
REPREZENTAT!VA DE FOTBAL A ROMÂNIEI 
PLEACĂ ASTĂZI LA ROTTERDAM

în cursul dimineții de astăzi, urmează să plece, pe calea aeru
lui, în Olanda, reprezentativa de fotbal a tării noastre care 

după cum se știe, va. susține miercuri la Rotterdam o partidă 
amicală cu selecționata țării gazdă. Antrenorii Valentin Stănescu 
și Robert Cosmoc au la dispoziție următorii jucători : Răducanu, 
IOrguiescu, Anghelini, Antonescu, Sames, Hajnal, G. Sandu 
Cheran, Dinu, lordănescu, Beldeanu, Troi, Dumitrache, Kun, Lu- 
eescu. Plecarea lui Dumitru, accidentat, este incertă.

Astăzi, după amiază, selecționabilii vor efectua un antrena
ment pe un teren din apropierea hotelului unde vor fi găzdtiiți.

C. Bărăgan (spadă) si I. Pop (sabie)

campioni republicani de seniori
11 DIN CEI 12 FINALIȘTI AU REPREZENTAT CLUBUL STEAUA...

După mai multe tentative suc
cesive, iată, anul acesta, spadasi
nul Constantin Bărăgan (Steaua) 
a reușit să îmbrace tricoul de 
campion republican. Cu 4 victorii 
în turneul final (5—2 la Popa,
5— 3 la Al. Istrate și P. Szabo și
6— 5 la Pongraț), C. Bărăgan își 
vede împlinită o muncă asiduă, 
desfășurată cu pasiune și răspun
dere, cu o seriozitate care l-au 
impus în elita trăgătorilor noștri.

Momentul decisiv al finalei l-a 
constituit asaltul cu Popa, în care 
proaspătul campion a fost mai 
decis și mai lucid decît adversa
rul său. Ambii înaintea acestui 
asalt aveau cîte o înfrîngere —
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Popa la Szabo (5—1), iar Bărăgan 
la Iorgu (același scor).

O revelație, N. Iorgu, clasat pe 
locul secund, după o „serie" 
foarte bună în partea a doua a 
finalei. Mai mobil și mai puțin 
crispat ca de obicei, Iorgu atestă 
totodată, un salt calitativ, și pe 
planul însușirii unui bagaj teh
nic tot mai bogat. Popa a în
cheiat finala pe locul 3, demon- 
strînd, totuși, că este capabil de 
mai mult.

Clasament: 1. C. Bărăgan 
(Steaua) 4 v., 2. N. Iorgu (S‘eaua) 
3 v., 3. I. Popa (Steaua) 
3 v., 1. Al. Istrate (Steaua) 2 v., 
5. P. Szabo (Steaua) 2 v., 6. A. 
Pongraț (Medicina Tg. M.) 0 v.

în lipsa lui Irimiciuc (în conva
lescență după o tendinită). 'finala 
de sabie a fost la discreția tră
gătorilor de la Steaua. O fina
lă în familie, cîștigată în cele 
din urmă de Ion Pop, fără nici 
o înfrîngere ! El a dispus de A- 
lexe și Nilcă (5—2), Culcea 
(5—3), Oancea și Marin (5—4). 
Cel mai frumos asalt, cel cu 
Marin, cu rezultatul incert pînă 
în ultimele secunde. Pop a de
monstrat o netă superioritate 
pe planul inteligenței, al tacti
cii, apropriindu-și pe merit vic
toria.

Gh. Culcea, pe locul 2, iar C. 
Marin pe 3. Ierarhie firească

Clasament : 1. I. Pop 5 v., 2. 
Gh. Culcea 4 v., 3. C. Marin 3 
v., 4. Al. Nil că 2 v., 5. F.m. Oan
cea 1 v„ 6. Gh. Alexe 0 v.

Tiberiu STAMA

Rapidistul Neagu reia balonul cu capul spre poarta timișoreană. Foto : S. BAKCSY

SITUAȚIE NESCHIMBATĂ
A DIVIZIEI A ’

|N LUPTA PENTRU TITLU
REZULTATE TEHNICE CLASAMENTUL

C.S.M. Reșița
Jiul
Rapid
F. C. Constanta
C.F.R. Cluj
Steagul roșu 
U.T.A.
Sport Club Bacău 
Sportul studențesc

- Univ. Craiova
- „U“ Cluj
- „Poli” Timișoara
- Petrolul
- Steaua
- Politehnica lași
- F. C. Argeș
- Dinamo
- A.S.A. Tg. Mureș

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

ETAPA VIITOARE (9 iunie) : Steaua - Jiul (1-1), Univ. 
Craiova — F. C. Argeș (1—2), Dinamo — C.F.R. Cluj (1—1), 
A.S.A. Tg. Mureș - F. C. Constanța (2—1), C.S.M. Reșița — 
Rapid (0-0), Politehnica lași - U.T.A. (1-3), „Poli" Timi
șoara — Sport Club Bacău (0—0), „U“ Cluj — Steagul roșu 
(0—3), Petrolul — Sportul studențesc (2—1).

Citiți

GOLGETERII: • 20 GOLURI: Adam (C.F.R. Cluj) » 19 
GOLURI : Ncstase (Steaua) ÎS GOLURI : Bălan (Univ. 
Craiova) 16 GOLURI : Mărculoscu (F.C. Constanța), Du- 
mitraehe (Dinamo), I. Mureșan (A.S.A, Tg. Mureș) — 2 
din 11 m • 15 GOLURI : Nestorovici (C.S.M. Reșița) — 1 
din 11 m, D. Georgescu (Dinamo) — 2 din 11 m Ș 14 
GOLURI : Mulțescu (Jiul) — 2 clin 11 m, I. Constantin 
(Sportul studențesc) — 2 din 11 m.

1. UNIV. CRAIOVA 31 18 4 9 57—36 40
2. Dinamo 31 16 7 8 49-32 39
3. Steagul roșu 31 15 7 9 35-23 37
4. F. C. Constanta 31 15 5 11 44-31 35
6. U.T.A. 31 14 6 11 37-38 34
6. F. C. Argeș 31 14 6 11 44—45 34
7. Steaua 31 11 9 11 39-38 31
8. C.S.M. Reșița 31 10 10 11 40-37 30
9. „U“ Cluj 31 11 8 12 34-35 30

10. „Poli" Timișoara 31 10 10 11 36-41 30
11. A.S.A. Tg. Mureș 31 12 6 13 36-46 30
12. Jiul 31 12 5 14 38-36 2»
13. Sportul studențesc 31 11 7 13 39-37 29
14. Rapid 31 9 10 12 29-36 28
15. C.F.R. Cluj 31 9 9 13 34-48 27
16. Sport Club Bacău 31 11 4 16 36-41 26
17. Politehnica lași 31 10 5 16 33-49 25
18. Pbtrolui 31 ’ 9 6 16 29-40 24

S-au încheiat turneele finale ale Diviziei A de handbal

STEAUA (masculin) și I.E.F.S. (feminin)
in pag. 2-3

cronicile 
celor 9 partide 

ale etapei

DIN NOU CAMPIOANE REPUBLICANE
Echipa STEAUA - 

câștigătoarea titlului 
de campioana națio
nală. De la stingă la 

; dreapta, rindul de 
sus : O. Tellman (an
trenor). C. Tudosie, 
St. Birtalan, G. Kic- 
sid, C. Oțelea (antre
nor), Th. Coasă, N. 
Stockl, C. Drâgânițâ ; 
îh rîndul de jos : St. 
Orban, R. Vbina, M. 
Marinescu, A. Dincă, 
C. Capră, Gh. Goran 

j și C. Gațu.

In Municipiul Gheorghe Gheorghiu Dej și la Călărași s-a desfășurat 
ultimul act al campionatelor naționale de handbal (masculin și fe
minin), turneele finale pentru cîștigarea titlurilor de campioane și 
pentru evitarea retrogradării din Divizia A. După trei zile de aprige 
dispute, titlurile au revenit formațiilor STEAUA la masculin și 
I.E.F.S. la feminin. Iată amănunte asupra ultimelor partide.

Municipiul GH. GHEOKGHIU- 
DEJ, 2 (prin telefon). PmictatP 
sîmbătă de un rezultat surpri
ză, Dinamo București — Poli
tehnica Timișoara (11—11), în
trecerile turneului masculin pen
tru locurile 1—4 au programat 
duminică, în ultima zi. două 
partide de mare atracție : 
Steaua — Dinamo șl H.C. Min- 
aur Baia Măre — Politehnica 
Timișoara, discutate pe un te
ren udat intens de ploaie (se-

mănînd foarte mult cu un... 
patinoar).

Băieții lui Oprea Vlase au 
sperat tot timpul în reușită. Au 
fost conduși cu 3—0 și au ega
lat la 4—4. Au avut apoi avan
taj de un punct, dar au fost ega
lați la 5—5 de către steliști. 
Plină de echilibru, partida ne-a 
oferit. în continuare fiică două 
egalități pe tabela de marcat : 
6—6 (min. 54) și 7—7 (min. 59). 

în acest moment, Steaua s-a 
aflat în atac, dar a fost sancțio
nată pentru joc pasiv, iar Di
namo a ratat o mare oeazie 
de gol (prin Dan Marin). Au 
marcat : Kicsid (3). Voina (2), 
Drăgăniță și Gațu pentru 
Steaua, respectiv, Dan Marin 
(3), Filipescu (2), Ștef și Lieu, 
în urma acestui rezultat Steaua 
cucerește titlul pentru a noua 
oară.

încleștare dîrză și în jocul 
dintre Minaur Baia Mare și 
Politehnica Timișoara. Apără
rile atente, forma bună a am-

(Continuare in pag. a 4-a)

ACȚIUNI FERME ÎMPOTRIVA
♦

ORICĂROR TENDINȚE ILICITE 
ÎN EOTBAEBL NOSTRU!

Comunicatul F.R. Fotbal privind 
abaterile și sancțiunile prilejuite 
de tentativa cluburilor C.F.R. Cluj 
și Petrolul de a denatura rezulta
tul jocului divizionar A dintre 
echipele de fotbal F.C. Argeș și 
C.F.R. Cluj a produs o impresie 
puternică in rîndurile jucătorilor, 
conducătorilor de club, antrenori
lor, și in opinia publică interesată 
de activitatea sportivă. Promptitu
dinea și severitatea cu care au 
fost dezvăluite și pedepsite încer
cările de falsificare a unui rezul
tat divizionar arată hotărîrea 
C.N.E.F.S. și F.R. Fotbal de a 
aplica în mod ferm dispozițiile 
regulamentare și a curma de la 
bun început orice încercare de 
falsificare a rezultatelor sportive.

După cum se știe activitatea 
fotbalistică este condusă de un re
gulament de organizare care cu
prinde dispoziții, proceduri, drep
turi, îndatoriri și sancțiuni pentru 
buna desfășurare a campionatelor 
de toate categoriile.

Articolul 180 din acest regulament 
prevede : Secțiile de fotbal care prin 
dispozițiile membrilor conducerii 
lor determină propriile lor echipe, 
pe unul sau mai mulți jucători 
sS nu participe la jocuri sau să 
nu joace la adevărata lor valoare, 

în scopul facilitării victoriei ad
versarului ; fac uz de căi și mijloa
ce ilicite spre a asigura victoria 
echipelor proprii sau propun ort 
acceptă aranjamente în scopul fal
sificării rezultatelor oficiale și im
plicit a clasamentelor, se vor sanc
ționa cu :

— ANULAREA REZULTATULUI 
JOCURILOR :

— RETROGRADAREA DIN COM
PETIȚIA RESPECTIVA A ECHI
PELOR SAU EXCLUDEREA DIN 
CADRELE FEDERAȚIEI ;

— EXCLUDEREA DIN ACTIVI
TATEA FOTBALISTICĂ A CON
DUCERILOR SECȚIILOR ÎN 
CULPA.

în continuare regulamentul împu
ternicește Biroul federal să se 
sesizeze din oficiu și să intervină 
îh toate cazurile în care apreciază 
că spiritul sperrtiv șl principiile de 
etică sînt grav prejudiciate de 
comportarea dubioasă a unor con
ducători de eehipă, antrenori și 
jucători, comportare care pune I» 
îndoială sinceritatea rezultatului 
jocurilor și loialitatea jucătorilor.

Cele mai multe încălcări ale re
gulamentului se petrec în returul

(Continuare în pag. 2—3)



CAMPIONATELE EUROPENE DE BOX PENTRU TINERET

DEBUT PROMIȚĂTOR AL PUGILIȘTILOR ROMÂNI
KIEV, 2 (prin telefon). Celei 

de-a treia ediții a campionatelor 
europene de box pentru tineret i 
s-a creat aici o atmosferă sărbă
torească. Ceremonia' de deschidere 
a competiției a prilejuit, sîmbătă 
seara, la Palatul sporturilor din 
localitate, un adevărat festival 
cultural-sportiv. în acordul fanfa
rei au defilat mai iutii) purtătorii 
steagurilor cluburilor și asociații
lor sportive din oraș, care au adus 
astfel salutul numeroșilor iubitori 
ai sportului din localitate adresat 
tinerilor reprezentanți ai pugilatu
lui european. Apoi au intrat in 
„soenă“ căpitanii echipelor de box 
prezente în întreceri. Drapelul 
țârii noastre a fost purtat de se
migreul Costică Dafinoiu. După ce 
Vladimir Enghibarian a rostit tra
diționalul jurămînt al arbitrilor și 
după ce s-a desfășurat un pro
gram de cîntece și dansuri ucrai
nene a început competiția pugilis- 
țică. Participă 117 sportivi din 18 țări.

în reuniunea inaugurală a evo
luat un singur boxer român : Flo
rian Ghiță. El l-a întîlnit pe fran
cezul Christ Patrick, pc care, la 
ufîrșitul unui meci in care a fost 
mereu superior, l-a întrecut la 
puncte. în ultimul rund, evident 
zdruncinat, după ce a recepționat 
eiteva stingi precise. Patrick a 
fost numărat în picioare. Victoria 
pugilistului român a fost consem
nată de toți arbitrii.

în cea de-a doua reuniune, de 
duminică, au intrat in concurs alți

După Campionatele balcanice de volei

COMPORTARE FOARTE BUNA A ECHIPEI FEMININE 
EVOLUȚII NESATISFĂCĂTOARE ALE CELEI MASCULINE
Așadar, ediția din acest an a 

campionatelor balcanice de votcă 
ne-a adus satisfacția unui frumos 
succes al echipei de fete care a cu
cerit titlul ca urmare a comportării 
sale foarte bune in toate lntîlnirile 
susținute. Fetele noastre nu au 
cedat decît un set — în fața volei
balistelor bulgare, care, după com
portarea bună din turneele de ve
rificare. erau cotate drept favorite*. 
Spre deosebire de alte dăți, echipa 
feminină a României a impresionat 
nu numai prin gradul corespunzător 
de pregătire, ci și prin puterea de 
mobilizare și de concentrare în mo
mentele cheie ale celor mal impor
tante întîlniri, prin dorința de a-și 
înscrie în palmares un succes de
plin. Pentru acesta, pentru frumoasa 
impresie pe care au lâsat-o publi
cului atenian și specialiștilor pre- 
zenți in sălile „Sporting* și „21 A- 
prilie**, se cuvine să adresăm com
ponentelor lotului național de se
nioare felicitările noastre.

Așa cum am anunțat în numărul 
precedent al ziarului, formația mas
culină a tării noastre, a cărei va
loare reală o indica ca favorită 
indiscutabilă a competiției, a fost 
depășită atît de principala adver
sară (echipa Bulgariei), cit și de re

HIPISM
INSATISFACȚIILE CONTINUĂ
Intenția celor ce alcătuiesc progra

mul reuniunilor, de a introduce de 
fiecare dată și o alergare-grupă. 
constitute o măsură deplin lăuda
bilă. Totuși, ca să albă eficiență, o 
asemenea măsură impune concuren- 
filor să plece grupați. Totala lipsă 
de disoemămînt a starterulul de a 
da plecările' brambura face mereu, 
tosă, ca acest gen de curse să fie 
orice, afară de curse-grupă ! Cu sal
turi mari de valoare — la nivelul 
recordurilor bineînțeles — Strana. 
Fala șl în special Parada, care, ori
cum, a demonstrat cît de fals a 
mers la debut.

REZULTATE TEHNICE : Cursa I 
— Săltița (N. Gheorghe) 40,4, Orieta, 
simplu 12. ordinea 38. Cursa 2 — 
Hemiona (A. Brailovschi) 44. Cole- 
tăria, simplu 2, event 35, ordinea 8, 
Cursa a 3-a — Strana (Tr. Dinu) 
32,6, Ocnaș, simplu 4, event 15, or
dinea 49, trțplucîștigător 390. Cursa 
* 4-a — Sfătoasa (Al. Nacu), 31,2, 
‘Aroma, simplu 2, event 12, ordinea 
>15. Cursa a 5-a — Fala (I. Geor
gescu) 32,1, stacan, simplu », event 
16, ordinea 31, tripluciștigător 71. 
Cursa a 6-a — Jug (G. Tănase) 28,4, 

. Hațegana, simplu 2, event 35, ordi
nea 40, triplucîștigător 61. Cursa a 

„3-a — Rîs (Gh. Avram). 27.6, Orion, 
Soia, simplu 2, event 11, ordinea 49, 
ordinea triplă 359. Cursa a 8-a — 
Odiseu (Al, Nacu) 26,9. Robson, sim- 
pliu 9, event 33, ordinea 116, trlplu- 
etșUgător 148. Cursa a 9-a — Parada 
'<A, Brailovschh 31.3, lezura. simplu 
6, event 182, orduTSa 14. Pariul aus- 

.'W4ac ridicat la suma de lei 22 246. 
a fost cîștigat de o combinație cu 
șapte cal a lei 11123 și de 6' com
binații cu 6 cai a lei 1 853 fiecare

Niddy DUMITRESCU

PRONOSPORT
I. C.S.M. Reșița — Unix, Cv. 1

II. Jiul - Cluj 2
III. Rapid - Poli. Tim. X

IV. F. C. Constanța - Petrolul 1
V. C.F.R. Cluj — Steaua 1

VI. St. roșu - Poli, lași 1
VII. U.T. Arad - F.C. Argeș X

vili. S.C. Bacău —. Dinamo 1
IX. Oțelul Galați - F.C. Găleți 2

Vict. Roman — C.S.M. Suceava 1
’ ^az metan ~ Dinamo Slatina 1
Vulturii Lugoj - C.F.R. Tim. 1

Kill. Olimpia Oradea — Unirea Arad 1 
frOAd de cistiguri 372.804 lei. I 

trei pugiliști români : Miță Robu. 
Carol Hajnal și Damian Cimpo- 
ieșu. La categoria muscă, N. Robu 
l-a avut ca adversar pe scoțianul 
John BambricI4> tur tînăr hotărît 
să-și apere cu strășnicie șansele, 
mai ales că posedă și o medalie 
de bronz a ultimelor campionate 
europene de seniori, de la Belgrad. 
Reprezentantul nostru, cu o pre
gătire’ fizică exemplară, l-a do
minat timp de 8 minute pe tînă- 
rul scoțian, silindu-1 chiar să as
culte de două ori numărătoarea 
arbitrului. învingător prin aban
don : Niță Robu.

în partida imediat următoare, 
au urcat treptele ringului ușorii 
Carol Hajnal și Giuseppe Carbo 
(Italia). Adversarul sportivului ro
mân, destul de tehnic, a fost de

în Divizia A la popice

S-AII ÎNCULIĂI ÎNTRfCIRItt ÎN «Lt PAIRII SIRII
Sîmbătă și duminică s-a disputat 

ultima etapă a campionatului Diviziei 
A la popice, femei și bărbați. Pe pri
mele trei locuri în serii — echipe 
care vor participa, la sîîrșitul acestei 
săptămîni, la turneul final pentru de
semnarea campioanelor — s-au clasat: 
FEMEI, seria Sud — Rapid Bucu
rești, Gloria București și Laromet 
București; seria Nord — Voința Tg. 
Mures, Voința Cluj si Voința Craiova; 
BARBATI, seria Sud — Constructorul 
Galați, Gloria București și Rafinăria 

prezentativa Greciei ’ Pentru acest 
eșec — primul în istoria confruntă
rilor dintre voleibaliștii români șl 
oei eleni — reprezentativa noastră 
nu poate fi în nici un fel scuzată. 
Am cerut, totuși, la eiteva minute 
după încheierea Campionatului bal
canic, unele explicații lămuritoare 
de la antrenorul federal Ștefan Ro
man, care ne-a spus, la telefon, că 
evoluția modestă a echipei mascu
line (clasată pe locul trei !> se da
torează în principal unei oboseli 
evidente a tuturor jucătorilor, acu
mulată în perioada pregătitoare. 
Din această cauză, remarca Roman, 
nu s-a putut realiza un joc comb*- 
nativ (nici în sistemul tactic 5-rl. 
nici în cel 4+2). elementele teh
nice (îndeosebi preluarea) au pre
zentat un grad neobișnuit de impre
cizie.

fMkJKlACTI/-* X REUNIUNE INTERNAȚI- GIMNASTICA ONALA. La Timișoara 
s-a desfășurat meciul dintre echipele de 
gimnastică modernă ale României și Bul
gariei. Oaspetele au cîștigat cu 141,75 — 
141,40 1 Primele clasate la individual com
pus : Krasimira Filipova (B) 29,45, Rodica 
Pintea (R) și Miaden Zaharieva (B) 28,20. 
Pe aparate victoria a revenit celei mai în 
formă gimnaste bulgare, Filipova (pan
glică 9,80, minge 9,80, cerc 9,85). Conco
mitent, a avut loc un concurs bilateral Ro
mânia (tineret) — Tunisia, la masculin. 
Sportivii români au cîștigat cu 266,65 — 
241,45. Primii trei clasați la individual 
compus : Radu Branea 53,90, Ion Checi- 
cheș 53,30 și Sorin Cepoiu 52,90 (toți din 
echipa României).

UI IC RV CAMPIONATUL DIVIZIEI A. 
partida centrală a etapei a 

XX-a s-a disputat la Năvodari, intre Chi
mia ți Steaua. A fost un meci de mare 
luptă, cu multe faze spectaculoase, cîști
gat în cele din urmă de formația bucu- 
reșteană cu 19—17 (13—7), mult mai matu
ră, mai lucidă, nu însă fără a fi scu
tită de emoții. Campionii au dominat în 
prima parte a reprizei I, valorîficîndu-și 
superioritatea prin încercările realizate de

ACȚIUNI FERME ÎMPOTRIVA ORICĂROR TENDINȚE ILICITE
(Urmare din pag. I)

campionatelor. Unele echipe în 
luptă pentru evitarea retrogradării, 
sau chiar acelea aflate in disputa 
pentru titlu, solicită, pe diferite 
cai, puncte de la acele echipe care, 
fiind situate în partea de mijloc a 
clasamentului, nu mai au nimic 
de cîștigat sau de pierdut.

Așa s-a petrecut situația și în 
cazul meciului F.C. Argeș — C.F.R. 
Cluj. Antrenorul echipei clujene, 
dr. C. Radulescu a solicitat, în 
dimineața meciului, de la conduce
rea clubului piteștean un aranja
ment pentru obținerea de puncte. 
Fostul președinte, al clubului F.C. 
Argeș, P. Rapaport a acceptat dis
cuția. în același timp, clubul Pe
trolul prin președintele său Gh. 
Urich, a încercat să stimuleze 
echipa F.C. Argeș pentru a-și a- 
păra cu dîrzenie șansele de victo
rie în meciul cu C.F.R. Cluj, ceea 
ce i-ar fi fost util Petrolului. Iată 
deci cum două echipe periclitate 
de retrogradare au încercat, fie
care în felul său, să obțină un 
avantaj ilicit.

Sancțiunile F.R. Fotbal sînt cu
noscute. în plus, biroul F.R.F. a 
luat următoarele măsuri împotriva 
vinovaților : 

pășit mai ales din punct de vedere 
fizic, cu repetate lovituri directe 
care și-au atins de fiecare dată 
ținta. învingător la puncte : Carol 
Hajnal (România).

La categoria semimijlocie, Da
mian Cimpoieșu l-a întîlnit pe 
englezul de culoare Kirk Lain, de 
care a fost învins prin abandon 
(rănire la arcada dreaptă). în pri
mul minut al rundului doi.

în programul de luni figurează 
și meciurile boxerilor români : 
Paul Dragu — Alișanovici (Iugo
slavia). Constantin Buzduceanu — 
Lietaer (Franța) și Costică Dafi
noiu — Bohus (Ungaria). Marți, 
Niță Robu îl va intîlni pe Ribakov 
(U.R.S.S.). iar Hajnal, miercuri, 
pe Ștefanov (Bulgaria).

Petre HENȚ

I
I
I
I

Teleajen Ploiești ; seria Nord — 
voința Cluj, Jiul Petrila și C.F.R, 
Tg. Mureș.

Următoarele formații au retrogra
dat : feminin, seria Sud — Petro
lul Băicoi și Voința Galați; seria 
Nord — Voința Mediaș și Derula- 
gant Tg. Mureș ; masculin, seria 
Sud — Constructorul București și 
Victoria Bod ; seria Nord — Indus
tria sîrmei Cimpia Târzii și Voința 
Tg. Mureș.

lată rezultatele înregistrate în 
etapa a XVIU-a :

I
I
I
I

FEMININ : Voința București — 
Metrom Brașov 2360—2333 p d; Ceta
tea Giurgiu — Voința Constanța 
2320—2281; Rapid București — Laro- 
met București 2302—2310 pd; Voința 
Ploiești — Petrolul Băicoi 2278—2266 
p d : U.T. Arad — C.F.R. Tg. Mu
reș 2190—2053 p d : Voința Oradea 
— Hidromecanica Brașov 2327—-2318 
p d ; Voința Galați — Gloria Bucu
rești 2336—2418 p d ; Voința Tg. 
Mureș — C.S.M. Reșița 2456—2344 
p d ; Voința Mediaș — Voința Cluj 
1961—2195 p' d : C.F.R. Tg. Mureș — 
Voința Tg. Mureș 2390—2440 p d 
(din etapa a XVH-a) ;

I
I

MASCULIN : Constructorul Bucu
rești — Petrolul Ploiești 5003—3036 p 
d : Victoria Bod — Dacia Ploiești 
4574—4817 p d ; Lemnul Satu Mare 
— Minaur Baia Mare 4750—4718 p d ; 
I.C. Oradea — Industria sîrmei Cim
pia Târzii 4877—1725 p d; Electrica 
Sibiu — C.F.R. Tg. Mureș 5250-4847 
p d ; Constractorul Galați — Gloria 
București 5492—5072 p d ; Flacăra 
Cimpina — Rapid București 5419— 
5209 p d : Voința Cluj — Voința Tg. 
Mureș 5159—4861 p d : Rafinăria Te
leajen Ploiești — Voința București 
4929—4772 p.d.. Jiul Petrila — C.F.R.TÎ-
mișoara 5251—4365 p.d.

Teieașă șl Budică, ultima transformată de 
Durbac. Gazdele reușesc să reducă din 
handicap prin excelentul Zamfirei* 
cu (l.p., încerc.). Scorul reprizei este 
stabilit de Durbac, în urma unei lovituri 
de pedeapsă. După pauză, Chimia a avut 
o încercare reușită prin Ștefan, dar Stea
ua și-a mărit avantajul prin Radu Jonescu 
(încerc.) și Durbac (transf.). Cu eiteva mi
nute înainte de final, o încercare a lui 
Cri stea, transformată de Zamfirescu, sta
bilește rezultatul partidei. Arbitrul D. Gri- 
gorescu - depășit de miza jocului. (G- 
RAEȚCHI). Alte rezultate : GRIVIȚA RO
ȘIE - GLORIA 14-3 (7-3). Au marcat : 
Paviovici (2 încerc.), Simion (l.p.), Țibu- 
leac (l.p.) pentru Grivița, respectiv Briceag 
(l.p.) (O. Guțu - coresp.), SPORTUL
STUDENȚESC - ȘTIINȚA PETROȘANI 15-9 
(0—3). Au marcat : lordănescu (2 I. p., 
transf.), Nicol eseu (l.p.c.), Paraschiv (în
cerc.), pentru Sportul, respectiv Fălcușa* 
nu (l.p.c., transf.), Stânculescu (încerc.) 
(R. C. Pop - coresp), AGRONOMIA 
CLUJ - UNIVERSITATEA TIMIȘOARA 6-0 
(3—0). A marcat : Balint (2 l.p.). (1. Po- 
col - coresp), RULMENTUL - POLITEH
NICA IAȘI 11-3 (4-3), DINAMO - VUL
CAN 41-4 (15-4), FARUL - C.S.M. SIBIU 
25—12 (6-6).

I

I
I

I
I
l

1. — Antrenorul dr. C. Radules
cu (C.F.R. Cluj) nu mai are drept 
timp de un an să antreneze echipe 
de fotbal. Se recomandă consiliu
lui de conducere al asociației spor
tive C.F.R. Cluj eliberarea din 
funcție a președintelui secției de 
fotbal a asociației, V. Dragomires- 
cu.

2. — Se recomandă consiliului 
de conducere al clubului F.C. Pe
trolul eliberarea din funcție a pre
ședintelui clubului Gh. Urich. în 
același timp acesta a fost scos din 
funcția de președinte al colegiului 
divizionar A al F.R.F. iar calitatea 
de membru al biroului F.R. Fot
bal va fi discutată la prima ple
nară a comitetului federal.

3- Se ratifică hotărîrile plenarei 
clubului F. C. Argeș privind scoa
terea din muncă a președintelui 
activ al clubului P. Rapaport ; și 
a unui membru din biroul de con
ducere, M. Găiseanu, care, ca și 
P. Rapaport, a acceptat discutarea 
propunerii făcute de C.F.R. Cluj; 
avertisment antrenorilor St. 
Coidum și T. Dima pentru slaba 
muncă de educație desfășurată cu 
componenții lotului de fotbal al 
clubului.

Acest caz petrecut la Pitești, în
cercările de aranjamente, de de-

I LIDERUL A AVUT PARCĂ PICIOARE DE... PLI
e>$.M.REîlî«țj2(l)
UNiV.CRAIOVA 1(0}

data
Si 

aici,

apă
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REȘIȚA, 2 (prin telefon)
Cam 7 000 de suporteri craioveni 

luaseră drumul Reșiței, convinși 
că favoritii lor vor obține cel pu
țin o remiză. își bazau speranțele 
pe absența din „ll“-Ie reșițean a 
lui Beldeanu și Doru Popescu, 
suspendați pentru cartonașe galbe
ne, dar cînd au văzut ploaia abă
tută peste oraș de două zile, au 
început să apară și îndoielile. Exis
tau eiteva antecedente de 
recentă, la Constanța și Cluj, 
ploaia n-a iertat pe lider nici 
la Reșița.

Sub perdeaua continuă de 
și pe un teren alunecos, apărarea 
baspe a avut parcă picioare de 
plumb, gafind nepermis de ușor și 
de des in atîtea faze simple. Din 
șirul acela de erori. gazdele — 
care au jucat azi foarte bine, în 
pofida improvizațiilor — au fruc
tificat numai două, deși Velea și 
Bâdin mai oferiseră eiteva mingi 
de gol. Două greșeli insă decisive ! 
Prima in min. 41, cînd Berneanu 
și Boc s-au invitat la o minge oa
recare, 
car» ratase în prealabil dona ocazii 
bune — a înscris, de la oca. 10 m, 
cu un șut tare, la care Oprea a 
atins mingea. Al doilea gol a fost 
înscris de Florea (min. 52), după 
o cursă lungă, dar el este și „ope
ra- Iui Velea care a ezitat aproa-

au ezitat, și Nestorovici —

I

VICTORIE DIFICILĂI
I
I
I
I

Stodion „1 Mai": teren foarte 
bun; timp frumos ; spectatori a* 
proximativ 12 000. A marcat : 
MĂRCULESCU (min. 53). Raport 
de cornete : 10-3. Raportul șu
turilor la poartă : 18—3 (pe spa- 
țiul porții ‘ 7—2).

F.C. CONSTANȚA : Ștefănescu 
8 — Ghircâ 8, Antonescu 9, Bă- 
losu 7, Nistor 7—1. Constanti- 
nescu 7, Vigu 7 — Tânase 
culescu 7. Caraman 7, 
(mîn. 66 Turcu 6).

PETROLUL : Marinescu

8. Măr-
Lică 7

7 
Gruber 8, Crîngașu 8, Ciupitu 8, 
Popa 8 — Dobre 6, îstrâtescu 5 
(min, 60 Rădulescu 6), Angelescu 

- - - - țmjn.I

I

6 — Zamfir 7, Pirvu 5 
Dincuță 6), Pisau 5.

A arbitrat

și I. Urdea
Cartonașe 

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

LIMONA 
N icul eseu

GH.
la linie C.
(tcțl din București), 

galbene : POPA,

roșii ; PISAU. 
Petschovschi ;

CONSTANȚA, 2 (prin telefon)
După fizionomia partidei, echipa 

ploieșteanâ se poate declara ne
dreptățită, gîndindu-ne la faptul că 
a dat o replică bună formației de pe 
litoral. Oaspeții au venit la Constan
ța mjzînd totul pe o singură carte : 
apărare organizată și 
lansare pe contraatac a 
tacanți. Dacă fundașii 
frunte cu „centralii*4

încercări de 
celor trei a- 
petroliști. In 
Crîngașu și

naturare a rezultatelor, de obține
re de puncte pe căi nesportive, 
nepefcmise. arată că nu a fost in
staurat în toate cluburile și aso
ciațiile sportive climatul sănătos, 
combativ față de orice manifesta
re care contravine eticii socialiste, 
normelor de conduită cetățeneas
că și ale vieții sportive așa cum 
cere Hotărîrea C.C. al P.C.K. din 
anul 1973, privitoare la dezvolta
rea continuă a educației fizice și 
a sportului. Faptul că abaterile de 
la regulamente și de la morala 
sportivă, de la etica socialistă, au 
fost săvîrșite de antrenori și con
ducători de cluburi, adică tocmai 
de aceia care au un rol preponde
rent în educarea sportivilor arată 
că forurile superioare acestora nu 
au exercitat o îndrumare și un 
control eficient în aplicarea mă
surilor care decurg din hotărîrile 
și documentele C.C. ai P.C.R., din 
îndrumările C.N.E-F.S. privind a- 
sigurarea în rîndurile sportivilor 
a disciplinei ferme, ordinii exem
plare, cinstei și corectitudinii, în
tăririi exigenței, intensificării pre
ocupărilor pentru educarea politi
că, moral-cetățenească a tuturor 
sportivilor. în această direcție 
este de apreciat atitudinea intran
sigentă pe care au luat-o orga
nele de partid și. de stat din Pi-

Dorr-anului : te*en bun, alunecos; ftavp
Au marcat: NESTOROVICI (min. 41», FLO«£« - 
62). Raport de camere : 11-7. Raportul ;

Stadion Valea 
aproximativ 22 000. 
OBLEMENCO (min. 
19—15 (pe spațiul porții : 30—10).

C.S.M. : Constantin 8 — Rednie 7, Georgevici 9, Olog—s- 
- Roșea 7, Bora 6 — Atodiresei 6. Voinea 8, Nestorovici 7 {»■■■ 
Florea 8,

»U“ : Oprea 7 — Velea 4, Boc 6. Deselnicu 8. Berrreo—. 
(min. 62 Bâdln 5), Bălăci 6 (min. 52 Ivan 7) — Niță 6. As >* s 
8, Țarolungă 6.

A arbitrat : NICOLAE CURSARU (Ploiești) * * * » ’o 
(Vaslui) ți V. Topan (Cluj).

Cartonașe galbene : NIȚA,
Trofeul Petschovschi : 10,

La tineret-rezerve : 9—0,

F

doilea gol 
6ă forțeze 
multă in- 
cratoveni, 

repriză

pe 20 m să degajeze lateral.
Abia după acest al 

primit, liderul a început 
reduta adversă cu mai 
sistență. Dar atacanții 
care avuseseră în prima 
două ocazii (Țarălungă trage de la 
4 m afară în min. 23 : în min. 43 
Oblemenco șutează excelent, dar 
portarul Constantin scoate in cor
ner), nu au și luciditatea necesară 
și nici nu participă cu toată 
echipa la travaliul egalării. Oas
peții vor reduce totuși din handi
cap prin Oblemenco (min. 62, de 
la un metru, după ce balonul a- 
tinsese bara opusă) și vor fi la 
cițiva pași de egalare, dar șutul 
lui Deselnicu, de la numai 8 m, 
a fost apărat de Constantin. în 
min. 66.

Final fierbinte în care și gazde
le contraatacă periculos, dar Ato
diresei trage în bară (min. 72), iar 
Voinea ezită in penultimul minut.

Mircea M. IONESCU

PLOAIE
STEAGUL MSl
POLI IAȘI

I

F.C. CONSTANTA 1(0) 
FHROLULi

BRAȘOV, 2 b—
Meci aspru ae .

Timpa, pe 
aspru, echipete 
.teri — pe un «er? 
noar din cauza t • 
ținerea puncteJw j 
puse in joc. Cua 
speranțe îndrec—. 
în Cupa U.E.F A . 
te bine partida am 
bă, rapid st ".arw 
adversari să ,--r- . 
le pentru a itk-. ; 
poarta lui 
tea, in prunele O 
au reușit trei pr
oaspeților prin 
(min. 2) și Gt>—t“i 
ar fi putut 
plasă, dar Co-a 
prin plonjoanc 

mai echi-.ăe» 
Romilă II • < 
la poarta Pa 
imediat. Rara

bună ovăz* Spr» 
spiritele s-as u.s—t 
accidentării fw 
Micloș. dar c«4 sw 
tonaș galben * 
urma faultul»- tsa 
Andreescu 
roșu a atacat 
și Costaș s-a

Ciupitu, au jucat, am putea spune, 
fâră greșeală, ceilalți echipieri nu au 
reușit să se situeze la nivelul aces
tora, nerespectînd în mod corespun
zător sarcinile de joc. Și probabil că 
Petrolul ar fi putut obține punctul 
propus, fără una din puținele gre
șeli în apărare, cea din min. 53, cînd 
Caraman s-a infiltrat pe partea drep- 
tă a terenului, pînă la limita supra
feței de joc, a trimis o pasă surprin
zătoare cu căi cilul spre Tănase, care 
a centrat direct, și Mărculescu 
a reluat din apropiere balo
nul cu capul în plasă. Pînă atunci, 
puținele ocazii de gol au alternat la 
ambele porți. Deși superioritatea teri
torială au avut-o gazdele, Istrătescu 
(min. 19) și Pirvu (min. 20), singuri 
în careu numai cu Ștefănescu, au 
ratat deschiderea scorului. Pentru 
constănțeni, singurul i, beneficiar*’ 
al unor ocazii mai favorabile a fost 
Mărculescu (min. 5 și 16) oare a șu
tat din apropiere, dar portarul Ma
rinescu a respins în corner. După ce 
Petrolul s-a văzut condusă, a ieșit cu 
tot efectivul la atac, lăsîndu-se des
coperită în apărare și n-a lipsit mult 
ca Mărculescu (min. 84) și Turcu 
(min. 88) să majoreze scorul, care 
n-ar fi reflectat just raportul de for
țe de pe teren, mai ales că oaspeții 
au făcut risipă de energie, într-o în- 
tîlnire în care nici o clipă nu s-au 
împăcat cu gindul înfrîngerii.

Gheorghe NERTEA

pro- 
făcu- 
sanc-

»■

JOCNEM

tești față de aranjamentul 
pus, de a dezvălui tentativa 
tă de C.F.R. Cluj și de a lua___
țiuni împotriva acelor membri ai 
conducerii clubului F. C. Argeș 
care au acceptat o asemenea dis
cuție.

Iată de ce este absolut necesar 
ca organele C.N.E.F.S., ca și ace
lea ale organizațiilor de stat și 
obștești cu atribuții și responsa
bilități în sport, F. R. Fotbal, con
ducerile cluburilor și asociațiilor 
sportive să aplice în mod ferm 
hotărîrile de partid, prevederile 
normelor de etică și echitate so
cialistă, să se conducă după re
gulamente sportive, să instaureze 
o atmosferă de combativitate față 
de orice tendință negativă in miș
carea sportivă.

Sîntem convinși că lecția bine 
meritată primită de cluburile și 
persoanele sancționate pentru 
gravele abateri săvîrșite cu prile
jul meciului de fotbal F. C. Argeș- 
C.F.R. Cluj, constituie în același 
timp un sever avertisment pentru 
toți aceia care ar mai încerca pe 
viitor să denatureze prin orice 
mijloace rezultatele sportive. 
Sperăm în același timp că vom fi 
scutiți, pentru acest sfîrșit de 
campionat și pentru viitor, de a- 
semenea tentative condamnabile.
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FĂRĂ DREPT DE APEL
C.F R. CLUJ 4tt)
STEAUA 0(0)

•CLUJ, 2 (prin telefon)
C.F.R. a abordat întâlnirea cu o 

hotărâre care a surprins evident 
echipa oaspe. Drept urmare, acțiu
nile la poarta lui Iordache se suc
ced cu repeziciune și cu un grad 
mare de periculozitate, una dintre 
acestea aducând, în min. 11, și des
chiderea scorului. Autor — Adam, 
care a reluat, în plasă, din voleu 
centrarea lui Roman. Steaua echili
brează curînd jocul, combină mal 
mult, are chiar câteva perioade 
scurte de dominare, dar atacanții 
săi pătrund cu greutate prin siste
mul defensiv bine organizat al clu
jenilor, al cărui component! apelea
ză, uneori, și la mijloace rugbysti- 
ce. Oarecum înxpotriva cursului jo
cului, în min. 22 gazdele înscriu 
din nou, dar golul este anulat de 
arbitru pentru infracțiune în atac. 
O altă fază care a stârnit comenta
rii dar și proteste nejustificate ale 
publicului, a fost aceea din min. 
32 cînd la șutul lui Țegean de Ia 
distanță Iordache a scăpat balonul 
din mână, dar l-a prins mal înainte

Stadion 
cu apa ; 
spectatori. 
Au marcat : ADAM (min. 11, 62, 
65) și PETRESCU (min. 86). Ra
port de corneie : 9—2. Raportul 
șuturilor la poartă : 
spațiul porții : 16—5).

C.F.R. : McTdovan 7 
Dragomir 7, Szoke 7, 
- M. Bretan 9, Țegean 8, Vișan 
7 (min. 46 Moga 7, min. 73 Boca 
7) — L. Mihai 8. Adam 9, Petres
cu 9.

C.F.R. ; teren 
timp, ploaie 
aproximativ :

îmbibat 
și vînt : 

10 000.

23-9 (pe

- Lupu 7, 
Romart 7

STEAUA : lotdache 6 - Sdtmă- 
reanu 6 (min. 90 Marinescu), 
Someș 6, Smarondache 6, N. lo- 
nescu 7 — Ion Ion 6, lovănescu 6, 
Tâtaru 5 (mîn. 56 Râducanu 5) 
— Nâstase 5, lordânescu 6, Radu 5

A arbitrat 
ra) A ★ A ★ 
libar (Pitești) 
stanța).

Caitonașe 
NE5CU.

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

G. BLAU (Timișoa- 
★, • la linie I. Chi* 

șî Gh, Ispas (Con-

galbene ; lORDA*

I

CARTONAȘE

UN MECI PENIBIL, CU SCENE UNICE
CARE AU INFLUENȚAT SI SCORUL

9 99
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Stadionul Tineretului ; teren 
moale, alunecos : timp ploios ; 
spectatori, aproximativ 7 009. A 
marcat : ȘERBĂNOIU (min. 70. 
din penalty). Raport de corner»: 
12—2. Raportul șuturilor la poor* 
tă 14—3 (pe spațiul poițli 7—1).

STEAGUL ROȘU : Purcaru 7 - 
Hîrlab 7, Jenei 8, M. O Ițea nu 7, 
Anghefini 8 — Șerbănoiu 8, Ca
dar 7, Ghergheli 7 — Anghel 
(min. 42 : Papuc 7), Pescaru 
Gyorfi S.

POLITEHNICA s Costa? 9 
Sofian 7, Toacă 8, Stoicescu 
Micloș 4 — Romiiă II 7, Romilă 
I 8, Marica 7 — Incze 6 (min. 76; 
Anton), Andreescu 8 (min. 82 ; 
Spirea). Ailoaie 6.

A arbitrat V. PĂDUREANU 
★ ★ ★ ★. la linie K. Ghemigean 
(ambii din București) și C. Pru- 
sac (Botoșani;.

Cartonașe galbene : PURCARU, 
INCZE, PESCARU, MICLOȘ. RO- 
MILĂ II.

* Cartonașe roșii : MICLOȘ. 
Trofeul Petschovschi
La tineret-rezerve :

9.
1-1

7
7,

8.

(1-1).

min. 70,în
o pasă bună

. deschiderii scorului, 
însă, Gyorfi, primind 
de la Cadar, l-a driblai pe Sofian, 
a intrat în careu, unde a fost 
faultat. Arbitrul a acordat penalty 
pe care Șerbănoiu l-a transformat. 
Ieșenii au contestat decizia condu
cătorului de joc, care, în continua
re, a fost obligat — pentru pro
teste și faulturi repetate — să a- 
rate alte patru cartonașe galbene 
și unul roșu.

Laurențiu DUMITRESCU

m DUPĂ PAUZA

doua

adversarul,- RADU a egalat scorul 
(min. 65), fructificînd o pasă a lui 
Troi. Și, în continuare, cu toate că 
l-a eliminat pe Radu, arbitrul Sttn- 
can a pierdut jocul din mină. U.T.A.

- a dominat dar cei care au ratat o 
mare ocazie au fost piteștenii (min. 
81 — Dobrin). Două minute mai tir- 
ziu, un fault clar al lui Nedelcu a- 
supra lui Kun a rămas nesancționat. 
U.T.A. a ratat victoria, în min. 88, 
(Broșovschi), iar agitația de pe te
ren s-a transmis și tribunelor.

partide. 
>r ince
rte la o 
anei u- 
tcuce a 

■I pe- 
ln pri

ituri la 
21. Do- 
□rime- 

■renit în 
. .scorul

Mircea TUDORAN

fcst par- 
m cu o

. I ■ ex- 
sco- 

re a spe- 
Ol te a - 
roituri

de a depăși linia porții. In finalul 
reprizei. Steaua are o mare ocazie 

, de egalare, însă N. Ionescu, pătruns 
în careu, este obstrucționat și nu 
se acordă nimic.

Tn partea a doua a întâlnirii, gaz
dele atacă dezlănțuit și după un 
asediu prelungit la poarta lui Ior- 
dache înscriu de două ori în decurs 
de trei minute (62 și 65) prin Adam, 
în faze în care acesta a speculat 
prompt două gafe ale apărării mi
litare. Din acest moment, pe teren 
nu mai este practic decît o echipă, 
a C.F.R.-ului, care evoluează exce
lent și profită până la capăt de ero
rile apărătorilor adverșl. Ceferiștii 
mai înscriu, astfel, încă un gol, în 
min. . . ‘
abțin o victorie fără drept de apel»

Mihai IONSSCU

Ceferiștii

85. prin Petrescu și, în final,

BACÂU, 2 (prin telefon)
Meciului propriu-zls îi vom rezer

va numai cîteva rînduri, strict nece
sare pentru amatorii cronicii în si
ne. Prima repriză, foarte disputată, 
a prezentat o încleștare totala a for
țelor, dar lupta a fost sportivă, ne- 
înregistrîndu-se decât intrările dure 
ale lui Sinăuceanu la Lucescu și pro
testele lui Diiîu la deciziile arbitrului, 
fapt pentru care bucureșteanul a 
primit un cartonaș galben. Gazdele 
au dominat net teritorial, însă Di
namo a contraatacat deseori pericu
los. obținînd o suită de comere. a<șa 
cum a fost situația din m.in. 26, cînd, 
după trei comere consecutive, exe
cutate de Lucescu, la ultimul DU- 
MITRACIIE a reluat cu capul hi 
plasă.

Repriza a doua va rămîne una din 
cele mai penibile .ale acestui cam
pionat, oferind scene cum rar se pot 
vedea pe terenurile de fotbal. In 
min. 57, Dinamo înscrie pe contra
atac prin Radu Nunweiller, dar ar
bitrul va anula golul în condiții pe 
care le vom explica mai jos. Gaz
dele vor egala in miii. 79 pxân DEM- 
BROVSCHI, care a reluat, cu capul, 
în plasă, o centrare a lui Bâluță, și 
vor marca golul victoriei, în min, 83, 
prin Pană, care a șutat violent sub 
bară : 2—1. O victorie pentru care 
băcăuanii au luptat cu o energie su
perbă, dominând copios, dar care 
nu-i poate absolvi de gesturile de 
gravă nesportivitate pe care le-au 
comis. Iată faptele... în acel min. 57, 
de care pomeneam, I.ucescu porneș
te pe contraatac și Nunweiller mar
chează. Arbitrul de tușă, Vladimir 
Trifu, aflat pe aceeași linie cu lai- 
cescu și, în continuare, pe desfășu
rarea fazei, nu semnalizează vreo 
infracțiune și arbitrul de centru va-

SIMPLU Șl EFICACE

PETROȘANI, 2 (prin telefon)
suporterii 

Aproximativ 
au suportat o

rece, dar n-au 
urmărească un 

aplaude succesul 
din

e-Dezamăgire printre 
chipei din Petroșani. 
3 000 de spectatori, 
ploaie sicîitoare și 
avut satisfacția să 
joc bun sau să t.. 
echipei favo-rite. Partida a fost, 
punct de vedere tehnic și specta
cular, de un nivel mediocru. Sta
rea timpului și a terenului a influ
ențat, desigur, randamentul jucăto
rilor, dar erorile, mai ales de ordin

Stadion Jiul; teren : moale, a- 
lunecos; timp : a plouat toren
țial ; spectatori aproximativ 3 000. 
Ău marcat : FANEA (min. 14). 
8AR9U (mîn. 47), LIBARDI (min. 
86). Raport de comere : 7-3. Ra
portul șuturilor la poartă : 16—6 
(pe spațiul porții : 8—2).

JIUL : I. Gabriel 7 *’ '
Tonca 6, Stocker 8, 
Naghi 6, Libardi 6
Mulțescu 7, Roznai 5, Stoichiță 
5 (min. 46, G. Stan 6).

CLUJ : Lăzăreanu 8 -
Porațchi 7, Pexa 8, Matei 7, Cîm- 
peanu 7 — Hurloi 6, Fanea 6, 
Anca 6 - Uifăleanu 7 (min. 60, 
Suciu 5), Coca 6, Barbu 7.

A arbitrat C. ............
★ ★ ★ “Ar, la linie S. 
și A. Pîrvu (toți din

Cartonașe galbene : LIBARDI. 
Trofeul Petschovschi :
La tineret-rezerve : 0-1 (0-1)

— meciul s-a jucat la Aninoasa.

tactic (ne referim la gazde), nu au e. 
nici un fel de justificare. Echipa 
din Petroșani a dominat medul, dar 
confuziile, ezitările, starea de ner
vozitate șl forma slabă a unor ju
cători au privat echipa de un re
zultat favorabil. Oaspeții au dat o 
adevărată lecție de orientare tactică. 
Pe un teren moale și alunecos, ei 
au renunțat la zona de mijloc. In
terminabilului joc de pase al gaz
delor, studenții i-au răspuns cu un 
joc de apărare, din care, cu o pasă 
lungă, au contraatacat periculos. 
Așa au marcat *F ane a (min. 14) și 
Barbu (min. 47). Primul a primit 
mingea de la Uifăleanu și a șutat 
imparabil, fără preluare, de la 20 m, 
iar Barbu, deschis lung de același 
Uifăleanu, din terenul său, a profi
tat de greșeala de plasament a 
apărătorilor, a sprintat și a trj- 
mis pe lângă portar. Localnicii au 
înscris cînd jocul era practic în
cheiat (Libardi. a reluat din apro
piere mingea trimisă în fața porții .. ------. —^4— Naghi. Su-

Stocker au 
56 și 83. în 
dar Coca, 
ofsaid. Tot 

altă mare
— Nițu 6.

Dodu 6 —
- Suciu 6.

MANUȘAR1DE 
Stâncescu 

București).

9,

UN SINGUR GOL, DAR... MARE
SP. STUDENȚESC 1U)

Este greu să evoluezi în fața tri
bunelor goale, mai ales cînd, cu o 
etapă înainte, una dintre comba
tante văzuse în jurul aceluiași te
ren o asistență record ! Și, totuși, 
sâmbătă, pe ,,23 August", Sportul 
studențesc și A.S.A. Armata s-au 
străduit și au reușit să ofere un 
joc curat, gândit în faza de pregătire 
a atacurilor și cu destule faze in 
preajma buturilor apărate de Su
ciu și Nagel. Anticipînd, însă, jo
cul de atac ăl formației studen
țești, echipa din Tg. Mureș a con
centrat un număr mai mare de 
jucători in treimea de mijloc — pe 
Varodi. Bolopi, Pîslaru și Hajnal — 
care, Împreuna oii coechipierii din 
apărarea imediată, au închis căile 
de acces spre poarta lui Nagel, 
apelind, nu o dată, în prima parte 
a iuti In irii, și la jocul la ofsaid. 
Antrenorul formației din Tg. Mureș 
a fixat și un om special, pe Bdloni. 
pentru „dispecerul» ’ ' *
culescu, dar, * 
tot a reușit să se descotorosească 
de marcajul adversarului lui pentru 
ă ^lega** sau pentru a-și servi co- 
echip*?iui cu baloane utile. Cum a 
fost și Ia faza din miri.. 20. cînd. 
infiltrat pe 0 zonă laterală, Cbihaia 
a centrat spre Careul mic, de undA,- 
venit în viteză, M. Sandu a pro
pulsat, cu capul, balonul în plasă, 
în colțul scurt.

A fost, singurul gol al partidei, 
□el al victoriei, deși, în continuare,.

Stadion „23 August"; teren 
foarte bun ; timp prielnic; spec
tatori, aproximativ 300. A marcat 
M. SANDU (min. 20). «aport de 
corners : 6—3. Raportul 
la poarta : 13—12 (pe 
porții î 6—5).

SPORTUL STUDENȚESC 
7 — Tânâsescu 7, Cazan 
doiu 6, Manea 6 — Cassal 6, 
Chihaia 7 (min. 62 lorga 7), O 
Ionescu 6 — Leșeanu 6, M. Sandu 
7, I. Constantin 6 (min, 62 Stroe 
6).

A.S. ARMATA : Nagel 7 
Szoloszî 6, Unchiaș 5, Ispir 6, 
Czako 7 — Varodi 6, Boloni 6» 1 
Pîslaru 6 (min. 78 Naghi 5), Haj
nal 7 — Fgjekaș 7, Mureșan 7.

A arbitrat C. GHIȚÂ (Brașov) 
* k A * k, ‘ 
(Brăila), și 
(Galați).

Trofeul Petschovschi : 10.
La tineret-rezerve : 3—3 (2—1).

șuturilor 
spațiu!

: Suciu
6, Mân- 

Cassal

la linie T. Leca 
O. Constanți nescu

I

lul Angelo Ni- 
de cîteva ori, Chihaia

situații favorabile de a înscrie au 
mai existat la ambele părți ; min. 
41 Pîslaru, min. 58 O. Ionescu, miii- 
63 Fazekaș, min. 76 Stroe. De re
ținut și faptul că, după pauză, in 
dorința de a egala, mureșenii nu 
au mai pus accentul pe contraatac 
(„diagonalele-* lui Hajnal spre vîr- 
furlle Fazekaș și Mureșan), au ata- 
jpat mai grupat. dar adversarul, 
atent,- dornic să-și păstreze preți
oasa victorie, s-a apărat cu suficien
tă precizie.

G. NÎCOLAESCU

de Mulțescu), pentru că 
ciu, Mulțescu, Roznai și 
ratat în min. 17. 33. 48, 
min. 55 putea fi 3—0, 
neatent, a înscris din 
el și Barbu rataseră o 
ocazie în min. 54.

Constantin ALEXE

DIVIZIA
SERIA I

ȘWINȚA BACĂU - METALUL PLOPENI 
2-0 (0-0). Au înscris ; Sandu (min. 48), 
Rugiubei (min. 86). (I. IANCU, coresp. 

1UCEAHt,AUt P. NEAMȚ - CELULOZA CĂ
LĂRAȘI 5-0 (2-0). Autorii qolurilor : Mus
tață (min. 13, 15, 51). Gheorghe (min. 
69), Alecu (min. 81). (O. NEMȚEANU, co- 
re»o.).

SPORT CLUB TULCEA - C.F.R. PAȘ
CANI 1-0 (0-0). Unicul gol a fost reali
zat de Stoicescu (min. 61). (P. COMȘĂ, 
coresp.). ...

GLORIA BUZĂU - VIITORUL VASLUI 
2—1 (1—0). Au marcat: Stan (mîn. 31), 
Nedelcu (min. 83), respectiv Pietraru 
(min. 55). (C. TEOOORESCU, coresp. ju
dețean).

OȚELUL GALAȚI - F.C. GALAȚI 0-2 
(0-0). Autorii golurilor : Morohai (min. 
60), Bezman (min. 71). (T. SIRiOPOL, co- 
resD. județean).

CONSTRUCTORUL GALAȚI - C.S.U. 
GALAȚI 3-0 (1-0). Au înscris : Manta
(min. 5, 65, din 11 m), Enache (min. 75). 
(GH. ARSENIE, coresp.).

CARAIMANUL BUȘTENI - PROGRESUL 
BRĂILA 1-0 (0-0), Unicul gol a fost rea
lizat de Constontinescu (min. 67). (V.
ZBÂRCEA. coresp.).

VICTORIA ROMAN - C.S.M. SUCEAVA 
4—1 (3—0). Au marcat : Popa (min. <5). 
Nistreanu (min. 36), D. Ionescu (min. 
41), Minculescu (min. 78). respectiv 
Gherini (min. 75). (G. GROAPA, cgreSQ.).

METALUL MIJA - PETROLUL MOINEȘTI 
1-0 (1—0). Meciul "s-a disputat la Cîm- 
pina deoarece terenul Metalului este sus
pendat. A înscris : " * 
COSMA, coresp.).

Baicu (min. 20). (C.

Stadionul „23 August*'; teren < / , C—_ _ u
ximativ 15 000. Au marcat: DUMITRACHE (mîn. 26j/DEMBRbvSCHT'Țmîn7’79) 
și PANA (min. 82). Raport de comere : 17-8. Raportul suturilor la poartă : 
18—12 (pe spațiul porții : 9—6).

S.C. BACĂU : Voinea 5 - Sinâuceanu 5, Catargiu 4. Volmer 6. Margasoiu 
5 - Duțan 8. Florea 4 - Pană 6, Dembrovschi 8, Munteanu 4 (min. 66 Pru- 
teanu 5), Bâîuță 5.

DINAMO : Cava» 8 — Cheran 7, Sătmăreonu li 6. G. Sandu 8. Dcleanu 6 
— Cuștcv 5, Dinu 5, Nunweiller 6 — Dudu Georgescu 6. Dumitrache 6. Luces
cu 7.

de

Im

cu denivelări ; timp ploios; spectatori, apro-

7.
Notele unor jucători au fost scăzute pentru actele ds îndiscrplinâ comise 
aceștia.
A arbitrat : GH. MANOLE (Constanța) ★, la linie, C. Szilagoi și VI. Ttî- 

(ambii din 8aia Mare).
Cartonaș* galbene ; DINU.
Trofeul Petschovschi : 8.
La tineret-rezerve : 1-3 (1-1).

lidează golul. în acel moment, jucă
torii băcăuani, în frunte cu Munte»- 
nu, Sinăuceanu și Florea, se reped 
la arbitrul de tușă, îl lovesc, il trân
tesc la pămint, accidentîndu-1. Me
ciul se întrerupe. au loc altercații re
probabile și, după dificila liniștire a 
spiritelor, arbitrul Manole anulează 
golul pe cure-1 acordase. Patru mi
nute mai tîrziu, la un fault ai lui 
Dinu asupra portarului Voinea, inci
dentele reîncep, se produce o veri
tabilă încăierare în teren și, din nou, 
jocul se întrerupe pentru 4 minute.

Socotim că gravele incidente pe
trecute la Bacău sînt nu numai ur-

marea unei nervozități excesive a 
jucătorilor gazdă, la care dinamo- 
viștii au ripostat. O mare parte din 
vină aparține arbitrului Manole care 
a condus fără nici un fel de autori
tate. El n-a procedat, așa cum se im
punea, la eliminarea celor care au 
declanșat urâtele scene, iar maniera 
sa de arbitraj a lăsat, totalmente, de 
dorit. De altfel, delegarea unud arbi
tru fără experiență și prestigiu la un 
asemenea meci reprezintă încă o pie
să la dosarul slăbiciunilor Colegiului 
central al arbitrilor.

Eftimie IONESCU

DOMINARE

POLI TIMIȘOARA 1(0]

FARA EFECT

Deși a-u dominat autoritar în cea 
mai fwe parte a timpului, ferovia
rii bucureșteni n-au putut 
decît. tîrziu, în min. 67, 
grație unei lovituri de la 11 
(acordată pentru henț la Păltoișan). 
pe care a transformat-o portarul 
Râducanu ! Pînă în acest moment 
al meciului, bucureștenii avuseseră 
destule alte ocazii, din care 
nem pe cele ratate de Manea 
25), Marin Stelian (bară, în 
27, șl — tot el — voleu de la 
respins de Jivan, în min. 31), 
gu (min. 40). ca fiind cele 
mari. In aceste condiții, golul reușit 
de bucureșteni venea ca o justă 
reflectare a raportului general de 
forțe de pe teren, replica timișore
nilor fiind destul de lipsită de 
culoare și rezumîndu-se la cîteva 
contraatacuri purtate în special de 
Bojin și Dașcu. (Este adevărat însă 
că, în min. 29, atacantul central 
timișorean a avut și el o excelentă 
ocazie, creată însă în mare măsură 
de o gafă a lui Râducanu). I^a 
numai 4 minute după deschiderea 
scorului, finaliștii Cupei României 
au obținut însă o egalare puțin aș
teptată, Dașcu fructificînd o centrare 
a lui i.
pid a trebuit să ia de la capăt cursa 
după golul victoriei, r.
acum sub imperiul unei din ce în 
ce mai mari nervozități, care i-a 
handicapat șl mai mult pe atacanții 
săi, vădit depășiți, de-a lungul In*- 
tregii partide, de statura fundașilor 
centrali adverși. 
marcajul strîns

marea 
și atunci 

metri

reți- 
(min.
min. 

<> m; 
N ea
rn ai

Mioc. Din acest moment, Ba

dar a făcut-o

care

și incomodați de 
prestat de oaspeți.

1. F.C.Galați
2. Gloria Buzău
3. Metalul Plopeni
4. Știința Bacâu
5. C.S.M. Suceava
6. Ceahlăul P. N.
7. S.C. Tulcea
8. C.F.R. Pașcani
9. C.S.U, Galați

10. Oțelul Gafațî
11. Metalul Mija
12. Viitorul Vaslui
13. Progr. Brăila
14. Constr. Galati
15. Celuloza Călărași
16. Caraimanul
17. Petrolul Mocnești
18. Victoria Roman

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30'
30
30
30
30
30
30
30

Stadionul „23 August''; timp 
ploios ; teren moale; spectatori 
aproximativ 3 000. Au marcat : 
RADUCANU (min, 67, din penal
ty), DAȘCU (min. 71). Raport de 
cornere: 15—2. Raportul șuturilor 
la poarta : 18—11 (pe spațiul por
ții : 8-6).

RAPID : Râducanu 7 — Pop 8., 
Nițâ 7, FI. Marin 7, Grigoraș 7 
— Angelescu 6 (min. 60 Savu 6). 
Rîșnîțâ 6 — Nosturescu 7, M. Sta
tion 7, Neagu 6, Manea 6 (min, 
60: Bartales 6).

POLITEHNICA : Jivan 8 - Mioc 
7, Pâltinișan 8, Arnăutu 8, Maier 
7 — Mehedințu 7, Surdan 6 — 
Dașcu 7, Lața 6 (min. 71: Pîrvu 
7), Bojîn 6, 
Floareș).

A arbitrat:

(Constanța) 
beta Tr. Severin).

Trofeul Petschovschi : 10.
La tineret-rezerve : 6—2 (3—1).

Covalcic 6 (min. 87:

GR. BfRSAN (Galați) 
la linie A. Pilosian 

și S. Drăguliei (Dro-

Așa incit. Rapid n-a mai realizat 
nimic pină la sfârșitul jocului. .Decît* 
poate, că a evitat tui deznodămlnt și 
mai nefavorabil, pentru că de cite- 
va ori contraa tacurile Politehnicii 
deveniseră tot mai amenințătoare^ 
mai ales în momentele cînd Rădu- 
canu manifesta veleități de... fun
daș ofensiv...

In general, o partidă modestă, un 
joc fără virtuți. Rezultatul final îl 
nedreptățește, poate, pe rapidiști, 
dar — la urma urmelor — cine tre
buia să bage mingea în poarta Iul 
Jivan?

Radu URZtCEANU

B (ETAPA A 30-a)
SERIA A ll-A SERIA A lil-A

VULTURII TEXTILA LUGOJ - C.F.R. W» 
MIȘOARA 2-1 (0-0). Au marcat : E. Dumi
tru (min. 70 din 11 m), Luchescu (min. 90J* 
respectiv Cotec (min. 55). (C. OLARUL 
coresp.).

(C. OLMttt,

CORVINUt 
. -__ înscris : Both
(min. 30, 8â), Borota (min. 77). (S. VIDA* 
coresp.).

METALURGISTUL CUGIR - MINERIM 
ANINA 3-0 (1-0). Autorii golurilor : Stan- 
ciu (mîn. 25), lambor (min. 78), Tarcu 
(min. 84). (M. VÎLCEANU, coresp.).

OLIMPIA SATU MARE 
HUNEDOARA 3-0 (1-0). Au

BRAȘOV - S. N. OLTENIȚA 
A marcat: Voîcu (min. 47). 
coresp. județean).

DUNĂREA GIUR-

FLACĂRA MORENI - ȘOIMU SI8IU 1-0 
(0—0). Unicul gol a fost realizat de 1. 
Stelian (min. 60). (Gh. ILINCA, coresp.)»

PROGRESUL BUCUREȘTI - NlTRAMO» 
N1A FĂGĂRAȘ 3-2 (2-0). Au marcat : 
Țevi (min. 29, 66). Droqu (min. 32), res
pectiv Filip (min. 55), Șerban (min. 63). 
(V. IORDACHE).

AUTOBUZUL BUCUREȘTI - METALUL 
BUCUREȘTI 1-0 (1-0). Unicul gol a fost 
înscris de Bujor (min. 16). (P. PEANA).

METROM BRAȘOV - TRACTORUL BRA
ȘOV 1-0 (0-0). Autorul qolului : Bâdițoiu 
(min. 55 din 11 m). (V. SECAREANU,
coresp.).

CARPAȚI 
1-0 (0-0). 
(C. GRUIA,

C. S. TÎRGOV1ȘTE 
GIU 3—0 (0—0). Au înscris : Harapu (min. 
46), Georgescu (min. 52). Fuierea (min. 
85). (M. AVANU, coresp. județean).

MINERUL MOTRU - C. S. RM. VILCEA 
0—0. Meciul s-a disputat la Drobeta Tr. Se
verin deoarece terenul Minerului este sus
pendat. (Gh. MANAFU, coresp.).

METALUL DROBETA TR. SEVERIN - 
LECTROPUTERE CRAjOVA 3-2 (1-2). Au 
marcat : Diaconu (min. 16), Boiangiu 
(min. 57), Preda (min. 72), respectiv Bgnx 
drea (min. 12), Morovan (min. 33). (N. 
GHEORGHE, coresp.).

GAZ METAN MEDÎĂȘ - DINAMO SLA
TINA 2-0 (0-0). Autorii golurilor: Moraru 
(min. 51). Țili (min. •'*8*k,****r*
NU, coresp.).

OLIMPIA ORADEA - UNIREA ARAD 
3-0 (1-0). Au înscris : Jire$ (min. 30),’ 
Stan (min. 47 și 55). (f. GH1ȘA, coresp- 
județean).

MUREȘUL DEVA - TEXTILA ODORH0 
2—1 (2—0). Autorii golurilor : Moț (min.'
19), Selimesi (mîn. 23), respectiv Baîînt 
(min. 67). (I. JURA, coresp.).

E-

U. M. TIMIȘOARA - GLORIA BISTRI
ȚA 4-2 (3-0). Au marcat : r__
25, 85), Belanov (min.
(mîn. 44), 
Ciocan (min. 77). (I. ENE, coresp.).

. : Pop (min*
36), Munteana 

respectiv Furnea (min. 68)*

IND. SIRME! C^TURZl» - ARlEȘUL TUR- 
(0=5*. Unicul go! a Tbit reafttST 

de Colojl (mîn. 64). (P. TONEA, coresp.).

MINERUL BAIA MARE - MINERUL CAV- 
N1C 0-0.

55). (Z. RlȘNOVEA-
VICTORIA CAREl 

(1-0). A marcat : 
HERMAN, coresp.).

- F. C. BIHOR 1-^1 
Naghi (min. “*31). (E.

17 7 6 35-18 41 1.
16 7 7 50-19 39 2.
16 6 8 49-29 38 3.
16 6 8 40-28 38 4.
16 3 11 42-31 35 5.
13 5 12 45-29 31 6.
11 7 12 29-26 29 7.
9 10 11 32-32 28 8.
12 4 14 44-45 28 9.
12 3 15 36-46 27 10.
11 5 14 30-41 27 11.
8 11 11 27-41^ 27 12.
9 8 13 29—29 26 18,-

10 6 14 34-43 26 14.
11 4 15 33-49 26 15.
10 5 15 30-47 25 '16.
7 11 12 29—47 25 1T

9 6 15 27-41 24 18.

C.S. Rm. Vîlcea
Șoimii Sibiu 
Flacăra Morenî 
Dinamo Slatina 
Met. Drobeta 
Tractorul Bv. 
Electroputere Cv. 
Metalul Buc. 
Progresul Buc. 
S.N. Oltenița 
Metrom Brașov 
Autobuzul Buc. 
.Gaz fn. Mediaș 
C.'Sî- Țîrgoviște 
Minerul Mo£ru 
Carpați Brașov 
Narf*moni~ Fag. 
Dunărea Giurgiu

30 19 4 7 40-20 42 1. Olimpia S. M. 30 17 9 4 37—13
30 16 8 6 41-22 40 2. F.C. Bihor 30 15 4 11 32-21
30 14 5 11 41-31 33 3. U.M. Timișoara 30 15 4 11 42-32
30 13 7 10 37-35 33 4. Mureșul Deva 30 14 5 11 29-27
30 15 3 12 30-37 33 5. Min. Baia Mare 30 13 6 11 40-28
30 13 6 11 31-32 32 6. Unirea Arad 30 11 9 10 37-39
30 14 3 13 51—35 31 7. Victoria Cărei 30 13 4 13 43-41
30 13 5 12 31-28 31 8. Corvinul 30 12 6 12 27-27
30 12 7 11 28-33 31 9. C.F.R. Timișoara 30 12 5 13 37-36
30 11 8 11 34-34 30 10, Ind. s. C. Turzii 30 12 5 13 37-38
30 11 6 13 36-34 23 11. Minerul Anina 30 12 5 13 39-46
30 11 5 14 30-39 27 12. Arieșul TdrcTa 30 11 6 13 33-37
30 8 10 12 33-26 26 13. Olimpia Oradea 30 11 6 73 Z5-3 I
30 11 4 15 35-40 26 14. Metalurgistul 30 10 7 13 35—38
30 11 4 15 27-35 26 15. Vulturii T. Lugoj 30 12 3 15 32-38
30 10 5 15 25-40 25 16. Textila Odorhei 30 10 6 14 33-43
30 S R 14 ‘ț-’- ’n -94 17. Gloria Bistrița 30 11 3 16 32-12
30 7 8 15 18-42 22 18. Minerul Cavnic 30 11 3 16 31—45

43
34
34
33
32
31
30
30
29
29
29
28
28
27
27
26
25
25



DE HALTERE

PE LOCUL 5

In semifinale
Năstase-Smith 3-0!

Incă din faza sferturilor de 
finală, campionatele internațio
nale de tenis ale Italiei, disputate 
pe terenurile de la Foro Italieo 
din Roma, au oferit meciuri ex
trem de spectaculoase, încheiate 
eu rezultate concludente: Ilie 
Năstase — Aleksandr Metreveli
6— 1, 7—5 ; Borg — Orantes
7— 5 ; Smith — Gottfried 
6—4 ; Villas — Krulevitz 
6—’.

Tn acest fel, semifinalele 
adus față în față doi vechi 
vali ai terenurilor de tenis, 
Ilie Năstase și Stan Smith. Jucă
torul român a obținut de data 
aceasta o victorie netă, în trei 
seturi : 6—2, 6—2, 6—4. Cealal
tă semifinală, 
B’drn Borg 
Guillerm» 
din cauză întunericului la sco
rul de 2—6, 3—6, 6—3, 6—t, 1—1 
în setul decisiv. Lunj are loc 
finala.

“n semifinalele probei de sim
plu femei : Chris Evert (S.U.A.) 
— Olga Morozova (U.R.S.S.) 6—1, 
1—6, 6—0 : Martinn Navratilova 
(Cehoslovacia) — Pat Pretorius 
(R S.A.) 6—4, 6—1. în finală : E- 
vert — Navratilova 6—3, 6—3.

îh proba de dublu bărbați, 
cuplul Năstase — Gisbert a în
vins în optimi perechea america
na Jeff Borowiak — Jim 
M-Manus cu 6—4, 6—2. Apoi, în

Campionatele europene de 
haltere, care se desfășoară la 
Palatul sporturilor din Vero
na, au continuat cu întrecerile 
de la categoriile pană și ușoară. 
Sportivul bulgar Todorov a cu
cerit medalia de aur, realizînd 
272 kg (120 + 152 kg). Cu a- 
celași rezultat, Șanidze (U.R.S.S.) 
s-a clasat pe locul doi, iar Nu- 
rikian (Bulgaria) a ocupat locul 
trei cu 265 kg — la „pană1*.

La categoria ușoară, titlul de 
campion continental a fost cu
cerit de sportivul sovietic Mu-

harbi Kirjinov cu 300 kg, ur
mat de Kaczmarek (Polonia) 
297,5 kg, Legel (Austria) 280 
kg. Halterofilul român Aurel 
Mint s-a clasat pe locul 5 cu 
275 kg (120 + 155 kg). De men
ționat că locurile 4—6 au fost 
decise de greutatea corporală a 
sportivilor : locul 4 — Muska- 
tiewicz (R.F.G.) 275 kg ; locul 6 
— Drska (Cehoslovacia) 275 kg.

♦

DUEL MERCKX -GIMONDI

Năstase in acțiune, in meciul 
său cu Smith de la Roma 

Telefoto : A. P. — AGERPRES

de a 15-a etapă a Turului 
al Italiei (San Remo — Va- 
£08 kra) a fost cișligată de 

il Ervo’.e Gualazzini in 5 b 
Următoarea etapă, a 16-a,

CANOTORI ROMÂNI

6-2,
6—3,
6—0. ÎN TURUL ITALIEI

LA REGATA MANNHEIM

dintre suedezul 
și argentinianul 

Villas s-a întrerupt

sferturi, Ilie Năstase și spaniolul 
Juan Gisbert au obținut o ‘nouă 
victorie împotriva cuplului chi
lian Cornejo — Fillol, cu 5—7, 
7—6, 6—3. Cîștigînd și semifinala 
— cu perechea Gorman — Ries- 
sen, cu 1—6, 6—1, 6—1 — Năstase 
și Gisbert s-au calificat pentru 
finatlă.

MANNHEIM, 2 (Agerpres). — 
în prima zi a regatei de canotaj 
academic de la Mannheim, echi
pajul român Oanță — Grumezes" 
cu s-a clasat pe locul 3 în proba 
de schif 2 fără cîrmaci. Pe pri
mul loc s-a situat echipajul R.D. 
Germane (Martens — Jobst), ur
mat de cel al R.F. Germania 
(Roye — Jaeger). în proba de 

J schif simplu a cîștigat elvețianul 
Bachmann, iar la 4 + 1 a terminat 

. victorios echipajul Leander Club 
din Londra.

-v

CU 10 ZILE ÎNAINTEA STARTULUI 
ÎN C.M. DE FOTBAL

# A fost format lotul Olandei * Bulgaria
"a ciștigat turneul U.E.F.A. pentru juniori

(Urmare din pag. I>

MASCULIN
LOCURILE 1-4

favoarea

2 3.
1 4.

i
o

1.

2.
pentru 

din ul-

5
4

0 2 42-50

1 2 33-41

Dinamo 
Timișoa- 
- H.C. 
(14-10): 
B. Mare

4. Poli. Timiș.

rîndul cărora s-au e- 
în mod deosebit, A- 
Rotaru și Palko. Scor 

(4—4) în
Minaur.

CLASAMENT FINAL

□ 3 2 1 0 52-37

no Buc. 3 1 2 0 37-36 
Minaur B. Mare

3
3

Rezultate, simbătă : 
București — Politehnica 
ra 11-11 (6—5)^ Steaua
Minaur B. Mare 24—15 
duminică : H.C. Minaur ____
— Politehnica Timișoara 9—7 (4—4), 
Steaua - Dinamo București 7-7 
(4-4).

biior portari și atacurile pre
caute. pînă la găsirea culoaru
lui de șut. au făcut ca meciul 
să fie extrem de echilibrat. 
Fiecare formație a condus pe 
rînd, dar finalul, palpitant. a 
adus . cîștig de cauză băimăre- 
nilor, din 
videntiat.
■''ramescu, 
final 9—7 
formației

FEMININ
LOCURILE 1-4
Rezultate, simbătă : Uni

tetea Timișoara — I.E.F.S. 
(3—3), Textila Buhusi — Uni 
tatea București 10—7 (4—2); du
minică : I.E.F.S. — Textila Buhusi 
6-5 (3—5), Universitatea Timișoara 
— Universitatea București 
(5-3).

cu care a terminat la egalitate: 
Fotbaliștii iugoslavi 
scorul în min. 22 
golul gazdelor fiind 

(min.

în turneul feminin 
locurile 9—12 partidele 
tima zi au avut doar un carac
ter formal, echipele retrograda
te fiind cunoscute deja de sîm- 
bătă. Acestea sînt C.S.M. Sibiu 
și Rulmentul Brașov în al că
ror meci direct. " 
am consemnat 
celor cu 14—13 
lalt joc, al... 
adus Mureșului 
succes muncit, ne deplin meri
tat : 9—8 (3—5) cu Construc
torul Timișoara.

Horia ALEXANDRESCU

CLASAMENT

I.E.F.S 3 2 0 1 22-19 4

Univ. Timiș. 3 2 0 1 22-20 4

Textila Buhuși 3 1 0 2 25-25 2

Univ. Buc. 3 1 0 2 21-26 2

LOCURILE 9-/2
"de duminică, 
victoria sibien- 
(6—5). Celă- 

„ salvatelor “, a 
Tg. Mureș un

LOCURILE 9-12

ir

au 
de

CAlAKAȘI, 2 (prin telefon). 
La capătul întrecerilor găzduite 
de terenul Olimpia din locali
tate (în tribunele căruia 
luat loc aproape 10 000
spectatori), este cunoscută noua 
campioană a țării la handbal 
feminin : echipa Institutului de 
Educație Fizică Și Sport (antre
nor. lector univ. Ioan Bota) 
Este vorba efe fapt de vechea 

care sî-â reconfir- 
rn.at' aici, lingă Dunăre, t 
cîștigat cu un an în urmă, 
loarea victoriei sale crește 
condițiile în care toate cele 
tru participante au dovedit 
leități pentru clasarea pe 
mele locuri, au luptat de fie- 

dfl+M cu extraordinara am
biția pentru bbtin&rea victoriei. 
Succesul studentelor bucureșten- 
ce a fost obținut in extremis 
duminică, în ultima zi a între
cerii. cînd au învins pe Textila 
cu 6—5. după ce la sfirșitul 
primei reprize țrau conduse cu 
două goluți Desfășurată r>e 
ploaie, partida, deși nu s-a rî-

titlul 
Va- 

în 
pa- 
ve- 

pri-

Rezultate, simbătă : Universita
tea București — A.S.A. Tg, Mu
reș 15-11 (7—7), C.S.M. Reșița

■■■ — ■ 14-11 (7-7); dumi-
Tg. Mureș — ‘ ‘
(12-8). „U“ 

București

- „U“ Cluj 
nică : A.S.A. 
Reșița 26-19 
Universitatea 
(13-10).

C.S.M. 
Cluj - 

21-19

Rezultate, simbătă : 
Mureș — C.S.M. Sibiu 
(8—4), Constructorul Timișoara - 
Rulmentul Brașov 17—6 (7—1); du
minică: Rulmentul Brașov —
C.S.M. Sibiu 13-14 (5-6). Mure
șul Tg. Mureș — Constructorul 
Timișoara 9—8 (3—5).

Mureșul Tg.
16-11

CONTINVlNDU-ȘI pregăti
rile pentru Campionatul mon
dial. selecționata Olandei a în- 
tîlnit formația vest-germană 
Kickers Offenbach, pe care a 
învins-o cu 2—1 (1—0). Au
marcat Rep, Neeskens, respec
tiv KoMedde.

Rinus Michels, antrenorul se
lecționatei Olandei, a comuni
cat lotul cane va evolua la tur
neul final al C.M. Din lot fac 
parte: Schrijvers. Treytel, Jong- 
bloed (portari) ; Israel, Krol, 
Strarbier. Ierssel. Vos. Strik, 
Rijsbergen (fundași) ; Van Ha- 
negetn. Haan. Neeskens. Willy 
van de Kerkhof, Jansen. De 
Jong (mijlocași); Rep, Rene van 
de Kerkhof. Cruyff. Geels. Ren- 
senbrink. 
acest lot 
pa care 
5 iunie 
lectionata României.

PESTE 60 MO de spectatori 
au urmărit pe stadionul „ Vasil 
Levski- din Sofia meciul ami
cal dintre selecționatele Angliei 
și Bulgariei. Partida s-a înche
iat cu !•—0 (1—0) în favoarea 
fotbaliștilor englezi. Unicul gol 
a fost înscris de Worthing
ton în min. 44.

ECHIPA IUGOSLAVIEI a în- 
tîlnit Intr-un meci de verifi
care formația franceză Troyes,

Keizer (atacanți). Din 
se va alcătui și echi- 
va susține miercuri 
meciul amical cu se-

FINALCLASAMENT
CLASAMENT FINAL

1. ( 0) Univ. Buc,
3 2 0 1 53-46 4 1. ( ») Mureșul 3 3 0 0 34-27 6

2. (10) „U* Cluj 3 2 0 1 49-46 4 2. (10) Cor str. 3 2 0 1 36-24 4

3. (11) AS A Tg.M. 3. (11) C.S.M. 3 1 0 2 34-40 2
3 1 0 2 50-51 2

4. (12) Rulmentul
4. CSM Reșița 3 1 0 2 47—56 2 3 0 0 3 27-40 0

șl Rul-SibiuCSM Reșița șiAu retrogradat 
ASA Tg. Mureș.

Formațiile C.S.M. 
mentul Brașov au retrogradat.

dicat la nivelul 
fost deosebit de 
să vedem o repriză, a doua, în 
care Textila (aidoma Universi- 
tățțî Timișoara în meciul cu 
Universități»! București) n-a 
marcat nici un gol I

pretențiilor, a 
dîrză. Aveam

crispat, fără orizont. Ele au iro
sit ocazii clare (inclusiv o arun
care de la 7 metri în ultimele 
minute), anulîndu-și astfel șan
sele de a îmbrăca tricourile de 
campioane.

1—1 (1—0).
au deschis 
prin Bukal, 
înscris de Pleimelding
64). Miercuri, la Belgrad. Iu
goslavia întîlnește echipa An
gliei.

SELECȚIONATA
susținut un

Italiei a 
joc de verificare 

ia Varese în compania unei re
prezentative locale. Seleetiona- 
bilii au cîștigat cu 3—0 (2—0), 
prin golurile înscrise de Itiva 
(min. 7 și 40) și Anastasi (min. 
48). Iată ,.ll“-le aliniat de e- 
chioa Italiei : Zoff — Spinosi. 
Sabadin5. Benetti. Morini, Burg- 
nich, Mazzola. Capello, China
glia, Rivera, Riva.

REPREZENTATIVA Scoției, 
a jucat la Bruges în compa
nia reprezentativei Belgiei, 
învins fotbaliștii belgieni 
2—1 (1—1). Ambele goluri
gazdelor au fost înscrise 
Lambert. Pentru scoțieni 
mancat Johnstone.

Au
cu
ale
de 
a

'Ar

Turneul U.E.F.A. pentru 
juniori a fost cîștigat la. ac
tuala ediție de echipa Bulga
riei. în finala disputată la Mal
mo, fotbaliștii bulgari au învins 
cu 1—0 (1—0) reprezentativa 
Iugoslaviei. Golul victoriei a 
fost înscris, în min. 29. de 
Mankov. La Lund, în partida 

locurile 3—4, selecționata 
a întrecut cu 1—0 for- 

Greeiei.

wrrtru
Scoției 
mafia

TELEX • TELEX • TELEX

în uliimtil meci al reuniunii, 
Universitatea București a făcut 
lot ce a fost posibil pentru 
a-și onora participarea la acest 
turneu final și a reușit — tot 
în condițiile unei ploi 
prize — să întreacă o. 
a cărei valoare a fost 
tom pată de emoții în
elevele antrenorului Constantin 
Popescu au jucat degajat (nu 
aveau ce pierde !), cele ale lui 
Constantin I>ache au evoluat

în... re- 
formație 
total es
timp ce

Meciurile acestui turneu fi
nal. fără a se ridica la valoarea 
firească pentru fruntașele hand
balului nostru, au plăcut prin 
dramatismul lor, prin dîrzenia 
și ambiția cu care majoritatea 
handbalistelor au luptat în cele 
trei zile 
du-le ne 
în ediția 
evoluție
ediția trecută^

de întreceri. Felicitân- 
învingătoare, le urăm, 
următoare a C.C.E., c 
superioară celei din

Hrîstache NAUM

La Bologna, în Trofeul Giovanini, 
la floretă, un învingător nescontat 
— sovieticul Rtisiev (4 v.) urmat de 
Simoncellî (3 v.), Noel Herter și 
Godel (toți cîte 2 v.) și Roman kov 
(1). Primul dintre floretiștii noștri. 
Kuki, s-a clasat pe locul 12 din 140 
de trăgători. Ceilalți concurența ro
mâni au rămas în turui III (Tiu, 
accidentat, Petrus și Buricea) și în 
turul I, evoluînd cu totul sub aș
teptări, ștefan. Buni la Ravenna, în 
meci amical, Italia — România.
Cu ocazia concursului atletic de la 
Jena, tinăra sDortivă Rosemarie Wit- 
schas a stabilit, cu 1,91 m, un nou 
record la săritura In Înălțime al R.D. 
Germane. Vechiul record, deținut de 
Rita Kirst, era die 1,90 m.
La Palatul Sporturilor din Modena 
s-a desfășurat întîlnirea de box din
tre selecționatele Italiei si Cehoslova
ciei. Pugiliștil italieni au cîștigat cu 
11—9.
Reprezentativa feminină de baschet a 
U.R.S.S. a obținut cea de-a 5-a vic
torie consecutivă în cadrul turneului 
pe care-1 întreprinde în S.U.A. De 
data aceasta, baschetbalistele sovieti- 
tice au învins o selecționată a sta
tului Texas, CU 95—58 (47—34).
La Kislovodsk, în semifinalele turneu
lui candidatelor la titlul mondial de 
șah, în partida a 3-a Irina Levitina a 
învins-o pe Valentina Kozlovskaia. 
Scorul este egal : lVî—Wî puncte.

Dupad etape, în Turul ciclist al An
gliei conduce olandezul Jan Aling, 
urmat de polonezul Nadolny la 8 sec. 
și suedezul Fîlipsson la 13 sec. Etapa 
a 6-a, Nottingham — Skegness (140 
km), a fost- cîstigată de J. Aling în 
3h 04:23.
Competiția masculină de baschet „Cu
pa Națiunilor" a urogram at partidele 
etaneî a 5-a. La Varese, Italia — Iu
goslavia 88—72 (50—37) ; la Boblingen:
R. F. Germania — Turcia 73—82 
(39—39); la Atena : Grecia — Franța 
76—70 (40—22). Pe primul loc în cla
sament se află echipa Italiei, cu 10 
puncte, urmată de formația Turciei 
— 8 puncte.
Cu prilejul concursului atletic desfă
șurat la Pressburg, recordmana mon
dială în proba de aruncare a discu
lui, Faina Mfelnik (U.R.S.S.). a ter
minat învingătoare cu performanța 
de 68,64. Cunoscuta sprinteră polone
ză Trena Szewinska a cîștigat două 
probe : 100 m plat în 11.1 și 200 m 
în 22,4, iar Karl Honz (R.F. Germa
nia) a fost cronometrat în cursa de 
400 m plat cu timpul de 45,8.
La Helsinki s-a disputat meciul re* 
vansă de baschet dintre reprezenta
tivele masculine ale Finlandei si
S. U.A. Din nou, victoria a revenit 
baschetbaliștilor americani» de data 
aceasta cu 110—76 (50—31). în primul 
joc, desfășurat la Lahti. eehina 
S.U.A. cîștigase cu scorul de WF—67.
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