
Campionatele europene de box (tineret)

C0ST1CĂ DAF1NOIU - 
CAMPION CONTINENTAL!

C. DAFINOIU

PAVEL ISTRATE pe locul 2, 
PAUL DRAGU, FLORIAN GHIȚĂ, 

CAROL HAJNAL și VASILE DIDEA 

medalii de bronz
KIEV, 9 (prin telefon). Dumini

că după-amiază, numeroși iubitori 
ai sportului cu mănuși din acest 
frumos oraș de pe Nipru au re
nunțat la obișnuita plimbare prin 
uriașele parcuri pentru a se în
drepta spre Palatul sporturilor, 
unde au avut loc finalele celei de 
a IlI-a ediții a Campionatelor eu
ropene de box pentru tineret. 
Pentru prima dată de la începerea 
competiției toate cele 6000 de locuri

Petre HENȚ

(Continuare in pag. a 4-a)

Excelenta performanță, a atletelor noastre

IN PATRULATERUL CU ANGLIA,
R. F. GERMANIA ȘI ITALIA

Virgina loan și Mariana Suman marile performere ale concursului
Zi splendidă pentru atletismul 

nostru. Duminică, pc stadionul 
Republicii, reprezentativa femini
nă a României a realizat una din
tre marile sale performanțe între- 
eînd — pentru prima oară — echi
pele naționale ale Angliei și R.F. 
Germania și completîndu-și stră
lucitul succes cu încă o victorie la 
selecționata Italiei. 3 000 de spec
tatori

după-amiază, să aplaude compor
tarea peste așteptări a atletelor 
noastre, performanțele lor de prim 
rang. Virginia Ioan a sărit 1,92 m 
întrecînd recordul, vechi de aproa-

Romeo ViLARA 
Hristache NAUM

ostenit, în această (Continuare in pag. 2-3)

lolanda Balaș o îmbrățișează pe Virginia Ioan (1,92 m), succesoarea 
ei pe tabelul recordurilor țării Foto : P. ROMOȘAN
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ÎNCEPE CEA MAI MARE COMPETIȚIE SPORTIVĂ DEDICATĂ CELEI DE A XXX-A

ANIVERSĂRI A ELIBERĂRII Șl CONGRESULUI AL XI LEA AL P.C.R.

AZI, START ÎN IUBII CICLIST AL ROMÂNUL!
Caravana cuprinzind 70 alergători (25 din Algeria, Cehoslovacia,
Franța, Maroc, Polonia și 45 cicliști români) va pleca din Piața Unirii

I
fi va traversa bd. Bălcescu și Magheru la or9 13,30

• Sosirea la Buzău la ora 17
ubitorii 
interes
„Turului ciclist al României", cea mai mare com
petiție sportivă a anului dedicată celei de XXX-a 
aniversări a Eliberării patriei și Congresului al 
Xl-lea al P.C.R. In cinstea acestor două mari eve

nimente, cicliștii vor parcurge 2 000 de km pe magis
tralele țării, traversînd 18 județe, cu plecări și so
siri în 14 mari orașe ale țării, inclusiv Capitala. Zeci și 
sute de mii de cetățeni ai țării, copii, tineri și vîrstnici 
vor primi cu căldură caravana ciclistă care va face, cu 
începere de azi și pînă la 23 iunie, ocolul țării, lată 
un prilej minunat de manifestare a dragostei pentru 
sport, a recunoștinței pentru îndrumarea și sprijinul pe 
care partidul, personal tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, 
le acordă mișcării sportive, dezvoltării multilaterale a ti
neretului nostru.

La această mare întrecere au fost invitați să par
ticipe cinci echipe de ciclism de peste hotare, oaspe
ții avînd posibilitatea ca, odată cu întrecerea sporti
vă, să vadă și să constate marile 
niei socialiste în cei 30 de ani de 
ră, înaripată spre un viitor fericit.

Mulți cititori ne-au solicitat să 
prin centrul orașului pentru a le 
vadă și să aplaude caravana ciclistă, 
realizat. Iubitorii de sport din întreaga țară așteaptă 
nerăbdători pe cicliști. în numele tuturor acestora și al 
organizatorilor turului ciclist, ziarul „Sportul". F. R. Ci- 
ciclism și A.S. Loto-Pronosport urăm DRUM BUN și 
SUCCES TUTUROR CICLIȘTILOR angajați în această 
mare, frumoasă și palpitantă întrecere sportivă.

sportului din țara noastră așteaptă cu un 
justificat cea de a 20-a ediție, jubiliară, a

realizări ale Româ- 
existență nouă, libe-

întocmim un traseu 
da posibilitatea să 

ceea ce am și

SÎMBĂTĂ Șl DUMINICĂ AU SOSIT CICLIȘTII 
FRANCEZI, MAROCANI Șl POLONEZI

Sîmbătă și duminică au po
posit la ' ' '
Capitală 
„Turului 
francezi 
bătă seara 
duminică dimineață ușoare an
trenamente pe străzile din a- 
propierea locului de cazare. Lor 
Ii s-au adăugat apoi și sporti
vii cehoslovaci și polonezi.

Concurenții francezi și ce
hoslovaci se anunță, după pă-

hotelul „Excelsior11 din 
și ceilalți invitați ai 

României*1. Cicliștii 
și marocani, sosiți sîm- 

tîrziu, au efectuat

A LA FOTBAL, ETAPA A 32-a

MARILE SENTINȚE DIN NOU AMINATE!
• Numai două egalități în întreaga rundă
• Universitatea Craiova, Dinamo, Politeh
nica lași și Petrolul au repurtat victorii de 
preț in tentativele lor cu obiective diferite
• Va limpezi penultima etapă situația 
polii clasamentului ?

CLASAMENTUL

la

REZULTATE TEHNICE
Steaua Jiul 2-0 (0-0)
Univ. Craiova — F. C. Argeș 4-1 (2-0)
Dinamo — C.F.R. Cluj 3-1 (0-0)
A.S.A. Tg. Mureș — F. C. Constanța 1-0 (0-0)
C.S.M. Reșița - Rapid 0-0
Politehnica lași — U.T.A. 4-1 (2-1)
„Poli" Timișoara — Sport Club Bacău 3-1 (2-0)
„U" Cluj — Steagul roșu 0-0
Petrolul - Sportul studențesc 2-1 (0-0)

(Uni/.
2 din
• 16 

(Di- 
1 din 
• U 
(Univ.

1. UNIV. CRAIOVA 32 19 4 9 61-37 42
2. Dinamo 32 17 7 8 52-33 41
3. Steagul roșu 32 15 8 9 35-23 38
4. F. C. Constanța 32 15 5 12 44-32 35

5-6. U. T. A. 32 14 6 12 38-42 34
5-6. F. C. Argeș 32 14 6 12 45-49 34

7. Steaua 32 12 9 11 41-38 33
8. „Poli” Timișoara 32 11 10 11 39-42 32
9. A.S.A. Tg. Mureș 32 13 6 13 37-46 32

10. C.S.M. Reșița 32 10 11 11 40-37 31
11. „U" Cluj 32 11 9 12 34-35 3i
12. Sportul studențesc 32 11 7 14 40-39 29
13. Jiul 32 12 5 15 38-33 29
14. Rapid 32 9 11 12 29-36 29
15. Politehnica lași 32 11 5 16 37-50 27
16. C. F. R. 32 9 9 14 35-51 27
17. Sport Club Bacău 32 11 4 17 37-44 26
18. Petrolul 32 10 6 16 31-41 26
GOLGET2RII: • 21 GOLURI: Adam i(C.F.R. Cluj) - 3

din 11 ra © 19 GOLURI : N asta se (Steaua), Bâlan 
Craiova) 17 GOLURI ; D. Georgescu Dinamo) — 
11 m, I. Muroșan (A.S.A. Tg. Mureș) - 2 din 11 m 
GOLURI : Mârculescu (F.C. Constanta), Dumitrache 
namo) $ 15 GOLURI : Nestorovici (C.S.M. Reșița) — 
11 m. I. Constantin (Sportul studențesc) — 2 din 11 m 
GOLURI : Mu'tescu (Jiul) - 2 din 11 m, Oblemenco 
Craiova) - 2 din 11 m. ___

ETAPA VIITOARE (16 iunie) : „U" Cluj - Petrolul (0—0). 
Rapid — F. C. Constanța (0-4), F. C. Argeș — „Poli" Timi
șoara (2-5), Jiu! - Dinamo (0—1), Sport Club Bacău - 
Steagul roșu (1-3), Univ. Craiova - Steaua (0—1), U.T.A. 
— C.F.R. Cluj (1— îl, Sportul studențesc - C.S.M. Reșița 
(0-2), A.S.A. Tg. Mureș - Politehnica lași (1-4).

•>

rerea noastră, adversari reduta
bili pentru cicliștii români, dar 
nu putem neglija nici șansele 
polonezilor, 
tenacitatea cu 
marile competiții. De 
echipierii naționalei 
ne-au spus, înaintea 
mentului de ieri, că 
intre în formă după 
etape și să se remarce pe șo
selele României. „Am venit 
pentru a cîștiga", a conchis tî- 
nărul Habib Belkadi...

★
Delegația cicliștilor algerieni, 

așteptată aseară, nu a sosit pînă 
la ora închiderii ediției.

1
bl!

recunoscuți pentru 
care luptă în 

asemenea, 
marocane 
antrena- 

speră să 
primele

STARTUL FESTIV în pri
ma etapă a Turului Româ
niei se va da astăzi, la ora 
13,15. din Piața Unirii (sta
ția ,,Peco“). Caravana va 
parcurge apoi următorul
traseu ; bd. 1848. bd. N. Băl- 
ccscu, bd. Magheru, str. Cos- 
monauților. Piața Cosmonau- 
ților, bd. Dacia, str. Tunari, 
str. Barbu Văcărescu. bd. 
Lacul Tei. str. Doamna Ghi- 
ca, șos. Colentina.

De la km. 8, șoseaua 
Urziceni (stația ..Peco“). LA 
ORA 14,15. cicliștii vor 
lua STARTUL OFICIAL 
spre Buzău, unde sînt aș
teptați să sosească în jurul 
orei 17. (Prin Urziceni. ca
ravana va trece în jurul 
orei 15.45).

NUMERELE DE START
ALE CELOR 70 DE PARTICIPANT!

Farticipanții la ediția 
următoarele 
dine, 4. 
Hekele. 7.

jubiliară a Turului României vor purta 
start : 1. Chabane, 2. Hamza, 3. Mahie-
Benmerzouki (ALGERIA). 6. Emil. 

Zajac. 8. Jaroslav Senk, 9. Vladimir 
Tichacek, 10. Svatopluk Vinkler (CEHOSLOVACIA). 11. Joseph Ver- 
cellini, 12, Jacques Michaud. 13. Yves Chamerlin, 14. Yves Lagalisse, 
15.Raymond Mariotto (FRANȚA). 16. Mustafa Najjari. 17 Habib Bel
kadi. 18. Buchaib Belbouj, 19. Mustafa Kasbaoui. 20. Hachemi Aitbouili 
(MAROC), 21. Jan Karmel. 22. Jerzy Jerzyna. 23. Eugeniusz Samsel. 
24. Ryszard Prill 25. Tadeusz Wojtas (POLONIA). 26. Teodor Vasile, 
27. Vasile Seleian. 28 Nicolae Gavrila. 29. Ștefan Ene. 30. Eugen Im- 
buzan (ROMANIA). 31. Costel Cîrje, 32. Marian Ferfelea. 33. Valentin 
Hie, 34. Mircea Ramașcanu, 35. Nicolae Voican (ROMANIA TINERET 
I). 36. Coslică Bonciu. 37. Constantin Cirstea. 38. Romeo Gherlan. 39. 
Nicolae Frunză. 40. Costel Vizitiu (ROMANIA TINERET II), 41. Mir
cea Bădilă 42. Vasile Budea. 43. Aurel Ardeleanu. 44. Mihai Hriso- 
veni, 45. Arpad Gyorfi (CIBO BRAȘOV). 46. Ion Cosma, 47. Nicolae 
State, 48. Viorel Murineanu. 49. Alexandru Sofronie. 50 Valentin Hoța 
(DINAMO). 51. Hie But.aru. 52 Ion Butaru, 53. Alexandru Zaroschi. 
54 Iulian Constantin. 55. Nicolae Andronache (METALUL PT_.OPr.NI), 
56 Virgil Mircea 57. Constantin Jelev. 58. Nicolae Dragomir. 59. Geor- 
giu Hianu. 60. Gheorghe Tudor (OLIMPIA). 61. George Negoescu 62. 
Ion Cojocaru. 63. Vasile Pascale. 64. Paul Soare. 65. Nicolae Savu 
(STEAUA), 66. Teodor Drăgan. 67 Constantin Ponescu. 68. Sică Bre- 
zeanu. 69. Eugen Dulgheru, 70. Adrian lonesca (VOINȚA).

numere
Dorbane, 

Lubomir
de
5.



ECHIPELE RAPID BUCUREȘTI (f) Șl CONSTRUCTORUL GALAȚI (m) I
SI AU PĂSTRAT TITLURILE DE CAMPIOANE LA POPICE

MANGALIA NORD, 9 (prin te
lefon). Duminică la prînz. după 
patru zile de întreceri deosebit de 
interesante, s-a încheiat. în sala 
de bowling din stațiunea Neptun, 
turneul final al campionatului di
vizionar de popice. Excelent s-au 
comportat în această ultimă și 
decisivă confruntare a celei de a 
Vil-a ediții a campionatului di
vizionar sportivii formațiilor Rapid 
București la femei și Constructo
rul Galati, la bărbați, care au 
reușit performanța de a-și menți
ne titlurile republicane.

Gălățenii au fost de departe cel 
mai buni popicari ai turneului, 
cîștigînd detașat cele trei jocuri, 
iar rapidistele — după unele că
deri la începutul turului doi — au 
avut o revenire spectaculoasă. A- 
ceasta, datorită în primul rfnd ju
cătoarei Vasilica Pințea care, in 
al doilea joc, cu un rezultat va
loros (428 p.d.) obtinut în schim
bul 4, a readus sextetul feroviar 
pe primul plan al competiției. Si, 
astfel, bucureștencele au abordat

r

România învingătoare in patrulaterul 
cu Anglia, R.F. Germania și Italia

(Urmare din pag. 1)

pe 13 ani, al Iolandei Balaș, Ma
riana Suman a obținut 51,9 pe 409 
>n, spiribcrînd vechiul record (533), 
Valentina Cioltan a avut fericirea 
de a fi prima aruncătoare de 
greutate din țara noastră care a 
trecut granița celor 18 m (18,02), 
iar ștafeta de 4 x 400 a României a 
realizat marea surpriză a zilei 
cîștigînd proba cu un nou record 
al tării : 3:36,0. Să mai punem la 
socoteală faptul că — în această 
companie deosebit de selectă (au 
evoluat trei campioane olimpice)
— fetele noastre au cucerit locul I 
în 8 probe din cele 13 prevăzute 
în programul patrulaterului ! Să 
le felicităm din inimă pe aceste 
fete minunate, pe antrenorii lor, 
federația de specialitate și să-i 
dorim atletismului nostru feminin 
noi izbînzi.

Din multitudinea de imagini de 
neuitat pe care ni le-a oferit du
minică după-amiază patrulaterul 
atletic feminin România — Anglia
— R.F. Germania — Italia vom a- 
lege astăzi două.

1,92 m. Ștacheta rămîne neclinti
tă, în timp ce Virginia Ioan sare 
cu milnile înălțate spre cer sub 
impulsul fericirii. Nu faptul că 
realizase cea mai bună performan
tă mondială a anului fusese re
sortul acestei bucurii de nestăpi- 
nit. Virginia in trecuse o barieră 
psihică : depășise recordul Iolan
dei Balaș (1,91). stabilit la 16 iu
lie 1981, la Sofia, la acea vreme 
un superrecord mondial ! Cind an
trenorul Ioan Soter a venit Ungă 
ea s-o felicite, Virginia — cu la
crimi în ochi — i-a spus : „Ah î 
Am dorit atit de mult acest re
cord. Parcă visez, parcă nu l-am 
realizat încă. Spune-mi drept: a 
fost 1,92?“.

înconjurând stadionul în goană, 
lolanda Balaș a venit și ea acolo, 
lingă sectorul de sărituri, și a îm- 
brătișat-o pe cea care-1 doborîse 
recordul, „Mă bucur nespus de 
mult — a spus Ioli. La fiecare 
concurs al tău, Virginia, am aș
teptat această performantă, con
vinsă că ești capabilă s-o reali
zezi. Mă bucur și pentru eă soțul

PliiWWW
CA LA TABLĂ!
De cîteva reuniuni, pnntr-o stra

nie coincidență (!) in clteva curse 
persistă o fermă concordanță intre 
indicațiile tablei de eventuri și re
zultatele de la sosire. Alte aprecieri, 
aproape că n-ar trebui să existe ! 
Fenomenul explică clar fluctuațiile 
de performanțe ale unor concurenți. 
la cote derizorii, dar nu și lipsa mă
surilor corespunzătoare. Cu totul re
marcabilă comportarea cailor antre
nați de Dinu, care au cucerit cinci 

Victorii. KKZULTATE TEHNICE s 
cursa I : Hidromel (Tr. Dinu) 41,7, 
Goliat, simplu 17, ordinea închis ; 
cursa II : Arendaș (Tr. Dinu) *6. Sa
vana, simplu 2, event 24 ordinea 11 ; 
cursa in : Cornișa (Tr. Dinu) 16.5. 
Insula,, simplu 6, event 8. ordinea 
114, triplu cîștigător 49 ; cursa IV : 
Manșeta (R. Arsene) 32,1. Sonor, 
simplu 2. event 15, ordinea 3 ; cursa 
V : Hazaica (C. Anton) 32,1, Diafana, 
simplu 5, event 11. ordinea 29. tri
plu Cîștigător 73 ; cursa VI : Ivoriu 
(Tr Dinuț 28,9, Rosita, simplu 4. e- 
vent 17, ordinea 24. triplucîștigător 
210 ; cursa VH : Topaz (R. Costlcă)
27.5. Madison, Kilovat, simplu 7, 
event 68 ordinea 287, ordinea triplă 
2 942 ; cursa VIII Cadîna (I. Bănică)
82.6. Jeleu, simplu 15 event ISO. or
dinea 292, triplucîștigător 3 024 ; 
cursa IX : Isprava (V Gheorghe) 
40,3, Faianța, simplu 3, event 426, 
Ordinea 23. Retrageri : Energic

Niddy DUMITRESCU 

cu un net avantaj ultima manșă 
a întrecerii. Se poate afirma că 
ambele formații campioane merită 
pe deplin titlurile cucerite.

O frumoasă comportare au avut 
Voința Tg. Mureș (învingătoare în 
turul 3) și echipa Gloria Bucu
rești, ambele clasate, după o luptă 
dirză, pe locul 2 și, respectiv. 3 
în ierarhia celor mai bune for
mații feminine.

La bărbați s-au evidențiat Glo
ria București și Voința Cluj, care 
au reușit să urce pe podiumul 
echipelor premiate, gratie unui 
finiș puternic.

Organizarea întrecerilor și arbi
trajele au fost la înălțime, iar a- 
paratele automate de ridicat popi
ce au funcționat perfect.

Iată, acum, loturile echipelor 
campioane : RAPID BUCUREȘTI 
— Alexandrina Navon, Elena Gon- 
ciar, Florica Filip, Maria Popes
cu, Vasilica Pințea, Elena Irod, 
Angela Matei, Elena Vasile. An
trenor — T. Buzea. CONSTRUC
TORUL GALAȚI — I. Băiaș, I.

meu, care cîndva m-a condus pe 
mine spre record, te-a indrumat 
și pe tine. Acum aștept din non. 
Aștept să învingi recordul mon
dial, să-1 readuci aici, la noi. Aș 
vrea, îți doresc, să nu ne faci aș
teptarea prea lungă. Poți și trebuie 
să fii recordmană mondială !“

Antrenorul Ioan Soter are în 
glas tremurul emoției, al bucuriei : 
„Virginia a devenit acum o mare 
atletă. Anul acesta a realizat o me
die de 137 in concursuri — 135 
m. 1,82 m, 1,90 m, 135 m. 138 m. 
1,92 m — pe care nimeni nu i-a 
intrecut-o. Și nu și-a spus incă 
ultimul cuvînt pentru acest sezon".

S-o părăsim pe Virginia Ioan 
pentru a admira o altă excelentă 
atletă. Mariana Suman a fost eroi
na întrecerilor de pe „Republicii". 
Ea a obținut in două ore și ju

REZULTATE TEHNICE
300 m : 1. M. Sușon (R) 2:03.9, 2. G. 

Klein (R.F.G.) 2:C5,C, 3. R, Fița (>’)
2:05.7, 4. M. Siegl (R.F.G.) 2:06,2, 5. 
L Kigrnon (A) 2:06,5, 6. R. Wright (A) 
2:06,7, 7. A. Ramelle (I) 2:03,0, 8. C. 
Mutlechner (I) 2:10,5 ; 200 m : 1, O. 
Murray (A) 23,3, 2. A. Kronîger (R.F.G.)
23,5, 3. S. Cofyear (A) 23,6, 4 C. Tac- 
kenberg (R.F.G.) 23,6, 5. L, Napi (I)
23.8, 6. C. Molinari (I) 24.0, 7. M. Con-
dovici (R) 24,3. 8. Ad. Stanau (R) 24.8 : 
100 mg î 1. V. Ștefă nescu (R) 12,9. 2. 
J. Vernon (A) 13,2, X M. Koschinski 
(R.F.G.) 13,2, 4. V. Enescu (R) 13.4, 5.
B. Thomson (A) 13,5. 6. A. Battaglia (t)
13.8, 7. S. Tonelli (i) 14.5 ; disc s 1. A. 
Menis (R) 62.52 m. 2. Ol. Catarama (R) 
58,14 m, 3. L Westermonn (R.F.G.) 58.06 
m. 4. R. Payne (A) 53,94 m, 5. B. 6î- 
rendok (R.F.G.) 52,63 m. 6. R. Scagiia 
(0 49,52 m, 7. M. Ritchie (A) 47,55 m. 
8. I. Nistri (I) 38,28 m ; înălțime : 1. 
V. loon (R) 1,92 - nou record, 2. E. 
Teodorescu (R) 1.S3 m, 3. K. Wagner 
(R.F.G.) 1.83 m. 4. U. M*?yfarth (R.r.GJ 
1,75 m, 5. B. Lawton (A) 1.75 m, 6. 5. 
Detamenti (I) 1,75 m, 7. S. Wright (A)
l, 70 m, 8. M. Casadei (I) 1,65 m ; greu
tate î 1. V. Cioltan (R) 18,02 m — nou 
record, 2. E. Wiims (R.F.G.) 16,52 m. 3.
C. Petrucci (I) 15,93 m, 4. M. Loghin
(R) 15.75 m, 5. H. laxt (R.F.G.) 14.90
m, 6. B. Bredford (A) 14,32 m, 7. R.
Payne (A) 13,53 m. 8. I. Nlstrf (I) 13,52 
m ; 1590 m : 1. N. Andrei (R) 4:14,5,
2. I. Silai (R) 4:16.3, 3. B. Krauss
(R.F.G.) 4:17,5, 4. S. Schenk (R.F.G.)

I1IPTP N,CI UN JUNiOR ROM1N 
LUiiC pe primul loc Io turneul In
ternațional de la Hunedoara I Sîmbâîâ 
și duminica s-au desfășurat in localitate 
întrecerile unui turneu internațional de 
lupte libere la care au participat juniori 
drn Bulgaria, Iugoslavia, Polonia, Unga
ria șl România. Deși la aproape toate 
categoriile de greutate au fost înscriși 
cite trei juniori români, în final nici 
unul dintre ei nu s-a clasat pe primul 
loc I latâ ciștigâtorii ; 48 kg ; F. Bisev 
(B) ; 52 kg : Gh. Valceanov (B) ; 56
kg : T. Sadakov (B); 60 kg : Fr. Zwierz- 
chowski (P) ; 65 kg : I. Nadhazî (U) ; 
70 kg : Al. Nan (B) : 75 kg : H. llea- 
zov (B) ; 81 kg : J. Morchlik (P) ; 87 
kg : Gh. Karendușev (B) ; -f-87 kg : 5. 
Cervenkov (B).

niNÂ »'CUPA ROMÂNIEI-. La Manga- 
|ja 5u<j Qu |uat sfirșit întrece

rile etepei finale. Pe primul loc s-a 
situat echipa C.P.B., urmată de Glorie 
București, Celuloza Câlârași, Tricolorul 
Baia Mare. A.S.A. Constanța, Viața 
Nouă Olteni (jud. Teleorman), Biruința 
Gherâești (jud. Neamț), C F.R. Sibiu. 
In ,,Cupa Callatis". pe primul loc s-a 
clasat formația A.S.A. Constanța.

PI IHRV ECHIPA CLUBULUI SPORTIV 
ItUUDY ȘCOLAR - CAMPIOANA LA 
JUNIORI. Ieri a avut loc finala campio
natului republican pentru juniori, in care 
s-au întîlnit echipele Clubului sportiv 
școlar și Școlii sportive nr 2. Elevi» prof. 
Mariana Lucescu au început mai bina 
meciul, Tudoso a transformai o lovitură 
de pedeapsă, dar C.S.S. (antrenori : 
Cornel Munteanu și Nicofae Vizitiu) o 

Tismănarti, I. Bice, C. Lebădă, A. 
Chirilă, FI. Bucaleț, I. Moldovea- 
nu, D. Hriscoschi. Instructor — I. 
Băiaș.

i
I
I

în tururile doi și trei, pe pri
mele locuri s-au clasat, la fete, { 
Rapid cu 2 357 p.d. și, respectiv, t 
Voința Tg. Mureș cu 2 396 p.d., iar 
la băieți. Constructorul Galati cu | 
5458 p.d. și 5 261 p.d.

CLASAMENTELE GENERALE : 
feminin — 1. RAPID 19 p (7 066), >
2. Voința Tg. Mureș 18 p (7 044), I
3. Gloria București 13 p (6 998), 4. " 
Voința Cluj 10 p (6 842). 5. Laro- 
met Buc. 6 p (6 766). 6. Voința | 
Craiova 5 p (8 672) ; masculin — I
1. CONSTRUCTORUL 20 p (15 611),
2. Gloria Buc. 13 p (15 017). 3. Vo- I
infa Cluj 12 p (14 901). 4. Rafină- ] 
ria Teleajen 10 p (14 932), 5. Jiul 
Petrila 9 p (14 891). 6. C.F.R. Tg. | 
Mureș 5 p (14 670). Cifrele din pa- 1 
ranteze reprezintă popicele dobo- • 
rite în cele trei jocuri. ■

Tom a RABȘAN I

mătate mai mult decit alte altele 
intr-un sezon întreg. Mai întii a 
făcut o splendidă cursă de £00 m. 
încheiată, pe primul loc, cu 233,9. 
record personal. Apoi, a luat star
tul la 4C0 m obtiaind ua record 
care-i deschide drumul spre ma
rile performanțe ale lumii atleti
ce : 51,9. Și, în- fine. ciad umbrele 
înserării coborau peste stadionul 
din Dealul Spixii. Mariana Suman 
conducea ștafeta de 4 x 400 m a 
României spre o victorie nespe
rată, spre un record valoros. 
Atleta din Roman, elevă a antre
norului Constantinescu Nehoi (neo
bosit căutător și șlefuitor de talen
te), realizează o explozie puțin o- 
bișnuită în atletism. Și de la ea 
așteptăm noi performanțe, cu con
vingerea fermă că le va realiza 
într-un viitor apropiat.

4:20,8 5. P. Yeoman (A) 4:26.2, 6. M. 
Coimber (A) 4:26,4. 7. B. Lovisolo (I) 
4:28,7, 8. G. Leone (!) 4:35,6 ; 40) m r
1. R. Wilden (R.F.G.) 51,8, 2. M. Su
man (R) 51,9 - nou record, 3. J. Roțw* 
(A) 53,6. 4. E. Barnes (A) 53,9, 5. D. 
Jost (R.F.G.) 54,3. 6. D. Govoni (!) 55.4.
7. L. Leau (R) 55.5, 8. E. Rossi (I) 56,6 . 
lungime : 1. V. Ștefănescu (R) 6,50 m.
2. D. Câtineanu (R) 6.43 m, 3. R. Mar- 
tin-Jones (A) 6,29 m, 4. U. Hedicxe 
(R.F.G.) 6,13 m. 5. E. Trocha (R.F.G ) 
6,14 m, 6. E. Wilson (A) 6,03 m. 7. M. 
Martinelli (I) 5,80 m, 8. A. Dopcsa (!) 
5.73 m ; 100 m ; A. Richter (R.F.G.) 11.3.
2. I. Helten (R.F.G.) 11.3, 3. S. Lana 
man (A) 11,3 m. 4. H. Golden (A) 11,5.
5. C. Molinari (I) 11,5, 6. L. Noppi (I)
11,6, 7. V. Enescj (R) 11,7, 8. M Nicu- 

.lescu (R) 12,0; 4X1W m: 1. R.F. Gî ma
nia 44,1, 2. Anglia 44.4, 3. Italia 45,3.
4. România 46,1 ; suliță i 1. A. Koloskc 
(R.F.G.) 55,93 m. 2. E. Zorgă (R) 55.80
m, 3. I. Stancu-Pocec (R) 54.88, 4. C.
Peter (R.F.G.) 54;84 m, 5. T. Sandersen 
(A) 51.44 m, 6. P. Carter (A) 47,22 m,

7. G. Amicei (I) 42,66 m, 3. A. Allenti 
(!) 42,60 m ; 4X400 m : 1. România
(Leau, Bâdescu, Diacenluc, Sumar)
3:36.0 — nou record, 2. R.F. Germania 
3:36,1, 3. Anglia 3:37,4. Italia descaii
ficatâ.

Rezultate finale : ROMANIA — R.F. 
GERMANIA 75-59, ROMĂN'A - ANGLIA 
82-53, ROMÂNIA - ITALIA E3-5O, R.F. 
Germania — Anglia 84—50, R.F, Gs-mcnia 
— Italia 99-44, Anglia — Italia 93—40 p.
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echilibrat jocul, apoi, treptat, s-a Impus, 
cîștigînd cu 9-6 (6—3). Toate punctele
învingătorilor au fost realizate de Milcă, 
prin transformarea loviturilor de pedeap
să. A mai înscris Tudose (l.p). A ccn- 
dus foarte bine Pelegrino D’Edessis. In 
partida pentru locurile 3-4 : Șoimii Si
biu - Farul 11—3 (7—3). (Octavian Gtfu) 
@ DIVIZIA A, ETAPA A XXIl-A. Meciul 
zilei a opus echipele Gr ivita Roșie și 
Sportul studențesc. Tinâra echipă a gri- 
vițenilor a cîșiigat cu 12-3 (3-3), men- 
ținindu-se în fruntea clasamentului. Cea
laltă pretendenta !□ titlu. Steaua, a în
vins Gloria cu 14—9 (8—6). Al treilea 
meci disputat în Capitală, Dinamo - 
Chimia Năvodari, a revenit primei echi
pe cu 19—10 (12—4), core o atacat spec
taculos pe treisferturi. De menționat că 
ocspeții s-au prezentat fără 4 titular» I 
Celelalte rezultate : Farul - Rulmentul 
26—3 (4—3), Universitatea Timișoara -
Vulcan 13—0 (4—0), Agronomia Cluj — 
Politehnica lași 12—0 (9-0), C.S.M Sibiu 
- Știinto Petroșani 3-3 (3—0). BARA
JUL PENTRU PROMOVAREA IN DIVIZIA 
A. Tot ieri, ou avut loc și ultimele doua 
meciuri din cadrul turneului de baraj 
pentru stabilirea noilor divizionare A. 
In cel mai important joc Constructorul 
Buzău a întrecut pe Rapid cu 10-0 
(3-0), Gali reușind transformarea a 
doua lovituri de pedeapsă, iar Ceaușu 
o încercare. A doua partidă, Precizia 
Săcele — Cimentul Medgidia, s-a înche
iat cu scorul de 6-0 (0-0) pentru Pre
cizia. A punctat Castravete (2 l.p.). Da
torită esaverajului moi bun din întîlni- 
rile directe cu formația d n Săcele , au 
promovat in eșalonul de rlitâ ol rugbvu 
lui nostru Constructorul Buzău și Rap»a.

!
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VICTORIE FĂRĂ PROBLI
UNIV. CRAIOVA 4(2) 
F. C. ARGEȘ 1(0)

CRAIOVA, 9 (prin telefon)
în ton eu atmosfera de mare 

derby din tribună, în teren, cele 
două combatante s-au angajat 
chiar din start intr-o dispută pli
nă de ambiții, cu faze frumoase 
în special la poarta apărată de 
Stan. La capătul uneia dintre a- 
ceste acțiuni se deschide și sco
rul (min. 4), Tarălungă reluând 
în plasă o minge revenită din 
bară după o lovitură de cap a lui 
Niță. Oaspeții reacționează ime
diat și Troi (min. 7) are o bună 
ocazie de egalare. dar ratează

DOAR DOUĂ FAZE

REMARCABILE
Plictis general în meciul din 

nocturna cuplajului de pe stadio
nul 23 August ’ Noroc cu cele 
două goluri .căzute* în Wtimeie 
cinci minute, care au recompen
sat fidela galerie a echipei Stea
ua, care nu a încetat să-și în
curajeze echipa favorită în pofida 
evoluției sale anoste. Deși golu
rile au survenit în finalul parti
dei, ele consfințind singurele faze 
spectaculoase din repriza secun-

Scodicnul 23 Avgust; teren bun ; 
timp excelent; spectatori aproxima
tiv 20 COX Aa rwcrcot ? SMARANDA- 
CHE (min„ 85) și RADUCANU (min. 
68). Raport de corwe : 4-4. Rapor
tul șuiurilor ko poartă : 14-12 (pc
spațiul porții : 7—4).

STEAUA : lordoche 8 - Sătmărea 
nu 8. S.-r aranecche 8, Sameș 8, N. 
Io ne seu 7 — Dumitriu IV 6, Dumitru 
6 (min. 46 Tăiofu 7) — Pan tea 5, Râ 
ducanu 6. Năstase 5, ion Ion 4 (min. 
50 Radu 4).

JIUL : Ion Gabriel 8 — Nițu 7, 
Toncc 6, Stocker 6, Dădu 8 — Nagh; 
7, Lîbcrd 7, — Suciu 6, Mulțescu 7, 
Rcznoî 5, Stoichiță 5 (min, 61 3. 
Stan 4).

A arbrtsat î ION CIMPEANU (Cluj) 
+ + ajutat ia linie de I. Chi-
iibar (Pitești) și E. Câlbăjos (Cluj).

Trofeul Pstschovschi : 9.
La ti ne ret-rezerve : 2-0 (0-0).

dă, vom începe cu ele. Lansat in 
atac, Sătmăreanu îl deschide la 
marginea suprafeței de pedeapsă 
adversă pe Băăucasiu, acesta e- 
xecută un „un-doi“ cu Smaran- 
dache și fundașul central al Ste
lei „spală rușinea" propriilor a- 
tacanfi înscriind cu dezinvoltură : 
1—0 (min. 85). Trei minute mai 
tîrziu, Radueanu își amintește că 
este un bun dribieur, ajunge la 
16 m și șutează puternic spre 
poartă • intervine în traiectorie 
Tonca, balonul îi revine lui Ră- 
ducanu care își reia firul drib
lingului și înscrie în poarta goală 
după ce trecuse în prealabil și 
de Ion Gabriel : 2—0.

Din restul partidei vom con
semna faptul că în prima jumă
tate de oră singurul jucător al 
echipei bucureștene care a tras

PRONOSPORT
Așa arată o variantă cu 13 rezul

tate exacte la Concursul Prono
sport, etapa din 9 iunie 1974:

I. Politehnica Iași — UT Arad 1
II. Steaua — Jiul 1
III. Univ. Cv. — F.C. Argeș 1
IV. Dinamo — C.F.R. Cluj 1
V. ASA Tg. Mureș — F.C. C-ța 1

VI. C.S.M. Reșița — Rapid X 
VII. pont. Tim. — S.C. Bacău 1 

VIIL „U* Cluj — Steagul roșu X
IX. Petrolul — Sp. studențesc 1 
X. C.S.U. Galati — Gloria Bz. 1

XI. Constr. Gl. — Știința Bacău 1 
XII. F.C. Bihor — Min. Baia M. 1 

Xin. Unirea Arad — Corvinul X
FOND DE CIȘTXGURI: 311.765 lei.
Plata ci ști gurilor pentru acest 

concurs se va face în Capitală în- 
cepînd din 14 iunie pînă la 9 au
gust, în țară aproximativ din 17 
iunie pînă la fi august, iar prin 
mandate poștale aproximativ din 
17 iunie 1974.

PRONOEXPRES 
NUMERELE EXTRASE LA TRA

GEREA SPECIALA „BOXEXPRES“ 
DIN 9 IUNIE 1974

fond general de CIȘTIGUR1: 
993.734 lei.

Extragerea I : 32 2 14 37 15 16
Extragerea II: 8 27 28 20 36
Extragerea III : 15 18 41 16 23 22 
Extragem IV: 22 1 37 40 8 31
Extragerea V; S6 18 37 31 21 39 

6 8.

Stadion Central ; teren bun ;. timp foarte bun ; spectct; 
45 000. Au marcat: ȚARÂLUNGĂ (min. 4), OBLEMENCO - - 
11 m), BĂLAN (min. 56). respectiv, DOBRIN (min. 68 — din ” 
cornete : 3-5. Raportul șuturilor ia poartă : 18-9 (pe spa‘ _' :

UNIVERSITATEA ; Oprea 7 — Niculescu 7, Boc 8, Desel- 
- Strîmbeanu 7, lyan 8 - Țarălungă 8, Niță 8 (min. 73 Bale: 
7, Mareu 7 (min. 36 Balan 7).

F. C. ARGEȘ î Stan 6 — Ciolan 6, Pigulea 7, Nedelcu 6 
țea 7, M. Popescu 6 — Troî 6, Radu 6. Doorin 7, Jercon 5.

A arbitrai GR. BfRSAN (Goleți)la linie V. To©< 
(ambii din Cluj).

Trofeul Petschovschi : 10.
La tîneret-rezerve : 5-1 (1-8).

dintr-o poziție extrem de favo
rabilă. Este apoi rîndul studenți
lor craioveni să forțeze golul, dar 
în min. 10 Ivan, Niță și Țară- 
lungă tras pe rînu fără succes 
spre poai-ța părăsită de Stan. 
Urmează o perioadă de relativ 

la poarta adversă a fost Dumi
tru, mijlocașul echipei naționale 
avînd și singurul șut periculos 
din această repriză, în min. 35 
cind a executat o lovitură liberă 
jos la colț, balonul fiind trimis 
în corner, cu greutate de porta
rul Jiului. La poarta lui Iorda- 
che, o singură fază fierbinte, în 
min. 39. balonul șutat puternic 
de Stoichiță sub bara transver
sală fiind trimis, de asemenea, 
în corner de apărătorul buturilor 
bucureștene. în repriza a doua, 
am asistat Ia multe mingi date 
înapoi la portar și la irosirea de 
către Roznai a două ocazii favo
rabile (min. 55 și 60). în rest... 
plictis.

Paul SLÂVESCU

echilibru, ca urata 
doplate de torc 
care pasează rr. 
renului și se apă- 
dele nu reușesc u 
tracareze un a.=e— 
acțiune si. in c: r 
colul spot tiv sc?d« 
angajament și fr. 
timul sfert de cri 
Universitatea ir.: :- 
binatii simple, c 
și apărarea p:te.-t- 
din nou în dificul 
cind numai interve 
lui Stan, la șutul 1 
dică balonul să 
Un minut mai lin 
rul oaspeților va 
tor la o bombă a 
și la 2—0 public.! 
suflă ceva mai u

Aspectul 
un timp același 
cu multe acțiuni 
vene frinate de 
al oaspeților, cu < 
și cu puține s.:. 
tă. realmente r : - 
tat, însă, U.e: 
stapînire pe jc<. 
decis și mai f- 
înscrie încă de d 
Bălan (min. 5») 
direct în plasă, cc 
vîtură de colt, și 
70) din 13 m in c 
în careu comis 
delcu. Oaspeții vi 
tul de onoare în 
penalty-ului tear..; 
brin și vor r: 
rii scorului in r- .- 
lași Dobrin, a es 
nouă lovitură de

M

STRÎ
Tg, MUREȘ, 9 (prin telefon)
în teren, agitație multă, un 

freamăt continuu, dar realizările 
strict fotbalistice nu au fost pe 
măsura bunăvoinței generale, a 
cheltuielilor însemnate de efort. 
A lipsit celor două echipe o idee 
tactică distinctă, o clarviziune în 
stare să canalizeze acțiunile, să 
le dea cursivitate și eficiență. 
A.S.A. a impresionat printr-o 
mare mobilitate a liniilor, echipa 
acționînd cu precădere în „pa- 
chet“, în cele două faze ale jocu-

A.S.A.
F.C. CONST

Stadion ^,23 August*; teren bun; 
timp frumos; spectatori, aproximativ 
10 000. A marcat : MUREȘAN (min. 
52). Raport de cornere : 10—5. Rapor
tul șuturilor la poartă : 24-10 (pe
spațiul porții : 8-3).

A.S.A. î Nagel 8 — Gligore 7, Kiss 
7, Ispir 8, Czako 9 — Pislaru 7, Bo- 
Ioni 7 — Fazekaș 6, Naghi 7, Mure- 
șan 7, Hajnal 8.

F.C. CONSTANTA : Ștefâneseu 8 - 
Ghirca 7, Antonescu 8, Bălosu 8, Nir 
tor 8 — 1. Constant«nescu 7, Vigu 7 
— Tânase 6, Mârculescu 7 (min. 31 
Mihu 6), Caraman 7» Lică 6 (mm. 
70 Negoescu 6).

A arbitrat : AL. HRVU ***, la 
linie Fr. Coloși șî C. Petrea (toți 
din București).

Cartonașe galbene ! I. Constant’»- 
nescu și Gligore.

Trofeul PetschovscM î 10.
La tîneret-rezerve : 2—4 (0-3).

feet. Pe fondul c 
slabe între arb. ‘ . 
tușierul C. Pe-„ .± 
de joc a comis =_ 
rori : a anulat uz 
eordat), înscris e; 
nescu (min. 2C 1: 
rului amintit (.-ir 
în fugă, un cLl 
Caraman) ; a r . i — 
penalty, după ce 
tase în careu ■_ 
zekaș.

POLI IAȘI
U.T.ARAD

lui. F. C. Constanța a răspuns 
printr-un joc dinamic, fără -ac
centul defensiv, inoculat, de 
regulă, formațiilor în deplasare. 
Golul victoriei a fost realizat de 
Mureșan, printr-un șut splendid, 
la o lovitură liberă de Ia 19 tn. 
Dar veritabilul șuteur al gazde
lor s-a numit în această partidă 
Hajnal, loviturile sale puternice 
fiind parate de Ștefănescu (min. 
42 și 43), nimerind odată (min. 
65) și bara transversală. La cea
laltă poartă, frecvența ocaziilor 
de gol a fost mai săracă, dar 
cu_ siguranță că tabela de mar
caj s-ar fi rotit și în dreptul 
A.S.A.-eî, daeă Nagel n-ar fi res
pins cu un salt felin, disperat, o 
minge trimisă puternic la colț de 
către Antonescu (min. 82).

Arbitrajul n; s-a părut în de-

IAȘI, 9 (prin •;
Puțini dintre i 

în această ca iî 
iunie au asaltat 
sperau într-o vâr: 
formației lor £: 
că U.T.A., în e . 
rioritățî terii;?.. ■ 
deschisese scorni 
de la 16 m ai - 
unei combinații 
gea căzuse în g 
bara). Pînă «iz 
avusese iniția*, i 
mare parte d~ 
fost pus de 
încercare, dar • 
curată, iar prur. .. 
periculos a a„_. 
.Și după min. ST 
crezătoare în rici: 
Ia fel de d- b.: 
toate eforturile
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■ conlucrări 
*e centru și 
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fiaoi mari e- 
pi (inițial a- 
L Constanti- 
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pasiv al Iui 
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CUPEN

DINAMO
C rR. CLU i ; m

extrem de favorabile), dar 
pricim— adversarului, care, 

la București să joace pe 
carte, s-a- ținut scai de

cu numărul 9 
tricou, Iaviu Mihai l-a ur

al doilea vîrf 
Dudu Geor- 
lipit de Du- 
ceilalti jtucă-

Un 3—1 care a trecut pe la 3—0 
și. totuși, s-o spunem de la bun 
început, mai bine de o oră Dina
mo a așteptat această prețioasă 
victorie care o menține, și în fi
nalul întrecerii, în plasa liderului. 
Bucureștenii au avut emoții pînă 
la deschiderea scorului, atit din 
cauza lor (în prima repriză. în 
min. 15 și 36 Dudu Georgescu și, 
respectiv, Sălceanu. au ratat din 
situații 
și din 
venind 
ultima
partenerul de întrecere, în cel mai 
pur stil caienaccio. Oaspeții s-au 
apărat „om la om“ în jumătatea 
lor de teren, apelînd, în ultimă 
instanță, la intervențiile fundașu
lui libero, Dcagotnir, pus să de
gajeze careul Ia situațiile in extre
mis’. Intr-adevăr, 
pe...
mărit ca o umbră pe 
central dinamovist, 
ffescu, Szoke a stat, 
mitrache, în fine și 
tori ai formației oaspete și-au luat, 
din prima clipă, adversarii în pri
mire care, în afara unei oboseli 
acumulate de o jumătate de echi
pă la Rotterdam, au acuzat și 
lipsa titularilor Dinu și Sătmărea- 
nu II.

Cind însă, Lucescu (și de astă 
dată 
sale) 
dorea 
tiată 
terenului și finalizată, apoi, tot de 
el printr-un șut în coltul scurt 
printr-o pădure de picioare) re
zistența tenace a feroviarilor clu
jeni a cedat sub forța unei ofen
sive devenită acum și mai impe
tuoasă, și mai bine orientată. Con
secința ? După numai 2 minute,

sufletul și creerul echipei 
a reușit, în min. 68, deschi- 
scorului ((la o acțiune ini- 

de el pe partea dreaptă a

DESCHIDEREA
Dudu Georgescu a fructificat o 
pasă de Ia Custov, în careu, în
scriind. din poziție favorabilă, pe 
lingă portarul ieșit. La 0—2, pe 
formația oaspete n-au mai salvat-o 
nici cele două înlocuiri operate 
de antrenor și, in min. 84, același 
D. Georgescu și-a permis să-l ten
teze și pe Moidovan mai înainte 
de a trimite în plasă: 3—0, re
zultat ce instalase... automultumi- 
rea în tabăra gazdelor. Fluierul 
final avea să se audă pe stadion 
Ia puține secunde după golul în
scris de Adam care. în min. 90 a 
reluat puternic în plasă, la o lovi
tură liberă executată din afara ca
reului, A fost singura satisfacție 
a golgeterului în meciul de ieri...

G. NJCOLAESCU

Stadionul Valea Domanulul- ; teren 
foarte bun ; timp frumos ; spectatori, 
aproximativ 15.000. RapGrt de cerne
re : 9—3. Raportul șuturHor la poartă: 
21—10 (pe spațiul porții : 9—5).

C.S.M. REȘIȚA : Constantin 7 — 
Redmic 7, Georgevici 7, Olcgeanu 7, 
Filipescu 7 - Roșea 6. Bora 6 (min. 73 
Căpriorii 5) — Atodiresei 7, Nestoro- 
vici 6, Voinea 5( min. 62 Pușcaș 6), 
Fio rea 6.

RAPID î Râducanu 8 — Pap 6, Nițâ 
7, FI.. Marin 7, Bartales 5 — Angeles- 
cu 7, M. Stei ian 6 (min. 62 Neagu 
5), Savu 6 — Nosturescu 7, Manea 6, 
Petreanu 6 (min 73 Rîsnițâ 6).

A arbitrat : TUDOREL LECA (Brâî- 
la) 'tr + mrir, la linie : G. Pop și C. 
Sziîaghi, ambii din Baia Mare.

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

REȘIȚA, 9 (prin telefon)
Tribune arhipline, timp exce

lent pentru fotbal, dar primele 45 
de minute au fost, din păeate, 
destul de anoste, fără culoare și

0 PARTIDĂ ANOSTĂ
Stadionul Municipal ; teren foarte 

bun : timp frumos ; spectatori, apro
ximativ 13 000. Raport de corners : 
11—6. Raportul șuturilor la poartă : 
15—5 (pe spațiul porții 7—1).

„U* î Lăzăreanu 7 —> Porațchi 7, 
Pexa 6, Matei 7, Cîmpeanu 8 — Anca 
7, Hurloi 7, Fanea 8 — Uifăleanu 7, 
Coca 6, Barbu 6.

STEAGUL ROȘU : Purcaru 8 —
Htrlab 7, Jenei 8, Oltednu (mia. 12 
Ghergheli 6). Anghelini 8 — Pescaru 
7, Cadar 6, Naghi 6 — Papuc 6, Șer- 
bănoiu 7, Gyorfi 6 (min. 86 Rusu).

A arbitrat : NICOLAE PETRICEA-
1 la linie : C. Bărbuîes-

și A. Grigor eseu (toți din Bucu- 
rești).

Trofeul Petschovschi ; 9. 
L« tineret-rezerve : 0-0.

,.U‘ CLUJ 0
STEAGUL ROȘU 0

SCORULUIBBS

f~— -------—
| . Stadionul ,,23 August" ; teren bun
| timp frumos ; spectatori, aproximativ 
i 20 000. Au marcat : LUCESCU (min. 
£ 68), D. GEORGESCU (min. 70 si 34), 

respectiv ADAM (min. 90). Raport de 
cornere : 4-5 Raportul șuturilor la 
poartă î 13—18 (pe spațiul porții : 
6-5).

DINAMO : Cavaî 7 - Cheran 7, G 
Sandu 6, Dobrău. 5, Deleanu 5 —
Nunweiller 6, Sălceanu 5 (min. 60 
Moldovan 6), Custov 6 — D, Georges 
cu 8, Dumitrache 7 (min. 46 Gojga- 
ru 6), Lucescu 9.

C.F.R. : Moidovan 6 — Lupu 7,
Dragomir 7, Szoke 7, Roman 6 - M. 
Breton 6, L. Mihai 5, Vișan 6 (min. 
75 Moga), Țegeon 6 (min. 75 Boc.a) 
— Adam 7, Petrescu 7.

A arbitrat : C. GH'ȚĂ (Brasov) 
la linie • Gh. lenescu 

(Brașov) și Em. Păunescu (Vaslui).
Cartonașe galbene : Deleanu. 
Trofeul Petschovschi : 9 
La ineret-reocerve : 2—1 (0—1).

• ••

nerv. Pe acest fundal, 
excepție, faza din 
construită de echipa gazdă : Ato
diresei a executat, din l..'___
de la circa 25 m de poarta fe
roviarilor, o lovitură liberă, 
nea a reluat spectaculos cu 
pul spre gol. dar Răducanu, 
întins și a deviat în corner, 
bunele au aplaudat această 
moașă realizare 
aceea să... tacă,

o singură 
minutul 7,

lateral,
Voi- 
ca- 
s-a 
Tri- 
fru- 

pentru ca. după 
întrucît pe te- 

runiicren r.u s-a mai întimplat
notabil.

Reșițenii au dominat
deoarece in fața careului

A DECIS PLUSUL DE RUTINĂ

CLUJ, 9 (prin telefon)
Joc neatractiv, lent și 

presărat cu numeroase „ , 
tehnice, iată, în mare, caracteris
tica întîlnirii de la Cluj. Studen
ții au păstrat, minute în șir, ini
țiativa, au domint teritorial, dar 
nu au reușit să se descurce in 
fazele de finalizare, acolo, unde, 
în defensivă, stegarii și-au flrîns 
rîndurile. apărîndu-se calm și 
organizat, avînd în Jenei același 
om de nădejde. Dar, în min. 3, 
oaspeții au fost cei aflați la un 
pas de deschiderea scorului : Pes- 
caru s-a pomenit cu o minge la 
picior, la cîtiva metri de poartă,

încîlcit, 
greșeli

după un șut expediat pe jos de 
Serbănoiu, dar brașoveanul a în- 
tirzia 
reușit 
ceea, 
nimic
fără de plictiseala jucătorilor, de 
suita paselor la adversar și, bine
înțeles, de dezaprobarea asistenței.

Nici la reluare n-am avut o- 
eazâa să vedem o îmbunătățire 
in evoluția celor două formații. 
E drept că gazdele au atacat cu 
ceva mai multă convingere, insă 
nu suficientă pentru a obține 
victoria. Din ceje citeva ocazii 
notăm pe cea din min. 57 cînd, 
la o centrare a lui. Fanea. Purcaru 
a ieșit defectuos. Coca s-a înăl
țat și a trimis cu capul spre gol, 
dar Jenei, cu un suprem efort, 
a salvat prin foarfecă dc pe li
nia porții. O altă ratare s-a pe
trecut în min. 75 cind Uifăleanu 
a șutat fulgerător mingea lovind 
bara. în finalul partidei Papuc 
(min. 85). singur în careu, a re
luat cu capul pe lingă bară, ra- 
tînd cea mai mare ocazie a oas
peților.

execuția și Lăzăreanu a 
să rețină balonul. După a- 
pînă spre finalul reprizei 
deosebit de semnalat, in a-

steril 
aglo

merat al Rapidului, nu a apă
rut jucătorul care să finalizeze cu 
precizie la poarta lui Tiăducanu. 
Tempo-ul de vals al gazdelor a 
convenit de 
tor care au 
rezultat de 
l-au abținut 
a celorlalte 
care, în mare, 
a primei părți a 
dominare continuă, dar fără pe
riculozitate, a echipei — gazdă 
datorată. îndeosebi, lipsei de ins
pirație a lui Voinea, Nestorovici, 
Atodiresei etc. Fazele, create cu 
încetinitorul, au nemulțumit tri
bunele care meritau, 
mult din punct de 
spectacolului sportiv 
frumoasă duminică 
Dar. și acest al patrulea 
C.S.M. — Rapid s-a 
fără ca vreuna din echipe 
înscrie măcar vn singur gol ; un 
rezultat care devine tradițional...

minune bucnreșteni- 
vizat tot timpul un 

egalitate
după

45 de
au

și pe care 
consumarea și 
minute de joc 
fost o- „copie“ 

partidei. Adică,

totuși mai 
vedere al 
în această 

reșițeană. 
meci 

încheiat 
să

Stelian TRANDAFIRESCU

DIVIZIA
SERIA 1

CELULOZA CĂLĂRAȘI - S. C. TULCEA
5-2 (2—1). Au înscris : Filîmon (min, 12, 
87), Costeo (min. 14, 83), Sandu
68), respectiv Leca (min. 41, 73).
Stan, coresp.)

VICTORIA ROMAN - PETROLUL
NEȘTI 2—1 (1-0). Au marcat :

(mm. 
(M.

Gheorghe NERTEA

CCES NET, DUPĂ 0-1!
4(2)
1(1)

r latoril, care 
pi amiaiă de 
*onul ieșean

- la scor a 
■n*. mai ales 
i cnei supe- 
î studenților,

3U1L 27 (șut 
Kz*. în urma 
Axente, min- 

Oă ce a atins 
S Politehnica 
kz cea mai 
no. Vidac a 
ârate ori la 
rri cu fața 
uriraatac mai 
Enri amintit, 
teehnica, în- 
e. s-a avîntat 
■ atac dar

Ailoaei, Ma- 
tcescu au ră-

Stadion 23 August ; teren foarte bun ; timp frumos : spectatori, aproxima 
tiv 15 000. Au marcat : KUN (min. 27), SIMIONAȘ (min. 42 din 11 m), AN- 
DREESCU (min. 44), INCZE (min. 66) și ROMILA 1 (min. 88). Raport de cor- 
nere : 12-3. Raportul șuturilor ia noartâ : 33—12 (pe spațiul porții 19-8).

POLITEHNICA : Costaș 7 — Sofian 8, Toaca 7, Stoicescu 7, Romilâ I 8 —, 
Remită II 8, Simionaș 9, Mark.o 9 — Incze 7, Andreescu 6 (min. 72 Spirea 6), 
Ailoaei 7.

U.T.A. î Vidac 8 — Purima 7, Kukla 7, Pojonî 6, Popovici 6 — Domide 8, 
Axenle 7, Broșovschi 6 (min. 46 Leac 7) — Țrandafilon 6. Kun 8, Sima 6 (min. 
70 Tisa 6).

A arbitrat GH. LiMONAȘ^ȘbA:*, 
din București).

Cartonașe galbene ; Axente.
Trofeul Petschovschi i 10.
La tineret-rezerve : 1-2 (1—1).

Ic linie 1. Dancu ți C. Dinulescu (toți

mas fără rezultat. Dar în min. 42 
Sofian, care pătrunsese irezistibil 
din linia de fund a gazdelor, 
pînă în careul textiliștilor, este 
faultat în careu de PoȚonî și 
Purima. Penalty-ul transformat 
de Simionaș, înseamnă o descă
tușare pentru Politehnica, și 
numai după două minute Andre- 
escu aduce avantajul de partea 
echipei sale, coautori ai golului 
fiind atît Simionaș cît și Incze. 
Același Incze care în min. €6, 
în uralcle unui stadion întrec ri-

dica scorul la 3—1, fructificind 
o pasă inteligentă a lui Manca. 
Este rîndul arădenilor să arate 
ce știu, dar nici Domide și nici 
Kun (min. 78), sau din nou Do
mide (min. 83) nu reușesc modi
ficarea scorului, cu toate că 
s-au, aflat... lingă gol. Finalul a- 
parține formației locale, Romilă 
I expediază un șut-bombă — de 
la 25 ni, mingea șterge creștetul 
lui Kukla și intră în gol : 4—1.

MOl- 
------ —- - —- - —. . —- - Vorcu
(min. 44), Nistreanu (min. 73), respectiv 
Moraru (min. 87). (G. Groapa, coresp.)

C.F.R. PAȘCANI - CEAHLĂUL P. 
NEAMȚ 1—1 (0-1). Autorii golurilor :
Ion Gheorghe (min. 52) pentru C.F.R, 
Mustața (min. 9) pentru Ceahlâul 
Enea, coresp.)

C.S.U. GALAȚI - GLORIA BUZĂU 
(1-0). Au marcat : Marinescu (min. 
Ene (min. 65), respectiv Tomo (min 
(T. Striopol, coresp. fudețean)

CONSTRUCTORUL GALAȚI -
BACĂU 1-0 (0-0). Unicul gol a 
realizat de Manta (min. 73 din 11 
(Gh. Arsenie, coresp.)

PROGRESUL BRĂILA - VIITORUL 
LUI 2—0 (2—0). Au înscris : Ologu , 
30) și Minalache (min. 32). (N. Cosim, 
coreso. județean)

CARAiMANUL BUȘTENI - OȚELUL GA- 
LĂȚI 3-0 (1-0). Autorii golurilor : Șoi/ă- 
ialâ (min. 43, 71) și Visovschi (min. 67). 
(V. Zbarcea, coresp.)

C.S.M. SUCEAVA - METALUL MIJA 
3—4 (2-1). Au marcat : Dascălu (min. 
20), Gherine (min. 28), losup (min. 70), 
respectiv Ronțea (min. 25, 60, 74), Co- 
nea (min. 85). (M. Andrici, coresp.)

METALUL PLOPENI - F.C. GALAȚI 
2—2 (0—0). Au înscris : Dragomir (min. 
47), Alexe (min. 51 din 11 m) 
Metalul, Ion Ionică (min. 53), 
(min. 78) 
coresp.)

F. C.
Gloria

lon Ionică (min. 
i pentru F.C. (I.

(C.

2-1 
«).

56).

ȘTIINȚA 
fost 
m).

VAS- 
(mm.

pentru 
Manea 

Tănăsescu,

Mircea TUDORAN

1.
2.
3. Metalul Plop.
4. Știința Bacău
5. CSM Suceava
6. Ceahlău! P N.

CSU Galați 
S. C Tuîcea 
CFR Pașcani 
Metalul Mija 
Progr. Brăila 
Constr. Galați 
Celui. Călărași 
Oțelul Galați 
Caraim. Bușteni 
Viitorul Vaslui 
Victoria Roman 
Petr. Moinestî

7.
S.
9.

10. 
11. 
12. 
1Î 
14i
15.
16. 
17. 
ÎS,

GALAȚI 
Buzâu

31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31

17
16
16
16
16
13
13
11

9
12
10
11
12
12
11

8
10

7

8
7
7
6
3
6
4
7 

11
5
3
6
4
3
5

11
6

11

6
8
8
9

12
12 
14
13 
11
14
13
14
15
16
15 
12 
15 
13

37-20
51-21
51-31
40-29
45- 35
46— 30 
46—46
31-31
33— 33
34- 44

36—49 
33—47 
27 -43
29-42
33-49

42
29
39
38
35
32
30
29
29
29
23
23
28
27
27
27
26
25

TIMIȘOARA, 9 (prin teîeton)
La prima vedere, meciul pârea 

o simplă formalitate pentru gazde. 
Dar, împotriva anticipărilor, tînă- 
ra formație băcăuană a dat o re
plică curajoasă. ȘL chiar dacă a 
pierdut, S.C Bacău are meritul de 
a fi făcut un joc frumos, in care 
doar lipsa de experiență a unor 
jucători, destul de cruzi pentru 
„prima scenă“, a făcut ca „Poli" 
să cîștige detașat. Gazdele au do
minat partida, dar fără strălucire, 
insă nu s-ar putea spune că nu 
au avut și oarecari emoții. Detașa
rea s-a produs, însă, tocmai la ca
pitolul rutină, acolo unde localni
cii, chiar dacă au evoluat intr-un 
ritm mai lent ca altă dată. au 
punctat decisiv. Așa de exemplu 
s-a întimplat în prima repriză la 
ambele goluri. în min. 14, * Lața a 
speculat culoarul dîn drenata lăsat 
«fără gardă" și a înscris 
din unghiul lung, de la 8 metri, 
Jar în min. 38. Păltinișan, ncsupra- 
vegheat nici e», a înscris puternic 
din careu cu un șut la vincltu La 
golul trei, Bojin n-a ffrst marcat 
strict și a înscris, sigur, după o 
cursă perpendiculară pe poartă.

La toate aceste goluri am mai 
putea adăuga alte citeva ocazii ale 
finalistei. Cupei .României, dar fie 
că Ursache a scos două mingi ex-

Stadion 1 Mâi ; teren foarte bun ; 
timp excelent ; spectatori, aproxima
tiv 23.000. Au ria.cat : LAȚA (min. 
14), PÂLTIiMIȘAN (min. 38), BOJiN 
(min. 49) și DEMSROVSCHî (min. 75), 
Raport de cornere : 6-4. Raportul su
turilor la poartă : 23-16 (pe spațiul 
porții : 9-4).

POLITEHNICA ; Jîvan 7 — Mioc 7, 
Păltinișan 9, Mehedinți» 7, Maier 7 
— Lața 8, Pîrvu 7, Surdon 7 (min.. 53 
David 6) — Dașcu 6, Bojin 7, Coval- 
cic 6 (min. 46 Flooreș 6).

SPORT CLUB : Ursache 8 — Pru- 
teanu 6, Cărpuci 8, Velicu 7, Eiisei 
7 — Duțan 5 (min. 46 Șosu 7), Hrițcu
6, Pana 6 - Dembrovschi 8, Buluță
7, Botez 8.

A arbitrat C. NICULE5CU ***★, 
Ia linie : R. Sts nea n și |. Roșo^a (tot: 
din București).

Cartonașe galbene : Lața.
Trofeul Petschovschi : 10
La tineret-rezerve : 4-0 (2-0).

celente, fie că atacanții timișoreni 
au ezitat sau n-au șutat cu pre
cizie în 6—7 situații de după pau
ză. Replica băcăxianilor avea să fie 
onorabilă, dar lipsită de „ convinge
re necesară. Așa îneît în afara, 
golului înscris de Dembrovschi, 
după o lovitură de u 25 de m, 
echipa oaspe și-a mai trecut în 
cont și citeva ratări si o bară a 
lui Șoșu în min. 47. Și așa. gazdele 
au ciștigat meritat, fără să strălu
cească însă.

Mircea M. tONESCV

FINAL CU EMOȚII
PENTRU GAZDE
Stadion Petrolul ; teren bun ; timp 

frumos ; spectatori aproximativ 9 000. 
Au marcat : PÎRVU (min. 50), CRÎN- 
GAȘU (min. 51), respectiv, I. CON
STANTIN (min. 79). Raport de cer
nere 10—6. Raportul șuturilor Ia 
poartă : 16-8 (pe spațiul porț’i ;
7—4).

PETROLUL : Marinescu 7 — Gruber 
6, Tudorîe 7, Crîngașu 8, Popa 7, Din- 
cuță 6 (min. 62 Radulescu 7), istră,- 
tesca 7, Cuperman 8 — Dobre 7 (min. 
63 Eparu 6), Pîrvu 7, Zamfir 8.

SPORTUL STUDENȚESC : Suciu 5 
- Tănăsescu 7, Cazan 8, Măndoiu 8, 
Manea 7 — Cassai 6, O. lonescu 6 - 
Leșeanu 7, Chihaia 5 (min. 59 Stroe 
7), M. Sandu 5 (min. 46 lorga 8), I. 
Constantin 7

A arbitrat : G. BLAU (Timișoara) 
la linie : S. Drăgulici 

(Drobeta Tr. Severin) și A. Ene 
(Craiova).

EiCTIWMa
SP. S7UDEMȚESȘ 1(0)

Cartonașe galbene t lorga. 
Trofeul Petschovschi : 9.
La tineret-rezerve : 0-2 (0-2)

PLOIEȘTI, 9 (prin telefon)
Gazdele* (cu cîteva indisponibil;- 

tăți în formație, printre care și 
Angelescu, accidentat chiar la în
călzire), au avut în general iniția
tiva în această perioadă, dar. cu 
excepția eîtorva centrări (Cuper
man — min. 22, Dincuță — min. 
25) și a unui dribling prelungit al 
aceluiași Dineuță (stopat în ultimă 
instanță de Măndoiu), nu s-au do
vedit suficient de periculoase.

De abia după pauză — cînd și 
jocul a devenit mai animat, de o

calitate ....
tenti au reușit să fructifice plusul 
lor de vitalitate și ambiție, înscri
ind două goluri ce păreau decisive 
pentru victorie. Această desprinde
re a gazdelor s-a produs după ce* 
îp. min. 48, ea fusese, oarecum, an
ticipată de un șut în bară al Iul 
Cuperman. Portarul bucureștean» 
care gafase în această fază, dega- 
Jind neinspirat balonul cu piciorul, 
avea să mai greșească decisiv du
pă. alte două minute, respingxnd 
mingea — la șutul lui Cuperman — 
Ia Pîrvu, care n-a mai avut altceva 
de făcut decît să trimită jn plasă, 
din apropiere. Un minut mai tîr- 
zlu, Crîngașu a executat splenditt 
o lovitură liberă de Ia peste 20 n» 
înscriind Ia păianjen.

La 2—0 soarta meciului părea de
cisă, dar bucureștenii, care pînă 
atunci acționaseră eu destulă timi
ditate încep să se impună. Ei reduc 
din scor In min. 7» prin Ion Con
stantin, care a fructificat o centra
re a lui lorga, și vor mai înscrie 
în min. 88 prin același- Ion Con
stantin. Arbitrul de centru a acor
dat inițial acest gol, dar la semna
lizarea tușierului A. Ene a revenit 
asupra. deciziei, mo tivind că ion 
Constantin a făcut henț. Henț pe 
care, noi cei din tribună, mărturi
sim că nu l-am văzut. în ansam- 
triu, victoria gazdelor este meritați.

Constantin FI&ĂNESCU

B (ETAPA
SERIA A I!-a

CS. RM. VILCEA - NITRAMONÎA FA* 
GĂRAȘ 3-1 (î-0). Autorii golurilor : Nu- 
țescu II (min. 6), Haidu (min. 60 din 
11 m), Orovitz (min. 87), respectiv. Fi’lp 
(min. 56). (D. Roșranu, coresp.)

ȘOIMII SIBIU - MINERUL MOTRU 
2—0 (1—0). Au înscris : Țuriea (min. 41) 
și Cîmpeanu (min. 68). (I. lonescu,
coresp. județean)

DINAMO SLATINA - CARPAȚI BRA
ȘOV 5-0 (3-0). Au marcat : Zamfir (min. 
12, 29), Bold (min. 44), Marincel (mm. 
60) și Roșu (min. 75). (D. Mihail,
coresp.)

CS. TiRGOVIȘTE ~ TRACTORUL BRA
ȘOV 0-0.

METROM BRAȘOV - FLECTROPUTERE 
CRAIOVA 4-0 (2-0). Au înscris : Furnică 
(min. 11, 56), Bădițoîu (min. 40 din 11 
m) șl Ferenț (mfn. 50). (C. Gruia,
coresp. județean)

PROGRESUL BUCUREȘTI - D’JNAREA 
GIULGIU 2—1 (1-1). Autorii golurilor : 
Țevi (min. 12, 79), respectiv Cojocarii 
(min. 27).

METALUL BUCUREȘTI - Ș.N. OLTENI
ȚA 1—0 (0-0). Unicul gol a fost Fealizat 
de Georgescu (min. 69). (A. Păpădie)

METALUL DROBETA TR. SEVERIN - 
AUTOBUZUL BUCUREȘTI 2-0 (1-0). Au 
marcat : Copăceanu (min. 19) și Peio- 
nescu (mîn. 56). (Gh. Manafu, coresp.)

GAZ METAN MEDIAȘ - FLACĂRA 
MOREN1 3—0 (1—0). Autorii golurilor : 
Moraru (min. 30, 78) și Șukânaiu (min. 
80). (Z. Rîșnoveanu, coresp.)

1. C. S. RM. VÎLCEA
31 20 4 7 43-21

2. Șoimii Sibiu 31 17 8 6 43-22 42
3. Dinamo Slatina 31 14 7 10 42-35 35
4. Met. Drob i. Sev.

31 16 3 12 32-37 35
5. Flacăra Morerri 31 14 5 12 41-31 33
6. Metalul Buc. 31 14 5 Tf 32-23 33
7. Tractorul Bv. 31 13 7 11 31-^2 33
8. Progresul Buc. 31 13 7 11 30-34 33
9. Electroputere Cv 31 14 3 14 51-39 31

10. Meîrom Brașov 31 12 6 13 «0-34 30
11. Ș. N Oltenița 31 11 8 12 34-35 30
12. Gaz. met. Med. 31 9 10 12 36-26 23
13. C. S. Tîrgaviște 31 11 5 15 35-40 2?
14. Autobuzul Buc. 31 11 5 15 33 -*H 27
15. Minerul Motru 31 11 4 M 27-37 25
16. Carpa»» Brasov 31 10 5 16 25-45 ?5
17. Nitr. Fănăraș 31 8 8 flB 38 -*S M
18. Dunărea Giurgiu3l 7 8 16 19-44 22

A 31-a)
SERIA A lil a

VICTORIA CĂREI - ARIEȘUL TURDA 
3—1 (1—0). Au marcat : Budai (min. 3,
48), Naghi (min. 59), lespectîv Szocs 
(min. 73). (E. Hewian, coresp.)

GLORIA BISTRIȚA - MUREȘUL DEVA 
3—1 (2-0). Autorii golurilor : Furnea 
(min. 3, 25), Ferenț (mîn. 62), respectiv 
Uilecan (min. 61). (I. Tema, coreso.)

C.F.R. TIMIȘOARA - OLIMPIA SATU 
MARE 2—0 (2—0). Au înscris : Bclîci 
(min. 33 dtn U m) și Cotec (mîn. 4*1). 
(C. Creta, coreso.)

MINERUL CAVNIC - U.M. TIMIȘOARA
1— 0 (1—0) Unicul aol o fost realizat de
Trifu (min. 29 din 11 m). (T. Tohulan,
coresp. județean)

MINERUL ANINA - OLIMPIA ORADEA
2— 1 (1—1). Au marcat : Maca! (min. 17), 
Todfrașeu (min. 68), respectiv Stan (min, 
32). (P. Lungu, coresp.)

TEXTILA ODORHEI - IND. SIRMEI C. 
WRZH 3—0 (2—0). Aufcrîi golurilor : Ta- 
toian (min. 8 autogol), Laszlo I (min. 
12, 88). (A. coresp.)

UNIREA ARAD - CORVINUL HUNE
DOARA 1—1 (0—0). Au înscris . Platagă
(min. 77) pentru Unirea, Cergo (min. 
86) pentru Corvtnul. (St. Iccob, coresp. 
județean)

F.C. BIHOR - MINFRUL BAIA MARE
3— 0 (î—0). Autorii golurilor : Florescu 
(min. 13, 52), Zindroș (min. 64). (I. Ghi- 
șa, coresp. județean).

VULTURII TEXTILA LUGOJ - META- 
LURGISTUL CUOIR 2-1 (1-1). Au mar
cat : Foaie (min. tf»), Em. Dumitru 
(mîn. 83), respectiv Stanciu (min. 33). 
(C. Oîaru, coreso.)

1. OUMPîA S M. 31 17 9 5 37-15 «3
2. F. C. Bihor 31 16 4 11 35-21 36
3. U. M. Tinwoara 31 0 6 12 42-33 34
4. Muteșu* Deva 31 14 5 12 30 -30 33
5. Minerul B M. 31 13 6 12 40-3» ?2
6. Victoria Care» 31 14 4 13 46-42 32
7. Unirea Arad 31 11 10 10 33-40 32
8. CFR. Timiș 31 13 5 13 39-36 31
9. Continui Hvned. 31 12 7 12 28-23 31

10. M:nerul An’na 31 93 5 13 41-47 31
11. Ind. sîr-mH C. T. 31 12 5 14 37-41 29
12. Vulturii T. 1. 31 13 3 15 34-39 29
13. Arierul Turdn 31 11 6 14 34-40 28
14. Olimpia Oradea ’1 11 6 14 26-33 28
15. Text Odorheî 31 11 6 14 36-43 29
16. Meta’vm r^^îr 31 n 7 14 37-40 27
17. G’oria R’*.»r‘»n 31 12 3 t6 35—^3 27
13. Minerul Cavnic 31 12 3 16 32-45 27



Ieri, au început pe poligonul Tunari COST1CĂ DAF1NOIU -
„INTERNAȚIONALELE" SE TIR ALE ROMÂNIEI CAMPION CONTINENTAL!

Azi, întreceri de mare atracție, cu numeroși trăgători reputat! (Urmare din pag. I)

în decorul natural încîntâtor 
de la Tunari, pe o vreme fru
moasă și precedate de o festivi
tate splendidă de deschidere, ieri 
au fost inaugurate cea de a 
XVII-a ediție a campionatelor 
internaționale de tir ale Româ
niei și a Vl-a ediție a „Marelui 
premiu Carpați" (talere). In a- 
ceastă ambianță sărbătorească 
s-au reunit peste 300 de sportivi 
și sportive din 15 țări (Albania, 
Cehoslovacia, Cuba, Franța. Ita
lia, Iugoslavia, Marea Britanic, 
Olanda, Polonia, R. D. Germană, 
R. F. Germania, Spania, Ungaria, 
U.R.S.S., România și un Iot de 
la Circoh> Diana Milazzo din Si
cilia).

Ziua de debut a cunoscut suc
cesul lui A. Mitrofan (U.R.S.S.) 
— armă cu aer comprimat, Vale
ria Sabatka (Iugoslavia) — armă 
cu aer comprimat, V. Hynka (Ce
hoslovacia) — pistol liber seni
ori și E. Ciutea (România) — la 
aceeași probă dar la juniori. Su
bliniem, de asemenea, locul se
cund ocupat de Ștefan Caban 
(depășit doar în ultima decadă 
de cîștigătorul A. Mitrofan), ca 
și poziția a treia pe care s-au 
situat Dan Iuga la pistol liber, 
cu un punct în plus (563 p fată 
de rezultatul cu care a cucerit 
medalia de argint la J. O. ’72) și 
Mariana Fcodot (armă cu aer 
comprimat). La talere rezultatele 
obținute sînt modeste. în schimb, 
datorită echilibrului valoric al 
multora dintre concurenți, publi-

ÎNTRECERI VIU DISPUTATE 
ÎN „REGATA PRAGA“

Praga, 9 (prin telex) Intr-o at
mosferă sărbătorească, pe apele Vll- 
tavel, au debutat întrecerile celei 
de a 100-a ediții a Regatei Prag», 
competiție de tradiție. Ediția jubi
liară de anul acesta a fost onorată 
de multe echipaje valoroase din 
R. D. Germană, Iugoslavia, Româ
nia. Cuba. Polonia, Cehoslovacia și 
B. F. Germania.

In ziua inaugurală a competiției 
s-au desfășurat atît probe masculine 
cit și feminine, dar noi ne vom opri 
doar la cursele fetelor. în care s-au 
aliniat șl trei echipaje românești.

Fazele preliminare (seriile) ne-att 
adus satisfacția de a vedea două 
dintre cele trei echipe ale noastre 
obțlnînd calificarea pentru finale. 
Este vorba de echipajele de 44-1 
rame (Adriana Bocan, Florie* 
Stoica, Rodica Herbei, Carmen Con- 
stantinescu4-Elena Giurea) st dublu 
vîsle (Elena Bereny — Gherghina 
Preda), alcătuite din schifisie foarte 
tinere. La fel de tlnărS este, însă, 
si Rodica lies, reprezentanta noas
tră din proba de schit simplu, dar 
ea n-a reușit să se claseze dectt 
pe locul șase în serie, fiind nevoită 
să privească finalele din— tribună.

LA BUDAPESTA

ÎNFRÎNGtRt SEVERĂ A GIMNASTEIOR ROMÂNCE
BUDAPESTA, 9 (prin telefo®). 

întilnirea internațională dintre e- 
chipele feminine de gimnastică 
ale Ungariei și României s-a în
cheiat cu un net succes al gaz
elelor încă de la „impuse* s-a 
evidențiat superioritatea gimnas
telor maghiare (care s-au distanțat 
eu peste patru puncte !). sportive
le românce neputînd recupera 
prea mult la libere, mal ales din 
cauza unor neașteptate ratări (Gri- 
goras. Ceampelea și Paula loan

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
L,a concursul de călărie de la Varșo
via — cu particinarea sportivilor din 
Tț.D Germană, Polonia, România si 
U.R.S.S. — Constantin Vlad a cîștl- 
?at proba de deschidere (obstacole 
de 1.50 m). iar Dumitru Velea a o~ 
cu nat Jocul 6.
La Sofia. în concursul atletic" dotat 
eu cupa ..Narodna Mladej", concn- 
renții români nu obținut două locuri 
secunde prin Ervin Sebestyen la 110 
mg (14,0) si Șerban Ciochină la tri- 
nlusalt (15.71 m), nrecum și un loc 
3 prin Maricica Puică la 1500 m 
(4:18,8)
Cu nrileiui unui concurs otletic des- 
fă■••urat la Jena. Griesching
(R.D Germană^ a sf-ab*”* cea mai 
bună nerformanb’î mondială la ju
nioare în proba de aruncare a greu
tății cu rezultatul de 18.12 m.
DunA flfqouf'rpi a șante etape, echl- 
na Italiei continua să fie neînvinsă 
în eomnotitia rnasciflln* de baschet 
..Cuna Nati<in'ior“ totalizînd 14 r> si 
fiind urmată in clasament de forma

cui a asistat la o luptă deosebit 
de interesantă, dirzâ. ceea te se 
anunță și în continuare.

Programul de astăzi are în
scrise clteva puncte de mare a-
tracție. In primul rînd va începe 
spectaculoasa probă olimpcâ de
pistol viteză, onorată la start de
prezența prestigioasă a dublului 
campion al J. O. (Mexic și 
Munches), polonezul jose! Za- 
pcdzki, a spaniolului Gonzaleș, 
cehoslovacilor Hurt șl NacovsM. 
Acestei companii de elită i se 
va alătură un lot compact de 
performeri români ca C. Ion, V. 
Atanasin, D. Inga, M. Roșea, S. 
Marin, san I. Tripsa (medaliat cu 
argint la 3. O. Tokio), partici
pant la toate edițiile „internațio
nalelor* României. Și la clasica 
orobă de armă liberă 60 f culcat 
se Întrevede o întrecere extrem 
de disputată, cu numeroși con
curenți români si străini cu 
palmarese impunătoare. La fel și 
în competiția de pistol cu aer 
comprimat unde capul de afiș îl 
deține campionul continental, 
Pavel Malek (Polonia) dar care 
va avea de înfruntat adversari 
și ei foarte redutabili. în sfîrșit 
și la pușcă standard femei se a- 
nunță o confruntare de un ridi
cat nivel valoric.

Adăugind la cele menționate 
șî dinamicele concursuri pentru 
doborîrea discurilor de lut (ta
lere aruncate din șanț și din 
turn), se poate spune pe bună

In disputa decisivă echipaîtri nostru 
de 4-41 rame a trecut linia de so
sire pe locul 4. Lupta pentru ocu
parea primelor trei locuri a dat loe 
la două surprize în sensul ei lacul 
I a revenit echipajului secund *1 
R. D. Germane, care a depășit pri
mul echipaj (sosit pe poziția a 
doua). Iar locul trei a fost oeunat 
de echipajul Poloniei, Considerăm 
câ locul ocupat de românce este 
promițător pentru stadiul actual 
de pregătire. In cealaltă finală, du
blul român nu a putut rezista plnă 
In final tempoului cursei. fiind 
obligat să treacă Hnîa de sosire pe 
ultimul loe (S). rezultat care nu 
reflectă «de! poslbilități’e celor 
două sportive.

In cea de a doua zi a competiției 
vor Intra In „foc* mal multe echi
paje românești : 44-1 rame. 44-1
vîsle, >4-1. 2 v«e și «4-1. Cele mai 
mari șanse peatrn un k>c fruntaș 
le deține ambarcațiunea de «4 1. 
deși printre adversare se număr* e- 
chipajele R. D. Germane si Poloniei, 
alcătuite din sportive foarte valo
roase

Horia ALEXANDRESCU

— la blmă. Paula loan — la Pa
ralele). Bine au evoluat Alina 
Goreae ri Rodica Sabău, mai ales 
în ziua a doua. Rezultate • echi
pa — Ungaria 369,79, România 
36X60 : individual — Cristina Med- 
veczyfc 7SJS p, Monica Csasar 74.45 
p (ambele Ungaria). Alina Goreac 
(România) T4.M, Marta Egervary 
TXm. Agnes Banfay (TT) TÎAO. Ana 
Szamer (U) 77.75, Anca Grigaras 
(R) Ti.85 n.

țiile logoslavirf — 11 p. Crerie* si 
Turciei — cite M >. Ia etapa a 7-a. 
la Bologna s Italia — Franța 74—54 
IC—329 ; ta Kieka s Iugoslavia — 
R.F. Germania 111—Ct PS—3S) : Ia 
Atena t Grecia — Turcia 71—35 
05-25).

Turul ciclist al Angliei a fost dștigst 
de olandezul R Sehulten, urmat de 
R. Szurkoarskî fpokmlaj la 7 sec.

In concursul atlefie de Ia Aastta. a- 
mericanul Itick Wohlutee a stabilit 
un nou record mondial la 5*5 yarzl 
eu timpul de 1:44,1. vechiul record 
era de 1:44.S. Alte rezultate: săritu
ra în lungtrae: Jerry Herndon B.M 
m ; 109 yard: Reggie Jones 9.1S : 
aruncarea ciocanului : Peter Farmer 
(Australia) 79,36 m.

Concursul Internațional de gtaM»»*- 
țîcă de la Vama a continuat ca des
fășurarea exercițHlor libere. în ur
ma adiționării notelor de la exerci
țiile impuse si libere. în concursul 
feminin conduce sportiva sovietică 

dreptate că, azi, pe standurile 
poligonului Tunari vom urmări 
o adevărată paradă a vedetelor 
tirului mondial.

Constantin COMARNISCH1

Rezultate tehnice, armă cu aer 
comprimat (40 diabolouri), — 21 
de concurente, — femei : 1. Va
leria Sabatka (Iugoslavia) 382 p 
— campioană internațională a 
României, 2. Irena - Milotkowska 
(Polonia) 379 p, 3. Mariana Feo- 
dot (România) 376" p. 4. Helena 
Paslawska (Polonia) 374 p, 5. Mi- 
rijana Masic Iugoslavia) 372 n, 
6. Dumitra Matei (România) 371 
p: bărbați (32) ; 1. A. Mitrofan 
(U.R.S.S.) 383 p (ultima decadă : 
97 p) — campion internațional al 
României, 2. Șt. Caban (Româ
nia) 383 p (ultima decadă : 95 p),
3. Y. Vlasov (U.R.S.S.) 382 p.
4. P. Șandor (România) 381 p. 5. 
Z. Lazic (Iugoslavia) 377 p, 6.
5. Pejovic (Iugoslavia) 376 p : 
pistol liber 60 f, seniori (53) ; 
1. V. Hynka (Cehoslovacia) 567 p, 
campion internațional al Româ
niei, 2. I. Nemethv (Cehoslova
cia) 565 p. 3. D. Iuga (România) 
563 p, 4. P. Malek (Polonia) 561 
p, 5. V. Stolipin (U.R.S.S.) 559 n.
6. S. Heinz (R. D. Germană) 
558 p : juniori (6) ; 1. E. Ciutea 
(România) 506 p — campion in
ternațional al României. 2. X. 
Vint (România) 505 p, 3. D. Si- 
soie (România) 496 p ; talere lan
sate din șanț (manșa I : 75 t). 
seniori (15) s 1. Szmelczinski (Po
lonia) 69 t. 2. Arderri (România! 
69 t. 3. Bonsegnoro (Circolo Da-a 
Milazzo—Sicilia) 88 t. 4 Mari
nescu (România) 67 t. 5. PoooTîci 
(Român» 67 t, 6. Knh’i-iski (Po
lonia) 67 t: Juniori (7) 
(R. D. Germană» 69 t.
(R. D. Germană) 66 t, 
(R. D. Germană) 66 t.

Programul de ari. 
talere lansate din șanț
Il-a : 73 tl, talere aruncate din 
turn (manșa I : « -> t). armă liberă 
calibru redus &) f culcat, pistol 
viteză " 60 f (manșa I : 30 f), ora 
9 : pistol cu aer comprimat, fe
mei. ora 11 : pu-ră standard 60 f 
culcat, juniori si senioare, pistol 
cu aer comprimat, bărbați.

2. Tusehy
3. Franz

ora 8.30 : 
(manșa a

TURNEUL DE LA ROLAND GARROS
LA CAPĂTUL PRIMEI SĂPTĂMÎNI
PARIS, 9 (prin telefon). — Cu 

aminări și întreruperi cauzate de 
ploaie, „internaționalele* de tenis 
ale Franței avansează, totuși, spre 
fazele decisive. Sîmbătă ș-au făcut 
cunoscuți primii jucători calificați 
pentru optimile de finală, la simplu 
masculin, lată rezultatele complete 
ale primei jumătăți de tablou : 
Kodes — Amritraj 6—2, 6—2. 6—2 ; 
Jauffret — Taroczy 6—2, 6—1. 6—4 ; 
Pohmann — Yuill 6—2, 4—6, 6—4,

7—6; Dibbs — Barazzuttl 6—0, 6—1, 
7—6 ; Ashe — Munoz 4—6, 6—1, 6—3.
6— 4 ; Orantes — Vilas 3—6, 3—6.
7— 6, 6—3, 6—2 • Cornejo — Fassben
der 6—1, 6—2. 6—4 ; Killol — Korpas 
7—6, 7—6. 6—1.

în jumătatea a doua a tabloului, 
în care activează capul de serie 
nr. 1, campionul român Ilie Năs- 
tase, disputa se menține foarte ani
mată. După eliminarea unor favo- 
rlțl ca T. Gorman, F. Bertolucci și 
B. Gottfried, a urmat o nouă sur
priză : A. Metreveli (nr. 8) lese din 
cursă în 16-imi de finală, învins de 
Z. Franulovici, în revenire de for
mă. cu 6—4, 2—6, 6—1.

Duminică, primele rezultate din 
„16-iml“ au aparținut lui Bjărn 
Borg, învingător cu 6—4. 6—2, 6—9 
asupra lui 3. L. Rouyer, ca și lui 
Marty Riessen, care a dispus de 
H. Figueras cu 6—1. 6—4. 7—5. Ilie

Svetlana Grozdova eu 74.30 p. Gim
nastele românce Mariana Constantin 
si Ileana Coman se află pe locurile 
7 teu 69.99 pa și respectiv 11 (eu 
66.90 p>. La masculin, pe primul loc 
se află Szeina (Polonia) — 110.3S p. 
Concurentul român Gheorghe Pâu- 
nescu ocupă locul 19. cu 105,75 p.
Proba de săritura tn lungime, din 
cadrul concursului de la Zagreb, a 
revenit polonezului Clbulski cu per
formanta de 8,10 m. în cursa femini
nă de 806 m, pe primul loc s-a cla
sat compatrioata sa Elzbieta Katolik. 
cu timpul de 2:02.5.
Concursul International de pentatlon 
desfășurat la Neuhausen a fost cîști- 
gat de atleta vest-germană Christel 
Voss cu 4 562 p.
Partidele de ziua a 3-a a turneului 
internațional masculin de volei de 
la Sofia s-au ■ încheiat eu următoa
rele rezultate : Bulgaria — Cuba 
3—0; Cehoslovacia — iugoslavia 3—2; 
Selecționata secundă a U.R.S.S. — 
R.D. Germană 3—1. 

ale arenei au fost ocupate. Inte
resul localnicilor era explicabil, 
dacă ne gindim că în finale evo
luau nu mai puțin de 10 boxeri 
sovietici, celelalte 12 locuri fiin-d 
împărțite între boxerii din Bul
garia (5). România și R.D.G. (cite 
2). Anglia. Iugoslavia și Italia 
(cile 1). Fără ■ eliminarea pugilis- 
tului sovietic Al. Krupin de către 
Pavel Istrate. am fi asistat la o 
confruntare între reprezentativa 
U.R.S.S. și o selecționată a Eu
ropei.

Duminică, în finalele maratonu
lui tinerilor boxeri de pe bătrî- 
nul continent, România a fost pre
zentă cu doi sportivi : Pavel Is
trate (mijlocie) și Costică Dafi- 
noiu (semigrea).

Primul dintre sportivii noștri 
care a urcat treptele ringului a 
fost Pavel Istrate, care a încru
cișat mănușile cu Dietmar Jende 
(R.D.G.). Meciul lor a fost de sla
bă valoare tehnică, presărat cu 
multe neregularități. dar dirz dis
putat. în primul rund lupta a fost 
echilibrată, iar Jende. un tinâr de 
17 ani, a răspuns curajos la schim
burile de lovituri promise de Is
trate. în repriza secundă Istrate a 
primit un avertisment centru box 
nerezulamentar. în ultimele trei 
minute românul a atacat dezlăn
țuit El și-a trimis la podea ad
versarul. care a fost numărat în 
continuare, sportivul german a mai 
primit un avertisment pentru lo
vitură cu caoul si se părea că 
Istrate se îndreaptă cu nași siguri 
sire victorie. Dar. juriul a apre
ciat altfel si a indicat victoria la 
puncte (cu 3—2) a lui Jende.

A urmat, in ring. Costică Dafi- 
noiu. Ei a avut ca adversar în a- 
ceastă ultimă confruntare pe so- 
vieticul Mihail Kruț. Hotărît să nu 
râminâ . la discreția judecătorilor, 
sportivul nostru, după o scurtă pe
rioadă de tatonare, a lansat un 
atac precis și cu clteva lovituri 
clare și-a expediat adversarul la 
podea. La 8, Kruț a reluat cu 
greu lupta, dar o nouă rafală de 
croșee și directe s-au abătut asu
pra lui. Serios zdruncinat, spor
tivul sovietic a fost trimis la colț 
de arbitrul englez Ball, care a ri
dicat mina românului, consfințind, 
încă din prima repriză, victoria 
prin abandon, a lui Costică Dafi-

Năstase a jucat tîrziu, la lumina 
reflectoarelor, împotriva francezului 
Georges Goven, cîștigînd cu 6—3. 
7—5. 6—4. In „optimi", Năs-
tase întîlnește pe cîștigătorul par
tidei I’arun — Barthes.

Fără succes au continuat să evo
lueze jucătoarele românce. Virgi
nia Ruzloi a avut ca adversară pe 
puternica jucătoare americană 
Chris Evert (favorita nr. 1), de 
care a fost învinsă cu 2—6, 3—6. 
Judith Gohn a pierdut la sovietica 
Olga Morozova cu 4—6, 2—6. Eli
minată este și Mariana Simionescu, 
dar la scor foarte strîns : 5—7, 7—3, 
5—7 cu Elvira Weisenberger (Ar
gentina). Iar la dublu, Virginia Ru- 
zici și Mariana Simionescu ies din 
corn,petiție, învinse cu 1—6, 2—6 de 
cuplul cehoslovac Navratilova — 
Tomanova.

In fine, în primul tur la dublu 
bărbați. Ilie Năstase și Juan Gisbert 
înving pe francezii Joly — Lovera 
cu 4—6, 6—1. 6—2.

AGENDĂ FOTBALISTICĂ
MÎINE Șl MIERCURI, MECIURI INTERNAȚIONALE 

IN CAPITALA.
Așa cum am anunțat, mîine, în- 

cepind de la ora 17,30, va avea loc 
pe stadionul „23 August» din Bucu
rești meciul internațional dintre SE
LECȚIONATA B A ROMÂNIEI șl 

BREVIAR WELTMEISTERSCHAFT
• CONGRESUL F.I.F.A. Astăzi 

urmează să plece spre Frankfurt 
pe Main delegația F.R.F. care va par
ticipa la Congresul F.I.F.A. Pe ordinea 
de zi a Congresului figurează — 
printre altele — alegerea președin
telui forului suprem (candidați 
Stanley Rous șl Joao Havelange), 
admiterea Federației de fotbal din 
R. P. Chineză în F.I.F.A. și viitoa
rea formulă a turneului final a) 
C. M.

• ULTIME VEȘTI DIN ȚARA- 
GAZDA. A sosit echipa Iugoslaviei 
care și-a stabilit cartierul general 
la Konigkstein. în meci de verifi
care. echipa Italiei a terminat la

1 egalitate (0—0) cu aceea a Austriei,

noiu, care cucerește în acest fel 
medalia de aur a Campionatelor 
europene de box pentru tineret; 
Este un succes de prestigiu pen
tru boxul românesc, pentru care 
atît tinărul sportiv cit și antreno
rul Tedy Nicuiescu; care l-a pre
gătit, merită sincere felicitări !

în celelalte finale ale întrecerii 
au fost stabilite .următoarele re
zultate : cat. semimuscă : Al. Tka- 
cenko (URSS) b.k.o.2 McRee (An
glia), cat. muscă : V. Ribakov 
(URSS) b.p. I. Gancev (Bulgaria), 
cat. cocoș : C. Andreikovski (Bul
garia) b.p. F. Pak (URSS), cat. 
pană : VI. Sorokin (URSS) b.p. R. 
Pescev (Bulgaria), cat. semiușoa- 
ră : V. Simașov (URSS) b.p. S. 
Țvetkov (Bulgaria), cat. ușoară s 
N. Sigov (URSS) b.p. R. Miiller 
(R.D.G.), cat. semimijlocie : M. Bî- 
cikov (URSS) b.ab. 1 T. Kasar 
(Iugoslavia). cat. mijlocie mică : 
VL Dansin (URSS) b.p. C. Carbone 
(Italia), cat. grea : K. Mașev (Bul
garia) b.p. S. Plisov (URSS).

Iată bilanțul sportivilor români 
la cea de a III-a ediție a CLE. de 
box pentru tineret „Kiev 1974“ î 
medalie de aur : Costică Dafinoiu ; 
medalie de argint: Pavel Istrate ; 
medalii de bror.z : Paul Dracu, 
Flariaa Ghiul, Care! Ha j nai «i Va
sale Didea.

Boxerii noștri sosesc in tară 
marți, cu avionuL

Olimpiada de șah

ECHIPA ROMÂNIEI
A DEBUTAT 

CU DOUĂ VICTORII 
în prima rundă a grupei a Vl-a 

preliminară din cadrul Olimpia
dei de șah, România a întîlnit Co
lumbia, pe care a învins-o cu 3—1 
(Gheorghiu — Castro 1—0, Cuartos 
— Ciocâltea >/.—'A, Ghițescu — 
Alzot «A—'/i. Gusli — Ghizdavu
0—1). Cu același rezultat formația 
noastră a învins Singapore, meci 
în care Ciocâltea a pierdut sur
prinzător la masa a Il-a : Pane — 
Gheorghiu 0—1. Leotve — Cioeâl- 
tea 1—0 (!). Ghițescu — Lee 1—0, 
Choonc — Ghizdavu 0—1.

Cehoslovacia a realizat puncta
jul maxim (4—0) în partidele 
susținute cu Noua Zeelandă și Mo
naco, iar Norvegia (o altă contra
candidată la calificarea în turneul 
final) a învins cu 3—1 formația 
Libanului și cu 31/:—’ - pe aceea a 
Noii Zeelande.

CLASAMENTUL: Cehoslovacia
8 p. Norvegia fi'A p. ROMANIA 6 
p, Columbia 5 p. Monaco și An
dora 2 p, Singapore și Liban 1 p, 
N. Zeelandă ‘A p. Ieri echipa noas
tră a fost liberă.

EDDY MERCKX A CÎȘTIGAT 
„TURUL ITALIEI"

Cel de-al 57-lea Tur ciclist al Italiei 
s-a încheiat la Milano cu victoria 
belgianului Eddy Merckx, care cîști- 
gă pentru a cincea oară această im
portantă competiție. în clasamentul 
final, Merckx a fost urmat de : Ba
ron chel li (Italia) — la 12 sec., Gi- 
mondi (Italia) — la 33 sec.. Conți 
(Italia) — la 2:14, Fuente (Spania) 

— la 3:22. Ultima etapă (a 22-a) a 
fost ciștigată de italianul Marino 
Basso.

formația «25 APRILIE" DIN R.P.O. 
COREEANA. Miercuri, tot la Bucu
rești. Steaua va evolua într-un 
meci amical în compania Selecțio
natei armatei grecești.

la Vlena (apărarea, punctul forte al 
„squadrei azzura“) Selecționata Uru- 
guayului învinsă (3—4) de formația 
elvețiană F. C. Basel după ce 
fusese condusă, la un moment dat, 
cu 4—0 ! Australienii, în schimb, au 
dispus de altă formație din Elve- 
ția.Young Boys, cu 2—0... Se cu
nosc formațiile meciului de deschi
dere a campionatului (13 iunie, la 
Frankfurt. Brazilia — Iugoslavia) : 
Brazilia : Leao — Nellnho. Pereira, 
M. Marinho, F. Marinho — Piazza, 
Rivelino, Paulo Cesar — Valdomiro. 
Jairzinho. Leivinha. Iugoslavia : 
Măriei — Buljan, Ilagibagici, Muzi- 
nicL Katalinski — Boghicevicij 
Oblak. Acimovîci — Petkovicl, Sur- 
jak, Geaici.
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