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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
Șl TOVARAȘA ELENA CEAUȘESCU
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LA SOSIREA PE AEROPORTUL OTOPENI, MII Șl MII DE 
BUCUREȘTENI ȘI-AU EXPRIMAT DEPLINA APROBARE Șl SA
TISFACȚIE PENTRU REZULTATELE FRUCTUOASE ALE VIZITEI 
IN JAPONIA, FILIPINE, PAKISTAN, IORDANIA Șl TUNISIA.
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„CENTURA DE
I

Președintele 
liste România, 
Ceaușescu, și 
Ceaușescu s-au

Republicii 
tovarășul 

tovarășa 
întors, 

după amiază, in Capitală, 
zitele oficiale, de stat și i

i Socia- 
Nicolae 

Elena 
sîmbătă 
din vi- 

, de prie
tenie, întreprinse în Japonia, Fi
lipine, ‘Pakistan, Iordania și Tu
nisia.

Ceremonia sosirii a avut loc pe 
aeroportul Otopeni. Frontispiciul 
aerogării era dominat de un mare 
portret al tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, încadrat de drapele ro
șii și tricolore.

Mesageri ai gindurilor și senti
mentelor loetiilorilor Capitalei, ai 
tuturor cetățenilor patriei, mii și 
mii de bueureșteni au venii, la 
aeroport, pentru a ura din inimă 
tovarășului Nicolae Ceaușescu și 
tovarășei Elena Ceaușescu un căl
duros „bun venit".

Mulți dintre cei prezenți purtau 
portretul tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, flutură stegulețe, bu
chete de flori. Pe pancarte și eșar
fe sînt înscrise 
bite tovarășe 
întregul popor 
dragoste și vă 
venit» !“ ; 
munisl Român in frunte cu secre
tarul său general, 
Nicolae Ceaușescu 1“ ; 
pacea și colaborarea intre 
popoarele lumii !“ 
admirăm, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, activitatea desfășurată 
și înțelegerile încheiate in Japo
nia. Filipine, Pakistan, Iordania, 
Tunisia !“. Prin glasul miilor de 
cetățeni veniți în intimpinare, în
treaga țară și-a reafirmat cu în
suflețire deplinul acord și inalta 
apreciere față de bilanțul deose
bit de fructuos al vizitelor efectu
ate de șeful statului român, față 
de activitatea remarcabilă desfășu
rată și cu acest prilej de tovară
șul Nicolae Ceaușescu, reprezen
tant fidel al năzuințelor și idea
lurilor națiunii noastre, strălucit 
purtător al aspirațiilor ei de pace,

urările : ..Mult iu- 
Nicolae Ceaușescu. 
vă întimpină cu 
urează «Bine ați 

.Trăiască Partidul Co-

tovarășul 
„Trăiască 

toate 
„Prețuim și

prietenie și colaborare. întregul 
nostru popor a urmărit, zi de zi, 
cu viu interes și profundă satisfac
ție, această nouă și importantă 
misiune de prietenie și colabora
re întreprinsă de președintele 
României socialiste, aceste vizite 
deosebit de rodnice ce se inseriu 
ca parte integrantă a politicii ex
terne a partidului și statului nos
tru.

La coborîrea din aeronava pre
zidențială, 
Ceaușescu
Ceaușescu au fost primiți eu puter
nice aclamații, cu o vibrantă ma
nifestare de dragoste și stimă.

La scara avionului au venit în 
intimpinare conducătorii de partid 
și de stat, membri ai C.C. al P.C.R., 
ai Consiliului de Stat și ai guver
nului și alte persoane oficiale.

Mulțimea aplaudă, ovaționează 
îndelung. Se scandează cu infiăcă- 
rare „Ceaușescu 
„Ceaușescu și poporul". Pionieri și 
tineri in port național au încon
jurat pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și pe tovarășa Elena 
Ceaușescu, oferindu-Ie flori.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu s-au în
dreptat spre miile de bueureșteni, 
răspund cu căldură manifestații
lor lor de dragoste și prețuire, 
string miinile multora dintre cei 
prozeliți.

împărtășindu-și bucuria reîn
tâlnirii cu secretarul general al 
partidului și președintele țării, to
varășul Nicolae Ceaușescu, locui
torii Capitalei — și prin ei întrea
ga națiune — exprimă hotărirea 
lor nestrămutată de a înfăptui nea
bătut politira internă și externă a 
partidului și statului nostru, de a 
munci cu întreaga energie și pri
cepere, cu devotament, pentru rea
lizarea obiectivelor stabilite de 
Congresul al XI-lea al P.C.R., 
pentru transpunerea in viață a 
mărețului program de edificare a 
socialismului și comunismului pe 
pămintul României.

tovarășul Nicolae 
și tovarășa Elena

P.C.R.",
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6 TITLURI PENTRU BOXERII ROMANI!
♦ Splendida victorie a reșițeanului C. Văran ♦ Campionul mondial J. Hernandez - în-; 

vins ! ♦ Surpriza produsă de sportivii din R. P. D. Coreeană
iWWWWWWW

produce surpriza, invingindu-l pe
Continuînd. tradiția categoriei semigrea, reșifeanul C. Văran (stingă) 

produce surpriza, invingindu-l pe favorit, venezuelanul Sanchez. 
Foto : I. MIHAICA

a dovedit, din nou,Pugilismul
ieri dimineață, in Palatul Sportu
rilor și Culturii, cu prilejul 
nalelor competiției „Centura 
aur“, capacitatea sa de a 
9 000 de 
coperiș, 
După o 
partide, 
xeri din
te, am asistat Ia gala festivă care 
a desemnat pe titularii celei de a 
4-a ediții.

Meciurile s-au desfășurat în 
ordinea hotărită de organizatori.

Cat. semimuscă. Cu alonja sa su
perioară, campionul mondial Jor
ge Hernandez a încercat să facă 
față dezlănțuitelor atacuri ale mi
cuțului coreean Li Ven Uk, foar-

fi
de 

atrage 
spectatori sub același a- 
la o singură reuniune, 
săptămînă de îndirjite 

la care au participat bo- 
16 țări, de pe 4 continen-

DUPĂ JOCUL DE LA MADRID,

IN AȘTEPTAREA „OFENSIVEI DE VARĂ" • ••

.WWWWWV.

IREZULTATE TEHNICE
SEMIMUSCĂ : Li Ven 

(R.P.D. Coreeana) b.p. 
Hernandez (Cuba) ; locul 
Turei și Ghinea (România).

(România) 
Faredin (România) ; 
Dragu și Robu (Ro-

Ulc 
(y-2) 
3-4 :

nou despre meciul de fot- 
Spania. De astă dată — ie

de e- 
așa cum sînt

Din
bal cu
gind „impresiile madrilene' 
fectele rezultatului, 
resimțite acasă.

păcate calculele pentru

jocurile următoare au reînceput 
mult prea repede. Dintre toate a- 
ceste calcule, cel mai primejdios 
pare a fi cel ingineresc al pronos
ticului matematic. Se spune, de 
pildă, că echipa României se

calii’ica dacă în toate meciurile 
care urmează gazdele vor învinge 
cu 1—0.

Din capul locului, să abandonăm 
calculele teoretice. Să ne gîndim 
că acest valoros rezultat de la 
Madrid, care va rămine înscris in 
palmaresul „tricolorilor" indife
rent de deznodămîntul bătăliei in 
grupa a IV-a, a fost obținut la 
capătul unui an de teste foarte 
bine venite, în care lecția contra
atacului a putut fi deprinsă și la 
Sao Paolo, și la Paris, și la Bue
nos Aires, și la Amsterdam, și la 
Sofia, și la Istanbul și la Praga. 
Iată un adevărat „curs de perfec
ționare", care s-a încheiat, aproa
pe simbolic, cu golul înscris de 
Crișan, pe marele stadion al lui 
Real Madrid.

te asemănător la înfățișare cu 
Turan Rușid al nostru. Spiritul 
ofensiv al challengerului a im
presionat nu numai publicul (care 
nu a apreciat expectativa favoritu
lui), ci și pe judecători, care 
acordat o meritată victorie 
Li Ven Uk.

Cat. cocoș. Cu deplasările 
permanente și cu lovituri 
lețe, constănțeanul Iuseim 
met l-a împiedicat pe 
Zo (R.P.D. Coreeană) să 
puternicele sale directe. Ba, cînd 
a fost nevoie, a acceptat și lup
ta directă, dar din schimburile 
de lovitturi nu a ieșit prea a- 
vantajat. Pe măsură ce timpul 
trecea, boxerul român slăbind in 
puteri (el a și fost numărat în 
ultimul rund), Ciu En Zo a pu
tut să arate tot mai clar înal
tele sale calități tehnice 
desemnează drept un 
tant candidat olimpic) și să 
țină o

Cat. 
geanul 
serialul 
cărora 
stantin 
proape 
antidotul. La aceasta s-a 
gat și progresiva slăbire 
celui pentru care accesul 
în finală constituie în sine o mare

i-au 
lui

sale 
răz- 
Me- 

Ciu En 
aplice

(care-1 
impor- 

ob- 
victorie unanim aplaudată, 

semiușoară. Cîmpulun- 
Gheorghe Vlad a continuat 
său de fente, împotriva 
campionul țării Con- 

Ștefanovici i-au trebuit a- 
două runduri pentru a găsi 

adău- 
fizică a 

pină

loan CHIRILA

(Continuare în pag. 2-3)

O fotografie sugestivă : golgeterul Dudu Georgescu, urmărindu-l ne
obosit pe căpitanul spaniol Pirri... Foto : MACARIO-„AS", Madrid

LA COMPLEXUL TEI

ANCA GROZA Șl VALERIA VLASCEANU 
ALE ULTIMELOR FINALE LA

PROTAGONISTE
ÎNOT

Noi recorduri în piscina „23 August" • Steaua și 
cite 11 titluri.

Dinamo au cucerit

STUDENȚEȘTI

Sîmbătă după-amiază, în ultima 
reuniune a campionatelor națio
nale de înot în bazin acoperit, a 
căzut unul dintre cele mai vechi 
recorduri republicane. Autoarea 
performanței este eleva soților Mi
trofan. Valeria Vlăsceanu, care va 
împlini 14 ani în luna octombrie 
a acestui an. De altfel, succesul 
din cursa de 100 m spate, însoțit 
cu un nou record pentru catego
ria ei de vîrstă. anunța posibili
tăți evidente ale ploicștencei pen-

și pe distanța detru a realiza
200 m spate un rezultat bun.

Cursa campioanei balcanice 
juniori a fost foarte echilibrată : 
1:15,5 pe prima „sută" și 1:17,3 
pe cea de a doua, timpul final 
(2:32,8) corectînd cu o zecime de 
secundă vechiul record de seni-

de

Adrian VASILIU

(Continuare in pag. 2-3)

Ieri dimineață, pe un timp 
splendid și într-un decor sărbă
toresc, la complexul sportiv de la 
Lacul Tei s-au desfășurat ample 
întreceri sportive de masă dedica
te zilei de 1 Mai, în organizarea 
Catedrei de educație fizică și 
sport din cadrul Universității 
București, în colaborare cu Consi
liul Uniunii Asociațiilor Studenți
lor Comuniști și Clubul 
universitar. F „ ‘ 
început cu o paradă sportivă — 
peste 2500 de participant — după 
care a avut loc finala Crosului de 
primăvară, pe Universitate. Ciști-

Viorel TONCEANU

sportiv
Bogatul program a

(Continuare in pag. 2-3)

MUSCA : Gru«scu
b.p. (3-2) 
locul 3—4: 
mânia).

COCOȘ: 
Coreeana) 
(România) ; ___
Duminica (România).

PANA : Ciochina (România) 
b.p. (5—0) Nedelcea (România) ; 
locul 3—4: Ploeșteanu (România) 
»» Li En Ciun (RPDC).

SEMIUȘOARA : Stefanoviel
(România) b.p, (3-2) Vlod (Ro
mânia) ; locul 3-4 : Arojo (Ugan
da) și Jelassi (Tunisia).

UȘOARA : C. Cuțov (România) 
b. neprez. S, Cuțov (România) ; 
locul 3—4 : Ghiță și Dobrescu 
(România).

SEMIMIJLOCIE : Zilberman (Ro
mânia) b.p. (3—2) Enteghani 
(Iran); locul 3-4 : Correa (Cuba) 
fi Bhege (Uganda).

MIJLOCIE MICA : Lemus (Ve- 
nezuela) b.p. (4-1) Tîrboi (Ro
mânia) ; locul 3-4 î Martinez 
(Cuba) și T. Nicolae (România).

MIJLOCIE : Montoya
b.p. (4—1) Obelmejias 
zuelo) ; locul 3-4 : Mihoc’ (Ro
mânia) și Darvish (Iran).

SEMIGREA : Varan (România) 
b.p. (4—1) Sanchez (Venezuela); 
locul 3—4: Coroianu și Croitoru 
(România).

GREA : Stevenson (Cuba) b.ab. 
1 Dascolu (România) ; locul 3—4: 
lancu și Simon (România).

Ciu En Zo
b.p. (5-0) 
locul 3-4 :

(R.P.D.
Memet 

Tone și

(Cuba 
(Vene-

lancu

victorie, 
i-a dat 
fanovici 
zvicniri

Cat. ușoară. în mod firesc, me
ciurile intre frați fiind interzise, 
Calistrat Cu|ov este declarat în
vingător pe baza numărului mai 
mare de victorii pînă în finală, 
înaintea fratelui său Simion. care-1 
îmbrățișează. Singurul supărat ră- 
mine Dobrescu, Împiedicat de me-

Temeinicia loviturilor 
ciștig de cauză lui Ște- 

impotriva sporadicelor 
ale lui Viad.

mine Dobrescu, Împiedicat de 
dici să boxeze.

Cat. semimijloeie. Spre 
sebire de meciul cu Correa, 
tur Zilberman a acceptat de 
aceasta 
lovituri 
tcghani.

schimburile deschise 
cu iranianul Farshid 
Cu citeva rare serii

Victor BÂNCIULESCU

deo- 
Vic- 
data 

de
F.o- 

dd

(Continuare in pag. a 4-a)

PRIMIRE LA MINISTERUL
EDUCAȚIEI ȘI ÎNVĂȚĂMÎNTULUI

La primire, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă prietenească, a 
participat general-locotenent Ma
rin D r a g n e a, președintele 
C.N.E.F.S.

A fost de față ambasadorul Re
publicii Federale Germania la 
București. Erwin Wickert.

Tovarășul Paul Niculescu, vice- 
prim-ministru al guvernului, mi
nistrul educației și învățămîntu- 
lui, a primit sîmbătă delegația 
Prezidiului Uniunii germane a 
sportului din Republica Federală 
Germania, condusă de Willi We
yer, președinte, care ne vizitează 
țara la invitația C.N.E.F.S.

MANIFESTAȚII SPORTIVE 
DEDICATE ZILEI DE 1 MAI

Entuziaste întreceri in Crosul de primăvară al stujlenlilor bueureșteni



fîn alele „Cupei U. T. C.“ ia tenis de masă ÎJ¥ CAMPIONATELE DE FOND

ANGELA SAVU (Prahova) 
Șl M. DOGARU (Alba) - ÎNVINGĂTORI

' IAȘI, 20 (prin telefon). — în 
.sala sparturilor din localitate s-au 
desfășurat, timp de două zile, fi
nalele celei de a Il-a ediții a „Cu
pei U.T.C." la tenis de mițsă, re
zervată tineretului de la sate. La 
start s-au prezentat aproape 80 de 
concurenți din toate județele, care 
și-au apărat cu ardoare șansele. 
Meciurile au fost, în majoritate, 
Viu disputate, fiecare sportiv ma- 
nifestind combativitate și o bună 
pregătire. De altfel, așa după cum 
au apreciat și specialiștii prezenți, 
Xață de ediția precedentă, la ac
tuala a fost vizibil progresul înre
gistrat pe plan tehnico-tactic și 
fizic.

La capătul unor frumoase evolu
ții, pe primele locuri s-au clasat 
Angela Savu (Prahova) șl M. Do- 
garu (Alba), care au reușit să se 
Impună in fața tenacilor lor ad
versari.

Dar, iată rezultatele înregistra
te: SEMIFINALE: Angela Savu 
(Prahova) — Ana Barbu (Iași) 
2—1, Irina Orban (Brăila) — Anca 
Serdinescu (Buzău) 0—2, I. Mitri- 
că (Timișoara) — M. Moldoveanu 
(Botoșani) 2—0, I. Simon (Covâs- 
na) — M. Dogaru (Alba) 0—2; FI
NALE : Angela Savu — Anca Ser
dinescu 2—0. Irina Orban — Ana 
Barbu 2—0, M. Dogaru — I. Mi- 
trică 2—1, L Simon — M. Moldo
veanu 2—0.

întrecerile au luat sfîrșit cu o 
frumoasă festivitate, în cadrul 
căreia au fost oferite premii din 
partea C.C. al U.T.C., C.N.E.F.S. și 
U.N.C.A.P. De asemenea, pentru 
buna organizare a competiției, 
Comitetul județean U.T.C. și 
C.J.E.F.S. au primit cupe din par
tea C.C. al U.T.C.

D. DIACONESCU 
coresp. județean

SCHIFIȘTil BUCUREȘTENI AU CUCERIT
16 TITLURI REPUBLICANE

TIMIȘOARA, 20 (prin telefon). 
Sîmbătă și duminică, canalul Bega 
a găzduit ultima parte a întrecerilor 
campionatelor republicane de cano
taj fond, la start prezentindu-se 
senioarele, junioarele șl juniorii. 
Deși multe dintre cele mal bune 
schlfiste senioare din țară nu s-au 
putut înscrie in competiție din 
cauza unor transferări încă neso
luționate din octombrie trecut I, to
tuși șl de aceasta dată canotajul 
bucureștean a dominat copios în
trecerile, obținînd în cele trei zile 
de concurs 16 titluri.

Iată acum primii clasați în re
uniunile de sîmbătă și duminică: 
SENIOARE, 8+1: 1. Voința Bucu
rești 24:46 ; 2. CNU 24:56 ; 3. Poli 
Timișoara 25:11; 4+1 vîsle: 1. Voin
ța București (M. Georgescu, V. Io
nescu, V. Roșloru, E. Munteanu 
+ St. Borisov) 25:30; 2. Dinamo
București 25:58; 3. CNU 26:21; 4+1 
rame: ' ——
Rabat, 
+ M. 
27:56; 
vîsle:

1. CNU (M. Ptc-jscu, M. 
R. Herbel, C. Constantlncscu 
Gheață) 26:23; 2. Metalul 

3. Poli Timișoara 28:45; 2.
1. UTA (Elisabeta Lazăr —

ÎNVINClND DIN NOU PE POLITEHNICA

Mariana Lucaciu) 26:46; 2. Poli Ti
mișoara 28:19; 3. Șc. sp. 1 Bucu
rești 28:56; 2. f.c.: L Voința Bucu
rești (Maria Constantin — Georgeta 
Alexc) 28:33; 2. Ceahlăul 28:51; 3 
CFR Timișoara 29:35; schif simplu 
L Ioana TUdoran (Dinamo) 29:46
2. Aurelia Eremia (Voința Bucu
rești) 29:57; 3. Iulia Crișan (CFR 
Timișoara) 30:0; JUNIOARE, 
rame: L Voința Timișoara (S. 
dolt, S. Cioboțarlu, G. Basma, 
Mayer + M. Turșle) 16:36; .2. Me
talul București 17:34; 3. “
București 17:56; " “ ’
Timișoara (D. Antal 
cu) 20:05; "
3. Olimpla-Constructorul 20:53; schif 
simplu: 1. Veronica Alexe (Dina
mo) 20:22; 2. Mariana Aneta (Dina
mo) 20:57 ; 3. Jenlca Morarlu (Me
talul) 21:59; JUNIORI, 2 visle: I. 
Steaua (FI. Enculescu — M. Chirl- 
ță) 24:15 ; 2. Dinamo 24:27 ; 3. Elec
trica Timișoara 25:12; 2 f.c. 1. Șc. 
sp. Timișoara (R. Popescu — O. 
Arjoca) 25:07; 2. Șc. sp. Arad 25:03; 
3. Șc. sp. Constanța 25:58; schit 
simplu: 1. Alexandru Matei (CS 
Școlar) 26:20 ; 2. M. Varșajl (Mure
șul) 27:20; 3. J. Kurocska (Șc. sp. 
1 București) 28:21.

P. ARCAN, coresp. județean

Șc. sp. 1 
1. Șc. sp. 

G. Păunes- 
2. Voința București 20:28;

2 f.C.

Cei 83 de rutieri au pornit în prima etapă a „Cu 
neață pe str. Cimpinei din Capitală.

C. BONCIU [Dinamo] - PRIMUL
ÎN „CUPA F.R. CIC1

„Cupa F.R.C.", competiție rutieră 
Internațională, un veritabil prolog al 
sezonului marilor curse, a debutat 
ieri cu o etapă pe circuit. Peste 80 
de seniori — șl tot atițla juniori —

I.E.F.S. A MAI FĂCUT UN PAS
SPRE TITLUL DE CAMPIOANA LA BASCHET MANIFESTAȚII SPORTIVE STUDENȚEȘTI

ORADEA, 20 (prin telefon), iu 
■ala A.S. Armata din localitate s-au 
încheiat, 
ultimului 
baschet feminin, grupa 1—6.

I.E.F.S. — POLITEHNICA 79—67 
(42—34). Rezultatul acestei partide 
derby (disputată sîmbătă) avea un 
caracter decisiv în lupta care se 
dă pentru titlul de campioană. Mi
za meciului a atins cote șl mai 
(nalte o dată cu surprinzătoarea 
Infrlngere suferită de Politehnica în 
p»ima zi a turneului (în fata Uni
versității Timișoara), făcîndu-ne să 
oredem că spectacolul sportiv va fi 
trecut pe planul doi. Spre meritul 
lor. Jucătoarele celor două echipe 
•u infirmat anticipările, furnlzînd o 
Intilnire de un ridicat nivel tehnic

duminică, întrecerile pen- 
turneu al Dlvzilei A la

DIN NOU
SCORURI MARI

și spectacular și reușind sa demon
streze că, la ora actuală, baschetul 
nostru feminin are o bună valoare. 
Referitor la desfășurarea meciului, 
acesta a avut la început un aspect 
echilibrat, Politehnica contracarind 
prin acțiuni poziționale (cu eficien
te aruncări de la semldistanță) șl 
cu o bună circulație a mingii rit
mul rapid 
la I.E.F.S. 
trenorulul 
lui foarte 
nou al lui 
s-a adăugat precizia lui 
L. Radulescu și Mibalic, 
clarviziunea în teren a 
berg, au Izbutit să se 
27—15 (min. 10), 33—21
38—28 (min. 18), 52—42 (mln. 27). La 
scorul de 54—14, jucătoarele de la 
Politehnica au avut o puternică re
venire, apropiindu-se în min. 32 la 

' puncte (56—58), anunțînd un 
palpitant. In ultimele minute, 
echipa I.E.F.S. a realizat o 
de 6 coșuri, acumulînd în 
38 un avantaj de 15 puncte

— UNIVERSITATEA TIMI- 
60—59 (23—29).

ORADEA — OL1MPIA-

LA HOCHEI
După runda derbyurilor de vineri, 

etapa de sîmbătă a Diviziei A la ho
chei (prima grupă valorică), cu care 
a început returul celui de al treilea 
turneu, nu nc așteptam să ofere par
tide prea dinamice sau disputate în 
ritmul unui joc modern. Acuzînd 
eforturile depuse în ajun, cînd 
— cum spuneam — au avut loc 
partide-cheie ale întrecerii, cele pa
tru formații n-au forțat prea mult, 
favoritele detașîndu-se net. în pri
mul meci. Steaua a întrecut pe Du
nărea Galați cu 13—1 (0—0. 6—0, 7—1), 
partida stîrnind un oarecare interes 
numai în prima parte, cînd hocheiștli 
de la Steaua au ratat exasperant de 
mult și cînd tînărul portar Lazăr 
(Morar continuă să fie accidentat) a 
rezistat cu succes. Punctele au fost 
marcate de : Ioniță (2). Cazacu (2), 
Ni.stor (2), HergheLegiu (2). Făgăraș, 
Popa, Kemenessy, Curelaru și Ga
brieli — Steaua, Iordan — Dunărea. 
Au condus : Gh. Mureșanu și A. Dl- 
bernardo. tn jocul următor. Dinamo 
București a acționat invers, puternic 
din start și mal lejer în final, între- 
cînd. Insă, la fel de comod pe S. C. 
Miercurea Ciuc cu 14—0 (6—0, 6—0,
2—-0). Autorii golurilor : Axinte (2), 
Flsaru (2), Sgîncă (2), Bandaș (2), 
Gh. Huțanu. V. Huțanu, Tone, Moiș, 
Dumitru și Florescu. Au arbitrat : 
O. Barbu și C. Ștefănescu.

Duminică a fost zi de pauză, între
cerile continuă azi, la patinoarul „23 
August4*, după următorul program : 
ora. 16,30 : Dunărea — Dinamo ; ora 
1# : S. C. Miercurea Ciuc — Steaua.

Călin ANTONESCU
La Miercurea Ciuc au avut loc 

meciurile etapei a IH-a a turului ce
lui de al treilea turneu al grupei se
cunde din Divizia A. Iată rezulta
tele înregistrate sîmbătă : Agronomia 
Cluj-Napoca — A.S.E. București 5—5 
i2—2, 2—2. 1—1) șl Tlrnava Odorhel— 
.yceum Miercurea Ciuc 2—10 (1—2. 

1—4. 0—4) 1

impus de studentele de 
Treptat, insă, elevele an- 
I, Nicolau, gratie jocu- 
bun in lupta de sub pa- 
Giurea șl Portic, la care 

Basarabia, 
precum și 
iul Stein
dls tanțeze : 
(mln. 13),

RAPID
ȘOAKA

CRIȘUL
CONSTRUCTORUL 73—53 (42—31).

I.E.F.S. — UNIVERSITATEA ‘ 
MIȘOARA 78—61 (43—26).

OLIMPIA-CONSTRUCTORUL
RAPID 72—71 (31—37, 67—67).

CRIȘUL ORADEA — POLITEHNI
CA 77—85 ........... “ —

înaintea _ ______  ____
alei ediții (are loc între 24 și 27 a- 
prille la București) clasamentul gru
pei 1—6 se prezintă astfeL: 1. I.E.F.S. 
50 p, 2. Politehnica 47 p, 3. Ollmpia- 
Constructorul 43 p, 4. Crișul Ora
dea 39 p, 5. Rapid 39 p, 6. Universi
tatea Timișoara 38 p.

DEDICATE ZILEI DE 1 MAI
TI-

(Urmare din pag 1)

(36—36, 73—73).
ultimului turneu al actu-

„U“ IAȘI
două 
final 
însă, 
sultă 
mln.
(74—59), dovedit hotăritor în’ obți
nerea victoriei, cu toate eforturile 
elevelor antrenorului Gr. Costescu de 
a schimba soarta partidei. Cele 146 
de puncte au fost marcate de: Giu- 
rea 5, Mi hal ic 12, L. R&dulescu 21, 
Basarabia 7, Portic 23, Capotă 2, 
Steinberg 2, Balai 7, pentru I.E.F.S. 
respectiv Szabados 4, Demetrescu 2, 
Savu 22, Taflan 12, Ciocan 15, Tita 
11, Pruncu i. Arbitrii G. Dutka șl 
N. Iliescu s-au achitat foarte bine 
de dificila misiune pe care au a- 
vut-o.

A RETROGRADAT
/N „B-

Au luat siirșit iatîlnirUe. desfășu
rate in Capitală din cadrul actualei 
ediții a Diviziei A de baschet femi
nin, grupa 7—11. In urma rezulta
telor ultimului turneu, formația 
Universitatea lași, clasată pe locul 
11, a retrogradat în Divizia B. Iată 
rezultatele înregistrate: Voința
București — C.S.U. Tg. Mureș 60—52 
(29—18), C.S.U. Galați — Universi
tatea lași 71—62 (32—22), C.S.U. Tg. 
Mureș — Universitatea Iași 60—51 
(32—20), „U“ Cluj-Napoca — Voința 
București 72—54 (30—30).

ULTIMELE EINALE LA ÎNOT
(Urmare din pag 1)

oare ce data din luna august 1968. 
V. Vlăsceanu a demonstrat și cu 
această ocazie reale calități, iar 
dacă va continua să se antreneze 
cu aceeași 
mai mult 
nici! (încă 
teanca se 
vară de un rezultat 
2:28,0, graniță a consacrării 
plan internațional.

După un an mai slab (1974), 
cînd a și fost mult timp acciden
tată, Anca Groza revine in frun
tea înotătoarelor din țara noastră. 
Și nu faptul că dinamovista s-a 
impus cu mare ușurință în toate 
cele patru finale la startul cărora 
s-a aliniat ne bucură cel mai 
mult, ci dîrzenia cu care această 
talentată sportivă a putut trece 
peste o perioadă destul de criti
că, ajungînd și chiar depășind re
zultatele care au consacrat-o. Sîm- 
bătă, bucureșteanca a mai corectat 
un record al țării (al treilea la 
această ediție), înotînd distanța

ambiție și va munci 
pentru corectarea teh- 
defectuoasă), ploieș- 

va putea apropia în 
în jurul a 

pe

de 200 m delfin in 2:25,8, cifră 
superioară cu 5 zecimi performan
ței sale optime ; dacă își va im- 
bunătăți rezistența (a reluat an
trenamentele abia în luna februa
rie) ea ar putea reveni in plu
tonul celor mai bune specialiste 
aîe „delfinului" din Europa.

Merită a mai fi subliniate evo
luțiile tinerelor Mihaela Geor
gescu, Angela Vamoși, Vali Dra- 
gomir, precum și faptul că în ab
sența lui Aimer (accidentat după 
finala la 200 m delfin), tinărul 
H. Neagrău (14 ani) a ciștigat di
ficila probă de 1500 m liber.

REZULTATE TEHNICE : 200 m 
spate (b) : 1. A. Horvat (Dinamo) 
2:14,9, 2. D. Wetterneck 
2:15,8, 3. I. Sveț (Șc. 
2:22,0 ; 200 m spate (f)

D.

DIVIZIA A LA VOLEI
GAZDELE AU DOMINAT ETAPA
Așa cum presupuneam, partidele 

etapei a treia a returului Diviziei A 
de volei (grupa a n-a) au purtat, în 
general, amprenta echilibrului. “ " 
amănunte de la meciurile 
mate sîmbătă și duminică.

Iată 
progra-

MASCULIN
CRAIO- 
frumos.

I.E.F.S.—UNIVERSITATEA 
♦A 3—1 (—7, 11, 13, 4). Meci 
cu faze spectaculoase, realizate de 
ambele echipe. Craiovenii au jucat 
cu multă ambiție, dominînd începu
tul întîlnirii. Din setul al doilea însă, 
studenții de la I.E.F.S. au preluat 
Inițiativa, obținînd o victorie meri
tată. datorată nu atît superiorității 
trăgătorilor săi cît. mai cu seamă, 
Virtuozității coordonatorului de joc 
Marian Stamatc, care, prin recunos
cuta-! fantezie și inteligență tactică, 
a dereglat pur și simplu mecanismul 
echipei craiovene. Păcat că echipa 
Hoastră națională nu beneficiază de 
un coordonator valoros ca Stamate, 
care rămîne în continuare în afara 
lotului. Arbitraj bun : A. Nedelcu-

Sușelescu (A. B.)
RAPID — „U“ CLUJ-NAPOCA 3—2 

(3, —7, 13, —9. 9). Victorie muncită 
a giuleștenilor. de la care a lipsit 
trăgătorul principal Șchiopescu (ușor 
•ccidentat). Studenții au fost la un

pas de succes. însă au ratat finalul 
setului II, în care au condus cu 6—0 
șl 13—11.

C.S.M. SUCEAVA — PETROLUL 
PLOIEȘTI 3—0 (3, 1, 6). Meci la dis
creția gazdelor, care au ciștigat în 
45 de, minute. Arbitri : R. Farmuș din 
București și M. Neamțu din P. Neamț. 
(Gh. HALIȚCHI - coresp.)

VIITORUL BACAU — POLITEHNI
CA TIMIȘOARA 3—1 (10, —14, 4, 2). 
Victorie clară a băcăuanilor. Ei pu
teau învinge chiar în 3 seturi, dacă 
nu se relaxau în finalul setului îl, 
la 14—12 I (Fl. ENE — coresp.)

(Steaua) 
54 Buc.) 

.. : 1. V.
Vlăsceanu (Petrolul) 2:32,8 — re
cord national, 2. A. Vamoși (Cri- 
șul) 2:38,2 (rec. personal), 3. C.
Bunaciu (Din.) 2:39,4 (r.p.) ; 200 m
delfin (b) : 1. E. Aimer (St.) 2:19,3,
2. T. Furtunescu (St.) 2:21,1 (r.p.),
3. A. Birini (Cr.) 2:21,4 (r.p.) ; 200
m delfin (f) : 1. A. Groza (Din.) 
2:25,8 — record 
Georgescu (Petr.) 2:34,6 
de fete categ. A, X M. Vasiliade 
(Din.) 2:45,3 ; 800 m liber (f) ; 1. 
I. Horvath (Cr.) 10:28,1, 2. C. Pă- 
nulescu (Petr.) 10:37,7, 3. V. Dra- 
gomir (Șc. 54) 10:51,7 (r.p.) ; 1500
m liber : 1. H. Neagrău (Cr.)
18:06,9 — record de băieți categ. 
A (3:31,5 la 800 m — record de bă
ieți categ. A), 2. A. Adam (St.)
18:29,4, 3. I. Sveț (Șc. 54) 18:33,7.

La această ediție Steaua și Di
namo au obținut cele mai multe 
titluri (cite 11). Urmează, în cla
sament, Crișul Oradea cu 3 succe
se, Petrolul și Șc. sp. Ploiești cu 
cite două.

(St.) 2:21,1 (r.p.),

national, 2. M. 
record

FEMININ
OLIMPIA-CONSTRUCTORUL — 

I.E.F.S. 2—3 (7, —11, 8, —6, —4). Par
tidă de luptă, cîștlgatâ pe merit de 
studente. Remarcări : Carmen Pulu, 
de la învingătoare, respectiv Paula 
Cazangiu (D. MOBABU — coresp.).

MEDICINA — C.S.M. SIBIU 3—0 
(5, 8, 8). Dominare netă a studentelor, 
îndeosebi în acțiunile la fileu. Arbi
tri : V. Savu și Cl. Nistor. (FI. PA- 
NAITESCU — coresp.).

UNIVERSITATEA CRAIOVA — 
UNIVERSITATEA TIMIȘOARA 2—1 
(—13, 13, 7, 5).

C.S.U. GALAȚI — SPARTAC BUCU
REȘTI J—1 (5. —4, 1, J).

ANUNȚ
Centru! de cercetări 

educație fizica și 
C.N.E.F.S., Consiliul 
pentru educație fizică , 
București, în colaborare cu Uni
versitatea populară București, a- 
nunță, în cadrul cursului de re
ciclare. prelegerea cu tema : 
„Factori motivational! la sporti
vii români de performanță".

Expunerea, care 
psihologul Florin 
avea loc în sala 
aprilie 1975, ora 
un film artistic.

pentru 
sport al 
municipal 
ți sport

de 
va
21

va fi fâcutâ 
Vlâdescu, 
Dalles, luni 
12.30. Va urma

gători : Catiușa Bazilescu (Fac. 
1. rusă), urmată îndeaproape de 
Ruxandra Săndescu (Fac. Mate
matică) șl Ion Breazu (Fac. limbi 
slave), secundat de Marian Nea- 
gu (Fac. de istorie). 55 de studen
te au prezentat, apoi, un frumos 
spectacol de gimnastică modernă.

întregul ansamblu de terenuri 
sportive a cunoscut o mare ani
mație. S-au desfășurat : finala 
diviziei de atletism inter-facultăți, 
întreceri de volei, baschet, hand
bal și fotbal, în cadrul „Cupei ti
neretului".

Pe oglinda lacului a avut loc, 
în tot cursul dimineții, finala cam
pionatelor Universității la canotaj, 
dedicată, de asemenea, apropiatei 
sărbători. De notat că au partici-

au participat 
organizată ir 
str. Cimpinei

Desigur, m 
tori români 
cel 8 rutieri 
mal aceasta 1 
ncapaHțlel 11 
10 al intreced 
tele oferite 
diare (desfăJ 
40 km/h) a 
rechi de cl 
Costică Bon! 
llștlt Petre I 
goescu. ca 
au fost cei I 
Iată clasamd 
de concurenl 
cu sprint lai 
sosit 1 h 06 :l 
CIU (Dinaml 
(Dinamo) 111 
(Steaua) 101 
(Steaua) 11 I 
namo) 8 pj 
(Steaua) 5 d

Celelalte c| 
Alex. Dimal 
Marian Mal 
ani): Aureli 
ani); Andrei 
Florin Glonz

Pe pri- 
canoe 

univer- 
; canoe 
univer-

pat peste 370 de sportivi, 
mele 
10+1 
sală 
10+1 
sală

Tot la 
trecerile 
rului" facultății de Drept, cu par
ticiparea 
București, Cluj-Napoca și Iași. Au
ciștigat : fotbal 
volei (b) " . ,
(b) — București ; handbal (f> —
București ; baschet (b) — Bucu
rești ; baschet» (f) — București ; 
atletism (b) — București; atletism 
(f) — Cluj-Napoca ; gimnastică — 

de masă — Iași. O 
bună merită organiza- 
catedrei, conf. Victor

locuri s-au clasat:
(b) 

4+1
(f)

4+1

— Politehnica ;
(b) — Politehnica 
Universitatea ;

(f) — Universitatea.
Tei s-au desfășurat în- 
din cadrul „triunghiula-

.centrelor universitare

Cluj-Napoca ; 
București ; handbal

Iași ; tenis 
notă foarte 
torii (șeful 

Ionescu).

„Cupa F.ri 
o nouă inlil 
alergători dl 
Ungaria) p<| 
Start la ora 
rea In Jurul 
punct I

Campionatul național de floretă mase

PETRU KUKI
în timp ce pe planșele sălii 

Floreasca II se desfășurau asaltu
rile celor trei serii semifinale, 
în tribună, alături, se aflau doi 
din componenții echipei reprezen
tative de floretă : Țiu și Petruș. 
Primul (care nici .anul trecut n-a 
figurat în finală) n-a avut acces 
la această etapă fiind scos din 
concurs la faza municipală, pentru 
injurii la adresa arbitrului, iar se
cundul n-a putut trece peste „sfer
turi".

De altfel, eliminarea prematură 
a lui Petruș, ca și prezența a trei 
floretiști de la Progresul (Dinu, 
Nicolae, Burlea) și a ieșeanului 
Vlad in semifinale, au constituit

Steaua

(I. E. F. S.) DIN
surprizele notabile dinaintea fina
lei. Cea mai ................
semifinalelor 
alcătuită din 
și Niculescu, 
du-se direct, 
desfășurindu-se un baraj, ciștigat 
de Niculescu.

în finală am consemnat, deci, 
numele a patru dintre floretiștii 
care și-au disputat titlul și la e- 
diția precedentă : Kuki. Buricea, 
Moise, Niculescu (ce-i drept, pri
mii trei evoluind acum sub culo
rile altor cluburi...), o revenire 
pe primul plan (Ardeleanu), și o 
prezență insolită, timișoreanul 
Pordea. Se detașează din start

echilibrată grupă a 
s-a dovedit a fi cea 
Kuki, Dinu, Bănică 
doar Kuki calificîn- 
pentru celălalt loc

Selecționata armatei franceze 11-33

VICTORIE NETA A RUGBYȘTILOR OASPEfl
Intrată în tradiție, intîlnirea de 

rugby dintre Steaua și Selecționata 
armatei franceze și-a consumat ieri. 
Intr-o atmosferă de sărbătoare, cea 
de a zecea ediție. Oaspeții au pre
zentat o garnitură excelentă, cu o 
Înaintare extrem da omogenă, cu 
un virtuoz mijlocaș de grămadă 
(Aguilar), cu „trelsferturl" rapide, 
tehnice, bine conduse de Vlvles. El 
și-au spus Încă din start „cu vin tul", 
reușind prima încercare după numai 
trei minute (Vivies), e drept, cu 
largul concurs al bucureștenilor, 
prea ușor păcăliți. A fost, de fapt, 
începutul unui adevărat „carusel al 
greșelilor" campionilor noștri. Steaua 
a jucat timid, fără vlagă, neizbutind 
conectarea la meci. Linia de atac nu 
a avut deloc inspirație, gafînd ade
sea decisiv, in apărare sau în o- 
fensivă. Eforturile iul Matcescu s-au 
dovedit zadarnice. Pachetul de îna
intași a cedat și el, treptat. în fața 
unui adversar foarte viguros, „talo- 
nerul" Plase dovedind Însușiri re
marcabile. Și, ca o ...completare, 
Durbac a făcut cea mai slabă par
tidă din acest sezon (foarte bun 
pentru el), nereușind să transforme 
nimic I

Revenind Ia un sumar film al par-

tldei, notăm a doua încercare în 
min. 13, (Fariot), un minut mal tîr- 
zlu tentativa — nereușită — de 
„droap44 a fundașului stelist, iar în 
min. 23 o frumoasă acțiune română 
în „22“-ul francez, în care, insă, 
Achim s-a pripit. După 12 minute, 
Saubesty găsește poziția pentru o 
l.p.c și scorul devine 0—11. Numai 
pentru trei minute, Michel Barrau 
transformă o lovitură de pedeapsă. 
In finalul reprizei, o sclipire a gaz
delor, o fază lungă și R. Ionescu 
culcă balonul : 1—14. în partea a
doua, după ce Corneliu reușește o 
l.p. (nun. 48), francezii se desprind: 
Barrau (min. 50 — l.p.), Xozat (min. 
52 — încerc., tr. Barrau), Pesteil 
(min. 60 — încerc., tr. Barrau). Cam
pioana României are o nouă zvîcnire, 
Matcescu joacă la mină o l.p. (min. 
63), balonul ajunge la R. Ionescu, 
care înscrie : 11—29. Ea domină
cîteva minute bune, dar steril, și 
fără orizont. Scorul final este stabi
lit de Xozat (min. 77 — încerc.): 
33—11 în favoarea Selecționatei ar
matei franceze. O victorie meritată, 
dar un scor prea sever... A -arbitrat 
bine P. E. Hughes (Anglfa).

Geo RAEȚCHI

Ardeleanu 
două victo 
echipieriloq 
cu, iar cel 
5-4 I) și 1 
gînd apoi 
Ardeleanu I 
proaspătul I 
s-a desprii 
tă-1 capotîl 
lui NiculeJ 
scorului :. 1 
tinărul di] 
nu renunți 
nici cînd I 
întrece ini 
pe Ardelcl 
astfel, intri 
tru locul I 
la potou, J

Titlul J 
vine, astfil 
Petru Ku4 
1. P. Kuki 
delcanu (.j 
Buricea (11 
Niculescu I 
C. Moise I 
dea (Poli.l

IN Di
LA

Ieri s-a| 
campionat] 
A. Un r| 
campioana 
meci egal 
Mureșul ] 
conduc U 
KA (f) J

REZULTATE NORMALE ÎN „CUPA FEDERAȚIEI44
„Cupa F.R. Rugby" și-a încheiat 

disputa în serii. Cea mai Importantă 
partidă s-a disputat la București, 
între Sportul studențesc șl T.C. Ind. 
Constanța. Au învins studenții cu 
13—11, după ce la pauză conduceau 
oaspeții cu 7—3. (FI. Panaltescu- 
coresp.)

MECIUL DINAMO — VULCAN tre
buia să aibă loc sîmbătă, pe stadio
nul Olimpia. Dar arbitrul, echipele, 
spectatorii au lost... alungați de la 
stadion de către administrația aces
tuia I Faptul acesta se cere aspru 
sancționat, dar, totodată, am întreba 
clubul din șos. ștefan cel Mare cît 
trebuie să mal dureze pînă cînd 
propria echipă de rugby, una dintre

cele mal bune din țară, va fi „ac
ceptată", să Joace acasă, și nu prin 
vecini ? (N. ToxaceK-coresp.)

LA TIMIȘOARA, Universitatea a 
Învins greu pe C.S.M. Sibiu, cu 6—0, 
prin transformarea a două lovituri 
de pedeapsă. (P, Arcan-coresp.)

ȘTIINȚA PETROȘANI, în schimb, 
a făcut scor in Intîlnirea susținută 
acasă cu Agronomia C'tuj-Napoca : 
58—28 (20—3) ! (S. Băloi-coresp.)

JOC FRUMOS, deși pe un timp 
nefavorabil, la Iași : rolitehnica iași 
— Rulmentul Birlad 3—0 (3—0). (D. 
Diaconescu-coresp. județean)

LA BUZĂU : Constructorul — Fa
rul 39—9 (9—0).

I.E.F.S. 
REȘ 11—1 
form ere 
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S. C. BACĂU - PETROLUL 
3-0 (2-0)

BACAU, 20 (prin telefon). Atmos
feră de mare derby. Se întâlneau, 
doar, două foste divizionare A, fie
care cu aspirațiile șl virtuțile sale, 
etalate de data aceasta în eșalonul 
secund. Jucătorii ambelor formații au 
avut o evoluție bună, furnizînd „un 
adevărat meci de Divizia A“, în ciu
da terenului desfundat care a dimi
nuat mult execuțiile tehnice.

După un început de tatonare în 
care oaspeții au arătat clar că nu au 
venit să se apere, cei care încep să 
stăpînească jocul sînt gazdele, petro
liștii rezumîndu-se la acțiuni pe con
traatac. Șl golul așteptat de public 
a căzut în min. 29 : Catargiu avan
sează în terenul oaspeților, trimite 
o minge „printre" șl DUȚAN înscrie. 
Al doilea gol se marchează în mln. 
38 : Pruțeanu centrează și BOTEZ 
reia sus, la colț. La reluare se păs
trează același ritm. Petroliștii, prin 
introducerea lui Eparu, pun mai des 
în pericol poarta iul Coman, dar bă
căuanii trimit balonul în bară prin 
Botez (min. 78) șl înscriu al treilea 
gol prin același BOTEZ, în min. 84, 
obținînd o victorie meritată, după un 
meci frumos, la care au contribuit 
ambele echipe (excepție răcind doar 
Gruber, eliminat în mln. 70 pentru 
injurii aduse arbitrului).

A arbitrat foarte bine Constantin 
Niculcscu (București).

S.C. BACAU : Coman-Pruteanu, 
CATARGIU, Volmer, Margasoiu-CAR- 
PUCI, DUȚAN-ILIE, Pană, BOTEZ, 
Băluță (min. 63 Chitaru). PETRO
LUL : Rămureanu-Idris, Culda, Țapo- 
rea, Gruber-COZAREC, GABEL-Tru- 
poiu, Bălan (min. 65 Eparu), Ange- 
lescu, ZAMFIR.

Pavel PEANA
CEAHLĂUL P. NEAMȚ - PRO
GRESUL BRĂILA 3-1 (2-0)

PIATRA NEAMȚ, 20 (prin telefon).
— Deși s-a disputat pe un teren 
alunecos, partida a plăcut prin dîr- 
zenia cu care fiecare echipă și-a 
apărat șansele. Formația din Piatra 
Neamț a preluat încă din start ini
țiativa, obligînd pe adversar să se 
apere continuu. Ca rezultat al acestei 
insistente dominări, au venit și cele 
două goluri, realizate de NIȚA (min. 
19 — el a primit balonul la aproxima
tiv 40 m, a driblat cîțiva adversari 
și a șutat puternic din afara careu
lui mare) și de NEMȚEANU (min. 29
— șut violent care l-a surprins pe 
portarul Niculescu). Văzîndu-se do
minată și condusă, echipa brăileană 
își dă seama că numai apărîndu-se 
nu poate realiza prea mult și, trep- 
tat-treptat. iese mai mult la atac. 
După pauză, oaspeții reduc din han
dicap (min. 47) în urma unei ac
țiuni inițiată de Năsturescu și con
cretizată de TRAIAN, care a reluat 
balonul fulgerător în plasă. Un mi
nut mai tîrziu, Ologu are posibilitate 
de a egala, însă irosește ocazia. Cea
hlăul pare surprinsă de aceste ac
țiuni rapide, apoi își reia seria atacu
rilor și CONSTANTIN pecetluiește 
scorul final al partidei (min. 57). Au 
primit cartonașe galbene, pentru pro
teste la deciziile arbitrului, Gheor- 
ghe (Ceahlăul) și Ronțca (Progresul).

A. Munich (București) a condus 
foarte bine formațiile : CEAHLĂUL : 
Fugaciu-Gheorghe. IENCSI. Petrică, 
Diță-NIȚA, ---------- ------ ----------------
TIN. ALECU, 
(min. 83 Mustață). 
culescu-TILIHOI 
Gașpar-IONESCU. 
rescu, Prepurgel , ___ ——
Ologu (mln. 50 Trlfina), RONȚEA.

Vasile IOKDACUE
CHIMIA BRAILA — UNIREA FOC

ȘANI 0—1 (0—o). A marcat Fanicl 
(min. 84). (T. Costin-coresp.).

OȚELUL GALAȚI — ȘTlINȚA BA- 
CAu 2—1 (3—0). Au marcat : Bezman 
(min. 59), Ene (min. 68), 
Manolache (min. 88). (D. 
resp.).

C.S.U. GALAȚI ___
0--0 — meciul s-a disputat ________

lui c s u, fiind suspen-

N EMȚEAN U-CONSTAN-
Gherghina, Berceanu 

PROGRESUL ; Ni- 
Cristache, Simion, 
Radu Dan-Năstu- 
(min. 46 Traian),

respectiv, 
Aldea-co-

C.S. TULCEA 
la Batia-

dac, terenul 
dat.

METALUL
SEAVA 2—0
ridon (min. , ____ ____
(P. Paunescu-coresp.).

C.F.R. PAȘCANI — GLORIA BU-

PLOPENI — C.S.M. SU- 
(0—0). Au marcat : Spi- 

49) și Tudorie (mln. 80).

F.S.- MUREȘUL TG.
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I cu
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SPARTA MEDIAȘ 26—X0 (13—5).
TEXTILA BUHUȘI — UNIVERSI

TATEA IAȘI 10—3 (5—4). Joc echi
librat, foarte disputat. In ultimele 
secunde, Universitatea a ratat un 
contraatac. Cele mal multe goluri: 
Vieru (T) 5 și Cojocărița (U) 3. (I. 
Vieru — coresp.)

VOINȚA ODORHEI — RAPID 
BUCUREȘTI 10—6 (5—4). Deși rapl- 
distele au condus la un moment 
dat cu 4—2, victoria a revenit pînă 
la urmă, pe merit gazdelor. ~ ' 
mal multe goluri : Tegias (V) 5 și 
Stănișel (R) 3. (A. Plaloga — co
resp.)

PROGRESUL BUCUREȘTI— CON
STRUCTORUL TIMIȘOARA 13—10 
(9—5). Timișorencele au luptat din 
răsputeri, dar victoria a revenit 
gazdelor care au manifestat mai 
multă siguranță in apărare și efi
ciență In atac. Cele mal multe go
luri: Butan (P) 4 șl Marcov (C) 6.

UNIVERSITATEA BUCUREȘTI — 
CONFECȚIA 17—15 (9—7), ~ “
în mln. 12 „U'_ 
textillstele reușesc să 
cîteva ori la un gol: 
15—16. Dacă egalarea 
pe, de vină sint cel 
Confecției, precum și 
a ratat incredibil și 
a irosit două aruncări de la 7 m. 
Cele mal multe goluri: Arghir (U) 
5, Serediuc și Pițigoi (C) 5. (al. h.)

Cele

După ce 
conducea cu 6—2, 

se apropie de 
6—7, 14—15 și 
nu se produ- 
doi portari ai 
Neprușel care 
Serediuc care

(al. h.)

MASCULIN
DINAMO BUCUREȘTI 

BUCUREȘTI 18—13 (9—5)
lejeră a dinamoviștilor, care 
forțat 
„U“ 1 
formulă nouă, 
sută la sută.

— „U“
Victorie 

___ , ___  n-au 
: nici un moment, deoarece 
București s-a prezentat Intr-o 

Întinerită aproape 
Antrenorul emerit

ZAU 2—1 (1—1). Autorii golurilor: 
Dumitru (mln. 9), Apostol (mln. 64), 
respectiv Ghiorcan (mln. 22). (C.
Enea-coresp.).

FORESTA FĂLTICENI — CON
STRUCTORUL GALAȚI 2—1 (1—1).
Au Înscris : Constantin (mln. 15), 
SacacI (min. 71), respectiv. Enache 
(min. 8). (D. Crăciun-coresp.).

CELULOZA CALARAȘI — RELO
NUL SAVINEȘTI 1—0 (1—0). Unicul 
punct al partidei a fost înscris de 
Ciobanu (min. 27). 
coresp.)

Stan(M.

1. S.C. Bacău 23 13 6 4 54-28 32
2. Progresul Brăila 23 12 5 6 41-29 29
3. Ceahlăul P. N. 23 11 5 7 28-21 27
4. Gloria Buzău 23 10 6 7 33-22 26
5. Metalul Piopeni 23 10 6 7 29-23 26
6. Petrolul Ploiești 23 11 3 9 29-23 25
7t S.C. Tulcea 23 8 8 7 26-19 24
8. Celuloza Călărași 23 11 2 10 25—23 24
9. C.S.M. Suceava 23 10 4 9 30-32 24

10. Unirea Focșani 23 9 5 9 27-33 23
11. C.S.U. Galați 23 9 4 10 33-24 22
12» Foresta Fălticeni 23 11 0 12 26-41 22
13. Constr. C-alațl 29 7 7 9 34-29 21
14. Chimia Brăila 23 7 7 9 20-31 21
15. C.F.R. Pașcani 23 9 2 12 25-37 20
16. Știința Bacău 23 8 3 12 20-20 19
17. Oțelul Galați 23 6 4 13 22-36 16
18. Relonul Săvinești 23 6 1 16 16-47 13

ETAPA VIITOARE : S.C . Tulcea — Cea-
hlăul P, Neamț (0—1), Gloria Buzău — 
Foresta Fălticeni (2—4), C.S.M. Suceava
— Oțelul Galați (1—2), Știința Bacău — 
Metalul Piopeni (0—1), Unirea Focsani
— Petrolul Ploiești (0—5), Celuloza Călă
rași — S.C. Bacău (0—2), Progresul Brăila
— C.F.R. Pașcani (1—1), Relonul Săvi- 
nești — C.S.U. Galați (0—5), Construc
torul Galați — Chimia Brăila (2—2).

SERIA A ll-a
VOINȚA BUCUREȘTI - PRO

GRESUL BUCUREȘTI 
0-1 (0-0)

Meci desfășurat în sens... unic, 
spre poarta Voinței ! Progresul a 
atacat din start, mult și variat, evo- 
luînd foarte bine, îndeosebi în pri
ma repriză, cînd ar fi putut înscrie 
ușor cel puțin cinci-șase goluri, prin 
Țevi (min. 3). Dragnea (min. 8 și 
39), Neagu (min. 14 — bară), Apos
tol (min. 25). Au fost ocaziile cele 
mai mari, irosite din cauza pripelii 
(în momentul finalizării) atacanților 
echipei antrenate de Viorel Mateia- 
nu. După pauză. Progresul a slăbit 
ritmul atacurilor, dar a revenit 
final, cînd, de altfel, a reușit_
înscrie singurul goi al meciului. In 
min. 82, Apostol — unul dintre 
mai buni jucători de pe teren ■ 
sărit decis la o minge înaltă, spre ca
re s-a repezit, s-o boxeze, și portarul 
Ion Ion. Dar nici unul, nici celălalt 
n-a reușit să atingă balonul, ajuns la 
NIGNEA, autorul golului (marcat cu 
capul, în poarta goală), care a cons
fințit, logic, o victorie absolut me
ritată a formației din str. Dr. Staico- 
vici, aflată tot timpul la cîrma unui 
joc. pe parcursul căruia Voința, echi
pa... gazdă, a avut o singura ocazie 
mare de gol, ratată de Chircu 
(min. 33).

V. Murgășan (București) a arbi
trat bine următoarele formații : VO
INȚA : i. Ion — ROTARU, Trifan, 
DENU, Boțonea — FRUNZA. Căleală, 
Mihalache ' "
Iordache, 
Pîslaru) ; 
Ploscaru, 1 
stantinescu _ ____ _______r
DRAGNEA. Sandu (min. 57 NIGNEA), 
Țevi (min. 52 Moraru), APOSTOL.

Laurențiu DUMITRESCU 

ș. N. OLTENIȚA - METROM 
BRAȘOV 2-1 (1-0)

OLTENIȚA, 20 (prin telefon), 
a cîștigat (meritat) S.N.O., a 
slab fără vlagă, echipa părînd 
sită. De partea cealaltă, Metrom a 
venit ia Oltenița cu intenția de a 
„ciupi" un punct. Din această cauză 
echipa s-a betonat în apărare, folo
sind destul de 
cuiul.

în mln. 
sează1 
interiorul 
„printre", 
la pauză 
nalat.

tn repriza a doua, s-a jucat in
tr-un tempo ceva mal susținut, cu

sens...

în 
să

cei

(mln. 80 Costache) —
Danciu, Chlrcu (min. 67 
PROGRESUL : Giron — 

D. Ștefan. BADEA, Con- 
i — Neagu, DKAGU,

Deși 
jucat 
obo-

rar arma contraata-
15,_____________

balonul în colțul scurt,
' careului 1_

dată de Răducanu.____
nimic interesant de sem-

STAMANICHI „pla- 
din 

mic, la o pasă 
Pînă

MUREȘ 11-11!
Eugen Trofin, știind că o 
parte din efectivul său __
mină studiile și pleacă, a aruncat 
în luptă un nou... val. Spre final, 
contaminat, antrenorul z
prea Vlase a trimis și el în teren 
2—3 tineri. Cele mai multe goluri: 
Licu (6), Moldovan (4) — Dinamo, 
Dumitrache (4), Kcrneschi (4) —
„U“. Au condus I. Ionescu și T. 
Curclca — București.

STEAUA — CAROM 28—15 (13—6). 
După ce cîteva minute balanța victo
riei a stat în cumpănă (3—3 in min. 
7), verva lui Gațu (ieri într-o for
mă de zile mari), ^1Z1 
contraatac a lui Drăgăniță și valoa
rea celorlalți jucători au determi
nat o bruscă și netă detașare a 
gazdelor: 7—3 (min. 14). De atunci 
încolo scorul nu a mai interesat pe 
nimeni, toată lumea urmărind agre
abilul spectacol ” 
Steaua, realizatoare a 
și a unor goluri de 
sețea. Au marcat mal 
niță (9), Kicsid (6), 
unul direct din corner!)

Milca (3) — Carom. Au
Dobrea

bună 
actual ter-

emerit o-

rapiditatea pe

oferit de 
unor 

toată 
mult:
Gațu

echipa 
acțiuni 
frumu-
Drăgă- 

(4 -
Steaua,

Badea (5), 
condus A. Vasilescu șl V.
— Ploiești (C.A.)

POLITEHNICA ____ ,_____
ȘTIINȚA BACAU 20—18 (10—1). Stu
denții au avut în majoritatea 
timpului inițiativa, cedînd pasul 
doar în ultimele 10 minute. Victorie, 
deci, meritată. (I. Pohi — coresp.)

H.C. MIN AUR BAIA MARE—„U“ 
CLUJ-NAPOCA 18—16 (9—10). Meci
foarte disputat, dar „curat". (I. Ma
rinescu — coresp.)

„U“ CRAIOVA — INDEPENDEN
ȚA SIBIU 19—20 (10—15)

DINAMO BRAȘOV 
LAȚ! 18—15 (8—9).

TIMIȘOARA

C.S.U. GA-

mai puține greșeli de ordin tehnic. 
Metrom egalează prin PETRUȚ (min. 
69). care a șutat, din afara căreului, 
sus la vinclu. Finalul partidei este 
fierbinte, depășind pe alocuri mij
loacele regulamentare. Brașovenii 
caută să mențină egalitatea, dar 
S.N.O. forțează victoria pe care o va 
obține în min. 83, cînd Stamanichi, 
după ce „croșetează44 3—4 adversari, 
din apropierea liniei de fund cen
trează impecabil la RĂDUCANU, ca
re reia excelent cu capul, peste por
tar, sub bară, în plasă : 2—1.

Arbitrul C. Pîrvu (Brăila) a condus 
foarte bine următoarele formații : 
S.N.O. : Grădișteanu — Ivașcu, 
RATCU, Lungu, Iordache — Patracl 
(min. 75 Scăețeanu), Dima, STAMA
NICHI — CULEA, RADUCANV NițU 
(min. 63 Ioniță). METROM : Szalad
— Dan. I. Marian, GABOR, Bădițoiu,
— Czintos, FURNICA, Hirșulescu — 
Tittesz, Stoica, PETRUȚ.

Aurel PĂPĂDIE 
METALUL BUCUREȘTI — AUTO

BUZUL BUCUREȘTI 3—0 (2—0). AU 
marcat : Lungu (min. 21), Ncdelcu 
(min. 33) și Georgescu (min. 
(D. Negrea).

TRACTORUL BRAȘOV — 
M ATIC A ALEXANDRIA 2—1 
Au marcat : Arineanu (mln. 18 
pentru gazde, respectiv Manciu 
47). (V. Secăreanu. coresp.).

C.S.U. BRAȘOV — METALUL 
1—0 (1—0). ' ..............
— din 11

DINAMO 
DROBETA 
A marcat 
m). (D. Mihail, coresp.).

C.S. TÎRGOVIȘTE - 
MORENI 3—0 “
Petcu 
(min. 80 
(min. 89). ,

RAPID BUCUREȘTI — OLTUL SF. 
GHEORGHE 6-0 (3—0). Au marcat : 
Neagu (min. 12, 16 și 27), Savu (min. 
53), Marin Stelian (min. 81) și Pop 
(min. 84). (D. Moraru).
ELECTROPUTERE CRAIOVA — 

GAZ METAN MEDIAȘ 2—0 (0—0).
Au marcat : Păciulete (min. 89) și 
Stănescu (mln. 90 — 
(V. Popovici, coresp.).

75).
AUTO- 

(1-0). 
‘ §1 54) 

(min.

MIJA
A marcat : Naghi (min. 37 
m). (C. Gruia, coresp.).
SLATINA — METALUL 

TR. SEVERIN 1—0 (1—0). 
Pană (min. 28 — din 11

FLACARA 
(0—0). Au marcat : 

(min. 65 — autogol), Sava
- din 11 m) și Neagu 
(M. Avanu, coresp.).

11 m).din

1. Rapid Buc. 23 15 5 3 39-11 35
2. Progresul Buc. 23 11 8 4 24-13 30
3. Metalul Buc. 23 12 4 7 33-19 28
4. Dinamo Slatina 23 12 3 8 33-21 27
5. C.S. Tirgoviște 23 11 4 8 33-24 26
6. Electroputere S3 10 4 9 26-25 24
7. Gaz m. Mediaș 23 11 2 10 30-32 24
8. Autobuzul Buc. 23 8 7 8 25-25 23
9. S.N. Oltenița 23 9 5 9 18-25 23

10. Flacăra Moreni 23 8 6 9 24-30 22
11. Metrom Brașov 23 7 7 9 20-19 21
12. Voința Buc. 23 8 5 10 22-28 21
13. Metalul Mija 23 8 4 11 18-28 20
14. Met. Drobeta T.S. 23 7 5 11 23-33 19
15. C.S.U. Brașov 23 6 6 11 24-31 18
16. Tractorul Brașov 23 7 4 12 27-35 18
17. Automatica Alex. 23 6 6 11 16-25 18
18. Oltul Sf. Oh. 23 7 3 13 23-39 17

ETAPA VIITOARE :
iova — Rapid București (0—1), Autobuzul 
București — Metalul Mija (0—0), Gaz 
metan Mediaș — Dinamo Slatina (0—1), 
Metalul București — S.N. Oltenița (0—0), 
C.S. Tîrgoviște — Automatica Alexandria 
(0—0), Metalul Drobeta Tr. Severin — 
Voința București (0-3), Oltul Sf. Gheor-

Electroputere Cra-

She — C.S.U. Brașov (0—2), Metrom 
rașov — Progresul București (1—2), Fia- 

căra Moreni — Tractorul Brașov (2—2).

SERIA A lll-a
F. C. BIHOR - ȘOIMII 

SIBIU 1-0 (0-0)
ORADEA, 20 (prin telefon). — Der- 

by-ul seriei s-a încheiat cu victoria 
la limită a echipei gazdă care a mai 
făcut, astfel, un pas spre Divizia A.

In prima repriză, orădenii au im
primat un tempo vioi jocului con
struind multe acțiuni ofensive la 
poarta adversă. In min. 9. Suciu a 
făcut o cursă pe partea dreaptă, a 
centrat șl Vlad, din apropiere, cu o 
lovitură de cap, a trimis balonul pe 
lingă poartă. A fost prima ratare 
de deschidere a scorului. O fază 
identică s-a petrecut în mln. 29, dar 
de astă dată mingea s-a oprit în 
plasă. Arbitrul nu a acordat insă 
golul — motâvînd că Vlad, ar fi 
faultat In atac. Sibienli, în această 
repriză, au pus accentul pe defen
sivă, rarele lor contraatacuri fiind 
rezolvate cu ușurință.

După pauză, gazdele au început 
tare, forțind deschiderea scorului. In 
min. 55, fundașul POPOVICI a recu
perat un balon de la centrul tere
nului șl. de la 30 m, a șutat năpraz- 
nic făcind inutil plonjonul lui Lieb- 
hardt. De semnalat că, în min. 60, 
sibianul Oprea a șutat în bară !

Arbitrul Romeo Stincan (București) 
a condus bine — cu excepția fazei 
din mln. 29 — următoarele formații : 
F. C. BIHOR : Albu — Naghi, SĂ
RAC, Lucaci, POPOVICI — DARA
BAN, Bisoc (min. 39 BENCZIC), 
Agud (min. 60 Coclș) — Suciu, FLO- 
RESCU, VLAD ; ȘOIMII : Liebhardt 
— ȘOAITA, Rublntz. MIHAlLA, Fi- 
rlțeanu — Oprea, FANEA, Beleaua — 
Schwartz (min. 58 Turlea), Muscă, 
POPESCU.

Pompiliu VINTILA
TEXTILA LUGOJ - 
CĂLAN 2-2 (2-1) 
(prin telefon). — In

VULTURII 
VICTORIA

LUGOJ, 20
prima repriză, am asistat la un joc 
confuz, de tatonare, cu acțiuni des- 
lînate, la ambele porți. Rareori ne-a 
fost dat să vedem cîteva acțiuni de 
poartă și acestea sterile. După două 
goluri întîmplătoare, pe fundalul unui 
joc cenușiu, semnate de EMIL DU
MITRU (min. 25) șl BAMBULEAC 
(min. 27). echipele se trezesc la joc. 
Lugojenii sînt ceva mai insistenți în 
atac și reușesc să ia avantaj în 
min. 43 prin golul marcat de același 
EMIL DUMITRU, care a fructificat o 
centrare a lui Foaie.

Repriza a doua este mai animată, 
jocul capătă mai multă culoare, gaz
dele fiind cele care dau tonul ac
țiunilor de atac. Ratările însă vin 
una după alta — Munteanu, Bărbu- 
lescu. Foaie șl Emil Dumitru tre- 
cind pe lîngă majorarea scorului.

DUPĂ JOCUL DE LA
(UrmaTe din pag l) nu va mai fi apreciat 

formidabila lui putero

Contrar cursului partidei, oaspeții 
egalează tn min. 64 ; BAMBULEAC 
este faultat la 18 m, tot el execută 
impecabil lovitura liberă, trimltind 
balonul în plasă.

Z. SZEKSEI (Tg. Mureș) a arbitrat 
bine următoarele formații : VULTU
RII : Marlncan — Bodea (mln. 70 
Cristian), Apetrel, Ștefan, BAGIU — 
GRIZEA, EMIL DUMITRU, Gross 
(mln. 45. Imireanu) — Foaie, BAr- 
BULESCU, MUNTEANU. VICTORIA S 
Hlopețchl (min. 30 Ursu) — MOGA, 
BUJOR, COICULESCU, Kiss — Ur- 
meș, Nanos, MAVROȘCA — TAT1R- 
CA, BAMBULEAC, Ghiță (mln. 7S 
Muia).

Florin SANDU
MINERUL BAIA MARE — MINE

RUL BAIA SPRIE 
marcat : Radu (mln. 
de, respectiv Dallos 
săranu, coresp.).

METALURGISTUL _ 
PID ARAD 2—0 (0—0) 
Moldovan (min. 72) șl Killn (mln. 82). 
(M. Vtlccanu, 4201650.).

CORVINUL HUNEDOARA — MU
REȘUL DEVA 2—0 (2—0). Au mar
cat : D. Ene (min. 12) și Văetuș 
(min. 25). (I. Viad, coresp.).

ARIEȘUL TURDA — INDUSTRIA 
SIRMEI C. TURZII 2—1 (1—0). AU
marcat : Mîlnă (min. 10) șl Neagu 
(mln. 71) pentru Arieșul 
Colojl (min. 88). (P. Lazăr, coresp.).

MINERUL MOLDOVA NOUA — 
VICTORIA CĂREI 2—1 (1—1). Au
marcat : Costinaș (min. 33) și Me
dea (min. 68) pentru Minerul, res
pectiv Vajda (mln. 12). (P. Șuman- 
dan. coresp.).

U.M. TIMIȘOARA — C.F.R. TIMI
ȘOARA 1—0 (0—0). A înscris : Be
lanov (min. 54). (C. Crcțu. coresp.).

MINERUL ANINA — METALUL 
AIUD 1—o (1—0). A marcat : Makay

1—1 (0—1). AU
74) pentru gaz-

(min. 9). V. Să-
CUGIR — RA-

Au marcat :

respectiv

sîrmei C.
(0-4), I
Anina (0-2), Rapid Arad — Arieșul Tur
da (0—1), Victoria Cărei — Vulturii Tex
tila Lugoj (2-2).

(min. 3). (P. Lung, coresp.).
1. F.C. Bihor 23 16 3 4 47-18 35
2. Șoimii Sibiu 23 14 4 5 40-14 32
3. Minerul B. Mare 23 11 9 3 37-12 31
4. Corvinul Huned. 23 13 1 9 43-24 27
5. U.M. Timișoara 23 11 2 10 39-30 24
6. Arieșul Turda 23 11 1 11 29-27 23
7. Mureșul Deva 23 9 5 9 32-37 23
8. Minerul M. Nouă 23 8 7 8 19-24 23
9. Rapid Arad 23 10 2 11 30-28 22

10. Victoria Cărei 23 10 2 11 33-33 22
11. Metalurg. Cugir 23 9 4 10 25-28 22
12. Minerul B. Sprie 23 9 3 11 27-33 21
13. Ind. sîrmei C. T. 23 9 3 11 25-36 21
14. C.F.R. Timiș. 23 9 1 13 32-41 19
15. Minerul Anina 23 8 3 12 25-45 19
16. Victoria Călan 23 8 3 12 21-43 19
17. Vulturii Tex. Lj. 23 6 6 11 24-35 18
18. Metalul Aiud 23 5 4 14 20-40 14

ETAPA VIITOARE : Metalul Aiud — Me-
talurgistul Cugir (0—1), Victoria Călan —
Minerul Moldova Nouă (0-2) C.F.R.
Timișoara — Șoimii Sibiul (1-2), F.C. Bi-
hor — Minerul B. Mare (1-1). Mureșul
Deva — U.M. Timișoara (0-3). Industria

Turzil — Corvinul Hunedoara 
Minorul Bala Sprie — Minorul

MADRID
Acum, insă, „cursul de perfec

ționare" și-a epuizat efectul. După 
ce, timp de un an, intre Sao Paolo 
și Madrid, echipa României a în
vățat să reziste în fața ofensivei 
lui Jairzinho, sau Houseman, Van 
Hanegem sau Nehoda, pentru a 
sfîrși cu frumosul desen tactic în 
care Crișan a avut inspirația de a 
trimite mingea printre picioarele 
lui Iribar, liderul selecțiilor spa
niole, iată că acum, „tricolorii" 
sint datori să treacă Ia un registru 
aproape opus, după o pauză de 
un an, și să inceapă „epoca ofen
sivei", schimbind culorile ca in
tr-un caleidoscop.

Situația in preajma jocurilor de 
la București, cu Danemarca, Sco
ția și Spania, nu este absolut ine
dită. O reîntâlnim, cu numai trei 
ani în urmă, cînd, după golul pri
mit în minutul 88, la Bratislava, 
echipa noastră a fost obligată să 
declanșeze, fără altă posibilitate, 
ofensiva de toamnă care a dus la 
victoriile (așteptate) în meciurile 
cu Cehoslovacia și Țara Galilor.

La Madrid, echipa României a 
făcut un joc de abnegație, și inte
ligență tactică, un joc care a plă
cut publicului spaniol mai ales pe 
fondul ofensivei insistente șl 
prea ordonate a echipei lui Ku- 
bala. Dar, in următoarele 
jocuri, mai sus amintite, 
noastră arc datoria de a ajunge la 
un aliaj de maturitate și elan care 
să îndepărteze dificultățile întâmpi
nate de Santillana sau Rexach la 
Madrid.

Sigur că, acum, desenul jocului 
se schimbă. La București, golgete- 
rul campionatului nostru, Dudu

nu

trei 
echipa

Georgescu, 
doar prin 
de luptă manifestată pe stadionul 
Bernabeu. Pe
mai putea fi acceptată prudența 
firească a lui Cheran șl Anghe- 
lini, așa cum ‘
Madrid. La noi, acasă, Crișan nu 
va mai avea la dispoziție cîmpul 
larg eliberat de nerăbdarea unui 
Capon. în sfîrșit, Lucescu va fi, 
desigur, mult mai mult decît că
pitanul de echipă de la Madrid, 
care a închis cu o dăruire exem
plară toate culoarele lărgite de 
suprasolicitarea lui Anghelini sau 
a lui Dudu Georgescu.

Echipa noastră are, desigur, re
sursele necesare modificării regis
trului, spre o ofensivă eficace. 
Toți jucătorii mai sus pomeniți au 
— pe lingă calitățile lor de luptă
tori, și armele unei virtuozități 
tehnice capabile să dizloce o apă
rare adversă, chiar dacă Scoția Iui 
Jardine și McQueen reprezintă o 
forță mai mare decît sistemul de
fensiv al lui Benito și Pirri. Dar, 
toate aceste valențe trebuie gîndite 
încă de 
plecare" 
cei este 
grupei.

în momentul de față, rezultatul 
bun de la Madrid, obținut în con
diții deosebit de grele, îngăduie 
speranța că fotbaliștii noștri se pot 
declanșa cu mal mult aplomb, în
tăriți și de gîndul că au mai arun
cat, din nacela lor, balastul unui 
alt complex.

Pe drumul de întoarcere, căpita
nul Mircea Lucescu, îi făcea re
porterului o mărturisire plină de 
semnificații : 
meciului, in

,23 August41 nu va

s-a întîmplat la

pe acum, refuzînd „din 
ideca că echipa Danemar- 
cea mai slabă echipă a

„După 
vestiar, 

schimb de tricouri cu

terminarea 
am făcut 

Camacho.

LOTO ^PRONOSPORT INFORMEAZĂ
AȘA ARATA O VARIANTA 

CU 13 REZULTATE EXACTE 
LA CONCURSUL PRONOSPORT 

DIN 20 APRILIE
I. Oțelul Galați — Știința Bc.

n. S.C. Bacău — Petrolul PI.
III. Ceahlăul — Prog. Brăila
IV. Chimia Br. — Unirea Focșani
” C.F.R. Pașcani — Gloria Bz. 

S.N. Oltenița — Metrom Bv. 
C.S. Tîrgoviște — FI. Moi Vii 
Met. Buc. — Autobuzul Buc. 
Voința Buc. — Prog. Buc. 
Metalurg. Cugir — Rapid Arad 
Corv. Huned. — Mureș. Deva 

XII. Arieșul Turda — Ind. s.
XIII. U.M. Tims. — C.F.R. Timiș. 

Fond de ciștlguri : 243 783 lei.

V. 
VI. 

VII. 
VIII.

IX. 
X.

XI.

1
1
1
2
1
1
1
1
2
1
1
1
1

NUMERELE EXTRASE
LA TRAGEREA EXTRAORDINARA 
PRONOEXPRES A „PRIMĂVERII'4 

DIN 20 APRILIE 1975
Fond general de ciștlguri : 1 243 780 

lei. EXTRAGEREA I I 80 5 19 13 36; 
EXTRAGEREA a II-a : 38 32 45 33 131 
EXTRAGEREA a III-a : 11 16 17 42 
33; EXTRAGEREA a IV-a : 38 6 34 
27 39 29; EXTRAGEREA a V-a : 10 
22 40 15 44 13; EXTRAGEREA a VI-a! 
7 42 19 23 20 21; EXTRAGEREA a 
Vn-a : 18 14 17 20 11.

PRIMUL CONCURS SPECIAL PRONO
SPORT AL ANULUI, LA 27 APRILIE 1975

A’te amănunte la agențiile Loto-Prono- 
«port.

Fundașul spaniol a venit spre mino 
cu mult elan, mărturisindu-și bucu
ria de a schimba acest tricou. A- 
bia in secunda aceea m-am elibe
rat, după vreo 72 de ore, de un ra
port psihic pe care noi, fotbaliștii 
români, il avem deseori în fata 
unor fotbaliști pe care ii conside
răm, cu o ciudată premeditare, su
periori nouă. Și n-am fost doar 
eu în situația asta. Dumitru il 
căuta pe Velasquez, pentru schim
bul de tricouri. Velasquez nu mai 
era în vestiar. în acel moment, 
reporterii l-au înconjurat pe jucă
torul nostru. Și abia în clipa aceea 
mi-am dat seama că Dumitru a 
înregistrat ca fiind normal faptul 
că ei, spaniolii se oferă — erau 
vreo trei — pentru tradiționalul 
schimb. Abia atunci. Dumitru a 
înregistrat cu adevărat că noi am 
făcut 1—1 Ia Madrid, și a spus 
zitnbind: „Dați-mi tricoul lui Rojo, 
pentru că mi se pare al unui ju
cător mai tehnic". Reporterii au 
părut surprinși de această rapidă 
metamorfoză. Vă spun toato aces
tea pentru a vă aminti că echipa 
noastră națională trebuie susținută 
cu multă căldură sufletească îna
inte de jocurile care vin“-

Cam atît, deocamdată, 
scurta istorie a unei regăsiri, 
pragul ofensivei care trebuia 
înceapă la 11 mai.

despro 
in 
să

ACTUALITĂȚI
Miercuri, Divizia A reintră In 

actualitate prin programarea etapei 
a XXIV-a. Patru zile mai târziu, vor 
avea loc partidele etapei a XXV-a 
din cea mai populară *‘"~
fotbalistică a noastră.

Iată programul celor 
de" care vor avea loc 
ceste! săptămini:

ETAPA A XXIV-A 
aprilie) : F. C. Constanța — 
Galați; Universitatea Craiova 
Olimpia S. Mare; F. C. Argeș — 
Politehnica Iași; C.F.R. Cluj-Napo- 
ca _ sportul studențesc ; A.S.A. 
Tg. Mureș — Steagul roșu; Dinamo 
— Chimia Rm. Vilcea; U.T.A. — 
„U“ Cluj-Napoca ; F.C.M. Reșița — 
Politehnica Timișoara; Steaua — 
JllETAPA A XXV-A (duminică 27 
aprilie): Jiul — C.F.R. Cluj-Napo- 
ca ; Sportul studențesc — F. C. Ar
geș; Politehnica Timișoara — A.S.A. 
Tg. Mureș; Chimia Rm. Vilcea — 
Steaua; politehnica Iași — F.C.M. 
Reșița; Universitatea Craiova — 
U.T.A.; Olimpia Satu Mare — Stea
gul roșu; „U“ Cluj-Napoca — F.C. 
Constanța; F. C. Galați - Dinamo.

competiție

două 
în cursul

„run- 
a-

(miercuri
F.

23 
C.

r.



ILIE NĂSTASE - A DOUA VICTORIE 

IN TURNEELE DE TENIS DIN SPANIA 

La Valencia, în finală: Năstase — Orantes 6-3, 6-0!

Ilic Năstase își continuă victo
rios participarea în seria spaniolă 
a turneelor internaționale de tenis 
din cadrul Circuitului european 
(A.T.P.). Ieri după-amiază, la

TURNEE 
DE ȘAH

Margareta Mureșan 

conduce, la Budapesta
Tinăra maestră româncă Marga

reta Juncu-Mureșan continuă să 
se mențină în fruntea clasamentu
lui la turneul internațional femi
nin de șah de la Budapesta. Ea 
a cîștigat partida întreruptă în 
runda a 5-a cu maestra iugoslavă 
Milunka Lazarcvici, iar în runda 
a 6-a a întrerupt cu Polanova. în 
alte partide. Șui a cîștigat la 
Kasz, Ivanka a învins-o pe Kriz- 
han, iar Veroczi a remizat cu Sza- 
day. în clasament, după șase run
de : Mureșan (România) i'h p
(1), Șui (U.R.S.S.) 4'/a p, Veroczi 
(Ungaria) 3*/i p, Radzikowska (Po
lonia) 3 p (1), Ivanka (Ungaria) 
2’A p.

★
La Vrnjacka Banja, în turneul 

internațional masculin de șah, du
pă 8 runde și disputarea partide
lor întrerupte, în clasament con
duc Gipslis (U.R.S.S.). Ostoici și 
Martinoviei (Iugoslavia), cu 5'/i p, 
fiecare, urmați dc Rajkovici (Iugo
slavia), Vadasz (Ungaria) — 5 p, 
Ciocâltea (România) și Cirici 
(Iugoslavia) — 4*/j p.

Valencia, el a cîștigat a doua fi
nală a periplului său iberic, în- 
vingînd categoric pe campionul 
țării gazdă, Manuel Orantes. în 
mai puțin de o oră de la prima 
minge de serviciu, în aplauzele 
spectatorilor spanioli, Năstase ter
mina învingător cu 6—3, 6—0.

Campionul român avusese mai 
multe dificultăți în fața adversa
rului său din semifinale, tînărul 
tenisman polonez Woitech Fibak, 
la care a trebuit să remonteze un 
handicap major, pentru a se im
pune pînă la urmă, la scorul de 
2—6, 7—6, 6—1. în cealaltă semi
finală : Orantes — Loyo Mayo 
6—3, 6—2 (după întrerupere). Ia
tă acum și rezultatele înregistra
te în „sferturile" turneului : Năs- 
tasc — Munoz 7—5, 6—2 ; Oran
tes — Alvarez 6—2, 6—1 ; Fibak 
— Deblicker 6—4, 6—4 ; Loyo 
Mayo — Proisy 6—3, 6—4.

După turneele de la Barcelona 
și Valencia — ambele cîștigate de 
Ilic Năstase — urmează cel dc la 
Madrid, care încheie seria.

„MARELE PREMIU , 
AL ORAȘULUI SOFIA" 

LA BASCHET
Echipa Bucureștiului, 

în grupa 5*8
SOFIA, 20 (prin telefon), în 

ziua a doua a turneului interna
țional de baschet dotat cu „Ma
rele premiu al orașului Sofia", 
selecționata Bucureștiului a întîl- 
nit pe cea a Moscovei (de fapt, 
echipa de tineret a U.R.S.S.), din 
care fac parte trei dintre compo
nență reprezentativei care a cu
cerit, la Porto Rico, titlul dc cam
pioană a lumii (Pavlol, Jighili și 
Savcenko). Sportivii sovietici au 
cîștigat cu 93—78 (50—40). Bas-
chetbaliștii români au luptat cu 
multă ambiție pentru un rezultat 
cît mai bun și au menținut o pe
rioadă scorni echilibrat. Punctele 
formației Bucureștiului au fost 
marcate de Oczelak 26, Cccmat 13, 
Tarău 12, Niculescu 8, Novac 6, 
Popa 9, Pîrșn 2, Diaconescu 2 (a 
mai jucat Georgescu). Cele mai 
multe puncte pentru echipa Mos
covei : Mișkin 23, Jighili 14, F.rio- 
min 12. în urma acestui rezultat, 
formația Bucureștiului va evolua, 
în continuare, în grupa care își 
va disputa locurile 5—8.

Alte rezultate din preliminarii : 
Sofia I — Berlin 91-71 (43-38),
Praga - Sofia IV 98—78 (41—41), 
Sofia I — Bagdad 117-68 (53-36), 
Praga — Belgrad 88—86 (44—47), 
Varșovia—Sofia III 87—44 (37—26).

TOMA HRISTOV

TANZANIA
ÎN VIATA

Reîntors recent în țară după o 
ședere de peste doi ani în Tanza
nia, antrenorul nostru de atletism 
Victor Augustin Bujor s-a dove
dit un interlocutor bine documen
tat asupra activității sportive din 
acest stat african.

Discuția a gravitat, firesc, în 
jurul atletismului nu numai pen
tru că aceasta este specialitatea în 
care V. Bujor a activat acolo, dar 
și pentru că sportul tanzanian a

„CENTURA
(Urmare din pag 1)

lovituri seci și variate la ficat 
și la cap, Zilberman l-a obligat pe 
arbitrul din ring să-l numere în 
picioare, pe iranian, în rundul 2. 
încheiată după un șir de clin- 
ciuri, partida revine boxerului 
român, nu fără emoțiile unei de
cizii la limită.

Cat. mijlocie mică. Cu mijloa
cele sale nu prea bogate, constăn- 
țeanul Alexandru Tirboi a încer
cat să facă față puternicului vi- 
cecampion al lumii, venezuelanul 
Alfredo Lemus, care nu a părut 
nici el prea inspirat în diminea
ța finalelor. Și, astfel, meciul s-a 
transformat într-o anostă ciocni
re, salvată de plictiseala generală 
doar de... gongul final. Lemus — 
învingător — nu are decît scuza a 
5 meciuri disputate într-o săptă- 
mînă I

Cat. mijlocie. într-o partidă 
foarte echilibrată s-au confrun
tat campionii Cubei și Venezue- 
lei, Alejandro Montoya și Ful
gencio Obelmejias. Mai scund, dar 
mai rapid, cubanezul a demon
strat în clteva ocazii calitățile sale 
de luptător de la semidistanță,

VOINJA CLUJ-NAPOCA —> 
DOUĂ VICTORII ÎN CAPITALĂ

LA POLO
Sîmbătă șl duminică au continuat 

în Capitală meciurile seriei I a Di
viziei A la polo.

ȘCOLARUL — VOINȚA CLUJ-NA
POCA 7—9 (2—2, 2—3, 2—1, 1—3). Joc 
foarte echilibrat timp de trei repri
ze. Oaspeții s-au detașat în final, 
cîștigind pe merit. Au înscris : Seb6k 
2, Șt. Szylagi 3. CI. Rusu 2, Gyarfas, 
Ffilop (V) și Tăureci 4, Angelescu 2, 
Sorescti (Ș). Arbitru : F. Simon — 
bun.

C.N.U. — ȘCOLARUL 3—3 (1—0,
0—0, 0—1, 2—2). Partidă interesantă 
purtînd amprenta unui echilibru de
plin. Studenții au condus de trei ori, 
fiind de fiecare dată egalați. Realiza
tori : Ple?ca$ Roșianu, Frîncu (C.N.U.) 
și Chivăran 2. Nicolau (Ș). A condus 
corect N. Nicolaescu.

PROGRESUL BUCUREȘTI — VO
INȚA CLUJ-NAPOCA 4—7 (1—0, 0—2, 
1—3, 2—2). Succes pe deplin meritat 
al Voinței, ai cărei jucători au spe
culat prompt numeroasele erori din 
defensiva bucureștenilor. Au marcat: 
CI. Rusu 4, Gyarfas, Seblik, FiilOp 
(V) și Miu, M. Popescu, Gaiță, Io- 
nescu (P). A condus autoritat Gh. 
Cociuban (a.v.)

PUNCT FINAL IN C.M. DE HOCHEI
• Echipa U.R.S.S. termină neînvinsă ® Americanii au retrogradat

Campionatul mondial de hochei 
pe gheață (grupa A) s-a încheiat 
sîmbătă seara, la Dusseldorf, cu 
victoria selecționatei U.R.S.S., care, 
în ultimul meci al competiției, a 
surclasat cu 13—4 (4—0, 4—2, 5—2) 
formația Suediei. Astfel, echipa 
U.R.S.S. termină neînvinsă actuala 
ediție a campionatului mondial, 
pe care-1 cîștigă pentru a 14-a 
oară. Tot în ultima zi, echipa Ce
hoslovaciei a învins cu scorul de 
5—1 (1—0, 4—0, 0—1) reprezenta
tiva Finlandei, care rămîne astfel 
pe locul 4 în clasament.

Vineri seara tirziu, în penultima

zi a campionatului, echipa Polo
niei a învins cu scorul de 5—2 
(3—2, 0—0. 2—0) selecționata
S.U.A., care în urma acestei în- 
frîngeri a retrogradat in grupa B.

Iată clasamentul final al corn-
petiției :
1. U.R.S.S. 10 10 0 0 90—23 20
2. Cehoslovacia 10 B 0 2 55—19 16
3. Suedia 10 5 0 5 51—34 10
4. Finlanda 10 5 0 5 36—34 10
5. Polonia 10 2 0 8 18—78 4
6. S.U.A. 10 0 0 10 22—84 0

Excelentul atlet tanzanian Filbert 
Bayi, recordman mondial pe 1500 

m, cu timpul de 3:32,2.

obținut primele mari succese prin 
excelenții săi alergători, in frunte 
cu actualul recordman mondial 
al probei dc 1500 metri. Filbert 
Bayi. Alături de acest as al semi-

SE AFIRMĂ 
SPORTIVĂ 
fondului, s-au mai impus aten
ției specialiștilor fondistul Nyam- 
buy (5000 m). atleta Mangala 
Muinga (1500 m) ș) Kamanya (400 
m), acesta clin urmă — medaliat 
cu bronz la Jocurile Common- 
wealth-ului din 1974 — fiind unul 
dintre „elevii" antrenorului ro
mân.

Toți acești alergători au fost in
vitați, lunile trecute, la un serial 
de concursuri „indoor" în S.U.A., 
unde au terminat, cu regularitate, 
pe locuri de frunte. Sint rezultate 
care confirmă din plin excelentele 
calități fizice ale tineretului tan
zanian pentru atletism, ca ș'i pen
tru alte discipline sportive.

Interlocutorul nostru a amintit 
și de succesele fotbalului din a- 
ceastă țară, succese de care se 
leagă numele altui specialist ro
mân care a activat pe îndepărta
tele meleaguri de sub Ecuator, 
antrenorul Victor Stănculescu. A- 
cesta a pregătit, timp de aproape 
3 ani, formația „Young Africa", 
pe care a dus-o la succes in cam
pionatul țării și în diferite me
ciuri internaționale. Actuala cam
pioană a Tanzaniei, la fotbal, este 
echipa ..Simba" (Leul), care a a- 
juns pină în semifinalele turneu
lui de fotbal desfășurat in cadrul 
Jocurilor Africii Centrale și de 
Răsărit, competiție ragională com
plexă printre ale cărei inițiatoare 
se numără și Tanzania.

Dacă ne vom reaminti faptul 
că precedentul Congres al A.I.B.A., 
forul suprem al boxului amator 
mondial, s-a desfășurat la Dar Es 
Salaam, capitala țării, vom înțe
lege că ș'r acest sport se bucură 
de mare popularitate in Tanzania. 
Dintre celelalte ramuri de sport 
oracticate de tineretul tanzanian, 
căruia statul le acordă largi posi
bilități și le creează o bază mate
rială corespunzătoare, se mai află 
baschetul, voleiul, tenisul. rug- 
byul șl hocheiul pe iarbă.

Prezenți cu regularitate. din 
1964 încoace, la Jocurile Olimpice, 
sportivii tanzanezi au început pre
gătirile în vederea viitoarei edi
ții, cea de la Montreal, in care 
doresc să obțină rezultate va
loroase.

DE AUR“
dar nici venezuelanul nu a rămas 
dator, mai ales în lupta corp la 
corp. Din acestea din urmă, O- 
belmejias a ieșit epuizat și nu
mărat la sfîrșitul rundului 2. Și, 
astfel, Montoya cîștigă și revan
șa campionatului Americii Centra
le și Caraibilor, dar fără strălu
cire.

Cat. semigrea. încă din primul 
rund, meciul dintre reșițeanul 
Constantin Văran și venezuelanul 
Ernesto Sanchez s-a îndirjit cu 
o vitalitate proprie doar catego
riilor mici. A ieșit o partidă de 
o excepțională calitate spectacu
lară. cu perseverenta căutare a 
loviturii decisive, dar fără pau
ze, într-o continuă hărțuială. Cu 
o lăudabilă voință, deși evident o- 
bosit, Văran a continuat să atace 
și să plaseze lovituri eficace, mai 
ales la corp. Campionul centro-a- 
merican, egalul reșițeanului, a 
trebuit să se supună spiritului o- 
fensiv mai activ al adversarului.

Cat. grea. Din chiar primele 
secunde după gongul inaugural, 
antrenorul lui Ilie Dascălu a a- 
runcat prosopul, refuzînd lupta 
cu supercampionul Teofilo Ste
venson și încheind astfel. fără 
glorie, programul și așa destul de 
tulbure al unei categorii fără pre- 
tendenți... în asemenea condiții 
(doar 10 secunde de stat în ring), 
cubanezul n-a avut de îndeplinit 
decît o simplă formalitate.

Cat. muscă. Cu multă ambiție, 
Constantin Gruescu a vrut, mai 
mult ca oricînd, să arate că pri
matul categoriei îi aparține, în 
ciuda îndreptățitelor contestații 
ale constănțeanului Ibrahim Fa
redin. în obișnuita „cursă de ur
mărire" pe care o determină Fa- 
redin, Gruescu, atent, a găsit mo
mentele potrivite pentru a puncta 
mai mult. Cînd, mai proaspăt, în 
ultimul rund, Faredin a valorifi
cat — tot în condiții de... cros — 
viteza sa superioară de execuție, 
era prea tirziu : campionul euro
pean obținuse favorurile a 3 din
tre cei 5 judecători.

Cat. pană. în meciul vedetă al 
galei, plusul de tehnicitate și de 
experiență al lui Pavel Nedelcea 
părea să fie decisiv împotriva 
campionului țării, Gheorghe Ciochi
nă. Dar acesta s-a rezervat, aș- 
teptînd cu răbdare să se consume 
(fără folos) multele și ineficace- 
le mișcări ale reșițeanului, acțio- 
nînd el însuși mai viguros pe mă
sură ce scădeau forțele lui Ne- 
dclcea. Și astfel campionul s-a 
impus judecătorilor, după un meci 
ce a dat impresia echilibrului.

MECIURI iN CAMPIONATUL EUROPEAN
ITALIA - POLONIA 0-0

Pe Stadionul olimpic din Roma, 
în prezența a peste 90 ooo de spec
tatori. echipele de fotbal ale Italiei 
și Poloniei au terminat nedecis : 0—0 
într-un meci pentru grupa a 5-a 
preliminară a Campionatului euro
pean.

Comentînd meciul, corespondentul 
agenției France Presse notează între 
altele : „Dominată la mijlocul tere
nului, dezarticulată in atac, echipa 
Italiei mereu în căutarea unui stil 
de joc, n-a reușit să atingă un nivel 
care să-i ofere șanse în acest dificil 
campionat european. In schimb, e- 
chipa Poloniei promite să joace un 
rol interesant, la fel ca și la ultimul 
campionat mondial. Tntilnirite sale 
cu echipa Olandei vor decide desi
gur soarta grupe» a 5-a”.

în meciul de la Roma, arbitrul 
Helies (Franța) a condus următoa
rele formații :

POLONIA : Tomaszewski, Wawro- 
ski, Zmuda. Gorgon. Szymanowski, 
Kasp£rrzak, Deyna, Masczyik, Ga- 
docha (Cmikiewicz), Szarmach, Lato;

ITALIA : Zoff, Facchetti, Rocca, 
Belugi, Gentile, Morini. Antognoni, 
Cordova, Graziani, Chinaglia, Pulici.

Iată clasamentul grupei
1. Polonia 3 2 1 0 5—1 5
2. Olanda 2 2 0 0 6—2 4
3. Italia 2 0 11 1—3 1
4. Finlanda 3 0 0 3 2—8 0

Meciul următor : Finlanda — Italia 
(5 iunie).

CEHOSLOVACIA - CIPRU 
4-0 (3-0)

Ieri, la Praga. în campionatul eu
ropean (grupa I), reprezentativa 
Cehoslovaciei a dispus cu 4—0 (3—0) 
de selecționata Ciprului. Au marcat 
Panenka (2), Capkovici și Masnv.

In urma acestui rezultat, clasamen-

Următorul meci : Cehoslovacia — 
Portugalia (30 aprilie).

tul grupei se orezintă astfel a
1. Anglia 3 2 1 0 8—0
2. Cehoslovacia 2 10 1 4—3
3. Portugalia 10 10 0—0
4. Cipru 2 0 0 2 0—9

CAMPIONATE
ANGLIA. — După 41 de etape, 

conduce echipa Derby County cu 
52 de puncte, urinată de Liverpool 
și Everton, cite 49 puncte. Clteva 
rezultate : Leicester — Derby 0—0; 
Leeds — Ipswich 2—1; Middlesbo
rough — Liverpool 1—0; Stoke — 
Newcastle 0—0; Tottenham — Chelsea
2— 0 ; Luton — Birmingham 4—1; 
Sheffield — Everton 3—2.

R.F. GERMANIA — DupS 28 de 
etape, conduce echipa Borussia 
Moenchengladbach cu 38 de puncte, 
urmată de F.C. Kdln și Hertha BSC 
cu 36 puncte. Bayern Miinchen o- 
cupă locul 11 cu 27 puncte. Rezul
tate : Bayern — Tennis Borussia
3— 1; Kdln — Braunschweig 3—0; 
Stuttgart — Bremen 2—2; Hertha
— Moenchengladbach 2—1; Hamburg
— Essen 2—2; Offenbach — Frank
furt 2—1; Bochum — Duisburg 1—2. 
In meci restanță : Fortuna DUssel- 
dorf — F.C. Kaiserslautern 2—0

UNGARIA (etapa 22). Vasas — 
Uj pești Dozsa 2—0, Honved — Fe- 
rencvâros 1—1, Csepel — Bekescsaba 
0—0, M.T.K. — Tatabănya 1—0, 
Szombathely — Diosgydr 3—0, Video
ton — Salgotarjan 3—1, GySr — Za- 
lacgerszeg 2—2. Tn clasament : UJpestl 
Dozsa 36 p, Honved 35 p. Ferencvâ- 
ros 27 p, Videoton 24 p etc

FINALA C.C.E. LA PARIS
Federația franceză de fotbal a 

confirmat că va organiza în ziua de 
28 mai, la stadionul Parc des Princes 
din Paris, finala Cupei campionilor 
europeni. In ultimul timp unele 
ziare franceze au publicat știri des
pre o eventuală schimbare a locu
lui finalei, la Lyon sau Marsilia. Se 
parc însă că U.E.F.A. a insistat pen
tru menținerea finalei la Paris.

AGENDA SAPTAMINII
21-27 TENIS

23

24
25

26-29
27

CICLISM 
FOTBAL

TENIS DE MASA 
SCRIMA 
SCHI
SCRIMA
LUPTE
AUTO 
CĂLĂRIE 
FOTBAL

Turnee WCT la Houston, Charlotte și Stockholm ; turneu 
la Madrid (Circuitul european).
începe Turul Spaniei.
Meciuri retur în semifinalele Cupelor europene, 
întilniri pentru ,,Cupa ligii europene".
..Cupa Europei" (sabie), la Budapesta.
Concurs de sărituri, la Bischofshofen (R.F.G.).
Turneul celor 8 națiuni (flcietă — m), la Miinchon.
C.E. . greco-romane, la Ludwigshafen (R.F.G.).
Marele Premiu al Spaniei (formula 1), la Barcelona. 
C.H.I.O. Iq Roma.
Bulgaria — R.F. Germania, la Sofia (preliminariile C.E., 
gr. VIII).

PE SCURT
BOX • Spaniolul Pedro Fernan

dez si-a păstrat titlul de campion 
mondial la cat. superușoară. învin- 
gînd prin k.o. în repriza a 9-a pe 
brazilianul Joao Henrique, la Bar
celona.

CĂLĂRIE • Concursul internațio
nal de la Geneva a continuat cu des
fășurarea unei noi probe de obsta
cole. Victoria a revenit călărețului 
vest-german Hartwig Steenken.

CICLISM O Turul Țării Bascilor a 
fost cîștigat de spaniolul Gonzales 
Linaes. El a fost urmat de com- 
patrioții săi Mazaneque, la 20 sec. 
și Tamames la 1 : 02. • Asul belgian 
al pedalei Eddy Merckx și-a înscris 
o nouă victorie în palmares, sosind 
primul în cursa Liege-Bastogne-Liege 
(246 km în 6 h 27:00).

LUPTE O în turneul internațional 
de lupte libere, pentru juniori, des
fășurat la Pleven, concurentul român 
L. Șandor s-a clasat pe locul înlîi 
la categoria 60 kg.

NATAȚIE • în orașul iugoslav 
Hvar au început meciurile turneului 
preliminar de polo din cadrul cam
pionatului mondial, care va avea loc 
în cursul lunii iulie la Caii (Co
lumbia). Iată primele rezultate înre
gistrate : Bulgaria—R.F.G. 3—3 ; Gre
cia—Anglia 3—2 (0—1. 1—1, 2—0. 0—0) ; 
R.F.G.—Anglia 10—7 : Grecia—Bulga
ria 7—7.

PENTATLON O Competiția inter
națională de pentatlon modern des
fășurată la Bois le Duc (Olanda) a 
fost dominată de sportivii englezi, 
care au ocupat în clasamentul gene
ral primele trei locuri : P. Wall — 

4 545 p ; N. Clark — 4 489 p., M.
Lindley — 4 478. Pe echipe a cîștigat 
Anglia 13 212 urmată ele R.F. Ger
mania — 12 220 p.. și Franța —
12 212 p.

RUGBY • La Dublin, combinata 
Irlanda—Scoția a învins combinata 
Anglia-Tara Galilor cu scorul de 
17—10 (14—0). Partida s-a disputat cu 
prilejul centenarului Federației ir
landeze de rugby.

ȘAH • După 11 runde. în turneul 
de la Las Palmas (Insulele Canare) 
conduc marii maeștri Mecking 
(Brazilia) și Liubojevici (Iugo
slavia) cu cite 8*/2 P-» urmați de 
Andersson (Suedia) — 7 p. Tal
(U.R.S.S.) — 6'/», Hort (Cehoslovacia) 

— 6 p (1). Petrosian (U.R.S.S.) si 
Olafsson (Islanda) — 6 p.

TENIS • In revenire de formă. 
Stan Smith s-a calificat pentru finala 
turneului WCT de la Tokio, învin- 
gînd în semifinale pe M. Cox. cu 
6—3, 6—3. El îi va întîlni pe Bob 
Lutz care l-a eliminat surprinzător 
pe J. Alexander : 6—3. 6—4. • Tînă
rul jucător englez Buster Mottram 
și-a confirmat valoarea, cîștigind fi* 
nala de la Johannesburg, în care 
a dispus cu 6—4 6—2 de Tom OkkcrJ 
La dublu : Ashe. Okker-Hewitt,
McMillan 8—3, 6—2. • La Denver (Co
lorado). participînd în afară de con
curs. Jimmy Connors s-a calificat îd 
finală, după ce i-a eliminat pe Koch 
(7—6. 6—3) și Mayer (6—4, 6—1). Ul
timul scosese din luptă pe Gerulaitis 
(6—4, 6—4). Al doilea finalist este
B. Gottfried (6—3. 4—6 6—3 cu El
Shafei). • John Newcombe se pre
gătește pentru mec.iul pe care-1 va 
susține cu Jimmy Connors, la Las 
Vegas, la 26 aprilie. In partide de 
verificare. Newcombe a fost însă în
vins de sparing-partenerii săi : 2—6, 
4—6 cu Rosewall si 6—3, 3—6. 4—6 
cu Roche
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