
Încheierea vizitei
PREȘEDINTELUI REPUBLICII SENEGAL

LEOPOLD SEDAR SENGHOR
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Președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și președintele Re
publicii Senegal, Leopold Sedar 
Senghor, au semnat simbătă, 
24 aprilie, în cadrul unei cere
monii, Declarația solemnă co
mună a Republicii Socialiste 
România și Republicii Senegal.

Cei doi șefi de stai au sem
nat, de asemenea, Acordul de 
cooperare economică, tehnică și 
științifică între Republica Socia
listă România și Republica Se
negal, și au adoptat Comunica
tul comun.

★
La Palatul Republicii s-au 

încheiat simbătă, 24 aprilie, 
convorbirile oficiale între pre
ședintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și președintele Re
publicii Senegal, Leopold Sedar 
Senghor.

Convorbirile s-au desfășurat 
într-o atmosferă de caldă prie
tenie, de stimă și înțelegere re
ciprocă.

★
Președintele Republicii Socia

liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și președintele Re
publicii Senegal, Leopold Sedar 
Senghor, au făcut, in prima 
parte a dimineții de simbătă, o 
vizită la complexul agroalimen- 
tar de la Obor și magazinul 
universal Victoria.

, ★
Președintele Leopold Sedar 

Senghor s-a intilnit, simbătă di
mineață, cu reprezentanți ai 
presei centrale, radio-televiziu- 
nii și ai Agenției Române de 
Presă — Agerpres, ai unor pu
blicații periodice bucureștene. 
precum și cu corespondenți ai 
presei străine acreditați in ța
ra noastră.

★
După încheierea convorbirilor 

oficiale și semnarea documen
telor, președintele Nicolae 
Ceaușescu, și președintele 
Leopold Sedar Senghor s-au

reintilnit simbătă la amiază Ia 
Snagov, unde au continuat dia- I 
logul prietenesc într-o ambian- I 
ță de deosebită cordialitate.

Președintele Republicii Socia- a 
liste România, tovarășul Nicolae I 
Ceaușescu, și tovarășa Elena ■ 
Ceaușescu au oferit apoi un de
jun in onoarea președintelui I 
Republicii Senegal, Leopold I 
Sedar Senghor, și a doamnei 
Colette Senghor.

* IDuminică, 25 aprilie, a luat ■ 
sfirșit vizita oficială de priete- 
nie întreprinsă în țara noastră, I 
la invitația președintelui Repu- • 
blicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, și | 
a tovarășei Elena Ceaușescu, de | 
președintele Republicii Sene
gal, Leopold Sedar Senghor, ■ 
împreună cu doamna Colette I 
Senghor. 1

Ceremonia plecării înalților . 
oaspeți senegalezi s-a desfășu- I 
rat pe aeroportul Otopeni. Pe | 
frontispiciul aerogării, se aflau 
portretele președinților Nicolae I 
Ceaușescu și Leopold Sedar | 
Senghor, încadrate de drapele
le de stat ale României și Se- ■ 
negatului.

Numeroși bucureșteni aflați I 
aici au salutat cu multă căldu
ră pe președintele Nicolae I 
Ceaușescu și pe președintele | 
Leopold Sedar Senghor, acla
mând cu însuflețire pentru prie- ■ 
tenia româno-senegaleză. Cei I 
doi șefi de stat au răspuns cu 1 
cordialitate manifestațiilor de . 
simpatie ale locuitorilor Capita- I 
iei. I

La scara avionului, președin
tele Nicolae Ceaușescu și pre- | 
ședințele Leopold Sedar Senghor ■ 
iși string cu cordialitate miinile, 
se îmbrățișează.

La rindul lor, tovarășa Elena | 
Ceaușescu și doamna Colette 
Senghor și-au strins cu căldură I 
miinile, s-au îmbrățișat cu I 
prietenie.

La ora 9,30 aeronava prezi- . 
dențială a decolat.
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Etapa a XXIV-a a Diviziei A de fotbal

II GOLURI ÎN CUPLAJUL BUCUREȘTEAN
• Numai Politehnica 

Timișoara a făcut ex
cepție de la „regula" 
rezultatelor unei etape 
dominată de gazde • 
Liderul a pierdut pri
mul punct din retur ® 
„U“ Cluj-Napoca — 
situație greu recupe
rabilă • Sportul stu
dențesc confirmă • 
Miercuri — meciuri 
importante îndeosebi 
pentru periferia cla

samentului

Dudu Georgescu il 
învinge pe Ioniță, 
majorind scorul la 
2—0.

Foto : D. NEAGU
REZULTATE TEHNICE CLASAMENTUL

LA SOFIA, TRĂGĂTORII ROMÂNI 
AU CÎȘTIGAT 4 TITLURI BALCANICE

(Citiți amănunte în pagina a 4-a)

I 
I
I

Sportul studențesc 
Jiul
F.C. Bihor
F.C. Constanța 
„U" Cluj-Napoca 
F.C. Olimpia 
F. C. Argeș 
Univ. Craiova 
Rapid

— C.F.R. Cj-Napoca 0—1 (0—1)
— Politehnica lași 1—0 (0—0)
— A.S.A. 2—1 (1—1)
— U.T.A. 3—0 (1—0)
— Dinamo 2—5 (0—2)

— Steaua 2—2 (0—2)
— „Poli" Timișoara 1—1 (1—0)
— F.C.M. Reșița 2—0 (1—0)
— S.C. Bacău 1—0 (1—0)

ETAPA VIITOARE (Miercuri 28 aprilie)
„U“ Cluj-Napoca — U.T.A. (2—1)
Sportul studențesc — ■C.F.R. Cluj-Napoca (o-D
F. C. Constanța — „Poli" Timișoara (1—4)
F.C.M. Reșița — Dinamo (0—4)
S. C. Bacău — Steaua (0—3)
Rapid — F.C. Argeș (0—1)
Univ. Craiova — F.C. Bihor (0—1)
A.S.A. Tg. Mureș — F.C. Ofimpia S. M. (0—2)
Politehnica lași — Jiul (1—1)

CITIȚI ÎN PAGINILE 2—3 RELATĂRI DH 
LA MECIURILE CELEI DE A XXIV-A ETA
PE A DIVIZIEI A

1. STEAUA 24 16 5 3 54—20 3T
2. Dinamo 24 14 4 6 51—26 32
3. F.C. Bihor 24 11 4 9 28—28 26
4. „Poli" Timișoara 24 10 6 8 34—34 26
5. S.C. Bacău 24 11 3 10 26—26 25
6. Sportul stud. 24 10 5 9 32—33 25
7. F.C. Argeș 24 9 7 8 25—29 25
8. Jiul 24 9 6 9 34—34 24
9. F. C. Constanța 24 10 3 11 27—25 23

10. Politehnica lași 24 9 5 10 34—33 23
11. A.S.A. 24 10 3 11 30—32 23
12. F. C. Olimpia 24 9 5 10 26—36 23
13. F.C.M. Reșița 24 10 3 11 24—35 23
14. Univ. Craiova 24 8 6 10 30—27 22
15. Rapid 24 9 3 12 27—35 21
16. U.T.A. 24 9 2 13 28—40 20
17. C.F.R. Cj.-Napoca 24 6 7 11 19—31 10
18. „U" Cluj-Napoca 24 6 3 15 27—32 15

GOLGETERH
in finalele turneului „Centura de aur"

7 PUGILIȘTI ROMÂNI ÎNVINGĂTOR!

25 GOLURI : D. Georgescu (Di
namo) — 4 din 11 m.

16 GOLURI : Iordănescu (Stea
ua) — 6 din 11 m.

14 GOLURI : Radu H (F. C. 
Argeș) — 2 din 11 m.

12 GOLURI : Roznal (Jiul). M. 
Sandu (Spartul studențesc).

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

10 GOLURI : Costea (Politehnic» 
Iași), Peniu (F. C. Constanța).

0 GOLURI : Cotec („Poli" Tl« 
mișoara). Colnic (U.T.A.). MulA 
tescu (Jiul) — 1 din 11 m.

ia9 Splendida victorie a 
greului Mircea Simon © 
Meciuri de inaltă factură 
tehnică O Excelente evo
luții ale boxerilor din 
R.P.D. Coreeană, Cuba și 
Venezuela.

Palatul sporturilor din Capi
tală a găzduit duminică dimi
neață finalele celei de a V-a e- 
diții a prestigioasei competiții 
pugilistice internaționale „Cen
tura de aur", în condiții cu ca
re ne-am obișnuit încă din ul
timele zile : o sală arhiplină 
(din păcate neaerisită) în care 
au luat loc 8000 de spectatori. 
Sportivi din 4 țări au reușit 
să ajungă în această fază fi
nală : 12 din România, 6 — 
Cuba, cite 2 — R. P. D. Core
eană și Venezuela. Cele 9 me

Mircea Simon (stingă) pătrunde cu efect prin blocajul lui Angel
Milian Foto; N. DRAGOS

ciuri disputate au plăcut publi
cului, care a sesizat valoarea 
deosebită a turneului. Bilanțul 
final al întrecerii arată : 7 vic
torii pentru boxerii români, 2 
pentru cei din R. P. D. Core
eană și cite una pentru pugi- 
liștii cubanezi și venezuelani.

Cal. semimuscă ne-a oferit 
o partidă extrem de echilibra
tă și de ridicat nivel tehnic, ad
versarii folosind cu precădere 
schimburile prelungite de di
recte. între forța superioară a 
venezuelanului Arnando Gue
vara și agilitatea lui Li Ven Uk 
(R. P. D. Coreeană), juriul a 
preferat această din urmă cali
tate. Li Ven Uk b.p. (4—1) 
Guevara (căruia îi revine tra
diționalul premiu de popu
laritate oferit de ziarul „Spor
tul").

Cat. muscă a adus în ring, 
în absența favoriților (Gruescu 
și Faredin), doi out-sideri va
loroși care și-au disputat fina-' 

la pînă aproape de epuizare. 
După ce în prima parte Teodor 
Dinu nu a putut să-și valorifi
ce decisiv forța loviturilor (ob- 
ținind totuși un k.d.), brăilea- 
nul Niță Robu — recunoscut 
pentru vitalitatea sa — a im
primat luptei un ritm căruia 
dinamovistul bucureștean nu 
i-a putut face față. Robu b.p. 
(5—0) Dinu.

Cat. Cocoș. După îndelungi 
tatonări, care mărturiseau res
pectul reciproc al unor excep
ționale elemente mondiale,

Victor BANCIULESCU 
________________ Paui IOVAN 

(Continuare in pag. a 4-a)

„CUPA TINERETULUI" LA BUCUREȘTI Șl POIANA BRAȘOV,

PRIMELE FINALE ALE EDIȚIEI DE VARĂ
Sîmbătă și duminică, la 

București și Poiana Brașov, 
s-au disputat primele finale 
din cadrul ediției de vară a 
„Cupei tineretului" la atle
tism, tenis de cîmp și orientare 
turistică — categoria studenți. 
Iată, de la fața locului, scurte 
relatări.

LA BUCUREȘTI : ATLETISM ...

O bună organizare, în Ca
pitală, a întrecerilor finale de 
atletism găzduite pe stadionul 
Tineretului, pavoazat sărbăto
rește. Concurenții, studenți din 
18 centre universitare, și-au 
disputat cu ardoare șansele, 
dovedindu-se bine pregătiți. 
Dintre performanțele obținute 
amintim de 1,80 m — înălțime 
(Octavian Pistol — București), 
6,87 m — lungime (Dorel Brnja — 
Timisoara), 11,4 — 100 m (Tibe-

Etapa a XXIV-a, etapa 
cureștean al primăverii, a . _ .______
de pe stadionul „23 August" 11 goluri ; o satisfacție față de 
alte asemenea cuplajuri in care nici calitatea jocurilor și 
nici măcar numărul reușitelor 
așteptărilor. Ieri s-au văzut 11 
rie de faze spectaculoase mai 
Sportul studențesc — Steaua.

In rest, reintrind parcă în normalul rezultatelor din atitea 
alte etape, runda nr. 24 a dat cîștig de cauză formațiilor 
gazdă. Cu excepția Politehnicii Timișoara, singura care a 
obținut un punct în deplasare, celelalte formații-oaspe 
n-au reușit să... deranjeze în vreun fel echipele-gazdă. 
După precedenta etapă speram ca replica celor care au evo
luat ieri pe teren străin să se mențină cît de cit curajoasă. 
Să vedem — acum — ce ne va aduce a XXV-a etapă, pro
gramată miercuri.

riu Tîmpescu — București), 
5,35 m — lungime (Maria Căr- 
nuță — Galați), 4:10,8 —1500 m 
(Iani Dirla — Galați) iar, refe
ritor la comportarea de an
samblu a studenților atleți, 
subliniem reușita gălățenilor — 
care au cîștigat detașat între
cerea pe centre — cît și, în 
ordine, a celor din. Pitești, O- 
radea, București, Iași și Su
ceava. Regretabil este faptul că 
unele centre au trimis în loc 
de 10 atleți pentru finală doar 
2—3 (Reșița, Timișoara, Cluj- 
Napoca, Ploiești), iar Baia Ma
re, nici unul ! (M. Fr.)

...Șl TENIS DE CÎMP

întrecerile de tenis nu au 
avut de suferit din -Cauza ploii 
de sîmbătă deoarece organiza
torii, prevăzători, și-au asigu
rat o rezervă de... teren aco

celui
oferit zecilor de mii de spectatori

de al doilea cuplaj interbu- 

la porți nu erau pe măsura 
faze terminate cu gol și o se- 
cu seamă in a doua întilnire, 

perit. întreaga dimineață, cîtl 
timp suprafețele de joc de la, 
T.C.B. și baza sportivă a In
stitutului politehnic au fost a- 
coperite cu apă, meciurile au 
continuat — grație ospitalității 
clubului militar —• în sala clu
bului Steaua. Finaliștii — 15 
băieți și 8 fete — au arătat 
o pregătire destul de bună, ast
fel că aproape toate meciurile 
au avut nota lor de atractivi- 
tate.

Finala băieților a fost cîș- 
tigată de Șt. Mihăilescu (anul 
V la medicină, Craiova), care 
l-a întrecut cu 6—4, 6—2 pe 
colegul său medicinist din Tg. 
Mureș, Gh. Mulfay. La fete* 
titlul de campioană a „Cupei 
tineretului" a revenit Marga
retei Fazakaș (anul II, Secția

(Continuare in pag. 2—3)



Concursul republican — „Cupa României**

ATLEȚII DE LA STEAUA AU LUAT UN START BUN
Sezonul oficial al competiții

lor de atletism în aer liber a 
fost inaugurat la sfîrșitul săptă- 
xnînii trecute cu prima etapă a 
concursului republican pc echipe 
dotat cu „Cupa României". 
La întrecerile formațiilor din 
primul eșalon valoric al com- 
petiției, desfășurate pe sta
dionul Republicii din Capitală, 
au fost prezente nouă repre
zentative : Steaua, Dinamo, 
Clubul Atletic Universitar, Ra
pid și Metalul din București,

Bărbați

1. STEAUA 220 (1)
2. C.A.U. 142 (3)
3. Dînamo 146 <2>
4. Rapid 66 (4)
5. Cluj 53 (5)
6. Argeș 21 (9)
7. Brașov 52 (6)
8. Constanța 42 (7)
9. Metalul 22 (8)

Dintre rezultatele individuale 
se cere a fi consemnat, în pri
mul rînd, acela de 20,5 s Ia 
200 m, realizat de dinamovistul 
Toma Petrescu. Cu această per
formanță el egalează recordul

Campionatul național de hochei

STEAUA A TRECUT IN FRUNTEA CLASAMENTULUI
MIERCUREA CIUC, 25 (prin 

telefon). Turul 5 al diviziei na
ționale de ' hochei a programat, 
ieri după-amiază, pe patinoarul 
artificial acoperit din localitate, 
partidele derby. In primul 
meci s-au întîlnit formațiile 
Sport Club Miercurea Ciuc și 
Dunărea Galați. La capătul 
unui meci animat Sport Club 
a învins cu scorul de 4—2 
(2—0, 0—1, 2—1) și a trecut pe 
locul trei în clasament. Goluri
le au fost marcate de Solyom 
(2), Texe și Nagy, respectiv 
Olenici și Rusu. Au arbitrat O. 
Barbu și Gh. Mureșeanu.

Partida vedetă a opus, pen
tru a cincea oară în actualul 
sezon, echipele Dinamo și 
Steaua.

în campionatele naționale individuale de floretă (seniori)

PE LOCURILE I, SUZANA ARDELEANU SI MIHAI TIU
7 1 J

Din cei 49 de floretiști în
scriși pe foile de concurs ale 
campionatului național indivi
dual, favoriții au parcurs re
lativ lesne drumul pînă în 
eliminările directe. Doar cam
pionul anului trecut, Petru 
Kuki, și-a intrat mai greu 
In mînă (pierzînd net, 1-5 la 
Berepzki), pe parcurs, însă, 
ciștigînd cîț i-a fost necesar 
pentru a evita recalificările. 
Reprezentanții clubului Steaua 
liu și Ardeieanu n-au cedat 
în acest timp nici un asalt 
califieîndu-se fără înfrîngere, 
în turneul final. Prin eliminări 
directe (calificați — 16 tră
gători) au părăsit competiția 
Dinu și Niculescu (eliminați 
de Buncea și respectiv Moise), 
tinerii Mătușan și F. Nicolae.

O finală foarte aproape, 
deci, de actualul raport de 
forțe în floreta masculină, 
unde continuă căutările pentru 
el patrulea component al repre
zentativei și aceasta nu din

„CUPA TINERETULUI"
(Urmare din vag. 1)

de educație fizică a Institutului 
pedagogic din Oradea). Ea a 
dispus cu 7—6, 6—7, 6—3 de 
bucureșteanca Valeria Foltics- 
ka, studentă în chimie la In
stitutul politehnic. în concluzie, 
o finală reușită, umbrită 
doar de faptul eă trei centre 
universitare : Baia Mare, Hu
nedoara și Pitești nu și-au tri
mis nici un reprezentant, Bra
șov, Craiova, Tg. Mureș, Pe
troșani, Bacău, Ploiești, Sibiu 
și Reșița nu au avut concu- 
renți în întrecerile feminine, 
iar Clujul în cele masculine. 
(I. Gv.).

LA POIANA BRASOV : ORIEN
TARE TURISTICĂ ‘

Finala de orientare turistică 
s-a desfășurat timp de două 
zile — pe un timp nefavorabil 
— în Poiana Brașov, sosirea 
fiind pe stadionul frumoasei 
stațiuni montane. Pe primele 
locuri — după disputarea ce
lor două etape — s-au clasat: 
Marcela Bocancea (București), 
Emericli Kisded (Hunedoara), 
iar pe echipe: Brașov, Timi
șoara și Oradea. (C. GRUIA — 
coresp.). 

selecționatele județelor Argeș, 
Constanța, Cluj și Brașov.

Formația clubului Steaua, 
cîștigătoare a ediției prece
dente a competiției, a luat un 
start foarte bun, devansîndu-și 
categoric partenerii de între
cere și făcînd, de pe acum, se
rioase opțiuni la o nouă vic
torie în „Cupa României", ale 
cărei etape următoare, două la 
număr, se vor desfășura la 
toamnă.

Iată clasamentele generale 
ale concursului:

femei General

100 (I) 320
75 (2) 217
70 (3) 218
46 (6) 112
55 (5) 108
50 (4) 80
27 (9) 70
32 (6) 74
34 (7) 56

republican al probei, care-i a- 
parține de anul trecut. Un nou 
record național, dar... marocan 
a fost înregistrat în cursa fe
minină de 200 m de către El 
Facuir Fatima, studentă la

La capătul unui meci foarte 
agitat, în care a dominat majo
ritatea timpului, Steaua a cîști- 
gat din nou Ia o diferență 
mare : 9—3 (2—2, 2—0, 5—1). Ca 
urmare a acestui rezultat, cele 
două echipe se află la egalitate 
de puncte (25), Steaua fiind pe 
primul loc datorită unui golave
raj mai bun (24—20). Au marcat : 
Mikloș (3), Cazacu (2), Hălăucă, 
Ioniță, Herghelegiu și Nistor — 
Steaua ; Costea, Tureanu și 
Nuțescu — Dinamo. Au condus : 
G. Tașnadi și A. Balint.

Astăzi începe turul VI al 
competiției cu întîlnirile Steaua 
— Dunărea și Dinamo — Sport 
Club.

Călin ANTONESCU

cauza unor prea mulți candi
dați de valoare ...

La jumătatea finalei se de
tașaseră deja principalii can
didați la titlu, Țiu și Kuki, 
singurii neînvinși, în rest nc- 
înregistrîndu-se nici o surpri
ză, pentru locurile următoare 
departajarea făcîndu-se la tu- 
șaveraj. Doar Moise a încheiat 
finala fără a cunoaște victo
ria, într-o ierarhie reală. Ul
timul asalt, decisiv, între Kuki 
și Țiu. Evoluția scorului : 0—2, 
2—2, 2—3, 2—4, 3—4, și spor
tivul militar cîștigă titlul na
țional.

Iată clasamentul final : 
1. Țiu (Steaua) 5 v. — cam
pion național Pe 1976, 2. Kuki 
(I.E.F.S.) 4 v„ 3. Petruș
(Steaua) 2 v., 4. Ardeieanu 
(Steaua) 2 v. 5. Buricca- (Di
namo Buc.) 2 v., 6. Moise
(C.S. Satu Mare) 0 v.

P. SI.

La startul probei de floretă 
fete din cadrul campionatelor 
naționale individuale s-au pre
zentat. 39 de concurente. Com
petiția s-a desfășurat normal, 
fără nici o surpriză notabilă, 
în finală calificîndu-se fără 
dificultăți componentele clubu
lui Steaua (Suzana Ardeieanu, 
Ecaterina Stahl, Ileana Jenei, 
Ana Pascu, Magdalena Bartoș).

De remarcat comportarea 
foarte bunnă a Evei Lengyel 
de la C.S. Satu Mare, care, 
deși a trecut prin „focul" re-

LOTO — PRONOSPORT INFORMEAZĂ
ULTIMELE ZILE 

PENTRU COMPLETAREA 
ȘI DEPUNEREA BULETINELOR 
LA CONCURSUL PRONOSPORT 
DE MIERCURI 28 APRILIE 1976.
Concursul cuprinde meciurile 

etapei a XXV-a a campionatului 
nostru divizia A, etapă care in
clude partide cu mare miză pen
tru ambii poli ai clasamentului.

Reamintim că trebuie indicat 
pronosticul final și la pauză la o 
serie de meciuri programate.

Completați și depuneți biletele 
chiar astăzi.
NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA LOTO 2 DIN 25 APRILIE 

1976
FOND GENERAL DE CÎȘTI- 

GURI : 567.489 lei.
EXTRAGEREA I : 2 44 70 8
EXTRAGEREA a II-a : 19 46 64 74
EXTRAGEREA a IH-a i 13 42 5 62

I.E.F.S., care evoluează sub cu
lorile clubului Steaua. O per
formanță notabilă a fost și cea 
de 11,5 s obținută în seriile 
cursei de 100 m de către rapi- 
dista Veronica Anghel-Buia, la 
numai două zecimi de secundă 
de recordul țării, în condiții 
destul de grele, cu vînt pu
ternic din față.

Iată acum cite” a dintre cifrele 
realizate în cele două zile de con
curs : BARBATI : 100 m : 1. T.
Petrescu (D) 10,7. 2. CI. Sușelescu 
(C.A.U.) 10,9 ; 200 m : 1. Petrescu 
20,5, 2. Sujelescu 21,0 ; 400 m :
1. Gh. Dufgheru (C.A.U.) 48.5, 2.
P. Vasile (D) 48.5 ; 800 m : 1. Gh. 
Ungureanu (Rapid) 1:51.0 : 1500 m:
1. Gh. Ghipu (Met.) 3:46,0, 2. P. 
Lupan (Steaua) 3:46,1 ; 5000 m :
1. I. Floroiu (C-ta) 13:46,6, 2. P. 
Copu (St.) 13:56,8, 3. Lupan
13:56,8 ; 110 mg : 1. E. Sebesyten 
(St.) 14.1, 2. N. Perța (St.) 14,5 ; 
400 mg : 1. V. Suciu (St.) 52,7, 2. 
I. Korodi (St.) 53,2 ; 3000 m obst. : 
1. Gh. Cefan (Br.) 8:39,4. 2. Copu 
8:42,0. 3. A.' Gyorgy (Clj.) 8:53,6 ; 
10 km mars : 1. Găsitu-Stănescu 
(St.) 42:38,2. 2. L. Pescaru (Ag.) 
43:18,2 ; lungime : 1. St. Lăză-
rescu (Rapid) 7,86 m, 2. M. 
Scoarță (Rapid) 7,48 m ; triplu : 
1. B. Bedrosian (D) 15,84 m, 2. 
Ad. Ghioroale (St.) 15,72 m ; înăl
țime: 1. S. Ioan (D) 2,08 m, 2. C. 
Cîrstea (St.) 2,08 m, 3. L. Torok 
(C.A.U.) 2,08 m ; prăjină : 1. D. 
Piștalu (D) 5.00 m, 2. N. Ligor (St.) 
4,90 m : greutate : 1. Gh .Crăciu- 
nescu (St.) 16,77 m, 2. M. Iordan 
(D) 16,76 m : disc : 1. I. Naghi
(st.) 59,80 m, 2. I. Zamflrache (D) 
56,60 m ; ciocan : 1. T. Stan (D) 
67,08 m : suliță : 1. C. Raduly
(C.A.U.) 78,16 m, 2. Gh. Megelea 
(St.) 75,64 m : femei : loo m : 
1. V. Buia (Rapid) 11,8 : 200 m : 
1. Buia 24,3, 2. Fătima (Șt.) 24,5 ; 
400 m : 1. S. Marin (Met,) 55.8, 2. 
I. Silai (Clj.) 56,3 ; 800 m : 1. Silai 
2:05,3 ; 1500 m : 1. El. Anton (Ag.) 
4:33,0, 2. A. Ion (Ag.) 4:33,4 ;
100 mg : 1. V. Stefănescu (D) 13,3 
(în serii 13.2), 2. V. Biduleac 
(C.A.U.) 13,9 : lungime : 1. D.
Spinu (Ag.) 6.41 m, 2. El. Vintilă 
(D) 6.18 m : înălțime : 1. C. Popa 
(D) 1,78 m, 2. D. Comsa-Crisan
(Clj.) 1,74 m ; greutate : 1. M. Lo- 
ghin (C.A.U.) 18,34 m, 2. V. Ciol- 
tan (St.) 18,08 m : disc : 1. A. Me
nis (D) 63,44 m, 2. FI. Ionescu 
(St.) 60,10 m : suliță : 1. E. Zorgo 
(Clj.) 56,58 m. 2. M. Penes (D) 
51,30 m.

Romeo VILARA 
VI. MORARU
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rezistat cu 
celorlalte. fi- 
în clasament 

bună se cuvi-

calificărilor, a 
brio asalturilor 
naliste, ocupînd 
locul 4. O notă 
ne Ilenei Jenei ; cu toate că 
a întrerupt o perioadă înde
lungată pregătirile, ea se 
află într-o evidentă revenire 
de formă.

în mod special ținem să su
bliniem evoluția excelentă a 
campioanei, în speță Suzana 
Ardeieanu, care obține pentru 
a patra oară titlul național. 
Ea constituie un exemplu de 
conștiinciozitate, de dăruire și 
de corectitudine. Ardeieanu a 
reușit să-și adjudece fără nici 
o înfrîngere titlul 1 Mai mult 
chiar, ea a cîștigat cu autori
tate toate asalturile susținute 
în finală : 5—0 la Jenei, 5—2 
la Lengyel, Pascu și Bartoș și
5—3 la Stahl.

• Competiția a relevat faptul 
că unele dintre reprezentante
le tinerei generații — Marcela 
Moldovan. Aurora Crișu, Elena 
Pricop, Viorica Țurcanu — 
n-au reușit să se impună în 
fața unor floretiste de certă 
valoare.

Clasament final ! 1. Suzana
Ardeieanu (Steaua) 5 v., cam
pioană națională pe 1976, 2.
Ecaterina Stahl (Steaua) 4 v.,
3. Ileana Jenei (Steaua) 3 v„
4. Eva Lengyel (C.S. Satu
Mare) 2 v., 5. Ana Pascu 
(Steaua) 1 v., 6. Magdalena
Bartoș (Steaua) 0 v.

Nicoleta ALDEA

AȘA ARATA O VARIANTA CU 
13 REZULTATE EXACTE LA 
CONCURSUL PRONOSPORT, ETA

PA DIN 25 APRILIE 1976

I. Rapid-Dinamo 2
II. Sportul stud.-Steaua X

III. Jiul-Poli. Timișoara X
IV. F.C. Bihor-F.C.M. Reșița 1
V. F C. Constanța-S.C. Bacău 1

VI. „U“ Cluj-Napoca — C.F.R.
Cluj-Napoca 2

VII. Olimpia S.M.-Poli. iași 1
Vni. F.C. Argeș-A.S.A. Tg. M. 1

IX. U. Craiova-U.T. Arad 1
X. Bologna-Napoli 1.

Xi. Fi o ren tina-Cesena 1
XII. Lazio-Torino X

XIII. Verona-Milan X

Fond de cîștiguri; 410.836 lei.
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„NEÎNVINSELE' AU RĂMAS..SP. STUDENȚESC 2(0)1
STEAUA 03]
Derbyul „neînvinselor4 din a- 

cest retur a avut un debut fur
tunos și neașteptat. Steaua se 
aruncă cu toată echipa în ofen
sivă și, în numai șase minute» 
înscrie de două ori, stabilind sco
rul primei reprize : în min. 3 a 
marcat IORDANESCU, care a 
transformat cu siguranță o lovi
tură de la 11 m, acordată de 
arbitru la un fault în careu co
mis de Grigore asupra Iui Năs- 
tase. Trei minute mai tîrziu este 
rîndul Iui NASTASE să înscrie, 
acesta reluînd în plasă, din vo- 
leu, centrarea Iui Ion Ion de pe 
extrema stingă. în continuare, 
jocul se echilibrează. disputa 
este mai dîrză, presărată cu 
multe faze de atac spectaculoase 
și execuții tehnice de finețe în 
care excelează Zamfir. Răducanu. 
Iordănescu, Marica, Rădulescu și 
Cassai. Steaua este, totuși, ceva 
mai activă, combină frumos, dar 
se complică adeseori în apropie
rea porții adverse. Sportul stu
dențesc răspunde prin acțiuni 
bine concepute. încheiate prin 
șuturi — unele periculoase — 
care nu-și ating însă tinta în 
ciuda efortului colectiv al e- 
chipei de a modifica scorul. în 
această primă parte a meciului 
studenții bucureșteni au o mare

DODD GEORG!SCU „STINGE ON FOC DE PAIE“
Partida abia începuse cînd Di

namo a punctat prima oară, au
torul golului. ZAMFIR, benefi
ciind de o dublă gafă Grigoraș— 
Ioniță, care au ezitat rînd pe 
rînd. Rapid, echipa mai preocu
pată de rezultat încă de la ca; 
bine, s-a crispat și mai mult și 
această dăunătoare stare de spi
rit le-a așezat parcă jucătorilor 
ei plumb în picioare și pînză pe 
ochi. Intr-atît de greoaie și de 
confuză a fost replica feroviari
lor ; apărătorii urcau doar pen
tru a încerca șutul ,,orb“, de la 
distantă — nu și în ideea de a 
ajuta la „construcție44 —. cei 
din linia întîi, pierdeau u-

Stadion ,,23 August" ; teren 
bun ; timp frumos ; spectatori, 
aproximativ 50.000. Au marcat : 
D. GEORGESCU (min. 42 și 
88), ZAMFIR (min. 3), R. 
NUNWEILLER (min. 48), CUS- 
TOV (min. 50), respectiv NO- 
HIT (min. 69) și BARTALES 
(min. 85). Raport de cornere : 
5—5. Raportul șuturilor la 
poartă : 16—20 (pe spațiul
porții : 9—11).

RAPID : Ioniță •— Pop, Gri
goraș, FI. Marin, Iordan — 
Rîșnită, Petcu (min. 46 M. 
Stei ian), Savu (min. 46 Leșea- 
nu) — Neagu, Nohit, Bartales.

DINAMO : Ștefan — Cheran, 
G. SANDU, DOBRAU, Lucută
— R. NUNWEILLER, DINU 
(min. 79 I. Marin), CUSTOV
— D. GEORGESCU, ZAMFIR 
(min. 77 D. Nicolae), Vrîncea- 
nu.

A arbitrat : R. Stîncan ; la 
linie : Gh. Vasilescu I și V. 
Roșu (toți din București).

Trofeul Petschovschi : 8.
La tineret-sperane : 1—0

(0-0).

EGALITATEA, OGLINDA MECIULUI
ții reușesc să egaleze prin ȘER- 
BĂNOIU care a șutat de la 20 
de metri Ia ,.vinclu“. în ultimele 
minute, petroșenenii forțează vic
toria, dar în min. 85 portarul

„U“
REC, A

C.F.ri
Boca (

A ari 
V. Vile

Carta 
Trofeul!

PETROȘANI, 25 (prin telefon).
Partida a avut o primă repri

ză săracă, în care așteptatul fot
bal a fost rareori prezent. Situa
ția datorată jocului fără orizont 
al echipei „Jiul44, localnicii „re- 
marcîndu-se“ prin numeroase 
greșeli de tehnică, vociferări și 
proteste la deciziile arbitrului. La 
aceasta s-a adăugat și slaba evo
luției a triou-lui Mulțescu — Mol
dovan (foarte nervos) — Roznai. 
Minute în șir nu am notat vreo 
acțiune mai clară, nici a echipei 
„Jiul**, nici a formației oaspete, 
surprinsă și ea parcă de jocul 
încîlcit al gazdelor. Studenții au 
făcut un joc de așteptare, con
traatacând sporadic. La una din
tre aceste acțiuni. în min. 35, 
Cotec, aflat în careu, a fost ți
nut cu mina de Stocker însă 
arbitrul nu a sancționat infrac
țiunea. în min. 42 la o acțiune 
prelungită a Jiului, MULȚESCU, 
profitînd de indecizia apărători
lor timișoreni, a șutat sec, de la 
6 metri, deschizînd scorul. Ime
diat după gol. Moldovan a ratat, 
de la 4 metri, o bună ocazie.

Repriza secundă a fost domi
nată net de timișoreni care au 
fost în permanentă primii la 
minge, lăsînd, prin buna lor e- 
voluție, impresia că ei sînt gaz
dele. După „bara“ lui Anghel 
(min. 51), ca urmare firească a 
superiorității lor în joc. studen- 

ocazie de gol, în min. 20, cînd 
Iordache, deși învins de șutul 
lui Grosu, reușește să scape cu 
fața curată grație intervenției de 
ultimă instanță a lui Sameș.

După pauză, este rîndul echi
pei antrenată de Angelo Nicu
lescu să înceapă mai bine, să 
domine insistent și. drept ur
mare, să înscrie, în min. 55, 
prin CASSAI, care a șutat pu
ternic, jos Ia colț, din afara ca
reului de 16 m. Reacția Stelei 
este relativ palidă, dar și în 
aceste condiții ea are o mare o- 
cazie de a majora scorul, pe ca
re Ion Ion. în min. 59, o ratează 
într-un duel direct cu portarul 
Răducanu. A fost ultima zvîcnire 
ofensivă, mai consistentă, a mi

litarilor bud 
din acest ml 
naiul partid! 
țese — mai] 
bine organizj 
acțiunile dej 
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pe fondul ul 
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Steaua. M. I 
Marica (miri 
tuații deosel

poartă : 15—7 (pe spat
fânâsesc

Stadion ,,23 August" ; teren bun ; timp excelent ; 
tiv 50.000. Au marcat : IORDĂNESCU (min. 3 din 11 
6), CASSAI (min. 55) și RADULESCU (min. 65). Rl 
10—6. Raportul șuturilor la pc-rîî : 15 ----- *

SPORTUL STUDENȚESC : RâduCtjnd -
gore, MANEA — MARICA, O. Ionescu, RADULESCUj 
Cazan), M. Sandu, Grosu.

STEAUA : IORDACHE -. _____ _____ Anghelini, Smarandache
Dumitru (min. 60 Agiu), ION ION, IORDĂNESCU (r 
Răducanu, Năstase, ZAMFIR.

A arbitrat : Fr. Coloși ; la linie : S. Stăncescu și
București). /

Cartonașe galbene : CIUGARIN și SAMEȘ, Troffe 
La tineret-speranțe : 0—1 (0—0).

șor toate mingile. Deconec
tată din start, Dinamo a ma
nevrat mai abil, alternînd atacul 
pozițional cu contraatacul : în
min. 9, ’la un ,,cap“ al lui Zam
fir, numai bara l-a salvat pe 
Ioniță ; în min. 17. la un șut 
expediat de D. Georgescu, por
tarul Rapidului a respins cu di
ficultate în corner. Apoi (min. 
21). Bartales a executat derutant 
o lovitură de la marginea ca
reului mare, după care din nou 
Ioniță și Pop au fost obligați la 
intervenții de ultim moment. Spre 
sfîrșitul reprizei, am notat golul 
lui D. GEORGESCU (apărătorii 
Rapidului s-au aliniat tardiv 
pentru ofsaid, după momentul 
pasei) și penaltyul ratat de Biș
niță, într-un moment cheie.

După p^uză, în ideea unui mai 
pronunțat joc de atac. Rapid a 
pășit pe gazon cu doi oameni 
noi (M. Stelian și Leșeanu). dar

— slăbind
— va prim 
două goluri 
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A DECIS GOL UL L
CLUJ-NAPOCA, 25 (prin tele

fon).
Cele două formații au intrat pe 

teren apăsate de situația pe care 
o au în clasament. In aceste con
diții, întîlnirea a fost modestă ca 
valoare, pe alocuri chiar de slabă 
calitate. AU abundat greșelile de 
tehnică individuală, mai ales în 
pasarea balonului. S-a tras puțin 
la poartă, ca urmare a crispării 
și a lipsei de curaj, dată fiind 
miza excesiv de mare creată în 
jurul partidei. De aici si o stare 
de nervozitate (îndeosebi după 
pauză), sancționată de cele patru 
cartonașe galbene. Aproape 60 de 
minute, inițiativa a aparținut stu
denților, dar ei au întîrziat mereu 
acțiunile la 16 m și, în plus, au 
uitat că... doar șutul poate aduce

golul. In 
tul de pu 
dușan resl 
riculoase J 
reluarea d 
min. 23 șl 
ajung dou 
40, Vesa 1 
rezolvă ol 
meciului I 
pe fondul 
Moga reci 
mite o pl 
este mai I 
tează, cui 
careului, I

Sfădi 
cului ; 
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Stadion „Jiul" ; teren moale; 
timp bun în prima parte, în a 
doua parte a plouat. Specta
tori, aproximativ : 4.000. Au 
marcat : MULȚESCU (min. 42) 
și ȘERBANOIU (min. 73). Ra
port de cornere : 13—8. Rapor
tul șuturilor la poartă : 11—14 
(pe spațiul porții : 5—5).

JIUL : I. Gabriel — Rusu, 
Tonca, Stocker, Nitu — Mol
dovan, Mulțescu, Stoica (min. 
80 Stoichițâ) — Sălăjan, Roz
nai, Toma (min. 50 G. Stan).

POLITEHNICA TIMIȘOARA : 
CATONA — Mioc, PALTINI- 
ȘAN, MEHEDINȚU, Maier — 
Roșea, Dembrovschi, Cotec — 
Anghel, ȘERBANOIU, Floareș.

A arbitrat : O. Anderco (Sa- 
tu-Mare) la centru ; la linie : 
T. Vass — Oradea și V. Ca- 
tană — Cărei.

Cartonașe galbene : MOL
DOVAN, ȘERBANOIU, STOC
KER.

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

(0—1). S-a disputat la Ani- 
noasa.

F.C.
A.S.

Ca tona scoate. în ultimă instan
ță, ,,capul“, lui Sălăjan. menți- 
nînd astfel justețea rezultatului 
de egalitate.

Adrian VASILESCU
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DOAR IN DEBIT PROMIȚĂTOR... DISTANȚARE IN PARTEA A DOUA
A
JV-a

F. C- CONSTANȚA *
S/C. BACĂU. " "0(0)

IVINSE
pentru că, 
pînă în fi- 
1 studen- 
fizic, mai 
decisă în 

I se insta- 
lui, domi- 
p. reușind, 
RADULES- 
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ha. în ul
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I de men- 
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In. 85) și 
lat din si- 
Irabile.
Inescu

CONSTANȚA, 25 (prin telefon)
Jocul a avut un început pro

mițător. ambele formații reali- 
zînd cîteva faze spectaculoase 
încheiate cu șuturi la cele două 
porți. în min. 15 constănțenii au 
finalizat cu gol una din acțiu
nile lor ofensive : Mustafa, a- 
vansat pină la marginea careu
lui de 16 m advers, a centrat 
cu precizie, Catargiu și Volmer 
au ezitat cîteva fracțiuni de se
cundă, timp suficient pentru 
PENIU să șuteze plasat de pc 
linia careului mic. în conti
nuare, insă, fazele n-au mai 
avut cursivitate, greșindu-se și

centru, constănțenii nu și-au 
creat decît trei Ocazii de gol 
pe care Turcu (min. 48), Peniu 
(min 52) și Sălceanu (min. 82) 
le-au ratat. Spre finalul meciu
lui, băcăuanii 
șansa prin 
destul 
(min.
cercare 
puternic 
portarul 
meritată 
mult mai hotărîtă, mai 
tentă, mai ambițioasă și 
dornică de puncte decît 
nera ei de întrecere.

și-au încercat 
cîteva contraatacuri 
periculoase, Pană 
punîndu-1 la 
Popa cu un 

corner de
Victorie 

locale, 
insis- 
măi— 

parte-

de
76)

Pe 
respins în i 
constănțean.
a formației

in- 
șu t

Laurențiu DUMITRESCU

Stadion Central ; teren
mătiv 20 000. Au marcat :______ ____  „....... .,,,, ........ ...
DELCU II (min. 77). Raport de cornere : 6—1. Raportul șuturilor la poar
tă : 20—7 (pe spațiul porții : 11—4).

UNIVERSITATEA : Purcaru — NEGRILA, Constantinescu, DESELNICU, 
Berneanu — Strimbeanu (min. 59 Ștefănescu), Bălăci — CRIȘAN, Cămă- 
toru (min. 34 Nedelcu II), Oblemenco, Marcu

U.T.A. : lorgulescu — Birău, Kukla, Gali,'Cocoș (min. 64 Sima) — 
Bcdea, Giurgiu. Broșovschi — Cura, Domide, Colnic (min. 32 UILECAN)

A arbitrat : loan Rus (Tg. Mureș) ; la linie : V. Tătar (Hunedoara) și 
O. Constantinescu (Galati).

Cartonașe galbene : KUKLA. Trofeul Petschovschi: 9. La tineret-spe- 
ronțe : 4—1 (0—0).

bun ; timp foarte frumos ; spectatori, aproxl- 
DESELNICU (min. 41), MARCU (min. 59), NE-

CRAIOVA, 25 (prin telefon).
Au trebuit să treacă 41 de 

minute de necontenite atacuri 
ale craiovenilor pentru ca sco
rul să fie deschis de aceștia :

FARA PREA MARI EFORTURI
Stadion ,,1 Mai" ; 

bun ; timp că’duros ; 
tori, aproximativ 8 000. 
cat PENIU (min. 15).

teren 
specta- 
A mar- 
Raport 

de cornere : 7—3. Raportul
șuturilor la poartă : 20—6 (pe 
spațiul porții : 9—3).
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m ; în 
arec nu 
1 ; min.
udușan

Golul 
in. 21 : 
lentftor, 
e si tri- 

ADAM 
t Si SU- 
teriorul 
ngă Lă-

F.C. CONSTANȚA : Popa — 
^Mustafa, ANTONESCU, Nistor, 
GĂTEJ — Constantinescu, Ga- 
che (min. 81 Sălceanu). MOL
DOVAN — Negoescu (min. 46 
Lică), PENIU. TURCU.

S.C. BACĂU : URSACHE — 
PRUTEANU, Cataraiu. Volmer, 
MARGASOIU — Pană, Sinău- 
ceanu. Duțan — Chita.ru (min. 
78 Bătuță), Botez (min. 72 
Timofi), Aeleneî.

A arbitrat : Max. Popescu ; 
la linie : D. Gh. Metz (ambii 
din București) și E. Voicu (Ol
tenița) .

Trofeul Petschovschi : 9.

La tineret-speranțe : 3—1
(0-0).

de o parte și de alta foarte 
multe execuții tehnice. Al doi
lea eveniment mai important al 
primei reprize s-a petrecut în 
min.
a lui 
ților, 
rință 
care
El a șutat puternic pe lingă 
poarta lui Ursache ! A fost o 
ocazie unică a echipei gazdă de 
a se detașa de tenacele ei ad
versar.

După pauză, deși au dominat 
uneori cu fundașii pe linia de

ORADEA, 25 (prin telefon).
început de partidă plictisi

tor, fără faze de poartă. Abia 
în min. 12 Suciu expediază 
un șut puternic, în afara ca
reului, mingea trecînd >-azant 
peste „transversală". în con
tinuare, F.C. Bihor „apasă pe 
accelerator", reușește să lege 
mai bine jocul, creîndu-și cî- 
teva acțiuni favorabile pe care, 
însă, Georgescu (min. 12 și 22) 
și Suciu (min. 19) le irosesc, 
în min. 23 asistăm la o fază 
frumos inițiată de orădeni, la 
care se impunea clar dictarea 
unei lovituri de 
Naom a pătruns 
dreaptă, l-a văzut 
gheli demarcat în 
careului, a centrat 
Hergane, nemaigăsind 
soluție, a oprit balonul 
mîna. Arbitrul Rainea, 
prins de rapiditatea fazei,

la 11 m : 
pe partea 
pe Gher- 
interiorul 
înalt și 

altă 
cu 

sur- 
a

întîrziat să fluiere și, surprin
zător, a acordat lovitură liberă 
formației reșițene pe motiv 
că Ghergheli ar fi comis fault 
în atac ! ! (Înaintașul bihorean 
nu a avut, însă, ’ pe absolut 
nimeni în preajma lui). Jocul 
s-a reluat, și în min. 29, gaz
dele, dezlănțuite în ofensivă, 
reușesc să deschidă scorul, in 
urma unei centrări a mijloca
șului Naom, pe care a fruc
tificat-o GEORGESCU, reluînd 
precis și puternic cu capul în 
plasă. In toată această pe
rioadă oaspeții nu au contat în 
atac. Primul lor șut pe spajiul 
porții : Filipescu, mim 42.

La reluare, după numai trei 
minute, scorul este majorat : 
Naom șutează puternic de la 
16 m și GEORGESCU deviază 
ba lanul in poartă, cu toată opo
ziția lui Filip. Considerînd că 
victoria nu le mai poate scă
pa, bihorenii au pînă în final 
momente de relaxare de care 
au profitat oaspeții 
du-se tot mai des de 
Albu...

Crîșan expediază balonul cu 
capul spre buturile lui Iorgu- 
lescu, dar DESELNICU inter
vine, tot cu capul, în traiec
toria balonului și golul trebuie 
să-l consemnăm în „contul" său. 
Cu un minut mai înainte, la un 
contraatac al arădenilor, Cura, 
aflat în ofsaid clar, înscrie un 
gol neregulamentar pe care tu- 
‘li.erul Constantinescu, neatent, 
îl validează, ceea ce, din fe
ricire, nu face și cel de centru.

După pauză, jocul se dispută, 
de asemenea, într-un singur 
sens, spre poarta oaspeților ;

Oblemenco și Nedelcu ratează 
din poziții excelente 
pentru ca MARCU să 
avantajul echipei sale 
printr-un spectaculos 
care l-a driblat și pe 
cu ; după părerea noastră însă 
el a 
said 
linie 
data 
de 
amintiți ! Dominarea craioveni
lor se accentuează din ce în ce, 
Ștefănescu expediază un șut în 
bară (min. 75) pentru ca, două 
minute mai tirziu, Nedelcu II 
să stabilească scorul final: Oble- 
menco execută în zid o lovitură 
liberă de la 16 m, mingea ri
coșează la NEDELCU II 
îndeplinește formalitatea, 
remarcat că în min. 19 
iovenii au mai avut o 
prin Cămătaru. Victorie meri
tată, dar valoarea jocului a 
lăsat mult de dorit.

Mircea TUDORAN

(min. 50) 
mărească 
(min. 59) 

gol in 
Iorgules-

plecat din poziție de of- 
întrucît se afla pe aceeași 
cu apărătorii arădeni. De 
aceasta, golul este validat 
ambii arbitri mai sus

ca re
De 

cra- 
bară

DIVIZIA B: ETAPA A XXV-a
SERIA I

Gheorghe

aproniin- 
poarta lui

NERTEA

41 cînd, la o pătrundere 
Moldovan în careul oaspe- 
arbitrul a acordat cu ușu- 
o lovitură de la 11 m pe 
a ratat-o Constantinescu.

Ia întilnirc : 1—0zăreanu. ieșit 
pentru C.F.R.

Din min. 60, 
cîrma jocului, 
experimentată, 
feroviară, și-a 
vedere. Ceferiștii au luptat pen
tru această victorie si mai cred 
în șansele lor, după acest joc în 
care Adam a îngenunchiat echipa 
care l-a consacrat.

Constantin ALEXE

C.F.R. a trecut la 
Mal matură, mai 
mai dirză, echipa 
impus punctul de

; timp : a plouat la începutul jo-n alunecos ... . .
tiv 5 000. A marcat : ADAM (min. 21). Raport 
ul șuturilor la poarta : 6—10 (pe spațiul por-

ATCFfr PEXA, Matei, V. Ciocan 
peanu II, Coca, Vesa.
oke, VIȘAN, I. CIOCAN, Lupu — Gostilean, 

n (min. 58 M. Bretan) — Coloji, ADAM, Moga.
la linie : M. Abramiuc (ambii Suceava) și

COZA-

AȚCHI, CIOCAN (C.F.R.), COZAREC, COCA, 
tineret-speranțe : 0—0.

1

Stadion F.C. Bihor ; teren bun ; . . _____ . _...... ..............
12 000. A marcat GEORGESCU (min. 29 șl 48). Raport de cornere : 5—2. 
Raportul șuturilor la poartă 14—7 (pe spațiul porții 6—3).

F.C. BIHOR : Albu — P. NICOLAE, Biqan, Lucaci, POPOVICI — 
NAOM, M. Mihai (min. 73 Șișcă), Ghergheli — Suciu, Agud (min. 76 Al. 
Naghi), GEORGESCU.

F.C.M. REȘIȚA : Filip — Chivu, Kiss, Hergane, FILIPESCU — Tănase, 
Uțiu (min. 46 Căprioru), Gabel (min. 59 Grîgore) — ATODIRESEI, Bo
lin, Floreo.

A arbitrat : N. Rainea (Bîrlad) ; fa linie : C. Săndulescu (Vastul) și 
T. Oniga (lași).

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

timp frumos ; spectatori, aproximativ

F.C.M. GALAȚI — UNIREA FOCȘANI 
4—0 • (2—0). Autorii golurilor : Ene 
(min. 5), Bezman (min. 32 și 60) și 
Pamtazis (min. 87)

GLORIA BUZĂU — S.C. TULCEA 
4—0 (2—0). Au înscris : Stan (min. 9 
din 11 m și min. 52), Tulpan (min. 27) 
și Mureșan (min. 59).

METALUL PLOPENI “ ‘ ---------
ȘANI 3—0 (1—0). ____
Georgescu (min. 13), Spiridon 
46) și Manolache (min. 80).

CEAHLĂUL P. NEAMȚ — C.S.M. 
ZEȘTI 3—1 (1—0). Au înscris 
(min. 42), Gojgaru (min. 58) 
gureanu (min. 68), respectiv 
(min. 74 din 11 m).

F.C. BRĂILA — CELULOZA
RAȘI 5—1 (2—0). Au marcat : 
(min. 18, 40 și 52), '
(min. 89), Bulancea (min. 90), respec
tiv Mastu (min. 57).

C.S.M. SUCEAVA — VIITORUL VAS
LUI 3—0 (1—0). Autorii golurilor : 
Amarandei (min. 43 și 54) și Chircu 
(min. 65).

VICTORIA TECUCI 
PLOIEȘTI 0—0.

CIMENTUL MEDGIDIA — C.S.U. GA
LAȚI 2—0 (1—0). Au înscris : Eftimie 
(min. 10) și Nedelcu (min. 58).

F.C. PETROLUL PLOIEȘTI — C.F.R. 
PAȘCANI 1—0 (0—0). Meciul s-a dis
putat la Moreni deoarece terenul F.C. 
Petrolul este susi 
fost realizat de ,

(Relatările au

— C.S. BOTO-
Autorii golurilor : 

(min.

BOR-
Ni ,ă
Un-sl

Necgu

CALA-
Ologu

Ion Constantin

PRAHOVA

ipendat. Unicul gol a 
Simaclu (min. 55). 
fost transmise de co

SERIA A II-A

IEȘENII-NICI IN ȘUT!
SATU MARE, 25 (prin telefon).
Plecată încă din startul re

turului într-o spectaculoasă 
cursă de evitare a retrogra
dării, echipa sătmăreană a 
abordat cu aplomb această 
partidă. Dar, numai în prime
le 10 minute. în min. 1, Tancu 
creează o excelentă situație de 
gol, însă Hațeganu ratează in
tercepția balonului. Șapte mi
nute mai tîrziu, același Hațe
ganu trage din careu în bra
țele portarului Costaș. Apoi, 
enervarea pune stăpînire pe 
formația gazdă. Politehnica se 
apără supranumeric, încercînd 
foarte rar contraatacuri prin 
Dănilă și Costea, rezolvate 
cu promptitudine de Popescu, 
Matei .și Bocșa. în ciuda fap
tului că Olimpia nu are ex
treme în bună dispoziție de 
joc (Lucaci e foarte șters), iar 
mijlocașii sînt neinspirați, ea

trece, în min. 26, 44 și 45, pe 
lîngă deschiderea scorului. Jo
cul nu are limpezime nici în 
repriza secundă, ‘ .1.
atac ale gazdelor sînt înche
iate nepericulos, 
aruncate la întîmplare,

fazele de

cu baloane 
în

Stadion ,,Olimpia" ; teren 
bun ; timp frumos ; specta
tori, aproximativ : 15.000. A
marcat : DINU (autogol min. 
87). Raport de cornere : 10—0. 
Raportul șuturilor la poarta : 
14—0 (pe spațiul porții : 7—0) .

F.C. OLIMPIA ; Bathori I — 
Berețchi, 
BOCȘA - 
HELVEI - 
țeganu (min. 13 Popa ;
58 Balogh).

POLITEHNICA IAȘI : 
TAȘ — Sofian, ANTON 
64 Dinu), Ciobanu,

MATEI, POPESCU, 
Batho-ri II, Kaizer, 

Lucaci, IANCU, Ha- 
min.

TRACTORUL BRAȘOV — F.C.M. 
GIURGIU 2—0 (1—0). Au înscris : G. 
lonescu (min. 20) și Oa<ncea (min. 84).

STEAGUL ROȘU BRAȘOV — AUTO
BUZUL BUCUREȘTI 4—0 (2—0). Auto
rii golurilor : Gyorfi (min. 17), lones
cu (min. 42, autogol), Bucur (min. 75) 
și Paraschivescu (min. 9Q).

DINAMO SLATINA — METALUL
BUCUREȘTI 4—0 (2—0). Au marcat : 

Martinescu (min. 9), Mincioagâ (min. 
40), Frățilâ II (min. 81) și Nedelcu 
(min. 86, autoqol).

ELECTROPUTERE CRAIOVA — C.S. 
TIRGOVIȘTE 3—0 (0—0). Autorii golu
rilor : Palea (min. 53 și min. 57 din 
11 m) și Calota (min. 79).

CHIMIA TR. MĂGURELE — Ș.N. OL
TENIȚA 3—0 (1—0). Au marcat : Nica 
(min. 20), Solomon (min. 61) și Bădă- 
luțâ (min. 88).

UNIREA ALEXANDRIA — MINERUL 
MOTRU 1—0 (1—0). Unicul gol a fost 
realizat de Socol (min. 5).

VOINȚA BUCUREȘTI — METROM 
BRAȘOV 4—0 (3—0). Au înscris : lor- 
dache (min. 27), Moldoveanu (min. 
35 și 45) si Popa (min. 74).

PROGRESUL BUCUREȘTI — NITRA- 
MONIA FĂGĂRAȘ 2—1 (2—0). Autorii 
golurilor : D. Ștefan (min. 3), Dumi- 
triu II (min. 30), respectiv Drâgoi (min. 
65).

CHIMIA RM. VÎLCEA — METALUL 
MIJA 4—1 (2—1). Au marcat : Con
stantin (min. 2), Teleșpan (min. 37), 
Boța (min. 48 și 87), respectiv Stan 
(min. 39).

Soa- 
R. Toma, Tr. Enache,

respondenții : V. Ștefânescu, D. 
re, M. Bogbici,
1. Mîndrescu, C. Filiță, 
Gh. Ilinca).

R. Avram Și

1. FCM GALAȚI 25 16 4 5 49-16 36
2. F.C. Brăila 25 13 7 5 42-17 33
3. F.C. Petr. PI. 25 11 8 6 43-25 30
4. C.S.U. Gajați 25 9 12 4 27-20 30
5. C.F.R. Pașcani 25 12 5 8 41-25 29
6. C.S.M. Borzești 25 11 6 8 28-22 28
7. Prahova PI. 25 9 9 7 26-19 27
8. Gloria Buzău 25 10 5 10 36-29 25
9. C.S.M. Suceava 25 11 3 11 28-26 25

10. Met. Plopeni 25 10 4 11 31-26 24
11. Cel Călărași 25 10 4 11 29-49 24
12. Ceahlăul P. N. 25 9 5 11 20-30 23
13. C.S. Botoșani 25 7 8 10 16-31 22
14. Vict. Tecuci 25 7 7 11 18-27 21
15. Cimentul Med. 25 7 7 11 26-36 21
16. Unirea Focșani 25 9 2 14 20-34 20
17. Viit. Vaslui 25 6 6 13 24-42 18
18. S.C. Tulcea 25 4 6 15 16-46 14

ul șu- 
ate de 
a re- 

eflectă 
a for- 
și de- 
urmă, 
prima 

au 
îrprin- 
isputa 
celor 

■nedia- 
i, de- 
1 con- 
i luat 
■ 14)
sat in 
ezita- 
eșteni 

mpul), 
pes- 

1 pri- 
ega- 

capul

orizont a lui Radu III. Acesta 
a fost, de altfel, singurul șut 
pe poartă al echipei gazdă !

După pauză, formația piteș- 
teană atacă în viteză, combina- 
tiv și decis, iar introducerea lui 
Doru Popescu dovedindu-se in
spirată. Jucătorii din Tg. Mureș 
acceptă, vrînd-nevrînd, domi
narea, gazdele șutează mult mai 
des și precis la poartă. Apă
rarea echipei oaspete începe să 
se clatine și, spre finalul parti
dei, după ce Roșu

ționat în careu, Boloni nu-1 
mai poale opri pe Iovănescu, 
bine lansat în suprafața de pe
deapsă, decît prin fault. Lovi
tura de la 11 m este executată 
de RA£)U II și... 2—1 pentru
F. C. Argeș. Două minute mai 
tirziu, același jucător șutează 
excelent, de la 20 m, la vinclu, 
dar Solyom boxează spectaculos 
în corner. Astfel s-a încheiat 
„forcingul“ piteștean.

cos- 
(min.

,. _ ---------- Ciocîrlan
— Romilâ, SIMIONOV, SIMIO- 
NAȘ — Banu, Dânilâ (min. 88 
Florian), Costea.

A arbitrat A. Miinich — la 
centru ; la linie ;D. Isâcescu 
și V, Seciu, toți din Bucu
rești.

Cartonașe galbene : ROMILĂ 
II, BATHORI II, BALOGH.

Trofeul Petschovschi : 9.
La tineret-speranțe : 3—2

(1-1).

SERIA A III-A

este obstruc- Paul SLĂVESCU
re-

Stadion „1 Mai'1 
5.000. Au marcat : 
m). Raport de cornere : 8—3. Raportul șuturilor ia poartă : 16—6 (pe 
spațiul porții : 10—3).

F.C. ARGEȘ : Cristian — Bărbulescu, Dumitrescu, Stan, IVAN — Mus- 
tățea, IOVANESCU — Radu III (min. 46 D. POPESCU), Dobrin (min. 75 
Roșu), RADU II, Jercan.

A.S.A. TG. MUREȘ : SOLYOM — Szolloși, Kiss, ISPIR, Onuțan — 
Boloni, Varodi, HAJNAL — P1SLARU, Naghi, Fazekaș (min. 65 Both II).

A arbitrat : Gh. Retezan ; Ia linie : T. Istrate și C. Raica (toți din 
București).

Trofeul Petschovschi : 9. La tineret-speranțe : 3—1 (2—0).

; teren bun ; timp frumos ; spectatori aproximativ
PISLARU (min. 14), RADU II (min. 44 și 85 — din 11

careul ieșean. Politehnica 
curge la mingi aruncate de
seori în aut. Golul avea

minute 
execută 
la cea. 
sare la

să
cadă în ultimele trei 
de joc, cînd Popescu 
o lovitură liberă de 
35 m lateral, Dinu 
cap și, lovind balonul greșit, 
îl trimite în propria-i poartă. 
Sigur că F.C. Olimpia nu a 
strălucit astăzi, în fața pro
priilor spectatori, dar ea me
rită cu prisosință această vic
torie. Politehnica Iași nu a 
reușit să expedieze nici un șut 
la poarta lui Bathori I !

Stelian TRANDAFIRE5CU

F.C. CORVINUL HUNEDOARA — 
UNIREA TOMNATIC 4—0 (2—0). Au 
marcat : Șumulanschi (min. 19), Șuren- 
ghin (min. 34) și Georgescu (min, 57 
și 70).

F.C. ȘOIMII SIBIU — VICTORIA CĂ
REI 2—0 (1—0). Autorii golurilor : 
Țurlea (min. 15) șî Frâțilâ (min. 56).

F.C. BAIA MARE — GLORIA BIS
TRIȚA 2—0 (1—0). Au înscris : Con- 
druc (min. 17) și Moldovan (min. 83). 
In min. 61 Sabău (F.C, Baia Mare și 
Ferenczi (Gloria) au fost eliminați 
pentru lovirea adversarului.

IND. SIRMEI C. TURZII — GAZ ME
TAN MEDIAS 0—0.

DACIA ORĂȘTIE — RAPID ARAD
2— 0 (1—0). Autorii golurilor : Ure
che (min. 12) și Radu (min. 71).

MINERUL MOLDOVA NOUA — VIC
TORIA CALAN 2—2 (1—2). Autorii
golurilor : Nestorovici (min. 15),
Georgevici (min. 89 din 11 m) pentru 
Minerul, Urmeș (min. 6) și Rizescu 
(min. 29) pentru Victoria.

MUREȘUL DEVA — C.I.L. SIGHET
3— 0 (3—0). Au marcat : Miculescu 
(min. 3 și 40) și Gruber (min. 33).

METALURGISTUL CUGIR — U.M. TI
MIȘOARA 1—0 (0—0). Unicul gol a 
fost realizat de Stanciu (min. 58 din 
11 m). Meciul s-a disputat la Blaj, 
terenul echipei Metalurgistul fiind sus
pendat.

C.F.R. TIMIȘOARA — STICLA TURDA 
1—1 (1—0). Au înscris : Volaru li (min.

mai) :
Tecuci

— Metalul

Unirea 
(0-1). 
' Plo- 
F.C.M. 

— F.C. 
> Plo- 

..... „. C.S.U.
Suceava (1—1),

F.C. Brăila_(l—1). 
Celuloza

ETAPA VIITOARE 
Focșani — Victoria 
Ceahlăul P. Neamț 
peni (0—2), Glo-ria Buzău — 
Galați (0—6), C.S.M. Borzești 
Petrolul Ploiești (0—2), Prahova 
iești -— C.S. Botoșani (0—0), <
Galați — C.S.M. Suceava ( 
C.F.R. Pașcani . ..
Viitorul Vaslui — Celuloza Călărași 
(0—1), S.C. Tulcea — Cimentul Med
gidia (1—2).

(2

(Relatările au fost transmise de co
respondenții : V. Secăreanu, C. Gruia, 
D. Mihail, St. Gurgui, D. Gruia, M. 
Bizon, D. Moraru-Slivna, P. Pavel și 
P. Giornoiu).

1. PROGRESUL 25 15 5 5 41-21 35
2. C.S. Tîrgoviște 25 16 2 7 47-26 34
3. Steagul roșu Bv. 25 14 6 5 34-18 34
4. Dinamo Slatina 25 14 5 6 48-17 33
5. Electroputere Cv. 25 14 1 10 43-30 29
6. Chimia Rm. V. 25 11 5 9 42-31 27
7. Unirea Alex. 25 9 8 8 21-21 26
8. Chimia Tr. M. 25 10 5 10 28-34 25
9. Voința Buc. 25 9 6 10 32-32 24

10. Ș.N. Oltenița 25 10 4 11 27-38 24
11. Tractorul Bv. 25 8 7 10 28-33 23
12. Metalul Buc. 25 8 6 11 22-31 22
13. F.C.M. Giurgiu 25 9 4 12 23-41 22
14. Nitramonia Făg. 25 8 5 12 27-37 21
15. Metalul Mija 25 9 3 13 31-42 21
16. Minerul Motru 25 6 6 13 20-30 18
17. Metrom Brașov 25 7 2 16 19-29 16
18. Autobuzul Buc. 25 6 4 15 17-39 16

ETAPA VIITOARE (2 imai) : C.S. Tîr-
goviște — Voința București (1—0), Me
talul Mija — Steagul roșu Brașov 
(0—1), Autobuzul București — Unirea 
Alexandria (1—3), Minerul Motru — 
Chimia Tr. Măgurele (0—2), Metrom 
Brașov — Progresul București (0—3), 
Metalul București — Tractorul Brașov 
(0—2), F.C.M. Giurgiu — Dinamo Sla
tina (0—2), Nitramonia Făgăraș — 
Ș.N. Oltenița (1—4), Electroputere 
Craiova — Chimia Rm. Vîlcea (1—4).

8) pentru C.F.R., Cecan (min. 74) pen
tru Sticla.

(Relatările au fost transmise de co
respondenții : I. Vlad, S. Beu, V. Să- 
sâranu, P. Tonea, B. Crețu, C. Pe-
tru,

1.
1, Simion, V.

F.C. CORVINUL
Oniga și 1 . Stan).

43-16 3925 17 5 3
2. F.C. Șoimii Sib. 25 13 10 2 36-14 36
3. F.C. Baia M. 25 13 4 8 32-20 30
4. Gl. Bistrița 25 13 3 9 41-23 29
5. C.F.R. Tim, 25 12 3 10 32-28 27
6. Sticla Turda 25 9 7 9 21-23 25
7. Vict. Călan 25 11 3 11 28-32 25
8. Met. Cugir 25 11 3 11 25-31 25
9. Ind. s. C. Turzii 25 10 4 11 32-30 24

10. U.M. Timișoara 25 9 6 10 30-30 24
11. Min, M. Noua 25 11 2 12 35-39 24
12. Gaz met. Med. 25 9 5 11 37-28 23
13. Dacia Orăștie 25 10 3 12 24-26 23
14. Mureșul Deva 25 9 4 12 34-39 22
15. C.I.L. Sighet 25 8 5 12 28-36 21
16. Rapid Arad 25 9 3 13 20-40 21
17. Vict. Cărei 25 6 5 14 19-37 17
18. Unirea Tomn. 25 5 5 15 20-45 15

ETAPA VIITOARE (2 mai) : Mureșul 
Deva — F.C. Baia Mare (2—3), Vic
toria Cărei — Rapid Arad (1—3), Vic
toria Călan — Metalurgistul Cugir 
(1—2), Unirea Tomnatic — F.C. Șoimii 
Sibiu (0—3), Gloria Bistrița — Dacia 
Orăștie (0—2), U.M. Timișoara — F.C. 
Corvinul Hunedoara (0—2), Gaz metan 
Mediaș — Minerul Moldova Nouâ 
(1—2), Ind. sîrmei C. Turzii — C.F.R. 
Timișoara (0—3), C.I.L. Sighet — Sticla 
Turda (0—2).

Chita.ru


BALCANIADA DE TIR PATRU TITLURI
PENTRU TRĂGĂTORII ROMÂNI

SOFIA. 25 (prin telefon). — 
La mijlocul reuniunii din capi
tala Bulgariei, tînăra și talentata 
Eva Olah a început seria de 
succese cu care trăgătorii noștri 
aveau să încheie Balcaniada de 
tir ediția ’76. In întrecere cu ju
niorii țărilor balcanice, sportiva 
brașoveancă s-a impus la proba 
de pușcă cu aer comprimat, adu- 
clnd delegației noastre primul 
titlu. A urmat proba de pușcă 
liberă 3x40 f, în care ștefan 
Caban a avut o comportare me
ritorie. în final ocupînd locul 3. 
L-a privat de o clasare mai^ bu
nă evoluția ceva mai slabă la 
poziția în genunchi. Această pre
tențioasă probă n-a fost lipsită 
de surpriză : sportivii iugoslavi, 
favoriții întrecerii, au pierdut lo
cul prim în favoarea unei spor
tive. concurenta bulgară Nonka 
Satarova.

Duminică avea însă să fie ziua 
cea mai rodnica pentru sportivii 
români. Veronica Tripșa ne-a fă
cut (in proba de pușcă standard 
trei poziții) să uităm. în oareca
re măsură, slaba comportare a 
fetelor noastre la concursul de 
60 focuri culcat. După un în
ceput slab (primele două focuri 
au fost un ,,nouar“ și un ,,optar“ 
la poziția culcat). Tripșa șl-a a- 
sigurat victoria prin evoluția bu
nă de la poziția în genunchi unde 
a punctat 195. Dar punctul de 
atracție al zilei l-a constituit 
concursul de pistol viteză, de un 
înalt nivel tehnic. în care prota
goniștii au fost viteziștii noștri 
Corneliu Ion, Stan Marin. Vir
gil Atanasiu și Marcel Koșca, care

3 VICTORII
Pe lista campionilor internațio

nali de tenis ai tării noastre au 
fost înscrise numele laureaților 
ediției din acest an. In trei din 
ceie cinci probe ale întrecerilor, 
încheiate duminică la arena Pro
gresul. victoria a revenit repre
zentanților României, prezenți în 
toate finalele.

Fără a furniza propriu-zis o 
surpriză, tînărul jucător ceho
slovac Tomas Smid (19 ani) a 
excelat în întîlnirea decisivă a 
probei de simplu masculin. în- 
vingîndu-1 în trei seturi pe Du
mitru Hărădău. Acesta a dat o 
replică mai susținută doar în 
prima parte a jocului, cînd a 
ratat însă de două ori sansa de a 
se distanta (la 1—0 și 40—15. apoi 
la 4—3 după un al doilea break). 
Din acest moment, convins par
că de inutilitatea efortului, Hă- 
rădău a slăbit vizibil, lăsîndu-i 
lui Smid cale liberă spre vic
torie. Ceea ce. în orice condițl- 
uni. constituie o greșeală. Fiindcă 
un med de tenis nu se joacă 
niciodată într-un singur set !

Simbătă, două finale decepțio- 
nante ca spectacol. In numai 34 
minute. Iudit Gohn a depus ar
mele în fata unei Virginia Bo
ziei dezlănțuite, dacă nu cumva 
făcuse aceasta încă dinaintea 
partidei. Independent de acest 
amănunt — care trebuie să dea 
totuși de gîndit brașovencei — 
să apreciem jocul bun al în
vingătoarei. sub toate aspectele. 
De la cel volitiv, la cele legate 
de tehnica loviturilor. Campioa
na noastră servește acum mai 
bine a doua minge, și-a amelio
rat mult backhand-ul. dă voleurl 
decisive. In felul cum s-a des
fășurat această finală feminină, 
scorul de 12—1 marcat de Ru
zici nici nu este exagerat.

TURNEUL DE BOX „CENTURA DE AUR4'
(Urmare din pag. 1)

campionul Asiei, Ciu En Zo 
(R. P. D. Coreeană) și campio
nul cubanez Adolfo Horta au 
realizat, din punct de vedere 
tehnic, unul dintre cele mai 
frumoase meciuri de cocoși vă
zute la București. Deși k.d. în 
prima repriză, deținătorul 
„Centurii de aur“ de anul tre
cut, Ciu En Zo, a desfășu
rat în continuare remarcabilele 
sale calități, terminînd partida 
în trombă, ceea ce nu a mai 
lăsat nici un dubiu asupra în
vingătorului. Ciu En Zo b.p. 
(4—1) Horta.

Cat. pană. Campionul nostru 
Gheorghe Ciociiină a ales cea 
mai bună tactică pentru a-1 ține 
la distanță pe temutul pun- 
cheur cubanez Genovevo Gri- 
nan (învingătorul prin k.o. al 
lui Pometcu), dar îneîntat de 
succesul său în cursul primelor 
două reprize, a renunțat la pru
dență și in primul minut al ul
timului rund a recepționat o 
serie de directe care l-au scos 
din luptă. Grina-n b.k.o.3. Cio
chină.

Cat. semiușoară. Deținătorul 
trofeului pe 1976, cîmpulungea- 
nul Gheorghe Vlad, nu s-a lă
sat intimidat de faima adver- 

au obținut noi recorduri pe e- 
chipe (balcanic și românesc), re- 
alizînd 2 371 p. Cornellu Ion. ca 
și colegii lui. de altfel, a evo
luat cu mult calm și precizie, 
fiind aplaudat de public.

REZULTATE TEHNICE — puș
că 10 m (aer comprimat) juni
ori : 1. Eva Olah (România) 375 p,
2. H. Rabuzin (Iugoslavia) 374 p,
3. Z. Ieremovici (Iugoslavia)
374 p. Pușcă liberă 3x40 f se
niori : 1. Nonka Satarova (Bul
garia) 1157 p (392+373+392). 2.
Z. Milutinovlci (Iugoslavia) 1153 
p, 3. St. Caban (România) 1 151 p 
(397+370+384). 4. I. Codreanu
(România) 1 147 p... 7. N. Rota
ru 1143 p, 8. I. Olărescu 1143 p... 
14. R. Nicolescu 1131 p... 16. M. 
Ilea 1 121 p. Pe echipe : 1. Bul
garia 4 587 p — nou record bal
canic. 2. România 4 572 p. 3. Iugo
slavia 4 567 p. Pușcă standard 
3x20 f femei : 1. Veronica Tripsa 
(România) 572 p (195+182+195), 
2. Nonka Satarova (Bulgaria) 571 
p. 3. Tatiana Bakalova (Bulga
ria) 570 p. 4. Mariana Feodot 
(România) 565 p (197+181+184)... 
11. Georgeta Chiosac 558 p... 14. 
Dumitra Matei 546 p. Pe echipe:
1. Bulgaria 1 702 p, 2. Iugoslavia
1 683 p. 3. România 1 676 p. La 
juniori : 1. E. lankov (Bulgaria) 
571 p... 7. Eva Olah 552 p. Pistol 
viteză : 1. C. Ion 596 p. 2. M. Stan 
593 p, 3. V. Atanasiu 593 p (toți 
România)... 5. M. Roșea 587 p. 
Pe echipe : 1. România 2 371 p — 
nou record balcanic și românesc,
2. Bulgaria 2 334 p. 3. Grecia
2 280 p.

Radu T1MOFTE

Campionatele internaționale de tenis

ROMANEȘTI
Mai puține cuvinte despre pro

ba perechilor masculine. înche
iată tot sîmbătă. Atît învingă
torii. frații Marcu. cît si învinșii 
lor. au părut mai mult preocu
pați de a scăpa de o obligație, 
decît de dorința sinceră a în
trecerii. Joc slab, cu greșeli, ner
vozități. Reeditare a finalei ul
timelor ..naționale44, din toamnă 
— și ca rezultat — dar în con
diții inferioare.

în contrast, ultimele două fi
nale de dublu, jucate ieri, au 
oferit jocuri atrăgătoare. Perechea 
româncelor, Virginia Ruzici și 
Iudit Gohn. a luptat cu inimă 
împotriva jucătoarelor cehoslova-’ 
ce Maria Kociskova — Hanna 
Strachonova. reușind să depă
șească momentele de dificultate. 
La dublu mixt, singurul succes 
pentru campionul R. D. Ger
mane. Thomas Emmrich, în cu
plu cu poloneza Barbara Kral, 
învingători asupra brașovenilor 
Iudit Gohn — Iosif Kerekes.

în încheiere, să menționăm ar-

STOCKHOLM FINALĂ
în finala turneului internațio

nal de tenis de la Stockholm, 
din cadrul Circuitului WCT, Ilie 
Năstase îl va întilni pe polone
zul Wojtek Fibak. în semifi
nale, Năstase l-a învins cu 
7—6, 6—2, pe italianul A. Pa- 
natta, după ce-1 eliminase in 
„sferturi" pe australianul M. 
Edmondson, cu 3—6, 6—3, 6—0. 
Fibak i-a învins, pe rînd, pe 
Vilas (4—6, 7—5, 7—6) și Okker 

sarului său, dublul campion eu
ropean Simion Cuțov, căruia 
i-a răspuns prompt la toate a- 
salturile, obligindu-1 adesea la 
disperate manevre. S. Cuțov 
b.p. (5—0) Vlad.

Cat. ușoară. Dinamovistul 
Calistrat Cuțov devine cîștigă- 
tor fără luptă, întrucît cubane
zul Andres Aldama a fost oprit 
de medicul delegației sale să 
susțină finala, lipsindu-ne ast
fel un spectacol foarte așteptat.

Cat. semimijlocie. într-un 
meci fără calități, Carol Hajnal 
a dezvăluit din nou insuficien
ta pregătirii sale fizice, permi- 
țînd astfel lui Victor Zilberman 
să-și valorifice experiența su
perioară. Zilberman b.p. (5—0) 
Ha j nai.

Cat. mijlocie mică. Constăn- 
țeanul Alexandru Tirboi devine 
și el cîștigător fără adversar, 
deoarece lui Vasile Didea (ră
nit) nu i s-a permis să boxeze.

Cat. mijlocie. Contrar aștep
tărilor, brăileanul Ion Răducu 
i-a opus o dirză rezistență re
putatului boxer cubanez Ale
jandro Montoya, pe care l-a 
împiedicat —■ într-un meci plin 
de obstrucții — să aplice te
muta sa lovitură decisivă. Su- 
portînd și dezavantajul unui a- 
vertisment, Montoya îi cedează 
lui Răducu — prin votul arbi-

Simbătă, la Parma, in C. E. de rugby:

ITALIA - ROMÂNIA 13-12 (4-0)
PARMA (prin telefon). Mare 

entuziasm în tabăra italiană, al 
cărei temperament s-a putut ma
nifesta din plin... In contrast, 
amărăciune în rîndul „tricolori
lor". care au ratat o victorie, la 
care aspectul general al jocului, 
mal ales în repriza secundă, cre
dem. le-ar fi dat dreptul. De ce 
n-au învins el ? Pentru că. în 
primul rînd. i-a împiedicat arbi
trul scoțian Hoise care. în min. 
76, la scorul de 12—10 în favoarea 
echipei României, i-a sancționat 
pe rugbyștii noștri cu o lovitură 
de pedeapsă la o infracțiune AB
SOLUT IMAGINARA. Reamintim 
faza : la circa 35 m în terenul 
nostru, are loc o grămadă ordo
nată. echipa noastră introduce 
balonul prin Paraschiv și. îna
inte ca mingea sâ intre în gră
madă, arbitrul fluieră, conside- 
rînd că balonul a fost introdus 
în linia a doua, cînd el era, de 
fapt. între miinile mijlocașului 
român și grămadă ! Aceasta a 
dus la 12—13, scor care n-a mal 
putut fi modificat pînă în final, 
scor neașteptat și neplăcut pen
tru noi. Pentru a fi realiști însă 
trebuie să spunem că par
tida a fost pierdută mai înainte, 
in două momente-cheie. Pri
mul. în min. 5 cînd căpitanul 
echipei italiene. Bonetti. a lansat 
pe lingă grămadă un atac, a 
pasat lui Marchetto care, pătrun- 
zind... lejer, a înscris o încer
care la colt. Al doilea. în min. 
26, cind un atac supranumeric 
al românilor, foarte frumos, a 
rămas fără rezultat; Nica i-a

ÎN FINALE
bitrajui bun prestat de arbitrii 
finalelor — Fi. Tănase. M. Al- 
giu, M. Constantinescu. Șt. Cris
tian și Al. Zdrentu — în nota 
generală a organizării acestor 
campionate.

Radu VOIA 
fon GAVRILESCU

REZULTATELE FINALELOR. 
Simplu masculin: Smid (Cehosl.)- 
Hărădău 6—4, 6—1. 6—0 ; simplu 
feminin : Ruzici — Gohn 6—1, 
6—0 ; dublu băieți : Marcu, Mar
cu — Hărădău, Sotiriu 6—2. 7—5 
(în semifinale : Marcu. Marcu — 
Emmrich, (R.D.G.). Mureșan 
8—6. 6—4 ; Hărădău, Sotiriu — 
Smid. Bedan (Cehosl.) 6—3, 4—6, 
6—1) ; dublu fete : Ruzici, Gohn— 
Kociskova, Strachonova (Cehosl.) 
4—6, 6—4, 6—1 ; dublu mixt :
Kral (Pol.), Emmrich (R.D.G.)— 
Gohn. Kerekes 8—6. 6—2 (în se
mifinale : Kral, Emmrich — Ru
zici. T. Marcu 10—8, 6—1 ; Gohn, 
Kerekes — Strachonova. Smid 
(Cehosl.) 5—7, 6—3. 6—0).

NĂSTASE - FIBAK
(6—4, 7—5). Panatta l-a învins 
pe Borg, cu 5—7, 6—3, 6—1. Fi
nala probei de dublu se dispută 
între perechile Năstase (Româ
nia) — Metreveli (U.R.S.S.) și 
Panatta (Italia) — Okker (O- 
landa.

• Semifinale la Denver (Co
lorado) : Connors — Ramirez 
6—2, 7—6 ; Case — Gottfried 
6—3, 6—7, 7—6.

trilor — o victorie care îi era 
hărăzită. Răducu b.p. (3—2) 
Montoya.

Cat. semigrea. Venezuelanul 
Ernesto Sanchez (finalistul e- 
diției de anul trecut) a de
monstrat variate calități pugi- 
listice, cărora cubanezul Oreste 
Pedroso nu lc-a putut opune 
decît o interminabilă căutare a 
loviturii decisive. Sanchez b.p. 
(3—2) Pedroso.

Cat. grea. Cel mai așteptat 
meci al galei a ridicat sala în 
picioare prin dramatismul său. 
Singurul boxer cubanez care-1 
pusese în dificultate pe celebrul 
Teofilo Stevenson venea la 
București după cîștigarea tur
neului „Strandjata" de la Sofia 
și oferea astfel campionului 
nostru posibilitatea unei nece
sare și veritabile verificări 
înaintea Jocurilor Olimpice. Ei 
bine, spre satisfacția miilor de 
spectatori, care i-au scandat 
minute în șir numele, precum 
și a experților noștri. Mircca 
Simon a dat examenul tuturor 
celor învățate cu antrenorul e- 
merit Constantin Nour, între- 
cindu-1 pe Angel Milian într-un 
meci epuizant, în care tînărul 
dinamovist a găsit soluțiile de 
atac cele mai eficace tocmai în 
momentele de angajament de
cisiv. Simon b.p, (4—1) Milian.

Stadion Tardini : timp 
răcoros : teren bun ; spec
tatori : 12 000. Au marcat : 
Marchetto (încercare, min. 
5), Ponzi (l.p. ; min. 42. 50 
și 76) pentru Italia, respec
tiv, Constantin (încercare, 
min. 62) și Bucos (l.p.c. : 
min. 47. l.p. 75 și transfor
mare).

ITALIA : Callgiuri — Mar
chetto, Biessano, Caeta- 
niello, De Anna — Ponzi, 
Visentin — Bonetti, Baraldi, 
Mariani — Mazzuchelli, 
Quaglio — Bona, Paolettl, 
Altigieri.

ROMANIA : Simion — 
Constantin, Nica, Varga, 
Motrescu — Bucos, Pa
raschiv — Munteanu, Du
mitru, Dărăban — Posto- 
lachi, Malancu — Cioarec, 
Ortelecan. Dinu

A arbitrat slab (defavo- 
rizind echipa noastră) A. 
M. Hoise (Scoția).

★
Pe primele trei locuri în 

Krupa A a C.E. : 1. Franța 
15 p, 2. Italia 13 p, 3. Ro
mânia 8 p. Următorul 
meci : 2 mai, București* 
România — Spania.

decalat pe Simion și Constantin, 
dar primul pierde balonul din 
brațe și cu aceasta o încercare 
sigură. Dacă adăugăm că în min. 
72 Simion a mai scăpat o data 
balonul din brațe si că în min. 46 
Bucos a trimis balonul din 1. p. 
în bară — avem momentele-cheie 
ale meciului, din punctul nostru 
de vedere.

înaintarea noastră a fost sur
prinsă adesea de un adversar mai 
puțin tehnic dar mai hotărît sl 
a oferit prea puține baloane li
niei de treisferturl. Reprezenta
tiva României a pierdut un joc 
pe care l-ar fi putut cîștiga dacă 
l-ar fi abordat cu mai multă 
luciditate și stăpînire de sine.

O. CALLIMACHI

NOI RECORDURI 
MONDIALE 

LA ARUNCAREA
DISCULUI

Ambele recorduri mondiale la 
aruncarea discului au fost între
cute. Simbătă. la Socb în cadrul 
„Memorialului fraților Znamens- 
ki“. Faina Melnik a realizat 70,50 
m (v.r. 70,20 m îi aparținea). La 
Walnut (California), americanul 
Mac Wilkins a obținut 69,18 m 
(v.r. 69.10 m aparținea compatrio
tului său John Powell). De ase
menea, la Philadelphia, echipa 
masculină a universității Tennes
see (Pryor, Harris, Morgan, Jo
nes) a egalat recordul mondial 
la ștafeta 4x200 m stabilit de echi, 
ba Italiei cu 1 : 21,5 în 1972.

SPORTIVI ROMÂNI
• S-a încheiat turneul de 

șah de la Las Palmas, Florin 
Gheorghiu ocupînd locurile 5 — 
7, împreună cu Portisch și Țeș- 
kovski cu 9 p. A cîștigat Ghel- 
ler cu 101/» p. în ultima rundă, 
Gheorghiu l-a învins în 23 mu
tări pe Bellon.

a La Kosice, turneu de polo: 
Ruda Hvezda — Clubul Școlar 
București 7—6 (2—1, 0—1, 2—2, 
3-~2).

• La Valjevo (Iugoslavia), 
meci amical de box : Metalac 
— C.S.M. Reșița 15—8. S-au e- 
vidențiat reșițenii Angelescu și 
Vasile Toth.

• Turneul internațional de 
tenis de masă „Top 12“ a luat
■................ ..... ............ ................ —............................................ .............—£.

ÎN CAMPIONATUL EUROPEAN DE FOTBAL
• în sferturile de finală ale 

campionatului european : la 
Bratislava, Cehoslovacia — 
U.R.S.S. 2—0 (1—0), au marcat 
Masny și Panenka ; la Za
greb, Iugoslavia — Țara Gali
lor 2—0 (1—0), au marcat Vu- 
kotici și Popivoda ; la Madrid, 
Spania — R. F. Germania 1—1 
(1—0). au marcat Santillana, 
respectiv Beer ; la Rotterdam, 
Olanda — Belgia 5—0 (2—0), au 
marcat Rensenbrinck (3), Rijs- 
berger și Neeskens (din pe
nalty).

• ITALIA (etapa 27) : Bo
logna — Napoli 2—0 (au mar
cat Clerici și Chiodi), Como — 
Cagliari 3—0 (Scanziani, Rossi 
și Jachini), Fiorentina — Cese
na 3—1 (Desolati 2 și Beatrice, 
resp. Bittolo), Inter — Samp- 
doria 2—1 (Libera 2, resp. Ros- 
sinelli), Juventus — Roma 1—1

IRIMICIUC IN FINALA 
„TROFEULUI HUNGÂRIA*

LA SABIE
BUDAPESTA, 25 (prin telefon). 

Actuala ediție a „Cupei campioni
lor europeni'* la sabie a fost cîș- 
tigată de echipa S.C. Vâsas Buda
pesta. In finală, ea a dispus cu 
9—7 de T.S.K.A. Moscova.

Steaua, campioana României, a 
ocupat locul 5, clștigînd toate cele 
trei meciuri cu ocupantele locu
rilor 6—8 : 9—3 cu R.C. Paris, 9—5 
cu S.K. Katowice și 9—3 cu Dyna
mo Berlin (R.D.G.).

,,Trofeul Hungaria" desfășurat în 
zilele de sîmbătă și duminică a 
adus la start 143 de sabreri din 15 
țări. Cel mai bun dintre sabrerii 
români, Dan Irimiciuc, a ajuns in 
finala competiției. In eliminări di
recte el a dispus de Kormiiczi 
(Ungaria) cu 10—6. în continuare 
reprezentantul țării noastre a evo
luat în compania unuia dintre cei 
mai reputați trăgători sovietici# 
Krovopuskov. Rezultat 10—9 pen
tru Irimiciuc.

Ultimul pas spre finală, cu inco
modul sabrer Marotli (Ungaria), 
vicecampion mondial. Irimiciuc a 
fost deosebit de activ și în acest 
asalt, conducînd la un moment dat 
cu 5—3. După aceea. însă. Marotli 
a avut o revenire, reușind să ega
leze. Apoi din nou egalitate la 6 șl 
la 9. Cu un plus de ambiție sporti
vul român a reușit să dea tușa 
decisivă : 10—9. Calificat, așadar, 
în finala întrecerii. Ceilalți fina- 
liști sint sovieticii Sidiak, Krovo
puskov și Nazlimov. italianul Maf- 
tei si Gcrevich (Ungaria). n„

La ora transmisiei telefonice fi
nala era în plină desfășurare.

Elena DOBINCA

în C. M. de hochei

CEHOSLOVACIA 
PE PRIMUL LOC

La Katowice au luat sfîrșit, 
ieri. întrecerile pentru campiona
tul mondial și european de hochei 
pe gheață (grupa A) Ambele ti
tluri au revenit reprezentativei 
Cehoslovaciei, care a mai repur
tat un succes asemănător în anul 
1972, la Praga.

Ultimele partide, în prima 
grupă valorică, s-au încheiat cit 
rezultatele : U.R.S.S. — S.U.A. 
7—1 (1—1, 3—0, 3—0) ; Suedia — 
S.U.A. 7—3 (3—1. 3—2. 1—0 ;
Cehoslovacia — U.R.S.S. 3—3 {1-3, 
1—0. 1—0).

în clasament, pe primul loc, 
CEHOSLOVACIA a totalizat 19 
puncte, urmată de U.R.î 3.S. 13 p, 
Suedia 12 p, S.U.A. 7 p.

în seria a doua, echipa R. F.' 
Germania a cîștigat întîlnirea de
cisivă cu Polonia, cu scorul de 
2—1 (1—0, 0—1, 1—0), salvîndu-se 
de retrogradare. In cealaltă parti
dă : Finlanda — R. D. Germană 
9—3 (3—2, 4—1, 2—0). Clasamentul : 
5. Finlanda 8 p ; 6. R.F.G. 8 p; 7. 
Polonia 8 p (departajarea s-a făcut 
pe baza golaverajului în întîl- 
nirile directe) : 8. R.D.G. 5 p.

Echipele Poloniei și R.D. Ger
mane retrogradează în grupa 
B a campionatului mondial. După 
cum se știe, anul viitor vor juca 
în grupa A a C.M. echipele Ca
nadei și României.

PESTE HOTARE
sfirșit la Liibeck cu victoria 
suedezei Ann-Christin Hellman 
și respectiv, a iugoslavului Dra- 
gutin Surbek. Maria Alexandru 
a obținut în final locul 4, avînd 
același punctaj cu ocupantele 
locurilor 2 și 3 (Palatinus — 
Iugoslavia și Uhlikova — Ceho
slovacia). Alexandru a învins-a 
cu 2—0 (21—15, 21—12), pe cam
pioana europeană Jill Ham- 
mersley (Anglia). Ea a învins 
de asemenea pe Bergeret (Fran
ța), Silhanova (Cehoslovacia); 
Lotaller și Magos (Ungaria), 
Antonian (U.R.S.S.), Hendriksen 
(R.F.G.) și Hellman (Suedia) 
și a pierdut la Uhlikova (Ce
hoslovacia), Palatinus (Iugosla
via) și Rudnova (U.R.S.S.).

(Bettega, resp. Petrini), Lazio
— Torino 1—1 (Sala autogol, 
resp. Caporale). Perugia — As- 
coli 1—1 (Baiardo, resp. Silva), 
Verona — Milan 2—2 (Moro și 
Zigoni, resp. Chiarugi și Vin- 
cenzi). Clasament : Torino 41 
p, Juventus 39 p, Milan 36 p, 
Napoli și Inter 32 p.

• ANGLIA (etapa 42) : 
Queen’s Park Rangers — Leeds 
United 2—0, Leicester — Man
chester United 2—1, Coventry
— Burnley 3—1, Derby — Ips
wich 6—2. Everton — West 
Ham United 2—0. în clasament: 
Queen’s Park 59 p, Liverpool 
58 p, Manchester United 54

0 Meciuri amicale : la
Lens, Franța — Polonia 2—0 
(1—0), au marcat Pintenat și 
Revelli ; Spartak Trnava — 
Ruch Chorzov 1—3 (0—2).
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