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SPORTIVII ROMÂNI AU CINSTIT 
CU ENTUZIASM Șl DĂRUIRE 

SĂRBĂTOAREA MUNCII, CUCERIND 
TITLURI Șl MEDALII EUROPENE, 

REALIZÎND PERFORMANȚE LĂUDABILE

SĂRBĂTORIREA ZILEI DE 1 MAI 4 MEDALII DE AUR LA „EUROPENE"!

VIBRANTA EVOCARE
A TRADIJIIEOR REVOEUTI 
ONARE, A SOLIDARITĂȚII

TERMICĂ REAFIRMARE A 
IIOTĂRÎRII ÎNTREGULUI PO

TUL PROGRAM AL EDIFICA
Rll SOCIALISMULUI Șl
COMUNISMULUI

ADUNAREA POPULARA

POR DE A ÎNFĂPTUI MARE

MASA TOVARAȘEASCA

DIN CAPITALA OFERITA DE

UN MARE SUCCES
AL GIMNASTICII ROMÂNEȘTI!

♦ 5

• NADIA COMĂNECI, campioană absolută
a de patru ori pe cea mai 

treaptă a podiumului
• ROMANIA, locul I in clasamentul pe națiuni
• ALINA GOREAC, 2 medalii de bronz

SKIEN 4 (prin telefon). - Sîmbătă și duminică, în Sala sporturilor 
Jimnnct > ’ fU °-C*Z1aa Celei4 d.e a *"a edltli a Campionatelor europene 

de gimnastica feminina, sportul romanesc a obținut un splend d succes 
de mare prestigiu în arena internațională.

La numai 13 ani și jumătate, Nadia Comăneci a reușit să uluiască
,Ș1, s,mPlu lumea gimnasticii, cucerind intr-o manieră impresionantă 

titlul de campioana europeană absolută, alături de care și-a mai adăugat 
încă trei medalii de aur și una de argint, în finalele pe aparate ! Bilan
țul echipei Romanici — situată pe primul loc în clasamentul pe națiuni 

*fost ericlt completat cu încă două medalii, de bronz, obținute de„„„ i i ...... iinuuiii, mc uiuH/,, uiHinun* tie
Go%ac 3 d°Ua Sport,va carc ne'a rePrczentai Ia această competiție, Alina

Succesul 
nai obținut 
Municipiul

împreună cu tovarășul 
Ceaușescu, secretar general 
tidului Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste România, 
cu ceilalți conducători de partid și 
de stat, locuitorii Capitalei au adus, 
joi, un vibrant omagiu zilei de 
1 Mai, Ziua solidarității internațio
nale a celor ce muncesc.

Cinstirea acestei mari sărbători 
a omenirii muncitoare a avut loc 
în cadrul unei entuziaste adunări 
populare, organizate la Sala Pala
tului, de Comitetul municipal Bucu
rești al P.C.R.

...Este ora 11,30. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu,. ceilalți tovarăși din con
ducerea de partid și de stat sînt 
întîmpinați, ia sosirea în sală, cu 
însuflețire, cu multă căldură. Dînd 
glas simtămintelor de încredere 
nestrămutată în Partidul Comunist 
Român, de nețărmurită dragoste și 
profundă stimă față de secretarul 
său general, participanții la adu
nare scandează minute în șir 
„Ceaușescu — P.C.R.“, „Ceaușescu 
și poporul". Sînt sentimente pe 
care le reafirmă astăzi fierbinte 
toți cetățenii țării, bărbați și femei, 
tineri și vîrstnici. români, ma
ghiari, germani și de alte naționa
lități. Stăpîni pe roadele muncii lor, 
făuritori ai propriului lor destin, 
ei își exprimă, cu bucurie în inimi, 
deplina satisfacție și mîndria pa
triotică pentru marile noastre vic
torii în edificarea societății socia
liste multilateral dezvoltate, în 
creșterea bunăstării materiale și 
spirituale a poporului. în sporirea 
prestigiului internațional al Româ
niei, victorii obținute sub condu
cerea partidului, victorii indisolubil 
legate de numele și activitatea 
neobosită a tovarășului Nicolae 
Ccaușescu.

într-o atmosferă înflăcărată, în 
aclamațiile celor prezenți, iau loc 
în lojile oficiale tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu. tovarășii Manca Mă
nescu, Emil Bobu, Cornel Burtică, 
Lina Ciobanu, Emil Drăgănescu, 
Janos Fazekas, Paul Niculescu, 
Gheorghe Oprea. Ion Pățan, Du
mitru Popescu, Leonte Răutu, Iiie 
Verdeț, Ștefan Voitec. Ștefan An
drei, Iosif Banc, Mihai Dalea. Mi
hai Gere, Nicqlae Giosan, Ion Io- 
uit.ă, Vasile Pâtilineț, loan Ursu.

împredna cu secretarul general

Nicolae 
al Par-

al Partidului Comunist Român se 
află tovarășii Santiago Carrillo, se
cretar general al Partidului Comu
nist din Spania, și Anselmo Sule 
Candia, președintele Partidului Ra
dical din Chile.

In sală se află membri ai C.C. 
al P.C.R., ai Consiliului de Stat și 
ai guvernului, conducători ai insti
tuțiilor centrale și ai organizațiilor 
de masă și obștești, vechi militant: 
ai mișcării muncitorești din țara 
noastră, personalități ale vieții 
noastre științifice și culturale. Eroi 
ai Muncii Socialiste, fruntași în 
producție, mii de oameni ai muncii 
din întreprinderile și instituțiile 
Capitalei.

Sînt prezenți șefii misiunilor di
plomatice acreditați în țara noastră, 
atașații militari și alți membri ai 
corpului diplomatic.

La adunarea populară participă 
numeroși oaspeți de peste hotare .

întiiul de Mai, sărbătoarea mun
cii și a primăverii, care are vechi 
și bogate tradiții în România,

C.C. Al P.C.R.
de 1 Mai, Co- 
Partidului Co- 
oferit o masă

Cu prilejul zilei 
mitetul Central al 
munist Român a 
tovărășească.

Tovarășul Nicolae Ccaușescu, se
cretarul general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, tovarășa 
Elena Ceaușescu, ceilalți tovarăși 
din conducerea de partid și de 
stat au fost salutați cu puternice 
aplauze și aclamații de cei pre- 
zenți.

I-a masa tovărășească au partici
pat tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu, tovară
șii Manea Mănescu, Emil Bobu, 
Cornel Burtică, Gheorghe Cioară, 
Lina Ciobanu, Emil Drăgănescu, 
Janos Fazekas, Paul Niculescu, 
Gheorghe Oprea, Gheorghe Pană, 
Ion Pățan, Dumitru Popescu, 
Leonte Răutu, Iiie Verdeț. Ștefan 
Voitec, Ștefan Andrei, Iosif Banc,

(Continuare in pag. a 3-a) (Continuare in pag. a 3-a)

cu adevărat senzațio- 
de micuța elevă din 

Gh. Gheorghiu-Dej se 
înscrie drept cea 
strălucită victorie 
mânești și lucrul 
mină să amintim 
pe care Nadia 
aduce luni după ___ _________
rești se ... reîntoarce de fapt Fn 
țara noastră, care 1-a pus în joc 
la prima ediție a „europenelor", 
desfășurată în 1957. Splendida vic
torie a sportivei antrenată de soții 
Marta și Bela Karoly este cu atit 
mai remarcabilă cu cît la startul 
întrecerilor continentale de la 
Skien s-a aflat toată elita gim
nasticii feminine, în frunte cu cam-

mai mare și mai 
a gimnasticii ro- 
acesta ne deter- 
faptul că trofeul 
Comăneci îl va 
amiază Ia Bucu-

pioana olimpică și mondială Lud
mila Turisceva, așa îneît titlurile 
europene de acum au greutatea 
unor titluri mondiale și permit 
să se întrevadă strălucitoare per
formanțe viitoare.

încă Înainte de debutul com
petiției, specialiștii, presa și te
leviziunea acordau 
gimnastei românce. Și asța nu nu
mai pe baza apariției Nadiei Co
măneci în cîteva competiții in
ternaționale anterioare, ci datori
tă, mai ales, evoluțiilor ei la an-

Constantin MACOVE1

mari șanse

(Continuare in pag. a 8-a)

LA MADRID, VICTORIE ASUPRA SPANIEI CU 16-12 (6-0)

RUGBY ȘT!! ROMAN!

CAMPIONI A! EUROPE!!
MADRID, 4 (prin telefon). După 

Iiie Năstase, recunoscut drept cel 
mai popular sportiv străin pe pă- 
mînt spaniol, după fotbaliști, au
torii acelui prestigios „egal“ de la 
Madrid, iată-i acum pe rugbyștii 
noștri in atmosfera capitalei spani
ole care ne-a primit cu multă căl
dură, atit la propriu cit și la fi
gurat.

Prin victoria asupra Spaniei, ei 
au devenit campioni europeni, ter- 
minind excelent o suită de partide

oficiale, fără să cunoască înfrînge- 
rea (România — 3 victorii, cu 
Franța, Cehoslovacia și Spania și 
un egal cu Italia). O performanță 
pentru care jucătorii și antrenorii 
(P. Cosmăncscu și V. Irimescu) 
merită cele mai calde felicitări.

De la început, antrenorii au ținut 
să ne ofere o mică „surpriză" : 
XV-le României a intrat în teren 
într-o nouă formulă, cu 2 debu- 
tanți foarte tineri, l’araschiv, la

D. CALLIMACHI

MANIFESTAM CULTURAL-SPORTIVE ÎN ȚARĂ
Ziua de 1 Mai a fost sărbătorită pretutindeni în țară prin adunări 

populare, în cadrul cărora s-a adus un vibrant omagiu muncii, precum 
și prin ample acțiuni cultural-sportive.

Din numeroasele relatări primite

SLATINA. — Sportul, îngemănat cu 
programe culturale, a atras în loca
litățile județului Olt mii și mii de par
ticipant! în aceste zile. La Slatina, Ca
racal, Corabia, Balș, la schela Ciurești 
și depoul C.F.R. Piatra Olt, la Scor- 
nicești și Stoicănești, s-au desfășurat 
manifestări cultu--l-sportive cu partici
parea a numeroase echipe artistice de 
amatori, de gimnastică ritmică și mo
derna.

De asemenea, 
nu participat la întrecerile 
fotbal, handbal, 
popice și orientare turistica, dotate 
„Cupa 1 Mai".

Tineretul, prezent în număr mare pe 
stabioane și în săli, a mai avut în ora
șul de reședință al ------ 
cadru propice în 
(la care au participat peste 50 de mici 
luptători la greco-romane) și în etapa 
județeană a campionatelor republicane 
pentru școlari și juniori la handbal (pes
te 500 participant»). (C. GHRESCU)

la redacție, am ales cîtcva...

peste 3 500 de tineri 
de cros, 

volei, tenis de cîmp.
cu

județului Olt, un 
„Cupa speranțelor-

BRAȘOV. — Sportivii brașoveni au ce
lebrat ziua de 1 Mai printr-un frumos 
program de demonstrații și întreceri. 
Astfel, cunoscîndu-se vocația turistică a 
populației din pitorescul oraș montan, 
au fost fixate 3 puncte de întîlnire : la 
Poiana Brașov, unde au avut loc de- 

de scrimă, volei și box, o- 
reprezentanții asociațiilor și 
sportive Tractorul, Dincmo, 
Școala sportivă Brașovia ; la 

pe vechiul drum 
unde s-au des-

monstrații 
ferite da 
cluburilor 
Voința și 
Pietrele lui Solomon, 
de acces spre Poiana, 
fășurat demonstrații de box. alpinism si 
salvamont, efectuate de sportivi de la 
Creația și Dinamo ; în poiana „Noua" 
unde au avut loc demonstrații de 
libere și greco-romane, box, judo, 
fotbal, 
ticâ 
gul 
tivâ 
fOV.

gimnastică acrobatică și 
cu concursul sportivilor de la 
roșu, Dinamo, C.S.U., Școala 
Brasovia și Școala sportivă 

(Mihai BIRA). ________

lupte 
mini
art is- 
Stea- 
spor- 
Bra-

TÎRGOVIȘTE. — în 
țelului, manifestările 
solidarității internaționale 
muncesc 
adus partidului.
al ' 
ciale din patria noastră, făuritorul 
rilor succese realizate de clasa 
citoare. La Casa de cultura a 
cateior s-a desfășurat un interesant pro
gram artistic intitulat „Munca, izvor de 
frumusețe", program susținut de forma
țiile artistice ale sindicatelor tîrgoviște- 
ne.

De asemenea, și în alte localități dîm- 
bovițene ziua de 1 Mai a fost cinstită 
prin reușite acțiuni. De pildă la Pri- 
seaca, >a Minăstirea Dealului, precum 
și la Clubul tineretului din Tirqoviște, 
pe estrade special amenajate in aer 
liber au fost susținute interesante pro
grame artistice, iar pe terenurile de 
sport, o amplă activitate la numeroase 
discipline.

De asemenea, în zilele de 1 și 2 Mai 
au fost organizate multe alte concursuri 
și competiții la oină, popice, tenis de 
cîmp, volei, miniboschet, atletism și lup
te libere. (Mișu AVANU). ___ —..

noua cetate a o- 
prilojuite de Ziua 

a celor ce 
au constituit un cald omagiu 

îndrumătorul înțelept 
întregii activități economico-so- 

ma- 
mun- 
sindi-

(Continuare in pag. a 8-a)
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După medalia de aur și cea 
de argint de la lupte 

greco-romane

La Campionatele
europene de lupte

libere, două
noi medalii: argint
VASILE IORGA și
bronz LADISLAU

ȘIMON
Citiți amănunte în pag. a 8-a



ACTIVITĂȚI DIVERSIFICATE, FINALELE „CROSULUI TINERETULUI", DE LA DEVA

LA NIVELUL ASOCIAȚIILOR SPORTIVE O ELOCVENTĂ DEMONSTRAȚIE
Interviu cu tovarășul ANDREI VOILEANU, secretar al Comitetului

județean Ialomița al P. C R..
In acțiunea vastă de traducere 

In viață a programului adoptat de 
cel dc-al XI-lea Congres al Parti
dului Comunist Român, educației 
fizice îi revin sarcini de mare im
portanță. îndreptată spre ridica
rea gradului eficienței muncii pro
ductive și spre fortificarea sănă
tății tinerei generații, activitatea 
sportivă de masă a înregistrat pro
grese simțitoare și in județul Ia
lomița.

Pe marginea acestor probleme, 
precum și despre măsurile ce tre
buie luate pentru aducerea la în
deplinire a indicațiilor cuprinse în 
Mesajul tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU adresat participanți- 
lor la Conferința pe țară a miș
cării sportive am purtat, recent, o 
convorbire cu tovarășul Andrei 
Voileanu, secretar al Comitetului 
județean Ialomița al P.C.R., pre
ședintele C.J.E.F.S.

„Preocuparea noastră centrală — 
ne-a spus interlocutorul — a con
stituit-o realizarea unui sistem de 
activități de masă diversificate, 
care să se desfășoare cu continui
tate și să contribuie in mod activ 
la menținerea sănătății oamenilor, 
la creșterea capacității lor de mun
că. In acest sens, Comitetul jude
țean ai P.C.R. a elaborat o hotărire 
proprie, pe baza măsurilor prevă
zute in documentul Plenarei C.C. 
al P.C.K. din februarie—martie 
1973. Făcînd un bilanț a ceea ce 
s-a realizat pină acum, se poate 
aprecia că centrul de greutate al 
activităților sportive de masă a fost 
transferat, in majoritatea asocia
țiilor, Ia nivelul atelierelor, secți
ilor, sectoarelor, claselor, anilor de 
studii și al satelor. Ținind seama 
de specificul său de muncă, aproa
pe fiecare asociație și-a organizat 
un campionat intern, disciplinele 
fiind alese in funcție de preferin
țele oamenilor și de baza materia
lă existentă. In același timp, am 
avut in vedere ca ia .Cupa tine
retului** și complexul polisportiv 
.Sport și sănătate** să fie angre
nați un număr cit mai mare de 
participanți. Numai in anul 1974 
ia cele două mari acțiuni eu ca
racter republican au fost prezenți 
peste 100 000 de tineri din județul 
nostru, baza constituind-o Întrece
rile și manifestările la nivelul a- 
sociațiilor. Separat, cu ocazia, du
minicilor sportive și a excursiilor 
și drumețiilor, alți peste 40 000 de 
tineri au fost angrenați in prac
ticarea exercițiilor fizice.

Avem și un calendar cu compe
tiții cc se dispută pină la faza ju
dețeană, dar și acesta construit pe 
disciplinele pe care dorim să le 
dezvoltăm in viitor : fotbal, hand
bal, volei și atletism, întreceri in 
care sint angrenate zeci de echipe. 
După părerea noastră, și această 
formă se constituie intr-o largă 
întrecere de masă. Adăugind aces
tora și faptul că anul trecut peste 
8 000 de copii au învățat să inoate, 
ni se înfățișează un tablou cuprin
zător al unui bilanț care ne satis-

■EH3EEBB DEBUTUL MÎNJILOR
Apariția mînjilor în probele pu

blice — inaugurată duminică prin 
tradiționalele curse ale „Băieților4* 
și „Fetelor44 — fortifică substanțial 
valoarea reuniunilor din restul sta
giunii.

Elementele care au debutat au 
produs, în genere, o frumoasă Im
presie, Îndeosebi prin Diascop, care 
a înscris un prim record, situat al 
patrulea In ierarhia palmaresului 
probei din ultimii 25 de ani. Firește, 
isprava nu e semnificativă. Dar. în 
configurația cursei ea rămîne pro
mițătoare.

Merituos șl foarte spectaculos a 
cîștigat Tartan semiclasicul premiu

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ:
NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA PRONOEXPRES DIN 30 A- 

PRILIE 1975
FOND GENERAL DE CÎȘTIGURI: 

2.456.961 lei din care 1.784.182 lei re
port

EXTRAGEREA I ; 41 9 20 26 .35 1
EXTRAGEREA a II-a: 6 36 11 19 4

ClȘTIGURILE TRAGERII EXTRA
ORDINARE PRONOEXPRES A 
„PRIMĂVERII44 DIN 20 APRILIE 1975

FAZA I : Categoria A : 1 variantă 
10" o a 7.000 lei ; cat. B : 15,05 va
riante a 9.236 lei din care o ex
cursie în URSS sau R. D. Germană 
la alegere plus diferența în nume
rar ; cat. C : 97,75 a 1.422' lei ; cat. 
D : 4781,80 a 60 lei.

FAZA a II-a : Categoria 2 : 3,50 
variante a 29.884 lei din care , o ex
cursie în Italia plus diferența în 
numerar : cat. 3 : 29,60 a 3.534 lei ; 
cat. 4 ; 83,45 a 1.253 lei ; cat. 5 :

Pag.a2*a Sportul

presedintele C. J. E. F. S.
face, dar nu in măsură să ne mul
țumească pe deplin".

Președintele C.J.E.F.S. Ialomița 
z-a referit, apoi, ținind seama de 
specificul județului, la acțiunile 
sportive de masă pentru locuitorii 
comunelor și satelor : „Pentru a 
se asigura și aici continuitate, și 
urmărind organizarea unor acțiuni 
care să împletească manifestările 
culturale cu acelea sportive, 
CJ.E.F.S., in colaborare cu ceilalți 
factori, a instituit festivalul „Du
minicilor cultural-sportive in cir
cuit". Cu aceste prilejuri au loc 
concursuri de recitări și de coruri 
patriotice, precum și demonstrații 
și întreceri la diferite discipline 
sportive".

Răspunzînd unei întrebări legate 
de preocupările C.J.E.F.S. pentru 
activitatea de performanță, tova
rășul Andrei Voileanu ne-a de
clarat : „Trebuie să spunem că re
zultatele — raportate la dezvoltarea 
economică și socială a județului, 
la condițiile ce ne sint create — 
nu ne satisfac, deși avem titluri 
și recorduri republicane, un mare 

«•număr de sportivi legitimați. Dar 
ne aflăm pc un drum bun. In ca
drul celor 3 școli sportive cu sec
ții de atletism, al celor două școli 
generale cu clase speciale de atle
tism, in cadrul Centrului de fotbal 
pentru copii și juniori de la Slo
bozia se muncește cu interes și 
pricepere. Sperăm ca intr-un vi
itor nu prea indepărtat aceste pe
piniere să înceapă să rodească".

Continua îmbunătățire a activi
tății sportive de masă și de per
formanță, adoptarea unui stil de 
muncă operativ și eficace, găsirea 
unor metodologii de lucru viabile, 
receptive la tot ce este nou, ridi
carea permanentă a nivelului ide
ologic și profesional al activiștilor 
C.J.E.F.S. — idei desprinse cu cla
ritate din Mesajul tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU — toate 
acestea au făcut obiectul cîtorva 
precizări ale interlocutorului nos
tru : „Vom adopta in continuare 
forme simple, accesibile și atrac
tive pentru ca activitatea sportivă 
să-și sporească și mai mult carac
terul de masă. Vom lua măsuri ca 
toate organizațiile cu atribuții in 
mișcarea sportivă să-și mărească 
contribuția Ia cuprinderea și an
trenarea întregului tineret din ju
dețul nostru, din școli, întreprin
deri, instituții și de la sate in 
practicarea exercițiilor fizice. Or
ganele și organizațiile de partid — 
așa cum au procedat îndeosebi 
după apariția Hotăririi Plenarei 
C.C. al P.C.R. din februarie—mar
tie 1973 — vor continua să anali
zeze periodic și să îndrume per
manent activitatea sportivă din ju
dețul Ialomița, cerință subliniată 
pregnant in Mesajul tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU. Ne vom 
preocupa și mai intens de educa
rea politică și cetățenească a spor
tivilor și de cultivarea in rindul 
acestora a principiilor eticii și e- 
ehității socialiste".

I. G.

al Păcii, conflrmînd integral linia 
evoluțiilor ascendente din acest an, 
care-1 situează, cum am mai scris, 
printre fruntașii generației sale.

REZULTATE TEHNICE : cursa I : 
Jalina (S. Onache) 41,3, Sipica, sim
plu 2, ordinea 31 ; cursa II : Hema- 
toza (V. Gheorghe) 32,5, Fidelina, 
simplu 7, Event 15, ordinea 97; cursa 
III : Oportun (Marinescu) 32,1 Fri
zura, simplu 2, event 34. ordinea 
18 ; cursa IV : Spartan (G. Grigo- 
re) 34,7, Frîu, simplu 6, event 22, 
ordinea 38 ; cursa V : Floria (N. Sl- 
mion) 32,3. Copila, Creol, simplu 2, 
event 8, ordinea 11, triplu clștigă- 
tor 37, ordinea triplă 48 ; cursa VI s

192.65 a 543 lei; cat. 6 : 6337,55 a 40 
lei.

FAZA a in-a : Categoria H : 5,60 
variante a 5.000 lei din care o ex
cursie în U.R.S.S. sau R. D. Ger
mană la alegere și diferența în nu
merar ; cat. I : 22,25 a 1 000 lei ; cat. 
D : 941,35 a 60 lei.
ClȘTIGURILE TRAGERII LOTO 

DIN 25 APRILIE 1975
EXTRAGEREA I : Categoria 1: 1 

variantă 25% a 50.000 lei și 1 va
riantă 10% a 20.000 lei ; cat. 2 : 2,60 
a 20.203 lei ; cat. 3: 24,15 a 2.175 lei; 
cat. 4 : 27,95 a 1.879 lei ; cat. 5 :
128.65 a 408 lei ; cat. 6 : 275,80 a 
190 lei. REPORT CATEGORIA 1 : 
667.502 lei

EXTRAGEREA a II-a : Categoria 
B : 2 variante 25% a 9.308 lei și 5 
variante 10% a 3.723 lei ; cat. C : 
7,& a 4.743 lei ; cat. D : 19,45 a
1.914 lei ; cat. E : 65,75 a 566 lei ; 
cat. F : 153,75 a 242 lei; cat. X; 
2 195,70 a 100 lei. REPORT CATEGO
RIA A: 324.388 lei.

Cîștigul de 50.000 lei a revenit Iui 
ON1ȘOR TRAIAN din Zagra Bistri- 
ta-Nă£ăud.

A VITALITĂȚII SPORTULUI DE MASĂ
A VIII-a ediție a „Crosului ti

neretului" — cea mai mare com
petiție sportivă de masă, organi
zată de Comitetul Central al 
U.T.C., în colaborare cu U.G.S.R. 
și C.N.E.F.S. — s-a Încheiat, in 
ziua de 2 mai, la Deva. Dedicate 
zilei de 1 Mai, finalele impresio
nantei întreceri atletice, cu 3 mi
lioane de participanți Ia etapele 
de masă, s<tu bucurat de un fru
mos succes, de un cadru sărbăto
resc, la realizarea căruia a con

lnaintea startului, finalista „Croiului tineretului* av participat la o frumoasă festivitate de deschidere • 
competiției. Foto : Vasile CÎRDEI — Sibiu

tribuit, practic, Întreaga populație 
a străvechiului municipiu...

Sus, pe zidul dinspre oraș al 
cetății, pe un panou de 30 de me
tri in lungime și 3 metri în lăți
me, era înscris : „Crosul tinere
tului — 1975“ Tricourile și meda
liile de campioni și încă vreo 20 
de trofee (o copie după celebra 
statuie a lui Paavo Nurmi, tur
nată în bronz, impresionantă prin 
dimensiuni și reușita execuției, 
mari cupe de cristal, plachete, fa
nioane etc.) au fost expuse in; 
tr-o vitrină din centrul orașului, 
astfel că ele singure erau grăi
toare pentru amploarea competi
ției. Afișe mari, „fluturași** și 
încă multe forme propagandistice 
informau și invitau, totodată, pe 
localnici să ia parte la această 
sărbătoare a tineretului. Și trebuie 
să mărturisim că — deși a plouat 
torențial — bulevardul dr. Petru 
Groza, locul traseelor crosului, a 
cunoscut o animație cum rar s-a 
văzut în Deva. în plus, in bal
coanele și pe terasele clădirilor 
învecinate bulevardului*— sute și

Prognoza (I. Oanâ) 32, Vîltava, 
simplu 3, event 14, ordinea 77, triplu 
cîștigător 208 ; cursa VII : Tartan 
(D. Toduță) 28,7. Hăullt, Cravașa, 
simplu 8, event 48, ordinea 29, or
dinea triplă 165 ; cursa VIII : Hatîr 
(Gr. Nica) 30,8, Odiseu, simplu 2, 
event 70, ordinea 289, triplu cîștigâ- 
tor 180 ; cursa IX : Diascop (N. 
Gheorghe) 36,8. Tub, simplu 1, event 
31, ordinea 11. Pariul austriac ridi
cat la suma de lei 25 154 a fost 
cîștigat de o combinație cu șapte 
cai a lei 12 577 și de 15 combinații 
a șase cal a lei 838 fiecare.

Niddy DUMITRESCU

NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA LOTO DIN 2 MAI 1975

Fond general de clștiguri : 544.890 
lei.

EXTRAGEREA I : 89 83 2 76 3 79 
34 42 63

EXTRAGEREA A II-A : 58 53 87 
19 84 13 80 74 86.

Plata cîștlgurllor va începe In Ca
pitală de la 13 mai pină la 2 iulie, 
In țară de la 17 mal pină la 2 iulie 
1975 inclusiv ; prin mandate poștale 
Incepînd de la 17 mai 1975.

Așa arată o variantă cu 13 rezul
tate exacte la concursul Pronosport, 
etapa din 4 luai 1975

I. F.C. Gal.—Chimia Rm Vilcea 1
II. Dinamo—F.C. Constanța X

III. F.C.M. Reșița—Jiul 1
IV. A.S.A.—„U“ CIuj-Napoca 1
V. St. roșu—Politehnica Iași 1

VI. F.C. Argeș—Poli Timișoara 1
vil. C.F.R.—Olimpia S.M. 1

VIII. U.T. Arad—Sp. studențesc 2
IX. Lazio—Fiorentina 1
X. Internazipnale—Lanerossi X

XI. Varese—Milan 2
XII. Torino—Napoli X

XIII. Sampdoria—Roma X
Tond general de ciștlgurl 364 873 

lei, . _____  

sute de spectatori ! Cinematogra
fia și televiziunea au imortalizat 
pe pelicule aceste scene, astfel că 
ele vor rămîne mărturie a inte
resului enorm pe care o mare 
competiție sportivă de masă il 
poate trezi.

în această atmosferă a avut loc, 
la ora 9, festivitatea de deschi
dere, desfășurată în prezența to
varășului Ioachim Moga, prim-se- 
cretar al Comitetului județean 
Hunedoara al P.C.R., a celorlalți 

membri ai secretariatului comite
tului județean de partid, a repre
zentanților organizațiilor cu atri
buții in mișcarea sportivă, a con
ducătorilor de întreprinderi și in
stituții. Primul secretar al Comi
tetului județean Hunedoara al 
U.T.C., tovarășul Ionel Lazăr, a 
prezentat raportul tovarășului Ioa
chim Moga, care a rostit apoi cu- 
vintul de deschidere. A avut Ioc, 
în continuare, un cros de masă 
cu 3 000 de tineri și tinere din mu
nicipiul Deva și din județul Hu
nedoara.

Mulți dintre cei aproape 500 de 
concurenți prezenți la finale au 
luat parte și la ediții preoedente 
ale „Crosului tineretului", iar u- 
nele școli, cum ar fi Liceul „Ni- 
colae Bâlcescu" din Craiova, și-au 
adjudecat titluri de campioni atit 
la ediția din acest an, cit și la 
ediția a VlI-a, care s-a disputat în 
1974 la București.

Desfășurate la puțin timp după 
încheierea Conferinței pe țară a 
mișcării sportive, finalele „Crosu
lui tineretului" au reprezentat o 
remarcabilă manifestare de ade
ziune la înaltele idei cuprinse in 
Mesajul adresat de tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU partici- 

LOCURI LA ODIHNA PE LITORAL!
OFICIILE JUDEȚENE DE TURISM din întreaga țară oferă bilete 

la odihnă, pentru petrecerea concediului în toate stațiunile de pe 
litoral, în serii de 6 sau 12 zile, pentru perioada 14 mai — 30 

â iunie, cu oazare în hoteluri.

Tarifele sint reduse față de perioada următoare.

Posesorii biletelor de odihnă obținute prin OFICIILE JUDEȚENE 
Ș DE TURISM beneficiază de reducere cu 50% la tariful de transport 
g pe C.F.R.
g
g Procurarea acestora se face la sediile tuturor OFICIILOR JUDE- 

ȚENE DE TURISM din țară șî la filialele intreprinderii de turism, 
hoteluri și restaurante din București. (PUBLITURISM)

Hotelul „Onix" din stațiunea Aurora

panților la lucrările forumului 
sportiv, acelea ca prin sport ti
neretul, toți oamenii muncii, să 
se fortifice pentru ca energiile și 
capacitățile lor creatoare să fie 
cit mai bine valorificate în acti
vitatea economică, în obținerea de 
rezultate tot mai bune la învă
țătură.

Rezultate tehnice. Fete, 15—1G 
ani : 1. Maria Radu (Dolj), 2. Li- 
via Boita (Cluj), 3. Viorica Bobu- 
țan (Botoșani): 17—19 ani : 1. An-

«el* Cotuna (Hunedoara), 2. 
Gheorghița Pleșca (Vilcea), 3. Ște- 
fania Staicu (Dolj) ; peste 19 ani :
1. Paraschiva Slabu (Hunedoara),
2. Elena Nedelcu (Hunedoara), 3. 
Petruța Puriț (municipiu) Bucu
rești) ; băieți, 15—16 ani : 1. Ga
briel Drâgan (Timiș), 2. Nicolae 
Manciu (Caraș-Severin), 3. Teo
dor Ilieș (Maramureș); 17—19 ani:
1. Alexandru Sida (Hunedoara),
2. Ilie Mistrică (Prahova), 3. Ioan 
Mărcuț (Cluj) ; peste 19 ani *. 1. 
Atila Colomban (Timiș), 2. Sam
son Bogdan (ostaș, municipiul 
București), 3. Jeno Covaci (ostaș, 
municipiul București). (Primii cla
sați la fiecare categorie au fost 
declarați campioni pe tară ai 
„Crosului tineretului').

Cu același prilej a avut loc și 
un cros al vet rănilor. La start 
au fost prezenți foști campioni 
republicani și balcanici. Mulți 
dintre ei, printre care Mihai Ba- 
baraica, Traian Pctc.u, Ferdinand 
Moscovici, Gheorghe Biro și alții 
au demonstrat o mare vitalitate. 
Radu Ioniță, la cei 63 de ani ai 
săi, a alergat cu sprinteneala u- 
nui tinăr. Pe primul Ioc în crosul 
veteranilor s-a situat Gh. Biro,

I. GAVRILESCU



SĂRBĂTORIREA ZILEI DE 1 MAI
ADUNAREA POPULARĂ DIN CAPITALĂ In întreaga tară, numeroase

(Urmare din pag. 1)

poporul nostru îl întîmpină și îl 
cinstește angajat plenar în înfăp
tuirea Programului edificării so
cietății socialiste multilateral dez
voltate și al înaintării țării spre 
comunism, adoptat de Congresul al 
XI-lea al partidului. în realiza
rea acestui măreț obiectiv, 1 Mai 
1975 reprezintă un moment de rod
nic bilanț.

Clasa muncitoare, întregul nos
tru popor își reafirmă — și cu 
acest prilej solemn — hotărîrca de 
a milita neabătut pentru triumful 
cauzei socialismului și comunismu
lui, pentru eliberarea tuturor celor 
ce muncesc de sub jugul exploa

MASA TOVĂRĂȘEASCA OFERITĂ
DE C.C.

(Urmare din pag. 1)

Mihai Dalea, Mihai Gere, Nicolae 
Giosan, Ion Ioniță, Vasile Patilineț, 
loan Ursu. Tovarășii din conduce
rea de partid și de stat au venit 
împreună cu soțiile.

Au participat tovarășii Santiago 
Carrillo, secretar general al Parti
dului Comunist din Spania, și 
Anselmo Sule Candia, președintele 
Partidului Radical din Chile, care 
sărbătoresc ziua de 1 Mai în țara 
noastră.

Au luat parte membri ai Comi
tetului Central al Partidului Co
munist Român, ai Consiliului de 
Stat și ai guvernului, veterani ai 
mișcării muncitorești din țara 
noastră, conducători ai instituțiilor 
centrale și organizațiilor obștești, 
fruntași în muncă, generali și ofi
țeri superiori, oameni de știință, 
artă și fultură, activiști de partid 
și de stat.

Primit cu îndelungi aplauze, a 
luat cuvîntul tovarășul Nicolae 
Cea ușescu.

Cuvintarea secretarului general

SPECTACOLUL FESTIV
DIN SALA PALATULUI REPUBLICII

Cu prilejul adunării populare, 
pe scena Sălii Palatului are loc 
un spectacol omagial, in deschi
derea căruia corurile reunite into
nează cintecul „1 Mai", de Cipriăn 
Porumbcscu.

Grupuri de siderurgiști, chimiști, 
electroniști, mineri iși dau mîinile, 
alcătuind un basorelief viu ce sim
bolizează solidaritatea internațio
nală a tuturor oamenilor muncii ; 
dansatori sugerează, printr-o am
plă mișcare coregrafică, munca a- 
vintată ce se desfășoară astăzi, pe 
întreg cuprinsul tării, pentru în
făptuirea programului de edificare 
a societății socialiste multilateral 
dezvoltate, pentru înaintarea pa
triei noas re spre comunism. In tot 
acest timp, pe ecranul ce domină 
scena apar imaginile vii și eloc- 
ventq_ ale acestei activități labori
oase.-'- Ca un leit-motiv, memoria 
peliculei îngemănează cu fiecare 
moment reprezentativ al muncii 
scene elocvente din vizitele tova
rășului Nicolae Ceaușescu, momen
te care atestă că, la bine ca*și la 
greu, oțelarii, minerii, constructo
rii, lucrătorii ogoarelor. to(i cei ce 
muncesc simt în tot timpul, din 
plin, îndemnul, sfatul, exemplul 
viu al secretarului general al par
tidului.

Este apoi rîndul dansatorilor să 
ilustreze plastic munca și pe cei 
ce o înnobilează zilnic cu noi și 
noi fapte mărețe.

Aceste imagini ce conturează 
elocvent peisajul grandios al Ro
mâniei contemporane sînt însoțite 
de cintece revoluționare, care, 
amintind drumul eroic al clasei 
noastre muncitoare, condusă de 
comuniști, spre mărețele împliniri 
de astăzi, subliniază că jertfele din 
anii grei ai asupririi n-au fost za
darnice.

Imaginile prezentului luminos 
revin din nou in versuri, cintec, 
joc, în secvențe filmate. Pe ecran 
apar succesiv uzine, baraje, fur
nale, hidrocentrale, combinate chi
mice. ogoare în rod, ilustrind in
chip grăitor drumul parcurs de
țara noastră în ultimii zece ani,
potențialul ei material și spiritual 
in continuă creștere. Dind glas a- 
cestor imagini, crainicul rostește 
cu mindrie versuri înaripate de 
noul chip al pământului românesc :

Num m răslimpu-acesta Dece
niul Ceaușescu / Firesc ca orice 
nume pe care-I dă poporul / Cînd 
spunem Ceaușescu noi înțelegem 
țara / Și cînd rostim rodire tot 
el ne este-n gînd / Iar dragostea 
aceasta de Omul-primăvară / E"te 
sentiment politic spre viitor vi- 
briud. 

tării și asupririi, pentru o lume 
mai bună și mai dreaptă, o lume 
a păcii, progresului, prieteniei și 
colaborării între națiuni.

Adunarea populară a fost deschi
să de tovarășul Gheorghe Cioară, 
membru al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., prim- 
secretar al Comitetului municipal 
București al P.C.R., primarul gene
ral al Capitalei, care a spus :

„Sărbătorim astăzi 1 Mai, Ziua 
solidarității internaționale a celor 
ce muncesc, într-o atmosferă de 
elan creator în care întregul nostru 
popor își consacră toate forțele, ta
lentul, priceperea și puterea de 
muncă înfăptuirii hotărîrilor istori
ce adoptate de Congresul al XI-lea 
al P.C.R. pentru făurirea societății 
socialiste multilateral dezvoltate pe

AL P.C.R.
al partidului a fost subliniată, în 
repetate rînduri, cu puternice a- 
plauze de cei prezenți — expresie 
a sentimentelor de profundă dra
goste, stimă și prețuire pe care 
toți oamenii muncii, întregul nos
tru popor le poartă secretarului 
general al partidului, pentru neo
bosita sa activitate închinată cau
zei socialismului și comunismului, 
a libertății, bunăstării și fericirii 
patriei, pentru triumful cauzei pă
cii și socialismului in Întreaga 
lume.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, to
varășa Elena Ceaușescu, ceilalți 
membri ai conducerii de partid și 
de stat au ciocnit o cupă de șam
panie cu veteranii mișcării comu
niste și muncitorești, cu activiștii 
de partid și de stat, care au urat 
secretarului general al partidului 
ani mulți de viață, sănătate, pu
tere de muncă în slujba îndepli
nirii marilor idealuri de libertate, 
pace și bunăstare ale poporului 
român, ale întregii omeniri.

Masa s-a desfășurat într-o at
mosferă tovărășească, de caldă 
prietenie.

Astăzi, prin politica sa interna 
și externă, România se afirmă tot 
mai mult ca un membru activ al 
comunității internaționale, aducln- 
du-și o contribuție de seamă la 
soluționarea celor mai arzătoare 
probleme care confruntă lumea 
contemporană, la instaurarea unei 
noi ordini politice și economice in
ternaționale. Cel mai demn mesa
ger al nobilelor gînduri de pace și 
colaborare pe care le nutrește 
poporul român — tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a purtat in acest dece
niu solia țării pe toate meridia
nele Pământului, făclnd să crească 
nemăsurat prestigiul României so
cialiste în lume. Imagini ale vizi
telor de prietenie ale președinte
lui României conturează cu o pu
ternică forță evocatoare itinerariul 
grandios, de-a lungul anilor, pe 
toate meridianele globului, al to
varășului Nicolae Ceaușescu, ac
tivitatea sa neobosită pusă în sluj
ba înălțătoarelor idei ale păcii și 
colaborării, puternica sa persona
litate politică in lumea contempo
rană.

întregul spectacol închinat săr
bătorii muncii este străbătut de 
un puternic optimism, de încrede
rea nestrămutată a poporului in 
politica partidului, strălucit expri
mată în documentele programatice 
ale celui de-al XI-lea Congres, in 
viitorul comunist al țării, consti
tuie un vibrant omagiu adus 
partidului, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. In acordurile cinlecu- 
lui „PARTIDUL, CEAUȘESCU, 
ROMANIA", ecranul rememorează 
momentele înălțătoare pentru în
treaga națiune ale alegerii și în
vestiturii tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în înalta funcție de pre
ședinte al României socialiste.

Versuri inspirate dau glas sen
timentelor de profundă stimă și 
recunoștință pe care întregul popor 
le nutrește față de partid, față de 
secretarul său general.

Participanta la adunare ovațio
nează puternic pentru partid și se
cretarul său general, scandind mi
nute in șir „CEAUȘESCU — 
P.C.R. !", „CEAUȘESCU și PO
PORUL !“

La încheierea spectacolului, ar
tiștilor le-a fost oferit un coș cu 
flori din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și a tovarășei Elena 
Ceaușescu.

Adunarea populară consacrată 
sărbătoririi zilei de 1 Mai ia sfirșit 
prin intonarea de către cei pre
zenți a Imnului revoluționar de 
luptă al clasei muncitoare — ..In
ternaționala".'

(Agerpres) 

pămîntul României și înaintarea 
spre comunism.

Vă rog să-mi permiteți să folo
sesc acest prilej pentru a saluta, în 
numele comuniștilor, al tuturor lo
cuitorilor Capitalei, cu deosebită 
stimă și respect, pe cel mai iubit 
și devotat fiu al poporului nostru, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România.

Salutăm, de asemenea, pe ceilalți 
tovarăși din conducerea partidului 
și statului nostru.

Ne exprimăm deosebita satisfac
ție pentru participarea la adunarea 
noastră, ca simbol al trainicelor le
gături de prietenie și solidaritate 
internaționalistă pe care le au țara 
și poporul nostru, a tovarășilor 
Santiago Carrillo, secretar general 
al Partidului Comunist din Spania, 
și Anselmo Sule Candia, președin
tele Partidului Radical din Chile, 
precum și a altor delegații do peste 
hotare, cărora le adresăm salutul 
nostru frățesc și le urăm, cu prile
jul acestei sărbători, izbînzi cit mai 
mari în lupta pentru pace, liber
tate și progres social, pentru prie
tenie și colaDorare între toate po
poarele lumii".

în cadrul adunării populare, con
sacrată sărbătoririi zilei de 1 Mai, 
a luat cuvîntul tovarășul Gheorghe 
Pană, membru al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., 
președintele Consiliului Central al 
Uniunii Generale a Sindicatelor din 
România.

Un grup de pionieri, îmbujorați 
de emoție, urcă, apoi, în lojile ofi
ciale și oferă tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, tovarășei Elena 
Ceaușescu, celorlalți tovarăși din 
conducerea de partid și de stat, 
buchete de flori, prinos al recunoș
tinței și dragostei pe care o poartă 
copiii patriei partidului, secretarului 
său general. Pionierii oferă, de a- 
semenea, flori tovarășilor Santiago 
Carrillo și Anselmo Sule Candia.

FESTIVALUL SPORTULUI SI AL TINEREȚII
• însemnări in Parcul Herăstrău din Capitală

Pe apele lacului Herăstrău, o frumoasă „Paradă a ambarcațiunilor"
Parcul Herăstrău... 2 Mai, Ziua 

tineretului...
...Animație pe aleile complexu

lui comercial „Debarcader". Peste 
200 de elevi și eleve din toate 
sectoarele se pregătesc să ia star
tul în întrecerea de cros. „Doresc 
foarte mult să mă clasez pe un loc 
fruntaș 1“ — auzim pe unul din 
sportivi adresîndu-i-se unui coleg. 
Peste puțină vreme aveam să-I 
recunoaștem pe Constantin Righel, 
elev la Liceul de mecanică 8, ca
re a reușit să Se impună, după o 
luptă strînsă, în 'fața principalilor 
săi adversari : Vasile Geargescu, 
de la același liceu, și Dumitru Sa
va, de la Liceul de mecanică 18. 
Nici fetele nu s-au lăsat mai pre
jos, disputîndu-și șansele cu mul
tă ardoare. Gabriana Tache (Lie. 
chimie 1). Miliacla Georgescu (Șc. 
ped. educatoare) și Valeria Bucur 
(Lie. hid. chimie) au fost cele mai 
bune.

...Pe suprafața lacului și-a făcut 
apariția „flota". A început „Pa
rada ambarcațiunilor". Peste 200 
de bărci de toate tipurile plutesc 
maiestuoase, oferind un frumos 
spectacol celor aflați pe mal. E- 
chipaje de la 11 cluburi și asocia
ții din Capitală demonstrează fru
musețile acestei discipline sportive, 
în care sportivii noștri fruntași au 
atins o înaltă măiestrie.

...Standurile poligonului de tir 
sînt supraaglomerate. Reprezentan
ții fiecărui sector sînt dornici să-și 
demonstreze precizia. Ploaia mă
runtă constituie un adversar în 
plus. Fiecare foc este pregătit cu 
grijă. Fiecare „decar" este primit 
cu satisfacție. S-au detașat cei din 

de
pășit pe cei din Sectorul 4 (305 p)

ÎNTRECERI Șl ACȚIUNI SPORTIVE
In întreaga țară au avut Ioc nu

meroase competiții dedicate Zilei so
lidarității internaționale a celor ce 
muncesc. Iată amănunte sosite în a- 
ceste zile la redacție :
• In organizarea Consiliului oră

șenesc peniiu educație fizică și sport 
Mizil a avut loc un cros, la care 
au participat peste 800 de tineri și 
tinere din localitate. Printre frun
tașii competiției s-au numărat : Ma
ria Ghidia, Viorel Mutu, Nicolae Pir- 
vu de la Liceul teoretic. Marian Vlad 
de la Șc. gen. 2, Doina Bustea. Mo
nica Avram de la Șc. gen. 1. (A.
VASILESCU — coresp.).
• In cinstea zilei de 1 Mai, la 

asociația sportivă Letca din Bacău 
s-a desfășurat un atractiv concurs 
de șah, la care au luat parte 40 de 
sportivi. Cîștigătorllor — Victor Blă- 
nuță șl Angela Fulga, ambii repre
zentanți al gazdelor — 11 s-a înmî- 
nat „Cupa 1 Mai44. (S. NENIȚA — 
coresp.).
• Automobiliștii din Drobeta Tr. 

Severin, Balș, Timișoara și Reșița 
au participat la o interesantă între
cere auto, desfășurată sub egida fi
lialei A.C.R. și a C.S.M. Reșița, de
dicată zilei de 1 Mai. Pe primele 
locuri s-au clasat Gh. Mihai (C.S.M.) 
și Mihai Cioarec (MEVA), la Indi
vidual și MEVA Drobeta Tr. Seve
rin, pe echipe. (D. GLAVAN — 
coresp.).
• Pe bazele sportive din Timișoara 

s-au desfășurat numeroase întreceri 
dotate cu „Cupa 1 Mai44. Pe Bega, a- 
matorii canotajului .academic au ur
mărit dispute dîrze, printre ciștigă- 
tori aflîndu-se Filigonia Doll (C.F.R.), 
Carmen Vlăduceanu, Hilda Iorgovan, 
Ion Filigean. Elisabeta Kiss, Roza
lia Laza (Politehnica). Ovidiu Adjo- 
ca, Radu Popescu (Școala sportivă). 
Cei mai tineri judoka s-au întrecut 
în sala de sport a Casei pionierilor, 
învingători : Francisc Toth. Dumitru 
Valorică, Cornel Grosav, Dieter 
Stockl, Vlad Kolar, Alexandru Pop, 
Iubitorii natației și-au dat întîlnlre la 
bazinul „Industria linii44, probele fiind 
cîșligate de Simona Călinescu (Șc.

și Sectorul 1 (350 p). Dar, cum ori
ce concurs își arc evidențiații săi, 
notăm numele Floriei Nabetide și 
al lui Gheorghe Băbeanu, ambii cu 
82 p.

...Boxeri de la Steaua, Dinamo, 
Metalul, Voința și Rapid oferă la

Numeroși tineri s-au întrecut intr-o atractivă competiție de cros.
Fotografii de V. BAGEAC

Teatrul de vară o reușită demon
strație. Recunoaștem printre ei pe 
fostul campion european Aurel 
Dumitrescu, pe Mihai Ploieșteanu, 
Marin Peia, Dumitru Loloț, Dumi
tru Petrupavlovschi. Spectatorii 
le-au urmărit evoluțiile cu aceeași 
pasiune cu care sînt privite, din- 
totdeauna, meciurile de box. Și 
aplauzele Ia scenă deschisă n-au 
lipsit. 

gen. 22), Carmen Alexe, Gabriela 
lenășuțu (Șc. gen. l(i), Agili Gross 
(Șc. gen. 4), Ovidiu Călinescu (Șc. 
gen. 22), Alexandru Toth (Lie. 2), 
Ladislau Gross (Șc. gen. 4). (P. AR
CAN — coresp. județean).

O La Tg. Muweș, atenția iubltorllou 
sportului a fost reținută de compe
tițiile de fotbal, șah, orientare tu
ristică, lupte și altele. Printre evi- 
dențiați s-au aflat echipele de la 
IiVlAlEX, Azomureș, precum și spor
tivi ca Maria Preda, Ileana Matyas, 
de la Textila, Gh. Orban și L. Szom- 
bat, de la Mobila. (L PAUȘ — co
resp. județean).
• Stadioanele „Corvinul44 și „Con

structorul-4 din Hunedoara, „Minerul"^ 
din Teliuc și Ghelar au cunoscut în 
aceste zile efervescența unor tine
rești întreceri sportive. Constructo
rii, siderurgiștii si minerii și-au dis
putat întîietatea lă fotbal, volei, po
pice și atletism, iar peste 4 000 da 
sportivi au luat parte la un cros. 
Printre cîștlgători amintim pe Adela 
Prlp (Lie. 2), Lucia Andrei (Șc. gen. 
nr. 8), Vaier Bulgaru (Lie. 2) și Mir
cea Pelin (Șc. gen. nr. 8). (I. VLAD — 
coresp.).
• în municipiul Tecuci, precum și 

în comunele Independența, Cudalbi, 
Pechea, Tudor Vladimirescu, Berești 
și Tg. Bujor au avut loc interesante 
întreceri de handbal, volei, fotbal și 
cros. Diverse concursuri populare 
s-au mai desfășurat în cadrul ser
bărilor cîmpenești de la pădurile Ha
nul Conachi, Bănoasa, Buciumeni, 
Rediu șl Popasul Viilor. (T. SIRIO- 
POL — coresp. județean).
• în orașul petrochimiștilor, Gh. 

Gheorghiu-Dej, au avut loc atractive 
dispute la multe discipline sportive. 
Dintre acestea amintim întrecerile da 
handbal, fotbal, gimnastică. lupte, 
care au fost urmărite de numeroși 
spectatori. Pe tabloul de onoare al 
învingătorilor și-au înscris numele, 
printre alții, Magdalena Birte și C. 
Ține la cros, Petronela Costandache 
și Al. Ostroveanu la tenis de masă. 
Viorica Olaru și I. Dumitrescu la 
șah. (Gh. GRUNZU — coresp.).

Au urmat judoka de la Olim- 
pia-ConstruetoruI, Școala sportivă 1 
și Școala sportivă 2. S-au execu
tat procedee spectaculoase, care 
i-au încintat pe cei din tribună. La 
fel cum demonstrațiile de karate, 
prezentate de sportivii de la E- 
nergia, au prilejuit din nou, a- 
plauze.

...Ne apropiem de locul unde iși 
dispută intîietatea jucătorii de te
nis de masă. Țăcănitul ritmic al 
mingii este acoperit deseori de ex
clamațiile suporterilor. Protago
niști : Cornel Kusu (Lie. 33), Vio
rel Haidanțu (I.M.G.B.) și Nicolae 
Vocheci (Lie. 33). De altfel ei vor 
ocupa, în ordine, primele trei 
locuri. „Pentru mine, ne spune 
învingătorul, ca și pentru toți ti
nerii, această zi nu este numai un 
prilej de agreabilă destindere, ci, 
in primul rînd. o nouă posibilitate 
de a reflecta la acțiunile viitoare, 
avindu-le reper pe cele trecute. 
Avem răspunderi mari și, în ace
eași măsură, datoria de a le înde
plini cu maximă responsabilitate".

Așadar, în Capitală, ca și în în
treaga țară, prin lăudabilele stră
danii ale organizatorilor au fost i- 
nițiatc numeroase acțiuni și mani
festări sportive cu o largă parti

cipare a tineretului, care au oferit 
concurenților multe momente de 
satisfacție, ce nu se vor uita cu- 
rind.

Emanuel FANTANEANU 
Viorel TONCEANU

Sportul Pog.o3



EC. Galați cedează „lanterna" după... 260 de zile!
• DINAMO A MAI PIERDUT UN PUNCT DIN MARELE SAU AVANS • LA GALAȚI — OPT CARTONAȘE I
• DUDU GEORGESCU — 27 DE GOLURI! — SE APROPIE DE „r—*’* — - ■—««c.tatca

CRAIOVA DOMINATA NET DE STEAUA • SPORTUL f---------- Ț• SPORTUL
GHEATA DE AUR" • UNIVERSITATEA

STUDENȚESC — ALTE DOUA PUNCTE IN DEPLASARE.

REZULTATE TEHNICE
F. C. GALAȚI — CHIMIA 2—1 (0—1)
DINAMO — F. C. CONSTANȚA 3—3 (1—2)
F.C.M. REȘIȚA — JIUL 2—0 (0—0)
Â.S.A. — „U" CLUJ-NAPOCA 2—0 (1—0)
STEAGUL ROȘU —POLI. IAȘI 1—0 (1—0)
F. C. ARGEȘ — „POLI" TIMIȘOARA 2—0 (2—0)
C.F.R. — OLIMPIA 3—1 (1—0)
U.T.A. — SP. STUD. 1—2 (0—1)
Simbătă
STEAUA — UNIV. CRAIOVA 3—0 (1—0)

ETAPA VIITOARE
(miercuri, 14 mai)

F.C. CONSTANȚA — STEAUA (0—2)
F.C. ARGEȘ — U.T.A. (1-3)
OLIMPIA ’ — CHIMIA RM. ViLCEA (0—2)
,,U“ CLUJ-NAPOCA — F.C.M. REȘIȚA (1—2)
SP. STUD. — A.S.A. (0—2)
POLI. TIMIȘOARA — F.C. GALATI (0—1)
UNIV. CRAIOVA — STEAGUL ROSU (0—0)
POLI. IASI — C.F.R. CLUJ-NAPOCA (1—2)
JIUL — DINAMO (1—3)

STEAUA 3(1)
UNIV. CRAIOVA 0(0)

Așa s-a înscris primul gol al Stelei 
planul mai îndepărtat al imaginii) 
plasă.

Derbyul etapei a confirmat doar 
parțial anticipările, deoarece nu
mai una dintre echipe — aceea 
fiind Steaua — s-a prezentat la 
nivelul real al posibilităților sale, 
cealaltă — adică Universitatea Cra
iova — avind o evoluție, mai ales 
în a doua jumătate a partidei, cu 
mult sub așteptări, Îndeosebi pe 
plan ofensiv. In ceea ce-i privește 
pe bucurcșteni, ei ne-au obișnuit 
;— de altfel — ca pe propriul lor 
stadion din Ghencea să joace în
totdeauna bine, să ofere publicului 
spectator întreaga măsură a talen
tului și capacității de care dispun. 
Simbătă, insă, mai mult poate ca 
în meciurile precedente, elevii an
trenorului Teașcă — din rindurile 
cărora s-a distins din nou Dumitru 
— și-au cîștigat frumoase merite 
prin valoroasa lor prestație, prin 
maniera categorică în care s-au 
Impus asupra formației craiovene, 
recunoscută ca un adversar dificil 
pe orice teren. Așa cum o arată și 
scorul final al partidei, de 3—0, 
Steaua a obținut o victorie fără 
drept de apel, dar pentru cei ce 
au urmărit desfășurarea jocului 
'(din tribune sau în fața televizo
rului) a fost limpede că echipa 
bucureșteană putea — cu destulă 
ușurință — să realizeze un succes 
ți mai net. Avem îndeosebi în ve
dere perioada de după pauză, cînd, 
pe lingă cele două goluri marcate 
de lORDANESCU (min. 46, din pe
nalty, in urma unui fault în careu 
comis de Negrilă asupra lui Năs- 
tase) și NASTASE (min. 83, la ca
pătul unei apreciabile acțiuni in
dividuale, in stilul său propriu) 
militarii — surprinzind deseori 
descoperită apărarea oaspeților — 
s-au aflat în cel puțin alte 4—5 
rînduri foarte aproape de concreti
zarea superiorității lor evidente. 
Numai proverbialele ratări în care 
înaintașii stcliști dețin — probabil 
.— recordul, au făcut ca înfrângerea 
campionilor să nu ia proporții.

Este, însă, tot atit de adevărat 
că în prima repriză confruntarea 
dintre cele două echipe a fost în 
general echilibrată. Deși bucu- 
reștenii au luat conducerea prin 
golul înscris (min. 26) de RADU- 
CANU, in urma frumoasei acțiuni

CLASAMENTUL

llm. — 6 din 11 m.

1. DINAMO (1)27 18 4 5 54—25 40
2. A.S.A. (2) 27 15 3 9 38—31 33
3. Univ. Craiova (3) 27 11 8 8 40—26 30
4. F. C. M. Reșița (4) 27 13 4 10 43—35 30
5. Steaua (6) 27 13 3 11 46—32 29
6. Olimpia (5) 27 11 6 10 27—27 28
7. C.F.R. Cluj-Napoca (10) 27 9 9 9 22—24 27
8. F. C. Argeș (11) 27 11 4 12 41—36 26
9. U. T. A. (7) 27 11 4 12 31—32 26

10. Sportul stud. (12) 27 11 4 12 33—36 26
11. „Poli“ Timișoara (8) 27 11 4 12 22—31 26
12. Jiul (9) 27 10 5 12 33—29 25
13. F. C. Constanța (13) 27 9 7 11 29—36 25
14. ,,U“ Cluj-Napoca (14) 27 8 8 11 21—31 24
15. Steagul roșu (17) 27 9 5 13 32—25 23
16. Chimia (15) 27 7 9 11 26—45 23
17. F. C. Galați (18) 27 9 5 13 20—41 23
18. „Poli* lași (16) 27 10 2 15 32—48 22

GOLGETERII 14 GOLURI : Dănilă 
(Politehnica Iași), Mure-
șan (A.S.A. l’g. Mureș)

27 GOLURI : D. Geor- — 1 din 11 m, Oblc-
gescu (Dinamo) — 3 din menco (Univ. Craiova)

VICTORIE CATEGORICĂ

: mingea șutată de Răducanu (in 
a lovit bara și apoi a poposit in 

Foto. S. BACKSY
și a pasci date de fundașul Anghe
lini (după ce tot ei rataseră des
chiderea scorului la citeva zeci de 
secunde de la începerea partidei, 
cînd portarul Purcaru a avut o 
intervenție salutară la pătrunde
rea lui lordănescu), craiovenii au 
ținut pasul cu partenerii lor, ne- 
limitîndu-se la un joc defensiv. 
S-a văzut, însă, că înaintașii și 
mijlocașii lor — cu excepția lui 
Ștefănescu, care a devenit și el 
mai șters după pauză — nu sînt 
intr-o zi prea bună. (Țarălungă nu 
l-a putut suplini cu succes pe 
Crișan), nereușindu-le, aproape

STEAGUL ROȘU 1(1) 
POLITEHNICA IAȘI 0(0)
BRAȘOV, 4 (prin telefon).

Așa cum era de așteptat, meci 
de angajament pe stadionul bra
șovean, cu consum de energie, dar 
șl cu mulțl nervi. Raportul de £aul- 
turi este elocvent. La tel de eloc
vență In ceea ce privește starea de 
spirit a celor două echipe și impre
cizia șuturilor la poartă, ratările 
celor două echipe. Nervozitatea s-a 
văzut din start : patru faulturi in 
două minute 1 In min. 3, o exce
lentă centrare a lui Gydrfi nu poa
te fi interceptată de Șerbănoiu șl 
Pescaru. Ultimul ratează deschide
rea scorului în min. 8, cînd șutează 
slab de la 10 m. Peste citeva se
cunde, Costaș blochează excelent la 
picioarele lui Mateescu. După alte 
trei minute, m replică, oaspeții sînt

Stadionul Tineretului ; teren bun; timp frumos : spectatori, aproximativ 
13 000. A maica! : ȘERBĂNOIU (min. 23). Raport de corneie ; 14—3; Raportul 
șuturilor la poartâ : 12—12 (Pe spațiul porții : 5-2). Raportul faulturilor comise: 
16—24.

STEAGUL ROȘU : Clipa 8 — Hirlab 7, Țucunel 7, Naghi 8, Rusu 7 — Cadcr 
6, Ghergheli 6, Mateescu 5 (min. 46 Iambor 7) — Șerbănoiu 6, Pescaru 7, 
Gydrfi 7.

POLITEHNICA : Costaș 7 — Sofian 6, Manea 8-, Rcmîlă ll 8, Ciocîrlan 6 (min. 
60 Toacă 6) — Anton 6, Simionaș 7» Slmicnov 5 (min. 54 Grosaru 5) — D. lo- 
nescu 7, Dănilă 7, Costea 5.

Arbitrajul : FOARTE BUN ; la centru j C. Petrea ; îa linie : A. Miinich și M. 
Hanganu (toți din București).

Trofeu! Petschovschi ; 9.
La tineret-speranțe : 0-1 (0-0).'

Stadionul Steaua ; teren moa
le, aiunecos ; timp ploios ; spec
tatori, aproximativ 1OOOO. Au 
marcat : RADUCANU (min. 26), 
lORDANESCU (min. 46, din lo

vitură de la 11 metri), NASTASt 
(min. 83). Raport de corne.e : 
14—12. Raportul șuturilor ia poar
tă : 25-13 (pe spațiul porții :
13—6). Raportul faulturilor co
mise : 14-11.

STEAUA : Moraru 8 (min. 88 
iordache) — Anghelini 8, Sma- 
randache 7, Sameș 7, Ciobanu 7
— Dumitru 9, Vigu 8, lordănescu 
7 — Răducanu 7 (min. 64 Aelcnei 
7), Năstasc 8, Fl. Dumitrescu 7.

UNIVERSITATEA : Purcaru 8
— Niculescu 6, Boc 7, Desel- 
nicu 7, Negri iă 6 — Ciupitu 7, 
Ștefănescu 8 (min. 66 Strîmbea- 
nu 6), Bcilaci 6 — Țarălunqă 5 
(min. 66 Cămătaru 5), Oblemen- 
co 6, Marcu 5.

Arbitrajul : FOARTE BUN; la 
centru : M. Rotaru ; la linie : 
P. Mărășescu (ambii din lași) 
și M. Fediuc (Suceava).

Trofeul Petschovschi : 6.
La tineret-speranțe ; 2—1 (1-1).

nimic in fazele de finalizare. A- 
ceastă constatare avea să devină, 
de altfel, și mai pregnantă în re
priza secundă, cind nici eforturile 
lui Deselnicu, care, exasperat de 
moleșcala colegilor din atac, s-a 
avintat deseori spre careul advers, 
n-au putut spori eficacitatea acțiu
nilor ofensive ale oaspeților, ba 
chiar au diminuat și capacitatea 
lor defensivă, facilitînd astfel 
bucureștenilor o victorie la un 
scor la care — probabil — nici ei 
nu sperau.

Constantin FIRĂNESCU

AVANTAJ MINIM,
la un pas de gol dar, la lovitura 
liberă executată de Simionaș, Cos
tea trimite cu capul peste poartă. 
După un sfert de. oră, ritmul a scă
zut, echipele par sufocate. Se gre
șește mult. Studenții sînt din nou 
la un pas de gol (min. 19) : Simlo- 
naș centrează impecabil, Dănilă lo
vește greșit balonul, cu capul, și 
trimite din poziție excelentă peste 
poartă. în min. 20 consemnăm că 
raportul șuturilor la poartă este 
5~1 în favoarea oaspeților, care sînt 
la cîrma jocului. Dar vor deschide 
scorul brașovenii, în min. 23 : 
Gyorfi a centrat. ȘERBĂNOIU s-a 
Înălțat excelent și a reluat balonul 
cu capul, de lingă mîinile Iui Cos
taș, venit mn5. tirziu cu o fracțiune 
de secundă și... 1—0 pentru Steagul 
roșu. In min. 26, Costea trece de 
toată apărarea, dar șutează peste

CÎND ȘlITEZl „D1NTR-0 BUCATA DOAR
Stadion ,,23 August"; teren bun; 

timp foarte frumos; spectatori, a- 
proximativ 12.000. Au marcat : 
MUREȘAN (min. 2) și NAGHI 
(min. 61). Raport de corners : 
4-3. Raportul șuturilor la poartă: 
14-9 (pe spațiu! porții : 5-4). Ra
portul faulturilor : 8—10.

A.S.A. TG. MUREȘ : Nagel 7 - 
Gligore 7, Kiss 7 (min. 32 Un- 
chiaș 7), Ispir 9, Onuțan 7 — Va- 
rodi 8, Naghi 8, Pislaru 7 — Fa- 
zekaș 6, Mureșan 7, Hajnal 7.

„Ue CLUJ-NAPOCA : Duha 7 - 
Porațki 8, Pexa 7. Matei 6, Ciocan 
6 — Hurloi 7, Anca 6, Cîmpeanu 
H 8 (min. 83 Bichescu) — Uifă- 
leanu 7, Coca 6, Batacliu 7 (min. 
65 Vaczi 6).

Arbitrajul • FOARTE BUN ; la 
centru: Const. Dinulescu; la tușe: 
C. Niculescu și M. Cițu, toți din 
București.

Trofeul Petschovschi : 9.
La tineret-speranțe : 3-2 (2-0).

TG. MUREȘ, 4 (prin telefon).
Meci fără obișnuita perioadă de 

tatonare. Cele două echipe se* an
gajează, chiar de la început, cu 
toate forțele, într-un joc deschis, 
dîrz și dinamic. Primul atac al gaz
delor aduce și primul gol : Onuțan 
face o cursă frumoasă pe extremă, 
la capătul căreia centrează la semi- 
înălțime in careu, unde MUREȘAN. 
bine plasat, reia din voleu, specta
culos, fără nici o speranță pentru 
Duha. Riposta oaspeților nu se lasă 
așteptată, acțiunile lor pe contra
atac creind citeva situații pericu
loase la poarta lui Nagel. Ea unul 
dintre acestea, in min. 9, Cîmpeanu 
centrează frumos de pe aripa stin
gă dar Coca intervine ncinspirat 
ratînd finalizarea. întrecerea se

PRIMA REPRIZĂ, HOTĂRÎTOARE

F.C. ARGEȘ 2[2)
POLI TIMIȘOARA 0(0)

PITEȘTI, 4 (prin telefon).
Fostul internațional timișorean 

Ritter, venit la Pitești cu echipa 
Politehnica, a felicitat după meci 
conducerea echipei piteștene cu 
specificul fair-play bănățean : 
„Jos pălăria*' ! Intr-adevăr, o vic
torie curată, clară, care, deși ar 
Ii putut avea o dimensiune mai 
mare in favoarea gazdelor, a fost 
obținută în fața unor adversari 
care s*-au „bătut** tot meciul pen
tru un scor cit mai onorabil. Din 
păcate pentru o mai bună ca
litate a spectacolului, duelul celor 
două adversare s-a disputat pe un 
teren alunecos și, ca urmare, 
dezavantajată a fost echipa mai 
puțin tehnică, Politehnica. în 
schimb, F. C. Argeș a știut să fo
losească acest atu, în special prin 
DOBRIN, care a și deschis scorul 
in min. 3, cu o execuție .suptilă 
din careul de 6 m, unde îl pu
sese în valoare o combinație a 
celor doi „Popești" din echipă. 
Dominarea a urmat firesc, însă 
mărirea scorului n-a fost realizată 
decit după 20 dc minute. In min. 
23, Troi a fost lansat cu pasă 
lungă spre poartă. Jivan i-a ieșit 
în calc la marginea careului și a 
plonjat. Troi I-a evitat prin fentă 
și atunci Jivan I-a faultat Ia un 
metru înăuntrul careului de 16 m. 
Arbitrul, aflat Ia distanță mare, 
n-a putut vedea bine unde s-a 
petrecut faza și a acordat 16 m. 
Tot DOBRIN a executat lovitura 
liberă cu efect, pe sus, exact in 
colțul porții. După acest al doilea 
gol, timișorenii s-au ambiționat

PUNCTE PREȚIOASE
poartă, de la 10 m, subliniind din 
nou imprecizia în lovituri. în pri
mele 45 de minute, raportul șutu
rilor a fost 8—2 pentru oaspeți (!), 
dar aceștia n-au nimerit spațiul 
porții deși au avut poziții excelente.

După pauză, timp de 10 minute 
nu s-a înregistrat nimic deosebit la 
cele două porți. Abia în min. 55, 
la șutul-bombă de la 30 ni al fun
dașului Rusu, Costaș a respins cu 
dificultate, iar Iambor, neatent, a 
ratat un gol aproape sigur. In min. 
59, localnicii realizează una din fa
zele lor bune, mingea circulă pe 
„ruta" Iambor — Pescaru — Iam
bor — Șerbănoiu, însă ultimul șu
tează pe lingă poartă. Pînă în min. 
65, Steagul roșu conduce jocul. Du
pă aceea, deloc împăcată cu înfrîn- 
gerea. Politehnica se impune, des
fășoară un joc aerisit, combinativ ; 
însă, la 16 metri, risipește situațiile 
favorabile. In min. 72, D. lonescu 
șutează imprecis din marginea ca
reului. In min. 78, echipa ieșeană 
este la un pas de gol (pe care l-ar 
fi meritat), dar intervine salvator 
Clipa la mingea trimisă cu „șpițul" 
de Romilă II. Oaspeții forțează, do
mină, dar în min. 82 cei care ra
tează sînt localnicii, prin Pescaru. 
Peste alte 60 de secunde acesta tri
mite din nou peste poartă. Pînă în 
final, în ciuda unor situații foarte 
bune, golul lui Șerbănoiu din min. 
23 s-a dovedit a fi decisiv în acest 
meci, de o valoare tehnică medio
cră, dar dc angajament.

Constantin ALEXE

A. S. A. 2(1)
„U“ CLUJ-NAPOCA 0(0)

menține sub semnul echilibrului. 
A.S.A. atacă repetat, pozițional, și 
se apără în linie ; „U" răspunde cu 
contraatacuri rapide, reușind, in de
fensivă prin aglomerarea spațiului 
din fața propriului careu, să închi
dă căile de acces spre poarta lui 
Duha. In min. 16. Coca este la un 
pas de egalare, dar intervenția si
multană a „centralilor- Kiss și Is
pir înlătură pericolul. în min. 36 o 
acțiune frumoasă în „triunghi", 
Varodl — Naghi — Mureșan este 
respinsă cu mare dificultate de 
Vexa. Trei minute mal tîrziu, Haj
nal irosește o bună ocazie de a 
majora scorul trăgînd afară, cu 
poarta goală, în urma unei faze în 
care oaspeții au acuzat, nejustificat, 
ofsaid.

Repriza a doua, în ansamblu, sub 
nivelul primelor 45 de minute. Ma
niera de joc a celor două formații 
este însă aceeași. „U" acționează 
ceva mai decis totuși și încearcă 
egalarea. In min. 59. Uifăieanu ra
tează dintr-o poziție excelentă. 
Două minute după aceea, gazdele 
majorează avantajul prin NAGHI. 
care a reluat splendid și imparabil, 
dinlr-o bucată, centrarea în diago
nală a Iui Varodl, inițiatorul acțiu
nii de gol. La 2—0 meciul este, 
practic, jucat. Deși oaspeții nu re
nunță la ideea reducerii măcar a 
scorului. Ei vor avea în trei rin- 
durl ocazia să o facă. în min. 72 
prin Anca. în min. 79 prin Vaczi șl, 
în min. 88. prin Coca, dar de fie
care dată se va opune, deosebit de 
inspirat și foarte hotărît, Ispir.

Mihai IONESCU

Stadionul t 
timp noros ; 
tiv 8 000. I 
GEORGESCU 
CUSTOV (m 
CONSIANTIb 
MARCULESCl 
de corner» î 
turilor la po 
țiul porții : 1 
rilor comise

DfNAMO ;
Cheran 6. G 
nu II 6, De 
Dinu 6, Cust 
Georgescu 7

F.C. CON 
Mcstofa 6, 
6, Nistor 6 
lovănescu 6. 
cu 6) — Tar 
culescu 6.

Arbitrajul : 
Alexandru E 
Șerban (aml 
tian Teodore

Trofeul Pe 
La tineret-

parcă mai mult dccit înainte și 
Petrescu, cel mai activ atacant al 
oaspeților, a ratat două bune o- 
cazii (min. 29 și 35). După pauză 
a venit rindul piteștenilor să ra
teze (min. 48 Radu II și min. 51 
Dobrin, care și-a creat o poziție 
excelentă și. din careu, a lobat 
mingea peste portar dar și puțin 
peste bară). A urmat, in min. 60,

Stadion ,.1 Mai" ; teren alune
cos ; timp ploios la început; spec
tatori, aproximativ 8 000. A mar
cat : DOBRIN (min. 3 și 23). Ra
port <Je cernere : 6-3 ; Raportul 
șuturiibr la poartă : 17-10 (pe
spațiul porții : 8—4). Raportul fa
ulturilor comise : 10-16.

F.C. ARGEȘ : Ar’ ‘.i 7 (min. 66 
Stan 7) — Zamfir /, Olteanu 8, 
Cîrstea 7, Ivan 7 — Mustățea 8, 
M. Popescu 8 — Troi 8. Dobrin 
9, Radu II 6 (min. 70 Teme), Doru 
Popescu 6.

POLITEHNICA TIMIȘOARA : Ji- 
von 7 — Surdan 6, Păltinișan 7, 
Arnăutu 7, Popa 6 — Mehedințj
7, Crîngașu 7 (min, 74 Voinea) — 
Anghel 5 (min. 70 Bungău), 
Dembrovschi 7, Dașcu 6, Petrescu
8.

Arbitrajul : BUN; la centru Gh. 
Popovici ; la linie : Gh. Micloș 
și C. loniță I, toți din București. 
Calificativ obținut in special pen
tru bunele aprecieri ale pozițiilor 
de ofsaid.

Cartonașe galbene : Crîngașu. 
Trofeul Petschovschi : 9.
La tineret-speranțe : 1—0 (0-0).

Ce se poa 
egal realizat 
la București ' 
cruri deosebi

Pentru că, 
nante evoluți 
s-au aflat d< 
cere și au, ti 
obținut egali 
nirii —, în 
realizate în 
jocul de pe i 
element care 
trecerii de c 
combativitate 
meci in care 
rie de faze 
porți ; am s 
spectaculoasă 
nilc de alai 
(ne gindim 
semnătura li 
doilea punct 
cu. primul i 
utilizat arm 
buințată de 
tul puternic 
afara careul 
rest, acțiuni 
lorate insă c 
ale lui Dudt 
liga teren in 
europene.

Pentru că 
tilnirea din 
de pe litota 
de goluri d 
etapei dc ie 
lapidar :

Min. 16 : 
CU, care il 
leva zeci d 
pe „tizul" 
distanță, il 
tentativă, ti 
la depărtări 
dinamovist 
Zamfir. Pas 
DUDU GE< 
sat : 1—1. 
re a fund, 
rului, I.

marea ocazie a Politehnicii. Dașcu 
a pătruns în careu și, dc lingă 
Olteanu, a șutat în bară. După 
această ratare,, timișorenii au slă
bit ritmul și au favorizat alte o- 
cazii piteștene : min. 70 Troi (sin
gur, șut in portar), apoi min. 71 
Zamfir venit în atac a fost faul
tat în careu de Popa, fără ca 
arbitrul să acorde și, în min. 82 
M. Popescu a fost și el la un 
pas să ridice scorul.

Aurel NEAGU

T
CLUJ-N/
Deși x-i<: 

nu avea ii 
celor doi 
ambele c 
partida ci 
preferind l 
cu multe 
tehnic. Dai 
tau motive 
plasare), i 
tem spune 
a gazdelor 
era lipsită 
(fisură la 
la Petro: 
Treptat, 
parcă de 
(min. 13), 
bună, și s 
rezumă d<

5 MINUTE DE D
Stadionul ,.Valea Domanului” ; timp Frumos ; tere 

xîmativ 10 003. Au marcat : PUȘCAȘ (min. 03) și BC 
cornere : 15—0. Raportul șuturilor la poaitâ : 24-12 
Raportul faulturilor comise : 12-5.

F.C.M. : Constantin 7 — Olcqeanu 8, Kiss 7, Hergar 
8, Pigulea 7, KestorcvFci 6 (min. 66 : Roșea 6) — 
(min. 66 : Bora 7), Florea 7.

JIUL : I. Gabriel 7 — Nițu 6, Tonca 7. Stocker 7, E 
6 (min. 75 : Rusu). Stan 6 — Roznai 6, Libardi 7, Olo

Aibitrcjul : TOARTE BUN ; la centru : Gh. vasile* 
moviei (ambii din București) și C Szilaohi (Baia M 

Trofeul Petschovschi : 9.
La tineret-speranțe : 3-0 (2-0).

REȘIȚA, 4 (prin telefon).
Deși fără una din piesele ei de 

bază cele mai active, mijlocașul 
ofensiv Beldeanu, F.C.M. ocupă, 
din startul partidei, poziții avansate 
în terenul advers, constrîngînd for
mația din Petroșani să se apere 
supranumeric. Și Jiul se apără 
foarte bine, uneori cu 8—9 jucători 
în jumătatea... jumătății sale de te
ren, în față — pentru purtarea unor 
eventuale contraatacuri — rămînînd 
doar Roznai. Dar, în prima repriză, 
„vîrful“ dc atac al minerilor, izolat.

stingher, i 
gur șut ț 
de Consta 
absența, c 
lui Mulțes 
za unui t 
cheie fări 
„plouat" î 
unde mici 
purtat un 
fundași c 
Abia in fl 
mele reși 
centrărilor



F.C.CONSTANȚA 3(2)
MULTĂ NERVOZITATE, PATRU ELIMINĂRI! jixxxx\x\\x\\\^

Dudu Georgescu înscrie 
dinamoviștilor in

cel de al 26-lea al^ său și primul al 
întilnirca de ieri cu F. C. Constanța

Foto : Dragoș NEAGU

acest 
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e In

și mar- 
advers : 
reluare, 
a doua

pasio-
Ispcții 
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I ri<- 
|-

sprintează pe lingă ei 
ehează pe lingă portarul 
1—2. La trei minute după 
Dinamo egalează pentru 
oară : minge lucrată de CUSTOV, 
care driblează și pe portarul Po
pa și trimite, calm, în plasă : 2—2. 
Min. 51 : balon inalt. in careul 
eonstănțean, trimis de Custov, 
Bălosu degajează greșit și DUDU

GEORGESCU reia, fără ezitare, 
puternic și plasat : 3—2. Cu 11 
minute inainte de final, iarăși 
egalitate pe tabela de marcaj : 
MARCULESCU trimite din apro
pierea porții Iui Constantinescu, in 
plasă, un balon la care au greșit 
apărătorii dinamoviști.

Stadion Dunărea: teren îmbibat 
cu apă ; timp ploaie torențială în 
prima . ' . . ‘ ‘.___ ’
mativ 14 000. Au marcat : TĂTARU 
(min.
(min. 52), M. MARIAN (min. 65). 
Raport de cornere : 9—0. Raportul 
șuturilor la poartă : 24-3 (pe 
spațiul porții : 13—1). Raportul
faulturilor comise : 16—29

F.C. GALAȚI : Ion Vasile 6
(min. 65 : Hagioglu 6) — Haiduc 
6 (min. 73 : I. Ionică 6), M. Ma
rian 7, Nedelcu I 6, Nicu 7 — 
Codreanu 6, Morohai 8, Burcea 7, 
Salceanu 7, Dumitriu |l| 7, Ne
delcu II 7.

CHIMIA : Oana 8 — Lepădata, 
7, Pintilie 7, Borz 7, Cîncă 7 — 
Șutru 6, Tătaru 8, Donose 7 — 
Bucurescu 5 (min. 61 : C. Nico
lae 7), Lungu 6, Iordache 7.

Aibitrajul : SLAB ; la centru : 
N. Petriceanu ; la linie : V. Toma 
(cu mari greșeli) și M. Buzca 
(toți din București).

Cartonașe galbene : Iordache, 
Pintilie, Donose, Haiduc.

Cartonașe roșii : Donose, 
triu l|l, Codreanu, Șutru.

Trofeul Petschovschi : 8.
La tineret-speranțe : 4—1

repriza ; spectatori, aproxi-

27 din 11 m), MOROHAI

REUNIREA

Dumi-

(2-1).

Eftimie IONESCU

GALAȚI, 4 (prin telefon).
înaintea acestei partide, diminea

ța, cînd ploua torențial in Galați, 
mulți se întrebau dacă această in- 
tîlnire va mai avea loc. Pină la 
urmă s-a jucat, pe o ploaie puter
nică în prima repriză. Meciul a

-v3t(D)
SP. STUDENȚESC 2(1)

COMPORTARE EXCELENTĂ A OASPEȚILOR

în- 
îația 
imăr 
rile*4 
tăm,

ARAD, 4 (prin telefon).
Victoria atit dc prețioasă obți- 

^hută, în deplasare, de studenții 
bucureșțeni in fața arădenilor nu 
poate fi pusă nici o clipă la în
doială. Cu excepția ultimelor 20—25 
de minute ale partidei cînd gaz
dele, văzîndu-se conduse cu 2—0, 
au ieșit cu intreg efectivul la atac, 
incercînd aproape imposibilul pen
tru a întoarce rezultatul, oaspeții 
s-au aflat la eîrma jocului, prac
ticed un fotbal modern și eficace. 
Fără să minimalizăm meritele 
bucureștcnilor, nu trebuie omis 
faptul că jucătorii arădeni au co
mis nenumărate greșeli de ordin 
tehnic și tactic 
lesnind drumul 
partenerilor de

inadmisibile. în
spre victorie al 

întrecere.

începutul partidei, cu cele două 
contraatacuri declanșate 
șeanu (min. 2) și Țolea 
stopate ca prin minune 
jele curajoase ale lui Iorgulescu, 
au am i nat deschiderea scorului
incă din primele minute ale jo
cului. în continuare, fazele se suc
ced, aproape in sens unic, spre 
poarta arădenilor. în min. 25 Ra
dulescu șutează din interiorul ca
reului, dar Iorgulescu, cu un re
flex irtspirat, respinge în corner. 
Execută Țolea, mingea ajunge la 
Leșeanu, care, de la 4 m, nu-1 
poate învinge nici el pe portarul 
gazdelor. După maniera in care 
oaspeții conduc jocul, după per
manenta presiune exercitată, golul 
plutea în aer și, intr-adevăr, in 
min. 35, CHIHAIA, cu un șut im- 
parabil, la semiinălțime, de la 20

de Le- 
(min. 3), 

dc bloca-

m, il obligă pe Iorgulescu să scoată 
mingea din plasă.

Nici după pauză aspectul jocu
lui nu se schimbă, bucureștenii 
comporți ndu-se la fel dc bine ca 
și pină atunci. In min. 53, Radu
lescu s-a infiltrat pe partea stingă, 
i-a driblat pe Birău și pe Kukla, 
a centrat „înapoi**, 
atins balonul, care 
M. SANDU,

ES- 
cî- 

inte, 
j la 
loua 

dc 
atac 
V și ’ 
i și 
bla- 
uza- 
idc- 
BCU

Stadionul U.l.A. ; teren bun ; timp frUmos • spectatori aproximativ • 7 000. Au 
marcat : CH HAIA (min. 35). M. SANDU (min. 53) și BEDEA (min. 77). Raport 
de cornerc : 7-5. Raportul șuturilor la poartă : 12-8 (pe spațiu! porții: 3-6). 
Raportul faulturilor comise: 8—16.

U.T.A.: Iorgulescu 7 - Birău 5. Kukla 5. Pojoni 5, Purima 4 - Domide 5 
(min. 60 Bedeo 6). Schepp 4, Leac 6 - Axenle 5, Brcșovschi 5. Colnic 4 (min. 
45 Sima 5).

SPORTUL STUDENȚESC : Suciu 8 - Tănăsescu 7, Cazon 8, Olteanu 8, Grigore 
7 — Cassoi 8, Chihaia 8 (min. 80 O. loncscu), Rădulescu 9 — Leșeanu 8, M. 
Sandu 7 (min. 80 Petrennu), Țolea 7.

Arbitrajul : FOARTE BUN ; la centru : N. Painea (Birlad). Ia linie : S. Drâ- 
gulici (Drobe’a Tr. Severin), V. Grigorescu (Craiovo).

Trofeul Petschovtchi : 9.
La tineret-speranțe 1—5 (0—0)

Iorgulescu a 
a ajuns la 

și acesta l-a trimis 
fără probleme în poartă. Abia a- 
curn gazdele se dezmeticesc, se 
avintă in ofensivă și, după ce Po- 
joni (min. 66) ratează o bună o- 
cazie, in min. 77, in urma unui 
reușit „un-doi“ între Axenle și 
BEDEA, ultimul înscrie, sus, la 
colt, reducind din handicap. Pină 
in finalul partidei, presiunea exer
citată la poarta lui Suciu se sol
dează doar cu ratările lui Pojoni 
(min. 82) și Broșovschi (min. 87), 
care risipesc și ultimele speranțe 
ale unei eventuale remize.

Gheorghe NERTEA

fost extrem de nervos : în final ră
măseseră doar 18 jucători în teren, 
s-au comis 45 faulturi (și alte cîte- 
va nesancționate I). Partida dema
rase frumos, ca un veritabil derby, 
pe un teren aproape imposibil. în 
min. 27, Mircea Marian a trimis ba
lonul spre poarta sa și acesta s-a 
oprit intr-o băltoacă ; Donose a 
țișnit și a fost faultat în careu de 
apărătorul gălățean, arbitrul Petri- 
ceanu a acordat cu curaj penalty-ul 
cuvenit. TATARU II a transformat 
lovitura de pedeapsă, vîlccnii au 
luat conducerea împotriva cursului 
jocului, dar echipa locală nu si-a 
pierdut moralul. Numai că nu șl-a 
găsit și luciditatea necesară în fața 
unei apărări înalte în centru, și iu
reșul său avea să fie fructificat 
abia după pauză, căci pînă atunci 
portarul Oană salvase trei goluri ca 
și făcute.

Repriza secundă a fost extrem de 
nervoasă. Gazdele au 
continuare. Pintilie a 
rect, considerăm noi) __
fața careului dc 16 metri, 
bitrul Pctriceanu 
tură liberă pe 
foarte puternic 1 r______ ___
respins in față balonul ‘și MORO
HAI a egalat din apropiere. Peste
II minute, „sarabanda4* iregularită
ților începe : este eliminat Donose 
pentru injurii la adresa conducăto
rului partidei. în 10 oameni, vîlcenii 
primesc repede golul (a șutat sen
zațional M. MARIAN de la 20 me
tri), dar vor egala peste alte 3 mi
nute prin Iordache. și totuși golul 
nu este validat ! Tătaru executase 
o lovitură liberă, de la 22 de me
tri. Cineva din apărarea gălățeană 
a atins balonul cu capul. Iordache 
a țișnit, și a înscris, dar... tușlerul 
V. Toma a considerat că a fost 
ofsaid, ingnorînd un paragraf ele
mentar din regulament. După aceea 
gazdele își continuă dominarea dar 
nu reușesc să înscrie. Nervii ating 
cota maximă, în min. 72 Dumitriu
III îl lovește cu piciorul în față pe 
Șutru, căzut, iar în min. 76 Co- 
dreanu încearcă, in afara terenu
lui, o repriză de box cu Șutru. Sînt 
eliminați toți trei. în ultimele patru 
minute, în această tensiune gene
rală, gazdele trec prin mart emoții. 
C. Nicolae este jenat vizibil, în in
teriorul careului în min. 86. dar nu 
i se acordă nici măcar o obstruc
ție, pentru ca în min. 90 Tătaru 
să reușească o fază excelentă însâ 
șutul său firav a trecut de puțin 
pe lîngă poartă. Sigur, F.C. Galați 
are multe argumente pentru victo
ria obținută, mai ales că echipa ad
versă n-a șutat decît de trei ori la 
poartă. Dar succesul 
este pus 
bitrajului 
așa, F.C. 
lanterna.

LOTULUI
REPREZENTATIV
PENTRU MECIUL

DE DUMINICĂ
CU DANEMARCA

i a dictat 
care a 
Nicu,

dominat în 
respins (co
nn duel în 

dar ar- 
o lovi- 

executat-o 
portarul a

Dar succesul gălățenilor 
la îndoială, din cauza ar- 

i din repriza secundă, și 
Galați reușește să predea

Mircea M. IONESCU

DIVIZIA B: ETAPA
SERIA I

SUCEAVA 4-2
Băluță (min.

TREI GOLURI! C.F.R,

Astăzi dimineață se va re
uni, la sediul F.R.F., lotul re
prezentativ în vederea întil- 
nirii de duminică, din Cam
pionatul european, cu echipa 
----------- —*. Au fost con-

de
Danemarcei.
vocați următorii 20 
jucători :

PORTARI : RADUCANU 
IORGULESCU.

FUNDAȘI : CHERAN, 
-------- SĂTMAREANU 

ANGHELINI, I
SANDU, 
SAMES, 
TEESCU.

?•

G. 
' II. 
MA-

MIJLOCAȘI : DINU, DUMI
TRU, DUDU GEORGESCU, 
BĂLĂCI, BOLONI.

ATACANTI : CRIȘAN, LU 
CESCU, KUN, DOBRIN, IOR 
DANESCU, MARCU, NUN 
WEILLER

începînd de astăzi, com- 
ponenții lotului vor efectua 
antrenamente 
programul de pregătire sînt 
prevăzute 
spunea antrenorul VALENTIN 
STĂNESCU — și două par
tide de verificare, miercuri și 
vineri, în compania unor for
mații de Divizia C care ur
mează să fie stabilite de cen
tre conducerea tehnică a 
lotului.

intense.

așa cum ne

A XXV-a

|on).

jpra 
ului, 
rdat 
[ere, 
insă 
rdin 
Ixis- 
Ide-
P’i- 
joc 

lit ac 
llarn 
I de 
rvă. 
Iziți 
luni 
Irtci 
I se 
I cu

rare contraatacuri, au început să 
devină mai insistenți, punind din 
ce in ce mai des în pericol poarta 
lui Bathori I. In minutul 16, ȚE
GEAN, primind o pasă dc la Bacoș 
în apropierea centrului terenului, a 
făcut o cursă solitară, a intrat in 
careu și a șutat plasat, pe lingă 
Bathori I, ieșit în intimpinare, des- 
chizind scorul. în min. 35 asistăm 
la o nefericită accidentare a lui 
Iancu, care, vrind să intercepteze o 
minge, s-a lovit destul de grav, 
la umăr. Prima repriză s-a înche
iat cu un șut periculos al 
I.ucaci, respins in corner 
Moldovan.

Repriza secundă debutează 
atacuri susținute ale gazdelor, care 
se situează pe întreaga perioadă 
a acestei părți, pe linia bunei cvn-

lui 
dc

CU

Iutii din prima repriză. Mihai. Țe- 
gean, Moga — pe durata a două 
minute (46, 48) — trec pe rînd pe 
lingă majorarea scorului. Pe fon
dul dominării categorice a echipei 
C.I’.R., care și-a masat adversarul 
în propriul .său careu, în min. 54 
Bathori II, la un contraatac, a șu
tat puternic, din marginea careu
lui, însă Moldovan a reținut. în 
min. 68, ‘ "
teptata 
care a i 
reului.
minute

. gazdele au reușit mult aș- 
desprindere, prin ȚEGEAN, 
șutat sec din marginea ea
rn min. 77, la numai două 
după ce a intrat in joc,

hl
Li
I 3li-

U 
O
u

h
i

la semiînălțime, pericolul apare evi
dent în fața porții apărate de I. 
Gabriel, dap în careul de 6 metri 
nu se află atacantul care să con
cretizeze.

La reluare, jocul are același as
pect general : dominare insistentă 
a gazdelor, fără explozie în fazele 
de finalizare. Tîrziu, în min. 68 și 
73, barajul defensiv al Jiului ce
dează și localnicii marchează două 
goluri spectaculoase. Primul este 
rezultatul unui șut puternic al lui 
PUȘCAȘ, expediat din marginea ca
reului, care l-a surprins pe porta
rul I. ~ ‘ *
marcat 
centrare a Iui Filipescu, a încheiat 
o perioadă de derută a apărării 
Jiului, care, în final, nemaiavind ce 
pierde, a încercat să realizeze go
lul de onoare. Victorie absolut me
ritată a echipei F.C.M. Reșița, aflată 
în majoritatea 
jocului, obținută 
greu din cauza 
a celor două 
punctul forte al 
de Reinhardt.

Laurențiu DUMITRESCU

Gabriel. Cel de-al doilea, 
de BORA cu capul, la <>

Stadion C.F.R. ; timp noros ; 
teren bun ; spectatori, aproxima
tiv 7 000. Au marcat : ȚEGEAN
(min. 30, 68 și 77), HAȚEGANU 
(min. 79). Raport de cornete : 
11—5. Raportul șuturilor la poartă: 
23—6 (pe spațiul porții ; 8—3).
Raportul faulturilor comise : 7-12.

C.F.R. : Moldovan 8 — Lupu 7, 
Szdke 7. Vișan 8, Roman 7 —
Mihai 8 (min. 68 Soo 7), M. Pop

M. Breton 8 — Bacoș 7, Țe- 
gean 9, Moga 7 (min. 75 Adam 
7).

OLIMPIA : Bathori I 8 - Filip 
6 (min. 75 Berețki 6), Bigan 6, 
Agiu 6, Bocșa 6 — Naom 7, Kai
ser 7, Bathori II 6 — Iancu 7 (min. 
39 Lucaci 6), Hațeganu 6, Both I 
6.

Arbitrajul : FOARTE BUN ; la 
centru : C. Manușaride ; la linie: 
R. Stincan și V. Roșu (toți din 
București).

Cartonașe galbene : Bocșa și 
Both I

Trofeul Petscbovschi • 8.
La tineret-speranțe : 1—0 (6—0).

S. C. BACĂU - C.S.M.
(3—0). Autorii golurilor :
29), Cârpuci (mir.-. 32), Botez (min. 36), 
Pruleanu (min. 74), respectiv losep (min. 
60), lovarenciuc (min. 77). (Gh. Dalban, 
coresp.).

PETROLUL PLOIEȘTI 
BRĂILA 4-2 (2-1). Au înscris : 
(min. 23, 29), ~ 
bele din 11 m),
8), Rențea (min. 
dat (Petrolul) a 
faulturi repetate.

OȚELUL GALAȚI - FORESTA FĂLTI- 
CENi 2—0 (0-0). Golurile au fost rea
lizate de Besman (min. 53 și 80). (T.
Siiiopol, coresp. județean).

METALUL PLOPENl - CONSTRUCTO 
RUL GALAȚI 0-0.

C.F.R. PAȘCANI - ȘTIINȚA BACĂU 0-0.
CEAHLĂUL P. NEAMȚ - CELULOZA 

CĂLĂRAȘI 2-1 (1-0). Au mai cat : Pe-
tricâ (min. 24), Mustața (min. 47), res
pectiv Enache (min. 82). (R. Toma, co
resp.).

C.S.U. GALAȚI 
0-0. Meciul s-a disputat sîmbătă la 
cea, deoarece terenul echipei C.S.U. 
suspendat,

CHIMIA BRĂILA - S. C. TULCEA 
(0-0). Partida a avut loc sîmbătă 
Slobozia, deoarece terenul Chimiei 
suspendat. Au înscris : Cojocaru 
50) și Bulancea (min. 70, 75). (G. 
coresp.).

RELONUL SAVINEȘTI - GLORIA 
ZAU 1—2 (0-0). Autorii golurilor : 
brescu (min. 80), respectiv Ghiorcău 
60, 70). (T. Radu, coresp.).

PROCRESUL 
Dobro 

Gabel (min. 66, 82, am- 
respectlv Troian (min. 
75). In min. 50, Su- 
fosl eliminat pentru 

(I. Tănăsescu, coresp.).

UNIREA FOCȘANI 
.................. Tul

ește

3-0 
la 

este

SERIA A ll-a
RAPID BUCUREȘTI - FLACĂRA 

RENI 3-2 (2—2). Au marcat : M.
lian (min. 30), F. Marin (min. 35), 
(min. 83), respectiv Cimpu (min. 
Ilie Stelian (min. 37). (I. Vasile).

PROGRESUL BUCUREȘTI - GAZ 
TAN MEDIAȘ 6—1 (0—0). Autorii
rilor : Apostol (min. 49), Diaqnea 
55), V. Petre (min. 63), Țevi (min. 
D. Ștefan (min. 81), Neagu (min. 
respectiv Moraru (min. 85 din 11 m).

METALUL MIJA - Ș. N. OLTENIȚA 
(1—0). Au înscris : 
Pitaru * ‘ 
pectiv Damaschin (min. 
coresp.).

TRACTORUL BRAȘOV 
BUCUREȘTI 1-0 (0-0).
fost realizat de Hamar 
Sccăreanu, coresp.).

C.S.U. BRAȘOV - METALUL 
REȘTj 2-1 (2—0). Autorii golurilor : 
raschivascu (min. 17), Humelnicu (min. 
45), respectiv Prodan (min. 89). (C. Gruia, 
coresp. județean).

DINAMO SLATINA - C.S. TIRGOVIȘ- 
TE 1-3 (1-2). Au înscris : Petrescu (min. 
18), respectiv Niță (min. 10), Kallo (min. 
36), Neagu (min. 80). (D. Mihail, coresp.).

OLTUL SF. GHEORGHE - ELECTRO* 
PUTERE CRAIOVA 3-2 (2-2). Autorii go
lurilor : Marin (min. 5), Siklodi (min. 
44 din 11 m), Boroș (min. 59), lespectiv 
Stânescu (min. 32), Peiea (min. 36). (Gh. 
Briotă, coresp.).

VOINȚA BUCUREȘTI
BRAȘOV 1-0 (1-0). Unicul gol o fost 
înscris de Miko (min. 38). (P. Peana).

AUTOMATICA ALEXANDRIA - ME
TALUL DROBETA TR. SEVERIN 2-0 (1-0).

Voîcilă

SERIA A lila
VULTURII TEXTILA LUGOJ - 

MOLDOVA NOUA 2-1 (1-1).
scris.: Munteanu (min. '.Z, ~t,
tiv Stoia (min. 40). (T. Olaru, coresp.).

MINERUL
Au în-

10, 47), respec-

7,

MO-
Ste-
Niță
20),

ME-

65),
83),

ARIEȘUL
2-0 (0-0). 
(min. 46), 
coresp).

TURDA
Autorii 

Ciocan

- VICTORIA CĂREI 
golurilor :

(min. 51).
Roszmuves
(P. Lazăr,

Georgescu (min.
(min. 61), Ștraț

3—1
3). 

ies-

BAIA MARE

(min. 84),
46). (I. Cos.ua,

Unicul 
(mir».

AUTOBUZUL 
gol a 
75). (V.

BUCU- 
Pa-

METROM

Au marcat : Radu (min. 34), 
(min. 61). (M. Bizon, coresp.).

MINERUL
ME| C. TURZII 1-0 (0-0).
a fost înscris de Condiuc 
(V. Săsăranu, coresp.).

IND.
Unicul gol 
(min.

SIR-

79)

CORVINUL HUNEDOARA 
TIMIȘOARA 2-0 (0-0). Au _
laru (min. 82, autogol), Georgescu (min. 
89). (I. Vlad, coresp.).

C.F.R.
insei is : Vo-

U.M. TIMIȘOARA - F. C. BIHOR 0-0.

VICTORIA CA LAN - METALUL AIUD 
3—0 (2-0). Autorii golurilor : Ghiță (min. 
16), Tâtircâ (min. 40) și Nanos (min. 
49). (A. Ghunter, coresp.).

MINERUL ANINA - METALURGISTUL
CUGIR 1—2 (1—1). Au marcat : Damian 
(min. 22), lespectiv Florei (min. 40). 
Moldovan (min. 70). (P. Lungu, coreso.).

ȘOIMII SIBIU - MUREȘUL DEVA 1-0 
(0-0). Unicul gol a lost realizat da Po
pescu (min. 63). (I. Boțocan, coresp.).

RAFID ARAD - MINERUL BAIA SPRIE 
3-1 (0-1).
81), Cura
(min. 34).

Au înscris : Tisa (min. 59 și 
(min. 86), respectiv 
(I. ioana, coresp.).

CLASAMENTUL

Bejenaru

timpului 
însă 

lipsei de 
extreme, 
formației

la eîrma 
destul de 
inspirație 

altădată 
antrenată

Adam îl deschide precis pe ȚEGEAN 
și acesta a realizat hat-trick-ul 
victoriei. Profitind de relaxarea 
gazdelor, în min. 79, la o centrare 
a lui Both 1, Ilațeganu izbutește să 
reducă din handicap, fără insă a 
pune sub semnul incertitudinii 
victoria absolut meritată a gazdelor.

Adrian VASILESCU

CLASAMENTUL CLASAMENTUL

1. S.C. BACĂU 25 14 7 4 61-33 35 1. RAP’D BUC. 25 16 6 3 43-14 38 1.
2. Progresul Brăila 25 13 5 7 48-33 31 2. Progresul Buc. 25 12 9 4 31-15 33 2.
3. Gloria Buzău 25 12 6 7 36-23 30 3. Metalul Buc. 2S 13 4 8 36-21 30 3.
4. Ceahlăul P. N. 25 12 5 8 30-24 29 4. C-S. Tirgoviște 25 13 4 8 38-25 30 4.
5. Petrolul PI. 25 12 4 9 35-27 23 5. Dinamo Slatina 29 12 3 10 40-28 27 5.
6. Met. Piopeni 25 10 7 6 29-25 27 6. Gaz m. Mediaș 21 12 2 11 35-39 26 6.
7. S.C. Tulcea 25 9 8 8 28-22 26 7. Autobuzul Buc. 25 9 7 9 28-26 25 7.
8. C.S.U. Galați 25 10 5 10 35-25 25 8. Electroputere Cv. 22 10 5 10 29-29 25 8.
9. Celuloza Călărași 25 11 3 11 29-28 25 9. Voința Buc 25 10 5 10 25-29 25 9.

10. C.S.M. Suceava 25 10 5 10 33-37 25 10. Flacăta Moreni 25 8 7 10 27-34 23 10.
11. Unirea Focșani 25 9 7 9 29-35 25 11. Ș. N. Oltenița 2S 9 5 11 19-30 23 11.
12. Constructorul Gl. 25 8 8 9 38-30 24 12. Metrom Brașov 25 7 8 10 21-21 22 12.
13. Chimia Biciila 25 8 7 10 24-35 t9 13. Metalul Mija 25 9 4 12 21-32 22 13.
14. Știința Bacău 25 9 4 12 22-20 22 14. C.S.U. Brașov 2fi 7 7 11 27-33 21 14.
15. Foresta Fălticeni 25 11 0 14 26-44 22 15. Ttactorul Brașov 25 8 5 12 29-36 21 15.
16. C.F.R. Pașcani 25 9 3 13 25-42 21 16. Automatica Alcx. 25 7 6 12 18-27 20 16.
17. Oțelul Galați 25 7 5 13 25-37 19 17. Oltul Sf. Gheorghe 25 1 4 13 27-42 20 17.
18. Raionul Săvinești 25 6 1 18 18-51 13 10. Met. Dr. Tr. Sv. 25 7 5 13 24-37 19 18.

. F. C. BIHOR 
!. Șoimii Sibiu 
L Minerul B. Mare 
I. Corvinul Hd. 
>. Rapid Arad 
>. U.M. Timișoara 
L Arieșul Turda 
k Met. Cugir 
>. Mure șui Deva 
L Victoria Cărei 
. Minerul B. Sprie

Min. Mold. Nouă 
I. Ind. sirmei C.T. 
k Victoria Colan 
i. C.F.R. Timișoara 
k Vulturii T. Lugoj 
F. Minerul Anina 
k Metalul Aiud

25
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25
25 
25 
25 
25
25
25
25
25
25
25

17
15
12
14
12
11 
12
10
10 
11
10

8
10
10
10
7
8
4

4
4
9
1
2
3
1
5
5
2
3
7
3
3
1
6
3
4

4
6
4

10
11
11
12
10
10
12
12
10
12
12
14
12
14
15

49-13
42*16
38- 14
45-25
35- 30
39- 32
32-29
27-29
34-38
36- 35
32-36
21-28
26-37
26-44
34-44
26-39
25-51
20-43

33
34
33
27
26
25
25
25
25
24
23
23
23
0
21
20
19
14

ForestaETAPA VIITOARE (11 mai) t
Fălticeni — Unirea^ Focșani (0-4), ^Știința 
Bacău — ~
Ploiești - 
Pașcani — 
P. Neamț
Celuloza Călărași — S. C. Tulcea 
Constructorul Galați — Oțelul 
(2—0), Chimia Brăila — Progresul 
(1-2), Gloria Buzău — C.S.M. Suceava 
(1-D.

S. C. Bacău (î-4), Petrolul 
Metalul Plopeni (2—1), C.F.R. 
C.S.U. Galați (0-2), Ceahlăul 

(1-0), 
(2-3), 
Galați 
Brăila

Rclonul Sâvinești

Metrom
Meta-

ETAPA VIITOARE (11 moi) :
Brașov — C.S.U. Brașov (3-2),
Iul Drobeta Tr. Severin — Oltul Sf. Gheor- 
gho (1-1), Ș.N. Oltenița - Automatica 
Alexandria (0-0), Flacăra Moreni - 
Voința București (0-1), C.S. Tirgoviște — 
Tractorul Brașov (1-3), Pre""?? 1 O1
rești — Metalul București (0-0), 
metan Mediaș — Metalul Mija (0-1), 
Autobuzul București — Rapid București 
(0—1), Electroputere Craiova — Dinamo 
Slatina (0—1).

Progresul Bucu-
Gaz

(D : Corvinul
(0-1). F.C.

mai)
Mineiuî Anina

— Metalul Aiud (3—0), Mureșul
- Rapid Arad (1-2), Minerul Mol- 

U.M. Timișoara
- Victoria
Sprie —

ETAPA VIITOARE
Hunedoara 
Bihor — Metalul
Deva —
dova Nouă - U.M. Timișoara (0-2).
Metalurgistul Cugir - Victoria Colan
(0-1), Minerul Baia Sprie - Vulturii
Textila Lugoj (1-3), Victoria Corei
Șoimii Sibiu (0-2), Arieșul Turda - 
nerul Baia Mare (0—4), C.F.R. ’fcmișoa- 
ra — Ind. sirmei C. Turzii (0—5).

Mi-

Cos.ua


în duda Intîlnire de tenis (juniori) România - Polonia DIVIZIA Ă LĂ VOLEI

DOUĂ VICTORII LA SCOR
ALE ECHIPELOR NOASTRE

Fâciad un veritabil „slalom" 
printre aversele de ploaie, tenis- 
manil juniori ai reprezentativelor 
României și Poloniei au reușit să 
încheie seria completă a jocurilor 
din cadrul celor două întilniri pa
ralele (mâsculin și feminin), des
fășurate pe terenurile de la Tenis- 
Club București, începind din după 
amiaza de joi. A fost un nou pri
lej de afirmare a talentelor de 
care dispune schimbul de mîine al 
tenisului nostru, în amîndouă con
fruntările echipele noastre ieșind 
învirlgătoare la scoruri nete: 10—0 
la băieți și 9—1 Ia fete.

Iată rezultatele detailate ale în-
Marian Mîrza 

6—0, 6—2, 
— Dariusz Kotulski 

Laurențiu Țiței — Ma- 
6—2, 6—4 ; Mîrza — 

6—4 ; Țiței — Kotulski 
Bîrcu — Wedrocha

4—6, 6—O, 7—5. Un singur

C.S.U. GALAII ÎNVINGĂTOARE LA CRAIOVA!
Duminică s-a desfășurat antepe- 

nultima etapă în Divizia A de 
lei. Iată amănuntele furnizate de 
respondenții noștri :

FEMININ

vo- 
co-

tîlnirii masculine :
— Roman Wedrocha 
Jean Bîrcu 
6—2, 6—2 ;
rek Gorny 
Gorny 6—2,
6—1, 'o—i, 6—0 ; Bîrcu — Wedrocha 
4—6. 6—2, 6—4 ; Mîrza — Kotulski 

6—1 ; Țiței — Wedrocha 
6—0 ; Bîrcu — Gorny 6—3, 

Kotulski,

6-3,
6—1,
6—4 : Mirza, Țiței

Gorny
meci pierdut în fața echipei oas
pete, în întîlnirea feminină : Dori
na Brăștin — Marzena Sieradzka 
6—1, 6—4 ; Mariana Socaciu — 
Paulina Kajetanowicz 3—6, 6—7 ; 
Elena Popescu — Yudita Slabos- 
zewska 6—2, 6—4 ; Brăștin —
Slaboszewska 7—5, 6—4 ; Popescu 
— Kajetanowicz 6—2, 6—1 ; Lucia 
Romanov — Sieradzka 7—5. 6—1 ; 
Brăștin — Kajetanowicz 6—3, 6—7. 
9—7 ; Popescu — Sieradzka 6—2, 
6—4 ; Romanov — Slaboszewska 
6—4, 6—0 ; Lucia și Maria Roma
nov — Kajetanowicz, Slaboszew
ska 7—5, 6—1.

în cursul zilei de ieri s-au dis
putat probele individuale. Primul 
cuvînt l-au avut din nou gazdele, 
care au dominat cu autoritate. La 
fete, a cîștigat Lucia Romanov, în
vingătoare cu 6—1, 6—2 în finala 
cu Elena Popescu. „Finală româ
nească" și la băieți, opunînd pe 
L. Țiței și M. Mîrza. Primul con
ducea cu 2—6, 6—3, 2—1 in mo
mentul cînd ploaia a întrerupt jocul.

Ti
de

I.fc.F.S. — UNIVERSITATEA 
MIȘ0ARA 3—0 (9, 11. 10). Joc
slabă, factură tehnică. Studentele 
bucWeștence s-au impus fără mari 
eforturi în fața timișorencelor. care 
au fost depășite la toate capitolele. 
Remarcate Doina Botczan, Carmen 
Puiu (I.E.F.S.), respectiv Mariana 
Duifcă. Bun arbitrajul cuplului 
Pavel — St. Nobilescu. (C.I.).

UNIVERSITATEA CRAIOVA 
C.S.U. GALAȚI 1—3 (—7, —14, 
—13). Meci de mare luptă, care 
consemnat
Remarcate ____
și M. Focșa (C.S.U.). Arbitri : 
Petrovici și I. Cobori. (Teodor COS- 
TIN).

OT.V.WIA — CONSTRUCTOR 
BUCUREȘTI — C.S.M. SIBIU 3—2 
(11, —13, —4, 13, 12).

MEDICINA BUCUREȘTI 
TAC BUCUREȘTI. Meciul nu s-a 
putat, ca urmare a neprezentării 
bitrilor !

V.

10,
____ _____ a

un rezultat surprinzător.
Aurora Popcnța (Univ.)

............ I.

SPAR- 
dis- 
ar-

MASCULIN
I.E.F.S. — C.S.M. SUCEAVA 

(5, —13, —11, 13. 12). Meciul a
3—2 

ța, —u, —ii, io. !<;/• m-tciui « pri
lejuit un joc de foarte bun nivel 
tehnic și spectacular, fiind totodată 
dramatic în cea mai mare parte a

KT

în competiția ciclistă internațională „Cupa Dinarho"

DUPĂ DOUĂ ETAPE CONDUC V. SELEJAN Șl
;,CUPA DiNAMO", competiție ciclistă internațională de fond, organi

zată de clubul sportiv Dinamo în colaborare cu Loto-Pronosport, a pro
gramat simbată și duminică primele două etape. La întrecere participă 
71 de rutieri din tara noastră și din Uniunea Sovietică și Cehoslovacia. 
Ambele etape au fost deosebit de spectaculoase și, ne-au relevat valoa
rea bună a oaspeților, precum și a zr.zzz dir.trc zlcrgăt-rii ’ 
tași.

Stabilizai, se pare, în limitele Ca
pitalei, frontul ue ploaie i-a însoțit 
pe cicliști simbătă., in prima ^tapâ a 
„CUPEI DINAMO", București —» Giur
giu — București (100 km), pe primii 
kilometri și i-a întimpinat la sosire, 
în rest, etapa inaugurală s-a bucu
rat de condiții bune de alergare. Rit
mul a fost infernal, de multe ori 
aceie kilometrajului indicindu-ne o 
meclie de peste 50 km ! Ăm putut 
observa valoarea și formac sportivă 
superioară a rutierilor sovietipl, ca 
și verva unora dintre componenții e- 
chipelor noastre reprezentative, O 
bună impresie au lăsa't,. de asemenea, 
.alergătorii cehoslovaci.. ; Princip^ 
acțiune a. etapei, (precedată dh hu- 
fncro^se încercări eșuate) s-a petrd; 
cui la km. 70. d’clls’tul sovietic ..iun 
Iiaibov 
âu mai 
(U3SS),

a inițiat o 
participat 
Vladimir

evadare, la care
Anatoli Oncgov 

Neveeeral (Ceho-

nouă 
de ieri a

Atenție ! Se declanșează 
evadare (fază din etapa 

„Cupei Dinamo").
Foto Dragoș NEAGU

slovacia) și rutierii noștri Vasale Te
odor și Vasiie Selejan. Cvintetul a 
funcționat' bine în lupta cu plutonul, 
reușind în 30 km sa-1 devanseze cu 
aproape un minut. Clasament :

ANATOLI OiNEGOV (U.R.S.S.) 
2h 17:32 (m.o. 43,620 km) ; 2. VI.
Neveeeral (Cehoslovacia) 2h 17:32; 3. 
Iuri Daibov (U.R.S.S.) 2h 17:37 ; 4.
Vasiie Teodor (Dinamo) ; 5. Vasiie

începind de azi, la Baa Mare

FINALELE CAMPIONATELOR
DE BOX ALE JUNIORILOR

La Baia iv.axe, cu -iacepere ele .azi, 
cei mai tin-eri pugiliști ai țârii < iși 
dispută titlurile de camponi repu
blicani. Timp de o săptămînă, pe 
ringul băimărean se va consuma un 
adevărat maraton pugilistic la care 
participă peste 120 de boxeri juni
ori, cîștigători ai fazelor de zonă 
si a municipiului București. Ca în 
liecare an. întrecerile puglliștilor 
juniori suscită un deosebit interes 
în rîndul specialiștilor, această com
petiție dovedindu-se mereu o ade
vărată pistă de lansare a talente
lor spre boxul de performanță. A- 
cesta este și motivul pentru care 
activul federației de specialitate ca 
și organizatorii acordă întrecerilor 
de la Baia Mare o importanță ma
joră.

Pag.dgo Sportul

sa. După cum începuse, se părea că 
I.E.F.S. va obține o victorie facilă, 
dar evcluția jocului, începînd din se
tul al doilea, a contrazis 
presupunere. Sucevenii, 
iese o echipă fără valon 
în schimb foarte omogenă 
ioasă, au pus stăpînire pe 
ducînd cu 2—1 la seturi și 
cel de al patrulea ! Dar 
(sau epuizarea) i-a costat pe

această 
care alcătu- 

deosebite, 
și bâtă* 

Joc, con- 
13—11 în 
relaxarea 

,______________, __ suce
veni pierderea meciului. Remarcabilă 
din nou evoluția coordonatorului de 
joc al 
departe 
alături 
Chiș șl 
de la ------------
arbitrajul prestat de I. Niculescu. a- 
jutat bine, de Em. Vlntilescu. (Iulian 
COSTINIU).

VIITORUL BACAU 
PLOIEȘTI 3—1 (4, 
au cîștigat. 
tat în formă

RAPID — 
ȘOAItA 3—0 
donator de __
schi) șl cu trăgători departe de va
loarea care i-a consacrat (Armion, 
Rouă, Neghină), studenții au de
cepționat. Rapid a jucat variat în 
atac șl mobil în apărare, remareîn- 
du-se Cristiani, Scheffler și Cătălin. 
Au condus foarte bine D. Rădulescu 
și I, Niculescu. (I.C.).

I.E.F.S., Marian Stamate (de 
cel mai bun de pe teren), 

de care s-au mai evidențiat 
Mânu de la învingători, iar 

suceveni Păcuraru. Excelent

PETRO 
—12, 11, 7). 

băcăuanii s-au prezen- 
slabă. (Ilie TANCU). 
POLITEHNICA TOII- 
(5, 5, 6). Cu un coor- 
joc neinspirat (Bugar-

Atac rapidist. efectuat de trăgăto
rul principal ȘchLopescu. Fază din 
partida Rapid — Politehnica Timi
șoara Foto : I. MIHAICA

„U“ CLUJ-NAPOCA — UNIVERSI
TATEA CRAIOVA 3—2.

S-a încheiat Divizia B

angajateste

Mare

ci-*.
I

I

la 
de

4.
5.
6.
7.
B.

Buc. 
r. Sibiu

a unora dintre alergătorii noștri frun-

c,

-irul

In Divizia A ds handbal

Selejan (Dinamo) — același timp ; 6. 
Ivan Skosîrev (U.R.S.S.) 2h 18:31 ; 7. 
N. Gavrilă (Steaua) ; 8. N. State (Di
namo) ; 9. N; Avetisian (U.R.S.S.) ; 
10. șt. Lalbner (Dinamo) — același 
timp.

Etapa a Il-a, desfășurată dumini
că dimineață pe ruta București — 
Ploiești — Brazi — București (120 
km) a fost pasionantă ’ prin desfășu
rarea ci plină de faze spectaculoa
se și. prin finalul care a dus la 
§chi*mbarea ’ liderului. Profitând 
vremea bună și de traseul care nu 
le punea probleme de profil, 
C’liștii au impus cursei de la început 
tm ritm1 infernal. Chiar și în aceste 
condiții, la km 23 înregistrăm eva
darea unui grup de 7 alergători 
(V. Teodor, N.- Avetisian, A. Pa- 
cholik, M. Virgil. S. Korobeinikov, 
VI. Neveeeral și I. Daibov). Cei 6, 
care la . km 35 au 1 minut avans, 
sînt ajunși la punctul de întoarcere, 
moment in care alii 4 rutieri (O. 
Matatko, I. UUkfv, M. Virgil și 
A. Ionescu) pornesc într-o nouă ac
țiune. Se declanșează o lungă vînă-

DINAMO DIN U.R.S.S.
toare (plutuxi-xiA^ari) încheiată cu 
victoria grupului masiv. Dar, apele 
nu se limpezesc. 10 cicliști, intre 
care numai Vasiie Selejan s-a aflat 
și în evadarea decisivă din prima 
etapă, se desprind și realizează ata
cul decisiv. Ei sosesc cu avans de 
47 s. detronîndu-1 pe liderul primei 
zile (A. Onego v de la Dinamo 
U.R.S.S.). Din păcate, în apropiere 
de sosire, V. Teodor _ 
într-o busculadă, se rănește și pier- 

. de mai bine de 3 minute pînă la 
’ Clasamentul etapei :

1. LUDEK KUBIAS (CEHOSLOVA
CIA) 2 li. 46:14 (m.o. 43,380 km) ; 2. 
N. Atetisian (U.R.S.S.) ; 3. I. Sko- 
sitey (U.R.S.S.) ; 4. V. Hoța (Tg.
Mkireș) ; 5. T. Drăgan (Voința) ; 6. 
l;v<:oi4Kia (Dinamo) ; 7. T. Puterity 
(iglopeni) ; 8. C. Cirstea (c.eaua) : 
9. I. Coj.ccaru (Steaua) ; 10. V. Se
lejan (Dinamo).

în clasamentul general individual 
conduce VASILE SELEJAN cu 
5/11^03:51, urmat la 27 s de A. One-, 
gov, la ,32 s de VI. Neveeeral, la. 
39 s de L. Kubias, la 42 s de I. Dai- 
bov, la 44 s de N. Avetisian ș.a. în 
clasamentul general pe echipe con
duce formația Dinamo din U.R.S.S.

Astăzi are loc etapa a IlI-a, ul- 
tuna.'* pe ruta București — Alexan
dria București (120 km). Start la 
ora 10 și sosire la ora 12. la km 7.

Hristac’w NAU.M

Sîmbută țu duminicii. Divizia A 
de handbal a programat partidele 
celei de a 30-a etape. Și de aceas
tă dală atenția a foSt îndreptată, 
atit ,1a feminin cit și la masculin, 
spre jocurile cu implicații asupra 
situației din zona retrogradării. De 
altfel, două formații codașe — 
Constructorul Timișoara (f) și In
dependența Sibiu (m) au reușit să 
furnizeze surprize, acestora adău- 
gîndu-li'-se succesul Politehnicii 
Timișoara în fața echipei Dinamo 
București.

FEMININ
CONFECȚIA — PROGRESUL 

BUCUREȘTI 10—5 (8—2). Angajate 
direct in lupta pentru locui III, 
handbalistele de la Progresul î.și 
puseseră mari speranțe in aceasta 
partidă. întrecmdu-se pe sine, 
Confecția a răsturnat, însă, toate 
așteptările, servind „bancarelor" o 
leeție aspră, măi ales in prima re
priză. De altfel, pai lida a fost de
cisă după numai 17 minute de joc ! 
Beneficiind de un portar foarte in
spirat (Jahi.ia C'uliau), eievuje an
trenorului V. Gogâltan ■ au știut 
de această dată să-și pună in va
loare toate, atuurile : forța liniei, 
de la 9 m, insistența pivo;ifor și 
jocul larg al extremelor. Surprinse, 
handbalistele țle la Progresul au 
galat mult in apărare (unde și por
tarul Velicu s-a aflat în . zi sla
bă), iar in atac s-au pripit, ratind 
o întreagă suită de ocazii favora
bile, printre care și două penalty- 
Uri. In min. 17 scorul era 7—2 și 
partida nu mai putea avea o altă 
ciștigatoare decit Confecția, care 
ne-a amintit simbătă de zilele ei 
bune din anii trecuțț.. ^Principalele 
realizatoare : Scrediuc 5 și Crișu 
2 — Confecția, respectiv Mihoc 2. 
Bun arbitrajul bucureștenilor M. 
Marin — Șt. Georgescu (al. h.).

CONSTRUCTORUL TIMIȘOARA 
— I.E.F.S. 8—5 (3—2) ! Pentru ti- 
mișorence, aflate pe penultimul loc 
al clasamentului, acest meci în
semna un moment cheie, pe care 
au știut să și-l facă favorabil. Ele 
au abordat întîlnirea cu curaj, s-au 
detașat la 3—0 (min. 17) și, cu toa
te că I.E.F.S.-ul a făcut în conti
nuare eforturi serioase (apropiin-

du-se la 2—3 și 4—5). victoria gaz
delor n-a mai .stat sub semnul în
doielii. în condițiile mizei deose
bite (I’.E.F.S.-ul luptă pentru locul 
III), partida n-a mai oferit spec
tacol, ci numai o confruntare as
pra, da» mare. luptă. Au marcat : 
Ghcor^Âiu 3, Kaspari 2, Vezelici, 
Ștcf și D. Mârcov pentru Construc
torul fespeet-iv Ridu 2, Frîncfu, 
loncscu șf ‘"'A’texandrcscu. Arbitrii.. 
I. , Creții șf -Gh. Cri.mic (Petroșani) , 
au fost depășiți de joc. (!’. ARCAN 
— corcsp. județean).

MUREȘUL TG. MUREȘ — VO
INȚA ODORI1EI 13—11 "* ~
Partidă interesantă, victorie 
tată a- gazdelor. Principalele 
z* toare : Szbitissi 4 și Șoș 
iyfureșul, respectiv Mikioș 
Laczkovics 3. (Ai SZAEO

BUIIUȘI — „U‘
s y* , >—6). Gazdele 
singură dată., in min. 
la bucureștencc s-a 

remarcat. Simona Arghir, in vervă

Laczkovics 3.
^textila- ____
BUVUUfeșl’i p—15 (L 
au condus o 
20: 5—4. De

(G-3). 
meri- 
rcali-

3 —
4 și 

corcsp.) 
- ■ ,Jr<<

1 (j-LLcUUa L. kjkiiiutlc* m pjmi , in Vcivd 
fltfd’sobitd' icr'i’. 'Principalele realiza-
toare : Arghir 10 — „U", respectiv
V. Viaru 3. (I. VIERU — corcsp).

SPARTA MEDIAȘ — RAPID 
IiSjCCKiSȘXL bi 
meritată ■ a oah) 
realizatoare :

M--42 (5—7). Victorie 
ispitelor. Principalele
Stănișel 5 — Rapid, 

respectiv Piters 3. (Z. ItiȘNOVEA- 
Nt — coresp.)'.'

,.U" IAȘI —' „U“ TIMIȘOARA 
11—17 (7—0).

MASCULIN
CAROM — C.S.U. GALAȚI 14 

—14 (8—8). Peste 2000 de specta
tori au 
a opus 
arur.qe 
pentru 
de... simetric este echitabil și re
flectă fidel raportul, de forțe din 
teren. Principalii realizatori : Ba
dea 5 — CAROM, respectiv Vădu
va 4. (Gh. GORUN — coresp.).

„U“ CLUJ-NAPOCA — DINA
MO BRAȘOV 16—15 (8—6). După 
o primă repriză echilibrată, stu
denții s-au detașat, reușind 
conducă în min. 59 cu 14—11. 
singur minut de relaxare a cluje
nilor Ie-a fost sut'cient însă hand- 
bali.jtilor din Brașov pentru a punc-

asistat la un joc dîrz, care 
două formații decise să 
în iuplă toate resursele 
victorii’. Rezultatul atit

să 
Un

S-a încheiat ediția 1974—1975 a 
campionatelor Diviziei B de volei. 
In prima divizie au promovat echi
pele masculine Tractorul Brașov 
(care revine după un an de absen
ță), C.S.M. Delta Tulcea (pentru 
prima oară în „A") și cele feminine 
„U“ Cluj-Napoca (retrogradată a- 
nul trecut) și Știința Bacău (apari
ție nouă în ,,A“). Au retrogradat for
mațiile masculine I.C.I.M. Brașov, 
Sîlvania șimleul Silvaniei. Electro- 
puteie Craiova, PECO Ploiești și 
cele feminine Confecția București, 
A.S.E. București (aceasta s-a retras 
după tur), Sănătatea Ploiești și 
Progresul București (care a fuzio
nat cu Rapid după turul campiona-
tului). Iată clasamen lele

N
finale. 7.

8.
9.

MASCUL!
SEIUA I

1. TRACTORUL BV. 22 18 4 60:18 40 J0.
2. Electra Buc. 22 16 G 56 :32 38 11.
3. C.S.U. Brașov 22 15 7 53:31 37 12.
4. Corvinul Hd. 22 12 10 45:40 34
5. Medicina Buc. 22 12 10 46:41 34 1.
6. Voința Alba Iu’ia 22 10 12 33*43 32. 2.
7. Ind. s. C. Turzii 22 9 13 41:46 31 3.
«3. Medicina Tmș. 22 9 13 35 :49 31 4.
9. Crișana Oradea 22 9 13 33:51 31 5.

10. Forest a Arad 22 3 14 32:47 30 6.
11. I.C.I.M. Brașov 22 7 15 37:53 29 7.
12. Sîlvania Sim. S.

SERIA A
22 7

II-A
15 29:54 29 8.

!•.
1. DELTA 1ULCEA 22 20 2 64 :23 42 10.
2. Farul 22 13 6 55 :24 38 11.
3. Construct. Brăila 22 16 6 53:31 33 12.

Rclonul Săvinești 
„Poli*4 iași 
Progresul Buc. 
Locomotiva Buc. 
Gr. Roșie Buc.

9. SARO Tîrgovlște
10. Aurora Bacău
11. Elcctroputcre Cv.
12. PECO Ploiești

FEMININ
SERIA

1. „U« Cj.-NAPOCA
2. Vein ța M. Ciuc
3. Univ. București
4. C.S.U. Tg. Mureș
5 Construct. Arad 

Medicina Tmș. 
Corvin ul Deva 
C.S. Zalău 
Voința Buc. 
Mondiala S. 
Con fecția 
A.S.E.

SERIA A 
STIJNTA BACAU 
Ceahlăul P. N.
FI. roșie 
Drapelul
LT. București 
Dacia Pitești 
C.P. București 
I.G.C.M. Brașov 
Univ. Iași 
Voința Craiova 
Sănătatea Ploiești 
Progresul Buc.

22 15 7 54:35 37
22 14 8 53:37 3«
22 12 10 53:39 34
22 11 11 45:44 33
22 9 13 42:45 31
22 7 15 32 :51 29
22 G 1G 25 :58 28
22 4 18 19:53 26
22 2 20 12:62 24

1
I

22 22 0 66: 7 44
22 17 5 56:20 39
22 14 8 52:37 36
22 14 8 43:35 36
22 12 10 42:41 34
22 10 12 37:41 32
22 9 13 39:42 <31
22 9 13 43 :50 31
22 9 13 34:15 31
22 8 14 31:43 39
22 7 15 34:51 29

22 1 :21 5:65 11
II-A

22 22 0 63:13 44
22 1G 6 56:25 38
22 14 8 48:32 33
22 14 8 46:35 36
22 13 9 54:38 35
22 12 10 44:40 34
22 12 10 40 :38 34
22 9 13 37:45 31
22 7 15 36:48 29
22 G 1G 26:52 28
22 1 21 5 :63 20
22 6 1G 24:53 17

Sesizind prompt culoarul larg de șut, Maria Scrediuc (Confecția) aruncă 
la poartă și înscrie. Fază den jocul Confecția — Progresul 

Foto : S. BAKC3Y
ta de trei ori consecutiv ! Prin
cipalii realizatori : Bota 4 și Chir- 
cu 3 — „U“, respectiv Nieolescu 
5.- (Nușa DEMIAN).

INDEPENDENTA 
H. C. MINAUR BAIA 
23 (IC—7) ! Sibienii au

SIBIU — 
MARE 23— 
luptat din 

răsputeri pentru a obține victoria, 
succesul acesta lăsindu-le in con
tinuare speranțe de supraviețuire 
în „A". Puternica echipă băimă- 
rear.â-a căutat, la rindul său, să 
ciștige, dar a fost nevoită să- plece 
steagul in fața unui adversar mai 
tenace. Principalii realizatori : 
Schmidt 8 și Speck 8 — Indepen
dența, respectiv Tanțiru 7 și Ignă- 
tescu 5. Au condus foarte bine C. 
Căpățînă și T. Ene (Buzău). <1. IO- 
NESCU — corcsp. județean).

POLI TIMISOARA — DINAMO 
BUCUREȘTI 20—15 (8—7) ! Al doi
lea eșec consecutiv al dinamoviș- 
tilor. Studenții timișoreni, cu o e- 
chipă foarte tînără, au jucat ambi
țios, conducînd în min. 21 cu 6—2. 
Bucurcștenii au revenit, însă, pu
ternic, egalînd în min. 26 : 6—6.
Din acest moment gazdele au con
trolat partida pînă în final, obț.i- 
nînd un frumos succes. Principalii

realizatori : Fuiker 8 — Poli, res
pectiv Samungi 4. (C. CREȚU — 
coresp.).

ȘTIINȚA BACAU — STEAUA 
17—22 (1—11). In min. 15 campionii 
conduceau cu 8—0 și se părea că 
scorul va lua proporții de neîn
chipuit, dar studenții au reușit să 
refacă treptat din handicap, pier- 
zind onorabil in fața unei echipe 
evident superioară. Principalii rea
lizatori : Odac 4 și Todică 4 — 
Știința, respectiv Drăgăniță 6 și 
Tudosie 5. (S. NENIȚA — coresp.).

„U“ BUCUREȘTI—„U" CRAIO
VA 13—12 (7—6). Dacă ar fi să 
ne luăm după scor, partida a fost 
echilibrată, dar în realitate stu
denții bucureșteni au 
clar întîlnirea. Cu 10
înainte de final ei conduceau de
tașat, 13—8, dar o relaxare pre- 

a permis craiovenfior sâ

dominat 
minute

matură
reducă serios din handicap. Par
tida a 
vă, cu

fost însă plăcută, atracti- 
multe faze aplaudate. 

Principalii realizatori : Anton 7 
— de la bucureșteni, respectiv I. 
Mihail 5. Au condus bine p-teuto
nii D. Ionescu și Grigor iu (N.
TOKACEK — coresp.)



STEAUA ȘI-A PASTRAT TITLUL I 
DE CAMPIOANĂ LA HOCHEI

FOTBAL meri
CAMPIONATUL EUROPEI • 

La Luxemburg, în grupa a II-a : 
Luxemburg — țara Galilor 1—3 
(1—2). Clasament : 1. Țara 
8 p (5 meciuri jucate), 2. 
5 p (3), 3. Ungaria 3 p 
Luxemburg 0 p. (4) • La 
în grupa a Vl-a : Elveția ■ 
cia 1—1 (1—0); 
Muller (min. 43) 
respectiv Alpaslan (min. 53)7 Cla
sament : 1. Turcia 4 p (4 meciuri 
disputate), 2. Irlanda 3 p (2), 3. 
U.R.S.S. 2 p (2), 4. Elveția 1 p (2). 
• C.E. pentru tineret : Portugalia 
— Cehoslovacia 2—0 (0—0), în
partida disputată în localitatea 
Faro.

Galilor 
Austria 

(4), 4. 
Zurich 

— Tur- 
au marcat : K.

pentru gazde,

Iată-i pe campioni, în rindul de sus, de la stingă la dreapta : Varga (căpitanul echipei). Herghelegiu, Ca- 
zacu, Vlad, Justinian, Nistor. Bucur, Ioniță, Popa, Mikloș; in rindul de jos : _Făgăraș, ■ • -
Szabo, Gheorghiu. Kemenessy, Ungureanu. Din fotografie lipsesc antrenorii 
portarul Kelemen.

Z. Czaka
Gabrielli. Crișan, Netcdu, 
st N. Zograffi, precum și 

Foto : D. NEAGU

I

ocupat Jocul 6 in
• Bulgaria (eta-

0—0. Sheffield a
clasamentul final _____
pa a 23-a) : Ț.S.K.A. Sofia — Âka- 
demik Sofia 0—0, Sliven — 
motiv Plovdiv 2—0, Slavia
— Lokomotiv Sofia 2—5, 
Pernik — Levski Spartak 
1—1, Trakia Plovdiv —

Confirmind pronosticurile, con
turate in acest sens mai ales după 
evoluția din penultima „ediție" a 
derbyului său cu Dinamo, forma
ția STEAUA (antrenori Zoltan 
Czaka și Nicolae Zograffi) a ciș
tigat și ultimul meci cu rivala sa, 
devenind, astfel, campioană la 
hochei pe anul 1975. Această vic
torie, destul de netă în ultima sa 
parte, o considerăm pe deplin me
ritată, ea fiind rodul unei discipli
ne generale mai ferme, ca și fap
tului că echipa Steaua s-a arătat 
mai in formă, mai proaspătă fizic, 
mai echilibrată nervos tocmai a- 
tunci cind a trebuit.

Ultimul „derby" al sezonului 
consumat sîmbătă după amiază la 
Miercurea Ciuc s-a 
victoria hocheiștilor 
ua : 4—2 (1—2, 3—0, 
da avînd — în linii 
leași caracteristici ca și confrun
tarea anterioară, încheiată cu o 
categorică victorie a aceleiași for
mații (6—1). Meciul decisiv de 
simbătă (să amintim că Steaua 
avea doar un punct avans) a fost 
abordat de cele două formații de 
pe poziții diferite : Steaua cu mai 
mult calm și cu o crescută pre
ocupare defensivă (și un meci e- 
gal îi era suficient), Dinamo mi- 
zînd totul pe „cartea" 
incercînd să „stoarcă" 
valoarea individuală a 
tre jucătorii săi. Așa

— bănuim — de ce antrenorii di- 
namoviști au utilizat numai două 
linii de atac, cind era evident incă 
de Ia jocurile anterioare că e- 
chipa are mari deficiențe de or
din fizic. Lăsînd pe banca rezer
velor 
Moiș, 
meci), 
tinerii 
mo a 
după 
punîndu-se lejer in partea a 
și jucînd prudent în final.

„istoria" 
- trebuie 

modest, 
arătate

jucători ca V. Huțanu, 
Gh. Florian (jumătate de 
ca să nu mai vorbim de 
Ciobanu și Vișan, Dina-. 
pilpiit

care s-a -stins, Steaua
in prima repriză, 

im- 
doua

unui 
spus

10—0 (4—0, 3—0, 3—0) , au
Tureanu (3), Gh. Huțanu

încheiat cu 
de la Stea- 
0—0), parti- 

mari — ace-

atacului și 
totul din 

unora din- 
se explică

Aceasta a fost 
joc decisiv, care 
— a avut un nivel tehnic 
tocmai pe considerentele 
mai sus.

Nu mult diferit s-au 
lucrurile și în partida din deschi
dere în care S. C. Miercurea Ciuc 
a confirmat justețea locului III in 
clasamentul final, întrecind la li
mită pe Dunărea Galați (4—3). O 
mențiune pentru arbitrajele bune 
din acest final de campionat.

Călin ANTONESCU

petrecut

REZULTATE TEHNICE : etapa a 
XXlI-a (miercuri 30 aprilie): Stea
ua — Dunărea 13—5 (3—1, 5—3, 
5—1), au marcat: Popa (4), Io
niță (2), Vlad, Herghelegiu, Ke
menessy, Mikloș, Ungureanu, Jus
tinian, Gheorghiu — Steaua, Fo- 
dorea (2), Olenici (2), Moroșan — 
Dunărea ; Dinamo — S.C. Miercu-

rea Ciuc 
marcat :
(2), Axinte (2), V. Huțanu, Cos
tea, Țone : etapa a XXIII-a' (vi
neri 2 mai) : Dinamo — Dunărea 
13—4 (4—0, 2—0. 7—4), au piar- 
cat : Ciobanu (4), Florian (2)’, Vi- 
șan (2), Țone, Moiș, Bandaș, V. 
Huțanu, Axinte — Dinamo, Ole
nici (2). Fodorea, Kercso — Du
nărea, Steaua — S. C. Miercurea 
Ciuc 11—3) (6—0, 2—0, 3—3), au
marcat: Popa (4), 
Gheorghiu, Ioniță, 
Vlad-Steaua, Peter, 
S. C. Miercurea 
XXIV-a (sîmbătă
Miercurea Ciuc ■ ___ ___ ....
(2—2, 2—0, 0—1), au marcat: Peter 
(2), Oswath, Bartales — S. C. 
Miercurea Ciuc, Moroșan, Cordu- 
ban, Bălăneanu — Dunărea, Stea
ua — Dinamo 4—2 (1—2, 3—0,
0—0), au marcat : Bucur, Mikloș, 
Kemenessy, Herghelegiu — Stea
ua, Zgincă, Pană —

CLASAMENT
3
4
2
1

Mikloș (3), 
Herghelegiu, 

Both, Imre- 
Ciuc; etapa a 
3 mai): S. C. 

- Dunărea 4—3

I
I
I
I
I

I
I
I

1.
2.
3.
4.

STEAUA 
Din. Buc. 
S.C.M.C.
D. Galati

24
24
M
24

19
17

6
1

Dinamo. 
FINAL
2
3

16
22

152— 55 
158— 79
73—151
76—174

41
38
14
3

I
I
I

în campionatul de șah pe echipe, după 4 runde:

CONDUCE UNIVERSITATEA BUCUREȘTI
Campionatul național de șah pe 

echipe a continuat in sala Pala
tului culturii din Ploiești sub 
semnul unei lupte interesante din 
care nu au lipsit surprizele. Ast
fel, în runda a II-a, Petrolul a 
-rUșit să termine la egalitate 
(3V2—3'/») cu deținătoarea titlului, 
Universitatea București. La masa 
a 2-a, Butnaru l-a învins pe Șu- 
bă ! Tn rest : Stoica — Partoș ‘h, 
Ghindă — Macarie 1—0, Griin- 
berg — Radovici */>, Polihroni- 
ade — Ilie 1—0, Olteanu — Ni
cola ’/«, Barbu — Negulescu 0—1. 
A doua infringere consecutivă a 
Înregistrat Olimpia-Constructo
rul, întrecută cu 4—3 de Medicina 
Timișoara. Ciocâltea a ciștigat la 
Ilijin, dar Ghițescu a pierdut la 
Neamțu. A.S.E. — Vulcan 5—2, 
I.T.B. — C.S.M. Cluj-Napoca 2—5, 
Medicina Iași — Politehnica Bucu
rești 5—2.

în runda a 3-a, Universitatea a 
învins pe Vulcan (5—2), în schimb 
Medicina Timișoara n-a putut 
ține decît un rezultat egal in 
A.S.E. : 3V2—3‘/a. (Georgescu — 
jin 1—0). Petrolul — Medicina 
t1/»—4‘/i (Partoș — Vaisman 
Radovici — Marcovici 
C.S.M. Cluj-Napoca 
Constructorul 2' 2—4‘/i 
Ciocâltea 
I.T.B.
Vi,

zat-o I.T.B. învingătoare cu 6—1 
in fața Medicinei Iași. Scorul de 
pină acum al campionatului! (Pav
lov — Vaisman */>, Troianescu — 
Marcovici 1—0, Bondoc — Dorof- 
tei 1—0. Teodorescu — Perevoznic 
1—0), Universitatea — Medicina 
Timișoara 4—3 (Stoica — Ilijin 
1—0, Șubă — Biriescu 1—0, Ghin
dă — Adam 0—1), Olimpia- 
Constructorul — Politehnica 4—3, 
A.S.E. — C.S.M. Cluj-Napoca 4—3, 
Petrolul — Vulcan 4—3.

CLASAMENTE
General : 1. UNIVERSITATEA

10 p (17 puncte de partidă), 2. 
Petrolul 7 (15‘/t), 3. Medicina Ti
mișoara 7 (15), 4. A.S.E. 7 (14),
5. Olimpia-Constructorul 6 (13‘/2).
6. Medicina Iași 6 (13), 7, C.S.M.
Cluj-Napoca 4 ~ ~
4 (13), 9. I.T.B.
3 (12).

Masculin : 1.
13 p, 2. Petrolul ll'/a, 3.

AGRONOMIA CLUJ-NAPOCA | 
A CIȘTIGAT GRUPA B 
Grupa valorica secundă a prile

juit, de asemenea, o luptă intere
santă și echilibrată. Cu un lot omo
gen și bine pregătit, Agronomia Cluj- 
Napoca iși asigurase primul loc încă 
înaintea disputării ultimului tur. 
Formația studențească a avut ca 
oameni de bază pe Texe și Gyorgy 
^Irezistibili pe contraatac), Borbatb, 

I ales, 
1 in-

I
I

(14), 8. Politehnica 
3 (13). 10. Vulcan

Otvos, Laszlo, Borsos și, mai 
tinăiul portar Gergely, aflat 
tr-un evident progres.

o plăcută evoluție a furnizat șl e- 
chipa Liceului nr. 1 din Miercurea 
Ciuc, colectiv care se consacră ca o 
autentică pepinieră a hocheiului nos
tru. Din echipa elevilor s-au distins 
Gyorgypal, Prakab, Daniel, Horvath, 
Szabo, Nagy, Szentes, Ugron.

Mobllizindu-se in ultimele jocuri, 
A.S.E. a reușit să evite ultimul loci 
ocupat de Tirnava Odorhei, o echipă 
harnică și foarte inimoasă, dar han
dicapată de un lot incomplet și de 
numărul mic de ore petrecute pe 
gheață. (V. Ch.)_

Rezultatele tehnice ale ultimului 
tur: Agronomia — Tirnava 14—0 (7—0, 
3—9, 4—0), Lyceum — A.S.E. 4—3 
(2—2, 1—0, 1—1), Lyceum — Agrono
mia 5—4 (3—1, 1—2, 1—1), A.SJE. — 
Tirnava 8—4 (3—1, 3—2, 2—1), Tirna
va — Lyceum 5—3 (0—1, 3—2. 2—0), 
A.S.E. — Agronomia 5—5 (2—2, 1—o, 
2-3).

I
I
I
I
I
I
I

ob- 
fața 
Ili- 
Iași 

*/f> 
0—1 !), 

Olimpia- 
(Breazu — 

0—1), Politehnica — 
4'/a—2'A (Urzicq — Pavlov 

, Nacht — Troianescu 1—0). 
Surpriza rundei a 4-a a furni-

UNIVERSITATEA 
A.S.E. 

117a, 4. C.S.M. Cluj-Napoca 10’/a, 
5. Politehnica 10, 6. Medicina Iași 
9'/a, 7. I.T.B. 9, 8. Medicina Timi
șoara 9, 9. Olimpia-Constructorul 
8>/a, 10. Vulcan

1.
P.
3.

4, 
Medicina Iași 3*/s,

Cluj-Napoca 3'A, 
10. A.S.E. 2*/x

Feminin : 
ȘOARA 6 
structorul 5, 
niversitatea 
I.T.B. 4, 7. 
C.S.M. ~ ' 
tehnica 3,

71/».
MEDICINA TIMI-

2. Olimpia-Con- 
Vulcan 4','j, 4. U- 
5. Petrolul 4, 6._ . ... g

9. Poli-

Invingind in finală pe Steaua, 
SPORTUL STUDENȚESC A CIȘTIGAT
Chiar fără internaționalii de la 

Madrid și cu lot decorul vitreg — 
ploaie rece, măruntă șl deasă, un te
ren imposibil — Sportul studențesc 
șt Steaua au onorat cum se cuvine 
finala „Cupei F.R. Rugby, prestînd 
un joc aprig, adesea spectaculos. încă 
din start avea să se anunțe o dispu
tă crincenă : un balon bine bătut cu 
piciorul de Țața, campionii urcă în 
atac, Teleașă profită de două inexac
tități consecutive ale iul iordănescu 
și Gheorghiu, reușind încercarea. A- 
rhlm transformă șl Steaua conduce 
cu 6—0. Este abia minutul 5... Repli
ca studenților e promptă și lordănes- 
cu aduce egalarea. din două lovi
turi de pedeapsă (minutele 11 șl 14). 
înaintările dau o luptă continuă,

3

5. Agronomia 24 13 4 7 142— 89 30
6. Lyceum 24 12 1 11 101—121 25
7. A.S.E. 24 8 5 11 97—101 21
8. Tirnava 24 9 2 13 101—130 20

I
I

CAMPIONATE : • U.R.S.S. (e- 
tapa a 4-a) : Dinamo Kiev — 
Dnepr 1—0, Ararat Erevan — Di
namo Tbilisi 1—0, Pahtakor — SKA 
Rostov 4—2, Zenit — Torpedo 
Moscova 0—0, ȚSKA — Lokomo
tiv Moscova 1—0, Zaria — Cerno- 
moreț_3—1. Lider al clasamentu- 

8 p • 
a 29-a) : 
1—0, Bo- 
— Stutt- 

Fortuna 
— Ham- 

4—1.

lui: Dinamo Kiev cu 
R. F. Germania (etapa 
Bayern — Kaiserslautern 
russia Monchengladbach 
gart 5—1, Duisburg — 
Dilsseldorf 0—3, Schalke 
burg 3—1, Bremen — Koln 
Conduce Borussia cu 40 p, urmată 
de Hertha 38 p, Kickers 37 p. • 
Iugoslavia (etapa a 26-a) : Ilajduk 
— Celik 2—0, Bor — Vojvodina 
2—0, Steaua Roșie Belgrad — Ze- 
lcznicear 3—1, Sarajevo — Niș 
2—0, Proletar Zrenjanin — O. F K. 
Belgrad 0—0, Olimpia Ljubljana — 
Dinamo Zagreb 1—1. în clasament 
conduce Hajduk Split (36 p), ur
mată de Vojvodina Novi Sad (33 
p) • Anglia : în meci restanță, 
Birmingham — Sheffield United

Loko-
Sofia 

Minior 
Sofia 

. ---------- Cerno
More 3—0, Pirin Blagoevgrad — 
Spartak 0—0, Iantra Gabrovo — 
Botev Vrața 2—0. In clasament 
conduce Ț.S.K.A. Sofia (30 p), ur
mată de Akademik Sofia (29 p) 
• Franța (etapa a 35-a) : Paris 
St. Germain — St. Etienne 2—2, 
Angers — Monaco 2—1, O.G.C. 
Nisa — Reims 0—0, Lens — Nimes 
3—0, Ol. Marsilia — Nantes 2—1. 
în clasament conduce St. Etienne 
(48 p), urmată de Ol. Marsilia (47 
p) • Spania (etapa a 30-a) : Ma
laga — Granada 1—1, C. F. Bar
celona —■ Elche 0—0. Real Zarago
za — Real Madrid 6—1 !, Valencia 
— Celta Vigo 2—0, Alicante — 
Espanol Barcelona 2—1, Salaman
ca — Las Palmas 2—1. în clasa
ment, pe primul loc, Real Madrid 
(45 p — virtuală campioană), ur
mată de Real Zaragoza (36 p),
C. F. Barcelona (32 p) etc. • Italia 
(etapa a 28-a) : Bologna — Ascoli 
1—1, Cagliari — Cesena 2—2, In
ter — Lanerossi 0—0, Sampdoria — 
Roma 0—0, Lazio — Fiorentina 
1—0, Juventus — Ternana 2—0, 
Torino — Napoli 1—1, Milan — 
Varese 1—0. Conduce Juventus cu 
41 p, urmată de Napoli 37 și Roma 
35. ‘

CUPE (finale) • Ungaria : Uj- 
pesti Dozsa — Szombathelyi Ha- 
ladăs 3—2 (0—1) • Anglia : West 
Ham United — Fulham 2—0 (0—0) 
• Scoția ; Celtic Glasgow — Air- 
drieonians 3—1 (2—1).

AGENDA SAPTAMINII
5-H TIR 

TENIS

7

7-11

8—11 
8-22 
10
11

FOTBAL

CICLISM 
TENIS 
JUDO 
CICLISM 
FOTBAL 
AUTO 
FOTBAL

Marete Premiu ol Europei (talere), la Barcelona.
„Cupa Federației" (echipa feminine), lo Aix-en-Provence. 
Turneu internațional la Munchfcn (Marele Premiu-FILT).
Finala Cupei UEFA : Twenie Enschede — Borussia Morv 

chengladbach. Preliminarii olimpice : Ungaria — Bulgaria , 
Iugoslavia — U.R.S.S.

Cursa de 4 zile de la Dunkerque.
Turneul final WCT, Ic Dallas.
C.E., la Lyon.
„Cursa Păcii", Berlin - Praga - Varșovia.
Danemarca — România, in C.E. (tineret).
Marele Premiu de la Monaco (formula 1).
Preliminarii C.E. : Romonio — Danemarca (gr 4) ; Ir

landa - Elveția (gr. 6) ; Cipru - Anglia (gr. 1). Prelimi
narii olimpice : Algeria — Tunisia.

<

.1

PE SCIIRI • PE
ATLETISM • La Milano, pri

mul concurs în aer liber ; Înălți
me — Del Forno (It) 2,20 (rec. naț. 
eg.), 110 mg — Drut (Fr) 13,06; lun
gime — Rousseau (Fr) 7,65 m; 400 m 
— Jenkins (Ang) 46,19 ; 5000 m — 
Black (Ang) 13:46,54 • La Alșuta
(URSS), Ludmila Hmelevski (35 ani, 
mamă a 3 copii) a aruncat discul 
la 62,36 m 1 • Cros internațional la 
Modena (pe lo km) : 1. Clndolo (It) 
2. Plain (Ang) • La Fraga. în me
ciul echipelor de tineret : Ruda
Hvezda — Dinamo Moscova 59—86.

BASCHET • La Zagreb, in meci 
amical, Iugoslavia — Cuba 79—72 
(38—35) • Turneu masculin la Ban
ja Luka și Sarajevo : iugoslavia — 
Polonia 94—74 (4î—35), Cuba —
Bulgaria 82—80 (37—38), Iugoslavia
— Bulgaria 103—70 (55—36) • Tur
neu feminin la " "
garia — R. D. 
(28—24) • FU::;
niori a orașului Kiev, 
în S.U.A., a Învins, la 
echipa de juniori a 
Long Island cu 86—65.

Halle : Bul-
Germană 77—66 

Selecționata de ju- 
> in turneu 
Hampstead, 

Universității

Cote na și-aBOX • Italianul Elio Cc„„1 _ 
păstrat titlul de campion european 
profesionist la .........................
la puncte, în 
pe șalangerul 
(Spania).

cat. pană, tnvlngind 
15 reprize, la Napoli, 
său Rodolfo Sanchez

CALARIB
din cadrul
ma, a tost . __  __ ________
mondo d’lnzeo (cu 0 penalizări)

Premlul „Aventine", 
la Boconcursului de 

ciștigat de italianul Rai- 
ur-

DINAMO - CAMPIOANĂ IA GIMNASTICĂ 
IN ÎNTRECEREA PE ECHIPE (in)

SEURI • PE SCURT
mat de Roche (Fr.) șl Schocke- 
mohle (R.F.G.).

CICLISM • Cursa dc 5 etape In 
jurul orașului Rennes (Franța) s-a 
Încheiat cu victoria rutierului sovie
tic Gusiatnikov, urmat de coechi
pierul său Osokim și francezul De
nie; ultima etapă a revenit lui ludin 
(URSS) • ‘ — -
Mediteranei", 
Tunisia, 
Italianul 
la 
ciștigată

In „Marele premiu al 
care 

conduce, 
Betuzzi 

Frankfurt 
de

se dispută în 
după 2 etape, 

• Cursa de 
Main a fost 

. _ Roy
Schulten (220 km In 5 h 42:40) •
După primele 11 etape disputate in 
Turul Spaniei, italianul Marino Bas
so obține 5 victorii de etapă, dar 
In clasamentul general continuă să 
conducă spaniolul Miguel Marla 
Lașa.

pe 
olandezul

HANDBAL • Turneu masculin 
la Dunaikesi (Ungaria) : Spartakus 
Budapesta — Dynamo Berlin 21—21 
(12—10). Honved Budapesta — Du
naikesi 26—23 (11—12).

PENTATLON MODERN • La 
Warendorf (R.F.G.), in „Cupa Eu
ropei", după 4 probe conduce echi
pa U.R.S.S. cu 16.012 p, urmată de 
Ungaria 15.844 p, Franța 15.234 p. . 
Lider al clasamentului individual 
este Lednev (U.R.S.S.) cu 4182 p.

RUGBY. Intre 15 și 24 septembrie, 
selecționata Țării Galilor va efec
tua un turneu de 4 meciuri In Ja
ponia.

ȘAH • In turneul de la Rovinj 
(Iugoslavia), dotat cu 
cii“, - -
min 
Sax 
via) 
află _______  _______  ___
bojevici, care a pierdut toate par
tidele jucate in primele 3 runde. 
In runda 4, toate partidele s-au în
cheiat remiză.

„Trofeul pă- 
după 3 runde conduce Kuz- 
(URSS) cu 2 p (1), urmat de 
(Ungaria) și Mlnici (iugosla- 

cu cite 2 p. Pe ultimul loc se 
marele maestru iugoslav Liu-

ieri după amiază, sala Dinamo 
găzduit finala Campionatului re

publican de gimnastică rezervat e- 
chipelor masculine de maeștri. 
Spectatorii n-au avut, însă, satis-

a
prea mari.

cu 18-10 (6-10)
„CUPA F.R

Costea Harlton Încearcă tin „drop" 
(nereușit), iar Zafiescu face cîteva 
splendide străpungeri în dispozitivul 
advers. Sportul pare să ia avantaj 
(min. 28), dar vor înscrie militarii, 
în min. 32, după o fază lungă, fru
moasă, finalizată (prin încercare) da 
către Enache : 10—6 pentru Steaua, 
rezultatul primei reprize.

Pauza oferă, parcă, un nou balon 
de oxigen ambelor echipe. Dar în 
minutul 46, arbitrul P. D’Eclessis so 
pripește, îl elimină prea ușor pe 
Fuicu, iar peste 10 minute este rîn- 
dul lui Cioarec să fie trimis pe tușă, 
pentru „pugilat", fără ca în cealal
tă tabără, însă, să fie văzut vreun 
vinovat... Firesc, echilibrul se frin
ge, studenții prind aripi. steaua

RUGBY“
face eforturi mari, dar inevitabilul 
se produce : Gheorghiu (min. 64) și 
Batter (min. 67 și 77) culcă balonul 
in butul advers, Sportul studențesc 
obținind o victorie (18—10), in con
dițiile amintite, absolut logică, vic
torie care confirmă revirimentul său 
din ultima vreme. Formații :' SPOR
TUL : Iordănescu — Batter, A. Ma
rlton, C. Harlton, Gheorghiu — Mie, 
Anton — I. Hulă, Atanaslu, Pandca 
— Gaianda, lancu — Stănculescu, A- 
lexandrescu, Sofronie. STEĂUA : 
Holban — Braga, Suciu. Enachc, 
Teleașă — R. Ionescu, Țața — «A- 
chira, Fuicu. Zafiescu — M. Ionescu, 
Șcrban — Corneliu, M. Gheorghe, 
Cicarec.

A.

Geo RAEȚCHi

facții 
simplul motiv că 
pele angajate în 
presionat neplăcut prin suita in
terminabilă de ratări, prin evoluții 
departe de ceea ce ne-am obiș
nuit să așteptăm in ultima vreme 
de la gimnastica masculină. Chiar 
și gimnăști în care ne punem mari 
speranțe la apropiatele campionate 
europene : Dan Grecu. Mihai Borș 
și Ștefan Gali, au. concurat sub 
posibilități.

în aceste condiții, anticipatul 
duel Dinamo — Steaua a purtat 
amprența lipsei de spectaculozi
tate, componenții primei echipe 
înscriind în palmaresul lor un nou 
titlu. La... nereușita întrecerilor au 
contribuit și arbitrajele, îndeosebi 
cele ale brigăzilor de la inele și 
paralele, mult prea îngăduitoare. 
Iată clasamentul final al campio
natului : 
2. Steaua 
257,50 ; 4. 
247,10 ; 5.
6. „U“ Timișoara — 236,65 ; 7. Șc. 
sp. Tg. Mureș — 197,60.

De ce ? Pentru 
mai toate echi- 
concurs au im-

1. DINAMO — 274,75 ;
- 271,35 ; 3. I.E.F.S. —
Șc. sp. 2 București —

C.S.U. Oradea — 242,50 ;

TENIS • Pentru a doua oară in 
acest sezon, Jimmy Connors 
vins. in meci demonstrativ, 
Năstase. Intllnirea a avut 
Hamilton (Insulele Bermude) 
încheiat la scorul de 6—,. 6—3, 
pentru Connors • La Ciudad 
Mexico se desfășoară turneul final 
de dublu, din cadrul Circuitului 
WCT. Finala opune cuplurile Gott
fried — Ramirez și Cox — Drysdale. 
Ultimii au eliminat în „sferturi" pe
rechea Smith — Lutz la mare lup
tă. cu 7—6, 6—7, 7—6. 7—6 1 In me
ciul pentru locul 3 : Case. Masters— 
Ashe, Okker 6—3. 7—6. 8—1. • Ar
gentinianul G. Vilas șl românul I. 
Năstase sint primii doi favorițl al 
campionatelor internaționale pe te
renuri cu zgură ale Angliei, care 
se desfășoară Ia Bournemouth, intre 
12 18 mai. în cadrul Marelui Pre
miu-FILT. J. Kodes. M. Orantes. 
R. Taylor, O. Parun, Fr. Jauffret 
figurează printre participant!. • 
semifinalele turneului de la Nisa : 
Crealy — Dominguez 6—4, 6—2, 4—6, 
8—6 ; hțolina — Caujolle 6—3, 6—1,
6—4.

M.

l-a în- 
pe Ilie 
loc la 
șl s-a 
‘ 7—6 . 

de
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în Întrecerile continentale de la skien (Norvegia)

NADIA COMANECI
— fl

s-a afirmat ca o autentică maestră
a gimnasticii mondiale

t

O Ce.e patru medalii de

Campionatele europene de lupte libere

VASILE IORGA A CUCERIT
MEDALIA

> Ladislau Simon,

DE ARGINT
medalie de bronz

LUDWIGSHAFEN. 4 (prin tele
fon). După trei zile de întreceri 
spectaculoase, presărate cu multe 
surprize, sîmbătă noaptea, la 
„Friedrich Ebert-Halle" din loca
litate, s-au încheiat campionatele 
continentale de lupte libere, la ca
re Jiu participat sportivi din 20 de 
țări.

Dintre cei opt reprezentanți ai 
luptelor din România (la categorii
le 48 kg și 63 kg sportivii români 
n-au luat parte), doi au reușit să 
urce pe podiumul de premiere : 
Vasile Iorga (cat. 82 kg) a cucerit

mitru are scuza de a-i fi întîlnit 
în primele meciuri pe cei mai va
loroși concurcnți ai categoriei, de 
care a fost învins, C. Emilian și 
E. Panaite au luptat sub posibili
tăți, dovedind carențe în pregătire.

Un alt reprezentant al țării 
noastre care nu s-a clasat în rîn- 
dul primilor sase este juniorul Gi
gei An-hei (57 kg), dar care după 
ce a obținut o victorie prin tus în 
partida cu grecul Asioanidis, a Îno
tat curajos cu primii doi clasați 
(sovieticul Iumin și bulgarul Dț>. 
kov), de care a fost învins.

Cea mai frumoasă comportare 
dintre luptătorii noștri a avut-o ex
celentul sportiv brăilenn V-c/’e 
Iorga, care c-.t trei secunde înainte 
de gongul final al partidei cu Is
mail Tibilov (Bulgaria) era consi
derat campionul european al cate
gorici 82 kg. Pină în acel moment, 
el luptase foarte bine și își con
dusese în permanență adversarul 
Ia puncte, fiind sigur de victorie. 
Dar a fost suficientă o secundă de 
neatenție din paițtoa sa și o acțiu
ne reușită a lui Abilov a făcut ca 
rezultatul de 7—6 în favoarea spor
tivului român să se transforme 
in... 7—8. iar centura de campion 
să-i fie atribuită sportivului bulgar. 
Astfel, dună o sultă de frumoase 
victorii și o finală dramatică în 
care succesul i-a fost atît de aproa
pe, reprezentantul nostru 
buit să se mulțumească cu 
de argint. Oricum, este o perfor
manță remarcabilă pentru 
Iorga, care cucerește acum 
de-a noua medalie în marile com
petiții internaționale.

Campionul mondfal I-’dislm Si
mon n-a mai evoluat la valoarea 
care i-a permis cucerirea titlului 
suprem. El a obținut victorii asu
pra lui Bradley (Anglia'. Dolman 
(Olanda) și ’ 
dar a fost 
(U.R.S.S.) și 
sîndu-se pe

de ea, o răsplată a înaltei salecucerite

NADIA COMANECI

virtuozități sportive

(Urmare 
din pag. 1)

trenamcntele efec
tuate la Skien. Vă- 
zind-o la lucru, 
toată lumea în
clina’ să creadă că 
Nadia va ciștiga 
titlul absolut, 
rile favorite 
„europenelor", 
frunte cu cam
pioana mondială 
Ludmila Turisceva, 
manifestind o ner
vozitate ușor 
marcat. De 
deținătoarea 
lui suprehi 
să fie marcată de 
emoții și în con
curs. primele ei e- 
vo’uții — la para
lele și la bîrnă 
fiind punctate 
ratAr'.

Nadia Comăneci, 
în schimb, și-a 
început programul 
oi o vervă de-a 
dreptul uimitoare, 
manifestind sigu
ranță și calm. E- 
xereițiul ei la sol. 
cotat drept cel mai 
tehnic, a cuprins 
d? două ori salt cu 
șurub 720 grade, 
fiind notat cu 9.65. 
Ău urmat săritu
rile, unde eleva 
antrenorului Bela Karoly a obținut 
9.79, continuind să impresioneze 
publicul și oficialii. La paralele a 
prezentat două combinații, în pre
mieră mondială, nota crescînd din 
nou — 9,75 — și plasînd-o in 
fruntea plutonului la acest apa
rat și la individual compus. Acum 
se punea problema unei evoluții 
la fel de bune la ultimul aparat 
_  birna — recunoscut pentru di
ficultatea sa. Nadia Comăneci și-a 
dat seama că de acest exercițiu 
depindea totul și a avut poate sin
gurul moment dc emoție în con
curs. Tensiunea ei — perfect fi
rească — nu s-a ■ exterior^at, însă, 
dacii printr-o mică ezitare, pe care 
arbitrele au fost obligate s-o trea
că aproape cu vederea ! De ce 7

1- 
as'"'l ccmnioană europeană abso-

de rc- 
altfel, 
titlu- 
avea

decit printr-o mică ezitare, pe care 
arbitrele au fost obligate s-o trea
că aproape cu vederea ! De ce ? 
Exercițiul și execuția se dovedi
seră din nou cele mai bune ! Nota 
— cea mai mare la aparat, 9,75 — 
a stirnit ropote îndelungi de a- 
plauzu. Nadia Comăneci a devenit 
as'."-l cc.muioană europeană abso-

că aproape cu vederca ! De ee ?
dovedi -Exercițiul și execuția si 

seră din nou cele mai bune ! Nota
— cea mai mare la aparat, 9,75 —
a st ir nit ropote
planau.

îndelungi de a-
Nadia Comăneci a devenit

ALINA GOREAC

lulă, cucerind locul I la individual 
compus. Iată, dc altfel, ordinea 
primelor sase clasate : 1. NADIA 
COMĂNECI (ROMANIA) jB.85;2. 
Noii Kim (U.R.S.S.) 38,59 ; X Ane- 
lore Zinke (R. D. Germană) 37,95;
4—5. Ludmila Turisceva (U.R.S.S.) 
și Rieharda Schmeisser (R.D. Ger
mană) 37,90 : 6. Alina Goreae (Ro
mania) 37,65. Dc remarcat și po
ziția celeilalte gimnaste românce, 
Alina Goreae, care a făcut in pri- 

• ma zi un concurs bun, ocupînd

unei admirabile munci de pregătire

unei autentice campioane — a în- 
cîntat din nou asistența și ofi
cialii, reușind ca după execuția Ia 
paralele să obțină cca mai măre 
notă acordată în competiție — 
9,90 ! ! La acest aparat ca a pre
zentat trei combinații originale, cu 
un deosebit grad de dificultate : 
1. salt înainte depărtat pe bara 
înaltă din sprijin în atîrnat ; 2. 
salt de pe bara joasă, în apucat 
încrucișat, și întoarcere de 360 de 
grade ; 3. coborîre prin subbalan- 
sare, cu întoarcere de 180 de grade 
și salt grupat înapoir Aceste ele
mente care vor putea fi întîlnite, 
cu siguranță, peste cîtva tirhp si 
în exercițiile altor vedete, pot fi 

Comăneci“ ! ! 
acest a- 
mai ob- 
și bîrnă, 
citi me- 
înregis-

un loc mai mult deci: onorabil.
Duminică, la finalele pe apa

rate, am trăit din nou emoții, 
dar și satisfacții imense. Nadia 
Comăneci se calificase în toate 
cele patru finale, iar Alina Go- 
reac ratase una singură — pa
ralele.

Nadia — cu calmul și siguranța

numite „combinații C„„,
In afară de succesul la 

parat, Nadîa Comăneci a 
ținut victoria la sărituri 
singurul ei... „eșec" (a se 
dalie de argint ! !) fiind 
trat la sol.

Pe lingă aceste rezultate ieșite 
din comun vom sublinia și me
daliile dc bronz obținute dc Alina 
Gorcac la bîrnă și sărituri. Apor
tul Alinei se cere remarcat în mod 
deosebit, ea dovedindu-se încă o 
dată o gimnastă de autentică va
loare. Iată acum medaliatele în 
finalele pe aparate : SĂRITURI ; 
1. Nadia Comăneci 19,59 : 2. R.
Schmeisser (R. D. Germană) 19.10 ; 
3. Alina Gorcac si Neli Kim 
(U.R.S.S.) 19,00 ; PARALELE : 1. 
Nadia Comăneci 19,65 : 2. Anelore 
Zinke (R.
Neli Kim 
Comăneci 
3. Alina 
Neli Kim 
neri 19.40 : 
(U.R.S.S.) 19,35 
18,85.

VASILE IORGA

a tre- 
medilia

Vasile 
cea

(Urmare din pag. I)

comanda grămezii, ca mijlocaș, și 
Boroi, in linia a II-a (înlocuindu-i 
pe Bărgăunaș și, respectiv, Mușat) 
ambii recomandați de buna lor 
comportare în formația reprezenta
tivă de tineret. Și mai erau și alte 
noutăți: D. Alexandru la deschidere 
(el a mai jucat în națională, anul 
trecut, cu Polonia), în locul lui Ni- 
colescu — jucător polivalent trecut 
în centrul liniei de treisferturi 
— Nica revenit, în acest fel. in
tr-un post mai vechi, acela de a- 
ripă, se înțelege în locul lui Bur- 
ghelea, accidentat, vizavi de Con
stantin. Așadar, o anumită reașe
zare a formației, care jucase cu 
numai o săptămînă in urmă împo
triva Italiei.

Partida debutează în nota de do
minare a echipei României care 
profită și de avantajul vîntului. o 
primă posibilitate de a deschide 
scorul avind-o Nica (min. 5), cind 
ratează o lovitură de pedeapsă. în 
minutul 7, însă. Durbac, de Ia a- 
proximativ 40 dc metri, realizează 
o splendidă lovitură de picior că
zută, aduci nd avantajul de partea 
XV-lui nostru. Și în continuare ju
cătorii români sint cei care dețin 
inițiativa, e» avind posibilitatea să 
majoreze scorul. In acest răstimp, 
spaniolii au doar de două ori •oca
zia de a marca, dar acțiunea lui 
Bueno și lovitura dc pedeapsă a 
lui Morichc eșuează. în min. 25, 
unul dintre jucătorii spanioli co
mite un ofsaid și. din apropierea 
liniei de 22, Nica majorează, scorul 
printr-o lovitură de pedeapsă (6—0), 
rezultat cu care se încheie repriza.

In partea a doua a meciului spa
niolii ripostează viguros și în pri
mele minute sint cu greu opriți 
de Paraschiv (min. 42, 45). In
min. 48 aripa echipei gazdă, Cris-

D. Germană) 19,55 : 3. 
19,59 : BlRNA : 1. Nadia 
19.50 : 2. Nell Kim 19,15 ; 
Goreae 19,09 : SOI, : 1.
19.55 : 2. Nadia Comă-

3. Ludmila Turisceva 
4. Alina Gorcac

★
Gimnastele românce se întorc în 

țară luni după amiază la ora 17, 
cu cursa de Copenhaga.

medalia de argint, iar Ladislau Si
mon s-a clasat pe locul 3. Un alt 
sportiv român care a avut o com
portare bună la aceste întreceri a 
fost Petre Coman (cat.' 62 kg). Du
pă evoluțiile sale din primele tu
ruri el aspira îndreptățit la o me
dalie, dar s-a accidentat în disputa 
cu francezul Toulotte (pe care l-a 
înving totuși) și n-a mai putut lua 
parte la partidele din semifinale.

Tinărul Petre Brîndușan (cat. 52 
kg), lipsit de experiența unor 
astfel de concursuri, a fost elimi
nat după primele două tururi. în 
aceeași etapă a întrecerilor au pă
răsit concursul și Cristian Emilian 
(74 kg). Ion Dumitru (90 kg) și E- 
nache Panaite (100 kg). Dacă Du-

Ghcrccv (Bulgaria), 
învins de Andiev 

maghiarul Ball.a. cla- 
locul trei. In disputa

MARICA

tin, scapă singur. în urma unui 
atac rapid, și realizează o încerca
re, facilitată și dc 
ficient de prompt

repliajul insu-
al jucătorilor

g

al Universității 
vînt 

circa 
(min. 7) 

Nica (min. 
Cristin (min. 43) — 

— în-

Stadionul central 
din Madrid, teren cu denivelări, 
puternic, în rafale, spectatori 
10 000. Au înscris : Durbac
— Iov. picior căzuta, 
25) — Iov. ped., 
încercare, Alexandru (min. 62) 
cercare, transformată de Nica. Cian- 
fuenos (min. 63) și Eoa'za (min. 69)
— cite o încercare, Maiica (min. 77)
— încercare.

ROMANIA : Durbac - Constantin, 
Nicolescu, Marica, Nica — Alexan
dru, Paraschiv — Pon, Pos’o’arh?, 
Fuqigi (min. 56 E. Stoica) — Dara
ban, Boroi — Ciornei, Munteanu, 
Dinu.

LADISLAU SIMON

noștri. Replica echipei României 
este imediată și în min. 62, o acți
une inițiată de Munteanu este con
tinuată de Constantin și finalizată 
de Alexandru. Nica transformă și... 
12—4. Rugbyștii noștri nu fac față 
(min. 68, 69) la două atacuri, fi
nalizate de Cienfuegos si Epalza, 
spaniolii obținînd în acest fel eta
larea ! Partida se apropie 
sfîrșit ți perspectiva unui 
meci egal se contura... Dar, o 
țiune (min. 77) desfășurată în
perioritate numerică dă posibilitate 
Iui Munteanu să pătrundă spre 
buturile adverse, să paseze lui 
Marica- ultimul devenind autorul 
încercării victorioase (netransfor- 
mată do Durbac). Au urmat 8 
minute de inexplicabilă prelungire 
a jocului — î 
rile efectuate 
forțează, 
pâră cu

Așa a 
o foarte 
o zi minunată 
noștri, o consacrare-a școlii*româ
nești de rugby, o victorie salutată 
cu bucurie de toți cei care iubesc 
balonul oval.

de 
nou 
ac- 
su-

nejustificate de onri- 
» — în care gazdele 

dar jucătorii noștri se a- 
succes.
obținut echipa României 

prețioasă victorie. A fost 
pentru rugby șt ii

SPANIA : Calderon — Del Rey, Co- 
rujo, Gijon, Cristin — Moriche, 
let — Bueno, Epalza, Soler 
cia, Cienfuejos — 
Mororoa.

Arbitru : Michel 
a condus bine, la 
dezavantajat echipa

CLASAMENT
4 3 10
4 3 0 1
3 1
4 1
3 0

avea

1. ROMÂNIA
2. Franța
3. Italia
4. Soania
5. Cehoslovacia 

La 11 mai i
meci. Italia —

Moneo,

Zu- 
Gar 

Zapiain,

Messan 
început, 
noastră.

(Franța)
aopoi

1 i 
o 3 
o 3 
loc

50-31 
103—30

31—22
31-83
16—65

11
10

6
6
3

ultimulva 
Cehoslovacia.

g

g'g

cu sovieticul Scslan Andiev, 
care il învinsese categoric în fina: 
la campionatului mondial. Simojj 
a greșit deseori in atac, oferindu-j 
adversarului posibilitatea să cor 
traatace, și a fost învins detașa 
la puncte.

Iată primii clasați la cele zec 
categorii: 48 KG : 1. Hasan T-ee1 
(Bulgaria), 2. J. Mobius (R.D.G.' 
3. F. Baumbach (U.R.S.S.) ; 52 KG 
1. Arsen AlașVerdicv (U.R.S.S.). ‘ 
R. Aii (Turcia), 3. W. Stecyk (Po 
lon»a) : 57 KG : 1. Vladimir lumi; 
(U.R.S.S.). 2. M. Dukov (Bulgaria' 
3. Z. Zedzicki (Polonia)... 6. Gig< 
Anghel (România) ; 62 KG :
Ivan Iankov (Bulgaria), 
Strumnf (R.D.G.). 3. “ 
kov (U.R.S.S.). 4. Petre Coma
(România) : 68 KG : 1. Ihaki Ga: 
darbekov (U.R.S.S.), ~~ ~
(Turcia), 3. G. 
(R.F.G.) : 74 KG : 
ghin (U.R.S.S.), 2.
(Cehoslovacia), 3. 
(Turc’^) : 82 KG : 
Iov (Bulgaria). 2.
(România), 3. G. Spindler (R.D.G. 
90 KG : 1. Horst Stottmeisti
(R.D.G.) 2. P. Kurczewski (Poh 
nia), 3. P. Surikov (U.R.S.S.) : 1 
KG : 1. Ivan Iarîghin (U.R.S.S.). 
H. Buttner (R.D.G.), 3. D. Kos1< 
(Bulgaria) : + 100 KG :. 1. Sesh 
Andiev (U.R.S.S.) 2. J. Balia (U 
garia), 3. Ladislau ȘIMON (Rom 
nia).

2. T 
Z. Abdulbc

2. M. Sai
Weissenbergii

1. Pavel Pint
D. Karab:

S. Aydem, 
1. Ismaii 'bl 
Vasile IORG|

Costin CHIRIAC
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