
ON NOU SUCCES STRĂLUCIT AL GIMNASTICII ROMANEȘTI
DAN GRECU, CAMPION 
AL EUROPEI LA INELE
9 Medalia de argint la acest aparat 

a revenit lui Mihai Borș!
’ BERNA, 1 (prin 
telefon). Transmit 
acest comentariu 
la cîteva momente 
după ce a avut loc 
aici, la „Stadionul 
de gheață" din 
iocalitate, festivi
tatea de premiere 
la „inele" din ca
drul celei de a 
Xl-a ediții a Cam
pionatelor europe
ne de gimnastică. 
Doi dintre repre
zentanții țării noas
tre au fost pre- 
zenți pe primele 
trepte ale podiu
mului : Dan Grecu 
și-a confirmat încă 
o dată clasa sa 
ridicată la acest a- 
parat, ciștigînd me
dalia de aur și 
titlul de campion 
al Europei, exce
lent secundat de 
Mihai Borș, clasat 
pe locul doi și 
ciștigător, astfel, al 
medaliei de argint. 
In felul acesta, 
participarea spor
tivilor români la 
Campionatele eu
ropene de gimnas
tică este marcată 
de rezultate foarte 
bune, care vin să întregească fru
mosul renume de care se bucură 
gimnastica românească după stră
lucitul succes repurtat de Nadia 
Comăneci și Alina Goreac la com
petiția similară feminină de la 
Skien (Norvegia). în cadrul fina
lelor pe aparate disputate aici 
duminică după-amiază. Dan Grecu

DAN GRECU

cel care acum citeva luni,
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ROMÂNIA — SCOJIA 1-1 (1-0) ÎN C. E. LA FOTBAL

89 DE MINUTE DE SPERANȚĂ, 
TRANSFORMATE ÎNTR-0 DECEPȚIE!
• Echipa noastră a evoluat, mai ales după pauză, cu totul 
sub așteptări • „Tactica" prematură a păstrării rezultatului 
n-a putut da... rezultat • Dobrin a ratat marele moment 
psihologic, care putea determina victoria echipei noastre

MIHAI BORȘ
a entuziasmat din nou publicul 
prin evoluția sa sobră, de o maxi
mă amplitudine, cu elemente de 
mare dificultate, executate precis 
și sigur. Obținind aceeași notă ca 
și in prima zi (9,80), campionul 
nostru realizează astfel cea mai 
ridicată medie din acest campio
nat (19.60), în timp ce Mihai Borș 
concurează si el la înălțime, 
confirmind aici ceea ce specialiș
tii au numit „școala românească 
a inelelor". Dan Grecu (25 ani) 
este membru al clubului Dinamo 
București (antrenor Mircea Bădu- 
lescu). iar Mihai Borș (24 ani) ac
tivează la clubul Steaua (antre
nor Costache Gheorghiu).

Tn ce privește finalele pe apa
rate. se impune să menționăm 
faptul că Nikolai Andrianov 
(U.R.S.S.) a evoluat in stil de mare 
campion, ciștigînd — pe lingă 
titlul de campion european abso
lut — alte patru medalii de aur 
(sol, sărituri, paralele și bară fi
xă), în timp ce la cal cu minere 
a triumfat campionul mondial de 
la Varna, Zoltan Magyar (Unga
ria). O evoluție bună au avut și 
Eberhard Gienger (R.F.G.) și An
drei Szajna (Polonia), cîștigători, 
la egalitate cu Andrianov, ai me
daliilor de aur la bară fixă și. res
pectiv, sol.

în prima zi. potrivit programu
lui obișnuit al campionatelor eu
ropene, a avut loc concursul ge
neral. în cadrul căruia au concu
rat toți participanții. respectiv 55 
de gimnaști din 19 țări ale con
tinentului nostru. Tara noastră a 
fost reprezentată de Dan Grecu, 
Mihai Borș și Ion Checicheș.

Așa cum o indicau și pronosticu
rile specialiștilor și ale gazetarilor 
prezenți aici, victoria a fost re
purtată, la capătul unui spectacol 
de bun nivel tehnic, cu multe 
execuții de ridicată valoare, de 
către Nikolai Andrianov (U.R.S.S.),

la 
Varna, lupta pentru titlul suprem. 
Sportivul sovietic s-a impus prin- 
tr-o remarcabilă constanță Ia toa
te cele șase probe ale concursului, 
la cîteva dintre aparate evoluînd 
excepțional. Este socotită surpriză 
clasarea 
nastului 
campion 
într-un 
medalia 
răsplătește o muncă neobosită de
pusă in ultima jumătate de an. 
Un debut promițător la campio
natele europene și-a făcut tînărul
gimnast sovietic in virstă de 18
ani. Alexandr Detiatin. După evo
luții interesante la toate
le, el s-a clasat în final
trei, cucerind o meritată
de bronz.

Firește, c necesar 
asupra rezultatelor 
gimnaștii români. 
Campion mondial Ia 
firmat încă o dată 
la acest aparat, obținind in con
cursul general nota 9.80. in timp 
ce urmăritorii săi — Nikolai An
drianov (9,65) și Mihai Borș (9,60) 
— se află la distanțe apreciabile. 
Campionul nostru a concurat bine 
și la bară fixă, aparat la care 
s-a, calificat, de asemenea, pentru 
finală. în urma participării la con
cursul din prima zi. Dan Green 
s-a clasat pe locul șase la indivi
dual compus, cel mai bun rezultat 
realizat vreodată de un gimnast

Mai puțin de un minut i-a lipsit 
ieri echipei noastre reprezentative 
pentru a cuceri cele două puncte 
ale meciului cu Scoția ! Două 
puncte care ar fi fost foarte pre
țioase in „economia" acestei pu
ternice grupe de calificare pentru 
Campionatul Europei, dar pe care 
nu și le-a putut însuși, împărțin- 
du-le cu echipa Scoției care, a-

1—0 pină in ultimul minut ci — 
mai ales — pentru că de-a lungul 
partidei avuseseră încă două-trei 
mari ocazii de gol, care, transfor
mate, le-ar fi putut asigura o 
victorie lejeră, ar fi fost de na
tură a le permite, în final, un joc 
mai calm, mai sigur, mai puțin 
precipitat. Este adevărat, ca joc 
de ansamblu, ca echilibru func

campionatuluidacă 
nostru, 
fost scos de 
pe care i-a 
minut după

Dar toate
apreciere a _ „___ , ___  _ „__ _
fi invocate drept scuze pentru re
prezentativa noastră, poartă am
prenta ipoteticului, a eventuali-

golgeterul
Dudu Georgescu, n-ar fi 

pe teren de lovitura 
aplicat-o Miller la un 
ce deschisese scorul, 
aceste elemente de 

jocului, care ar putea

pe locul secund a gim- 
Eberhard Gienger (R.F.G,). 
mondial la bară, aflat 
real progres. NeîndQios, 
de argint cucerită de el

aparate- 
pe locul 
medalie

insistăm 
de 

Grecu, 
con-

să
obținute
Dan 
inele, a 
măiestria sa

Sebastian BONIFACIU

(Continuare in pag. a 4-a)

Dudu Georgescu »e înalță spectaculos și deschide Foto : Ion MIHAICAscorul.
cum, trece ea în postura de prin
cipală concurentă a formației spa
niole la un loc in „sferturile" com
petiției.

Și cît de aproape au fost jucă
torii noștri de victoria dorită ! Nu 
numai pentru că ei conduceau cu

Foarte atenfi tn întreg meciul cu Steaua, rugbyștii dinamoviști sini 
și de această dată in avantaj numeric... (amănunte despre meciurile 

din campionatul de rugby in pag. 2—3)

țional, ca potențial fizic, scoțienii 
au fost mai buni, după pauză, 
cind ei au condus, in general, des
fășurarea partidei ; dar, chiar în 
aceste condiții, echipa noastră a 
avut destule momente favorabile 
(și chiar foarte favorabile, ca cele 
două faze cind Dobrin a ratat 
în situații de „singur cu portarul") 
care î-ar fi permis să-și creeze 
o diferență de goluri liniștitoare. 
Aceasta, chiar în ciuda faptului că, 
de fapt, în aproape întreaga re
priză a doua, echipa română a 
jucat fără un virf de atac spe
cializat, introducerea lui Kun în 
echipă producindu-se mult prea 
tîrziu. Probabil că lucrurile s-ar 
fi desfășurat cu totul altfel, și

cum ar 
din re- 
pase la- 
curajoa- 
apărare

tății, în timp ce alte elemente de 
joc — reale, concrete — 
fi spiritul ofensiv redus 
priza secundă, excesul de 
terale in dauna lansărilor 
se pe aripi, confuziile din
la atacurile adverse, pe scurt, fap
tul că echipa noastră s-a com
plăcut în ideea apărării unui a- 
vantaj de un gol (atît de labil 
în fotbal), mergind pînă acolo in
cit unii jucători trimiteau mingi 
simple, de. la centru la propria

Radu URZICEANU

(Continuare in pag. 2-3)

FILMUL JOCULUI
în pofida intențiilor vizibile ale 

scoțienilor de a prelungi tatonări
le și chiar de a trage de timp, 
echipa noastră forțează — cum era 
și de așteptat — în atac, pentru 
a deschide cît mai repede scorul. 
După ce în min. 13, la o centrare 
a lui Dobrin, Dudu Georgescu este 
împins din spate, în careul scoție
nilor, iar în min. 16, la șutul-cen- 
trare al lui Luccscu, mingea — 
respinsă de portarul scoțian — 
cade mai întii pe bara transver
sală și iese apoi în corner, vine 
și golul. In min. 21, Lucescu cen
trează perfect de pe partea dreaptă 
si DUDU GEORGESCU, în stilul 
său caracteristic, sare spectaculos, 
trimițind mingea cu capul in plasă

și confirmind astfel indrcptățitele 
sale veleități la cucerirea „Ghetei 
de aur". Din păcate, la scurt timp 
după această mare reușită a sa în 
meciul de ieri, Dudu Georgescu a 
fost faultat grosolan de către 
Miller, fiind apoi înlocuit cu 
Bălăci, dar ieșirea din teren a gol- 
gcterului campionatului nostru s 
dereglat mecanismul echipei. în 
min. 37 se produc cîteva faze dra
matice în fața porții apărate de 
Răducanu, scoțienii reușesc să și 
înscrie, dar arbitrul nu validează

Constantin FIRANESCU

(Continuare in pag. 2-3)



VOINȚA Tg. MUREȘ (f) Șl CONSTRUCTORUL GALAȚI (m)
CAMPIOANE LA POPICE

în prima zi a ,,Regatei Moscova1*

1 BRAȘOV, 1 (prin telefon). Dacă 
la băieți manșa a doua a turne
elor finale ale campionatelor divi
zionare de popice pe echipe a 
«dus unele clarificări (Constructo
rul Galați a luat un avans de 2 
puncte în fruntea clasamentului), 
în schimb, la fete, lupta a devenit 
și mai aprigă, situația fiind incer
tă la toate nivelele. Astfel, Rapid 
București și Voința Tg. Mureș 
(pcrîormera turului II), aflate la 
egalitate de puncte, porneau du
minică dimineață, în ultima rundă 
a competiției — ca principale can
didate la titlu.

In aceste condiții de mare ten
siune. cele șase sexteturi feminine 
au făcut uz de întregul lor arse
nal fizic și tehnic. Și, în ciuda 
faptului că aveau la activ cite 
două meciuri consecutive, marea 
majoritate a jucătoarelor au părut 
duminică mai în formă, obținînd 
cifre valoroase. în mod deosebit 
s-au remarcat elevele antrenoarel- 
jucătoare Margareta Szemany din 
Tg. Mureș, care au demonstrat o 
bună precizie în lansarea bilei și, 
in consecință, au înregistrat cel 
mai mare scor, cucerind tricourile 
de campioane. Iată rezultatele tu
rului hotărîtor : 1. Voința Tg. Mu
reș 2 653 p d, 2. Gloria Buc. 2 549, 
3. Rapid Buc.
Buc. 2 496, 5. ____
2 372, 6. Voința Cluj-Napoca 2 369. 
CLASAMENTUL GENERAL : 1.
VOINȚA TG. MUREȘ 19 p (7 812) 
— campioană republicană, 2. Ra
pid 17 p (7 736), 3. Gloria 13 p 
(7 738), 4. Laromet 9 p (7 399), 5.

Voința Cluj-Napoca 7 p (7 259), 6. 
Voința Timișoara 4 p (6 978). E- 
chipa din Tg. Mureș a utilizat 
următoarea formație : Minodora 
Chețan, Elisabeta Szilagyl, Mar
gareta Szemany, Ildiko Szasz, Ana 
Ianoși, Maria Todea. Rezerve : E- 
lisabeta Neugebauer, Gizela Ka- 
dar, Margareta Șimon.

în disputele masculine, finalul 
turneului a constituit pentru gălă- 
țeni, care au reușit să-și mențină 
titlul, un adevărat... galop de să
nătate : 1. Construcorul Galați
5 407, 2. Voința Cluj-Napoca 5 334, 
3. Voința Buc. 5189, 4. Jiul Pe- 
trila 5134, 5. Flacăra Cimpina

5 055, 6. Minerul Baia Mare 5 032. 
CLASAMENTUL GENERAL : 1.
CONSTRUCTORUL 19 p (15.971) — 
campioană republicană, 2. Voința 
Cluj-Napoca 15 p (15 763), 3. Vo
ința Buc. 15 p (15 664). 4. Jiul 9 p 
(15 448), 5. Flacăra 7 p (15 352),
6. Minerul 4 p (15157), Formația 
de bază a campionilor : I. Tismă- 
nar, I. Băiaș (antrenor), I. Bice, 
D. Dajboc, C. Lebădă, A. Chirilă. 
Rezerve : Gh. Covasală, D. Hris- 
covschl, F. Bucalet.

în reuniunea finală, cei mai 
eficace sportivi au fost : Ana Pe
trescu (Gloria) — 491 și I. Tismă- 
nar (Constr.) — 950.

Tr. IOANIȚESCU 
C. GRUIA

2 521, 4. Laromet 
Voința Timișoara

MULTE SURPRIZE DE PROPORȚII
MOSCOVA, 1 (prin telefon). Pe o 

vreme nefavorabilă (vînt, Irig și 
ploaie cu intermitență), în capitala 
Uniunii Sovietice au debutat între
cerile tradiționalei „Regate Moscova", 
competiție de anvergură la care par
ticipă anul acesta schifiștl din 8 
țări europene. Prezența la startul 
Întrecerilor a unei întregi pleiade de 
campioni olimpici, mondiali șl euro
peni a făcut ca toate cursele să fie 
extrem de dlrz disputate, multe din
tre ele închelndu-se cu surprize de 
proporții. Printre acestea figurează 
și eliminarea din serii a campioane
lor lumii Cornelia Neacșu-Marinela 
Ghiță (2 f.c.), a vicecamplonilor 
mondiali llie Oanță-Dumitru Gru- 
mezescu (2 f.c.), a medaltaților cu 
bronz Marlena Predescu, Maria Ra
bat, Elena Avram, Angelica Chertlc 
+ Elena Giurcă (4+1 rame) și O.

ATLEȚI ROMÂNI ÎN ÎNTRECERI INTERNAȚIONALE
ȘTEFAN LĂZĂRESCU

7,92 m LA SOFIA
Pe stadionul „Vasil Lewski" din 

Sofia s-au desfășurat întrecerile 
tradiționalei competiții organizate 
de ziarul „Narodna mladej". In 
prima zi a concursurilor atleții ro
mâni au obținut două frumoase 
victorii. Astfel, confirmînd forma 
bună pe care o deține,. săritorul 
în lungime Ștefan Lăzărescu s-a 
impus din nou, cîștigînd proba cu 
7,92 m. Este al treilea concurs din 
ultimele săptămini pe care atletul 
bucureștean 11 Încheie cu o victo-

Turneul de șah de la Timișoara

rie : 7,87 m la 17 mai, 7,95 m la 
25 mai și acum, 7,92 m la 31 mai. 
Așteptăm de la Lăzărescu, cit de 
curînd, săritura promisă, peste 8 
metri.

A doua victorie a atleților noș
tri a fost realizată de Lorand 
Torok la săritura în înălțime. El 
a trecut peste ștacheta înălțată la 
2,16 m, realizînd cel mai bun re
zultat din acest sezon. Sulițașa 
Ioana Pecec s-a clasat pe locul 
secund, la aruncarea 
58,10 m, 
rezultat

Proba 
revenit 
mondial, 
Riehtn, cu o performanță de 78,34 
m, la numai 16 cm de recordul 
lumii.

suliței, cu 
cel mai bun 
1975.
ciocanului a 

recordman

de asemenea 
românesc din 
de aruncarea 
proaspătului 
vest-germanul Karl Hans

la

NONA GAPRINDAȘVILI - 
PROCENTAJ MAXIM DUPĂ 6 RUNDE!

ROMÂNIA - GRECIA 
126-85, LA JUNIORI

116 mg), Lilian Smeu (3:52,0 
1500 m), Tudorel Vasile (7,46 m la 
lungime), '
200 m, o autentică speranță a 
tului), Nlcolae Bîndar (60,80 
aruncarea ciocanului).

Rezultate tehnice : 100 m : 
Dumitrescu (R) 10,9, Viorel
trescu 11,0 ; 200 m î FI. Bălțat (R) 
22,0 ; 400 m : C. Ionescu " 
Kraus (R) 49,1 ; 800 m : : 
(G) 1:51,6, ‘ '
3:52 0 O.
C. "sâkalis 15:13,4 ; 110 mg 
limente (R) 14,7, Gh. Dumitrescu (R) 
14,7, 400 mg : i. Pororo (R) 54,8. M. 
Răducu 54,9 ; 2 000 m ob : C. Sakalls 
(G) 6:08,2 ; înălțime : D. Oprea (R) 
2,04 m (h.c. S. loan 2,13 m) ; triplu- 
salt : H. Trușculescu (R) 14,69 m ; 
lungime : T. Vasile (R) 7,46 m ; pră
jină : M. Gîrleanu (R) 4,50 m. greu
tate : C. Preda (R) 15,95 m — record; 
suliță : I. Matei (R) 66,30 m ; cio
can: N. Bindar (R) 60,80 m; 4X100 m: 
România (Viorel Dumitrescu, victor 
Dumitrescu, Fl. Bălțat, I. Văduva) 
41,4 ; 10 km marș : Gh. Uceanu (R) 
47:27,8 ; 4X400 m : România 3:18,4

laFlorin Bălțat (22,0
- " sprin-

m la

Victor
Dumi-

. 48,7, W.
S. Kenari 

1 500 m : L. Smeu (R) 
Cionca 3:53,2 ; 5 000

A.

c.

m : 
Ca-

Cornel POPA

Svojanovskl, P. Svdjanovskl + VI. 
Petricek (Cehoslovacia) — 2+1 ! In 
aceste condiții, rezultatele obținute 
de celelalte echipaje românești sînt 
mal mult decît satisfăcătoare.

La 8 + 1 femei, ambarcațiunea țării 
noastre (Elena Oprea, Florica Petcu, 
Georgcta Militaru, Cristei Wiener, 
Aurelia Marinescu, Iuliana Balaban, 
Valeria Avram, Elena Gawluc + 
Aneta Matei), a reușit, într-o veri
tabilă reeditare a ultimei finale a 
C.M., să ocupe locul III, clasamen
tul fiind șl el aidoma celui de la 
Lucerna : 1. K.D. Germană — 3:07 ; 
2. U.R.S.S. — 3:09,4 ; 3. România — 
3:11,3. Identică a fost șl finala mas
culină de 2 + 1, în care Inepuizabi
lii Ștefan Tudor, Petre Ceapura + 
Ladislau Lovrenschl au fost depășiți 
doar de campionii șl vlcecamplonll 
lumii (clasați șl el în ordine... Inver
să I) : 1. R.D. Germană — 7:13,8 ; 2, 
U.R.S.S. — 7:18,2 ; 3. România — 
7:25,0. In fine, proba feminină de 
4 + 1 vîsle, în care țara noastră a 
aliniat un echipaj cu numai două 
titulare (Ioana Tudoran, Elisabeta 
Lazăr, Gherghina Preda, Violeta Io
nescu + Elena Giurcă), obține o a 
treia medalie de bronz : 1. U.R.S.S. 
I — 3:25,0 ; 2. U.R.S.S. II — 3:27,2 ;
3 România — 3:27,4. Pe locul IV s-a 
clasat echipajul Bulgariei (3:29,6), 
care ne întrecuse în „Regata Pan- 
cearevo". Pînă la ora convorbirii 
telefonice, in ziua a doua. România 
obținuse calificarea în finale cu 
pajele feminine de 2 f.c., 4 + 1
4 + 1 rame și 8 + 1.

echi- 
vîsle,

*
în „Regata Manheim" (R.F.

mania), schifistul român Walter Lam- 
bertus a obținut în prima zi un ono
rabil loc III la schif simplu, Iar echi
pajul de 2 f.c. (Simlon-Gall) s-a 
clasat pe locul 5.

România

Ger-

Scotia

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

.1

(Urmt

poartă, ioat 
de neconiesl 
de fapt, exț 
acest meci 
cu o înfrîni

Insatisfacț 
spectatori c« 
bunele, a și 
spectatori, v 
parafia cu i 
noastre in 
mai bună d 
tr-adevăr, ] 
minute, nu 
cătorii noșt 
colo de sat 
lui 1—0 cai 
tul forjelor 
în teren — 
portase în 
noastre. Po; 
gător decît 
ca, dar —, 
mitor în A 
cată a 
tentati să c 
un gol ar ț 
calajul din 
mâne in pri 
repriză a f

(tineret)

COMPORTARE FOARTE
ESEC DECISIV AL•» ECHIPE

Arătam, într-o avancronică a 
Turneului internațional feminin 
de șah de la Timișoara, că pen
tru a nu-și diminua „reitingul* 
excepțional cu care este creditată 
(punctajul internațional Elo de 
2 425 p ; n.n.), Nona Gaprindaș
vili ar trebui să realizeze în a- 
ceastă întrecere un procentaj de 
85 la sută (I), care corespunde cu 
<11 puncte din 13 posibilie. Și iată 
că deținătoarea titlului suprem 
(care evoluează mai mult decît 
onorabil în concursuri masculine, 
alături de mari maeștri și maeștri 
internaționali) vrea să demonstre
ze că un asemenea rezultat stă 
în puterile primei jucătoare a lu
mii. După 6 runde, Nona Gaprin
dașvili a înscris procentajul ma
xim de sută la sută !

în întrerupta din runda 
cu Ligia Jicman, egalitatea 
tablă era doar aparentă, 
timișoreancă putea smulge 
devăr o remiză, cu condiția unei 
apărări foarte precise. Dar, ea a 
făcut citeva mici inexactități și 
Nona Gaprindașvili a cîștigat fi
nalul cu o tehnică ireproșabilă, 
într-o partidă foarte importantă 
pentru configurația părții supe
rioare a clasamentului, Gertrude 
Baumstark n-a reușit să fructifi
ce superioritatea pe care o deți-

a 3-a, 
de pe 

Tînăra 
intr-a-

nea la Borislava Borisova și ma- 
estra bulgară a obținut o preți
oasă jumătate de punct.

Alte rezultate : Margareta Teo- 
dorescu — Brigitte Hoffmann 1—0 
(r. 3), Irene Kasprzyk — Brigitte 
Hoffmann 0—1 (r. 4), Ligia Jicman 
— Irene Kasprzyk 1—0, Suzana 
Makai — Marghita Polanova 1—0.

Sîmbătă s-a jucat runda a 6-a. 
Nona Gaprindașvili a obținut a 
șasea victorie consecutivă, intre- 
cînd-o pe Borislava Borisova. Su
zana Makai, cu negrele, a cîștigat 
la Margareta Mureșan, Rodica 
Reicher la Irene Kasprzyk și Ta
tiana Vujanovici la Ligia Jicman. 
Remiză in întîlnirea Gertrude 
Baumstark — Brigitte Hoffmann. 
Două partide s-au întrerupt.

Iată clasamentul după 6 runde: 
1. GAPRINDAȘVILI 6, 2—4.
Baumstark, Borisova, Makai 4, 5. 
Teodorescu 31/, (1), 6—7. Hoff
mann, Jicman 3*/a, 8. Vujanovici 
3, 9. Reicher 2*/j, 10. Polanova 2 
(1), 11. Mureșan 2, 12. Wasnetsky 
l‘A (1), 13. Nuțu V» (1), 14. Kas- 
pryzk 0 puncte.

Ieri a fost zi de odihnă. La in
vitația rectorului Institutului de 
medicină din Timișoara, prof. dr. 
docent Pius Brinzeu, participan
tele au făcut o frumoasă excursie.

Astăzi se joacă runda a 7-a.

deCONSTANȚA, 1 (prin telefon, 
la corespondentul nostru). Pe stadio
nul „1 Mai“ din localitate s-a desfă
șurat sîmbătă și duminică întîlnirea 
internațională de atletism dintre e- 
chipele de juniori ale României și 
Greciei. Meciul de la Constanța a 
însemnat pentru juniorii noștri star
tul oficial în sezonul al cărui punct 
de vîrf îl vor constitui campionatele 
europene de la Atena (23—24 au
gust). Intrucît a fost clar, chiar de 
la primele probe că victoria nu poa
te scăpa echipei noastre, (ea i-a și 
revenit, de altfel, cu 126—85) oaspe
ții remareîndu-se doar prin puține 
individualități — între care C. Sa- 
kalis, talentat semifondist pe care 
îl remarcasem și la balcaniada de 
cros — ne-au interesat, în primul 
rînd, performanțele individuale ale 
tinerilor atleți români. Intre cei 
care au reușit să-și depășească ad
versarii și... căldura sufocantă, ob- 
ținînd rezultate remarcabile, amintim 
în primul rînd pe bucureșteanul 
Cornel Preda care, cu 16,95 m, a 
realizat un nou record național de 
juniori la aruncarea greutății (ve
chiul record era de 16,84 m și apar
ținea lui Marin Iordan). Cu rezul
tatul de sîmbătă, elevul antrenoru
lui Alexei 
printre 
pionate 
Poitiers 
pentru 
sau pentru posibilitățile de progres 
demonstrate, pe Cristian Ionescu 
(48,7 la 400 m). Adrian Calimente și 
Gheorghe Dumitrescu (ambii 14,7 la

NATALIA ANDREI 9:05,0 
la 3 000 m I

în localitatea franceză Bourges 
s-a desfășurat sîmbătă un mare 
concurs atletic internațional femi
nin. între probele programate a 
fost și cursa de 3000 metri, pe 
care organizatorii și-au dorit-o ca 
tentativă de doborîre a recordului 
mondial, deținut de anul trecut de 
Ludmila Braghina cu 8:52,8. In 
acest sens ei au invitat pe cele 
mai bune zece alergătoare din lu
me pe această distanță. Dar, din 

acestea 
au fost 
acestea 
noastră 
1974, a

Techirdallan se înscrie 
favorițil apropiatelor cam- 
mondiale școlare de la 
(Franța). I-ara mal notat, 

performantele înregistrate,

păcate, doar citeva dintre 
au dat curs invitației și 
prezente la start. Printre 
s-a aflat și recordmana 
Natalia Andrei (8:59,0 în 
patra alergătoare din lume).

Sportiva noastră a făcut o cursă 
excelentă, ’ pe care a dominat-o cu 
autoritate, cîștigînd detașat. Nata
lia Andrei a înregistrat perfor
manța de 9:05,0 — un rezultat 
bun pentru acest început de sezon.

Pe locurile următoare s-au cla
sat poloneza Ludwichowska cu 
9:16,0 și Debrouwer (Franța) cu 
9:37,0. Această nouă victorie vine 
să se adauge șirului de prețioase 
succese repurtate în ultima vreme 
de campioana țării noastre.

Turneele finale ale campionatului de rugby

FARUL Șl DINAMO CONTINUĂ CURSA PENTRU TITLU
LOTO-PRONOSPORT

INFORMEAZĂ

Reprezentativa noastră de tineret 
sub 23 de ani ne-a oferit sîmbătă 
după-amiază, la Pitești, o pilulă 
amară. Evoluind in compania se
lecționatei similare a Scoției, 
„tinerii" nu numai că au jucat 
slab, dar au și pierdut partida, 
anulîndu-și, practic, șansele în 
grupa preliminară a Campionatu
lui European de tineret. Nimeni 
dintre cei aproape 12.000 de spec
tatori n-ar fi bănuit eșecul total 
în primul minut, cînd Troi a tri
mis balonul de puțin pe lîngă 
poartă, dintr-o poziție ideală. Dar 
după citeva minute a fost limpede 
pentru mulți că, în fața marcaju
lui excelent făcut de scoțieni pe 
tot terenul, echipa noastră nu se 
poate descurca, ea pierzîndu-și din 
start „busola". Prudența apărută 
în aceste prime minute s-a trans
format curînd în teamă și joc 
ezitant, într-o inhibiție generală. 
„Bara" lui Crăig anunța, chiar din 
min. 12, momente grele pentru 
careul nostru. Iar dacă Grigoraș 
va rezolva in extremis — corner 
(min. 22) — o fază „creată" de... 
Beldeanu, peste alte 12 minute 
oaspeții reușesc să deschidă scorul. 
Și aceasta dinir-o acțiune ușoară, 
în care, deși unii jucători români 
au acuzat (după meci) ofsaid la 
YOUNG în prima fază, cînd a 
primit balonul din lovitură liberă, 
nici unul dintre apărătorii noștri 
nu-și găsește scuze pentru erorile 
de marcaj și lipsa de decizie, ca 
să nu mai vorbim de greșeala ele
mentară a lui Moraru care a pri
mit un gol jenant, pe unghiul în
chis, din apropierea liniei de fund. 
Finalul primei reprize a fost ceva

Sîmbătă și duminică s-a con
sumat prima etapă a returului 
turneelor finale în campionatul de 
rugby. Iată amănunte :

DINAMO CONTINUA MERITUOS 
CURSA PENTRU TITLU, ÎNVIN- 
GÎND STEAUA CU 19—3 (9—3). 
Partida a avut o primă repriză 
destul de anostă și o a doua mai 
Interesantă. Știind că-și joacă ulti
ma carte pentru locul 3, campionii 
s-au năpustit din start în atac, fără 
orizont insă. Gazdele s-au apărat 
atent, așteptînd greșeala adversă, 
care nu a întîrziat prea mult : 
în min. 24, Constantin a adus pri
mele puncte. în urma unei lovi
turi de pedeapsă din vecinătatea 
centrului : 3—0. Tot dinamoviștii 
controlează disputa și în conti
nuare, Aldea fiind foarte aproa
pe de o încercare (min. 30). A- 
celași Constantin reușește, un mi
nut mai tirziu, un splendid 
„drop" de la 40 m, și peste alte 
trei minute transformă o lovitură 
țte pedeapsă (precedată de com- 

măiastră Dragomirescu— 
în finalul reprizei. Steaua 
Corneliu reduce din han

ii. p. — min. 38) : 9—3 
Dinamo, rezultat la pau- 

Deși este tot mai cald, In

binația 
Nica). 
revine, 
di cap 
pentru 
eă. F... ... ...___ _____ , _
partea a doua jocul este mai plă
cut, se „leagă" multe acțiuni ia 
fnină. Marea eroare din min. 56 
a lui Durbac (vrînd să șuteze din 
propriul but, scapă balonul) este 
speculată de Roman, aflat „pe 
feză", care Înscrie o încercare șl 
Dinamo se desprinde : 13—3. în 
replică, Șerban la pe cont pro
priu o Uză cu sorți de izbindă

(min. 59), dar nu reușește pasa. 
Peste patru minute, profitînd de 
inexactitatea lui Radu Ionescu, 
atacantul de excepție care este 
Constantin „scapă" într-o cursă 
excelentă de 50 m, însă, cu un 
efort apreciabil, Zafiescu îl pla
chează în ultima instanță. Din 
nou, în min. 68, dinamoviștii 
„lucrează" o acțiune lungă, ter
minată de Aldea prin încercare 
la centru. Transformă Constantin 
și... 19—3. Nimic nu se mai
schimbă, deși Steaua are citeva 
bune lovituri de pedeapsă. Așa
dar, o învingătoare fără drept de 
apel și o învinsă care nu se re
găsește. Arbitrajul — bun : Dra- 
goș Grigorescu (la centru), Ion 
Bănică și Sorin Cristescu. Forma
ții: DINAMO: Dăiciulescu — Con
stantin, Nica, Dragomirescu, Al-- 
dea — Marghescu, Paraschiv — 
Marin, Borș, Roman — Boroi 
(min. 74 Bidirel), Ion — Țurlea, 
Caraiman (min. 41 Oțetaru), Ba
ciu. STEAUA : Durbac — Telea- 
șă, Enache, Holban, R. Ionescu — 
Alexandru, Țața (min. 22 Suciu)— 
Fuicu, Postolache, Zafiescu — Pin- 
tea, Șerban — Corneliu, M. Gheor
ghe, Cioarec.

Geo RAEȚCHI

JOC FOARTE FRUMOS, VIC
TORIE CATEGORICA A FARU
LUI. Constănțenii au Început ti
mid, ei fiind conduși de Știința 
Petroșani cu 3—0 și 6—3. Farul 
și-a revenit curînd însă, sufocîn- 
du-și pur și simplu adversara, că
reia l-a înscris nu mal puțin de 9 
Încercări ! Autori : Dinu, Oltea- 
nu, Dărăban, Borșaru, Varga, Po
daru, Marica, Motrescu, Ianusie

vici. 
(l.p.c. 
gazde, 
care), 
re) și 
41—12 
trul FI. 
mațiile : FARUL : Cristea 
nu, Marica, Motrescu, 
— Bucos, Olteanu — 
răban. Varga
(Frangu) — Celea, Crăciun, Sîrbu 
(Băcioiu). ȘTIINȚA : Chiriță — 
Dumitru, Martin, Domnișan, Stăn- 
culeanu — Abribula, Neagu — 
Băltărețu, FI. Constantin, Ștefan— 
Tufeanu, Talpă (Budică) Ra
du, Ortelecan, Oprea. (Cornel 
POPA — coresp. județean)

SPORTUL STUDENȚESC — 
„U“ TIMIȘOARA 7—7 (4—3). Gaz
dele au jucat destul de slab, ti
mișorenii au făcut o repriză se
cundă frumoasă.

GRIVIȚA ROȘIE — T. C. IND. 
CONSTANȚA 26—12 (13—6). Gri- 
vițenii și-au confirmat revirimen
tul. Oaspeții au fost lipsiți de o 
„piesă-cheie" : Drondoie.

AGRONOMIA CLUJ-NAPOCA— 
„POLI" IAȘI 11—6 (7—0).

RULMENTUL BÎRLAD — 
C.S.M. SIBIU 3—9 (3—0) !

VULCAN — CONSTRUCTORUL 
BUZĂU 16—7.

RAPID — GLORIA 3—6 
în clasamentul turneului 

1. FARUL 11 p, 2. Dinamo 
3. Știința 7 p, 4. Steaua 4 
cunoaște o retrogradată :

Duminică va avea loc derbyul 
campionatului ; Dinamo — Farul.

Au mai punctat : Bucos 
și transformare) pentru 

respectiv Băltărețu (încer- 
Martin (l.p. și transforma- 
Chiriță (l.p.). Deci, scorul: 
(14—6) pentru Farul. Arbi- 

"'udorache a condus for- 
Di- 

, Ianusievici 
Podaru, Dă- 

Borșaru, Mușat

AȘA ARATA O VARIANTA CU 13 
REZULTATE EXACTE LA 
CURSUL PRONOSPORT, 
DIN 1 IUNIE 1975

CON- 
ETAPA

(3—6).
1—4 :
10 p, 

p. Se 
Rapid.

I. România — Scoția 
Relonul Săv. — S.C. 
Foresta Fălt. 
Petrolul — < 
C. S. Tgv.
Tract. Bv. - 
Automatica
Flac. Morenl

mai activ 
nată de C. 
și E. Jenei 
preluarea 
Răducanu < 
(min. 44), i 
lovitură lit 
pentru joc 
(min. 45).

Și repriz 
printr-o m; 
nu, aflindu 
(min. 46), 
pe lîngă b: 
dă în care 
mintesc, în 
casă. Iar d 
(min. 51) f 
DEANU ad 
printr-un ț 
careului. P 
două mari 
ența direct 
aparține ar 
în min. 7 
lovitură d< 
comis în c 
mîna !) de 
doua eroar 
tre, ea si 
jocul de si 
după o cut 
in fața po 
sigur, pery 
traatac, P 
neze aspri 
al lui Fl. I 
nai și for 
Și cu acel 
repriza sei 
Jock Stcir 
Sigur, „ba: 
ocazia Iui 
— care p 
plus greși 
socotite d 
nu pot Si 
zont, anei 
lipsa de 
erorile ta 
lipsa 
tineri 
bune 
care,

Stadion „1 Mai” ; teren exce
lent ; timp călduros ; spectatori, 
circa 12.000. Au marcat YOUNG 
(min. 34), BELDEANU (min. 65) 
și PETTIGREW (min. 74). Rapor
tul de cornete : 9-4. 
șuturilor : 18—10 (pe
porții, 9-5). Raportul 
13-17.

x
1
X
X
1
1
1

Slatina 1
1
1
1
1
1

II.
III.
IV.
V.

VI. 
VII.

VIII.
IX. C.F.R. Tim. — 
X. Victoria Călan __ ____

Arieșul Turda — Min. Anina 
Victoria Cărei — Corvinul 
Vulturii Lugoj — Rapid Arad

XI.
XII. 

XIII.

Tulcea 
:. — Știința Bac. 
Ceahlăul
— Electroputere

— S.N. Oltenița 
Gaz metan 
- Din. 
Minerul B.M. 
— U.M. Tlm.

Fond de cîștlgurl : 208.178 lei

Plata cîștigurllor va Începe In
Capitală de la 6 iunie pînă la 1 au- 
---- * 1975, în țară de la 9 iunie pînă 

august 1975 inclusiv, prin man- 
poștale începînd de la 9 iunie

gust 
la 1 
date 
1875.

AZI ÎNCEPUT vinzarea bile- 
la TRAGEREA EXCEPȚIO- 
PRONOEXPRES BOX-EX-

Raportul 
spațiul 

faulturilor:

de i 
căr< 
con 
sîm

A
TELOR 
NALA

PREȘ DIN 8 IUNIE 1975.

Această tragere acordă :
• Autoturisme Dacia 1300 șl Sko

da S 100
• Excursii în U.R.S.S., R.D. Ger

mană șl Spania
• BANI : cîștlgurl dc valoare va

riabilă șl fixă.
In total se extrag 68 de numere.
Numai biletele de 15 lei au drept

I ex-de participare la toate cele 8 
trageri.

Rețineți ! Mai multe bilete 
măresc șansele de clștig I

vă

— Zamfir, 
Hajnal - 
Mulțescu), 

II (min.

ROMANIA :
Grigoraș, Ft. 
Dumitriu IV (min. 67 
BOLONI - Troi, Radu 
75 Nâstase), BELDEANU, M. R4- 
ducanu.

Moraru 
Marin,

_______ Smith 1, 
, Mc.Claskey, Houston — 

CONN (min. ” “ 
CRAIG - r 

77 Smith II),

SCOȚIA : ROUGH 
YOUNG, ■
NAREY. 
ham), 
(min. 
GRAY.

75 Gra- 
PETTIGREW 

Pearson,

Arbitrajul : SLAB ; 
A. Ivanov, la linie G. 
și K. Kruașvili (toți din

la centru
Bakanidze
U.R.S.S.).

a F. C. CONSTANTA — TWENTE 
ENSCHEDE 1—3 (1—1) Sîmbătă sea
ra, în nocturnă, pe stadionul 1 Mal 
din localitate, în prezența a 8 000 de 
spectatori, finalista din ediția 1975 
a Cupei U.E.F.A., Twente Enschede 
din Olanda, a învins, într-un joc 
spectaculos, formația F.C. Constan
ța. Formația din Enschede a jucat 
în stilul marilor echipe europene. 
Acesta și-a spus cuvîntul în raport 
cu puterea de luptă a constănțenl- 
lor, care au avut șl neșansa a două 
bare în timpul jocului. Pentru oas
peți au marcat : Zuidcna (min. 21), 
Mlihren (min. 52), Aclitenbcrg 
(min. 65). Pentru F.C. Constanța a 
Înscris, lovăncscu (min. 33) din

CLAS
1. ROMANU
2. SCOȚIA
3. DANEMA

Jocurile
Scoția (2 
Scoția — 
Edinburgh) 
decembrie.

ACT
11 m. A 
Cursaru (1 
TA s Popa 
Antonescu, 
stantlnescu 
Mărculescu 
Penlu, 'Tu 
— Bruchln 
Iersel — 1 
(Brinks), 
Bos, Jevt 
Marți, tot 
cepind de



0
v ____ VIA - SCOTIA

1 d-o)
NATUL EUROPEI

TRIBUNE FĂRĂ FĂCLII■■■

acune 
icare, 
! ieri, 
ilează

ii de
i tri- 
tele- 
com- 
ativei
mult 

a. în- 
15 de 
cu ju- 

din- 
ace- 

spec- 
ărilor 
com- 
tările 
nvin- 
nvir- 
ulțu- 
Aidi- 
wir
ii de 

de- 
ro-

doua 
ru a

mai justifica aceste optimiste aș
teptări. Echipa României a fost 
vizibil deranjată de „pressingul" 
făcut de scoțieni (din rîndul că
rora s-au remarcat ieri McQueen, 
Duncan, Dalglish, McGrain), ata
cul nostru n-a mai putut păstra 
balonul, combativitatea echipei a 
scăzut treptat, ea trecînd mult 
prea devreme la un joc de espec- 
tativă, „la trecerea timpului", pen
tru menținerea rezultatului, invi- 
tîndu-i parcă pe adversari să-și 
încerce șansele de egalare. O ase
menea optică a unei echipe, pe 
teren propriu, este — desigur — 
condamnabilă și iată că, spre re
gretul nostru, greșeala comisă a 
fost scump plătită.

înclinîndu-se prea mult în fața 
unei victorii minimale (pe care, 
să recunoaștem, fiu fost foarte a- 
proape de a o obține), jucătorii 
noștri au trebuit pină la urmă să 
părăsească terenul dacă nu în
vinși, in orice caz, practic, elimi
nați din ecuația calificării.

Mc. Queen (mascat in imagine de Cheran) va 
acest șut.

aduce egalarea cu 
Foto : S. BAKCSY

Sigur că meoiul cu 
unghiuri. Cei mai 
Drthrin

Scoția se poate 
muțți se gîndesc

judeca din nenumărate 
. _ la marea ocazie a lui

Dobrin, care ar fi putut transforma această prestație mo
destă a echipei noastre într-o victorie răsunătoare, de proporțiile 
victoriei engleze pe Wembley. Nu puțini se gîndesc și la fatidicul 
minut 89, minutul acesta dureros pentru noi, cînd Kubala, antre
norul echipei Spaniei, a sărit în sus, la masa presei, simțind mo
mentul victoriei echipei sale. Nu puțini se gîndesc și la această 
mare nedreptate a minutului 23, cînd superbul Dudu Georgescu, 
autor al unui gol de mare frumusețe, a fost „cosit" de un debu
tant, Miller, aruncat, parcă anume, în teren pentru a tăia aripile 
pescărușului.

Spectatorii au plecat, fără îndoială, decepționați, atit de dez- 
nodămîntul in extremis, cît și de jocul retrograd, am spune, pe 
care „tricolorii" l-au practicat în ultima jumătate de oră, expri- 
mind parcă teama de a nu putea încheia în picioare această par- 
tidă-cheie a grupei a IV-a, în care România continuă să fie neîn
vinsă, lucru pe care „tricolorii” l-au uitat, poate, în minutele 
sumbre din vestiarul de întoarcere, dar de care își vor aduce a- 
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Stadionul „23 August* ; teren 
foarte bun ; timp frumos ; spec
tatori — aproximativ 80 000.

Au marcat : DUDU GEORGES
CU (min. 21) și MCQUEEN 
(min. 89).

Raport de cornere : 6—6. Ra
portul șuturilor la poartă : 14—6 
(pe spațiul porții : 6—4). Ra

portul faulturilor comise : 21—16.

ROMANIA : Răducanu 6 —
Cheran 6, G. Sandu 7, Sâtmâ- 
reanu li 6, Anghelini 6 — Du
mitru 6, Dinu 6, D. Georgescu 
7 (min. 38 Bălăci 6) — Crișon
6, Dobrin 6 (min. 82 Kun), Lu- 
cescu 6.

SCOȚIA : Brown — McGrain, 
Munro, McQueen, Forsythe — 
Miller, Dalglish, Rioch (min. 66 
Robinson) — Parlane, Maccarl 
(min. 66 Hutchison), Duncan.

A arbitrat BINE E. Dilek, aju
tat la linie de C. Demir și K. 
Oxar (toți din Turcia).

Cartonașe galbene : McGrain, 
Rioch, Forsythe, Cheran și Balaci.

Desigur, o asemenea nereușită, 
o asemenea lovitură primită, tre
buie acceptată ca una din „mi
cile mari drame" ale sportului, ca 
una din eternele „lovituri de tea
tru" ale minutului 90 în fotbal 
dar a ne mărgini la atît, a nu 
reține și serioasele erori din jo
cul de ieri al echipei naționale 
ar fi o greșeală mai mare decît 
toate cele comise ieri pe teren.

DECLARAȚII
V. STANESCU (antrenorul princi

pal al echipei României) : „Ne pare 
nespus de rău că am pierdut acest 
punct, dar victoria nu ne-a scăpat 
în min. 89., ci mai înainte, la marile 
ratări. Cred că această grupă se va 
cîștiga la golaveraj. Păcat că am 
pierdut o bună șansă de a trece pe 
primul loc. dar după golul înscris 
s-a renunțat prea devreme la joc. 
După ratarea lui Dobrin, echipa a 
avut un moment de scădere, iar 
lipsa lui Dudu Georgescu a consti
tuit un mare handicap".

D. GEORGESCU : „o victorie pre
țioasă ne-a trecut printre degete. 
Acest lucru trebuie să ne trezească 
la realitate și să înțelegem că un 
meci se joacă 90 de minute. Am 
părăsit terenul pentru că am suferit 
o entorsă care-mi dădea mari du
reri. Medicul va încerca să mă re
cupereze pînă miercuri".

DOBRIN : „Mi-e greu să vorbesc, 
îmi dau seama că victoria a stat în 
piciorul meu. M-am străduit să fac 
tot ce pot. La acea ratare pe care 
n-o voi uita ușor, l-am văzut pe 
portar că vine spre mine, am încer
cat să fentez, dar mingea mi-a sărit 
greșit și m-am încurcat în ea. Poate 
că în meciul retur vom realiza și noi 
o partidă bună și un rezultat favo
rabil".

WILLIE ORMOND (antrenorul Sco
ției) : „Cînd jucătorul dv. Dobrin, 
a ratat acea atît de mare ocazie 
de gol, de la începutul reprizei se
cunde, am început să cred într-un 
rezultat de egalitate. A fost momen
tul psihologic al întîlnirii, care i-a 
descumpănit pe jucătorii români. 
Echipa României a pierdut meciul 
datorită scăderii resurselor fizice 
din finalul partidei, și repetatelor 
trageri de timp, care pînă la urmă 
s-au soldat cu primirea unui gol 
atît de important. Cu egalul de la 
București lupta în grupa a IV-a ră- 
mine deschisă, bineînțeles, cu șanse 
mai mari pentru Spania. După as
pectul jocului, consider că rezulta
tul este echitabil".

McQUEEN : „A fost un meci de 
uzură, in care echipa noastră a fost 
mai rezistentă. Noi am preferat să 
pasăm mai mult la mijlocul tere-

DUPĂ MECI
nulul, în scopul de a-i scoate din 
ritm pe adversari. Tactica ne-a reu
șit. Românii n-au fost atît de pe
riculoși pe cît credeam în atac și, 
pînă la urmă, am reușit un 1—1 
destul de prețios pentru noi. Mi-au 
plăcut, în mod deosebit, Dobrin și 
portarul Răducanu".

E. DILEK (arbitrul meciului) : ,.Jo
cul a aparținut mai mult românilor, 
însă oaspeții au avut un final mai 
bun, perioadă în care am avut im
presia că echipa României a acuzat 
o oarecare oboseală. Cred că gaz
dele puteau cîștiga cu 4—1, dar au 
ratat mult, mai ales la ocaziile lui 
Dobrin. Acest meci nul a fost o ne
șansă pentru echipa dv.".

V. STOJKOVIC (secretar general al 
Federației iugoslave de fotbal, obser
vator U.E.F.A.) : „România n-a cîști- 
gat acest joc datorită unui final ne
așteptat. Dobrin a avut victoria în 
buzunar, ceea ce ar fi însemnat un 
succes pe care echipa dv. l-ar fi me
ritat. Spre sfîrșitul jocului apărarea 
română a cedat, oferind adversari
lor șansa să cîștige un punct pre
țios".

PARLANE : „După acel 1—5 cu 
Anglia, în campionatul inter-brita- 
nic, am venit la București cu gîndul 
să cîștigăm meciul și să ne mărim 
șansele de calificare. N-am reușit 
victoria, pentru că atacanții noștri 
nu s-au descurcat în fața unor fun
dași foarte agresivi. Cred că echipa 
care va cîștiga grupa se va decide 
în ultimul meci din decembrie, cel 
dintre Scoția și România".

LADISLAU KUBALA (antrenorul 
reprezentativei Spaniei) : „N-aș dori 
să fiu în pielea antrenorului român, 
prietenul meu Stănescu î România 
a avut victoria în mină, o victorie 
care la un moment dat se întreve
dea chiar la un scor mai mare, dar 
n-a știut s-o păstreze. Dacă Dobrin, 
deși bun tehnician, n-ar fi făcut o 
greșeală de tehnică atunci cînd s-a 
aflat față în față cu portarul Brown, 
întrevedeam un mare meci, la toam
nă, cu Spania, tot pe acest stadion. 
Așa insă, scoțienii sînt cei care a- 
vansează în grupă, ținînd seama că 
vor obține, desigur, patru puncte 
în meciurile cu Danemarca".

5

minte, chiar astăzi, pentru a privi bărbătește 
acestui campionat european, in care aproape toate 
sînt mai 
hîrtiei.

Echipa 
zi i-ar fi 
„de două 
spunea Lucescu că ar trebui să joace pentru a elimina Scoția 
din cursa campionatului european. „Tricolorii” au avut, desigur, 
momente de mare răspîntie, cînd ar fi putut să-și aducă adver
sarul în poziție de k.o., dar aceste uimitoare ocazii ale lui Dobrin 
nu pot ascunde realitatea jocului modest practicat mai ales 
ultima parte și care reflectă mai curînd o 
cît o lipsă de talent

Echipa României a pierdut un punct 
dincolo de regretul de a fi pierdut acest 
bunele în care nu s-au mai aprins făclii se gîndesc, poate, 
faptul că în fotbal e mai bine să privești înainte decit să încerci 
să răsfoiești un album de amintiri. Amintirile invită întotdeauna la 
reflecții excesive, la atitudini sentimentale și, în ultimă instanță, 
la inacțiune. Deci, la acțiune... I

curînd surprize decît reflectări ale calculului

asemeneaRomâniei n-a avut ieri o zi fastă. Doar o 
permis o victorie netă împotriva Scoției. Ea nu a jucat 
ori mai bine decît în meciul cu Danemarca", așa cum

oboseală

în jocul 
punct în

acumulată

cu Scoția, 
minutul 89,

: în 
de-

Și 
tri-
la

1. . . . . . . . . . _. . . . . . —. .
loan CHIRILA

FILMUL JOCULUI
(Urmare din pag I)

— în mod just — acest gol, deoa
rece Maccari se afla in clară po
ziție de ofsaid.

După pauză, echipa noastră are 
două colosale ocazii de gol, ambe
le ratate in mod cu totul neaștep
tat — și inexplicabil pentru expe
riența sa — de către Dobrin. La 
prima dintre ele (min. 53), cînd 
Crișan i-a pasat și apoi, demarcat, 
în poziție excelentă de gol, aștepta 
să i se retransmită balonul, Dobrin 
a preferat să șuteze, însă portarul 
a apărat. 11 minute mai tîrziu, 
același Dobrin a scos o minge din 
picioarele lui Munro, a scăpat 
complet singur spre poartă dar,

incercind — inutil — să dribleze 
și pe Brown, i-a oferit acestuia 
posibilitatea să blocheze și să re
țină balonul. După aceste cîteva 
incredibile ratări, echipa noastră 
și-a pierdut din suflu, încercînd, 
printr-un excesiv joc de pase și 
prin mingi aruncate — chiar de la 
centru ! — spre Răducanu, să men
țină rezultatul. Profitînd de această 
situație, scoțienii au atacaț cu 
mai multă insistență șl, după ce 
(în min. 78) un splendid șut al lui 
Parlane a fost — la fel de frumos 
— scos în corner de Răducanu, 
în penultimul minut al partidei 
fundașul MCQUEEN .a adus egala
rea, reluînd balonul primit după 
executarea unei lovituri libere.

CLASAMENTUL 
GRUPEI A IV-a

1. Spania
2. România
3. Scoția
4. Danemarca

4 2 2 0 6—4 6
4 1 3 0 8—3 5
3 0 2 1 3—4 2
3 0 1 2 2—8 1

ei" GOLGETERIl
>ri-
zâ

ra£ 3 GOLURI : D, GEORGESCU, 
înț, CRIȘAN (România), 2 goluri: Qui- 
nor ni (Spania), 1 gol : Lucescu, Dinu 
mal (România), Jordan, Bremner, Mc. 
dar Queen (Scoția), Mejido, Velas- 
taI- quez, Claramunt, R. Martinez 

(Spania), Nygaard, Dahl (Dane
marca).

MECIURILE VIITOARE
3 Danemarca — Scoția (Copen

haga 3 IX), Spania — Danemar
ca (Madrid 12 X), Scoția — Da- 

- nemarca (Edinburgh 29 X), Româ- 
n>. nia — Spania (București 16 Xl), 
(!< Scoția — România (Glasgow 17 

XII).

SERIA I
S.C. BACĂU - OȚELUL GALAȚI 4-1 

(2-1). Autorii golurilor : Cărpuci
(min. 3), Pană (min. 36, 60), Botez (min. 
74), respectiv Bezman (min, 33). (F.
Ene, coresp.)

PROGRESUL BRĂILA - METALUL 
PLOPENI 3—0 (2—0). Au marcat ; Tra
ian (min. 8, 16) și Radu (min. 88),
(N. Costin, coresp. județean)

GLORIA BUZĂU - CHIMIA BRĂILA 
3—0 (1—0). Au înscris : Dumitrache
(min. 35), Stan (min. 59) și Oprișan 
(min. 65). (D. Soare, coresp.)

PETROLUL PLOIEȘTI - CEAHLĂUL P. 
NEAMȚ 1-1 (0-1). Au marcat : Gabel
(min. 57) pentru Petrolul, Berceanu (min. 
17) pentru Ceahlăul. (1. Tănăsescu, co
resp.)

RELONUL SĂVINEȘTI - S. C. TULCEA 
6—1 (2—1). Au înscris : Crlvoi (min. 5), 
Nagușevschi (min. 32), Dobrescu (min. 46 
din 11 m, 70, 85), Ceacu (min. 61), res
pectiv Leca (min. 10). (R. Toma, coresp.)

C.S.U. GALAȚI - C.S.M. SUCEAVA 5-1 
(2-0). Au marcat : Marinescu (min. 10, 
69), Dobre (min. 29, 47), Cotigă (min. 
87), respectiv Basarab (min. 62, auto
gol). (T. Siriopol, coresp. județean).

CONSTRUCTORUL GALAȚI - C.F.R. 
PAȘCANI 1—0 (1—0). Unicul gol a fost 
realizat de Manta (min. 33 din 11 m). 
(Gli. Arsenie, coresp.)

FORESTA FĂLTICENI - ȘTIINȚA BA
CĂU 3—3 (2—1). Autorii golurilor : Cris- 
toiu (min. 4), Moldoveanu (min. 11), 
Luncovschi (min. 60) pentru Foresta, Je- 
lescu (min. 36, 47), Marcovici (min. 79) 
pentru Știința, (D. Crăciun, coresp.).

CELULOZA CĂLĂRAȘI - UNIREA FOC
ȘANI 5-2 (3—2). Au înscris : Ciobanu
(min. 6), Gheorghe (min. 14, 49 din
11 m), Enache (min. 30), Pitiș (min. 63), 
respectiv Canaragiu (min. 25), Fanici 
(min. 41). (M. Stan, coresp.)

DIVIZIA B: ETAPA A XXI X-a
1. S. C. BACĂU 29 17 8 4 70-35 42
2. Progr. Brăila 29 16 5 8 60-36 37
3. Gloria Buzău 29 15 6 8 45-27 36
4. Ceahlăul P. N. 29 14 6 9 36-29 34
5. Met. 1Plopeni 29 12 7 10 32-31 31
6. Constr. Galați 29 10 10 9 42-32 30
7. Celuloza CI. 29 13 4 12 37-34 30
8. Petrolul PI. 29 12 6 11 37-36 30
9. C.S.U. Galați 29 12 5 12 49-33 29

10. C.S.M. Suceava 29 12 5 12 40-45 29
11. S. C. Tulcea 29 10 8 11 31-33 28
12. C.F.R. Pașcani 29 12 3 14 34-36 27
13. Foresta Fălticeni 29 13 1 15 35-55 27
14. Știința Bacău 29 10 6 13 17-24 26
15. Unirea Focșani 29 9 8 12 31-43 26
16. Chimia Brăila 29 8 8 13 25-41 24
17. Oțelul Galați 29 8 5 16 34-45 21
18. Relonul Săvinești 29 7 1 21 26-66 13

ETAPA VIITOARE (8 iunie) : Chimia
Brăila — Ceahlăul P. Neamț (în tur:
0—5), Știința Bacău — Celuloza Călă
rași (0—1), Relonul Săvinești — C.S.M. 
Suceava (0—5), Oțelul Galați — C.S.U. 
Galați (1—3), S. C. Tulcea — Progresul 
Brăila (1-1), Metalul Plopeni - S. C. 
Bacău (1—3), Petrolul Ploiești — Con
structorul Galați (0—0), Unirea Focșani
— Gloria Buzău (1—3), C.F.R. Pașcani
— Foresta Fălticeni (1—2).

GOLGETERIl: « 21 GOLURI: Botez (S.C. 
Bacău) • 17 GOLURI : Ronțea (Pro
gresul Brăila) • 16 GOLURI : Traian 
(Progresul Brăila) • 12 GOLURI : A- 
vasilcâi (Foresta Fălticeni) • 11 GO
LURI : Enache (Celuloza Călărași)
• 10 GOLURI : Bâluță, Pană (S. C.
Bacău), Corendea (S. C. Tulcea), Lun
covschi (Foresta Fălticeni).

IALITĂTI • ACTUALITĂȚI* *
loc meciul revanșă. (Cornel POPA — 
coresp. jud.)

:c 
n 
11

n

• PROGRESUL — STEAUA 3—2 
(2—0). Vineri, pe stadionul din str. 
dr. Staicovlci s-a disputat partida 
amicală dintre divizionara B Pro
gresul București șl Steaua. Progre
sul a obținut victoria cu 3—2 (2—0). 
Au marcat : Apostol (min. 10 șl 75) 
șl Dragnea (min. 25), pentru învin
gători, respectiv, Vigu (min. 77) și 
Ion Ion (min. 88) (A. P Ar ADIE).

• POLITEHNICA IAȘI — PRO
GRESUL BUCUREȘTI 1—4 (0—3).
Partida a avut loc duminică. Victo
rie meritată a oaspeților. Au mar
cat : Țevi (min. 2. 18, 63), P. Victor 
(min. 42) pentru bucureștenl, res
pectiv, Simionov (min. 60). (V. DIA- 
CONESCU — coresp.)

• CHIMIA RM. VILCEA — SE
LECȚIONATA CORPORATIVA A 
FRANȚEI 3—1 (2—0).

• A.S.A. TG. MUREȘ — C.F.R. 
CLUJ-NAPOCA 3—0 (2—0).

• F.C.M. REȘIȚA — F. C. KARL 
MARX STADT 2—0 (1—0).

SERIA a Il-a
C. S. TÎRGOVIȘTE - ELECTROPUTERE 

CRAIOVA 3—2 (1—1). Au marcat : Neagu 
(min. 32, 60), Sava (min. 76),. respectiv 
Cîrțu (min. 43), Stăncescu (min. 89 din 
11 m). (M. Avanu, coresp. județean).

METROM BRAȘOV - OLTUL SF. 
GHEORGHE 2-1 (1-1). Au înscris: Mol
doveanu (min. 1), Gabor (min. 62), res
pectiv Siklodi (min. 8). (V. Secâreanu,
coresp.).

TRACTORUL BRAȘOV - S. N. OLTE« 
NIȚA 2—1 (2—1). Au marcat : Gherghe
(min. 35), Trâznea (min. 36), respectiv 
Răducanu (min. 44). (P. Dumitrescu,
coresp.).

METALUL DROBETA TR. SEVERIN - 
METALUL MIJA 0-0.

FLACĂRA MORENI - DINAMO SLA
TINA 2—1 (1—0). Autorii golurilor : Cio
banu (min. 21, 85), respectiv Petrescu 
(min. 78). (Gh. Ilinca, coresp.).

AUTOMATICA ALEXANDRIA - GAZ 
METAN MEDIAȘ 1-0 (1-0). Unicul gol 
a fost realizat de Dumitriu (min. 40). 
(M. Bizon, coresp.).

AUTOBUZUL BUCUREȘTI - C.S.U. 
BRAȘOV 3—2 (2—1). Golurile au fost în
scrise de Stoichițâ (min. 5), Stroie 
(min. 23), Bujor (min. 85), respectiv 
Paraschivescu (min. 16), Porumbiță 
(min. 61).

METALUL BUCUREȘTI - VOINȚA 
BUCUREȘTI 1-2 (0-1). Au înscris : Su- 
mulanschi (min. 78 din 11 m), respec
tiv Costache (min. 22), Chircu (min. 65). 
In min. 51, Sebe (Metalul) a fost eli
minat pentru lovirea adversarului (FI. 
Sandu).

Partida Rapid București - IProgresul
București se dispută joi 5 iunie.
1. RAPID BUC. 28 18 7 3 48-14 43
2. Progresul Buc. 28 14 10 4 37-17 38
3. C. S. Tîrgoviște 29 15 6 8 44-29 36
4. Metalul Buc. 29 14 6 9 42-27 34
5. Electroputere Cv. 29 12 5 12 36-34 29
6. Autobuzul Buc. 29 11 7 11 32-31 29
7. Gaz met. Mediaș 29 13 3 13 37-44 29
8. Dinamo Slatina 29 12 4 13 41-35 28
9. Metrom Brașov 29 10 8 11 26-25 28

10. Voința Buc. 29 11 6 12 29-34 28
11. Flacăra Moreni 29 10 7 12 30-38 27
12. S. N. Oltenița 29 11 5 13 23-35 27
13. Tractorul Brașov 29 10 6 13 36-41 26
14. Metalul Mija 29 10 6 13 24-35 26
15. Automatica Alex. 29 9 7 13 21-29 25
16. Met. Dr. Tr. Sv. 29 8 7 14 31-40 23
17. C.S.U. Brașov 29 7 8 14 31—40 22
18. Oltul Sf. Gh. 29 9 4 16 32-52 22

ETAPA VIITOARE (8 iunie) 1 Electro- 
putere Craiova — Progresul București 
(în tur: 0—0), Metalul București — Me- 
trom Brașov (0—2), Dinamo Slatina — 
Autobuzul București (2—3), S. N. Olte
nița — Metalul Drobeta Tr. Severin 
(0—4), Automatica Alexandria — Rapid 
București (0-2), C.S.U. Brașov - Trac
torul Brașov (0—2), Voința București — 
OLtul Sf. Gheorghe (0—2), Metalul Mija 
— C. S. Tîrgoviște (0—1), Gaz metan 
Mediaș — Flacăra Moreni (1-2).

GOLGETERIl : • 17 GOLURI : Mo
ra ru (Gaz metan Mediaș) • 14 GO
LURI : Georgescu (Metalul București) 
• 13 GOLURI : Neagu (Rapid Bucu
rești), Sava (C. S. Tîrgoviște) • 10
GOLURI : I. Stelian (Flacăra Moreni), 
Manea (Rapid București).

SERIA a III-a
C. F. R. TIMIȘOARA - MINERUL BAIA 

MARE 2-0 (0-0). Au înscris î Șchiopu 
(min. 75) și Kun I (min. 76). (I. Stan, 
coresp.).

ȘOIMII StfflU - IND. SIRME! C. 
TURZil 2—0 (2—0). Au înscris Turlea
(min. 12) și Schwartz (min. 43). (1. Bo- 
țocan, coresp).

VULTURII TEXTILA LUGOJ - RAPID

ARAD 2—1 (1-1). Au marcat : Bărbu-
lescu (min. 30), Vraja (min. 77), res
pectiv Moț (min. 40). (<& Olaru,
coresp.).

METALUL AIUD - MUREȘUL DEVA 
3—1 (1—1). Autorii golurilor : Demeter
(min. 10), Chețan (min. 58), Fârălanu 
(min. 79), respectiv Uilecan (min. 5). 
(I. Somoghi, coresp.).

METALURGISTUL CUGIR - MINERUL 
MOLDOVA NOUA 2-0 (1-0). Au mar
cat : Slmu (min. 31) șl Sava (min. 59). 
(M. Vilceanu, coresp.).

ARIEȘUL TURDA - MINERUL ANINA 
2-1 (0—0). Autorii golurilor : Ciocan
(min. 54), Szocs (min. 56), respectiv 
Stoiciu (min. 67). (P. Lazâr, coresp.).

VICTORIA CALAN - U. M. TIMIȘOA
RA 2—0 (1—0). Au înscris : Rizescu (min. 
8) și Mavrușka (min. 73). (A. Ghunter, 
coresp.).

MINERUL BAIA SPRIE - F. C. BIHOR 
1—1 (1—1). Au marcat : Aldea (min. 40
din 11 m) pentru Minerul, Florescu (min. 
23) pentru F. C. Bihor. (Al. Domuțâ, 
coresp.).

VICTORIA CĂREI - CORVINUL HUNE
DOARA 2-0 (1—0). Autorii golurilor :
Budai (min. 23) și Loșonțl (min. 52).
OL Herman, coresp.).

1. F. C. BIHOR 29 20 5 4 56-20 45
2. Șoimii Sibiu 29 17 4 8 50—21 38
3. Minerul B. M. 29 14 9 6 43-19 37
4. Corvinul Huned. 29 16 1 12 50-31 33
5. Metalurg. Cugir 29 13 5 11 36-32 31
0, Arieșul Turda 20 14 1 14 37-35 29
7. Mureșul Deva 12 5 12 42-46 29
8. Victoria Cărei 29 13 2 14 41-38 28
9. U. M. Timișoara 29 12 3 14 42-37 27

10. C.F.R. Timișoara 29 13 1 15 49-48 27
11. Min. Mold. Nouă 29 10 7 12 25-33 27
12. Ind. sîrmei C. T. 29 12 3 14 33-44 27
13. Victoria Călan 29 12 3 14 30-58 27
14. Rapid Arad 29 12 2 15 41-41 26
15. Min. Boia Sprie 29 10 5 14 34-41 25
16. Vulturii T. Lugoj 29 9 7 13 32-43 25
17. Minerul Anina 29 10 3 16 32-58 23
18. Metalul Ai ud 29 6 6 17 25-53 18

ETAPA VIITOARE (8 iunie) : Minerul 
Baia Sprie — C.F.R. Timișoara (în tur: 
3-6), Ind. sîrmei C. Turzli - Vulturii 
Textila Lugoj (0-3), Corvinul Hunedoara 
— Metalurgistul Cugir (4—3), U. M. Ti
mișoara — Minerul Anina (1—3), Mure
șul Deva - Minerul Baia Mare (0—2), 
Minerul Moldova Nouâ — h'etalul Aiud 
(1—3), F. C. Bihor — Arieșul Turda (2—2). 
Kapid Arad — Șoimii Sibiu (0-3), Victo
ria Cărei - Victoria Călan (0-2).

GOLGETERIl : • 14 GOLURI : Cotec 
(C.F.R. Timișoara — în prezent la „Poli" 
Timișoara) • 13 GOLURI : Kun II (F«£- 
Bihor) • 12 GOLURI s Șchiopu (Corvi» 
nul Hunedoara), Budai (Victoria Cărei) 
• 10 GOLURI : Condruc și Moldoveanu 
(Minerul Baia Mare), D. Ene (Corvinul 
Hunedoara), Florescu (F. C. Bihor).
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Asalt Zidaru — N. Lstrate, in preliminariile turneului final, care a anun- I 
tat parcă perspectiva primului spadasin (cu fata) de a îmbrăca tricoul _X campion... Foto : V. BAGEAC I

OCTAVIAN ZIDARU (Steaua) |

CAMPIONATELE EUROPENE DE BOX

TREI SPORTIVI RUMÂNI AII DEBUTAT VICTORIOȘI

NOUL CAMPION LA SPADĂ I
Octavian Zidaru, unul dintre 

cei mai tineri spadasini ai țării 
— nici 22 de ani, — este noul 
campion pe 1975. Cu 4 victorii 
In turneul final și în general cu 
o evoluție foarte sigură în toate 
celelalte tururi ale competiției, 
reprezentantul clubului Steaua re
ușește această frumoasă și meri
tată performanță. O reușește în- 
trecind la scoruri confortabile pe 
patru dintre finaliștl (5—3 la An
gelescu, 5—2 la Popa, 5—1 la Bă
răgan, 5—3 la Pongraț). El n-a 
mai insistat în ultimul asalt, cu 
colegul său de club, Szabo (1—5) 
într-o șituație care practic numai 
putea aduce nici o schimbare e- 
sentială în clasamentul nrimilor 6.

„Soarta" campionatului s-a de
cis in asaltul 10 al turneului fi
nal. cel dintre Zidaru și Pon
graț. Era de așteptat ca rutinatul 
snadasin din Tg. Mureș să-și apro
pie victoria (avea două asalturi 
ciștigate, pină atunci, față de 
trei ale adversarului său) și să 
egaleze raportul de șanse. Dar Zi
daru a avut permanent inițiativa.

a-
cu I

KATOWICE. 1 (prin telefon). Pe 
ringul arenei „Ronda" din locali
tate au început duminică după- 
amiază întrecerile celei de-a 21-a 
ediții a campionatelor europene de 
box reunind 163 de concurenți din 
23 de țări, printre care și cei 11 
reprezentanți ai țării noastre. După 
cîntarul oficial au fost efectuate 
tragerile la sorți. în linii marii, 
ele nu le sint defavorabile boxe
rilor români, cu excepția lui _ N. 
Chipirog, care în prima partidă il 
va întilni pe campionul olimpic 
V. Lemeșev. în reuniunile de luni, 
M. Tone, îl va înfrunta pe fostul 
campion european la categoria 
muscă, spaniolul J. F. Rodriguez, 
V. Zilbcrman pe scoțianul Coonei 
iar AI. Tirboi pe C. Papadopoulos 
(Grecia).

în prima reuniune au fost pro
gramate meciurile preliminare la 
categoriile semîmuscă, muscă, pană, 
ușoară și mijlocie mică. Arbitrul 
român Constantin Chiriae a ofi
ciat în ring la partida inaugurală,

în care D. Geilich (R.D.G.) l-a în
vins la puncte (4—1) pe Aii Cany 
(Turcia). în cel de-al doilea meci, 
Remus Cozma l-a întilnit pe ita
lianul Antonio Caii. Reprezentan
tul țării noastre a început lupta cu 
serii de directe bine plasate și cu 
un croșeu de dreapta la bărbie, în 
min. 2 al primei reprize, l-a obli
gat pe arbitrul Baungar (R.D.G.) 
să-1 numere pe boxerul italian. în 
rundul II, R. Cozma a condus în 
continuare lupta, distingindu-se 
prin serii de croșee cu ambele 
brațe, care l-au obligat pe Caii 
să se apere aproape în permanen
ță. Depășit categoric și în ultima 
parte a meciului, numărat din nou 
in urma unui croșeu de drepta 
recepționat la figură, boxerul ita
lian a terminat lupta epuizat. în 
aceste condiții, firește, victoria i-a 
fost atribuită. în unanimitate, pu- 
gilistului român. în meciul urmă
tor, în sferturi de finale. Cozma il 
va întilni pe Geilich (R.D.G.). Alte 
rezultate din prima reuniune

(muscă) : Zasîpko (U.R.S.S.) b.p. 
(4—1) Massier (Polonia), Magri 
(Anglia) b.p. (5—0) Castrabili (Ita
lia), Larmour (Irlanda) b.p. (5—0) 
Polak (Cehoslovacia) pană: Lundby 
(Suedia) b.p. (4—1) Di Muro (Ita
lia), Rubio (Spania) b.p. (4—1) 
Thomas (Franța), Badari (Ungaria) 
b.p. (5—0) Neganack (Belgia) : 
pană : Avetisian (U.R.S.S.) b.p. 
(3—2) Forster (R.D.G.).

în reuniunea de seară, Constan
tin Gruiescu l-a învins la puncte 
(4—1) pe scoțianul John Lawles, 
după ce l-a trimis la podea in 
repriza secundă, iar Gheorghe Cio
chină l-a întrecut la puncte pe 
Werner Schăfer (R.D.G.).

Victor BANCIULESCU

Panl Szabo, de aseme- 
victorii.
de 6 a

Abia în finalul 
evoluat

ce
sa

mai
ne-a arătat 
în lotul re-

a fost mai tenace și a punctat 
proape întotdeauna primul.

Bună evoluția lui Ion Popa, 
două victorii la 1 (in fața lui An- 
gelescu și Bărăgan) și una la 3, 
cu Szabo.

Inegal, 
nea cu 3 
turneului
aproape de ceea 
de la promovarea 
publican.

Campionul țării,
Bărăgan, a fost handicapat de o 
crampă musculară care nu l-a pă
răsit în nici unul din asalturile fi
nale. Practic, el a făcut mai mult 
figurație.

Anton 
bișnuită, 
ceva mai

Clasament final : 1.
Zidaru (Steaua) 4 v., 2. 
pa (Steaua) 3 v. 15—21.

Constantin

Pongraț. în nota sa o- 
iar Liviu Angelescu. 
incisiv ca de obicei.

final : 1. Octavian
Ion 
3.

Po- 
Paul

I
I
I
I
I
I

Szabo (Steaua) 3 v. 17—20. 4. An- J 
ton Pongraț (C.S.U. Tg: M.) 3 v. I 
19—21, 5. Liviu Angelescu (Stea- ■

Iua) 2 v.. 6. Constantin Bărăgan 
(Steaua) 0 v.

Tiberiu STAMA

SAHISTELE NOASTRE
•J

LA TURNEELE ZONALE

DAN GRECU, CAMPION Al EUROPEI
(Urmare din pag. 1)

român la campionatele europene. 
Mihai Borș s-a clasat pe locul 17, 
iar Ion Checicheș — pe locul 25. 
Iată acum primii clasați la indi
vidual compus : Nikolai Andria
nov 57,90, Eberhard Gienger 56,85, 
Alexandr Detiatin 56.70, Zolian 
Magyar (R.P.U) 56,30. Andrei
Szajna (Polonia) 55,75, Dan Grecu 
55,60, Viktor Klimenko (U.R.S.S.) 
55,15.

Iată primii clasați în finalele pe 
aparate : sol — Andrianov 19.15, 
Szajna (Polonia) 19,15, Jiri Tabak 
(Cehoslovacia) 19.05 : cal cu minere 
— Zoltan Magyar 19,50, Andrianov 
19.40. Gienger 19.05 : inele — DAN 
GRECU 19.60, Mihai Borș 19.30, Ale
xandr Detiatin (U.R.S.S.) 19,15, Gien
ger 18.90, Andrianov 18.85. Viktor 
Klimenko (U.R.S.S.) 18,80 ; sărituri

— Andrianov 19,020, Szajna 18.970, 
Tabak 18,770 ; paralele — Andria
nov 19.40, Detiatin 18.95, Klimenko 
18.75 : bară fixă — Andrianov șl 
Gicngcr 19,50.. Szajna 19,10.

★
La Bern? s-au desfășurat lucrările 

Congresului Federației internaționale 
de gimnastică (F.G.) Cu acest prilej 
s-a hotărit ca in anul 1977 campio
natele europene să se desfășoare in 
U.R.S.S. (masculin) și Cehoslovacia 
(feminin). Campionatele mondiale 
din anul 1973 vor avea loc în Franța. 
Cupa mondială de gimnastică artis
tică se va disputa in Anglia (1975) 
șl Spania (1917), iar Cimnestrada. 
ediția 1979, va fi găzduită de orașul 
Barcelona. Congresul a primit ca 
membră a F.I.G. Federația de spe
cialitate din Irak.

Turneele zonale pentru cam
pionatul mondial feminin de șah 
se vor desfășura în luna octom
brie. în orașele Pola (Iugoslavia) 
și Karlovy Vary (Cehoslovacia), 
tn grupa de la Foia vor participa 
maestrele românce Elisabeta Po- 
lihroniadc și Margareta Teodores- 
cu, alături de VerSczi (Ungaria), 
Lemaciko (Bulgaria), Pihailici 
(Iugoslavia). Vokralova (Cehoslo
vacia) ctc. în grupa de Ia Karlovy 
Vary, șahul feminin românesc va 
fi reprezentat de maestrele Ger
trude Baumstark' și Suzana Ma- 
kai. Vor mai participa Eretova 
(Cehoslovacia), Karakas (Ungaria), 
Lazarevici (Iugoslavia), Vrceken 
(Olanda).

Primele patru clasate în fiecare 
grupă se vor califica pentru tur
neul interzonal.

întreceri atletice la soci
MOSCOVA, 1 (Agerpres). In

ziua a doua a concursului atletic 
pentru „Premiul ziarului Pravda", 
care se desfășoară la Soci, atletul 
portughez Jose Carvalho a cîștigat 
proba de 400 mg cu 50.4 (nou re
cord național). La săritura in înălți
me. pe primele două locuri s-au 
clasat Patroni* (Grecia) și Budalov 
(U.R.S.S.), ambii cu 2,21 m. Svetlana 
Bahici (U.R.S.S.) a aruncat sulița la 
#3.02 m. tn timp ce coechipiera sa, 
Lidia Alfeeva, a cîștigat săritura ta 
lungime cu 6.56 m.

Alte rezultate : masculin : 200 m — 
Borzov 21,0 : 800 m — Naletov 1:47,8 ; 
10 000 m — Barankov 28:39,0 ; diac 
— Liahov 62.70 m : feminin : greu
tate — Melnik 19,31 m ; 15*4 m — 
Galstlan 4:16.2 ; 200 m — Belova 23,5.

„CUPA GIOV ANINI" LA FLORETĂ 

PETRU KUKI ÎN SFERTURI DE FINALĂ
BOLOGNA (prin telex). în loca

litate au început întrecerile din 
cadrul tradiționalului concurs in
ternațional de floretă masculină 
dotat cu «Cupa Giovanini". Parti
cipă scrimeri de pe continent, 
printre care si doi flpretiști ro
mâni, Mihai fiu și Petru Kuki.

Evoluția lui Țiu n-a fost atît de 
sigură, cum s-au așteptat specia
liștii. El nu și-a găsit cadența și 
n-a reușit să-și pună suficient în 
valoare bogatul său registru de 
procedee tehnice și tactice, astfel 
că a trebuit să părăsească între-

ATLETISM • Cunoscutul atlet 
american Steve Prefontaine a dece
dat, la vîrsta de 24 de ani. în urma 
unui accident de automobil. Apre
ciat ca unul dintre cel mai valoroși 
alergători de fond, Prefontaine (cla
sat pe locul 4 în proba de 5 000 m 
la J. O. de la Mtinchen) deținea 
toate recordurile S.U.A. pe distanțe 
■lungi: 5 000 m (13:21,4), 10 000 m
(27:43,6): 3 mile (12:51,4). • Crosul 
de la Auckland a fost cîștigat de 
atletul neozeelandez Rod Dixon (5 000 
m în 15:28,0). Pe locul secund s-a 
clasat compatriotul său John Wal
ker — 15:46,0. Atletul kenyan Ni
cholas Serem a ocupat locul patru, 
cu 15:5fk0.
CICLISM • Etapa a 2-a a Ma
relui premiu al ziarului ,,1’Huma- 
nit£", disputată pe traseul Le 
Hâvre—Rouvray (149 km), a revenit 
ciclistului bulgar Martinov în 3 h 
38:56. în clasamentul general con
duce Milan Șei (Cehoslovacia), ur
mat la 3 sec de Martinov. • După 
14 etape, în turul Italiei conduce tî- 
nărul rutier italian Fausto Bertoglio. 
urmat la 6 sec de Bataglin și la 2

TURNEUL DE TENIS DE LA ROMA
ROMA, 1. — Proba de simplu 

femei din cadrul campionatelor 
internaționale de tenis ale Italiei 
a fost ciștigată de Chris Evert 
(S.U.A.), care a întrecut-o în fi
nală cu 6—1. 6—0 pe Martina Na
vratilova (Cehoslovacia). în tur
neul masculin au continuat sur
prizele. După eliminarea suedezu
lui Bjârn Borg, alți doi mari fa- 
voriți, Guillermo Vilas și Iile 
Năstase. au părăsit scena turneu
lui, eliminați în semifinale. Vllas 
a pierdut cu 2—6. 2—6, 2—6 în 
fața spaniolului Manuel Orantes. 
iar Năstase, din cauza unui blocaj 
muscular, nu a putut termina par- 

cerea încă din primul tur. De 
notat că Țiu a avut o grupă (a 
15-a) relativ ușoară în care au mai 
tras italienii Belii și Grandi și 
sovieticul Kosenko.

Celălalt concurent român, cam
pionul mondial de tineret de la 
Ciudad de Mexico din acest an, 
Petru Kuki, a ajuns in sferturi de 
finală, după ce în primele tururi 
s-a făcut remarcat prin asalturi 
de o mare frumusețe.

La închiderea ediției, concursul 
se afla în plină desfășurare.

min de spaniolul Galdos, în timp ce 
favoritul principal. Felice Gimondi, 
se află pe locul 4, la 3 min. Berto
glio a cîștigat etapa contracrono- 
metru individual disputată pe munte, 
în apropiere de Lucea, acoperind 13 
km în 28:01. • în Turul Angliei,
după 6 etape se menține lider V. 
Vondracek (Cehoslovacia), urmat de 
Filipsson (Suedia) la 16 sec, Matu- 

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT
siak (Polonia) la 29 sec, Griffiths 
(Anglia)-la 56 sec. • Criteriul de la 
Vallenciennes a revenit belgianului 
Freddy Maertens, care a totalizat 7 
puncte. Pe locul secund s-a situat 
francezul Allain Santy — 15 p, în 
timp ce compatriotul său Dangull- 
laume a ocupat locul 6, cu 19 p. • 
A 72-a ediție a cursei Bordeaux — 
Paris (559,500 km) a revenit belgia
nului Herman Van Springel în 
14hl0:34 — medie orară 38,385 km. 

tida cu mexicanul Raul Ramirez, 
care cîștigase primul set cu 
6—2 și conducea cu 5—2 în al doi
lea. Astfel, finala se va juca in
tre Ramirez și Orantes.

în proba dc dublu, Uie Năstase 
(România) și Jimmy Connors 
(S.U.A.) au învins cu 2—6, 6—2,
6— 3 pe Goven — Proisy (Franța),
iar apoi au întrecut cu 6—4. 6—4 
cuplul Vilas (Argentina) — Fibak 
(Polonia), calificîndu-se în semi
finale. în celelalte partide din 
„sferturi" : Meiler. Dominguez — 
Panatta. Bertolucci 3—6, 6—3.
7— 6 ; Gottfried. Ramirez — El
Shafei, Koch 6—7, 7—5. 6—2 ;
Orantes, Gisbert — Crealy. Pilici 
ab. în proba feminină. perechea 
Raquel Giscafrc (Argentina) — 
Dianne Fromholtz (Australia) a 
întrecut cu 6—2, 7—5 cuplul Vir
ginia Ruziei — Mariana Simio- 
nescu (România).

Din cauza ploii, finalele, care 
urmau să se desfășoare duminică, 
au fest aminate pentru astăzi.

,1. FILLOL ÎNVINGĂTOR

LA DUSSELDORF

Turneul internațional de tenis 
de la Diisseldorf a fost cîștigat de 
chilianul Jaime Fillol. învingător 
în finală cu 6—4. 1—6. 6—0. 7—5 
asupra cehoslovacului Jan Kodes. 
în semifinale. Fillol eliminase pe 
francezul Fr. Jauffret.

A1 doilea a fost francezul R. De- 
lepine, la 8:20.
HANDBAL • Disputată la Wroclaw, 
întîlnirea internațională amicală din
tre selecționatele de tineret ale Po
loniei și Cehoslovaciei s-a încheiat 
cu scorul de 12—9 (6—7) în favoarea 
jucătorilor cehoslovaci.

MOTO • 33 de concurenți din 7
țări europene au participat la un 
concurs internațional de motocros 

desfășurat în localitatea poloneză 
Nowy Târg și cîștigat de motoci- 
clistul englez Malcolm Rathmell. Pe 
locurile următoare s-au clasat suede
zul Benny Sellman și francezul 
Charles Cortard.

NATAȚIE • Turneul de polo de la 
Gera (R. D. G.) s-a încheiat cu 
victoria reprezentativei Cehoslovaciei 
— 5 puncte (golaveraj 18—10). ur
mată de R. D. Germană — 5 p 
(18—11). Poloniei — 1 p și selecțio
nata secundă a R. D. Germane — 
1 p. în ultima partidă a competiției.

CORESPONDENTĂ DIN COPENHAGA

AZI SOSEȘTE ECHIPA OLIMPICĂ A DANEMARCEI
•înfrîngerea categorică suferită 

de prima reprezentativă a Dane
marcei la București în C.E. a pus 
pe ginduri pe selecționerii danezi 
în ce privește apropiatul meci 
dintre selecționatele olimpice ale 
României și Danemarcei. După 
„dușul rece" de la București, fe
derația de specialitate daneză cau
tă diferite soluții, pentru ca, la 4 
iunie, selecționata olimpică să se 
prezinte în cele mai bune condiții 
in prima partidă a preliminariilor, 
în acest sens, s-a cerut echipelor 
de club să cedeze jucătorii din lot 
cu cîteva zile înaintea meciului, 
pentru a se putea organiza o pre
gătire în comun. Unul dintre 
membrii comisiei de selecție. Joer- 
gen Soerensen (același care în 
urmă cu cițiva ani a jucat în Ita
lia. la Juventus și Atalanta) a de
clarat : „Cred eă eelegul meu, an
trenorul Ih Skotnborg, va alcătui 
o echipă din jucători mai in formă 
decît cei care au jucat la Bucu
rești. Iată de ce propun ca in for
mația olimpică daneză să fie se
lecționați — cu prioritate — ju
cătorii din echipa de tineret care 
a evoluat la Holbaek in jocul cu 
reprezentativa României (1—1)“.

Se pare însă că propunerea fă
cută de Sorensen nu și-a găsit un 
ecou deplin, pentru că. totuși. în 
echipa care va juca miercuri la 
București cinci jucători sînt din 
prima reprezentativă, restul din 
formația de tineret, iar alții au

echipele R. D. Germane și Ceho
slovaciei au terminat la egalitate ; 
5—5.

ȘAH • Campionul mondial Ana
toli Karpov a sosit la Belgrad, de • 
unde va pleca la Portoroz pentru a 
lua parte la turneul internațional ce 
va începe aici la 2 iunie și va con
tinua la Liubliana. La turneu vor 
mai lua parte, de asemenea, marii 
maeștri Portisch, Hort. Gligorici, 
Liubojevici. Parma și Velimirovici. 
• După 11 runde, în turneul femi
nin de la Sofia conduce Eretova 
(Cehoslovacia) cu 10Vi p. urmată de 
Fatalibekova (U.R.S.S.) 9V2 o. Lema- 
ciko (Bulgaria) 9 n. Stadler (Iu
goslavia) 8 p. Rezultate din runda 
11-a : Eretova—Michel 1—0 ; Fatali
bekova—Gogîlea 1—0 ; Nedelceva—Le- 
maciko 0—1. • în turneul de la
Piotrkow Trybunalski (Polonia) după 
4 runde șl disputarea partidelor în
trerupte, în clasament conduc Hanna 
Erenska (Polonia) și Lidia Mulenko 
(U.R.S.S.) cu 3’/2 p. urmate de Mar
gareta Perevoznic (România) cu 3 p. 

fost solicitați prima oară. Dintre 
cei care au mai jucat in meciul 
pierdut de danezi cu 1—6, se află 
portarul Per Poulsen, fundașul 
Lars Larsen, mijlocașul Niels So
rensen, înaintașii Frank Nielsen și 
Mauritsen.

Lotul danez pleacă luni la prinz 
din Copenhaga, pe calea aerului, 
și va sosi în cursul după amiezii 
la București.

JOHN IDRON
redactor la „Radio Copenhaga"

ÎN MECI AMICAL : 

iifiost/im — oiavih 3-0
Disputat sîmbătă la Belgrad. me

ciul amical dintre reprezenta ti veîe 
Olandei și Iugoslaviei s-a terminat 
cu scorul de 3—0 (2—0) în favoarea 
gazdelor. Au marcat Savici (min. 
12). Popivoda (min. 18) și Ivezici 
(min. 81).

Au jucat echipele : IUGOSLAVIA ? 
O. Petrovici — Buljan, Hazdiabdici, 
Musinici, Katalinski, Boghicevici, 
Popivoda, Oblak, Savici, Vlădici (Tze- 
vici). Surjak (V. Petrovici) ; OLAN
DA : Jonglaed — Rujnsorver, Over- 
weck, Rijsbergen, Everse, Neeskens, 
Peters, Vosmayer, Kist, Arnds, Vai» 
Marwiisk, (Jansen).

DE PRETUTINDENI
MECIUL dintre echipele de vete

rani ale cluburilor LevskE Sofia șt 
Rapid București s-a încheiat, la 
Sofia, cu scorul de 2—0 în favoarea 
jucătorilor bulgari.

LA KHARTUM, în preliminariile 
turneului olimpic echipa Sudanului 
a întrecut cu scorul de 1—0 formația 
Republicii Arabe Egipt. Prima întîl— 
nire disputată la Cairo, s-a termi
nat la egalitate : 1—1.

CU DOUA etape înainte de termi
narea campionatului vest-german e- 
chipa Borussia Miinchengladbach 
(virtuală campioană) conduce în cla
sament cu 46 p. urmată de Hertha, 
42 p. Eintracht Frankfurt pe Main — 
41 p. SV Hamburg — 39 p, F. C. Koln 
— 38 p. Bayern Mtinchen ocupă lo
cul 10 cu 34 puncte. Rezultate teh
nice din etapa a 32-a : Bayern-Bo- 
chum 2—1 ; Borussia Mdnchenglad- 
bach-Schalke 3—1 ; Kdln-Tennis Bo
russia 7—1 : Essen-Offenbach 3—1 ; 
Hertha-Duisburg 3—0 ; Eintracht 
Frankfurt pe Main-Wuppertal 3—2.

SEMIFINALELE ..Cupei Greciei" 
s-au încheiat cu următoarele rezul
tate : Olympiakos Pireu-PAOK 4—0 ; 
Heraklis-Panathinaikos 1—4.

CUNOSCUTUL fotbalist olandez 
Johnny Repp a fost transferat la 
echipa spaniolă Valencia. Repp a ju
cat pină în prezent la formația 
Ajax Amsterdam.
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