
PIONIERIA XXV
0 EMOȚIONANTĂ SĂRBĂTOARE

A CELOR MAI MICI
CETĂȚENI Al PATRIEI

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UMȚl-VÂ f

ZIAR AL CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICĂ Șl SPORT

ANUL XXX — Nr. 7788 4 PAGINI 30 BANI Luni 17 iunie 1974 «
■--------------------------------------------

►

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
1N MIJLOCUL PIONIERILOR

15 iunie va rămîne ea o zi 
cu înalte și bogate semnificații in 
istoria mișcării noastre pionierești, 
in amintirea celor aproape două 
milioane de purtători ai cravate
lor roșii, a tuturor copiilor tării. 
In această zi, în prezenta tovară
șului NICOLAE CEAUȘESCU, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a avut loc 
inaugurarea expoziției jubiliare 
„MULȚUMIM DIN INIMA PAR
TIDULUI", manifestare consacrată 
împlinirii unui sfert de veac de 
ta crearea primelor detașamente de 
pionieri din Romania.

...Muzeal de istorie a partidului 
comunist, a mișcării revoluționare 
și democratice din România, gazda 
expoziției, locul de desfășurare a) 
unei impresionante adunări pio
nierești. Urate neufirșlte străbat 
văzduhul, răspîndindu-se in largi 
ecouri. Feste IO 009 de pionieri, 
care și-au dat întîlnire pe platou! 
din fața muzeului, salută ea en
tuziasm sosirea tovarășului Nieolae 
Ceaușeseu și a tovarășei Elena 
Ceaușeseu.

Băieți și fete, cu obrajii îmbu
jorați de emoție, se apropie de 
tovarășul Nieolae Ceaușeseu și de 
tovarășa Elena Ceaușeseu, oferin- 
du-!e buehete de fiori, imbrâțișie-

du-i cu caldă dragoste și bucurie.
Răspunzind acestor manifestări 

pline de căldură, tovarășul Nieolae 
Ceausescu și tovarășa Elena 
Ceaușeseu tree prin veritabile cu
loare vii, indreptindu-se spre să
lile expoziției.

în expoziție sîut relevate mo
mente din istoria mișeării munoi- 
lorești, a Partidului Comunist Ro
mân. aspecte din viața și activita
tea pionierilor țării în cei 25 de 
ani care au trecut de Ia înființa
rea primelor detașamente de pio
nieri, ani ia care, sub conducerea 
înțeleaptă și generoasă a partidu
lui, cresc și se formează ca ti
neri revoluționari, se pregătesc 
pentru muncă și viață, pentru a 
deveni rocntructori ai socialis
mului

Tovarășul Nieolae Ceaușeseu fe
licită pe pionieri și le urează Mi 
succese pe linia creației tehnice, a 
însușirii unor cunoștințe temeinice 
m diferite domenii de activitate, 
a lăsării tot mal striate a învă
țăturii de cerințele praetieii.

Această vibrantă sărbătoare 
pionierească ia sflrșit într-o at
mosferă de cuceritor entuziasm. 
Platoul din fața muzeului frea
mătă de tinerețe, de voioșie. Miile 
de copii trăiesc cu intensă bucu
rie reinlilnirea cu secretarul ge

neral al partidului. Ei inlîmpină 
cu aceeași căldură, eu flori, cu 
urări dragi, pornite din inimă, pe 
tovarășul Niccîac Ceaușeseu și pe 
tovarășa Elena Ceaușeseu, pe cei
lalți conducători de partid și de 
stat, la ieșirea din sălile expozi
ției. Sub bolta cerului de iunie, se 
înalță cristalin cuvinte de slavă în
chinate partidului, patriei socialiste.

Emoția copiilor devine și mai 
puternică in elipa iu care tovară
șul Nieolae Ceaușeseu se apropie 
de microfon pentru a li se. a- 
dresa cu dragoste părintească.

Cuvintele mobilizatoare, îndem
nurile secretarului general al par
tidului găsesc și do această dată 
un profund ecou in sufletul și 
conștiința pionierilor. Cei mai ti
neri fii ai țării își reînnoiesc a»- 
gațomentul de a răspunde, prin 
inafle fapte pionierești, grijii și 
dragostei partidului, invățind cu 
sirgaință. pregătiadu-se temeinic 
pentru mumă și viață, in vede
re» continuării minunatei opere de 
edificare a socialismului, a con
struirii comunismului pe pâmhital 
României.

întreaga manifestare se încheie 
cu un moment de neuitat : tova
rășul Nieolae Ceaușeseu și tova
rășa Elena Ceaușeseu se fotogra
fiază in mijlocul copiHor.

ÎNAINTEA ULTIMEI RAPE A DIVIZIEI A LA FOTBAL

J CRAIOVA ARE DOUĂ PUNCTE 
AVANS FATĂ UE DINAMO

• Ieri, echipele oaspe au obținut opt puncte • Surprize 
la Arad, Pitești și Tg, Mureș ® Situație încă incertă în pe
riferia clasamentului, unde doar Petrolul este sigur retro
gradată

Cu trei zile îna
intea finalului cam
pionatului nr. 56. 
lucrurile sînt la fel 
de complicate — 
sau într-o mă
sură... clarificate, 
dacă vreți I — la 
ambii poli ai cla
samentului. Cu pre
cizie se poate 
spune un singur 
lucru : că Petrolul, 
după 20 dc ani de 
activitate neîntre
ruptă în primul e- 
șalon fotbalistic 
al tării, va... des
cinde în Divizia B! 
Cine o va acom
pania? Foarte greu 
de dat un răspuns. 
Insă în urma re
zultatelor de ieri, 
situația Rapidului 
a devenit mai mult 
decît ingrată. Și 
nici Jiul n-are o 
situație roză...

în schimb. in 
partea superioară a 
tabelei. Universita
tea Craiova are 
două puncte avans 
(împreună cu un 
golaveraj mai bun) 
față de Dinamo, 
ceea, ce ii poate fi 
suficient.

REZULTATE TEHNICE
„U" CLUJ
RAPID
F. C. ARGEȘ 
JIUL
S. C. BACĂU 
UNIV. CRAIOVA 
U.T.A.
SP. STUDENȚESC

— PETROLUL 1—0 {1—0}

A S.A. TG. MUREȘ— POLI IAȘI

— F.C. CONSTANȚA
— „POLI" TIMIȘ.
— DINAMO
— STEAGUL ROȘU
— STEAUA
— C.F.R. CLUJ
— C.S.M. REȘIȚA

1--1 (0—0)
0—1 (C—0)
1--1 (1-0)
1—0 (1-0)
2—0 (1—0)
1--2 (0—1)
2--1 (2—n
0—1 (0—0)

CLASAMENTUL
1. UNIV. CRAIOVA 33 20 4 9 63-37 44
2. Dinamo 33 17 8 8 53-34 42
3. Steagul roșu 33 15 8 10 35-24 38
4. F. C. Constanța 33 15 6 12 45-33 36
5. „Poli" Timișoara 33 12 10 11 40-42 34

6-7, U.T.A. 33 14 6 13 39-44 34
6-7., F. C. Argeș 33 14 6 13 45-50 34
8. Steaua 33 12 9 12 41-40 33
9. „U" Cluj 33 12 9 12 35-35 33

10. A.S.A. Tg. Mureș 33 13 6 14 37-47 32
11. Sportul studențesc 33 12 7 14 42-40 31
12. C.S.M. Reșița 33 10 11 12 41-39 31
13. Jiul 33 12 6 15 39-39 30
14. Rapid 33 9 12 12 30-37 30
15. Politehnica lași 33 12 5 16 38-50 29
16. C.F.R. Cluj 33 10 9 14 37-52 29
17. Sport Club Bchtou 33 12 4 17 38-44 28
18. Petrolul 33 10 6 17 31-42 26

ULTIMA ETAPA (miercuri 19 _ 
iunie) : C.S.M. Reșița — A. SA. 
Tg. Mureș (0—3), Petrolul — Uni
versitatea Craiova (0—2). Steagul 
roșu — Sportul studențesc (1—2), 
Politehnica lași — Rapid (1—3). 
C.F.R. Cluj — Jiul (1—4), „Poli' 
Timișoara — U.T.A. (0—3), Stea
ua — Sport Club Bacău (0—1), 
F. C. Constanța — „U“ Cluj 
(1—2), Dinamo — F. C. Argeș 
(2—3)

GQLOSTEXb : » ?? GOLURI . Maa>
(C.F.R. Cluj) - f din M m » » GO
LURI : NOstosa (Steaua). Palan (Unh. 
Crolovo) a TS GOLURI : D. Georgescu 
(Dinamo) - 2 din it m a 17 GOLURI: 
I. Mu/ețan (A.S.A. Tg. Mureș) — 2 din 
11 m, L Constantin (Sportul rtudanțesc) 
- 2 din 11 m » 1* GOLURI ; Mârcuies- 
cu (F. C. Constanța), Oumitroche (Ol- 
namo)

DINAMO BUCUREȘTI
Șl DAN GRECU -

CAMPIONI REPUBLICANI 
LA GIMNASTICĂ

„TURUL ROMÂNIEI",
o competiție palpitanta, pasionanta

TEODOR VASIll
Șl MUSTAFA MAJ.IAIil 

imtiiom u nm mw și tini
• PURTĂTORUL „TRICOULUI GALBEN" RĂ- 
MTNE TÎNĂRUL M. RAMAȘCANU, MAREA RE
VELAȚIE A PLUTONULUI DE RUTIERI ROMANI
• ECHIPA CEHOSLOVACA A REALIZAT O 
EXCELENTĂ CURSĂ DE LA BISTRIȚA LA BAIA 
MARE • FORMAȚIA MAROCANĂ, ÎN FRUNTE 
CU NAJJARI, PE PRIMUL PLAN AL ÎNTRECERII
• FRANCEZUL MICHAUD CONTINUĂ SĂ SE 
REMARCE • ALERGĂTORII POLONEZI PRIN
TRE ANIMATORII ULTIMELOR ETAPE

Citiți în pag. a IV-a relatările trimișilor noștri in ediția 
jubiliară a „Turului ciclist ol României^

Marocanul Mustafa Najjari (dreapta) — învingător la Bistrița, într-un duel aprig 
cu Vasile Selejan — a ciștigat și la Cluj. Ciclistul african se dovedește astfel 

un veritabil maestru al sprintului.

(JAI.ATI, 10 (prin telefbn). Sâm
bătă și duminică au continuat aici 
Întrecerile din cadrul campiona
tului republican, individual și pe 
echipe, pentru maeștri. Da pro
gramul liber ales. Dan Greeu și-« 
consolidat simțitor poziția de li
der. clasindu-se lejer pe primul 
loc cu 111,15 p. El clștigă, astfel, 
din nou titlul de campion absolut 
al țării. Pe locurile următoare s-ati 
clasat : Gheorghe Păunescu — 
108,35 p. Mircea Gheorghiu 108.25 n. 
Stefan Gal! 108,00 p. Constantin 
Petrescu — 107,40 p. Gh. Iușan — 
106,50. Mihai Borș, accidentat la 
sol, a abandonat. Titlul dc cam
pioană republicană ne echipe a 
revenit formației Dinamo Bucu
rești. cu 273.90 p, urmată de 
Steaua — 263,90 p și I.E.F.S.
258.70. In finalele pe aparate, o 
evoluție remarcabilă a avut Dan 
Greeu, învingător în cinci din 
cele șase probe (cal cu minere, 
inele, sărituri — la egalitate cu 
Mircea Gheorghiu, paralele ș> 
bară), la sol titlul de campion 
revenind lui Radu Branea. (T. SI- 
ItlOPOL — eoresp.). ‘

GIMNASTELE NOASTRE 
ÎNVINGĂTOARE ÎN OLANDA

Desfășurat vineri și sîmbătă, 
meciul dintre echipele feminine 
ale Olandei și României s-a înche
iat cu dubla victorie a sportivelor 
românce. Pe echipe : România
368.70. Olanda 362,25 ; la indivi
dual : Marcela Păuneseu (R) 74.05. 
Anca Grigoraș (R) și Ans Dekker (Ol

73.70. Jeanette Van Raoenstijn (O) 
73,65, Rodica Sabău 73,25, Elisâ- 
beta Turca 73,10,



ECHIPA DE ATLETISM A ROMÂNIEI I

A ÎNVINS
I
i
I
I

F AL DIVIZIA A
ETAPA A 33 a

DISPUTA I

minică întîlnirea triunghiulară 
de atletism dintre reprezentati
vele masculine ale R. F. Ger
mania B, Irlanda și România. 
Comportîndu-se bine 
noștri au obtinut două victorii 
prestigioase 122—101 cu li. F. 
Germania B și 153—70 cu Ir
landa (R- F- Germanie.-Irlanda 
152—71) și 12 succese indivi
duale. Se cere consemnat și 
faptul că la 7 din cele 20 de 
probe ale concursului sportivii 
noștri s-au clasat pe primele 
două locuri, ceea ce a contri
buit. fără îndoială, la asigura
rea victoriilor pe echipe. Cele 
mai bune rezultate ale con
cursului au fost cele înregis
trate de Șerban Ion 2.17 m la 
săritura în înălțime 
republican egalat și 
Gbipu 1:47,6 pe 300

Iată Cîteva dintre 
de la Bielefeld:

atleții

1.38:16,6 ; 110 mg :
(R) 14,6, 2. I’etcu (R)
Lindner (RFG) 14,7 ; 

1. Kohler (RFG) 50,8, 
(R) 51,8 ; 3000 m obst.:

(R) 8:36,8. 2. Bichea 
!, 3. Saukopp (RFG) 
4X100 m t 1. R.F.G. 

România 41,6 ; 4X400 
R.F.G. 3:10,2, 2. România 

lungime : 1. Lăzărescu
i, 2. Berger (RFG) 
Vasile (R) 7,50 m; 
Corbu (R) 16,37 m,

(R) 15,33 m.

— record 
Gheorghe

m. 
rezultatele
100

1. Gebhardt (RFG) 10.8, 2. 
trescu (R) 10.8 : 200 m :
Grimmingcr (RFG) 21,1. 2. 
trescu (R) 21,2 ; 400 m :
Sweeny (I) 46,9; S00
1. Gbipu (R) 1:17,6, 2. Soyka 
(RFG) 1:48,8. 3. Strauss (RFG) 
1:49,1 ; 1500 m : J. Coghlan (I) 
3:42,3, 2. Onescu (R) 3:42,4,
3. Copu (R) 3:46,7; 5000 ni:
1. IToroiu (R) 14:03.2. 2. Sens- 
burg (RFG) 14:25.0, 3. Wagner 
(RFG) 14:30,6 ; 20 km marș :

m : 
Pe-

1.
Pe-

1. 
m ;

foglu (R) 
1 Pcrța 
14,7, 3.
400 mg : 
2. Rățoi i
1. Cefan
(R) 8:39,2,
8:46,4 ;
40,5, 2.
m : 1.
3:10,6 ;
(R) 7,73 m,
7,58 m, 3. ’ 
triplu : 1.
2. Bedrosian . .
3. Kolmc (RFG) 15,00 Țh ; înăl
țime : 1. loan
cord egalat, 2. Zimmer (RFG) 
2,14 ; prăjină : 1. Ligor (R)
5,00 m, 2. Piștalu (R) 4,90 m, 
3. Mohr (RFG) 4.60 m ; greu
tate : 1 Massholder (RFG) 18,13 
m, 2. Forst (RFG) 17,77 m, 3. 
Hegheduș (R) 15,77 in ; disc : 
1. Naghi (R) 60,36 m, 2. Heghe 
duș (R) 59,80 m, 3. 
(RFG) 55,98 m ; suliță : 
mer (RFG) 78,26 m, 3.
nine (R) 74,22 1
(RFG) 72,94 m; 
Stan (R) 65,50 m, 
(R) 64,90 m. 3. 
(RFG) 62,26 m. *

Duminică, pe stadionul Repu
blicii. reprezentativa feminină 
a României va întihii echipele 
R. D. Germane și Canadei.

(R) 2,17 m-re-

Schulz
1. Tim- 
Roma-
Lange

1.
m, 3. 

ciocan
2. Schneider 

Dollheimer

ra

CAMPIONATE ^COMPETIȚII
D/^V LOTUL național de SE.
dQJA NIORl A SUSINUT, simbătă
seara, la Brăila, un meci amical în 
compania formației locale Box-club, La 
reuniune au asistat 3000 de spectatori, 
care au ujnplut pînă la refuz Sala spor
turilor. Surpriza galei_ a realizat-o tînă- 
rul brăilean ion Guță, care a terminat 
la egalitate cu Gabriel Pometcu. Cele
lalte rezultate : N. Robu b.p. F. Ibrahim, 
C. Gruiescu b.p. S. Onceac, M. Laxăr 
b.p. Gh. Marinei, P. Ganea b.p. I. Co- 
man, S. Cuțov b.p. M, Teofil, C. Cuțov 
b.p. E. Stoica, I. Fuicu b.p. N. Nichitov, 
I. Mocanu b.p. V. Fitip, A. Nâstac b.ab, 
2 A, Papuc, !. Alexe m.n, |. Dascâlu 
(Gr. Rizu — coresp.).

UAklfMSAI «TROFEUL IUGO-riAIML/DAL SLAVIA“ la femi
nin (ediția a XlV-a), care se des
fășoară în orașul Bitola, a oferit 
în primele două etape jocuri deo
sebit de dîrze, de mare spectacol, 
In care primele trei clasate ale ul
timului C. M. s-au dovedit la înăl
țime. După un debut mai modest 
(15—19 cu reprezentativa U.R.S.S.), 
handbalistele românce s-au regăsit 
In cea de a doua zi a turneului, 
depășind echipa R. D. Germane cu 
15—8 (7—3). Rezultatul este cu atit 
mal prețios cu cit fost campioană 
a lumii, R.D.G. reușise să țină în 
șah în prima zi pe actuala dețină
toare a titlului suprem. Iugoslavia, 
care a obținut o victorie la limită 
(19—18). In partida Iugoslavia — 
U.R.S.S. : 12—7 (4—2). Ulmtima eta
pă programează jocurile U.R.S.S. — 
R. D. Germană și Iugoslavia — 
mănla.

Ro-

TRIUNGHIULARUL 
, ____* DE

La Focșani s-a disputat, 
două zile. întîlnirea inter- 

de lupte greco-romane

IN- 
JU-

■ I IDTC IKl' NUHli l.AI 
LU r l C TERNATIONAL
NIORl. - 
timp de 
națională 
care a opus reprezentativele de ju
niori ale Bulgariei, Poloniei șl Ro
mâniei. întrecerile au fost deosebit 
de dîrze. Confruntarea dintre spor
tivii români șl bulgari a plăcut mult, 
tinerii noștri luptători cîștigînd cinci 
locuri, I, iar oaspeții patru. Triun
ghiularul a revenit selecționatei ro
mâne care a totalizat 30 p, urmată 
de Bulgaria 19 p și Polonia 10 p. 
Iată cîștigătorll categoriilor : 48 kg
— I. Nica (R) ; 52 kg. — T. Stan
kov (B) ; 56 kg. — D. Aiacoboaiei 
(R) ; 60 kg. — A. Szastak (P) ; 65 
kg. — Șt. Rusu (R) ; 70 kg. — A. 
Marian (R) ; 75 kg. — M. Anton 
(R) ; 81 kg. — V. stanev (B) ; 87 kg.
— I. Ivanov (B) ; 4-87 kg — D.
Popov (B), (V. MANOLIU-coresp.).

CAMPIONATUL DE MO- 
MUIU TOCROS. Duminică s-a 
desfășurat la Brașov a 4-a (din cele 
8) etapă a Campionatului național 
de motocros. întrecerile, mult gus
tate de miile de spectatori prezenți 
pe Valea Răcădăului, s-au încheiat 
cu următorii învingători : motoreta 
Mobra — Alexandru Enceanu (St. 
r. Bv.), juniori — Ion Lăncrănjan 
(St. r. Bv.), 250 cmc — Ștefan Chițu 
(Poiana Cîm.pina), 500 cmc — Tra
ian Moașa (St. r. Bv.), care l-a de
pășit la egalitate de locuri și ture, 
datorită timpului mai bun, pe Mihai 
Banu (Poiana Cîmpina), angrenat în 
manșa a doua într-o busculdă.

prima parte a meciului. Crișul 
condus cu 2—0, 3—1, 4—2. De la 
cest scor, bucureștenii au profitat 
prompt de cîteva inexactități în jo
cul defensivei adverse, reușind ega- 
larea. Mai mult chiar, în ultimele 
minute, Roșianu a adus și condu
cerea formației studențești (5—4).
Orădenii au replicat cu mult calm, 
au ajuns în situație de „om. în 
plus“, resabilind, în extremis, echi
librul pe tabela de marcaj (5—5). 
Foarte bun arbitrajul lui Șt. Kro
ner. Au înscris : Arabagiu 2. Bone 
2. Fejer (Cr.) și Roșianu 2. Rotaru, 
Preda, Frîncu (I.E.F.S.), (a. v). La
Tg. Mureș ; Mureșul — Unirea Arad 
4—9 (0—4. 2—1, 1—1, 1—3). '
diia*dvun PALPITANT final 
KUvDT DE CAMPIONAT ; DINA
MO ÎNVINGE STEAUA ! Plin de 
„suspense" acest finiș în Divizia A. 
Antepenultima rundă a adus o mare 
surpriză : după ce miercuri a termi
nat la egalitate cu Grivița Roșie, 
Dinamo, vrînd parcă să hotărască 
soarta titlului, a reușit să învingă 
„XV“-le nostru cel mai valoros, Stea
ua, după un meci spectaculos, de mare 
luptă. Militarii au început, ca de o- 
bicei, în trombă : R. Ionescu a 
transformat o lovitură de pedeapsă 
(min. 10), Teleașă a realizat, trei 
minute mai tîrziu, o încercare la o 
mjnge norocoasă pentru el și ace
lași R. Ionescu a stabilit un scor ce 
părea liniștitor : 9—0. Treptat, însă, 
dinamoviștii echilibrează jocul și 
preiau inițiativa, în timp ce elevii 
lui P. Cosmănescu se mulțumesc, 
tot mai mulV să se apere, comițînd, 
în plus, serioase greșeli tactice 
(foarte slab mijlocașul D. Alexan
dru). Nica execută corect două l.p. 
(una de ’ ' *
pauză : 
butează 
ambele 
aproape __
respectiv, Bidirelj 
clipă atacurile. R. Ionescu nu-1 poa
te suplini pe Durbac (accidentat), 
ratează o l.p. de la 25 m (exact pe cen
tru). In min. 70, acest mare jucător 
care se numește Gh. Nica stabilește 
egalitatea, iar Bidirei înscrie, în ulti
mele minute, o încercare la colț. 
Așadar, Dinamo — Steaua 13—9, 
victorie meritată, muncită. Foarte 
bun arbitrajul lui Pellegrino D’ 
Eclessis. Invingînd pe Știința Petro
șani cu 14—4 (6—0), Giivița Roșie
are acum un punct avans. ' 
RAEȚCHI). Celelalte rezultate : Vul
can — Rulmentul 7—12 (4—9), Uni
versitatea — Chimia 9—3 (3—-0), Po
litehnica — Gloria 13—9 (9—3), Fa
rul — Sp. studențesc 23—7 (13—0).
C.S.M. Sibiu — Agronomia 14—6 
(8—0). (Corespondenți : N. Tocacek, 
P. Arcan, D. Diaconescu, C. Popa, 
I. Ionescu).

a 
a-

la 40—45 m) și... rezultat la 
9—6. Repriza secundă de- 
furtunos, cu acțiuni spre 
buturi. Steaua este foarte 
de_ distanțare, dar Nica și, 

opresc în ultima
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NIMENI N-A AVUT EMOTH!
Stadionul Central ; timp excelent ; teren foarte bun ; spectatori, peste 45 000 

Au marcat : ȚARĂLUNGÂ (min. 12), IVAN (min. 52) Raport de cornere ; 7—9. 
Raportul șuturilor la poartă : 14—12 (pe spațiul porții : 7-3).

UNIVERSITATEA ; Oprea 8 — Bâdin 8, Boc 8, Deselnicu 8, Berneanu 8 — 
Strîmbeanu 7, Ivan 8 — Țarolungâ 8. Nițâ 7 (min. 65 : Bălăci 6). Oblemenco 7, 
Ștefânescu 7 (min. 75 : Bălan 6).

STEAUA : lordache 8 - Sătmăreanu 7, Smarandache 7, Sameș 7, N. Ionescu 
7 — Dumitriu IV 7, Ion Ion 7, Dumitru 6 - Pantea 6, Nâstase 5, Tătaru 6 (min. 
36 : Râducanu 7).

A arbitrat MIRCEA ROTARU (lași)
Z. Szecsei (Tg. Mureș).

Trofeul Petschovschi : 9.
La tineret-rezerve : 4-2 (2-1).

**7^* la linie C. Ghițâ (Brașov) și

•••

UNI V. CRAIOVA 2(1)
STEAUA 0(0)

DAI rk DERBY-UL SERIEI B A 
DIVIZIEI a, meciul din

tre I.E.F.S. și Crișul Oradea s-a în
cheiat cu un scor egal : 5—5 (0—0, 
0—2, 2—1, 3—2). Rezultatul nedrep
tățește, însă, pe oaspeți, care au do
minat categoric, mai ales în primele 
două reprize și s-au dovedit supe
riori ca orientare tactică. Poloiștii 
de la Crișul au atacat variat, cre- 
lndu-și dese situații de gol ; el au 
ratat insă copilărește, mai ales in

CRAIOVA, 16 (prin telefon).
Liderul . 

ochii în 
Petroșani, 
ar putea < 
periculos 
denții au 
scăpa de orice crispare. Iar izbînda 
s-a conturat repede, grație și repli
cii echipei bucureștene destul de li
niștită și fără nerv ofensiv. Era nu
mai min. 12, cînd Tarălungă, a 
sprintat frumos, în careu, și a în
scris, cu ua șut din unghi. în aș
teptarea scorului de la Petroșani, 
jocul se calmează, mai ales, că se 
anunța în curînd și primul gol al

a jucat meciul acesta cu 
teren și cu urechea la...
In teren știa că Steaua 

deveni, totuși, un adversar 
și tocmai de aceea stu- 

i forțat startul pentru a

Jiului. Studenții 
de repriză mai 
reușește în min. __ _____
celent. Liderul nu are emoții, dar 
după pauză, începe puternic, și 
chiar dacă Iordache salvează în 
corner șutul lui Țarălungă (min. 
52), bucureștenii nu scapă de a- 
ceastă fază pentru că la lovitura 
de colț executată de Strîmbeanu, 
mingea este întoarsă frumos de Bă- 
din spre Ivan și șutul acestuia scu
tură plasa. De acum înainte, pro
blema învingătorului nu poate fi 
pusă la îndoială, pentru că Steaua, 
deși se vede ceva mai mult la mij

locul terenului, își frînează cute-

au totuși un final 
bun, dar Tordache 
40 să respingă ex-

zanța ofensivă în zona careului de 
16 m. Și totuși, bucureștenii mar
chează o dată în min. G0 : Rădu- 
canu "este tras de tricou, dar min
gea ajunge la Năstase, acesta în
scrie, însă arbitrul M. Rotaru, ne- 
glijind legea avantajului, dictează o 
lovitură liberă care rămîne fără e- 
fect.

Liderul a sprintat fără emoții și 
a ciștigat absolut meritat o partidă 
în care ar fi așteptat, parcă, o re
plică mai aleasă din partea adver
sarului său.

Mircea M. IONESCU

PETROȘANI. 16
Stabilind un ; 

spectatori al stadb 
ta te, partida <fiani 
decisivă (din » 
rește) pentru a— t 
loc — pe un teren 
a necesitat efin. 
partea jucătorilor - 
mare tensiune, e-d 
ral, ca raport de 1 
și încheiată cu —: 
de egalitate.

Gazdele, mai a 
decise la incepoM 
mai dure in •_< * 
nutil), și-au âapi 
șind să descfeMi l 
Golul a pornit tfe 
dat o fruznc-aî.i 
căpitanului e
cesta. din apr;
a centrat ca _i 
namoviștilor «i ■ 
tr-un admirată 
cu capuL
air ă. i 
mai cu a vist ftk 
jocul și Stima: • am 
în careul ga,:* •
situații, dar s- --

5S

PARTIDA ECHILIBRAT

NU-I PENTRU CINE
Stadionul „1 Mai“ ; teren bun ; 

timp frumos ; spectatori, aproxima
tiv 8 000. A marcat ; SURDAN (min. 
76). Raport de cornere : 14-2. Rapor
tul șuturilor la poarta : 27—6 (pe spa
țiul porții : 20—2).

F. C. ARGEȘ ; Stan 6 — Ciolan 7, 
Pigulea 7, Nedelcu 8, Ivan 6 — Mus- 
tățea 6 (min. 55 : Prepurgel 5), M. 
Popescu 6 - Troi 6, Radu 5, Dobrin 
7, Jercan 6 (min. 73 : Burcea 6).

POLITEHNICA Jivan 9 - Mioc 7, 
Păltinișan 8, Arnâutu 8, Maier 7 — 
Surdan 7. Mehedințu 8, Lața 8 — 
Dașcu 6 (min. 62 : Covalcic 6), Bojin 
7, Floareș 6 (min. 72 : Pîrvu 7).

A arbitrat GH. POPOVICI ***** 
la linie : C. lonițâ II (ambii din 
București) și I. Cimpeanu (Cluj).

Trofeul Petschovschi : io.
La tineret-rezerve 1-3 (0-0).

PITEȘTI, 16 (prin telefon). —
Timp de 75 de minute gazdele, mai 

dornice ca niciodată, poate, în acest 
final de campionat să se reabiliteze 
în fața propriului public, au încer
cat să obțină o victorie pe care, 
după aspectul general al jocului, ni
meni din cei prezenți in tribune nu 
o puteau pune la îndoială. In toată 
această vreme, pe teren a existat 
de fapt o singură echipă, F. C. Ar
geș, care și-a creat ocazii de gol

SE PREGĂTEȘTE...

POLI TIMIȘOARA 1(0)
cît într-un sezon întreg ! Dar fie că 
înaintașii formației piteștene au ra
tat în situații ideale, goluri gata fă
cute, fie că Jivan, portarul oaspe
ților a fost mereu la post cu inspi
rație și nu fără puțină șansă, une
ori.

Victoria pe care o spera F. C. Ar
geș, și pe care pînă la urmă o a- 
nunța fiecare acțiune in terenul ti
mișorean, n-a surîns, pină la urmă, 
celor care au pregătit-o. Și, împo
triva cursului jocului și al raportu
lui de forțe din teren, ea a revenit 
tormațiel oaspete atunci cînd ea însăși 
nu spera că mai poate apăra punc
tul egalității. A fost deajuns un sin
gur moment de ezitare a apărării 
piteștenilor, cu o inexactitate în or
ganizarea „liniei- și pasa lobată tri
misă peste fundași, ca la rugby, i-a 
oferit lui Surdan ocazia să sprin- 
teze din adîncimea propriului sis
tem defensiv, să ridice ușor balonul 
peste portarul Stan și să înscrie u- 
șor în poarta goală. Așa s-a scris, 
pe scurt, istoria golului victoriei și 
a meciului.

CLUJ, 16 (prin telefon). —
Miză enormă pentru Petrolul și toc

mai de aceea ne putem explica jocul 
haotic, precipitat al ploieștenilor. Cu 
sabia lui Damocles deasupra capului, 
oaspeții nu au mai găsit nici timp, 
nici calm pentru a contura solid tac
tica lo-r, pentru a alege soluțiile cele 
mai bune de finalizare. Au luptat, 
s-au zbătut, au dominat chiair (repri
za a doua), dar n-au știut să-și ma
terializeze presiunea decît prin șuturi 
din orice poziție și de la orice distan
ță. Mingile s-au abătut astfel spins 
poarta lui Lăzăreanu fără precizie su
ficientă, fără forță deosebită ; de 
două ori, e drept, bara 
(min. 53 și '

Cili
PETROLUL

Mihai IONESCU

10.

Municipal ; 
(ploaie

verticală 
drumul spre

teren bun ; 
și soare) ;

fără 
ori, e drept,’

60) a oprit

Stadionul 
timp capricios 
spectatori, aproximativ 7 003. A mar- 
cal : COCA (min. * 
cornere ; 4-5. *' 
poartă : 17-18 
8-8).

,,U“ CLUJ : 
chi 8, Pexa 7,

Țaporea și

z GM* S 
CF1

32). Raport de 
Raportul șuturilot la 
(pe spațiul porții :

Lăzăreanu 8 — Poraț- 
o, reAQ /, Matei 7, Ciocan 7 - 

Anca 7, Hurloi 7, Fanea 7 — Uifă- 
leanu 7, Coca 8, Barbu 7 (min. 55 : 
Mureșan 7).

PETROLUL : Marinescu 7 — Gruber 
7, Țaporea 7, Crîngașu 8, Popa 7 - 
Dincuțâ 6 (min. 62 : Ciupitu 6), Cui. 
da 7 — Ștefânescu 6, Cuperman 6 
(min. 46 : Istrătescu 6), Pisau 7, 
Zamfir 6.

A arbitrat C. NICULESCU ****, 
și D. GhețuIu linie C. Dinulescu 

(toți din București).
Cartonașe galbene : 

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

DOAR 0 REPRIZĂ MAI ATRACTIVĂ
SP. STUDENȚESC 2(2)

La ora începerii partidei, stu
denții bucureșteni aveau incii ne
liniști. decurgi nd din poziția lor 
în clasament, în timp ce oaspeții 
afișau calmul și detașarea dinain
tea unei partide amicale.

Și, probabil, această deconectare 
a reșițenilor a dus și la acel 1—0 
realizat lejer de ei, în min. 7. cînd 
Florea a centrat din viteză și Bora 
a deviat abil balonul, cu capul, 
împingindu-1 în plasa porții Iui 
Suciu. In continuare însă. C.S.M. 
n-a mai depus prea multe stră
danii, „ ____ _
cîrma jocului și după o serie da 
ratări 
venții 
Constantin), Sportul studențesc a 
egalat : Cassai a trimis, de pe 
margine, la O. Ioneseu. acesta a 
pasat în adîncime și I. Constantin 
a șutat sec : 1—1. Finalul primei 
părți aparține bucureștenilor care 
fructifică superioritatea lor de an
samblu în primele 45 de minute 
prin golul marcat, de Ion Constan- 

inaintea 
jucători

„alb-negrii“ au trecut la

(de fapt, mai cuiînd inter - 
salvatoare ale portarului

tin, cu cîteva secunde 
fluierului care-i invita pe 
la cabine, pentru pauză.

Repriza secundă a fost mai a-

■

Stadionul ,,23 August" ; teren bun ; timp frumos ; spectatori aproximativ 
10 000. Au marcat : I. CONSTANTIN (min. 35 și 45), BORA (min. 7). Raport de 
cornere : 8-7. Raportul șuturilor la poartă 20-14 (pe spațiul pârtii 9-6}.

SPORTUL STUDENȚESC : Suciu 7 — Tănăsescu 7, Cazan 7, Măndoiu 7, Gri- 
gore 7 - Cassai 6. O. Ionescu 6 - Leșeanu 7, Chihaia 7, M. Sandu 6 (min. 73 : 
lorga 6), I. Constantin 8.

REȘIȚA : Constantin 8 —. Oîogeanu 8, Georgevici 6 (min. 46 : Rednic 
6), Doru Popescu 7, Filpescu 8 - Pușcaș 6, Bora 7 - Atodiresei 8, Nestorovici 6, 
Voinea 6 (min. 76 : Căorioru 6), Fiorea 6.

Arbitru : GR. BIRSAN (Galați) ,*** ; la 
(ambii din Brăila).

Trofeul Petschovschi : 10
ta tineret-rezerve : 1-0 (C—0).

linie T. Podaru și C. Pirvu

LOTO—PRONOSPORT
Așa arată o variantă cu 13 rezultate 

exacte la concursul 
9 iunie 1974 : 
’ 1. „U“ Craiova -
2. Jiul — Dinamo
3. Rapid — F. C.

;• 4^.,;țj“ Cluj - Petrolul

Pronosport, etapa din

Steaua

Constanța

1
X
X
1

5. F.C. Argeș — Polit. Timișoara
6. S.C. Bacău — Steagul roșu
7. Sp. studențesc — C.S.M. Reșița
8. U. T. Arad - C.F.R. Cluj
9. A.S.A. Tg. Mureș — Poli, lași

10. Viitorul Vaslui — Met. Plopeni
11. Tractorul Bv. — C.S. Rm. Vîlcea
12. Mureșul Deva — Vulturii Lugoj
13. Olimpia Oradea — C.F.R. Tim.

Fond de cîștiguri 329 777 lei.
Platg premiilor pentru acest concurs 

se va face astfel : fn municipiul Bucu
rești începînd de la 21 iunie la 16 
august 1974.

— în țară de la 24 iunie 1974 la 16 
august 1974.

— prin mandate poștale aproxima
tiv din 24 iunie 1974.

2
1
1
2
2
1
2
x
1

nostă, disputată cu mai putină ar
doare. Ocazii de gol mai multe, 
la poarta oaspeților C.S.M. a con
tat în atac mai mult pe Atodire- 
sei, dar eforturile sale singulare

SCORUL PUTEA
Stadionul ,,1 Ma|“ din Piatra 

Neamț ; teren excelent ; timp înnorat, 
uneori a plouat ; spectatori, apro
ximativ 8.000. A marcat : DEMBROV- 
SCHI (min. 13). Raport de cernere 
7-1, ~ aportul șuturilor Ia poarta
27-3 (pe spațiul porții 11-3).

S. C. BACAU ; Ursache 7 — Pru- 
teanu 6, Hrițcu 7, Velicu 7, Elisei 7 
- Șoșu 7, Duțan 8 (min, 73 : Ploeș- 
teanu 6), Dembrovschi 9 — Băluțâ 6, 
Pana . 7, Botez 6.

STEAGUL ROȘU • Purcaru 8 — 
Hîrlab 6, Jenei 8, Olteanu 6, Anghe- 
lini 7 — Naghi 6, Caa'ar 7, Gher- 
gheli 6 — Anghel 6 (min. 41 : Gyorti 
6), Pescaru 6 (min. 55 : Șerbănoiu 
6). Papuc 7.

A arbitrat GH LIMONA **★**; 
la linie C. Manușaride și Gh. Micloș 
(toti din București).

Cartonașe galbene : Botez.
La tineret-rezerve : 2—1 (2—0).

au ramas 
blu, față 
ren* scor

fără rezultat. în ansam~ 
de cele petrecute în te- 
real.

Radu URZICEANU

FI MAI MARE
S. C. BACĂU 1(1) 
STEAGUL ROȘU 0(0)

—‘-l

CEL MU. SL
|ĂSX

POLI ItS

TRAGEREA EXCEPȚIONALA
LOTO din 18 iunie 1974
Azi ultima zi pentru pro

curarea biletelor !

PIATRA NEAMȚ, 16 (prin telefon).
Băcăuanii, suportînd handicapul 

suspendării propriului teren, au în
ceput partida în trombă, realizînd 
atac după atac la poarta lui Purca
ru, meritele acestei permanente ofen
sive revenind lui Duțan și mai a-

Ies lui Dembrovschi. In min. 13. ca 
răsplată a acestor eforturi, Bălu^ 
*a centrat o dată impecabil și Dem- 
brovschii, reamintindu-ne de forma 
lui din perioada cînd juca în echi- . 
pa națională, a șutat liftat, la vin- 
clu, înscriind fulgerător și spectacu
los. Jocul se mai echilibrează în ur
mătoarele minute, dar linia med.a- 
nă băcăuană este mult mai inspirata 
și mai inventivă în joc decît cea a 
brașovenilor. Dovadă este și dam 
narea netă a Sport Clubul-, 
care în repriza a doua a fost d-t 
multe ori pe punctul de a majori 
scorul, însă Purcaru și Jenei șî-i - 
salvat poarta, în ultimă instanță., 
șuturile lui Dembrovschi, Duțan ■ 
Șoșu. Cu acest rezultat minim de pe 
tabela de marcaj, băcăuanii au ple
cat acasă cu gîndul ca miercuri £1 
realizeze la București... minunea.

Subliniem sportivitatea de pe |
și aportul organizatorilor locali, car*: f 
au trebuit să facă față unei cereri I 
record de bilete pentru Pzam f 
Neamț.

Stelian TRANDAFIRESCU



CHILIBBATÂ, DE MARE TENSIUNE

tex de

* dat

Stadionul Jiu! ; teren greu ; timp ploios ; spectatori, aproximativ 15.000. 
Au marcat: MULȚESCU (miri. 20) - și D. GEORGESCU (min. 54). Raport de 
cornere : 9-5. Raportul șuturilor ia poartă : 16-8 pe soațiul porții : 7-7).

JIUL : I. Gabriel 7 - Nițu 7, Toaca 8, Stocker 8. Dodu 8 - Naghi 7. Libardi 
7 — Suciu 6, Mulțescu 8, Roznai 6, Stoichiță 5.

DINAMO : Cavai 7 (min. 24 : Constantinescu 10) - Cheron 7, Dobrâu 8, G. 
Sandu 8, Deleanu 7 — Sătmăreanu II 8, Dinu 8, Nunweiller 6 — Lucescu 7 (min. 
76 : Gojgaru), D. Georgescu 7, Custov 6.

A arbitrat T. LECA (Brăila) » la linie Em. Pâunescu (Vaslui) și
S. Drăguiici (Drobeta Tr. Severin).

Trofeul Petschovschi : 8.
La tineret-rezerve : 2-1 (2-0)

DIVIZIA B (ETAPA A 32-a)
SERIA I SERIA A H-a SERIA A lll-a

*. ?are 
■r d:n 
ter de

hrurare
Mxdat

• =ai
®sr și

6 reu-

l»~lă

► -"A
i.-

piere, sînt blocate prompt de ad
versari.

După pauză, dinamoviștii au o pe
rioadă și mai bună de joc, reușind 
să egaleze și fiind apoi foarte a- 
proape de a obține avantajul dorit. 
Golul egalizator l-a înscris la păian
jen — pirintr-o splendidă lovitură cu 
capul — D. Georgescu, la o centrare 
a lui Lucescu (m.in. 54). Șapte mi
nute mai tîrziu, în urma unei peri
culoase acțiuni inițiate de Custov, 
Dinu a șutat puternic în bară.

Văzindu-și atît de periclitată situa
ția (agravată și de știrile ce soseau 
pe calea undelor de la Arad si Tg. 
Mureș), echipa locală se aruncă cu 
înverșunare, chiar cu disperare în 
atac, dar bucureștenii (care în aceas
tă perioadă dificilă pentru ei echi
librează raportul de faulturi) se a- 
pără cu strășnicie, portarul Constan
tinescu avlnd și el (între minutele 
69 și 71) intervenții excepționale la 
șuturile trase de Roznai, Stocker și 
Mulțescu.

Constantin FIRĂNESCU

DOMINARE COPIOASĂ, NEFRUCTIFICATĂ
■ nai

Â

■at

Stadionul ,,23 August", teren foar
te bun, timp excelent, spectatori, a- 
proximativ 12.000. Au marcat : PE- 
TREANU (min. 64) și TURCU (min. 
79). Raportul de cornere : 16—1. Ra
portul șuturilor la poarta 28-11 (pe 
spațiul porții : 8—2).

RAPID ; Răducanu 5 — Pop 8, Nîțâ 
7, FI. Marin 7, Bartales 8 - Angeles- 
cu 6, M. Stelian 6 — Năsturescu 6 
(min. 51 : Iordan 7), Savu 7, Neagu 
7, Manea 6 (min. 21 • Petreanu 6)

F. C. CONSTANȚA ; Ștefănescu 8 
- Mustafa 7, Antonescu 7, Bălosu 7. 
Ghirca 6 - Constantinescu 7, Vigu 
8 (min. 56 : Nistor 6) i Mihu 6 — 
fanase 6 (min. 32 : Turcu 8), Coro- 
man 7, Lică 6.

A arbitrat N. CURSARU (Ploiești) 
: 1° linie I. Chilibar și FI 

Anuțescu (ambii din Pitești).
Cartonașe galbene : Antonescu. 
Trofeu! Petschovschi : 10.

RAPID 1(0)
F.C. CONSTANTA 1(0)

La tineret-rezerve ; 3-2 (2-1).

Rapid a început foarte bine me
ciul cu F. C. Constanța, a atacat 
mult și variat, dominind cu auto
ritate cea mai mare parte a timpu
lui -de joc. Numărul mare al fa
zelor de atac încheiate cu șuturi 
la poarta lui Ștefânescu, ca și 
suita... nesfirșită a cornerelor. de
monstrează elocvent presiunea 
exercitată de giuleșteni, care pu-

DE SPERANȚĂ...

teau marca ieri seară în nocturna 
de de stadionul .23 August" cel 
puțin 4—5 goluri. Savu (min. 2 și 
52). Neagu (min. 20, 35 și 58 — 
bară). Bartales (min. 59) s-au a- 
Qat in poziții excelente dar au 
ratat incredibil. Golul marcat de 
feroviari a venit firesc și el a 
fost opera lui Petreanu care, pri
mind o pasă foarte bună de la 
Neagu, a reluat in plasă de la 
circa 7—8 m. Și cind totul se 
părea că se va... limpezi (Rapi
dul vizind o victorie pentru a nu 
avea emoții de retrogradare), iată 
că a fost suficientă o singură și 
mare neatenție a apărătorilor vi
șiniilor (min. 75 — neînțelegere 
între FI. Marin și Răducanu) și 
Turcu a reluat in poarta goală, 
cgalînd. Ceea ce a urmat pină în 
final nu poate fi relatat doar în 
citeva rinduri. Feroviarii — în 
frunte cu portarul Răducanu ! — 
s-au masat literalmente in careul 
constănțenilor. dar golul victoriei 
nu s-a marcat nici in minutul 90 
la o lovitură liberă indirectă a- 
cordată de arbitru, ca urmare a 
unei obstrucții în careu făcută de 
fundașii centrali constănțeni asu
pra lui Savu.

Laurențiu DUMITRESCU

F. C. GALAȚI - VICTORIA ROMAN 
2-1 (2-1). Au marcat : Bezman (min.
30, 41), respectiv Nistreanu (min. 2). (S. 
Constantinescu, coresp.).

GLORIA BUZĂU - C.F.R. PAȘCANI 
1-1 (0—0). Au înscris : Stan (min. 74)
pentru Gloria, Coman (min. 65) pentru 
C.F..R (D. Soare, coresp).

OȚELUL GALAȚI - CELULOZA CĂLĂ
RAȘI 1—0 (1—0). Unicu! pol a Hst rea
lizat de Zdrăilă (min. 32). (V. Șiefânes- 
cu, coresp.).

S. C. TULCEA - CARAIMANUL BUȘ
TENI 1—9 (1-0). Autorul golului ; Leca 
(min. 36). (P. Comșa, coresp.).

CEAHLĂUL P. NEAMȚ - C.S.U. GALAȚI 
4—0 (2—0). Au înscris : Mustață (min. 20, 
30 din 11 m, 83) și Bîlu (min. 61). (D.
Nemțeanu, coresp.).

PETROLUL MOINEȘTI - C.S.M. SUCEA- 
VA 5-4 (2-0). Autorii golurilor : lonescu 
(min. 20), Lascăr (min. 31), Mocănașu 
(min. 50), Diceonu (min. 52), Boghin 
(min. 84, autogol), respectiv lonescu 
(min. 51, autogol), losup (min. 60, 65), 
Haralambie (min. 89, autogol). (P. Ha- 
rabagiu, coresp.).

METALUL MIJA - ȘTIINȚA BACĂU 
1-1 (1-1). Meciul s-a disputat la Cimpi- 
na, terenul Metalului fiind suspendat. 
Au marcat : Ronțea (min. 14) pentru Me
talul, Jelescu (min. 44) pentru Știința. 
(E. Stroe, coresp.).

VIITORUL VASLUI - METALUL PLO- 
PENI 2-0 (0-0). A î nscrîs : Șerban (min. 
71, 79 din 11 m). (M. Florea, coresp.).

PROGRESUL BRĂILA - CONSTRUCTO- 
RUL GALAȚI 3-0 (0-0). Autorul goluri
lor : Traian (min. 81, 83, 85 din 11 m). 
(D. Cristache, coresp.).

1. F. C. GALAȚI 32 18 8 6 39-21 44
2. Gloria Buzău 32 16 8 8 52-22 4J
3. Metalul Plopeni 32 16 7 9 51-33 3?
4. Știința Ba.-ău 32 16 7 9 41-30 3?
5. C.S.M. Suceava 32 16 3 13 49—40 35
6. Ceahlăul P. N. 32 14 6 12 50—30 34
7. S. C. Tu.’cea 32 12 7 13 32-31 31
8. Progresu' Brăila 32 11 8 13 34-29 3)
9. C.F.R. Pașcani 32 9 12 11 34—34 3)

10. C.S.U. Galați 32 13 4 15 46—51 33
11. Me’a'uj M?ja 32 12 6 14 3'-46 30
12. Of.elul Galați 32 13 3 16 37—49 29
13. Viitorul Vaslui 32 9 11 12 29-43 2)
14. Constr. Galați 32 11 6 15 35-16 23
15. Celuloza Călărași 32 12 4 16 38-52 21
16. Car. Bușteni 32 11 5 16 33-43 27
17. Petrolul Moinești 32 8 11 13 35—53 27
18. Victoria Roman 32 10 6 16 31-44 26

ETAPA VIITOTxRE <23 iunie) t 
C.S.M. Suceava — Oțelul Galați (2—0), 
Știința Bacău — Victoria Roman 
(2—1), Ceahlăul P. Neamț — Metalul 
Plopeni (0—2), Carai'manul Bușteni — 
Gloria Buzău (0—3), C.S.U. Galați — 
Progresul Brăila (2—1). S.C. Tulcea 
—- Petrolul Moinești (1—1), Metalul 
Mija — Viitorul Vaslui (l—2). Con
structorul Galați — C.F.R. Pașcani 
(1—2). Celuloza Călărași — F. C. 
Galați (1—4).

Paul SLAVESCU

SUEDIA
(0-0).

îmbrînceli,

Constantin ALEXE

teatrale,
jucători încearcă să 
meciului (Kiss, Bd- 
dar nu reușesc. Oas- 
supranumeric, Costaș

că în min. 70

a-

JOC AL GAZDELOR

BULGARIA

Clujenii, profitând de apatia ju
cătorilor arădeni, au deținut cu 
autoritate . inițiativa, dar golul n-a 
venit deeît cu un minut îr.ainte 
de încheierea primei reprize,
tunci cînd la un corner, execu
tat de M. Bretan, au sărit la balon 
Iorgulescu. Popovici și Adam, por
tarul arădean a scăpat mingea din 
mâini și Adam și-a rotunjit zes
trea de golgeter : 1—0

După pauză, U.T.A. încearcă un 
reviriment dar, curînd jocul ca
pătă același aspect ca înainte, în 
pofida faptului 
Kukla a trimis balonul de puțin 
pe lingă poartă și tot el a reușit 
egalarea în min. 77 cînd fundașul 
central arădean, trecut vîrf de a- 
tac în această parte a 
trimis balonul cu capul 
Egalitatea 
a fost de 
mai trei

X truns în

jocului, a 
în 
de 
și,

poartă. 
marcaj 
la nu- 
a pă-

de pe tabela 
scurtă durată 
minute, Petrescu 
suprafața de pedeapsă 

adversă și, din coltul careului mic, 
a șutat în colțul scurt : 2—1 pen
tru C.F.R.

Stadionul ,,23 August" ; teren bun; 
timp frumos ; spectatori, aproxima
tiv 12 000. A marcat : MARICA (min. 
69). Raport de cornere : 12-1. Ra
portul șuturilor la poartă ; 11-13 (Pe 
spațiul porții : 4—5).

A.S.A. ; Nagel 4 — Szolosî 7, kiss 
8, Ispir 5, Czako 5 - Varodi 6 (min. 
43 : Pîslaru 6), Boloni 7 — Fazekas 
5, Mureșan 4, Naghi 5, Hajnal 8.

POLITEHNICA ; Costaș 8 - Sotian 
7, Toacă 7, Stoicescu 7, Micloș 6 — 
Romilă II 8, Rcmilă i 7, Simionaș 7 
(min. 89 : Anton) — Incze 6 (min. 84. 
Ailoaiei), Lupulescu 6, Marica 7.

A arbitrat N. PETRICEANU 
la linie I. Puia (ambii din Bucu
rești) și C. Szilaghi (Baia Mare).

Cartonașe galbene : Mureșan. 
Trofeul Petschovschi • 8.
La tineret-rezerve : 1-0

rat cu gesturi 
obstrucții. Unii 
schimbe soarta 
Ioni și Hajnal), 
peții se apără 
se remarcă și el, cu un reflex (min. 
85), și scorul rămîne favorabil Po
litehnicii care mai speră astfel să-și 
realizeze visul, salvarea de la re
trogradare.

TRACTORUL BRAȘOV - C.S. RM. VIL- 
CEA 0—1 (0—0). Unicul gol a fost realizat 
do Haidu (min. 90). (E. Bogdan, coresp.)

ELECTROPUTERE CRAIOVA - ȘOIMII 
SIBIU 2—3 (1—2). Au marcat : Tcrcoî
(min. 11), Bondrea (mea. 85 di» 11 m). 
respectiv Fnescu (min. 21), Zotincă 
(min. 45), Râduță (mîn. 71). (Șt Gurgui, 
coresp. județean)

CARPAȚI BRAȘOV - METALUL DHOBE- 
TA TR. SEVERIN 2-0 (T-O). A înscris 
Bera (min. 37, 67) (C. Gruia — coresp. 
județean).

NITRAMONIA FĂGĂRAȘ - METALUL 
BUCUREȘTI 1-0 ti-0). Unicul gol a fost 
realizat de Gheorghe (min. 38). (B. 
Stoiciu, coresp.).

AUTOBUZUL BUCUREȘTI - GAZ ME
TAN MEDIAȘ 4-1 (3—1). Au marcot : 
Stroie (min. 5 din 11 m), Tînrche (min. 
16), Bujor (min. 36, 84), respectiv Sul- 
tănoiu (min. 27). (P. Peana).

DUNĂREA GIURGIU - DINAMO SLA
TINA 0-2 (0—1). Autorii golurilor ; Zam
fir (min, 30) și Roșu (min. 65). (Tr. 
Barbălatâ, coresp.).

MINERUL MOTRU - METROM BRA
ȘOV 3—0 (1—0). Au înscris : Manea (min. 
18, 51), Mateescu (min. 68). Partida s-a 
disputat la Drobeta Tr. Severin, terenul 
Minerului fiind suspendat. (M. Focșanu, 
coresp.).

FLACĂRA MORENI - PROGRESUL 
BUCUREȘTI 3-0 (2—0). A mor cert Petres
cu (min. 3, 5, 46). (Gh. liînca, coresp.)

Ș. N. OLTENIȚA - C. S. TțRGQVlȘ- 
TE 0—1 (0—0). Unicul gol a fost înscris 
de Economu (mîn. 67). (M. Voicu,
coresp.).

1. C.Ș. Rm. Vilcea 32 21 4 7 46-21 46
2. Șoimii Sibiu 32 18 8 6 46-24 «4
3. Dinamo Slatina 32 15 7 1» 44-35 37
4. Flacăra Moreni 32 15 5 12 44-34 35
5. Met. Drob. T. S. 32 16 3 13 32-39 35
6. Met. București 32 14 5 13 32-2» 33

7. Trăitorul Brașov 32 13 7 12 31-33 33
8. Progr. București 32 13 7 IZ 30-37 33
9. Electroputere Cr. 32 14 3 15 53-42 31

10. Metrom Brașov 32 12 6 14 46-37 33
11. S. N. Oltenița 32 11 8 13 34-36 30
12. C. S. Tîrgoviște 32 12 5 15 36-40 29
13. Autobuzul Buc. 32 12 5 15 34-42 2?
14. Gaz met. Med. 32 9 10 13 37-30 23
15. Minerul Metru 32 12 8 16 30-37 2J
16. Carpați Brașov 32 11 5 16 27-45 27
17. Nîtram. Făgăraș 32 9 8 15 39-45 26
18. Dunărea Giurgiu 32 7 8 17 19—46 22

ETAPA VIITOARE (23 iunie) : Mi
nerul Mo-tra — C. S. Tîrgoviște (0—1), 
Metrom Brașov — Progresul Bucu
rești (0—2), Nitramonia Făgăraș — 
Dinamo Slatina (0—4), Metalul Dro
beta Tr. Severin — Dunărea Giurgiu 
(0—2). Autobuzul București — Car
pați Brașov (0—1), C. S. Rm. VBcea 
— Șoimii Sibiu (0—3), Flacăra Moroni 
Tractorul — Brașov î—O, S. N. Ol
tenița — Electroputere Craâova (1—3), 
Gaz metan Mediaș — Metalul Bucu
rești (0—1).

După prima rundă a final

ARIEȘUL TURDA - TEXTILA ODORHEI 
(2-0). Au înscris : Szocs (min. 8), 

Joldoș (min. 21), Mîlnă (min. 62). (P. 
Lazâr, coresp.).

IND. SÎRMEI C. TURZII - UNIREA 
ARAD 2—0 (1—0). Autorii golurilor : Ha- 
țeganu (min. 25), Coloji (min. 80). (P. ’
Tonea, coresp.).

METALURGISTUL CUGIR - GLOP.IA 
BISTRIȚA 2—0 (2—0). A marcat : Soo
(min. 5, 44). (M. Vilceanu, coresp.).

U. M. TIMIȘOARA - MINERUL BAIA 
MARE 2—1 (0—0). Autorii golurilor : Mun- 
teanu (min. 52 din 11 m, mîn. 67), res
pectiv Crișan (min. 87 din 11 m). (C. 
CREȚU, coresp.).

MINERUL CAVNIC - F. C. BIHOR 2-0 
(2-3). Covaciu o marcat ambele goluri, 
în min. 11 și 15. (T. Tohâtan, coresp. 
județean).

OLIMPIA ORADEA - C.FR. TIMIȘOA- 
RA 4-1 (3-0). Au înscris : Stan (min. 15, 
85), Mureșon (min. 12), Steiner (min. 14), 
respectiv Ponicî (min. 52). (I. Ghîșa, 
coresp. județean).

Meciul OLIMPIA SATU MARE - VIC
TORIA CĂREI a fost amînat.

MUREȘUL DEVA - VULTURII TEXTILA 
LUGOJ 1-1 (o-o). Autorii golurilor :
Stare (min. 68) pentru Mureșul, Stoian 
(mîn. 69) pentru Vulturii Textila. (I. Jura, 
coresp.).

CORVINUL HUNEDOARA - MINERUL 
ANINA 2-1 (1-1). Au înscris : Cojocaru 
(min. 32), Cergo (min. 76), respectiv 
Mate (min. 41). (I. Vlad, coresp.).

1. OLIMPIA S.M. 31 17 9 5 37—15 43
2. F. C. Bihor 32 16 4 12 35-23 36
3. U.M. Timișoara 32 16 4 12 44-34 35
4. Mureșul Deva 32 14 6 12 31-31 34
5. Corvinul Huned. 32 13 7 12 33-29 53
6. Minerul B.M. 32 13 6 13 4J-33 42
7. Vict. Cărei 31 14 4 13 46—42 32
8. Unirea Arad 32 11 10 11 33-42 32
9. C.F.R. Timișoara 32 13 5 14 40-43 31

10. Ind. sîrmei C. T. 32 13 5 14 39-41 31
11. Minerul Anina 32 13 5 14 42-4? 31
12. Arieșul Turda 32 12 6 14 37-40 33
13. Olimpia Oradea 32 12 6 14 30-34 50
14. Vulturii T. Lugoj 32 13 4 15 35-40 30
15. Metaiurg. Cugir 32 11 7 14 39—'0 29
16. Minerul Cavnic 32 13 3 16 34-45 29
17. Textila Odorhei 32 11 6 15 36-45 23
13- Gloria Bistrița 32 12 3 17 35-45 27

ETAPA VIITOARE (23 iunie) : Uni
rea Arad — Metalurgistul Cugir 
(2—2), C.F.R. Timișoara — Textila 
Odorhei (1—2), Minerul Baia Mare — 
Gloria Bistrița (1—2), Olimpia Oradea
— Minerul Cavnic (0—2), industria 
Sîrmei C. Turzii — Olimpia S. Mare 
(0—2) Minerul Anina — U. M. Timi
șoara (1—5), Mureșul Deva — Corvi- 
nui Hunedoara (0—2). Ariesul Turda
— F. C. Bihor (0—1), Vulturii Textila 
Lugoj — victoria Cărei (2—3).

MARILE FAVORITE AU UN START GREOI
Sîmbătă seara s-a consumat pri

mul tur al fazei finale a C.M. 
1974. Toate cele 16 combatante au 
acum cite 90 de minute de joc la 
activ. Partidele confirmă prezum
țiile multora dintre specialiști, a- 
nume că marile formații nu sînt 
în apele lor. In acest mod, per
spectivele echipelor din grupa me
die cresc considerabil, cresc și cu
rajul și ambiția insoliteloi- acestui 
turneu. Zair, Australia, Haiti. După 
emoțiile prin care a trecut Bra
zilia în jjartida inaugurală, favo
rita nr. 1 în calculele hirtiei, re
prezentativa vest-germană a lup
tat din greu cu o foarte bine or
ganizată echipă chiliana, spre a-și 
menține fragilul avantaj repre
zentat de șutul fericit al lui Breit
ner. Dar marea „lovitură de tea
tru" a acestei prime etape era să 
se producă în întâlnirea Italia- 
Haiti, în care era cit pe-aci ca re
prezentativa peninsulară să retră
iască episodul, eliminării ei din 
1966. din Anglia. Acum, „năpasta" 
elevilor lui Valcareggi s-a numit 
Sanon. Și dacă mulți zimbeau cind 
centrul atacant haitian enunța că 
va întrerupe invincibilii alea lui 
Zoff care trăia de 1097 de minute, 
în. momentul cînd l-a învins p<? 
portarul italian, aplauze îndelungi 
au salutat golul jucătorului țării 
din Marea Caraibilor. Noroc că a- 
păfarea hoitiană s-a 
citeva ori și 
profitat...

Nici Georg 
liniștit meciul 
stralienii. în 
Bransch, echipa R. D. Germane a 
trebuit șă facă apel la toate resur
sele spr,e a trece de această am
bițioasă (și nu lipsită de valon , 
fotbalistice) echipă a Australiei.

Cine crede că scoțienii au făcut 
un simplu act de prezență in fața 
„leoparzilor" din Zair, greșește to
tal. Rapizii și elasticii jucători a- 
fricani i-au obligat pe Eremner 
et co. să joace la tonalitatea unui 
derby Celtic-Rangers, ca să în
vingă. Se vede, deci, că ..galopu
rile de sănătate" nu au existat în 
această etapă inaugurală, chiar 
dacă se găseau fată în față for
mații de la polii clasamentului 
șanselor, ai experienței competi-

ționale sau al reunirii de jucători 
celebri.

Tn grupul partidelor considerate 
de mare echilibru, cea mai netă 

victorie, mai ales ca joc, a repur • 
tat-o Olanda. Prezentindu-se în 
maniera Ajax, imprimată de șas<» 
foști (cazul Cruyff) sau actuali ti
tulari ai celebrei 
terdam — pe

formații din Ams^ 
care, probabil.

Neeskens o va părăsi pentru a-’, 
urma pe Cruyff în peninsula Ibe
rică — olandezii au făcut din 
Mazurkiewicz eroul jocului. Por
tarul Uruguayan a stopat eel puțin 
șase mingi de gol.

Selecționata Poloniei a fructifi
cat cu luciditate un start ce i-a 
fost extrem de favorabil, pentru 
ca, in a doua repriză, în față unei

clătinat do
vulpoii italieni au

Buschner n-a privit 
echipei sale cu au- 

frunte cu căpitanul

riposte argentiniene mm puternice, 
să știe sâ-și mențină avantajul de 
un gol. în sfîrșit, echipa Bulga
riei se poate considera ocolită de 
șansă pentru că din numeroase o- 
cazii în fata buturilor suedeze, n-a 
transformat nici una. Kindvall și 
ceilalți titulari din reprezentativa 
scandinavă au declarat că sînt ex
trem de bucuroși cu acest 0—0...

V»

DOAR OLANDA S A IMPUS iN MECIURILE DE SÎMBĂTĂ
OLANDA - URUGUAY 2-0 (1-0)

olandezi au 
primele rhi-

HANOVRA. Fotbaliștii 
trecut la atac încă din 
bute. Practicînd un joc bine orga
nizat. ei .și-au creat o superioritate 
teritorială ’ materializată prin golul 
înscris în min. 7 de REP, care a fi
nalizat o combinație între Cruyff și 
Suurbier. Primul atac periculos al 
sud-americanilor are loc in min. 
26 cînd portarul olandez respinge în 
corner un șut al lui Esparrago. Și 
după pauză olandezii continuă pre
siunea dar nu-și pot concretiza su
perioritatea deeît în min. 85 dato
rită aceluiași REP care reia în pla
să o minge primită de la Rensen- 
brink.

Arbitrul K. Palotai (Ungaria), a- 
jutat la tușă de N. Hainea (Româ
nia) și P. Kazakov (U.R.S.S.) a con
dus formațiile :

OLANDA : Jongbloed — Suurbier, 
Haan, Rijsbergen, Krol, Jansen, 
Neeskens, van Hancgem, Rep, Cruyff, 
Rensenbrink.

URUGUAY : Mazurkiewicz —
Jauregui, Masnik, Forlan, 
Castillo, Esparrago, Rocha, 
gazza, Cubilla, Morcna.

blează patru adversari insă șutează 
razant cu bara.

Arbitrului P. Nunez (Pera) i s-au 
aliniat formațiile :

BULGARIA : Goranov — Z. Vasi
lev, Ivkov, Penev, Vefieikov, Bonev, 
Kolev, Nikodimov, 
Iov), Panov

SUEDIA :

Voinov (Mihai- 
(M. Vasilev), Benev. 
HellstrSm —■ Olsson,

co și <Jum»r»câ — 
final al Cupei

Azi 
în turneul 
lumii este zi de pauză. Com
petiția se reia miine cu ur
mătoarele partide :

R. D. Germană — Chile (în 
Berlinul occidental) și R. F. 
Germania — Australia (Ia 
Hamburg) ambele în GRUPA 
t ; iugoslavia - Zair (la 
Gelsenkirchen) și Brazilia — 
Scotia (la Frankfurt pe Morn), 
în GRUPA A H-A.

scorul în min. 61 prin HEREDIA. 
Urmează o nouă perioadă de domj- 
nare a polonezilor care-și majorează 
avansul prin LATO (min. 63). Trei 
minute mai tîrziu. babington 
stabilește scorul final, înscriind cu 
un șut im par abil.

T. Clive (Țara Galilor) a condus 
formațiile :

POLONIA : Tomaszewski — Szy
manowski, Zmuda, Gorgon. Musial, 
Maszczyk, Deyna, Kaspcrczak, Lato, 
Szarmach, Gadocha.

ARGENTINA : Carnevali — Wolff, 
Perfumo, Bargas, Sa, Heredia, Brin
disi, Babington, Ayala, Kempes, “ 
buena.

ITALIA - HAITI 3-1 (0-0)
trac, 

și la

Bal-

Pavoni, 
Mante-

0-0
de 
in 
e~

Andersson, 
(B. Mag-

Karlsson, Bo Earsson, 
Grahn, Tapper, Kindvall 
nusson), Torstensson, Edstrom, Sand
berg.

DtJSSELDOBF. Numai 15 000 
spectatori au gsistat- la o partidă 
care prima repriză a aparținut 
chipei bulgare. Ea și-a creat multe 
ocazii de gol, irosite însă de Kolev, 
Denev și Panov, Scandinavii se în- 

; viorează de-abia spre slîrșitul re
prizei cînd atacantul Sandberg, 
jucător foarte rapid, pătrunde de 
două ori în careu dar nu reușește 
să înscrie. In a doua parte a întâl
nirii, echipele par 
frumoasă acțiune a 
Uzată de bulgarul

un

obosite. Cea mai 
reprizei este rea- 
Bonev care dri

POLONIA-ARGENTINA 3-2 (2-0)
STUTTGART, Argentinienii încep 

bine, își etalează calitățile tehnice 
și, în min. 3. Kempes, ajuns singur 
în față eu portarul Tomaszewski, a 
șutat pe lingă bară. După această 
ocazie a sud-americanitor, jucător» 
polonezi preiau inițiativa si. fr» de
curs de numai două minute fî și 
8), înscriu două goluri prin LATO 
și SZARMACH. După pauză sud-a- 
merfeanu joacă mai bine si reduc

MUNCHEN. Jucînd cu 
cum. s-a mai întîmplat 
mari competiții, fotbaliștii italieni 
au fost ținuți în șah în prima re
priză și conduși cu 1—0 în cea de 
a doua, cînd haitianul SANON l-a 
driblat pe Spinosi, apoi pe portarul 
Zoff, înscriind în min. 46 în poarta 
goală. Aproape paralizați de primi
rea acestui gol, italienii sînt domi-- 
nați în minutele următoare, cînd 
Sanon și Desir produc panică în 
careul lui Zoff. Echipa azzurră tre
ce la atac și în min. 52 RIVERA e- 
galează, reluînd o pasă a lui Maz
zola. în min. 64, la o acțiune a lui 
Benetti, FRANCOIS înscrie în pro
pria poartă, apoi ANASTASI (min. 
77) semnează al treilea gol.

Arbitrul v. LIobregat (Venezuela) 
a condus formațiile :

ITALIA : Zoff — Spinosi, Fac- 
c he tui, Benetti, Morini, Burgnich, 
Mazzola, Capello, Chinaglia, Rivera, 
Riva.

HAITI: Francillon — Bayonne,
Jean Joseph, Arseno, Nazaire, Fran
cois, Vorbe, Antoine, Desir, Sanon, 
St. Vil.

așa 
alte

C.FR


'TURUI CICLIST^»
A0 SOĂNIESjiMiad

PRIMA JUMĂTATE A CURSEI

1

A ÎNREGISTRAT un mare succes
tn orice condiții, un tur ciclist 

rămine aceeași scenă rulantă ui> 
care zeci de actori șl zeci de mii 
de spectatori defilează intr-un șir 
neîntrerupt, unii cu îndrăcită si 
neobosita morișcă a picioarelor, 
alții cu bucuria firească pe fețe, 
produsă de această inedită carava
nă. pe care o aplaudă și copiii și 
bătrînii.

Scene de teatru pe șosea, decor 
mirific al minunatului Nord al ță
rii, totul învăluit cind în umbră și 
ploaie, cind în cer senin și soare, 
totul învăluit în marea și penetra- 
bila căldură a oamenilor ce încon
joară acest mare spectacol pe care, 
din păcate, dv. cititorii nu-1 puteți 
t edea. iar noi. cei care-1 urmă
rim și-1 scriem, nu avem cum să 
vi-1 redăm în toată splendoarea 
lui.

ÎNYINOĂIOPIL
Teodor Vasile, primul cla

sat în etapa încheiată la Baia. 
Mare, este la întîiul său suc
ces (dar nu și la ultimul...) 
din această ediție jubiliară a 
„Turului Homânlel". Născut 
la ÎS august 1947, la Ploiești, 
el a începui să practice ciclis
mul acum 15 ani, sub supra
vegherea antrenorului Sima 
Zoslm. Transferat la Dinamo, 
el realizează sub îndrumarea 
antrenorului emerit Nicolae 
Voictt o seanță de succese 
care-1 aduc onorantul titlu de 
„ciclistul nr. 1 al României-, 
învingător în ediția a XlX-a 
a „Turului României", ani
mator al unor etape de mare 
dificultate din „Cursa Păcii", 
participant .’a campionatele 
mondiale șl la J. O, (Miin- 
chen, 11172), Teodor Vasile 
este un rutier la apogeul ca
rierei. Multi îl văd — nu țâră 
temei — învingător și în a- 
eeastâ ediție a înconjurului 
tării pe biciclete.

Intemperiile, frigul, uzajul uman 
și al materialului rulant de către 
epuizantul drum de la Gura Hu
morului pînă la Bistrița ne-att lip
sit de plăcerea de a mai realiza e~ 
tapa contracronometrului spre ora
șul Năsăud, unde eram așteptați 
cu multă curiozitate și plăcere. A 
trebuit să protejăm caravana pen
tru o transbordare. cu autobuzele 
și camioanele, pînă după orașul 
Dej, din cauza impracticabilității li
nei porțiuni de șosea. De la Bistri
ța la Baia Mare echipa cehoslova
că a realizat o cursă magistrală. 
Patru din cei cinci componenți ai 
săi s-au aflat printre cei 12 cicliști 
evadați și ei au fost tot timpul ani
matorii etapei, conducînd cu schim
bul în dorința de a cîștiga la Baia 
Mare. Dar Teodor Vasile, intr-un 
superb efort, a intrat primul pc 
stadionul băimărean și a dștigat 
în sunetele fanfarei minerilor. Iată 
însă că Lubomir Zajac a fost și el 
pe podium, rămînînd un pretendent 
important la cîștigarea cursei, iar 
Najjari — acest „diavol simpatic" 
— a sosit și el zîmbind, anticipîn- 
du-ne parcă performanța pe care 
avea s-o realizeze de la Baia Mare 
spre Cluj.

Va fi greu să uităm primirea pri
etenească, atit de caldă a oficialită
ților și populației din Baia Mare,

CLASAMENTE GENERALE
INDIVIDUAL

1. Mircea RAMAȘCANU (Româ
nia tineret I) 22h 11:13, 2. Lubo
mir Zajac (Cehoslovacia) 22h 14:13,
3. Teodor Vasile (România) 22h 
14:44, 4. J. Senk (Cehoslovacia)
22h 15:21, 5. V. Murineanu (Di
namo) 22h 16:06. 6. M. Najjari
(Maroc) 22h 16:59. 7. N. Andro-
nache (Metalul Plopenij 221» 17:29, 
8. V. Tichacek (Cehoslovacia) 22h 
19:44. 9. V. Selejean (România)
22h 20:41, 10. N. Voican (România 
tineret I) 22h 20:52. 11. E. Dul
gherii (Voința) 22h 21:18. 12. J.
Michaud (Franța) 22h 21:19, 13. A. 
Sofronie (Dinamo) 22h 21:22, 14. C. 
Cârje (România tineret I) 22h 21:59,
15. H. Belkadi (Maroc) 22h:22:09,
16. I. Cosma (Dinamo) 22h 22:28,
17. A. Zaroschi (Metalul Plooeni)
22h 25:46, 18. E. Hekele (Ceho
slovacia) 22h 28:25, 19. St. Ene
(România) 221)28:42, 20. M. Ter
felea (România tineret I) 22h 29:01. 
21. N. Gavrilă (România) 22h 
36:13, 22. M. Bădilă (CIBO Bra
șov) 22h 31:15, 23. V. Hota (Di
namo) 22h 31:32, 24. R. Gherkin
(România tineret II) 22h 32:50, 25. 
I. Bîrtaru (Metalul Plopenij 22li 
34:27, 26. E. Samsel (Polonia) — 
același timp. 27. I. Constantin (Me
talul Plopeni) 22h 34:40, 28. t Co- 
jocaru (Steaua) 221135:19. 29. S.

® BÂIA MARE A FĂCUT 
O PRIMIRE EMOȚIONAN
TĂ CARAVANEI CICLISTE 
« AZI, PAUZĂ BINEME
RITATĂ LA CLUJ ® DE M1INE 
ESTE DE AȘTEPTAT O NOUĂ 
SI PASIONANTĂ SUITĂ DE 
ACERBE DISPUTE PENTRU 
STABILIREA ÎNVINGĂTORU
LUI EDIȚIEI JUBILIARE

cit și organizarea atit de compe
tentă, aproape perfectă, a sosirii 
și plecării. Cu toții am fost impre
sionați.

Ne-am despărțit cu greu de a- 
ccste minunate gazde și am ple
cat spre Cluj, etapă în care fran
cezii, în special micul Lagalisse, au 
vrut să facă imposibilul pentru ca 
să sosească primii la capătul eta
pei a 8-a. N-au putut, pentru căi 
acest Najjari — ca un personaj 
din 1001 de nopți — a venit zglobiu 
la sosire și a sprintat surîzind ca 
și cum ar fi încălecat pe bicicletă 
la Cluj. Firește, a. cîștigat Clujul 
ne-a întâmpinat sărbătorește, cu 
steaguri tricolore de-a lungul în
tregului traseu pînă la stadion, 
unde sosirea s-a făcut în aplau
zele miilor de spectatori.

Bătălia sportivă se întețește.
Azi va fi zi de pauză pentru 

înnoirea forțelor și. apoi, va urma 
un coborîș vertiginos spre Bucu
rești, cu principalii pretendenți la 
ultimul „tricou galben" pe stadio
nul Republicii : Ramașcanu, Za
jac, Teodor Vasile, Najjari. Senk, 
Michaud, dacă nu o altă surpriză.

A doua jumătate a cursei va în
cepe sub cele mai atrăgătoare aus
picii.

Aurel NEAGU

Vinkler (Cehoslovacia) 22h 35:24, 
30. C. Cîrstea (România tineret II) 
22h 35:24. Au rămas în cursă, in 
continuare, 60 de cicliști.

ECHIPE
1. ROMÂNIA TINERET I 66h 

43:20, 2. Dinamo 66h 48:33, 3. Ceho
slovacia 66h 49:18, 4. România 66h 
52:25, 5. Metalul Plopeni 67h 05:45, 
6. Maroc 67h 16:53, 7. Voința 67h 
23:22, 8. România tineret II 67h 
47:32, 9. Polonia 67h 48:26, 10. Olim
pia 67h 50:01, 11. Steaua 67h 57:35. 
12. CIBO Brașov B8b 07:43. 13.
Franța 68h 26:05.

SPRINTERI
1. Teodor VASILE (România) 

31 p, 2. M. Najjari (Maroc) 20 p.
3. L. Zajac (Cehoslovacia) 19 p,
4. V. Iile (România tineret I) 17 p,
5. M. Ramașcanu (România tine
re* I) 17 p.

CĂȚĂRĂTORI
1. Emil ilEKELE (Cehoslovacia) 

35 p, 2. M. Najjari (Maroc) 28 p. 
3. .1. Michaud (Franța) 15 p. 4. V. 
Selcjan (România) 15 p, 5. V. Mu
rineanu (Dinamo) 10 p.

tuiul o o-«. piuiunui a ru;ui* tie ussemerveu, pe o șosea sinaxu», 
cu urcușuri și coborîșuri. Prilej bun pentru fotoreporterul nos.'i»

Dragos Neagv. să realizeze imagini sugestive

DOUĂ ETAPE SPECTACULOASE
Pentru prima dată în actuala 

ediție a Turului României. în e- 
tapa disputată simbătâ, între Bis
trița și Baia Mare, o evadare ini
țiată imediat după plecare (start 
la borna km 59) a fost dusă cu 
brio pînă la sosire, de-a lungul a 
130 km. La km 15. polonezul 
Wojtas, marocanul Najjari, româ
nii Murineanu și Ramașcanu și 
cehoslovacul Tichacek profită și 
țișnesc. Dar vigilența unui grup 
de alți 8 rutieri — Hekele. Zajac 
și Senk, Belkadi (care va rămine, 
insă, din cauza unei pane de ba- 
iou). Valentin Hie. Teodor Vasile, 
Sofronie și Dulgheru — nu poate 
fi înșelată și astfel se formează' 
grupul ce va da culoare etapei. 
Diferența dintre ei și plutonul care 
începe să se agite și să se frag
menteze (vor fi la un moment 
dat patru grupuri de alergători) 
crește permanent : 2 min. la Cins
tești — km 50, 2:30 Ia Heanda — 
kn» 93 (aici are loc o transbor
dare), în fine. 3 min. la Șomcuta 
Mare — km ’Oo. Colegii de eva
dare vor deveni însă adversari a- 
prigi pe străzile Băii Mari ; sprint 
prelungit, foarte disputat. Avem 
satisfacția de a ne leintîlni cu 
Teodor Vasile, așa cum il dorim, 
adică ciclistul român nr. 1. El 
cîștigă etapa la cițiva metri în 
fața celor cu care s-a detașat net 
din grosul plutonului.

CLASAMENTUL INDIVIDUAL AL E- 
T4FE1 A W-A. BISTRIȚA - BAIA 
MARE (t« km) ; 1. Teodor VA-
SHE (România) 3M3-.09. 2. Valentin 
Itîo (România tinoret I), 3. Lubomir Za- 
joc (Cohos tooaei o), 4. M. Kamcsconu 
(Roasânio tmor-M 0, 5. 1. Senk (Ceho
slovacia). 6. E. Dulgheru (Voințo), 7. V. 
Munneanu (Dincmo), 8. M. Najjorl (Mo
toc), 9. T. Wojtas (Polonie), 10. E. He- 
kele (Cehoslovacia), T». A. Sofronie (D>- 
rurmo), 12. V. Tlehocek (Cehoslovacia) — 
tort ocolsp om». TS. N. Voican Vtoma- 
nia tinere* l). 3h»5-^9. M. H. Belkadi 
(Maroc). 15. ). Michoud (Franța) 14. V. 
Hațo (Dinamo). 17. I, Satoru (MetoKri 
lUopenî). te. M. Gcsrrită (k&monîa), 19. 
C lele* (Olimpia). 20 F. Samsel (Balo- 
nia). 21. N. Andronoeho (Metolel Plo- 
oeo<) — tați ocoleTi Ump.

® de cicliști au luat star
tul din deosebit de ospitalierul 
municipiu Baia Mare !n etapa a 

8-a a competiției care avea să-i 
conducă la Cluj. Pentru prima oară 
da mai multe zile soarele a surîs 
temerarilor alergători chiar cin 
plecare. Aveam oare să asis'lm, 
în 'fîrșit, la o etapă calmă ’Răs
punsul la această întrebare avea 
să ni-1 dea Mircea Bădilă (CiBO 
Brașov), care nici nu s-a așternut 
bine caravana la drum și s-a și 
rupt de pluton. La Lăpuș pluto
nul il readuce pe Bădilă Ia or
dine. Dar tonul a fost dat. Se go
nește cu 45—46 km/h și o buna 
bucată de drum nimeni nu se în
cumetă să se mai aventureze La 
km 38 de la plecare începe urcu
șul de la Mesteacăn. Sus, pe cul
me, trec primii Najjari, Michaud 
si Hekele. Ceilalți... pe urmele 
lor. Cu toții se lansează pe ser
pentine. Cu 30 km înainte 
de Dej, fuge din pluton I'- 
galisse. căruia avea să i se a’a- 
ture Gherlan, tar după sprintul cm 
Dej — Belkadi și Wojtas. C- i 4 
din față reușesc la un moment 
dat să-și creeze față de pluton un 
avans de 1:30. Dar, lupta este ine
gală. Cu toate eforturile celor 4 
temerari, plutonul în care se gă
seau toți fruntașii clasamentului 
reușește să-i prindă, încă înainte 
de intrarea în Cluj. Pe stadionul 
municipal se dă bătălia finală. 
Najjari reușește să se distanțeze 
și trece primul linia de sosire.

CLASAMENTUL INDIVIDUAL Al ETA
PEI A VIII-A, BAIA MARE - CLUJ IM 
km) : 1, Mustola Najjari (Maroc) 3h47-.® 
(medie orară : 39,88 km), 2; Alekandru 
Zaroschi (Metalul Plopeai) — acela** 
timp, 3. Teodor Vasile (Romdnial 
3h47:37, 4. V. Ilie (România tineret l>. 
5. L-. Zojac (Cehoslovacia), S. S. Vinkler 
(Cehoslovacia), 7, V. Hota (Dlnama). S- 
R. Prill (Polonia), 9. L Constontin (Md- 
talul Plopeni), 10. A. Gyorli (CIBO Bra
tov), 11. 0. Beibouj (Maroc). 12. G. 
Hlanu (Olimpia), 13. E. Imbuzan (Ram*, 
aia). 14. N. Frunza (România U.nerst il). 
13. V. Lagalisse. (franța), 16. M. Fee- 
felesr (România tineret I), 17. N.
Gavrilă (România), IS. G. Negpesca 
(Steaua), 19. V. Mircea (Steaua). 29 
C. letev (Olimpia)- — st tncâ 38 de rp 
lercrotori in același timp.

Gh. $TEFANESCU 
Radu T'MOFTE

OLIMPIADA 

DE ȘAH

ȘI ACUM, TURNEUL FINAL...
© România intihește Anglia in primul joc

Finișul în grupa a 6-a pre
liminară a Olimpiadei de șah 
a fost cel așteptat : echipele 
Cehoslovaciei si României 
s-au calificat lejer. Ia o dis
tanță apreciabilă de celelalte 
concurente. în ultimele 2 run
de, Cehoslovacia a învins cu 
3i—</., Norvegia și cu 4—0 Li
banul. în timp ce reprezentati
va noastră a întrecut cu 3—1
Noita Zeelandă (au cîștigat 
Ghizdavu și Pavlov, au re
mizat Gheorghiu și Ghițescu) 
Și cu 3tz2—% pe Monaco (au 
cîștigat Gheorghiu, Ciocâltea 
și Partos, a remizat Ghitescu).

CLASAMENTUL GRUPEI :
1. UEITOSLOVACTA 281'.. p 
(din 32 posibile), 2. ROMÂ
NIA 25 p.. 3, Norvegia 22VO p., 
4. Columbia 191/, p.. 5. Noua 
Zeelandă 13V„ p.T 6. Singapore 
ll1^ p.. 7. Liban 11 p., 8, Mo
naco 9 p., 9. Andora 2Vt p.

realizate 
jucătorii 
(din 7), 

cite 
5VO

Ciocâlte»a
3V4 (din

si
6).

Iată și punctajele 
în preliminarii de 
noștri : Gheorghiu 6

Ghițescu 
Ghizdavu

(din 6). Partos 3V, (din 4). 
3 (din 3).

turneul final „A“ s-au 
Pavlov 3 

în

calificat, conform regulamen
tului, primele două clasate 
din fiecare serie. S-au înre
gistrat cîteva surprize : eli
minarea Poloniei și Braziliei 
de către Țara Galilor, a Da
nemarcei și Canadei de că
tre Anglia, a Cubei de că
tre Finlanda (Ia o diferență 
minimă de i/9 punct !).

După cum se știe, rezulta
tele din preliminarii conteaz.1 
în turneul final, înlocuind 
astfel prima rundă. Tragerea 
Ia sorți s-a făcut, din acest 
motiv, pe perechi, echipele 
adversare in serii figurînd si
metric, în partea de sus și 
de jos. pe tabelă. Iată or
dinea lor. între paranteze fi
ind trecute punctele cu care 
•fiecare - formație începe între
cerea :

1, Spania (l’A), 2. Filipine 
(1). 3. Iuaoslavia f2). 4. Țara 
Galilor (0). 5. Cehoslovacia
(2Y, 6. Anglia (1), 7. E. F.
Germania (2), 8. Olanda (3),
1’. Argentina (1). 10. Suedia 
(3Y. 11. S.U.A. (3). 12. ROMA
NȚA (2). 13. U.R.S.S. (4), 14. 
Finlanda (2), 15. Bulgaria (3), 
16. Ungaria (2t/.?),

Iată șî programul rundei a 
II-a : Spania — Filipine, Un
garia — Argentina, Bulgaria- — 
Iugoslavia, Finlanda — Țara 
Galilor, U.R.S.S. — Ceho
slovacia, ROMÂNIA — Anglia, 
S.U.A. — E.F.G., Suedia — 
Olanda.

TELEX •
Campionatele internaționale de 
tenis ale Franței, de la Ro
land Garros. Finala de sim
plu femei : Chris Evert
(S.U.A.) — Olga Morozova
(U.R.S-S.) 6—1, 6—2. Finala
de dublu femei : Evert, Mo
rozova — Chanfreau (Franța), 
Ebbinghaus (R.F.G.) 6—4, 2—6, 
6—1. Semifinalele de dublu 
bărbați : Crealy, Parun — 
Borg, Metreveli 7—5, 6—0 și 
Smith, Lutz — Beust, Contet 
6—1, 3—6, 6—3. Semifinalele 
de simplu bărbați : Borg — 
Salomon 6—4, 2—6, 6—2 6—1 
și Orantes — Jauffret 6—2, 
6—4, 6—4 : în finală : Borg — 
Or antes 2—6, 6—7, 6—0, 6—1,-
0—i.

SPORTIVI
TENIS. Jucâtoerea româncâ 

Mariana Siimonotcu a obțimzt an 
frumos succes in cadret campw- 
ftateior mternatîorxrte de tools 
ate Franței, ci^dgînd turneu! de 
junioare de Io Roland Gor<oi 
prin- victoria în finala împotriva 
tenlsmcnei Suson Barker (Anglia) 

cu 6-3, $—3.
ÎNOT. Recordmanul țfirU. Zeno 

Oprițescu, a avut o comportare 
foorte buno in prima zi o con
cursului internațional de mot 
de la Berlin. El a întrecut pe 
cei moi buni sprinteri din R.D. 
Germană, in frunte cu campionul 
tor P. Bruch (55,30). reolizînd 
55,16 sec pe- distanța de 100 m

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
Selecționatele dc baschet ale 
R. >. Chineze și-au început 
turneul în Canada, jucînd la 
Ottawa în compania reprezen
tativelor țării-gazdă. In am
bele partide victoria a revenit 
gazdelor : la masculin cu 
96—90, iar la feminin cu 
66—63. La aceste jocuri au a- 
sistat peste 5 000 de specta
tori.

în meciuri internaționale de 
rugby, la Buenos Aires : 
Franța — San Isidro 34—10 
(10—10), iar la Sydney : Noua 
Zeelandă — Australia 16—16 
(într-un meci anterior : 11—6).
La Fraga. Helena Fibingerova 
a aruncat greutatea la 21,18

ROMÂNI PESTE HOTARE
lîbor. Alte rezultate ; Haro 
(Jap.) 2 06.53 - 200 m delfin ; 
Matthes (ROG) 2:06,30 - 200 m 
spate.

CANOTAJ. Tr adiționa ta ..Rega
ta Grunow*, core se desfățoarâ 
»r» fiecare or» in R.D. Germană, 
a reunit, si Io această ediție, e- 
chipaje de voîoare ridicată. Schi- 
fiștiî români au încheiat prima zi 
a competiției eu un bilanț bun, 
reușind să urce, în două probe, 
pe podiumul de premiere. Este 
vorba de probele feminine de 
4-+-1 vîsîe (focul III, cu 3:39,94, 
duoă R. D. Germană — 3:31,11 si 
U.R.S.S. - 3.-34.80) $1 «4-1 (ta
cul HI, după R. D. Germană —

m, stabilind un nou record 
al Cehoslovaciei. Această per
formanță este inferioară cu 
15 cm recordului mondial de
ținut de sovietica Cijova.

Turneul de tenis do Ia Bec
kenham (Anglia), s-a încheiat 
cu victoria indianului Vijay 
Amritraj, care l-a întrecut in 
finală cu 6—7, 6—2, 6—4 pe 
americanul Tom Gorman, 
principalul favorit al con
cur sulul.

La Helsinki, finlandezul Siito- 
nen a aruncat sulița la 87,50 
m. Proba de 5 000 m plat a 
fost cîștigat-ă, surprinzător, 
de Paivarinta în 13:47.8, urmat 

3-.1ZQT $î U.R.S.S. - 3:1X67). De 
asemenea, sfnt de notat evoluții
le echipajelor de 2 visie, clasate 
pe locul IV io mascuHn pe 
locul V io feminin.

• în cadrul celei de a 18-a e- 
dlții a regatei de ta Ratieburg 
(R.F.G.), canotorii români au ob
ținut următoarele rezultate : la 
2 f.e. Oonțâ - Grumezescu locul 
4, ta 2T1 Tador — Ceapura locul 
2 (după sovieticii Eșinov — |vo- 
nov), Io 4 f.c. echipajul român — 
locul 4.

VOLEI. în turneul ir^rnațional 
masculin de volei de la Leipzig, 
selecționata română o învins cu 
3-0 echipa Cubei.

de marii favoriți, Vasala — 
13:55,6 și Viren — 13:55,8.
După trei etape, în Turul 
dist ai Elveției conduce 
belgianul Eddy Merckx, ur
mat de suedezul Gbsta Petter
son — la 9 sec șl elvețianul 
Louis Pfenninger — la 14 sec. 
Etapa a 3-a a fost cîștigatâ 
de italianul Franco Bitossi.
Tradiționala cursă Praga -* 
Lidice a fost cîștigatâ de a* 
tletul sovietic Rumianțev. cro
nometrat pe distanța de 25 km- 
cu timpul de lh 24:31. Pe 
locurile următoare s-au cla
sat compatriotul său Gavrili- 
cev — 1 h 24:31,2 și Krebbs
(R.D.G.) — lh 24:33.
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