrași — în față răiuî- 
nînd. pentru 
șarje rapide. 
Barbu.

Dominarea 
lor, din primele minute, 
concretizat însă prin nici 
gol, din cauza pripelii

Florea 9 — Pana 6, Detn- 
8, Muriteanu 8 (min. 80: 

Bâluțd 6.
Ldzăreanu 7 - Poraschi 8, 
Matei 7, Ciocan 7 - Anca

trî- 
pu- 
sin- 
in-

9. 
(2-1).efectuarea unor 

Coca-, Mureșan șișesc cele mat bune minute ofensive. 
FI. Marin însevie chiar în min. 86, 
dar el comisese l'ault în prima fază a atacului ierar rte 
golul'.

insistentă, a gazde- 
nu s-a 

un 
atacăn-

și arbitrul Hainea a flu
id început. neaeordînd

puțin patruei au mai avut cel 
mari ocazii de gol.pentru evitarea ultimelor locuri. 

Ei au jucat decis, au depus multe 
eforturi, însă finalizarea acțiunilor 
ofensive a lăsat de dorit : sau 
portarul Jiului a avui: intervenții 
salutare. In primele 45 de mi
nute, studenții au avut superio
ritatea teritorială dar jocul lor nu 
a satisfăcut. Marica, Lupulescu și 
Ailoaiei au șutat doar de nouă ori 
la poartă, dintre care patru șuturi 
pe spațiu, dar de fiecare dată ba
loanele au fost nepericuloase. Jiul 
s-a comportat ca marea majoritate 
a formațiilor care evoluează în de
plasare : o apărare aglomerată și 
rare și firave contraatacuri.

După pauză, ieșenii s-au instalat 
în partea de teren a Jiului, 
dominat perioade Îndelungate, 
obținut cîteva lovituri de colț, 
mila II (min. 50) a expediat 
Ionul în plasă, însă golul a 
anulat just, deoarece Marica 
sese în ofsaid, iar Lupulescu (min, 
(iîi și 67) și Spirea (min. 
irosit situații extrem de 
bile de a deschide scorul, 
ficativ în ceea ce privește 
oaspeților este faptul 
priza secundă, ei au 
foarte puține ori la 
Costaș.

Mircea M. IONESCU Laurențiu DUMITRESCU

UN JOC URÎT
PETROLUL 4(2) 
F. C. ARGEȘ

Stadionul Petrolul; teren bun ; timp frumos; spectatori, aproximativ 15 000. 
Au marcat: ZAMFIR (min. 27), CRINGAȘU (min. 33), PISAU (min. 80). CIUPITU 
(min. 90), respectiv TROI (min. 79). Raport de cornere : 9-2. Raportul șuturilor 
la poartă : 18-5 (pe spațiul porții : 7-1).

PETROLUL: Râmureanu 7 — Gruber 7, Țaporea 8. Ciupitu 8, Popa 7 — 
Crîngașu 3 (min. 82 Dincuță), Culda 8 — Ștefănescu 7 (min. 67 Cuperman 7). 
Istrătesco 8, Pisau 7. Zamfir 8.

F. C. ARGEȘ : Stan 6 — Nedelcu 7, Olteanu 7, Vlud 8, Ivan 7 (min. 46 
Ciolan 6) — Mustățea 6, M. Popescu 6 - Troi 7, Dobrin 6 (min. 46 Jercan 6). 
Roșu 6, Radu 6.

Arbitru : TR, MOARCAȘ ★ jțȘr*.  ajutat Io linie de N. Iliescu și Gh. Racz 
(toți din Brașov).

Cartonașe galbene : Culda. Mustățea, Stan.
Cartonașe’roșii : Olteanu, Troi.
Trofeul Petschovschi: 8.
Io tineret-rezerve : 1—1 (0—1).

de slabă a adversarilor, mai ales 
sub aspectul ofensiv, trebuie să 
recunoaștem meritele fotbaliștilor 
ploieșteni, care au evoluat cu 
multă ambiție și ardoare, deși li 
se poate imputa și unora dintre 
ei că au jucat cam tare, contri
buind astfel la aspectul general 
destul de urît pe care l-a avut 
această partidă.

Gazdele au 
prima jumătate 
tajul, în bună 
pentru victorie. __ ___
bilbiială a fundașilor 
Zamfir a sesizat că Stan 
din poartă și a 
peste el, cu boltă, 
minute mai tîrziu Crîngașu a în
scris direct dintr-o lovitură liberă 
de la circa 30 de metri. Aceste 
goluri primite cam ușor, le-au 
creat piteștenilor o stare de mare 
nervozitate, carg și-a pus puternic

PLOIEȘTI, 8 (prin telefon).
în cursa atît de grea pentru e- 

vitarea retrogradării, Petrolul a 
realizat azi (n. r. ieri) o victorie 
pe cît de prețioasă pe atît de 
meritată, la un scor pe care ex
celenta evoluție a piteștenilor în 
meciurile din etapa trecută cu
E. C. Constanța, îl făcea greu 
previzibil. în această partidă însă,
F. C. Argeș a deziluzionat, și nu 
numai prin factura jocului pres
tat, ci și prin comportarea unora 
dintre jucătorii săi, ceea ce le-a 
atras eliminarea de pe teren, sau 
avertismentete arbitrului. Indife
rent, totuși, de replica neașteptat

au 
au 

Re
ba
tes t 
fu-

se

să 
el

u,

obținut încă din 
a meciului avan- 
măsură

In nun.

rfonj.
scurgă 75 de 
eforturile de- 
fie încununate 
minut. Spirea

pe extremă, 
pasat lui Lupu- 

i un șut puternic, 
njonul lui I. Ga- 
[timplat pînă a- 
1 intrat pe teren 
mai adăuga două 
ir destul de să- 
i astfel în cursa Pompiliu

69) au 
favora- 
Semni- 
replica 
încă, 

ajuns 
poarta lui

re
de

VINTILA

decisiv
27. la o 
piteștcoi, 
este ieșit 

trimis mingea 
în plasă. Șase

amprenta asupra jocului și atitu
dinii unora dintre ei. Drept ar
mare, în repriza secundă, Olteanu 
și apoi Troi au fost eliminați pen
tru insulte aduse arbitrului 
Moarcăș, Cu pu(in timp înainte 
de a ieși din jac, Troi redusese 
din scor (min. 79) în 
admirabile pase lungi 
la Mustățea. Dar un 
tirziu, ploieștenii 
vantajul printr-un gol

au

urma unei 
primite de 
minut mai 
refăcut a- 
înscris de

Pisâu (în faza precedentă insă, 
noi ani văzut un fault asupra lui 
Vlad, pe care arbitrul, mai aproa
pe totuși de fază, nu l-a acordat', 
în minutele de prelungire dictate 
de arbitru pentru întreruperea 
jocului la accidentarea lui Vlad, 
Ciupitu a stabilit scorul final kt 
4—1, șutind din afara careului, 
prin surprindere.

Constantin FI3ANESCU



ILIE NĂSTASE IA STARTUL

ROMÂNIA CU FRANȚA SAU AUSTRIA 
ÎN CUPA DAVIS

A 29-a aniversare a eliberării Cehoslovaciei

SPORTUL DE MASĂ- 
IZVOR DE SĂNĂTATE

PARIS (Agcrpres). — în sferturile 
de finală ale zonei europene a Cupei 
Davis (grupa A). Selecționata Fran- 
ței va întâlni, la Viena, reprezenta
tiva Austriei. Câștigătoarea acestei 
întâlniri va juca în continuare cu 
echipa României, calificată din oficiu 
pentru semifinale. Tot în grupa A. 
luna aceasta, se vor disputa mecău- 
rile Suedia — Polonia și Olanda —

A început cea de a 27-a ediție a „Cursei Păcii"
VARȘOVIA, 8. Miercuri a în

ceput la Jablonna, în apropiere 
de Varșovia, cea de a 27-a edi
ție a competiției cicliste interna
ționale „Cursa Păcii". Peste 100 
de rutieri din 18 țări s-au aliniat 
la startul primei etape Jablonna 
—■ Nowy Dwor, 20 km contratimp 
individual. Primul loc a fost cu
cerit de alergătorul polonez Ta-

C.M. DE FOTBAL
ÎN ACTUALITATE

• Selecționata Zairului, care a 
sosit în Europa pentru turneul 
final al C.M., a susținut tui joc 
de verificare cu formația elveția
nă F.C. Lucerna. Partida s-a în
cheiat cu scorul de 4—1 (1—0) în 
favoarea gazdelor !

o Selecționata statului Chile a 
susținut un joc de verificare la 
Bogota cu formația Santa Fă. 
Fotbaliștii chilieni au obținut vic
toria cu scorul de 2—0 (1—0).

• Reprezentativa Argentinei a 
sosit ieri la Madrid, urmînd să 
dispute prima întîlnire la 14 mai 
la Granada. La 18 mai va juca 
la Paris cu Franța, iar la 22 mai 
la Londra, cu Anglia. Vor urma 
meciuri la Rotterdam, Florența și 
Stuttgart.

• Selecționata statului Haiti a 
plecat spre Europa. După un sta
giu de aclimatizare și antrenament 
ia Vichy (Franța), fotbaliștii din 
Haiti vor juca cu formațiile fran
ceze F.C. Lyon și R.C. Strasbourg 
și în compania unor echipe olan
deze.

• Echipa Australiei va pleca 
spre Europa la 20 mai. în drum, 
ea va susține meciuri de verifi
care în Indonezia, Israel și apoi 
se va stabili, înaintea C.M., în 
Elveția.

I f ULTIMELE ȘTHU • ULTIMELE REZULTATE* *

ultimul rund a eliminat orice fel 
de îndoială asupra deciziei.

în disputele „penelor", doi re
prezentanți ai tării noastre, Pa
vel Nedelcea și Gabriel Poinetcu 
au realizat două dintre cele mai 
frumoase meciuri ale reuniunii,
obtinînd amîndoi victorii. Primul, 
evident superior tehnic, l-a de
pășit clar la puncte pe Aihan 
Kodak (Turcia) ; secundul, intr-o 
excelentă formă sportivă, l-a în
vins de o manieră spectaculoasă 
pe Christian Zornow (R.D.G.), 
trimițîndu-1 de două ori la po
dea în prima repriză. Ușorul Ca- 
listrat Cuțov a trebuit să se con
centreze serios pentru a putea 
depăși tenacitatea adversarului 
său, turcul Eraslan Doruk. In fi
nal, probind și o îmbunătățire a 
forței de lovire (Doruk a fost și 
numărat), reprezentantul. nostru a 
cîștigat detașat la puncte, făcînd 
un pas spre finala competiției. 
Vechiul său rival Paul Dobrescu 
ne-a făcut să credem, timp de o 
repriză, că în acel moment se 
rupe tradiția finalelor românești

F. C. MAGDEBURG A CÎȘTIGAT CUPA CUPELOR LA FOTBAL

Aseară, tirziu, s-a desfășurat, la Rotterdam, cea de a 14-a ediție a finalei
Cupei cupelor la fotbal. Intîlnlrea dintre A.C. Milan și F.C. Magdeburg a luat 
sHrșit cu victoria echipei F. C. Magdeburg cu scorul de 2—0 (1—d) prin golurile 

marcate de Lanzi (autogol) și Seguin.

Alte meciuri internaționale
• La Sofia, s-au întîlnlt ieri, reprezentativele Bulgariei și Turciei, într-un 

Meci contînd pentru „Cupa balcanică" la fotbal. Meciul s-a încheiat cu re- 
zultatiul de 5—1 (1—0) în favoarea fotbaliștilor bulgari.
Centil1 inarcat * ®°nev» Niko (autogol), Zeoev, Panov, Grigorov și. res-pectiv 

. • 1,3 returul semifinalei campionatului european pentru echipele
ele tineret : Polonia — R. D. Germană 2—2 (1—1).

Pentru finală s-a calificat R.D. Germană, datorită golurilor marcate în de-

„Săptăniina Dallas", în care 
va fi desemnat campionul Cir
cuitului mondial de tenis 
(W.C.T.), a debutat cu o ade
vărată lovitură de teatru: Jan 
Kodes și Tom Okker fac 
„schimb de locuri" în clasa
mentul dinaintea finalei, tenis- 
manul cehoslovac primind o bo
nificație de 25 p pentru faptul 
de a fi participat la toate tur
neele preliminare. Astfel, Jan 
Kotles trece pe locul șapte și 
urmează să joace în primul tur 
cu capul de serie nr. 2, Iile 
Năstase. Iar Tom Okker, acum 
pe locul ultim, va juca împo
triva primului clasat, John 
Newcombe, meci care deschide 
seria sferturilor de finală. în 
celelalte două „sferturi" se în- 
tîlnesc Rod Laver — Stan Smith 
și Arthur Ashe — Bjorn Borg.

Finlanda. în grupa B un meci inte
resant se anunță acela dintre echi
pele Iugoslaviei și Republicii Arabe 
Egipt, câștigătoarea urmînd să întâl
nească formația U.R.S.S. Săptămîna 
aceasta se dispută, după cum s-a 
anunțat, finala zonei asiatice dintre 
Australia și India și finala zonei 
americane intre Columbia și R.S.A.

deusz Mytnik cu timpul de 29:38. 
El a fost urmat de cicliștii Aavo 
Pikkuus (U.R.S.S.) 29:46 și Karl 
Dietrich Diers (R.D.G.) 29:56.
Cicliștii români au ocupat urmă
toarele locuri : 29. T. Vasile (31:18), 
40. N. Andronache (31:54), 58. V. 
Selejan (32:19), 65. N. David (32:31), 
73. N. Gavrilă (32:49), 80. I.
Cernea (32:58).

★
Etapa a Il-a are loc joi după 

amiază pe ruta Plonsk •— Torun, 
152 km.

TURNEUL DE
(Urmare din pag. 1)

Ilie Năstase intră în arenă 
astăzi după amiază, la ora 13 
(ora locală). Dată fiind diferența 
de fus orar, rezultatul nu va 
putea fi inserat în numărul 
nostru de mîine. învingătorul 
din meciul Năstase — Kodes 
urmează să întîlnească în semi
finale — programate pentru vi
neri — pe Ashe sau Borg. Toa
te. întâlnirile sînt eliminatorii, 
pînă în finală, care se dispută 
duminică.

Meciurile au loc în sala 
Moody Coliseum din Dallas. 
(Texas)- Se joacă pe Supreme- 
court, o suprafață de plastic, 
destul de rapidă. Aceeași pe 
care, de pildă, Năstase a cîști- 
gat de două ori consecutiv tur
neele „indoor" de la Washing
ton. Este suprafața de joc folo
sită în aproape toate turneele 
W.C.T.

Un amănunt demn de reți
nut. Toate meciurile turneului 
final se joacă după sistemul 
„trei din cinci seturi". Deci, un 
test suplimentar de rezistență, 
în care pregătirea fizică poate 
juca un rol decisiv.

Fără îndoială, cele mai bune 
rachete din lume, la ora actua
lă, asaltează titlul. Acesta a 
fost deținut, la ediția trecută, 
de americanul Stan Smith. în 
precedentele două — 1971 și 
1972 — câștigător fusese austra
lianul Ken, Rosewall, Iar prin
tre competitori, pentru prima 
oară, se numără și reprezentan
tul României, Ilie Năstase, acum 
în fața uneia dintre cele mai difi
cile întreceri care i-au stat în 
față vreodată.

SPASSKI BOLNAV: MECI AMÎNAT
LENINGRAD (Agerpreș). — Cea 

de-a 10-a partidă a meciului de șah 
dintre mărit maeștri sovietici Anatoli 
Karpov și Boris Spasski, care-și dis
pută la Leningrad una din semifina
lele turneului candidaților la titlul 
mondial, a fost amînată din cauza 
îmbolnăvirii Iul Spasski. După 9 par
tide, scorul este favorabil cu 3—1 
(plus cinci remize) lui Karpov, că
ruia îi mai trebuie o victorie pentru 
a se califica în finală.

BOX „CENTURA DE AUR
la această categorie. Dobrescu a 
fost dominat in primele trei mi
nute de Cornel iloduț, dar clasa 
superioară a campionului și-a 
spus, în final, cuvîntul. Făcînd 
apel la resursele sale fizice bine
cunoscute. Dobrescu l-a depășit 
pe Hoduț atît cit trebuia pentru 
a obține o victorie neîndoielnică.

★
întrecerile de marți au adus în 

ring mulți boxeri cu cărți de vi
zită impresionante, așa cum sînt 
campionul olimpie Stevenson, 
campionul „greilor" sovietici Gorst
kov, vicecampionul olimpic Alexe, 
Năstac, Tone etc. Dar nu ei au
reușit să obțină cele mai multe 
aplauze, ci doi dintre cei mai 
tineri participant! la competiție : 
cocoșul Constantin Buzduceanu și 
semimusca Paul Dragu, băieți care 
fac parte din echipa României 
pentru campionatele europene de 
tineret de la Kiev, 
ne-a impresionat cu 

Buzduceanu 
tehnica sa-

superioară. Cu un joc de picioare 
derutant și cu o largă gamă de 
lovituri, executate cu agilitate de 
felină, el s-a impus categoric în 
fața unui boxer cu vechi state în
ring, brașoveanul Francisc Molnăr. 
Cel de-al doilea „erou al zilei",

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
Viitoarea ediție a campionatelor 
europene de judo se va desfășura 
intre 7 și 11 mai 1975 la Paris. în 
1976 „europenele" de judo se vor 
disputa la Moscova sau la Minsk, 
iar în 1977 in R.F. Germania. Ca
lendarul a fost fixat de Congre
sul Uniunii europene de judo 
ținut la Londra. Pe de altă parte, 
Congresul a hotărît să organizeze 
anul acesta, în luna octombrie la 
Genova (Italia), un turneu femi
nin care va servi drept test pen
tru organizarea proiectatelor cam
pionate europene feminine.

La Stuttgart (R.F. Germania) se 
desfășoară un turneu internațional 
de tenis la care participă și Vir

Poporul cehoslovac sărbăto
rește astăzi 29 de ani de la 
eliberarea patriei sale de sub 
jugul fascist, eveniment de cea 
mai mare însemnătate în isto
ria Cehoslovaciei.

în perioada care a trecut de 
la eliberare, oamenii muncii, 
sub conducerea Partidului Co
munist din Cehoslovacia, au 
înfăptuit profunde transformări 
în viața social-politică a țării. 
In acești ani, ai puterii popu
lare și ai construcției socialiste, 
activitatea sportivă din Ceho
slovacia s-a dezvoltat și ea pe 
coordonatele unui continuu pro
gres.

Activitatea sportivă de masă, 
sportul de performanță au luat 
un avînt considerabil. Turismul 
de masă, alergările pe teren 
variat, practicarea sporturilor 
preferate în jurul campinguri
lor și a motelurilor, iată — 
astăzi — principalele activități 
în timpul liber ale milioanelor 
de cetățeni de toate vîrstele 
din Cehoslovacia. în munții 
Tatra, pe malurile Vltavei și 
ale Dunării, ca și în alte locuri 
pitorești, există sute de cam
pinguri și moteluri, cu mici 
baze sportive, unde cetățenii 
veniți la odihnă practică, în 
bune condiții, sportul preferat

Alergările, sport preferat al cehoslovacilor de toate vîrstele

Paul Dragu, a îneîntat miile de 
spectatori cărora le-a oferit, cu 
concursul partenerului său de în
trecere Remus Cozma, o partidă 
de neuitat. Meciul s-a disputat in
tr-un ritm alert, paradele și ri
postele celor doi sportivi, dar „mai 
ales ale Iui Dragu, încadrîndu-se 
perfect în arsenalul de elită a 
ceea ce ne place să numim „scri
mă pugilistică". Lovituri corecte și 
precise, eschive spectaculoase, de
plasări derutante, schimburi do 
mare tensiune — iată, în cîteva 
cuvinte, ce a caracterizat meciul 
Dragu—Cozma, socotit de către cei 
8 arbitri străini și 12 români drept 
cea mai frumoasă întîlnire a zilei.

In partidele „greilor", așa cum 
ne așteptam, au cîștigat favoriții ; 
Alexe, Gorstkov, Iancu și Steven
son. Acesta din urmă nu a avut 
nici o problemă cu Al. Mureșan 
care, după ce a încercat să-1 sur
prindă pe campionul olimpic cu 
cîteva lovituri ce se voiau deciși 
ve, a abandonat la prima replică 
a cubanezului. O victorie comodă 
a obținut și Alexe în fața lui 
Meisner (R.D.G.). Hie Dascălu me
rită felicitări pentru dîrzenia cu 
care și-a apărat șansele în parti
da cu Gorstkov (U.R.S.S.). un ad
versar cu o tehnică superioară

ginia Ruzici, Judit Dibar-Gohn, 
Mariana Simionescu, Toma Ovici, 
Ion Sântei, Vtorel Sotiriu, Dumi
tru Ilărădău și Sever Mureșan.

TELEX
Sportivii români sînt însoțiți de 
antrenorul emerit Mari» Bădin. între 
13 și 19 mai, la Neapole, se va 
puta competiția internațională femi

De notat. că tuia din 
cele mai puternice federații pe 
ramură de sport din Cehoslova
cia este cea de turism. Ea nu
mără aproximativ 100 000 de 
membri activi, la care se mai 
adaugă cîteva milioane de mem
bri simpatizanți,

Foarte interesante sînt rezul
tatele unei anchete privind 
practicarea sportului în Ceho
slovacia. Institutul de cercetări 
al Facultății de cultură fizică , 
și sport din Bratislava a între
prins o anchetă pe această te
mă, primind răspunsuri de la 
7172 de persoane, bărbați și 
femei între 17 și 50 de ani. 
Iată rezultatele : la bărbați, 
peste 90 la sută practică spor
tul din mai multe motive : 32% 
— pentru mărirea forței sau 
obținerea abilității ; 22<’/o —pen
tru întărirea sănătății ; 19°/o — 
pentru bucuria mișcării în aer 
liber ; 12% — pentru destinde
re după orele de muncă, men
ținerea siluetei etc. în rîndul
femeilor, peste 80 la sută au
răspuns că practică sportul.

Iată deci, un test edificator, 
care explică, în mare parte, a- . 
fluența spre activitatea spor
tivă a cetățenilor din Ceho
slovacia.

POLOIȘTII ROMÂNI
AU ClSTIGAT TURNEUL7

DE LA VARNA
VARNA 8 (prin telefon). Echipa 

României a cîștigat turneul interna
tional de polo desfășurat timp de 5 
zile în localitate. In ultimul meci, 
sportivii români au întrecut cu 5—i 
(1—0, 2—0. 1—2. 1—2) formația R.S.S. 
Ucrainene, pe care au dominat-o clar 
timp de aproape trei reprize. Golu
rile învingătorilor au fost realizate 
de D. Popescu 2, V. Bus 2, C. Rusii. 
Clasament final : 1. ROMÂNIA 7 p 
(23—16), 2. Bulgaria 6 p (23—20), 3. 
R.S.S. Ucraineană 4 p (20—19), 4. 
Grecia 2 t> (21—22), 5. Sei. Varna 
1 p (23—23).

VOLEIBALISTELE ROMÂNCE 
IN UNGARIA

BUDAPESTA (Agerpres), — 
La Bekescsaba s-a disputat în- 
tîlnirea internațională amicală 
de volei dintre selecționatele fe
minine ale Ungariei și Româ
niei. La capătul unui joc echi
librat, voleibalistele maghiare 
au terminat învingătoare cu sco
rul de 3—2 (9—15, 15—13, 
12—15, 15—5, 17—15).

nină „Cupa Federației44 (similară cu. 
„Cupa Davis“). La întreceri va par
ticipa și echipa României (Virginia 
Ruzici, Judit Dibar-Gohn, Mariana 
.Simionescu) care va întâlni în prima 
partidă formația Argentinei.

Cunoscutul promoter sportiv spaniol 
Raimundo Saporta, vicepreședinte al 
Federației spaniole de baschet și vi
cepreședinte al clubului Real Madrid, 
a sosit Ia Pekin într-o vizită de prie
tenie, la invitația forurilor sportive 
din R.P. Chineză. Raimundo Saporta 
va purta convorbiri cu oficialitățile 
sportive chineze pentru extinderea 
schimburilor sportive dintre Spania 
și R.P. Chineză.


