
Din centrarea lui Vrinceanu, Dudu Georgescu reia cu capul, fixind scorul meciului Dinamo — Olimpia la 5—0 
Foto : D. NEAGU

DIVIZIA A LA FOTBAL, ETAPA NR. 29

13 GOLURI PE STADIOANELE BUCUREȘTENE, 
INUNDATE DE 0 PLOAIE VIOLENTA

• INTRE F. C. ARGEȘ (LOCUL 8) ȘI F. C. GALAȚI (LOCUL 18), O DÎFERENȚA DE NUMAI TREI PUNCTE I 
O LUPTA ASPRĂ Șl PENTRU LOCURILE „CUPELOR EUROPENE" • DtNAMO — NOUA PUNCTE AVANS CU 
CINCI ETAPE ÎNAINTEA „LINIEI DE SOSIRE" • MECIUL SPORTUL STUDENȚESC — STEAUA (4—4) SI-A 

CONFIRMAT TRADIȚIA... DRAMATISMULUI

REZULTATE TEHNICE CLASAMENTUL DIVIZIEI A
DINAMO — OLIMPIA S. MARE 5—0 (3—0) 1. DINAMO ( 1) 29 19 4 6 59—27 42
CHIMIA RM. VILCEA A. S. A. 2—0 (1—0) 2. Univ. Craiova ( 3) 29 12 9 8 41—26 33
C.F.R. CLUJ-NAPOCA _ _ UNIV. CRAIOVA 0—0 3. A. S. A. ( 2) 29 15 3 11 38—34 33
STEAGUL ROȘU JIUL PETROȘANI 2—0 (1—0) 4. F.C.M. Reșița ( 4) 29 14 4 11 47—39 32
F. C. M. REȘIȚA F. C. ARGEȘ 3—2 (2—2) 5. Steaua ( 6) 29 13 4 12 50—38 30
SP. STUDENȚESC — STEAUA 4—4 (0—3) 6. Olimpia ( 5) 29 12 6 11 30—32 30
F. C. GALAȚI —. „U“ CJ.-NAPOCA 2—1 (1—D 7. Sportul stud. ( 8) 29 12 5 12 38—40 29
.POLI" IAȘI — F. C. CONSTANȚA 3—1 (1-0) 8. F. C. Argeș ( 7) 29 12 4 13 45—39 28
U. T. ARAD —. „POLI" TIMIȘ. 2—0 (0-0) 9. U.T.A. (13) 29 12 4 13 33—34 28

10. C. F. R. (11) 29 9 10 10 23—27 28
ETAPA VIITOARE (25 mai) 11. „Poli" Timișoara ( 9) 29 12 4 13 24—33 28

12. Jiul (10) 29 11 5 13 35—31 27
„U" CLUJ-NAPOCA 
STEAUA
A.S.A. TG. MUREȘ
UNIV. CRAIOVA 
CHIMIA RM. VILCEA 
JIUL PETROȘANI
OLIMPIA SATU MARE 
.POLI" TIMIȘOARA
F. C. CONSTANȚA

— F. C.
— F. C.
— U. T.
— DINAMO
— C.F.R. CLUJ-NAPOCA
— .POLI" IAȘI
— SP. STUDENȚESC
— STEAGUL ROȘU
— F. C. M. REȘIȚA

ARGEȘ 
GALAȚI 
ARAD

(2—1)
(0—0)
(0—1)
(0—1)
(1-1)
(0—1)
(0-0)
(1—3)
(0-3)

13. F. C. Constanța
14. „U" Cluj-Napoca
15. „Poli" lași
16. Steagul roșu
17. Chimia Rm. Vilcea
18. F. C. Galați

(12)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)

GOLGETERII

29
29
29
29
29
29

10
9

12
10
8

10

7
8
2
5
9
5

DIVIZIEI

Citiți in paginile 2—3 relatări de la meciurile
29-a etape a Diviziei A

celei de a

32—39
24—34
38—50
34—26
28—48
22—44

27
26
26
25
25
25

12
12
15
14
12
14

A
31 GOLURI : Dudu Georgescu (Dinamo) — 4 din 11 

15 GOLURI : Dânilă (..Poli1* lăți), lordănescu (Steaua) 
4 din 11 m: 14 GOLURI: I. Muresan (A.S.A.) — 1 din 
m, Oblemenco (Univ. Craiova) — 6 din 11 m; 13 GOLURI. 
Brcșovschi (U.T.A.) — 3 din 11 mj

11

„Cupa României" la atletism pe echipe

NOI RECORDURI REPUBLICANE
LA ARUNCAREA GREUTĂȚII

• Marin Iordan ți Mihaela Loghin — peste 18 metri • Un buchet de 
performanțe promițătoare • Steaua conduce in clasamentul zonei I

Atletismul și-a inaugurat sezo
nul preolimpic al marilor compe
tiții în aer liber cu o interesantă 
întrecere pe echipe : CUPA
ROMÂNIEI. Debutul a fost, poa
te, mai puțin spectaculos decît cel 
de anul trecut dar, cum știm că 
1975 reprezintă o renetiție de an- 
sa—’alu a sezonului olimnic. perfor
manțele de sîmbătă și duminică 
trebuie raportate la o voită intrare 
în forma de vîrf pentru lunile de 
vară. De asemenea, trebuie să ți
nem seama de faptul că disputele 
din cadrul primei zone (cea mai 
puternică) au avut loc pe pista 

I de zgură a Stadionului Tineretului 
^^are, oricum, nu oferă un plus de 
^■alitate performantelor. ba — am 
^■pune — 
■ Si, cu 
^■ormante 

pe foile 
pe care 
ceea ce și-au planificat pentru iu
lie și august atleții si antrenorii 
noștri. Ic notăm cu satisfacție. 
Zona I a „Cupei României" a adus 

noi ye-n-a-’ri nmHeln l.q <)_ 
runcarea greutății. Dacă de La Ala-

dimpotrivă.
toate acestea, unele per- 
de valoare n-au lipsit de 
de concurs, performante 
fără să le raportăm la

rin Iordan (recordman în sală 
cu peste 18 metri) așteptam acest 
record — 18,05 m (el a mai corec
tat sîmbătă performanța anterioară 
de încă două ori : 17,66 m și 17,98 
m), în schimb cel al Mihaelei Lo
ghin a apărut ca o plăcută surpri
ză. Studenta de la IEFS obținuse 
recent un rezultat de 17,60 m. Ieri, 
însă, ea a întrecut toate așteptă
rile realizînd 18,11 m, o perfor
manță cu peste un metru și jumă
tate mai bună decît recordul său 
personal de anul trecut !

Remarcabile sînt. de asemenea, 
cifrele înregistrate de Erwin Se- 
bestyen (13,7 la 110 mg). Dorin Me- 
linte (51,3 la 400 mg), Gheorghe Ce- 
fan (8:34,8 la 3000 m obst. ; n.n. : 
pista destul de moale i-a „răpit" 
cel puțin 5—6 secunde avind în ve
dere greutatea sa corporală !), Ar
gentina Menis (60,42 m la disc), 
Virginia Ioan (1.82 m la înălțime), 
Ștefan Lăzărescu (7,87 m la lungi
me). Dumitru Iordache (7,70 m la 
lungime). Toma Petrescu (21.2 la 
200 m). Valentina Cioltan (17.50 m 
la greut’*”' Lorand Torok (2,12 m 
înălțime) etc.

iniVERSITATEA TIMIȘOARA ((.»»)
Șl STEAUA (masculin)

AU CÎȘTIGAT TITLURILE 
DE CAMPIOANE EA HANOOAl

• In derbyurile campionatului : „U" Timișoara — „U“ București 19__11 șî
Steaua — Dinamo 18—17 • Au retrogradat : „U" lași și Sparta Me

diaș (f), Independența Sibiu și „U" Craiova (m)

Ieri s-a încheiat a XVII-a edi
ție a Diviziei A de handbal, cele 
două titluri puse în joc revenind 
formațiilor UNIVERSITATEA TI
MIȘOARA (antrenor C. Eache) la 
feminin și STEAUA BUCUREȘTI 
(antrenori C. Oțelea și O. Telman) 
la masculin, care au dominat net 
aceste campionate. Au retrogra
dat echipele „U“ Iași și Sparta 
Mediaș (f). Independența Sibiu și 
„U“ Craiova (m).

FEMININ
„U“ TIMIȘOARA — „U“ BUCU

REȘTI 19—11 (11—3). Fericite pen
tru titlul de campioane cucerit 
înainte de acest joc, studentele ti- 
mișorence au oferit celor peste 
3 000 de spectatori prezenți în tri
bune și satisfacția unei victorii 
frumoase în dcrby-ul campionatu
lui. Elevele lui C. Cache au început 
partida în trombă (min. 8 : 4—0), 
iar pină la pauză și-au dominat 
puternicele adversare într-o ma
nieră categorică. Repriza secundă, 
mult mai echilibrată, a plăcut în 
special pentru ritmul rapid al fa
zelor purtate la ambele porți și 
pentru numeroasele faze de hand
bal autentic. Principalele realiza
toare : Pctrovici 5, Ibadula-I.uțaș 5 
și Cojocaru 4 — „U“ Timișoara,

rele au dorit această victorie pen
tru devotații lor suporteri. Și Ra
pidul a făcut ieri unul dintre cele 
mai bune meciuri ale sale, reușind 
să cîștige clar în fața unei echipe 
care-și juca ultima carte. Studen
tele s-au zbătut mult, au refăcut 
uneori miraculos handicapuri a- 
parent decisive (min. 38:7—10, min. 
40 : 10—10 !), dar n-au avut puterea 
să „sară" peste adversar. Motivul 2 
Poate resemnarea, poate lipsa da 
inspirație sau dîrzenie, poato 
teama, poate toate la un loc... Cert 
este că, printre altele, ieșencele au 
ratat și trei penalty-uri. Așa au 
pierdut și jocul și ultima șansă 
și locul din Divizia A ! Principalele 
realizatoare : Stănișcl 6 (din nou 
excelentă) și Amarandei 3 — Ra
pid, respectiv Cojocărița 5 și Bre- 
zaie 3. Au condus D. Erhan (Plo
iești) — T. Ene (Buzău), (al. h.)

PROGRESUL BUCUREȘTI — 
TEXTILA BUHUȘI 11—18 (4—7) I 
Victorie surprinzătoare, dar pe de
plin meritată, a oaspetelor, caro 
au vrut cu tot dinadinsul să cîștige 
la București, chiar pe terenul for
mației care le-a „răpit" locul III 
și medaliile de bronz ale campio
natului. Cele mai multe goluri au 
marcat : Ciobanu 4 și Mamiaca 3 —

Echipa Universitatea Timișoara, noua campioană a țării la handbal femi
nin (de la stingă la dreapta, rindul de sus) : Cristina Pctrovici, Niculina 
Iordache-Sasu. Doina Cojocaru, Terezia Popa, Iolanda Cimpeanu, Hilda 
Hrivnak ; (rindul de jos) : Elena Gheorghe, Cornelia Hristov, Lidia Stan, 
Elisabeta Ionescu și Nadire Ibadula-Luțaș. (Antrenorul echipei este lector 
univ. Constantin Lache) Foto : Ion MIHAlCA

respectiv Arghir 4. Au condus bine 
reșițenii I. Jung și A. Munleanu. 
P. ARCAN-coresp. județean.

RAPID BUCUREȘTI — „U"
IAȘI 14—12 (6—6). Scăpate practic 
de emoțiile retrogradării, ferovia-

Tradiționala fotografie a recordmanei 
cu performanța realizată

în prima zonă a reținut atenția 
disputa dintre echipele Steaua și 
C.A.U., formația dinții încheind în
trecerile cu un avantaj de 2 punc
te. Clasamentul acestei zone, după 
prima etapă : 1. STEAUA 190 p 
(155 la bărbați + 35 la femei), 2. 
C.A.U 188 p (103+ 85), 3. Dinamo 
128 p (86+42), 4. Rapid 67 p
(35+32), 5. Metalul 52 p (26+26), 6. 
Argeș 48 p (84-40), 7. Brașov 35 p 
(24+11). 8. Cluj 34 p (26+8), 9. Iași 
29 p (8+21).

T~t' cîteva dintre cele mal bune 
rezultate ale competiției de la Bucu

(Mihaela Loghin) alături de tabelul 
Foto : N. DRAGOȘ

rești : BARBAȚI : 100 m : A. Dar- 
vas (St.) 10,4, T. Petrescu (CAV)
10,4, S. Mitrofan (St.) 10,5, Gh. Dul- 
gheru (CAU) 10.5 ; 200 m : Petrescu 
21,2, D. Cristudor (St) 21,5, Darvaș 
21,5 ; 400 m : Al. Sălcudeanu (D)
48,1, D. Melinte (St.) 48,4, I. Korodi 
(St.) 48,4, T. Puiu' (R) 48,6 ; 800 m : 
Gh. Ghipu (M) 1:50.4, Fr. Gedeon
(Cj.) 1:52,0 ; 1500 mGhipu 3:47,8,

Romeo VILARA

(Continuare in pag. 2-3)

Progresul, respectiv Stoleru 6 șt 
Vieru 4. Bun arbitrajul cuplului 
brașovean Gh. Lungu — R. Antochi 
(a.c.)

CONFECȚIA — CONSTRUCTO
RUL TIMIȘOARA 13—12 (6-7). 
Conduse pînă în ultimele două 
minute, bucureștencele au găsit re
surse să încheie partida în forță, 
înscriind două goluri consecutive. 
Principalele realizatoare : Gri- 
goraș 4 — Confecția, respectiv 
Ștef 4. Au condus bine buzoienii 
C. Câpățină și R. Iamandi (m. g.)

SPARTA MEDIAȘ — MUREȘUL 
TG. MUREȘ 9—11 (3—6). Meci ex
trem de disputat, victorie meritată 
a oaspetelor cu Sos_>n vervă (6 
goluri). Z.

VOINȚA 
16—7 (10—3)

RISNOVEANU-coresp. 
ODORHEI 
ț
MASCULIN

STEAUA-DINAMO BUCUREȘTI 
18—17 (10—9). Cu excepția începu
tului de joc, în care scorul s-a 
menținut egal, jucătorii de la 
Steaua au condus tot timpul, rea
lizînd o victorie netă, deși scorul 
final arată o diferență de numai 
un gol. Superioritatea proaspetei 
campioane s-a văzut mai ales din

I.E.F.S,

(Continuare în pag. 2-3)

SUCCESE ALE TINERELOR
ÎNOTĂTOARE LA MOSCOVA

în cadrul concursului internațio
nal de înot de la Moscova, re
zervat tinerilor sportivi și dotat 
cu „Cupa capitalelor", românca 
Valeria Vlăsccanu a obținut o fru
moasă victorie în proba de 200 m 
spate pe care a încheiat-o și cu 
un nou record național de se
nioare : 2:30.02. în proba de 400 na 
liber, Ilrliko Horvath (România): 
locul 3 cu 4:55,70 — record..



’De ieri, In sala Horească

5111 ÎNCEPUI C.E. Di TLNIS Dt MASĂ TĂCUT I
II Tncepînd de ieri, sala Floreasca 

■din Capitală găzduiește o intere
santă și importantă întrecere in
ternațională, A III-A EDIȚIE 
A CAMPIONATELOR EUROPENE 

ÎDE TENIS DE MASA TĂCUT, la 
•care participă sportivi din 15 țări. 

Prima zi a întrecerilor a fost 
rezervată (ca și cea de astăzi, de 
la ora 8,30 și ora 15) concursului 
pe echipe. încă din reuniunea 
inaugurală, consumată în cursul 
dimineții, am putut nota nivelul 

-valoric ridicat al majorității for
mațiilor și dirzenia cu care fiecare 
echipă își apără șansele. Mai ales 

:1a băieți se anunță o luptă inte
resantă. Printre garniturile redu
tabile se numără și cea a țării 
noastre, în frunte cu vicecampionul 
european Ilarion Gîju. împreună cu 
băieții, și fetele noastre au debutat

promițător, remarcindu-se, mai 
ales, evoluția Lucreției Stan.

lata rezultatele înregistrate tn 
concursul de ieri :

FEMININ : Belgia — Olanda 
3—1, Austria — Israel 3—2, Ceho
slovacia — Iugoslavia 3—1, R. D. 
Germană — Polonia 3—2, Bulga
ria — Franța 3—0, MASCULIN : 
Austria — Olanda 5—4, Bulga
ria — Cehoslovacia 5—4, Româ
nia — R. D. Germana 2—5 (punc
tele echipei noastre au fost reali
zate de Gîju și Ghiuțan), Bulgaria
— Belgia 5—0, R. F. Germania — 
Cehoslovacia 5—0, R. D. Germană
— Israel 5—0, Iugoslavia — Franța 
5—0, Ungaria — Austria 5—0, R. F. 
Germania — Belgia 5—0, Dane
marca — Franța 5—0.

Hori a ALEXANDRESCU

I
I
I
I
I
I

jnvingind pe Dinamo cu 16-3 la rugby 

FARUL ÎȘI JUSTIFICĂ 
PRETENȚIILE LA TITLU!

I
I
I

- -------------------------------- ,
Campionatul Diviziei A de rugby 

partidele etapei a 
finale. Iată amă-

h continuat cu 
JI-a a turneelor 
nunte :

CONSTANȚA, 
fitadion 1 Mai. 
fj'imp frumos. Constanța e-a pregă- 
<it sărbătorește să întîmpine turneul 
Jinal al campionatului de rugby. 
Cu adevărat, balonul oval a făcut 
tin pas înainte în marele oraș-port. 
Faptul a fost concretizat de pres
tația XV-lul local, Farul, în par
tida cu Dinamo : 16—3 (10—3).
Farul a Jucat excelent pe parcursul

co- 
cu 

Ce- 
au

18 (prin telefon). 
Public numeros.

celor 80 de minute, cu variate 
Hacuri șl surprinzătoare acțiuni 
aective ale Înaintării, combinate 
■treisferturile. Dărăban, Mușat, 
Jea, Podaru, Varga et comp, 
„lucrat* balonul cu mult calm și 
l-au transmis liniei de treisierturi. 
tinde Bucos, la deschidere, adevă
rat dispecer, cel mai bun de pe 
■teren, a construit faze de toată tru- 
«îusețea, fiind la originea tuturor 
celor 16 puncte. Cu Marica și Mo
trescu la centru, eu Dinu și lanu- 
■ievici pe aripi, cu fundașul Cristea 
adesea Intercalat, Farul a fost 
foarte incisiv pe liniile dinapoi. Di
namo, venită la Constanța cu multe 
speranțe după victoria categorică 
asupra Stelei, a cedat inițiativa 
încă de la Început, suportlnd, parcă 
resemnată, dominarea localnicilor. 
Bucureștenil nu au Ieșit practic la 
Joc deelt puține minute.filnd de
parte de ceea ce se aștepta de la 
d, de la echipa de acum o săptă- 
mină. Singurii cu o anumită per
sonalitate : Nica, Dragomirescu și 
Paraschiv. încă o remarcă : Jocul 
»-a desfășurat intr-o notă de de
plină sportivitate. Clteva faze mai 
importante : min. 8 : tușă favora
bilă Farului prin Dărăban, pasă la 
Mușat, apoi la Bucos șl... „drop*. 
Min. 17 : fază identică. In tușă, ur
mată de un atac Întors de pe stin
gă pe dreapta la Bucos șt, din 
nou, l.p.c. Min. S0 : o tușă pentru 
Farul (Borșaru), Bucos primește 
balonul, două fente consecutive, 
pasă .peste* la Cristea șl... lncer- 
care. Mln. 40 : in urma unul ofsaid.

Dinamo reușește punctele de o- 
noare prin Constantin (l.p.). Min. 
41 și 70 : Bucos mărește decalajul 
prin dovă l.p. Arbitrul Th. Witting 
a condus foarte bine următoarele 
formații : FARUL : Cristea — lanu- 
sievici, Marica, Motrescu, Bogheanu 
(Dinu) — Bucos, Olteanu — Varga, 
Dărăban, Podara — Mușat, Borșaru 
(Frangu) — Celea, Crăciun, Bă- 
cioiu ; DINAMO : Dăiciulescu — 
Constantin, Dragomirescu, Nica, 
Aldea — Marghcscu, Paraschiv — 
Roman, Borș, Marin (Viman) — 
Boroi, I. Aurel — Târlea, Caraiman, 
Baciu.

Dimitrie CALLIMACHI
ȘTIINȚA PETROȘANI — STEAUA 

12—7 (ti—4). Victorie meritată a gaz
delor, care au jucat mult mai bine. 
Oaspeții deschid scorul (Braga — 
Încerc.), dar studenții domină in 
continuare, mareînd prin Talpă 
(încerc.) și Stoica (transf., 2 l.p.). 
Steaua ] 
Durbac 
condus 
LNȚA : 
mitru), 
bribula _
temeauu, Constantin, Stoica 
feanu, Ștefan — Talpă, Ortelecan, 
Oprea ; STEAUA : Durbac — R. Io
nescu, Suciu, Enache (Tcleașă), 
Braga — Alexandru, Muntean u — 
Fuicu, Postolache, Zafiescu 
tea, Șerban — Corneliu 
M. Gheorghe, Cioarec. 
NEAGOE — coresp.).

Clasamentul în turneul 
locurile 1—4, după două etape : 
FARUL 5 p (punctaveraj 25—12), 
Știința 5 p (21—16), 3.
4. Steaua 2 p.

In celelalte turnee : 
studențesc — Grivița 
(12—7), „U* Timișoara 
C-ța 23—3 <1®—3) ; »—12 : Agrono
mia Cluj-Napoca — Rulmentul
Birlad 13—0 (4—0), „Poli* Iași — 
C.S.M. Sibiu 20—15 (11—7) ; 13—16 : 
Vulcan — Rapid 8—€ (8—6), Cons
tructorul Buzău — Gloria 10—0 
«—0).

reduce din handicap prin 
l.p.). Arhitrul C. Udrea a 
următoarele echipe : ȘTI-
Martin — Burghelea (Du- 

Stănculeanu, Budlcă, A-
— Bâltărețu, Neagu — Veș- 

i, Constantin, stoica — Tu-

— Pin- 
(Ciornei), 
(Emilian

pentru
1.
2.

Dinamo 4 p,

5—8 : Sportul
Roșie 18—16 

— T. C. Ind.

*■
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DIVIZIA A
ETAPA A 29-a

DINI
0LII

V

CA SI ÎN TOAMNĂ, SPECTACULOASA MODIFICARE DE SCOR!
■» 7

SP. STUDENȚESC 4(0)
STEAUA

Cu 28 de puncte, și cu o po
ziție liniștitoare in clasament, îna
inte de etapă, Sportul studențesc 
a început jocul într-o manieră des
tul de relaxată, în schimb, Steaua, 
deși lipsită și ea de emoții com
petitive însemnate, a pășit pe ga
zonul de la .„Republicii** animată 
de gindul revanșei. A rezultat, ast
fel, din start, un fotbal cursiv, 
curat, cu faze desfășurate spre 
ambele por(i, în același minut. 
Treptat, însă, se vedea cum Steaua 
adaugă la starea-i de spirit mai 
stimulatorie și alte atuuri care-i 
vor permite, curînd, să-și mate
rializeze superioritatea tehnico- 
tactică. Ea s-a „închis** mai bine 
în defensivă, grație „centrocampis- 
tului,‘ Vigu, a preparat parcă mai 
inteligent acțiunile ofensive — da-

torită lui Dumitru — însă ade
vărata derută în rîndul defensivei 
adverse au semănat-o cele trei 
vîrfuri, mobile și inspirate. înce
puse să plouă torențial peste 
cîmpul de joc, dar a plouat și 
cu... goluri, intrucît in min. 37 ta
bela arăta 3—0 în favoarea Stelei, 
datorită punctelor Înscrise de IOR- 
DANESCU (min. 12 — șut din 
apropiere la o minge respinsă de 
Suciu), NĂSTASE (min. 33 — a- 
tent la degajarea imprecisă a por
tarului formației studențești) și 
FL. DUMITRESCU (min. 37 — re
luare, cu capul, la un corner exe
cutat de Răducanu). Scor net îna
inte de pauză, dar studenții nu-și 
pierduseră speranțele.

A fost suficient autogolul lui 
SAMEȘ (imediat după pauză), 
pentru ca „alb-negrii“ să capete 
din nou încredere în forțele lor și 
să renască, treptat, din propria 
lor cenușă. O încredere într-atit 
de mare incit le-a permis să de
pășească momentul critic, acela de 
la 1—4 (marcase, din penalty, IOR-

DANESCU la un fault comis de 
Olteanu asupra lui Năstase, la o 
jumătate de metru lateral, in ca
reu), și să reinnoade firul unei 
ofensive neîntrerupte pină în fi
nalul partidei. Trio-ul Sportului 
studențesc de la mijlocul terenu
lui împingea neîncetat jocul spre 
„16“-le advers, acolo unde Pe- 
treanu (inspirat introdus) a pregă
tit mingi de gol pentru M. SANDU, 
în min. 68 și 87. Trei minute mai 
rămăseseră pină la ultimul fluier 
de arbitru și întreg stadionul și-a 
reamintit de finalul aceluiași joc 
disputat în toamnă. Și-au adus a- 
minte, probabil și jucătorii steliști 
care — incapabili să-și mai adune 
gindurile și ultimele forțe — vor 
primi, în penultimul minut. încă 
un gol, acela înscris de OLTEANU, 
la o pasă expediată tot de Pe- 
treanu : 4—4, după ce fusese 0—3 
și 1—4 !

Gheorghe NICOLAESCU
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închis, a plouat torențial; spectatori:Stadion Republicii; teren bun; timp _ . ,
aproximativ 10 000. Au marcat: SAMEȘ (min. 48 autogol). M. SANDU (min. 68 
și 87). OLTEANU (min. 89), respectiv lORDANESCU (min. 12 și 53, ultimul din 
11 m), NASTASE (min. 33) DUMITRESCU (min. 37). Raport de comere : 7-7. 
Raportul șuturilor la poartâ: 20—13 (pe spațiul porții: 11—8). Raportul faultu
rilor comisa : 6—9.

SPORTUL: Suciu 5 — Tinosescu 6, Cazan 5. Olteanu 7, Grlgore 6 — Chi- 
hoia 8, Cassai 8, Rădulescu 9 - Leșeanu 5 (min. 56 Grosu 5). M. Sandu 9. 
Țoloa 5 (min. 46 Petreanu 8).

STEAUA: Moraru 5 — Sătmăreonu 5, Smarandache 5, Someș 4. Anghe 
lini 6 - Dumitru 8. Vigu 7, lordănescu 7 (min. 77 Dumitrlu IV) - Răducanu 7. 
Năstase 7. Dumitrescu 7.

Cortonoșe galbene : Smarandache, M. Sandu.
Arbitrajul : BUN; Io centru: N. Petriceanu; la linie: M. Popescu șl Gh. 

Retezan (tați din București).
Trofeul Petsofrovschi: '9.
la tineret-speranțe: 0—2 (0—0).

UN MECI CU
F-C. CALAȚI
„IFCLUJ'NAPOCA 1[1)

I
„CUPA ROMÂNIEI" LA ATLETISM I

(Urmare din pag 1)

O*. Lupan (St.) 3:48,4, A. Dinescu
(CAU) 3:49,2 ; 5000 m î Lupan

«4:25,2, C. Bebereche (M) 14:27,0, M. 
Hatoș (R) 14:28,0, L. Voicic (D)

414.31,8 ; 10 km marș : I. Stănescu 
(St.) 44:18,6, C. Enache (D) 45:28,0,
IL. Pescaru (Ag.) 45:53,6 ; 110 mg :
E. Sebestyen (St.) 13,7, N. Perța
^St.) 14,0, D. Hidioșanu (R) 14,2 ;
<00 mg : Melinte 51,3, V. Suciu (St.) 
•1,5, Korodi 52,1 ; 3000 m obst. : Gh. 
Cefan (Br.) 8:34,8, P. Murgoci (Iș.) 
8:55,2, Gh. Turcu (Cj.) 9:00,0 ;

•X100 m : C.A.U. 41,4 Steaua 41,5 ;
lungime : St. Lăzărescu (CAU)
7,87 m, D. Iordache (R) 7,70 m, V. 
«Turcă (St.) 7,42 m ; triplu : Ad.
Ghioroaie (St.) 15,58 m, B. Bedro- 
«ian (D) 1530 m, V. Dumitrescu (D) 
0.5,48 m, Iordache 15,42 m ; înălți
me : L. TorCk (CAU) 2,12 m, S. 
Ioan (D) 2,04 m ; prăjină : D. 
Flștalu (D) 5,10 m, N. Ligor (CAU) 
i,10 m ; greutate : M. Iordan (D) 
08,05 m — nou record, P. Neagu 
((CAU) 1630 m ; diac : i. Naghi (St.)

57,26 m, Z. Hegheduș (Br.) 56,46 m, I
I. Zamlirache (D) 55,94 m ; suliță : | 
Gh. Megelea (St.) 74,76 m, C. Ro- 
maniuc (CAU) 71,24 m ; ciocan : I 
T. Stan (D) 64,94 m, L Iaru (CAU) I 
62,04 m, M. Zamfire>cu (St.) I 
61,34 m ; FEMEI : IOT m : V. E- 
nescu (St.) 11J, V. Șțefănescu (D) I
II, 9, Ad. Surdu (Iș.) Î2,0 ; 200 m : fl
L. Sălăjan (CAU) 34,(i D. Bădescu ■ 
(R) 25,4, Surdu 25J ; 400 m : Bă
descu 55,1, Sălăjan 55,9, N. Lungu I 
(Ag.) 56,0 ; 800 m : C. Holub (CAU) I 
2:11,5, V. Jitaru (Ag.) 2:12,9 ; ■
1500 m : M. Lincă (M) 4:28,6, Holub _ 
4:29,1 ; 100 mg : Enescu 14,0, El. I 
Mîrza (D) 14,1, St. Sansu (CAU) 14,4, I 
C. Gdsler (M) 14,4 ; 4X100 m ; iași ■ 
49,0, Brașov 49,2, Rapid 49,3 ; Iun- . 
gime : Ștefănescu 6,19 m, M. Io- I 
nescu (CAU) 6,18 m, D. Spînu (Ag.) I 
6,17 m ; Înălțime : V. Ioan (R) 
1,82 m, R. Vulescu (CAU) 1,78 m, ■
Gdsler 1,70 m ; greutate : Mihaela I 
Loghin (CAU) 18,11 m — nou re- |
cord. V. Cloltan (Ag.) 17,50 m ;
disc : A. Menis (D) 60,42 m, L. Fo. ■
tache (St.) 48,78 m ; suliță : I. Pecec I
(D) 53,44 m, E. ZGrgd (Cj.) 52, 48 m.

„U" TIMIȘOARA Șl STEAUA
(Urmare din pag I) CAMPIONATELE

A DECIS INȘI
RM. VÎLCEA, 18 (prin telefon)
Deci, Chimia a mai ciștigat 

două puncte prețioase în „bătă
lia" pe care o duce pentru a ră- 
mine în Divizia A. Vilcenii, însă, 
s-au temut mult de acest meci, și 
asta, pe drept cuvînt. dacă ținem 
seama de valoarea și poziția în 
clasament a adversarului întîlnit. 
Dar. teama gazdelor s-a risipit cu- 
rind, cu mult înainte de deschi-

[A INA NIAȘlOH
[CHIMIA 2(1)
|a:s. a. 0(0]

GALAȚI, 18 (prin telefon)
Angajate direct In lupta pentru e- 

vltarea retrogradării, cele două for
mații au abordat mtllnirea crispat 
șl din acest motiv partida nu s-a 
ridicat la un nivel corespunzător. 
Pină la urmă, gălățenil au reușit să 
tranșeze in favoarea lor disputa, dar 
nu fără emoții pentru că cei care 
s-au aflat de mai multe ori în si
tuații excelente de gol — jucindu-se 
de-a dreptul cu ocaziile ! — au fost 
studenții clujeni. Gălățenii au prins 
o zi foarte slabă. Pe londul unei 
dominări 
calnicllor, 
defensivă, 
traa tacuri 
și Coca.

teritoriale haotice a lo- 
studenții s-au grupat în 
deelanșînd cîteva con- 

periculoase prin Uifăleanu 
Primele minute nu aduc

1 Mai: teren olune- 
ploios; spectatori: a- 
6 000. Au marcat: 
(min. 38), C. NICO- 
60). Raport de corne- 
Raportul șuturilor la

faptul că în ciuda eforturilor fă
cute de dinamoviști pentru a „tăia" 
ritmul ofensiv al echipei Steaua, 
productivitatea acțiunilor de atac 
conduse de Gațu a fost, totuși, 
suficientă. Ilustrativ in acest sens 
« fost Începutul reprizei secunde, 
cînd Steaua a realizat cîteva ac
țiuni splendide. Replica dinamo- 
viștilor a fost dîrză, ei străduin- 
du-se și reușind in mare măsură 
să-și valorifice calitățile. în ge
neral. jocul nu a fost prea spec
taculos, deoarece n-a avut miză 
decât teoretic ; in fapt, ambițiile 
celor două formații s-au trezit o- 
dată cu primul fluier al arbitrilor, 
ele uitind că rezultatul nu mai 
contează și angajindu-se frecvent 
Intr-o luptă de uzură, cu multe 
(faulturi. Au marcat; Kivsid 6, Bir*

talan 5, Drăgăniță 3, Tudosie 2, 
Stdckl și Gațu pentru Steaua, res
pectiv Licn 5, Moldovan 3, Dan 
Marin 3, Ștef 2, Grabovschi 2 și 
Cirlan 2. Au condus bine T. Cu
rele» și F. Țîrcu.

Călin ANTONESCU
CAROM — „U« CLUJ-NAPOCA 

28—21 (16—8). Meci dominat cate
goric de echipa gazdă, care a făcut 
o adevărată risipă de energie pen
tru a obține cele două puncte puse 
in joc. Principalii realizatori : 
Blaș 4, Badea 4, Chioc 4 și Ar- 
sene 4 — CAROM, respectiv Bur
ger 5. Gh. GRUNZU-coresp.

„U- BUCUREȘTI — INDEPEN
DENȚA SIBIU 15—17 (6—8) ! Ex- 
ceptind începuturile de reprize, 
care au aparținut studenților, și-.

Stadion 
cos; timp 
proximativ 
GOJGARU 
LAE (min. 
ie: 9—5.
poartă: 12-12 (pe spațiul porții: 
8-5'. Raportul faulturilor comise: 
13-16.

CHIMIA : Oanâ 
7, Pintflie 8, Borz 
Șutru 7, Tătaru 8 
gu), Donase 8 — 
Gojgaru 8 (min. 
6), Iordache 7.

A.S.A. : Nagel 7 — Gligore 7, 
Kiss 8, Ispir 7, Onuțan 7 — Va- 
rodi 6 (min. 
ghi 6.
Mureșan 5 (min.
Hajnal 6.

Arbitrajul : FOARTE 
centru: G. Popovici; 
Petculescu (ambii din București) 
și V. Topan (Cluj-Napoca).

Cartonașe galbene: Onuțan.
Trofeul Petschovschi: 7.
La tineret-speranțe: 2—1 (0-1).

8 — Lepadat 
7, Cincâ 7 - 
(min. 78: Lun- 
C. Nicplac 7, 
74: Bucurescu

65: Pisiaru 6), Na-
Bolonl 7 - “

66:
Fazekas
Popa

7,
6),

la 
I.

derea scorului. Și aceasta pentru 
câ replica oaspeților a fost lip
sită de consistență și de obișnui
tul lor aplomb ofensiv.

Meciul, de un nivel tehnic me
diu, a avut o desfășurare apro
ximativ simetrică de-a lungul ce
lor două reprize. A.S.A. a marcat 
o ușoară superioritate in jocul de 
la mijlocul terenului, în timp ce

AU CIȘTIGAT 
DE HANDBAL

condus „ostilitățile", reu-bienii au 
șind o victorie-surpriză. Din pă
cate, eforturile lor nu i-au mai 
putut salva de la retrogradare... 
Principalii realizatori : Schmidt 8, 
Speck 4 și Stoica 3 — Indepen
dența, respectiv Goran 4 și An
ton 3. Au condus cu scăpări D. Pu
rică — N. Danieleanu 
M. G.

C.S.U. GALAȚI — 
BACAU 20—20 (10—11). 
slabă factură. Principalii 
tori: Matei 6 și Ionescu 4 — 
respectiv Voinea și Todică, cite 4. 
Au condus cu scăpări G. Dumi
trescu și Șt. Șerban (București). 
T. SIRIOPOL-corcsp. județean.

„V" CRAIOVA — POLI TIMI
ȘOARA 22—29

(Ploiești).

ȘTIINȚA
Meci de 
realiza- 
C.S.U.,

Chimia s-a dovedit mai agresivă 
in fazele de poartă, reușind să se 
impună în .primul rînd prin insis
tența atacanților ei.

Iată cum s-au înscris golurile : 
în min. 38, GOJGARU a urmării 
o pasă « lui Tătaru și, profiiind 
de ezitarea fundașilor adverși, a 
șutat din cădere, balonul ricoșind 
din bară in plasa porții apărată 
de Nagel ; in min. 60 C. NICOLAE, 
angajat in luptă cu trei apărători 
mureșeni, a găsit, „in extremis", 
posibilitatea să șute-ze dintr-o po
ziție dificilă, stabilind, cu acest 
gol, scorul unei victorii pe deplin 
meritate, care lasă, în continuare, 
speranțe formației vîlcene în ten
tativa ei de a scăpa de retrogra
dare.

Stadion Dunărea ; teren bun ; 
timp frumos; spectatori: aproxi
mativ 12 000. Au maicat: NEDEL- 
CU II (min. 15 și 67), și UIFA- 
LEANU (mm. 19). Raport de cer
nere: 8—3. Raportul șuturilor fa 
poartâ: 9-15 (pe spațiul porții: 
5-5). Raportul faulturilor comise: 
13-16.

F.C. GALAȚI : I. Vasile 6 - 
Haiduc 6, M. Marian 6, Nedelcu 
I 6, I. Nicu 6 — Codreanu 5, Mo- 
rohai 6, Dumitriu III 6 (min. 56 
I. Ionică 7) - Sălceanu 6, Burcea 
6, Nedelcu II 8.

,,11“ : Duba 7 — Porațchî
6. Pexa 8, Vasiliu 6, Ciocan 6, 
Mureșan 5 (min. 62 Cimpeanu II 
7), Hurloi 6, Anca 7 — Uifălea
nu 6, Coca 5 (min. 84 Vaczi), 
Batacliu 7.

Arbitrajul : FOARTE BUN ; 
centru: Fr. Coloși; la linie: 
Puia și Gh. Micloș (toți 
București).

Trofeul Petschovschi : 9. 
La tineret-speranțe : 0—0.
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MENII AH PUNCTAT DUPĂ PAUZA!
ARAD, 18 (prin telefon)
Revenirea antrenorului N. Du

mitrescu la conducerea tehnică a 
formației arădene se face simțită. 
Elevii Iui au evoluat dezinvolt de-a 
lungul întregii partide, au oferit 
suporterilor lor o suită de faze 
spectaculoase și, în final, o victo
rie care îi ferește deocamdată de 
emoții. Replica studenților s-a si
tuat la un nivel bun ; ei nu au 
reușit, însă, să finalizeze vreuna 
din situațiile avute.

în prima parte a întîlnirii, atît 
arădenii cit și timișorenii au ju
cat deschis, au creat faze fru
moase, dar situațiile favorabile de 
a deschide scorul au fost irosite. 
Așa s-a lntîmplat In min. 10, 
cînd balonul centrat de Axente, în 
careu, a ajus la Bedea, care, a 
luftat de la cîțiva metri de poartă ; 
după trei minute la cealaltă poartă, 
balonul expediat de Dașcu nu a 
fost ajuns de nici un timișorean.

Și după pauză, aproximativ 20 
de minute, jocul s-a menținut e-

POLI TIMIȘOARA 0(0)

chilibrat. Dar, în min. 65. apărarea 
studenților a cedat pentru prima 
oară, cind fundașii centrali l-au 
faultat în careu pe Sehepp, iar 
BROȘOVSCIII, a transformat pe- 
naltyul. N-au trecut decît cinci 
minute și Axente a făcut o cursă 
spectaculoasă pc partea dreaptă, a 
centrat in careu și același BRO- 
ȘOVSCHI, cu capul, a expediat 
balonul in plasă.

în continuare, n-a lipsit mult 
ca scorul să ia proporții : Bedea 
(min. 71), singur la 6 m de poartă, 
a reluat mingea mult peste bară ; 
Leac (min. 80), de asemenea, sin
gur in careu, a șutat slab, și 
Jivan a reținut.

Pompiliu VINTILA

Stadion U.T.A.; teren bun; timp frumos; spectatori aproximativ 15.000. 
A marcat : BROȘOVSCHI (min. 65 din 11 m și 70). Raport de comere? 6-3. 
Raportul șuturilor ta poartă: 18—11 (pe spațiul porții: 10-5). Raportul faultu
rilor comise s 12—10.

U.T.A.: lorgulescu 9 — Birău 6, Kukla 7, Pojonî 7, Purimo 8 — Bedea 7 
(min. 73 Leac 8). Sehepp 7, Broșovschi 9 — Axente 8, Domide 8 (min 66 
Colnic 6), Sima 7.

POLITEHNICA : Jfvon 7 — Popa 6, Pâltinișan 7, Arnâutu 7. Maier 6 — 
Mehedințu 7, Crîngoșu 7. Dembrovschi 8 — Anghel 7, Doșcu 6 (min. 66 Voi- 
neo 6), Petrescu 7.

Arbitrajul: BUN; la centru: V. lacob; la linie: L Bodoni (ambii din Ora
dea) și I. Chilibar (Pitești).

Cortonoșe galbene : Broșovschi.
Trofeul Petechovschi: 9.
La tineret-speronțe' 2—0 (2—0).

frumos; spectatori aproximativ 15.000.
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DOAR O REPRIZA.^
3 inedit, ieri, 
□ : mai întîi, 
violență, care 

ea jocului ; a- 
ple tineret (au 
[in, Augustin, 
ția liderului ; 
ă de Dudu 
itru goluri în- 
ine, originala 
[legări, care a 
brigadă de ar- 
paxime : Baia 
Tr. Severin !

In marea ma
ri nota de su- 
I, care — be- 
b fundași care 
(speranțe unui
I fără destulă 
I de o linie de 
Icelat Dinu și 
fie verva lui 
I- n-a avut, 
Itate în a ob- 
bmplet de ieri 
Iplătit însă nu 
I puncte, co- 
lltfel tuturor 
I de un scor 
I prim benefi- 
lal «hotei de 
|UDU GEOR-

Stadion Dinamo; teren desfundat, plin de apă; timp: 
repriza .«nii, meciul s-a «ritrerupt 20 de minute, din acest 
9.000. Au marcat: DUDU GEORGESCU (min. 5, 31 - din 
CUSTOV (min. 45). Raport de camere :
19-7 (pe spațiul porții; 10-5). Raportul faulturilor comise: 11-9.

DINAMO : Constanlinescu 8 — Cheran 8, G. Sandu 8, Șătmăreonu II 8, 
Deleanu 8 — Dinu 9. Dobrău 7, Augustin 7 (min. 60: Vrinceanu 8) — Dudu 
Georgescu 9, Zamfir 7, Custov 7 (min. 71 Ion Marin 7).

OLIMPIA: Bathori I 7 — Beiețki 6, Biaan 6, Agiu 6, Filip 6 — Naotn 7, 
Kaizer 7, Bocșa 6 — Hațieganu 6, Both 6, Bathori II 6 (min. 63 Lucaci 6).

Arbitrajul: FOARTE BUN; la centru: Carol Szilqghi (Baia Mare), la linie: 
S. Drăguiici (Drobeta Tr. Severin) și I. Ciolan (lași).

Trofeul Petschovschi: 10 (pentru reapariția integrală 
bune, după întreruperea din cauza ploii).

La trneret-speranțe: 2-1 (1-0).

■ploaie violentă (în 
motiv) ; spectatori: 

penalty, 70 și 77), 
14—5. Raportul șuturilor la poartă:

a publicului în trî-

TAR!
e două porți. 
kecută <> lovi- 
krtea dreaptă, 
LCU II, venit 
kie balonul cu 
îizind scorul, 
ată in tabăra 
l numai 4 mi- 
pțin egalarea 
krma unei ac- 
raatac. Văzîn- 
i gazdă intră 
ină la pauză 
Instruiască ni- 
kii joacă me- 
Ine și se a- 
e poarta ad- 

Iproape de a 
E (min. 24 și 
I 29) sînt sm- 
Iratează incre-

GESCU, și-a deschis suita in 
min. 5, cind — la centrarea lui De
leanu — 
balonul 
min. 31, 
mis de 
GESCU 
tytil. în
Dinu crează o fază de gol, Zamfir 
reia spre poartă dar, pentru 
plus de siguranță, CUSTOV 
pinge mingea in plasă.

Olimpia joacă cu ceva mai i 
îndrăzneală după pauză, și 
ocazia lui Constantlnescu să-și facă 
remarcată siguranța, la șuturile lui 
Naom și Bathori II. în min. 70, 
Dinu ii lansează lung pe DUDU 
GEORGESCU, acesta face două 
driblinguri scurte, șut soc și... 4—0. 
Sătmărenii incep să iasă mai ho- 
tărit la atac și ratează (min. 76), 
prin Both cea mai mare ocazie a 
lor. Un contraatac pe aripa stingă, 
al lui Vrinceanu, ii surprinde insă 
prea avansați pc apărătorii oaspeți, 
centrare și, din nou cu capul, 
DUDU GEORGESCU marchează 
spre deliciul publicului, care-i face 
o îndelungată manifestație de sim
patie.

în ciuda unui teren devenit im
posibil după ploaia căzută in cas
cade, joc in general plăcut. Replica 
oaspeților — care ne obișnuiseră 
cu bune evoluții in Capitală — a 
fost de dala aceasta sub așteptă
rile noastre. Poate că, echipă cu

- s-a înălțat și a plasat 
cu capul, jos, la colț. în 
la un hent în careu co- 

Bocșa. iot DUDU GEOR- 
transformă sigur penal- 

ultimul minut al reprizei,

joc de tentă 
lost in mod 
de teren...

tehnică. Olimpia a 
deosebit handicapată

Radu URZICEANU

IAȘI, 18 (prin telefon)
Inițiativa a aparținut — la 

început — oaspeților, dar în minu
tul 4 cei care puteau marca au 
fost ieșenii, insă Cos tea n ratat o 
bună ocazie. In continuare Politeh
nica atacă și obține... patru cor- 
ncre în primele 7 minute. în min. 
16, înregistrăm „capul" pe lingă 
bară al lui Costcâ. în rest, pase, 
pase excesive, 
nuă suita 
Acolo, sus, 
să fie ! Iar 
mai ies la 
culcă la pămint cu intrări dure. în 
min. 38, el intrece măsura lovin- 
du-1 pe Mărculescu, dar arbitrul 
este indulgent cu el. în min. 3J,

Simionaș conti- 
lui dc centări. Cui ? 

, in careul advers, 
cind constănțenii 

atac, Ciocirlan îi

Antonescu lovește mingea cu mina, 
dar a făcut-o involuntar, fiind îm
pins de Dănilă ; nejustificat, tribu
nele cer „11 metri". în min. 41 Cio- 
cîrlan îl lovește fără minge pe 
Marculescu și acesta răspunde. 
Costa? îl aleargă pe Constantinescu 
la mijlocul terenului. Se aleg cu 
cartonașe galbene cei trei, numai 
Ciocirlan, nu ! In min. 44, aglome
rare in careul oaspeților, Simionov 
șutează Antonescu respinge și DA- 
NILA reia in gol.

După pauză. înregistrăm primul 
șut al constănțenilor — Iovănescu 
(min. 50) din lovitură liberă, pe 
lingă bară. Din min. 55, gazdele se 
lansează decisiv în atac. în min. 57

POLITEHNICA IAȘI j
F C.CONSTANȚA 1(0)

Mustufa pierde mingea în terenul 
advers, Simionaș se lansează pe 
contraatac, pasează lui ROMILA, 
care șutează cu stingul, de la 25 m, 
jos, in muchea barei, de unde ba
lonul intră în plasă : 2—0. Con-
stănțenii au momente de derută, se 
pierd total. In min. 62, Constanți-

nn
îm-

multă 
ii dă

PUTEA FI

VICTORIE MERITATĂ A GAZDELOR
BRAȘOV, 18 (prin telefon)
în fața unor tribune mai puțin 

populate decît de obicei, Steagul 
roșu și Jiul și-au apărat cu deo
sebită ardoare șansele, oferind un 
joc viu disputat și — in general
— destul de echilibrat. Forțată de 
poziția precară pe care o deține 
în clasament, echipa locală a avut
— cum era de așteptat — încă de 
la început inițiativa, incercind să 
obțină cit mai rapid avantajul 
dorit. Oaspeții, însă, se apără 
foarte bine și contraatacă pericu
los, îndeosebi prin Itoznai, care 
face clipe grele fundașilor centrali 
adverși. De altfel, în min. 15, 
vîrful de atac al Jiului a trecut 
ușor de Naghi, dar mingea șutată 
de el a fost „scoasă" in corner — 
cu multă dificultate — de portarul 
brașovean. După primul sfert dc* 
oră, dominarea gazdelor devine 
ceva mai insistentă și goiul în
cepe să plutească in aer. în min. 
22. Gybrfi este faultat in careu, 
dar Șerbănoiu execută slab lovi
tura de la 11 metri, dind posibi

litate lui I. Gabriel să respingă ! 
Opt minute mai ‘ ' -----
CHELI îl tentează 
in careul oaspeților 
din cădere, mingea 
Iii bara și poposind după aecea 
în plasă. Golul dă aripi localni
cilor, care se mențin in conti
nuare în ofensivă, fără, însă, a 
mai putea să-și mărească avan
tajul.

După pauză, jocul este echili
brat. Fotbaliștii din Petroșani evo
luează bine in cîmp și se apropie 
tot mai des dc poarta lui Clipa. 
” acțiunile lor ofensive, fru- 

construite, nu au avut și de- 
necesară in faza de finali- 
Remarcăm, totuși, (in min.

(îrziu GIIER- 
scurt pe Temea 
și șutează apoi 
lovind mai in

Dar,
mos
cizia
zare. r ___ t.. ......
52) un șut foarte periculos al lui 
Ologu, apărat de porțartjl brașo
vean, după ce mingea se" lovise 
— pare-se — și de bară ; apoi,

i.aib’tJ

STEAGUL RO$U 2(1)
JIUL - 0(0)

in min. 69, fundașul Micloș l-a 
deposedat in extremis pe Hoznai, 
pătruns in careul gazdelor.

în partea a doua a reprizei, 
datorită (mai ales) admirabilelor 
eforturi depuse de GYORFI, brașo
venii forțează din nou un atac și 
obțin majorarea scorului in min. 
77, printr-un șut tras dc extre
mul stingă al gazdelor, care l-a 
surprins pe portarul din Petroșani. 
După acest gol, care contura vic
toria meritată a brașovenilor, a- 
ceștia au dominat cu autoritate 
pină în final. Dar scorul nu a mai 
luat proporții deoarece portarul 
I. Gabriel a intervenit excelent la 
citeva șuturi trase 
(min. 75) și Papuc

Stadion 23 August; toren 
timp frumos (foarte cald) ; 
tatori aproximativ: 15 000. 
marcat: DĂNILĂ (min. 
MILA (min. 57), D. 
(min. 62), TURCU (min. 83). Ra
port de cornere; 10-1. Rqpcutvl 
șuturilor la poartă: 15-4 (pe spa
țiul porții: 8-1). Raportul faul
turilor comise: 15—6.

POLITEHNICA : Costaș 7 - So 
fian 6, Vlad 6, Dinu 7, Ciocir
lan 4 (pentru faulturi) — Romilă 
9, Simionov 7 (min. 49 Anton 7), 
Simionaș 8 — D. loneseu 8, Dă- 
niiă 7, Costea 7 (min. 70: Indze 
6).

F.C. CONSTANȚA: Popa 8 - 
Mustafa 6, Antonescu 8, Bălosu 
7, Nistor 8 — Constanlinescu 6 
(min. 71 Negoescu 6), Iovănescu 
5, Tănase 7 — Mărculescu 6 
(min. 46 Lică 6), Pcniu 6, Tur
cu 7.

Arbitrajul: BUN; Io centru: I. 
Rus; la linie: Z. Szecszei (ambii 
din T.q. Mureș) și N. 
năveni).

Cartonașe galbene:
Turcu, Costaș.

Trofeul Petschovschi:
La trneret-speranțe :

bun; 
*pec-

Au 
RO44), 

IONESCU

Barna (Tir-

Mărculescu,

6.
3-1 (2-0).

Constantin

de -Șcrbânoiu 
(min. 80).

FIRANESCU

tenii par ceva 
meciul, dar 

d uneori cu 
cest fapt pro- 
Iprin Batacliu 
k (min. 65 — 
bit în cale și 
hab) și Coca 
pii extrem de 
entru soarta 
I nu se mai 
EDELCU II a 
leului și miD- 
p pe sub pi
pa. Șl, astfel, 
limit un nes- 
he șansă, îm- 

în care oas- 
riori.
ne NERTEA

CLUJ-HAPOCA. 18 (prin telefon)
Partidă foarte atractivă timp de 

60 de minute, cu multe faze la am
bele porți, cu... bare, cu șuturi care 
au pus ia grea încercare pe Moldo
van și Purcaru. C.F.R. a căutat să-și 
valorifice uin plin atu-urile dintot- 
dcauna, adică jocul colectiv, meto
dic, cu pase precise, în timp ce ad
versarul i-a replicat prin acțiuni o- 
fensive, declanșate îndeosebi pe a- 
ripi, prin Crișan și Marcu. Din a- 
CMBtfi ., ciocni re ■< ' "
gat pînă la urmă nici una dintre e- 
dhipe. Sau, altfel spus, au cîștigat 
amîndouă cîte unul din punctele 
puse în joc, deși balanța succesului 
părea să încline cind într-o parte, 
cînd în alta. Pentru că, alternativ, 
C^F.R. și Universitatea au trecut de 
mai multe ori pe lingă deschiderea 
«corului, ratind imense ocazii de 
’gol.

Stadionul Tineretului; teren bun;
Au marcat: ---------
10—4; Raportul șuturilor la poartă: 
faulturilor comise : 12-8.

STEAGUL ROȘU: Clipa 8 -*•- Hjrlab 5, Naghi 6. Pescatu 6, Micloș 6 
bănoiu 6. Cador 6, Niță 6 (min. -60 Popuc 7) - lombo< 7, Ghergholi' 7. 
Gyorfi 9.

JIUL : I. Gabriel 8 — Nițu 6, Icnea 5 (min. 73 Rusu 6), Stocker 6, Dodu 
7 — Naghi 7, Libard- 7 — Ologu 7. Multescu 5, Roznai 6, G. Stan 5 (min. 
46 Mușat 6).

Arbitrajul ; FOARTE BUN; la centru, A. Munich; la linie — Gh. Dragomir 
(ambii din București) și I. Boroș (Timișoara).

Trofeul Petschovschi: 9.
La tinerot-țperante r 4-0 (1-0).

- ----- . iimp notos; spectatori: aproximativ 8.000.
GHERGHELl (min. 30) șt GYORFI (min. 77). Raport de cornere :

Raportul20-7 (pe spațiul porții: 11-3).

— Șer-

nescu greșește grav, D. 1QNESCU 
na stă pe ninduri, preia balonul și 
șutează năpraznic la colț, și., un 
nesperat 3—4k Gazdele realizează 
20 de minute de fotbal bun. *Oas- 
peții ișî revin și pornesc in ofen
sivă, mai ales pe..partea lui Turcu. 
Ratează consecutiv. Negoescu (Cos- 
taș intervine foarte bine). Dănilă 
(Popa ii blochează la picioare), a- 
poi Romilă. singur ou portasul tri
mite pe lingă bară. Meciul e an
trenant, publicul aplaudă și mai 
uită ce a fost înainte de pauză. 
Pină în final. F. C. Constanța c la 
turma jocului. In min. 83, ȚllRCU 
centrează de pc linia ti( fund, So- 
ftan. Vlad și Costaș gr'efese șl mtn- 
gea intră m țmartă.

îi.'m.tțr
Cohstontih ALEXE

tactică n-a ciști-

Seria acestor mari ratări a 
deschisă de Adam (min. 14, reluare 
cu capul din G m peste „transver- 
sală“). Apoi, tot el a șutat în bara 
din dreapta lui Purcaru (min. 20) 
pentru ca, .patru minute mai tîrziu, 
același Adam să irosească altă o- 
cazie rarisimă Cut 
apropierea porții). In 
rîndul lui Țegean să

imp Fee is din 
min. 26 a fost 
șuteze -in cea-

SLABA CALITATE
fefon)
niulți... nervi 
[ne, acciden
ta Ia o cioc- 
bcît nerv, a 
tatentic, lin- 
Wvări facile 
htindcau in- 
Evîcnirile și 
resei, citeva, 
I cîteva dan-.

DIVIZIA B: REZULTATELE ETAPEI A XXVII-o
SERIA I SERIA A lla SERIA A lll-a

inului; te- 
nos, spec- 
C00. Au 
(min. 5), 

FLOREA
>in. 43) -și 
din 11 m). 
-5, Rapor-
17-10 (pe

Raportul

(min. 46 
Ologeanu 
Pușcaș 6, 

in. 76 Că- 
L Nestoro-

î (min. 83 
llteanu 7, ■
- M. Po- 
orcan 6 — 
ii 6 (min.

iectoric bizară, care îl derutează 
pe Constantin, împietrit — parcă — 
în mijlocul porții ; min. 42, Ato- 
diresci finalizează cu centrare 
o cursă impetuoasă, iar aripa 
cealaltă, FLOREA, reia de la 14 m, 
din voleu, sub bară ; după numai 
un minut va centra și Troi la 
semiinălțime, pentru ca RADU II 
să se ghemuiască și să împingă 
mingea cu capul in gol ; aproape 
dc sfirșit (min. 82) Ncstorovici — 
in urmărirea unui balon ce tre
buia să-i revină — este faultat în 
careu, lovitură de penalii', în mod 
firesc, pe care BELDEANU o va 
fructifica cu siguranță.

...Și, finalul, urîțit de 
tarea lui Ariciu (dificil 
sizat intenția în lovitura 
de Atodiresei), care va părăsi te
renul.

Stadion C.F.R.; 
bun; timp frumos 
proximativ 12 000. Raport de cor
nere: 9—2. Raportul șuturilor la 
poartă: 17—10 (pe spațiul porții: 
7—5). Raportul faulturilor comise: 
20-19.

C.F.R.: Moldovan 8 — Lupu 7, 
Szoke 7, Vișan 8, Roman 7 — Soo 
6, M. Breton 6 (min. 46 Pop 6), 
Mihai 7 — Adam 8 (min. 64 Mo
an 5), Tegean 7, Bacoș 7.
' UNIVERSITATEA: Purcaru 8 - 
Niculescu 7, Boc 9, Deselnicu 7, 
Chivu 8 — Ciupitu 8, Bălăci 6, 
Ștefănescu 6 (min. 85 Strîmbea- 
nu) — Crișan 7, Oblemfenco 7, 
Marcu 7 (min, 76 Bădin).

Arbitrajul : BUN; la centru: T. 
Andrei; la linie: I. Vinăn (am
bii din Sibiu) și C. Dinulescu 
(București).

Trofeul Petschovschi:
La tineret-speranțe:

teren foarte 
spectatori a-

8. 
0-1 (0-0).

lui Pur-

JUN; la 
la linie: 

incu (toți

Olteanu,

-2 (1-0).

golurile în 
mente care 
arar — ca- 
p peste ba-

t, de cinci 
b : min. 5, 
re în adin- 
beneficiazA 

I poartă și 
10, o lovi- 
este exe- 
DOBRIN, 

are o tra-

acciden- 
de șe
rpii cată

Ion CUPEN

laltă bară verticală a porții 
caru. Dupit aceste... clipe grele pen
tru apărarea eraloveanâ au urinat 
momente de gol la poarta luf Mol
dovan, Obiemenco și Marcu irosind, 
la rindul lor, goluri gata făcute in 
minutele 24, 32 și 38.

După pauză, C.F.R.-ui a dominat 
mai mult și ar fi putut deschide sco
rul in min. 53 (Soo) șl min. 59 (Țe
gean). Dar la fel de bine puteau 
marea și craiovenii in min. 57 și 84. 
Și partida se încheie cu un rezul
tat alb. deși ar fi putut să fie 2—2 
sau chiar 3—3 I

S. C. TULCEA - OțELUL GALAȚI 1-0 
(0—0). Autorul golului: Leca (min. 72). 
(M. Topolschi, coresp.)

ȘTIINȚA BACAU - GLORIA BUZĂU 
2—0 (1—0). A marcat: Sandu (min. 26 și 
50). (I. lancu, coresp, județean).

C.S.U. GALAȚI - PETROLUL PLOIEȘTI 
6-0 (5-0). Au înscris: Georgescu (min. 
3, 21 — din 11 m și 63), •' 
9 și 41), Ene (mrn. 35). (T. 
resp. județean)

CONSTRUCTORUL GALAȚI 
ZA CĂLĂRAȘI 1-1 (î-0).
Manta (min. 33 — din 11 m) 
structorul, lespectiv;
(Gh. Arsanie, coresp.).

UNIREA FOCȘANI - S. C. BACAU 0-1 
(0-1). Unicul gol al partidei a fost în
scris de Bâluță (min. 30). (A. Sirbu,
coresp.)

C.S.M. SUCEAVA - CEAHLĂUL P. 
NEAMȚ 4—0 (3—0). Aii ■’înscris': DaScălu 
(min. 2), Boghiu (min. 31), Mfrăuță 
(min. 37), Suciu (min. 73). (Gh. Flalițchi, 
coresp.).

METALUL PLOPENI - €HiMIA BRĂILA 
1—0 (0—0). Punctul victoriei a fost'’mar
cat de Radulescu (min.‘55). (P. Păunescu, 
coresp.)

PROGRESUL ERAILA - FORESTA FĂL
TICENI 7—1 (3—1). Au înscris : Ronțaa
(min. 9, 16 și 43), Traian (min. 11, 66 — 
din 11 m, și £8), jOIogu (min. •83);' res
pectiv, Avasilchi ^mîn. 40)'. (Tr. 'Enuche, 
coresp.).

RELONUL SĂVINEȘTI - C.F.R. PAȘ
CANI 1—3 (1—2).-'Meciul s-a disputat ia 
Bacău, Au marcat : Bera (min. 37), res
pectiv Drăgan (min. 6), Apostol (min. 28 
și 55). (S. Neniță, coresp).

Marinescu (min. 
*” Siriopol, co-

- CELULO-
Au marcat: 
pentru Con- 

Eriache (min. 89).

CLASAMENTUL
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LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
AZI ESTE 
TRAGEREA

ULTIMA ZI PENTRU 
EXCEPȚIONALA LOTO

Participînd 
puteți obține 
excursii peste

Rețineți ! Biletele 
ticipă

Mai
șansă

tragere 
bani și

la această 
autoturisme, 

hotare, 
de 15 

la toate extragerile, 
multe bilete înseamnă 
sporită de cîștig !

PRONO-OLIMPIC 1

iei par-

O

EXCURSII 
din 1976 de la

Autoturisme
408/412, Skoda

Cîștiguri în
Toate acestea le puteți cîștiga 

participînd ]a PRONO-OLIMPIC, 
tragere inedită organizată cu pri
lejul Jocurilor Olimpice de la Mon
treal din 1976.

Amănuntele și biletele le găsiți 
la agențiile Loto-Pronosport, asocia
țiile yi cluburile sportive, unitățile

LA Jocurile 
Montreal în 
Dacia 138(1, 
S 100 !
bani ! 

acestea
la

Olimpice 
Canada ! 
Moskvici

PROCUUAREA BILETELOR LA 
DIN 20 MAI 1975

comerțului de 
consum.
AȘA ARATA 
REZULTATE 
CURSUL

stat și cooperației de

1. S.C. BACAU
2. Progr. Brăila
3. Gloria Buzău
4. Ceahlăul P.
5. Met. Plopeni
6. S.C. Tulcea
7. Celuloza Călărași
8. Petrolul Pi.
9. C.S.U. Galați

10. Constructorul
11. C.S.M.
12. Știința
13. Unirea
14. C.FJL
15. Foresta
16. Chimia
17. Oțelul Galați
18. Reionul Săvinești

N.

Suceava 
Bacău 
Focșani 

Pașcani 
Fălticeni 
Brăila

O VARIANTA CU 13 
EXACTE LA 

PRONOSPORT, 
DIN 18 MAI 1975

CON- 
ETAPA

I. Sportul studențesc — Steaua
II. Dinamo — Olimpia Satu M.

UI. Chimia Rm. V. — A.S.A.
IV. C.F.R. Cluj-Np. — „U“ Cv. V - -
VI.

VII.
VIU.

IX.
X.

XI.
XII.

XIM.

.,U‘ 
Steagul roșu — Jiul 
F.C.M. Reșița — F, C. Argeș 
F. C. Galați — „UM Cluj-Np. 
Poli. Iași — F. C. C-ța 
U. T. Arad — Poli. Timiș. 
Cagliari — Torino 
Sampdoria — Fiorentina 
Ternana — Milan 
Varese — Napoli

FOND DE CIȘTIGURI l 371 230

X
1
1
X
1
1
1
1
1

X
2
2
2

lei.

METALUL BUCUREȘTI - ELECTRO
PUTERE CRAIOVA 2-1 (1-0). Au mar
cat : Geotgescu (min. 6), lancu (min. 
65), respectiv Tacoi (min. 70, din 
(I. Vasile).

VOINȚA ---------------7“* “ ““
VIȘFE 1-1 (0-0). Au
(min. 8e), 
min. 59, Miko (Voința) 
nalty. (Aurel Păpădie).

AUTOMATICA ALEXANDRIA - META
LUL MIJA 2—1 (1—0). Au marcat: Dumi- 
triu (min. 24) și Băduiuță (min. 4/), 
respectiv Georgescu (min. 75). (M. Bi
zon - coresp.).

OLTUL SF. GHEORGHE - PROGRESUL 
BUCUREȘTI 1—3 (1—3). Au înscris: G.-rga 
(min. 21) pentru gazde, respectiv Neagu 
(min. 3), Țevi (min. 7) și Uragnea (min. 
24). (Gh. Brîotă — coresp.).

MEI ROM BRAȘOV - FLACĂRA MO
RENI 1—0 (1—0). A marcat Ferenț (min. 3). 
(V. Socâreanu — coresp.).

TRACTORUL BRAȘOV - GAZ METAN 
MEDIAȘ 4—0 (2—0). Au înscris: Arineanu 
(min; 2/ 53’ și 39) și Gherghe (mih. 29). 
(C. Gruia — coresp. jud.).

AU i OBUZUL BUCUREȘTI - METALUL 
DRO2ELA TR. SEVERIN 1-0 (1-0). A
marcat Șerbănică (min. 18). (FI. Sandu).

Ș. N. OLTENIȚA - C.S.U. BRAȘOV 2-1 
(0—0). Au înscris: Culea (min. 60), Encu- 
lescu (min. 64), respectiv Albotă (min. 
89). in min. 26, Lungu (Ș.N.O.) a fost 
eliminat pentru lovirea adversarului. (V. 
Țugui — coresp.).

DINAMO SLATINA 
REȘTI 0-0.

BUCUREȘTI - C. S. 
*' ,, * înscris :
respectiv Dinu (min.

a ratat

RAPID

CLASAMENTUL

TI m).

TJRGO- 
Danciu 
54). In 
un pe-

BUCU-

45-14 41

U.M. TIM.ȘOARA - J
2— 0 (1—0). Au marcat : _____.__________
18), Belanov (min. 70). (St. Marian, co
resp.).

METALUL AIUD - VICTORIA CĂREI 
1—0 (1—0). Unicul yol a ’fost înscris de 
Cirnnt (min. 32). (I. Somagyi, coresp.).

VICTORIA CĂLAN - ȘOiMil SIBIU 2-0 
(0-0). Au înscris : Nonos (min. 5/). Ma- 
vrușca (min. 63). in min. 73, Pojc^cu 
(Șoimii) a fost eliminat pentru injuiii la 
adresa arbitrului. (A. Gunther, ccreso.).

MINERUL BAIA MARE - CORVINUL 
HUNEDOARA 3—0 (O-MJ}. Au mercat :
Moklovan (min. 60), Ciolan (min. 76) și 
Condruc (rmn. 86). (V. S',urr,. coresp.).

INDUSTRIA SIRMEI C. TURZII - MINE* 
RUL BAIA SPRIE 2-0' (0-0). Au înscris ; 
Voroneanu (min. 47), Pripici (min. 
(P. Țonea, coresp.).

MINERUL MOLDOVA NOUĂ - I 
REȘUL DEVA 2~1 (lr1)vAu inseps.: 
.mănaru (min. 10), Gttfuin (min. 50^, 
pectiv, Moț (min. 43). (P. Șimcndan, 
reșp.).

METALURGISTUL CU<?H - VULTUR'I 
TEXTILA LUGOJ 2-1 (1-1). Au marcat :
Moldovan (min. 20 și 56), 
mireanu (min. 28). in min. ^9 En>. Du
mitru (Vulturii) a fost .eliminat pentru 
protesta. (M. Viiceanu, coresp;). ,

MINERUL ANINA - C.F.R. TiMiȘOARA
3— 1 (0—7). Au matcat : Țiiculio (min. 56),
StoiȘiu (min. 58 și 72), respectiv, Periat 
(min. 10). (P. Lungu, coteso.).

RAPID ARAD - F.C. BIHOR 0-1 (O-î). 
Unicul gol a fost înscris de 
(min. 36). (I. Ioana, coresp.).

AR.EȘUL TURDA 
Mihalcic (mir».

CLASAMENTUL

51).

MU- 
rjs- 
res- 

, co-

respectiv I-

Popov ici

1. F.C. BIHOR
2. Mirrerul B. Mare
3. Șoimii Sibiu

4
7

15
15

«2-33 38
54—34 35

1. RAPID BUC.
2. Progresul Buc.
3. Metalul Buc.

8
5

27 13 6 6 38-25 32 4. C.S. Tîrgoviște 27 13 6 8 40—27 32 4. Corvi nul 27 15 1 11
27 13 5 9 34-28 31 5. Electroputere 28 12 5 11 34-31 29 5. Metalurgistul 27 12 5 10
27 12 7 8 3L-*25 31 6. Dinamo S.atina 27 12 4 11 40-i>0 2J 6. U.M. Timișoara 27 12 3 12
27 10 8 9 29-23 23 7. Autobuzul Buc. 27 10 7 10 29-28 2/ 7. Arieșul Turda 27 13 1 13
27 12 4 TI 31-»29 28 8. Gaz m. Mediaș 27 12 3 12 35-43 27 8. Mureșul Deva 27 11 5 11
27 12 4 11 35-34 28 9. S.N. Oltenița 27 11 5 11 22-31 27 9. Min. Mold. Noua 27 10 7 10
27 11 5 11 42-28 2 7 10. Metrom Brașov 28 9 8 11 24-24 26 10. Rapid Arad 27 12 2 13
27 9 9 9 41-32 27 11. Voința Buc. 27 10 6 11 2^-31 26 11. Victoria Cărei 27 12 2 13
27 11 5 11 37-39 27 12. Flacăra Moreni 27 9 1 11 28-35 23 12. Ind. sirmei C.T. 27 11 3 13
27 10 5 12 24-20 25 13. Tractorul Bv. 27 9 6 12 34-37 24 13. Victoria Călan 27 11 3 13
27 9 7 11 29-33 25 14. Metalul Mija 27 9 5 13 22-34 24 14. Min, B. Sprie 27 10 4 13
27 11 3 13 31-44 25 15. Automatica Alex. 27 8 6 13 20-29 22 15. C.FJt. Timiș. 27 11 1 15
27 12 0 15 29-51 21 16. C.S.U. Brașov 27 7 7 13 29-3/ 21 16. Vulturii Textila 27 7 7 13
21 8 7 12 24-37 23 17. Metalul Dr. T. ■ S. 27 8 5 14 29—33- 21 17. Minerul Anina 27 9 3 15
27 7 5 15 26—40 19 18. Oltul Sf. Gh. 27 8 4 15 28-50 27 18. Metalul Aiud 27 5 6 16

<2-3< 27 
35-32 27 
39-43 27 
25-30 27
38- 35 26
39- 37 26
29- 40 25 
28-49 25 
33-39 24 
38-48 23 
28—42 21
30- 56 21 
22-47 16

27 A 1 20 19-58 13

(25 mai) : ForestaETAPA VIITOARE. V, , . _______
Fălticeni — Metalul Piopertî (in tur, 1—2), 
Unirea Focșani — .Constructorul Galați 
(1—1), C.F.R. Pașcani — Celuloza Călă
rași (0-2), Chimia Brăila — Petrolul 
Ploiești (0—2), S.C. Bacău — S.C. Tulcea 
(1—1), Gloria Buzău — C.S.U. Galați (0—1), 
C.S.M. Suceava — Progresul Brăila 
(1—4), Ceahlăul P. Neamț ■— Știința ~ 
cău (0-1), Oțelul Galați — Reionul 
vinești (0—1).

ETAPA VIITOARE
Sf. Gheorghe — 
(0—3), Progresul

: Oltul
Slatina

Flacă-

Ba- 
Să

(S.C. Bacău) și 
ila) — 57 goluri,

GOLGETERI: Botez 1
RonȘea (Progresul Brăila) „ CT-._ .
Traian (Progresul Brăila) — 14 goluri, A- 
vasilchi (Foresta Fălticeni) — 11 goluri, 
Bâluță (S.C. Bacău), Corendea (S.C. 
Tulcea), Enache (Celuloza Călărași) — 
10 goluri. _

Dinamo
■ -s,______ București

ra Moreni (1-1). C.S.U. Brașov - Auto
matica Alexandria (0—2), Gaz metan Me
diaș - S.N. Oltenița (2-1). Metalul 
Drobeta Tr. Severin — Metalul Bucuiești 
(1-2), Electroputere Craiova — Metrom 
Brașov (0-1), C.S. Tîrgoviște — Autobu
zul București (O-O), Rapid București - 
Tractorul Brașov (4—2), Metalul Mija — 
Voința București (1—3).

GOLGETERI: Morarii (Gaz metan
Mediaș) — 16 goluri, Georgescu (Meta
lul Buc.) — 14 goluri, Neagu (Rapid) — 
13 goluri, Sava (C.S. Tîrgoviște) — 11 
goluri, I. Stelian (Flacăra Moreni) și 
Manea (Rapid) - 10 soluri.

mai). C.F4e. 
Victoria Călan (0—2), 
— Metalul Aiud (0-3).

— Minerul Moldova 
Metaiur- 

*, Corvinu! Hunedoara 
Sprie (1-2), Industria 

— Rapid Arad (0—1), 
Lugoj — Arleșul Turda 

____ Bihor — Victoria 
(1—0), Minerul Baia Mare — U M. Timi
șoara (1—1).

ETAPA VIITOARE 
Timișoarei — 
Șoimii Sibiu 
Minerul Anina 
Nouâ (0-2). Mureșul Deva 
gistut Cwgir (1—1). "" 
— Minerul Baia 
sirmei C. Turzii 
Vulturii Textila 
(0-î). F.C. Corei

_______ _ Cotec (C.F.R. Timișoa- 
în prezent la ,,Poli** Timișoara) —

GOLGETERI :

14 goluri, Kun II (F. C. Bihor) — 13 go
luri, Șchiopu (Corvinul Hunedoaro) — 12 
goluri, Budai (Victoria Cărei) — 11 go
luri, Condruc (Minerul "Boia More) și D, 
Ene (Corvinal Hunedoara) — 10 goluri.



C. E. european de baschet masculin (grupa B)

DISPUTĂ ECHILIBRATA PENTRU CALIFICARE
Ieri, România — Grecia 68-81

HAGEN. 18 (prin telefon). Cu 
meciurile încheiate sîmbătă noaptea, 
la o oră înaintată, au luat sîirșit 
întrecerile preliminare ale grupei B 
a campionatului european de bas
chet masculin, clasamentele celor 
trei serii prezentîndu-se aștfcl : 
scria A (Hagen) : 1. ROMANIA
10 p, 2. OLANDA 9 p, 3. R. F. 
Germania 8 p 4. Elveția 7 p, 
5. Maroc 6 p. 6. Țara Galilor 5 p ; 
seria B (Boblingen) : 1. UNGARIA 
8 p, 2. FRANȚA 7 p, 3. Austria 
6 p, 4. Algeria 5 p, 5. Scoția 4 p ; 
seria C (Wolfendbiittel) : 1. GRE
CIA' 1,0 p, 2. POLONIA 9 p, 3. Al
bania 8 p, 4. Suedia 7 p, 5. Islanda 
6; p... 6.: Luxemburg 5 p. Primele 
două "echipe din fiecare serie s-au 
calificat pentru turneul final, iar ț 
primele patru clasate la termina- ț 
rea acSstuia vor lua parte la gru- 
P|' 
ci 
15 iunie, în Iugoslavia.

Partidele desfășurate pînă acum 
în cclo trei orașe din R. F. Ger
mania au anticipat că întrecerile ? 
turneului final vor fi deosebit de 
disputate, de echilibrate, și că par-, 
tidele vor fi cîștigate de forma
țiile care se . 
■maximum în această fază decisivă 
a competiției. Din păcate, selec
ționata țării noastre (care în pre
liminarii evoluase cu totul remar
cabil) a avut duminică o zi în care 
și-a permis să se relaxeze tocmai 
în fața unui adversar dificil,, aflat 
în formă foarte bună, reprezenta
tiva Greciei (autoarea unei victorii 
ÎLipra puternicii formații a Polo- 

îi). Ca urmare, echipa elenă a 
țintit succesul bu 81—68 (39—31) 
a devenit fruntașa turneului fi- 

natfen-două victorii din tot 
meciuri. Referitor la disputa de 
duminică, se cuvine să se mențio
neze că formația rpipână. nu a mai 
ayut în apurar^jcombativitatea care

■ ■•rr ■Țobx-
-----------------------------------------------------------------------------------

•' ■ ■ <V| i _

>â A a campionatului european 
•arc se va desfășura între 7 și

vor concentra la

VIITORUL MECI DE RUGBY I „CUPA DAVIS
destrămase ofensiva selecționatelor 
întîlnite anterior, iar in atac efi
cacitatea a lăsat mult de dorit în 
fața sistemului defensiv in zonă 
aplicat de baschetbaliștii greci. A- 
_ — ----- a—---- ——ț (în

un
ceștia au condus permanent 
min. 25 au înregistrat chiar 
avans de 20 de puncte : 55—35) și 
doar în min. 30 au avut 
emoții.
au refăcut din handicap 
șapte puncte (57—50). Au înscris : 
Cernat 20, Oczelak 18, Pîrșu 7, 
Popa 6. Georgescu. Zdrenghca, No
vac cite 4, Niculescu 3, Diaco- 
nescu 2 pentru România ; cele mai 
multe puncte pentru Grecia : Gou- 
mas 24, Koroneus 17, Kaslrinakis 
14, Iatzouglu 12. Au arbitrat bine 
Oblac (Iugoslavia) și Bonavenlura 
(Spania).

Tot duminică, Polonia-Franța 
106—100 (48—46, 95—95).

Clasament la zi : 1. Grecia 4 p 
(2 meciuri), 2—3. România, Polo
nia 3 p (2 m), 4. Ungaria 2 p (1 m), 
5. Franța 2 p (2 m), 6. Olanda 1 p 
(1 m). Luni, echipa României joacă 
cu cea a Poloniei.

oarecari 
deoarece sportivii români 

pină la

în prima

TREI

FRANȚA-ROMÂNIA, ÎN OCTOMBRIE
COPENIIAGA (Agerpres). — Cu 

prilejul lucrărilor Congresului Fe
derației internaționale de rugby 
(F.I.R.A.) a fost stabilit programul 
„Cupei F.I.R.A.". Echipa României 
va întilni în luna octombrie, anul 
acesta, în deplasare, formația Fran
ței, după ce mai înainte va sus
ține la București meciul cu forma
ția Poloniei. în anul 1976 rugbyștii 
români vor juca la 28 martie cu 
Olanda, la 25 aprilie cu Italia și la 
2 mai cu Spania. Competiția ju
niorilor se va desfășura 
de turneu între 12 și 
1976 la Toulouse și va 
lecționatele a 8 țări.

Delegații la congres au aprobat 
în unanimitate primirea Federației 
de rugby din U.R.S.S. ca membră 
a F.I.R.A. Cu primirea federației 
din U.R.S.S., numărul țărilor 
membre este de 22, iar cel al 
jucătorilor se ridică la peste

200 000. Adunarea generală a 
F.I.R.A. a reînnoit mandatul lui 
Marcel Batigne (Franța), președin
tele forului rugbystic internațional, 
în funcția de secretar administra
tiv a fost confirmat
Gouaux, iar ca 
misiei tehnice 
Charles Duran.
ternațională de
federației italiene medalia de merit 
pentru activitatea rodnică depusă 
în slujba sportului cu balonul oval.

Viitorul congres al F.I.R.A. se 
va ține în luna mai 1976, la Luxem
burg.

Jean-Marie 
președinte al Co- 

a fost reales 
Federația in- 

rugby a decernat

La Cairo : Republica Arabă 
Egipt — Ungaria 2—2. Rezulta
te : El Shafei — Baranyi 6—4, 
6—4, 2—6, 6—4 ; Daoud i — Ta- 
roezi 2—6, 3—6, 3—6 ; El Shafei, 
Daoudi — Machan, Taroczi 2—6,‘ 
4—6, 
9-7,

sub formă
18 aprilie 
reuni se-

3—6 ; El Shafei — Taroczi 
6—2, 15—13.

★
F. Germania — Suedia 2—3. 

Ander- 
6—0, 6—3, 6—0;
Borg 1—6, 12—14,

Fassbender — 
6—3, 
6—3,

R.
Rezultate : Pohmann 
sson 1—6,
Meiler —
6—8 ; Pohmann, 
Bengtsson, Norberg 6—1, 
6—2 ; Pohmann — Borg 
0—6, 0—6, 3—6 ; Meiler — An
dersson 5—7, 1—6, 2—6.

GREȘELI DE ARBITRAJ

LA TURNEUL DE LA BOURNEMOUTH
zi a „Regatei Pancearevo“ la canotaj

ECHIPAJE ROMÂNEȘTI
PE PODIUM

Tradiționala 
nolaj feminin 
revo", care se 
care an in apropiere 
reunește la actuala ediție Schifistc 
de valoare din mai multe țâri eu
ropene. în prima zi a întrecerilor, 
reprezentantele României au avut 
o evoluție bună, ocupînd un loc 2

competiție de ca- 
,.Regata Pancea- 

desfășoară în fie- 
dc Sofia;

„CURSA PĂCII1, ETAPA A 8-a-
.1 vm;t> . 4

la 4 + 1 vîsle (prin echipajul 
Ioana Tudoran, Elisabeta Lazăr, 
Gheorghina Preda, Aurelia Mari
nescu -f Elena Giurcă) și două 
Incuri 3 la 2 f.c. (Elena Avram — 
Angelica Chertic) și 2 vîsle (Va
leria Goncearenco — Paulina Sa- 
Câlov). Lâ vîsle victoria a
'revenit'Bulgăffoi cu 3:33,0, în timp 

echipajul nostru a fost crono- 
- metrat în 3:40,0, pe locul 3 cla- 

sîndu-se — cu 3:49,6 — ambar- 
: cațiunea U.R.S.S.

LONDRA, 18 (Agerpres). — 
Presa britanică relatează despre 
incidentele care au avut ca rezul
ți1! scoaterea din cursa pentru cu
cerirea titlului la campionatele de 
tenis de la Bournemouth a doi 
principali 
Năstase și

unul 
avut 
arbitrii britanici ar 
Ia fel ca și colegii

favoriți : românul Ilie 
englezul Roger Taylor, 
din aceste incidente nu 
loc — scrie „Times" — 

fi pro- 
Ior din 
verifice 
teren". 
Taylor,

„Nici 
ar fi 
dacă 
cedat
Europa și s-ar fi dus să 
urma lăsată de minge in 

englezul Roger 
erorilor de arbitraj ale 
britanici, a 

ieșit furios de
1 nu sînt
recunoască

Pină și 
victimă a 
oficialilor 
după ce a 
„Aici arbitrii 
gata să-și i 
Chiar și jucătorii care 
fost in Anglia sini șocați de în- 
căpăținarca arbitrilor".

declarat 
pe teren : 
niciodată 
greșelile, 

n-au mai

în ceea ce îl privește pe Năstase 
ziarul „Guardian" lasă să se 
teleagă că este vorba de o 
fuială a arbitrului Gibson cu 
cătorul român, 
presia că 
tare bine

Ziarele 
faptul că 
zenți la 
Orantes, Taylor și Năstase 
criticat vehement „greșelile de ar
bitraj" și în mod deosebit „gre
șelile grave ale arbitrilor de li
nie". Comentind decizia comitetu
lui campionatelor de la Bourne
mouth ziarul „Times" scrie : „Din 
aceste incidente a rezultat blama
rea arbitrului și a judecătorilor de 
linie și aceasta ar putea avea un 
efect salutar pentru modul in care 
vor fi conduse in viitor partidele 
de tenis în Anglia".

în- 
ră- 
ju- 
im-„Totul

seamănă cu 
regizată".

britanice 
principalii tenismani pre- 

Bournemouth — Vilas, 
au

a dat 
o confrun

evidențiază

Partlbteaiițli la competiția : Ci- 
clistă •!nței‘hh|;6hală „Cursa Pfecii» 
au beriefiiitat' simbătă de o zi de 
robtitiș, 'difpă 'ce' au străbătut circa 

’bi 7 'etApe, disputate ț>tț' 
tcritdrltlij' li, D.' Germane și Ceho^ 
slovaciei'. .(Cea ‘db-a doua treime a 
cursei ’’Ș-ț caracterizat, în ciuda’ 
profilului muntos, printr-o trenă 
foarte rapidă, media orară gene
rală, ^iind de peste 41 km, în unele 
etape ătingind chiar 45 km pe oră. 
Diferențele de timp între primii 
10 clasați sînt insă destul de mici, 
astfel că lupta pentru întiietate ră- 
mine deschisă, dar polonezul Rys- 
zarji Szurkowski, actualul lider, 
are cele' mai mari șanse de a sosi 
cu tricoul galben la Varșovia, sti
mulat- și de perspectiva ciștigării 
pentru ’ a 4-a oară a marii com
petiții rutiere. Dintre cicliștii ro
mâni. cel mai bine s-a comportat 
pină acufh tîhărul Ion Cojocaru, 
prezent cu regularitate în primul 
pluton și clasat pe locul 7 in etapa 
încheiată la Trinec.

: în clasamentul individual, după 
dapa a 7-a, conducea Szurkowski, 
urmat de Hartnik (R.D.G.) la 
33 sec. Gusiatnikov (U.R.S.S.) la 
1:09, Pikkus (U.R.S.S.) la 1:17, 
Piers (R.D.G.) la 1:25, Cîaplighin ' 
(U.R.S.S.) la 1:26, Moravec XGeho» 
slovacia) la 3:07 etc. Ion Cojocaru 
se află pe locul 21 la 7:59.

★

*

CLAY ÎNVINGE PRIN K.0.
IN RUNDUL 11 PE LYLE

NEW YORK (Agerpres). — Cam
pionul mondial de box la cate
goria grea Cassius Clay 
păstrat titlul invingindu-1 | 
k.o. tehnic in repriza a 11-a 
Ron Dylc’in meciul desfășurat- 
ringul din Las Vegas.

lritîîrurea i-a decepționat 
spectatori, transmite corespondentul 
agenției France Presse. ” 
reprize au fost marcate de o totală 
lipsă de combativitate 
celor cfbl pugiliști. în 
Cassius Clay și-a expediat adver
sarul în corzi, după o serie vio
lentă de croșeuri. Incapabil să se 
mai apere, Ron Lyle a fost oprit 
de arbitru să continue lupta.

Aceasta a fost cel de-al 14-lea 
meci pentru titlul mondial disputat 
de Cassius Clay, care a obținut 
a 47-a victorie din cariera sa.

și-a 
prin 

pe 
pe

pe

Primele 10

din partea 
rundul 11,

ATLETISM o La Dnepropetrovsk, 
VâlShtiii Dmitrenko a realizat cea 
mai bun£ performanță mondială a 
sezonului la aruncarea ciocanului, 
cu rezultatul de '76,16 m O La Nor
man (Oklahoma). Bill Jankunis (19 
ahi) a sărit în înălțime 2,23 m. cea 
mal' bună performanță mondială a 
sezonului • Lâ Corvalis (Oregon), 
Julie Brown — o milă în 4:40,58 • 
La Auckland, echipa masculină de 

a Noii Zeelandc 
Rod Dixon.

Walker) a 
aparține 
14:49).

Duminică, etapa a 8-a, Trîrlec-~’ ““Ștîrfetă 4X1 500 m

conduce în clasamentul absolut, 
după 3 ’ probe, cu 85 p, urmat de 
compatriotul său Gilbert Roovert — 
77 p. • Pe autodromul „Dino Fer- 
rari“ din Imola, ultimul antrenament 
oficiaL înaintea „Marelui premiu al 
Italiei” :TCficotto (Venezuela) — me
die orară 144,539 km la clasa 350 cmc 
și Lan^ivuori (Finlanda) — 151.363
\\\\\\\\^

glia) 16:31,15 și 800 m 
Verbauwen (Belgia) 
naț.).

(f) — Carine 
9:13,13 (rec.

RUGBY • Finala 
Franței, disputată pe 
zian Parc des Princes. 
45 000 de spectatori : Beziers 
ve 13—12.

campionatulul 
stadionul pari- 

în fața a 
Bri-

Opole (168 km), a fost cîștigată 
de polonezul Szurkowski, urmat 
de Milde (R.D.G.) și Szozda (Po
lonia). în același timțy (Și pluton) 
cu învingătorul a sosit, pe locul 10, 
și alergătorul român Nicolae Ga
vrila.

în clasamentul general individual 
polonezul Szurkowski totalizează 
după 8 etape timpul de 31h02:35 
fiind urmat de Hartnick (R. D. 
Germană) — 31h03:40 și Gusiatni- 
kov (U.R.S.S.) — 31h04:16. Pe e- 
chipe conduce U.R.S.S. urmată de 
R. D. Germană și Cehoslovacia. 
Selecționata României se află pe 
locul 11.

PRIMA ALPINISTA DIN LUME

PE VÎRFUL EVEREST!
KATMANDU (Agerpres) 

tru prima oară în dn 
rie 
poneza
1 pe

res). — Pen- 
•gțnaStcâ isto- 

a alpinismului, o femeie, ja- 
junko Tabci, a reușit să 

urce pe „Acoperișul lutnil", vîrful 
Everest, înalt de 8 848 m. In ascen
siunea finală, de la 16 mai, ora 
12.30 (ora locală), Junko Tabel a 
fost însoțită de șe'rpașul Sirdar 
Tshering. La 22 de ani după „pre
miera" realizată de Edmund Hillary 
șl șerpașul Tensing, cel mai înalt 
pisc de munte al planetei noastre 
a fost cucerit pentru a opta oară, 
dar această ascensiune se 
o performanță 
fiind obținută 
nai al femeii.

Junko Tabel, 
ani, mama unei fetițe de 
înălțimea de 1,52 m și

sportivă 
în Anul

în vîrstă

înscrie ca 
simbolică 

internațio-

de 36 de
3 ani, are 

_ _____ ___ , greutatea 
de 42 kg, dar este o mare alpinistă, 
subliniază corespondenții de presă.

g ■■ n- ... ... .. ■
AGENDA SĂPTĂMÎNII

19-20 TIR 
BASCHET

(Stuart Melville, 
Quax și John 
14:50,2 (rec. mond. 
echipei Franței cu

Dick 
realizat 

din 1965 PE SCURT

19-22
19-24
19- 25
20- 23
19-25

21

CICLISM
VOLEI 
TENIS 
OLIMPICE 
CICLISM
FOTBAL

21-26
24

VOLEI 
SCRIMA

FOTBAL
24- 25 CANOTAJ
25- 1 TENIS 
25- 6 AUTO

Concurs internațional (glonț) la Suhumi (U.R.S.S;) •
Turneu preliminar masculin (gr. B) pentru C.E. la Hagen 
(R.F.G.) g
Cursa Pâciî .
Balcaniada (m : f) la Atena
Campionatele jnternațîorale, Ic Hamburg (R.F.G.)
Sesiune CJ.O.» la Lausanne
Turul Italiei
Finala Cupei U.E.F.A (Twente Enschede — Borussia 
Monchengladbach — retur); Scoția — Irlanda de Nord, 
la Glasgow și Anglia - Țara Galilcr, Io Londra (in 
camp, interbritanic); Elveția — Islanda (C.E. gr. '* '
la Berna.
Turneu (f), la Proga
„Floreta de a<ginl" (f), la Como (Italia) ; concurs 
spada, la Poitiers (Franța).
Islanda — Franța (C.E. gr. 7), la Reykjawik.
Regata Gând (Belgia)
Campionatele internaționale ale Italiei, la Roma 
ixoliul Acropole (Grecie)

6),

de

. BASCHET • La
*“T8minin 

(43—16).
BOX

Antonio 
păstrat 
la cat. 
puncte, 
Jesus (Porto- Rico).

CICLISM • Prima etapă (Milano — 
Fiorano Modenese, 177 km) a Turu
lui Italiei a revenit norvegianului 
Kurt Knudsen. în 4 h 15:35, urmat 
de belgianuL Rik Van Linden. Etapa 
a 2-a a 
(Modena 
5 h 59:20).

: tf.R.S.s:
Moscova.
— S.U.A.

în meci
105—31

•j La jpiudad de Panama, 
Cervantes (Columbia) și-a 

■ titlul de campion mondial 
super-welter, învingind ța 

in 15 reprize, pe Esteban da

revenit lui Patrick Sercu 
— Ancona, 249 km in

MOTO
Maribor, 
șe) : 1. Gaston Rahier (Belgia), care

• C. M. de motocros, la 
clasa 125 cmc (două man-

km Ia clasa 500 cmc • Turul Fran
ței, încheiat la Nisa : Hubert 
Rigal (BMW), Christian Estrosi (Ka
wasaki) și ~ 
(Honda).

NATAȚIE 
cursului de 
selecție al înotătorilor canadieni pen
tru campionatele mondiale (18—27 
iulie, la Caii), recordmana mondială 
în proba de 200 m spate, Nancy 
Garapick, a stabilit un nou record 
național la 100 m spate, cu 1:04,30. 
Pe locul secund s-a clasat Wendy 
Cook — 1.05,48. fn proba similară 
masculină, victoria a revenit lui 
Stephen Pickell, cronometrat cu 
58,35. • La Kiev, Natalia Popova a 
stabilit un nou record sovietic la 
200 m fluture cu 2:18,5 • La Mul
house, 1 500 m — David Parker (An-

Jean-Pierre

• în prima 
la Winnipeg,

Geneletti

zl a con- 
criteriu de

DUDU GEORGESCU
PE PRIMUL LOC

IN CLASAMENTUL
„CHETEI DE AUR“

Aseară, revista „France Football" 
din Paris — care organizează in fie
care an competiția pentru cel mai 
eficace fotbalist european in cam
pionatele naționale, dotată cu „Ghea
ta de aur", ne-a comunicat cla
samentul la zi în această între
cere. Iată poziția locurilor frunta
șe : 1. DUDU GEORGESCU (Di- 
namo București) 31 de goluri ; 
2—4. Yazalde (Sporting), Geels 
(Ajax) și Onnis (Monaco) cite 30, 
5. Riedl (Anvers) și Van der Kuy- 
len (Eindhoven) cite 28. Onnis mai 
are două etape de jucat. Ceilalți 
au terminat campionatul.

IN PRELIMINARIILE C.E. 
(grupa a Vl-a)

Aseară, la Kiev, în prelimina- 
-----------. — Ir*

Clasamentul :
2
2
1 
0

riile C.E. (gr. 6) : U.R.S.S. 
landa 2-d (2—0). “

1. Irlanda
2. UÎR.S.S.
3. Turcia
4. Elveția
PREGĂTIRILE
Pregătindu-se pentru prelimina

riile olimpice cu echipa României 
(4 iunie, la București), reprezenta
tiva Danemarcei a susținut un joc 
la Malente (R. F. Germania), în 
compania unei selecționate locale.

1 
0
2
1

1
1
1
2

7—4
5—4
4—6
3—5

5 
4
4
1

4
3
4
3

DANEZILOR

ȘAH 4> Turneul internațional de 
la Zagreb a fost ciștigat de marele 
maestru G. Sax (Ungaria) cu B'/, p. 
urmat de Kovacevici. Nikolac și 
Teșkovski — 8 . Hulak și Trlngov 
7'/2 p, Liubojevicl șl Andersson — 
7 p, Kuzmin — 6*/a p etc.

TENIS • La Bournemouth, în se
mifinale : Orantes — Vilas 6—2,
6— 2 ; Proisy — Parun 6—4, 6—1 • 
La Las Vegas, în sferturi : Rosewall 
— V. Amritraj 6—2, G—3 ; Tanner — 
Lutz 6—3, 6—2 ; Case — Richey 6—3, 
1—6, 7—6 ; Alexander — Fillol 6—3,
7— 6 : în semifinale : Tanner — Ro
sewall 6—2, 7—6 și Case — Alexan
der 6—3, 6—3 • Jimmy Connors a 
confirmat participarea sa 
pionatele internaționale i 
de la Roma, la 
de asemenea, 
Năstase.

i la carn
ale Italiei 

care au fost invitați, 
Bjorn Borg și Ili«

VOLEI • La
nin : Japonia - 
—13, 9, 12). ’
masculin : U.R.S.S.
(la 3, 10, 9).

Tokio, In meci feml- 
- U.R.S.S. 3—1 (la 2, 

Ea Nagoya. în meci 
Japonia 3—0

pc care a învins-o cu 5—0 (2—0). 
Au marcat Peterson (2), Bastrup, 
A. Hansen și F. Nielsen. în mi- 

anutul 50, portarul danez Lykke 
apărat o lovitură de la 11 m.

JUVENTUS TORINO - 
CAMPIOANA ITALIEI

Titlul de campioană a Italiei 
revenit, conform așteptărilor. 1 
Juventus, care a dispus în ultima 
etapă de Lanerossi cu 5—0. Cele
lalte rezultate : Bologna — Cesena 
3—2, Cagliari — Torino 0—0, In
ter — Roma 0—2, Lazio — Ascoli 
1—0, Sampdoria — Fiorentina 3—4, 
Ternana — Milan 1—3, Varese — 
Napoli 0—2. în clasament : Juven
tus 43 p, Napoli 41 p, Roma 39 p, 
Lazio 37 p, Milan 36 p. Au retro
gradat Lanerossi, Ternana și Va
rese. (Cesare TRENTINI)

SCORURI EGALE ÎN CAM
PIONATUL INTERBRITANIC

în campionatul interbritanic, sîm- 
bătă s-au disputat două partide. 
La Cardiff, selecționata Țării Ga
lilor a ținut în șah, 2—2, repre
zentativa Scoției, care a fost con
dusă cu 2—0 timp de 53 de mi
nute.

La Belfast, echipele Irlandei de 
Nord și Angliei au terminat, de a- 
semenea, la egalitate : 0—0.

Comentînd meciul de la Cardiff, 
corespondentul agenției Reuter 
consideră că scoțienii au obținut

i a 
lui

un rezultat bun, avind in vedere 
faptul că din formația lor au lipsit 
jucătorii de la Leeds United, reți
nuți pentru finala Cupei campioni
lor europeni. în prima repriză, e- 
chipa Țării Galilor a avut iniția
tiva, înscriind două goluri prin 
Toschack (min. 29) și Flynn (min. 
35). în repriza secundă, fotbaliștii 
scoțieni au echilibrat jocul și ata- 
cind insistent au redus scorul prin 
Jackson (min. 53), pentru ca în 
minutul 62, Rioch să aducă egala- 
rea. Au asistat 24 000 de spectatori.

TURNEUL U.E.F.A.
în finala turneului U.E.F.A. 

, (pentru juniori) se vor intîlni An
glia și Finlanda. în semifinale : 
Anglia-Ungaria 3—1 (2—0) și Fin- 
landa-Turcia 1—0 (0—0).
IN MECI AMICAL : R.F. GER
MANIA - OLANDA 1-1 (1-0)

Disputat sîmbătă la Frankfurt pe 
Main, meciul amical dintre echi
pele R. F. Germania și Olandei s-a 
terminat la egalitate 1—1 (1—0). Au 
marcat Wimmer și Van Hanegem.

La meci a asistat președintele 
F.I.F.A., Joao Havelange, care a 
participat și la o recepție oferită 

' de municipalitatea orașului
Frankfurt pe Main cu ocazia ani
versării federației de fotbal vest- 
germane. Au luat parte, de aseme
nea fostul președinte al F.I.F.A., 
Stanley Rous, președintele U.E.F.A., 
Artemio Franchi. și reprezentanți a 
30 de federații de fotbal din Europa.
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