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Campionatele internaționale de gimnastica

REPREZENTANȚII ROMÂNIEI 
AU CUCERIT TOATE TITLURILE! 
Anca Grigoraș și Dan Grecu — învingători la individual compus
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Ieri, în Divizia A la fotbal

ETAPĂ FRUCTUOASĂ PENTRU OASPEȚI: 8 PUNCTE! 
e Olimpia Satu Mare, singura victorie in deplasare • Șase meciuri 
egale, un mic record Steaua — 6 puncte avans ® Duminică, 

un nou cuplaj interbucureștean

Un plus de clarifi
care după etapa de 
ieri, in fruntea cla

samentului, unde Steaua 
s-a mai distanțat la un 
punct de Dinamo. Etapă 
cu meciuri dirze, sase 
dintre ele încheiate la 
egalitațe,' iar unul dintre 
ele chiar cu o victorie a 
oaspeților, eveniment rar 
in campionatul nostru.

Dintre echipele din 
coada clasamentului, doar 
Olimpia Satu Mare a că
pătat mai multe speranțe. 
In schimb, U.T.A., prin 
infringerea suferită pe 
teren propriu, a ieșit din- 
tr-o zonă oarecum mai 
liniștită, pentru a se ală
tura echipelor amenin
țate. Dar, in fotbal, sur
prizele nu se termină 
niciodată...

BACAU, 18 (prin telefon). — 
Sîmbătă după amiază și dumi
nică dimineață, gimnaștii și 
gimnastele care au participat 
la cea de a XlX-a ediție a 
Campionatelor internaționale 
ale României s-au prezentat în 
Sala sporturilor pentru ultime
le două reuniuni care cuprin
deau programul de exerciții li
ber alese și, respectiv, finalele 
pe aparate.

Numărul mare de spectatori 
precum și cadrul organizatoric 
excelent au stimulat și mai 
mult sportivii în prezentarea 
unor execuții de bun nivel, a- 
preciate deopotrivă de arbitri 
și de public.

Firește, în aceste ultime 
două zile de întreceri au fost 
urmăriți cu precădere liderii 
clasamentelor după exercițiile 
impuse — Anca Grigoraș și 
Dan Grecu. Ambii au dovedit 
o formă bună, oferind celor 
prezenți programe variate, e- 
xerciții cu un ridicat grad de 
dificultate și spectaculozitate, 
executate precis, la un nivel 
valoric înalt. La încheierea 
programului liber ales ei și-au 
consolidat pozițiile din fruntea 
clasamentelor la individual

compus, cucerind astfel titlurile 
puse în joc la această ediție a 
tradiționalei noastre competiții 
internaționale. Demn de subli
niat ni se pare faptul că Dan 
Grecu își trece în palmares cea 
de a cincea victorie consecutivă 
în Campionatele internaționale 
ale României, fapt ce consti
tuie o veritabilă performanță. 
Cuvinte Ia fel de frumoase se 
cuvin și pentru Anca Grigoraș, 
care deși s-a prezentat la star
tul întrecerilor în- convalescen
ță, a manifestat multă dirzenie 
și ambiție. In plus, este de 
reținut faptul că ea a obținut 
și două titluri în finalele pe 
aparate (Grecu a cîștigat 4), 
dar ruperea unei „palmiere" în 
timpul exercițiului de la para
lele a privat-o și de obținerea 
unui al treilea titlu. Subliniind 
și evoluțiile celorlalți gimnaști 
români dintre care remarcări 
speciale se cuvin lui Mihai Borș 
(la inele), Marilenci Neacșu și 
Paulei loan, să notăm în înche
iere cîteva lucruri privind oas
peții. Cele două gimnaste ca-

Constantin MACOVEI

(Continuare in pag. 2-3)

Finalele „Cupei tineretului^

Un atac al echipei Steaua la poarta Universității Cluj-Napoca 
Foto : S. BAKCSY

LA IAȘI, UN FRUMOS CONCURS
DE GIMNASTICĂ RITMICĂ - MODERNĂ

*
REZULTATE TEHNICE

(1—0) 
(o-o) 
(1-0) 
(o-i)

F.C.M. Reșița — F.C. Argeș 0—0
S. C. Bacău — A.S.A. Tg. Mureș 0—0
U.T.A. — F.C. Olimpia S.M. 2—3
F. C. Bihor — Rapid 1—0
Dinamo — F.C. Constanta 1—1
C.F.R. Cluj-Napoca — Jiul 1—1
„Poli“ Timișoara — Univ. Craiova 0—0
Steaua — „U“ Cluj-Napoca 4—1
Politehnica lași — Sportul stud. 1—1

(i-i)
(1-1)

ETAPA VIITOARE (25 aprilie)
Sportul studențesc — Steaua (0—4)
Rapid — Dinamo (1—3)
Jiul — „Poli" Timisoara (1—3)
F, C. Bihor — F.C.M. Reșița (0—1)
F. C. Constanța — S.C. Bacâu (1—2)
„U" Cluj-Napoca — C.F.R. Cluj-Napoca (0—0)
F.C. Olimpia S.M. — Politehnica lași (2—2)
Univ. Craiova — U.T.A. (0—0)
F. C. Argeș — A.S.A, Tg. Mureș (0—0)

1. STEAUA 23 16 4 3 52—18 36
2. Dinamo 23 13 4 6 46—24 30
3. S.C. Bacău 23 11 3 9 26—25 25
4. „Poli* Timișoara 23 10 5 8 33—33 25
5. Sp. studențesc 23 10 4 9 29—30 24
6. F.C. Bihor 23 10 4 9 26—28 24
7. Politehnica lași 23 9 5 9 33—31 23
8. Jiul 23 9 5 9 33—33 23
9. A.S.A. 23 10 3 10 29—30 23

10. F.C. Argeș 23 8 7 8 23—28 23
11. F.C.M. Reșița 23 10 3 10 24—33 23
12. F.C. Constanța 23 9 3 11 26—25 21
13. Rapid 23 9 3 11 25—30 21
14. F.C. Olimpia S.M. 23 8 5 10 25—36 21
15. Univ. Craiova 23 7 6 10 27—27 20
16. UXA. 23 9 2 12 28—37 20
17. C.F.R. Cj-Napoca 23 5 7 11 18—31 17
18. „U“ Cluj-Napoca 23 6 3 14 27—31 15

GOLGETERII
23 GOLURI : D. Georgescu (Di

namo) — 4 din 11 m.
15 GOLURI: iordâncscu (Steaua) 

— 5 din 11 m.
12 GOLURI : Roznai (Jiul), M. 

Sandu (Sportul studențesc). Radu 
II (F. C. Argeș) — 1 din 11 m.

11 GOLURI : Răducanu (Steaua) 
—1 din 11 m.
10 GOLURI : Costea (Politeh

nica' Iași).
9 GOLURI : Cotec („Poli" Ti

mișoara), Peniu (F. C. Constan
ta). Colnic (U.T.A.).

8 GOLURI : Mulțescu (Jiul) — 
1 din ? 1 m. Simionas (Politeh
nica Ian). Broșovsehi (U.T.A.) — 
3 din 11 m.

NATALIA MĂRĂSESCU, 
RECORDMANĂ MONDIALĂ 

LA 2000 m!
ATENA, 18. Pe stadionul Ka- 

raiskakis din capitala Greciei 
au avut loc sîmbătă întrecerile 
unui concurs internațional de 
atletism la startul căruia au 
fost prezenți și cîțiva alergă
tori români. Evoluînd în ca
drul probei de 2 000 m Nata
lia Mărășescu a cîștigat cursa 
Ia capătul căreia a înregistrat 
timpul de 5:43,94 performanță 
care reprezintă un nou record 
mondial pe această distanță 
(v. r. era deținut de norve
giana Grete Andersen cu 
5:48,8). De notat că în trecere 
la 1 500 m Natalia Mărășescu 
a fost cronometrată în 4:10,6.

La 3 000 m timișoreanul 
Aurel Niculescu a obținut vic
toria în 7:59,2.

CITIT! ÎN PAGINILE 2—3 CRONICILE JOCURILOR DE IERI

Azi, la ora 15, la Palatul sporturilor din Capitală

START ÎN TURNEUL 
INTERNAȚIONAL DE RDX 
„CENTURA DE AUR“

♦ Meciuri de mare atracție din 
prima zi •» Teofilo Stevenson, 
inlocuit cu tinărul Angel Million

Azi, la Palatul sporturilor 
din Capitală, se va da startul 
in cea dc-a V-a ediție a tur-
noului internațional de box al 
României, „CENTURA DE 
AUR". Acum, după ce ieri au 
avut loc vizita medicală, cîn- 
tarul oficial și tragerile la sorți, 
sintem in măsură să publicăm 
informații precise în legătură 
cu desfășurarea acestei presti
gioase competiții. La întreceri 
iau parte 119 concurenți din 15 
tari : Cehoslovacia, R.P.D. Co
reeană, Cuba, Egipt, Franța, 
Ghana. Maroc, Mongolia, Olan
da, Siria. Tunisia, Turcia, 
U.R.S.S., Venezuela și Româ
nia.

Deținătorul ultimelor două 
„centuri" la categoria grea, 
campionul olimpic Teofilo Ste
venson, nu-și va mai putea a- 
păra trofeul cucerit la Bucu
rești ca urmare a infrîngerii

CLASAMENTUL

Sandu Tîrîlă (stingă) 
este unul dintre pu- 
giliștil români care 
vor evolua în reuni

unea inaugurală.

suferite la Minsk, în fața so
vieticului I. Vîsoțki. Cuba va 
prezenta totuși o garnitură 
completă, la categoria grea 
fiind înscris Angel Million, un 
pugilist mai tinăr, dar care are 
in palmares multe victorii, din
tre care una chiar asupra cam
pionului mondial și olimpic.

De asemenea, vor lipsi din 
lupta pentru „centurile" Ia ca
tegoriile lor patru dintre cei 
mai buni boxeri români : mij
locii Alee Năstac și Costică 
Chiraeu (inapți in urma exa
menului medical), cocoșii Ma
rian Lazăr și Aurel Dumitrescu 
(nu s-au prezentat la cintarul 
oficial în limita de greutate 
permisă de regulament I).

Cu toate aceste absențe ne

Timp de două zile, Sala spor
turilor din Iași a găzduit finala 
celei de a treia ediții de iarnă 
a „CUPEI TINERETULUI" Ia 
gimnastică ritmică-niodernă, ca
tegoria eleve 11—19 ani. Orga
nizată de către C.C. al U.T.C., 
împreună cu C.N.E.F.S. și 
M.E.I. — întrecerea a constituit 
o adevărată sărbătoare a spor
tului de masă. Concursul în 
sine a fost un spectacol deose
bit de frumos care a demon
strat atît vigoarea gimnasticii 
ritmice-moderne cit și creșterea 
sensibilă a valorii participanți- 
lor. Dintre cele peste 300 de 
concurente, s-au impus repre
zentantele județelor Arad, Con
stanța, Alba, Bihor, dar mai a- 
les cele din Iași și municipiul 
București. în final, victoria a 
revenit, pe merit, localnicelor — 
formația Liceului Vasiie Alec- 
sandri din Iași, antrenată de 
profesorul R idu Constantin. 
Foarte bună a fost și evoluția 
echipei bucureștene — elevele 

dorite, competiția se anunță 
deosebit de interesantă, chiar 
din prima zi fiind programate 
meciuri considerate ca verita
bile „capete de afiș". De pildă, 
in reuniunea de la ora 15, 
„deschiderea" va fi făcută de 
partida Teodor Dinu — Wilfre- 
do Padron (Venezuela), iar în 
continuare vor putea fi urmă
rite disputele Dumitru Burdi- 
hoi — Kim Yung Chol (R.P.D. 
Coreeană), Niță Robu — I. 
Bogdanov (U.R.S.S.). Tot la ca
tegoria muscă Ibrahim Faredin, 
campionul țării noastre, va pri
mi replica lui Ramon Duvalon 
(Cuba). La categoria ușoară, 
rapidiștii Petre Anton și Cor
nel Hoduț îi vor întilni pe tu
nisianul Jesus Navas și, res

Liceului economic de alimen- 
tație publică, antrenoare pro- 
fesoara Lia Bărbulescu — 
cit și a reprezentantelor Ara
dului — Liceul nr. 2, profe
soară Letiția Muscă.

în clasamentul final, pe pri
mele șase locuri s-au situat ur
mătoarele formații : 1. Liceul 
Vasiie Alecsandri — Iași (ju
dețul Iași) 444 puncte, 2. Li
ceul economic de alimentație 
publică București (m. Bucu
rești) 439,20 p, 3. Liceul nr. 2
— Arad (jud. Arad) 429,20 p,
4. Liceul Ovidiu — Constanța 
(jud. Constanța) 415,20 p, 5. 
Liceul Horia, Cloșca și Crișan
— Alba Iulia (jud. Alba) 407,60 
p, 6. Liceul nr. 4 — Oradea 
(jud. Bihor).

Finalele de la Iași, așa cum 
au fost organizate, au consti
tuit o bună propagandă pentru 
gimnastica ritmică-modernă.

Modesto FERRARINI

pectiv, pe cubanezul Andres 
Aldama. Reuniunea de la prins 
se încheie cu întrecerile preli
minare ale categoriei mijlocie 
mică : Sandu Tirilă — Al. Bu
tenko și Cosiache Ciochină — 
Vasiie Didea.

în cea de-a doua gală (ora 
19) sînt programate, de aseme
nea, o serie de partide atrac
tive în care își vor apăra șan
sele R. Cozma, Al. Turei (semi- 
muscă), I. Lungu, M. Tone (co
coș), I. Gheorghe, Gh. Vlad 
(semiușoară) etc. Reuniunea de 
seara va fi încheiată de „cam
pionul" greilor noștri, Mircea 
Simon. El îl va avea ca adver
sar pe Aii Matsmoud (Egipt).

Mihai TRANCA



ARGENTINA MENIS
65,22 m LA DISC

Cu o săptămină înaintea star
tului competițional oficial (sîm- 
băta viitoare va avea loc pri
ma etapă a „Cupei României") 
cîțiva atleți fruntași au parti
cipat la concursul municipal 
de primăvară, pe stadionul Re
publicii. Dintre rezultatele înre
gistrate rețin atenția, în mod 
deosebit : 65,22 m Argentina 
Menis la aruncarea discului 
(cele șase aruncări ale sale au 
măsurat : 64,04 m. 63.68 m.
65,22 m, 62,24 m. dep., 63,80 m) 
— cea mai bună performanță 
mondială a sezonului, 1,87 m — 
Virginia Ioan și 1,84 m — Cor
nelia Popa la săritura in înăl
țime.

Alte rezultate interesante : 
bărbați : 100 m : Toma Petres
cu 10,4 ; 200 m : Petrescu 21.4; 
110 mg ; Erwin Sebestyen 14,0 ; 
femei : 100 m : Valeria Ștefă- 
nestu 11,9 ; 100 mg : Ștefănes- 
ext 13,5 ; greutate : Valentina 
Cioltan 17,26 m ; disc : 2. Flo
rența lonescu 58,36 m.

Al. BAGIU L-A ÎNVINS PL I. CANEA LA PLATFORMA! I
Ocorgiana săcfilcanu,

Sîmbătă dimineață, la săritu
rile de la trambulina de 3 m, 
din cadrul campionatelor repu
blicane de seniori, Georgiana 
Săcăleanu a condus de la pri
mul pînă la ultimul exercițiu, 
impresionînd prin ținută și 
acuratețea salturilor. Dar nu se 
poate spune că nu a avut emo
ții. deoarece ea a fost talonată 
de Ruxandra Hociotă care a 
menținut permanent o diferen
ță de punctaj mică și a avut 
și meritul de a executa cîteva 
sărituri foarte dificile care, a- 
tunci cînd vor fi puse la punct, 
îi vor crea posibilitatea obține
rii unor performanțe bune, pe 
plan internațional (ne referim 
la 2 f/2 salt înapoi și răsturnat).

După amiază am asistat la 
o cvasi-surpriză produsă prin 
cucerirea titlului la platformă 
seniori de către tînărul Ale
xandru Bagiu. în dauna fostu
lui campion Ion Ganea. Tînă
rul orădean acumulase pînă la 
săritura a șaptea un avans sub
stanțial de puncte, dar de aici

locul I la „3 m" 
ratarea exercițiului 2 Va salt 
contra în echer, pe de o parte, 
și faptul că Ganea avea la ul
timele trei salturi coeficienți 
mai ridicați decît adversarul 
său, au dus la o descreștere 
vertiginoasă a avantajului. To
tuși, Bagiu a izbutit să men
țină un plus de cîteva puncte, 
care i-au adus titlul.

Clasamente : ,3 n»“ senioare : 
1. GEORGIANA SĂCĂLEANU 
(C.S. Școlar) 362,05 p. 2. Ru
xandra Hociotă (Șc. sp. Sibiu) 
356,35 p, 3. Magdalena Toth 
(Crișul) 331,90 p, 4. Angela Po
pescu (Șc. sp. Sibiu) 313,85 p, 
5. Elena Cîrstică (Progresul) 
297,65 p, 6. Rodica Vrînceanu 
(Șc. sp. Sibiu) 287 p : platformă 
seniori : 1. AL. BAGIU (Cri
șul) 423.70 p, 2. I. Ganea 
(C.S.M. Sibiu) 419,55 p. 3. M. 
Kaiss (Șc. sp. Sibiu) 327,20 p, 
4. V. Bastar (C.S. Școlar) 291,75 
p, 5. O. Lăzău (Crișul) 244,75 p.

Dumitru STĂNCULESCU
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Astăzi, in campionatul de hochei

Azi, la bazinul 
„23 August" 

„INTERNAȚIONALELE" 
DE SĂRITURI

I
I

■I

DINAMO - STEAUA

F O T IB A L
„U" CLUJ-NAPOCA

Steaua 
jocul și 
și-a creat

a început furtunos 
chiar în minutul 2 
prima ocazie de gol.

DIVI
ETAPA

SCOR CLAR, DU

Fruntașele hocheiului nostru, 
echipele DINAMO și STEAUA, 
cuprinzînd marea majoritate a 
componenților lotului reprezen
tativ (calificat in grupa A a 
campionatului mondial), se în- 
tîlnesc astăzi, de la ora 18,30, 
pe patinoarul artificial acope
rit „23 August" din Capitală, 
în cea de a patra partidă din 
cadrul campionatului național. 
Bilanțul întîlnirilor anterioare 
este favorabil dinamoviștilor 
care au cîștigat două meciuri 
(cu 5—3 și 8—1, terminînd unul 
la egalitate : 3—3) și conduc cu 
4 puncte în clasament. Jocul 
de luni reprezintă o importanță 
deosebită. O victorie a for
mației Dinamo ar lămuri în 
mare măsură situația din fic- 
tuala ediție a întrecerii, în timp 
ce un succes al steliștilor ar 
relansa campionatul, care mai 
prevede patru întîlniri între 
cele două formații. Cu atit mai 
mult putem prevedea, pentru 
astăzi, o întîlnire deosebit de 
interesantă, 
promite un 
de elită.

mitru și Nuțescu, respectiv, 
Iordan și Olenici (cî(e 2). Au 
arbitrat : M. Fresncanu și C. 
Sgîncă.

STEAUA—SPORT CLUB 10— 
0 (4—0, 1—0, 5—6). Au marcat : 
Mikioș. Gheorghiu, Herghele
giu, Hălăucă (cite 2), Nistor și 
Ungureanu pentru învingători, 
respectiv, Horvath (2), Texe, 
Bașa, Antal și Petraș. Au 
bitrat : Gh. Mureșeanu și 
Barbu.

Turneul sc încheie astăzi
■ jocurile Sport Club—Dunărea 
(ora 16) si Dinamo — Steaua 
(ora' 18.30).

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

ar- 
O.

cu

întrecerile ediției a 8-a 
Campionatelor internaționale 
sărituri se dispută astăzi 
mîine la bazinul 
din Capitală, 
reprezentanților Bulgariei, Fran
ței, R.D. Germane, R.S.S. Ka- 
zahă, Poloniei, Ungariei și Ro
mâniei. Programul dc azi : ora 
9,30 : „3 m“ seniori, ora 16,30 : 
deschiderea festivă, 
platformă senioare.

Țara noastră va fi 
tată de următorii 
Georgiana Săcăleanu, 
gețeanu, Ruxandra 
Magdalena Toth, Elena Cîrsiică, 
Mihaela Atanasiu, Felicia Cîrs- 
tea, I. Ganea, AI. Bagiu. G. Fa- 
bich. V. Nedelcu, M. Kaiss și 
V. Bastar.

a 
de 
și 

„23 August" 
cu participarea

ora 17

reprezcn- 
sportivi : 

Anca Fă- 
Ilociolă,

BKia

în derby ul Diviziei A de tenis

STEAUA-DINAMO 9-1 (m) Șl 0-5 (f)
echilibrată, care 

spectacol hocheistic

★
a continuat dumi-Turul III 

nică (după o zi de odihnă) cu 
jocurile etapei a 2-a. S-au în
registrat rezultatele :

DINAMO—DUNĂREA 8—1 
(2—2, 3—1, 3—1). Gălâțenii au 
condus cu 2—0 (!), liderii obți- 
nînd egalarea abia în minutul 
20. Apoi, experiența dinamoviș
tilor și-a spus cuvîntul. Au 
marcat : Pisaru (2), Costea, 
Bandaș, Axinfe. Tureanu, Du-

„CUPA DE PRIMAVARA“
LA HANDBAL

Ultima etapă a turului cam
pionatului Diviziei A de~ tenis 
pe echipe, care urma să se 
desfășoare sîmbătă, a fost a- 
mînată, din cauza ploii, pentru 
ieri. Derbyul etapei a 
mat întîlnirea dintre 
țiile Steaua (campioana 
Dinamo București. Era 
teptat ca steliștii să se 
în confruntarea masculină, da
torită valorilor individuale (Hă- 
rădău și Sotiriu, în primul 
rînd) superioare celor ale ad
versarului. Singurii care au o- 
pus ceva rezistență steliștilor 
au fost tînărul Jean Bîrcu și 
Viorel Marcu. însă și ei au ce
dat adversarilor lor.

STEAUA — DINAMO 9—1 : 
Hărădău i-a învins cu 6—3, 
6—2 pe V. Marcu și cu 6—2, 
6—3 pc S. Mureșan, iar Sotiriu

progra- 
forma- 

țării) și 
de a.ș- 
impună

I
I
I
I
I
1
I
I
I

a cîștigat cu 9—7, 6—1 în fața 
lui Mureșan și cu 6—2, 3—6,
6—4 în fața lui V. Marcu. La 
feminin ; Steaua — Dinamo 
0—5.

In celelalte meciuri: Dinamo 
Brașov — Progresul 8—2 la mas
culin și 3—2 la feminin ; C.S.U. 
Construcții București — Poli
tehnica Cluj-Napoca 4—6 la 
băieți și 5—0 la fete. In partida 
restantă, Construcții — Progre
sul : 8—2 (m) și 1—4 (f).

Azi, de la ora 10, pe terenu
rile de la Școala sportivă nr. 3 
va avea loc întîlnirea restantă 
dintre Steaua și Dinamo Bra
șov. în clasamente : 1. jȘteaua. 
2. Dinamo Buc., 3.

i, 
Dinamo 

Brașov (masculin) și 1. Dinamo 
Buc., 2. Dinamo Bv., 3. Progre
sul (feminin).

Ion GAVRILESCU

I
I
I
I
I
I
I
I

Stadion Steaua ; teren exce
lent ; timp frumos ; spectatori, 
aproximativ 20 000. Au marcat : 
COCA (min. 15), DUMITRU 
(min. 16), IORDĂNESCU (min. 
50 și 89), RĂDUCANU (min. 
69). Raport de cornere : 13—5. 
Raportul șuturilor la poartă : 
20—9 (pe spațiul porții : 
10—4).

STEAUA : Moraru — Anghe- 
îini, SAMEȘ, Smarandache 
(min. 80 Agiu), Vigu — Ion 
Ion (min. 60 Florea), DUMI
TRU, IORDĂNESCU — RADU- 
CANU, NĂSTASE, Zamfir.

UNIVERSITATEA : Lâzâreonu 
— Porațchi, PEXA, Mușat (min. 
55 Anca), Ciocan — Bichescu, 
BATACLIU, Cozarec — Cîmpea- 
nu II (min, 64 Barbu), Coca, 
Vesa.

A arbitrat : N. Cursaru ; la- 
linie : N. Moroianu și M. Ma- 
rinciu (toți din Ploiești).

Cartonașe galbene : PORAȚ- 
CHI, BICHESCU, COCA.

Trofeul Petschovschi : 7
La tineret-speranțe : 2—0

(2-0).

Iordănescu se lansează într-o 
acțiune foarte frumoasă, pă
trunde în careu și, din lateral-

‘i (Năstase aștepta o 
înapoi), șutează mult în 

spațiului de poartă, 
consemnăm 

ale studenților 
și Cozarec,
Moraru este 

acorde corner),

dreapta 
pasă î~ 
afara 
Apoi, 
turi 
Pexa 
mul 
să 
o fază electrizantă 
lui Lăzăreanu, soldată în 
același minut (8) cu două cor
nere consecutive. Universitarii 
ripostează prin Porațchi (min. 
15). Urcat în atac, acesta tri
mite balonul in adincime la 
Bichescu, centrare in careu și 
COCA, nestingherit, înscrie. 
Simplu „foc de paie", pentru 
că in minutul următor, DUMI
TRU demarează cu mingea la 
picior (scoasă de la Cozarec) 
și din careu o trimite liftat, In 
poartă, peste Lăzăreanu. Steaua 
păstrează inițiativa aproape 
in permanență. Cascade de 
driblinguri (Răducanu, Iordă
nescu), deschideri spectaculoase 
(spre Zamfir, mai ales)’, Lăză
reanu se face remarcat în două 
rînduri (min. 23 și 34 la șutu
rile lui Năstase și Sameș), dar 
golurile bucureștenilor Intîr- 
zie. Abia în min. 50. la un 
corner executat de Răducanu, 
IORDĂNESCU îl învinge pc 
Lăzăreanu, spulberînd speran
țele unui egal. Urmează 10 mi
nute de joc, mai îndrăzneț al

de
două șu- 

(autori 
la ulti- 

obligat 
din nou 

i ia poarta 
soldată

oaspeților, în 
la golul rea 
CANU (min. 
acțiuni inițiJ 
După ce Col 
dibil (min. îl 
IORDANESCl 
scorul final 
(min. 83), ca 
mari probleri

Stelioi

DOM
POLI TIMI 
UNIV. CR/

EGALARE IN PENULTIMUL MINUT
tată, după părerea noastră, cu 
destulă intirzierc. ADAM transfor
mă penaltyul, care consemnează 
astfel o egalitate firească după 
evoluția jocului, dar cu un semn 
de întrebare asupra deciziei din 
penultimul minut de joc. De unde 
se poate spune că. după neșansa

Stadion C.F.R. ; teren foarte bun ; timp splendid ; spectatori, apro
ximativ : 12 000. Au marcat : ADAM (min. 89 — din penalty), ROZNAI 
(min. 10). Raport de cornere : 18—4. Raportul fulurilor la poarta : 21—4 
(pe spațiul porții : 7—1).

C.F.R. : Budușan — LUPU,
72 L. Mihai), BOCA, Țegean

JIUL : I. GABRIEL — Rusu,

Ciocan, Vișan, Roman — M. Bretan (min. 
— Popa, Moga, Coloji (min. 46 ADAM).

____  . _______ TONCA. STOCKER. Nițu — Tome, Moldo
van (min. 58 G. Stan), MULȚESCU, Stoica — Sălâjan, ROZNAI.

A arbitrat : Gh. Vaiilatcu I ; la linie : Al. Grigoreseu și I. Puia (toii 
din București).

Cartonașe galbene : MULȚESCU ;
speranțe : 6—0 (4—0).

Trofeul Petschovschi : 9 ; la tineret-

Duminică s-au desfășurat jocu
rile celei de a Hl-a etape din ca
drul „Cupei de primăvară" la 
handbal. Cu toate că au fost a- 
mînate mai multe jocuri, runda a 
fost totuși, interesantă, oferind 
partide disputate.

La Timișoara, campioana țării, 
Universitatea, a avut serios de 
furcă — după cum ne transmite 
corespondentul nostru P. Arcan 
— cu formația Rulmentul Brașov, 
care a retrogradat din Divizia A. 
După ce au fost conduse la pauză 
cu 4—3, studentele au găsit re
surse pentru a obține în final o 
victorie la limită : 11—10 !

Cea de a doua retrogradată din 
primul eșalon, Constructorul Baia 
Mare, a creat probleme Rapidu
lui, la București. Băimărencele au 
condus la pauză cu 9—8, menți- 
nîndu-si avantajul pînă în min 34, 
cînd feroviarele au egalat (10—10). 
Din acest moment, însă, și pînă la 
sfîrșitul întîlnlrii, a fost rîndul 
Rapidului să domine, obținînd vic
toria cu 15—13.

De notat că la 
reușit să învingă 
curești cu 20—17 
lin.

Alte rezultate : ----------- _ _
C.S.U. Galați 25—20 (13—10) și Uni
versitatea București—Petrolistul
Telcajen 18-13 (11—17) la mascu
lin, Progresul Bucureștî-Voința 
Odorhei 9—9 (4—6) la feminin

Reamintim că iocurile amînate 
din această etâpă se vor desfă
șura miercuri 
Timisoara) și 
Mureș-Textila 
Universitatea 
structorul Timișoara-I.E.F.S.).

Bacău, Știința a 
pe Dinamo Bu- 

(9—8), la mascu-

Dinamo Brașov-

(Șleau a-Politehnica 
joi (Mureșul Tg. 

Buh uși, Confecția-
Bucuresti și Con-

CAMPIONATELE INTERNATIONALE DE GIMNASTICA
(Urmare din pag 1)

nadience — Christiane Thibault 
(15 ani) și Lynn Jones (13 ani) 
au lăsat o frumoasă impresie 
prin evoluțiile lor și prin cla
sarea în primele 6 locuri la in
dividual compus, alături de ele 
reținînd atenția și sovietica Iu- 
lia Biriukova, care a prezentat 
sîmbătă un dublu salt 
in exercițiul de la sol, 
notată cu 9,75. în fine, 
Dekeukelcin (Belgia) 
campioană națională 
în concursul feminin, s-a dove
dit și ea o gimnastă cu certe 
posibilități și perspective.

REZULTATE TEHNICE, Individual 
compus, masculin : 1. DAN GRECU
112, 10 ; 2. Sorin Cepoi 110,15 ; 3. Ni- 
colae Oprescu 110,00 ; 4. Mihai Borș 
109,60 ; 5—6. Liviu Mazilu și Ștefan 
Gali 109,35 (dintre oaspeți, primul cla
sat este sovieticul Valeri Lojkin, cu 
109,05) ; feminin : 1. ANCA GRIGORAȘ 
77,20 ; 2. Marilena Neacșu 76,40 ; 3. 
Paula loan 76.00 ; 4. Christiane Thi
bault (Canada) 74,20 ; 5. Katryn Kuhl 
(R. F. Germania) 74,05 ; 6. Lynn Jones 
(Canado) 73,90.

Pe aparate, masculin 
Szillier (Romania) 18,80 
neo (România) 18,675 ; .... .......
Dietze (R. F. Germania) 18,465 ; Cal :

înapoi 
fiind 
Joeia 

singura 
prezentă

Sol : 1. Kurt
2. Radu Bra-
3. Reinhardt

„CUPA CONGRESULUI U.G.S.R.**
în pădurea Lâpușel de Mngă 

Baia Mare s-au desfășurat ieri în
trecerile concursului de orientare 
Bportivă dotat eu ..Cupa Congre
sului U.G.S.R.", organizat de Con- 
alllul municipal al sindicatelor din

Baia Mare. Au participat 28 de 
echipe, din tot atîtea asociații 
sportive din municipiu si iudeț, 
reunind peste 500 de concurent!, 
tineri si tinere din unitățile eco
nomice ale Maramureșului.

I
1. Gheorghe* Păunescu (România) 
18,425 ; 2. Marian Piecza (Polonia) și 
Vitali Hohlov (U.R.S.S.) ambii cu
18.20 ; Inele : 1. Dan Grecu 19,35 ; 2.
Mihai Borș 19,125 ; 3. Valeri Lojkin 
(U.R.S.S.) 18,375 ; Sărituri : 1. Radu 
Branea 18,525 ; 2. Valeri Lojkin 18,325; 
3. Liviu Mazilu 18,300 ; Paralele : 1. 
Dan Grecu 18,975 ; 2. So-rin Cepoi 
18,575 ; 3. Reinhardt Dietze 18,465 ; 
Bară fixă ; 1. Dan Grecu 19,05 ; 2.
Sorin Cepoi 18,95 ; 3. Valeri Lojkin 
18,675.

Feminin, Sărituri : 1. Anca Grigoraș 
19,0 ; 2. Paula loan 19,275 ; 3. lulia 
Biriukova (U.R.S.S.) 19,175 ; Paralele : 
1. Marilena Neacșu 19,225 ; 2. Lynn 
Jones (Canada) 19,15 ; 3. Joeia De- 
keukelein (Belgia) 18,775 ; Bîrnă : 1. 
Anca Grigoraș 19,20 ; 2. Marilena
Neacșu 18,85 ; 3, Joeia Dekeukelcin 
18,575 ; Sol : 1. Marilena Neacșu
19.20 ; 2. Lynn Jones 18,825 ; 3. Zaițeva 
(U.R.S.S.) 18,70.

I
I
I
I
I 
I
I

CLUJ-NAPOCA, 18 (prin te
lefon)

Mari speranțe născuse pentru 
gazde reapariția lui Țegean în for
mația feroviară. Dar „puncherul" 
cluîean era departe de forma care 
îl consacrase. Jiul și-a luat mă
surile necesare de securitate pen
tru noua apariție clujeană, și a 
marcat, strict pe omul de gol al 
gazdelor, dar n-a uitat în defen
siva sa accentuată să și contra
atace. Si cum Moga nu l-a putut 
învinge pe I. Gabriel (min. 7), 
prima cursă a oaspeților, va sur
prinde fundașii centrali ai ferovia
rilor. iar ROZNAI va marca după 
un sprint lung. Cu acest handicap, 
mai ales moral, formația locală 
se va năpusti în atac, cu fundașii 
dincolo de linia de centru, dar nu 
găsește curajul necesar pentru a 
șuta la poartă și pentru a forța 
pătrunderile cu mingi la picior in 
careu.

Șl tot zbuciumul clujean, toată 
ploaia de cornere care venea să 
argumenteze dominarea catego
rică. dar lipsită de claritate și 
vigoare în faza decisivă, puteau 
să rămînă fără cel mai mic e- 
fect, dacă nu venea minutul 89, 
atît de discutat în ambele tabere. 
In acel moment, la un atac lung 
al echipei gazdă, arbitrul dictea
ză penalty pentru henț în careu 
al Iui G. Stan, decizie însă dic-

C.F.H. 
sKrșit. 
zimbet

de la Arad si Tg. Mureș, 
Cluj-Napoca primește, in 
tot în final de partidă un 
din partea zeiței Fortuna.

Mircea M. IONESCU

POLITEHNICA IAȘI i
SP. STUDENȚESC I

IAȘI, 18 (prin telefon)
18 000 de spectatori dezamăgiți 

de punctul 
lor favorită, 
jocului care 
tul alt nivel

pierdut de echipa 
dar și de calitatea 
promitea un cu to- 
! Preocuparea pen-

LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ

LA
BOX-
1976 :

PRONOEXPRES
NUMERELE EXTRASE 

TRAGEREA SPECIALA 
EXPRES DIN 18 APRILIE
FOND GENERAL DE CÎȘTIGURI: 
1 237 108 lei. Extragerea I : 39 18
6 36 3 1 ; extragerea a Il-a : 9 
31 45 37 38 ; extragerea a IH-a :
7 32 44 38 4 10 ; extragerea a IVa: 
44 41 43 11 36 40 ; extragerea a 
V-a : 4 41 23 17 
ta câștigurilor se 
pltală începînd 
pînă la 18 iunie, 
mativ din 4 mai
1976 inclusiv, iar prin mandate 
poștale aproximativ din 4 mal 
1976.

AȘA ARATA O VARIANTA 
CU 13 REZULTATE EXACTE

LA CONCURSUL PRONOSPORT, 
ETAPA DIN 18 APRILIE 1976

29 45 15 2. Pla- 
va face în Ca- 
din 30 aprilie 
în tară aproxi- 
pînă la 1« iunie

I. F.C.M. Reșița-F.C. Argeș
II. S.C. Bc.-A.s.A. Tg. Mures

III. U.T.A.-Olimpia Satu Mare
IV. F.C. Bihor-Rapid
V. Dinamo-F.C. Constanta

VI. C.F.R. Cluj-Napoca-Jiul 
vn. Poli. Tim.-Univ. Cv. 

VIII. Steaua-.,U" Cluj-Napoca
IX. Polit. Iași-Sportul stud.
X. Ascoli-Internazionale

XI. Napoli-Juventus 
XII. Roma-Bologna 

XIII. Torino-Fiorentina

Fonti de cîșligurl ; 403.124 lei.

X 
X
2
1 

X 
X 
X

1 
X

1 
X 
X

1

Stadion ,,23 August" ; teren 
bun ; timp frumos ; spectatori 
aproximativ 18 000. Au marcat : 
M. SANDU (min. 30), SIMIO- 
NAȘ (min. 44). Raport de cor
nere : 17—4. Raportul șuturi
lor la poarta : 10—8 (pe spa
țiul porții : 4—3).

POLITEHNICA : Costa? — So- 
fian, Anton, Dinu, Ciocîrlan — 
Romilâ II, BANU, SIMIONAȘ
— Nemțeanu (min. 59 Incze 
IV), Dânilâ, Costea.

SPORTUL STUD. : Roduconu
— Tănâsescu, CIUGARIN, GRI- 
GORE, Manea — Cassai, O. 
IONESCU, Marica — Grosu, 
M, Sandu, Radulescu (min. 82 
Roșu).

A arbitrat : C. Ghițâ ; la li
nie : C. Braun și Gh. Racz 
(toți din Brașov).

Cartonașe galbene : TĂNA- 
SESCU.

Trofeul Petschovschi : 7.
La tineret-speranțe : 0—2

(0-1).

tru faze atractive, pentru un Joc 
curat, cursiv, a lipsit datorită, 
îndeosebi, stării de nervozitate 
care i-a cuprins pe foarte mulți 
jucători. Ocaziile de gol pot fi 
ușor enumerate : Costea (min. 13 
și 14) Kădulescu (min. 17 — sin
gur Ia 6 m șutează slab). Iar 
după pauză, min. 48 — lovitură 
indirectă executată scurt de O.

Stadion 
bun ; timp 
aproximați 
cornere : 
turilor la 
spațiul do 

POLITEH
Mioc, PÂL 
tu, Maier 
COVALCIC 
Istrâtescu 
Petrescu (

UNIVERS 
— Negriln, 
DESELNIC 
Strîmbean 
(min, 46
(min. 60 
Marcu.

A arbitr 
Napoca) ; 
și O. Ujh

Trofeul 
La tin 

(1-1).

TIMIȘOAR
Oaspeții își 

din Însăși a 
Universitatea 
un bloc del

nicu... rede 
bloc întărit 
Ciupitu în 1 
aceea a lui 
fixat misiu
mult în aju 
menea con 
vei propriu 
rămînea- în 
Intîlnind o 
adversarului 
să egalizeze 
„fortăreața*4 
adus in m 
în preajm:
pe excelent 
dintre cei r 
trali ai Dix 
ment) și p 
adversar di 
rii partene 
rezultat un

lonescu, la 
In gol. d 
semnalizase 
ratează Si 
care-1 Inșe 
min. 87 — 
milă, apăr 
A fost de
rios din re 
fel, cifrele 
sînt elocve

Iată cum 
goluri : în 
lovit de ar 
țări în ac 
trul teren
reștenji au

ORADE
Am avut 

înscrierea 
duel apro
pă (gazdă) 
dar neinv 
apără st 
Rapid a „m 
în fata lin' 
gelescu și 
cioasă tac 
nit să mo 
nici cînd 
a trebuit 
gu. înlocu 
excelentă, 
sistemul d 
gîndul la
porții lui 1
făcut pred
nulul. blod
Agud orid
strui.

Și M sebe
Ut 7(1 dej



l-a

0-1
năruie 

RADU- 
îa unei 
Jăstase.

incre- 
goală, 

tluiește 
partide 
J, prea

RESCU

0
o

S. c. 8ACĂU 0
A. S. A- 0

Stadion „23 August" ; teren 
foarte bun ; timp frumos: spec
tatori, aproximativ 15 000. Ra
port de cornere : 11—0. Ra
portul șuturilor ta poarta : 
12—9 (pe spațiul porții : 4—3).

S. C, BACĂU : Coman — 
Pruteanu, Catarg iu. Voîmer, 
Margasoîu — Cărpuci (min. 62 
Sinăuceanu), DUȚAN, AELE- 
NE! — PANA, Botez, Bâluțâ 
(min. 55 Chitaru).

A.S.A. î Solyom — Gligore 
(min. 59 Kiss), Szălosi, ISPIR, 
Onuțan — VARODI, BOLONI, 
Hajnal — Fazekas (mîn. 85 
Both II), Naghi, Pîslaru.

A arbitrat : T. Andrei ; Ia 
linie : I. Banciu (ambii din 
Sibiu) șî I. Ciolan (lași).

Cartonașe galbene : ONU- 
ȚAN, PANA.

Trofeul Petschovschi : 9.
La tinerel-speranțe : 2—1

(1-0).

APĂRĂRI BUNE,
BACĂU, 18 (prin telefon)

, Meciul a început sub semnul 
echilibrului și s-a menținut 
astfel, cu mici excepții, pe în
treaga durată a primei reprize. 
Ambele echipe au acționat cu 
multă prudență, s-au apărat a- 
deseori în linie, iar în atac au 
pasat foarte mult, fiecare aș- 
teptînd ca celălalt să greșească, 
în aceste condiții, partida a 
fost. în primele 45 de minute, 
lipsită de faze și șuturi la poar
tă și din această cauză mai pu
țin spectaculoasă, în ciuda dîr- 
zeniei cu care și-au apărat șan
sele cele două formații. Oaspe
ții, specialiști ai jocului pe 
contraatac, au încercat de cîte- 
va ori să-și surprindă adversa
rii, dar Fazekaș (min. 24) și 
Pîslaru (min. 38) n-au reușit 
să finalizeze din situații favo
rabile. Băcăuanii au avut și ei 
două bune ocazii de a înscrie 
pe care însă Botez (min. 28) și 
Băluță (min. 42) le-au ratat de 
aproape.

ATACURI STERILE
După pauză, aspectul jocului 

se schimbă întrucîtva ; este mai 
dinamic, mai disputat. Gazdele 
forțează deschiderea scorului 
printr-un șir de atacuri la poar
ta lui Soliom și înscriu în min. 
59, dar arbitrul nu validează 
golul, sancționînd un fault în 
atac al lui Botez. Partida ca
pătă un caracter mai tăios, ac
țiunile poartă amprenta unui 
mare angajament, care pe 
alocuri tinde să depășească li
mitele regulamentului. Ambele 
combatante atacă în forță — 
în special băcăuanii, care Ia un 
moment dat joacă cu fundașii 
pe linia de centru — dar și 
oaspeții se apără cu exactitate 
și din această cauză nici una 
dintre ele nu va putea să în
scrie. Astfel, scorul alb reflectă 
atît raportul de forțe din te
ren, cit mai ales neputința li
niilor de atac de a găsi soluții 
de finalizare.

Mihai IONESCU

CONSTĂNȚEN1I ÎN REVENIRE
DINAMO 1(1)
F.C. CONSTANTA 1(0)

——------------------------------------------------------ 1

Fără să se ridice la un ni
vel spectacular deosebit, par
tida a plăcut totuși datorită a- 
bundenței fazelor de poartă 
dintre care însă numai două 
s-au transformat în goluri. Di
namo a avut în permanență ini
țiativa, și-a creat numeroase 
ocazii pe care însă le-au iro
sit D. Georgescu și Dumitrache 
multe dintre atacuri fiind evi
tate cu reflexe de ultim mo
ment de excelentul portar 
Popa. Pe fondul unei perma
nente ofensive, dinamoviștii 
s-au lăsat descoperiți în apă
rare, situație de care au știut 
să profite jucătorii constănțeni. 
Și nu mult a lipsit ca cele cî- 
teva contraatacuri inițiate de 
oaspeți, prin Turcu, Peniu sau

Negoescu, mai consistente după 
pauză, să se soldeze cu goluri. 
Numai lipsa de curaj a ata- 
canților constănțeni, interven
țiile prompte ale lui G. Sandu 
și Dinu (cel mai bun de pe 
teren) sau blocajele portaru
lui Ștefan au făcut ca oaspeții 
să nu mai marcheze, ceea ce 
după aspectul general al me
ciului ar fi însemnat însă prea 
mult pentru ei.

Aproape întreaga primă re
priză. dinamoviștii au alergat

FĂRĂ EFECT
PORTARUL OASPEȚILOR, IMBATABIL!

elefon) 
tactica 
nației : 
isa pe 
Desel-

eren 
tori, 

de
»u- 
(pe

din-

manent Ia poarta lui Purcaru, în 
a doua parte a meciului, cînd 
Universitatea a introdus doi oa
meni de contraatac. Dașcu și Cri- 
șan, acțiunile surprinzătoare ale 
„ll“-lui craiovean au fost mai nu
meroase decît în primul act al 
partidei. Deși au avut zeci de ac
țiuni ofensive spre buturile oas
peților și au obținut 12 lovituri 
de colț, gazdele nu au reușit să 
înscrie golul pentru care au lup
tat foarte mult. Motivele au stat 
atit în pripeala sau imprecizia 
ofensivei lor. dar și în modul 
foarte decis și destul de organi
zat în care s-au apărat craiove- 
nii. Așa s-a ajuns la acest scor 
alb, echitabil, după o întâlnire 
destul de slabă sub aspect teh
nic. destul de lipsită de momen
te fierbinți la cele două porți.

Eftimie 1ONESCU

REȘIȚA, 18 (prin telefon)
Conform așteptărilor, Încă 

din primele minute reșițenii 
și-au masat adversarul în pro
pria-! jumătate de teren, de
fensiva piteșteană cu o linie 
inedită de fundași fiind supusă 
la o presiune accentuată. Par
tida a debutat cu ezitări ale 
portarului Cristian, care avea 
Insă, în continuar?, să se rea
biliteze, în special în min. 4 
cînd a scos, in extremis „capul" 
lui Tănase. Tot Tănase se va 
remarca în min. 13 și 14 prin 
două frumoase șuturi, ultima 
oară mingea lovind bara. Trep
tat dominarea gazdelor își

pierde din consistență, acțiunile 
lor fiind stereotipe, cu cen
trări înalte, ușor respinse de 
apărătorii oaspeților. Pînă la 
pauză, notabile au fost ratările 
lui Florea (min. 40) și Rada 
Ii (min. 41), precum și unele 
faze de efect create de Dobrin.

La reluare, piteștenii au avut 
două zvîcniri prin Radu III, 
care a scăpat singur spre poar
ta gazdelor ; la prima a fost 
ținut de tricou de Filipescu, 
iar a doua oară a fost depo
sedat de Hergane. In conti-

o obstrucție în careu comisă 
de Bărbulescu asupra lui Gabcl, 
arbitrul Fr. Coloși — în loc 
să sancționeze cu o lovitură 
indirectă a indicat punctul de 
Ia 11 m. Penalty-ul executat 
de Beldeanu a fost respins de 

‘Cristian.- După 6 minute, por
tarul oaspeților (cel mai bun 
de pe teren) s-a remarcat, din 
nou, prin intervenții salvatoare 
la trei șuturi consecutive ale 
înaintașilor reșițeni. Meciul a 
devenit nervos, arbitrul fiind 
nevoit să acorde în această

Stadion Dinamo ; teren bun; 
timp frumos ; spectatori, apro
ximativ 15 000. Au marcat : D. 
GEORGESCU (min. 41) și 
MOLDOVAN (min. 59). Raport 
de cornere : 16—9. Reportul 
șuturilor la poartă : 28—11 (pe 
spațiul por(ii : 10—6).

DINAMO : Stefan — Cheron, 
DINU. G. SANDU, Deleanu — 
DOBRAU, D. Georgescu, I. 
Marin (mîn. 55 Cuslov) — R. 
Nunweiller, Dumitrache. D. Ni
colae (min. 46 VRINCEANU).

F. C. CONSTANȚA : POPA — 
Mustafa, ANTONESCU. Nistor 
GATEJ — Hoffmeister, I. Con- 
stontinescu (mih. 76 Corendeo), 
Solceanu (min. 62 Negoescu) 
Peniu, MOLDOVAN. TURCU.

A arbitrat : N. Rainea (Bîr- 
tad) ; la linie : C. Săndulescu 
(Vaslui) și O. Constantinescu 
(Galați).

Trofeul Petschovschi : 9.
La tineret-speranje : 1—1

(1-1).
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VICTORIA CONTRAATACULUI

ARAD, 18 (prin telefon)
Arădenii, după un început 

crispat, în care cele mai multe 
acțiuni au fost fragmentate, au 
dominat a doua jumătate a repri
zei, cînd au avut două mari oca
zii : min. 27, spectaculoasă bară 
a lui Bedea ; șl minutul 34, din 
nou bară — Domide, urmată de o 
frumoasă foarfecă a lui Colnic, 
reținută de Bathori. Superioritatea 
netă a arădenilor, în această parte 
a jocului, a fost fructificată doar 
în urma unei lovituri de la 11 m, 
acordată la un fault inutil al lui 
Berețchi asupra lui Broșovschi. A- 
celași BROȘOVSCHI a executat 
imparabil. In toată această re
priză, sătmărenii s-au rezumat 
strict la un joc de apărare, ma
nifestând doar intenția obținerii 
unui joc egal. După pauză, soarta 
partidei este decisă de o contra- 
performanță a stoperului arădean 
Schepp. La prima ieșire a oaspe
ților în terenul gazdelor se acordă 
o lovitură liberă în min. 53. Exe

cută Knoblau. iar SCHEPP lovește 
greșit balonul, aducind... egalarea. 
Sătmărenii prind curaj, jucînd 
mult mai agresiv, fără să pără
sească jumătatea de teren proprie 
și astfel, la un contraatac în mi
nutul 53, Hațeganu, lansat peste 
stoperi, înscrie imparabil. U.T.A. 
derutată de această schimbare, in
sistă, dar fără prea multă clari
tate. Cele trei vîrfuri nractică un 
joc slab înlesnind sarcina oaspe
ților. Totuși, în min. 63 COLNIC 
pătrunde pe neașteptate și aduce

Stadion Valea Domanului ; teren bun ; timp frumos ; spectatori, apro
ximativ 13 000. Raport de cornere ; 20—3. Raportul șuturilor ta poartă : 
26—9 (pe spațiul porții : 12—2).

F.C.M. REȘIȚA : Filip — Ologeanu, Kiss, Hergane, Filipescu — GABEL, 
Câprioru (min; 70 Bora), Beldeanu — ATODIRESEI, Tănase (min. 70 
Munteanu), Florea.

F. C. ARGEȘ : CRISTIAN — Bărbulescu, Stan, CIRSTEA. Ivan — MUS- 
TAȚEA, lovânescu, DOBRIN — Radu III, Radu II, D. Popescu (min. 74 
Jercan).

A arbitrat : Fr. Coloși ; la linie : R. Plato? și N. Georgescu (loti 
din București).

Cartonașe galbene : MUSTĂȚEA, FILIPESCU. BELDEANU, TANASE, 
KISS, BĂRBULESCU.

Trofeul Petschovschi : 9. La lineret-sperante : 4—0 (2—0).

nuare, jocul se menține la a- 
celași nivel modest, încîlcit, cu 
multe inexactități de ambele 
părți. Tn min. 63, partida a 
avut un moment hotăritor : Ia

parte a intîlnirii nu mai puțin 
de 5 cartonașe galbene. Ultima 
ocazie a fost ratată in min. 88 
de Gabel.

Adrian VASILESCU

după deschiderea scorului care 
s-a produs destul de tîrziu, 
abia in min. 41 ; R. Nunweiller 
a centrat de pe partea dreap
tă, Antonescu a ratat interven
ția, mingea a ajuns Ia D. 
GEORGESCU și acesta, după 
ce l-a depășit pe Popa, a tri
mis în plasă. După numai 3 
minute, tot D. Georgescu, sin
gur în careu, a șutat slab și 
imprecis. Odată „spartă ghea
ța" era de așteptat ca după 
pauză dinamoviștii să-și mă
rească fără dificultate avanta
jul. Cu toată insistența lor, ra
tările s-au ținut lanț la poarta 
lui Popa și iată că în min. 59 o 
gafă a Iui Cheran i-a costat 
pe bucureșteni un punct. Fun
dașul dinamovist, urmărit de 
Tureu, a trimis o minge cu eăl- 
cîiul spre propria-i poartă pe 
care a interceptat-o MOLDO
VAN. trimițînd-o apoi fără di
ficultate în plasă.

Gheorghe NERTEA

DIVIZIA B: ETAPA

SUB AȘTEPTĂRI
al

reia M. SANDU a cîștigat sprintul cu 
Jraun Anton și, din viteză, de la 14—15 
50 — m. a șutat plasat : 0—1. în min. 
ninge 44. minge înaltă, „cap* al Iui SI- 
anu ; MIONAȘ. bară transversală, și 
i Ro- tot mijlocașul ieșean, atent, a 
canu. reluat cu stângul, jos Ia colț, e- 
t se- galînd : 1—1. în rest. Politehnica 
5 ah- a fost mal Insistentă, dar cu
hnică trei atacanți figurant! nu a pu

tut realiza mai mult. Sportul 
două studențesc s-a apărat foarte bine, 

s-a ieșit prin pase precise din pro- 
ștep- priul teren și a contraatacat pe- 
cen- riculos. obținînd un rezultat de 

»ucu- egalitate meritat.
lung, ‘ Constantin ALEXE

Stadion U.T.A. ; teren bun ; 
timp frumos ; spectatori, apro
ximativ : 12 000. Au marcat : 
BROȘOVSCHI (min. 39 din 11 
m), SCHEPP (min. 48 — auto
gol), HAȚEGANU (min. 53), 
COLNIC (min. 63), IANCU 
(min. 87). Raport de cornere : 
7—0. Raportul șuturilor ta 
poarta : 20—5 (pe spahiul por
ții : 10—4).

U.T.A. : lorgulescu — Cocoș, 
Kukla, Schepp (min. 78 Birâu), 
Gali — Domide, BEDEA, BRO
ȘOVSCHI — Cura, Colnic, Ui- 
lecan (min. 56 Giurgiu).

OLIMPIA : Bathori I — BE- 
RETCHI, MATEI, Popescu, Bocșa
— Balogh, Knoblau, KAISER
— Hațeganu (min. 78 Cionca), 
IANCU, Helvei.

A arbitrat : Romeo Stîncan; 
Ia linie : D. Ghețu și C. Bi- 
zinîchi (toți din București).

Cartonașe galbene : BOCȘA, 
IANCU.

Trofeul Petschovschi : 9.
La tineret-speranțe : 1—1

(1-0).

egalarea. U.T.A. continuă să a- 
tace, are cîteva ocazii, dar sătmă
renii capătă aripi spre finalul me
ciului. Ei contraatacă rar, dar pe
riculos. Pe fondul insistentei do
minări a arădenilor, Kaiser, care 
s-a menținut tot timpul tn apărare 
reușește o pasă lungă și IANCU 
înscrie.

Ioan CHIRILA

OASPEȚII AU ATACAT ABIA DIN MIN. 701

SERIA I
C.S.U. GALAȚI — VICTORIA 

TECUCI 4—1 (1—0). Au marcat : 
Ene (min. 20). Marinescu (min. 
60), Păunescu (min. 71). Georges
cu (min. 90). respectiv Strat 
(min. 83).

METALUL PLOPENI — PRA
HOVA PLOIEȘTI 3—1 (2—1). Au
torii golurilor : Spiridon (min. 1 
și 3). Georgescu (min. 59). res
pectiv Cristea (min. 6).

CELULOZA CALARAȘI — CEA
HLĂUL P. NEAMȚ 1—0 (0—0).
Unicul gol a fost realizat de Gh. 
Alexandru (min. 69).

C.S.M. BORZESTI — F.C.M. 
GALAȚI 1—1 (0—0). Au înscris : 
Tudose (min. 85) pentru C.S.M., 
Viochin (min. 88) pentru F.C.M.

C. S. BOTOȘANI — VIITORUL 
VASLUI 1—0 (1—0). Autorul go
lului : Mănăstire (min. 7).

F. C. PETROLUL PLOIEȘTI — 
S. C. TULCEA 5—0 (1—0). Meciul 
s-a disputat la Moreni, deoarece 
terenul F. C. Petrolul este sus
pendat. Au marcat : Șimanciu 
(min. 20, 61 și 75), Fl. Dumitres
cu (min. 47) și Pisău (min. 84).

C.S.M. SUCEAVA — UNIREA 
FOCȘANI 2—o (0—0). Au înscris : 
Stredie (min. 54) și Prepeliță 
(min. 81).

F. C. BRĂILA — GLORIA BU
ZĂU 0—0.

CIMENTUL MEDGIDIA — 
C.F.R. PAȘCANI 2—0 (1—0). Au 
marcat : Alecu (min. 20) și Ne- 
delcu (min. 60).

(Relatările au fost transmise 
de corespondenții : Gh. Arsenie, 
M. Boghici, S. Marin. Gh. Go
run. T. Ungureanu. Gh. Ilinca, 
I. Mîndrescu, D. Cristache și R. 
Avram).

SERIA a II-a
STEAGUL ROȘU BRAȘOV — 

METROM BRAȘOV 1—0 (0—0).
A înscris : Papuc (min. 50).
NITRAMONIA FĂGĂRAȘ — 

CHIMIA TR. MĂGURELE 4—1 
(3—1). Au marcat : Boantă (min. 
34. 41). Nucă (min. 22). Chirie
(min. 48), respectiv Radu (min. 
H).

PROGRESUL BUCUREȘTI — 
VOINȚA BUCUREȘTI 0—0.

C. S. TlRGOVIȘTE — MINERUL 
MOTRU 1—0 (1—0). Autorul go
lului : Laurențiu (min. 45, au
togol).

CHIMIA RM. VlLCEA — F.C.M. 
GIURGIU 3—o (0—0). Au marcat : 
Vergu (min. 63), Sutru (min. 74) 
și C. Nicolae (min. 82 din llm).

AUTOBUZUL BUCUREȘTI — 
METALUL BUCUREȘTI 0—0.

UNIREA ALEXANDRIA — 
TRACTORUL BRAȘOV 2—1 (2—0). 
Au înscris : Potîng (min. 36), 
Voicilă (min. 44), respectiv 
Gherghe (min. 88).

DINAMO SLATINA — ELEC- 
TROPUTERE CRAIOVA 4—0 
(2—0). Autorii golurilor : Țară- 
lungă (rhin. 8). Frățilă II (min. 
29) și Mincioagă (min. 52 și 61).

Ș. N. OLTENIȚA — METALUL 
MIJA 3—2 (1—1). Au marcat :
Bratu (min. 29). Fildiroiu (min. 
60), Rateu (min. 80), respectiv 
Georgescu (min. 20), Ghiorcău 
(min. 55).

(Relatările au fost transmise 
de corespondenții : C. Gruia. B. 
Stoiciu, I. Vasiîe, M. Avanu, P. 
Giornoiu. V. Ion, M. Bizon, D. 
Mihail si V. Țugui).

A XXIV-a
SERIA a lll-a

DACIA OR A ȘTIE — UNIREA 
TOMNATIC 2—0 (2—0). Autorii
golurilor : Radu (min. 7) și Nenu 
(min. 15).

STICLA TURDA — MUREȘUL . 
DEVA 2-0 (0—0). Au înscris : 
Fedeleș (min. 54) și Cecan 
(min. 71).

VICTORIA CĂLAN — F. C. 
ȘOIMII SIBIU 0—1 (0—1). A
marcat : Marcu (min. 39).

U. M. TIMIȘOARA — F. C. 
BAIA MARE 3—0 (1—0). Au în
scris : Paiunschi (min. 30). Ma
th e (min. 51) și Voinea (min. 65).

VICTORIA CĂREI — C.F.R. 
TIMIȘOARA 0—0.
CIL. SIGHET — MINERUL 

MOLDOVA NOUA 0—0.
GAZ METAN MEDIAȘ — F. C- 

CORVINUL HUNEDOARA 0—1 
(0—1). Autorul golului : Suren- 
ghin (min. 26).

RAPID ARAD — GLORIA BIS
TRIȚA 0—1 (0—0). A marcat :
Damian (min. 70).

METALURGISTUL CUGIR — 
IND. SlRMEI C. TURZII 2—0 
(0—0). Au înscris Emandi (min. 
49) și Simu (min. 71). Partida 
s-a disputat la Blaj, deoarece te
renul Metalurgistul este suspen
dat.

(Relatările au fost transmise 
de corespondenții : B. Crețu. P. 
Lazăr. A. Gunter, I. Stan, E- 
Herman. S. Pralea, Z. Rîșnoveanuj 
R. Hărduț și V. Oniga).
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Stadion F. C. Bihor ; teren bun ; timp excelent ; spectatori, oproxima- 
tiv 16 000. A marcat : KUN (min. 70). Raport de cornere : 9—2. Rapor
tul șuturilor la poartă : 13—7 (pe spațiul porții : 6—1).

F. C. BIHOR : Albu — P. NICOLAE, Bigan, Lucaci, Popovicî — Naom 
(min. 66 Șișcă), M. MARIAN, Agud — Suciu, Florescu, KUN.

RAPID : lonițâ — Ni(â, Grigoroș, FI. Marin, IORDAN — PETCU, RIȘ- 
NIȚA, Angelescu (min. 25 NEAGU) — Bartales, Rontea (min. 70 Nohit), 
Manea.

A arbitrat : S. Drăgulici ; Ia linie : P. Moisescu și A. Boceanu (toți 
din Drobeta Tr. Severin).

Cartonașe galbene : MANEA, FLORESCU, RONTEA, NOHIT ; Trofeul 
Petschovschi : 9 ; La tineret-speranțe : 2—1 (2—0).

moment de acalmie, o minge a 
poposit la piciorul lui KUN. poa
te pentru prima dată nesuprave
gheat* Atacantul oră dean a șu
tat puternic, cu efect, mingea 
a lovit rădăcina barei și a ricoșat 
în gol. l—o. și profilul partidei 
s-a schimbat. Rapid s-a des
tins ca un piston ținut mul
tă vreme sub presiune, a re
zultat un joc deschis, cu in
cursiuni alternative în cele două

careuri. Cele mai notabile : mîn. 
74, Manea este faultat în supra
fața de pedeapsă, dar arbitrul a- 
cordă lovitură indirectă (!) ; 
min. 90. Kun și Agud nu pot 
fructifica superioritatea unui 
contraatac la care s-a opus un 
singur adversar rămas în zonă 
(Iordan), Agud trăgînd în bară 
din poziție excelentă.

Ion CUPEN

1. F.C.M. GALAȚI 24 15 4 5 45-16 34
2. F.C. Brăila 24 12 7 5 37-16 31
3. C.S.U. Galati 24 9 12 3 27-18 30
4. C.F.R. Pașcani 24 12 5 7 41-24 29
5. F.C. Petrolul PI. 24 10 8 6 42-25 28
6. C.S.M. Borzești 24 11 6 7 27-19 28
7. Prahova PI. 24 9 8 7 26-19 26
8. Cel. Călărași 24 10 4 10 28-44 24
9. Gloria Buzău 24 9 5 10 32-29 23

10. C.S.M. S-va 24 10 3 11 25-26 23
11. Met. Plopeni 24 9 4 11 28-26 22
12. C.S. Botoșani 24 7 8 9 16-28 22
13. Ceah. P. Neamț 24 8 5 11 17-29 21
14. Vict. Tecuci 24 7 6 11 18-27 20
15. Unirea Focș. 24 9 2 13 20-30 20
16. Cimentul Med. 24 6 7 11 24-36 19
17. Viitorul Vaslui 24 6 6 12 24-39 18
18. S.C. Tulcea 24 4 6 14 16-42 14

1. C.S. TlRGOVIȘTE 24 16 2 6 47-23 34
2. Progresul Buc.
3. Steagul roșu Bv.
4. Dinamo Slatina
5. Electroputere Cv.
6. Chim. Rm. Vil.
7. Unirea A!ex.
8. Ș.N. Oltenița
9. Chimia Tr.-Măg.

10. Voința Buc.
11. Metalul Buc.
12. F.C.M. Giurgiu
13. Tractorul Bv.
14. Metalul Mijo
15. Nitramonia Fâg.
16. Minerul Motru
17. Metrom Brașov
18. Autobuzul Buc.

24 14 5 5 39-20 33
24 13 6 5 30-18 32
24 13 5 6 44-17 31
24 13 1 10 40-30 27
24 10 5 9 38-30 25
24 8 8 8 20-21 24
24 10 4 10 27-35 24
24 9 5 10 25-34 23
24 8 6 10 28-32 22
24 8 6 10 22-27 22
24 9 4 11 23-39 22
24 7 7 10 26-33 21
24 9 3 12 30-38 21
24 8 5 11 26-35 21
24 6 6 12 20-29 18
24 7 2 15 19-25 16
24 6 4 14 17-35 16

1. F.C. CORVINUL 24 16 5 3 39-16 37
2. F.C. Șoimii 24 12 10 2 34-14 34
3. Gloria Bistrița 24 13 3 8 41-21 29
4. F.C. Baia Mare 24 12 4 8 30-20 23
5. C.F.R. Tim. 24 12 2 I0 31-27 26
6. U.M. Timișoara 24 9 6 9 30-29 24
7. Sticla Turda 24 9 6 9 20-22 24
8. Victoria Călan 24 11 2 11 25-30 24
9. Ind. sîrmei 24 10 3 11 32-30 23

10. Min. M. Nouă 24 11 1 12 33-37 23
11. Met. Cugir 24 10 3 11 24-31 23
12. Gaz metan 24 9 4 11 37-28 22
13. Dacia Orăștie 24 9 3 12 22-26 21
14. C.I.L. Sighet 24 8 5 11 28-33 21
15. Rapid Arad 24 9 3 12 20-38 21
16. Mureșul Deva 24 8 4 12 31-39 20
I7. Vict. Cărei 24 6 5 13 19-35 17
18. Unirea Tom. 24 5 5 14 20-41 15

ETAPA VIITOARE (25 aprilie) : 
F. C. Brăila—Celuloza Călărași 
(0—0), F. C. Petrolul Ploiești— 
C.F.R. Pașcani (0—6), Ceahlăul P. 
Neamț—C.S.M. Borzești (0—2), 
Victoria Tecuci—Prahova Ploiești 
(1—2), F.C.M. Galați—Unirea Foc
șani (0—1), Gloria Buzău—S. C. 
Tulcea (0—0), C.S.M. Suceava— 
Viitorul Vaslui (1—4), Cimentul 
Medgidia—C.S.U. Galați (1—1), Me
talul Plopeni—C. S. Botoșani 
<•—!).

ETAPA VIITOARE (25 aprilie) : 
Progresul București—Nitramonia 
Făgăraș (0—1), Electroputere Cra
iova—C. S. Tîrgoviște (0—2), Stea
gul roșu Brașov—Autobuzul Bucu
rești (1—0). Chimia Tr. Măgurele— 
S. N. Oltenița (0—3), Tractorul 
Brașov—F.C.M. Giurgiu (0—0), 
Unirea Alexandria—Minerul Motru 
(0—0), Chimia Rm. Vâlcea—Metalul 
Mija (0—1), Dinamo Slatina—Me
talul București (0—0). Voința 
București—Metrom Brașov (0—1).

ETAPA VIITOARE (25 aprilie) î 
F. C. Corvinul Hunedoara—Unirea 
Tomnatic (0—0), Metalurgistul Cu- 
gir—U. M. Timișoara (1—3), Ind. 
sârmei C. Turzii—Gaz metan Me
dias (1—1), Minerul Moldova 
Nouă—Victoria Călan (0—1), C.F.R. 
Timișoara—Sticla Turda (1—0). 
F. C. Șoimii Sibiu—Victoria Cărei 
(0-0), Dacia Orăștie—Rapid Arad 
(0—1), Mureșul Deva—C.I.L. Si- 
ghet (0—0), F. C. Baia Mare—Glo
ria Bistrița (1—2).
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HANDBALIST» ROMÂNI AU CUCERIT 
„CUPA ȚĂRILOR LATINE"

succes. El a pierdut 
tur al eliminărilor 

fața lui Orosz (Un- 
10—3, în recalificări 

la Sebart (Ceho- 
10—6 dar n-a pu- 
contlnuare de ita- 

Zotto (5—10), da
cele din urmă pe

POZNAN, 18 (prin telefon). 
Cursa reprezentantului nostru 
în proba de floretă băieți, Er- 
neslin Mătușan, pentru a a- 
junge în finală, n-a fost încu
nunată de 
în primul 
directe în 
garia) cu 
a cîștigat 
slovacia) cu 
tut trece în 
lianul Dai 
sîndu-se în 
locul 9. Titlul de campion mon
dial de tineret la floretă bă
ieți a revenit, sîmbătă, în mod 
surprinzător scrimerului englez 
Robert Brunigcs care, în finală, 
a obținut patru victorii. El a 
fost urmat de Jolyot (Franța) 
și Zotto (Italia) cu cite 3 v, 
Kuzma (Polonia) și Lemenage 
(Franța), cu cite .2 v si Borella 
(Italia), 0 v.

Cea de-a doua probă a ac
tualei ediții, floretă fete, a 
adus delegației noastre satisfac
ția calificării în finală a uneia

înaintea startului

ÎN CAMPIONATELE internaționale 
DE TENIS ALE ROMÂNIEI

începînd de marți și pînă 
la sfîrșitul sâptâmînii, pe te
renurile din parcul sportiv 
Progresul, se desfășoară cam 
pionatele internaționale de 
tenis ale României. Pe lista 
participanților se numără o 
serie de prestigioase rachete 
de pe continent, jucători ți 
jucătoare cu bogat palmares 
în marile competiții. De ase
menea. iau startul membrii lo
turilor reprezentative, mascu 
line și feminine, ale țării noas
tre.

Primii oaspeți ai „internațio
nalelor" au și început să so
sească, în cursul zilei de ieri. 
Astfel, prezent este campionul 
R. D. Germane, Thomas 
Emmrich, care speră să repete 
bunele performanțe din prece

ECHIPA FRANȚEI A CÎȘTIGAT
C. E. DE RUGBY - JUNIORI
Cea de-a opta ediție a Cam

pionatului european de rugby 
pentru juniori s-a încheiat, ieri, 
la Alby, cu victoria echipei 
Franței, care a întrecut în fi
nală formația României cu sco
rul de 20—12 (13—3). în prima 
repriză, gazdele au fost supe
rioare la grămadă. Juniorii ro
mâni au transformat o lovitură 
de pedeapsă (Codoi). După 
pauză s-au creat multe faze 
la mină, dintre care una în
cheiată cu o încercare (Vlă- 
dilă), transformată de Codoi. 
A mai înscris Rădulescu (l.p.). 

din cele trei tinere reprezen
tante, Marcela Moldovan. Și 
dacă Adriana Băcioi a fost e- 
liminatâ din primul tur. iar 
Marta Griga n-a putut depăși 
turul II, Marcela Moldovan a 
debutat decis, calificindu-se în 
eliminările directe pe baza ce
lor patru victorii obținute în 
primul tur al preliminariilor, și, 
apoi, a cite trei asalturi ciști- 
gate în tururile II și III. Deși 
a avut o eclipsă în prima în- 
tilnire a eliminărilor directe, 
pierzînd (6—8) asaltul cu Neu- 
berth (R.F.G.), suita de victo
rii obținută în recalificări 8—3 
cu Berghs (Belgia). 8—4 cu 
Pigliapoco (Italia) și 8—4 cu 
Bischoff (R.F.G.) a adus-o în 
turneul final al probei, alături 
de campioana ediției prece
dente. Vcronique Trinquet 
(Franța) și compatrioata aces
teia Brigitte Latrille, sovieti
cele Irina Dolguikh și Elena Ku- 
lincnko, Mandy Dyck (R.D.G.). 
Satisfacția s-a oprit, însă, doar 
la această performanță, întrucit 

dentele sale apariții în turne 
ele „indoor" din țara noastră. 
Au sosit tenismanii iugoslavi 
Kostici și Nigrinovici, ca și 
cei polonezi, Rode și Iasinski, 
cărora li se alătură campioana 
țării, Barbara Kral. Față de 
numele anunțate anterior, au 
mai trimis confirmări de par
ticipare un puternic lot de 
tenismani maghiari, în frunte 
cu R. Machan, J, Benyk și 
Katalin Borka, vest-germanii 
Probst și Settlinger, precum și 
cunoscuta jucătoare olandeză 
Elly Appel. Azi sînt așteptați 
și ceilalți competitori, care fi
gurează pe lista înscrierilor.

întrecerile încep mîine (de la 
ora 12), la Progresul, cu pri
mele partide ale probelor de 
simplu.

Trebuie să amintim că Româ
nia s-a calificat în finală în 
urma victoriei de vineri asupra 
Spaniei (9—7). Alte rezultate : 
Spania — Ttalia 22—10 (pen
tru locurile 3—4), R.F.G. — O- 
landa 26—7 (locurile 5—6), Ma
roc — Belgia 20—9 (locurile 
7—8).

® Duminică la Bergerac s-a 
disputat meciul internațional de 
rugby dintre Selecționata Ar
matei franceze și echipa 
Steaua București. Rugbyștii 
francezi au terminat învingători 
cu scorul de 19—3.

3.
V. Trinquet

5. M. Dyck
M. Moldovan

de duminică
fazele preli-

floretista noastră n-a mai avut 
comportarea scontată, clasîn- 
du-se pe locul 6. Iată clasa
mentul finalei : 1. I. Dolguikh 
(U.R.S.S.) 5 v, 2. E. Kulinenko 
(U.R.S.S.) 3 v. 3. B. Latriile 
(Franța) 2 v, 4.
(Franța) 2 v, 
(R.D.G.) 2 v. 6. 
(România) 0 v.

în cursul zilei 
s-au disputat și 
minare ale celorlalte două 
probe, sabie și spadă. Acredi
tați cu bune rezultate ante
rioare, sabrerii români Mihai 
Frunză și Ion Pantclimonescu 
au avut comportări diferite. în 
timp ce primul și-a susținut 
candidatura cu convingere, tre- 
cind de adversarii din grupe, 
printre învinșii săi numărin- 
du-se și doi dintre favoriții 
probei, Samșudinov (U.R.S.S.) 
și Lefevre (Franța), urmînd să 
tragă luni dimineața in eli
minările directe, Pantelimonescu 
a evoluat lipsit de inițiativă, 
ineficace, fiind eliminat în tu
rul III, Nuță n-a putut depăși 
turul II.

Neașteptat de ștearsă com
portarea celor trei spadasini, și, 
mai ales, a celui investit cu 
cele mai multe speranțe, Ervin 
Kerekeș. Acesta a fost repede 
eliminat din concurs (în turul 
II al preliminariilor), împreună 
cu Bălăncscu. iar Popa in tu
rul III.

Luni, în ultima zi a actualei 
ediții a campionatelor mondiale 
de scrimă pentru tineret, deci, 
două finale : de sabie și de 
spadă.

Tiberiu STAMA

în C. M. de hochei

CEHOSLOVACIA - U.R.S.S. 3-2
Campionatul mondial de ho

chei (grupa A) a continuat la 
Katowice cu un meci derby, 
dintre fruntașele clasamentu
lui l Cehoslovacia — U.R.S.S. 
După un joc echilibrat, victo
ria a revenit echipei ceho
slovace cu 3—2 (1—0, 0—1,
2—1). Cehoslovacul P. Stastny 
a deschis scorul, apoi în re
priza a doua Vasiliev a ega
lat. în ultima parte a întîlni- 
rii, cehoslovacii înscriu de

La Montreal
A FOST DESCHIS
PARCUL OLIMPIC
MONTREAL, 18 (Agerpres). — 

Pentru prima oară de la începe
rea construcțiilor in vederea J O. 
de vară, Parcul olimpic din Mont
real, unde vor avea loc principa
lele Întreceri, a lost deschis pen
tru public. Cîteva zeci de mii de 
vizitatori au venit sîmbătă șl du
minică să admire construcțiile a- 
flate în curs de finisare. Parcul 
olimpic cuprinde stadionul olimpic 
central, cu o capacitate de 75 000 
de locuri, velodromul șl piscina.

NISA. 18. în marea sală a 
Expoziției din localitate s-au 
desfășurat duminică ultimele 
întreceri ale actualei ediții a 
tradiționalei competiții handba
listice „Cupa țărilor latine". 
Pentru finală, conform așteptă
rilor, s-au calificat echipa Româ
niei, de mai multe ori cîștigă- 
toare a trofeului și formația 
Spaniei. Desfășurînd un joc 
de o foarte bună calitate, apre
ciat de numeroasa asistență, 
tinerii handbaliști români au 
repurtat victoria cu scorul de 
22—16 (10—9) cîștigînd pentru

Campionatele europene de lupte libere

VICTORIOȘI IN
LENINGRAD, 18 (prin telex). 

In sala complexului sportiv Iu- 
bilennîi din localitate au început 
duminică dimineața întrecerile 
celei de a XlX-a ediții a cam
pionatelor europene de lupte li
bere. Printre concurenții din 23 
de țări participante sînt nu
meroși campioni olimpici, mon
diali și europeni, fapt care con
feră competiției continentale un 
interes deosebit.

Pînă la ora cînd transmitem, 
aproape toți luptătorii români 
au susținut partidele 
inaugural. I. Arapu (52 kg), P. 
Coman (62 kg), V. Iorga (82 kg), 
și S. Morcov (90 kg) au ieșit în
vingători la puncte sau înainte 
da limită. Iată cîteva amănunte. 
Arapu l-a întîlnit pe cunoscutul 
luptător maghiar II. Gali, me- 

turului

două ori prin B. Stastny și 
Hlinka, luînd conducerea cu 
3—1. în ultimele minute, repre
zentativa U.R.S.S. înscrie prin 
Baldaris, reducînd din handi
cap. De menționat însă că echi
pa U.R.S.S. a folosit mai mulți 
jucători care au debutat în 
campionatul mondial. De altfel, 
cele două reprezentative se vor 
întîlni din nou în turneul din 
prima grupă valorică (pentru 
locurile 1—4). în prezent, re
prezentativa Cehoslovaciei are 
un avans de 4 puncte față de 
U.R.S.S.

în celelalte meciuri : Finlan
da — Polonia 3—3 (1—2, 2—1, 
0—0) și Suedia — R. D. Ger
mană - 8—2 (4—1, 2—1, 2—0). 
Aseară : S.U.A. — R. F. Ger
mania 5—1 (1—0, 2—0, 2—1).

Azi, în ultima etapă a pri
mei părți a C. M., vor avea 
loc următoarele meciuri : Ceho
slovacia — R. F. Germania, 
Suedia — Polonia și U.R.S.S. —
S.U.A.

Marți se desfășoară primele 
partide din grupa a 2-a valo
rică (pentru locurile 5—8). 

a șasea oară consecutiv această 
importantă competiție. Punctele 
echipei noastre au fost înscrise 
de Folker — 13, Drăgăniță, 
Baican și Cheli — cite 3. Pen
tru spanioli cele mai multe go
luri au fost realizate de Alonzo 
— 5.

în ultimul meci din prelimi
narii România a întrecut cate
goric Italia cu 28—7 (14—3).

Clasamentul final: 1;
ROMANIA, 2. Spania. 3. Portu
galia, 4. Franfa, 5. Italia, 6. 
Belgia etc.

daliat cu bronz la C.E. din 1973. 
Atacînd curajos chiar de la în
ceputul meciului. Arapu a luat 
un avans substanțial de puncte 
(7—0 în prima repriză). în run
dul doi. reprezentantul nostru 
și-a menținut avantajul (9—2 la 
capătul acestuia), iar in min. 6,42 
el a finalizat prin surprindere 
un tur de cap și Gali n-a mai 
putut evita tușul.

P. Coman l-a învins pe polo
nezul Z. Kudelski ia un scor ca
tegoric (10—1). în urma unor 
reușite atacuri la picioare. De
butul partidei lui V. Iorga cu 
B. Arnost (Cehoslovacia) nu i-a 
fost favorabil luptătorului ro
mân. Cu un ..șurub", Arnost a 
acumulat un punct, apărîndu-se 
în continuare cu multă atenție. 
Replica lui Iorga n-a întîrziat 
însă, el a egalat și apoi a de
clanșat atacuri repetate, deta- 
șîndu-se net de adversar în ul
tima repriză (14—2) în momentul 
cînd Arnost a primit avertis
mentul descalificării. Mult mai 
repede decit ne așteptam a luat 
sfîrșit meciul lui S. Morcov cu 
A. Postmo (Olanda). în min. 1,8, 
luptătorul român l-a fixat pe 
olandez la parter și cu o „cheie" 
la picior a finalizat tușul. Tînă- 
rul A. Rențea (48 kg), după ce
l-a  condus pe italianul C. NilI 
cu 3—0 și 11—9 s-a accidentat, 
pierzînd la limită (11—12). O 
mare greșeală tactică l-a costat 
mult pe G. Anghel (57 kg) în 
confruntarea cu L. Klinga (Un
garia). Cind mai erau doar 6 se
cunde și conducea cu 13—11 An- 
ghel a inițiat un atac inoportun. 
A fost contrat, trecut prin „pod* 
și întrecut cu 14—13 ! M. Pîrcă- 
labu (74 kg) a avut tur liber, 
iar pînă la ora cind transmitem, 
partida lui L. Șimon (+100 kg) 
cu polonezul M. Malinovski nu 
a avut încă loc. Alte rezultate 
mai importante : cat. 48 kg : 
Beloglosov (U.R.S.S.) b.t. Gulaj 
(Ungaria). Hațioanidis (Grecia) 
b.p. Zapotski (Polonia) ; 52 kg : 
Nikolov (Bulgaria) b.t. Ozdag 
(Turcia) ; 62 kg : Fodor (Unga
ria) b.t. Erdrici (Jugoslavia) ; 
68 kg : Matveev (U.R.S.S.) b.p. 
Sari (Turcia) : 74 kg : Hampel 
(R.D.G.) b.t>. Pavlov (Bulgaria).

Costin CHIRIAC

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT* PE SCURT
ATLETISM • La Berlin, noi re

zultate de valoare ale aruncători
lor din R. D. Germană : disc (f) 
— Sabina Engel 64,84 m : greu
tate (f) — Marianne Adam 21,01 m; 
greutate (m) — H. Rothenburg 
20,71 m ; disc (m) —• W. Schmidt 
64,78 m. • Sprinterul american 
Houston Mactear (18 ani) a aler
gat 100 m în 10,1 si 200 m în 20,3.
• Recordmanul mondial Walter 
Schmidt (R.F.G.) a obtlnut 74,80 m 
la aruncarea ciocanului. • Disco
bolul sovietic Piotr Mihailov a 
realizat performanta de 64,92 m, 
iar Viktor Jurba — 63.54 m.

AUTO • După două etape, în 
„Raliul Safari", conduc Joginder 
Singh-David Doig (Kenya). • La 
Niirburgring. în prima cursă din 
cadrul C.M. pentru mașinile de 
sport, victoria a revenit vest- 
germanului Reinhold Joest (pe 
,,Porsche-908“) — medie orară
144,500 km-

CICLISM • „Turul Sarthe“ a 
continuat cu etapa a 2-a (181 km) 
cîstigată de Delepine (Franța), în 
4 h 56:57. în clasamentul general 
conduce francezul Danguillaume.
• Tradiționala competiție in
ternațională Liege — Bastogne — 
Liege (243 km) a revenit la a

ceastă ediție', belgianului Joseph 
Bruyere care a fost cronometrat 
în 6 h 31“.

HALTERE La Fujisawa, în 
cadrul campionatelor naționale, 
halterofilul japonez de cat. cocoș, 
Koji Mikl, a stabilit un nou re
cord mondial la stilul „smuls" cu 
performanta de 120 kg.

NATATIE • în concursul de să
rituri de la Toronto, proba de 
platformă a revenit surprinzător 
sovieticului Serghei Nemțanov 
(17 ani), care l-a întrecut cu 21,30 p 
pe campionul olimpic, Italianul 
Klaus Dibiasi • In turneul de 
polo de la Ede (Olanda) : Suedia- 
Anglia 4—3 ; Olanda-Suedia 11—1.
• In turneul de polo de la Si- 
benik (Iugoslavia), rezervat echi
pelor de juniori s-au înregistrat 
următoarele rezultate : Spania — 
Italia 4—3 ; Olanda — R F. Ger
mania 4—3 ; Iugoslavia — Franța 
10—5 ; R. F. Germania — Spania 
7—6 ; Olanda — Franța 8—3 ; Iu
goslavia — Italia 6—3.

ȘAH • în turneul de la Las 
Palmas (insulele Canare), după 
11 runde, conduce Gheller cu 8 p, 
urmat de Larsen cu î1 2 3/» p. Florin 
Gheorghiu, care a remizat cu 
Byrne si Fraguela, se află pe lo
cul 6. cu 6 p. • La Vrnjacka 

chester City 2—1 ; Arsenal—Ips
wich 1—2 ; Derby—Leicester
2— 2 ; Norwich-Queens Park
3— 2 ; West Ham—Aston Villa
2— 2 ; Birmingham—Tottenham
3— 1. în clasament conduce Li
verpool cu 56 p, urmată de 
Queens Park — 55 p.

R. F. GERMANIA (etapa 28). 
în clasament conduce Borussia 
Monchengladbach cu 38 p, ur
mată de Kaiserslautern 35 p. 
Rezultate : Monchengladbach— 
Karlsruhe 4—0 ; S. V. Ham
burg-Bayern Miinchen 0—1 ; 
Kaiserslautern-Hertha 5—0 ; 
Koln-Diisseldorf 4—0 ; Duis
burg-Eintracht 1—1.

TURNEUL FINAL
U.E.F.A.

în turneul final U.E.F.A., re
zervat echipelor de juniori (28 
mai — 6 iunie în Ungaria), cele 
patru grupe au următoarea com
ponență : GRUPA A : Ungaria, 
Tara Galilor, Italia, Iugoslavia ; 
GRUPA B : Islanda, Elveția, 
Spania, Turcia ; GRUPA C : Fin
landa, R. F. Germania, Franța, 
Cehoslovacia ; GRUPA D: Olan
da, Irlanda de Nord, Danemarca, 
U.R.S.S.

Ban.ia, după 8 runde : Raicevici 
SVa p (1). Sahovici 5 p. Gufeld 
4Va p (1).

SCHI • In slalomul special fe
minin de la Etna pe primul loc 
s-a clasat Marianne Zechmeister 
(R.F.G.) urmată de Rosemarie Enz 
(Austria). • Campionatul mon
dial de schi al profesioniștilor a 
fost cîștigat de francezul Henri 
DuviUard. urmat de elvețianul 
Josef Dermatt șl de americanul 
Bob Cochran. Ultima probă — sla
lomul paralel de la Vail (Colo
rado) — a revenit americanului 
Perry Thompson. • La Catania, 
slalomul uriaș a fost cîștigat de 
austriacul Hubert Berchtold, îna
intea elvețianului Christian Hemml 
și a italianului Erwin Stricker. 
Campionul olimpic Piero Gros s-a 
clasat pe locul opt.

TENIS • Turneul final al Cir
cuitului feminin „Virginia Slims", 
disputat la Los Angeles, a fost 
cîștigat de australianca Evonne 
Goolagong. învingătoare cu 6—3,
5— 7, 6—3 asupra americancei Chris
Evert. • Semifinale la Monte 
Carlo : Fibak-Meiler 6—3, 6—3 ;
Vilas-Jauffret 6—4, 6—3. • La
Charlotte: Gerulaitis-Rosewall 7—5,
6— 2 ; Roche-Dibbs — 6—4, 6—2.

MECIURI INTERNATIONALE 
AMICALE

Disputat sîmbătă la Banja 
Luka, meciul amical dintre pri
mele reprezentative ale Iugo
slaviei și Ungariei s-a înche
iat nedecis : 0—0.

Selecționatele Libiei și Alge
riei s-au întîlnit la Tripoli, ter- 
minînd la egalitate : 0—0.

CAMPIONATE
ITALIA (etapa a 2«-a). Na

poli — Juventus 1—1, Milan—■ 
Como 2—2, Sampdoria — Pe
rugia 3—1, Cagliari — Verona 
0—2, Cesena — Lazio 0—0, As- 
coli — Inter 2—0, Roma — Bo
logna 0—0, Torino — Fioren
tina 4—3. în clasament : Tori
no 40 p, Juventus 38 p, Milan 
35 p, Napoli 32 p.

U.R.S.S. In campionatul unio
nal s-au desfășurat trei meciuri: 
Lokomotiv Moscova — Kar- 
patî Lvov 0—0 ; Torpedo Mos
cova—Dnepropetrovsk 1—1 ; Di
namo Minsk—Ararat Erevan 
0—1.

ANGLIA (etapa 40) : Liver
pool—Stoke 5—3 ; Leeds-Man
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