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MECIURILE VIITOARE :

GOLGETERILOR:

3 goluri- Crișan (România)
2 goluri: Dudu Georgescu (Româ

nia) și Quini (Spania).
1 gol: Lucescu, Dinu (România), 

Jordon, Bremner (Scoția). Mejido Ve
lasquez, Claramunt, R. Martinez (Spa
nia), Nygaard, Dahl (Donemarca),L

București LVI.1975:
România ■■ Scoția

Copenhaga 3.IX.1975:
Danemarca — Scoția

Madrid 12.X.1975:
Spania — Danemarca 

EșRnbourg 29.X.1975 ;
Scoția — Danemarca

București 15.XI.1975:
România — Spania

Glasgow 17.XII.1975:
Scoția — România
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CAMPIONATUL REPUBLICAN PE AMBARCAȚIUNI MICI FOTBALIȘTII NOȘTRI CONTINUĂ CURSA PENTRU CALIFICARE ÎN C. L;

NICOLAE SIMION Șl ERNEST GALL (Dinamo)-
ÎNVINGĂTORI

După patru zile de întreceri e- 
chilibrate, aprige și spectaculoase, 
campionatul republican de cano
taj pe ambarcațiuni mici s-a în
cheiat sîmbătă la prînz, cîștigătorii 
celor două titluri fiind George Me- 
reuță (Steaua) la schit simplu și 
cuplul Nicolae Simion — Ernest 
Gall (Dinamo) la 2 f.c.

Firește, rezultatul obținut de di- 
namoviștii Simion și Gali consti
tuie o mare surpriză, care se cere 
comentată în amănunt. La startul 
cursei decisive s-au aliniat cinci 
echipaje : Simion — Gali, Zagoni
— Georgescu, Oanță — Grume- 
zescti, Dănilă — Moldovan și Dona
— Matei. Dintre acestea, primele 
trei emiteau pretenții justificate 
la cucerirea titlului. S-a plecat 
foarte puternic, în fată instalîn- 
du-se valoroșii canotori de la 
Steaua, Zagoni și Georgescu. El 
au condus plutonul (compact) de 
trei, căruia i s-a iidăugat ambar
cațiunea dinamovistă Dănilă — 
Moldovan. Situația a rămas ne
schimbată pină la 1500 m, cînd au 
intervenit... surprizele. Vicecam- 
pionii mondiali Ilie Oanță și Du
mitru Grumezescu (Dinamo) au 
renunțat să mai lupte (!), Zagoni 
și Georgescu (handicapați de con
valescența ultimului) au slăbit a- 
lura, iar Simion și Gali, care 
visliscră pină atunci cu un tempo

NOII CAMPIONI LA SCRIMĂION PÂNTELIMONESCU (Dinamo)și ECATERINA STAHL (Steaua)

ION PÂNTELIMONESCU

SURPRIZĂ LA SABIE
Protagoniștii probei au fost — 

firesc — trăgătorii puternicului 
club Steaua și, fapt inedit, repre
zentanții proaspetei divizionare B, 
Dinamo, precum și tinărul Gh. 
Paputa (18 ani) de la Victoria 
Cărei.

Tn turneul final, patru trăgători 
de la Steaua (Pop, Marin, Nilca, 
Oancea) și doi de la Dinamo (Pan- 
lelimonescu, Frunză). Echilibrul a 
fost pregnant. Iată două exem
ple, culese de la jumătatea finalei : 
Marin, cu un debut ezitant, pier
de net la Nilca, pentru ca apoi, 
fără pauză intre asalturi, să-i în
trerupă șirul victoriilor Iui Pop. 
Acesta din urmă, șocat, a pierdut 
și la Pantclimonescu, care se do
vedea imbatabil în parade și con
traatacuri. Partida Marin — Pan- 
telimonescu devenise astfel deci
sivă pentru stabilirea campionu
lui. Nervii și-au pus amprenta, 
ieșind „seîntei", la propriu și la 
figurat (trăgătorul militar a și 
primit un avertisment de la ar
bitrul II. Bădescu). Evoluția tușe
lor : 2—0, 2—3, 4—4 și 4—5, ast
fel incit Ion Pantelimonescu (al 
cărui ultim asalt, cu Nilca, nu 
mai avea importanța pentru el) 
debutant într-o finală a seniori
lor. ciștigă primul titlu național 
pentru el și clubul său, Dinamo 
(antrenor, prof. C. Pclmuș).

LA 2 f.c.!
de metronom, au început să ridice 
cadența, cu o ușurință de-a drep
tul uimitoare. Pînă la linia de 
sosire mai notăm doar eforturile 
disperate ale cuplului Zagoni — 
Georgescu și finișul puternic al 
echipajului Dănilă — Moldovan, 
care nu mai pot periclita, însă, 
victoria fostului reprezentant al 
Marinei Mangalia — Nicolae Si
mion — și a coechipierului său 
Ernest Gall.

Finală palpitantă și la schif sim
plu, unde George Mereuță (Steaua) 
a trebuit să-și folosească toate 
resursele pentru a rezista atacului 
declanșat pe ultimii 250 m de foar
te talentatul și ambițiosul său co
leg de club Nicolae Popa. Iată 
acum clasamentele finalelor : 2 f.c. : 
1. N. Simion — E. Gall (Dinamo) 
6:59,3 — campioni republicani pe 
1975 ; 2. P. Zagoni — C. Georgescu 
(Steaua) 7:06,2 ; 3. C. Dănilă —
Gh. Moldovan (Dinamo) 7:09,3 ; 4. 
P. Dona — I. Matei (Steaua) 
7:32,2 ; 5. I. Oanță — D. Grume
zescu (Dinamo) 7:44,7 ; SCHIF 
SIMPLU : 1. George Mereuță
(Steaua) 7:25,5 — campion republi
can pe 1975 ; 2. Nicolae Popa
(Steaua) 7:26,2 ; 3. Alexandru Szi- 
lassy (UTA) 7:27.0 : 4. Toma Con
stantin (Steaua) 7:27.3 ; 5. Vasile
Nicolae (Steaua) 7:45,5.

Horia ALEXANDRESCU

Iată clasamentul final : 1. Ion 
Pantelimonescu (Dinamo) 4v ; 2. 
Alexandru Nilca (Steaua) 3v ; 3. 
Ion Pop (Steaua) 3v ; 4. Corneliu 
Marin (Steaua) 2v ; 5. Emil Oan
cea (Steaua) 2v ; 6. Mihai Frunză 
(Dinamo) lv.

Paul SLAVESCU

REZULTAT FIRESC LA 
FLORETA FETE

Ecaterina Stahl este campioana 
țării la floretă pe anul în curs. 
Cu 4 victorii în turneul final, ea 
a reușit acest succes în cea mai 
importantă competiție autohtonă: 
în ordine, 4—0 la Bartoș, 4—3 la 
Szabo, 4—2 la Ardeleanu și 4—0 
la Lengyel. Felicitări sincere a- 
cestci autentice sportive, exemplu 
de conștiinciozitate, de seriozitate 
și de hotărire. Ei și, desigur, și 
antrenorului emerit Andrei Vil- 
cea.

Finala floretistelor n-a fost lip
sită de inedit. Mai intîi, prin „că
derea", încă din turul 2, a două 

ECATERINA STAUL

dintre reprezentantele noului val, 
Aurora Crișu și Marcela Moldo
van. Apoi, în semifinale, sîntem în 
situația de a releva revenirea ex-

Tiberiu STAMA

(Continuare in pag. 2-3)

VICTORIE LA SCOR, 6-1 (2-0), 
ÎN MECIUL CU DANEMARCA

Echipa României a dovedit dispoziție de joc și o bună eficacitate

Crișan a înscris cel de-al treilea gol al echipei noastre
Reprezentativa de fotbal a 

României a onorat cu una dintre 
cele mai clare victorii din activi
tatea ei reîntilnirea cu publicul 
bucureștean. Succesul obținut, la 
scorul de 6—1 (2—0) în fața selec
ționatei Danemarcei, nu rămine 
însă doar o satisfacție platonică, 
ei se înregistrează în clasamentul 
grupei a IV-a din Campionatul eu
ropean, unde România a totalizat 
acum 4 puncte din 3 partide, a- 
jungind Ia golaverajul de 7—2, cel 
mai bun din grupă în momentul 
de fată. în felul acesta, reprezen
tativa României și-a materializat, 
și încă cu efecte vizibile la capi
tolul golaverajului, cum arătam, 
primul obiectiv din „ofensiva de 
primăvară", care mai cuprinde 
examenul de marc solicitare, de 
peste trei săptămini, partida cu 
Scoția.

învingind pentru întîia oară, la 
București, echipa Danemarcei (și 
acest lucru e bine să-l amintim), 
„tricolorii" au realizat — de ase
menea — o echilibrare a palmare
sului dintre cele două selecționate, 
favorabil pină acum danezilor cu 
trei victorii la două. Cu siguranță 
că, în actuala perioadă, cînd vic
toriile, fie ele și cele anticipate, 
în fața unor echipe de cote valo

CINCI MINUTE DUPĂ JOC
VASILE TUDOR (prim-vico 

președinte ol F.R.F.): ,,Toțl
jucătorii au luptat exemplar, 
In sfîrșlt, s-au întrerupt rezul
tatele nefavorabile cu Dane
marca, realizîndu-se un joc 
bun și un scor care ne dă 
speranțe, în continuăre, mai 
ales pentru meciul cu Scoția. 
După această victorie, locul 
1 în qrupă este și mai dispuj 
tat. Cred că ne favorizează 
programul viitor, cu cele două 
jocuri acasă, cu Scoția și 
Spania".

V. STANESCU (antrenorul 
principal al reprezentativei): 
„Mulțumesc tuturor celor care 
au contribuit la acest succes 
al echipei naționale. Le mul
țumesc in mod deosebit jucă
torilor, care s-au dăruit pen
tru această prețioasă victorie. 
Doresc ca echipa să se pre
gătească la fel de bine pen
tru că pe 1 și 4 iurvie ne aș
teaptă meciuri grele (n.n. cu 
Scoția în C.E. și Danemarca 
în preliminariile olimpice) \ 

rice inferioare, se materializează 
la scoruri mici, scorul de la Bucu
rești va provoca un ecou larg în 
cercurile fotbalistice de pe conti
nentul nostru. Și, se înțelege, e- 
fectele cele mai puternice vor fi 
înregistrate în cele două tabere 
interesate, spaniolă și scoțiană.

Echipa României a continuat, 
ieri, pe stadionul „23 August", o 
suită de bune rezultate. Reprezen
tativa noastră a suportat, cu bune 
efecte, testele consecutive disputa
te pc stadioane celebre din Europa 
și din America de Sud, a marcat o 
creștere, mai cu scamă a omoge
nității ei psihice, în suita de în- 
tilniri premergătoare jocului ofi
cial de la Madrid și iat-o acum 
punctind cu autoritate în prima 
intilnirc din marca competiție eu
ropeană pe care o dispută pc te
renul său. Ea a rămas, împreună 
cu selecționata care a reprezentat 
revelația grupei în prima parte a 
luptei — echipa Spaniei —, neîn
vinsă pină acum și ii dorim să își 
mențină și mai departe această 
frumoasă performanță.

Jocul cu reprezentativa Dane
marcei a însemnat pentru echipa 
noastră un obstacol dificil, din 
știute puncte, de vedere : avea 
in față un adversar care i-a 

DINU (câpitanu! echipei) s 
„Am intrat pe teren cuprins 
de mari emoții, căci jucam 
al 50-lea meci sub tricoul na
ționalei. Jucînd în cea mal 
valoroasă componență, echipa 
a evoluat bine. Acest joc ne 
dă speranțe pentru viitoarele 
confruntări din grupă, unde 
vom crea momente mult mai 
grele adversarilor decît pînă 
acum. Aștept cu nerăbdare 
partida cu Scoția".

CRIȘAN : „Cum a fost fa 
primul gol înscris de mine? 
Am văzut că mingea vine 
bine, i-am strigat lui Sătmă- 
reanu s-o lase, am lovit-o pu
ternic și am văzut-o în plasă. 
Sint fericit că am reușit să 
contribui la realizarea acestui 
succes. Doresc ca șl in viitor 
să fie la fel".

D. GEORGESCU: „Sînt
foarte bucuros că reușesc să 
marchez și pentru echipa na
țională două goluri într-un 
joc. Sper să-mi <ac datoria și 
în viitoarele partide",

DOBRlN : „Trebuie să re
cunosc că la mine s-a cu 
noscut lipsa de un an din e- 
chipa națională. Am jucat 
mai reținut. In prima repriză 
adversarul ne-a pus probleme 
mal deosebite. După ce a 
primit primele goluri și-a a- 
rătat din ce în ce mai mult 
slăbiciunile".

RUDI STRITTICH (antrenorul 
echipei Danemarcei): „Știam 
că la București ne așteaptă 
un meci foarte greu, dar nu 
mi-am putut închipui că echi
pa României ne va surclasa. 
Greșelile comise de noi la 
mijlocul terenului, ca șl forma 
foarte slabă a portarului 
Poulsen au cîntârit foarte 
mult. Am mizat pe faptul că 
dacă nu vom primi gol în pri
mul sfert de oră, jucătorii ro
mâni se vor enerva și astfel 
vom reuși pină Ic urmă să 
scoatem o remiză.. îmi vine 
greu să remarc pe cineva din 
echipa României. Toțî jucă
torii mi-au plăcut".

NIKOLAS ZLATANOS (arbi
tru) : „Excelentul public bucu- 
»eștean, sportivitatea jucători
lor și contribuția compatrioțl- 
lor mei de la linie mi-au ușu
rat foarte mult sarcina de a

făcut clipe amare pc terenul ei 7 
îi era necesară o victorie la di
ferență spre a-și fortifica poziția 
în grupă ; trebuia să verifice func
ționarea ansamblului său, in con
dițiile unor remanieri de formulă 
de echipă și în perspectiva parti
dei cu Scoția. Se poate spune că 
echipa României a depășit cu brio 
primele două dificultăți și o bună 
parte din a treia, dar asupra a- 
ccstui din urmă punct, desigur,' 
mai sint retușuri, mai sînt de e- 
fccțuat îmbunătățiri. Partida, în 
ansamblu, a avut o valoare me
die și aceasta și din pricina re
plicii mult mai slabe dccit era de 
așteptat a adversarului. Foarte in
teresant ni se pare de observat că 
formația noastră a realizat acest 
scor categoric tocmai in repriza 
în care a beneficiat de ocazii clare 
mult mai puține — repriza se
cundă — decît a avut în prim» 
parte a intilnirii. Vom stiblini* 
promptitudinea cu care, în această 
perioadă a meciului, au fost fi
nalizate fiecare dintre atacurile 
nete și viguroase. De altfel, tre-

Eftimie IONESCU

(Continuare în pag. 2-3)

conduce acest Joc. Echipa1 
României mi-a lăsat o exc^ț 
lentă impresie, mai ales prin 
dîrzenia șl dăruirea jucătork 
lor, întotdeauna primii la 
minge".

DANIEL NIKOLOV (observa
tor U.E.F.A.): „Am avut «Oh 
tisfacția să asist la un joc 
desfășurat într-o splendidă 
ambianță, sportiv și cu multe 
goluri, unul mai frumos decît 
celălalt. Fotbalul practicat da 
echipa României, de un bun 
nivel, este la ora actuală untfî 
dintre cele mai bune din

If* 
scor 
cirtl 

2!

Europa".
RASMUSSEN (căpitanul 

chipei Danemarcei): „Era 
posibil să nu pierdem la 
acest meci după modul 
a decurs jocul. Atacurile 
trombă ale românilor ne-att 
dereglat întreaga echipă, 
ne-au descumpănit în apăranf 
și iată că ne întoarcem kjf 
Copenhaga cu un eșec n»aț 
teptat de categoric. Mi-a® 
plăcut: D. Georqescu, Jucătte 
înzestrat cu o detentă rar ter 
tîînită, Crișan, Anghelinl 14 
Dumitru. Auzisem lucruri bW 
moașe despre Dobrin, dar M 
pare că el n a prins o 
prea bună",



STUDENȚII BUCUREȘTENE IN ÎNSUFLEȚITE 
ACTIVITĂȚI SPORTIVE DE MASĂ

închiderea anului sportiv uni
versitar a fost marcată, în Capi
tală, printr-o foarte reușită acți
une de masă, găzduită sîmbătă 
după-amiază de Stadionul Tine
retului, cu tribune arhipline (a- 
proape 10 000 de spectatori, în 
marea lor majoritate studenți, fi
rește), și desfășurată într-o atmos
feră de mare însuflețire.

Cuvîntul de deschidere a fost 
rostit de tov. Vasile Bontaș, pre
ședintele Uniunii Asociațiilor Stu
denților Comuniști din București, 
care a făcut un succint bilanț al 
realizărilor obținute pe planul ac
tivității sportive de masă de către 
tineretul universitar din Capitală.

în cadrul festivității, punctată 
de defilarea a peste 2 000 de stu
denți și studente reprczentînd 
toate institutele de învățămînt su
perior bucureștene, au avut loc de
monstrații de gimnastică modernă 
și acrobatică (I.E.F.S. și Politehni
ca), judo (I.E.F.S.), precum și 
întreceri pentru stabilirea cam
pionilor „Cupei tineretului". Sa
tisfacții (adică locul 1) pentru 
reprezentanții Politehnicii la fot
bal (2—0 cu Institutul de construc
ții), handbal băieți (16—11 cu ,,U“), 
baschet fete (44—10 cu IMF) și

Surpriză în Divizia A la handbal

H.C. MINAUR BAIA MARE-STEAUA 20-16!
Ieri, în penultima etapă a Di

viziei A de handbal s-au înre
gistrat cîteva surprize de pro
porții, în fruntea cărora se si
tuează primul eșec al echipei 
Steaua din acest campionat și 
înfrîngerea echipei feminine 
Universitatea București de către 
Constructorul Timișoara.

MASCULIN
H. C. MINAUR BAIA MARE 

— STEAUA 20—16 (12—10) !
Handbaliștii băimăreni au dorit 
mult această victorie de presti
giu, muncind pentru ea enorm. 
Ei au oferit celor aproape 5 000 
de spectatori un joc de mare fru
musețe, dominînd de la un ca
păt la celălalt al partidei. Prin
cipalii realizatori : Panțîru 6, Mi- 
roniuc 4 și Palko 4 — Minaur, 
respectiv Kicsid 4. Au condus 
foarte bine P. Radvany (Cluj-Na
poca) și M. Grebenișan (Tg. Mu
reș). (I. MARINESCU-coresp. ju
dețean)

„U“ BUCUREȘTI — CAROM 
18—18 (8—9). Meci spectaculos,
pe care antrenorul Trofin l-a a- 
bordat cu o echipă alcătuită mai 

.ales din rezerve. Se părea că în 
aceste condiții oaspeții vor avea 
o sarcină ușoară dar, deși au 
condus în min. 39 cu 13—9, hand
baliștii de la CAROM s-au aflat 
pe punctul de a pierde, egalînd 
in extremis. Principalii realiza
tori ; Baican 6 și Marin 4 — 
„U“, respectiv Blaș 5 și Badea 5 
(c. a.)

„POLI" TIMIȘOARA — DINA
MO BRAȘOV 25—21 (12—10).
Studenții au obținut o victorie 
meritată, deși au fost lipsiți de 
aportul lui Gunesch (accidentat 
In prima repriză). Principalii rea
lizatori : Cristian 6 — „Poli", 
respectiv Nicolescu 9. (I. ENE- 
coresp.)

„U“ CLUJ-NAPOCA — C.S.U. 
GALAȚI 13—9 (7—4). După un 
început slab (min. 15: 2—4), clu
jenii se impun, obținînd o victo- 
torie clară. Principalii realizatori: 
Bota 4 și Chircu 3 — „U“, res
pectiv Spătaru 4 și Ion Petrică 
3. (Nș. D.)

ȘTIINȚA BACAU — „U" CRA
IOVA 27—9 (15—4)

INDEPENDENȚA SIBIU — DI
NAMO BUCUREȘTI 19—20 
(10—11).

Campionatele universitare de atletism

MIHAELA LOGHIN-17,60 m LA GREUTATE
ORADEA, 11 (prin telefon). Pe sta

dionul Tineretului din localitate s-au 
desfășurat, la sfîrșitul săptămînii tre
cute. finalele campionatelor repu
blicane universitare de atletism. Au 
luat parte reprezentanți a 26 de in
stitute de învățămînt superior din 
18 centre universitare.

Timpul bun și pista excelentă, că 
și buna pregătire a multor concu- 
renți au îngăduit obținerea unor 
rezultate de valoare, între care con
semnăm 9 noi recorduri republicane 
universitare. întrecerile au fost do
minate de studenții de la IEFS Buc. 
și Inst. Pedagogic Oradea.

Iată noii campioni : BĂRBAȚI :
100 m : CI. Sușelescu (IEFS) 10,5 — 
record, 200 m : Gh. Dulgheru (IEFS) 
21,7 ; 400 m : N. Nicolae (IP Or.) 
48,4 : 800 m : Fr. Gedeon (IP Or.) 
1:51,0 ; 1500 m : A. Dinescu (Univ. 
Buc.) 3:48,5 — record ; 5000 m : I. 
•Floroiu (IP C-ța) 14:04,0 — record ; 
110 mg : n. Petcu (IEFS) 14,6 ; 400 
mg : Gh. Hidi (IMF Tg. M.) 52,1 ;
3000 m obst : P. Murgoci (Univ. Iași) 
8:43,0 — record ; 4X100 m : I.E.F.S.

— record ; 4X400 m : i. ped.
Oradea 3:28,8 ; lungime : G. Oană 
iCL Petrol Pl.) 7,47 m ; triplu : i. 
Mathe (IMF Tg. M.) 15,01 m ; înăl
țime : L. Tdrdk (IEFS) 2,08 — re- 

egalat ; prăjină : c. Lihu 

volei băieți (2—1 cu „U“ și 3—0 
cu Agronomia). Campioni meri
tuoși au fost stabiliți și din rîn- 
dul studenților de la ,.U“ la hand
bal fete (8—6 cu ASE,. 800 m fete 
(Rodica Bazllescu), 1500 m băieți 
(I. Culetu), greutate fete (Zoe Ha- 
ghitova). De altfel, pentru activi
tatea rodnică desfășurată în acti
vitatea sportivă de masă, colec
tivul Universității a ocupat locul 
I între institutele bucureștene.

Alte titluri de campioni le-au 
obținut sportivii de la A.S.E. la 
baschet băieți (32—31 cu ,,U“), 
volei fete (2—0 cu Poli și ,,U“), 
lungime fete (Claudia Dumitrescu), 
cei de la I.M.F. la 100 m fete (De- 
nisa Tudor) și băieți (D. Ciucu- 
reanu), Institutul de Construcții la 
lungime băieți (R. Roșea), Insti
tutul agronomic la greutate băieți 
(FI. Cercel) ș.a.

Premii speciale pentru munca 
desfășurată au fost acordate IEFS 
și Facultății de drept a Univer
sității, precum și evidențieri unui 
număr de cadre didactice care au 
dovedit pasiune și competență.

De notat că acțiuni similare au 
avut loc și în celelalte centre u- 
niversitare ale țării.

T. BRADEȚEANU

FEMININ
CONSTRUCTORUL TIMIȘOA

RA — „U“ BUCUREȘTI 10—8 
(4—5) ! Intr-un joc extrem de 
important pentru evitarea retro
gradării, echipa timișoreană a ob
ținut o victorie prețioasă și pe 
deplin meritată. Formația gazdă 
și-a depășit adversara în repriza 
secundă, dovedind mai multă am
biție și luciditate. Principalele 
realizatoare : D. Marcov 2 și An
tonescu 2 — Constructorul, res
pectiv Arghir 5. Au condus foarte 
bine brașovenii Gh. Lungu și K. 
Antohi. (P. ARCAN-coresp. jude
țean)

CONFECȚIA — SPARTA ME
DIAȘ 27—11 (10—5). Doar în pri
mul sfert de oră a reușit foarte 
tînăra echipă din Mediaș să re
ziste puternicei formații a texti- 
listelor. După pauză, însă, Con
fecția a oferit un veritabil reci
tal... Principalele realizatoare : 
Grigoraș 8 — Confecția, respec
tiv Kovacs 4. Foarte bun arbitra
jul ploieștenilor O. Velicu — D. 
Dobre. (al. h.)

MUREȘUL TG. MUREȘ — RA
PID BUCUREȘTI 4—5 (3—2) !
Pierzînd acest joc, Rapidul se ve
dea practic retrogradată. Așa, 
însă, cea amenințată hotărîtor cu 
retrogradarea este acum formația 
mureșeană, care a jucat foarte 
slab. De notat că feroviarele au 
ratat și trei aruncări de la 7 m, 
apărate de Ana Man ! Principa
lele realizatoare : Stănișel 2 și 
Amarandei 2 — Rapid, respectiv 
Șoș 2. Au condus D. Purică și 
A. Vasilescu (Ploiești). (A. SZA
BO, coresp.)

„U“ IAȘI — PROGRESUL 
BUCUREȘTI 10—12 (4—7) ! Bucu- 
reștencclc au obținut victoria da
torită unui joc dîrz, rapid și in
sistent în atac, in timp ce for
mația ieșeană s-a dovedit inefi
cientă. Principalele realizatoare : 
Stamatin 4 și Dîscă 4 — „U“, res
pectiv Butan 4. (D. DIĂCONES- 
CU-coresp.)

TEXTILA BUHUȘI — VOINȚA 
ODORHEI 9—11 (5—6) ! Deși în 
min. 10 conduceau cu 3—1, texti- 
listele au trebuit să se recunoas
că învinse de o formație dîrză, 
în formă excelentă. Principalele 
realizatoare : Mikloș 6 și Teglaș 
4 — Voința, respectiv Vieru 3.

(IEFS) 4,45 m ; greutate : p. Neagu 
(IEFS) 17,01 m — record ; disc ; Gh. 
Dumbravă (IEFS) 45,62 m ; suliță j 
C. Romaniuc (IEFS) 70,66 m ; cio
can : i. iaru (IEFS) 61,96 m ;
FEMEI : 100 m : Dorina Cătineanu
(IEFS) 12,0 ; 200 m : Cătineanu 24,3 
— record ; 400 m : Aurelia Filip
(I. Ped. Or.) 56,0 — record ; 800 m ; 
Cornelia Holub (IEFS) 2:15,0 ; 1500 
m : Holub 4:36,1 ; 100 mg ; Ștefania 
Sansu (IEFS) 14,4 — rec. egalat ; 
4X100 m : I. Ped. Oradea 48,3 ; lun
gime ; Cătineanu 6,05 m ; înălțime ; 
Mariana Giurgiu (I.P. Oradea) 1,74 
m ; greutate : Mihaela Loghin
(IEFS) 17,60 m — record ; disc : 
Mariana Ionescu (IEFS) 48,26 — re
cord ; suliță î Eva Zbrgd („U“ Cluj- 
Napoca) 52,90 m.

Tot la Oradea au avut loc două 
competiții de pentatlon feminin, 
campionatul republican de junioare 
și concursul de primăvară al seni
oarelor. Iată rezultatele: junioare: 1. 
Cleopatra Farcaș (Lie. 2 Iași) 3740 
p, 2. Corina Titrea (Lie. 2 Brașov) 
3614 p. 3. Elena Ivan (CSS Buc.) 
3542 p ; senioare : 1. Elena Vintilă 
(Dinamo) 3897 p, 2. Coculeana Bu
cătari (Lie. 2 lași) 3785 p, 3. Elena 
Mîrza (Dinamo) 3736 p. etc. (Paul 
lOrincz — coresp.)

ĂU PROMOVAT
ÎN DIVIZIA A LA BASCHET

SF. GHEORGMB, 11 (prin 
telefon). Turneele de calificare 
în Divizia A la baschet, desfă
șurate timp de trei zile în Sala 
sporturilor din localitate, s-au 
bucurat de un real succes da
torită echilibrului existent în 
majoritatea meciurilor. în urma 
rezultatelor înregistrate, pe pri
mele două locuri s-au clasat 
C.S.U. Brașov și A.S. Armata 
București la băieți, Progresul 
București și Sănătatea Ploiești 
la fete, echipe care vor evolua, 
din toamnă, în prima categorie

Clasamente: masculin: 1.
C.S.U. BRAȘOV (66—64 cu Po
litehnica Cluj-Napoca, 78—65 
cu A.S.A., 88—58 cu Electrica 
Fieni), 2. A.S.A. (93—54 cu 
Electrica, 66—61 cu Politeh
nica, 3. Politehnica (71—67 
tu Electrica), 4. Electrica ; 
feminin : 1. PROGRESUL (69 — 
67 cu Sănătatea Ploiești, 
58—57 cu Voința Brașov,
71—48 cu Sănătatea Satu
Mare), 2. SĂNĂTATEA PLO
IEȘTI (69—67 cu Sănătatea
Satu Mare, 58—52 cu Voința), 
3. Voința (84—66 cu Sănătatea 
Satu Mare), 4. Sănătatea Satu 
Mare (GH. BRIOTĂ) — coresp.)

Foarte bun arbitrajul bucurește- 
nilor P. Cirligcanu — P. Sirbu 
(I. VIERU-coresp.)

I.E.F.S. — UNIVERSITATEA 
TIMIȘOARA 10—15 (6—7). Un
meci plăcut intre o echipă — 
Universitatea Timișoara — ușor 
blazată (are titlul în... buzunar) 
și alta — I.E.F.S. — care-și a- 
dună acum, în finalul campiona
tului, ambițiile. Universitatea Ti
mișoara — virtual campioană — 
a cîștigat lejer pentru că, spre 
sfîrșitul partidei, a speculat gre
șelile bucureștencelor. Am văzut 
și două super-staruri (Doina Co- 
jocaru și Georgeta Lăcustă), pre
cum și citeva harnice jucătoare : 
Terezia Popa, Cristina Pclrovici, 
Natalia Alexandrescu, Doina Ra
du. Au marcat : Georgeta Lă
custă 5. Doina Radu 2, Elena 
Frîncu 2, Natalia Alexandrescu 
1 — pentru I.E.F.S., Doina Cojo- 
caru 5, Niculina Iordache 3. Na- 
dire Ibadula 2, Cristina Petrovici 
2, lolanda Cimpeanu 1, Terezia 
Popa 1, Elena Gheorghe 1 — pen
tru Universitatea Timișoara. Au 
arbitrat bine N. Danieleanu și V. 
Erhan — Ploiești. (H. N.)

PRIMELE REZULTATE IN „CUPA DINAMO" LA TIR
La poligonul Tunari a început 

ieri competiția de tir dotată cu 
„Cupa Dinamo". Iată primele re
zultate : armă liberă calibru re
dus 60 f culcat : 1. Caban (Di
namo) 594 p, 2. Rotaru (I.E.F.S.)
593 p, 3. Saitala (Dinamo) 593 p, 
armă standard 60 f culcat femei : 
1. Marina Tomescu (I.E.F.S.)
594 p, 2. Magda Borcea (I.E.F.S.) 
590 p, 3. Mariana Feodot (Di-

----------------------------------------------------

NOII CAMPIONI LA SCRIMĂ
(Urmare din pag. 11

celentă a Evei "Lengyel, după mai 
mulți ani de quasianonimat, im
petuozitatea Olgăi Szabo, mina 
sigură a Suzanci Ardeleanu, pre
gătită să îmbrace din nou tricoul 
de campioană !

Inițial s-a detașat Draga, cu 2 
victorii, apoi a intrat în discu
ție, pentru locul I, Stahl și mai 
ales Lengyel, cu trei victorii con
secutive. Se părea că vom ajun
ge la un baraj în trei sau chiar 
în 4 ! Dar victoriile lui Stahl la 
Lengyel și a lui Ardeleanu la 
Draga (4—2) au simplificat lucru
rile, determinînd următorul cla
sament general : 1. Ecaterina
Stahl (Steaua) 4 v„ 2. Suzana Ar
deleanu (Steaua) 3 V. (17:12), 3. 
Eva Lengyel (C. S. Satu Mare) 
3 v. (12:11), 4. Viorica Draga (Stea
ua) 3 v. (14:15), 5. Olga Szabo 
(Steaua) 1 v., 6. Magda Bartoș 
(Steaua) 1 v.

ANUNȚ
CENTRUL DE CERCETĂRI 

PENTRU EDUCAȚIE FIZICA 
ȘI SPORT al C.N.E.F.S., Con- 
siliul municipal pentru edu
cație fizică și sport Bucu
rești, în colaborare cu Uni
versitatea populară București, 
anunță ținerea cursului de re
ciclare cu tema : „REFLEC
ȚII ASUPRA PREGĂTIRII 
ÎNOTĂTORILOR*.

Prelegerea, care va fi ținută 
de prof. Aurel Urmuzescu,
va avea loc în sala Dalles,
luni 12 mai 1975, orele 12,30.
Va urma un film artistic.

în campionatul de rugby

DINAMO, SINGURA ÎNVINGĂTOARE 
ÎN TURNEUL

Au fost reluate întrecerile cam
pionatului Diviziei A de rugby, a- 
tenția fiind reținută, cu precădere^ 
de partidele pentru desemnarea 
campioanei. Iată amânuiuv .

• 18—10 pentru Dinamo în cel
de al treilea meci direct din ac* 
tualul campionat cu Steaua, suc
ces care vine să confirme că cele 
două victorii precedente ale alb- 
roșilor nu au fost datorate întâm
plării. Dinamoviștii au acționat cu 
precizie, avînd o linie de treisfer- 
turi superioară, care, bine susținută 
de înaintare, a obligat pe adver
sari la o defensivă cvasitotală, 
atacurile acestora din urmă fiind 
rareori cu adevărat periculoase. 
Avînd în Nica omul care și-a 
împins mereu înainte coechipierii, 
Dinamo s-a impus mai categoric 
decît arată scorul. în fa*a unei 
formații care a evoluat șters, fără 
clarviziune în momentele de atac, 
cu erori tehnice neașteptate. E 
drept, au absentat Durbac și Ma- 
teescu, fără ca înlocuitorii să-i se
condeze conform așteptărilor, dar și

REZULTATE TEHNICE
locurile 1—4: Steaua — Dinamo

10—IS (3—9). Știința Petroșani — 
Farul Constanța 9—9 (3—6) ; 5—8: 
Universitatea Timișoara — Sportul 
studențesc 6—6 (0-0), T.C. Ind.
Constanța — Grivița Roșie 12—6 
(12—6); 9—12: Politehnica lași
— Agronomia Cluj-Napoca 31—0
(15—0), C.S.M. Sibiu — Rulmen
tul Birlad 4-3 (0-3); 13-16: Glo-

structorul Buzău — Vulcan 12—9 
(12-3).

așa e greu explicabil jocul nesatis
făcător prestat în ultima vreme de 
Steaua. Cu toate acestea, meciul a 
fost în ansamblu spectaculos, satis- 
făcînd exigențele numeroșilor spec
tatori. Au marcat : Nica (2 l.p., 2
l.p.c,  încerc.), Constantin (transf.) 
pentru Dinamo, respectiv Alexandru 
(l.p), Achim (1. p.) și Corneliu (în
cerc). Arbitrul Al. Lemneanu a 
condus bine următoarele formații : 
STEAUA : R. Ionescu—Teleașă, Su- 
ciu, Enache, Braga—Alexandru,
Țața (Achim) — Fuicu, Postolache, 
Zafiescu — ionescu, Șerban — Cioa- 
rec, Munteanu, Ciornei (Corneliu) ; 
DINAMO : Dăiciulescu—Constantin,
Dragomirescu, Nica, Aldea—Marghes- 
cu, Paraschiv—Borș, Marin—Roman— 
Boroi, Ion (Viman) — Țuriea, 
Caraiman, Baciu (Emanuel FANTA- 
NEANU)

• PETROȘANI, 11 (prin telefon). 
Soare, teren bun, public necunoscă- 
tor și nesportiv — iată elementele 
de decor ale meciului Știința — Fa
rul. La „pupitrul" său s-a aflat 
Farul, echipă cu înaintare puternică 
(excelenți Mușat și Celea) și cu 
treisforturi de clasă. Ea a avut însă 
trac, a jucat în expectativă atunci 
cind conducea și a făcut cîteva

namo) 589 p, juniori : 1. Chir iac 
(Unirea Focșani) 589 p, junioare : 
1. Angela Tudorică (Dinamo) 
586 p, pistol liber 60 f: 1. Iuga 
(Dinamo) 561 p, 2. Giușcă (Di
namo) 553 p, 3. Ciobanu (I.E.F.S.) 
552 p, juniori 40 f : 1. Butucea 
(Metrom Brașov) 359 p, pistol 
sport femei : 1. Ana Buțu (Di
namo) 576 p, 2. Silvia Kaposztai 
(U.T.A.) 574 p, 3. Maria Haba
(Metrom Brașov) 569 p. Întrece
rile continuă azi, de la ora 9, tot 
la poligonul Tunari.

★
Sîmbătă și duminică, la poli

goanele Tunari și Domnești s-a 
desfășurat competiția de talere 
aruncate din turn (skeet) și șanț 
(trap) dotată cu „Cupa F.R. Tir*. 
Rezultate, sheet, seniori : 1. Bu- 
duru (Steaua) 189 t, 2. Dumi
trescu (Olimpia) 186 t, 3. Loghiade 
(Steaua) 184 t, juniori : 1. Boțilă 
(Vinătorul Timișoara) 92 t, trap, 
seniori : 1. A. Marinescu (Steaua) 
184 t, 2. Panduru (Steaua) 165 t, 
3. D. Ispasiu (Steaua) 163 t, ju
niori : 1. O. Ionescu (Olimpia)
78 t.

LOTO-PRONOSPORT 
INFORMEAZĂ

AȘA ARATA O VARIANTA 
CU 13 REZULTATE EXACTE 

LA CONCURSUL PRONOSPORT, 
ETAPA DIN 11 MAI 1975

I. România — Danemarca 1
II. Ascoll — Cagliari X

III. Cesena — Sampdoria X
IV. Florentina — Juventus 1
V. Lanerossl — Varese X

VI. Milan — Lazio X
VII. Napoli — Bologna 1

VIII. Roma — Ternana 1
IX. Torino — Internazionale 2
X. Electroputere — Din. Slatina 1

XI. Arieșul Turda — Min. B. M. 1
XII. Victoria Cărei — Șoimii Sibiu 1

XIII. Mureșul Deva — Rapid Arad. 1 
Fond de cîștigurl : 318 902 lei

NUMERELE EXTRASE 
LA TRAGEREA EXCEPȚIONALA 
PRONOEXPRES DIN 11 MAI 1975 
Fond general de cîștigurl : 1 193 197 

lei : extragerea I: 41 15 7 10 20 44 21 
39 9 ; extragerea a II-a : 42 11 20 19 
7 14 37 32 38; extragerea a Hl-a : 34 
42 3 8 26 16 29 37 36; extragerea a 
IV-a : 2 26 44 45 18 3 21 1 15; extra
gerea a v-a : 23 36 9 22 17 11 28 26; 
extragerea a Vl-a : 18 14 26 29 16 43 
25 35; extragerea a VU-a : 7 45 1 10 
28 o 40 35; extragerea a VIII-a ; 41 
9 42 16 25 36 37 7.

FRUNTAȘELOR
gafe decisive. In plus, accidentarea 
lui Marica (min. 24) s-a resimțit. 
Știința știe mai mult decît a arătat. 
A smuls un „egal“ pentru că s-a 
dăruit și a profitat de Inexactitățile 
partenerilor. Primele puncte sînt 
realizate de Bucos din l.p.c. El va 
fi Imitat de Băltărețu : 3—3. După 
cîteva frumoase acțiuni, același 
Bucos concretizează superioritatea 
constănțenilor prin l.p. Tot oaspeții, 
după pauză, creează o frumoasă fază, 
în urma căreia Varga culcă balonul, 
dar arbitrul nu acordă încercarea. 
Stoica egalează din l.p., dar Bucos 
readuce avantajul de partea echipei 
sale printr-un „drop“. Farul pare 
să-și apropie victoria, dar Stoica 
profită de o mare greșeală a Iul 
Olteanu și egalează în urma unei 
l.p.c. Arbitrul V. Cișmaș, care s-a 
achitat în general de o dificilă 
sarcină a condus următoarele for
mații : ȘTIINȚA : Martin — Stăncu- 
lcanu, Budică, Abribula, Dumitru — 
Băltărețu, Neagu — Veștemeanu, 
Constantin, Stoica — Tufeanu, Ște
fan — Talpă (Radu), Ortelecan, 
Oprea ; FARUL : Crislea — Boghea- 
nu. Motrescu, Marica (Varga), Ianu- 
sievici — Bucos, Olteanu — Varga 
(Avrigeanu), Dârăban. Podaru — 
Musat, Borșaru — Băcloiu, Crăciun, 
Celea. (Geo RAEȚCH1)

Dinamoviștii (in alb) vor ciștiga 
un nou balon in disputa cu rug- 
byștii de la Steaua

Foto : S. BACKSY

Divizia A

CONTURI ÎNCHEIATE IN
la

CAMI
Penultima etapă din cadrul cam

pionatelor Diviziei A de volei 
(grupa a II-a valorică) a limpezit 
situația in întrecerea fetelor : 
C.S.U. Galafi a cîștigat meciul cu 
Olimpia-Constructorul, în timp 
ce Medicina București a fost în
trecută de Universitatea Craiova ! 
Astfel că sînt deja cunoscute re
trogradatele : Spartac București
și Medicina. Iată amănuntele de 
la aceste meciuri transmise de 
corespondenții noștri.

FEMININ
MEDICINA — UNIVERSITA

TEA CRAIOVA 2—3 (—13, 9, 13, 
—13, —9). Cele două echipe au

DIVIZIA A
LA POLO

în etapa a IV-a a campiona
tului național de polo (seria I), 
C.N.U. a întrecut ia mare luptă 
pe Progresul București cu 5—4 
(0—1, 2—1, 2—2, 1—0) prin golu
rile realizate de Frincu 3, Roșianu 
și Preda. Pentru Progresul au în
scris Cocora 2, Munteanu și Ma
nea. Progresul a condus cu 2—0 
și 3—2. Apoi C.N.U. a avut avan
taj cu 4—3. înaintea ultimei re
prize scorul a devenit egal (4—4). 
In final, Preda l-a surprins pe 
Bogdan cu un șut de la distanță 
și jucătorii de la C.N.U. au reu
șit să păstreze acest avantaj mi
nim pînă la sfirșit.

La Cluj, Voința a învins pe 
Școlarul București cu 10—7 (2—0, 
3—0, 3—4, 2—3). Principalul reali
zator al învingătorilor : CI. Rusu 
(3). (I. POCOL — coresp.)
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DIVIZIA
SERIA I

PETROLUL PLOIEȘTI—METALUL 
PLOPENI 0—1 (0—1). S-a jucat dîrz, 
atletic, însă cu multe faulturi (în 
special oaspeții), vociferări în te
ren, proteste la adresa arbitrului, 
mai ales ale lui Zamfir (Petrolul) 
și Spiridon (Metalul), avertizați de 
altfel. Eșecul petroliștilor se dato- 
rește în special ratărilor exagerate 
din prima repriză, cînd echipa a 
jucat ceva mai bine, creindu-și nu
meroase faze de gol, pe care însă 
le-a irosit. In tot timpul jocului 
oaspeții s-au apărat supranumeric. 
contraatacînd foarte periculos prin 
Florea și Rădulescu. în min. 25, la 
o lovitură liberă executată de Din- 
cuță, Rădulescu expediază balonul, 
cu capul, din careu, deschizînd sco
rul. După pauză, am asistat la o 
dominare copioasă a gazdelor, lip
sită însă de eficacitate. Arbitrul 
N. Cursaru — (Ploiești) a condus 
foarte bine următoarele formații : 
PETROLUL : Rămureanu (min. 46 
Andrei) — Gruber, Eparu, Mure- 
șan, Popa — Gabel, Cozarec — 
Ștefănescu (min. 57 Marcu). Tru- 
poiu, Dobre, Zamfir. METALUL : 
Străjeru — Toader, Negoiță, Tu- 
dorie, Toma — Alexe, Spiridon — 
Dragomir, Dincuță (min. 46 Geor
gescu), Rădulescu, Florea (min. 80 
Rizea). (V. IORDACHE).

CHIMIA BRAILA — PROGRESUL 
BRAILA 0—1 (0—1). Unicul gol a
fost realizat de Năsturescu (min. 
32). (D. CRISTACHE, coresp.)

CELULOZA CALARAȘI — S. C. 
TULCEA 1—0 (0—0). Golul a fost
marcat de Enache (min. 71). în 
min. 65 Nica (Celuloza) a ratat un 

11 m. (M. STAN, coresp.)
C.F.R. PAȘCANI — C.S.U. GA-
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Jucătorii noștri
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ÎN MECIUL
(Urmare din pag 1)

buie să spunem că, judecat în an
samblu. jocul echipei României a 
fost caracterizat tocmai de aseme
nea ..explozii" care i-au aruncat, 
in acele momente, pur și simplu 
în panică pe adversari, pentru 
apoi, să apară și perioade de 
fără culoare și aplomb.

Făcînd o fugară trecere în 
vistă a compartimentelor, vom
greta inexactitatea lui Răducanu, 
care a costat echipa golul primit; 
vom menționa randamentul, din 
nou constant și eficace, al liniei 
de fundași, care a cîștigat vizibil 
în omogenitate în actuala alcătui
re ; vom sublinia contribuția unei

ca. 
joc

re- 
re-

0 T B A1
SCOR, 6-1 (2-0) 9

URCUȘUL ACUM ÎNCEPE

CU DANEMARCA
linii de 
tori de 
că cum 
nu și 
prezența plină de 
de o mare ambiție a lui 
inteligența lui Lucescu și 
liul lui, ca și unele apariții 
pe o tehnică deosebită ale lui Do
brin. Nu trebuie să omitem reu
șitele de eficacitate ale lui Dudu 
Georgescu — care apare astfel 
înir-o partidă internațională 
faima de golgeter pe care i-o i 
campionatul — și Crișan, acest 
devărat „om de gol" al echipei.

Cum spuneam, chiar și în fața 
unei victorii la scor, carențele nu 
trebuie să rămină sub „decorul e- 
logiilor" și ele privesc mai cu 
seamă colaborarea liniilor de mij-

mijloc care posedă jucă- 
decizie și 
sînt Dudu

Dumitru;

valoare tehni- 
Georgescu, Di- 
vom reaminti 
vervă. dar și 

Crișan, 
trava- 
bazatc

Ș* 
cu 
dă 
a-

loc și atac, consistența și continui
tatea acțiunilor inaintării și — 
mai cu seamă — o mai precisă de
limitare a rolurilor tactice din 
formație. Bazîndu-se pe lotul bun 
pe care îl are acum echipa A, pe 
moralul fortificat al componenți- 
lor săi, pe atmosfera caldă, încu
rajatoare, de care beneficiază, an
trenorii și jucătorii echipei națio
nale a României trebuie să con
tinue, cu toată convingerea și am
biția, cursa din optimile Campio
natului european. Ei au datoria 
să răspundă cu noi frumoase per
formanțe, ca acelea cu care ne-au 
satisfăcut în ultima perioadă și 
pentru care ii felicităm, admira
bilelor condiții de pregătire de 
care se bucură șl dragostei sute- 
lor de mii de simpatizanți.

6—t cu Danemarca ! Telexurile agențiilor de presă sint de
sigur. surprinse. Antecedentele cu acest adversar „întotdeauna 
dificil" nu anunțau un asemenea scor. Kubala e bineînțeles 
nervos. El, care a pierdut calificarea in Weltmeisterschaft pentru 
că iugoslavul Karasi a inserts un gol, la Atena, cu 4.. secunde 
inainte de terminarea meciului, Grecia-Iugoslavia. regretă faptul 
că echipa României a introdus la activul său — bineînțeles jrină 
la meciul Spania-Dane marca — și beneficiul golaverajului In 
schimb, antrenorul danez Strittich, jovial la coborirea din avion 
după declarația care l-a făcut celebru la Madrid („Românii nu 
știu să marcheze goluri nici măcar cu bunăvoința adversarilor"), 
iși dă seama că volubilitatea in fotbal, mai ales inainte de joc, 
este un rău sfetnic.

Acest 6—1 cu Danemarca elimină, C... 
perficialității pentru următoarele 19 zile. 
„23 August" ( ' _____ ___
ducanu, care și-a amintit inoportun de farsa jucată altui „11", 
la Helsinki), am avut impresia că echipa României e conștientă 
de faptul că ,și-a permis doar un scurt răgaz in vederea adevă
ratei ascensiuni. In minutul 90, in ciuda victoriei zdrobitoare, 
„tricolorii" trăiau senzația că sint o echipă de alpiniști, la cotă 
lui 5000 de metri, in drum spre Everest, la peste 8000 m. Ceva 
mai sus, lingă „fisura albastră", se zăreau corturile spaniole, 
desfășurate cu multe luni înainte, in urma unui avans de start 
dc-a dreptul spectaculos, care părea sâ anuleze orice sens al

din fericire, tentația su- 
—Aseară, pe stadionul 

(contrariat spre final de gluma nesărată a lui Ră-

permis doar un scurt răgaz in vederea adevă- 
In minutul 90, in ciuda victoriei zdrobitoare,

întrecerii.
Marea

MOMENTELE MAI IMPORTANTE
ALE JOCULUI

Debut furtunos din primul minut — 
patru cornere consecutive executate de 
pe partea lui Lucescu — ii avertizează 
pe danezi 'că ...istoria nu se va mai re
peta. In minutul 3, Crișan efectuează o 
centrare periculoasă și Dobrin. din în
toarcere, șutcază afară, deși portarul Lar
sen era ieșit din spațiul porții. Trei mi
nute mai tirziu un contraatac lansat de 
Sorenson spre Mauritzen ne dă puține 
emoții. Imediat, la o lovitură liberă exe
cutată de Dumitru de la 25 m, portarul 
danezilor trimite salvator în corner. Do
minarea insistentă a echipei române a- 
duce din nou situația de a deschide 
scorul; In min. 10, o combinație Dinu— 
Lucescu, ultimul centrează ideal în careu, 
Dudu Georgescu se înalță, lovește balo
nul cu capul, dar... ratează. Danezii trec 
prin momente grele — L. Larsen pune un 
„picior de aur" și ii suflă la timp balo
nul lui Crișan (min. 17), Dudu Georgescu 
greșește din nou ținta (min. 20). B. Lar
sen se accidentează și cedează locul in 
poartă lui Poulsen (min. 22). Echipa ro
mână caută cu insistență culoarele de 
gol, mijlocașii joacă cu predilecție extre
mele pentru a destrăma defensiva aglo
merată a oaspeților. In min. 28 se pro
duce, în sfirșlt, deschiderea scorului: Dinu 
recuperează un balon in treimea adver
să, pasează lui DUDU GEORGESCU, pre
luare a acestuia și din careu golgeterul 
campionatului nostru trimite ușor cu latul 
peste Poulsen: 1—0. „Tricolorii" se lan
sează in incursiuni spectaculoase, centrâ-

rile lui Lucescu și verva deosebită de 
joc a lui Crișan atrag aplauzele tribu
nelor. Cu cinci minute înainte de finalul 
primei reprize, Sâtmâreanu II urcă în 
atac, ii pasează lui Dobrin, acesta îl 
angajează pe Lucescu, care face o cursă, 
centrează in careu acolo unde sare înșe
lător Sâtmâreanu II, iar mingea este tri
misa în gol din voleu de către CRIȘAN 
(șut sub ,,transversală") : 2-0. Dudu 
Georgescu (min. 42 șl 43) este aproape 
de majorarea scorului.

Repriza a doua este și mai productivă. 
Firavelor contraatacuri daneze, oprite la 
timp de apărarea noastră imediată, li se 
răspunde cu lovituri de K.O. pentru por
tarul Poulsen. In min. 59, Dumitru tri
mite de pe partea stingă o pasă în dia
gonală pentru Crișan, acesta trece glonț 
de L. Larsen, portarul ii iese in întimpi- 
nare, CRIȘAN il depășește in viteză și... 
3—0; în min. 76, o combinalie Dobrin — 
Lucescu, ultimul centrează in careu, undo 
DUDU GEORGESCU se înalță majestuos 
și... 4—0; în min. 83, este rindul lui Cii- 
șan sâ centreze, Dudu Georgescu de
viază cu capul balonul ia Kun și ultimul 
timite pasa înapoi in careu, pe care 
LUCESCU o concretizează pe tabela de 
marcaj: 5-0; in min. 85 DINU șuiează 
din marginea careului de 16 m și mingea 
intră in plasă pe jos, in dreapta porții 
apărata de Poulsen. Un minut mai tîrziu, 
Răduccnu, care pînă atunci apărase doar 
cîteva șuturi, repune balonul în joc cu 
mîna (min. 86) la... Dahl: Gabriel Sandu

este obligat să intervină neregulamentar, 
pentru a opri golul, arbitrul acordă lo
vitură liberă de la circa 19 m, pe care 
tot 
un

DAHL o execută ți Răducanu primește 
got parobil și gratuit.

Stelian TRANDAFIRESCU

Stadion „23 August"; teren bun; limp frumos; spectatori — aproxi
mativ 60 000. Au marcat DUDU GEORGESCU (min. 28 și 76), CRIȘAN 
(min. 40 și 5-)), LUCESCU (min. 83) șl DINU (min. 85), respectiv DAHL 
(min. 86). Raport de cornere : 11—3. Raportul șuturilor la poartă : 24—8 
(pe spațiul porții : 10—3). Raportul faulturilor : 9—14.

ROMANIA : Răducanu 6 — Cb.ernn 7, Sătmăreanu II 8, G. Sandu 8, 
Anghelini 8 — Dumitru 8 (min. 80 Bălăci), Dinu 8, Dudu Georgescu 9 
— Crișan 9, Dobrin 7 (min. 80 Kun), Lucescu 8.

DANEMAHCA : B
L. Larsen, Rasmussen 
sen — Mauritzen, Dalii, E. Nielsen.

Larsen (min. 22 Poulsen) — Mortensen, Jensen, 
— Sorensen (min. 64 F. Nielsen), Olsen, Joergen-

A arbitrat foarte bine N. ZLATANOS (Grecia).

A A XXVI-a
golurilor:

D. Ale- 
(min. 71 

gă (min.

ȚI — O- 
i. Au în- 
5), Geor-

Pastia 
î și To- 
au fost 

i înc-er- 
. (T. SI

16. C.F.R. Pașcani 26 10 3 13 28-43 23
17. Oțelul Galați 26 7 5 14 26-39 19
18. Relonul Săvinești 26 6 1 19 18-55 13

ETAPA VIITOARE (18 mai) : Relonul Să
vinești — C.F.R. Pașcani (0—3), S.C. Tul- 
cea — Oțelul Gclați (0—2), Unirea Foc
șani — S.C. Bacău (0—2), C.S.M. Su
ceava — Ceahlăul P. Neamț (0—1), Știința 
Bacău — Gloria Buzău (0—3), Metalul 
Plopeni — Chimia Brăila (2—2), C.S.U. 
Galați — Petrolul Ploiești (1—3), Con- 
structoiul Galați — Celuloza Călărași 
(0—2), Progresul Brăila — Foresta Fălti
ceni (0—1).

LI NIRE A 
urile au 

(min. 4 
IUN, CO-

C. BA-

.M. SU-
înscris : 

m). Du- 
ANESCU,

- RELO- 
-0). AU- 
min. 18,

TOMA-

SERIA A ll-a
PROGRESUL BUCUREȘTI-----ME

TALUL BUCUREȘTI 1—1----- (0—0).
Derby-ul etapei a oferit un joc 
frumos, viu disputat, încheiat cu 
o echitabilă „remiză". în prima 
parte, s-a jucat deschis, s-au 
creat cîteva ocazii, ratate însă

4 61-33 36
7 49-33 33
7 38-23 32
8 34-24 31
8 30-25 29
0 35-28 28
1 30—28 27
9 40-31 26
9 28-23 26
I 36-28 25
1 33-39 25
0 29-37 25
4 28-44 24
2 22-20 23
1 24-35 23

de 
un 
lă ;
la picioarele lui Șumulanschi (min. 
11) și același Șumulanschi șutează 
în bară ! (min. 36). La reluare, e- 
chipa Metalul, ceva mai insistentă, 
deschide scorul, prin Georgescu 
(min. 63). „Bancarii" nu se îm

Țevi (min. 5),
„cap" alături de 

Giron

pune 
goa- 

blochează curajos

care 
poarta

pacă cu înfrîngerea, atacă cu toate 
forțele și obțin egalarea prin I. San
du (min. 81), caro a speculat o 
„gafă" a portarului Ciupitu.

Arbitrul C. Manușaride (Bucu
rești) a condus bine următoarele 
formații : PROGRESUL: Giron —
Ploscaru, Badea, D. Ștefan, Ad. 
Constantinescu — Neagu. Nignea 
(min. 63 P. Victor), Dragnea — 
I. Sandu, Țevi (min. 77 Grama), 
Apostol. METALUL; Ciupitu — Ne-

delcu, Moraru, Sebe, Năstase — 
Nica (min. 86 Viță), Prodan, Giugiu- 
mică (min. 60 E. Marian) — Ian- 
cu. Georgescu, Șumulanschi. (Aurel 
PĂPĂDIE).

METROM BRAȘOV — C.S.U. BRA
ȘOV 2—1 (1—0). Au marcat: Fe-
renț (min. 34), Petruț (min. 71), res
pectiv Șulea (min. 73). (C. GRUIA,
coresp. județean).

C. S. TÎRGOVIȘTE — TRACTO
RUL BRAȘOV 1—1 (0—1). Au în
scris : Niță (min. 54) pentru C. S. 
Tîrgoviște, Hamar (min. 27) pentru 
Tractorul. (M. AVANU, coresp. ju
dețean).

METALUL DROBETA TR. SEVE
RIN — OLTUL SF. GHEORGHE 
5—o (0—0). Autorii golurilor: Boța I 
(min. 47), Peronescu (min. 54, 86), 
Preda (min. 62, 64). în min. 88 Gri- 
gore (Metalul) și Bokor (Oltul) au 
fost eliminați pentru lovire reci
procă. (Gh. MANAFU, coresp.).

ELECTROPUTERE CRAIOVA — 
DINAMO SLATINA 2—0 (1—0). Go
lurile au fost realizate de Pelea 
(min. 45, 59). (St. GURGUI, coresp. 
județean).

FLACARA MORENI — VOINȚA 
BUCUREȘTI 1—0 (0—0). Unicul gol 
a fost înscris de Cîmpu (min. 60). 
(Gh. ILINCA, coresp.).

S. N. OLTENIȚA — AUTOMATI
CA ALEXANDRUL. 1—0 (0—0). U-
nicul gol a fost înscris de Raicu 
(min. 89). (V. ȚUGUI, coresp.).

GAZ METAN MEDIAȘ — META
LUL MIJA 0—0.

Partida AUTOBUZUL BUCU-
REȘTI — RAPID 1 
dispută în ziua de

BUCUREȘTI se
14 mai.

1. P.APID BUC. IS 16 6 3 43-14 33
2. Progresul Buc. 26 12 10 4 32-16 34
3. Metalul București 26 13 5 8 37-22 31
4. C.S. Tîrgoviște 26 13 5 8 39-26 31
5. Dinamo Slatina 26 12 3 11 40-30 27
6. Electroputere Cv. 26 11 5 10 31-29 27
7. Gaz m. Mediaș 26 12 3 11 35-39 27
8. Autobuzul Buc. 25 9 7 9 28-26 25
9. Voința București 26 10 5 11 25-30 25

ascensiune începe, de fapt, acum. Rezultatul 
Madrid a făcut doar posibilă întrecerea. care continuă 
orgolioasă, fără ajutorul „șerparilor". Danezii au rămas, 
noi, in urmă, așa că, de astăzi, in fața „tricolorilor" se 
doar piscurile. Piscuri care, dacă nu se numesc Everest, 
nume la fel de sonore, ca de pildă, ~~ ~
Hutchinson.

In această tabără aspră, la 51)00 de metri, de unde drumul 
pornește fără ajutorul „șerparilor", „tricolorii" trebuie să pri
vească foarte serios starea de spirit a întregii echipe, in preajma 
unui asalt decisiv — cum este cel de la 1 iunie.

Acest joc cu Danemarca, care a permis o rapidă ascensiune 
de fond — in numai 90 de minute —. pe versantele clasamen
tului, trebuie sâ fie premisa netă a unor socoteli foarte exacte, 
pentru punerea in valoare a tuturor forțelor echipei noastre, 
deoarece meciul cu Scoția va fi o ’ 
grea, in compania unei echipe care 
in campionatul interbritanic, pentru

Echipa României are dreptul să 
șan a fost ieri mai productiv decit ........  ,___ __________
iar Dudu Georgescu a arătat că știe să sară mai sus (și mai 
bine) decit McDonald sau Lorimer. Ca să nu mai vorbim despre 
ceea ce pot — cînd vor cu adevărat — Dinu sau Dumitru, Lu
cescu sau (chiar) Răducanu, adică 4 pivoți pe care echipa noastră 
națională se sprijină de atiția ani.

de la 
acum, 

pentru 
zăresc 
poartă 

Mc Queen, Dalglish sau

încercare incomparabil mai 
se rodează — parcă anume — 
jocul de la București.
spere. La urma urmei, Cri- 

„titirezul scoțian" Johnstone,

loan CHIRILA
Ăwxw

O bună repriză, a lla, a echipei noastre

DANEMARCA - ROMANIA
(TINERET SUB 23 DE ANI) 1-1 (0-0)

COPENHAGA, 11 (prin tele
fon). N-a fost un meci ușor pen
tru reprezentativa noastră de ti
neret cel de sîmbătă după-amiază, 
susținut în compania echipei 
milare a Danemarcei, 
gazdele au încercat, cu toată forța, 
să demonstreze celor aproximativ 
5 000 de spectatori, că acel 2—6, 
din tur, de la București, a fost un 
simplu accident. Și danezii au în
ceput, din start jocul cu viteza pe 
care o scontam, dar și cu combi
nații neașteptat de bune, susținute 
mai ales de Kdlding, Bertelsen 
și Pettersson, cei care în min. 36, 
40 și — în special — 43 au avut 
mari ocazii de a deschide scorul. 
Dar intervențiile inspirate ale por
tarului Moraru și... șansa s-au 
opus. Nu-i mai puțin adevărat 
însă că, după ce a luat „pulsul" 
adversarului, echipa antrenată de 
C. Drăgușin și I. Nunweiller a 
țîșnit de cîteva ori pe contraatac, 
dar șutul lui Troi din min. 30, de 
la 6 m, a fost respins miraculos de 
portarul Ole, iar Năstase a tras 
în portar în min. 33. Oricum, fu

si-
pentru că

Brașov — Gaz metan Mediaș (2—3), S.N. 
Oltenița — C.S.U. Brașov (1—2), Metalul 
București — Electroputere Craiova (0—0), 
Oltul Sf. Gheorghe — Progresul București 
(0—0), Automatica Alexandria — Metalul 
Mija (0—3), Dinamo Slatina — Rapid 
București (0—1), Metrom Brașov — Flacăra 
Moreni (0-0), Voința București — C.S. 
Tîrgoviște (0—1), Autobuzul București — 
Metalul Drobeta Tr. Severin (1—1).

10. Flacăra Moreni 26 9 7 10 28-34 25
11. S.N. Oltenița 26 10 5 11 20-30 25
12. Metrom .Brașov 26 8 8 10 23—22 24
13. Metalul Mija 26 9 5 12 21-32 23
14. Tractoiul Bv. 26 8 6 12 30-27 22
15. C.S.U. Brașov 26 7 7 12 28-35 21
16. Met. Drobeta 26 8 5 13 29-37 21
17. Automatica Alex. 26 7 6 13 18-23 20
18. Oltul Sf. Gh. 26 8 4 14 27-47 20

ETAPA VIITOARE (18 mai) : Tractorul

SERIA A lll-a
CORVINUL HUNEDOARA — MI

NERUL ANINA 4—1 (1—0). Cu toa
te că terenul a fost greu (in dimi
neața meciului a plouat), partida 
s-a ridicat la o bună valoare. Gaz
dele au repurtat o victorie cate
gorică, dar în prima parte, în ciuda 
faptului că au înscris foarte repe
de prin Demenciuc (min. 4), au 
trebuit să se întrebuințeze foarte 
mult pentru a depăși rezistența mi
nerilor, care s-au apărat destul de 
bine. In repriza secundă, după o 
suită de ratări, hunedorenii. bine 
conduși de Șchiopu, au reușit să-și 
mărească avantajul. înscriind de 
trei ori prin Sălăgean (min. 56), 
Ureche (min. 75) și Șchiopu (min. 
77 — din 11 m). în min. 80, oas
peții au izbutit să reducă din han
dicap prin Pavel.

Arbitrul Guido Foilor (București) 
a condus foarte bine următoarele 
formații : CORVINUL: Bologan — 
Enache, Demenciuc, Cojocaru, .Tur
că — Lazăr, Șchiopu, Georgescu (min. 
65 Ilic) — Ureche, Sălăgean, Giur

sese o repriză de studiu și nu prea 
valoroasă pentru echipa noastră ; 
dar pauza, sfetnic bun, avea 
schimbe cit de cît situația 
lui.

După ce, la cîteva minute 
începutul reprizei secunde, 
ru îl va salva printr-un 
excepțional pe colegul său de club 
Smarandache, care era gata-gata 
să înscrie un autogol, echipa noas
tră ișî impune oarecum maturita
tea, atacînd mai viguros și, drept 
urmare, în min. 66 desehide sco
rul prin BELDEANU, care a exe
cutat, cu efect, o lovitură liberă, 
balonul ocolind zidul și intrind in 
plasă pe sub portar. Va fi însă o 
bucurie de scurtă durată, pentru 
că, nefructificînd acel moment psi
hologic favorabil, formația noas
tră primește în min. 
care are Ia originea sa 
lanț ale unor jucători 
piuă atunci : Dumitriu 
șește să facă un stop 
Marin ezită să trimită 
se complică printr-o degajare im
precisă și PETTERSSON, printr-un

Să 
jocu-

ele la 
Mora- 
reflex

77 un gol 
greșelile in 
foarte buni 
IV nu reu- 
corect, FI. 

acasă, apoi

giu (min. 54 Savu). MINERUL : Mo- 
canu — Sturza, Tudor, Tuculia, 
Șchiopu — Pavel, Mac ai, Damian 
(min. 35 Imbri, min. - 46 Olaru) — 
Neicu, Stoișiu. David. (Florin SAN
DU).

F. C. BIHOR — METALUL AIUD 
4—1 (1—1). Autorii golurilor: Vlad
(min. 23, 86), Popovici (min. 47),
Agud (min. 84), respectiv Chețan 
(min. 14). (I. GHIȘA, coresp. jude
țean) .

METALURGISTUL CUGIR — VIC
TORIA CALAN 5—0 (3—0). Au în
scris : Tamaș (min. 10), Stanciu
(min. 30, 55), Sava 1 (min. 39), Dră- 
gan (min. 65), (M. VlLCEANU, co
resp.).

MWERUL MOLDOVA NOUA — 
U. M. TIMIȘOARA 2—1 (1—1). Au
marcat : Gutuie (min. 21), Stoia 
(min. 50), respectiv Mathe (min. 12). 
(P. SUMÂND AN, coresp.).

C.F.R. TIMIȘOARA — IND. SÎR
MEI C. TURZ1I 3—1 (2—0). Au în
scris: Periat (min. 27, 28), Kun I 
(min. 48), respectiv Olteanu (min. 
78). In min. 30 Dima (C.F.R.) a fost 
eliminat pentru injurii. (C. CRE- 
ȚU, coresp.).

ARIEȘUL TURDA — MINERUL 
BAIA MARE 3—1 (1—0). Au marcat: 
Fedeleș (min. 40), Milnă (min. 52 din 
11 m), S. Bretan (min. 80), res
pectiv Condruc (min. 75). (P. LA- 
ZAR, coresp.).

MUREȘUL DEVA — RAPID ARAD 
4—3 (3—0). Autorii golurilor : Seli-
mesi (min. 7, 24), Niță (min. 43), 
Cojocaru (min. 68 din 11 m), res
pectiv Moț (min. 49), Dodcanu (min. 
64. 85). (I. SIMION, coresp.).

MINERUL BAIA SPRIE — VUL
TURII TEXTILA LUGOJ 1—1 (0—1). 
Au înscris : Aldea (min. 89 — din 
11 m) pentru Minerul, Foaie (min. 
27) pentru Vulturii Textila. (Al. DO- 
MlJȚA, coresp.).

VICTORIA CARF.I — ȘOIMII SI
BIU 3—1 (3—1). Au marcat : Na-
ghi (min. 3), Budai (min. 22 și 29),

șut cu boltă, sancționează prompt 
plasamentul defectuos al portaru
lui Moraru : 1—1.

Și totuși, din acest minut 77 ur
mează regretul cel mare al unei 
victorii pe lingă care formația 
noastră a trecut atit de aproape. 
Ar fi suficient să amintim numai 
ocaziile din min. 78 (Dănilă ezită 
să tragă), min. 80 (Năstase pierde 
startul), min. 82 și 84, cînd Troi 
a șutat excelent, dar portarul da
nez a salvat uimitor.

aArbitrul belgian J. PETER 
condus foarte bine următoarele 
formații : DANEMARCA ; OLE — 
Hojgaard, ALLAN, Michael (min. 
56 Eriksen), Niels — Soren (min. 
63 Nielson), Lorensen, BERTEL
SEN — KOLDING, Larsen. PET
TERSSON. ROMANIA : MORARU 
— Purima, Smarandache. FL. 
MARIN, Grigoraș — Mulțescu, 
DUMITRIU IV, BELDEANU — 
TROI, NASTASE (min. 81 M. Ră
ducanu), Dănilă (min. 81 Manea).

Mircea M. IONESCU

respectiv Schwartz (min. 14, din
11 m). (E. HERMAN, coresp.).
1. F.C. BIHOR 26 13 4 4 53-19 40
2. Șoimii Sibiu 26 18 4 7 43-19 M
3. Minerul B.M. 26 12 9 5 39-17 33
4. Corvinul Huned. 26 15 1 10 49-26 31
5. Arieșul Turda 26 13 1 12 35—30 27
6. Metalurg. Cugir 26 11 5 10 32-29 27
7. Mureșul Deva 26 11 5 10 38-41 2/
8. Rapid Arad 26 12 2 12 38-34 26
9. Victoria Cărei 26 12 2 12 39-36 26

10. U.M. Timișoara 26 11 3 12 40-34 25
11. Minerul M. N. 26 9 7 10 23-29 25
12. Minerul B. Sprie 26 10 4 12 33-37 24
13. C.F.R. Timiș. 26 11 1 M 37-45 23
14. Ind. sîrmei C. T. 26 10 3 13 27-40 23
15. Victoria Călan 26 10 3 13 26-49 23
16. Vulturii T. Lugoj 26 7 7 12 27-40 21
17. Minerul Anina 26 8 3 15 27-55 19
18. Metalul Aiud 26 4 6 16 21-57 14

ETAPA VIITOARE (18l mai) Rapid Arad
- F.C. Bihor (1-3), U.M. Timișoara
Arieșul Turda (1-3), Minerul Baia Mare 
- Corvînul Hunedoara (0-1), Metalurgis
tul Cugir -. Vu.ltuui Textila Lugoj (2—3).* 
Victoria Călan — Șoimii Sibiu (0-3), Mi
nerul Anina — C.F.R. Timișoara (0—1). 
Metalul Aiud — Victoria Cărei (0-2), Mi
nerul Moldova Nouă — Mureșul Devq 
(0-0), Ind. sîrmei C. Jurzii - Minerul 
Baia Sprie (1-1).

GOLGETERII DIVIZIEI B - SERIA I: « 
17 GOLURI; Botez (S.C. Bacău) • 13 
GOLURI: Ronțea (Progresul Brăila) e 10 
GOLURI: Corendea (S.C. Tulcea), Avasi- 
lichi (Foresta Fălticeni). SERIA A H-A: 
• 16 GOLURI: Moraru (Gaz metan Me- 
diaș) a 13 GOLURI: Georgescu (Metalul 
Bucutești) • 12 GOLURI: Neagu (Rapid 
București) a N GOLURI: Sava (C. S. 
rîrgoviște) o IC GOLURI: I. Stelian (Fla
căra Moreni), Manea (Rapid București). 
SERIA A III-A: a 14 GOLURI: Cotec 
(C.F.R. Timișoara — in prezent la Politeh
nica Timișoaia) a 13 GOLURI: Kun II 
(F.C. Bihor) a 12 GOLURi: Șchiopu
(Cctvinul Hi;n.?doaia) a 11 GOLURi: Bu
dai (Victoria Cărei) o 10 GOLURI: D. 
Ene (Corvinul Hunedoara — fost la Vul
turii Textila Lugoj).



„MAREIE PREMIU AL EUROPEI4 LA SKEET

GHEORGHE SENCOVICI-LOCUL III
„a Barcelona s-a desfășurat 

timp de două zile importanta com
petiție de skeet dotată cu „Marele 
Premiu al Europei", la care s-au 
aliniat 40 de concurenți din Ita
lia, Spania, R.F. Germania, Cuba, 
Franța, Brazilia și România (Gheor
ghe Sencovici, Florin Iurcenco, ju
niorii Cristian Pintilie, Ion Ionică), 
întrecerea a revenit brazilianului 
Pisoni, cu 196 t. O frumoasă com
portare a avut reprezentantul țării 
noastre, Gh. Sencovici, clasat pe 
locul al treilea. Rezultate, indivi
dual : 1. Pisoni 196 t. 2. Mecocci 
(Italia) 195 t (după baraj : 23—25), 
3. Sencovici 195 t (după baraj : 
23—24), 4. Garagnani (Italia, me-

194 t...
4 la

daliat cu argint la J.0.1968) 
18. Castrillo (Cuba, locul
J.O. 1972 și campion al Americii 
Centrale) 189 t... 21. Penot (Franța, 
fost campion al Europei) 187 t... 
28. Iurcenco 185 t ; echipe : 1. Ita
lia 384 t, 2. R.F.G. 376 t, 3. Cuba 
375 t, 4. România 373 t, 5. Spania 
367 t ; juniori : 1. J. Romero (Spa
nia) 192 t, 2. G. Romero (Spania) 
191 t, 3. Cr. Pintilie 189 t (record 
personal), 4. I. Ionică 183 t, 5. J. 
Collorado (Spania) 182 t.

La Ljubljana
Gh. CEFAN

Turneul internațional
de spadă din R.F.G

REPREZENTATIVA ROMÂNIEI
PE UN MERITORIU LOC IV

Turneul internațional de spadă 
găzduit de orașul Tauberbischof- 
sheim (R.F.G.) s-a încheiat cu vic
toria primei reprezentative a R.F. 
Germania, care a obținut 6 victo
ri:. pierzind doar în fața Elveției 
(6—10). Campioana mondială, Sue
dia. lipsită de aportul spadasinu
lui ei nr. 1. Edling, s-a clasat în 
final doar pe locul V, in urma 
repiezentativei României, care a 
avut o comportare meritorie în
tr-un turneu de prim rang. Iată 
clasamentul final : 1. R.F.G. I 6 v, 
2. Elveția 5 v, 3. R.F.G. II 5 V, 
4. România 4 v, 5. Suedia 3 v, 6. 
Marea Britanic 2 v, 7. Italia 2 v, 
8. Cehoslovacia 1 v. Cel mai bun 
rezultat individual l-a obținut vice- 
campionul mondial de juniori Ale
xander Pusch (R.F.G. I) — 18 
asalturi cîștigate.

INTILNIRE INTERNAȚIONALĂ 
DE GIMNASTICĂ LA SIBIU

SIBIU, 11 (prin telefon). Sîm
bătă și duminică s-a disputat in- 
tîlnirea internațională de gimnas
tică dintre echipele feminine și 
masculine de tineret ale Româ
niei și Uniunii Sovietice. In am
bele concursuri, victoria a revenit 
oaspeților. La feminin, gimnastele 
sovietice au ciștigat cu 186,80 p la 
184,10 p, iar la masculin sportivii 
sovietici au obținut 274.80 p, față 
do 269.35 p cit au realizat gim- 
naștii români. La individual com
pus pe primul loc s-au clasat Ol
ga Kovali (U.R.S.S.) cu 37.80 p și 
Vladimir Agasov (U.R.S.S.) cu 
55,25 p. întrecerile au fost găz
duite de Sala sporturilor.

Ilie IONESCU — coresp.

CURSA DE
CISTIGA5

1500 m
BELGRAD, 11 

Proba de 1 500 m 
concursului atletic 
a fost ciștigată de 
mân Gheorghe Cefan cu timpul de 

Pe locurile următoare s-au 
Noskovic

Și 
în cursa 
loc s-a clasat Simoes (Por-

3:49,7. 
clasat 
3:50,4 
3:50,8.
primul
tugalia) în 14:02,8.

(Agerpres). — 
plat din cadrul 
de Ia Ljubljana 
concurentul ro-

(Cehoslovacia)
Nedibaliuk (U.R.S.S.) 

de 5000 m pe

CURSEI PĂCIIA 28-a EDIȚIE A

POLONEZUL 
ÎNVINGĂTOR ÎN
KARL MARX STADT, 11. Cea 

de a 28-a ediție a „Cursei l’ăcii" 
a continuat sîmbătă și duminică 
cu desfășurarea etapelor a 2-a și 
a 3-a.

Etapa a 2-a s-a disputat sîm
bătă pe rut® Magdeburg — Gera 
(160 km) și a fost ciștigată de ru
tierul spaniol Juan Jose Moral, 
cronometrat cu timpul de 4 h. 
07:27. Plutonul a sosit la 1:23. în 
el se aflau Nicolae Gavrilă (lo
cul 10) și Valentin Iloța.

M. RAMAȘCANU SE REMARCĂ
BERLINUL OCCIDENTAL, 11 

(Agerpres). — Cicliști din Elveția, 
Olanda, România, Danemarca și 
alte țări participă la o cursă de 
4 etape în Berlinul occidental.

AGENDA SAPTAMINH
12—18

12-21

TENIS

BASCHET

12-19 FOTBAL
12-22 CICLISM

14 FOTBAL

14-21 TIR

16 BOX
16-19 NATAȚIE

17 FOTBAL

17-18 SCRIMA 
CAIAC-CANOE

17-25 CICLISM
18 CANOTAJ 

FOTBAL 
MOTO

gg

I
^\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^

BRZEZNY
ETAPA A lll-a

a
Karl Marx

avut loc etapa 
Gera

SPORTIVII DIN U.R.S.S
SI R.D. GERMANĂ 

AU DOMINAI 
C.E. DE JUDO

Duminică a
3-a, pe distanța
Stadt (140 km). Victoria a reve
nit alergătorului polonez Jan Brze- 
zny cu timpul de 3h.34:35. El a 
fost urmat de alergătorii sovietici 
Lihaciov (3h.35:26) și Iudin (3h. 
35:36).

Astăzi este zi de odihnă la Karl 
Marx Stadt. Cea de a 28-a ediție 
a „Cursei Păcii" se reia marți cu 
etapa a 4-a, programată pe ruta 
Freiberg — Praga (164 km).

IN „CURSA DE 4 ZILE"
etapă, disputată pe distan-
95 km, a fost ciștigată de

Prima 
ța de 
elvețianul Martin Bitterli în 2h 
32:10, urmat de Mircea Ramaș- 
canu (România) la 6 secunde. Te
odor Vasile s-a clasat pe locul 4 
cu timpul de 2h33:20.

LYON, 11. Campionatele europe
ne individuale de judo au fost 
dominate de reprezentanții Uniu
nii Sovietice și R.D. Germane, 
care au cucerit 5 din cele 6 titluri 
continentale, cit și 11 medalii de 
argint și de bronz. Iată, de altfel, 
pe medaliații acestei ediții : cat. 
ușoară : 1. Reissman (R.D.G.), 2. 
Pikelauri (U.R.S.S.), 3. Ddvringt
(Franța) și Askin (Polonia) ; semi- 
mijlocie : 1. Nevzorov (U.R.S.S.), 
2. Dvoinikov (U.R.S.S.), 3. Kruger 
(R.D.G.) șl Hotger (R.D.G.) ; mij
locie : 1. Reitcr (Polonia), 2. Bar- 
kalaev (U.R.S.S.), 3. Adamczik (Po
lonia) și Voloșov (U.R.S.S.) ; semi
grea : 1. Lorenz (R.D.G.), 2. Rouge 
(Franța), 3. Korhiladze (U.R.S.S.) 
și Stabroo (Anglia) ; grea : 1. Nija- 
radze (U.R.S.S.), 2. Novikov
(U.R.S.S.), 3. Novak (Cehoslovacia) 
și Zuckswcrt (R.D.G.) ; open : 1.
Onașvili (U.R.S.S.), 2. Ciociașvili
(U.R.S.S.), 3. Zuckswert (R.D.G.) și 
Adelaar (Olanda). în întrecerile tu
rului al doilea. Șt. Pop (ușoară) 
p.y. Askin (Polonia), L. Lazăr (se- 
mimijlocie) p.y. Kruger (R.D.G.) și 
C. Știrbu (open) p.y. Onașvili 
(U.R.S.S.). Competiția pe echipe 
nu s-a încheiat pină la închiderea 
ediției.

Turnee la Bournemouth (Marele Premiu 
FILT) șl Las Vegas (A.T.P.).
Turneu preliminar C.E. (gr. B) — masculin, _ 
Hagen (R.F.G.); participă România, It.F.C 
Olanda, Maroc, Elveția, Țara Galilor.
Turneul U.E.F.A. pentru juniori, in Elveția. 
„Cursa Păcii" Berlin — Praga — Varșovia.
Finala Cupei cupelor, Ferencvăros — Dinamo 
Kiev, la Basel (Elveția).
Concurs internațional (armă 
humi (U.R.S.S).
Cassius Clay — Ron Lyle, la 
Turneul „Celor 7 coline", la 
capitalelor", la Moscova.
Anglia — Scoția, la Londra: R.F.G. — Olan- 
da, la Frankfurt pe Main — meciuri amicale. 
Turneu internațional, la Padova (Italia). 
„Regata Moscova".
Turul Italiei.
Regata Ponciarova (Bulgaria).
C.E. (gr. 6) : U.R.S.S. — Irlanda, la Moscova. 
Marele Premiu al Italiei, la Imola.

, la
R.F.G.,

glonț), Io Su-

Las Vegas.
Roma; „Cupa

CIPRU — ANGLIA 0—1
în grupa I a preliminariilor C.E., 

la Limasol, 
Cipru cu 1—0 (1—0) 
marcat de Keegan 
sament :
1.
2.
3.
4.

Anglia a dispus de 
golul 

6). Cla-
prin 

(min.

a

G. VILAS A CIȘTIGAT

TURNEUL DE TENIS
MUNCHEN, 11. — Sub 

rezultatelor imprevizibile 
pină in ultima zi, turneul inter
național de tenis de la Munchen, 
primul din seria europeană a Ma
relui Premiu-F.I.L.T., ediția 1975. 
Performer necontestat a fost jucă
torul vest-german Karl Meiler, 
care după ce-1 eliminase pe cam
pionul cehoslovac Jan Kodcs, în

semnul 
a stat,

TurncE:a pe categorii din cadrul Diviziei de lupte libere

C.F.R. TIMIȘOARA, C.S. TIRGOVIȘTE SI STEAUA-
o >

DE LA MUNCHEN

PE PRIMELE LOCURI IN CELE TREI SERII
pregătirilor 

europene,
Aminate din cauza 

pentru campionatele 
turneele individuale pe categorti 
de greutate din cadrul Diviziei de 
lupte libere au fost reprogramate 
la sfîrșitul săptămînii trecute. Cele 
27 de formații fruntașe s-au în- 
tilnit Ia Timișoara (scria I), Tg. 
Mureș (seria a Iî-a) și Ploiești 
(seria a III-a). Iată citeva amă
nunte de la aceste întreceri, trans
mise de corespondenții noștri.

TIMIȘOARA. întrecerile turneu
lui primei serii au fost dominate 
de luptătorii de la C.F.R. din lo
calitate, care au ciștigat la cate
goriile mici, și dc cei de la Di
namo Brașov, clasați pe primele 
locuri la ultimele patru categorii. 
Iată cîștigătorii. în ordinea celor 
10 categorii : O. Feher (C. S. 
Satu Mare), T. Sabău (C.F.R. Ti
miș.), P. Brîntlușan (C.F.R. Ti
miș.). P. Cearnău (C.F.R. Timiș.), 
V. Gheorghiu (Vulturii Textila 
Lugoj). CI. Zanieri (Vulturii Lu
goj). V. Mihăilă (Dinamo Bv.), 
Tr. Stoian (Dinamo Bv.). St. Mor
cov (Dinamo Bv.), I. Marton (Di
namo Bv.). Clasamentul pe echipe 
sc prezintă astfel: 1. C.F.R. Timi
șoara 70 p, 2. “
66 p. 3. Vulturii 
U. M. Timișoara 
Satu Mare 
Hunedoara 
Napoca 43 
p. 9. Rapid
— coresp. județean).

TG. MUREȘ. Sala 
I.M.F. a găzduit timp 
un adevărat maraton de lupte. în 
care fiecare concurent a susținut 
cîte opt meciuri, multe dintre ele 
de un apreciabil nivel tehnic și 
spectacular. O frumoasă surpriză

Dinamo Brașov 
Lugoj 60 p, 4. 
49 p, 5. C. S.

6. Constructorul
7. A.S.A. Cluj-

46 p.
43 p,
p, 8. A.S.A. Brașov 36 
Arad 36 p. (P. ARCAN

de sport a 
de trei zile

au constituit-o luptătorii din 
Tirgoviște, care au ocupat primul 

■ loc în clasamentul seriei a doua. 
Iată cîștigătorii în ordinea cate
goriilor : R. Lupșa (St. r. Brașov), 
I. Iatagan (C. _S. Tirgoviște), ~ 
Pătrașcu ~
Tarbă (C. 
drone (St. 
că (C. S.
(Mureșul
ghely (Mureșul Tg. Mureș), Gh. 
Brașoveanu (C. S. Tirgoviște). L. 
Simon (Mureșul Tg. Mureș). Cla- 
safnent pe echipe: 1. C. S. Tîrgo- 
viște 67 p, 2. Steagul roșu Bra
șov 67 p, 3. Progresul Buc. 58 p, 
4. Lemnarul Odorhei 53 p, 5. Mu
reșul 51 p. 6. Oltul Sf. Gheorghe 
45 p, 7. C.S.M. Craiova 44 p, 8. 
C. S. Onești 34 d. 9. A.S.A. Ora
dea 31 p. (I. PĂUȘ-coresp. jud.).

PLOIEȘTI. Concursul din lo
calitate a evidențiat o scrie de 
tineri luptători care n-au depășit 
încă vîrstă junioratului : E. Ra
du, A. Vlăsceanu, Gh. Gheorghe 
(toți din Ploiești) și A. Ablez 
(Constanța). Iată primii clasați la 
cele zece categorii : I. Gyorgy 
(Steaua), I. Vangheliei (Hidrot. 
Constanta), I. Arapu (Steaua), O. 
Dtișa (Steaua). N. Munteanu (Ni- 
colina Iași). D. Bocăneală (Progr. 
Brăila), V. Țigănaș (Nicolina). V. 
Iorga (Progr. Brăila), I. ~ 
(Steaua), Șt. Stîngu 
Clasamentul pe echipe : 
ua 72 p, 2. Progresul Br. 
Dunărea Galați 56 p. 4. 
Constanța 52 p. 5. Petrolul Plo
iești 49 p. 6. Nicolina Iași 47 p, 
7. C.S.M. Iași 39 p, 8. Montorul 
Pitești 38 p, 9. Rapid Buc. 34 p. 
(N. GHIDU — coresp.).

,.sferturi", l-a scos din luptă și pe 
cel de-al doilea favorit al între
cerii, românul Ilie Năstase. în pri
ma semifinală, Meiler cîștiga cu 
7—5, 6—2, 7—6. în timp ce com
patriotul său Uli Pinner era în
vins de primul favorit, argentinia
nul Guillermo Vilas, la scorul de 
6—3, 6—0, 6—1.

Finala, disputată duminică după- 
amiază, părea să furnizeze o nouă 
surpriză din partea lui Karl Mei
ler, care obținuse fără dificultate 
primul set (6—2) in fața cîștigăto- 
rului ultimului Marc Premiu și al 
„Turneului campionilor". Guillermo 
Vilas și-a revenit însă pe parcursul 
partidei jucind extrem de precis 
de pe linia de fund. în continuare, 
argentinianul a pus definitiv 
pînire pe joc. Scor final : 
6—0, 6—2, 6—1 pentru Vilas.

în finala probei de dublu : 
des, Fibak — Meiler, Holecek 
6—3.

stă-
2—6,

Ko-
7—5,

Anglia 
Cehoslovacia 
Portugalia 
Cipru

' A

4
3
2
3

3
2
0
0

1 
0
1
0

0 
1
1
3

9— 0
9— 3 
0— 5 
0—10

ÎNCEPUT TU
orașe din Elveția auîn citeva 

început întrecerile fazei finale a 
turneului U.E.F.A., rezervat echi
pelor de juniori. Iată primele re
zultate : Danemarca — Luxemburg 
1—1 ; Franța — Turcia 1—1 ; El-

CAMPIONATE
ITALIA (penultima etapă) : As- 

coli — Cagliari 0—0, Cesena — 
Sampdoria 1—1 (Festa, respectiv 
Bedin), Fiorentina — Juventus 4—1 
(Roși — autogol, Casarsa, Antog- 
noni 2, respectiv Furino — auto
gol), Vicenza — Varese 1—1 (Vi
tali, respectiv Spertotto), Milan — 
Lazio 1—1 (Calloni. respectiv Gar-

FUNERALIILE LUI A. BRUNDAGE
LAUSANNE, 11 (Agerpres). — 

Funeraliile fostului președinte al 
C.I.O., ‘ 
loc la 
nunțat 
sanne 
cum se știe, A. Brundage a dece
dat în vîrstă de 88 de ani, săptă- 
mina trecută, la Garmisch Parten- 
kirchen.

Avery Brundage, vor avea 
19 mal, la Chicago, s-a a- 
la secretariatul din Lau- 

al forului olimpic. După

T. 
(C. S. Tirgoviște), P. 
S. Tirgoviște), P. An- 
r. Brașov), V. Dumitri- 
Tirgoviște), L. Ambruș 
Tg. Mureș), T. Sere

„Cupa Dunării" la haltere (juniori)

ROMÂNII PE POZIȚII FRUNTAȘE
La Dimitrovgrad (Bulgaria) 

început întrecerile de haltere pen
tru juniori dotate cu „Cupa Dună
rii". La cat. muscă, pe primul loc 
s-a clasat concurentul român Con
stantin Chiru, cu 192,5 kg. Pe locul 
doi s-a clasat Istvan Barcsani

au (Ungaria) — 187,5 kg, iar pe locul 
trei Rumen Petrov (Bulgaria) — 
175 kg. La cat. cocoș, V. Marton 
(România) s-a clasat pe locul 3, cu 
212,5 kg, iar la cat. pană Ion Guță 
a ocupat locul doi, cu 240 kg.

Dumitru 
(Steaua). 
1. Stea- 
62 p. 3. 

I.C.H.

PE SCURT • PE
ATLETISM • Tînărul atlet ameri

can Houston MacTear (18 ani) a e- 
Ralat recordul mondial In proba de 
100 y cu timpul de 9,0 în concursul 
școlar de la Winter Park (Florida). 
• La Mannheim (R.F.G.), Karl-Hans 
Rhicm a stabilit cea mal bună per
formanță mondială la aruncarea cio
canului 
curs, la Dortmund, _. 
germană Anncgrct Richter a alergat 
100 m în 11,3 șl 200 m în 23,6.

AUTO • Al 33-lea „Mare Premiu 
Monaco" a revenit austriacului Nikl 
Lauda (pe ,,Ferrari"), cu o medie 
orară de 121,552 km, înaintea cam
pionului mondial, brazilianul E. Fit
tipaldi.

BASCHET • In turneul masculin 
de baschet de la Kosice, selecționa
ta de tineret a Iugoslaviei a Învins 
cu scorul de 90—74 prima reprezen
tativă a Cehoslovaciei.

CICLISM • In Turul Spaniei, lider 
continuă să fie spaniolul Domingo 
Pcrurcna. Etapa a 18-a (Bilbao-Mi
randa, 156 km) a fost ciștigată de o- 
landezul Hcnnie Kuipers, in 5h 24:41.

75,29 m. într-un alt con- 
sprintera vest-

CU

7
4
1
0

La Dublin, 
Irlanda a

in grupa a 6-a, 
dispus de Elveția

IRLANDA — ELVEȚIA 2—1

2—1 (2—0). Clasament :

1. Irlanda 3210 6—2 5
2. Turcia 4121 4—6 4
3. U.R.S.S. 2101 3—3 2
4. Elveția 3012 3—5 1

RNELIL U. E. F. A.
veția — Irlanda de Nord 1—1; An
glia — Irlanda 1—0 ; R. F. Ger
mania — R. D. Germană 3—1 ; 
Finlanda — U.R.S.S. 1—0 ; 1 
nia — Ungaria 1—0 ; Italia — 
ra Galilor 0—0.

CAMPIONATE

«J—X , 
Polo- 

Ța-

1—0
4—2

laschelli), Napoli — Bologna 
(Clerici), Roma — Ternana 
(Prati 3, De Sisti, respectiv Petrini 
și Garritano), Torino — Inter 2—3 
(Graziani, Pulici, respectiv Mari
nam, Boninsegna și Moro). în cla
sament : Juventus 41 p, Napoli 
39 p.

R.F. GERMANIA (clapa 30-a) : 
Bayern Munchen — Duisburg 2—1 ; 
Kbln — Mbnchengladbach 1—2 ;
Hamburg — Bochum 3—2 ; Stutt
gart — Eintracht 3—4 ; Schalke — 
Braunschweig 1—1. în clasament 
conduce 
bach cu

Borussia Monchenglad-
42 p.

DE PRETUTINDENI

Euro-

TURNEUL echipelor de tineret 
de la Zurich a fost ciștigat de 
Manchester United, care a învins 
în finală pe Tottenham cu 5—4 
(după lovituri de la 11 m).

ÎN VEDEREA meciului
pa — America de Sud (18 iunie, 
la Rio de Janeiro), U.E.F.A. a se
lecționat 32 de jucători, printre 
care : Beckenbauer, Bonhof, Breit
ner (R.F.G.) Bremner (Scoția), 
Cruyff (Olanda), Lato și Gadocha 
(Polonia), Blohin (U.R.S.S.), Pivar- 
nik (Cehoslovacia), Rexach (Spa
nia), Tresor (Franța), Todd (An
glia), Zoff (Italia).

FOSTUL președinte al Federa
ției franceze de fotbal, Antoine 
Chiarisoli, a încetat din viață în 
vîrstă de 72 de ani.

SCURT • PE SCURT® PE SCURT
• Turul Toscanei a fost clștigat de 
italianul Tino 
47). • După
tru, în „Cele 
que" conduce

Conti (226 km în 5h 
etapa contracronome- 
4 zile de la Dunker- 
belgianul Maertens, 

urmat de francezul Danguillaume la 
9 sec. • In „Turul 
după 3 etape, conduce 
Knetemann, secundat 
Merckx la 1:28.

HOCHEI • Federația 
specialitate consideră 
toare pregătirile formației naționale 
și intenționează să nu mai înscrie 
echipa națională la turneul de ho
chei pe gheață de la J.O. de iarnă 
de la Innsbruck.

RUGBY • într-un meci internațio
nal amical, disputat la Reggio Ca
labria echipa Italiei a învins cu 
49—9 (25—3) selecționata Cehoslova
ciei • Finala campionatului Fran
ței se va disputa la 18 mai, între 
echipele Beziers și Brive.

ȘAH • După 8 runde și disputa
rea partidelor întrerupte, în turneul 
de la Rovinj (iugoslavia) conduc 
Kovacevici și Nikolac, cu cîte 5‘/2 P.

Romandiei", 
olandezul 

de Eddy

suedeză de 
prea costisi-

urmați de Kuzmin, Sax, Teșkovskl 
și Keene 4’/2 P-

tenis q A 13-a ediție a com
petiției internaționale feminine ,.Cu
pa Federației44 s-a încheiat, la Aix- 
en-Provence (Franța), cu victoria 
echipei Cehoslovaciei, învingătoare 
cu 3—o în fața fostei deținătoare a 
trofeului, 
primele 
manova 
Martina 
olagong 
Cehoslovacia — Franța 2—0 ; Austra
lia — S.U.A. 2—1 • Finala de la Dal
las a Circuitului W.C.T. opune pe Ar
thur Ashe și 
a dispus, 
Alexander 
al doilea l-a 
Rod Laver cu 
6—2 • în 
Franța — Belgia 4—1; la 
Spania — Anglia 2—2 (Orantes, Gis
bert — Mottram, Taylor 6—4, 6—4, 
4—6, 6—0; Mottram — Higueras 6—1, 
6—0, 6—3; Orantes — Taylor 4—3, 
meci întrerupt din cauza ploii).

formația Australiei (în 
două meciuri : Renala To- 

— Helen Gourlay 6—4, 6—2; 
Navratilova — Evonne Go- 
6—3, C—1). în semifinale :

Bjorn Borg, 
semifinale,

6— 1, 6—3, 
scos din
7— 45. 3—6, 

„Cupa Davis44,

în 
cu

Primul 
de John 

iar 
pe 

7—6,

«—4,
luptă
5—7.
la Paris :

Barcelona:

Ketlacțla și administrația : București, ntr. V. Conta ar. 16 ; tel. centrală 11.10.05 ; secția coresp 11.51.08 j interurban 13 șl 136 ; telex t 1X80 sport r. Tiparul 1, P. „Intormația" București 10 368


