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MCOLAE CfAUȘESCU

EA CAEARAȘI
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se

cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a consacrat di
mineața zilei de sîmbălă anali
zării, la fața locului, a amplasării 
marelui combinat siderurgic de Ia 
Călărași — unul din principalele 
obiective ale viitorului plan cin
cinal.

Secretarul general al partidului 
a fost însoțit în această vizită de 
tovarășii Manea Mănescu, Emil 
Drăgăncscu și Gheorghe Oprea, de 
Neculai Agachi, ministrul indus
triei metalurgice, și Ioan Avram, 
ministrul industriei construcțiilor 
de mașini grele.

La aterizarea elicopterului pre
zidențial, 
Ceaușescu 
tovarășul 
cretar al 
Ialomița 
Consiliului 
i-a urat, in 
țenilor de 
ne călduros bun venit. Mii de lo
cuitori ai orașului Călărași și din 
satele învecinate au făcut secreta
rului general al partidului o en
tuziastă primire.

Discuția prin care debutează dia
logul de lucru purtat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu cu conducerile 
ministerelor de resort, cu biroul 
comitetului județean de partid, cu 
specialiștii are loc in fața unor 
grafice și machete care înfățișează 
diferite variante de amplasament a 
Combinatului siderurgic și a viitoa
relor căi de acces fluviale și fero
viare, precum și planurile de ex
tindere și modernizare urbanistică 
a municipiului de pe Dunăre, me
nit să cunoască, in viitorul apro
piat. o puternică dezvoltare.

Confruntînd schițele care infăți-

tovarășul Nicolae 
a fost întîmpinat de 

Vasile Marin, prim-se- 
Cpinitetului județean 

al P.C.R., președintele 
popular județean, care 

numele tuturor cetă- 
pe aceste meleaguri.

șează propunerile elaborate 
specialiști cu realitatea de pe teren, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu se de
plasează în mai multe puncte de 
unde se poate examina mai bine 
posibilitatea 
a diferitelor

Tu cadrul 
dat, în chip 
de ordin social pe care le compor
tă dezvoltarea industrială rapidă a 
orașului. Secretarul general al 
partidului a cerut, în acest con
text, reprezentanților organelor lo
cale să elaboreze o schiță de siste
matizare a municipiului.

Potrivit indicației tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, schița de sis
tematizare va trebui să prevadă 
realizarea unor ansambluri urbane 
în care vor locui constructorii ce 
vor înălța noua citadelă siderurgică 
a țării și muncitorii ce vor asigura 
funcționarea sa. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu cere organelor locale să 
prevadă, de asemenea, amenajarea 
unor zone de agrement pentru 
menii muncii, care să pună în 
loare cadrul natural deosebit 
favorabil al așezării.

Deplasîndu-se pe terenurile 
vecinate ale întreprinderilor agri
cole de stat „Călărași" și „Mihai 
Vodă", tovarășul Nicolae Ceaușescu 
se interesează și de recoltele obți
nute, de folosirea utilajelor agri
cole.

Pe parcursul vizitei, locuitorii 
Călărașului, oamenii muncii aflați 
la lucru în lanuri fac tovarășului 
Nicolae Ceaușescu o caldă mani
festare de dragoste, mulțumind, și 
în acest fel, secretarului general al 
partidului pentru grija pe care o 
poartă dezvoltării localității lor, 
exprimindu-și totodată hotărirea 
de a înfăptui întocmai sarcinile ce 
ie revin, de a-și spori eforturile 
puse in slujba propășirii patriei.
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de amplasare optimă 
obiective.

dezbaterii s-au abor- 
firese, și implicațiile
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„REGATA SNAGOV“

S-A ÎNCHEIAT EDIȚIA 1974-75 A DIVIZIEI A LA FOT BA

DINAMO BUCUREȘTI
9

CAMPIOANA PENTRU A 8-a
A. S. A. Tg. Mureș și Universitatea Craiova,

9 Steagul roșu Brașov, Chimia Rm. Vîlcea și F.C.M. Calaji
pe podium
au retrograda

I de sus, de la stingă la dreapta : antrenorul Dumitru Nicolae-Nicușor, G.
Cavai, Dinu, Constanținescu, Dobrăit. Cheran, antrenorul Ion Nunweiller.j 
Marin, Morineel, Dudu Georgescu, Zamfir, Custov. Lueescu, Deleanu. Radu

Foto : S. BAKCSY J

iș Echipa campioană, llindul 
g Sandu, Sâtmâreanu II, 
g rîndul de jos : Vlad, I. 
A Nunweiller. Vrinceanu. gI

A PREFAȚAT VIITOARELE I CLASAMENTUL
,\\\\\\\\\\\\\^

REZULTATE TEHNICE

CAMPIONATE MONDIALE
♦ Canotoarele din R, D. Germană s-au impus in ambele finale

• Reprezentantele schitului românesc — de patru ori pe primul loc

Duminică, pe un lac aproape în 
nemișcare, a luat sfîrșit cea de a 
doua ediție a Regatei internațio
nale feminine Snagov. La această 
interesantă competiție, premergă
toare campionatelor mondiale din 
luna august, de la Nottingham, au 
evoluat echipaje din Btdgai .. 
Cehoslovacia, R.D. Germană, Po
lonia, R.S.S. Ucraineană, Ungaria și 
România. O participare de elită, 
cuprinzînd un lot de 45 de fina
liste la C.M. de anul trecut, din
tre care 25 de medaliate C.ÎI- -șt
ia Lucerna, canotoarele șffrî R.D, 
JUp:*Wîîn5 ' ■'cucerind

locuri l in cele d'-rî finale 
ale Regatei. Reprezentantele țării

■ m reușit, în acest con
curs, sa arce de patru ori pe cea 
mai Înaltă treaptă a podiumului, 
ocupind locul secund in clasa
mentul general. Iată pe scurt re
latări de la cele două regate des
fășurate simbătă si duminică.

SCHIF 4-4-1 RAME. Proba a fost 
dominată de sportivele românce, 
care, cu echipaje diferite, au reu
șit să ocupe locul I în ambele 
regate. Rezultate : Regata I : 1.
România (Filigonia Toi, Florica 
Stoica, Georgeta Alexe, Marioara 
Constantin + Elena Giurcă) 3:26,6, 
2. Cehoslovacia. 3:29, 3. R.D. Ger
mană 3:29,2 ; Regata a II-a : 1.
România (Marlena Predescu, Maria 
Kabat, Elena Avram, Angelica 
Chertic 4- Elena Giurcă) 3:28,5, 
2. România II 3:31,8, 3. R.D.G. 
3:34,9, 4. Cehoslovacia 3:37,
R.S.S. Ucraineană 3:39.

2 VÎSLE. Avind ca stroc 
Sybille Tietze (campioană mondia
la la Lucerna în cursa de 4-f-l 
vîsie), 
impus 
finale.
R.D. 
Viola 
3:26,6, 
mânia

au trecut primele linia de sosire, 
înaintea campioanelor mondiale 
Cornelia Neacșu și Marinela Ghi- 
ță. și a doua finală (de ieri) în 
care „barca de aur" a ocupat pri
mii’ loc. Rezultate : Regata I : 1.

V. TOFAN

(Continuare in pag. a 4-a)

1 1 DINAMO 34 19 5 10 63—37 43
2. A.S.A. 34 18 4 12 47—38 40

1 3. Univ. Craiova 34 15 9 10 51—32 39
1 4’ Sportul studențesc 34 15 6 13 48—49 36

5. Steaua 34 15 5 14 59—45 35
1 6. F.C.M. Reșița 34 15 5 14 54—48 35
1 7' F. C. Argeș 34 15 4 15 51—43 34

8. U.T.A. 34 15 4 15 45—39 34
' 9. Olimpia 34 13 7 14 38—44 33
, 10. F. Ct Constanța 34 13 7 14 39—45 33

11. „Poli" Timișoara 34 13 7 14 32—40 33
1 12. „U" Cluj-Napoca 34 12 9 13 29—38 33
■ 13. „Poli" lași 34 15 3 16 45—56 33

14. Jiul 34 13 6 15 41—36 32
I 15. C.F.R. 34 11 10 13 26—34 32

16. Steagul roșu 34 12 7 15 39—30 31
17. Chimia 34 11 9 14 35—54 31
18. F.C.M. Galați 34 10 5 19 27—61 25

A.S.A. Tg. Mureș 
„U" Cluj-Napoca 
Steagul roșu 
„Poli* Timișoara 
F.C.M. Reșița 
„Poli* lași 
F. C. Constanța 
F.C.M. Galați 
Steaua

CAMPIONATELE INTERNAȚIONALE
A.

în cursa de 4-j-l 
echipajul R.D. Germane s-a 
cu autoritate în cele două 
Rezultate : Regata I : L 

Germană (Sybille Tietze. 
Poley) 3:21,3, 2. R.D.G. II 
3. Polonia 3:33,3, 4. Ro- 
I 3:36, 5. România II 3:47, 

6. Bulgaria 3:44,6 ; Regata a Il-a: 
I. R.D.G. 3:27,8, 2. R.D.G. II 3:35,5, 
3. Polonia 3:42,7, 4. R.S.S. Ucrai- 
Msana 3:47,3, 5. Bulgaria 3:51,5.

SCHIF 2 F.C. Cele mai specta
culoase întreceri, cu o primă finală 
— cea de simbătă — în care Mar
lon» Prodbscn si Angelicii Chertic

etape.

— F. C. Argeș
— Jiul
— Dinamo
— Olimpia Satu Mare
— Sportul studențesc
— Chimia Rm. Vîlcea
— C.F.R. Cluj-Napoca
— Univ. Craiova
— U.T.A.

Citiți in paginile 
la meciurile ultimei

DE PENTATLON MODERN

ECHIPA ROMÂNIEI ȘI DUMITRU SPÎRLEA
TERMINAT VICTORIOȘI

Spîrlea, clștigătorul concursului, surprins in proba
Foto :

de tir
D. NEAGU

prînz, o dată cu sosirea 
concurent in proba de

Ieri la 
ultimului 
cros, a luat sfîrșit cea de a XX-a 
ediție a Campionatelor internațio
nale de pentatlon modern ale 
României, . desfășurate timp de 5 
zile pe bazele sportive ale Capita
lei, precum și-în pădurea Căiugă- 
reni. tradiționalul traseu al probei

unor disputecapătul 
echilibrate, de ridicat 

atit la in- 
a re- 

Și

de cros. La 
interesante, 
nivel tehnic, victoria 
dividual, cit și pe echipe — 
venit pentatloniștilor români 
campionului nostru Dumitru Spîr
lea, care-și înscrie astfel în pal
mares un remarcabil succes inter
național. Devenit lider după proba

de scrimă, pe care a cîștigat-o 
într-o manieră impresionantă. Du
mitru Spîrlea a luptat cu o deo
sebită dîrzenie și în următoarele 
trei probe, obținînd în final un re
zultat deosebit de valoros ca 
punctaj : 5 341. De remarcat că el 
este singurul dintre cei 40 de con
curenta care realizează punctaje 
de 1000 sau superioare acestei cifre 
în toate cele cinci probe ale con
cursului. Un meritat succes a re
purtat și echipa reprezentativă a 
țării noastre (Dumitru Spîrlea, 
Constantin Călina, Albert Covaci), 
care a terminat pe primul loc 
(15152), învingînd, intre altele, se
lecționata R.S.S. Estone, echipele 
Franței. Italiei, Bulgariei și alte 
formații valoroase. Cu acest rezul
tat, echipa de pentatlon modera a 
României ciștigă cea de-a doua 
ediție a „Cupei Țărilor Latine", la 
care au participat echipele Fran
ței (învingătoare la prima ediție), 
Italiei și 
tatloniștii 
antrenorul

33 GOLURI : D. Georg--â’ 
namo) — 4 din 11 m. i

19 GOLURI : I. MureșaUȚl
— 1 din 11 m, Iordănesa* ■
— 4 din 11 m. Oblemc. I 
Craiova) — 6 din 11

16 GOLURI : Danii 
Iași). 1

15 GOLURI : BroșovscT oi-
— 4 din 11 m.

14 GOLURI : M. Sandr 
studențesc), Radu II ( 
Roznai (Jiul), Ghergheli 
roșu).

13 GOLURI : Năstase (Steaiî

ndt»l"v 
(F.CĂUl 
beli \ j

TROFEUL PETSCHOVS

CISTIGAT DE PUBLI

TIMIȘOREAN

Spaniei. Pentru pen- 
români, ca și pentru 
coordonator Gheorghe

Constantin MACOVE1

(Continuare în pag, a 4-a)

Aflat la a 7-a ediție, Tnj 
I’etschovschi, decernat anus 
ziarul nostru celui mai sportiv 
blic, a revenit publicului IU 
rcan, care reeditează perfoM 
din campionatul trecut. Iată ■ 
mentul final : 1. TIMIȘOARA! 
2. Reșița 9,05 ; 3. București 1 
4. Cluj-Napoca 8,88 ; 5—9. 
Satu Mare, Tg. Mureș, G 
Constanța 8,94 ; 10. Craiova J 
11. Petroșani 8,58 ; 12. Rm. ■ 
8.53 : 13, Pitești 8,17 ; 14—15.1 
șov, Iași 8,35. II



DISPUTE DE BUH TEHNIC U „LIBERE-
GALAȚI, 29 (prin telefon). După 

louă zile de dispute aprige, în 
jare cei prezenți în sala sporturilor 
lin localitate au asistat la multe 
peeiuri spectaculoase, presărate 
tu procedee tehnice de mare difi
cultate, duminică dimineața s-au 
consumat partidele finale ale cam
pionatului republican de seniori 
la lupte libere.

Pentru desemnarea campionu
lui la cat. 52 kg s-au întilnit Ion f rapu (Steaua) și tinărul ceferist 
.imișorean Petre Brîndușan. Fără 
iii se intimideze de cartea de vi
ată a experimentatului său ad
versar, Brîndușan atacă decisiv în 
primele secunde și cu o fixare, ur- 
pată de un rebur, ia conducerea 

ale celor 
încura- 

l timișo- 
t ermine 

final : 
primul 
seniori.

Androne

GALAȚI, 29 (prin telefon), 
louă i

lu 3—0. Acțiunile reușite < 
loi concurenți alternează, 
lat de spectatori, tinărul 
«an găsește resurse să 
mai bine disputa (scor 
B-10) și să cucerească 
fâu titlu de campion la 
Brașoveanul 
leat. 68 kg) 
adevărat tur 

de o oră 
urma

Gheorghiu (Vulturii text, 
fcoj) și pe C. Moldovan " 
jnișoara). Surprinzător de 
■luat 
ipă o 
venit 
jkg, 
fcarii. Merită evidențiat pentru 
mportarea sa și dinamovistul 
gșovean Stelian Morcov, care a

în
V.

Petroniu
a trebuit să facă un 
de forță, in mai pu- 
invingîndu-i la punc- 
unor meciuri dificile,

(C.F.R. 
bine a 

care, 
an, a

Petre Poalelungi, 
întrerupere de un 
spectaculos în fruntea cat. 
învingîndu-și clar toți ad-

prima dată cam- 
cat. 90 kg.

IATA PRIMII TREI CLASAȚI : 
cat. 48 kg : 1. I. Vangheliei (I.C.II. 
Constanța), 2. A. Rențca ' 
Buc.), 3. Gh. Rașovan 
Reșița) ; cat. 52 kg : 1. P.
șan (C.F.R. Timișoara), 2. I. Arapu 
(Steaua), 3. V. Dima (C.S. Tîrgo- 
viște) ; cat. 57 kg : 1. G. Anghei 
(Steaua). 2. FI, Moț (Dinamo Buc.), 
3. Gr. Condrat (Dinamo Brașov); 
cat. 62 kg : 1. P. Coman (Steaua), 
2. 1. Lungu (Progresul Brăila), 3. 
Gh. Dobrănel (Dinamo Brașov) ; 
cat. 68 kg : 1. P. Androne (Steagul 
roșu Brașov), 2. V. Gheorghiu 
(Vulturii text Lugoj), 3. C. Mol
dovan 
74 kg:
Galați),
Brașov), 3. M. Pircălabu 
cat. 82 kg : 1. V. Iorga
Brăila), 2. L. Ambruș (Mureșul Tff. 
Mureș), 3. A. Apostescu (C.S. Tîr- 
goviște) ; cat. 90 kg : 1. S. Morcov 
(Dinamo Brașov), 2. A. Bălăianu 
(Rapid Buc.), 3. Gh. Paraschiv 
(Steagul roșu Brașov) : cat. 106 kg: 
1. E. Panaite (Steaua), 2. I. Mar
ton (Dinamo Brașov), 3. I. Rădoi 
(Vulturii text. Lugoj); cat. -1-100 
kg : 1. L. Simon (Mureșul Tg. Mu
reș), 2. St. Stingu (Steaua), 3. 1. 
Laszlo (Lemnarul Odorhei). Cla
sament pe cluburi și asociații spor
tive : 1. STEAUA 41 p, 2. Dinamo 
Brașov 30 p, 3. Steagul roșu Bra
șov 18 p, 4. C.F.R. Timișoara 14 p, 
5. Dunărea Galați 13 p, 6. Rapid 
București 12 p.

devenit pentru 
pion al țării la

(Rapid
(C.S.M.

Brindu-

(C.F.R. Timișoara) ;1. - —
2.

P. Poalelungi
CristianE.

cat. 
(Dunărea 
(Dinamo 

(Steaua) ; 
(Progresul

Mihai TRANCA

BRAȘOV, 29 (prin telefon). Clin
tind pe o participare inițială mai 
numeroasă, „Cupa Carpaților" se 
anunța 
național 
unei 
Davis" 
la ora 
ele au _____
concurs de casă.

Toma Ovici și 
n-au luat parte 
ceri, participarea 
la un meCi-demonsti ație, e drept 
foarte frumos (scor : 6—4, 6—4, 6—2 
pentru Ovici). De asemenea, Mihai 
Tăbăraș, „supărat" de o înfringere 
neașteptată din partea lui A. Da
raban. a părăsit concursul și a 
plecat la București.

Meciurile angajate între ceilalți 
participant! s-au ridicat la adevă
rate mostre de tehnică, vigoare și 
rafinament. învingător a fost Tra
ian Marcu, el lăsind impresia unor 
rezerve de valoare, in majoritatea 
partidelor susținute.

Iată ciștigătorii întrecerilor 
următorii clasați, pe probe :

SENIORI : 1. Tr. Marcu (Dina
mo Brașov). 2. C. Popovici (Steaua). 
3. O. Vilcioiu (Dinamo Brașov), 4. 
M. Rusu (Steaua).

JUNÎORI-TINEKET : 1, .1. Bir-ri 
(T.C. București), 2. D. Oprea, 3. L. 
Bukaresti. 4. A. Țăranu (toți Dina
mo Brașov).

DUBLU : 1. Tr. Marcu—I. Ke- 
rekes (Dinamo Brașov), 2. M. Rusu 
— C. Popovici (Steaua).

Mihai BARA

.Cupa Carpaților“ 
un adevărat festival 

tenisului. Prezența 
a lotului de „Cupa 

concursului 
Pe parcurs, însă, 
dimensiunile unui

ca 
al 

părți 
ridicase cotele 
de start, 
scăzut la

Dumitru Hărădău 
oficială la între- 
lor rezumindu-se

O VICTORIE FAR A SATISFACȚIII

?i

IAR TREI CAMPIONI ȘI-AU PASTRAT TITLURILE LA GRECO-ROMANE
TIMIȘOARA, 29 (prin telefon). 

I La finalele campionatelor repu- 
fcane individuale de lupte greco- 
Imane, desfășurare in sala „O- 
jipia", doar trei dintre cei nouă 
knpioni ai ediției anterioare pre- 
Iți’ la competiția încheiată du
mică au reușit să-și păstreze 
■urile : C. Alexandru (Steaua),
I eat. 48 kg, N. Martineseu (Di- 
I^^I’.ueurc.ști), la cat. 100 kg, și 
^Hîdreanu (C.S. Arad) la cat. 
Bw> kg ! Acest amănunt subli- 
llză suficient, după opinia noas- 
[i, cit de greu au ajuns de astă 
a.i sportivii să cucerească titlu- 
fi; republicane. Se cuvine să 
knționăm că Martinescu a reu-
■ performanța de a obține cel
■ al 15-lea titlu de campion al 
Ei. Dintre noii campioni trebuie
II situăm in prim-plan pe ju- 
■rul rădăuțean șt. Rusu. care 
B invins spectaculos toți adver- 
■i, printre ci aflîndu-se și cu- 
■eutul luptător I. Păun (Dinamo 
■turești). Cu mult interes au fost

meciurile N. Neguț (Stea-
■ — V. Fodorpataki (Dinamo 
turești), la cat. 90 kg, N. Gin-
■ (Dinamo București) — FI. Răduț 
BtOFIL Rădăuți), la cat. 52 kg, 
■Codreanu (C.S. Arad) — V. Do- 
■clii (Dinamo București), la
■ -j-100 kg, considerate derby-uri
■ categoriile respective. 
■-, au reușit să iasă

Primii, 
învingii-

ată sportivii clasați pe
| locuri : cat. 48 kg : 1.
Wru (Steaua), 2. M. 
fcyil Constanța), 3. Gh.
■K, Timișoara) ; cat. 52 kg : 
■. Gingă (Dinamo București), 

Răduț 
Tănase

■ kg : 1.
W2. I. Dulicâ (C.S. Pitești). 3. 
^Bmitriu (Metalul București) ;

kg : 1. Al. Szabo (Crișul 
^K). 2. C. loncseu (Dinamo 
^Bști). 3. V. Țiru (Steagul

primele
C. Ale- 
Secoșan

FIorea

(IPROFIL Rădăuți), 
(Carpați Sinaia) ; 

M. Boțilă (C.S. Pi

I
I
I
I
I
I
I
I
I

BRAȘOV, 29 (prin telefon)
Mai exista o singură șansă pen

tru brașoveni, o șansă care ținea 
de domeniul surprizelor. Trebuia 
ca la Cluj-Napoca, Timișoara sau 
Constanța oaspeții sâ cîștige, sur
prize care, conjugate cu succesul 
previzibil al „stegarilor" în fața 
unui lider liniștit, ar fi lăsat for
mația de sub Tîmpa în prima sce
nă. într-un asemenea context, era 
firesc ca meciul de la Brașov să se 
dispute cu ochii în teren și cu 
urechea la tranzistoare.

în teren, „stegarii" au inceput 
bine partida, dominind și ratind 
prin Ghergheli (min. 3). Șerbănoiu 
(min. 5) sau îambor (min. 22) des
chiderea scorului. Dar acest iureș 
va fi materializat in min. 28. cind 
Gyiirfi il găsește pe GHERGHELI 
la marginea careului mare și șutul 
acestuia nu mai poale fi parat de 
Constantinescu, care apărase mingi 
grele. Dinamo preferă contraatacul, 
fără să se agite prea mult, și, după

pauză, o cursă a lui Vrînceanu i 
pune in poziție foarte hună p. 
DUDU GEORGESCU, la cițiva pași 
în fața porții, unde ezitase apă
rarea brașovean» ; șut și... gol. 
Stegarii înțeleseseră că echipa Di
namo, știindu-se campioană, joacă 
dezinvolt, mai sperau și în... mi
nuni. și n-au vrut să se lase do
minați in acest final de meci. Așa 
incit ȘERBĂNOIU marchează in 
min. 56, Cadar șutează de cîteva 
ori excelent, dar Constantinescu 
(în min. 84) și Cheran (în min.. 85. 
care scoate de pe linia porții) se 
opun majorării scorului ; Custov 
insă (min. 63) ratează egalarea.

în teren. Steagul roșu iși făcuse 
datoria. Trâhzistoareîe insă n-au 
fost darnice cu echipa brașoveană. 
știau și ele probabil ' că stegarii 
pierduseră acasă nu mai puțin de 
8 puncte (3 înfrângeri și 2 remize), 
puncte eu care gazdele ar fi can
didat la participarea ' ~
U.E.F.A., la fel ca și in campiona-

tul trecut I 
cele mai I 
campionat I 
primul eșal 
paradox fq

Dinamo, 
n-a vrut s 
rerea echin

PA

in Cupa

timp însorit ; spectatori — aproximativ
28), DUDU GEORGESCU (min. 50) și

REȘIȚA,
Atît F.C. 

studențesc, 
fruntaș. Și 
nu numai 
ori, chiar 
mente de 
torită, in s 
teptări pe I 
vizitatoare, 
fost 
atac, invit 
veam irnpr 
evolua pe

Stadionul Tineretului : teren bun ;
10 000. Au marcat : GHERGHELI (min. .
ȘERBĂNOIU (min. 56). Raport do cornere : 11-4. Raportul șuturilor Io poartă; 
25-14 (pe spațiul porții : 15-4). Raportul faulturilor comise : 8-10.

STEAGUL ROȘU ; Adamache 7 — Hirlob 7, Pescaru 7. Naghi 7, Micloș 7 
- Cadar 8, Niță 7, Ghergheli 7 - lambor 7, Șerbănoiu 7, Gyărfi 7 (min. 80 
Papuc).

DINAMO : Constantinescu 8 - Clteran 7, G. Sandu 7. Sătmăieanu II 7, De- 
leanu 7 - Dinu 7 (min. 46 Marincel 6). Dobrău 6 (min. 65 Vlad 6), Custov 
6 — Radu Nunweiller 7. Dudu Georgescu 7, Vrinteanu 8.

Arbitrajul : FOARTE BUN ; la centru : N. Rainea (Bîrlad) ; la linie : Al. 
Eno >i R. Șerbon (ambii din Craiova) cu unele greșeli în aprecierea ofsaidului.

Trofeul Petschovschi : 8. La lineret-speranțe : 0-0.

iICAMPIONATUL 
DE TENIS PE ECHIPE

S-au reluat întrecerile campio
natului divizionar de tenis pe echi
pe, seria a 11-a. Rezultate : Sănă
tatea Oradea — Mureșul Tg. Mureș 
12—3 (9—1 la masculin și 3—2 la 
feminin). De la orădeni, cele mai 
multe victorii au fost obținute de. 
Z. Nagy, L. Revesz și L. Nagy. 
Singura victorie a mureșenilor a 
inregistrat-o A. Fodor. în intrece- 
rea feminină, 
rea orădencei 
Vera Dudaș. 
județean).

Constructorul Brăila — Dunărea 
Galați 10—5 (10 -0 la băieți și 0—5 
la fete). (Tr. ENACIIE — coresp.)

Începe „cupa progresul"
între 30 iunie și 8 iulie, pe tere 

nurile din parcul sportiv Progresul 
se va desfășura întilnirea inter
națională „Cupa Progresul", la 
care, in afara tenismanilor români, 
și-au anunțat prezența și sportivi 
din Ungaria.

St.
1.
I.

71

1.
2.
3. 
eat.

(Dinamo 
Popa (Dinamo 

Petre (Steaua) ; 
Enache (Dinamo 
Ciobanu (C.F.R.

(Stea- 
Neguț 
(Dina- 

(Alu- 
uiiinu ouniiui/ , vm.. avu rsg : 1. N. 
Martinescu (Dinamo București), 2. 
A. Savloschi (Dunărea Galați), 3. 
M. Iordaehe (Progresul București); 
cat. -ț-100 kg : 1. R. Codreanu
(C.S. Arad), 2. V. Dolipschi (Dina
mo București), 3. CI. Bordeianu 
(C.F.R. Timișoara). Clasamentul 
pe cluburi și asociații sportive : 1. 
Dinamo București 51 p, 2. Steaua 
23 p, 3. C.S. Pitești 18.5 p, 4. C.F.R. 
Timișoara 12,5 p, 5. Dunărea Ga
lați 12 p, 6. IPROFIL Rădăuți 11 p.

ro.su Brașov); eat. 68 kg : 
Rusu (IPROFIL Rădăuți), 
Păun (Dinamo București), 
Szaboslai (Crișul Oradea) ; 
kg : 1. Gh. Ciobotaru
București), 2, 
București), 3. Gh. 
cat. 82 kg : 1. ' 
București),
Timișoara), 3. 1. Fiscuteanu 
ua) ; eat. _
(Steaua), 2. V. Fodorpataki 
mo București), 3. P. Dicu 
miniu Slatina) ; cat. 100 kg

A.

2.
I.
I.

yo kg: 1. N.

Costin CHIRIAC
Petru ARCAN

semnalăm înfrînge- 
Elena Jeeu de către 
(I. GI1IȘA — coresp.

A ÎNCEPUT TURNEUL INTERNATIONAL5

FEMININ DE SAH

I
I
I
I

I
I
I
I
I
I

STUDENȚII SI-AU» > REGĂSII ELANUL
„U“ CLUJ-NAPOCA 2(1)
JIUL t 1(0)

Stadion Municipal ; teren alune
cos. după o ploaie violenta ; 
timp frumos ; spectatori — apro
ximativ 8 000. Au marcat : BATA- 
CLIU (min. 42, din 11 m), UIFA- 
LEANU (min. 56), MULȚESCU 
(min. 85). Raport de camere : 
11-5 Raportul șuturilor la poarta: 
13—7 (pe spațiul porții: 5—2). Ra
portul faulturilor comice; 13—12.

- Porațchi 7, 
Ciocan 6 —

82 Fur- 
82 :

în
Moghioroș" din Oradea a început 
cea de a 9-a ediție a Turneului 
internațional feminin de șah al 
României.

La festivitatea de deschidere, 
cele 12 participante din 7 țări au 
fost salutate de ing. Mihai Șuta, 
președintele comisiei județene de 

președintele 
Bihor, și prof. Anghei 

secretar general al Fede-

sala Liceului „Alexandru

șah, Bujor Mera, 
C.J.E.F.S. ““
Vrabie,
rației române de șah.

TORII ROMANEȘTI IN INTILNIRILE
NAȚIONALE AMICALE LA POPICE

Țționatele divizionare române 
în stațiunea Neptun 

partidă 
popice

.^Llnit,
Milki). intr-o dublă 
■i. selecționatele de 
■ișului Stuttgart (R.F.G.), de 
■u dispus la scor : 56111 —
■ d la bărbați și 2482—2238 p d 
Bici. Cei mai preciși jucători 
■jrmațiile noastre au fost : 1’.
■ ■— 951, I. Tismănar 948 și 
■iee 938, respectiv Florica Ne- 
piu — 430, Mariana Constantin 
B21 și Vasilîca I’ințea — 418. 
îa oaspeți s-au evidențiat llona 
dis — 408 și K. Weber — 884.
POPA — coresp. județean).

Echipa feminină Laromet Bucu
rești a jucat in Capitală cu for
mația Turbine Freiburg (R.D.G.). 
în întrecerea pe echipe au cîști- 
gat bucureștencele cu 2476—2437 p d. 
cele mai eficace jucătoare fiind 
Olimpia Dragii — 425 și Elena 
Trandafir — 421, de la gazde, res
pectiv Veronica Goellner — 424 p d. 
Turneul individual a revenit spor
tivei germane Murgit Lange cu 
858 p d (in jocul pe echipe 419 — 
în turneul individual 439). Pe locu
rile următoare s-au clasat Olim
pia Dragii — 849 (425—424) și Ele
na Trandafir — 840 (424—116). (N. 
ȘTEFAN — coresp.).

Tragerea la sorți, desfășurată in 
cadrul ședinței tehnice, a tlat ur
mătoarea ordine a concurentelor 
pe tabela de concurs :

1. Rene Fărcaș, 2. 
maciko (Bulgaria), 3, 
kovici (Iugoslavia), 
Baumstark, 
(U.R.S.S.), 6. 
de, 7. Margareta Teodorescu. 
Suzan Caldwell (Anglia), 9. Dana 
Nuțu, 10. Eva llojdarova (Ceho
slovacia), 11. Suzana Makai, 
Șarolta Nagy (Ungaria).

Prima rundă a prilejuit o luptă 
interesantă, toate întilnirile inche- 
indu-se in cele 5 ore regulamen
tare de joc. Eiisabeta Polihroniade 
a invins-o, într-o partidă condusă 
foarte energic, pe Margareta Teo- 
dorescu, iar Gertrude Baumstark 
a cîștigat la junioara Dana Nuțu. 
La mutarea 60, într-o poziție de 
remiză, Suzana Makai a greșit, 
pierzînd la Tatiana Lemaeiko. Ce
lelalte dispute s-au încheiat cu 

‘un rezultat de egalitate : Rene 
Fărcaș — Șarolta Nagy, Iiureș 
Perkoviei — Eva Ilojdaroia și 
Rimma Bilunova — Suzan Cald
well.

Ilie GHIȘA — coresp. județean

Tatiana Le- 
Kureș Per- 
■4. Gertrude 

5. Rimma Bilunova 
Eiisabeta I’olihronia- 

8.

12.

DE LA

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
patorită marilor avantaje oi'e- 
[ participanților In atribuirea 
tirismelor, au fost ciștigate in 
B mai și iunie peste 26 de autc- 
rae Dacia 1300 la tragerile obiș- 
L săptamînale Loto și Prono- 
■ • Participantul Mihail Co
rni din Găești a cîștigat 2 auto- 
■îe la tragerea excepțional;', 
■expres din n mai a.c.

AȘA ARATA O VARIANTA CU 13 
REZULTATE EXACTE LA CON
CURSUL PRONOSPORT. ETAPA 

DIN 29 IUNIE 1975

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

'■ perioada întreruperii cam- 
lultii divizionar de fotbal, pro- 
lle concursului Pronosport vor 
burate eu meciuri din „Cupa 
Eră', competiție care eșle or- 
Mă de A. s. Loto-Pronospoet. 
Ba'iorare eu Federația Româna ■bal. _______

I. 
II. 

UI. 
IV. 
V.

VI.
VII. 

vin.
ix. 
X.
xr. 

XII. 
xin.

A.S.A. Tg. M. — F. C. Argeș 
„U“ Cluj-Napoca — Jiul 
•Stoagui roșu — Dinamo
Poli. Timiș. — Olimpia S. M. 
F.C.M. Reșița — Sportul st.
Poli. Iași — Chimia Rm. V. 
Steaua — u. T. Arad
F. C. C-ța — C.F.R, Cj.-Napoca 
F. C.Galați — „U“ Craiova 
Constr. G), — Gloria Buzău 
Met. Drobeta — C. S. Tirg. 
Met. Mija — Rapid Hue. 
Met. Aiud — Ind. s. C. T.

1
1
1
1
x
1
2
1
2
1
i

în ziua de 27 iunie a avut loc 
ședința curentă a Biroului federal.

La primul punct de pe ordinea 
de zi s-au discutat probleme lega
te de alcătuirea calendarului com
petițional în mod unitar, pe 
1975—76. în acest sens, s-a hotărit 
ca turul ediției 1975—76 a Cam
pionatului Diviziei A să înceapă la 
10 august și să se încheie la 7 
decembrie a.c. In legătură cu re
turul campionatului 
s-a stabilit ca acesta 
la 29 
cheie

La 
dinei.

februaiie 1976 
la 6 iunie.

cel de-al doilea 
de zi.

Diviziei A, 
i să înceapă 
și să se in-

punct ai
s-au luat u serii

ir
ite

,,U* : Salomir 7 
Pexa 7, Matei 7, 
Bichescu 8, Anco 7 (min. 
nea), Cîmpeanu II 7 (min. 
Hurloi) — Uifăleanu 8. Coca 6, 
Botocliu 7.

JIUL : I. Gabriel 7 
Tonca 6, Rusu 6. Dodu 
6, Libardi 7. Stocker 6 
6 (min. 54 Ologu 6), 
Mulțescu 7.

Arbitrajul : FOARTE 
centru : Fr. Coloși (București) ; 
linie : M. Moraru (Ploiești) și 
Andrei (Sibiu).

Cartonașe galbene : Uifălea 
Naghi.

Trofeul Petschavschi : 9. 
La tineret-speronțe : 0—3 (0—3).

- Nițu 6. 
6 — Naghi
— G. Sta n
Roznai

BUN ;

6,

la 
la 
T.

CLUJ-NAPOCA, 29 (prin telefon)
Studenții clujeni erau foarte e- 

moționați înainte de joc. Victoria 
obligatorie reprezenta o adevărată 
povară pentru tinerii jucători ai 
echipei gazdă. Această stare de 
nervozitate, s-a manifestat in pri
mele 10 minute ale jocului cind 
Roznai a ratat o bună ocazie de 
gol, lă capătul unei acțiuni pur
tată ,,ă suivre", ca la rugby. Trep
tat, studenții iși înmulțesc atacu
rile. forțind echipa din Petroșani 
la întărirea .frontului defensiv. Cu 
toate acestea golul nu vine, de
oarece starea de nervozitate pro
voacă pripeala înaintașilor clujeni 
(Uifăleanu și Batacliu, de două 
ori, în min. 12. 13, 14). Presiunea 
studenților crește. Ei sînt încu
rajați de faptul că Jiul mizează 
exclusiv pe contraatac, fapt care 
înlesnește ofensiva clujeană și es
tompează din emoțiile studenților 
odată cu , înaintarea în timp. în

min. 29, Uifăleanu trage puternic, 
portarul respinge la Batacliu și a- 
cesta ratează o primă mare ocazie. 
Situația se repetă, in min. 38, cind 
Cîmpeanu II reia slab 
bună servita de același

După pauză, studenții 
ză, atacurile se poartă 
pe partea dreaptă, unde 
este deosebit de activ. în min. 42. 
extremul clujean este oprit prin 
fault de Stocker. Arbitrul Coloși a* 
cordă. fără ezitare 11 ni, execută 
BATACLIU și transformă impara- 
bil : 1—«. Oaspeții încearcă să iasă 
la atac, dar trebuie să se mulțu
mească cu foarte frumosul voleu 
al lai Mulțescu (min. 52). în min. 
56, soarta meciului este pecetlui
tă. Studenții atacă în trombă, Coca 
trage puternic, portarul respinge, 
Cîmpeanu II reia ui bară, UIFA- 
LEANU preia din poziție dificilă, 
își tentează fundașul și marchea
ză un gol frumos, printr-un șut in 
diagonală : 2—0. Deși- soarta me
ciului pare jucată, studenții avînd 
și varianta jocului 
nu scade. Cei 
Uifăleanu și Naghi. In min. 
MULȚESCU execută cu multă fi
nețe o lovitură liberă de la 17 m 
peste „zid" și reduce scorul : 2—1. 
Mai au loc cîteva zvicniri în ulti
mele cinci minute, dar clujenii pa
sează cu mult calm, obținînd o 
victorie meritată, mai ales prin 
elanul liniei de mijloc și al extre
mului dreapta, Uifăleanu.

loan CHIRILA

o minge 
Uifăleanu. 
accelerea- 
mai ales 
Uifăleanu

Stadi»M 
bun; fim» 
(iDioximaS 
BELDLAN1 
(mi>n. 66)B 
4-2. fltipl 
15-13 (pl 
Raportul I

F.C.M. I 
Kiss 7, H| 
Pușcaș 7» I 
6), EeldJ 
Nestorovjfl 
6), Florrol

SPORTUl 
9 — TănoJ 
teonu e,l 
Rădulesvul 
treonu 7,1 
teanu), fi 
șeanu 6).l

Arbitram 
loan Hon] 
N. Cursori 
(Brașov). I

Cartonași
Marica. Li

Trofeul I 
La tineri 

disputat v

F. R. F
— A fost aprobat, la propune

rea colegiului de arbitri, lotul de 
arbitri F.I.F.A., în următoarea 
componență : Nicoiae Rainea, Nî- 
colae Petriceanu, Constantin Pe- 
trea, Constantin Ghită. Nicoiae 
Cursaru, Constantin Bărbulcscu. 
Otto Anderco.

— Propunerea colegiului de ar
bitri care l-a desemnat pe Gh. Li- 
mona cel mai bun arbitru român 
al anului competițional 1974—1975 
a fost aprobată.

— Au fost definitivate măsurile 
organizatorice privind desfășurarea 
finalei „Cupei României", care va 
avea loc la 6 iulie, cu începere 
do la ora. 19.30, pe stadionul ,23

egal, tempoul 
mai insistenți sînt 

85,

F.C. CONSTANTA 2
C.F.R. 0

3]
CONSTANȚA, 29 (prin telefon)

Intr-adevăr, pentru iubitorii fotba
lului din orașul de pe malul mării, 
după atîtea și atitea emoții, acum, 
în ultima „rundă-, cerul s-a înseni
nat. F. c. Constanța a cîștigat clar. 
Ea n-a avut emoții deeît 28 de mi
nute, pînă in momentul cînd PENIU, 
după ce s-a descurcat foarte bine în
tre doi adversari, a șutat de la 20 ni, 
<u slingul, la seniunălțimc, puternic, 
și Moldovan a plonjat zadarnic : 1—II.

Fină atunci oaspeții se apăraseră 
cu dîrzenie, în mod corect, cum a- 
veau s-o facă — de altfel — pini 
la sfirșitul partidei. Pentru sportivi
tatea din teren, ambele echipe me
rită felicitări. După șapte lovituri 
expediate pe lingă poarta gazdelor, 
în sfîrșlt, Țegean își arată tăria șu
tului (min. 41), ' ‘.................punîndu-l in difi-

din Bucurii 
începe desu 
rile lui Bel] 
na colegii J 
în primare

poartă, 1W 
Irccîndi' H 
treanu 
riculQA,- 
baloniil 
apropiere a| 
presia că „ I 
tă ! Tușieru] 
rat, însă, dd 
a depășit li 
că bucurești] 
viguroși, F. 
43, prin BEI 
luft 
Zece 
luft, 
face

Til
de

in car]
minut 

de data 
ca Flq

cui tl | 
insă,
I'eniu și... 
surprinzător, I 
execute ! ? l'l 
mijlocașul j 
trimite precisl 
speranțe peni 
2—0. I

După pauzl 
același tempd 
cu repeziciuni 
min. 50, Antd 
ceient pe Al 
prins, șuteaza 
tr-o poziție i 
pol un atracl 
De trei ort 
scoate goluri 
rele a tac antd 
63, 64), iar ] 
învins se on 
Cind gazdele 
ti va, ineficaci 
stănțeni — ml 
din nou în « 
un meci IrurJ 
țări. |

Mai* : teren bun ; timp călduros ; S|
.‘PENIU (min. 28) și CONSTANTINESCU

Stadionul ,,1
6 000. Au marcat 
Raport de cornete : 13-6. Raportul șuturilor la poartă : 
ții : 12-7). Raportul faulturilor comise: 5—<5.

F.C. CONSTANȚA : Popa 8 - Mustafa 8, Antonescu 
- Tănase 6, Constantinescu 6, Lied 6 - Peniu 8, Mărtțl 
goescu 6). Turca 7.

C.F.R. : Moldovan 7 
6. Mihai 7. Țegean 9 — 
69 Moț 5).

Arbitrajul : FOARTE 
ian și Gh. Vesilcscu I

Trolcul PetschovsChi :

- Lupu 7. Sioke 8, Vișan 7, 
Bora 5 (min. 46: $oo 5), 4

BUN : l0 
(toti din 

: 9. La

centru : N. Petrlceoou
București).
tineret -speranțe : 4—1 I

ro.su
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PROTOCOL DE COLABORARE SPORTIVĂ
evoluție remarcabilă 
A CANOTORILOR ROMÂNI 

IN „REGATA 
NOTTINGHAM"

Canotorii români au evoluat, în 
cadrul „Regatei Nottingham", pe 
pista viitoarelor campionate mon
diale. în reuniunea dotată cu „Tro
feul Guinness", schifiștii Ștefan 
Tudor, Petre Ceapura + Ladislau 
fiovrensehi au avut o comportare 
frumoasă, reușind să obțină o vic
torie de prestigiu (7:20,12) în pro
ba de 2-f-l. Un loc secund au ocu
pat Ilie Oanță — Dumitru Grttme- 
zescu în cursa de 2 fără eirmaci, 
cîștigată de echipajul R.D. Ger
mane. Tot pe locul 2 s-au clasat în 
această valoroasă competiție și 
sportivii Pavel Zagoni, Cristian 
Georgescu, Constantin Nistoroiu, 
Adalbert Agh din schiful de 4 f.c. 
— 6:14,01 (R.D. Germană 6:09,10). 
La simplu, cursa a revenit sporti
vului Winter (R.D. Germană). Ast
fel, după această primă zi dotată 
cu „Trofeul Guinness", pe primul 
loc în clasamentul general se afla 
R.D. Germană cu 30 p, urmată de 
România cu 24 p, S.U.A. 23 p, An
glia 22 p etc.

In ziua a doua, echipajul român 
Ceapura-Tudor+Lovrensehi a cîș
tigat proba de 2+1, cu timpul de 
7:24,15.

CAIACIȘTII Șl CANOIȘTII ROMANI 
AU DOMINAT „REGATA HANOVRA"

Câiaciști și canoiști de valoare 
din numeroase țări — între care 
R. F. Germania, Polonia, Franța, 
Danemarca, Belgia, Italia — au 
participat sîmbătă și duminică la 
„Regata Hanovra", desfășurată pe 
lacul Masch. Sportivii români, pre- 
zenți la startul întrecerilor, au a- 
vut o comportare excelentă, do- 
minînd categoric întrecerile finale.

Sîmbătă, reprezentanții Româ
niei au cîștigat trei probe de fond, 
prin Grigore Denisov la canoe 
simplu — 10 000 m. (51:39,2), Ghe- 
rasim Munteanu și Vasile Serghei 
la canoe 2 — 10 000 m (45:34.50) și 
echipajul alcătuit din Vasile Simi- 
ocenco și Ion Dragulschi la caiac 
2 — 10 000 m (42:16,41). La caiac 
simplu, Nicușor Eșanu s-a clasat 
al patrulea cu 47:20,16.

Duminică dimineața, în cadrul 
finalelor probelor de viteză pe dis
tanța de 500 m, sportivii noștri au 
terminat victorioși în 6 din cele 
7 curse : K 1 — 500 m : Vasile 
Dîba 1:56.82, K 2 — 500 m : Ni
cușor Eșanu — Mihai Zafiu 1:42,90, 
C 2 — 500 m : I’etre Marcov — 
Pavel Cozlov 1:53,53 (locul 2 Ghe- 
rasim Munteanu — Vasile Serghei 
1:55,0), K 1 — 500 in F : Maria 
Mihoreanu 2:12,96, K 2 — 500 m 
F : Maria Nichiforov — Agafia

Orlov 1:58,21 (locul 2 Maria Ivanov
— Maria Mihoreanu 1:59,20), K 4
— 500 m F : Maria Nichiforov — 
Maria Ivanov — Maria Mihoreanu
— Agafia Orlov 1:45,86. La canoe 
simplu 500 m, Grigore Denisov s-a 
clasat pe locul 2 cu 2:07,75.

La Damasc a fost semnat un 
protocol de cooperare între 
Consiliul Național pentru Edu
cație Fizică și Sport din Repu
blica Socialistă România și Fe
derația Generală Sportivă din 
Siria pe anii 1975—1976, Din

partea română, protocolul a fost 
semnat de Miron Olteanu, se
cretar al C.N.E.F.S., iar din 
partea siriană de Mohamed 
Bizem, șeful Biroului planifi
care și studii al Federației 
sportive.

I
I

„REGATA
(Urmare din pag. I)

România 1 (Marlena Predescu, An
gelica Chertic) 3:35, 2. România II 
(Cornelia Neacșu — Marinela Ghi- 
ță) 3:29,7, 3. R.D.G. (Ramona
Jahnike, Karola Griebsch) 3:40, 4. 
Polonia 3:41,5, 5. Ungaria 3:41,9, 
6. Bulgaria 3:43,2 ; Regata a Il-a : 
1. România II (Cornelia Neacșu, 
Marinela Ghiță) 3:48,5, 2. R.D.G 
3:48,7, 3. Ungaria 3:51,3.

SCHIF SIMPLU. Ritta Schmith 
(R.D. Germană), medaliată cu 
bronz la Lucerna, a făcut un aplau
dat tur de forță, ocupînd de două 
ori primul loc în finale. Rezultate: 
Regata 1: 1. Ritta Schmith (R.D.G.) 
3:43,5, 2. Gizela Medefiindt (R.D.G.) 
3:45,8, 3. Mariann Ambrus (Unga
ria) 3:46,2, 4. Jitka Kunstova
(Cehoslovacia) 3:50,3, 5. Rositza 
Spasova (Bulgaria) 3:52,9, 6. Au
relia Irimia (România) 4:05,5 ; Re
gata a Il-a : 1. Ritta Schmith 
(R.D.G.) 3:52,4, 2. Gizela Medefi
indt (R.D.G.) 3:54,5, 3. Mariann
Ambrus (Ungaria) 3:55,2.

4+1 VÎSLE. Schiful românesc 
medaliat cu aur la mai multe 
campionate europene, iar la ulti
mele C.M. cu medalia de argint, 
s-a clasat în ambele finale pe lo
cul secund, după echipajul Bul
gariei. Lucru de așteptat, retrage
rea din activitatea competițională 
a unor componente de bază ale 
ambarcației făcîndu-se încă resim
țită. Rezultate : Regata I : 1. Bul
garia 3:15,4, 2. România 3:15,5, 3. 
R.D.G. 3:18.5, 4. Cehoslovacia

SNAGOV
3:21,8, 5. Polonia 3:27,1 ; Regata a 
Il-a : 1. Bulgaria 3:24, 2. România 
3:28,2, 3. Cehoslovacia 3:28,5.

SCHIF 8+1. Ca și la „mondi
alele" de anul trecut, cursele au 
fost dominate de canotoarele din 
R. D. Germană, victorioase in am
bele finale. Pe locurile secunde, 
atit sîmbătă cit și duminică, echi
pajele țării noastre. Rezultate : Re
gata 1:1. R.D.G. 3:07,4, 2. Româ
nia 3:09,0, 3. Ungaria 3:12,0 ; Re
gata a H-a : 1. R.D.G. 3:13,5, 2. 
România 3:17,0, 3. Ungaria 3:17,3.

ST ATU-QUO ÎN
în etapa a 2-a (Roubaix — 

Amiens, 121,5 km) a Turului Fran
ței, primul a trecut linia de sosire 
belgianul Roland de Witte, crono
metrat in 2h 37:17, care a( dispus 
la sprintul final de olandezul 
Vianen și de belgianul Rik van 
Linden.

Etapa a treia (Amiens — Ver-

TURUI FRÂNTE!
sailles. 169,5 km) a fost cîștigată 
de belgianul Karel Rottiers, cro
nometrat în 4h 04:04.

în clasamentul general conduce 
italianul Francesco Moser (care-și 
păstrează avantajul luat în etapa- 
prolog), urmat la 2 sec. de bel
gianul Eddy Merckx, marele favo
rit al cursei.

TURNEUL DE TENIS
După șase zile de întreceri, 

participanții . turneului internațio
nal de tenis de la Wimbledon au 
avut o duminică de pauză. Ei vor 
relua lupta astăzi, în etapele de
cisive, dinaintea finalelor progra
mate la sfîrșitul săptămînii. In 
„sferturile" probei de simplu se 
întîlnesc : Connors — Ramirez, 
Vilas — Taner, Ashe — Borg și 
Okker — Roche.

Iată și ultimele rezultate din 
optimile de' finală : Ramirez — 
Richey 6—2, 6—3, 6—2 ; Vilas — 
Mayer 2—6, 7—5, 9—8, 6—3 ; Ashe 
— Stilwell 6—2, 5—7, 6—4, .6—2 ; 
Okker — Metreveli 6—0, 6—2, 
8—6 ; Roche — Rosewall 6—3, 
6—8, 8—6, 6—1.

La dublu, I. Țiriac și A. Pa- 
natta au continuat cu o prețioa
să victorie, dispunînd de Ashe— 
Van Dillen cu 8—6, 6—4, 7—5. în 
schimb cuplul J. Connors—I. Năs- 
tase a fost surprinzător eliminat

DE LA WIMBLEDON

BASCHETBALISTEIF 
NOASTRE ÎNVINGĂTOARE 

ÎN MECIUL CU OLANDA 
în localitatea poloneză Koszalin 

au continuat meciurile turneului 
internațional feminin de baschet. 
Selecționata României a învins cu 
scorul de 75—51 (36—20) echipa O- 
landei, iar echipa Poloniei a dis
pus cu 72—65 (52—51) de echipa 
secundă a Poloniei.

CAMPIONATELE INTERNATIONALE 
DE PENTATLON MODERN

(Urmare din pag. 1)

Tomiuc, aceste succese trebuie să 
constituie un punct de plecare 
pentru viitoarele pregătiri ale lo
tului, în vederea participării la 
Campionatele mondiale din Mexic, 
unde echipa noastră are de apă
rat medalia de bronz cucerită anul 
trecut la Moscova.

Iată acum cîteva amănunte des
pre ultimele trei probe ale între
cerii. Sîmbătă dimineață, la po
ligonul Tunari, participanții au 
susținut proba de pistol viteză. Un 
singur concurent a realizat 195 p.

AGENDA SĂPTĂMÎNII
30 FOTBAL Suedia — Norvegia (CE., qr. 3).

30- 5 TENIS Continua turneul de la Wimbledon
30-20 CICLISM Continua Turui Franței.

1 BOX Cassius Clay — Joe Bugner, pentru titlul
mondial la cat. grea, la Kuala Lumpur (Ma- 
layesia).

2- 5 canotaj Regata Henley, la Londra.
2- 7 YACHTING C.E. (clasa F.D.) la Travemunde (R F.G.)
4- 5 ATLETISM U.R.S.S. — S.U.A. (seniori) la Kiev.

S.U.A. - U.R.S.S. (juniori și junioare) la 
Lincoln.

4- 6 LUPTE Turneu internațional la .greco-romane" și 
„clasice", la Budapesta.

5- 6 ATLETISM Africa — Asia, la Alger.
5-10 VOLEI Turneu preolimpic (m), la Montreal.
5-12 HALTERE C.M. (juniori), la Marsilia.

6 AUTO Marele Premiu al Franței (formula 1) la Cler
mont-Ferrand.

MOTO Marek* Premiu al Belgiei, la Franchorchamps.
6- 9 TIR CU ARCUL Turneu preolimpic, la Montreal,

Acesta a fost Aldo Tammser (R.S.S. 
Estonă), rezultat pentru care el a 
primit 1 022 p. Cinci sportivi, 
Velko Bratanov (Bulgaria). Ivan 
Mușanov (Bulgaria), Raivo Kus
smann (R.S.S. Estonă), precum și 
concurenții români Dumitru Spîrlea 
și Constantin Călina au obținut 
194 p — 1.000 p. După-amiază, la 
bazinul Dinamo, a avut loc proba 
de natație. Cursa de 300 m liber 
a prilejuit, ca și în alte concursuri, 
un frumos succes sportivului ro
mân Albert Covaci, care s-a dis
tanțat net cu un timp foarte bun, 
3:27,5 — 1212 p. Pe locul doi s-a 
clasat Dominique Colladant (Fran
ța) cu 3:41,8 — 1100 p. iar pe 
locul trei Gyula Forgacs (Ungaria) 
cu 3:42,6 — 1 092 p.

în sfîrșit. duminică dimineața, 
în pădurea Călugăreni — proba de 
cros. Din nou o victorie spectacu
loasă a lui Albert Covaci, care 
termină învingător cu 13:25,0 — 
1 150 p. Pe locurile următoare 
Allain Cortes (Franța) 13:29,0 — 
1 138 p, Jean Pierre Verdy (Fran
ța) 13:29,1 — 1 138 p. Dumitru 
Spîrlea 13:41,0 — 1 105 p. Iată cla
samentele finale : echipe : ROMÂ
NIA I 15152 p, 2. R.S.S. Estonă 
14 949 p, 3. Franța 14 899 p. 4. Ita
lia 14159 p, 5. Bulgaria 14135 p ; 
individual : 1. DUMITRU SPÎRLEA 
5 341 p, 2. Sava Stork (R.S.S. 
Estonă) 5156 p, 3. D. Colladant 
5 029 p, 4. Constantin Călina 5 025 
p, 5. A. Cortes 5 012 p. 6. A. 
Tammser 4 924 p, 7. I. Mușanov 
4 915 p. 8. Mario Medda (Italia) 
4 890 p.

de Pilici—Crealy cu 8—9, 6—4, 
4—6, 4—6. învinși sînt și primii 
favoriți, Gottfried—Ramirez, care 
au pierdut cu 3—6, 2—6, 5—7. la 
Tanner—Pasarell.

La dublu feminin, românca Flo
rența Mihai și japoneza N. Sato 
(după ce întrecuseră pe From- 
mholtz—Giscafre cu 6—1, 0—6, 
6—4) au fost învinse de Darmon— 
Neumanova cu 3—6, 3—6.

în „optimi" la simplu feminin: 
Evert — Beaven 6—2, 6—4 ; Mo
rozova — Jausovec 6—4, 6—2 ; 
Goolagong — Diamond 6—2, 6—4; 
Navratilova — Șmireva 6—1, 
6—0 ; Court — Coles 6—2, 6—2 ; 
King — Gourdal 6—1, 6—2 ; Wade 
— Casals 6—4, 4—6, 6—4 ; Stove — 
Wooldridge 9—7, 6—3.

TURNEUL FEMININ .
DE VOLEI OE LA LODZ

Au continuat întrecerile din ca
drul turneului internațional femi
nin de volei de ta Lodz. Echipa 
României a fost întrecută de cea 
a Cubei cu 3—1 (18—16, 15—12,
13—15, 15—9). în celelalte jocuri : 
R. D. Germană — Ungaria 3—1, 
Polonia — Cehoslovacia 1—3. în 
clasament conduce neînvinsă echi
pa R. D. Germane cu 6 p, ur
mată de formațiile Cubei și Ceho
slovaciei (cîte 5 p), României și 
Ungariei (cîte 4 p). Poloniei — 3 p.

BALCANIADA DE TINERET
Vineri au continuat in localita

tea Dimitrovgrad din Bulgaria 
jocurile preliminare din cadrul 
Balcaniadei de tineret Ia fotbal. 
După ce miercuri formația româ
nă a cîștigat relativ ușor meciul 
cu echipa Turciei (3—1), ea a în- 
tîlnit vineri, în nocturnă, intr-un 
meci decisiv pentru locurile 1—2 
în serie, puternica formație a gaz
delor. în această primă semifina
lă, reprezentativa României nu a 
putut trece peste acest greu ob
stacol. ea fiind învinsă cu scorul 
de 4—2. A doua semifinală a opus

reprezentativele de tineret ale Iu
goslaviei și Greciei. La sfîrșitul 
timpului regulamentar de joc, sco
rul era egal : 1—1. Pentru a de
cide pe învingător s-a apelat 1a 
executarea loviturilor de la 11 m, 
care a dat cîștig de cauză tineri
lor fotbaliști iugoslavi.

Duminică s-au disputat partidele
România — Grecia (pentru locuri
le 3—4 in clasamentul final' 

•competiției) și Bulgaria — IC 
slavia (pentru locurile. 1—2).
la închiderea ediției nu ru 
parvenit rezultatele acestor pâl.' «<

FIORENTINA CÎȘTIGA „CUPA ITALIEI44
La Roma s-a disputat finala „Cu

pei Italiei", in care s-au întilnit 
echipele Fiorentina și A. O. Mi
lan. Fotbaliștii de la Fiorentina 
au terminat învingători cu 3—2 
(1—1). prin golurile marcate 'de 
Câsarsa (din 11 m), Guerini. Roși, 
respectiv Bigon și C'hiarugi. Au 
jucat echipele .- .. FLORENTINA : 
Superchi — Beatrice (Roși), Koggi
— Guerini, Pellegrini, Della Mar
tira, Caso. Merlo, Casarsa, Antog- 
noni, Desolati. MILAN : Albertosi
— Sabadini (Biasolo), Zecchini — 
Turone, Bet, Maldera, Gorin, Be- 
netti, Calloni, Bigon, Chiarugi.

în meci de baraj, Verona a în
vins cu 1—0 pe Catanzaro și, ca 
urmare, a promovat în prima ligă 
a campionatului.

în cupele europene, Italia va fi

reprezentată de Juventus (C.C.E.), 
Fiorentina (Cupa cupelor), Napoli, 
Roma, Lazio și Milan ȚCUpa 
U.E.F.A.).

CESARE TRENTINI

pri T^!owGiM)f ș u...

ATLETISM • La Bruxelles, în 
meciul selecționatelor feminine: 
Italia 163 p, Belgia 155 p, Grecia 
86 p și Țara Galilor 77 p. Rezultate : 
înălțime — Simeoni (Italia) 1,80 m, 
lungime — Lambrou (Grecia) 6,13 m, 
100 mg — Ongar (Italia) 13,8 • In 
zilele de 7 șl 8 iulie va avea loc la 
Fraga concursul dintre echipele 
Cehoslovaciei, Poloniei și S.U.A. E- 
chipa americană va alinia 20 de a- 
tleți și 14 atlete, urmînd ca la fie
care probă să prezinte cîte un sin
gur participant. • La Liibeck au 
fost desemnați noii campioni ai 
R.F.G. la decatlon (Klaus Marek — 
7913 p) și pentatlon (Margot Eppin- 
ger — 4503 p).

AUTO » Pe circuitul de la Zand- 
voort (Olanda), în cursa de formula 
„Renault 5“, a cîștigat pilotul italian 
Giorgio Ricci (m. o. 109,527 km) • 
•„Marele Premiu al S.U.A.4* (formu
la 1) se va desfășura anul viitor, la 
£6 martie, pe străzile orașului Long 
©each (California).

BASCHET • La Sofia, în meci de 
juniori : Moscova — Sofia 64—47 
(31—23).

BOX • La « august va pleca în- 
tr-un turneu de cîteva meciuri în 
Canada și S.U.A. selecționata Polo
niei. Din rîndul celor 17 selecționa- 
blll care și-au început pregătirile la 
Varșovia fac parte, printre alții, 
campionii europeni Rudkowski și 
Biegalski • Campionul mondial și

Rico) l-a învins la puncte pe cana
dianul Clyde Gray, devenind cam
pion mondial profesionist al cat. 
semimijlocie (titlul lăsat vacant de 
mexicanul Jose Napoles).

CICLISM G Prima etapă a Turu
lui Iugoslaviei (circuit la Subotica) 
a revenit cehoslovacului Matousek,

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT
olimpic de box la categoria semi
grea, iugoslavul Mate Parlov, care a 
trecut la profesionism, l-a întilnit, 
la Milano, pe francezul Robert A- 
maury. Net superior, Parlov a re
purtat victoria prin K.O. tehnic în 
repriza a 4-a. Aceasta a fost cea 
de-a doua victorie consecutivă ob
ținută de Parlov. o Fostul campion 
mondial de box la categoria semi
grea, Bom Foster, în vîrstă de 36 
de ani, și-a făcut reintrarea. El l-a 
învins prin K.O. în repriza a 3-a 
pe Bill Hardney într-uri meci dis
putat la Sania Fe (Noul Mexic). O 
La San Juan, Angel Espada (Porto

urmat de Bogolov (U.R.S.S.) și Ker
ner (Franța).

HALTERE • Celebrul campion 
mondial șl european, belgianul Ser
ge Reding, a decedat în urma unei 
crize cardiace, în cursul unei excur
sii la Manilla.

HANDBAL • în meci masculin 
de tineret, la Sofia : Bulgaria — 
Ungaria 24—12 (13—8).

JUDO O La Ruhstorf (R.F.G.), în 
meci amical : selecționata Bavariei 
a învins echipa Austriei cu 10—8.

MOTO O A 4-a probă a C. M. de 
motociclism (clasa 750 cmc), desfă
șurată în circuit la Magny Cours

(Franța), a fost cîștigată de englezul 
Barry Sheene (pe „Suzuki"), care a 
realizat și eel mai rapid tur, cu o 
medie orară de 143,546 km.

NATAȚIE ® Cunoscutul înotător 
american John Hencken a anunțat 
că, din motive personale, nu va par
ticipa la campionatele mondiale de 
natație. programate luna viitoare la 
Call (Columbia). După cum se știe, 
John Henckcn este recordman mon
dial în probele de 100 m și 200 m 
spate.

POLO PE APA • La Vama, în- 
tr-un turneu al echipelor de tineret: 
U.R.S.S. — România 8—1, Bulgaria — 
Ungaria 7—3 ; Bulgaria — România 
7—5 : U.R.S.S. — Ungaria 9—3.

BUGBY « La Pretoria, într-un 
nou meci : R.S.A. — Franța 33—18.

VOLEI • In turneul preolimpic 
feminin „Montreal ’75“ : Japonia — 
Coreea de Sud 3—(! (16—14, 15—8,
15—8) și Bulgaria — Canada 3—0 
(15—7, '15—5, 15—13) • In turneul
feminin de la Springe (R.F.G.) : Ita
lia — Elveția 3—1 (16—14, 7—15, 15—6, 
15—9) și R.F.G. — S.U.A. 3—2 (15 — 
12, 11—15, 5—15, 15—11, 15—8).

In campionatul Americii de Noi“ 
echipa Cosmos din New York, în 
care activează și Pele, a obținut 
o nouă victorie, invingînd cu 3—0, 
la Rochester, formația Lancers. 
Unul din puncte a fost înscris de 
Pele.

■ Cu cinci ani în urmă, Pele sus
ținea că nu va mai juca niciodată 
in echipa Braziliei. Zilele acestea, 
Pele (34 ani) a declarat că dacă 
va fi selecționat în reprezentativa 
țării sale pentru C. M. din 1978, 
va accepta să joace.

DE PRETUTINDENI
ÎN TURNEUL de Ia San Fran

cisco, selecționata Poloniei a' dis
pus de echipa mexicană Uni verși- 
tario din Guadalajara cu 3—1 
(2—1), prin punctele realizate de 
Lato și Szarmach (2).

PÎNA la expirarea termenului 
de înscriere la viitoarea ediție a 
C. M, din 1978 au mai rămas două 
luni. Pină în "prezent, s-au înscris 
21 de echipe, printre care R. F. 
Germania. Belgia, Bulgaria, Spa
nia, Italia, Polonia, U.R.S.S., Ceho
slovacia. Australia etc. In luna 
noiembrie se va face repartiția pe 
grupe a echipelor participante.
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TG. MUREȘ, 29 (prin telefon)
Reușita mureșenilor in ultima 

partidă de campionat a depășit li
mitele unei simple victorii, ea a 
asigurat in clasamentul definitiv 
echipei antrenată de Tiberiu Bone 
locul 2, cea mai bună performanță 
din intreaga activitate a ,,ll"-lui 
gazdă. Poate tocmai dc aceea fot
baliștii de la A.S.A. și-au disputat 
cu o deosebită dirzenie întâietatea 
cu jucătorii piteșleni, din această 
întrecere rezultînd tot o 
dinamică, nescutită, din 
uneori, de unele momente 
vozitate manifestate 
ambelor formații. I 
puțin adevărat că j 
bucureșteanului M.
avut darul său liniștească la vre
me spiritele, conducătorul jocului 
făcînd și o scrie de erori tehnice.

Din fericire, lucrurile s-au li
niștit pînă la urmă. Victoria gaz
delor este pe deplin meritată, ma: 
eu seamă că ea a fost materiali-

î de
Nu 
nici

Popescu

partidă 
păcate, 

de ner- 
jucă lorii 

este mai 
arbitrajul 

n-a

PRIG DISPUTATA

zată în inferioritate numerică : în 
min. 30, Fazekaș a părăsit tere
nul, eliminat pentru atitudine ire
verențioasă față de arbitru. Cîteva 
zeci de secunde mai tîrziu, MU
REȘAN, primind un balon foarte 
rapid de la Varodi, la limita re
gulii de 
N-au 
același MUREȘAN a fructificat fă
ră ezitare o excelentă centrare a 
Iui Hajnal, ridîcînd scorul la 2—0.

în repriza secundă, piteștenii au 
depus mult mai mari eforturi decît 
în prima pentru a reduce din han
dicap. Acțiunile lor s-au arătat 
mai insistente, dar apărătorii mu
reșeni, în frunte cu 
intervenit la timp și 
contraatacuri de 
unul dintre ele 
la cea mai mare 
întreaga partidă, 
ce a driblat și ,___ — ™ ______
și-a închis unghiul de șut, fiind 
apoi deposedat de către Dumi
trescu. Așa se face că A.S.A. Tg. 
Mureș n-a mai reușit mărirea di
ferenței de scor stabilită în pri
ma repriză.

ULTIMA SURPRIZA A CAMPIONATULUI

ofsaid, a deschis scorul* 
trecut nici două minute și

Gligore, au 
au lansar 

mare pătrundere, 
(min. 86) ducînd 
situație de gol din 
dar Bdloni, după 
portarul advers

Eftimie IONESCU

Stadion „23 August" ; 
lunecos; timp; a plouat 
spectatori - aproximativ 
marcat : MUREȘAN (min.
42). Raport de cornere : 5—6. Ra- 
portul șuturilor la poartă : 13-8
(pe spațiul porții; 8-3). Raportul 
faulturilor comise : 17—15.

A.S.A. : Nagel 7 — Gligore 8, 
Kiss 7, Unchiaș 6, Onuțan 6 - 
Varoai 8. Naghi 7, Boloni 9 - 
Fazekas 5 (eliminat in min. 39), 
Mureșan 7 (notă scăzută pentru 
gesturi nesportive), Hajncl 9.

F.C. ARGEȘ : Ariciu 5 (notă 
scăzută pentru nesportivitate) - 
Zamfir II 6, Dumitrescu 7, Cîrstea 
6, Ivan 7 — Mustățea 7, M. Po
pescu 6 — Troi 7 (min. 36 Toma 
6; min. 53 Radu IU 6), D. Po* 
pescu 6, Dobrin 7, Jercan 6.

Arbitrajul : ACCEPTABIL; la cen
tru : Maximilian Popescu, la li
nie : M. Buxea (ambii din Bucu
rești), A. Piloxian (Constanța).

Cartonașe galbene : Zamfir |l, 
Dobrin, Aricîu ; Cartonașe roșii : 
Fazekos ; Trofeul Petschovschi : 9; 
La tineret-speranțe : 3—1 (1—0).

teren a- 
torențial, 
10 000. A

40 și

Jocul bun (mai ales ca randa
ment fizic) pe care-1 realizase 
formația militară în semifinala de 
miercuri seara cu Rapid, diferența 
de locuri în clasament și — mai 
ales — de potențial recunoscut, 
dintre Steaua și U.T.A., ca să nu 
mai amintim de avantajul terenu
lui (infirmat o singură dată în 
acest campionat, 2—3 cu Sportul 
studențesc), toate considerentele 
mai sus enumerate pledau. în acest 
meci, pentru victoria gazdelor.

Și totuși, în ciuda unei pronun
țate dominări teritoriale, a unui 
mare număr de ocazii de gol, a 
unui sever raport de cornere, Stea
ua nu numai că n-a putut învin
ge, dar a trebuit să părăsească te
renul învinsă la un scor fără 
drept de apel. Explicația e sim
plă : în timp ce bucureștenii ata
cau dezordonat, așteptînd ca golul 
să vină fie din aglomerări în ca
reul advers, fie din acțiuni indi
viduale (excesive, insă !), U.T.A. 
juca ordonat, calm, pasînd inte
ligent, atacind cu mingi lungi și 
derutante, pe spații ample, libere, 
acțiunile sale fiind abil „filtrate'*

STEAUA 0(0)
U. T. A. 2(0)

de un Domide în zi excepțională, 
prestația sa de ieri in echipa ară
deană fiind depășită doar de cea 
a portarului Iorgulescu, imbatabil 
chiar de la 6—7 metri 1

Dominarea ..roșu-albaștrilor" » 
fost mai netă in primele 45 de md-.? 
nute (12—2 la cornere), cînd loir 
Ion a șutat de la 6 m peste barătf 
(min. 13), Iorgulescu a respins-j 
..prin imposibil" un cap al hw! 
Năstase (min, 25), Anghelini a

[portul 
litonul 
k fost

une-
mo- 

|a da- 
h.e aș- 
rmația 
Lse a

Lat a- 
i care 
aceea

F.C.M. REȘIȚA- 1(1) 
SP. STUDENȚESC 1(0) TOTUL S-A DECIS IN DOUA MINUTE!

*en

P‘
Nu 
le : 
Hă: 
-7).
R20.

7,

treacă pe lingă mărirea scorului. 
Reșițenii ar fi putut majora dife
rența in min. 63, cînd Manea îl 
faultează clar in careu pe Atodi- 
resei (atac din spate), dar arbitrul 
lasă jocul să continue. Egalarea se 
produce 
stilează 
prima 
doua 
golul, 
cente 
lipsei

min. 68 : LEȘEANU 
două ori la poartă : 

Ilieș respinge, dar a 
nu poate împiedica

in 
de 

oară 
oară

Pînă la sl’îrșit, jocul are ac- 
dc nervozitate și din cauza 
de experiență a arbitrului.

Mircea TUDORAN

așteptat,
a van tă
cu brio

IAȘI, 29 (prin telefon)
Așa după cum era de 

gazdele și-au materializat 
jul terenului și au trecut 
ultimul examen al campionatului,
obținînd o victorie care le dă 
dreptul de a activa, în continua
re, în prima divizie a țării. For
mația studenților ieșeni, omogenă, 
echilibrată și bine orientată tac- 

au tori ta te de-a
ȘÎ

tic, s-a impus cu 
lungul celor 90 de minute ale în
trecerii, cîștigînd la o diferență 
confortabilă, rare reflectă real ra
portul de forțe din teren. Meciul

i

lora
8. 

loru

iciu
Ol-

6, 
Pe- 

lun-
Le-

ru : 
ie : 
hiță

inu,

H>),

I
F.C.M. 
cercă- 
bulsio- 
l^t.fel,

I
Aediata 
Eă im- 
I poar- 
I decla- 
pea nu 
| toate 

mai 
l min. 
a unui 
mescu. 
un alt 
Cazan,

GALAȚI, 29 {prin telefon)
Dornic, de a încheia cu o victorie 

scurta lor prezentă în Divizia A, 
gălfițenii au inițiat din primele mi
nute o suită de acțiuni ofensive care 
n-au avut, însă, decît rareori peri
culozitatea necesară (așa cum a fost 
faza din min. ‘J creată de liedelcu 
II). Și aceasta atât din lipsa de in
spirație a liniei de atac, pe de o 
parte, cil și din siguranța apărării 

Referitor 
să 
că

craiovene cealaltă parte, 
la evoluția studenților, trebuie 
menționam câ, 1‘iind conștienți 
numai cu un rezultat bun obținut 
pe stadionul gălățenilor pot ocupa 
loeui 3, ei au pus accentul pe de
fensivă, dai- au și contraatacat des
tul de perieuloa atunci cînd au avu’ 
posibilitatea. De altfel, oaspeții s-au 
aflat de trei ori în situația de 
deschide scorul : Crișan —• min. 
Marcu — min. 16 și Oblemenco 
inin. 20.

Repriza secundă a debutat cu o 
„boinbă» a lui Oblemenco (min. 47), 
care de la aproximativ 30 m, lateral, 
a expediat balonul în bara trans
versală. Același atacant se găsește 
în poziție bună în min. 49, dar 
mingea ii lovește pe... Cămătarm și 
iese în aut de poartă. După aceste 
două situații favorabile ale oaspeți-

a
11,

i

KCMGALAȚI 1(0)
UNIV. CRAIOVA 2(0)

lor, gazdeie preiau frînele jocului 
și reușesc să construiască cîteva 
laze de eFect : eea mai fierbinte s-a 
petrecut în mi.n. 64, cuid Sălce^rm 
a trimis peste portarul 
dar Berneanu a scos de 
porții- In plină ofen.ivă 
in min. 70. OBLEMI^CO U depose
dează la marginea careului pe Stoi
cescu și șutcază pe sub Hagioglu, 
deschizind scorul. FixjJiitînd de deru
la gazdelor, studenții insistă în a- 
tac și reușesc .sâ-.și mărească avan
tajul în min. 79, prin cm ȘAN. care 
a fructificat centrarea lui Țarălungă. 
Mai asistăm la încă două ratări 
(Cămătaru min. 83. și Oblemenco 
(min. 84, șut in bară) pentru ca in 
min. 90 MOROHAI sa reducă din 
handicap.

Victorie meritată a studenților cra- 
1 o veni, prima lor victorie în depla
sare în campionatul care s-a în
cheiat.

a
Purcaru, 
pe li nâ-a 

a F.c.M.,

Adrian VASILESCU

la linie : C. Dinuloscu

(0-2).

, Deselnicu 7, Bernea-
— Crișan 7, Cămătaru

'înt și ploaie 
OBLEMENCO (min. 70). 
cornere : 15—4. Raportul 
Raportul faulturilor co-

7, Stoicescu 5 (min. 73 
Popescu 7, Sălceanu 9,

Stadion Dunărea ; teren bun ; timp

LA'*5W5€REȚIA GAZDELOR

. frumos in prima repriză ; 
în a doua ; spectatori - aproximativ 9 OOU. Au marcat 
CRIȘAN (min. 79), MO.ROHAI (min. 90). Raportul de 
șuturilor la poartă : 28-18 (pe spațiul porții : 12-9). 
mise : 6-9,

F.C.M, : Hagioglu 6 — Nedelcu I 6, M. Marian 
Haiduc 6), I. Nicu 7 — Codreanu 6, Morohai 7 — 
Nedelcu II 7, I. Ionică 6.

UNIVERSITATEA : Purcaru 8 — Niculescu 7. Băa’in 7, 
nu 7 — Ciupitu 8, Ștefănescu 7 (min, 60 Strimbeanu 6) 
7. Oblemenco 8, Marcu 5 (min. 46 Țarălungă 7).

Arbitrajul : BUN ; la centru : M. Fediuc (Suceava) ; 
și C. Niculescu (ambii din București).

Trofeul Petscbovschi : La tineret-speranțe : 1—5

decide 
CU. E! 
F, fără 
keților :

POLI TIMIȘOARA 3(1) 
OLIMPIA 1(0)

Inenținc 
I succed 
Ir ți. In r 
pte ex
il, sur
lă din- 
|epe a- 
I—popa, 
kănțean 
picioa- 
in. 55, 
ba este 
L. 66) ’ 

iniția- 
r eon- 
— .iese 
totuși, 
țiștep-

LEXE

no tiv 
Llty).
por-

7
Ne-

Rele-

TIMIȘOARA, 29 (prin telefon)
Pe întreg parcursul meciului, 

. „Poli" și-a supus adversara — din 
' a cărei formație lipseau mulțl ju
cători de bază — la o continuă pre
siune. Și dacă scorul nu a lost des
chis repede, aceasta s-a datorat 
comportării sub posibilități a ata- 
eanților echipei gazdă, care au co
mis numeroase erori, complicîndu-se 
în combinații „pe metru pătrat" șl 
în driblinguri inutile. Sarcina apără
torilor sătmăreni a fost, astfel, mult 
ușurată și, sprijiniți în permanență 
de mijlocași, ei au avut numai o 
singură preocupare, o eventuală li
mitare a scorului. In prima parte 
a întâlnirii, cei mat aproape de des
chiderea scorului au fost Bojin (min. 
17 — a reluat defectuos de la 4 m 
mingea centrată de Maier) și, apo:. 
Petrescu (min. 22 — după un left 
al jal Anghel, extrema stingă timi
șoreană s-a pomenit cu mingea în 
față și a ratat), Exasperat de ine
ficacitatea coechipierilor din atac, lu 
min. 40, mijlocașul Cotcc a luat o 
acțiune pe cont propriu, a pătruns 
In careu, Bigan și Bocșa l-au prins 
ca într-o menghină ți arbitrul a 
acordat prompt penalty, pe care l-a 
transformat imparabil DEMBROVS- 
CHT, tlesthizind scorul.

După pauză, tot timișorenii sînt la 
timona jocului și. in min. 31. tabela 
se modifică 1 Dembrovschi trimite o 
pa.să la întîlnire lui BOJIN, acesta 
11 driblează pe Bathori 1 și din 
unghi iiu’bis trimite in plasă. Va-

ies din defensivă și în min. 60 reu
șesc să reducă din handicap prin 
NAOM, care, dc Ia 20 de metri, a 
expediat un 
două minu-te, 
ocazie, 
thori 
peste 
șește, 
brațe.
«7, cînd, I 
pe stingă, 
cu capul ______  .
care i! păcălește pe Bathori I și in
tră în plasă.

Gheorghe

din handicap „ 
de la 20 de metri, 
șut fulgerător. După 
Bojin arc o imensă 

este singur în fața lui Ba- 
1, vrea să trimită 
portarul sătmărean, 
punîndu-i mingea __
Scorul final este fixat in miu.

la centrarea lui Bojin, de 
fundașul FILIP intervine 
în traiectoria balonului.

cu boltă 
dar grc- 
chiar in

NERTEA

bun ; 
aproxi-

a avut o desfășurare, în general, 
interesantă, cu multe faze de fot
bal bun, în special în prima re
priză, și a plăcut pentru ardoarea 
eu care jucătorii și-au disputat șan
sele într-o întrecere eu caracter 
hotărîtor pentru ambele echipe. A 
existat în această întîlnire, însă, 
un moment psihologic care a in
fluențat cursul ostilităților și a 
decis rezultatul final. Ne referim 
la perioada de la începutul par
tidei, cînd iureșul ofensiv al stu
denților ieșeni s-a soldat cu două 
goluri marcate în două minute 
consecutive : în min. 4, COSTEA 
a reluat, fără nici o speranță pen
tru Oană, o centrare a lui D. to- 
nescu și a Înscris spectaculos ; nu

(»9 de secunde și 
liniște în tribune 
de cap trimisă cu

POLITEHNICA IAȘI 3(2}
CHIMIA 0(0)

au trecut nici
DANILA aduce 
printr-o lovitura

măiestrie la „vinzlul- porții vH- 
cene.

_Ce a urmat a fost o luptă apri
gă pentru consolidarea victoriei 
din partea formației antrenată de 
Ilie Oană, precum și încercări 
sporadice ale Chimiei de a echi
libra situația pe tabela de marcaj. 
Beușita a fost, pînă la urmă, de 
partea gazdelor, care — după o 
suită de numeroase ratări — își 
vor mări avantajul, în min. 86, 
prin golul lui COSTEA, încheind, 
astfel, partida în 
entuziasm genera] al 
care salută 
tehnicii.

Stadion Steaua ,* teren 
timp frumos ; spectatori — 
ximetiv 6 000. A marcat 
(min. 70 și 75). Raport de cor- 
nore : 17—2. Raportul șuturilor la 
poartă : 20-14 (pe spațiul por
ții : 7-6) Raportul faulturilor co
mise : 8-15.

STEAUA : Moraru 7 — Sătmă- 
reanu 7, Smarondache 6, Sameș 
7, Anghelini 7 — Vigu 8, Dumi
triu IV 6 — Pântec 6, Năstose 5 
(min. 46 Răducanu 5), lordănes- 
cu 5, Ion Ion 5 (min, 80 AeLenei).

U.T.A. : lorqulescu 10 — Birău 
7, Kukla 7, Pojcni 7, Purimo 7 — 
Schepp 7, Domide 9 - Axente 
7, Bedea 7. Broșovschi 7, Trcnda- 
filon 6 (min. 46 Sima 8).

Arbitrajul : BUN; la centru : Cr. 
Teodorescu (Buzău) ; Io linie : M. 
Rotaru (lași) și I. Rus (Tq. Mu
reș).

Trofeul Petschovschi: 
La tineret-sperențe:

bun ; 
apro
SfMA

8.
7-3 (5-1).

_______

portarul

Stadion ,,23
tiv : 15 000. Au

August" ; teren bun ; 
înscris : COSTEA (min.

de cornere : 11-3. Raportul șuturilor la 
Raportul faulturilor comise : 29—19.

POLITEHNICA : Costaș 7 — Sofîan 9, Toacă 
Dinu 8, Ciocîrlon 7 (min. 36 Anton 7) - Romilă 
8 - D. lonescu 7, Dănilă 8, Costea 9.

CHIMIA : Oană 7 — Lepădatu 6, Pintilie 7,

iar
două ori la

atmosfera de 
tribunelor, 

în cor victoria Poii-

Mihai IONESCU

spectatori - aproxima-
5}. Raport

timp excelent ;
4 și 86) și DANILA (min. 

poartă : 23-7 (pe spațiul porții: 16-4).

7 (min, 46 Andreescu 7),
II 8, Simionov 8, Simionaș

Borz 6, Cincă 7 — Stoica 
7 (min. 59 Lungu 6), Haidu 7, Donase 8 — C. Nicolae 6 (min. 42 Bucurescu 
7), Gojgaru 6, lordache 6.

Arbitrajul : FOARTE BUN ; la centru : C. Petrea ; la linie - Gh. Pop ev ici 
și R. Stincan (toți din București).

Cartonașe galbene : Costea, C. Nicolae, Romilă ; Trofeul Peischovschi : 
9 ; La tineret-speranțe : 1-0 (0—0).

tat in bară (min. 32). 
arădean a salvat de 
aceeași fază (șuturi — Sâtmăreanu 
și Iordănescu, min. 37). A doua 
parte a jocului e ceva mai echili
brată, dar tot Steaua are mai mult 
inițiativa. în min. 68, ratare mare 
(Raducanu). Bara lui Axente din: 
min. 42 trebuia să constituie insa* 
un avertisment pentru apărare» 
stelistă,' în privința gradului de 
periculozitate al contraatacurilor 
adverse. La o asemenea acțiune 
(min. 70), Domitfe pasează lui 
SIMA și acesta marchează sec, jos. 
la colț. Trec cinci minute. Domide 
centrează la SIMA, acesta driblează 
doi adversari și majorează scorul. 
Arădenii plimbă acum balonul șf 
ultima acțiune periculoasă a gazde
lor (Iordănescu. min. 88) cșuea/îl 
la 4 metri de gol. în plonjonul a- 
crobatic prelungit al lui lorgulea- 
cu...

Radu URZICEANU

DIVIZIA B ETAPA A XXXIII-a
SERIA I SERIA A Il-a SERIA A IlI-a

BACAU - CEAHLĂUL P. NEAMȚ
Pană (min. 

(min. 58)

S.C. 
t—1 (1-0). Autorii golurilor :
8) pentru băcăuani, Berceanu 
pentru Ceahlăul. (Al. Stoianovici, coresp).

METALUL PLOPENI - C.S.U. GALAȚI 
2-0 (1-0). Au înscris : Georgescu (min. 
30), Rădulescu (min 65). (P. Păunescu,
coresp.).

C.S.M. SUCEAVA -
1—0 (0—0). Unicul gol 
D. Nicolae (min. 78, 
Hoiițchi, coresp.).

FORESTA FĂLTICENI
IEȘTI 3—0 (0—0). Autorii golurilor : Ga nț 
(min. 68), Luncovschi (min. 78), Avasilcăi 
(min. 80), (D. Crăciun, coresp.).

CONSTRUCTORUL GALAȚI - GLORIA 
BUZĂU 1—0 (1—0). Unicul gol a fost în
scris de Enache (min. 32). (T. Siriopol,
coresp, -județean).

OȚELUL GALAȚI - CELULOZA 
RAȘ1 5—1 (2—1). Au înscris : State 
5, 80), Ene (min. 13, 74), Stoica 
64), respectiv Pitiș (min. 21). (Gh. 
nie, coresp.).

RELONUL SĂV1NESTI - CHIMIA 
LA 2—1 (1—0). Au marcat : Dobrescu
(min. 17), Neacșu (min. 70), respectiv 
Telegraf (min. 75). (R. Toma, coresp.).

PROGRESUL BRĂILA - ȘTIINȚA BA
CAU 1—1 (0—0). Autorii golurilor : Ron-
țea (min. 46) pentru Progresul, 
(min. 84) pentru Știința. (N. Costin, 
resp. județean).

S.C. TULCEA 
(1—0). Au înscris : Leca 
rendea (min. 51). 
resp.).

C.F.R. PAȘCANI 
a fost realizat de 
din 11 m), (Gh.

PETROLUL PLO-

CĂLA- 
(min. 
(min. 
Arse-

BRAI-

Sandu
co-

UNIREA FOCȘANI
(min. 10) și
Anghelidis,(N.

2-0 
Co
co-

METALUL
1-0 (0-0). 
Georgescu 
resp.).

METALUL

gol
50).

RAPID BUCUREȘTI 
a fost marcat de 
(C.

TR. 
(0-2).

17) și Niță 
coresp.).
BUCUREȘTI 
(4-1).
3,

Țevi

Cosma, co-

SEVERIN - 
Au insei is: 

(min. 23).

Stadion 1 Mai ; teren 
timp frumos ; spectatori, 
mativ 18 000. Au marcat : DEM
BROVSCHI (min. 40 - din 11 m), 
BOJIN (min. 51). FILIP (min. 67
— autogol) și NAOM (min. 60).
Raport de cornere : 11-2. Rapor
tul șuturilor la poartă ; 18-9 (pe 
spațiul porții : 7-5). Raportul
faulturilor comise : 17—13.

POLITEHNICA : J ivan 8 — Mioc 
7, Crîngașu
— Maier 8, 
8 — Anghel 
7.

OLIMPIA :
6, Bigan 7, 
Naom 7. Ungureanu 6,
— Gherine 6, lancu 5 
Kegyes 5), Both 7.

Arbitrajul : FOARTE 
centru : Gh. Limona;
C. Manușaride și I.
din București).

Trofeul Petschovschi 
La linerat-speranțe:

8, Arnăutu 7, Popa 7 
Cotec 8, Dembrovschi
6, Bojin 6, Petrescu

Bathori l 7 - Filip 
Cordoș 6, Bocșa 6 — 

Balogh 6 
(min. 65

EUN; la 
la linie : 

Doncu (toți

: 9.
2-1 (1-0).

i

1. S.C. BACAU
2. Progr. Brăila
3. Gloria Buzău
4. Ceahlăul P. N.
5. Metalul Plopeni
6. Constr. Galați
7. Petrolul Ploiești
8. C.S.U. Galați
9. S.C. Tulcea

10. C.S.M. Suceava
11. Celuloza Călărași
12. Unirea Focșani
13. C.F.R. Pașcani
14. Foresta Fălticeni
15. Științe Bacău
16. Chimia Brăila
17. Oțelul Galați
18. Relonul Săvinești

33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33

DROBETA
C.S. TIRGOVIȘTE 0-2 
Tânase (mir. 
(Gh. Momofu,

PROGRESUL
SLATINA 5-1
Gungiu (min. 
(min. 6, 8), 
(min. 66, din 11 m), respectiv Dumitru
(min. 10). (Aurel Păpădie).

VOINȚA BUCUREȘTI - AUTOMATICA 
ALEXANDRIA 1-1 (1-1). Au marcat: Cos- 
tache (min. 1) pentru Voința, Socoi (min. 
35) pentru Automatica. (D.

METALUL BUCUREȘTI - 
BRAȘOV 2-0 (0-0). Autorii
Georgescu (min. 61) și 
(min. 75).

OLTUL SF. GHEORGHE
MORENt 3-2 (1-1). Au înscris:
(min. 33), Goga (min. 50), Boroș (min. 
53), «espectiv Iliescu (min. 3, 57). (Gh. 
Briotâ, coresp.).

Ș.N. OLTENIȚA - AUTOBUZUL BUCU
REȘTI 1-0 (0-0). Golul a fost înscris de 
Dima (min. 70). (V. Țugui, coresp.).

C.S.U. BRAȘOV - ELECTROPUTERE 
CRAIOVA 2-4 (2-1). Au marcat : Șulea 
(min. 4), Bucur (min. 15), respectiv Cir- 
țu (min. 28, 57, 61), Tacoi (min. 49). 
(C. Gruia, coresp. județean),

METROM BRAȘOV - GAZ METAN ME
DIAȘ 1-1 (0-0). Autorii golurilor : Bădi- 
țoiu (min. 60, din 11 m) pentru Metrom, . 
Tatu (min. 56) pentru 
Rogdart, coresp.).

- DINAMO
Autorii golurilor : 

autogol), Dumitriu li 
(min, 40), D. Ștefan

Negrea). 
TRACTORUL 
golurilor 

Șumulanschi

FLACARA 
Siklodi

Gaz metan. (E.

U. M. TIMIȘOARA - VULTURII TEM- 
TILA LUGOJ 1—0 (0—0). Unicul qol a tom 
realizat de Bostan - - -
coresp.)

ȘOIMII SIBIU - 
NOUA 4-0 (3—0). 
(min, 5), Popescu

(min. 58). (C. C reții,

23 33-77

1. RAPID BUC. 33 20 8 5 54-18 48 Glii
2. Progr. Buc. 33 17 10 6 48-26 44

19 10 4 81—40 48 3. C.S. Tirgoviște 33 17 6 10 49-34 40 1.
17 7 9 68-42 41 4. Metolul Buc. 33 15 8 10 46-30 38 2.
16 6 11 49-36 38 5. Electroputere 33 15 5 13 47-41 35 3.
15 7 11 44-35 37 6. Gaz m. Mediaș 33 15 4 14 47-48 34 4.
14 8 11 37-34 36 7. Ș.N. Oltenița 33 14 5 14 29-38 33 5.
12 11 10 48-37 35 8. Dinamo Slatina 33 14 4 15 47-45 32 6.
14 6 13 42-43 34 9. Autobuzul Buc. 33 12 8 13 36-36 32 7,
14 5 14 55-41 33 10. Metrom Brașov 33 11 10 12 31-32 32 8.
12 9 12 34-34 33 11. Voința Buc. 33 12 8 13 35-39 32 9.
14 5 14 45—52 33 12. Metalul Mija 33 13 6 14 31-38 32 10.
14 4 15 43-48 32 13. Tractorul Bv. 33 12 6 15 41-48 30 11.
12 8 13 36-47 32 14. Automatica Alex. 33 10 9 14 27-33 29 12.
14 3 16 42-48 31 15. Flacăra Moreni 33 11 7 15 37-47 29 13.
15 1 17 40-62 31 16. Met. Drob. Tr. Sv. 33 9 7 17 34-48 25 14.
11 7 15 35-30 29 17. Oltul Sf. Gh. 33 10 5 18 37-62 25 15.
10 8 15 31-47 28 18. C.S.U. Brașov 33 8 8 17 37-50 24 16.

9 6 18 41-51 24 17.
9 1

ULTIMA ETAPA 
Brăila — S, C.
Unirea Focșani — Relonul 
C.S.U. Galați 
Ceahlăul P.
(0-1), C.F.R.

iulie): Chimia 
(in tur : 0—6),
Săvinești (0-2), 

— Progresul Brăila (0—1). 
Neamț — Foresta Fălticeni 

Pașcani — Oțelul Galați 
(1—3). Gloria Buzău — Metalul Plopeni 
(0—0), Știința Bacău — Constructorul Ga
lați (0—0), Celuloza Călărași — C.S.M. 
Suceovo (0—2), Petrolul Ploiești — S. C.

Bacău

(6 iulie) : Electropu-
_ Metalul Mija (în tur :

DinamO Slatina — Metalul Bucu- 
Metrom

ULTIMA ETAPA 
fere C ta iova 
0-1).
rești (1—4), Rapid București
Biașov (0-0) — se dispută miercuri 2 iu
lie. Tractorul Brașov — Metalul Drobeta 
Tr. Severin (0—1), C. S. Tirgoviște — S.N. 
Oltenița (0-1), Automatica Alexandria— 
Progresul București (1—5),
Mediaș — Voința București (1—1). 
căra Moreni — C.S.U. Brașov 
Autobuzul București - Oltul Sf. Gheoi-

MINERUt MOLDOVA
Au morcot: Turlov
(min. 22, 80), Faneo 

(min. 29). Jucătorul Beleaua (Șoimii) a 
fost eliminat pentru lovirea adversarului. 
(1. lonescu, coresp. județean).

ARIEȘUL TURDA - 
3-0 (2-0). Au înscris: 
autogol), Fedeleș (min. 39), Culda (min. 
60). (L, Petru* coresp.)

METALUL AIUD - IND. SIRMEI C. 
TURZII 1-3 (1-2). Autorii golurilor: Or
nat (min. 33), respectiv Coloji (min. 4), 
Pripici (min. 34), Lorincz (min. 82). (I. 
Somoghi, coresp.).

VICTORIA CĂREI - MINERUL BAIA 
SPRIE 3-0 (1-0). Au înscris: Naghi (min. 
32), Vaksa (min. 56, 75). (E. Htrmon.
coresp.)

MINERUL BAIA MARE - METALUR
GISTUL CUGIR 2-0 (1-0). Golurile 
fost marcate de Koler (min, 31, 
Săsâranu, coresp.)

RAPID ARAD - CORVINUL 
DOARA 1-0 (1-0). Unicul gol a 
scris de Tisa (min. 28), (R.
coresp.)

F. C. BIHOR - C.F.R. TIMIȘOARA 2-2 
(1—1). Autorii golurilor: Kun II (min. 35), 
Florescu (min. 63) pentru F. C. Bihor, 
Periat (min. 36), Panici (min, 75, din 
11 m). (I. Ghișa, coresp. județean)

VICTORIA CALAN - 
3-1 (2-1). Au marcat ; 
Bambuleac (min. 39), 
88), respectiv Tuculia 

iter, coresp.) p&i

F.C. BIHOR 
Șoimii Sibiu 
Min. Baia Mare 
Corvinul Huned. 
Metalurgistul 
U.M. Timișoara 
Arieșul Turda 
Ind. sirmei C.T. 
Mureșul Deva 
Victoria Călan 
Rapid Arad 
Victoria Cărei 
C.F.R, Timiș. 
Min, Mold. Nouă 
Min. Baia Sprie 
Minerul 
Vulturii 

18. Metalul

MUREȘUL DEVA 
Merta (min. 32,

ou
72). (V.

HUNE- 
fost in- 
He rd uf,

MINERUL ANIMA
Tâtîrcă (min. 6), 
Brebenaru 
(min.

(min.
22). (A.

Gaz metan 
. Fla- 
(0-3),

Anina
T. Lugoj 
Aiud

ETAPA (6

33 22 6 5 63-24 50
33 19 4 10 59-25 42
33 16 9 8 52-23 41
33 17 2 14 57-37 36
33 14 6 13 40-39 34
33 15 3 15 49-42 33
33 16 1 16 44-41 33
33 15 3 15 46-51 33
33 14 5 14 40-55 33
33 15 3 15 38-65 33
33 15 2 16 46-43 32
33 15 2 16 48-47 32
33 14 3 16 55-53 31
33 12 7 14 33-41 31
33 12 5 16 41-48 29
33 12 3 18 37-64 27
33 9 7 17 32-51 25
33 6 7 20 27-68 19

iulie): Vulturii Te*»
Baia Mare (in tur:

ULTIMA
tila Lugoj - Minerul------- ----------- ■
0-3), Ind. sirmei C. Turzîi - Victoria Că^ 
lan (1-0), Metalurgistul Cugir - U. 
Timișoara (0-4), C.F.R. Timișoara - Ra
pid Arad (1-3). Minerul Baia Spria —• 
Metalul Aiud (2-1), Mureșul Deva - Vic
toria Cărei (1—5), Minerul Anina •—
Bihor (0-10), Corvlnul Hunedoara — (
mii Sibiu, (0-2), Minerul Moldava , 
Nouă - A'iesui Turda (I-1?)- -I


