
Aproape 100 de concurenți au luat startul în cursa de alergare la 
categoria de vîrstă 11—14 ani și toți au parcurs întregul traseu

Foto : Paul ROMOȘAN

Fiecare zi poate li o plăcută
„primăvară sportivă in Herăstrău"

ÎNVINGÎND ECHIPA SPANIEI CU 20-9 (7-3)

Ilfl'Hl/fNIAIiVA RIIMANItl A OCUPAT IOCUI DOI 
ÎN CAMPIONATUL EUROPEAN DE RUGBY

Muzică, poezie, teatru, dans, film. 
,,Primăvara culturală bucureșteană“ 
— emblemă sub care au fost mobi
lizate, cum sugera Aurel Baranga, 
„alături de artele majore, formațiuni 
folclorice sau sportive, menite să 
aducă un coeficient sporit de tine- 
rețe“ — a chemat duminică, în cel 
mai frumos parc al Bucureștilor, 
cîteva mii de fete și băieți. Aproa
pe întreg Herăstrăul a devenit un 
vast stadion polisportiv, pe care 
s-au întrecut copii de 5 ani și elevi 
de 15 ani în cele maâ diverse com
petiții.

Organizatorii — Consiliul muni
cipal pentru educație fizică și sport, 
împreună cu celelalte organe și or
ganizații cu atribuții, inițiator al 
marii manifestări fijnd Comitetul de 
cultură și educație socialistă al mu
nicipiului — au intitulat sugestiv 
evenimentul de ieri „Primăvara 
sportivă in Herăstrău**. Marele nu
măr de bucureșteni veniți «ă se în- 
tilnească cu iarba verde, cu lacul și 
cu cerul senin nu au refuzat să fie 
spectatori entuziaști la întrecerile 
de cros, volei, fotbal, patinaj pe ro
tile, la demonstrațiile de îndeminare 
moto, de gimnastică artistică și gim
nastică sportivă, de karate și de 
jiu-jitsu. Cu totul remarcabil este 
faptul că profesorii de educație fi
zică din aproape toate școlile ge
nerale ale Capitalei, din licee și din 
școli profesionale au fost prezenți 
alături de elevii lor, dîndu-le sfa
turile trebuincioase și încurajîndu-i, 

CU CINCI ETAPE ÎNAINTEA ÎNCHEIERII DIVIZIEI A LA FOTBAL

ÎNVINSA LA CLUJ, „U“ CRAIOVA 
MAI PĂSTREAZĂ UN PUNCT AVANS!
❖ Dinamo a întrecut îa limită pe C.S.M. CLASAMENTUL
Reșița, dar n-a convins pentru duelul strîns

din acest final de campionat

REZULTATE TEHNICE
U. T. A. - Rapid 2-0 (2-0)
Steagul roșu — Politehnica Timișoara 2-1 (1-1)
F. C. Constanța - Sportul studențesc 0-0
Petrolul — A.S.A. Tg. Mures 2-2 (1-1)
Steaua - „U“ Cluj 1-1 (1-0)
Sport Club Bacău - Jiul 3-0 (0-0)
Dinamo - C.S.M. Reșița 2-1 (2-1)
Politehnica lași — F. C. Argeș 1-1 (0-0)
C.F.R. Cluj - Universitatea Craiova 2-1 (1-0)

ETAPA VIITOARE (26 mai) : F. C. Argeș - C.F.R. 
Cluj (0-2), Politehnica lași — F. C. Constanța (0-2), 
Politehnica Timișoara — C.S.M. Reșița (2-2), Steaua - 
Dinamo (2-0), Univ. Craiova - Sport Club Bacău (4-3), 
„U“ Cluj - U.T.A. (0-1), Sportul studențesc - Rapid 
(1-0), A.S.A. Tg. Mureș — Jiul (0-4), Petrolul - Stea
gul roșu (0-3).

1. UNIV. CRAIOVA 29 17 4 8 55-34 38
2. Dinamo 29 15 7 7 45-29 37
3. F. C. Constanța 29 14 5 10 43-30 33
4. Steagul roșu 29 13 7 9 33-23 33
5. U.T.A. 29 14 5 10 34—33 33
6. Steaua 29 11 9 9 38-31 31
7. F. C. Argeș 29 13 5 11 40-44 31
8. Jiul 29 12 5 12 37-32 29
9. C.S.M. Reșița 29 9 10 10 36-33 28

10. A.S.A. Tg. Mureș 29 11 6 12 34-45 28
11. „Poli" Timișoara 29 9 9 11 32-38 27
12. Sportul studențesc 29 10 6 13 37-36 26
13. „U“ Cluj 29 9 8 12 28-32 26
14. Rapid 29 9 8 12 27-34 26
15. C.F.R. Cluj 29 8 9 12 30-45 25
16. Sport Club Bacău 29 10 4 15 34-39 24
17. Petrolul 29 9 6 14 29-38 24
18. „Poli" Ieși 29 9 5 15 32-48 23

GOLGETERI : ® 19 GOLURI : Nâstase (Steaua) e 18 GO
LURI : Bălan (Univ. Craiova) A 17 GOLURI : Adam (C.F.R. 
Cluj) - 3 din 11 m ® 16 GOLURI : I. Mureșan (A.S.A. Tg. 
Mureș) - 2 din 11 n • 15 GOLURI : Mârculescu (F.C. Con
stanța), D. Georeescu (Dinamo) — 2 din 11 m

Peste o fracțiune de secundă, mingea expediată de Lucescu se va converti în... golul victoriei. (Fază 
, din meciul Dinamo — C.S.M. Reșița) Toto : Dragoș NEAGU

de-a lungul traseului, cum s-a în- 
tîmplat la întrecerea de cros. De 
altfel, alergarea pe distanțe stabilite 
în funcție de vîrsta concurenților a 
stîrnit cel mai mare interes și s-a 
bucurat de cea mai largă parti
cipare. La primul start, acela al e- 
levelor de la școlile generale, au 
fost prezente cîteva sute de tine
re, unele dintre ele evidențiindu-se 
prin reale calități, ce le vor face 
apte pentru sportul de performanță.

Programul „Primăverii sportive** a 
continuat, după-amiază, cu o de
monstrație — întrecere de ambarca
țiuni. Tinere și tineri de la clubu
rile cu secții nautice, Școala spor
tivă nr. 1 și 2, de la Dinamo, Me
talul, Rapid și Progresul au com
pletat o splendidă zi de duminică...
Sîntem siguri că acesta a fost 

abia un început. Herăstrăul oferă 
admirabile condiții de practicare, 
în scop de agrement, a multor dis
cipline sportive. Și dacă ieri numă
rul cel mai m.are al tinerilor care 
s-au înscris pe listele de alergări 
l-au format elevii și elevele, nu ne 
îndoim că alte prilejuri vor fi fo
losite pentru a face sport și de ce
tățenii veniți să se plimbe. De alt
fel, la fotbal și la tenis așa s-a în- 
tîmplat duminică. Organizatorii au 
adus echipament, formațiile s-au 
constituit pe loc, iar întrecerile au 
fost destul de interesante...

Ion GAVRILESCU

TIMIȘOARA, 19 (prin telefon) 
întîlnirea de rugby ROMÂNIA — 
SPANIA — a 95-a în palmaresul 
naționalei noastre — care a în
cheiat sezonul oficial al tricolo-

Teren 1 Mai, excelent; timp 
frumos; spectatori — 4 000.

AU MARCAT: min. 27 — Dur
bac (1. p.), min. 31 — Rășcanu 
(încerc.), min. 55 — Fălcușanu 
(1. c.), min. 74 — Marica (încerc.), 
min. 78 — Motrescu (încerc.),
Durbac (transf.) pentru Româ
nia ; min. 16 — Del Rey (1. c), 
min. 51 — Bueno (încerc.), Luque 
(transf.) pentru Spania.

ROMANIA : Durbac — Motres
cu, Marica, Nica, Rășcanu (min. 
70 Constantin) — Fălcușanu, Ma- 
teescu — Fugigi, Dumitru, Pop 
— Mușat, Postolache — loniță 
(min. 39 Turlea), Munteanu, 
Dinu.

SPANIA : ipina — Del Rey, 
Corujo, Gizon, Martinez — Mo- 
riche, Luque — Bueno, F.palza, 
Romero — Garcia, Rodriguez — 
Mocoroa, Zâpain, Moneo (min. 
62 Lazaro).

ARBITRU : Gerard Chardon
(Franța) — foarte bun.

rilor în campionatul european e- 
diția 1973—1974, s-a bucurat de 
condiții de joc excepționale. Ti
mișoara s-a dovedit o gazdă pri

mitoare, federația arătîndu-se ins
pirată atunci cînd a acordat ora
șului de pe Bega organizarea a- 
cestei confruntări. Meciul a fost 
important prin faptul că a atri
buit locul secund (după reprezen
tativa Franței) în clasamentul 
grupei de elită a campionatului 
european inițiat de F.I.R.A. for
mației României, care a prestat 
de această dată un joc de o bună 
factură, terminind sezonul de pri
măvară fără a fi cunoscut înfrîn- 
gerea.

Selecționata noastră — cu patru 
debutanți (Fălcușanu. Mușat, Io
ni ță, Turlea) și cu Rășcanu pe un 
alt post (aripă) decît cel care l-a

Concursul atletic de primăvară

VIRGINIA IOAN-1,90 m la înălțime
cea mai bună performanță mondială a anului!

Ilie Floroiu — recorduri Io 5 000 și 10 000 m

Constănțeanul Ilie Floroiu, dublu cîștigător și tot dublu recordman 
republican Foto : V. BAGEAC

Sîmbătă și duminică s-a desfășurat pe stadionul Republicii din 
Capitală concursul republican de primăvară al seniorilor, în bilan
țul celor două zile de întreceri figurează 5 recorduri naționale de 
seniori și 7 de juniori. Cea mai valoroasă performanță a competi
ției : 1,90 m la înălțime — Virginia Ioan — care... anticipează un 
record spectaculos.

Sîmbâtâ a fost o zi admirabila pentru 
atletism. După-amiază, pe stadionul Re
publicii, s-au intîlnit majoritatea perfor
merilor din țara noastră și am nutrit 
speranța că vom asista la un puternic 
asalt al cuceririi normelor olimpice, al 
doborîrii recordurilor. Pînă la urmă, insă, 
a trebuit să ne mulțumim cu foarte pu
țin. Este drept, am aplaudat-o pe Ma
riana Șuman, reprezentanta Clubului 
atletic din Roman, pentru admirabila sa 
cursă-record pe 400 m (53,3, vechiul re
cord era de 53,6 — Ileana Silai), l-am 
admirat pe firavul ilie Floroiu pentru 
evoluția sa solitară de-a lungul a 25 de 
fure de stadion, la capotul căreia a îm
bunătățit cu aproape 19 secunde (!) re
cordul probei de 10 000 m, vechi de 6 
ani (Ilie Floroiu - 28:42,6, vechiul re
cord 29:00,8 — N. Mustață), ne-am 
bucurat pentru rezultatele Valeriei Ște- 
fânescu (6,41 m) și Dorinei Cătineanu 
(6,36 m) — la lungime, pentru încă un 
10,3 la „sută" (T. Petrescu) și pentru 
îmbogățirea plutonului fruntaș la 1 500 m 
fete. Ne-am notat pe carnete (în care 
au rămas, însă, foa'te multe foi albe) și 
plăcutele surprize ale evoluțiilor promi
țătoare ale unor sportivi mai puțin cu- 
noscuți, cum sînt Constaniin Rornaniuc 
(74,96 m) și Andrei Blasco (72,20 m) — 
la suliță, Lăcrimioara Dtaconiuc (55,1) 
— la 400 m, Alexandru Grosu (3:51,4) la 
1 500 m, precum și revenirea Vioricăi 
Enescu, după o absență îndelungată 
(timp în care a deveni; mamă), cu două 
victorii - la 100 m și 100 mg - chiar 
dacă rezultatele ei nu sînt de valoare.

i mare număr 
au evoluat 
nostru și 
mult’ prea

Dar pentru o zi de concurs, în care au 
fost programate un 
probe, în care 
tele atletismului 
țele lui, este i-----
Probele cu rezultate nesemnificative sînt 
preponderente și aceasta denotă fie o

de 
vede- 

speran- 
puțin.

CLASAMENT FINAL

1. Franța 8 p, 2. ROMANIA 
6 p, 3. Spania 4 p, 4. Polonia 
2 p, 5. Maroc 0 p.

consacrat — a evoluat la un ni
vel mulțumitor. Dar. ca și in me
ciul cu Polonia, spre surprinderea

D. CALLIMACHI

(Continuare în pag. a l-a)

insuficientă pregătire, fie lipsa ambiției 
’’care să pună in valoare talentul, pregăr- 

tirea.
REZULTATE TEHNICE : MASCULIN - 

100 m : T. Petrescu 10,3: 400 tn: T. Puîu 
47,3, P. Vasile 47,4; 1 500 m: N. Onescu 
3:49,8, A. Dinescu 3:50,0; 10 000 m : I. 
Floroiu 28:42,6 — record; 110 m g: E. Se- 
bestyen 14,0 ; prăjină : N. Ligor 5,00 m. 
D. Piștalu 4,90 m; tiiplusalt : B. Bedro- 
sian 15:64 m (rec. juniori I), D, lordacha 
15,63 m; înălțime : Ș. loan 2,10 m; 
greutate : A. Gagea 16,32 m; suliță: C. 
Rornaniuc 74,96 m, A. Blasco 72,20 m ; 
FEMININ - 100 m: Viorica Enescu 11,9; 
400 m: Moriana Suman 53,3 - record ; 
1 500 m: Ileana Silai 4:17,7, Natalia An
drei 4:19,3, Maria Puică 4:19,3; lungime: 
Valeria Ștefănescu 6,41 m, Dorina Căti
neanu 6,36 m; disc: Argentina Menis 
62,48 m, Olimpia Cataramă 56,96 m. Flo
rența lonescu 53,88 m; 4x100 m : C.S.U. 
Oradea 47,3.

Duminică, anticipînd parcă repro
șurile pe care iubitorii atletismului 
aveau să le facă pentru evoluțiile 
neconvingătoare din prima zi a 
concursului republican de primăva
ră, atleții — în multe cazuri — s-au 
întrecut pe ei înșiși. La sectorul de 
săritură în înălțime, la care cu ani 
în urmă asistam la primul record 
mondial realizat de Iolanda Balaș 
cu 1,75 m. se aflau de această dată, 
la o înălțime superioară (1,78 m), 4 
sportive, printre care și o junioară 
de categoria a doua ț... Virginia 
Ioan a obținut, 1,90 m, cea mai bu
nă performanță mondială a anului^

Romeo VILARA 
Hristoche NAUM

(Continuare in 2—3)



MULTE NUME NOI PE LISTA I

CAMPIONILOR DE LUPTE GRECO-ROMANE I
CONSTANȚA; 19 (prînCeîetonfc 

Sîmbătă și duminică; 
sporturilor din localitate ■’VS'f WKK 
tinuat întrecerile campionate»» 
republicane individuale 
greco-romane, rezervați» A 
lor, în aceste ultime doua 
concurs, meciurile aii fos 
mai disputate, unele din 
Rncheindu-se cu rezultate surprin
zătoare. care au făcut Ră apară 
nume noi pe lista campionilor na
ționali. In rîndul acestor# din 
urmă se situează, firește, partida 
de la cat. 52 kg, dintre FI. Rădut 
(IPROFIL Rădăuți) si campionul

mondial al categoriei; dinamovis- 
tul bucureștean N. Gingă. Deși la 
sfîrșitul disputei tabelele de punc
tai arătau scor egal, conform re
gulamentului victoria i-a fost a- 
tribuită lui Rădut, care avea mai 
multe puncte tehnice. Si astfel, 
sportivul rădăutean a reușit să-și 
înscria numele In rîndul campio
nilor republicani. O altă mare 
surpriză a fost înfrîngerea meda
liatului cu bronz la J.O. și mul
tiplu campion al tării la grea. V. 
Dolipschi (Dinamo Buc.), în par
tida cu R. Codreanu (C. S. Arad).' 
Arădeanul a executat un salt ce

DINAMO - CAMPIOANA LA CAIAC-CANOE
Campionatul national pe echipe 

a inaugurat seria competițiilor de 
nivel republican din acest sezon 
la caiac-canoe. Sîmbătă si dumi
nică, la Snagov s-au întrecut re
prezentanții a 13 secții din tară. 
Au 
ei-au 
be
Stelei 
Sport 
Maria

Rezultatele sînt în general nor
male. Surprinzător ar fi poate 
succesul neașteptat de net la K 2 
al dinamoviștilor Ștefan și Fran
cis Foldi în fata vicecampionilor 
mondiali E. Pavel — I. Dragul- 
schi.

Să menționăm că — în condi
ții aproape ideale de concurs — 
timpii înregistrați sînt de exce
lentă valoare în toate probele (în 
special la K 2 băieți și fete si 
C 2).

Rezultate tehnice : KI: V. Si- 
miocenco (Steaua) 3:55,5. P. Tu- 
dose (Dinamo) 3:58,0. I. Petre 
(Ancora Galati) 4:00,6: Cl: L. 
Varabiev (D) 4:16,5, Gr. Denisov 
ȚS) 4:17.8 ~ -
cea) 4:27.7 
Foldi (I)) 
Dragul schi
— St. Popa (S. C. Tulcea) 3:37.0 ; 
C 2 : I. Patzaichin — S. Covaliov

ciștigat dinamoviștii, care 
adjudecat 4 din cele 7 pro- 
(olimpice), reprezentanților 
revenindu-le două, iar una 
Clubului din Tulcea, prin 
Cosma la K 1.

Gh. Lungu (S. C. Tul- 
: K 2 : Șt. Foldi — Fr.
3:32,0, E. Pavel — I. 
(S) 3:36,1. C. Crimschi

DIN NOU GABARIT
Orion a imprimat de la start o 

«lurâ foarte puternică alergării, du
pă care s-a alăturat Măcieș. s-a 
părul că soarta primelor locuri va 
li rezolvată din duelul lor. Pe ul
timii 600 de metri a intervenit însă 
intr-un finiș irezistibil Gabarit, care 
a obținut o nouă victorie. Timpul 
realizat dc învingător constituie una 
dintre cele mai valoroase perfor
manțe ale acestui campion. Un 
fapt neobișnuit pînă acum l-a con
stituit festivitatea de premiere la 
sfîrșitul ..Premiului Municipiului 
Ploiești". După alți 14 ani, cine 
She ce surprize ne mai așteaptă î...

REZULTATE TEHNICE : Cursa î : 
Medalion (M. Ștefănescu) 39,7, Odo- 
lina, simplu 2, ordinea 190 ;
11 : "
simplu 3, event 
cursa III :
34,8, Sonor, simplu 2. event 15, or
dinea 8, ' 171
cursa IV : Diafana (N. ^Simion) 32,7* 
Stacan. simplu 4, event 9, ordinea
12 ; cursa V : Fanta (V. Moise) 28, 
^Teodora, simplu 5, event 10, or
dinea 18, triplucîștigător 111 ; cursa 
VI : Venus (A. Brailovschi) 27,6, 
Jug, simplu 2, event 12, ordinea 5, 
triplucîștigător 46 ; cursa VII : Ga
barit (V. Gheorghe) 
Hegemona, 
dinoa 23, ordinea triplă 78 ;
Vin : Creol 
Jeleu, simplu 4, 
34. triplucîștigător 53 ;
Cornișa (Tr. Dinu) 40,8, Frîu, sim
plu 7. event 42, ordinea 136.

Niddy DUMITRESCU

cursa
Satin (C. Anton) 32, Manșeta, 

22, ordinea 14 ;
Hazaica (Gh. Avram)

triplucîștigător 134 ;

_ . 23,7, Măcleș,
simplu 3, event 9, or- 

cursa 
27.9,(N. Gheorghe) 

event 16, ordinea 
cursa IX :

CONCURSUL
(Urmare din pag. 1)

dar a fost foarte aproape de 1.92 
n», cifră care ar fi însemnat un nou 
record al României. Să spunem că 
1,90 mi este cea mai bună săritură 
realizată vreodată în România (atît 
lolanda Balaș, cit și Virginia Ioan 
și-au realizat performanțele lor de 
vîrf în concursuri peste hotare). 
Mie Floroiu își continuă senzaționala 
cursă de trecere a fondului româ
nesc spre standardurile internaționa
le. El a îmbunătățit duminică și re
cordul la 5 000 m. în evidentă as
censiune, sprinterul Toma Petrescu 
a așezat lîngă acel 10.3 de sîmbătă 
tm 20,7 la 200 m, chiar mai valoros 
«tocit rezultatul ..sutei". Gh. Ghipu 
și-a încercat forțele la 800 m și cu 
1:47,1 își anunță, de fapt, veleitățile 
pentru „europenele" de la Roma. 
Este, desigur, primul pas. TudoTel 
Vasile, junior și în 1975, a întrecut 

’toata elita săritorilor în lungime. La 
capătul unei ’„curse** pasionante, el 
șl-a înscris în palmares și un nou 
record de juniori : 7,66 m.

în general, ziua a doua a con
cursului de primăvară a fost mult 
mai aproape de nivelul exigențelor 
la care trebuie să se situeze atleții 
fruntași din țara noastră, chiar da
că ne aflăm la început de sezon.

REZULTATE TEHNICE : MASCU- 
1.IN — 200 m : T. Petrescu 20,7 —

(D) 3:47.2, Gh. Simionov — C. A- 
vram (S) 3:49,2, P. Capusla —
Gh. Titu (S. C. Tulcea) 3:52,0, 
K 4 : C. Coșniță — R. Vartolomeu 
— N. Eșeanu — St. Pocora (Stea
ua) 3:06,0, A. Sciotnic 
fiu — V. Dîba 
(Dinamo) 3:10,2, 
Wizingher 
David 
3:13,2; K1 fete
Cosma (S. C. Tulcea) 2:08,6, Ve
nera Petre (D) 2:11,0,
Poștariu (S) 2:12,4; K2
Victoria Dumitru — Maria 
forov (D) 1:52,4, Nastasia 
tov — Maria Ivanov (S) 
Viorica Denesiuc — Paula 
(S. C. Tulcea) 1:59,5.

Titlul de campioană a tării 
revenit echipei Dinamo, care 
totalizat 64 p. în continuare : ... 
Steaua 59 p, 3. S. C. Tulcea 50 p, 
4. Ancora Galați 37 p, 5. Olimpia 
București 27 p, 6. Șc. sp. Timi
șoara 15 p.

I. 
V.

(Politehnica
500

M. Za-
N. Simionenco 
Pantea — P. 

Maldea — A. 
Timișoara) 
m : Maria

Nastasia 
fele : 

Nichi- 
Nichi- 
1:56,0, 

Simion

a
a
2.

nu i-a permis dinamovistuiui să 
schițeze nici un gest de apărare, 
procedeul încheindu-se cu tuș. 
Categoria 68 kg are, de aseme
nea, Un nou campion — E. Hupcă 
(Metalul Buc.). învingător numai 
prin tuș.

Semigreul N. Martinescu (Di
namo Buc.) a reușit, nu fără di
ficultate. să îmbrace cel de al 
14-lea tricou de campion natio
nal ! în primele secunde ale 
disputei sale finale cu Z. Szilak 
(Steaua), cînd campionul a încer
cat să execute un salt, a fost con- 
trSrt de adversar, trecut prin ,,pod“ 
și corttkjs astfel cu 3 puncte. în 
repriza secundă, Martinescu a re
făcut. însă? Jerenul pierdut și cu 
un excelent sd§leu și-a fixat ad
versarul cu umdsii pe saltea.

Iată primii clasăii : cat. 48 kg : 
1. C. Alexandru (Steaua). 2. M. 
Secoșan (Farul), 3. A- Tănase 
(Dinamo Buc.) ; cat. 52 kg : 1. F. 
Rădut (IPROFIL Rădăuți). 2. N. 
Gingă (Dinamo Buc.), 3. M. Nea- 
gu (Farul) ; cat. 57 kg. 1. I. Du
lie» (Steaua). 2. A. Szabo (Crișul 
Oradea), - -- — —-
cat. 62 
Buc.), 
Buc.).
cat. 68 
Buc.), 2. T. Horvath (IEFS), 
Szaboșzlai (A.S.A. Cluj) ; cat. 74 
kg: 1. A. Popa (Dinamo Buc.), 2. 
Gh. Ciobotaru (Dinamo Buc.), 3 
L. Buha (Metalul Buc.) : cat. 82

Șt. Olleanu (Progresul 
L. Eizic (IPROFIL), 3.

Ciobanu (ASA Cluj) ; cat. 90 
V. Fodorpalaki (Diriamo 

D. Manea (Delta Tul- 
N. Neguț (Steaua) : cat. 
1. N. Martinescu (Dina- 

2. Z. Szilak (Steaua).

3. M. 
kg : 1.
2. C.
3. Șt. 
kg : 1. 1

. Botilă (Steaua) : 
I. Păun (Dinamo 
Ionescu (Dinamo 

Rusu (IPROFIL) ; 
E. Hupcă (Metalul 

3. I.

Vladimir MORARU

kg : 1.
Buc.), 2.
1. 
kg : 1.
Buc.). 2 
cea), 3.
100 kg : 
mo Buc.).
3. Șt. Kertai (Crișul) ; cat. +100 
kg : 1. R. Codreanu (C. S. Arad),
2. V. Dolipschi (Dinamo Buc.). 3. 
N. Mandea (Aluminiu Slatina).

Mihai TRANCA

BASCHET POLITEHNICA
CLUJ ȘI VOINȚA TIMIȘOARA AU 
RETROGRADAT IN DIVIZIA B. Sala 
sporturilor din Galați a găzduit în
trecerile ultimului turneu al campio
natului republican de baschet mas
culin (grupa 7—12). Au fost stabilite, 
cu acest prilej, echipele care in edi
ția viitoare vor evolua în divizia B : 
Politehnica Cluj și Voința Timișoara. 
Iată rezultatele înregistrate în' ulti
mele 
85—72 
91—80 
Cluj
„Poli" BUC. 52—.îg (26—26), C.S.U. Ga
lați — Voința 103—95 (46—17), I.C.H.F. 
— Rapid 72—71 (37—33).

Ț SIRlOPOL-coresp. județean

două zile ; Rapid — Voința 
(38—39), „Poli“ Buc. — I.C.H.F. 
(44—37), C.S.U. Galați — „Poli" 

65—75 (34—28). „Poli" Cluj —

CICLISM ,.TURUL DOBROGEI". 
Ediția de anul acesta a frumoasei 
competiții rutiere, desfășurată timp 
de trei zile, a fost dominată de re
prezentanții clubului Steaua. în 
clasamentul general individual. ei 
au ocupat primele două locuri prin 
M. Ferfelea și E. Imbuzan. Locul 
3 a revenit lui S. Suditu (Olimpia). 
CH. GOLDENBERG — coresp.

HANDBAL PENULTIMA ETAPA 
A RETURULUI DIVIZIEI A a adus 
cîteva surprize în fruntea că
rora am plasa înfrîngerea handba
listelor de la Universitatea Bucu
rești la Tg. Mureș și eșecul Confec
ției în fața Voinței Odorhel. De 
asemenea, se impun a fi subliniate 
victoria echipei gălățene C S.U. în 
jocul cu „Poli" Timișoara și -„ega
lul" reușit de Dinamo Brașov în 
compania lui Handbal Club Ml- 
naur Baia Mare. In urma rezul-, 
țațelor- din această etapă, forma
țiile care vor evolua în turneele 
pentru desemnarea campioanelor 
țării sînt deja cunoscute. Este vorba 
de Universitatea București, I.E.F.S.,

Universitatea 
Buhuși (sau 
nin, Steaua, 
Minaur Baia 
Timișoara —

Iată și 
etapa de ieri (a IX-a) : 
Seria I: Mureșul Tg, Mureș 
București 15—13 (7—7) !,
Odorhei 
I.E.F.S.
(7—6) ; Seria a Il-a : Rapid 
Sibiu 11—6 (7—2), ,,U' “
,,U“ Iași 22—13 (11—6).
torul Timișoara — Texti'la 
7—14 (4—6) !; MASCULIN,
Independența Sibiu — 
București 17—19 (7—11), „U« 
ASA " 
Steaua 
ria a 
Reșița 
șov — 
(5-4) 
mișoara 21—19 (10—7) !.

POLO IN prima etai»A a 
CAMPIONATULUI DIVIZIEI A (seria 
B), I.E.F.S. a întrecut pe Unirea Arad 
cu 8—3 (2—0, 2—1, 3—1, 1—1). Au în
scris : Frîncu 3, Preda 2, Păun, Ro- 
șianu, I’Ieșca de la învingători și 
Capotescu 2, Tunaru de la învinși.

Timișoara și 
„U“ iași)

Dinamo 
Mare și 
la masculin.

rezultatele înregistrate în 
FEMININ, 

..U" 
15—13 (7—7) !, Voința
Confecția 13—9 (6—4) !,

Rulmentul Brașov 14—12 
“ ‘ ’ CSM

Timișoara — 
Const ruc-

Buhusi 
Seria I: 
Dinamo 
Cluj — 

Tg. Mureș 15—8 (10—5),
— Știința Bacău 24—20 ; Se- 
Il-a: ,,U“ București — CSM 
19—40 (11—5), Dinamo Bra-
Mi naur Baia Mane 13—13 
CSU Galați — „Poli.» Ti-

Textila 
La femi- 

B ucu re ști, 
Politehnica

ȘAH. TURNEUL INTERNA
ȚIONAL FEMININ DE LA BRAȘOV. 
După desfășurarea a 7 runde con
duce reprezentanta Uniunii Sovieti
ce, Maria Ciburdanidze (13 ani !) 
cu 5 puncte (victorii în toate par
tidele susținute) și 2 întrerupte. Ur
mează în clasament : Suzana Ma- 
kai (România) cu 5 puncte (din 7 
partide), Borislava Borisova (Bulga
ria) 4V, puncte (din 7), Gertrude 
Baumstarck (România), Margareta 
Teodorescu (România) și Anett 
Michel (R. D. Germană) 31/., puncte 
(din 7); Maria Porubszky (Ungaria) 
3 puncte (din 6).
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DIVIZIA i
ETAPA A X)

LIDERUL A FORJAT TARDIV
Stadionul C.F.R.; teren greu; timp ploios; spectatori — 10 000. Au marcat: 

MOGA (min. 24 și 66), respectiv VELEA (min. 72). Raport de cornere : 13—5. 
Raportul șuturilor ia poartă : 17-13 (pe spațiul porții : 8-5).

C.F.R. : Moldovan 9 - Lupu 7, Dragomir 7, Szoke 7, Roman 7 — M. Bretan 
8, L. Mihai 7, Țegean 7 - Moga 9 (min. 75 Boca 6), Vișan 7, Petrescu 7.

UNIVERSITATEA : Oprea 6 - Berneanu 6, Bâdin 6, Boc 7, Velea 6 — Strîm- 
beanu 5 (min. 36 Constantinescu 5), Deselnicu 7, Bălăci 5. - Țarâlungă 5, Oble- 
menco 6, Bălan 5.

A arbitrat : AL. PIRVU la linie C. lofciu și 1
București.

. Urdea - toți din

Cartonașe galbene : Țegean. 
Trofeul Petschovschi : 8.
La tineret-rezerve : 0-3 (0-0).

Cluj, 18 (prin telefon)
Dat fiind faptul că meciul (cu a 

lui ambianță de... Cherbourg) s-a 
disputat sîm.bătă și a putut fi vi
zionat pe micul ecran, fie-ne per
misă o relatare analitică în care să 
observăm, din capul locului, că a- 
ceastă importantă dispută pentru 
soarta ambelor combatante a avut 
două perioade distincte : pe prima 
din ele, am numi-o a „contraatacu
lui craiovean“. soldat, din start, cu 
ocazii rarisime la poarta forma
ției gazdă, dar risipite, îndeosebi, de 
golgeterul Bălan, scăpat singur cu 
,.îngerul salvator" Moldovan. A fost 
perioada în care schimburile de 
locuri, derutante, ale vîrfurilor O- 
blemenco șj Bălan au pus în difi
cultate pe paznicii acestora, Szoke 
și Lupu. De partea cealaltă, jocul 
com.binativ al feroviarilor clujeni, 
abil țesut de trio-ul median M. 
Bretan — Vișan — Țegean, nu-și 
găsea împlinirea, întrucît ofensiva 
fără tempo în careul advers nu pu
tea desface ușor poarta liderului, în 
fața căreia pilonii de circumstanță 
Badin, Deselnicu și Boc conlucrau 
cu un destul de bun randament. 
Golul, atît de mult aplaudat în tri
bune, a căzut, însă, pe neașteptate,

în min. 24, Moga împingînd, de Ia 
7—8 in, cu un virf de bocanc, mai 
repede decît Boc, balonul în plasă, 
pe lîngă portarul ieșit. Doar două 
minute mat tîrziu, replica oaspeților 
a creat o fază de gol, dar Deselnicu 
(aflat în poziție de ofsaid) a vrut 
el să prelungească în plasă mingea 
care, credem,, că tot acolo ar fi a- 
juns la „capul", plasat, al Iul O- 
blemenco. Și, cu penalty-ul ratat 
de Velea (în min. 42, la un fault 
comis asupra lui Bălan, prins cu o 
mînă, de la spate, de Lupu) avea 
să se încheie perioada de joc care 
a purtat atît de vizibil amprenta 
„contraatacului craiovean".

Decis să se impună, liderul a 
schimbat, după pauză, registrul tac
tic, ieșind mai mult la joc și în- 
cercînd să ,,spargă" prin participa
rea la acțiunile ofensive a unor ju
cători din toate liniile. Așa a mar
cat, în min. 72, fundașul Velea, 
unicul gol al formației sale, la o 
centrare a coechipierului său de li
nie Deselnicu, dar reușita liderului 
s-a produs relativ tîrziu. întrucît cu 
6 minute înainte, printr-un specta
culos voleu, Moga ridicase scorul la 
2—0. O ripostă tardivă și pentru că, 
în condițiile cîmpului de joc deve-

C.F.R. CLUJ
UNIV. CRAIOVA

nit greu practicabil din 
acțiunile ofensive ale 
aveau, volens—nolens, 
coeficient de hazard. In 
jutat, la început, de unu 
șieri (I. Urdea), arbitrul 
vu a greșit găsind de c 
continuare, să se disper 
ori, de sprijinul tușierilo 
nele poziții de afară din 
la aruncările de la ma 
sm4»Ka<*eastă „manieră", 
cut decît să încarce și 
atmosfera care era și aș 
agitată.

Gh. NIC<

JOCUL L
IAȘI, 19 (prin telefor

Relansată spectacu to s 
aprigă de evitare a r- 
Politehnica lași — neinV 
timeLe trei etape, în can 
cînd puncte din șase p< 
atacat din start; cu toa 
obligtnd formația plteș* 
strîngă mult cîndurile în 
evolueze tot timpul eu IM 
gă fundașii centrali Via 
(pentru a-1 supraveghea 
Marica, cel mai periculos 
gazdelor din meciurile ] 
cu M. Popescu, Burcea

STEAUA 1 (1)
„U ‘ CLUJ . . 1 (0)

Stadionul Stedua ; teren excelent; 
timp călduros; spectatori - aproxima
tiv 20 000. Au marcat: NASTASE (min. 
27) și UIFÂLEANU (min. 83, din pe
nalty). Raport de cornere : 7-3. Ra
portul șuturilor la poartă: 30—13 (pe 
spațiul porții: 13—5).

STEAUA : Coman 7 — Sătmăreanu 
7, Smarandache 7, Sameș 7, N. lo- 
nescu 7 — Dumitriu IV 8, Dumitru 8 
(min. 86 lovănescu), Tătaru 6 — Năs- 
tase 7, lordănescu 6, Ion Ion 6.

„U“: Lăzăreanu 8 — Poraschi 6, Pexa 
6, Cîmpeanu 6, Ciocan 6 — Matei 6, 
Coca 7, Fanea 7 (min. 68 Bucur 6) 
- Uifăleanu 7, Anca 7, Mureșan 5 
(min. 46 Suciu 6).

A arbitrat O. ANDERCO (Satu 
Mare) ★ ★ ; la linie V. Catană (Că
rei) și C. Szilagyi (Baia Mare).

Trofeul Petschovschi: 9.
La tineret-rezerve : 4—2 (2—0).

MULTE RATĂRI
SI UN ARBITRU CORIGI
9

Cine n-a fost la meci rămînc, 
desigur, surprins de acest rezul
tat de egalitate, care, după cele 
întîmplate în teren dezavantajea
ză net pe gazde. Și (nota bene !) 
Steaua n-a avut, pe ansamblul 
partidei, prestațiile bune din în- 
tilnirile anterioare. Cu toate aces
tea, avînd în față o echipă împo
vărată de griji, atît înainte dc 
meci cît și în teren (vezi pru
denta clujenilor dc a merge la 
un 0—0), Steaua putea să benefi
cieze, la pauză, pe tabt'la de mar
caj. de un avantaj de 4—5 goluri. 
Nu-i nici o exagerare cînd afir
măm acest lucru dacă ne gîndim 
că în min. 18 arbitrul a refuzat 
să acorde un penalty la un fault 
clar făcut de Cîmpeanu Ia lor-

LUPTĂ SURDĂ !
STEAGUL ROȘU 2(1] 
PPLI.TIMIȘOARA i(l)

ATLETIC DE
record • C. Sușelescu 21,1 ; 800 m : 
Gh. Ghipu 1:47,1 ; N. Onescu 1:48,5 ; 
A. Dinescu 1:49,1 ; 5 ooo m : I. Flo
roiu 13:46,6 — record ; C. Andreica 
14:11,8 ; S. Marcu 14:14,0 ; 400 mg : 
D. Melinte 50,8 ; I. Rățoi 51,0 ; 3 ooo 
m obstacole : Gh. Cefan 8:37,6 ; lun
gime : T. Vasile 7,66 — record jun.
I ; disc : Z. Hegeduș 57,98 ; ciocan : 
Fr. Schneider 64,24 (H. C. Al. Spi
ridonov — U.R.S.S. — 72,80 m și V. 
Dimitrenko — U.R.S.S. — 72,30 m) ; 
FEMININ — 200 m : Mariana Con-

PRIMĂVARĂ
dovici 24,5 • Adriana Stancu 24,6 ; 
Viorica Recu 24,6 ; 800 m : Mariana 
Suman 2:05,5 ; Rafira Fița 2:05,7 ; 
3 000 m : Natalia Andrei 9:22,4 —
record ; Maria Lincă 9:35,8 ; Viorica 
Neagu 9:42,0 — record jun. I ; 400 
mg : Gabriela Țărăngoi 61,1 ; înăl
țime ; Virginia Ioan 1,90 ; Erika Teo
dorescu 1,84 ; Roxana Vulescu 1,78 ; 
Niculina Hie 1,75 record jun, II e- 
galat ; greu Uite : Valentina Cioltan 
17,42 ; suliță : Eva Zorgd 58,50 : Ioa
na Stancu 55,62 ; Rodica Dragu 53,16.

EVGHENI IVCENKO (U.R.S.S.) A ClȘTIGAT CURSA DE MARȘ DIN CAPITALĂ
Principala probă a competiției de 

marș, desfășurată timp de două zile 
pe star. Maior Co-ravu din Capitală, 
a fost cursa internațională pe 2o km, 
la care au luat parte concurenți din 
11 țări. La capătul unei dispute ex
trem de aprige, victoria a revenit, la 
mare luptă, mărșăluitorului sovietic 
Ivcenko. Regretăm accidentarea, încă 
de pe primii kilometri^ a campionului 
olimpic Kannenberg, ca și faptul că 
organizatorii nu s-au achitat de o 
elementară obligație, aceea de a fi 
măsurat — în prealabil — cu exacti
tate lungimea traseului, ceea ce a de
terminat, în timpul cursei, mutarea 
locului sosirii (!),

Rezultate : 1, Evgheni Ivcenko
(U.R.S.S.) 1.27:16,0, 2. Siegfried

Zschiegner (R.D.G.) 1.27:30,0 , 3. Ion
Găsitu-Stănesou (Steaua) 1,27:54,6 
(timp superior recordului republican), 
4 Sandor Forian (Ungaria) 1.29:21,0,
5. Vladimir Salosic (U.R.S.S.) 1.20^0,
6. Jean Ornoch (Polonia) 1.29:40,0, 7.
Eugen Zednik (Cehoslovacia) 1.30:38,4, 
8. C-tin Stan (P.T.T.) 1.31:34,0, 9. Ger
hard Weidner (R.F.G.) 1.31:38,0, 10.
Nikolai Strelcenko (U.R.S.S.) 1.31:43,0, 
11. Armando ZambaLdo (Italia) 
1.32:05,6 «te. Au terminat cursa 39 din 
cei 62 de concurenți care au luat 
startul.

Rezultatele celorlalte probe diin ca
drul circuitului de marș P.T.T. le 
vom publica în numărul de marți al 
ziarului nostru.
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BRAȘOV, 19 (prin telefon)
De la Începutul meciului, localnicii 

au avut inițiativa, au dominat cu 
autoritate și Politehnica, doar cu 
Dașcu și Bojin în față, deliberat, a 
acceptat această dominare Dar în 
prima repriză Steagul roșu a acțio
nat numai pe dreapta, unde Anghel 
„preda lecție de dribling ineficient", 
în timp ce Papuc mai bine de 20 
de minute nu atinsese balonul. Ol- 
teanu, pentru prima oară mijlocaș, 
nu putea ordona acțiunile și domi
narea era platonică. Ba, în mod. 
neașteptat, in min. 20 studenții au 
deschis scorul: Surdan a trimis o 
minge spre Bojin, acesta a preluat-o 
și a șutat puternic de la 20 m, In- 
vingîndu-1 pe Purcaru, care a plon
jat tîrziu. Brașovenii, vor rata cîteva 
ocazii și vor egala în min. 34 : Je-

noi l-a deschis lung pe Șerbănoiu, 
acesta a driblat scurt, a șutat ful
gerător din unghi dificil, aducînd 
egalitatea pe care echipa sa o merita.

După pauză, elevii lui Proca do
mină, dar fără claritate, lipsa lui 
Pescaru, Gyorfi și Mateescu făcîn- 
du-se simțită. Politehnica, minată de 
ideea obținerii unui punct, se apără

PRONOSPORT
Așa arată o variantă cu 13 rezultate 

exacte la Concursul Pronosport, 
etapa din 19 mai 1974, ...fi

I. U.T. Arad — Rapid
II. Steagul roșu — Poli Tim.

III. F.c. C-ța — Sportul stud.
IV. Petrolul — ASA Tg. M.
V. Steaua — „U" Cluj

VI. S.C. Bacău — Jiul 
VLI. Dinamo — CSM Reșița 

VIII. Poli Iași — F.C. Argeș
IX. Bologna — Lazio
X. Foggia — Milan

XI. Genoa — Napoli
XII. Lanerossi — Juventus

XIII. Roma — Cagliari
Fond de premii lei 440 184,

Stadionul Tineretului; teren puțin 
moale; timp frumos; spectatori — 
aproximativ 8 000. Au marcat : BOJIN 
(min. 20), ȘERBANO1U (min. 34). CA- 
DAR (min. 82). Raport de cornere: 
8-0. Raportul șuturilor la poartă : 
14—3 (pe spațiul porții: 7—2).

STEAGUL ROȘU : Purcaru 7 - Hîr- 
lab 7, Jenei 7, Naghi 7 (min. 55 Rusu 
6), Anghelini 7 - Cadar 8, Olteanu 
6 — Anghel 7, Șerbănoiu 8, Gher- 
gheli 6, Papuc 6.

POLITEHNICA : Jivan 7 - Popa 6, 
Pâltinișan 7, Arnăutu 6, Maier 6 (min. 
46 Pirvu 6) — Lața 6, Mehedințu 6, 
Surdan 6 — Dașcu 6, Bojin 7 (min. 
70 Floareș 5), Covalcic 6.

A arbitrat C. NICULESCU 
la linie I. Dancu și Gh. 

Vasilescu II (toți din București).
Cartonașe galbene : Covalcic. 
Trofeul Petschovschi : 9.
La tineret-rezerve : 3—1 (1-0).

șl atîta tot. Meciul este slab, cali
tatea tehnico-tactlcă submediocră și 
plin de tensiune. In acest med urît> 
gi'dul lui Cadar (min. 82 — șut- 
bombă din 20 m jos ia colț) are 
valoare de diamant, mai ales că va 
consfinți și o victorie meritată. 
Peste două minute putea marca 
Ghergheli, dar el a șutat imprecis. 
Oaspeții ies la atac, dar este prea 
târziu, pierzind. și punctul în numele 
căruia sacrificaseră calitatea presta
ției lor.

C. ALEXE

dănescu (oprirea din 
stelistului spre gol) si 
a mai avut si alte n 
de gol : Tătaru trimite 
la vinclu. dar lezarea 
corner ; Ion Ion șuleazi 
pn lingă poartă (min; 
tase scapă singur în < 
acolo alunecă... Ratări l< 
nut lanț în repriza a 
le mai mari apartinînc 
Năstase (min. 52 și 68) 
sat excelent de Dum 
ce l-a driblat șî pe Lă 
ezitat să șuteze sau 
altui coechipier de-al 
bindu-și echipa de g 
care le merita. Astfel 
tenii au rămas cu a< 
avantaj din min. 27 (
l-a lansat pe Năstase 
dicular pe poartă și ac 
scris pe lingă Lăzărcan 
intîmpinare), pe care 
Olto Anderco l-a sp 
min. 82 cu acel 11 m 
l'oarie mare ușurință ș 
mat de Uifăleanu.
petrecut astfel : Uifăle 
sese cu un balon înlr 
mort, aproape dc linia 
în slinga careului mi 
l-a lalonat. l-a deposed 
teral dc balon, a urma 
lirea celor doi jucători 
zia neașteptată de la 
cător experimentat, toti

Cam acestea, pe scur 
partidă cu multe ratări 
arbitru corigent

Steliun TRANDA
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PLOIEȘTI, 19 (prin tele
Echipă capricioasă, ce 

re labilă pe scara valor 
Tg. Mureș s-a aflat in i 
într-una din zilele ei 
Neșansă certă. handi< 
pentru formația ploieșt 
în truda ei pentru mer 
Divizia A. a primit ri 
„unsprezece"_^cu _arsens 
pletai minuțios cu toi 
adecvate contraatacului 
fermă, „mijloc” elasti 
înaintași de mare vitez 
nică bună și șut precis, 
în min. 10, Mureșan 
ciind de o centrare, se 
te“ la 14 m de Rătnure 
voleu înscrie iuiparabi!



A
SUCCES DESTUL DE GREU

CONTURAT
1 QINAMO 2(2)

C.S.M. REȘIȚA "WÎ

VA 1(0)

L din cauza ploii, 
ale craio vendor 

pis, un ridicat 
rd. Insuficient a- 
|e unul dintre tu- 
rbitrul Alex. Pîr- 

de cuviință, în 
dispenseze, dese- 
șierilor atît la u- 
ră din joc, cît și 
a margine. Folo- 
nieră“, el n-a ^ă- 
pe și mai mult 

și așa destul de

NICOLAESCU

După succesul la scor din eta
pa trecută (3—0 la Cluj, cu Uni
versitatea) era de așteptat ca di- 
namoviștii să se detașeze relativ 
ușor de C. S. M. Reșița — forma
ție fără veleități, dar care. în 
fapt, ne-a arătat că practică un 
fotbal destul de bun față de ju
cătorii care o alcătuiesc. Dinamo 
n-a „prins" ieri o zi prea feri
cită. Și-a dominat totuși copios 
partenera de întrecere, păstrlnd 
mare parte din timp inițiativa, dar 
înaintașii n-au găsit căile și mij
loacele cele mai convenabile pen
tru a fructifica multitudinea de 
ocazii oferite de cursul jocului.

Scorul a fost deschis relativ 
repede : in min. 8, Duoescu a cen
trat de pe stingă pe partea opu
să și Cheran. venit în viteză, a 
reluat sec, de la 16 m, mingea 
oprindu-se jos, la colț. în plasa 
porjii lui Constantin. După acest 
gol se părea că Dinamo va decide 
partida fără probleme, în favoa
rea sa, în continuare nemaiavind

Stadionul Dinamo ; teren foarte 
bun; timp frumos; spectatori — apro
ximativ 20 000. Au marcat : CHERAN 
(min. 8), NESTOROVICI (min. 19) și 
LUCESCU (min. 42). Raport de cor
nere : 4—2. Raportul șuturilor la poar
tâ : 21-Î2 (pe spațiul porții : 8-4).

DINAMO : Cavai 7 - Cheran 8,
Sâtmâreanu II 8, G. Sandu 9, Delea- 
nu 8 — Dinu 7, Nunweiller 6 — Mol- 
dojffin 6 (nțiQ, 4^ 7),_P_. Geof-
gescu o, Dumitrache 7, Lucescu 8.

C.S.M. : Constantin 8 — ” 
D. Popescu 8, Ologeanu 7,
7 — Nestorovici 7, Pușcaș 6,
8 — Atodiresei 8, Câprioru 
77 Jacotâ), Florea 7.

A arbitrat M. ROTARU WM 
la linie I. Ciolan șT V. Popa 
din lași).

Trofeul Petschovschi : 9.
La tineret-rezerve : 4—0 (2—0).

Roșea 7, 
Filipescu 
Beldeanu

6 (min.

4

MARILOR RATĂRI...
elefon)
Lculos în cursa 

a retrogradării, 
neînvinsă în ui- 

h care a cîștigat 
ase posibile — a 
pu toate forțele, 
I pite^teană să-și 
Lie în apărare, să 
L cu Mustăcea lin
ii Vlad șl Dim 
eghea atent pe. 
Hculos atacant al 
urile precedente), 
lurcea și chiar

POLI IAȘI
F.C. ARGEȘ

1(0)
1(0)

de urmărit decît majorarea scoru
lui. în min. 18, Du.mitr.ache este 
faultat clar la marginea careului, 
dar arbitrul nu sancționează in
fracțiunea. în plină ofensivă di- 
namovistă, un șut puternic ex
pediat pe jos, de Pușcaș, de la 18 
ni, îl obligă pe Cavai să respingă 
mingea pînă la Nestorovici, 
care înscrie, restabilind egalitatea. 
Pînă aproape de finalul reprizei, 
ocaziile de gol se succed minut 
de minut la poarta oaspeților, dar 
Dumitrache și Luces-cu ratează, ra
tează... exasperant. Totuși, în min. 
42, Lucescu, calm, îl Tentează pe 
portarul Constantin, lăsîndu-i im
presia că va centra, și din unghi 
închis, cu o execuție de finețe, lo- 
bează mingea in plasă, înscriind 
golul victoriei.

Partea a doua a întîlnirii păs
trează același aspect : ofensivă ac
centuată a bueureștenilor, cu zeci 
de ocazii ratate.

GENT
pin acțiune a 
I) și că Steaua 
flte mari ocazii 
[imite o ghiulea 
izăreanu acordă 
utează de puțin 

rnirv. 20) ; Năs- 
in careu, însă 

atările s-au ți- 
riza a doua, ce- 
rținind aceluiași 
si 68) cînd, lan- 
[ Dumitru, după 
pe Lăzăreanu. a 
[sau să paseze 
le-al lui, păgu- 
dc golurile pe 

kstfel. bucureș- 
cu acel fragil 

I 27 (lordănescu 
lăstase perpen- 
și acesta a in- 

tărcanu, ieșit in
I care arbitrul

spulberat in
II m acordai cu 
ptă și translat 
(nu. Faza 
kjifăleanu 
( intr-un 
linia de

li mic :
(posedat din la- 

urmai roslogo- 
fători și... deci- 
l Ia un condu- 
l, totuși.
I scurt, de la o 
ratări si cu un

i

s-a
ajun- 
unghi 

corner, 
Sameș

.NDAF1RESCU

FRUCTELE UNEI
U. T. ARAD 2(2)
RAPID 0(0j

H J

Radu mult retrași. A fost clar pen
tru toată lumea că echipa argeșeană 
Iși invita, astfel, la atac partenera 
de întrecere, care n-a ezitat nici 
un moment să facă acest lucru. Dâr, 
ajunși — după combinații rapide și 
spectaculoase — față în față doar 
cu Stan, ataoaniii ieșeni, îndeosebi 
Lupulescu (min. 2, 3, 8, 15 și 48), 
Marica (min. 28, 56, 83 și 85) și Incze 
(min. 32, 43 șl C7) au ratat 
dreptul incredibil ocazii 
roata carului de 
metri de poartă

de-a 
mari cît 

la numai cinci-șase 
!

August"; teren bun; 
aproximativ

Gheorghe NERTEA

ARAD, 19 (prin telefon)
Arădenii datoresc acest rezul

tat excelentei lor evoluții din 
prima repriză. Foarte fidelă, ta
bela de marcaj a înregistrat 
perioada în care combinațiile 
cursive, avîndu-l ca prim solist 
Ț5Ț’ Domide, s-au terminat de 
două oi'i în plasa pmȚii luT Ră
ducanu. Prima dată în min. 17, 
cînd balonul a curs pe ruta 
Broșovschi—Kun, a urmat o 
centrare, Broșovschi a șutat, Ră
ducanu a respins cu marc difi
cultate și Domide, care urmă
rise, a reluat balonul în poartă. 
12 minute mai tîrziu, tot Do
mide avea să mărească avan
tajul reluînd cu capul, specta
culos, peste întreaga apărare 
bucureșteană, inclusiv Răducanu: 
2—0. Pînă la această perioadă 
de 12 minute, decisivă pentru 
fixarea rezultatului final, și 
chiar după ea, arădenii au mai 
construit multe acțiuni ofensi
ve, 
șeii 
fel 
a 
derată justă.

Faptele din teren lăsau im
presia că această diferență se 
va mări în primele 15 minute 
după pauză, cind 
trecut pe lingă gol în minute
le 53, 55, 62 și 67. Va veni însă 
o cădere, de 
partida de cupă de la Ploiești 
nu este străină și Rapidul, cu 
o formație în care decanul de 
vîrstă ajunsese Pop. a avut un 
final care îi dădea dreptul la o

a

dar au și comis unele gre- 
în apărarea imediată, ast

ea diferența de două goluri 
primului act trebuie consi-

gazdele au

apariția căreia

Stadionul U.T.A. ; teren excelent; timp admirabil; spectatori — aproximativ 
15 000. A marcat : DOMIDE (min. 17 ți 29). Raport de cornere : 6—5. Raportul 
șuturilor la poartă : 24-20 (pe spațiul porții: 13-8).

U.T.A. : lorgulescu 9 - Birău 7. Kulda 7, Pojoni 6, Popovlci 8 - Purimo 6, 
(min. 65 Sima 6), Domide 9, Broșovschi 8 - Axente 7, Kun 8. Trandafilon 8 
(min. 82 Ghițâ).

RAPID : Răducanu 7 - Pop 8. Niță 6. FI. Marin 7, Iordan 6 (min. 64 Grh 
goraș 7) - Pleșoianu 6, Angelescu 7. M. Stelian 7 - Bartales 6. Neagu 6 
(min. 46: Stanca 6), Manea 3.

A arbitrat EM. PAUNESCU (Vaslui) W1*1*1*: la Unia C. Ghițâ (Brașov) 
— bine și N. Stoiculescu (Rm. Vilcea) — cu greșeli.

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

diferență mai mică. în min 69, 
72. 73, 84 și 87 giuleștenii au 
ajuns în poziții excelente, dar, 
în patru dintre cele cinci situa
ții pe care le-au avut, Iorgu- 
leseu a intervenit excelent. Așa

se face că Rapidul nu a avu* 
satisfacția platonică a mâncării 
unui gol, pe care fizionomia fî“ 
naiului de meci o impunea.

Eftimie IONESCU

VICTORIE CLARA
S. C. BACĂU 3(0)
JIUL 0(0)

BACĂU, 19 (prin telefon)

iși 
de- 
ju-

Hotărîți să obțină ceea ce 
propun, de regulă, oaspeții în 
plasare, adică rezultat egal. _ 
catorii din Valea Jiului au adop
tat 
în apărare, preferind în 
contraatacul pe extreme, 
tă să atace, S. C. Bacău 
stalat, aproape cu toată _ , 
în jumătatea de teren adversă si 
a început să construiască acțiune 
după 
lui I. Gabriel, uitind. însă, une
ori să ia măsuri de protecție a 
propriei porți. In aceste condiții, 
ocaziile de gol abundă de o par
te si de alta, scorul putînd arăta.

fără nici o exagerare. Ia sflrșitul 
primelor 45 de minute... 3—3.

In partea a* doua a întîlnirii.' 
jocul are o cu' totul altă desfă
șurare. Gazdele atacă dezlănțuit 
și reușesc, chiar în primul mi
nut de la reluare, să înscrie prin 
Pană, care a deviat în plasă cen
trarea lui Bătută. Odată gheata 
spartă, băcăuanii acționează din ce 
în ce mal organizat și mai calm, 
stimulați, oarecum și de nesigu-

un dispozitiv supraaglomerat 
ofensivă 

Invita- 
s-a in- 
echipa,

acțiune pe direcția porții

DOMINARE NETĂ, DAR EFICACITATE NULĂ...

Stadionul „23 
timp bun; spectatori 
15 000. Au marcat : RADU (min. 60) 
și LUPULESCU (min. 84). Raport de 
cornere: 15—3. Raportul șuturilor la 
poartâ : 21—7 (pe spațiul porții : 
9-2).

POLITEHNICA: Costaș 6 - Sofian 7, 
Toacâ 8, Stoiceseu 7, Micloș 7 — Si- 
mionaș 6, Romilâ II 
Lupulescu 7, Marica 6, 
65 Ailoaie 6).

F. C. ARGEȘ : Stan 
7, Din ..................  •
țea 7, 
naru 6), Burcea 8 — Troi 7 (min. 46: 
Zamfir 7), Radu 8, Jercan 6.

A arbitrat CONSTANTIN PETREA 
★ ajutat la linie de V. Roșu
și Al. Grigorescu (toți din București).

Cartonașe galbene : Burcea, Nțicloș, 
Incze.

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

Micloș 7 —
6 — Incze 7, 

Spirea 6 (min.

9 — Nedelcu
8, Vlad 8, Ivan 7 — Mustâ- 

M. Popescu 7 (min. 75 Tro-

Si. stupoare pe un stadion arhi
plin! Tocimai cînd Politehnica do
mina cu fundașii la centru, iată că, 
la un contraatac, care nu preves
tea nimic grav pencra defensiva gaz
delor. Radu s-a strecurat ușor prin
tre Stoiceseu și Toacă, a șutat pe 
.diagonala careului, mingea a lovit 
stîlpul din dreapta porții lui Costaș 
și a ricoșat in plasă ; 
F. C. Argeș! A fost un 
care Politehnica nu și-a 
cît în final, după ce 
egalat cu un șut sec, la 
a „centralilor* argeșeni, 
reușească £nsă și golul 
rii pe care, după numărul șuturilor, 
al cornerelor 
zii lor, ieșenii 
sosință. , Dar? 
goluri ! ...

1—0 pentru 
gol-șoc, din 
revenit de- 

Lupuleseu a 
n) neatenție 

fără să mai 
unei victo-

și. mat ales, al oca- 
ar fi meritat-o cu pri- 
fotbalul se joacă pe

L DUMITRESCU

RPRIZĂ APARENTĂ

2

n telefon)
iă. cu exprima- 
valorică, A.S.A. 
at în acest meci 
! ei de gratie, 
landicap greu 
iloieșteană care, 
i menținerea în 
lit rip_oșta unui 
Arsenalul com
s’ toate armele 
icului?' apărare 
elastic. cîtiva 
viteză, cu teh- 

rrccis. De altfel, 
ireșan, benefi- 
■e. se „răsuceș- 
imureanu și din 
irabil, la senii-

F.C. CONSTANȚA 0
SP. STUDENȚESC 0

CONSTANȚA, 19 (prin teiefon)
Dezamăgire mare în rîndurile 

spectatorilor constănteni pentru 
semieșecul echipei favorite, care, 
deși a dominat astăzi (n.r. ieri) 
de la un capăt la altul al parti- 

mulțumească 
deși față de 
și de ocazii- 
și le-a creat 

pe amîn- 
arătăm. însă, că 
dominări terito- 

a stat nu numai

dei. a trebuit să se 
cu un singur punct, 
presiunea exercitată 
le de gol pe care 
lc-ar fi meritat, poate, 
două. Trebuie să 
la baza acestei 
riale a gazdelor 
efortul lor. ci și tactica adoptată 
de oaspeți, care au blocat jumă
tatea lor de teren reușind să ..în
ghețe" jocul, indreptîndu-1 către 
meciul nul vizat, dar și să con
traatace 
Leșeanu.
ceea ce 
sive ale 
tul că la mijlocul reprizei secun
de. cînd se profila acest 0—0. cei 
doi atacanți, M. Sandu și I. Con
stantin. i 
jucători 
ceea ce 
defensiva 
cepția 
nește 
și de 
cului. 
cundă

periculos,
Este

privește intențiile defen- 
Sportului studențesc fap-

îndeosebi prin 
semnificativ în

au fost înlocuiți cu doi 
de mijlocul terenului, 
a fortificat și mai mult 

i bucureșteană. Dar de- 
publicului constânțean por- 

nu numai de la rezultat, ci 
la calitatea generală a jo
in care doar în repriza se- 
s-au înregistrat cîteva faze 

mai dinamice : în rest, joc lent, 
pozițional, cu acțiuni ofensive în- 
cîlcite și puține 
Dintre puținei? 
ale primelor 45 
nem pe cea din 
centrarea lui Tănase, un ,,cap‘ 
lui Mârculescu a _
ultimă instanță de Suciu. în min. 
38 și 40, derutat de două ^semna

faze la poartă, 
faze interesante 
de minute reti- 
min. 27, cînd. la 

>“ al 
fost blocat în

Stadionul „1 Mai*4; teren bun; timp frumos; spectatori 
port de cornere : 13—2. Raportul șuturilor la poartâ : 11-8 
6-2).

F. C. CONSTANȚA : Ștefânescu 7 - Ghirca 6, Antonescu 
6-1. Constantinescu 7, Vigu 8 - Tânase 7, Caraman 5 
Mârculescu 7, Licâ 7 (min. 75 Oprea 7).

SPORTUL STUDENȚESC : Suciu 9 - Tânăsescu 7, Cazan 
nea 7 — Cassai 6, Chihaia 7, O. lonescu 6 — Leșeanu 8, 
66 Stroe 6), I. Constantin 5 (min. 66 lorga 6).

A arbitrat 1OAN RUS (Tg. Mureș) 
și M. Stelian (Sighișoara).

Trofeu! Petschovschi : 9.
La tineret-rezerve : 1-6 (0-1).

— circa 15 000. Ra- 
(pe spațiul porții;

8, Bâlosu 7, Nistor 
(min. 64 Turcu 6),

7, Măndoiu 7, Ma- 
M. Sandu 5 (min.

*•***; la linie N. Barna (Tîrnâvenl)

arbitrul I. Rus 
imagi-

lizări de Ia tușă, 
a oprit pentru ofsaid-uri 
nare două acțiuni de gol ale lui 
Mârculescu și. apoi, Leșeanu.

După pauză, presiunea gazde
lor a fost și mai accentuată, dar 
neșansa le-a urmărit, mai ales pe 
Mârculescu, care, în min. 53. a 
reluat, cu capul, milimetric peste 
bară o centrare a lui Tănase ; iar 
în min. 58, din centrarea aceluiași 
coechipier. tot el a trimis, cu

DIVIZIA B
SERIA I

2-0
30).

GLORIA BUZĂU - S.C. TULCEA 
(2—0). A marcat : Toma (min. 6 și 
(D. Soare, coresp.)

VICTORIA ROMAN - OȚELUL GALAȚI 
2—0 (2-0). Au înscris : Crisanov (min. 
12) și Costea (min. 34, autogol). (G. 
Groapă, coresp.)

C.F.R. PAȘCANI - PROGRESUL BRĂILA
1— 1 (1—0). Au marcat : Burtea (min. 7) 
pentru C.F.R-, Ologu (min. 74) pentru 
Progresul. (C. Enea, coresp.)

C.S.M. SUCEAVA - CARAIMANUL BUȘ
TENI 0-0.

CONSTRUCTORUL GALAȚI - PETROLUL 
MOINEȘTI 0-0.

C.S.U. GALAȚI
2— 0 (1—0). Au înscris : 
Tânăsescu (min. 74 din 
stantinescu, coresp.)

METALUL MIJA - F.
(0—2). Au marcat : Ronțea (mîn. 75), res
pectiv Manciu (min. 19 și 32). (C. Caz
ma, coresp.)

CELULOZA CALARAȘI - ȘTIINȚA BACĂU 
1—0 (0-0). Autorul golului : Filimon (min. 
85). (M. Stan, coresp.)

VIITORUL VASLUI - CEAHLĂUL P. 
NEAMȚ 2—0 (1—0) . Au înscris : Nistoroîu 
(mfn. 18) și Constantin (min. 89). 
Moga, coresp.)

METALUL PLOPENI
Ene (min. 13) și
11 m). (S. Con-

porții din dreap-în stîlpul .
Suciu. Cea mai frumoasă

capul, 
ta lui 
fază a jocului s-a produs în min. 
86. cînd o lovitură cu capul a lui 
Turcu a fost respinsă, exceptio
nal. in corner de portarul Suciu. 
cel mai bun de pe teren și autor 
principal al rezultatului de ega
litate obținut de echipa sa, el 
avînd în tot meciul numeroase 
intervenții salutare.

Radu URZICEANU

Stadionul ,,23 August44 ; teren bun ; 
timp frumos; spectatori — aproxima
tiv 15 000. Au marcat : PANA (min. 
46). DEMBROVSCHI (min. 56). MUN- 
TEANU (min. 64). Raport de cornere: 
15-5. Raportul șuturilor la poartâ: 
23—12 (pe spațiul porții: 13—6).

S.C. BACĂU: Voinea 7 — Pruteanu 
7, Catargiu 8, Sinâuceanu 7, Marga- 
soiu 7 — Duțan 7 ' ' -- -
Florea 7 — Panâ 
Munteanu 7 (min.
Iuțâ 7.

JIUL : I. Gabriel „ .. _
6, Stocker 6^ Do du 6 — Naghi 7. 
bardi 6 — -
țescu 7, Stoichițâ 6.

A arbitrat GR. BlRSAN (Galat') 
1° linie T. Podaru și C. 

Pîrvu (ambii din Brâila).
Trofeul Petschovschi 
La tineret-rezerve :

(min. 64 Șoșu 7), 
8, Dembrovschi 8, 
64 Chitaru 7), Bâ-

6 — Ni tu 7, Tonca 
Li- 

G. Stan 6, Suciu 7, Mul-

: 10. 
S-O (1-0).

din Petroșaniranța apărătorilor 
care, la puțin timp de la primi
rea golului, cedează pasul, permi- 
țînd formației antrenată de C. 
Rădulescu să înscrie încă de două 
ori : în min. 56 prin Dembrov
schi, care a șutat de la marginea 
careului, ca în zilele lui bune* 
și în min. 64 prin Munteanu, care 
s-a răzbunat înir-o oarecare 
sură pentru marile ratări din 
ma repriză. La 3—0, conturile 
ca și încheiate. Jiul, însă, nu 
dează lupta, încercînd să înscrie 
golul de onoare pe care, cu toate 
strădaniile lui Multescu. Suciu si 
Naghi. nu-l obțin. Și aceasta pen
tru că Sport Club, stăpînă pe joc 
și victorie, nu lasă nimic să trea
că.

mă- 
nri- 
sînt 
ce-

Mihai IONESCU j

ETAPA A XXVIII-a
SERIA a lll-aSERIA a il-a

înălțime, lingă stîlpul porții. A 
fost parcă un duș cu apă fier
binte pentru Petrolul ; copleșiți, 
intimidați, fără vigoare, ploiește- 
nii au pornit îr.tr-o cursă de ur
mărire greoaie. pășind greșit, 

_ neațenti ța__.depose<jare, lipsiți de 
“'Sportul (prețios) al unui șuter ve

ritabil în linia ofensivă. Au ega
lat prin contribuția individuală a 
lui Zamfir (dribling prelungit 
și finalizare de la 15 m), au ce
dat, iarăși, teren cînd Fazekaș, 
stăpîn pe zona defectuos acope
rită de fundașii centrali adverși, 
înscrie din interiorul careului.

v Șe prjfilg^ o catastrofă în ța- 
bara g&zdelor, piai ales că Fazo-^ 
kaș și Mureșan manevrează cum 
vor ei. construind faze limpezi, 
pe spațiile largi oferite de apăra
rea ploieșteană. Totuși, portarul 
Nagel greșește o 
(min. 74), boxind o 
șit, în pieptul Iui 
de ricoșează în plasă. Surprinză-

Stadionul Petrolul; teren bun; timp 
■ excelent: spectatori - aproximativ
I 10 000. Au marcat : MUREȘAN (min. 
I 10). ZAMFIR (min. 38). ------------

(min. 57) și 
de cornere: 
fa poartâ : 
14-6).

PETROLUL
6, Țaporea 
Crîngașu 7,
Cuperman 6 (min. 57 Angelescu 6), 
Istrâtescu 5 (min. 39 Pisau 6), Zam
fir 7.

AjȘ.A. : Nagel 8 — Szollosi 7, Un- 
chiaș 8. Ispir 10, Czako 8 — Varodi 
8, Boloni 7, Pîslaru 6 (min. 76 Both) 
— Fazekaș 9, Mureșan 8. Hajnal 7.

A arbitrat G. BLAU ★ ★ ★ ★, aju
tat la linie de I. Boroș și V. Vîlcu 
(toți din Timișoara).

Cartonașe galbene : Varodi. 
Trofeul Petschovschi: 9.
La tineret-rezerve : 3—1

FAZEKAȘ 
PISAU (min. 74). Raport 
11-0. Raportul șuturilor 

24—9 (pe spațiul porții :

: Râmureanu 6 — Gruber 
5, Ciupitu 5, Popa 7 — 
Cu Ida 6 — Ștefânescu 6,

C. GALAȚI 1-2

(0-0).

(M.

METALUL BUCUREȘTI - C.S. RM. VIL- 
CEA 1-0 (0-0). Unicul gol a fost reali
zat de Nedelcu (min. 69).

ȘOIMII SIBIU - TRACTORUL BRAȘOV 
3-1 (3—0). Au marcat : Cimpeanu (min. 
4, 36), Râduță (min.
Gherghe (min. 47). (I.
județean)

FLACĂRA MORENt - 
BETA TR. SEVERIN 2—0 . .
Petrescu (min. 12 ți 69). (Gh. 
coresp.)

METROM BRAȘOV - NITRAMONIA FĂ
GĂRAȘ 2—1 (0—1). Au marcat : Bâdițoiu 
(min. 58. 80 din 11 m), respectiv Feher 
(min. 21). (C. Gruia, coresp. județean)

Ș.N. OLTENIȚA - AUTOBUZUL BUCU
REȘTI 2—1 (2-0). Autorii golurilor : Fulger 
(min. 8), Stamanichi, (min. 32). respectiv 
Coșereanu (min. 78). (Gh. Emil, coresp.)

GAZ METAN MEDIAȘ - DUNĂREA 
GIURGIU 2-1 (1—0). Au înscris : Morar» 
(min. 27), Sultânoiu (min. 86 din 11 m), 
respectiv Cristache (min. 74). (R. Zam
fir, coresp.)

PROGRESUL BUCUREȘTI - C.S. T1RGO- 
VIȘTE 2—1 (2-0). Au marcat : Teri (mîn. 
22), Dinu (min. 25), respectiv Nistor 
(min. 77). (A. Păpădie)

MINERUL MOTRU - DINAMO SLATINA 
0-0.

ELECTROPUTERE CRAIOVA - CARPAȚI 
BRAȘOV 5-0 (2—0). Au înscris : Peloa 
(min. 14, 62), Bondrea (min. 23, 57) ți 
Mincioogă (min. 50). (S. Gurgui, coresp. 
județean) .

17), respectiv 
loneacu, coresp.

METALUL DRO-
(1—0). A înscris:

llinca,

OLIMPIA SATU MARE - METALURGIS
TUL CUGIR 3-1 (0-1). Au marcat : Bă- 
rota (min. 73). Drâgan (mîn. 83. auto
gol), Libra (min. 90), respectiv Jamboz 
(min. 39). (St. Vida, coresp.)

ARIEȘUL TURDA - UNIREA ARAD 2-2 
(0—0). Au înscris : Mîlnă (min. 51 și 80, 
ambele din 11 m) pentru gazde, Dobai 
(min. 64) și Cura (min. 90) pentru Uni
rea. (P. Lazâr, coresp.)

U.M. TIMIȘOARA - IND. 
TURZII 4—1 (1-1) Autorii
Grozâvescu (min. 30 din 11 
(min. 53). Munteanu (min. 
pectiv Pripici (mîn. 40}. 
coresp.)

MUREȘUL DEVA -

SIRMEI C 
golurilor r 

m), Mîhalcîc 
67. 68). rw 

(C. Cruța.

singură dată 
minge, gre- 

Pisău. de un-

de inactiv publicul . 
cîți va metri (afectiv.

ploieștean,
la dis-

tor 
la 
tantă mare) de echipa sa în su
ferință.

I. CUPEN

1. Gloria Buzău 28 15 7 6 48-17 37
2. F.C. Galati 23 15 7 6 32-18 37 1. Șoimii Sibiu 28 16 7 5 40-20 39
3. Metalul Plopeni 28 15 6 7 45-26 36 2. C.S. Rm. Vilcea 28 18 3 7 38-20 39
4. C.S.M. Suceava 23 16 3 9 41-25 35 3. Flacăra Moreni 28 13 5 10 40-30 31
5. Știința Bacău 28 14 6 8 37-28 34 4. Metalul Buc. 28 13 5 10 30-23 31
6. Ceahlăul P. N. 28 12 5 11 40-27 29 5. Dinamo Slatina 28 12 7 9 34-33 31
7. C S.U. Galați 28 12 4 12 43-40 28 6. Metalul Drobeta Tr. Sv.
8. S.C. Tulcea 28 10 6 12 20-26 26 28 14 3 11 27-33 31
9. C.F.R. Pașcani 26 8 10 10 30-30 26 7. Tractorul 8v. 28 12 6 10 29-30 30

10. Celuloza Câlărași 8. Electroputere Cv. 28 13 3 12 45—31; 29
28 11 4 13 33—42 26 9. Progresul Buc. 28 11 7 10 25-28 29

11. Viitorul Vaslui 23 8 10 10 24-37 26 10. S.N. Oltenița 28 10 8 10 33-33 28
,12- Metalul Mija 28 10 5 13 28-37 25 11. Metrom Brașov 28 10 5 13 34-33 25
tl3. Oțelul Galați 28 11 3 14 34-44 25 12. Gaz m. Mediaș 28 7 10 11 30-24 24
> 14. Prog. Brăila 28 8 8 12 27-28 24 13. C.S. Tirgoviste 28 10 4 14 32-38 24

15. Constr. Galati 28 9 5 14 31-43 23 14. Minerul Mntru 23 11 2 15 26-34 24
16. Ca rai mânu! Bușteni 15. Autobuzul Buc. 28 10 4 14 28-38 24

28 9 5 14 29-46 23 16, N:tramon«a Fag. 23 7 8 13 33—59 22
17. Petrolul Moinești 28 6 11 11 27-46 23 17. Carpati Brcr-ov 28 9 4 15 23-39 22
18. Victoria Roman 28 8 5 15 21-33 21 18. Dunărea Giurgiu S3 7 7 14 17-33 21

MUREȘUL DEVA - C.F.R. TIMIȘOARA 
2-0 (1-0). Au înscris : Șchiopu (mîn. 7) 
șl Silaghi (min. 57). (I. Slmion, coresp.)

VULTURI! TEXTILA LUGOJ - MINERUL 
CAVN1C 2-0 (1-0). A marcat : Em. Du
mitru (mîn. 20 și 82, 
(C. O1aru, coresp.)

TEXTILA ODORHEI
2—1 (2—0). Au înscris 
37), respectiv Vancea 
loga, coresp.)

MINERUL BAIA MARE - OLIMPIA ORA
DEA 3—0 (1—0). Autorii golurilor : Hof- 
maister (min. 38), Sepi (min. 57), Cri șan 
(mîn. 68). (T. Tohdtan, coresp, județean)

F. C. BIHOR - CORV1NUL ----- •*
DOARA 1—0 (1-0). Unicul gol a 
Uzat de Badea (min. 36). (I. 
coresp. județpan)

MINERUL ANINA - GLORIA 
2—0 (0—0). Autorul 
(min. 60 86). (P.
1. Olimpia S. M.
2. F.C. Bihor
3. Minerul B. M.
4. U.M. Timișoara
5. Mureșul Deva
6. Unirea Arad 
T. C.^.R. Tirnif?
8. Victoria Cărei
9. Corvinu! Huned.,

10. Minerul Anina
11. Arieșul Turda
12. Textila Odorheî
13. Olimpia Oradea
14. !nd. sîrmei C. T.
15. Vulturii T. Lugoj
16. Metalura. Cugir
17. Gloria Bistrița

-

ambele din 11 m).

- VICTORIA CARS 
: Laszlo I (min. 35, 
(min. 53). (A. Pia-

HUNE- 
fost rea- 

Ghișa.

B1STRITA
Mathogolurilor :

coresp.)
9
3 _____,
5 10 4M7 31
3 .. —
5 13 26-44^31

11 26-444
12 37-424
12 32-36* 
12
12
13
14
13
15
16

Lungu,
28 16
28 15
28 13
28 14
28 13

w

3 34-12 <1
10 31-19^1

11 37-29 #1

28 12 4 12.41—
6
5
6
6
6
5
3
6
3

10 2

11 
11
10
10
10
10
11
9

10



SPORTIVI ROMANI PESTE HOTARE
SUCCESUL GIMMAȘT1LOR LA PRIMUL TURNEU EUROPEAN

ÎN C.E. DE BASCHET FEMININ 
Echipa României 

va juca cu Bulgaria, 

Spania și Polonia
BEIRUT, 19 (prin telefon). — 

în capitala Libanului a avut loc 
duminică tragerea la sorți a gru
pelor campionatului european de 
baschet feminin, care se va des
fășura între 23 august și 3 sep
tembrie în Italia. Echipa Româ
niei va evolua in cadrul grupei 
B, alături de formațiile Bulgariei, 
Spaniei și Poloniei. Partidele a- 
cestei grupe vor fi găzduite de o- 
rașul Nuoro. Iată și componența 
celorlalte două grupe : la Sasari, 
în grupa A, vor juca echipele 
R. F. Germania, U.R.S.S., Ungariei 
și Iugoslaviei, iar la Cagliari, în 
grupa C, vor evolua formațiile 
Cehoslovaciei, Danemarcei, Olan
dei și Franței. Întrecerile din ca
drul celor trei grupe se vor dis
puta sistem turneu, urmînd ca 
primele două clasate să participe 
la turneul final, alături de forma
ția Italiei, care este calificată di
rect in această fază a competiției, 
fiind țară organizatoare. De re
marcat că în turneul final, care 
va fi găzduit de orașul Cagliari, 
vor conta rezultatele înregistrate 
în grupe.

LUPTĂ STRÎNSĂ ÎN ÎNTRECERILE 
PE ECHIPE LA CM. DE POPICE

Reprezentativele țării noastre ocupă lecui Iii la bărbați, după patru 

femei, la jumătatea concursuluischimburi, și poziția a IV-a la
EPPELHEIM, 19 (prin telefon).

— De două zile se dispulă pe 
pistele arenei Neckar Reinh Sport- 
halle din localitate întrecerile ce
lei de a X-a ediții a campionate
lor mondiale de popice. Prima 
probă, cea pe echipe femei și băr
bați, a început sîmbătă și se va 
încheia luni seara. După consu
marea a două treimi din întrecerea 
echipelor masculine (patru schim
buri) conduce in clasament for
mația țării gazdă, R. F. Germania, 
cu 3567 p.d., urmată de Ungaria 
3508 p.d., România 3480 p.d. și 
Cehoslovacia 3350 p.d. Jucătorii 
români au punctat după cum ur
mează (în ordinea intrării pe pis
te) : Iuliu Bice 856, Petre Pnrje 
876, Gheorghe Silvestru 897 și A- 
lcxandru Cătineanu 851.

La femei, după trei schimburi, 
deci la jumătatea competiției, cla
samentul se prezintă astfel : Un
garia 1250 p.d., Cehoslovacia 1240 
p.d., R. F. Germania 1226 p.d., 
România 1216 p.d. (fără rezultatul 
Elenei Trandafir). „Deschizătoarea 
de pirtie" a echipei noastre, Eli- 
sabeta Szilagyi, a evoluat slab,

a doborît din 100 lovituri mixte 
doar 373 de popice, celelalte ju
cătoare, în schimb, au „mers" mai 
bine, înscriind următoarele cifre : 
Ana Petrescu 437 p.d. — cel mai 
bun rezultat individual pînă la ora 
efectuării convorbirii telefonice cu 
Eppelheim — Vasilica Pințea 406 
și Elena Trandafir 412 p.d.

Ceilalți sportivi români — Flo- 
rica Neguțoiu și Cornelia Petruș- 
că, respectiv llie Băiaș și Iosif 
Tismănaru — vor evolua luni 
seara.

WIESBADEN, 19 (Agerpres). 
— Echipa masculină de gim
nastică a României și apreciatul 
gimnast român Dan Grecu s-au 
clasat pe locurile 2 la primul 
turneu european desfășurat în 
localitatea vest-germană Wies
baden, cu participarea selecțio
natelor a șase țări.

Clasamentul pe echipe : 1. 
R. F. Germania 165,70 puncte ;

4 NOI VICTORII LA CONCURSUL
BUDAPESTA, (Agerpres). - 

în ziua a doua a concursului in
ternațional de caiac-canoe de la 
Agard (Ungaria), sportivii români 
s-au numărat din nou printre pro
tagoniștii competiției, cîștigînd pa
tru probe și clasîndu-se pe locuri 
fruntașe în celelalte. Astfel, A.

„CURSA PĂCII- A INTRAT 
PE TERITORIUL CEHOSLOVACIEI
• Vasile Teodor — pe locul VI în etapa a Xl-a

MECIUL FEMININ ROMÂNIA - BRAZIEIA
î\ DEBUTUL C.M. ill V0EE1

CIUDAD DE MEXICO, 19 (A- 
gerpres). — A fost definitivat pro
gramul jocurilor din cadrul gru
pelor preliminare ale campiona
telor mondiale de volei ce se vor

TELEX
Etapa a treia in rarul ciclist al Ita
liei, a fost cîștigată de spanioul Ma
nuel Fuente care a parcurs cei 137 
km (Pompei—Sorrento) în 3 h 56:24.

El conduce și in clasamentul gene
ral individual.

In finala turneului de tenis de la 
Miinchen, Fassbănder (R.F.G.) l-a 
învins cu 6—2, 5—7, 6—1, 6—4 pe 
francezul Jauffret. în semifinale : 
Fassbănder — Panatta 6—4, 3—6,
6—1, 6—1 ; Jauffret — Barazzuti 
6—1, 6—2, 6—0 ! în semifinalele la 
dublu : Orantes, Munoz — Năstase, 
Gisbert 6—3, 6—2.
în cupa Federației Internaționale de 
Tenis, la Napoli, în semifinale : 
Australia — Anglia 3—0, S.U.A. —
R. F.G. 2—1
Selecționata feminină de baschet a 
U.R.S.S. și-a început turneul în
S. U.A., jucînd la New York cu re
prezentativa țării gazdă. Baschetba
listele sovietice au cîștigat cu scorul 
de 65—59 (31—26).
Turneul masculin de baschet de Ia 
Rio de Janeiro s-a încheiat cu vic
toria echipei Iugoslaviei care, în 
meciul decisiv, a întrecut cu sco
rul de 82—71 (38—39) formația Bra
ziliei. în partida pentru locurile 
3—4, o selecționată a S.U.A. a dis
pus cu 98—83 (41—36) de echipa Me
xicului.
La Baastad, în meciul de tenis Sue
dia — Polonia, din cadrul -„Cupei 
Davis", jucătorii suedezi conduc cu 
3—0 și sînt practic calificați pentru 
turul următor al competiției. In 
proba de dublu, perechea Bengtsson 
— Borg a învins cu 6—4, 6—8, 6—2, 
6—4 pe Fibak, Nowicki.
La Kislovodsk s-a disputat a doua 
întîlnire dintre echipele de box ale 
S.U.A. și U.R.S.S. S-au desfășurat 
meciuri doar la șase categorii, vic
toria revenind pugiliștilor sovietici 
cu 4—2.

desfășura, între 12 și 28 octom
brie, în șase orașe din Mexic.

Iată programul echipelor Ro
mâniei, care vor evolua în gru
pele de la Puebla : 13 octombrie : 
România — Brazilia (feminin) ; 
România — Coreea de Sud (mas
culin) ; 14 octombrie : România — 
Filipine (feminin) ; România — 
Argentina (masculin) ; 15 octom
brie : România — Ungaria (femi
nin) ; România — Cehoslovacia 
(masculin).

Primele două echipe clasate în 
fiecare din cele șase serii preli
minare se vor califica pentru gru
pele semifinale, ale căror meciuri 
se vor desfășura între 18 și 20 
octombrie. Cele șase formații fi
naliste își vor disputa turneele fi
nale, între 22 și 27 octombrie, ’ la 
Ciudad de Mexico (echipele mas
culine) și Guadalajara (echipele 
feminine).

SOKOLOV, 19, După o zi de 
odihnă, marea caravană a 
„Cursei Păcii" a pornit din nou 
la drum, pe ultima treime a 
traseului. Etapa a Xl-a s-a des
fășurat de-a lungul a 171 de km 
(și nu 164. cum fusese stabilit 
anterior), pe o vreme admira
bilă, pe un intinerar care a 
cuprins multe porțiuni muntoa
se. Startul s-a dat din Karl 
Marx Stadt, sosirea avînd Ioc 
pe teritoriul R.S. Cehoslovace, 
la Sokolov. La puțin timp du
pă plecare, s-a desprins un plu
ton de 12 rutieri, care avea, 
după 64 km, un avans substan
țial : 6 minute. Sprintul cu pre
mii de la km. 97 a fost cîștigat 
de sovieticul Gorelov, urmat de

MECIURI DE BASCHET
R.D. GERMANĂ - UNGARIA

Reprezentativa masculină de bas
chet a Ungariei se află în prezent 
în R. D. Germană, unde susține trei 
partide amicale cu selecționata țării 
gazdă. In primul joc, disputat la 
Bernau, baschetbaliștii maghiari au 
cîștigat cu 82—74 (42—33).

A FOST ALCĂTUITĂ ECHIPA DE BASCHET A EUROPEI
William Jones, secretarul Fede

rației internaționale de baschet a- 
mator, a comunicat lotul selecțio
natei masculine a Europei care ur
mează să susțină patru meciuri cu 
o reprezentativă americană.

Primele două jocuri se vor dis
puta la Rio de Janeiro (26 sep
tembrie) și Sao Paulo (28 sep
tembrie), iar următoarele două 
partide vor avea loc la Bruxelles 
(2 octombrie) și Madrid (4 octom
brie).

Au fost selecționați în lotul Eu
ropei următorii jucători : Serghei 
și Aleksandr Belov (U.R.S.S.), Kre- 
simir Ciosici, Damir Solman (Iugo
slavia), Dino Meneghin, Pierluigi 
Marzorati (Italia), Clifford Luyk, 
Wayno Brabander (Spania), Ja-
La Ostrava s-a desfășurat întîlnirea 
amicală de baschet dintre selecțio
natele feminine ale Cehoslovaciei și 
Iugoslaviei. Gazdele au obținut vic
toria cu scorul dc 87—68 (45—34).

cques Cachemire (Franța), Jiri 
Pospisil, Zdenek Kos (Cehoslova
cia) și John Petty (Anglia).

Ca antrenor al selecționatei eu
ropene a fost numit italianul 
Giancarlo Primo.

ROMÂNIA - SPANIA LA RUGBY
(Urmare din pag. I)

generală, echipa României a fost 
dominată la început de adversari, 
rugbyști robuști și dîrzi, în net 
progres, care au și condus în două 
rînduri. ca urmare a unor acțiuni 
bine gîndite și construite. în spe
cial compartimentul înaintării 
noastre s-a încălzit mai greu, lip
sind liniile dinapoi de baloanele 
necesare realizării atacurilor. A- 
bia dună pauză putem spune că 
tricolorii au găsit ritmul care le 
convenea, atacînd debordant și 
irnpunîndu-se net.

Primele minute au aparținut c-
- JPci oaspete, care a inițiat o

- acțiuni periculoase, sol- 
1 e m cele din urmg cu o lovi-

tură de picior căzută reușită de 
Del Rey. Românii au echilibrat 
însă jocul și Dtirbac a adus ega- 
larea, transformed, precis o lovi
tură de pedeapsă, ca după patru 
minute Rășcanu să mărească a- 
vantajul, în urma unei combina
ții frumoase pe linia de treisfer- 
turi. După pauză. Nica a ratat 
de puțin o nouă încercare, la o fază 
bine inițiată de Pop. în timp ce 
spaniolii, prin Bueno (o acțiune 
personală spectaculoasă), care a 
speculat o gravă greșeală de apă
rare. au luat din nou avantaj. 
Rugbyștii noștri au revenit apoi 
în atac și. pe rînd, Făleușanu, 
Mariea, Motrescu, Durbac au 
punctat, aducînd echipei Româ
niei o victorie meritată.

2. România 164,75 puncte ; 3. 
Polonia 164,60 puncte ; 4. Elve
ția 164,15 puncte ; 5 Ungaria 
163,60 puncte ; 6. Franța 160,85 
puncte.

Clasamentul individual : 1.
Walter Mossingcr (R.F.G.) 56,25 
puncte ; 2. Dan Grecu (Româ
nia) 55,70 puncte ; 3. Nikolai
Kubica (Polonia) 55,25 puncte.

DE CAIAC-CANOE DE LA BUDAPESTA
Varabiev a terminat învingător în 
proba de canoe 1 (10 000 m) cu 
timpul de 48:51, echipajul Cova- 
liov — "Marcov a ocupat primul 
loc în probele de canoe 2 (1000 
m) și canoe 2 (10 000 m), iar Za- 
bara — Patrichi au cîștigat proba 
de caiac 2 (10 000 m). Pe locurile 
doi s-au situat Varabiev — la 
canoe 1 (1 000 m) și Simion — Iva
nov la caiac 2 (1 000 m).

„tricoul galben" — polonezul 
Szozda — și de căpitanul echi
pei României, Vasile Teodor. 
Sprintul final a fost foarte 
disputat, primul trecînd linia 
de sosire îiderul clasamentului, 
Stanislaw Szozda. Pe locurile 
următoare s-au clasat Schner 
(Olanda). Gorelov, Olegnavicius 
(U.R.S.S.), Corley (Anglia). Va
sile Teodor a venit al șaselea, 
repetînd frumoasele sale evolu
ții precedente și făcîndu-ne să 
regretăm busculada din etapa a 
Vll-a, cînd a pierdut nu mai 
puțin de 15 minute ! Fruntașii 
au fost cronometrați cu 4 h 17:15. 
Plutonul al doilea a venit la 
6’16”. în clasamentul general 
individual, pe primele locuri : 
Szozda și, la 54 secunde, 
Gonschorek (R.D.G.). Pe echipe 
continuă să conducă Polonia. 
Luni are loc etapa a Xll-a, 
Sokolov—Usti nad Labem (158 
km).

DUKLA JIHL/VA - CAMPIOANĂ 

DE HOCHEI A CEHOSLOVACIEI
PRAGA, 19 (Agerpres). — Cam

pionatul cehoslovac de hochei pe 
gheață a revenit în acest an forma
ției Dukla Jililava, care a totalizat 
69 de puncte din 44 de meciuri dis
putate. Este pentru a șaptea oară 
cînd hocheiștii din Jihlava cuceresc 
titlul de campioană. Pe locul secund 
s-a clasat Sparta Praga — 58 p., iar 
fosta campioană, echipa Tesla Par
dubice, a ocupat locul 3, cu 55 p.

CANOTOARELE ÎNVINGĂTOARE 
LA „REGATA PANCEAREVO“
Participînd, sîmbătă și dumi

nică, la prima competiție inter
națională a anului, „Regata 
Pancearevo" (Bulgaria), cano
toarele românce au avut o 
comportare meritorie, cîștigind 
două probe și sosind pe locul
3 în altă cursă. Iată cîteva din
tre rezultatele finalelor acestei 
regate, la care au luat startul 
echipaje reprezentative din 9 
țări : schif 2 f.c. : 1. România, 
2. Bulgaria, 3. R.S.F.S. Rusă ; 
schif 8 + 1 : 1. România I, 2. 
România II, 3. Bulgaria ; schif
4 + 1 r: 1. R.S.F.S. Rusă, 12. 
România II.

TURNEUL DE POLO 
DE LA ROTTERDAM

ROTTERDAM, 19 (prin telefon). 
In primul meci al turneului inter
național de polo, echipa României 
a întrecut reprezentativa Olandei 
cu 4—3 (2—0, 1—1, 0—2, 1—0). Au 
înscris, din acțiune, V. Rus 3 și 
Olac. Toate golurile gazdelor au 
fost marcate din „om in plus". 
Nouă ore mai tîrziu, selecționata 
României a intilnit-o pe aceea 
a Ungariei. Au cîștigat sportivii 
maghiari cu 6—1 (1—1. 2—6, 2—0, 
1—0), înscriind trei goluri din su
perioritate numerică și două din 
4 m. Singurul punct al echipei 
noastre (care n-a avut nici o si
tuație de „om în plus") a fost rea
lizat de Nastasiu din 4 m. Am
bele meciuri au fost conduse de
J. Dirnweber (Austria). Alte re
zultate : Spania — Grecia 10—5 ; 
Olanda — Grecia 12—3 ; Olanda

Spania 4—3 ; Ungaria
cia 6—1.

Gre-

MECIURI INTERNAȚIONALE DE FOTBAL
9 Argentina invinge Franța 9 Scoția —Anglia 2—0
• ECHIPA Argentinei a intîlnit 

la Paris selecționata Franței. Par
tida s-a încheiat cu 1—0 (1—0) în 
favoarea fotbaliștilor sud-americani, 
prin golul înscris de atacantul cen
tral Kempes în min. 22. La meci 
au asistat 35 000 de spectatori.

• PESTE 100 000 de spectatori au 
urmărit la Glasgow meciul dintre 
echipele Scoției și Angliei, contînd 
pentru campionatul inter-britanic. 
Fotbaliștii scoțieni au arătat o re
venire de formă, obținînd victoria 
cu 2—0 (2—0). In min. 4 al jocului, 
portarul englez Shilt/m a respins 
un balon care a fost reluat în plasă 
de la 10 m de Jordan. în min. 30 
a marcat Lorimer, al doilea gol.

Au jucat următoarele formații t
SCOȚIA : Harvey, — Jardine, 

McGrain, Bremner, Bolton, Blackley, 
Lorimer, Johnstone, Jordan, Dalglish, 
Hay.

ANGLIA : Shilton — Nish. Pejic, 
Bughes, Hunter, Todd, Channon. 
Bell, Worthington, Weller, Peters.

© TOT în campionatul interbri- 
tanic, Țara Galilor a învins cu l'--0 
(1—0) Irlanda de Nord.

O REFERITOR, la protestul Aso
ciației ziariștilor sportivi brazilieni 
față de acreditarea cunoscuțiior in
ternaționali Pele și Gerson, în cali
tate de comentatori de radio—tele
viziune. la apropiatul campionat 
mondial de fotbal, ministerul brazi
lian a’ comunicațiilor a emis o hotă-

rîre în care se precizează că numai 
ziariștii profesioniști au dreptul să 
fie acreditați în „Cupa Mondială** 
din R. F. Germania. Compania de 
televiziune „Sibratel". care a sem
nat un contract cu Pele. îsi susține 
însă punctul sau de vedere, arătînd 
că Pele nu va fi propriu-zis un co
mentator, urmmd doar să-și împăr
tășească impresiile despre meciuri în. 
interviuri acordate reporterilor pro-

CAMPIONATE...

fesioniști. 13 if erun ciul este însă greu 
de soluționat, întrucit se știe că la 
marile competiții sportive interviu
rile sînt colective și în cadrul unor 
conferințe de presă.

• SELECȚIONATA URUGIJAYULUI 
a susținut un ?oc de verificare, )a 
Montevideo, cu formația argentinia- 
nă Independent e. Fotbaliștii uru- 
guayeni au terminat învingători cu 
4—0 (2—0), prin golurile marcate de 
Corbo (2), Castillo și Rodia.

CAMPIONATE...
Ultimele etape în Italia și R. F. Germania

Ultima etapa în campionatul Italiei nu 
a mai fost interesantă în ce privește ocu
parea primului loc, deoarece Lazio cîș- 
tigase deja titlul... duminica trecută. În 
schimb, se cunosc acum cele trei re
trogradate : două formații din Genova 

- Sampdoria și Genoa - precum și
Foggia. lată rezultatele ultimei etape : 
Bologna - Lazio 2-2, Fiorentina - Samp
doria 1—1, Foggia — Milan 0—0, Genoa 
- Napoli 1-2 (disputat la Piacenza), 
Inter - Cesena 3-1, Lanerossi - Juventus 
0—3 (Anastasi 3 goluri !), Roma — Ca
gliari 2—0, Torino — Verona 0-0. în frun
tea clasamentului : Lazio 43 p, Juventus 
41 p, Napoli 36 p, Inter 35 p, Torino 34 
p, Fiorentina 33 p. Milan 30 p. etc. în 
clasamentul golgeterilor, Chinagtia (La
zio) și Boninsegna (Intel) au terminat

pe primele locuri — ambii cu cite 24 de? 
goluri marcate.

★
A luat sfirșit campionatul R.F. Ger

mania. Titlul de campioană a revenit 
echipei Bayern Miinchen cu 49 p., 
urmată în clasament de Borussia 
Monchengladbach cu 48 p și Fortuna 
Diisseldorf cu 41 p. în ultima etapă : 
Eintracht Frankfurt — Fortuna Dus
seldorf 2—1; Kickers Offenbach — 
Fortuna Koln 4—0; M.S.V. Duisburg
— Werder Bremen 3—1: V.f.L. Bo
chum — Hertha 2—1: V.f.B. Stuttgart
— S.V. Wuppertal 2—2. Ultimei* trei 
locuri în clasament au fost ocupate 
de Wuppertal 25 p, Fortuna Koln 25 
p și Hanovra — 22 p
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