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Simbătă dimineața, președintele 

Republicii 
tovarășul 
preună 
Ceaușescu,

Socialiste România. 
Nicolae Ceaușescu, îm- 
cu tovarășa Elena
și-a încheiat vizita o-

ficială de prietenie in Brazilia. Pe 
aeroportul din Rio de Janeiro,
inalții oaspeți români
conduși de oficialități

★
In drum spre Ciudad i 

aeronava prezidențială 
simbătă Ia amiază, o 
Caracas, capitala Venezuelei.

Pe aeroportul Maiquetilla, îm
podobit eu drapelele României și 
Venezuelei, președintele Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost întâmpinați cu 
deosebită cordialitate de președin
tele Republicii Venezuela, Carlos 
Andres Perez, și soția sa, doamna 
Blanca Rodriguez de Perez.

In salonul oficial al aeropor
tului a avut loc o convorbire între 
președintele Nicolae Ceaușescu și 
președintele Carlos Andres Perez, 
între cei doi șefi de stat a avut 
loc un schimb de păreri in pro
bleme de interes comun.

★
a primit simbătă, 7 

președintele Nicolae 
și pe tovarășa Elena 
într-o atmosferă de

au fost 
braziliene.

de Mexico, 
a făcut, 
escală la

Mexicul 
iunie, pe 
Ceaușescu 
Ceaușescu 
mare sărbătoare și de entuziasm
popular. Aeroportul internațional 
din Ciudad de Mexico s-a dovedit 
ncincăpător pentru zecile de mii 
dc locuitori ai capitalei mexicane 
și ai districtului federal venitl să 
întâmpine pe inalții oaspeți ro
mâni ca pe. niște prieteni dragi. 
Tribunele ridicate special pe a- 
eroport, pentru a se da posibili
tate unui număr cit mai mare dc 
celă|eni să participe la această 
sărbătoare a prieteniei româno- 
mexicane. erau înțesate de oa
meni de toate viratele care purtau 
portrete ale celor doi președinți, 
stegulețe românești și mexicane.

La eoborirea din avion, președin
tele Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu sint intimpinați 
cu deosebită căldură de președin
tele Statelor Unite Mexicane. Luis 
Echeverria Alvarez, și de doamna 
Maria Esther Zuno de Echeverria.

Cei doi președinți iși string 
niiinile îndelung, se îmbrățișează, 
î.și exprimă bucuria dc a se în- 
tiini pe pămintul Mexicului. I.a 
rindul lor, tovarășa Elena 
Ceaușescu și doamna Maria Esther 
Zuno de Echeverria se îmbrăți
șează. Inalților oaspeți li se oferă 
frumoase buchete de flori.

Președintele Nicolae Ceaușescu, 
președintele Luis Echeverria, 
tovarășa Elena Ceaușescu și doam
na Maria Esther Zuno de Eche
verria iau loc 
onoare.

Două fanfare, 
epocă, intonează 
ale celor 
in semn 
de salve 
moment, 
aflate pe 
cer sute 
mexicanii 
bucuria de a primi oaspeți dragi.

Primarul general Octavio Scn- 
ties Gomes înmânează apoi pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu cheia 
orașului Ciudad de Mexico, îm
preună cu Medalia și Diploma dc 
cetățean dc onoare al capitalei.

Cu acest prilej, primarul gene
rai adresează, in numele celor 12 
milioane de locuitori ai capitalei, 
un cuvint de bun venit.

A răspuns președintele Nicolae 
Ceaușescu.

Primirea solilor poporului ro
mân s-a transformat intr-o veri
tabilă „fiesta" mexicană : formații 
de ..Mariachis" cu instrumentiști 
inibrăcați in pitorești costume 
mexicane, cu mari sombreros se 
dezlănțuie intr-o suită de cîntece 
populare mexicane și românești, 
interpretate cu o mare virtuozi
tate.

Președinte'».? Nicolae Ceaușescu. 
președintele Luis Echeverria, îm
preună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu și doamna Maria Esther 
Zuno de Echeverria iau loc în
tr-o mașină deschisă împodobită 
cu tricolorul românesc și cu dra
pelul mexican, indreptindu-se 
spre hotelul „Cantino Real", 
ședința rezervată oaspeților 
mâni la Ciudad de Mexico.

★
Duminică dimineața, in cea 

doua zi a vizitei oficiale de i 
tenie în Mexic, președintele 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu au depus o co
roană de flori la Monumentul In
dependenței din Ciudad de Me
xico. înălțat in 
căzuți în lupta pentru eliberarea 
Mexicului de sub jugul colonial.

★
La reședința președintelui Mexi

cului — „Los Pinos" — au început, 
duminică dimineața, convorbirile 
oficiale dintre președintele Repu
blicii Socialiste România. Nicolae 
Ceaușescu, și președintele Statelor 
Unite Mexicane, Luis Echeverria 
Alvarez.

pe podiumul de

de 
stat

in uniforme 
imnurile de 

|ări, în timp ce.două
de salut, sint trase 21 
de artilerie.
din

In acest 
mijlocul mulțimii 

aeroport, se înalță spre 
de baloane colorate — 

manifestindu-și astfel

re- 
ro-

de-a 
prie-

memoria celor
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SUCCES DE PRESTIGIU LA C. E DE BOX

SIMION CUȚOV-DIN NOU
CAMPION AL

C. Gruescu, frustrat de victorie, ți

Zilberman medalii de argint

R. Cozma, M.

medaliafi

Tone ți M. Simon

cu bronz

KATOWICE, 8 (prin telefon). Trei boxeri români au 
urcat ringul în gala finalelor și performanțele lor au 
determinat palmaresul cu care echipa noastră încheie 
această a 21-a ediție a campionatelor europene de box. 
Formația română a cules, ca rod al bunei sale pregătiri, 
o medalie de aur, două de argint și trei de bronz. Mo
mentele cele mai frumoase pe care delegația noastră le-a 
trăit duminică dimineață în sala. „Ronda** au fost cele 
din timpul și de după încheierea finalei categoriei semi- 
ușoară, in care campionul european Simion Culov și-a 
apărat titlul cucerit la Belgrad cu doi ani in urmă. Tre
buie să spunem că a fost un veritabil triumf pentru tină- 
rul nostru boxer. încă de la început, Cuțov a înțeles că 
față de alonja lui V. Lvov (U.R.S.S.) exista doar posibili
tatea de a ataca permanent, ceea ce a șl făcut. lovind 
uneori foarte puternic și destrămind tentativele de scrimă 
ale adversarului. în repriza secundă. Cuțov declanșează 
asalturi ritmice, cu serii de lovituri eficace, și obține 
sufragiile publicului, care-i scandează numele în timp ce, 
epuizat, Lvov este incapabil să mai 
rund, Cuțov întețește atacurile, 
dindu-le mai multă vivacitate 
putere, astfel îneît Lvov se află 
total descumpănit. Arbitrul englez 
Pollard îl numără o dată pînă la tl 
pe boxerul sovietic, apoi la urmă
torul atac al lui Cuțov oprește me
ciul consfințind inferioritatea netă 
a adversarului și singura victorie 
înainte de limită obținută in gala 
finalelor ! în acel moment, publi
cul din Katowice izbucnește în 
urale și îi adresează boxerului ro
mân cel mai frumos omagiu (re
zervat, de altfel, numai lui și lo
calnicului Biegalski), cîntînd în cor 
urarea populară „Sto lat, sto lat 
niech zyje nam“ („Să ne trăiești o 
sută de ani“). Ovațiile pentru vic
toria lui Cuțov au continuat pînă 
la intonarea Imnului țării noastre 
și la înălțarea drapelului de stat 
al României, precum și în timp ce 
președintele Federației române de

riposteze. în ultimul

și
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„SUBSOLUL" CONTINUĂ SĂ FIARBA
• DINAMO, VIRTUALA CAMPIOANA • POLITEHNICA IAȘI A PIERDUT 
PREȚIOASELE PUNCTE CUCERITE LA PETROȘANI • .

DIVIZIA A LA FOTBAL

EUROPEI!

SIMION CUȚOV

specialitate, Gh. Guriev, a 1 
deosebita plăcere de a-i așeza 
Culov colanul cu medalie de 
după gît și a-i lega centura 
campion european.

Din păcate. C. Gruescu — 
celent duminică dimineața — 
fost frustrat de o victorie pe care

avut 
i lui 
■ aur 
i de

ex-

o merita din plin in fata lui V.
Zasîpko (U.R.S.S.). Gruescu a con
dus lupta, punctînd cu directe de

Victor BĂNCIULESCU

(Continuare in pag. a 4-a)

CONSTANTIN GRUESCU VICTOR ZILBERMAN

UNUL DIN 
,U“ ’ CLUJ-NAPOCA NU RENUNȚA 

• TIMIȘORENII AU... VALORIFICAT ABSENȚA LUI DUDU GEORGESCU

REZULTATE TEHNICE ETAPA VIITOARE (11 iunie)

Afirmări prestigioase ale atletismului nostru

TREI TITLURI DE CAMPIONI
JIUL
C.F.R. CLUJ-NAPOCA 
DINAMO
STEAGUL ROȘU 
A.S.A. TG. MUREȘ 
SPORTUL STUD.
F. C. ARGEȘ
F. C. M. REȘIȚA 
POLITEHNICA IAȘI

— F. C. GALATI
— U. T. A.
— POLI. TIMIȘOARA
— „U“ CLUJ-NAPOCA
— F. C. CONSTANTA
— CHIMIA RM. V.
— UNIV. CRAIOVA
— OLIMPIA S. M.
— STEAUA

2—0
2—1
2—2 
0—0
3—0
3—2
2—1
5—1
1—1

(1-0) 
(1-1) 
(1-0)

(3-0)
(3—1) 
(0—0) 
(3-0) 
(1-1)

STEAUA 
POLITEHNICA TIM. 
F. C. CONSTANTA
U.T. A.
F. C. GALAȚI 
OLIMPIA S. M. 
CHIMIA RM. V. 
„U“ CJ.-NAPOCA 
STEAGUL ROȘU

— C.F.R. CJ.-NAPOCA
— JIUL
— UNIV. CRAIOVA
— POLI. IAȘI
— SPORTUL STUD.
— A.S.A. TG. M.
— F.C.M. REȘIȚA
— DINAMO
— F. C. ARGEȘ

(O-1) 
(0—6) 
(0-1) 
(1-2) 
(0-3) 
(0—2) 
(1-4) 
(0—2) 
(0-1)

MONDIALI ȘCOLAR!
Opl atleji români participant — 7 medalii
în localitatea Poitiers din Fran

ța s-au desfășurat, la sfîrșitul 
săptămînii trecute, întrecerile edi-

CLASAMENTUL DIVIZIEI A
1. DINAMO 31 19 5 7 61—32
2. A.S.A. 31 17 3 11 43—35
3. Univ. Craiova 31 13 9 9 45—28
4. F. C. M. Reșița 31 15 4 12 52—42
5. Steaua 31 14 5 12 57—41
6. F. C. Argeș 31 14 4 13 49—40
7. Olimpia 31 13 6 12 35—38
8. Sportul studențesc 31 13 5 13 42—46
9. C.F.R. 31 10 10 11 25—30

10. „Poli" Timișoara 31 12 6 13 28—37
11. Jiul 31 12 5 14 37—32
12. F. C. Constanța 31 11 7 13 34—42
13. „Poli" lași 31 13 3 15 40—51
14. U.T. A. 31 12 4 15 35—38
15. Steagul roșu 31 10 7 14 36—28
16. „U“ Cluj-Napoca 31 9 9 13 24—36
17. Chimia Rm. Vilcea 31 9 9 13 32—51
18. F. C. Galați 31 10 5 16 24—52

43
37
35
34
33
32
32
31
30
30
29
29
29
28
27
27
27
25

CLASAMENTUL
l GOLURI : D. Georgescu (Dina» 
i) — 4 din 11 m.
9 GOLURI : Iordănesen (Steaua) 
4 din 11 m.

GOLGETERILOR
Mureșan (A.S.A.)17 GOLURI : I. 

~ 1 din 11 m.
1« GOLURI : Oblemenco (Univ. Cra

iova) — 6 din 11 m.
1J GOLURI : Dinii» (,.PoIi“ lași).

ției a treia a campionatelor mon
diale școlare la atletism. La a- 
ceastă importantă competiție a 
speranțelor atletismului există 
două categorii dc vîrstă : juniori 
I (născuți în anul 1956) și juniori 
și junioare II (născuți în anul 
1958 sau mal mici).

Alleții români au avut o fru
moasă comportare, eîștigind 3 me
dalii de aur, 2 de argint și 2 do 
bronz.

în prima zi a întrecerilor un 
remarcabil succes a repurtat foar
te tinăra atletă din Brăila, Gina 
Panait (16 ani, antrenor Ion Moro- 
iu), care a cucerit medalia de aur 
în proba de săritură in lungime 
cu un rezultat de 6,07 m, care re
prezintă ccl mai bun rezultat al 
său. Pe locurile următoare : Kale 
(Italia) 5,88 m și Scillier (Franța) 
5,85 m.

La săritura în înălțime bucir-' 
reșteanca Niculina Iile s-a clasai 
pe locul doi cu 1,74 m, același re
zultat ca al învingătoarei, italian
ca Dini. A treia, Pettocllo (Italia) 
1,71 m. La înălțime juniori I, 
Doru Oprea (campion mondial șco
lar la ediția trecută, la categoria 
a II-a) a cîștigat medalia de 
bronz cu 2,02 m. Pe primelem.

Minutul 40 ol partidei Sportul studențesc — Chimia Rm. Vllcea : M. Sandu 
a trimis in poartă balonul pasat <(:■ coechipierul său. Rădulescu. Așa s-a 
marcat al treilea gol al bucurețieni’pr Foto : S. BACKSY (Continuare in pag. 2-3)



S-a încheiat turneul internațional feminin de șah de la Timișoara

NONA GAPRINDAȘVILI PE PRIMUL LOC
Onorindu-și intr-un mod strălu

cit titlul de prima jucătoare a lu
mii, Nona Gaprindașvili a conti
nuat evoluția in afară de concu
rență la Turneul internațional 
feminin de la Timișoara. Sîmbătă 
dimineața, ea și-a valorificat cu o 
precizie tehnică ireproșabilă mi
cul avantaj pozițional deținut în 
întrerupta cu Baumstark, iar după 
amiază a învins-o fără dificulta
te pe Polanova, înscriind a 12-a 
victorie din 
tinute 1 

întrecerea 
tinuat, însă, 
Interesante.
<4 puncte din 5 partide), Makai a 
fnvins-o într-o foarte importantă 
partidă directă pe Borisova, apro- 
piindu-se la numai IA punct de 
Baumstark. Cele două reprezen
tante ale clubului Medicina Timi
șoara își dispută practic, treapta 
secundă a podiumului.

Iată rezultatele : Baumstark — 
Gaprindașvili 0—1, Reicher — 
Wasnetsky »/,, Hoffmann — Jic- 
man 0—1, Teodorescu — Vujano-

tot atîtea partide sus-

pentru locul 2 a con- 
sub semnul unei lupte 
în puternică revenire

I
I

viei 1—0, Polanova — Mureșan 0—1 
(r. 11) ; Gaprindașvili — Polanova 
1—0, Wasnetsky — Baumstark 
0—1, Jicman — Reicher Vz, Vu- 
janovicl — Hoffmann Vz, Nuțu — 
Teodorescu V», Borisova — Makai I
0—1, Mureșan — Kasprzyk Vz (r.12). |

Aseară s-a desfășurat ultima 
rundă.

Deși avea asigurat primul loc, 
Nona Gaprindașvili a jucat energic 
partida cu Margareta Mureșan, 
care s-a întrerupt cu avantaj pozi
țional pentru campioana lumii. 
Baumstark a cîștigat Ia Jicman iar 
Hoffmann la Nuțu. Remize au 
fost întîlnirile Polanova — Wasnet
sky, Reicher — Vujanovici și Ma
kai — Kasprzyk. S-a întrerupt par
tida Teodorescu — Borisova. 
Ambele se reiau astăzi dimineață.

In clasament : GAPRINDAȘVILI 
12 (1), Baumstark 9*/2, Makai 8‘/2, 
Borisova și Teodorescu l'/i (1), 
Hoffmann 7‘/z, Jicman 6>/z, Reicher 
și Vujanovici 6, Mureșan 5 (1), Nu
țu și Polanova 4%, Wasnetsky 27», 
Kasprzyk 2.

I
I
I
I
I
I
I

Ieri, In campionatul de rugby I
IARIII, 6-6 CU BINAMO, IVEA UN PAS SPRt UHU

REZULTATE TEHNICE. Tur
neul 1—4 : Dinamo — Farul 
6—6 (3—3), Steaua — Știința 
6—3 (6—3) ; 5—8 : Grivița Ro
șie — Sportul studențesc 6—3 
(3—«), T. C. Ind. — „U“ Timi
șoara 6—0 (0—0) ; 9—12 : Rul
mentul — Agronomia 33—0 
(11-41), C.S.M. Sibiu — „Poli- 
Iași 4—0 (4—0) ; 13—16 : Ra
pid — Vulcan 0—fi (0—3). Glo
ria — Constructorul Buzău 
(9—8 (9—0).

Derbyul campionatului de rug
by, care aducea în teren primele 
două clasate în turneul final, cu 
alte cuvinte singurele formații cu 
veleități la titlu, Dinamo și 
Farul, a plăcut, el incheindu-se 
nedecis : 6—6, după ce și prima 
jumătate de meci se terminase 
tot la egalitate (3—3). Acest re
zultat avantajează XV-lc constăn- 
țean care, avînd un punct avans 
în clasament (13 p.) și ultimul 
joc acasă cu Steaua, se pare că 
va ciștiga în acest an titlul. (Di
namo — 12 p. — va evolua in 
ultima etapă la Petroșani, unde 
Știința cedează foarte greu punc
te). Dacă, în ansamblu, perfor
manța dobrogenilor este pe de
plin meritorie, ea fiind rezultan
ta unei comportări superioare, 
ieri, 
Ian 
fost 
cat 
mai .
au dominat în grămezile sponta
ne, atît de numeroase pe un ast
fel de teren. Și, în ciuda unei 
garnituri de o valoare generală 
mai scăzută, meritau să cîștige. 
Și, poate, titlul ar fi luat alt 
drum... Firește, trebuie ținut cont 
de faptul că terenul greu a de
zavantajat în mai mare măsură 
înaintarea grea a Farului, impiedi- 
cind-o să-și facă jocul obișnuit, 
rapid, viguros, precis, pentru care 
am aplaudat-o de atîtea ori in 
trecut.

De ce nu a învins, totuși, Di
namo ? In primul rind, deoarece 
și-a „terminat benzina" de prin

unei
pe terenul din șoseaua Ște- 

cel Mare, echipa mai bună a 
Dinamo. Dinamoviștii au ju- 
mai sigur, au fost de cele 
multe ori primii la minge,

minutul 70. în al doilea, fiindcă 
la situația de 6—3, Borș (pivotul), 
urmărind un balon care venea 
„acasă", e drept talonat de ad
versari, în loc să-l oprească cu 
spirit de sacrificiu, a preferat să-1 
șuteze in propriul teren de țintă, 
ceea ce a atras o grămadă „la 
5 m“, de care a profitat prompt 
Bucos (balonul ieșind de partea 
Farului) trimițind mingea între 
bare, printr-o lovitură de picior 
căzută. în fine, pentru că nu a 
beneficiat de un arbitraj onest. 
Vasile Cișmaș i-a privat pe di- 
namoviști, în min. 75 și 78, de 
două lovituri de pedeapsă în fața 
buturilor Farului, la ofsaiduri 
clare. în plus, conducătorul de 
joc a scurtat partida cu cîteva 
minute, nesocotind întreruperile 
din repriza secundă.

Au marcat : Constantin, pentru 
gazde, două 1. p. (min. 32 și 44), 
respectiv, Bucos două 1. p. c. (min. 
38 și 73). Formații : DINAMO : 
Dăiciulescu — Constantin (min. 
70 Bidirel), Nica, Dragomirescu, 
Aldca — Marghescu, Paraschiv — 
Roman, Borș, Marin — I. Aurel, 
Boroi — Țurlea, Caraiman, Baciu. 
FARUL : Cristca — Ianusicvici, 
Marica, Motrescu, Bogheanu — 
Bucos, Olteanu — Varga, Dara
ban, Podaru — Borșaru, Mușat 
— Băcioiu, Crăciun, Celca.

Dimitrie CALLIMACHI
• Celălalt meci al turneului 

pentru locurile 1—4, Steaua — 
Știința nu s-a putut ridica la ni
velul așteptat din cauza condiți
ilor
care 
nice 
turi.--------- ---  —,----- ---------
limită (6—3), în urma unui joc 
ceva mai închegat și a unei u- 
șoarc superiorități în fazele de 
atac. Ratarea de către Enciu 
Stoica a unei lovituri de pedeap
să din poziție favorabilă, în ul
timele minute, i-a privat pe stu- 
denți de un egal, care nu ar fi 
fost, totuși, echitabil. Au marcat : 
Durbac și Achim (1. p.) pentru 
Steaua, respectiv Martin (1. p.). 
A condus corect D. Spirea. 
(EM. F.).

așteptat din cauza condiți- 
meteorologice nefavorabile, 

au influențat execuțiile teh- 
și evoluția ambelor garni- 
Steaua a obținut victoria la

TREI CAMPIONI MONDIALI ȘCOLARI
(Urmare din pag. I)

locuri : Davido (Italia) 2,11 m, Oz- 
daman (Turcia) 2,08 m. Tot 2,02 
m, ca și Oprea, au ■ - -
landezul Laitinen 
Perez.

în ziua a doua 
evoluții remarcabile 
reșteanul Tudorel 
nor Nic. Păcuraru) și arădeanul 
Adrian Calimcntc (antrenor Nicu- 
lina Lăzărescu), care au cîștigat 
și ei titlurile de campioni mon
diali școlari. Vasile a învins net 
la săritura în lungime cu 7,51 m, 
înaintea lui Ikonen (Finlanda) 7,06 
m și Bonne (Franța) 6,94 m. Ca- 
limente a obținut victoria la 110 
mg (în 1973 el a cîștigat și la 
Atena titlul mondial) cu 14,9 s. 
L-au urmat Alonzo (Spania) 15,0 
și Demonici (Italia) 15,0. La greu
tate, Cornel Preda s-a clasat al ■ 
doilea (16,15 m) după italianul 
Zechi 16,43 m și înaintea 
zului Coquin 16,01 m. La 
fete Mihaeîa Stoica a fost 
(14,4 s) după Lombardo 
14,1 și Cornill (Franța) 14,2. Cursa 
feminină de 800 m a revenit iugo
slavei Sverc 2:08,1. Erzcbet Aoi- 
bruș s-a Clasat a patra eu 2:14,9.

Au participat peste 300 de 
și atlete din 20 de țări din 
Africa, America și Europa.

o In cadrul concursului 
național de la Bratislava 
de triplusalt a fost ciștigată de 
recordmanul lumii, Viktor Saneev 
(U.R.S.S.) 18,83 m, înaintea cam
pionului nostru Carol Corbu — 
16,49 m. Aruncarea discului a nri- 
lejuit cîteva rezultate remarcabile

mai sărit fln- 
și spaniolul

a competiției, 
au avut bucu- 
Vasile (antre-

france- 
100 mg 
a treia 
(Italia)

atlcți 
Asia,

inter- 
proba

DIVIZIA A
ETAPA A 31-a
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SP.STUDENȚESC 3(3)
CHIMIA 2(1)
Aproape 4 000 de vîlceni au fost 

prezenți în tribunele stadionului 
Republicii, pentru a da aripi echi
pei lor favorite în tentativa în
drăzneață de a cuceri un punct în 
fața Sportului studențesc. Cît de 
mare ar fi fost acesta în actuala 
conjunctură a clasamentului 1

Echipa antrenată de V. Stăncu- 
lescu a și fost, timp de 35 de mi
nute, în repriza întîi, în postura 
de a furniza surpriza etapei. în 
minutul 5, ȘUTRU a Întreprins o 
acțiune individuală in treimea 
adversă, l-a driblat scurt mai intii 
pe Cassai, apoi pe Cazan, și, de la 
marginea careului de 16 m, a șu
tat cu efect, mingea dueîndu-se 
în gol. în tribune, o adevărată 
explozie de bucurie. Meciul este 
foarte aspru, se intră cam tare de 
ambele părți și arbitrul este obli
gat să fluiere frecvent. Bucureștc- 
nii nu reușesc mare lucru în atac. 
Mijlocașii joacă destul de confuz. 
După 8 minute, GRIGORE execu
tă o lovitură liberă de la mai 
bine de 35 de metri și portarul 
Oană este... spectator : 1—1. A-
ceastă egalare, venită dintr-o fa
ză banală, taie din elanul oaspe
ților și studenții profită de acest 
lucru, dominînd ceva mai infiis-

0 „FURTUNA" DE

I
I
I
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I
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CÎTEVA FAZE-ȘOC, Șl ATÎT...
Stadionul Republicii î teren bun ; timp frumos ; spectatori, aproximativ 

5 000 (dintre care aproape 4 000 din Rm. Vilcea). Au marcat : ȘUTRU 
(min. 5), GRIGORE (min. 13), MARICA (min. 35), M. SANDU (min. 40). 
IORDACHE (min. 71). Raport de cornere : 3—9. Raportul șuturilor la poartă: 
15-16 (pe spațiul porții ; 6-9). Raportul faulturilor comise : 19—21.

SPORTUL : Suciu 8 — Tănăsescu 6, Cazan 6, Olteanu 6, Grigore 7 — 
Râdulescu 6, Chihaia 7, Cassai 5 — Petreonu 6 (min. 73 Grosu 6), M. Sandu 
7 (min. 83 Roșu), Marica 7.

CHIMIA : Oană 4 (min. 46 Stana 7) — Lepădatu 5, Pintilie 5, Borz
Cincă 7 — Șutru 7, Tâtaru 5 (min. 52 C. Nicolae 6), Donose 6 — Bucu- 

rescu 6, Gojgaru 6, lordache 7.
Arbitrajul : BUN ; la centru S. Drăgulki; la linie : T. Moisescu (ambii 

din Drobeta Tr. Severin) și C.
Cartonașe galbene : Șutru, 
Cartonașe roșii : Chihaia. 
Trofeul Petschovschi : * 
La tineret-speranțe :

7,

T.
Pîrvu (Broilo).
Tănăsescu, Cazan. M. Sandu.

tent. Astfel» în minutul

9. 
0-0.

cen-tent. Astfel, în minutul 35. la 
trarea Iui Tănăscseu, MARICA re
ia fulgerător balonul sub bară : 
2—1. Asistăm în continuare _ la 
două faze mai rapide, dar și Chi
haia și Gojgaru greșesc ținta. Cu 
5 minute înaintea finalului de re
priză, M. SANDU majorează sco
rul, exploatind o greșeală a lui 
Oană (3— 1), după ce balonul a 
trecut pe Ia Marica și Rădulescu.

în partea a doua a intilnirii, 
Chimia mai speră într-un rezul
tat de egalitate, atacă mai peri
culos și Suciu primește aplauze 
în minutele 55 și 56, la șuturile

lui C. Nicolae și Borz. Din nou 
se produc neregularități de o par
te și de alta, arbitrul împarte car
tonașe galbene și unul roșu, pen
tru Chihaia, care, la o lovitură 
liberă indirectă, la marginea ca
reului bucureștean, l-a insultat pe 
arbitru. Au urmat cîteva scene 
neplăcute. Studenții, încolțiți de 
adversar, plimbă mai mult min
gea, însă nu pot evita golul lui 
IORDACHE (min. 71), gol 
i-a relansat pe oaspeți în 
Dar timpul se scurge fără 
pe tabela de marcaj.

Partida a ținut trează atenția 
doar prin evoluția scorului și prin 
dramatismul unor faze din teren. 
Latura tehnică a fost neglijată.

care 
atac, 
efect

20 DE MINUTE Stelion TRANDAFIRESCU

șl surpriza clasării pc locul trei a 
campionului olimpic Danek (62,64 
m). Pe primele locuri : Murany 
(Ungaria) 64,14 m, Velev (Bulga
ria) 63,56 m. Iosif Naghi (Româ
nia) a fost al șaselea 
La înălțime grecul 
cîștigat cu 2,22 m.

• La Paris s-a

cu 60,98 m. 
Patronis a

desfășurat 
triunghiularul de decatlon dintre 
echipele Franței, Italiei și Româ
niei. După prima zi de concurs 
în clasamentul individual pe pri
mul loc se afla Vasile Bogdan cu 
4 007 p, urmat de Modena (Italia) 
3 985 p, Ravbois (Franța) 3 939 p, 
Marty (Franța) 3 841 p etc. Cam
pionul nostru a obținut următoa
rele rezultate : 10,8 — 100 m, 7,26 
m — lungime, 13,93 m — greutate, 
1.95 m — înălțime și 50,8 — 400 m. 
Rezultatele finale nu ne-au par
venit pină la închiderea ediției.

I
I
I
I
I
I
I
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C.P. BUCUREȘTI A CiȘTIGAT
MANGALIA SUD. 8 (prin tele

fon). — Pe stadionul din locali
tate s-au încheiat duminică la 
prînz întrecerile finale ale „Cupei 
României" la oină. După trei zile 
de dispute deosebit de spectacu
loase, echipa C. P. București (an
trenor — Ilie Dacău, maestru al 
sportului) și-a adjudecat, din nou, 
titlul de cîștigătoare a „Cupei 
României". O comportare bună au 
avut-o și echipele A.S.A. Constan
ța și Dinamo București, aceasta 
din urmă cîștigînd pc merit cu 
8—5 ultimul meci susținut cu 
C.P.B. Jntrînd în plutonul fruntaș

Stadion 23 August ; teren alu
necos ; timp ploios ; spectatori, 
aproximativ 8 000. Au marcat : 
HAJNAL (min. 27), MUREȘAN 
(min. 37), NAGHI (min. 44). Ra
port de cornere : 9-8. Raportul 
șuturilor la poartâ : 16-19 (pe
spațiu) porții : 9—6). Raportul
faulturilor comise : 10-11.

A.S.A. : Nagel 7 — Gligore 
8, Kiss 7, Ispir 8, Onuțan 7 — 
Varodi 7, Bolbni 7, Naghi 7 (min. 
65 Pîsiaru 6) -Fazekaș 8, Mureșan 
8, Hajnal 8 (min. 80 Blth II).

F. C. CONSTANTA : Popa 7 - 
Mustafa 7, Antonescu 6, Bălosu 
7, Nistor 6 (min. 76 Codin) — 
Tânase 6, I. Constantinescu 6, Jo- 
vânescu 5 — 
niu 5 (min. 
Turcu 7.

Arbitrajul : FOARTE BUN ; ta 
centru : M. Moraru ; la 1’..,'.^ . 
I. Chirițâ (ambii din Ploiești) și 
V. lacob (Oradea).

Cartonașe galbene : Varodi, 
Turcu, Tânase și Pislaru.

Trofeul Petschovschi : 8.
La tineret-speranțe : 3-0 (1-0).

Mărculescu 5, Pe-
58 Negoescu 6),

m ; ta 
linie :

TG. MUREȘ, 8 (prin telefon).
în primul sfert de oră — echi

libru perfect între cele două for
mații — atît A.S.A., cit și F. C. 
Constanța se apără atent și atacă 
viguros, dar șuturile — destul de 
multe — nu-și ating ținta. Urmea
ză o perioadă de acalmie, cu joc 
mai mult la centrul terenului. A 
fost liniștea dinaintea furtunii, o 
furtună mureșeană, încheiată o- 
dată cu pauza și cu... trei goluri 
pe tabela de marcaj. în min. 27, la 
o fază bine gîndită de mijlocașii 
gazdelor, balonul ajunge pe dreap
ta Ia Varodi — pătruns impetuos

A. S. A-
F. C-CONSTANȚA 0(0)

care cen- 
IIAJNAL. 
bara din 

și A.S.A.
Atacurile 
devin 
(min.

pînă la linia de fund — 
trează în careul mic, la 
„Cap" al acestuia, lingă 
stingă porții lui Popa, 
deschide scorul : 1—0.
mureșenilor se întețesc, 
mai periculoase. Naghi 
și Mureșan (min. 36) ratează 
luri gata făcute. Un minut mai 
ziu, virful dc atac al gazdelor pri
mește, la centrul terenului, o exce
lentă pasă dc la Bblfini, 
singur spre poartă, Popa 
dincolo 
dar nu-l 
O fază
punct primei părți a meciului. Au
torul celui de-al doilea gol, MU
REȘAN, deschis prompt in adîuci- 
mc tot dc Boloni, șutcază violent in 
bară, mingea revine în careu Ia 
NAGHI care reia scc in plasă : 
3—0.

După pauză, pe fondul reduce
rii tempo-ului de către A.S.A., 
constănțenii ies tot mai mult la 
atac, domină chiar o bună peri
oadă de timp (raportul șuturilor 
la poartă în repriza secundă fiind 
10—5 în favoarea lor) dar nu reu
șesc decît foarte rar să-și creeze 
breșe în defensiva echipei gazdă. 
Tirziu de tot, abia în min. 88, 
Negoescu se află pe punctul de a 
inscric, Insă șutul său puternic, ex
pediat de la circa 10 m, este res
pins de portarul Nagel.

Lourențiu DUMITRESCU

de careul de 
poate opri și 
incandescentă

tot
34) 
go- 
tir-

scapă 
iese 

16 ni, 
2—0. 
pune

IAȘI, 8 (prin telefon).
Dornică de victorie, echipa lo

cală s-a năpustit literalmente peste 
defensiva adversă încă din star
tul partidei. Vrînd însă să înscrie 
rapid, au sărit adesea peste faza 
de construcție a atacurilor, mij
locașii și fundașii căutîndu-și prea 
mult virfurile cu pase decisive, 
ușor de contracarat. Fără proble
me, în aceste condiții, în 
marea precipitatei ofensive 
echipa oaspete a replicat la 
mai mult prin contraatacuri, 
o dată periculoase. La unul din
tre ele, in min. ~ ~ '
primit o minge 
driblat scurt pc

destră- 
ieșene, 
rîndu-i 

nu

8, NASTASE a 
în adincime,
Toacă

l-a
și, apoi,

August !Stadion 23
bun ; timp închis, noros ; 
tori, aproximativ 10 000. Au mar
cat : NASTASE (min. 8). ClOCiR- 
LAN (min. 28) Raport de corne- 
rc : 15—2. Raportul șuturilor la
poarta : 20-7 (pe spațiul porții : 
9-4). Raportul faulturilor comise : 
15-10.

POLITEHNICA : Costaș 7 - So- 
fian 5, Toaca 5, Dinu 6, Ciocîr- 
lan 8 — Romilâ II 7, Anton 7, 
Simionaș 7 — Doru lonescu 6, Coș- 
tea 6, Amarandei 5 (min. 83 Si- 
mionov).

STEAUA : lordcche 9 - Sât-
mâreanu 8, Smarandache 7, Sa- 
meș 8, Anghelini 8 — Dumitru 6 
(min. 79 Pantea 6), Vigu 7, Du- 
mltriu IV 6 "
tase 6, FI. 
53 ion Ion).

Arbitrajul : 
centru : N.

teren 
spectcj'

BRAȘ 
în jo 

start a 
lamenta
fiind ne 
Dar, de 
dine, ii 
nu s-a 
hotăriri 
tori în 
tarea 
s-au i
tr-o m 
lui, ap 
apărare 
o linie 
oaspeții 
cSre i 
nilor ;
ții uno 
neindic 
supraa 
ceasta 
torită
să șut 
spațiul 
în min 
de la 
fată, d 
chiar

depose 
și obs 
lucru 
fotbal i: 
ții dec 
foarte 
și Coc 
gazde, 
Totuși, 
pe dr 
caru, 
introdi 
Iul

cînd 
de șu 
unghi
Golul 
vozita 
forțin
de fa 
Rai ne 
lui C 
gul i< 
Iul :
șut-ee 
parai 
misă 
CIOC 
înșeli 
gol , 
cetea 
se v 
vînd 
nile
în c< 
ziile 
Iorda 
33, 3

Jl
F.

- Râducanu 5, Nos- 
Dumitrescu 5 (min.

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
NU UITAȚI ! I’RONO-OLIMPIC. ULTIMELE ZILE PENTRU 

PROCURAREA BILETELOR !
ClȘTIGUKILE TRAGERII LOTO DIN

30 MAI 1975

EXTRAGEREA I
Categoria a Il-a : 2,45 variante a 

20 145 lei ; categoria a ni-a : 12,50 
variante a 3 948 lei ; categoria a IV-a; 
27,05 variante a 1 825 lei ; categoria a 
V-a : 66,15 variante a 746 lei ; cate
goria a Vl-a : 188,60 variante a
293 lei.

Report categoria I : 651617 lei.
EXTRAGEREA A U-A î
Categoria A : o variantă 100% auto

turism Dacia 1 300 ; o variantă 25% 
a 17 500 lei și 3 variante 
7 000 lei ; Categoria B : 2,50 
a 15 887 lei : categoria C : 
riante a 4 767 lei ; categoria

variante a 1 712 lei ; categoria E : 
72,25 variante a 550 Ici ; categoria V : 
112,85 variante a 352 lei ; categoria 
X : 1746,65 variante a 100 lei.

10% a 
variante 
8,35 va
il 1 23,20

Report categoria A : 116 628 lei.
Așa arată o variantă cu 13 rezul

tate exacte Ia concursul Pronosport, 
etapa din 8 iunie 1975

I. Jiul—F.C. Galați
II. C.F.R, Cluj-Nap—U.T. Arad

III. Dinamo—Poli. Timișoara
IV. Steagul roșu—„U“ Cluj-Nap.
V. A.S.A. Tg. Mureș—F.C. C-ta 1’’ — ------ a—, , J —

VII. F.C. Argeș—Univ. Craiova
VIII. F.C.M. Reșița—Olimpia S.M. 

IX. Politehnica Iași—Steaua
X. S.C. Tulcea—Progr. Brăila

XI. Dinamo Slatina—Aut. Buc. 
XII. Automatica Alex.—Rapid

FOARTE BUN ; la 
_______ . . Rainea (Birlad) ; la 
linie D. Boroș (Timișoara) și C. 
Sundulescu (Vaslui).

Cartonașe galbene : Ciocîrlan, 
Simionaș și lordache.

Trofeul Petschovschi : 8.
La tineret-speianțe : 5—0 (2-0).

PE
O 

amta| 
encri 
rind 
balul 
dorit] 
tate ] 
dat, 
dele 
este 
apăra 
mijld

SCORUL PUTEA FI

„CUPA ROMÂNIEI" EA OINĂ
al oinei, A.S.A. Constanța și Di
namo București vor contribui la 
dezvoltarea sportului nostru națio
nal și în rîndul militarilor.

CLASAMENTUL FINAL : 1.
C.P.B. 16 p, 2. Dinamo București 
13 p, 3. Metalul Roman 11 p, 4. 
A.S.A. Constanța 8 p.

Intrată în tradiție, „Cupa Cala- 
tis" a fost ciștigată de formația 
Viața Nouă Olteni (jud. Teleor
man) învingătoare în partida de
cisivă cu echipa Dunărea Ciobanu 
(Jud. Constanța).

I. GAVRILESCU

1
1 

X 
X 

. ...... 1 
VI. Sportul stud.—Chimia Rm. V. 1 —----- ----- — . _ . j

1
X 
X
1___ ,___  _ _  x

XIII. Mureșul Deva—Minerul B. M. 1 
Fond de cîștigurl : 252.423 lei.

NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA EXCEPȚIONALA PRONO- 
EXPRES — BOX EXPRES DIN 8 
IUNIE 1975

FOND GENERAL DE CIȘTIGURI 
PROVIZORII — 684.823 lei.

Extragerea I : 26 34 4 25 17 40 19 
31 1 ; extragerea a Il-a : 12 25 43 
33 13 41 8 17 7 ; extragerea a IlI-a : 
5 30 7 9 39 24 45 11 21 ; extragerea 
a IV-a : 34 11 6 21 12 35 28 16 27 ; 
extragerea a V-a : 32 28 38 17 12 16 
19 18 ; extragerea a Vl-a : 10 15 43 
27 9.24 37 44 ; atragerea a VIf-a : 
33 16 21 40 14 3 23 44 I extragerea a 
VUI-a : 43 6 9 1 10 24 45 8. Plata 
cîștigurilor de la această tragere se 
va face astfel : In București de la 
21 Iunie pînă la 8 august, In tară 
de la 25 iunie pină la 8 august 1975 
inclusiv.

F C.M. REȘIȚA 5(3)
OLIMPIA_ _ _ _ _ _ 1(0)

REȘIȚA, 8 (prin telefon).
Meci de nivel mediu, intre 

două echipe din grupul preten
dentelor la unul din locurile frun
tașe ale clasamentului. Gazdele 
s-au acomodat mai ușor cu con
dițiile atmosferice și mai ales cu 
starea terenului de joc, îmbibat 
cu apă, reușind să obțină, prin- 
tr-un joc mai organizat, mai bine 
orientat tactic și deosebit de agre
siv și inspirat în atac, o victorie 
de prestigiu, la un scor categoric, 
ale cărui dimensiuni puteau fi 
mult mai mari dacă reșițepii nu 
s-ar fi arătat la un moment dat 
mulțumiți de rezultat, „oprind 
motoarele" după min. 60. Forma
ția din Satu Mare, evoluînd in 
ansamblu cu mult sub nivelul po
sibilităților, n-a contat — practic 
— decît în primele 20 de minute 
ale intilnirii și sporadic pe par
cursul celei de a doua reprize, 
cînd, la una din puținele sale ac-

țiuni 
realii 

lai 
luri 
torov 
tă, 1 
sei, 
pasa 
viata 
1-0; 
lansd 
i'runl 
■ingll 
lined 
acțiil 
se ia 
lai al 
SE1.I 
h>>, i 1

| 
a păli

bun 
te <
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zie 1 
in te 
să 
lărăl

(car



OMINATA DE MIZA
I.

on).
chiar din 

e neregu-
Niculescu 
des jocul, 
iromptitu- 
faptul că 
put să ia 
nor jucă- 
ineau dic- 

Clujenii 
rsar prin- 
e a jocu- 

strict în 
a acționat 
tă. Astfel, 
opeze fie- 

brașove- 
ca adep- 

jale, total 
ji apărări 
esive. A- 
luzele da- 
-au ajuns 
lă ori pe 
i Salomir. 
i puternic 
ispinge în 
le balonul 
Ghergheli 
oducă în 
L osibi- 
ksn min. 
—și este 
joacă dur 
iele părți, 
pectacolul 
i, studen- 
itraatacuri 
Uifăleanu 
re pentru 
cu goluri, 
anu scapă 

pe Pes- 
joca, care 
ă dar go- 
nnalizarea

Stadionul Tineretului ; 
foarte bun ; timp noros și 
ros ; spectatori aproximativ ____
Raport de cernere : 10-3. Rapor
tul șuturilor la poartă : 15-6 (pe 
spațiul porții : 2-1). Raportul
faulturilor comise : 15-23.

STEAGUL ROȘU : Adamoche 7 
— Hîrlab 6, Țucunel 5, Pescaru 6, 
Micloș 6 — Șerbânoiu 5 (min. 69 
Naghi 6), Cadar 6, Niță 5 (min. 
46 Mateescu 7) — lambor 6,

teren 
răco- 

8 000.

Ghergheli 6, GySrfi 6,
„U- CLUJ-NAPOCA î

7 — Porațchi 7, Pexa 8, 
Ciocan 8 — Mureșan 7, 
Damian 8 - Uifăleanu 8, 
Batacliu 7.

Arbitrajul : BUN ; la _____ _
C. Niculescu ; la linie : S. Ene 
(ambii din București) și I. Chili*» 
bar (Pitești).

Cartonașe galbene : Uifăleanu 
și Pescaru.

Trofeul Petschovschi : 9.
La tineret-speranțe : 1-2 (1-0).

Salomîr 
Matei 8, 
Anca 7,
Coca 8.

centru :

I ușierului S. Ene (balonul depă
șise limitele terenului).

în partea a doua a întilnirii, 
prin inirarea lui Mateescu în lo
cul lui Nițft, atacul stegarilor ca
pătă mai multă consistență și, 
după minute întregi de dominare 
teritorială, se părea că pînă la 
urmă ei vor obține victoria. Dar 
odată cu scurgerea minutelor, 
crește și starea de tensiune. Mij- 

fundașii 
ofensivă 
apărare, 

studenții 
în final

locașii și uneori chiar 
brașoveni se avintă în 
lăsind spatii libere în 
fapt de care au profitat 
și nu mult a lipsit ca _ ______
ei să obțină ambele puncte. In 
min. 82, Mureșan șutează puternic 
prin fața porții lui Adamache și 
Uifăleanu singur la 3 m se îm
piedică în minge. în min. 87 după 
o combinație cu Batacliu, Coca șu
tează din interiorul careului și 
mingea trece milimetric pe lingă 
poartă.

Gheorghe NERTEA

ȚIOS POLITEHNICA IAȘI 1(1)

JOC FRUMOS, VICTORIE MERITATA

ția ideală 
riind 
lțul 
mită 
îlor 
ii o 
t-1 pe N. 
ul galben 
i. Forcin- 
iă, și go- 
ecutat un 
ia stingă, 
ingea tri- 
ciorul Iui 
in plasă, 

k fost un 
îrtat pe- 
dar care 

in fel a- 
că acțiu- 
terenului. 
1 și oca- 
oarta lui 
(min. 30, 

e copilă-

din 
lung.
ner- 
care, 
serie

STEAUA *1(1)
rește de Costea sau compromise 
de șuturi (de trei ori !) în bară.

Formația oaspete acuză vădit 
presiunea ieșeană, așteaptă reve
derea cu vestiarul, dar, și după re
luare, va greși tactic, acceptînd 
dominarea în loc s-o liniștească, 
construind și ieșind și ea mai 
organizat la atac. Bucureștenii vor 
ieși la joc, se vor vedea mai des 
în jumătatea adversă în ultimul 
„sfert** al partidei și pentru că 
adversarul — istovit și necăjit 
la capătul unei presiuni ncîncunu- 
nată de gol — și-a pierdut încre
derea în ol. Și, astfel, prin a- 
ceastă remiză, Steaua cîștigă un 
punct, iar „Poli** Iași pierde un 
punct mare, care-i va aduce multă 
neliniște pînă la finalul întrecerii.

Gheorghe N1COLAESCU
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CLUJ-NAPOCA, 8 (prin telefon).
Probabil că timpul rece șl amenin

țarea ploii (sau, poate televizarea 
meciului de la Pitești), l-au făcut 
pe multi suporteri al feroviarilor să 
absenteze din tribunele stadionului 
de pe Dealul Gruia. El ar fi avut 
însă prilejul să asiste la o partidă 
interesantă, viu disputată, în care 
toti jucătorii întrebuințați au arun
cat totul în luptă, în cele din urmă, 
victoria a revenit formației gazdă, 
mult mal combativă. Clujenii au do
minat mal mult, el avind și cele 
mal numeroase ocazii de gol. Nu-i 
mal puțin adevărat că șl U.T.A. s-a 
prezentat mult schimbată in bine 
Iată de ultimul joc văzut de noi, cel 
pierdut la Craiova, în fata Univer
sității. Noua conducere tehnică a in
suflat jucătorilor mai multă hotărire 
în acțiuni, dorința obținerii unui re
zultat cit mai onorabil. Arădenii au 
pierdut azi în urma a două faze 
fixe : în min. 7, M. Brelan execută 
scurt o lovitură liberă de la aproxi
mativ 20 m, la ȚEGEAN, acesta, po
sesor al unui șut foarte puternic,

MECI MAI BUN DUPĂ PAUZĂ

trage cu sete, mingea străpunge zi
dul și se oprește în poarta lui Ior- 
gulescu ; 1—0. în min. 28, TRAN
DAFILON reușește egalarea, fructi
ficând o pasă de la Domide. In min. 
66, M. Bretan execută (de data asta) 
o lovitură de colț, LIJPU, venit în 
atac lovește balonul foarte puternic 
și lorgulescu, mascat, scoate balonul 
din plasă : 2—1.

Meciul a fost, așa cum am mai 
spus, deosebit de disputat din pri
mul șl pînă la ultimul minut. Poate 
că C.F.R. ar fi reușit o victorie mai 
clară dacă nu ar fi jucat crispat, 
nervos, datorită mizei meciului, dacă 
nu ar fi avut multe scăderi ale tem- 
po-ulul de joc.

Mircea TUDORAN

Stadion C.F.R, ; teren alunecos ; 
meciului ; î-----*------- ------
DAFILON (min. 28), 
șuturilor la poartă : 
comise : 12-16.

C.F.R. : Moldovan 8 - Lupu 9, Dragomir 7, Vlșan 8, Szăke 7 
Bretan 8, Țegean 8, Mihai 6 (min. 59 Soo '* “ “ “ ~ '

-- - . timp întunecos, a plpuot în dmineata 
spectatori aproximativ 6 000. Au înscris: ȚEGEAN (min. 7.) TRAN- 

no\ LUPU (min, 66). Raport de cornere : 9-0. Raportul 
21—8 (pe spațiul porții ; 6—3). Raportul faulturilor

Breton 8, Țegean 8, Mihai 
(min. 59 Adam 5).

U.T.A. : lorgulescu 9 —
6 (min. 71 Leac 7), Schepp 
Domide 9, Trandafilon 6.

Arbitrajul : FOARTE BUN ; la centru :

Birou 7. Kukla
5, Broșovschi 8

6)

7.

N.

M.
— Boca 7, Bacoș 8, Moga 6

Pojoni 8, 
Axente 5

Purima 8 — Bedea
(min. 73 Colnic 5),

Cursaru ; 
mian (ambii din Ploiești) și N. Petriceanu (București). 

Cartonașe galbene : Lupu și Broșovschi. 
Trofeul Petschovschi : 9.
La tineret-speranțe : 5-1 (2—0).

la linie : A. Da-

PITEȘTI, 8 (prin telefon).
Partida a început destul de 

calm și de curat, dar după primele 
20 de minute desfășurarea ei s-a 
schimbat substanțial, jocul deve
nind nu numai foarte disputat, 
dar — spre marea nemulțumire 
a publicului — și foarte urit, ex
cesiv de nervos și de dur. Cauza 
care a declanșat această neplă
cută evoluție a constituit-o, cre
dem, cele petrecute in min. 21. 
Atunci, Berneanu l-a faultat gro
solan pe Dobrin, care a și fost 
nevoit să iasă din joc. Primind, 
pe merit, un cartonaș galben, fun
dașul craiovean a avut apoi, față 
de arbitru, o ieșire necuviincioasă 
fiind eliminat de pe teren. După 
aceste nedorite 
a devenit (mal 
echipei oaspete) plin de durități, 
necesitind dese 
au dus la prelungirea primei re
prize cu 6 minute I în asemenea 
condiții, fotbal s-a văzut mai pu
țin, dar cîteva acțiuni de atac, 
atit de o parte cit și de cealaltă 
au fost — totuși — demne de re
ținut. Ne referim îndeosebi la 
aceea a piteștenilor, din min. 28, 
cînd, la șutul violent al lui Mus- 
tățea mingea a lovit bara. Dar 
și craiovenii, deși rămași în 10 
oameni, au contraatacat extrem de 
periculos, creîndu-și două exce
lente ocazii de gol (în min. 36, 
cînd la șutul puternic și surprin
zător al lui Marcu mingea a fost 
cu greu scoasă în corner de Ari- 
ciu și, în min. 38, cînd, după 
„bara“ lui Ștefănescu, balonul a

UNIV. CRAIOVA 1(0)

evenimente, jocul 
ales din partea

întreruperi, care

Stadion „1 Mai" ; teren îmbi
bat cu apă ; timp variabil ; 
spectatori, aproximativ 6 000. Au 
marcat : MUSTAȚEA (min. 48 din 
penalty ți min. 61), respectiv 
OBLEMENCO (min. 81). Raport 
de cornere : 8—3, Raportul șutu
rilor la poartă : 19-10 (pe spa
țiul porții : 6—3). Raportul faultu
rilor comise : 21-20.

F. C. ARGEȘ : Ariclu 7 (min. 
68 Stan 6) — Zamfir 7, Dumi
trescu 8, Olteanu 6, Ivan 7 — 
Mustățea 9, M. Popescu 8 —
Troi 7, Dobrin 7 (min. 22 Doru 
Popescu 6), Radu II 6, Jercan 6,

UNIVERSITATEA : Purcaru 8 - 
Negrilâ 6, Bâdin 6, Desetnicu 6 
(pentru faulturi), Berneanu 5 — 
Bălăci 6 (min. 66 Niculescu 6), 
Ciupitu 7, Ștefănescu 6 — Crițan 
6 (min. 72 Câmâtaru 6), Oble- 
menco 7, Marcu 6.

Arbitrajul : FOARTE BUN ; la 
centru : C. Petrec ; la linie : C. 
Bizinichi (ambii din București) și 
Tr. Moarcăș (Brașov).

Cartonașe galbene : Berneanu, 
Radu II, Deselnlcu, Bădin.

Cartonașe roșii s Berneanu, 
Radu II.

Trofeul Petschovschi t 8.
la tineret-speranțe 2—2 (2-0).

DINAMO
POLI TIMIȘOARA 2(0)

Liderul clasamentului și forma
ția timișoreană s-au complăcut 
ieri într-un joc calm, lent, cu 
aspect general mai curînd de meci 
amical dccit de intîlnire de cam
pionat, pe puncte. Puncte pe ca
re, de altfel, și le-au și împărțit 
pînă la urmă, dar ceea ce au ofe
rit jucătorii, ca spectacol fotba
listic, a fost sub nivelul preten
țiilor tribunelor, 
samblu a celor 
mănind cu un 
(prematură !).

Dinamoviștii au jucat mai vigu
ros, doar în prima repriză, pe ca
re (după „capul** lui Dobrău, din 
min. 20, la care Jivan a intervenit 
excepțional, și ratarea lui Custov, 
de la 4 m, în min. 29) au și ter
minat-o în avantaj, grație golului 
înscris în min. 34 : Ia un contra
atac, Nunweiller a pasat, în mar
ginea careului, lui ZAMFIR, aces
ta a driblat scurt și a șutat cu 
stîngul, jos Ia colț : 1—0. In ulti
mul minut al reprizei, Dembrov- 
schi a fost pe punctul de a egala, 
dar șutul său, din cădere, a 
„ șters“ bara în exterior.

Ceea ce n-a reușit același Dem- 
brovschi nici în min. 60 (cînd 
Sătmăreanu II a respins de pe 
linia porții) avea să obțină AN
GHEL, trei minute mai tîrziu, la

evoluția de an- 
douâ echipe se- 

meci de vacanță

DOAR AMBIȚIA
9

primul corner, iar în min. 43 Săl- 
ceanu a trimis un șut-centrare, 
rezolvat de Ion Gabriel.

După pauză, meciul a fost mai 
echilibrat, însă, gălățenii s-au do
vedit din nou fragili în atac. în 
min. 62 scorul a devenit 2—0 : 
Ia un atac pe partea dreaptă,

De fapt, raportul șuturilor și al 
cornerelor este edificator. în pri
ma repriză, după ce Roznai (min. 
7) și Tonca (min. 8) ratează, gaz
dele deschid scorul, destul de re
pede, în min. 10 : Stoker ii pa
sează lui Tonca, care îl lansează 
în adincime pe ROZNAI, și a- 
cesta, cu un șut pe jos, la colț, 
înscrie. întreaga repriză va fi a 
Jiului, care domină categoric, dar 
„la 16“ m atacanții săi au pier
dut situații bune (de vină fiind 
și mocirla din preajma careului). 
Oaspeții aproape că nu au contat 
în atac. In min. 25, ci au obținut

Stadion Valea Domanului ; te
ren alunecos ; timp ploios ; spec
tatori, aproximativ 6 000. Au mar
cat: OLOGEANU (min. 25), A- 
TODIRESEI (min. 27 și 45). FLO
REA (min. 53). FILIPESCU (min. 
58). LUCACI (min. 52). Raport de 
cornere : 6—1. Raportul șuturilor
la poartă : 22—12 (pe spațiul
porții : 11-5). Raportul faulturilor 
comise : 10—11.

F.C.M. REȘIȚA : llieș 8 - Pi- 
gulea 8, Ologeanu 8, Hergane 7, 
Fiiipescu 7 — Pușcaș 7 (min. 67 
Roșea 7), Beldeanu 8, Bora 7 
(min. 64 Căprioru 7) — Atodiresei 
9. Nestorovici 7, Florea 8.

OLIMPIA ------ 
58 Pusztai 
Bigan 7, 
Kaiser 7. 
Gherine 5, 
lancu 5).

Arbitrajul î FOARTE BUN ; 
centru : C. Ghiță ; la linie : 
Braun (ambii din Brașov) și 
Leca (Brăila).

Cartonașe galbene : Hațeganu, 
Bocșb, Both I.

Trofeul Petschovschi : 9. 
La tineret-speranțe : 2-0

Stadion Jiul ; teren desfundat; 
timp ploios, frig și vînt ; spec
tatori, aproximativ 2 500. Au 
marcat : ROZNAI (min. 10) și
MULȚESCU (min. 62 din 11 m). 
Raport de cornere î 15—2. Rapor
tul șuturilor la poarta : 15—2 (pe 
spațiul porții : 8-2). Raportul
faulturilor comise : 13-12.

JIUL î Ion Gabriel 7 (min. 78 
Homan) — Nițu 7, Nonca 8, Sto
ker 7, Dodu 8 
bardi 8 
țescu 8 — 
Fildiroiu 5.

____ _ Naghi 9, Li-
(min. 70 Mușat 7), Mul- 

Ologu 6, Roznal 5.

GALAȚI : Hagioglu 8

ÎMPĂRȚIREA PUNCTELOR, ECHITABILA
o fază ieșită din comun : toată 
apărarea lui Dinamo s-a oprit, la 
o minge lungă, care ieșea afară; 
portarul Ștefan a părăsit poarta, 
pentru a proteja ieșirea balonu
lui, dar s-a oprit lingă linia de 
fund ; Anghel a insistat, a recu
perat mingea și apoi a trimis-o in 
poarta goală !

La acest scor de 1—1, echipele 
par mulțumite, interesul lor pen
tru joc scade vizibil. Iată însă că 
in min. 88, COTEC, șutează prin 
surprindere din marginea careu
lui și înscrie jos, la colț : 2—I. 
Abia pusă la centru, mingea ajun
ge în careul oaspeților, Dinamo 
obține un corner și, cu o lovitură 
de cap, RADU NUNWEILLER e- 
galcază.

Față de aspectul partidei, 
zultat echitabil, dar evoluția 
lor două formalii a fost mult 
așteptări.

re- 
ce- 
sub

Radu URZICEANU

: Bathori I 5 (min. 
7) — Filip 5, Agiu 
Bocșa 5 — Naom 
Both I 6 — Lucacl 
Hațegonu 5 (min.

cuit cu Pusztai) 
colo, seria de 
sfîrșit și încep

: 5—1. 
goluri 
ratările !

6. 
6. 
6.
46

la 
C.
T.

(2-0).

aici în-De 
reșițene ia

Mihai IONESCU

F. C.
Haiduc 6, Marian 6, Stoicescu 7, 
Nedelcu I 7 — Morohai 6, Co- 
dreanu 5, Dumitriu 11! 6 (min. 
83 Pantazis) — Sălceanu 6, Ne
delcu II 5, Ion Ionica 5.

Arbitrajul : FOARTE BUN ; la 
centru : C.
M. Popescu 
București).

Cartonașe 
Cartonașe _ .
Trofeul Petschovschi : 8.
La tineret-speranțe 2-1 (2-0). 

Meciul s-a jucat ta Aninoasa.

Bârbulescu ; la linie: 
și M. Tudor (toți din

galbene : Nedelcu I. 
roții : Nedelcu ll.

Nifu a trimis cu capul spre poartă, 
Morohai a intervenit, dar a atins 
mingea cu mina și arbitrul, foarte 
aproape de fază, a dictat 11 m, 
transformat precis de MULȚESCU. 
Gălățenii protestează și după exe
cutarea loviturii, Nedelcu II a- 
runcă mingea spre arbitru și acest 
gest îi atrage i ” 
va rămine 2—0, 
pauză, atacanții 
foarte slab, iar 
marcă la cîteva

eliminarea. Scorul 
, pentru că, după 

Jiului evoluează 
Hagioglu se re
cent rări.

Constantin ALEXE

Stadion Dinamo ; teren alune- I cos ; timp noros, rece specta- 
• tori, aproximativ 7 000. 

cat : ZAMFIR (min. 34), 
WEILLER (min. 89), 
(min. 63), COTEC (min. 
port de cornere : 7—7.
șuturilor la poartă : 22—12 
spațiul porții : 13-6). “
faulturilor comise : 7—7.

DINAMO : Ștefan 6 
ran 7, G. Sandu 7, 
nu I! 8, Deleanu 8 — 
Dobrău 6 — Lucescu 6, 
R. Nunweiller 6, Custov 
80 Augustin).

POLITEHNICA : Jivan
Popa 6. Crîngașu 7, Arnăutu 7» 
Maier 6 — Mehedințu 7, Cotec 6, 
Dembrovschi 7 — Anghel 6, Daș- 
cu 5 (min. 57 Istrătescu 6), Pe
trescu 6.

Arbitrajul : FOARTE BUN ; 
centru : I. Rus (Tg. Mureș) ; 
linie : T. Andrei (Sibiu) și I Marian (Sighișoara).

Trofeul Petschovschi : 9.

La tineret-speranțe s.3-0 (1-0)

DIVIZIA B
SERIA I

METALUL 
2-3 (0-2). 
(min. 52),

PLOPENI - S. C. BACAU
Autorii golurilor : Georgescu 

,. Dincuțâ (min. 57), respectiv 
Botez (min. 10) și Pană (min. 18, — 
(P. Pâunescu, coresp.)

RELONUL SÂVINEȘTI - C.S.M. 
CEAVA 3-0 (2-0). Au _____ _
(min. 21, 79) și Dobrescu (min. 40). 
Toma, coresp.)

OȚELUL GALAȚI - C.S.U. GALAȚ| 
(1-0). Au înscris : Bezman (min. 4), 
pectiv Marinescu (min. 87, 88). (D. 
dea, coresp.)

CHIMIA BRĂILA - CEAHLĂUL 
NEAMȚ 2—0 (1—0). Au marcat : lonescu 
(min. 15) și Telegraf (min. 84). (D. Cris- 
tache, coresp.)

ȘTIINȚA BACAU - CELULOZA CĂLĂ
RAȘI 4—0 (1-0). Autorii golurilor : Je-
lescu (min. 6), Ciocoiu (min. 43, 62, 70 
din 11 m). In min. 41 Tănăsescu (Știin
ța) a fost eliminat pentru joc periculos. 
(Gh. Dalban, coresp.)

UNIREA FOCȘANI - GLORIA BUZĂU 
1-0 (0-0). Unicul gol a fost realizat de 
Negrea (min. 53). (Al. Sîrbu, coresp.)

S. C. TULCEA - PROGRESUL BRĂILA 
0-0.

PETROLUL PLOIEȘTI - CONSTRUCTO
RUL GALAȚI 1-0 (0-0). Unicul gol o 
fost marcat de Zamfir (min. 65). (A. Va- 
silescu, coresp.)

C.F.R. PAȘCANI - FORESTA FĂLTI
CENI 5-0 (1-0). Autorii golurilor : Apos
tol (min. 14, 60, 63 din 11 m, 68) și 
Cîrstoiu (min. 57, autogol). (C. Erfea, co
resp.)

marcat :

75)

SU- 
Bera 

. (R.

1-2
res-
Ai-

P.

Au mar-
R. NUN- 

ANGHEL 
88). Ra- 
Raportu| 

(pe 
Raportul

— Che-
Sătmârea-

Dinu 6,
Zamfir 6, 
6 (min.

ia
S.

ETAPA
SERIA a II-a

RAPID

DINAMO SLATINA - AUTOBUZUL 
BUCUREȘTI 3—2 (3—0). Au marcat : Du
mitru (min. 17), Pană (min. 23, 34), res
pectiv Florea (min. 60), Bujor (min. 72). 
(D. Mihail, coresp.)

AUTOMATICA ALEXANDRIA 
BUCUREȘTI 0-0.

METALUL MIJA - C. S. TIRGOVIȘTE 2-0 
(1—0). Au înscris : Georgescu (min. 20) 
și Petre (min. 75). (C. Cosma, coresp.)

C.S.U. BRAȘOV - TRACTORUL BRA
ȘOV 0—1 (0—0). Unicul gol a fost reali
zat de Oancea (min. 84). (C. Gruia, co
resp. județean)

Ș. N. OLTENIȚA - METALUL DRO
BETA TR. SEVERIN 2-0 (1-0). Autorii go
lurilor : Rateu (min. 27) și Răducanu 
(min. 49). (V. Țugui, coresp.)

ELECTROPUTERE CRAIOVA - PRO
GRESUL BUCUREȘTI 3-1 (1-0). Au mar
cat : Călin (min. 35), Cîrțu (min. 55, 
65), respectiv Badea (min. 77), (V. Po- 
povici, coresp.)

METALUL BUCUREȘTI - METROM 
BRAȘOV 2-2 (1-2). Autorii golurilor :
Georgescu (min. 6), Nica (min. 62) pen
tru Metalul, Ferencz (min. 2) si Furnică 
(min. 43) pentru Metrom. (I. Vasile)

VOINȚA BUCUREȘTI - OLTUL 
GHEORGHE 5-0 (2-0). Au înscris : 
tache (min. 32, 69, 88 din 11 m) și 
ciu (min. 12, 57). (P. Peana)

GAZ METAN MEDIAȘ - FLACĂRA 
RENI 3-1 (0—1). Au marcat :
(min. 52 și 67, ambele din 11 m), Bo- 
boloț (min. 88), respectiv Toma (min. 2). 
(Z. Rîțnoveanu, coresp.)

SF. 
Cos- 

Dan-

MO-
Moraru

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9. 

10. 
11. 
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

S. C, BACAU 
Progresul Brăila 
Gloria Buzău 
Ceahlăul P. Neamț 
Petrolul Ploiești 
C.S.U. Galati 
Metalul Plopeni 
Constr. Galați 
Celuloza Călărași 
C.F.R. Pașcani 
S. C. Tulcea 
C.S.M. ‘ 
Știința 
Unirea 
Foresta 
Chimia 
Oțelul 
Relonul

Suceava 
Bacău 
Focșani 
Fălticeni 
Brâila 
Galați 
Sâvinești

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

18
16
15
14
13
13
12
10
13
13
10
12
11
10
13
9
8
8

8
8
6
6
6

73-37
60-36
45-28
36- 31
38- 36
51-34
34-34
42-33
37- 38
39- 36
31-33
40- 48
21-24

4
8
9

10
11
12
11
10
13
14
11
13
13
12 32-43
16 35-60
13 27-41
17 35-47
21 29-66

44
38
36
34
32
31
31
30
30
29
29
29
28
28
27
26
21
17

1. RAPID BUC.
2. Progresul Buc.
3. C. S. Tirgoviște
4. Melolul Buc.
5. Electroputere Cv.
6. Gaz metan Medio,
7. Dinamo Slatina
8. Voința Buc.
9. Metrom Brașov

10. Autobuzul Buc. 
$. N. Oltenița 
Tractorul Brașov 
Metalul Mija 
Flacăra Moreni 
Automatica Alez.

11. 
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

18
15
15
14
13
14
13
12
10
11
12

7
10
4
3
9
5
6
8 
1 
8 
5 
1

ETAPA VIITOARE (15 iunie) : Celuloza 
Călărași — C.S.U. Galați (1—1), Ceah
lăul P. Neamț — Gloria Buzău (0—3), 
Știința Bacău — Unirea Focșani _ (0—1), 
Progresul Brăila — Relonul Sâvinești 
(0—1), Oțelul Galați — Metalul Plopeni 
(0—2), C.F.R. Pașcani — Chimia Brăila 
(0—4), S. C. Tulcea — Foresta Fălticeni 
(2—0), C.S.M- Suceava — Petrotul Plo
iești (0—1), Constructorul Galați — S. C. 
Bacău (1-2),

revenit la Bădin, dar acesta a ezi
tat și a lost deposedat in ultimă 
instanță).

După reluare, în urma energi
cei intervenții de la pauză a ob
servatorului federal, ttrirjman 
Braun-Bogdan, jocul s-a mai cal
mat și a crescut evident în calitate. 
Pileșlenii au deschis repede scorul 
(min. 48), prin MUSTATEA, care 
a transformat un penalty just a- 
cordat in urma faultului in careu 
asupra lui Jercan. Acest avantaj 
va crește in min. 61, la centrarea 
lui Jercan, pe care tot MUSTA
TEA a lructificat-o cu promptitu
dine printr-o frumoasă exeeuȘie și 
un șut fără speranță pentru 
Furcaru.

Pe fondul dominării gazdelor, 
craiovenii au continuat însă să fo
losească orice posibilitate de con
traatac și, in min. 81, la un fault 
asupra lui Căm&taru, OBLE
MENCO a executat splendid lovi
tura liberă de la peste 20 ni, în
scriind cel dc-al 150-lea gol al 
său in campionat. în finalul a- 
cestei partide, încheiată cu victo
ria meritată a piteștenilor, a mai 
fost de notat însă un lucru neplă
cut și anume eliminarea lui Radu 
II pentru un fault mai tare asu
pra lui Bădin (el mai avusese un 
cartonaș galben acordat în prima 
repriză).

Constantin FIRANESCU

A XXX-n
SERIA a IlI-a

CORVINUL HUNEDOARA - METALUR
GISTUL CUGIR 2-2 (1-1). Au înscris : 
Schiopu (min. 22, 66) pentru Corvinul, 
Floare (min. 31) și Tiptea (min. 81) 
pentru Metalurgistul. (I. Vlad, coresp.)

MINERUL BAIA SPRIE - C.F.R TIMI
ȘOARA 2—1 (1—0). Autorii golurijor :
Nistor (min. 43), Dima (min. 66), res
pectiv Katoni (min. 81). (Al. Domuțo, 
coresp,)

IND. SIRMEI C. TURZII - VULTURH 
TEXTILA LUGOJ 4-0 (2-0). Au înscris : 
Vesa (min. 12, 35), Pripici (min. 74) și 
Lorinț (min. 83). (P. Tonea, coresp.)

U. M. TIMIȘOARA - MINERUL ANINA 
2—1 (2-0). Au marcat : Roșu (min. 20), 
Belanov (min. 22), respectiv Stoișin (min. 
75). (P. Arcan, coresp. județean)

MINERUL MOLDOVA NOUA - ME
TALUL AIUD 6-0 (2-0). Autorii golurilor ; 
Stanică (min. 5 din 11 m), Stoia (min. 
35, 79), Vizitiu (min. 80, 87) și Gutuie 
(min. 83). (P. Simandan, coresp.)

F. C. BIHOR - ARIEȘUL TURDA 3-1 
0-0). Au înscris : Kun II (min. 10), E. 
Naghi (min. 79), Florescu (min. 85), res
pectiv Culda (min. 80). (I. Ghișa, co
resp. județean)

MUREȘUL DEVA - MINERUL BAIA 
MARE 2-0 (1—0). Au marcat : Gruber
(min. 5) și Uilecan (min. 63). (I. Simion, 
coresp.)

RAPID ARAD - ȘOIMII SIBIU 2-1 
(1—0). Autorii golurilor : Gal (min. 7), 
Dodeanu (min. 81 din 11 m), respectiv 
Oprea (min. 73). In min. 87, Mihăilă 
(Șoimii) a fost eliminat pentru injurii 
aduse arbitrului. (I. Ioana, coresp.)

VICTORIA CĂREI - VICTORIA CĂLAN
4—1 (3—0). Au înscris : Naghi (min. 12,
32, 42), Loșonschi (min. 79), respectiv
Mercea (min. 90). (T. Silaghi, coresp.)

1. F. C. BIHOR 30 21 5 4 59-21 47
2. Șoimii Sibiu 30 17 4 9 51-23 38
3. Minerul Baia Mare 30 14 9 7 43-21 37
4. Corvinul Huned. 30 16 2 12 52-33 34
5. Metalurgistul Cugir 30 13 8 11 38-34 32
6. Mureșul Deva 30 13 5 12 44-46 31
7. Victoria Cărei 30 14 2 14 45-39 30
8. U. M. Timișoara 30 13 3 14 44-38 29
9. Arieșul Turda 30 14 1 15 38-38 29

10. Min. Moldova N. 30 11 7 12 31-33 29
11. Ind. sirmei C. T. 30 13 3 14 37-44 29
12. Rapid Arad 30 13 2 15 43-42 28
13. C.F.R. Timișoara 30 13 1 16 50-50 27
14. Minerul Baia Sprie 30 11 5 14 36-42 23
15. Victoria Călan 30 12 3 15 31-62 27
16. Vulturii T. Lugoj 

Minerul Anina
38 9 7 14 32-47 ftfl

17. 30 ie 3 17 33-60 23
18. Metalul Aiud 30 6 8 18 25-59 18

44
40
36
35
31
31
30
30
29
29
29

4
5
9
9

12
13
13
12
11
12
13
13
13
13
13
15
15

50-17 
41-22 
44-31 
44-29
39- 35
40- 45 
44-37 
34-34 
28-27 
34-34
25- 35
37-41 28
26- 35 “ 
31-41 
21-29 
31-42 
31-41

17 32-57
Rapid 

..Me
talul Mija — Tractorul Brașov (0-2), Pro
gresul București — Metalul Drobeta Tr. 
Severin (0-3), Oltul Sf. Gheorghe - Me
talul București (1-3), Autobuzul Bucu
rești — Gaz metan Mediaș (2—2), Metrom 
Brașov — Dinamo Slatina (0—1), Flacăra 
Moreni - Ș. N. Oltenița (0-1), C.S.U. 
Brașov — Voința București (3—0), Electro- 
putere Craiova — Automatica Alexandria 
0-0).

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30 11
30
30

__________ 30
Met. Drobeta Tr. Sv. 30
C.S.U. Brașov 30

11
10
9
8

_____ _______ 7
Oltul Sf. Gheorghe 30 9

8
10

6
7
5
3
4
6
9
7
5
6
6
7
8
7
8
4

ETAPA VIITOARE (15 iunie) i
București - C. S. Tirgoviște (1-1).

28 
27 
26
23
22
22

ETAPA VIITOARE (15 iunie) i U. M. Ti- 
mișoora — Corvinul Hunedoara (0—3). 
Minerul Boia Mare - Victoria Cărei 
(0-2), Mureșul Deva - Iad. iirmei C. 
Turzii (1-1), Minerul Moldova Nouă - 
Rapid Arad (0-0). Arieșul Turda - Șoi
mii Sibiu (0-3), Minerul Anina - Vul
turii Textila Lugoj (1-1), Metalurgistul 
Cugrr — Minerul Baia Sprie (0—1). F. C. 
Bihor — Victoria Călan (0—1), Metolul 
Aiud - C.F.R. Timișoara (1-1).



AZI, START ÎN COMPETIȚIA 
INTERNAȚIONALĂ DE SHEET 
„MARELE PREMIU CARPATI"

Specialiști ai armelor cu alice 
din șapte țări : U.R.S.S., Ceho
slovacia, Ungaria, Spania, Italia, 
Turcia și România (talcriștii cu
banezi nu sosiseră pînă aseară) 
vor începe azi o pasionantă între
cere în cadrul „Marelui premiu 
Carpati". Vor lua parte 57 de 
taleriști (27 de skeetiști și 30 la 
trap) cuprinzind trăgători valoroși 
de peste hotare cum sint ceho
slovacul Panacek, sovieticul Ma- 
loian, maghiarul Bondor, românii 
Sencovici. Iurcenco la skeet sau 
spaniolii Valduvi, Sancho, Bladas. 
italianul Bonsignore, I’utz (Unga
ria), Andrei Marinescu (România) 
Ia trap (talere aruncate din șanț). 
De altfel, toți aceștia ca și alți 
concurcnți s-au antrenat ieri 
pe ploaie, la Poligonul Tunari,

In legătură cu competiția care 
se va desfășura timp de patru 
zile, antrenorul federal George 
l'lorescu ne-a declarat :

„Participarea mai numeroasă 
și valoroasă la această a VIII-a 
ediție comparativ cu cele prece
dente subliniază creșterea presti
giului nostru organizatoric, iar 
noile amenajări aduse poligonu
lui vor asigura, fără îndoială, cele 
mai bune condiții de concurs. De 
asemenea, faptul că se va trage 
numai pe standurile nr. 1 și 2 
unde vizibilitatea este excelentă 
ne face să credem că vor fi ob
ținute rezultate ridicate. Cit pri
vește loturile noastre, alcătuite în 
exclusivitate din elemente tinere, 
ele s-au pregătit bine și sperăm 
într-o evoluție frumoasă".

Astăzi, la ora 8,15 va avea loc 
festivitatea de deschidere, iar de 
la ora 9 se va disputa manșa întîi 
la skeet (100 t), seniori și juniori, 
întreaga probă include 200 t, pro
gramate în două manșe, iar clasa
mentele vor fi numai individuale.

c. E. DE BASCHET MASCULIN

ÎN PRIMUL MECI,
ROMÂNIA - GRECIA 71-61

Aseară, echipa noastră a pierdut în fața Spaniei: 66-96
RIJEKA, 8 (prin telefon). — Au 

început întrecerile celei de a 19-a 
ediții a campionatului european do 
baschet masculin. In primul joc al 
grupei C, selecționata României a 
terminat învingătoare în fața forma
ției Greciei cu 71—61 (39—27). Bas- 
chetbaliștii români au avut, aproape 
în permanență, un avantaj de 10— 
15, obținînd o meritată revanșă pen
tru înfrîngerea suferită în fața spor
tivilor greci, în luna mai, la Hagen, 
Echipa țării noastre s-a descurcat

C. E. FEMININE DE BASCHET ’76 
LA CLERMONT FERRAND

PARIS, 8 (Agerpres). — Cea de a 
15-a ediție a campionatelor europene 
feminine de baschet se va desfășura 
anul viitor în Franța între 20—29 
mai. întrecerile din grupe vor avea 
loc la Moulins, Vichy și Mont Dore, 
iar turneul final la Clermont Fer
rand.

destul de bine în prima repriză în 
fața „zonei" adverse, iar după pauză 
a rezistat cu succes în fața încercă
rilor de presing ale adversarilor. 
Diaconescu s-a dovedit un bun coor
donator. Cernat și Popa, cei mai 
eficace jucători, iar Novac a adus 
un aport însemnat în defensivă, ne- 
utralizîndu-1 practic pe Goumas, 
principalul realizator al sportivilor 
greci. Punctele echipei române au 
fost înscrise de Cernat 23, Popa 
18, Novac 10, Oczelak 10, Diaconescu 
8 șl Pîrșu 2. Din formația adversă, 
principalii realizatori : Kastrinakis 
18, Kondos 12, Goumas 11 și Koro- 
neos 8 Au arbitrat Bay (Canada) șl 
Davidian (U.R.S.S.).

Alte rezultate : Spania — Bulga
ria 85—74 (35—40) în grupa C ; Ita
lia — Turcia 83—65 (36—39) și iugo
slavia — Olanda 102—76 (47—36) în
grupa A ; Cehoslovacia — Israel 
86—85 (40—29) și U.R.S.S. — Polonia 
79—72 (35—38) în grupa B. Duminică 
seara. Spania a învins România cu 
96—66 (45—30), Italia—Olanda 69—64,
U.R.S.S.—Cehoslovacia 91—81, Bulga
ria—Grecia 81—71.

POPICARII ROMÂNI VICTORIOȘI 
ÎN ÎNTÎLNIREA AMICALĂ 

CU ECHIPELE IUGOSLAVIEI
Pe arena Hidromecanica din Bra

șov s-au întîlnit într-o dublă partir 
dă amicală reprezentativele de po
pice ale României și Iugoslaviei. Po
picarii români, evoluînd foarte bina,’ 
au cîștlgat atît jocurile pe echipe, la 
bărbați și femei, cit și turneul in
dividual. La bărbați scorul a fost 
5508—5365 p d in favoarea echipei ță
rii noastre, iar la femei 2614—2467 p d 
pentru selecționata română. Compo
nent reprezentativelor noastre au 
obținut următoarele rezultate (în or
dinea intrării pe piste) : I. Băiaș 
898, I. Bice 952, Al. Cătineanu 912, 
Gh. Silvestru 907, P. Purge 919 șl
1. Tismănar 920, respectiv Mariana 
Constantin 448, Ana Petrescu 456, 
Margareta Cătineanu 429, Elena Tran
dafir 415, Ana Janosi 451 și Florica 
Neguțoiu 415. Din echipele oaspete 
cele mai mari punctaje le-au reali
zat M. Sterjaz, fostul campion mon
dial, 939 și actualul campion al lu
mii, N. Dragas 914, iar la femei 
Eva Ludvig 421 și Tesika Kristof 
414. Pe primele locuri în turneul in
dividual s-au clasat — la bărbați : 1, 
Gh. Silvestru 948 p d, 2. I. Tismă
nar 934 p d, 3. N. Dragas 933 p d : 
Ia femei : 1. Ana Petrescu 465 p d,
2. Ana Janosi 442 p d. 3. Mariana 
Constantin 437 p d, 4. Vera Raklta 
(Iugoslavia) 424 p d.

C. GRUIA — coresp. județean

CAMPIONATELE EUROPENE DE BOX
(Urmare din pan. 1)

stingă, dublate uneori de eroșee de 
dreapta, care, au stînjenit tentati
vele de atac (prea statice) ale ad
versarului său. Mai lucid și mai 
rațional in ring, exploatind foarte 
bine fiecare moment favorabil, el 
a lovit mai mult, răspunzînd cu 
promptitudine la fiecare atac al lui 
Zasîpko. în ciuda cursului general 
a! meciului, care nu punea nici o 
ctipă sub somnul întrebării supe
rioritatea lui Gruescu. o fragila 
majoritate (3—-2) a judecătorilor 
t-a acordat victoria boxerului so
vietic. Ovațiile publicului adresate 
pUgilijițului român au compensat 
in buna parte amărăciunea lui 
Gruescu. care a fost adevăratul în
vingător al acestui meci.

In sfirșit, in cadrul categoriei se- 
mimijlocie a urcat ringul și cel 
de-al treilea reprezentant al nos
tru Victor Zilberman, considerat a 
fi favoritul întilnirii cu finlande
zul M. Kalevi. în prima repriză, 
Zilberman își face Ioc prin garda 
inversă a finlandezului, lucrînd in
sistent la stomac și cu directe la 
figură. Din păcate, încă de la în
ceputul rundului doi Zilberman 
caută numai lovitura decisivă. Ast
fel, finlandezul are ocazia să se 
distingă, punctînd de la distanță, 
acumulind un serios avantaj. Era 
evident în ultimul rund că Zilber
man este lipsit de forțele necesare 
pentru a susține această finală cu 
un adversar mai tînăr. mai proas
păt și mai activ. Deci, victorie 
(5—0) a finlandezului.

Astfel, bilanțul medaliilor se 
prezintă în felul următor : I. 
U.R.S.S. — 9. II. România și Un
garia — 6, III. Polonia 5.

REMUS COZMA MIRCEA TONE MIRCEA SIMON

REZULTATE FINALE
SEMIMUSCA : ______ ________ , ..... ____ ____ ______ ,
1. ALEKSANDR TKACENKO (U.R.S.S.) — campion al Europei ; 2. E.

Rodriguez (Spania), 3. O. Godo (Ungaria) și REMUS COZMA (România).

A. Tkacenko (U.R.S.S.) b.p. E. Rodrîguex (Spania).

$

La Roland Garros
NĂSTASE ÎNVINS DE PANATTA !

CONCURSUL DE CĂLĂRIE 

DE LA VARȘOVIA
La Varșovia a început un mare 

concurs de călărie, Ia care participă 
sportivi din Franța. România. U.R.S.S. 
Cehoslovacia, R. D. Germană, R. F. 
Germania și Polonia.

In proba de precizie (14 obstacole), 
pe ptimul loc s-a clasat concuren
tul român Alexandru Bozan (pe ca
lul Călin), urmat de Dikhoff (R.F.G.), 
Bobik (Polonia). Kroncnberger 
(R.F.G.), Hartman (Polonia), Jebrov- 
ski (U.R.S.S.). Parot (Franța), Kva
ta! (Cehoslovacia).

MUSCA : V. Zasîpko (U.R.S.S.) b.p. C. Gruescu (România).
1. VIACESLAV ZASÎPKO (U.R.S.S.) - campion al Europei, 2.

TlN GRUESCU (România), 3. G. Magry (Anglia) șî S. CTrbon (Ungaria). 
COCOȘ î V. Ribakov (U.R.S.S.) b.p. T. Andrejkowski (Bulgaria).
1. VALERI RIBAKOV (U.R.S.S.) — campion al Europei, 2. T. Andrejkowski 

(Bulgaria), 3. J. Piskacz (Cehoslovacia) și MIRCEA TONE (România).
PANĂ : T. Badari (Ungaria) b.p. B. Ristici (Iugoslavia).
1.TIBOR BADARI (Ungaria) - campion al Europei, 2. B. Ristici (Iugo

slavia), 3.G. Cowdell (Anglia) șl F. Rubio (Spania).
SEMIUȘOARA . S. CUȚOV (România) b.ab. 3 V. Lvov (U.R.S.S ).
1. SIMION CUȚOV (România) — campion al Europei, 2. V. Lvov (U.R.S.S), 

R.' Tomczyk (Polonia) și A. Botos (Ungaria).
UȘOARA : V. Limasov (U.R.S.S.) b.p. J. Nagy (Ungaria).
1 VALERI LIMASOV (U.R.S.S.) - campion al Europei, 2. J. Nagy (Ungaria), 
U. Beyer (R.D.G.) și A. Hasany (Iugoslavia).
SEMIMIJLOCIE : M. Kalevi (Finlanda) b.p. V. Zilberman (România).
1 MARAJAMAA KALEVI (Finlanda) - campion al Europei, 2. VICTOR 

ZILBERMAN (România), 3. A. Rybicky (Polonia) și J. Botcker (Danemarca).
MIJLOCIE MICA : A. Rutkowsky (Polonia) b.p. V. Savcenko (U.R.S.S.).
1. ANDREJ RUTKOWSKY (Polonia) — campion al Europei, 2. Viktor Sav 

cenko (U.R.S.S.), 3. A. Dorfer (Austria) și I. Rapcsak (Ungaria).
MIJLOCIE: V. Lemeșev (U.R.S.S.) b.p. B. WittemBurg (R.D.G.).

1. VIACESLAV LEMEȘEV (U.R.S.S.) — campion al Europei, 2. B. Wit- 
temburg (R.D.G.) ,3. J. Kchuczarcyk (Polonia) și V. Tykva (Cehoslovacia).

SEMIGREA : A. Klimanov (U.R.S.S.) b.p. G. Stoimenov (Bulgaria). 
1.ANATOLI KLIMANOV (U.R.S.S.) — campion al Europei, 2. G.

menov (Bulgaria), 3. O. Sachse (R.D.G.) și R. Bisici (Iugoslavia), 
GREA : A. Biegalski (Polonia) b.p. V. Ulianici (U.R.S.S.).
1. ANDREJ BIEGALSKI (Polonia) — campion al Europei, 2. V. Ulianici 

(U.R.S.S), 3. MIRCEA SIMON (România) și G. McEwan (Anglia).

CONSTAN-

3.

3.

Stol»

«V

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT

TURNEUL DE VOLEI 
DE LA SOFIA

so;.;a. 8 (prin telefon). — In sala 
Universala (lin capitala Bulgariei 
s-a încheiat turneul internațional de 
volei masculin.

’n turneul pentru locurile 5—8, 
sim bălă reprezentativa României a
întîlnit formația Ungariei, de care 
a dispus cu 3-1 (6. 8.— 4. 8). Me
ciul a fost dominat de jucătorii ro
m-mi. chiar dacă în setul al treilea 
oi .ui 'ost depășiți de adversari. A ti
lt “'ori A. Dragan și FI. Balaiș- au 
t l-itreg lotul, sportivii români 
i ' ; 1 uperlori în toate compartl- 

*le. O prețioasă victorie a reali
zat, în cadrul aceluiași turneu, și 
ceai pa Iugoslaviei, care a depășit cu 
3-» (—12, 12, -ia, 13, 7) pe cea a 
K. D. Germane.

Rezultate din turneul pentru locu
rile 1—4 : Selecționata Moscovei — 
Cehoslovacia 3—0. Bulgaria—Cuba 3—2.

Duminică, în ultima zi a compe
tiției, formația României a întîlnit 
pe cea a R. D. Germane pe care a 
invins-o cu 3—1 (3, 9, —7, 10), la ca
pătul unui joc dominat în majorita- 
tatea timpului de voleibaliștii români, 
din rîndul cărora s-a remarcat tră
gătorul Dumănoiu. învingînd cu 3—1 
(13, 11. —13, 14) echipa Ungariei, vo
leibaliștii iugoslavi au ocupat locul 
al cincilea în clasamentul final, ei 
fiind urmați de reprezentativele Ro
mâniei, R, D. Germane șl Ungariei, 
în momentul relatării, partidele din 
turneul pentru locurile 1—4 erau in 
curs de desfășurare.

TOMA HRISTOV

ATLETISM • în cadrul campiona
telor R. D. Germane. R. Beilschmidt 
a obținut 2,20 m la săritura în înăl
țime, Straub a alergat 3 000 m în 
7 : 59,76. în concursul feminin : greu
tate — Adam 19,28 m ; disc — Hinz
man n 62,16 m ; 200 m - Maletzki 
23,15 ; 100 mg — Erhard 13,27 ; 800 m
— Hoffmeister 2 :02,2 • La Villa-
nova (Pennsylvania), englezul D. Jen
kins a alergat 440 y în 47.1 iar ir
landezul E. Coghlan a cîștlgat pro
ba de 1 milă (4 :01,2) înaintea lui 
M. Liquori (4 :02,5) • La Provo
(Utah), nigerianul Ch. Ehizuelen a 
obținut 8,20 m la lungime • Aus
triaca C. Kaser a stabilit două noi 
recorduri naționale — 11,3 la 100 m 
și 23,3 la 200 m • La Londra, cursa 
de 20 km marș a revenit mexicanu
lui D. Colin în 1 h 26 : 37,4.

CAIAC-CANOE • In cadrul rega
tei internaționale de la Vichy, spor
tivul român Ivan Patzaichin a cîștl
gat proba de canoe 6lmplu — 500 m 
cu timpul de 2:07,9 și s-a clasat pe 
locul doi în proba de canoe simplu
— 1000 m.

CICLISM • A 58-a ediție a Turu
lui Italiei s-a încheiat cu victoria 
tînărului rutier italian Fausto Berto- 
glio (25 ani), urmat de spaniolul Gal- 
dos la 41 sec., Gimondi la 6 :18, De 
Vlaeminck la 7 : 39. Ultima etapă, a 
21-a, cu sosirea în vlrful muntelui 
Stelvio (2 757 m), a revenit lui Fran
cisco Galdos, recunoscut ca un exce
lent cățărător, dar Bertoglio a sosit 
în același timp cu spaniolul, păs- 
trîndu-și tricoul roz pe care-1 îmbră
case după etapa a 14-a • Prima 
etapă a Turului Austriei (Viena — 
Feldbach. 175 km) a revenit rutie
rului sovietic L. Lihaciov în 
3 h 58 : 50. Pe locul doi s-a clasat 
cehoslovacul Ludek Kubias • Tu
rul Angliei s-a încheiat la Blackpool 
cu victoria suedezului Bernt Johans
son, urmat de Vondracek (Ceho
slovacia) la 52 sec., Filipsson (Suedia) 
la 1 : 08. Matusiak (Polonia) la 1 : 21 
• In Turul ciclist al Serbiei, după 5 
etape conduce Jerzy Bartoisic (Ceho-
slovacia) urmat de coechiperul său
Frantisek Kalisz la 5 sec.

I.UPTE a Sportivii români s-au
numărat printre protagoniștii <[■am-

pionatelor internaționale de lupte 
greco-romane ale R. F. Germania, 
desfășurate în localitatea Aschaffen
burg. Un frumos succes au repurtat 
Constantin Alex'andru și Gheorghe 
Ciobotaru, care au terminat învin
gători la categoriile 48 kg și, res
pectiv, 74 kg. Nicu Gingă (categoria 
52 kg) și ion Enache (categoria 82 
kg) s-au clasat pe locul doi, iar Ion 
Dullcă a ocupat locul trei, la cate
goria 57 kg.

NATATIE • Două recorduri mon
diale au fost stabilite in cadrul 
campionatelor de înot ale R. D. Ger
mane : prin Birgit Treiber — 200 m 
spate in 2 :16,10 șl Urlike Tauber — 
400 m mixt în 4 : 52,20. • La Mosco
va, Igor Melcenko a stabilit un nou 
record al U.R.S.S. la 200 m spate, 
cu 2 : 10,49. Aceeași probă. Ia femi
nin. a revenit Nadejadei Svatko cu 
2 :23,0. Proba masculină de 400 m 
mixt a fost cîștigată de A. Smirnov, 
cu 4 : 36,04.

ȘAH • Tn turneul feminin de la 
Piotrkow, după 10 runde se menține 
lideră Lidia Mulenko (U.R.S.S.) cu 
9 p. urmată de Margareta Perevoznic 
(România) 7>/8 p. Eva Karakas (Un
garia) 6 p (1). Perevoznic a pîștlgat 
la Olsson și a remizat la Karakas. 
• După 5 runde, în turneul la Porio- 
roz, în fruntea clasamentului se 
află Karpov (U.R.S.S.) si Velimiro- 
vici (Iugoslavia) cu cile 4 p. urmați 
de Gligorici. Liubojevici si Mariotti 
cu 3i/? p

TENIS DE MASA • Echipa Unga
riei și-a început turneul în Franța, 
evoluînd Ia Toulouse în compania 
selecționatei țării-gazdă. Jucătorii 
maghiari au obținut victoria cu sco
rul de 5—4. Cîteva rezultate : Jonyer 
— Purkart 2—0 : Secretin — Gergely 
2—0 ; Gergely — Helaine 2—0 : Se
cretin — Jonyer 2—1 ; Jonyer — He
laine 2—1.

TENIS • Meciul Franța — Italia, 
contînd ca semifinală a zonei euro
pene (grupa B) a ..Cupel Davis", se 
va desfășura între 20 și 22 iunie la 
Paris • în semifinalele turneului la 
Chichester (Anglia). Jimmy Connors 
a suferii o-surprinzătoare infrîngere. 
fiind eliminat cu 7—6. 6—1 de Bernie 
Milton.

PARIS, 8. — Ca și acum trei ani. 
în ediția din 1972 a turneului de la 
Roland. Garros, Hie N&stase nu poa
te trece de rezistența campionului 
italian Adriano Panatta, cedînd după 
patru seturi : 4—6, 6—3, 6—7,. 1—6 ! 
A fost o nouă surpriză înscrisă pe 
răbojul 16-imllor de finală ale pro
bei de simplu, din cadrul campio
natelor internaționale de tenis ale 
Franței. Năstase (favoritul nr. 4) 
părăsește întrecerea, ca și Orantes 
(nr. 2). învins este șl americanul 
Roscoe Tanner (nr. 5) cu 6—3, 3—6, 
4—6, 4—6 de către compatriotul său J. 
Anderson. In schimb, primul favo
rit, suedezul Bjorn Borg, continuă 
cu dezinvoltură. Vineri seara, el își 
sărbătorea împlinirea celor 19 ani, 
întrecînd cu 6—1, 6—1 pe maghiarul 
P. Szoke. Pentru ca, în continuare, 
să-1 învingă la scor asemănător pe 
cehoslovacul J. Ilrebec : 6—1, 6—1, 
6—1.

A fost eliminat și al doilea tenis- 
man român, Toma Ovici, care pier
de în turul doi, în fața tenismanu- 
lui francez Patrick Prolsy cu 6—7, 
0—6. In turul următor, Proisy este 
învins de neo-zcelandezul Onny Pa- 
run, cu 2—6, 7—6, 2—6, 4—6. Alte
rezultate din 16-imi : Vilas — Cano 
7—5, 6—4, 6—2 ; Kodes — Kronk 
6—3, 7—6, 6—3 ; Zugarelli — Dibley 
6—2, 6—4, 7—5 ; Alexander—Prajoux
6—1. 2—6, 7—5. 7—5 ; Jauffret — K. 
Johansson 1—6, 3—6,6—3,6—1, 6—4 ; 
Fillon — Franulovici 6—4, 6—4. 7—5: 
Gottfried — Taylor 6—0, 6—1. 7—5 : 
Ramirez — Barazzutti 4—6, 6—4, 
6—0, 6—1.

Au început șl întrecerile de dublu. 
Iile Năstase face pereche cu sovie
ticul Alexandr Metreveli, debutind 
cu o victorie : 6—4. 6—4 cu Moorc
— Pattison. In alte partide : Pinto 
Bravo, Prajoux — Sântei, Dawoud 
6—4. 6—3 : Fibak, Taroczy — Pilicl, 
Crealy 2—6. 6—1, 6—4 : Borg, Vilas
— Volkov, Kakulia 6—4, 6—2 : Oran
tes. Gisbert — Molina, Velasco 6—2, 
6—4.

S-au încheiat C. B de judo

PE ECHIPE, 
ROMÂNIA - LOCUL III
ISTANBUL, 8 (prin telefon), — 

Campionatele balcanice de judo 
au luat sfîrșit cu un frumos suc
ces al sportivilor români : trei 
titluri de campioni (din cele șase 
aflate tn dispută) și cinci locuri III. 
Iată clasamentele finale pe catego
rii de greutate : cat. ușoară : 1. Os
man Adnan (Turcia). 2. S. Topolnic 
(Iugoslavia). 3. Șt. Pop (România) și 
O. lavar (Turcia) ; cat. seinimijlo- 
cie : 1. Loghin I.azăr (România), 2. 
S. Yutevil (Iugoslavia). 3. C. Roman 
(România) și II. Ivanov (Bulgaria) ; 
cat. mijlocie : 1. Ionel Lazăr (Româ
nia), 2. E. Sylinnur (Turcia), 3. H. 
Velcev (Bulgaria) și S. Obadov (Iugo
slavia) ; cat. semigrea : 1. Gheorghe 
Nache (România), 2. H. Atanasov 
(Bulgaria). 3. A. Bajcetici și V. Pet- 
kovicl (Iugoslavia) ; cat. grea : 1. 
Vieceslav Kaprilevski (Bulgaria). 2. A. 
Luciei (Iugoslavia), 3. I. Codrea și 
Gh. Dumbravă (România). In com
petiția pe echipe titlul a revenit for
mației Iugoslaviei, care a dispus de 
Bulgaria cu 3—2, de Turcia cu 4—1 
și de România cu 2—0. Selecționata 
României, în celelalte două meciuri 
a întrecut Bulgaria cu 3—2 și a pier
dut cu 2—3 în fața formației țării 
gazde. în sfîrșit. Bulgaria a depă
șit cu 4—1 pe Turcia. Clasamentul : 
1. Iugoslavia, 2. Bulgaria, 3. Româ
nia, 4. Turcia.

I
9-12
9-15

Tn proba feminină, cuplul român
celor Virginia Ruzici — Mariana Si- 
mionescu a întrecut cu 2—6, 6—4, 
8—6 pe II. Gourdal (Belgia) — D. 
Ganz (S.U.A.), La simplu, Virginia 
Ruzici a fost eliminată de campioa
na sovietică Olga Morozova, la sco
rul de 2—6, 3—6,

■OTBAL 
•meridiane

IN CAMPIONATUL EUROPEAN
La Limasol, a avut loc 

ciul dintre selecționatele 
și Portugaliei, din cadrul 
a C.E. Victoria a 
portugheze cu 2—0
lurile marcate de Nenâ 
Molinhos (min. 87). Iată 
grupei :
1. Anglia
2. Cehoslovacia
3. Portugalia
4. Cipru

Următorul meci :
Anglia, la 29

ieri, me-
Ciprulul 

grupei 1 
revenit * formației 

(1—0). prin go- 
On in. 25) și 
clasamentul

4 3 1 0 9—0 7
3 2 0 1 9—3 4
3 1 1 1 2—5 3
4 0 0 4 0—12 0 

Cehoslovacia —
octombrie, la I’raga.

MECIURI AMICALE
• Ieri, la Moscova s-au întîlnit 

reprezentativele U.R.S.S. și Italiei. 
Victoria a revenit gazdelor cu 1—0 
(0—0), prin golul marcat de Konikov 
(min. 63).

e Sîmbătă. la Viena. reprezentati
vele Austriei și Cehoslovaciei au 
terminat la egalitate : 0—0.

IN CAMPIONATUL R.F.G.
După 33 do etape, conduce Borussia 

Mbucliengladbach, cu 48 p, urinată 
de Eintracht Frankfurt pe .Main — 
43 p. Rezultate : Borussia Mdnchen- 
gladbach — Braunschweig 2—0 ; 
Fortuna Dtfsseldorf — Bayern Miin- 
chen 6—5 ; S. V. Hamburg — Bremen 
2—0 ; Kaiserslautern — Kdln 1—1 ; 
Duisburg — Stuttgart 3—3.

tn clasamentul golgeterilor situația 
este următoarea : 1. Heynckes (Bo
russia Mdnchengladbach) — 25 g : 
2. Gerd Miiller (Bayern MUnchen) 
— 23 g : 3. Dieter Miiller (F. C. 
Kdln) — 22 g.

CONGRESUL U.E.F.A.
Secretariatul Uniunii europene de 

fotbal a anunțat că al 6-lea congres 
extraordinar al acestei organizații 
sportive va avea loc la 26 noiembrie 
la Costa del Sol (Spania). Pe ordi
nea de zi va figura și propunerea 
de a se reduce de la 23 la 21 de 

vîrsta limită a jucătorilor parti- 
nți la campionatul european al 

ec’ipelor de tineret. Pe agenda de 
lucru va figura și problema transmi
siei meciurilor de fotbal la televi
ziune.

ECHIPA UNGARIEI ELIMINATĂ 
DIN TURNEUL OLIMPIC

Mare surpriză sîmbâtă, la Sofia : 
in preliminariile turneului olimpic, 
selecționata Bulgariei a învins cu 
scorul de 4—0 (1—0) echipa Ungariei î 
Au marcat Kolev, Panov, Denev șl 
Jeleaskov. Tn primul meci, victoria 
revenise fotbaliștilor maghiari cu 
2—0. Astfel, echipa Bulgariei s-a ca
lificat în etapa următoare a compe
tiției. Ambele echipe au aliniat pri
mele reprezentative.

★
La Bamako, în îneci retur pcu.ii 

preliminariile turneului olimpii*. Meii 
a învins Mauritania cu 6—0 (2-0. în
vingătoare și în primul joc (cu 1 —(h. 
echipa Republicii Mali s-a calific:;1 
pentru turul următor.

AGENDA SĂPTĂMÎNII
POLO 
TENIS

BASCHET 
YACHTING 

11 FOTBAL
11- 15 VOLEI
12- 16
13- 15 CAIAC CANOE
14- 15 ATLETISM

10-19

CAIAC CANOE
NATAȚIE 
CANOTAJ

Turneu internațional la Minsk.
Continuâ campionatele internaționale ale Franței, 
la Roland Garros.
Continuâ C.E. (m) îa 8elgrad. 
C.M., clasa Finn, la Malmâ. 
Bulgaria - Malta (C.E. gr. 6).
Turneu internațional ____ .
Turneu! internațional feminin la Rijeka 
Regate fa Hanovra, Brandenburg 
Cupa Europei (grupe preliminarii) 
sabona (m), Madrid și Osijek 
Znamenski", la Moscova.
Reqata Bochum (juniori).
R.F.G. — U.R.S.S. la Mannheim 
Regata Grunau, la Berlin.

masculin la 8elgrad.

și Paris.
la Atena și Ll- 

(f) ; „Memorialul
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