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IN R.P. BULGARIA
In zilele de 11 și 12 mai t , ' ‘ '

secretar general al Partidului Comunist Român, 
Republicii Socialiste ~ '
prietenie în Republica Populară Bulgaria, I ' ,_
rășului Todor Jivkov, primul secretar al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Bulgar, președintele Consiliului de Stat 
al R.P. Bulgaria. Tovarășul Nicolae Ceaușescu și persoanele 
care l-au însoțit au vizitat Varna .și complexul industrial Dev- 
nca. Pretutindeni oaspeților li s-a făcut o primire cordială de 
către oamenii muncii, expresie a relațiilor tradiționale de bună 
vecinătate și prietenie dintre cele două țări și popoare.

La reședința guvernamentală Voden, între tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Todor Jivkov au avut loc convorbiri. Cei doi 
conducători de partid și de stat s-au informat reciproc cu 
privire la rezultatele construcției socialiste din țările lor, la 
sarcinile pe care popoarele român și bulgar le rezolvă’ în 
actuala etapă. S-a relevat cu satisfacție că relațiile multilate. 
rale și colaborarea rodnică dintre România și Bulgaria se 
dezvoltă cu succes pe baza internaționalismului socialist și a 
Tratatului de prietenie, colaborare și ajutor reciproc. S-a sub
liniat că cele două părți acordă o marc importanță colaborării 
multilaterale în cadrul C.A.E.R.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și Todor Jivkov au făcut, totoda
tă, un schimb de păreri asupra unor probleme internaționale 
actuale. Au fost subliniate cu satisfacție mutațiile pozitive în 
situația internațională, survenite în principal ca rezultat al 
creșterii forței și influenței Uniunii Sovietice și a celorlalte 
țări socialiste frățești, al politicii lor externe active consecvente 
și al acțiunilor lor pe arena internațională. Cei doi conducă
tori au confirmat că România și Bulgaria sînt gata și de acum 
înainte să depună eforturi pentru dezvoltarea colaborării și 
relațiilor de bună vecinătate dintre țările balcanice. S-a reafir
mat că documentele adoptate de Comitetul Politic Consultativ 
al țărilor participante la Tratatul de la Varșovia în aprilie 
1974 constituie o contribuție esențială la întărirea în conți-

1974, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
_ președintele 

o scurtă vizită de 
la invitația tova-

România, a făcut
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Finalele turneului internațional de Centura de aur*

• Un splendid matineu pugilistic

• Stevenson (Cuba)

si Bandi

pe tabloul

(R. P. Mongolă)

invingătorilor

derby-uri fotba- 
mai trăit asema- 

public: spec- 
noaptea-n cap, 
ocupînd locu- 

din tribunele 
August" cu

1974 constituie o contribuție 
nuure a păcii mondiale.

In cadrul convorbirilor, s-a 
Partidul Comunist Român și 
contribui și în viitor, în mod 
a principiilor coexistenței pașnice 
cială diferită.

Intîlnirea și convorbirile dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Todor Jivkov au decurs într-o atmosferă de cordialitate și 
înțelegere reciprocă, fiind apreciate ca o nouă contribuție la 
dezvoltarea prieteniei și colaborării multilaterale dintre Româ
nia și Bulgaria, dintre Partidul Comunist Român și Partidul 
Comunist Bulgar.

afirmat că România și Bulgaria, 
Partidul Comunist Bulgar vor 

activ, la afirmarea în continuare 
s a statelor cu orînduire so-

De la marile 
listice n-am 
nea afluență de 
tatori sculați cu ■ 
în zi de odihnă, 
rile avantajoase 
patinoarului „23 
două ore înainte de începerea 
galei finale a turneului inter
național de box dotat cu „Cen
tura de aur" ! Cele 10 meciuri 
ale galei au răsplătit din plin 
dragostea consecventă pentru pu
gilism a celor 10.000 de bucureș- 
teni. Trompeți, steaguri, oache
șe codane în costume naționale, 
centurile din piele cu 
ții meșteșugite și alte 
din arsenalul festiv au 
mat gala într-una din 
frumoase matinee sportive ale 
sezonului.

incrusta- 
elemente 
trans f or- 
cele mai

• Din nou excelent, duelul Cutov-Dobrescu

Ccstică Dafinoiu învingător asupraEpilog fericit, după un meci epuizant: tinârul 
vicecampionului olimpic Gilberto CarilloI

Sărbătoare în sportul studențesc bucureștean
La „Tei“, in întrecere, peste 2000 de reprezentanți ai Universității

CAT. SEMIMUSCA. Petre Ganea și 
Paul Dragu au început meciul lor final 
cu oarecare prudență, 
diindu-și potrivnicul, 
ți nd voit 
de eschive. 
Ganea a î 
ționale, 
rezervă, 
această confruntare de stiluri a ieșit o 
luptă admirabilă. In fața unui adversar 
ce nu l-a menajat deloc. Dragu a 
aplicat furibunde serii cu ambele brațe 
sub aclamațiile publicului, încintat de 
frumusețea meciului. Paul Dragu b.p. 
(3-2) Petre Ganea.

gălățeanul 
iar acesta i 

la obișnuitele sale 
Apoi, in rundul 2, 

început atacurile sale 
solido, Dragu și-a ieșit din 

valorificindu-și vioiciunea. Din

sta- 
renun- 

serii 
cînd 
pozi-

Foto: Ion MIHAICA
vind repede și depiasîndu-se aidoma -* 
Lazâr a continuat și in următoarei* 
reprize să-l incomodeze pe Tone și să-l 
marcheze cu lovituri clare excepțio
nale. Marian Lazâr b.p. (5-0) Mircoa 
Tone.

CAT. PANA. In prima finală inter
naționala. iranianul Jabar Fell 
pretat scrimei puglistice propusă de 
Gabriel Pometcu. Abia in rundul 2. re-

Victor BANCIULESCU
Paul IOVAN

într-o ambianță cuceritoare, ca 
întotdeauna cînd este vorba de 
manifestări sportive studențești, du
minică. la complexul sportiv de la 
lacul Tei, reprezentanții Universită
ții din București, mai bine de 2 000 
ele tineri și tinere, și-au luat „ră
mas bum* de la activitatea compe- 
tițională de masă pe anul în curs.

Acest moment festiv, al încheie
rii anului sportiv pe Universitate, 
a fost marcat de numeroase între
ceri, toate purtînd amprenta inte
resului participanțiior și grija pen
tru o organizare ireproșabilă din 
partea cadrelor didactice de la ca
tedra de specialitate.

A impresionat. înainte de toate, 
afluența la atletism. Peste 1 000 de 
studenți și studente 
startul probelor de 
tori : I. Pricop — 
Tatiana Iugulescu — 
alergarea pe 500 m., 
Filozofie la 1000 
bună rezistență, 
atletice. Gh.

s-au aliniat la 
cros (cîștigă- 

Filozofie I șl 
- Chimie Ij in 
, Gh. Cerbu —• 
m) relevînd o 

în celelalte probe 
Cerbu și-a mai adău

gat două succese, la 100 m și lun
gime, în timp ce proba de greu

tate a revenit Idei Wciss și lui I. 
. .. 'T .... Albin — 

Lb. germanice a terminat prima la 
100 m, iar Maria Mile a — Lb. _ 
mână săritura în lungime. O men
țiune pentru „oficialii** ” * ”
Bănățan, L. Zoican, VI. 
Bizim și M. St ol an.

La „jocuri", aceeași 
cazul handbalului, fetele 
tematică 
în timp 
și Drept 
factură, 
și fete), 
iilor fizicieni și _______________
Ia Limbi germanice s-au impus 
tenției. Voleiu.1 a avut reprezen
tanți de seamă în fetele de la Bio
logie și băieții de la Orept. Veșnic 
tânărul Cosii Herold poate fi mul
țumit de felul în care s-au pre
zentat reprezentanții jocurilor spor
tive. la fel ca și tinerii săi colegi 
Aurora Leonlc, N. Stoica, Aueliso 
Caraiman, V. Teleguță, Bodica Se- 
hovitz și I. Petrut.

Pe lac. animație specifică mari
lor concursuri. In campionatul Uni-

Toană (Drept). Tatiana

rn-
Valentina

Dogaru, Al.

reușită. In 
de la Ma- 
invlncibllo.s-au dovedit ___________

ce băieții de la Filozofie 
au făcut un meci de bună 
La baschet Juriștii (băieți 

echipa feminină a vilto- 
cea masculină de 

a-

versiitățn, dublu succes al Fizicii 
(universală 4-ț-l și canoe 10+1 b), 
Chimiei (universală 4-1-1 f) și Ma
tematicii (canoe 10+1 f). Anton
Bălan și mai ales dr. Dinu Zăvo- 
lanu, de mai bine de două decenii 
animatorul 
Universitate, 
directă la 
pe apă.

Impresionanta acțiune sportivă 
de la Tel a demonstrat forța acti
vității sportive de masă la Univer
sitatea bucureșteană, capacitatea ca
tedrei de educație fizică (responsa
bil, conf. Victor lonescu) — anul 
acesta aproape 6000 'din cei 8000 dc 
studenți de aici au fost cuprinși in 
diferite concursuri și corn petiții 
(cifră fără precedent) — și impli
cit, sprijinul întotdeauna generos 
al conf. dr. docent George Ciucu. 
rectorul Universității din București, 
al Comitetului de partid, prin conf. 
dr. George Cazan, oameni în vi
ziunea cărora simbioza ÎNVĂȚĂ
TURĂ -|- SPORT constituie un prin
cipiu călăuzitor...

Tiberiu ST AM A

sporturilor nautice la 
au avut o contribuție 

frumoasele Întreceri

CAT. MUSCA. Tinăru! brăilean Nițâ 
Robu a căutat cu perseverență, dar și 
cu timiditate, la început, drumul spre 
ținta prea rutinată pe care o repre
zenta campionul european Constantin 
Gruiescu. Mai curajos abia din re
priza a doua, Robu a reușit citeva lo
vituri care au ocolit defensiva în ge
neral bine clădită a lui Gruiescu. A- 
vantajul tinărului începea să se contu
reze, cind (in rundul 3) campionul con
tinental a înțeles că trebuie să treacă 
la otac. Era însă prea tîrziu. Silința 
Iul Gruiescu do a face față asaltului 
brâileanului s-a soldat doar cu un for
midabil final de meci, aclamat de pu
blic. Niței Robu b.p. (5-0) Constantin 
Gruiescu.

CAT, COCOȘ. Un meci care s-a încins 
din primul minut. Marian Lazăr nu i-a 
permis lui Mircea Tone să efectueze 
obișnuitul și irezistibilul său marș în 
ring, ci l-a atacat el primul, descum- 
pânindu-l vădit și cu viteza mai mare 
a brațelor sale i-a dat lovituri dure. 
Cu o concepție clasica în tactică — io-

(Continuare în pag. 2—3)

PLENARA
C.N.E.F.S

U" Cluj

Runda a 28-a a Diviziei A la fotbal

0 ETAPĂ FRUCTUOASĂ PENTRU
ECHIPELE IN DEPLASARE: 6 p!

® Dinamo București, performeră a 
zilei ; 3—0 la Cluj I Steaua, U.T.A., 
C.F.R. Cluj și „Poli" lași 
remize pe terenul 
Steagul roșu pierde

j — prețioase 
adversarilor • 
după 9 etape

REZULTATE
F. C. Constanța
F. C. Argeș
C.S.M. Reșița 
Sportul studențesc 
Univ. Craiova
Rapid
Politehnica Timișoara

TEHNICE
- Sport Cluj Bacău 1-0
- Steaua
- Politehnica lași
- U.T.A.
- A.S.A. Tg. Mureș
- Petrolul
- C.F.R. Cluj
- Steagul roșu
- Dirianjo

1-1
2-2
2-2
2-0
2-0

2-0
0-3

(0-0}
(1-0)
(1-1)
(2-0)
(0-9)
(0-0) 

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

CLASAMENTUL

GOLURI:

1. UNIV. CRAIOVA 28 17 4 7 54-32 38
2. Dinamo 28 14 7 7 43-28 35
3. F. C. Constanța 28 14 4 10 43-30 32
4. Steagul roșu 28 12 7 9 31-22 31
5. U.T.A. 28 13 5 10 32-33 31
6. Steaua 28 11 8 9 37-30 30
7. F. C. Argeș 28 13 4 11 39-43 30
8. Jiul 28 12 5 11 37-29 29
9. C.S.M. Reșița 28 9 10 9 35-31 28

10. „Poli“ Timișoara 28 9 9 10 31-36 27
11. A.S.A. Tg. Mureș 28 11 5 12 32-43 27
12. Rapid 28 9 8 11 27-32 26
13. Sportul studențesc 28 10 5 13 37-36 25
14. „U" Cluj 28 9 7 12 27-31 25
15. Petrolul 28 9 5 14 27-36 23
16. C.F.R. Cluj 28 7 9 12 28-44 23
17. S. C. Bacău 28 9 4 15 31-39 22
18. „Poli" lași 28 9 4 15 31-47 22

GOLGETER1I © 18 (Univ. Craio-
___ , w ________ Adam (C.F.R.

3 din 11 m « 15 GOLURI : Mărculescu

___________  _ ______ Bălan
va), Năstase (Steaua) • 17 GOLURI:
Cluj) — 3 mu» •• »«• w ■ •—.. .
(F. C. Constanța), I. Mureșan (A.S.A. Tg. Mureș) 
- 2 din 11 m > 14 GOLURI: Dumitrache (Dinamo), 
Mulțescu (Jiul) - 2 din 11 m, I. Constantin (Sportul 
studențesc) - 2 din 11 m e 13 GOLURI: Nestorovici 
(C.S.M. Reșița) - 1 din 11 m, D. Georgescu (Di-

Sîmbătă a avut loc în Ca
pitală plenara Consiliului Na
țional pentru Educație Fizică și 
Sport, care a analizat stadiul 
dezvoltării atletismului în lumi
na prevederilor Hotărîrii Plena
rei C.C. al P.C.R. din 28 febru
arie — 2 martie 1973.

Au participat membri ai Con
siliului Național pentru Educa
ție Fizică și Sport, reprezen
tanți ai conducerii instituțiilor 
și organizațiilor centrale cu 
atribuții în domeniul sportului, 
prim-vicepreședinți ai consilii
lor județene pentru educație 
fizică și sport, activiști ai F.KJL, 
sportivi fruntași.

Pe marginea informării pre
zentată de F. R. _ Atletism 
au luat cuvîntul activiști spar— 

didactice, atieți 
dezbătut în 

autocritic ac-

Nu va ji, totuși, gol ! Salonul trimis cu 
capul, de către Neagu, spre poarta lui Ră« 
mureanu, va lovi 
veni în teren si 
l-ară ! Faza din 
—Petrolul 2—0

bara transversală, va re- 
Manea va șuta, din nou în 
min. 66 al meciului Pamd.

Foto : V, BAGEAC

ETAPA VIITOARE (19 mai) : U.T.A. - Rapid (1-2), 
Steagul roșu — Politehnica Timișoara (1—1), F. C. 
Constanța—Sportul studențesc (2—3), Petrolul — A.S.A. 
Tg. Mureș (0-1), Steaua - „U" Cluj (0-1), S. C. 
Bacău-Jiul (0—1), Dinamo — C.S.M. Reșița (1—2), 
Politehnica lași - F. C. Argeș (2-5), C.F.R. Cluj- 
Uni». Craiova (0-5),

tivi, cadre 
și atlete. Ei au 
spirit critic și i 
tivitatea din ultimul an, au tă
cut propuneri pentru îndeplini
rea integrală a sarcinilor prevă
zute pentru dezvoltarea atletis
mului de masă și de yerioT- 
manță, pentru o cit mai bună 
pregătire a sportivilor care vor 
reprezenta atletismul românesc 
la Jocurile Olimpice de la Mont
real.

în continuare, a fost prezen
tată o amplă informare asupra 
modului în care se aplică hotă- 
rîrile stabilite de plenara ante
rioară a C.N.E.F.S. privind pre
gătirea sportivilor români pen
tru J. O. din 1976 și dezvolta
rea activității sportive de masă.

Plenara a desemnat pe dele
gații Consiliului Național pen
tru Educație Fizică și Sport la 
Congresul Frontului Unității So
cialiste.



LUPTĂTORII K LA STEAUA 1 C«mpîwiik’e & kaitdbal

AU DOMINAT FINALELE DE „LIBERE" divixf3 A
,r

PITEȘTI, 12 (prin (elofon). IM 
luptători și-au disputat întlietatea 
vineri, simbăta șl duminică. In 
Sala sporturilor din localitate, la 
fin alde campionatelor republicane 
individuale de „libere", rezervate 
seniorilor. După cum era de aș
teptat, luptătorii de la clubul 
Steaua (antrenori Vascul Fopovlci 
și Gheorghe Șuteu) au dominat 
competiția. De altfel, la 4 din cele 
10 categorii de greutate luptătorii 
acestui club au cucerit titlurile de 
campioni, iar Steaua a ocupat pri
mul Ioc — la apreciabilă diferență 
de puncte — în clasamentul pe clu

buri și asociații sportive. Fru
moase reușite au avut și brașovenii 
de la Steagul roșu (pregătiți _de 
Ion Mureșan) și Dinamo ~ 
trin) învingători la două

La această ediție, spre 
altele, lupte pentru 

a fost aspră, 
a reușit să treacă cu 
dificilele tururi ale fl- 
a primi puncte de pe- 
dinamovistiil brașovean 

campion al

(I<m Bi- 
categorii. 
deosebire 
tricourile
Un nin

de .. , 
de campion 
gur luptător 
succes prin 
nalelor fără 
nalizare —
Gheorghe Dobronel, _____
categoriei 57 kg. Nu mai puțin de 
5 dintre campionii de anul trecut, 
prezenți la aceste confruntări .au 
ieșit din concurs în tururile pre
liminare sau în partidele semifi
nale și finale. O notă bună pentru 
arbitrajele corecte, conforme cu 
noile modificări ale regulamentu

lui. iată primii clasați :
Cat. 48 kg : i. lancti Vangheliei

CLC.H. Constanta), i. I. Iatagan 
(C. S. Tlrgovlște), 3. Q. Fehcr (Di
namo Brașov) ; cat. 52 kg : 1. Pe
tre Cearnău (C.F.B. Timișoara). 2. 
Gh. Ștefan (Rapid I»uc.). 3. P. 
Brfndușan (Steaua) ; eat. 57 kg : 
L Gheorghe Dobronel (Dinamo 
Brașov), 2, G. Anghel (Steaua), 3. 
T. Pătrașcu (C. S. Tlrgovlște) ; 
cat. «Z kg : 1. Petre Coman (Stea
ua), 2, P. Tarbă (C. S. Tîrgoviște),
3, Tr. Pogăceanu (C.S.M. Cluj) :
eat. S8 kg : 1. Petroniu Androne 
(Steagul roșu Brașov), 2. I. Bărbă- 
tei (LC.H. Constanța). 3. N, Doro- 
banțu (Rapid) ; cat. 74 kg : 1. Tă- 
nase Panel (Dinamo București). 2. 
L. Ambruș (Mureșul Tg. Mureș), 
S. Bm. Cristian (Dinamo Brașov) ; 
eat. 32 kg : 1, 
greșul Brăila), 
colina Iași), 3. ___
gul roșu); cat. 90 kg : 
mitra (Steaua), ~ 
colina), 3. A.
eat. 100 kg : 
(Steaua), 
Brașov), . 
cat. 4-100 kg : 
(Steaua), 2. 
mișoara), 3. 
Tîrgoviște).
buri și 
STEAUA 
» p., 3.
4. C. S. 
Una Iași 
ța 14 p.

UNIVERSITATEA
TIMIȘOARA
LA PRIMA

ÎNFRÎNGERE
Vasile lorga (Pro-

2. V. Țlgănaș (Ni- 
Gh, Paraschiv (Stea- 

' 1. Ion Du-
2. s. Morcov (Nl- 
Bălăianu: (Steaua) ;

1. Enaelie Păunite 
Marton (Dinamo 

Enache (Nicolina) ;
1. Ștefan Stingu 

Enache (C.P.R. T1- 
Șt. Grigoraș (C. S.

Clasamentul pe clu- 
asooiații sportive : 1.

42 p.. 2. Dinamo Brașov
Steagul roșu Brașov 23 p., 
Tîrgoviște 21) p., 5. Nico- 
15 p., 6. l.C.H. Constan-

3.

2. I.
3. St.

Costin CHIRIAC

TURNEUL DE BOX .CENTURA DE AUR"
(Urmare din pag. 1)

nunțînd la ,.florile de stil", cei doi 
combatanți, adevărațl puncheurî, au ir> 
tețit lupta. Pometcu și-q sufocat adver
sarul cu două lovituri la ficat, care 
l-au obligat pe arbitrul maghiar S. 
Payer să numere de două ori crte 8 
secunde. Foarte rezistent. Fell a mai 
găsit resurse să distribuie — și in 
finalul meciului — puternice croșee izo
lata, dar superioritatea lui Pometcu era 
prea evidentă. Gabriel Pometcu b.p, 
(5-0) Jabar Fel! (Iran).

CAT. SEMIUȘOARA. Dator publicului, 
din primele sale trei meciuri, ton Vla
dimir a reușit sâ-și etaleze adevăra
tele și bunele cunoștințe tehnice In 
partida finală și încă în. fața unui re
dutabil puncheur cum este gălățeanw! 
Nistor ”* 
/V/sfor

CAT. 
lovituri 
Cuțov 
rînd. Și din nou, 
otîtea alte dâți, cei doi 
combatanți au îneîntot publicul cu mo- 
rișca brațelor lor neostenite, pornite în 
atacuri simultane. In finalul reprizei se
cunde, un upercut al lui Cuțov zdrun
cină pentru o clipă pe Paul Dobrescu, 
care primește ulterior alte serii de lo
vituri. In ultimele trei minute, cei doi 
nu se menajează deloc, dar Cuțov — 
chiar dacă uneori prin obstrucție — con
struiește neobositele sale atacuri cu 
mai multă voință, ambiție și luciditate. 
Ripostele lui Paul Dobrescu sînt carac
teristice rezistenței sale fizice obișnuite. 
Paul Dobrescu b.p. (3-2) Caiistrat Cu- 
tov.

CAT. SEMIMtJLOCIE. In primul meci 
de factură modestă, timișoreanul Ion 
Fuicu a valorificat parcă mal mult 
viteza sa de reacție, în fața tînărulul 
Damian Cimpoieșu, câruia arbitrul AII 
Rișat i-a dat două prea grave aver
tismente, în așa fel îneît în repriza 
ultimă, antrenorul lui Cimpoieșu* T. 
culescu preferă să arunce prosopul 
cît să-l supună pe elevul său unul 
diet pe care-l considera nedrept. 
Fuicu b.ab. 3 Damian Cimpoieșu.

CAT. MIJLOCIE MICA. In cea de a 
doua finală internațională mongolul 
Damdiujuv Bandî, mai activ, mai ra
pid, mai plin de voința de a învinge 
l-a dominat pe Ion Mocanu. In ciuda 
unei tîrzii reveniri a boxerului român 
în ultima repriză. Damdiujuv Bondi 
(Mongolia) b.p. (5—0) Ion Mocanu.

CAT. ....... .......... ••
net 
cui 
s-a 
rile 
le-a ___ _______ __________
Alee Nâstac b. ab. 3 Ion Moldovan,

Boșcu. Ion Vladimir b.p. (5—0) 
Boșcu.
UȘOARA. După xchtmburl de 
ce păreau inofensive, Caiistrat 

termină repriza cu nasul sînge- 
în rundul 2, ca In 

admirabili

CAT. SEMIGREA. Tlnărul Costicâ Dafi- 
noiu a început extrem de curajos me
ciul cu vicecampionul olimpic Gilberto 
Carillo (Cuba), atacindu-l fără conte
nire,și anulînd astfel avantajul alonjeî 
șl a puternicei directe de dreapta ce-l 
caracterizează pe cubanez. La sfirșitul 
reprizei secunde doar gongul l-a sal
vat pe cubanez de la o corecție incre
dibilă. Repriza a treia l-a găsit pe 
bravul brăilean încă în atac, Intr-un 
final care a ridicat publicul în picioa
re. In ultimele două reprize, Carillo a 
fost numărat, aflindu-se in dificultate. 
Și astfel, brăileanul produce cea mai 
more surpriză a acestor întreceri, în- 
vingînd un idol ol boxului cubanez I 
Costică Dalinoiu b.p. (4-1) Gilberto 
Carillo (Cuba).

CAT. GREA. Campionul olimpic Teo- 
fito Stevenson (Cuba) este ovaționat de 
public,, deși cîștigă' „Captura de aur" 
fără luptă întrucît' odversarul său 
Hnală, Evghenl Gorstkov (U.RiS.S.) 
fost oprit de medic să urce în ring.

a

„CUPA ORAȘELOR" LA CICLISM

Zilele trecute a avut loc la Ploiești e- 
topa a ll-o a „Cupei Orașelor". 
In întrecerea Juniorilor mici (30 km) a 
Ieșit învingător Gh. Batală (Constanța), 
urmat de W. Kovacs (Timișoara) și 
V. Chifor (Cluj) — toți cronometrați în 
49:37. Pe echipe, primul loc a fost ocu
pat de Constanța. Cursa celor mari (60 
km) a fost cîștigatâ de N. Savu (Plo
iești), urmat de I. Butaru (Ploiești) și 
C. Vizitiu (Brăila) — 1h 30:40. Pe echipe 
o triumfat Brăila. A doua zi, contratim
pul a revenit Iu’ FI. Glomnicu (Bucu
rești) — la juniori mici, respectiv lui I. 
Butaru (Ploiești). Pe echipe — București, 
respectiv Brăila.

Ni- 
de- 
ver- 
lon

MIJLOCIE. Un meci ce părea 
dezechilibrat, a durat pînă la millo- 
ultîmei reprize, cînd Alee Nâstac 
hotârît, în sfirșit. sâ aplice lovi tu
sa le> seci, cărora Ion Moldovan m* 
mai rezistat, abandonînd singur.

DEBUTUL MINilLOR
Pe o vreme foarte bună și-n fața a cir

ca 5 000 de spectatori, reprezentanții ge
nerației de 2 ani și-au fâcut un debut 
plin de promisiuni. Timpii realizați de 
primii sosiți ne îndreptățesc sâ credem 
că vom consemna din rînd uri le lor per
formanțe de valoare. In rest, asistența a 
remarcat_.cu multă satisfacție câ Tânase 
a reușit să recolteze primele lui succese 
din acest an. O ultima remarcă : Riga 
a cucerit a patra victorie con
secutivă. Este o performanță meritorie 
și pentru antrenorul său, Oanâ.

REZULTATE TEHNICE : cursa I Hama (A. 
Braiiovschi), 37,1, lezura, simplu 7, ordi
nea 15 ; cursa II Strana (Tr. Dinu), 37,7, 
Radovana, simplu 2, event 19, ordinea 
8 ; cursa III Trufia (Gh. Tânase), 29,2, 
Teodora, simplu 10, event 18, ordinea 40, 
triplucîștigător 866 ; cursa IV Fundata (R. 
Arsene), 29,2, Cascada, simplu 7, event 
52, ordinea 26 ; cursa V Rigo (I. Oanâ), 
28,4, Hilton, simplu 3, event 14, ordinea 
12, triplucîștigător 225 ; cursa VI Creai 
(N. Gheorghe), 28,2 Hruba, simplu 5, 
event 17, ordinea 12, triplucîștigător 82 ; 
cursa VII Roțiunec (Gh, Tânase), 26, 
Palmier, Garofița, simplu 3, event 13, or
dinea 14, ordinea triplă 234 ; cursa VIII 
Hăulit (I. Fiorea), 34,5, Satin, simplu 
3, event 22, ordinea 28, triplucîștigâtcr 
105 ; cursa IX Amazon (I. Moldoveanu), 
36,7, Ornament, simplu 2, event 16, or
dinea 3. Pariul austriac s-a ridicat la 
suma de lei 19 177 si a fost cîștigat de 
cinci combinații cu șapte cai a lei 1 917 
și de 33 de combinații cu șase cai a 290 
lei fiecare. Retraaerl Habana.

Niddy DUMITRESCU

ATLETISM CONCURSUL DE PRIMĂ
VARA AL JUNIORILOR. 100 m (b) : V. 
Dumitrescu (Șc. sp. C-ța.) 10,5, M. Slav 
(tic. 2 lași) 10,5 ; 200 m (b) : V. Du
mitrescu 21,4; 400 m (b) : V. Miloiu (LCEA 
C-lung) 49,6; 800 m (b) : L. Aldea (Me
talul) 1:55,2 ; 2 000 m obst.: M. Bistrîcea-r 
nu (Ol. Craiova) 5:49,2; lungime (b) : 
Tudorel Vasile (Viitorul) 7,72 m — cea 
mai bună performanță românească a a* 
mduî ; înălțime (b) : D. Oprea (Șc, 
sp. Brăila) 2,08 m ; triplusalt: B. Bedro* 
iran (Viit.) 15,51 m — rec. de juniori; cio
can : N. Bindar (Viit.) 59,04 m ; 100 m 
(f) ; Maria Musteață (Șc. sp. Caransebeș) 
12,0; 200 m (f) : Ibolya Slavic (Lie, I 
Slavici Arad) 24,9; 400 m (f) : I. Slavic 
56,7; 800 m (f) : Viorica Neagu (C.A. 
Roman) 2:12,1; 100 m.g. : Coculeana Bu- 
cătaru (Lie. 2 lași) 14,4 ; înălțime (f): 
Niculina llie (Șc. sp. A. Buc.) 1,75 m - 
nou rec. de junioare II (a avut o încer
care excelentă la 1,79 m, doborind de 
puțin) ; greutate (f) : Sofia Mitrrcă (Șc. 
sp. A) 14,28 m ; suliță (f): Rodica Dragu 
(H.C.) 54,47 m; disc (f) : Marla Fățan 
(Șc. sp. Brașovia) 44,28 m !!

BASCHET divizia a _______
Meciurile etapei « 28-a, desfășurate în 
Sala sporturilor din Constanța : Farul — 
Universitatea Timișoara 63-62 (35—35) Di
namo — Universitatea Cluj 95—87 (47-51), 
Steaua - I.E.F.S. 90-79 (49-47) CALIFI
CĂRILE PENTRU DIVIZIA A. In sala O- 
limpia din Timișoara s-au disputat tur
neele finale ale diviziei B. Rezultate : 
masculin : Politehnica lași 67—60 cu Me
dicina Tg. Mureș, 83-60 cu C.S.U. Bra
șov, 67-57 cu Voința București ; Medi
cina Tg. Mureș 73—63 cu Voința Bucu
rești, 58—56 cu C.S.U. Brașov ; C.S.U. 
Brașov : 59—56 cu Voința București. Cla
sament : 1. Politehnica lași, 2. Medicina 
Tg. Mureș — ambele s-au calificat în di
vizia A, 3. C.S.U. Brașov, 4. Voința Bucu
rești. Feminin: Inst. Pedagogic Tg. Mu
reș 46—36 cu C.S.U. Galați, 52—36 cu Ar
hitectura București, 54-44 cu Voința Bra
șov ; C.S.U. Galați 61—42 cu Arhitectura, 
41—33 cu Voința Brașov ; Voința Brașov 
60—54 cu Arhitectura. Clasament : 1. Inst. 
Pedagogic Tg. Mureș, 2. C.S.U. Galați - 
ambele echipe s-au calificat în divizia A, 
3. Voința Brașov, X. Arhitectura.

CĂLĂRIE CAMPIONATUL REPUBLI
CAN _ DE CONCURS COMPLET. Ultima 
probă a etapei I, cea de obstacole, des. 
lâșuratâ pe baza hipică din Cluj s-a în
cheiat cu victoria- lui Dumitru Roșea 
(C.S.M. Sibiu) cu Cerbu 36:34 0, urmat 
de colegul său de club Marius Burtea cu-

MASCULIN.

Ieri s-au disputat meciurile 
etapei a Ill-a.a returului campio
natelor — masculin și feminin — 
ale diviziei A la handbal. O surpriză 
de proporții s-a produs în între
cerea echipelor feminine. Univer
sitatea Timișoara, neînvinsă in a- 
cest campionat, a trebuit să se 
recunoască înfrîntă Ia Buhuși în 
fața Textilei. Surprinde, în primul 
rînd, faptul că o echipă cu atîtea 
jucătoare de valoare recunoscută 
nu poate domina un minicampio
nat, în care — în seria sa — în- 
tîlnește doar riteva formații, nici 
una cu pretenții la titlu.

Derbyul etapei a aparținut tot 
campionatului feminin. Confecția 
și I.E.F.S. s-au întîlnit, în.„ mati
neu (ora 9), pe Dinamo. Studen
tele au dominat copios partida, 
distanțîndu-se, la un moment, dat 
(min. 43),. la patru goluri. Un final, 
pripit, în care campioanele au 
greșit foarte mult, a adus forma
ția Confecției la un pas de o „re
miză" care i-ar fi fost necesară ca 
aerul. Astfel, lucrurile se. încurcă 
și, cu siguranță, nimeni nu va pu
tea să indice. — pînă la capătul 
etapei a V-a — care dintre echi
pele bucureștene se vor califica 
în turneul final.

In rest, rezultate normale. Poate 
doar victoria lui C.S.U. Galați la 
Brașov să. iasă din zona rezulta
telor scontate.

Iată rezultatele înregistrate-:
FEMININ. Seria I : Confecția — 

I.E.F.S. 11—12 (5—7), Mureșul Tg. 
Mureș — Voința Odorhei 14—8
(7—2) !, Universitatea București — ’ 
Rulmentul Brașov 22—8 (8—5) ; 
Seria a Il-a : Textila Buhuși — 
Universitatea Timișoara 
(8—6) !, C.S.M. Sibiu — 
tatffia Iași 7—8 (1—4),
București — Constructorul 
șoara 13—9 (6—3).

13—12
Universi-

Rapid
Timi-

MASCULIN, Seria I : Steaua — 
Independența Sibiu 29—16 (13—6), 
Dinamo București — Universitatea 
Cluj 13—7 (7—3), Știința Bacău — 
A.S.A, Tg. Mureș 28—17 (14—8) ;
Seria a Ii-a: Minaur Baia Mare
— C.S.M. Reșița 22—16 (11—6), Poli 
Timișoara — Universitatea Bucu
rești 15—14 (9—8), Dinamo Brașov
— C.S.U. Galați 12—15 (7—10).

Ghinion 44,67 p și de Norica Petric (Mon
dial Lugoj) cu Ghiocel 46,34 p. Pe echi
pe victoria a revenit primei garnituri 
sibiene a C.S.M. (81,01 p). urmata de 
cea secunda a aceluiași club (97,67 p) și 
de Steaua (111,34 p).

RUGBY „CUPA FEDERAȚIEI". Pe tere
nul Gloria s-a disputat penultima etapă 
din cadrul turneului final al ,,Cupei Fe
derației", în care au evoluat formațiile 
Steaua și Grivița Roșie. Partida s-a des
fășurat în nota de dominare evidentă a 
echipei Steaua, care a înscris prin Bu- 
dicâ (încerc.), Vasilicâ (i.p., I.p.c.,
transf.), Teleașâ (3 încerc.), Alexandru 
(încerc.). Nedelcu (transf.), în timp ce. 
pentru Grivița a marcat Țibuleac (2 I.p.). 
Deci, scor final : 30-6 (13-6). CAMPIO
NATUL DIVIZIEI A. La Birlad s-a dispu
tat partida restantă, contînd pentru e- 
tapa a XII, între echipele Rulmentul și 
Chimia Năvodari. Gazdele au terminat 
învingătoare cu 18—10 (10-0), prin punc
tele înscrise de Mihalcea (încerc., I.p.c.), 
T. Ciorici (2 încerc., I.p.), pentru în
vingători, respectiv, Morariu (2 încerc.) și 
Zamfirescu (transf.). A arbitrat : S. Dra- 
gomirescu. (E. SOLOMON — coresp. ju
dețean) .

în meci de verificare la Timișoara : lotul 
national — „U* Timișoara 29-3 (6—3).

ȘAH TURNEUL
NAL FEMININ. La Brașov 
neul internațional feminin 
mâniei, la care Iau parte 13 jucătoare 
din 7 țâri. In prima rundă s-au înregis
trat rezultatele : Baumstarck (2) — Ma- 
kai (13) Vi—Va, Mureșan (3) - Ciburda- 
nidze (12) întreruptă. Vreeken (4) — Bo
risova (11) Vî-’/a, Cîrmaciu (5) — Po- 
rubszky (10) V2-V2» Teodorescu (6) - Was- 
netsky (9) întreruptă, Michel (7) — Honfi 
(8) 1-0, Van den Geisen (1) a fost li
beră (In paranteză 
fiecare jucătoare pe

INTERNAȚIO- 
a început tur
da șah al Ro-

— locul ocupat de 
tabela de concurs).

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
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I
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PITEȘTI, 12 (prin telefon)
După 1—4 la Ploiești, cota F.C. 

Argeș era în scădere mai ales că 
cinci, jucători se aleseseră cu o 
indigestie alimentară. Debrin, Troi 
și Stan fiind’ incert! 
rea pe teren. Poate 
cauze ce supuraseră 
dionul din Trivale 
deși Steaua se prezenta 
in ascensiune, ca o adversară pe
riculoasă. Păcat, pentru cei ahscntî, 
și mai păcat că' un asemenea joc 
n-a fost televizat, deoarece partidă 
a fost deosebit de spectaculoasă, 
palpitantă și incertă pe tabela, de, 
marcaj.

Steaua, urmărea 
pentru 0—3 din

pînă la intra- 
că din aceste 
Piteștiul, sta- 
n-a fost plin, 

la. meci

să-?i ia revanșa 
jocul-tur de la

București’, și să arate și în depla- 
n»re potențialul din ultimele două 
jocuri de la București, iar F.G. 
Argeș’ să-și recîștige terenul pier
dut la Ploiești? Ambele 
și-au. atins, scopul, deși 
din echipe nu a învins, 
dintre ele a. practicat un 
de conjinut, 
gol, cu șanse de victorie, 
una și cealaltă ar 
ciștige pentru ambiția 
intr-un meci ce ni s-a ; 
prezenti, foarte scurt 
ritmului alert, cu faze 
Ia o poartă la cealaltă..

F.C. Argeș a început 
sebit de activ și în min. 8 a des
chis scorul prin Ttoi; după a ac
țiune personală a acestuia care a 
înșirat apărarea bueureșteană. pînă 
a șutat cu piciorul sting, de la 12 
m. După numai trei minute, ace
lași Troi a ratat o mare ocazia de 
a. mări scorul, pentru ea după a-

CU

echipe 
nici una 

Fiecare 
joc plin 

multe ocazii de 
incit și 

fi meritat să 
debordantă 

părut* celor 
din cauza 

rapide de

jocul de o-

Mai"; teren bun; timp frumos: spectatori, aproximativ 12 000. 
(min. 8), NASTASE (min, 53). Raport de cornere: 9—5. 

la poarta : 22—15 (pe spațiul porții: 10-6).

Stadionul „1 
Au marcat: TROI 
Raportul șuturilor ._____ . ,

F. C.ĂRGEȘ: Stan 8 - Nedeleu 5 (min; 38: Go lan 6). Din 6, Vlad 
6 — Mu stă tea 7, M. Popescu 8 — Troi 9, Radu 6, Dcbrin 7, Jercan 6.

STEAUA: lordache 7 — Sătmoreanu 7, Smarcrndache 7, Sameș 8, 
nescu 6 — Dumitru 7, Dumitriu IV 7 - Tătaru 6, Năstase 8, lordănescu 
Ion 7.

A arbitrat N. CURSARU ★> Io linie V. GHgorescu și I,
toți din Ploiești.

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

7, Ivan

N. lo- 
fi, Ion

Chirițâ,

eeea Steaua să berffcfi 
de trei mari posibili 
Dumitru (min. 12), I 
181 și lordănescu (m 
6 m, cu poarta goală 

Duelul între echipe 
Steaua reușind să 
foarte periculos. Ritr 
lor: a scăzut spre sfi 
pătti a jocului. Și în 
ei au început mai ț 
situație de care a ben
in min. 53, Năstase i 
rai. de la marginea 
piciorul 
obișnuiește, și a egal 

în min. 61, Iordane' 
de; o greșeală a fu: 
i-a luat mingea, a ’ 
spre poartă, Stan 
întîmpinare însă. Ion 
tru a doua oară, cu 
în fată a trimis ming 
turi. A venit rîndul 1 
min. 75, să scape, o 
de gol, i ponLp-i ca dup 
nute, lordănescu să 
tot cu poarta goală, 
Vlad, în min. 88, a f 
proape de gol, de la 
trimițând mingea cu c- 
poartă. Acesta a f< 
jocul ratărilor de la

Arbitrul Cursaru. 
aproape de faze, a a 
în mod automat tuși-er 
i-au semnalat de cite’

drept, ceej

' Au

CE DEZNODĂMÎNT!
SP. STUDENȚESC1(2)
U.T. »RSO 2 (B)

Start liniștit în jocul vedetă de 
pe stadionul „23 August“... Stu
denții se instalează din primele 
minute.. în jumătatea de teren a 
arădenilor și vor domina cu auto
ritate. Oaspeții par destul de re
semnați, acceptă desfășurarea eve
nimentelor fără reacții

UNI

notabile.

Stadionul „23 August": 
excelent:, timp admirabil, 
nație excelentă (in 
lî-a): spectatori,
20.000. Au marcat: MANEA (min. 
25). I. CONSTANTIN (mîn. 39), 
BROȘOVSCHI (min. 67). TRAN
DAFILON (min. 89). Raport de 
cornere: 8—5. Raportul șuturilor 
la poartă: 12-11 (pe spațiul
porții: 6-7).

SPORTUL STUDENȚESC: Suciu 
8 — Tânăsescu 6 (min. 73: Stroe 
5), Cazon 7, Mândoîu 7, Manea 
8 — Cassai 8, Chihaia 6, O. lo- 
nescu 6 — Leșeanu 8, M. Sandu 
6, I. Constantin 7.

U.T.A.: lorgutescu 8 — Birou. 7, 
KUkla 7, Pojoni 7, Popavici 7 -
Purimo 6. Domide 7. Broșovschi 8 
— Axente 6, Kun 7, Sima 6 (min. 
68: Trandafilon 7):.

A arbitrat M. ROTARU (loji) 
+***, la linie, cu greșeli. 
Valentin Buimistriuc și Ion Ciolan 
(toți din lași).

Cartonașe galbene: DOMIDE. 
Trofezl Petschovschi: 10.
La tineret-rezerve: 3-1 (2-0).

teren 
lumi- 

repriza a 
aproximativ

I LOTO

I
I
I
I
I
I

VOLEI .CUPA
sala Dinamo s-a
ultima etapă a turneului feminin
tind pentru faza I a „Cupei Federației". ' 
In primul meci, MEDICINA BUCUREȘTI, . 
deși lipsită de coordonatoarea de. joc i-O- 
reta Sudacevschi, a întrecut cu 3-1 (—7,’ 
7, 11, 8) pe DINAMO. In ce! de al doi- ' 
lea joc, RAPID a dispus cu 3-2 (10, 3, - 
-13, -17, 12) de I.E.F.S., Io < '
ner disputa pasionante. Medicii— T. 
pid și-au asigurat calificarea pentru tur
neul locurilor 1—6, ultima etapă (15 mai), | 
urmînd să decidă pe cea de a treia ca

lificată (V, SANDULESCU). I

FEDERAȚIEI". 
desfășurat

In 
pen- 
con-

I

I
5-2 (10, 3, I 
capătul u- I 
ina șl Ra- |

s f
AȘA ARATA O VARIANTA CU 13 
REZULTATE EXACTE LA CON
CURSUL PRONOSPORT, ETAPA DIN 

12 MAI 1974
1. F.C. Argeș — Steaua
2. „U-‘ Cluj — Dinamo
3. Politehnica Tim. — C.F.R, Cluj 

Sportul stud. — UT. Arad 
Rapid — Petrolul
F.C. Constanța — S.C. Bacău 
C.S.M, Reșița — Politehnica Iași 
Universitatea Cv. — A.S.A. Tg. M. 1 
- - - 1

X 
1 
X 
1

4.
5.
6.
7.
8.
9.

10. 
11. 
12. 
13.

X
2
X
X
1
1
X

Jiul — Steagul roșu
Cesena — Roma
Juventus — Fiorentina 
Napoli — Torino 
Sampdoria — Lanerossi

Fond de cîștiguri: 511519
Plata ciștigurilor va începe în 

pitală de la 17 mal pină la 12 iulie, 
în țară de la 20 mal pînă la 12 iulie 
1974 inclusiv.
NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA SPECIALA PBONOEXPBES 

DIN 12 MAT 1974
FOND DE CÎȘTIGURI PROVI

ZORIU ; 1.820.000 lei.
EXTRAGEREA
EXTRAGEREA

1 11
EXTRAGEREA

41 15 23
EXTRAGEREA

9 22 35
EXTRAGEREA

8 34 44 14 45
Plata ciștigurilor va începe 

Capitală, de la 2.5 mai, pînă la 
iulie ; în țară de la 28 mai, 
la 12 iulie 1071, Inclusiv,

lei.
Ca-

43. .25 
17/2a;

n
a IV-a : 45

V-a ; 10

31 19

18 38

în 
.. 12. 
pînă

către 
mai 

atac, 
Spor- 

atac

Așa că înscrierea primului gol al 
bucureștenilor a venit ca o conse
cință firească și el a fost realizat 
(min. 25) dintr-o execuție puter
nică a unei lovituri libere de 
M anca. Aceeași fizionomie, 
departe. U.’T.A. e firavă în 
abandonează ușor baloanele, 
tul studențesc construiește
după atac și sosește și al doilea 
gol, tot ca ceva logic, în min. 39, 
cînd Ion Constantin reia puternic, 
sub bară, mingea venită Ia un cor
ner. Mai înainte (min. 38) Leșea- 
nu trimisese mingea în bară. Re
zultat ffresc și de necontestat după 
o jumătate de meci.

Dar pauza va veni și aici, cum 
a venit în atitea alte jocuri, cu 
metamorfoze de, nebănuit. Exact 
ca în partida cu Steaua — nu-i 
un fenomen care ar trebui să de.a 
de gîndit ? — unsprezecele stu
denților cedează vizibil ca viteză 
de joc și rezistență, iar U.T.A. nu 
se lasă invitată... Oaspeții devin 
îndrăzneți și ambițioși și — de 
cite ori au ocazia — joacă mingile 
lungi cu multă convingere. După 
vreun: sfert de oră de la reluare, 
dominarea lor devine clară și go
lul lui Broșovschi (min. 67), rezul
tat al unui șut puternic, cu stîn- 
gul, în finalul unei prelungite faze 
la poarta lui Suciu e, și el, o con
secință a celor ce se petreceau pe 
teren. Se părea că, totuși. Sportul 
studențesc va obține — cu mari 
emoții — cele două puncte ; dar, 
iată, ultimele zeci de secunde a- 
duc egalizarea (autor, Trandafilon. 
la un balon 
era cit pe 
senzațională 
negrilor : in 
cu sete... în

lucrat de Domide) și 
aici să înregistrăm o 
auto-înf rin gere a alb- 
min. 90, Stroe a tras 
bara propriei porti !

Eftimie IONESCU

CONSTANȚA, 12 (prin telefon)
Gazdele s-au temut de acest 

meci ! Invocau oboseala ultimelor 
trei partide și, mai ales, jocul dis
tructiv al băcăuanilor. In teren, e 
clrcpt, oaspeții s-au apărat cu 
toate puterile, uneori cu 6—7 oa
meni (Volmer fiind „libero"), dar 
nu-i- mai puțin adevărat că și 
jocul constănțc-nilor a fost neaștep
tat de vlăguit și, mai ales, apatic, 
cîțiva dintre ei fiind mult sub ni
velul normal. Și așa 
din toată repriza întîi

se face că 
am reținut

ALȚII

CLUJ, 12 (prin telefo
După felul cum 

întîlnirea cu formați 
lor clujeni, era clar 
tă lumea că Dinamo • 
să joace 
sul de 
șor au 
ceput. 
rientat

.... o carte m< 
pe .Someș. Ele\ 
acționat, chia: 

organizat, elas 
tactic și au I

Stadionul Municipal : 
timp ploios; spectato 
mativ 15 000. Au marco 
GEORGESCU (min. I 
TRACHE (nin. 31 și < 
de cornere: 8-5. Rape 
riior la poartă : 19—15 
țiul porții: 6—8).

„U": Ștefan 6 — I 
Pexa 6 (min. 70 Cin- 
Matei 5, Ciocan 5 — Ar 
loi 6, Fanea 5 (min. 
6) — Coca 5, Mureșan

DINAMO: Cavai 8
7, G. Sandu 8 (ihin. 8 
Sătmăreanu II 7, Dele 
Dinu 8, Nunweiller 8 
van 7, Dudu Georges 
mitrache 8, Lucescu 9.

A arbitrat NICOL/ 
(Birlad) *** **. li 
T. Andrei șl I. Banciu 
Sibiu). —.

Cartonașe galbene: t 
Trofeul Petschovschi : 
La tineret-rezerve: 2—t

doar bara lui I. Cor 
(min. 25), după care 
respins de pe linia por| 
astfel greșeala portaru 
Băcăuanii fuseseră cam 
tac, dar două faze crea 
teanu și Dembrovschi 
anunțe o repriză secund 
ambițioasă pentru ei.

Dar, după pauză, < 
brovschi face un joc 
(fiind, mai întîi. tras d 
Antonescu într-o fază ci 
singur, în min. 63, și,

Stadionul „1 Mai";
mativ 20.000. A marcat , ______ ________  - ..
șuturilor 5a poartă: 17-7 (pe spațiul porții: 7-1).

F. C. CONSTANȚA: Ștefănescu 7 - Ghirca 6, Antonescu 7, Bălo; 
tor 8—1. Cofistantinesau 6 (mțn, 59 Oprea 6), Vigu 7 - Tânase 7, h 
6, Caroman 6 (rfijn.'”’49 NcgcaeîCu 7), Lică .7.

S.C. BACÂU : Voinea 0 - Sinăuceanu. 6, Catarglu 8, Velicu 7, f
7 — Volmei 7, Duțan 8, Pană 6 — Dembrovschi 9 (min. 83 Florea), 
6. Băluță 6.

A. arbitrat K. GHEMIGEAN ifk'k, la lînîe Gh. Vasilescu (bine) ș 
tezan (cu greșeli greve) — toți din București.

Trofeul Petschovschi: 7.
La tlneret-rezen/e : 0-1 (0—1).

teren foarte bun: timp excel2nt ; spectatori 
NISTOR (min. 79). Raport de cernere: 9—6.



ft A
XXVIll-a

)ASE
Tcfieieze, Ia 
ibilităji tic 
, Ion 
(min.

>ală. 
lipe a
să <
Ritmul argeșeni 
sfirșitul primei 
în a doua parte 
j puțin avîntat. 
beneficiat Steaua, 
ie a șutat inspi- 
lea careului, eu 
ceea ce nu prea 
■galat: 1—1. 
inescu a profitat 
fundașului Din. 

a pornit singur 
1 i-a ieșit în 
Iordănescu, pen
cil poarta goală, 
lingea pe de lă- 
i! lui Dobrin. în 

o mare ocazie 
dupirw:- rai
tă rateze iarăși, 
ă, și, in sfirșit, 
a fost foarte li
la numai 6 m. 

u capul pe lingă 
a fost, pe scurt, 
la Pitești.
I. deși se afla 
a acordat credit 
șieri.lor săi. care 
i’itcva ori greșit.

rînd, 
soi : 

(min.Ion
21) de la

i continuat, 
contraatace

Aurel NEAGU

DOHA PUNCTE
CU GREUTATE

CRAIOVA, 12 (prin telefon)
A.S.A.

jumătate 
nervate 
la Cluj.

a ținut ptep* mai mult 
din îneci unei eeftipe 

de știrile care soseau 
Pînă la deschiderea f

t de 
; e* 

de 
sco-

Stadionul Centrai; teren bun; 
timp excelent ; spectatori, apro
ximativ 35.000. Au marcat: OBLE- 
MENCO (min 58) și BĂLĂCI (min. 
72). Raport de corner» : 4-1, Ra
portul șuturilor la poartă: 18-8 
(pe spațiul porțir: 6—3).

UNIVERSITATEA : Oprea 8 
Velea 6, Bbc 7, Deselnicu 7, 
Berneanu 8 — Sirimbeamu 6, Bo-

Țarălungă 8, ȘtefănesGu 
6Î Bădîn 6), Oblemenco .

72 NițĂ 6).

7
T,

65

loci 7 —-
6 (min.
8. Bâfao

A.S.A.Î
Uncluaș
Pîslaru 7 (m-.in.
BSInni 7

6 (mirt.

Nbgel 
7> Ispir

Gltgore 8, 
Czoko 6 —

Naghi 6),. 
Fczekaț 8, Mureșon 

7, Hojnal 7,’ Vorodi 7.

A arbitrat GH UMONA ■’ 
la linie V. Murgâsan și M. Po
pescu (toți d-m: I3sjcurești)v

Cartonase galbene : 
ȘTEFANCSCU. PISIARV, 
LUNGĂ, DSSELNICU.

Trofeul PolschoMSchii 8.

FAZEKAȘ. 
ȚARA-

La tineret-rezerve : 2—1 (OM)).

echilibrul de forțe a fost 
Gazdele au dominat, dar au 
iări aplomb, confuz, surprin- 
numai cu trei oameni 1n 

de șoc. absenta lui Marcu

J.

)jderului conform căruia jocul cu, 
extreme veritabile fusese ridicat? 
cîndva la rangul unui crez tactic.. 
Dar- în condițiile concrete de azi,. 
Bălan, stingher* lingă tușa stingă, 
Sr-a deplasat după o jumătate de. 
oră în. centrul atacului, manevră, 
puțin eficace, căci fundașii A.S.A.- 
ei l-au plasat mereu, deliberat, în 
ofsaid. Și, astfel, pînă în min. 
studenții n-au periclitat 
poarta lui Nagel. Tentați de per
spectiva golului ei au ocupat în 
bloc 
lipsă . . ..
plăti scump. în 
zeka.ș-, pe contraatac, a. alergat, 
litar vreo- 80v de metri, a ajtins. în 
careu dar Oprea a parat merituos.

Golul lui Oblemenco, (eu capul, 
la. centrarea lui. Turui ungă), a tăiat 
subit clanul oaspeților, replica lor 
elegantă 
regăsită 
astfel și golul, al doilea 
liberă. Oblemenco. mingea 
ză drn zid la lîalaci, care înscrie 
de- la 5 m) și finalul meciului a 
fost mai precipitat și mai dur de-
cît înainte. Pe fondul lui. arbitrul
Eimona nu a găsit întotdeauna cele
mai bune rezolvări,
ușurința cu care- 
nașa galbene (în 
nievk și Pîsla-ru).

581 
serios;

golului el 
terenul din față 

de vigilență ar fi putut-o 
min. 38. cînd Fa- 

so-

șl această i

s-a dizalvat în 
a craievenilcr.

vigoarea
A venit 
(lovitură • 
ricosea-

surprinzxnd
a acordat carto- 

special lui Desel-

Ion CUPEN

rului,
real;
jucat.-
zăto-r,
linia — T-----------
deregiînd. complet tiparul clasic £1

411 RATEAZA,
MARCHEAZA...

blefon)
Im au abordat 
[matia studenți
lor pentru toa- 

mo este hotărîtă 
[ mare în ora- 
Elevii lui Nicu- 
phiar de la în- 
[elastic, bine o- 
Lu fost hotăriți,

pal ; teren bun; 
klatori, 
marcat: 
f». 14).

fi «2).
Raportul

Il9—13 (pe Spa

aproxi- 
DUDU 
DUMI- 
Raport 

șutu-

- Porațchl 7, 
I Cîmpeanu 7), 
I - Anca 6, Hur- 
Imin. 46 Suciu 
pșan 5, Barbu 6. 
Lai 8 — Cheran 
hin. 84 Dobrău), 
I Deleanu 7 -
Ier 8 — 
lorcjescu 
L 9.
(COLAE 

rinciu (ambii din
In/TbiNU.- 
Lchi : 9. 
L 2-0 (0-0).

Moldo-
8, Du-

HAINEA 
linie

jucînd cu o siguranță si cu o 
dezinvoltură de parcă ar fi dvo- 
luat oe propriul teren. în aceste 
condiții, deschiderea scorului a 
fost o simpla, problemă de timp 
sr acest lucru s-a produs re’ativ 
repede, în min, 1.4, cind Iiudu 
Georgescu, a-tent. în careu, la. o 
centrare perfectă a lui Radu Nim- 
weiller. a deviat mingea în. pla
să.

Ileaeția ofensivă a eazdelor este, 
însă, prom.ităJ^în min. 16. Bar
bu se află la tBi pas de egalare: 
cinei minute mai tirziu, Anca 
este tinut discret. în suprafața; de 
de pedeapsă, de Sătmăreanu II. 
si pierde controlul balonului : 
pentru ca în min. 29 Cavai să 
scoată senzațional. în corner, un 
,.cap“ al lui Muresan ! Odată tre
cută avalanșa de acțiuni ofensive 
a studenților, Dinamo iese din nou 
la atac si. în min. 31. Dumitra- 
che înscrie, spectaculos. în ir-ma 
unei faze bine lucrate de Luceseu.

Era de așteptat ca pauza să fie 
un sfetnic bun pentru gazde si 
aspectul jocului să marcheze o 
ripostă mai consistentă a aeesto- 
ra. Iluzia publicului n-a tinut. 
iasă, decit citeva minute, tiftin în 
care Barbu. Coca si Muresan si-au 
încercat fără succes, sansa golu
lui. Si asa cum se întîmnlă adese- ' 
ori. cînd unii ratează, alții mar
chează. Este si cazul dinamovisti- 
lor. eare înscriu încă odată, prin 
aeelași Dumitraefrc (min. 62). Din 
acest moment, cu anroane jumă
tate de oră înainte de fluierul 
final, meciul este practic jucat. 
Deși gazedele continuă să domi
ne insistent, 
din cele cinci 
— să realizeze 
de onoare.

ele nu reușesc* — 
mari ocazii de gol 
nici măcar punctul

Mihai IONESCU

UBIOS
Constanlinescu 

pre Catargiu a 
porții, reparînd 

rtarului Voinea. 
cam timizi în a- 

I create de Mun- 
Ichi aveau să 
leundă mult mai 
ei.
tă, deși Dem- 

joc foarte bun 
ras dc umeri de 
kză cînd scăpase 
L si. apoi, lovit

F.C. CONSTANT*1(0)
S. C. BACĂU ~ 0(0)

1
piatori, oproxi-
I: 9-6. Raportul

Bâlosu 6, Nis-
7, Mârculescu

u 7, Morgosoiu 
'rea), Mu n tea nu

fără balon, în min. 76. fără ca ar
bitrul să observe ceva), atacul oas
peților nu are convingere și ratea
ză citeva ocazii bune. Dacă la 
ratările constănțenilor și jocul lor 
anemic mai adăugăm și „contribu
ția" tușierului Retezam care a 
încurcat legea ofsaidului de cîteva 
ori, dezavantaj inel formația oaspe
te, atunci ne putem explica remi
za eare s-a menținut pînă în min. 
79. în acel minut. însă, la unul 
din atacurile gazdelor, după o lo
vitură de colt, Negoescu l-a faultat 
pe portarul Voinea, arbitrul de 
centru n-a văzut infracțiunea, și, 
dintr-o mare învălmășeală, Nistor 
a înscris, dc la 6 metri. Era un 
gol semnat de un fundaș care 
voia parcă că ironizeze inefica
citatea atacanților constănțeni. Un 
gol care, însă după cum au stat 
lucrurile în tot timnul meciului, a 
oferit nedrept un învingător !

Mircea M. IONESCU

succes
RAPID
PETROLUL

MERITAT DIVIZIA B

Deși prima, jumătate? a meciului 
le aparținuse cu destulă autoritate, 
feroviarii au reușit ,,desprinderea*4 
de tenacele lor adversar doar în 
primele minute de după pauză, 
cînd — la o cursă a lui Năstures- 
cu — mingea, centrată abil de 
tremul dreapta rapidist, a fost

SicdioMil 23
18 000. A marcat 
turilor la poartă.:

cx- 
re-

uoor Încercări una. mal grea 
(tacit aMa, 
fața curată- doar 
man ’ ____ _____
de ultimă instanță. Cele mai ,.ll»r- 
bltițl- faze ale primei reprize s-au. 
Înregistrat în mln. 23, eind R&mu- 
reanu a respins un șut de gol al 
lut Neagu șt in min. 35. cinci — 
după o ratare a aceluiași Neagu — 
Bartales a reluat pe lingă poarta 
goală !

Golul pe eare l-am descris mai 
sus — și care concretiza o eviden
tă diferență, de randament In fa
voarea gazdelor — a avut insă

din «are a. scăpat eu 
cu prețul nn»r 

eforturi al unor intervenții

timp frumos} spectatori, aproximativ

(etapa a XXVIl-a)
SERIA 1

ban; . r _ ,,i..,__
și: 88). Raport de cornete: 6-^3. Raportul șu-

Nlțo 7; Marin 7. Iordan 7 - Angelescu 6,

August; teren 
MANEA (min» 48 
22—16 (pe spoțiul perțri: 13—4).

RAPID: Răducanu 7 - Pap 8. 1/ “ “
M. Stelian 6 — Nâstureseu 8* (min; 75: Rîșniță 7), Bârtaleș 6 (mw. 65: Pteșo- 
ianu 6), Neagu 7, Manea 9.

PETROLUL: Râmureanu 7 — Gruber 6, Țăporea 6-, Ciupită 6. Pepa 6 — Crtn- 
goțu 7, Culda 6 (min. 75 Cuperman 6) — Șțefănescu 6, Uțrâtescu 6 (min. 60: 
Dincută 6), Pisau. 7, Zamfir 6.

A arbitrat IOAN RUS (Tg.. Mureș)
Paul Căprița (ambii din Brăila).

Trofeul PeUchovscbi : 10:
Lcrr tineret-rezerve: 3—1 (3—0).

la lirtle Tudorei Loca și

luată sec, din apropierea porții, 
tînărwl Manea.

Era minutul1 48 și- tabela 
caj arăta abia acum un 
concordantă cu raportul 
din teren ; pentru că, în 
primă repriză — și mai 
sfertul de oră ele debut • 
rea ploieștean^

de

de mar* 
scor în 

de f®rțe 
întreaga 
ales în 

— apăra- 
avusese de făcut

REMIZA „LANTERNEI"!
C.S.M. REȘITA 2U) 
POLI 'M«$l 2(1)

REȘIȚA, 12 (prin telefon)
Echipa locală trece printr-o 

tuație dificilă. Nu. se putea ca 
provizațiile din formație sil nu aibă 
urmări neplăcute. compartimentul 
defensiv, 
tinat, iar gala lui -Qlogeanu, 
min. 00, 
Oaspeții au ciștigat un punct 
re. răsplata unor eforturi conside
rabile și a 
oase, mai

Gazdele 
t-eptat 
pescu 
rovict 
Echipa 
nă de 
ta. 
mereu 
stadionul...

si- 
ina-

neplăcute.
în zona centrală-, s-a clă- 

ăin 
pus capac- la toate ! 

ma-
a

unei
ales sub

au deschis _ ___ 
de repede. în min. > 

șu-tat puternic și 
reluat direct îrr 

are inițiativa,

evoluții meritu- 
aspect tactic, 
scorul nsaș- 

G, FTli- 
Nesto* 
plasă. 
dorni- 

dreap- 
Atediresei îl depășește- 

Micloș. Dar în mm. 22, 
nu mai respiră : Simio

naș îl lansează ne Incze, nesupra-r 
vegheat de apărători, și acesta în
scrie pe lingă Constantin, aducinîd 

rar. dar

a
a
locală . ____
la început, atacă pe 

unde
pe

pe lingă Constantin, 
egalarea. Oaspeții atacă ___ __
mai periculos și _suitează mal mult 
deeît adversarul (6—2. în min. 30i) 
în min. 34. Florea deschid-e seria

Stadionul Valea Damanului; te
ren alunecos (a plouat torențial 
înaintea meciului) ; timp frumos; 
spectatori, aproximativ 12.000, 
Au marcat: NESTOROVK! (min. 
6), INCZE IV (min. 22), BEL- 
DEANU (min. 60), MARICA
(mln. 86), Raport de cornere : 
6-9. Raportul șuturilor la poartă: 
15—10 (pe spațiu! porții: .5—7).

C.S.M. : Constantin 7 —' Red- 
nîc 7, Ologeanu 5, D. Popescu 6, 
Filipescu 8 - Roșea 7, Beldeanu 
8 — Atodiresei 7, Nestorvici 6 
(min; 54: Pușcaș 6), Copăceanu 
7, Florea 6.

POLITEHNICA : Costaș 8 - So- 
fian 7, Toacă 6, Stoicescu 7, Mi- 
cloș 6 - Romitâ II 6, Simionaș 7 
— Incze IV 6 (min. 86: Anton), 
Lupulescu 7, Marica 8, Spirea 6 
(min. 68: Ailoaiei 6).

A arbitrat N. PETRICEANU 
•''★••Ariftr-A-f la linie Gh. Micloș și 
C. loniță I (toți din București)..

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

FĂRĂ DECIZIE
12 (prin telefon)

a șutat de 13 ori pe 
lui.

TIMIȘOARA,
Deși. „l'oiP- 

spațiul porții 
chiar și o bară, 
fundașul central 
juns, ca în atltea 
atac), compartimentul 
a. evoluat astăzi foarte slab, 
lipsit ele ...... ' „ .
șuturile au fost lipsite de pericu
lozitate, întrucît jucătorii echipei 
gazdă s-au mulțumit să expedieze 
balonul fără a avea plusul de de
cizie și luciditate necesar pentru a 
transforma în 
nenumăratele

Moldovan, (avînd 
în min. 75, cînd 
Păltinișan a a- 

alte- dăți. în 
său ofensiv 

fiind 
convingere și inspirație.

gol măcar una din 
ocazii avute. Ne-ar

Stadionul 1 
timp excelent; 
ximativ 15 000. Raport de cornere: 
8-0, Raportul șuturilor la poartă: 
18—14 (pe spațiul porții: 13-6).

POLITEHNICA : Jivan 8 - Mioc 
9, Păltinișan 7. Arnăutu 7, Ma
yer 7 — Lața 9, Mehedințu 7 (min. 
59 Floareș 6), Surdan ‘ '
73 Pîrvu 7) — Bojin 4, Dașcu 4, 
Covalcic 4.

C.F.R.: Moldovan 8 - Lupu 7, 
Dragomir 9, Sziike 7, Roman 7 — 
M. Bretan “ 
Karacs 6), 
6) — Boca 
cu 8.

A arbitrat OTTO ANDERCO 
(Satu Mare) ★» linie

!. Barbu (Deva) și I. Ștefănițâ 
(Hunedoara).

Trofeul Petschovschi : 8.
La tîne-et-rezerve: 5—0 (2—0).

Mai; teren bun; 
spectatori, apro-

4 (min.

ratări. Peste trei 
Ne stor© viei, dâr,

culmea :

unor incredibile 
minute: ÎL' imită 
ocazia lui Roșea atinge 
în mln. 40. de la 4 m. șutează, în 
bara transversală !

După pauză, localnicii își reiau 
dominarea. în min. 58. Marica șu
tează, însă, prin surprindere și 
Constantin scoate, greu în corner. 
Localnicii fac eforturi evidente, 
deși echipa nu mai merge ca altă
dată, și iau conducerea în min, 60:' 
centrează Atodiresei, respinge Cos
taș la Beldeanu, șut imparabil de 
la marginea careului la păianjen. 
Gazdele forțează, sînt- parcă mai 
incisive, dar. în mi.n. 65, Constan
tin aruncă greșit balonul la Simio
naș, șt tot el salvează golul, 
renul e ud, mingea joacă ____
fotbaliștilor. în min. 78, ezită Cos
taș, dar ezită și- Flo-rea. și nu pro
fită de marea ocazie. în min. 
Marica luftează incredibil la 6 

se joacă 
spre poarta 

centrea- 
care. din unghi, în- 
aducînd echipei sale 

și mai ales,

In min. 86, Ologeanu 
mingea, aleargă 
Lupulescu îl deposedează, 
ză la Marica, 
scrie la colț, 
a nesperată egalitate, 
un punct mare.

Te
te s te

80 
m. 
cu 
sa.

Constantin ALEXE

PETROȘANI, 12 (prin telefon)
Partidă liniștită, aici pe st 

dionul minerilor. Primele 45 de 
minute nu prea au încălzit tri
bunele, jocul fiind destul de 
modest. Meciul a debutat cu . o 
fază care ar fi putut da o altă 
turnură partidei: lansat excelent 
de Pescaru, Ghergheli a pă
truns în careu șt a șutat din 
viteză, dar peste bară. Minutele 
se scurg plicticos, mingea cir
culă fără periculozitate în 
preajma ambelor porții Replica 
oaspeților nu mai are limpezi
me, întrucît Pescaru. f&cîn-d în
tindere musculară, este înlocuit 
cu Fanici- Jiul domină, dar n>u 
reușește să concretizeze. Golul 
mult dorit de gazde cade, to-

Șl LUCIDITATE

7, Mihai 7 (min. 62 
Vișan 6 (min. 46 Moga

6, Țegean 7, Petres-

d.irul de a-î relansa pe pJoieștenl, 
pînă atunci destul de „rezervați*4 în 
ceea ce privește veleitățile ofensive, 
lăsate aproape exclusiv pe 
lui Pisau. Petrolul atacă cu un ♦>■* 
fecttv —' 
min. 59 ratează prin 
șutul acestuia .pe lîngă Răducarra. 
căzut,. este prea slab r’ — 
„scoate*4 în ultima clipă, 
ploieștcne mai. avansate, 
mai largi dintre apărătorii 
convin însă mad bine 
care ratează prin Neaga ... .
șut peste bară min. 62) și de două 
ori în min. 66 cînd Neagu trimite, 
cu capul în bară, iar 
balonul care-i ricoșase 
din nou bară!

Petrolul găsește însă 
atace (deși jocuL său 
după pauză este, evident, „cu două 
tăișuri**) și Pisău 
irosește centrarea- 
odată cu aceasta 
ocazie de egalare. Ultimul sfert de 
oră îi găsește pe rapidiști clin nou 
5n - • - ----------- — •
în 
tul 
min. " 5 
bară !) 
proape 
al jocului, cu_____ _______ _____
te de fluierul final, prin același 
rdSlnea care a marcat plasat, după 
o combinație a întregului atac ce
ferist.

A fost. în general, un meci plă
cut, mai ales pentru evoluțiile 
ambelor echipe după pauză. Rapid 

special pen*

umerii

ceva mai consistent
Istrăteseu :

și în-

Iordan
Pozițiile 
spațiile 
oaspeți 

Rapidului 
(singur.

Și

Manea reia 
în picior...

resurse să 
deschis de

prin 
lui 

cea

semiluft,
Zamfir șl 
mat mare

ofensivă susținută; El ratează 
min. 86‘ (Rămureanu reține ?u- 

precipitat al- lui Neagu).
87 (Manea șutează tare

i dar obțin un scor mai 
! de aspectul, de ansamblu 

două minute înain-

aie s

a-

in 
In
a-

m»rîtat victoria în 
tru vioicinme-a. jocului său în atac, 
unde. a prezentat un tînăr (Manea*, 
care înregistrează o 
spectaculoasă. Pî^i-eștenii, 
luțlile din ultimul timp, 
în., organizarea și dublajul apărării.

ascensiune 
sub evo- 
ma’ ales

Radu URZICEANU

AU AVUT EMOȚII

tuși, în mm 23 • Naghi pasează 
în adîncime lui Mulțescu, aflat 
în careu, și acesta reia în gol 
fără ca Jenei să-l incomodeze 
cît de cît. Jenei mai greșește o 
dată (în min 35 cînd l-a scăpat 
pe Roznai de sub supraveghe
re), însă tot el repară, trimițînd 
balonul în corner.

Repriza secundă e ceva mai 
animată, ca urmare a jocului 
bun făcut de oaspeți. în min. 
52, o bîlbîială a defensivei Jiu
lui îl pune pe Papuc în poziție 
de șut 
acesta 
dreapta 
posește 
briei ! După șase minut;

și mingea expediată de 
din 
po~ 
Gat- 
Șer-

nimerește stâlpul 
porții și de acolo 
în brațele lui I.

trebui un spațiu prea mare pentru 
â le enumera ; de 
măm a le aminti 
mai clare.

In min. 26, Bojin. ___ .
careu dar șutează încet, de parcă 
ar fi vrut să-i dea prilejul unei... 
fotografii lui Moldovan. Cinci mi
nute mai. tîrziu, Dașcu ajunge în 
careul mic și așteaptă să fie blo
cat de Dragomir, mingea ~'x
fiind irosită
40, Lața are o acțiune individuală, 
ajunge față în față cu McldC'Trt., 
dar nu

aceea ne 
doar pe

pătrunde

de

rezu- 
cele

în

ricoșată
Surdan. în mln.

Moldovan, 
__  „ . găseșbe culoarul favorabil. 

După pauză se joacă, practic, 
o singură poartă (evident, cea 
oaspeților), dar Covalcic (mln. 
nu poate înscrie de la 3 m ! 
min. G9. Bojin trimite balonul

la 
a 

62) 
în 

____        cu 
capul acolo unde se afla, pe linia 
porții, Dragomir, 
Păltinișan expediază 
bara transversală. în 
rioadă de joc, feroviarii 
s-au apărat eu calm și bine- orga
nizat _ -__ ' ’ _ “
de a înscrie, în min. 53. dar 
bine ' ’
mingea peste Jivan, 
poartă...

în asemenea condiții, 
că nu feroviarii clujeni 
punctul atît de prețios, _ 
timișoreni. în criză de ..inspirație", 
l-au pierdut î

Stadionul Jiul ; teren — puțin 
moale ; timp înnorat ; spectatori, 
aproximativ 4000. A marcat MUL* 
ȚESCU (min- 23 și 59). Raport 
de cornere : 8—6. Raportul șutu
rilor la poartă : 13-13 (pe spa
țiul porții. 5—6).

JIUL : I. Gabriel 8 Nițu 7. 
Tonca 7, Stockei 7, ’
Naghi 8 (min. 6T 
Roznai 7, Libardi 7 
Multescu 8, Stoichiță

STEAGUL ROȘU : 
(min. 61 Adamache 
6, Jenei 6. Olteana . . 
7 — Șerbânoiu. 7, Cadar 6, Gher
gheli 8 — Anghol 8, Pescaru 7 
(min. 20 Fanici 6). Papuc 7.

A arbitrat R. STÎNCAN 
la linie M. Haimovici 

și I. Rosoqa (toți din București).
Trofeu! Petschovschi : 9.
ta tineret-rezerve: 2-1 (1—1).

Do.du 7 —
Enache 6),
— Suciu 6,

6.
Purcaru 6 

6) - Hîrlab 
6, Anghelini

iar în min. 
balonul 
această

au avut o singură

lansat în adîncime. a
dar și

. 75 
în 

pe
nare

ocazie 
Mogă, 
săltat 
peste

clar 
cîștigat

este
au . , 

ci studenții

Paul SLAVESCU

bănoiu execută o lovitură liberă 
de la 30 m și I. Gabriel trimite 
cu greu în corner. Brașovenii 
controlează jocul, însă. în min. 
59, la un contraatac fulgerător 
Roznaî—Mulfescu, ultimul .'în
scrie diiitr-un unghi, dificil, dar 
și cu concursul lui Purcaru. Cu 
mai multă șansă, echipa lui 
Proca ar fi putut scoate un egal, 
întrucît gazdele au cedat iniția
tiva în ioc. în repriza secundă.

Stelian TRANDAFiRESCU

CARAtMANUL BUȘTENI - VICTORIA 
ROMAN 1—0 (1—0). A marcat : Șovâ-
■ - ' ■ 28). (V. ZBARCEA. coresp.)

PETROLUL MOINEȘTI - C.S.U. GALAȚI
3- î (2—1). Au marcat: Dobrescu (min. 3».
30 din 11 m. 70). respectiv Na nu (min. 
40). (P. HARABAGIU, coresp.).

ȘTIINȚA BACĂU - S. C. TULCEA 2-0 
(1—0). Au marcat : Straie (min. 45), Isac 
(min. 68). (AL STOIANOVICI, coresp.)

PROGRESUL BRĂILA - GLORIA BUZĂU
1- 1 (1—1). Au marcat : Cotigă I (min. 
24 din 1ț m), respectiv luhaz (mln. 45). 
(N. COSTIN, eoresp.).

CELULOZA CĂLĂRAȘI - CONSTRUCTO 
RUL GALAȚI 3—0 (0-0). Au marcat .
Costea (rrHn. 50 șî 74) și Sandu (min, 
72). (M. STAN, eoresp.)

METALUL PtOPENI - C.F.R. PAȘCANI 
'2—1 (2—0). Au marcat : Dragomîr (min.

15), Alexe (min. 22), tespectiv Apostol 
(min. 69). (L TANÂSESCU, eoresp.).

CEAHLĂUL P. NEAMȚ - METALUL MIJA
4- 0 (3-0). Au marcat : Niță (min. 11. 
Gherghina (min. 17), Beronu (min. 28) 
și Constantin (mln. 60). (R. TOMA, co- 
resp.).

OȚELUL GALAȚI - VIITORUL VASLUI
2— 1 (2—0). Au marcat : State (min. 4 si 
17), respectiv Grigore (min». 72). (T. Sb 
RIOPOL, eoresp.).

F. C. GALAȚI - C.S.M. SUCEAVA 1-0 
(0—0). A marcat : Pătrașcu (min. 82). 
(S. TELEMAC, eoresp.).
1; Metalul Plopeni
2. Gloria
3. F. C.
4. C.S.M.
5. Știința
6. Ceahlăul P. N.

Tulcea 
Galați 
Pașcani 
Galați

iatd (nvir>.

(min. 82).

Buzău 
Galoțî 
Suceava 
Bacău

7. S. C.
8. C.S.U.
9. C.F.R,

10. Oțelul
11. Metalul Mija
12. Celuloza Cal.
13. Viitorul Vaslui
14. Progresul Brăila
15. Const. Galați
16. Caralmanul Buș.
17. Petrolul Moinești
18. ’Victor*» ■»

SERIA

27
27
27
27
27
27
27
27

27
27
27
27
27
27
27
27
27
*37

15
14
14
16
14
12
10
11
8

11
10
10

7
8
9
9
6
7

6
7
7
2
6
5
6
4
9
3
5
4

10
7
4
4

10
s

6
6
6
9
7 

10 
11
12 
10 
13
12
13
10
12
14
14
11
•*5

45- 24 36
46- 17
30- 17 
41-25 
37-27
40- 25
28- 24
41- 40
29— 29 
34-42 
27-35 
32-42 
22-37
26- 27
31- 43 
29-46
27- 46
19—33 19

35
35
34
34
29
26
26
25
25
25
24
24
23
22
22
22

a Il-a
C. S. RM. VÎLCEA - METROM BRA

ȘOV 2-0 (0-0). Au marcat : lordache
(min. 54), C. Nicolae (min. 57). (D. RO- 
Ș1ANU, eoresp.).

ȘOIMII SIBIU 
2-0 (1-0). * 
27), Serfozo 
resp.).

MINERUL 
BUCUREȘTI 
nea (mln.

?L,J - DUNĂREA GIURGIU 
Au marcat : Schwartz^ (min. 
(mln. 71). (I. IONESCU, co

PROGRESUL 
Au marcat : Ma- 

IIW ............. .. ........... (min. 25), Man-
țoc (min. 48). (Gr JUGANARU, eoresp.), 

METALUL DROBEiA TR. SEVERIN - 
GAZ METAN MEDIAȘ 0-0.

AUTOBUZUL BUCUREȘTI - DiNAMO 
SLATINA 1-0 (0-0). A marcat: Co ie ret» nu 
(min. 76)

NITRAMONIA FĂGĂRAȘ - Ș. N. OL
TENIȚA 0-1 (0-1). A marcat : Răducanu 
(min. 40). (V. LAZAR, eoresp.).

CARPAȚI BRAȘOV - FLACARA MO- 
RENI 1-0 (1-0). A marcat : Mororu (min. 
40). (I. STANCA, eoresp.).

MOTRU 
3-0 (2-0). 

18), Gutuie

TR.

TRACTORUL BRAȘOV ELECT ROPU-
TERE CRAIOVA 1-0 (1-0) A marcat :
Moraru (min. 15). (P. DUMITRESCU,
eoresp.)

C. S. TIRGOVIȘTE METALUL BUCU-
REȘTI 1-0 (0-0). A, marcat: C Sava
(min. 70 din 11 rr). I[M. AVANU, eoresp.).

1. C. S. Rm. Vil cea 27 18 3 6 38-19 39
2. Șoimii Sibiu 27 15 7 5 37-19 37
3. M. Drob. Tr. Sv. 27 14 3 10 27-31 31
4. Tractorul Brașov 27 12 6 9 28-27 30
5. Dinamo Slatina 27 12 6 9 34-33 30
6. Flacăra Moreni 27 12 5 10 38-30 ?9
7. Metalul Buc. 27 12 5 10 29-23 29
8. Electroputere Cr. 27 12 3 12 40-31 27
9. Progresul Buc. 27 10 7 10 23-27 27

10. S. N. Oltenița 27 9 8 10 31-32 26
11. C. S. Tîrgoviște 27 10 4 13 31-36 24
12. Autobuzul- Buc. 27 10 4 13 27—36 24
13. Metrom Brașov 27 9 5 13 32-32 23
14. Minerul Motru 27 11 1 15 26-34 23
15. Gaz metan Med. 27 6 10 11 28-23 22
16. Nitramonia Fag. 27 7 8 12 32-37 22
17. Carpați Rrașov 27 9 4 14 23-34 22
18. Dună-'»*’ nUfcîtt 07 7 7 13 16-36 21

SERIA a III-a
OLIMPIA SAT’J MARE - U. M. TIMI

ȘOARA 3-0 (0-0).. Au marcot: Bothori I 
(min. 63 din 11 m). Libra (min. 71) și 
Both (min. 78). (St. VIDA, eoresp.)

VULTURII TEXTltA LUGOJ - UNIREA 
ARAD 2-4 ((«-0). Au marcat : Foaie- (mir». 
50), Radulescu (min. 27). respectiv- luhaz 
(min. 60). (I. OLARV, eoresp).

MINERUL CAVNIC - MINERUL ANINA 
3_ț (t-0). Au marcat Medrea (min. 35, 
64), Tr-lfu (min. 82), respectiv Toisiu (min. 
87), (T. TOHĂTAN. coresn.)

C.F.R. TIMIȘOARA - CORVINUL HU
NEDOARA 2-1 (1-1). Au marcat : Chi- 
miuc. (min. 14), Cotec (min. 69), respec
tiv Stan (min. 17 din 11 m). (St. MAR
TON. eoresp.).

METALURGISTUL
TURDA 1-1 (0-1).
(min. 90), respectiv 
VILCEANU, eoresp.)

GLORIA BISTR'TA
(1—0). Au marcat •

CUGIR - ARIEȘUL 
Au marcat: Dineo
Mrlnă (mln. 40). (M.

F.C. BIHOR 2-0
, BV. ______ Benczîc (min. 15) și

Daniel (min. 521. <1. TOMA. coresn.)
OLIMPIA ORADEA - TEXTILA ODOR- 

HE! 2-0 (0-0). Au marcat . Bokos (min. 
64 din 11 m) și Jircș (min. 82). (1. GHI- 
ȘA, eoresp.).

VICTORIA CĂREI
TURZII 4—1 (2-0).

MUREȘUL

IND-. SIRMEI C.

MUREȘUL DEVA - MINFRUL BAIA 
MARE nu s-a discutat deoarece oaspeții 
nu au nrezentat carnetele de legitimare.
(1. JURA, eoresp)

1. Olimpia S. M. 27 15 9 3 31-11 39
2. F. C. Biho- 27 14 3. 10 30-19 31
3. _Min. Boia Mare 26 12 5 9 37-24 29
4. U. M. Timișoara 27 13 3 11 33-28 29
5. C.F.R. Timișoara 27 12 4 11 36-32 28
6. Victoria Corei 27 12 4 11 40-37 28
7. Corvinul - H ’ned. 27 11 6 10 26-123 28
8. Unirea Ar^d 27 10 » 9 33-33 28
9. Mureșul ■ Deva 26 11 5 10 21-24 2?

10. Olimpia Oradea 27 10 6 11 22-27 24
11. Ind. sir. C. Turzll 27 10 5 12 34-34 25
12. Arieșul Turda 97 10 5 12 30-34 25
13. Mlflerul An’na ?■» 10 5 l'5 35-42 25
14. Metalur. Cuqir 27 9 6 12 32-35 24
15. Textila Odorheî 27 9 6 12 29-36 24
16. Gloria R:s+r:ta 27 10 3 14 29-36 23
17. Vulturii T. lugoj 27 10 3 14 28-36 23
18. Minerul Cavnic 27 10 2 râ 27-42 22



Cursei Păcii"

PESTE H9TARE VASILE TEODOR PE LOCUL III

polonezului 
urmat de

ÎN ETAPA A Vl-a

Recordmanul tării noastre evol uind în proba de aruncarea greu
tății Foto: Paul ROMOȘAN

® România R. F. Germania 36836 — 36667 p

Citeva performanțe bune in campionatul unirenitar

■A fost un sfîrșit de săptămî- 
nă fructuos pentru atletismul 
românesc. La București și Cobo- 
știința, un mare număr de atle
te. și atleți (mulți dintre ei în 
eșalonul fruntaș al seniorilor, 
ceilalți din „noul val“) s-au pre
zentat la startul celor 4 con
cursuri programate 
Capitală — meciul

simultan. în 
de decatlon

decatlonIN MECIUL DE
(cite 5 concurenți)ROMANIA — 
K.F. GERMANIA 36 836 p — 36 667 
p. Clasament individual: 1. Vasile 
Bodgan ’(România) 7 1612 p. nou 
record (10,7 — 7|09 m — 14,03 m 
— 1,89 m — 50,4 — 14,1 — 39.82 

51,26 m — 4:25,8), 
7 547 p, 
7 434 p, 
Germa- 
(R.F.G.) 
(R.F.G.) 
(R.F.G.) 
(R.F.G.) 
(Româ- 
(Româ-

— 4,80 m
M. Nioolau (România) 
R. Gavrilaș (România) 
11. Kammermaier (R.F. 
i) 7 398 p, 5. K. Marek 

6. G. Hoffmann 
p, 7. D. Schumacher 
p, 8. D. Leyckes 
p, 9. Gh.

p.

Lixandru
G. Bara

de 
ju-

ju-

tensiunea sa spre grupul de eli
tă al decatloniștilor lumii. Se
condai la un nivel satisfăcător 
de colegii săi, el a reușit să im
pună reprezentativa noastră în 
fața echipei oaspe. Să spunem, 
totuși, că din garnitura R. F- 
Germania au lipsit — din mo
tive obiective — cîțîva perfor
meri

Finalele campionatelor uni
versitare s-au situai la un ni
vel acceptabil, atît datorită par
ticipării unor atleți fruntași, cit 
și performanțelor bune reali
zate de o serie de tineri. Ne-a 
bucurat faptul că sprintul s-a 
numărat printre probele de vîrf. 
Doi tineri atleți — Claudiu Șu- 
șelescu și Gh. Mila — au ob
ținut 10,3 pe 100 m, iar Petru 
Szekernyes — 10,4. s 
faptul că C. Șușelescu 
zat 21,5 pe 200 m — 
din față — vom nota 
unui talent care poate 
o concurență 
sprint.

De la 250 km depărtare, ju
niorii au răspuns în concursul 
de la Constanța prin cîteva re
zultate remarcabile. Sezonul a 
fost, deci lansat. Așteptăm cu 
mult interes concursul de pri
măvară al atleților seniori, pe 
care-1 va găzdui Stadionul Re
publicii sîmbătă si duminică.

TENIS. — Cea de a 58-a edi
ție a turneului feminin de la 
Stuttgart s-a încheiat cu victo
ria româncei Virginia Ruzici. 
După ce a învins-o în semifi
nale pe Mariana Simionescu cu 
6—3, 6—3, Ruzici a dispus în 
finală de Alena West (R.F.G.) 
cu 3—6, 6—4, 7—5. West se ca
lificase 
Judith 
ba de
Judith
(România—R.F.G.) care a între
cut cu 6—2, 6—1 pe A. West— 
E. Winkens (RF.G.).

ȘAH. — în turneul de șah de 
la Dortmund, Victor Ciocâltea 
se află, după 8 runde, în frun
tea clasamentului împreună cu 
L. Szabo (Ungaria) ambii avînd 
6'/2 p. Pe locul 3 se află cam
pioana 
dașvili 
urmată 
slavia) 
4>/j p. 
runde.

BOX. 
neului 
pionul 
Ștefan 
vins la 
(România). La cat. ușoară, Pak 
San Von (R.P.D. Coreeană) a 
cîștigat la puncte meciul cu 
loancea (România).

în finală în dauna lui 
Gohn cu 6—1, 6—0. Pro- 
dublu a revenit perechei
Gohn — Cora Creydit

mondială Nona Gaprin- 
(U.R.S.S.) cu 6 p, fiind 
de Damianovici (Iugo- 

5‘/r p și Pytel (Polonia) 
Mai sînt de disputat 3

— în semifinalele tur- 
de la Budapesta, cam- 
european la cat. pană, 
Forster (R.D.G.) l-a în- 
puncte pe Gh- Ciochină

SZCZECIN, 12 — A 27-a 
ediție a „Cursei Păcii*4 a pro
gramat sîmbătă și duminică trei 
etape. Printre animatorii com
petiției s-a situat și ciclistul nr. 
1 al țării noastre, VASILE TEO
DOR- în etapa a IV-a el a ocu
pat locul 5. în același timp cu 
învingătorul, iar în etapa a Vl-a 
a urcat pe podiumul de pre
miere, situîndu-se pe locul III 
la capătul unei curs® extrem de 
agitate.

Sîmbătă, rutierii au parcurs 
ruta Poznan —- Zielona Gora, 
126 km. A fost o etapă extrem 
de rapidă, în care media orară 
a urcat din nou peste 48 km. 
Pe primul loc s-a situat alergă
torul sovietic Valeri Lihaciov cu 
timpul de 2 h.37:26. în continu
are, s-au clasat Szozda (Polo
nia), Moravec (Cehoslovacia), 
Bartonicek (Cehoslovacia), Va
sile Teodor ș.a. Duminică dimi
neață a fost programat contra
timpul individual Miedzyrzecz— 
Gorzow Wielkopolski, 48,5 km. 
Această a V-a etapă a „Cursei 
Păcii*1 a fost cîștigată de Gons- 
chorek (R.D.G.), cronometrat în 
I h.04:02.

Etapa a Vl-a, disputată du-

minică după-amiază, a avut loc 
pe ruta Gorzow Wielkopolski— 
Szczecin, 106 km, A jpsl o în
trecere de ma^'Tâptă, în care 
victoria a revenit 
Szozda. El a fost
Milde (RD.G.) și Vasile Teodor. 
Sprintul final a ocazionat o 
luptă deosebit de strînsă, toți 
trei fiind cronometrați cu 2h. 
24:09. în clasamentul general 
individual conduce Mytnik (Po
lonia), iar în cel pe echipe re
prezentativa Poloniei.

Luni este zi de odihnă, iar 
marți se dispută etapa a Vil-a 
pe ruta Szczecin — Neubran
denburg, 145 km.

„TROFEUL JEANTY" LA FLORETĂ
® Cișfigătoare — Elena

© Ecaterina Stahl — pe

Belova (U.R.S.S.)

locul 5

Adăugind 
l a reali- 
• cu vînt 

apariția 
provoca 

stimulatoare în

România — R. F. Germania, fi
nalele campionatelor universi
tare și concursul republican 
decât iun pentru seniori și 
niori, iar pe malul mării 
concursul dc primăvară al 
niorilor mari.

O primă satisfacție ne-a fost 
adusă de Vasile Bogdan în pro
ba celor 10 probe. La capătul 
a două zile de concurs, el s-a 
situat pe primul loc cu o per
formanță — 7842 p — care în
trece cu un punct (! !) recordul 
țării ce îi aparținea, 
a fost foarte aproape 
șirea graniței celor 
puncte, graniță care 
consacrarea 
nînd seama de faptul că este 
la primul său concurs din acest 
an, vom spune totuși că i-a stat 
în putință să izbutească această 
performanță de răsunet dacă la 
disc, 400 m și suliță — în spe
cial — ar fi obținut performan
țe mai apropiate de recordurile 
personale. Să-1 aplaudăm însă 
pentru ceea ce a realizat și să 
așteptăm viitoarele întreceri ca
re vor trebui să marcheze as-

Clujeanul 
de depă- 
8 000 de 

constituie 
internațională. Ți-

• TELEX • TELEX
Cupa U.R.S.S. la hochei pe gheață 
a fost cîștigată la actuala ediție de 
formația Aripile Sovietelor Mos
cova, învingătoare cu scorul de 
4—3 (0—1. 2—1, 2—1), în finala sus
ținută cu echipa Dinamo ] 
va. Hocheiștii de la Aripile 
telor Moscova au cucerit și 
de campioni unionali.

Peste 18 doo de spectatori au 
rit la Palatul S()<>rturilor din 
întilnirea amicală j 
tr e reprezentative le 
R. P. Chineze 
chetba listele 
învingătoare 
(32—30).

Mosco-
Sovie- 

i titlul

urmă- 
Pekin 

de . baschet din- 
femlnine alo 

și Australiei.,: Bas- 
chineze au terminat 
cu scorul de 76—67

Hristache NAUM 
Vladimir MORARU

CELE MAI BUNE REZULTATE 
DIN CAMPIONATUL UNIVERSI
TAR : bărbați IM n> : C. Sușelescu 
(I.E.F.S.) 10.3. Gh. Mila (Poli Ti
mișoara) 10,3, P. Szekernyes 
(LE.F.S.) 10,4 ; 200 m : C. Șușeles ■ 
cu 21,5 ; 800 m : A. Diaescu (Univ. 
Buc.) 1:48,9, AL Moldovan (Univ. 
Cluj 1:49,5; 5.900 m: I. Cioca
(InsL Bed. Oradea) 14:34,4; 110 
mg: V. Teașcă (I.E.F.S.) 42,2; 400 
mg: D. Meiinte (I.E.F.S.) 51,9 ; 
înălțime : S. Blașoo (Boli lași) 2,06 
m ; ciocan: L Iaru (LE.F.S.) 63,56 
m ; FEMEI: 100 m : Adriana Stan- 
cu (Inst. Bed. Oradea) 12,9 ; 809 m : 
Natalia Andrei (Univ. Craiova) 
2:07,4. Rafira Fita (InsL Ped. Ga
lați) 2:07,4 ; înălțime : Roxana Vu- 
lescu (LE.F.S.) 1,75 m ; lungime : 
Maria lonescu (I.E.F.S.) 6,01 m 
(II. C. Dorina Căllnoami 6,26 m, 
r.p.) ; greutate : Mihaeta Loghin 
(I.E.F.S.) 15.46 m.

Selecționata 
a S.U.A. a 
întreprinde

masculină de baschet
s?sit în U.R.S.S., unde 
un turneu de 9 me-

PARIS, 12 — „Trofeul Jeanty* 
a revenit floretistei sovietice 
Elena Belova, cu 4 victorii în 
turneul final. Prima dintre spor
tivele noastre a fost Ecaterina 
Stahl, clasată pe locul 5 (1 v), 
după Dzerjinskaia, Latrille, Ni
konova și înaintea 
Tihor.

Magda Bartoș a 
semifinale (locul 8). 
floretiste care ne-au reprezentat 
au fost eliminate în „sferturi" 
(Suzana Ardeleanu, Ileana Gyu- 
lai, Viorica Draga și în „optimi14 
(Ana Pascu).

BONN, 12. — Floretiștii ro
mâni au susținut la Bonn un 
meci cu prima reprezentativă a 
R. F. Germania, victoria reve
nind gazdelor cu 10—6. în con-

polonezei

rămas în 
Celelalte

t.inuare, s-a desfășurat un tur
neu individual care a reunit 175 
floretiști din 10 țări. Dintre 
spoi'tivii români, cea mai bună 
comportare a avut-o Mihai Țiu, 
care s-a calificat pînă în semi
finale alături de : Stankovici, 
Denisov, Rodionov (toți U.R.S.S.), 
Dabrowski, Martewicz, Kaczma
rek (toți. Polonia), Reichert, Ja
ger, Behr (toți, RF.G.), Pie- 
truska și Flament (ambii, Fran
ța).

In cursul lunii septembrie A- 
natoli Karpov îl va lntilni pe 
Viktor Korcinoi Intr-un meci care 
va desemna pe viitorul adversar 
ol actualului campion mondial, 
Robert Fischer (S.U.A.).

Născut la 5 mai 1951, la Zla
toust (Ural), Anatoli Karpov (in 
imagine) s-a afirmat de cițiva 
ani ca o mare speranță a sa
ltului sovietic. In meciul cu Spas
ski, ciștigat cu 4-1, tinărul ma
re maestru a dat dovadă de o 
forfă de /oc deosebită. Experfil 
compară stilul lui Karpov cu 
cel ol fostului campion al lu
mii, cubanezul Jose Râul Capa- 
blanca.

FOTBAL:
ITALIA : Primul titlu pentru 

Lazio

IN FINALA LA DALLAS
IN CUPA DAVIS

Dallas, în turneul final al 
semifinalele

Sl
La

circuitului WCT,
s-au soldat cu următoarele re
zultate : Newcombe — Smith 
6—1,3—6, 7—6, 6—2; Borg—Ko- 
des 4—6, 6—4, 6—3, 6—3. Pen
tru locurile 3—4 : Smith — Ko- 
des 6—4, 7—6.

CUPA DAVIS. — Zona euro
peană : Franța — Austria 2—: 
Olanda — Finlanda 3—0 ;
Egipt — Iugoslavia 1—2 ; R.F.G. 
—Spania 1—1 ; Zona america
nă : Columbia — R.S-A. 0—2 : 
Zona asiatică : India — Austra
lia 1—1.

■1; 
R. A.

BOLOGNA, 12 (prin
74 de ani, de cînd se 
campionatul Italiei, pe 
pioanelor se înscrie un nume nou : 
Lazio din Roma. Ieri, în penulti
ma etapă, Lazio a dispus cu 1—0 
de Foggia, păstrindu-și avansul de 
trei puncte fată de Juventus, care 
și ea a fost victorioasă, cu 3—1 
în partida cu Fiorentina. Așadar- 
înaintea ultimei etape, Lazio are 
un avâns de trei puncte și este de 
pe acum campioană a țării. Alte 
rezultate : Cagliari — Internazio- 
nale 1—1, Cesena — Roma 1—1, 
Milan — Bologna 1—1, Napoli — 
Torino 1—1, Sampdoria — Lanc- 
rossi 2—1, Verona — Genoa 2—0.

în clasament conduce Lazio cu 
42 p, urmată 
Napoli — 34 
rtno — 33 p

Campionate și cupe in Europa
titlul de campioană. în penultima 
etapă, Bayern Miinehen a învins 
cu scorul de 1—0 pe 
Offenbach. în timp ce Borussia 
Mbnchengladbach a pierdut cu 
0—1 partida susținută în depla
sare cu Fortuna Dusseldorf.

în clasament conduce Bayern 
Miinehen cu 49 p, urmată de Bo
russia Mbnchengladbach — 46 p 
și Fortuna Diisseldorf — 41 p. 
Deci, indiferent de rezultatul din 
ultima etapă dintre Borussia și 
Bayern, echipa din Miinehen este 
din nou campioană.

U.R.S.S. ; Scoruri strînse

telex). Dc 
desfășoară 
lista cam-

de Juventus — 39 p, 
p, Inter — 33 p, To- 
etc.
CESARE TRENTINI

Kickers

Rezultate în campionatul sovie
tic : Ararat — Dinamo Moscova
2— 2 ; Kairat — Zaria Voroșilov 
grad 2—1 ; Cernomoreț — Spar
tak 1—0 ; Pahtakor — Șahtior
3— 1 ; Torpedo Moscova — Kar- 
patî 0—1 ; Dinamo Tbilisi — Ze
nit 1—1.

• TELEX • TELEX • TELEX • TELEX •

S.U.A.

ciuil. Baschetbaliștil amciieaai vor 
evolua la Moscova. Leningrad, 
Riga, Tallin, Kiev și alte orașe. 
Turneul se va Încheia 1a 28 mat 
In primul meci: U.R-S.S.
89—85 (45—41).

Selecționata fcruluină de volei a 
U.R.S.S. și-a început turneul in 
Japonia, jucind la Tokio cu repre
zentativa țării gazdă. Partida s-a 
terminat cu scorul de 3—1 (10—15,
15—8, 15—10. 15—12) in favoarea 
sportivelor japoneze.

R.
sa

P. Chineză va cere 
în Federația 

baschet, a declarat R. __ „____ _
vicepreședinte al Federației interna
ționale de baschet, care
în vizită la Pekin. Pe
parte, în cursul convorbirilor d.n-

reintegrarea 
internațională de 

Saporta,

se află 
de o ită

ire oficialități
R. Saporta, __
ședințe al clubului 
s-a ajuns 
schimbul
R. P. 
fotbal, 
lică.

La Riga a început semifinala tur
neului candidatelor la titlul mon
dial feminin de_ șah între maes- 
trele sovietice 
Aleksandria. 
cîștigată de 
a ; 40-a.
Cu prilejul 
fășurat la 
merican 
un nou . ______ _ ____ e_______
de 100 yarzi, cu timpul de 9,0. (Ve
chiul record era de 9,1).

Și 
vicepre- 
Madrid, 
privind 

din 
Chineză și Spania la baschet, 

tenis de masă și gimnas-

R. F. GERMANIA :
Bayern — campioană

sportive chineze 
care este și 

Real 
la un acord 

între selecționate

de șah
Marta Șui șl Nana 

Prima partidă a fost 
Aleksadria, la mutarea

concursului atletic des- 
Knoxville, sprinterul a- 

Ivory Crockett a stabilit 
record mondial în proba

înaintea ultimei etape a cam
pionatului vest-german, echipa 
Bayern Miinehen și-a asigurat

GRECIA ; în finala Cupei
Finala Cupei Greciei se va 

disputa în acest an intre forma
țiile Olympiakos Pireu și P.A.O.K. 
Salonic. în semifinale. Olympiakos 
Pireu a învins cu 1—0 pe Panat- 
hinaikos, iar P.A.O.K. a dispus cu 
același scor de echipa Pierikos.

MECIURI INTERNA?IONALE
Echipa __ __ .

la Montevideo, un 
l’ieare 
Paulo.
oaspete
Unicul gol al partidei a fost În
scris de uruguayanul Pedro Rocha 
(aflat actualmente sub culorile iui 
Sao Paulo), dintr-o pasă primită 
de la Forlan — un alt jucător Uru
guayan care activează la clubul 
brazilian...

susținut, 
de veri-..

Uruguayulul, a 
meci 

formația braziliană Sao 
revenit echipei 
de 1—0 (0—0).

cu ________
Victoria â 

cu scorul

în campionatul interbritanic, echi
pa Irlandei de Nord a repurtat o 
surprinzătoare victorie, întrecînd la 
Glasgow selecționata Scoției cu 
scorul de 1—0 (1—0), prin golui. 
marcat de Tommy Cassidy în 
^i*n. 39.
B

—a Cardiff, selecționata Angliei, 
condusă de noul antrenor Toe Mer
cer, a învins cu 2—0 (1—0) forma
ția Țării Galilor. Au marcat Stan 
Bowles (min. 35) și Jervin Keegan 
(min. 55).
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