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Etapa a XXIX-a a Diviziei A la fotbal

DERBYUL CAMPIONATUIUI S-A TERMINAT LA EGALITATE
• Surprizele de la satu Nare și Pitești deschid noi variante in lupta pentru
evitarea retrogradării • Nicrcurl, la Timișoara, meciul etapei, „Poli" steaua

Dudu Georgescu reia cu capul mingea centrată de Lueescu, mar- 
; D. NEAGUcirul primul gol al derbyului Steaua — Dinamo. Foto

REZULTATE TEHNICE

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

Citiți 
în pag. 2—3 
cronicile 
meciurilor 
de ieri

ETAPA VIITOARE (miercuri 26 mai)

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

GOLGETERII

Etapa de i&ri, domino fă, cu 
anticipație, de derbyul 
Steaua — Dinamo, a devenit 

,,explozivă", prin rezultatul grea de 
bănuit obținut de F.C.M. Reșița, La 
Satu Mare. Iar dacă mai adăugăm 
victoria aparent sterilă a C.F.R.-ului 
din Cluj-Ncpoca, ne dăm seama 
că frămîntările din subsolul cla
samentului devin tot mai intense, 
amenințînd să se prelungească 
pînă la ultimele minute ale cam
pionatului. Pe stadionul ,,23 
August", am asistat la numai 45 
de minute de fotbal bun, adică 
la prima parte a derbyului 
Steaua — Dinamo, handicapat 
decisiv după pauză, ca urmare a 
ploii torențiale. în deschidere, 
Sportul studențesc și Rapid au 
jucat cu prea multă prudentă, 
amintind acel 1—1 de acum doi 
ani.

Etapa de miercuri, programată 
ca un... sprint, va da cîștig de 
cauză echipelor care vor reuși să 
recupereze mai bine.

Sîmbătă seara s-au înapoiat 
în Capitală popicarii români 
care au participat la cea de a 
Xl-a ediție a Campionatelor 
mondiale de la Viena. După 
cum se știe, reprezentanții ță
rii noastre au avut o compor
tare frumoasă la ediția vieneză 
a competiției, obținînd trei me
dalii : aur la perechi 
IOSIF TISMĂNAR și 
BĂIAȘ), argint la individual 
(IOSIF TISMANAR) și _ bronz 
la individual (ANA

La sosirea pe aeroportul O- 
topeni sportivii au fost întîm- 
pinați de reprezentanți ai 
C.N.E.F.S. și F.R.P., de nume
roși iubitori ai acestui sport, 
în centrul atenției au stat, fi
rește, medaliații „mondialelor", 
sportivii care au reușit să men
țină prestigiul țării noastre pe 
arena internațională. Perfor
manța celor trei reprezentanți 
ai României poate fi conside
rată drept remarcabilă, deoare
ce ea a fost obținută 
de material plastic, pe 
picarii noștri au mai 
doar o singură dată 
„mondialelor", în 
la o întîlnire amicală, 
capul (concurenții 
unguri și vest-germani s-au pre
gătit numai pe arene cu piste 
de plastic) a fost insă recupe
rat în jocurile ce 
probei pe 
individual, 
considerat 
prezenți la 
moral al întrecerilor indivîdua-

(prin 
și ILIE

ALBERT).

pe piste 
care po- 
concurat 
înaintea 

Iugoslavia, 
Handi- 

iugoslavi,

au urmat 
echipe, la perechi și 
De altfel, Tismănar, 
de mulți specialiști 
C.M. drept cîștigător

le, a fost cel mai tehnic și mat 
efioient jucător al finalei, el 
obținlnd un rezultat excelent, 
925 p.d., fată de 876 p.d. rea
lizate de iugoslavul Nikola Dra- 
gas, care-și asigurase medalia 
de aur datorită punctajului su
perior din jocurile anterioare 
(echipe și perechi). La dublu, 
Tismănar și Băiaș au fost a- 
plaudați In repetate rînduri de 
cei peste 2000 de spectatori 
prezenti în tribunele patinoaru
lui Donau Parkhalle, unde s-au 
disputat întrecerile, pentru re
marcabila lor precizie în lan
sarea bilei. Aprecierea unanimă 
a fost că ei au alcătuit cel mai 
omogen cuplu (Tismănar a avut 
915 p.d., Băiaș 891 p.d., iar cei 
clasați pe locul secund, Dragas 
și Sterjai, au punctat 916, res
pectiv, 860),

Din reprezentativa feminină 
foarte bine s-au comportat de
butantele la C.M., Ana Albert 
și Elena Goncear (prima meda
liată, secunda clasată pe locul 
4 la individual) care au fost în 
progres de la o probă la alta t 
Albert — 407 p.d. la proba pa 
echipe (cea mai eficientă jucă
toare a formației noastre). 425 
la perechi și 424 la individual J 
Goncear a „mers" și ea în cres
cendo : 404— 411 — 440 și se 
poate mîndri că a obținut cel 
mai mare punctaj al mondiale
lor (nici o jucătoare n-a reușit 
să doboare 440 de popice din 
100 de lovituri)

CLASAMENTUL
1. STEAUA 29 18 8 3 70—28 44
2. Dinamo 29 15 6 8 57—32 36
3. „Poli" Timisoara 29 13 8 8 47—40 34
4. A.S.A. 29 14 4 11 39—35 32
5. S.C. Bacău 29 13 5 11 32—32 31
6. Sportul studențesc 29 11 9 9 35—35 31
7. F.C.M. Reșița 29 13 4 12 33—41 30
8. Univ. Craiova 29 10 8 11 34—31 28
9. F.C. Constanța 29 11 6 12 31—29 28

10. F.C. Bihor 29 12 4 13 33—39 28
11. F.C. Argeș 29 10 8 11 27—34 28
12. Politehnica lași 29 11 5 13 42—43 27
13. Jiul 29 10 7 12 38—44 27
14. Rapid 29 11 4 14 36—43 26
15. U.T.A. 29 11 4 14 38—46 26
16. F.C. Olimpia 29 10 6 13 30—48 26
17. C.F.R. 29 7 9 13 23—35 23
18. „U* Cluj-Napoca 29 7 3 19 29—39 17

T. RĂBȘAN !

Cei trei medaliafi, la puțin timp de la sosirea in tară: Hid 
Băiaș, Ana Albert și Iosif Tismănar. Foto: B. VASILE

Turneul internațional de lupte libere al României

28 GOLURI : D. Georgescu (Dinamo) — 4 din 11 m.
22 GOLURI : Iordănescu (Steaua) — 6 din 11 m.
16 GOLURI : Radu II (F. C. Argeș) — 2 din 11 m.
15 GOLURI : M. Răducanu (Steaua) — 1 din 11 m.
13 GOLURI : M. Sandu (Sportul studențesc).
12 GOLURI : Roznai (Jiul), Peniu (F. C. Constanța), Broșovschi 

(U.T.A.) — 4 din 11 m.
11 GOLURI : Cotec (,,Poli“ Timișoara).
10 GOLURI : Costea (Politehnica Iași), Mulțescu (Jiul) — 3 din 11 m.

CINCI REPREZENTANT! Al ȚĂRII NOASTRE
S AU CLASAT PE PRIMUL LOC

Excelenta comportare a constănțeanului Constantin Măndilă

HALTEROFILII DE LA STEAUA
AU DOMINAT CAMPIONATELE REPUBLICANE

GALAȚI, 23 (prin telefon). — 
Cea de a XXX-a ediție a Cam
pionatelor republicane indivi
duale de haltere ale seniorilor 
s-a încheiat duminică. La une
le categorii s-au înregistrat 
progrese față de competiția de 
anul trecut.

Dintre rezultatele mai bune 
menționăm pe cele ale sporti
vilor de la Steaua : Mihai Pa
loș (132,5 kg la „smuls", cat. 
ușoară — performanță cu care 
ar fi obținut o medalie la 
C. E.), Victor Rusu (237,5 kg 
la „total" și 137,5 la „aruncat", 
cat. cocoș), precum și ale lui 
Dragomir Cioroslan (la cat se- 
mimijlocie : 315 kg — 137,5 și 
177,5 kg) recorduri naționale 
egalate. Campionul categoriei 
pană, Marian Grigoraș (Petro
lul Ploiești) a „aruncat" 145 kg 
corectînd cu 2,5 kg cel mai 
vechi record al țării realizat 
cu 14 ani în urmă de F. Ba
laș !

în fine, sportivii de la 
Steaua au cucerit și cele mai 
multe titluri de campioni ai

țării. Iată rezultatele primilor 
trei clasați înregistrate sîmbă
tă și duminică : cat. cocoș : (14 
concurenți) : 1. Victor Rusu
(Steaua) 237,5 kg (100 kg la 
„smuls" și 137,5 la „aruncat"), 
2. S. Paraschiv (Steaua) 235 kg 
(102,5 ; 132,5) — în a patra în
cercare a „smuls" 107,5 kg, nou 
record (v. r. 105 kg), 3. V. 
Lucaci (Clujeana) 227,5 kg 
(97,5 ; 130) ; cat. pană (16) : 1. 
Marian Grigoraș (Petrolul) 
255 kg (112,5 ; 142,5), 2. E. Co
vaci (Rapid Oradea) 237,5 kg 
(100 ; 137,5), 3. F. Antal (Clu
jeana) 232,5 kg (100 ; 132,5) ;
cat. ușoară (18) : 1. Alexandru 
Kiss (Clujeana) 280 kg (120 ; 
160), 2. M. Paloș (Steaua) 277,5 
kg (132,5 ; 145), 3. A. Miuț (E- 
lectromotor Timișoara) 265 kg 
(117,5 ; 147,5). La această cate
gorie candidații la medalii V. 
Daniel (Steaua) și Gh. Dociu

Ion OCHSENFELD

(Continuare in pag. 2—3)

Petre Coman, cu o „cheie" la picior finalizează un spectaculos tuf.

CONSTANȚA, 23 (prin tele
fon). în fața unui public nume
ros, duminică la prînz au luat 
sfîrșit întrecerile celei de-a 
15-a ediții a Turneului interna
țional de lupte libere al Româ
niei. Concursul s-a încheiat cu 
un frumos succes al reprezen
tanților țării noastre, cinci din
tre ei reușind să se claseze pe 
primul loc : Constantin Măndi- 
lă (cat. 52 kg), Gigei Anghel 
(cat. 57 kg), Petre Coman (cat. 
62 kg), Marin Pîrcălabu (cat. 
74 kg) și Stelian Morcov (cat.

90 kg). Succesul este reconfor
tant, deși în rîndul învingăto
rilor nu se numără valoroșii 
noștri luptători V. Iorga (între
cut în ultimele secunde de so
vieticul V. Potapenko) și L. Și- 
nion (depășit la mare luptă de 
B. Bigaev — U.R.S.S. — același 
care l-a învins la C.E. de ia 
Leningrad).

Reuniunea finală a fost a- 
tractivă, cu meciuri extrem de 
disputate, evidențiindu-se ast
fel valoarea destul de ridicată 
a turneului. în aceste condiții,

cei prezenți au avut satisfacția 
de a asista la întreceri deosebit 
de disputate, în care de multa 
ori protagoniștii au fost spor
tivii românii. Cea mai mare 
surpriză a concursului a consti
tuit-o evoluția tînărului Con
stantin Măndilă, care — după 
ce i-a întrecut fără drept da 
apel pe componenții lotului re
prezentativ I. Arapu și P. Cear- 
nău, ca și pe alți concurenți —• 
s-a calificat în. finală. în me
ciul decisiv pentru cîștigarea 
titlului, elevul antrenorilor 
Ion Ludu și Ismail Kenan a 
depășit toate așteptările. El tj 
avea de înfruntat pe mongolul 
J. Miagmarjan, sportiv valoros, 
deosebit de rapid, care își Inj* 
trecuse, de asemenea, toți ad
versarii întîlniți pînă atunci- 
Măndilă s-a comportat și d« 
data aceasta excelent. Luptînd 
cu multă decizie, el a acumulat 
punct după punct (conducea cu. 
10—1 în momentul în care 
Miagmarjan a fost descalificat) 
și a obținut o prețioasă victo
rie, clasîndu-se pe primul Ioc. 
La fel de bine s-a prezentat și 
tînărul Gigei Anghel. După, 
victoria prin tuș în fața lui Gh. 
Dobrăncl (obținută sîmbătă sea
ra) el l-a întîlnit în finală pe 
cunoscutul luptător grec S.

Mihai TRANCA E

(Continuare in paa. 2—33/



HANDBALIST!! NOȘTRI, ÎN ÎNTRECERI INTERNAȚIONALE
O NOUĂ VICTORIE

— COMODĂ — A FETELOR
Sîmbătă seara, sala Floreas- 

ca a găzduit cea de a treia în- 
tîlnire — ultima — dintre se
lecționata divizionară feminină 
a României și vicecamDioana 
Cehoslovaciei, Odeva Hloho- 
vec. Victorie comodă a hand
balistelor noastre — 22—10
(9—4) — pentru care meciul a 
constituit un galop de sănăta
te. Doar în prima repriză, in
tre minutele 4 și 17 — cînd nu 
s-a înscris nici un gol și cînd 
antrenorii C. Popescu și D. Bă- 
lășescu au încercat mai multe 
(formule de echipă. pentru a 
găsi formația care „merge" — 
meciul a stat în cumpănă (un 
fel de a spune, pentru că era

S-A ÎNCHEIAT ETAPA I 
A CAMPIONATELOR DE CĂLĂRIE

CRAIOVA, 23 (prin telefon). 
Bîmbătă și duminică, pe baza 
hipică din localitate, s-au des
fășurat ultimele întreceri din 
cadrul etapei I a campionatelor 
de călărie. Iată primii clasați : 
dresaj „Sf. Gheorghe" : 1. An- 
ghel Donescu (Steaua) cu Tri
umf 901 p, 2. Sorin Soveja 
(Steaua) cu Baba Novac 895 p ; 
dresaj, proba intermediară :
1. Iosif Molnar (Steaua) cu Dor 
938 p, 2. Sorin Soveja (Steaua) 
cu Baba Novac 890 p. 3. Anghel 
Donescu (Steaua) cu Suspin 
838 p ; obstacole, cat. semiușoa- 
ră (după baraj) : 1. Ion Popa 
(Steaua) cu Lan 0 p. penalizare 
(39 s.) ; 2—3 Nicolae Vlad (Di
namo) cu Bengal 0 p. (40 s), 
Nicolae Clipici (Recolta Manga
lia) cu Horia 0 p. (40 s), 4. Va- 
Bile Tudor (Steaua) cu Ficus 0 p. 
(41 s) ; cat. ușoară (după ba
raj) : 1. Ion Popa (Steaua) cu 
Drumeț 0 p. (39,7 s), 2. Cor
nel Ilin (Steaua) cu Despot 0 p. 
(43,3 s), 3. Gh. Rusu (C.S.M. 
Bibiu) cu Erou 0 p. (46,2 s) ; 
eat. mijlocie (după baraj) :
1. Eugen Ionescu (Dinamo) cu 
Vals 0 p. (40,5 s), 2. M. Silves
tru (Steaua) cu Piersic 0 p. 
(41 s), 3. I. Popa (Steaua) cu 
Drumeț 4 p. (42,2 s), 4. R. Mi- 
halcea (C.S.M. Iași) cu Argint 
4 p. (52 s) ; echipe : 1—2 Steaua 
și C.S.M. Sibiu — cite 4 p,
3. Dinamo 8 p, 4. C.S.M. Cra
iova 8 p.

St. GURGUI — coresp. jud.

HALTEROFILII DE EA STEAUA
(Urmare din pag. 1)

(Olimpia) au ieșit din concurs 
ratînd cite trei încercări. Cat. 
semimijlocie (19) : 1. Dragomir 
Cioroslan (Steaua) 315,5 kg 
(137,5 ; 177,5), 2. S. Bălan
(Ș. N. Constanța) 265 kg (115 ; 
150), 3. D. Petre (Ș. N. Con
stanța) 262,5 kg (115 ; 147,5) ; 
cat. mijlocie (11) : 1. Vasile 
Căpriceru (Steaua) 297,5 kg 
(135 ; 162,5), 2. S. Apostol (Ra
pid București) 285 kg (125 ; 
160), 3. B. Halasz (Clujeana)
280 kg (125 ; 155) ; cat. semigrea 
(15) : 1. Petrișor Tudor (Rapid 
București) 305 kg (135 ; 170), 2. 
N. Căpriceru (Steaua) 302,5 kg 
(137,5 ; 165), 3. P. Neagu (O- 
limpia București) 295 kg (125 ; 
170) ; cat. grea (6) : 1. Iosif
Szalma (Steaua) 335 kg (145 ; 
190), 2. S. Herghelegiu (Clujea
na) 330 kg (142,5 ; 187,5), 3. Gh. 
Groapă (Steagul roșu Brașov) 
312,5 kg (140 ; 172,5) ; cat. su- 
pergrea (5) : 1. Ștefan Kreicik 
(Steaua) 337,5 kg (145 ; 192,5), 
3. S. Tașnadi (Clujeana) 335 kg 
(155; 180), 3. M. Parapancea
(Steaua) 330 kg (145 ; 185).

Campionatul republican de 
culturism a fost cîștigat de

LOTO — PRONOSPORT INFORMEAZĂ
EXTRAGEREA a H-a : 56 16 54 52
EXTRAGEREA a III-a : 66 49 6 27

AZI, ULTIMA ZI PENTRU PRO
CURAREA BILETELOR LA TRA
GEREA EXCEPȚIONALA LOTO

Tragerea de mîine vă oferă 
autoturisme Dacia 1300 șl Skoda 
S 100, excursii peste hotare si cîș- 
Hguri tn bani.

Se cîștigă și cu trei numere din 
18 ți din 24 extrase.

Rețineți I Variantele de 15 lei 
participă la toate extragerile. 
Tragerea are loc mline, la Bucu
rești, în sala Clubului Flnanțe- 
Băncd, din str. Doamnei nr. 2, cu 
Începere de la ora 17,45.

NUMAI AZI Si MtTNE MAI 
PUTEȚI COMPLETA BULETINE
LE PENTRU CONCURSUL PRO
NOSPORT DE MIERCURI 26 MAI 
a.c.

Agențiile Loto-Pronosport vă 
așteaptă.

NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA LOTO 2 DIN 23 MAI 
fond general de dSTiGURi: 
408.473 leiEXTRAGEREA 1 S 12 10 U 44

3—0. goluri ma-cate în primele 
patru minute de joc). Apoi, e- 
chipa s-a dezlănțuit și am sim
țit că a luat startul spre atin
gerea formei sportive, al că
rei apogeu am dori să fie a- 
tins în perioada turneului o- 
limD'C. Cele mai multe goluri 
au fost înscrise de Soș 4, Boși
4. Sasu 4. Luțaș 2, Furcoi 2 și 
Cojocaru 2 — pentru Româ
nia. Krizanova 4, Klacanska 3 
si Michalcikova 2 — centru 
Odeva Hiohovec. A.u arbitrat 
bine M. Marin și Șt. Șerban.

ECHIPA FEMININĂ 
LA TURNEUL DE LA 
NEUBRANDENBURG

Mîine dimineață pleacă în 
R. D. Germană reprezentativa 
olimpică de handbal a Româ
niei care, după cum se știe, 
participă între 26 și 30 mai la 
tradiționalul turneu femimn de 
la Neubrandenburg. Antrenorii 
Constantin Popescu si Dan Bă- 
lășescu au selecționat un lot 
din care fac parte, printre al
tele. portarii Flisabeta Ionescu 
și Viorica Ionică, jucătoarele 
de cîmp Doina Cojocaru. Si
mona Arghir. Magda Mikloș, 
Maria Boși, Ni<-ulina Sasu, Ro
zalia Sos, Cristina Petrovici, 
Doina Furcoi, Constantina Piți- 
goi. La turneul de la Neubran-

DIVIZIA A
Ieri s-au încheiat campiona

tele Diviziei A la volei. Prin 
rezultatele consemnate în ulti
mele partide au fost definitiva
te clasamentele în partea lor 
de mijloc și în subsol, stabilin- 
du-se echipele care au retrogra
dat. La fete, aceste viitoare di
vizionare B se cunoșteau deja, 
însă la băieți trei echipe („U" 
Cluj-Napoca, C.S.M. Delta Tul- 
cea și I.E.F.S.) erau angajate 
în evitarea retrogradării în ul
timă instanță. A reușit să se 
salveze echipa tulceana, cu lar
gul concurs al studenților gălă- 
țeni, care, după ce cu o săp- 
iămînă înainte cîștigaseră la 
Tulcea, asigurîndu-și rămînerea 
în divizie datorită seiaverajului 
superior, în meciul revanșă de 
la Galați au cedat in fața tul
cenilor la scorul de 3—0 (!!), 
exact cit le trebuia oaspeților 
pentru a scăpa de locul 11, tot 
la setaveraj. Gestul „mărini
mos" al gălățenilor față de tul
ceni ar trebui să formeze o-

Cristian Mihăilescu (Rapid 
București) la categoria pînă 
la 1,65 m, Gheorghe Crăciu- 
nescu (Rapid București) la ca
tegoria pînă la 1,72 m și de 
Gheorghe Humă (C.S.M. Sibiu) 
la categoria peste 1,72 m.

TURNEUL INTERNAȚIONAL DE LUPTE LIBERE
(Urmare din pag. 1)

Hatzioanidis. Cu o suită de 
fixări urmate de „rebururi", 
Anghel nu i-a lăsat nici o spe
ranță adversarului, obținînd o 
victorie categorică la puncte : 
22—8 ! Petre Coman a realizat 
un succes rapid în fața sovie
ticului V. Certkov, pe care în 
primele secunde, cu un „șurub" 
executat in mare viteză l-a fi
xat în „pod", reușind apoi să-1 
învingă prin tuș.

O prețioasă victorie a reali
zat în finală și reprezentantul 
țării noastre Stelian Morcov. 
Atacînd permanent, el l-a obli
gat la o apărare exagerată pe 
D. Terentogton (R. P. Mongolă) 
și în momentul cînd sportivul 
român conducea cu 4—1, adver-

Plata ciștlgurilor de la această 
tragere se va face astfel : în 
municipiul București de la 5 iunie 
ptnă la 23 Iulie ; In țară-de la 9 
Iunie pînă la 23 iulie 1976 inclusiv; 
prin mandate poștale începind de 
la 9 iunie 1976.
AȘA ARATA O VARIANTA CU 
13 REZULTATE EXACTE LA 
CONCURSUL PRONOSPORT, ETA

PA DIN 23 MAI 1976
L Steaua — Dinamo X

H. Sportul studențesc — Rapid X
III. Poli. Timiș. — F. C. Bihor 1
IV, S. C. Bacău — Poli. Iași 1
V. „U“ Cj.-Napoca — A.S.A. 2

VI. Univ. Craiova — F.C. C.-ța 1 
VTL F.C. Olimp. — F.C.M. Reșița 2 

Vm. U.T. Arad — Jiul Petroșani 1 
IX. F.C. Argeș—C.F.R. Cj.-Np. 2
X. Unirea Fc. — F.C. Brăila 1 

XL Chimia Tr. M. — Dinamo SI. 1 
XH. Progresul — C.S. Tîrgoviște 1 

XTLI. Dacia Orăștie — Șoimii 2 
FOND DE CIȘTIGURI 394.144 LEI 

denburg mai participă for
mațiile Cehoslovaciei, Uniunii 
Sovietice, Norvegiei si R. D. 
Germane (reprezentativele A 
și B). Dintre echipele care se 
aliniază la startul acestui tur
neu, cele ale R. D. Germane 
(campioană mondială), Uniunii 
Sovietice (vicecampioană a lu
mii) și României sînt calificate 
la Jocurile Olimpice

HANDBALISTII NOȘTRI 
AU ÎNTRECUT 

FORMAȚIA POLONIEI
Tn ziua a treia a turneului 

internațional masculin de 
handbal de la Barcelona, dotat 
cu „Trofeul Snania", echipa 
României a întîlnit formația 
Poloniei. La capătul unui 
meci dîrz disputat, cu multe 
momente de suspense, repre
zentanții noștri au terminat în
vingători cu 24—23 (13—14). în 
cealaltă partidă, formația U- 
niunii Sovietice a cîștigat cu 
23—11 (12—7) în fața reprezen
tativei Elveției. Rezultate din 
runda a 4-a, cînd echipa 
României a avut zi liberă : 
U.R.S.S. — Polonia 22—16 
(10—7) și Spania — Elveția 
17—12 (9-6).

în ultimul meci ai competi
ției, echipa României întîlnește 
formația Uniunii Sovietice.

I
I
I
I
I
I
I
I
I

LA VOLEI
biectul unei serioase analize din 
partea Biroului federal. Cores
pondentul nostru, V. Ștefănescu, 
ne-a comunicat că „gălățenii au 
evoluat nefiresc de slab, faci- 
litind astfel victoria oaspeților".

Rezultatele ultimei etape și 
clasamentele. Masculin, locu
rile 5—8 : Rapid — Universita
tea Craiova 3—0 (6. 11, 10),
Tractorul Brașov — Viitorul 
Bacău 1—3 (6, —4, —5, —12). 
Clasament final : 5. Univ. Cra
iova 32 p, 6. Viitorul 31 p, 7. 
Rapid 30 p, 8. Tractorul 28 p. 
Locurile 9—12 : C.S.U. Galati — 
Delta Tulcea 0—3 (—10, —11, 
—8), „TJ“ Cluj-Napoca — 
I.E.F.S. 3—1 (10, 3, —8, 13). 
Clasament final : 9. C.S.U. Ga
lați 29 p (setaveraj 36:45), 10. 
Delta Tulcea 29 p (33:47), 11. 
„U“ Cluj-Napoca 29 p (32:47), 
12. I.E.F.S. 29 p (30:49). Femi
nin, locurile 5—8 : Farul — 
Univ. Craiova 3—0 (7, 4, 4),
C.S.U. Galați — Știința Bacău 
3—0 (10, 12, 8). Clasament final:
5. Univ. Craiova 36 p, 6. Farul 
35 p. 7. C.S.U. Galați 31 p, 8. 
Știința Bacău 29 p. Locurile 
9—12 : „U“ Cluj-Napoca — O- 
limpia Buc. 2—3 (10. 6, —15, 
—9, —10). Clasament final : 9. 
Univ. Timișoara 29 p, 10. 
C.S.M. Sibiu 28 p, 11. „U“
Cluj-Napoca 26 p, 12. Olimpia 
23 p. (Corespondenți : V. Ște
fănescu, N. Teodorescu, Nușa 
Demian, I. Costiniu, V. Secă- 
reanu).

I
I
I
I
I
I
I
I

I

sarul său a primit avertismen
tul descalificării.

Tot în reuniunea finală, dar 
în lupta pentru locurile 2—3, 
I. Iatagan (cat. 48 kg) l-a în
vins prin descalificare pe polo
nezul J. Kotowicz cînd ii con
ducea cu 6—0. De asemenea, E. 
Panaite (cat. 100 kg) l-a fixat' 
cu umerii pe saltea pe maghia
rul T. Kisspeter în primele mi
nute de luptă, dar a trebuit să 
se mulțumească cu locul 2, de
oarece fusese învins prin tuș de 
reputatul luptător sovietic V. 
Golulkin, multiplu campion 
mondial și european.

Iată luptătorii clasați pe pri
mele trei locuri : cat. 48 kg : 1. 
Ociroler Ehctolivan (R. P. Mon
golă), 2. I. Iatagan (România), 
3. J. Kotowicz (Polonia) ; cat. 52 
kg : 1. Constantin Măndilă
(România), 2. J. Miagmarjan 
(R.P. Mongolă), 3. P. Cearnău 
(România) ; cat. 57 kg : 1. Gigei 
Anghel (România), 2. S. Hat- 
zdoanidis (Grecia), 3. D. Risto 
(Iugoslavia) ; cat. 62 kg : 1. Pe
tre Coman (România), 2. V. 
Certkov (U.R.S.S.), 3. C. Mol
dovan (România) ; cat. 68 kg :
1. Nikolai Petrenko (U.R.S.S.),
2. S. Seidin (Iugoslavia), 3. D. 
Buta (România) ; cat. 74 kg : 1. 
Marin Pîrcălabu (România), 2, 
R. Kiro (Iugoslavia), 3. P. De- 
mianov (U.R.S.S.) ; cat. 82 kg :
1. Valeri Potapenko (U.R.S.S.),
2. V. Iorga (România), 3. W. 
Liebgott (R. F. Germania) ; 
cat. 90 kg : 1. Stelian Morcov 
(România), 2. D. Terentogton 
(R. P. Mongolă), 3. G. Molnar 
(Ungaria) ; cal. 100 kg: 1. Vladi
mir Golutkin (U.R.S.S.), 2. E. 
Panaite (România), 3. T. Kisspe
ter (Ungaria) ; cat. +100 kg : 1. 
Boris Bigaev (U.R.S.S.), 2. L. 
Șimon (România), 3. J. Balla 
(Ungaria).
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1(0)
Ki)

Meciul nr. 1 al fotbalului 
nostru a primit — prin rămî
nerea în ploaia torențială care 
a căzut în întreg „actul doi", a 
zecilor de mii de spectatori de 
pe stadionul „23 August" — do
vada prețuirii de care se 
bucură această tradițională în
trecere dintre formațiile pre
zente aseară în arenă. Păcat că 
repriza secundă nu s-a bucurat 
de condiții atmosferice normale 
de desfășurare ; în felul aces
ta, calificativul general al jocu
lui ar fi fost mai ridicat.

Nu era o surpriză faptul că 
ciocnirea dintre fruntașele cla
samentului ne va oferi și 
acea punere 
două stiluri, 
tele le-au 
pregnant, tot 
primarea lor 
revăzut fotbalul de 
și exnlozie, de fructificare

I

I
I

ieri 
față în față a 

pe care combatan- 
adoptat tot mai 
mai vizibil, în ex- 
tactică. Și ieri am 

rapiditate 
a 

calităților tehnice ale jucători
lor săi pe care îl cultivă Steaua; 
și ieri am revăzut fotbalul or
ganizat, echilibrat, de lucidă 
pregătire a fiecărui atac, urmat 
de acțiuni surprinzătoare, pe 
care îl cultivă Dinamo. Pre-

N-a fost un meci
Startul „Sportului" (punctat, 

în min. 5, de pătrunderea în 
forță a lui M. Sandu, dar cu 
șut, de la 10 m, în -portarul ra- 
pidist, ieșit) a fost înșelător. 
Pentru că în continuare, pînă 
aproape de finalul reprizei, am
bele „combatante" s-au complă
cut într-un joc lent, prea ela
borat, prea anost. In min. 14, 
Rontea a introdus, din apropie
re, balonul în plasă (la o cen
trare a lui Bartales), dar tușie- 
rul V. Roșu a semnalizat ofsaid 
Ia înaintașul central al Rapi
dului. Si cînd Șutru s-a decis 
să nu mai dea drumul la min
ge, „cărînd-o“ cu el. iar Mari- 
ca și Ciugarin să degajeze ca 
la... antrenamentul fundașilor 
de pe vremuri, tribunele, arhi
pline, au fost animate de gale
riile lui... Dinamo și Steaua, 
lansate, prematur, dar salutar, 
într-o frumoasă dispută sonoră. 
Abia atunci, spre sfîrșitul repri-

I
I
I
I
I

Stadionul „23 August" : teren bun : 
ximativ 70 000. Au marcat : MARICA ,...... . .. ______ %.......  ,,
respectiv LEȘEANU (min. 43) șl RONTEA (min. 48). Raport de cornere : 
5—7. Raportul suturilor la poartă : 13—9 (pe spațiul porții ; 9—7).

SPORTUL STUDENȚESC : Râducanu — Tânâsescu, Ciugarin, GRIGORE, 
Menea — Radulescu (min. 63 Cazan), MARICA (min. 80 Roșu), OCT. 
IONESCU — Petreanu, M. Sandu, Grosu.

RAPID : IONIȚA — Pop, Nițâ, FI. Marin, A. DUMITRU — ANGELESCU, 
Șutru, M. Stelian— Leșeanu, RONTEA (min. 67 RÎȘNIȚA), Bartales (min. 
46 Neagu).

A arbitrat : N. Petriceanu ; la linie : V. Roșu și D. Ghețu (toți din 
București).

Trofeul Petschovschi : 10 ; La tineret-speranțe : 0—2 (0—1),

CONTRAATACUL DECISIV

Stadion municipal : teren
bun ; timp înnorat. a plouat 
in repriza secundă : specta
tori — aproximativ 4 000. Au 
marcat : VESA (min. 17), 
NAGHI (min. 17), FAZEKAȘ 
(min. 24), ANCA (min. 76 — 
autogol). Raport 
8—5. Raportul
poartă : 5—15
porții : 2—9).

de cornere : 
șuturilor Io 
(pe spațiul

„U" : LĂZĂREANU — 
Porațchi, PEXA, Vasiliu (mln. 
31 Bichescu), Ciocan — Co- 
zarec, Anca, Botacliu — Barbu 
Coca, Vesa.

A.S.A. : Solyom — Gligore. 
Szolosi, ISPIR, Kortesî — Pîs
laru, BULUNI, HAJNAL — 
FAZEKAȘ, NAGHI, Both II.

A arbitrat : Max. Popescu ; 
ia linie : V. Navroschi și Gh. 
Dumitru (toți din București).

Cqrtonașe galbene : VESA. 
Trofeul Petschovschi 
La tineret-speranțe 

(0—2).

9.
0—2

CLUJ-NAPOCA, 23 (prin tele
fon)

In primele 15 minute, meciul a 
fost echilibrat, perioada de tato
nare fiind punctată doar de oca
ziile irosite de Barbu (mln. 6) șl 
Pîslaru (min. 12). Treptat, cei care

DERBVUL: EGALITATE E
Stadion ,,23 August" ; teren excelent în prima 

ploaie, aproape impracticabil, în repriza secundă 
prima parte, ploaie torențială în toată partea a < 
aproximativ 70 000. Au marcat : D. GEORGESCU (r 
NESCU (din penalty, min. 75). Raport de corner 
șuturilor la poartă : 16—16 (pe spațiul porții : 9—8).

STEAUA : lordache — Anghelini, SAMEȘ, AGIU, 
DUM'TRU, IORDĂNESCU — Troi, Râducanu, Zamfir.

DINAMO : Ștefan — Cheron, G. SANDU, DOBRA 
D. GEORGESCU,Custov — Nunweiller, VRÎNCEANL 
LUCESCU.

A arbitrat : Nicolae Rainea (Bîrlad) ; la linie 
Isâcescu (ambii din București).

Cartonașe galbene : ION 
speranțe : 2—1 (1—1).

Trofeul PetschovsION ;

zentarea unor asemenea ; 
turi diametral opuse n-a i 
nat și — mai cu seamă 
timp cit suprafața de joc 
prezentat practicabilă —

parti- 
disto- 
atîta

; s-a 
t________ r_________ fot
balul care a rezultat a plăcut 
zecilor de mii de spectatori.

După o lungă perioadă de 
studiu, mult mai prelungită de 
cit credeam, se produce dez
lănțuirea și fazele dramatice 
se vor prezenta la ambele porți 
(min. 9, 10, 22, 31 — situații 
Steaua, min. 12, 19 — Dinamo). 
In min. 35 se înscrie primul 
gol : Luccscu face o prelungită 
și eficace cursă pc extremă, 
centrează, și D. GEORGESCU 
reia cu capul în plasă : 1—0
Dinamo. Finalul reprizei apar-

ține dinami 
42 și 43). D 
țiile aminti 
mare risipă 
doffitoa api 
a doua (sit 
—G9 —72) îi 
te apărări < 
în mod mei 
75 : Iordane 
trunderc si 
a fost faul 
prafeței de 
executat f 
respins și : 
luat in pla 
sfert de or; 
și consfin 
situațifci de

APL

de mare luptă
zei (min. 43), pe teren s-a în- 
tîmplat ceva demn de reținut : 
Ia o centrare a lui Bartalcs, 
înaltă, LEȘEANU a trimis ușor 
balonul, cu capul, în colțul opus 
celui spre care se deplasase 
Râducanu.

Nici cînd Rapid a majorat 
scorul la 2—0 (min. 48, autor 
RONTEA, din mijlocul careului 
mic, unde centrase Angelescu), 
adversarul, neînvins, în acest 
retur de campionat, n-a înce
put să dispere. Angelescu a mai 
pătruns o dată (m>in. 57), nes
tingherit, în careu, de astă da
tă frontal, dar a șutat, de la 10 
m, peste Râducanu, ieșit în în- 
tîmpinare, și peste „transver
sală". Apoi, în min. 65. MARI
CA și-a apropiat echipa la un 
singur gol diferență, pentru ca 
un minut mai tiraiu, Ciugarin 
să îndepărteze de pe linia 
propriei porți balonul șutat de 
Leșeanu.

Partida 
golul egali 
SANDU, ; 
cu care S 
menține n< 
Rapid își 
prețios. A 
l-a reamin 
măvara i 
spune, o 
proape cu 
eași regie.

G

timp înnorat : spectatori — apro- 
(mîn. 65), M. SANDU (mln. 83),

SATU M
Gazdele 

partida. I 
reușit des
urma unei 
culoase : „ 
nu și Bot 
Hațeganu 
cîiul la B 
este inevi
ment, spec 
chipa lor 
nuare la c 
impresia r 
Olimpia î

înainte", 
nestingherit în careu șl a 
Abia repusă la centru, 
grație luftului lui Vasiliu, 
la Fazekaș Si centrarea 
a fost reluată spectaculos, 

voleu, In plasă, de NAGHI. 
primirea golului, gaz- 

domlnarea, 
în careul

se văd mai mult în joc sînt stu
denții si, drept urmare, în min. 
17, ei reușesc deschiderea scorului 
prin VESA, care, profitînd de sin
cronizarea defectuoasă a defensi
vei mureșene Ia „pasul 
a intrat ....................
înscris, 
mingea, 
a ajuns 
acestuia 
din 
După _______
dele își accentuează 
masîndu-și adversarul _  ______
de 16 m, însă oaspeții se apără 
cu exactitate, lansînd prin Boloni 
șl Hajnal periculoase contra
atacuri. La unul dintre acestea 
(min. 24), care a avut la origine 
un nou luft al lui Vasiliu, a fost 
rîndul Iui Naghi să centreze, iar 
al lui FAZEKAȘ să înscrie. Din 
acest minut, partida s-a desfășu
rat mai tot timpul în terenul echi
pei A.S.A., dar dominarea autori
tară a Universității nu și-a găsit 
efect și pe tabela de marcaj, ju
cătorii ei întreeîndu-se în greșeli, 
mai ales de tehnică, și înghesuind 
jocul pe centru.

în repriza secundă, fazele fier
binți s-au derulat la poarta lui 
Lăzăreanu, ca urmare a contra
atacurilor purtate de trio-ul Fa- 
zekaș — Naghi — Both n. Cu a- 
cest prilej, am notat ratările lui 
Fazekaș (min. 53), Naghi (min. 
63), autogolul Iui ANCA (min, 76), 
Intervențiile in extremis ale lui 
Lăzăreanu la acțiunea lui Fazekaș 
(min. 82) și la centrările șutate 
ale lui Boloni (min. 83 și 87). Vic
torie meritată a echipei A.S.A., 
care a avut în ansamblu o evo
luție foarte bună, în special din 
punct de vedere tactic.

Adrian VASILESCU

Stodionu 
aproximați 
și TANAS 
poartă : 1 

F. C. 
BATHORI 
(min. 33 I 

F.C.M.
GABEL, B 

A arbitr 
T. Vass ( 

Trofeul

ARAD,
Partidă 

în locali 
lor, echi 
sele cit 
(deci e
rea s-a î 
categorică 
arădenii 
U.T.A. a 
bună dis
versarilor 
momente 
Arad a f 
de doi d 
componen 
Broșovsch 
prestat și 
rea celor 
16, Domi 
ȘOVSCHI 
ciKcapuI 
înălțime. 
Cura ; II 
a fost je 
DOMIDE 
Ia 16 m,



ESCU

ENTIHJ REȘIțENl

V. Mureșan), Hațeganu

La tineret-speranțe : 1—1 (0—1).

APORTUL

HERGANE, Boțonea — 
FLOREA.
A. Pop (Cluj-Napoca),

Stîncan ; la 
i în aprecie- 
N. Gheorghe 

din

Ologeanu, Kiss. 
Căprioru, TĂNASE, 
eava) ; la linie :

u mm.
condi- 
face o 
Ea va 
parte

46 — 55
aniza- 
tinînd 

min. 
o pă- 
ers și 
ui su- 
t cl a

a re- 
ltiimul 
liniștit 
litatea 
arcaj.

e fără 
, M.

pul), 
se

r, iar 
punct 
re ni 

pri- 
s-ar

tă a- 
ace-

efon)
rău 

au și 
ui, în 

cta-
tega- 

rează, 
cal- 

golul 
mo

ca e- 
conti- 
r. sub 

luat, 
ul de

UN ÎNVINGĂTOR MERITUOS

TIMIȘOARA, 23 (prin telefon)
„Politehnica" ia un start fur

tunos și, la capătul celui de al 
doilea atac spre poarta lui 
Albu, șutul Iui Anghel întîlneș- 
te bara transversală, mingea 
revine în teren, iar FLOAREȘ 
trimite ușor în plasă. Studenții 
sînt superiori dar scorul va 
deveni în mod surprinzător 
egal, în urma unei faze 
re a stirnit multe 
Aceasta s-a petrecut 
32, eind Georgescu, 
pe contraatac, esie blocat 
Jivan în ultimă instanță, __
balonul, respins de portarul ti
mișorean, este jucat cu mîna în 
careu de Mehedințu. Infruntind 
protestele publicului, arbitrul 
Fr. Coloși acordă just 11 metri 
(la pauză. Mehedintu va recu
noaște și el. în mod sportiv, că 
a comis hent), pe care PO
POVICI îl transformă. Nouă 
minute mai tîrziu. „Poli", reia 
jjin nou conducerea, printr-un 
goi de toată frumuseșea, reali
zat de ROȘCA. acesta ridicind 
mingea centrată de Mioc peste 
portarul Albu.

Dup* pânză, macini se men
ține Ia un ridicat nivel. In 
min. 56. Jivan se opune de două

ca- 
discuții. 
in min. 

scăpat 
dc 

dar

Stadion „1 Mai" ; teren 
moale, pe alocuri cu apă ; 
timp rece ; spectatori — apro
ximativ 2 000. Au marcat : 
ȚEGEAN (min. 53), BOCA 
(min. 90). Raport de cornere : 
8—2. Raportul șuturilor la 
poartă : 8—17 (pe spațiul por
ții : 5-11).

F. C. ARGEȘ : Cristian — 
Bărbulescu (min. 66 Toma), 
Simion, Stan, Ivan — Mustă- 
țea, lovănescu, Dobrin — 
Roșu,.. Radu II, Doru Popescu 
(min. 66 Jercan).

C.F.R. : Budușon — L.
Mihai, Szoke, CIOCAN, Lupu 

“ ~ VIȘAN
Coloji), Gos- 
Moga), ȚE-

i’i i n a 11 ozokc, L—îs—za
— M. Bretan, BOCA,
— Popa (min. 66 “ 
tllean (min. 85 
GEAN.

A arbitrat : R. 
linie : cu greșeli 
rea ofsaidului, I . _ .
și Gh. Vasilescu II (toii 
București).

Cartonașe galbene î M. 
BRETAN, L. MIHAI ; Cartona
șe roșii ; RADU II ; Trofeul 
Petschovschi : 8 ; la tineret- 
speranțe 0—0.

joc, echipierii ei cu experien
ță (Kaiser, Helvei, Both) gre
șesc copilărește, astfel că foar
te greu se mai poate înjgheba 
un atac cit 
Fără prea 
F.C.M. trece 
declanșează 
pide, extrem 
purtate prin Florea, Tănase și 
Căprioru. Bojin (min. 23 și 33) 
este aproape de goi, însă 
Pustai rezolvă prompt, cu difi
cultate. Cu două minute înain
te de finalul primei reprize,

de cit periculos, 
multe invitații, 

la cîrma jocului, 
contraatacuri ra

de periculoase,

puțin moale ; timp frumos : spectatori — 
: BATHORI II (min. 10), FLOREA (min. 43) 

de cornere : 17—2. Raportul șuturilor la 
rții : 6—6).

Berețchi, Popescu, Knoblau, BOCȘA — 
— Helvei (min. 46

FINAL FIERBINTE
Stadion ,,1 Mai" ; teren 

foarte bun ; timp frumos ; 
spectatori — aproximativ 
20.000. Au marcat : FLOAREȘ 
(min. 
51 și

2 și 38), ROȘCA (min. 
70), resoectiv POPOVICI 
32, din 11 m.) și BIGAN 
79). Raport de cornere : 
Raportul șuturilor la 

i : 2"*—3 (pe spațiul
: 18—5)

12—0. 
poartă 
porții :

POLITEHNICA : JIVAN — 
MIOC, Poltinișan, MEHEDIN
ȚII, M-iier — Dembrovschi 
(min. 76 Istrătescu), ROȘCA, 
Cotec — Ar.ohel (min. 83 Pe
trescu), ȘERBANOIU, FLOARES.

F. C. BIHOR : Albu — P. 
Nicolae, Lucaci, Bigan, PO
POVICI — NAOM, M. Marian 
(min. 46 E. Naghi), A. NAGHI 
— Agud (min. 46 Ghergheli), 
Florescu, Georaescu.

A arbitrat : Fr. Coloși ; la 
linie : V. Murgă,an ți V. 
Ivanovici (toți din BucurețtiL

Cartonașe galbene:
DINȚU.

Trofeul Petschovschi : 
La tineret-sperante : 

(3—0).

MEHE-

9.
8—0

ori consecutiv egalării, apoi 
gazdele își măresc avantajul 
prin Roșea, în min. 70, după o 
frumoasă combinație cu Șerbă- 
noiu. Urmează o scurtă perioa
dă de revenire a orădenilor, 
concretizată prinlr-un gol al 
lui BIGAN. după care Politehni
ca forțează. din nou in atac, 
înscriind încă o dată prin 
FLOARES. în min. 80

Mihai IONESCU

Șl, TOTUȘI, NIMIC
PITEȘTI, 23 (prin telefon)

Meciul acesta figura printre cele 
mal neinteresante ale etapei. L-a 
salvat însă, surprinzător, o forma
ție care părea să nu mai aibă nici 
o iluzie (C.F.R. Cluj-Napoca), dar 
cu... concursul .gazdelor. Pentru 
că din min. 17 clujenii s-au aflat 
si în avantaj numeric prin elimi
narea lui Radu II care, după ce 
fusese faultat, a găsit de cuviință 
aă-1 lovească fără balon pe Gos- 
tllean, Iar arbitrul, normal, n-a 
trecut cu vederea o asemenea 
comportare. Aceasta a agravat și 
mai mult criza de formă a piteș- 
tenilor, care astăzi au avut una 
dintre cele mai slabe zile ale lor, 
în cîteva momente apărarea fiind 
chiar lamentabilă. Cu un aseme
nea adversar anemic si confuz, 
rămas aproape din start in 10 oa
meni, echipa doctorului Rădules- 
cu, crezînd totuși in minuni, a 

. forțat cartea cea mare a victori
ei. Un succes pentru care fotba-

F.C. OLIMPIA S.M. EBB
F.C.M. REȘIȚA ISES

Tănase centrează și FLOREA, 
venit la întîlnirea cu balonul, 
egalează cu o lovitură de cap.

La reluare, sătmărenii, II 
pun din nou la încercare pe Fi
lip (minutele 50 și 59), însă re- 
șiteniil, convinși că pot realiza 
mai mult, își fac jocul lor vigu
ros pe contraatac. Astfel, Pus- 
tai (min. 62) intervine salvator, 
în două rînduri, la șuturile Iui 
Tănase și Căprioru. In min. 75, 
oaspeții reușesc să ia conduce
rea : TANASE marchează la 
centrarea lui Florea și... Inde
cizia lui Popescu. Gazdele a- 
leargă neputincioase după ega- 
lare și pînă la sfîrtit nu reu
șesc decît o lovitură în bară 
(Bocșa, min. 90). Victorie meri
tată a echipei F.C.M. Reșița, 
publicul acordîndu-i în final, 
cu obiectivitate, generoase a- 
plauze.

Stelian TRANDAF1RESCU

„VETERANILOR"...
Stadionul U.T.A. ; teren bun ; timp frumos ; spectatori — aproximativ 

12 000. Au marcat: BROSOVSCHI (min. 16 și 85), DOMIDE (min. 28). 
Raport de cornere : 10—8. Raportul șuturilor la poartă : 31—7 (pe 
spațiul porții : 17—2).

U.T.A. : lorgulescu — Blrău, Kukla, POJONI, GIURGIU — Schepp, 
DOMIDE, BROSOVSCHI — Cura (min. 79 Axente), Colnic, Uilecan 
(min. 46 Gali).

1IUL : HOMAN — Nîculescu, Toncc, Stocker, Nițu — Toma, Stoica, 
G. Stan (min. 35 Sălăian) — Moldovan (min. 46 Mravușca), MULȚESCU, 
Roznai.

A arbitrat : M. Buzea ; la linie : T. Istrate și I. Pop (toți din Bucu
rești) .

Trofeul Petschovschi : 9 ; La tineret-speranțe : 4—1 £3—0).

avea să-și domine adversara, a 
cărei armă, contraatacul, a fost 
atît de palidă la Arad.

După pauză. în min. 49, Mul- 
țescu a avut o bună situație, a 
șutat în portar, după care 
U.T.A. a trecut din nou la câr
ma jocului. A urmat o ploaie 
de șuturi la poarta Jiului, por
tarul Homan s-a remarcat de 
cîteva ori scotînd goluri ca și 
făcute (de pildă, în min. 71, 81 
și 87). I-a fost, însă, imposibil 
pînă la urmă să se opună mă
ririi scorului : în min. 85, a

centrat Domide, Broșovschi a 
reluat, din nou, cu capul, din 
plonjon, de la 6 m, Homan a 
respins și tot BROȘOVSCHI, 
căzut, a trimis balonul in pla
să. Jiul, după evoluția sa, nu 
putea emite pretenții. Eforturi
le lui Homan și Mulțescu nu 
au putut stăvili verva de joc, 
azi deosebită, a arădenilor. De 
fapt, cifrele din casetă 6Înt 
semnificative în acest sens.

Constantin ALEXE

BACĂU, 23 (prin telefon)
Derbyul

aprins, cu _ ____ _____________
în finalul său, cînd scorul s-a 
răsturnat.
de apă, echipele au luptat e- 
xemplar, fără să poată însă e- 
gala — cu realizări strict fot
balistice — dăruirea lor mora
lă. Gazdele au acuzat lipsa lui 
Catargiiu (accidentat), improvi- 
zînd o pereche de fundași cen
trali (Bădin — Volmer) stînga- 
ce și greoaie, ale cărei gafe au 
compromis, nu o dată, abnega
ția mijlocașilor, prelungită de 
insistența lui Bălută. Cu sinco
pe în joc după fiecare gol, S. C. 
Bacău are totuși meritul unei 
mobilizări puternice in final, 
cînd a remontat spectaculos. Ie
șenii, însă, au avut un plus de 
maturitate, care le-a conferit 
liniște și o neașteptată eficien
ță în condițiile unei inferiorități 
numerice care a durat 52 de 
minute (Mureșan a fost elimi
nat pentru două faulturi de joc, 
pedeapsă aspră în raport cu 
clemența cu care a fost tratat 
Bădin — nici un avertisment —, 
jucătorul cu cel mai mare ape
tit pentru durități din teren).

Cum s-au marcat golurile ?

amaldovean a fost 
o undă de dramatism

Pe un teren mustind

In min. 11, BĂLUȚA îl învinge 
pe Costaș la al doilea șut, din 
unghi greu, după ce portarul 
Politehnicii respinsese inițial ; 
min. 32. Dnțan comite henț în 
careu și ROMILA II transfor
mă penallyul : DĂNILÂ își a- 
duce echipa în avantaj după o 
incursiune solitară în mijlocul 
apărării adverse (min. 55) ; va 
egala BĂLUȚA (min. 77) eu un 
șut din apropiere ; în min. 82, 
SOȘU, infiltrat intr-o apărare 
supraaglomerată, găsește culoa
rul de gol. la 8 m de poartă.

După meci, o invazie, penibi
lă (din fericire pașnică), a unei 
părți din galeria gazdelor spre 
tribuna I, unde un grup de 
suporteri ieșeni îndrăzniseră 
să-și susțină formația.

Ion CUPEN

Stadionul ,,23 August" ; te
ren îmbibat cu apa ; timp 
rece ; spectatori — aproxima
tiv 8 000. Au marcat : BĂLUȚA 
(min. 11 și 77), ROMILA II 
(min. 33 din 11 m), DANILA 
(min. 55) și SOȘU (min. 82). 
Raport de cornere : 10—3, Ra
portul șuturilor la poartă : 
16—8 (pe scatiul por(ii : 8—4).

SPORT CLUB : Ursache — 
LUNCA, Bădin. Volmer, Mar- 
gasoiu — ȘOȘU, Dutan — 
Chitaru (min 68 Pruteanu), 
Pană, AELENEI, BALUîA.

POLITEHNICA : Costaș — 
Mureșan, ANTON (min. 65 Nem- 
teanu), Unchiaș, Ciocîrlan — 
ROMILA II, Simionov, Simio- 
naș — D. lonescu, DANILA, 
Ciobanu (min. 39 SOFIAN).

A arbitrat : S. Drăgulici 
(Drobeta Tr. Severin) ; la li
nie : I. Igna si I. Lâcățiș 
(ambii din Arad).

Cartonașe qalbene : MURE
ȘAN, AELENEI ; Cartonașe 
roșii : MUREȘAN ; Trofeul 
Petschovschi : 7 ; la tineret- 
sperante ; 0—1 (0—0).

TACTICA OASPEȚILOR N A DAT ROADE
11] ’ n tw i f d7 WiS
BHESHEB Eliii]

SURPRINZĂTORI...

llștil clujeni au jucat curajos și 
cu dăruire, intr-un pronunțat spi
rit ofensiv.

C.F.R. Cluj-Napoca a înscris 
primul gol în min. 53, prin 
ȚEGEAN, care a speculat o gre
șeală a apărării, la cîteva secun
de după ce arbitrul nu validase 
un gol al lui Dobrin, pentru că 
centrarea venise din afara supra
feței de joc. Feroviarii au mai 
avut si o bară (min. 60 Țegean) și 
au punctat ultima dată în min. 90 
prin BOCA, în urma unei suite 
de atacuri clujene printr-o defen
sivă dezorganizată. Era un 2—0 
argumentat, chiar dacă gazdele ar 
putea aminti și ele două ocazii 
bune ale lui lovănescu (min. 61) 
Si Mustățea (min. 80). Era prea 
puțin, ----- ' ...............
elanul 
avind 
totul.

Stadionul Central : 
uțor alunecos ; timp noros ; 
spectatori — aproximativ 
15.000. Au marcat : DA$CU 
(min. 34 și 55) și MARCULES- 
CU (min. 60). Raport de cor
nere : 13—1. Raportul șuturi
lor la poartă : 30—12 (pe spa
țiul porții 17—4).

UNIVERSITATEA : Purcaru — 
NEGRILĂ, E. -Constantinescu, 
DESELNICU, Purima — Bălăci 
(min. 77 Ciunitu), Ștefănescu
— Crișan, Cămătaru, OBLE- 
MENCO, DASCU.

F. C. CONSTANȚA : POPA
— Mustafa. ANTONESCU, Nis
tor, Cod in — I. Constanti
nescu, Bălosu (min. 74 Coren- 
dea), Petcu (min. 46 Moldo
van) — Sălceanu, Mărculescu, 
TURCU.

A arbitrat : Gh. Popovici ; 
la linie : V. Mândescu și C. 
Raica (toți din București).

Cartonașe galbene : PETCU, 
ȘTEFĂNESCU.

Trofeul Petschovschi : 
La tineret-speranțe : 

(3-1).

9.
3—2

însă, pentru a zădărnici 
unei formații care, nemai- 
nimic de pierdut, a forțat

Mircea M. IONESCU

CRAIOVA, 23 (prin telefon)
Constănțenii s-au așezat pe 

poziții retrase încă din startul 
partidei, întărindu-și comparti
mentul defensiv prin plasarea 
lui Bălosu între Antonescu și 
Nistor și retragerea deliberată, 
în apropierea propriului careu, 
a celorlalți jucători din față,

cu excepția lui Mărculescu, ră
mas stingher la linia de cen
tru. Oaspeții au invitat în a- 
cest fel formația gazdă la o- 
fensivă și Universitatea a ata
cat extrem de viguros. Numai 
în prima repriză jucătorii cra- 
ioveni au șutat de 21 de ori 
la poarta lui Popa (o dată în 
bară, Oblemenco, min. 19), dar 
nu au marcat decît o singură 
dată, în min. 34 : Deselnicu, 
de pe poziție de... atacant, l-a 
depășit în viteză pe Mustafa, 
a centrat ca o veritabilă ex
tremă, Oblemenco. pe fază, a 
șutat violent, portarul Popa a 
respins șî DAȘCU a reluat în 
plasă. Un frumos gol creat de 
„bătrînii" din echipa craiovea- 
nă. Pe parcursul primei repri
ze, constăntenii au avut o sin
gură acțiune periculoasă, în 
min. 22, prin Mărculescu, ră
masă fără efect.

După pauză, jocul 
mult din intensitate, 
poartă devenind tot 
S-au marcat, totuși, ____ „
luri. în min. 55, Ia o centrare 
a lui Crișan, același DAȘCU 
s-a înălțat spectaculos și a re
luat cu capul pe lîngă Popa, 
sub „transversală". Cinci minu
te mai tîrziu, 
fundașului E. ____ ______
MĂRCULESCU a țîșnit și 
înscris un gol care a renăscut 
speranțele constănțenilor în- 
tr-un rezultat de egalitate. 
Este adevărat, partida s-a e- 
chilibrat în final, dar oaspeții 
nu s-au mai putut apropia pe
riculos de poarta lui Purcaru.

Lourențiu DUMITRESCU

a scăzut 
fazele de 
mai rare, 
două go-

la o „gafă" a 
Constantinescu,

a

DIVIZIA B: ETAPA A XXIX-a
SERIA I SERIA A II a SERIA A III a

GLORIA BUZĂU — C.S.M. BOR- 
ZEȘTI 1—0 (0—0). Unicul gol a fost 
realizat de Stan (min. 65).

VIITORUL VASLUI — VICTORIA 
TECUCI 2—1 (2—0). Au marcat : 
Vlad (min. 20), Rădulescu (min. 30), 
respectiv Toma (min. 67).

METALUL PLOPENI — C.S.U. GALA
ȚI 2—1 (1—1). Au înscris : Alexe 
(min. 38), D. Georgescu (min. 70), 
respectiv E. Georgescu (min. 45).

F.C.M. GALAȚI — C.F.R. PAȘCANI 
4—0 (1—0). Autorii qolurilor : Panta- 
zis (min. 11 și 75), Bezman (min. 55) 
șl I. Nicu (min. 58).

F. C. PETROLUL PLOIEȘTI — 
C.S.M. SUCEAVA 3—0 (1—0). Au în
scris : Simanciu (min. 40), Pisău (min. 
80) și Fl. Dumitrescu (min 86).

UNIREA FOCȘANI — F. C. BRĂILA 
1—0 (1—0). Autorul golului : Fanici 
(min. 30).

CEAHLĂUL P. NEAMȚ — PRAHOVA 
PLOIEȘTI 4—0 (4—0). Au marcat :
Gojgaru (min. 12 și 34), Ni{ă (min. 
31) și Alecu (min. 43).

CIMENTUL MEDGIDIA — C. S. 
BOTOȘANI 1—0 (0—0). A înscris : 
Nedelcu (min. 80 din 11 m).

CELULOZA CĂLĂRAȘI — S. C. TUL- 
CEA 2—0 (0—0).

(Relatări de ia corespondenții î 
C. Teodorescu, M. Florea, M. Bo- 
ghici, Gh. Arsenie, O. Bâlteanu, V.
Manoliu, T. Radu, R . Avram)

1. F.C.M. GALAȚI 29 18 6 5 55-17 42
2. F. C. Brăila 29 15 7 7 50-20 37
3. C.S.U. Galați 29 11 12 6 36-24 34
4. F. C. Petrolul 29 12 9 8 48-29 33
5. C.F.R. Pașcani 29 14 5 10 49-32 33
6. C.S.M. Borzești 29 12 7 10 29-24 31
7. Prahova PI. 29 10 9 10 29-28 29
8. Celui, Călărași 29 12 5 12 34-51 29
9. Gloria Buzău 29 11 6 12 37-31 28

10. Met. Plopeni
11. Ceahlăul P/N.

29 12 4 13 35-34 28
29 11 6 12 28-32 28

12. C.S.M. Suceava 29 12 4 13 29-34 28
13. Unirea Focșani 29 11 4 14 24-36 26
14. Victoria Tecuci 29 8 9 12 23-31 25
15. Cimentul Med. 29 9 7 13 28-42 25
16. C. S. Botoșani 29 8 9 12 19-35 25
17. Viitorul Vaslui 29 9 6 14 29-49 24
18. S. C. Tulcea 29 5 7 17 18-51 17

ETAPA VIITOARE (30 mai) : Praho
va Ploiești — F. C. Brăila (0—1), 
C.S.M. Borzești — Unirea Focșani 
(0—0), C.S.U. Galati — F. C. Petro
lul Ploiești (1—1), C.F.R. Pașcani — 
Gloria Buzău (1—2), C.S.M. Suceava 
— Celuloza Călărași (0—2), S. C. Tul- 
cea — F.C.M. Galati (1—3), Victoria 
Tecuci — Cimentul Medgidia (0—1), 
Viitorul Vaslui — Metalul Plopeni 
(1—2), C. S. Botoșani — Ceahlăul P. 
Neamț (0—0).

PROGRESUL BUCUREȘTI — C. S. 
TÎRGOVIȘTE 1—0 (0—0). Golul a fost 
marcat de Dragu (min. 82).

VOINȚA BUCUREȘTI — METALUL 
MIJA 1—1 (0—0). Autorii golurilor :
Belodi (min. 47) pentru Voința, Cio
banu (min. 79) pentru Metalul

CHIMIA TR. MĂGURELE — DINAMO 
SLATINA 2—0 (1—0). Au înscris î 
Nica (min. 8) și Pană (min. 88).

CHIMIA RM. VILCEA — MINERUL 
MOTRU 0—1 (0—0). Autorul golului : 
Săvulea (min. 70).

ELECTROPUTERE CRAIOVA — AUTO
BUZUL BUCUREȘTI 1—0 (0—0). A 
marcat : Stăncescu (min. 74).

STEAGUL ROȘU BRAȘOV — UNI
REA ALEXANDRIA 3—0 (2—0). Au 
înscris : Sfrijan (min. 24), Șulea 
(min. 40, din 11 m) și Paraschivescu 
(min. 52).

NITRAMONIA FĂGĂRAȘ — METALUL 
BUCUREȘTI 1—0 (1—0). A marcat : 
Nucă (min. 4).

TRACTORUL BRASOV — Ș. N. OLTE
NIȚA 2—0 (2—0). Meciul s-a disputat 
sîmbătă. Au înscris : Grigore (min. 
17) și Oancea (min. 39).

F.C.M. GIURGIU — METROM BRA
ȘOV 2—0 (1—0). Autorii golurilor :
Preda (min. 38) și Ciocan (min. 75).

(Relatări de Ia corespondenții : 
P. Ion, G. Rosner, D. Gruia, P. Gior- 
noiu, Th. Ștefănescu, C. Gruia, V. 
Lazar, V. Secăreanu și Tr. Barbâlatâ).

GLORIA BISTRIȚA — UNIREA TOM
NATIC 4—0 (2—0). Au înscris : Butuza 
(min. 27), Szecheli (min. 34), Em. 
Dumitru (min. 47) și Bucur (min. 88).

DACIA ORĂȘTIE — F. C. ȘOIMII 
SIBIU 0—1 (0—0). Unicul gol a fost 
realizat de Marcu (min. 80).

MINERUL MOLDOVA NOUĂ — 
STICLA TURDA 0—2 (0—1). Au mar
cat : Neagu (min. 34) și Podaru (mîn. 
47).

U. M. TIMIȘOARA — VICTORIA 
CĂREI 0—0.

IND. SIRMEI C. TURZII — F. C. 
BAIA MARE 1—1 (0—1). Au înscris : 
Libra (min. 62) pentru Ind. sîrmei, 
Chivescu (min. 35) pentru F. C. Baia 
Mare.

GAZ METAN MEDIAȘ — MUREȘUL 
DEVA 1—0 (0—0). Autorul golului : 
Moraru (min. 87).

C.I.L. SIGHET — C.F.R. TIMIȘOARA 
3—0 (1—0). Au marcat : luga (min.
17) , Szecheli (min 62, din 11 m) și 
Medrea (min. 87).

F. C. CORVINUL HUNEDOARA — 
METALURGISTUL CUGIR 3—0 (2—0). 
Au înscris : Surenghin (min. 10 și 74) 
și Șumulanschi (min. 22).

RAPID ARAD — VICTORIA CĂLAN 
1—0 (1—0). A marcat : Catona (min.
18) .

(Relatări de la corespondenții : I. 
Toma, B. Cretu, P. Șumandan, E. Her
man, P. Țonea, Z. Rișnoveanu, S.

1. PROGRESUL 29 19 5 5 47-22 43
2. Steagul roșu 29 16 7 6 41-22 39
3. Dinamo Slatina 29 16 6 7 54-22 38
4. C.S. Tîrgoviște 29 18 2 9 54-29 33
5. Electroputere Cv. 30 17 2 11 52-34 36
6. Chimia Tr. M. 29 13 5 11 33-39 31
7. Chimia Rm. VI. 29 11 6 12 44-38 28
8. Nitramonia Făg. 29 11 6 12 33-37 28
9. Metalul Buc. 29 10 7 12 29-34 27

10. Tractorul Bv. 29 10 7 12 32-38 27
11. Unirea Alex. 29 9 9 11 21-27 27
12. F.C.M. Giurgiu 29 11 5 13 29-43 27
13. Voința Buc. 29 9 8 12 34-42 26
14. S. N. Oltenița 29 11 4 14 30-45 26
15. Minerul Motru 29 9 6 14 27-32 24
16. Metalul Mija 29 9 6 14 34-46 24
17. Metrom Brașov 30 8 2 20 24-42 18
18. Autobuzul Buc. 29 6 5 18 18-44 17

ETAPA VIITOARE (30 mai) : Metalul
București — Minerul Motru (1—0), 
Metrom Brașov — C. S. Tîrgoviște 
(0—1), Metalul Mija — Progresul 
București (0—1), Chimia Tr. Măgurele 
— Tractorul Brașov (1—0), Autobuzul 
București — F.C.M. Giurgiu (0—1), 
$. N. Oltenița — Chimia Rm. Vîlcea 
(0—4), Steagul roșu Brașov — Voința 
București (1—1), Dinamo Slatina — 
Nitramonia Făgăraș (1—1), Unirea 
Alexandria — Electroputere Craiova 
(1—2).

Pralea, 1. Vlad și R. Hăirdut)
1. F.C. CORVINUL 29 20 5 4 49-19 45
2. F. C. Șoimii 29 15 11 3 41-17 41
3. F. C. Baia M. 29 15 5 9 38-24 35
4. Gloria Bistrița 29 14 5 10 46-25 33
5. C.F.R. Timiș. 29 13 4 12 36-35 30
6. Sticla Turda 29 11 8 10 26-26 30
7. C.I.L. Sighet 29 12 5 12 36-36 29
8. U. M. Timiș. 29 10 8 11 33-32 28
9. Victoria Câlan 29 12 4 13 31-35 28

10. Gaz metan M. 29 11 5 13 40-34 27
11. Ind. sîrmei C.T. 29 11 5 13 36-36 27
12. Metalur. Cugir 29 12 3 14 27-38 27
13. Mureșul Deva 29 11 4 14 40-45 26
14. Minerul M. N. 29 11 4 14 37-44 26
15. Rapid Arad 29 11 4 14 26-45 26
16. Dacia Orăștie 29 10 5 14 25-30 25
17. Victoria Cărei 29 8 6 15 24-39 22
18. Unirea Tomn. 29 6 5 18 21-52 17

ETAPA VIITOARE (30 ma i) : U M.
Timișoara — C.I.L. Sighet (0—4), 
Sticla Turda — F. C. Corvinul Hune
doara (0—1), Mureșul Deva — Gloria 
Bistrița (0—6), F. C. Șoimii Sibiu — 
F. C. Baia Mare (1—1), Victoria Co
lan — C.F.R. Timișoara (1—3), Uni
rea Tomnatic — Rapid Arad (0—2), 
Victoria Cărei — Ind. sîrmei C. Turzii 
(0—4), Metalurgistul Cugir — Minerul 
Moldova Nouă (0—2), Gaz metan 
Mediaș — Dacia Orăștie (0—2).



C E. DE BASCHET FEMININ
Echipa română in grupa 8-13, după un meci dramatic 

(70-71) cu selecționata Iugoslaviei
MOULINS, 23 (prin telefon).

Meciul România — Iugoslavia, 
decisiv pentru calificarea celei 
dc a doua echipe din grupa A 
(prima fiind a U.R.S.S.) în 
turneul 1—7 al campionatului 
european de baschet feminin, a 
avut o desfășurare pasionantă 
și un final dramatic, închein- 
du-se cu avantaj minim pentru 
formația iugoslavă : 71—70 (32 
—28). învingătoarele au domi
nat începuturile reprizelor, dar 
de fiecare dată sportivele ro
mânce au izbutit să refacă 
handicapul, iar în ultimele se
cunde au realizat o intercepție 
urmată de un contraatac (3 
contra 1), nefinalizat însă deoa
rece arbitrii au fluierat termi
narea timpului de joc. Au în
scris : Duțu 16, Simionescu 14, 
Gugiu 11, Giurea 11, Goian 8, 
Andrecscu 6, Pîrșu 2. Mihalic 2 
Cele mai multe puncte pentru 
Iugoslavia : Djuraskovici 24, 
Veger-Dcmșar 18, Pekici 13, 
în aceeași grupă, U.R.S.S. — 
Belgia 127—48. Clasament : 1. 
U.R.S.S. 6 p, 2. Iugoslavia 5 p,
3. România 4 p, 4. Belgia 3 p.

Celelalte rezultate și clasa
mente : grupa B (la Vichy) : 
Bulgaria — Olanda 73—69, 
Cehoslovacia — Spania 69—34, 
clasament : 1. Cehoslovacia 6 p, 
2. Bulgaria 5 p, 3. Spania 4 p,
4. Olanda 3 p ; grupa C (la Le 
Mont Dore) : Polonia — R. F. 
Germania 62—60, Italia — Un
garia 55—43, clasament : 1. Po
lonia 6 p, 2. Italia 5 p. 3. Un-

garia 4 p, 4. R. F. Germania 
3 p.

în urma rezultatelor înregis
trate în turneele preliminare, 
selecționatele U.R.S.S., Iugo
slaviei. Cehoslovaciei, Bulgariei, 
Poloniei, Italiei și Franței (ul
tima ca țară organizatoare) vor 
lua parte la turneul pentru 
locurile 1—7, iar celelalte la 
turneul pentru locurile 8—13. 
Ambele turnee au loc, înce- 
pînd de luni, la Clermont — 
Ferrand. Echipa României a a- 
vut duminică și luni zile de o- 
dihnă și va reintra în competi
ție începînd de marți, cind va 
întîlni formația Olandei.

„Cupa

ASTĂZI, SE ÎNCHEIE, LA BERLIN, 
A 29 a EDIȚIE A „CURSEI PĂCII11
Vasile Teodor pe locul 5 în etapa a Xll-a

MAGDEBURG, 23. „Cursa 
Păcii" s-a apropiat de finele 
celei de a 29-a ediții. Sîmbătă 
și duminică rutierii au parcurs 
etapele a 12-a și a 13-a, ur
mînd ca luni (n. r. astăzi) să 
ajungă la Berlin.

Sîmbătă, caravana a străbă
tut cea mai lungă etapă a com
petiției : Cottbus — Leipzig, 
170 km. Deși rapidă (m. o. 41,5 
km), secvența a 12-a a fost, 
totuși, liniștită, un pluton de 
59 de alergători angajîndu-se 
la sprintul final. A cîștigat 
cehoslovacul Antonin Bartoni- 
cek, cronometrat în 4 h.05:04. 
în acest grup masiv s-au aflat 
și 4 cicliști români, clasați — 
în același timp cu învingătorul

Davis“

ANGLIA - ROMÂNIA 5-0

SUCCISE ROMÂNEȘTI 
IA „REGATA PRAGA“

Caiaciștii și canoiștii români 
participant! la „regata Praga“ 
au avut o comportare remar
cabilă, clasîndu-se pe primul 
Ioc în șase probe. La caiac du
blu, perechea Ion Ivanov — 
Rodion Filipov a terminat în
vingătoare în trei finale : K 2
— 500, 1 000 și 10 000 m. _ La 
canoe dublu, Ivan Erofei șl 
Ivan Haralambie au cîștigat la 
500 și 1 000 m. A șasea victorie 
românească a fost obținută în 
proba de caiac 4 — 1000 m. 
Sorin Matache, la caiac 1 — 
5 000 m și perechea Victoria De- 
nesiuc — Floarea Petrușel, la 
K 2 — 500 m, s-au clasat pe 
locurile secunde, iar Dcspina 
Buri a ocupat locul trei la K 1
— 500 m.

EASTBOURNE (prin telefon). 
Ultimele două partide de sim
plu din cadrul întîlnirii de te
nis dintre echipele Angliei și 
României, contînd pentru sfer
turile de finală ale zonei euro
pene (grupa B) a „Cupei Da
vis", au fost cîștigate de sporti
vii țării gazdă. Astfel, echipa 
britanică și-a adjudecat întîlni- 
rea cu 5—0 și s-a calificat pen
tru semifinale, urmînd să aibă 
ca adversară echipa Franței.

Sîmbătă după amiază primii 
au intrat în teren Buster Mot- 
tram și Viorel Sotiriu. Tenis- 
manul român a jucat mai dega-

La Varna
MIHAI ȘUBĂ PE LOCUL DOI

SOFIA, 23 (Agcrpres). — In 
încheierea turneului internațio
nal de șah de la Varna, ma
estrul român Mihai Șubă s-a 
clasat pe locul doi cu 9l/2 
puncte din 13 posibile. In ulti
mele două runde, Șubă a cîș
tigat la Inkiov (Bulgaria) și a 
remizat cu Espig (R.D.G.), cla
sat pe primul loc, cu 10 puncte. 
Locul trei a revenit maestrului 
sovietic Kuzmin, cu 9 puncte.

TURNEUL DE TENIS 
DE LA HAMBURG

HAMBURG, 23 (Agerpres). — 
Proba de simplu femei din ca
drul campionatelor internațio
nale de tenis ale R. F. Ger
mania, desfășurate la Hamburg, 
a fost cîștigată de englezoaica 
Susan Barker, învingătoare cu 
6—3, 6—1 în finala susținută cu 
Renata Tomanova (Cehoslova
cia).

în semifinale, campioana ro
mâncă Virginia Ruzici a fost 
învinsă de Renata Tomanova, în 
trei seturi : 6—3, 3—6, 6—1. A 
doua semifinală : Sue Barker 
(Anglia)—Mima Jausovec (Iugo
slavia) 6—4, 6—2.

ÎNTÎLNIBI INTERNAȚIONALE 
DE HANDBAL

La Munster (R.F.G.) s-a dis
putat meciul internațional ami
cal de handbal dintre echipele 
masculine ale R. F. Germania 
și Cehoslovaciei. Gazdele au 
terminat învingătoare cu scorul 
de 17—15 (9—6).

într-un alt meci, desfășurat 
în localitatea Riibenberge, s-au 
întîlnit selecționatele feminine 
ale R. F. Germania și Islandei. 
Handbalistele vest-germane au 
repurtat victoria cu scorul de 
10—7 (5—3).

jat în acest meci, dar el nu a 
reușit să cîștige decît două ghe
muri în primul set și patru în- 
tr-al treilea. Rezultat final Mot- 
tram—Sotiriu 6—2, 6—0, 6—4.
Au urmat Roger Taylor și Du
mitru Hărădău. Evoluînd mai 
lucid ca în prima zi, reușind 
să finalizeze cîteva acțiuni ini
țiate în apropierea fileului, Hă
rădău s-a impus în setul al 
doilea, pe care l-a și cîștigat. 
Rezultat final Taylor—Hărădău 
6—1, 5—7, 6—3, 6—1.

• Echipa Italiei conduce cu 
scorul de 3—0 în meciul pe 
care-1 susține la Bologna cu 
formația Iugoslaviei, în cadrul 
„Cupei Davis". în partida de 

dublu, Panatta și Bertolucci au 
învins cu 6—2, 9—7, 7—5 cu
plul Franulovici—Pilici. Califi
cată pentru semifinale, Italia 
urmează să întîlnească acum 
Suedia, deținătoarea trofeului.

— pe locurile : 5. Vasile Teo
dor ; 10. Eugen Dulgheru ; 14. 
Mircea Romașcanu și 21. Ion 
Cojocarii.

Duminică, întrecerea — des
fășurată pe ruta Leipzig — 
Magdeburg (161 km) — a avut 
un debut-surpriză i la km 11 a 
evadat din pluton un grup de 
17 alergători. Plutonul n-a 
dat la început importanță a- 
cestei acțiuni, pe care a soco
tit-o prematură, și fugarii au 
luat un avans decisiv. Ei au 
reușit să sosească la Magde
burg cu nu mai puțin de 
6:48 ! Din păcate, printre cei 
care s-au lăsat păcăliți s-au 
aflat si alergătorii noștri. Din 
această cauză ei au retrogradat 
un loc la echipe (de pe 5 pe 
6), iar Mircea Romașcanu (pe 
care această evadare, în ca
zul în care s-ar fi aflat printre 
fugari, l-ar fi propulsat în pri
mii 10) a coborît și el o treap
tă în clasamentul general 
(15—16). Etapa a fost cîștigată 
de olandezul Frits Schur cu 
timpul de 3 h.49:41. La 12 s 
l-au urmat colegii de evadare 
(Szozda, Bartonicek, Gorelov, 
Lauke, Perveev, Hartnik s. a.). 
Plutonul, în care se găseau și 
alergătorii români a fost cro
nometrat cu timpul de 3h.56:29.

în clasamentul general indi
vidual continuă să conducă 
H. J. Hartnik (R.D.G.), urmat 
de S. Szozda (Polonia) la 1:02 
și G. Lauke (R.D.G.) la 2:39. 
M. Romașcanu ocupă locul 16 
la 15:34. Pe echipe : 1. U.R.S.S.;
2. R. D. Germană la 3:31,
3. Polonia la 6:27 ; 4. Ceho
slovacia la 18:22 ; 5. Bulgaria 
la 47:13; 6. România la 1 h. 
06:20 ; 7. Elveția ; 8. Olanda ; 
9. Norvegia ; 10. Italia ; 11.
Ungaria ; 12. Marea Britanie ; 
13. R. F. Germania ; 14. Iugo
slavia ; 15. Cuba.

Luni (n. r. astăzi) are loc 
etapa a 14-a, ultima, Magde
burg — Berlin, 163 km.

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT • PE
ATLETISM • La Kiev, În ca

drul meciului U.R.S.S. — Anglia, 
Sonia Lannaman a alergat 100 m 
în 10,75, dar viteza vîntului (3,6 
m/s) împiedică omologarea per
formantei ca record mondial. 
Alte rezultate : lungime — Pcre- 
vetev 8,21 m ; prăjină — Proho- 
renko 5.50 m (record unional) ; 
1 500 m — Mamontov 3:38,9; înăl
țime (f) — Filatova 1.90 m. • 
Mărșăluitorul luxemburghez Josy 
Simon a cîștigat cursa de la Pa- 
laiseau (204,500 km în 23h.49:18). 
urmat de francezul Paul Pheu- 
plin (24 h.24:45).

AUTO • Tradiționala cursă 
„Targa Florio", disputată în Si
cilia, a fost cîștigată de echipajul 
italian Amphicar-Florida (pe „O- 
sella"). învingătorii au parcurs 
576 km în 5 h.48:46,4 fiind urmați 
de echipajul Facetti—Ricci (pe 
„Lancia Stratos“). • Cursa de 
la Mount Pocono (Pennsylvania) 
a fost cîștigată de pilotul englez 
Brian Redman — medie orară 
de 198,850 km. Pe locurile urmă
toare : Danny Ongais (Hawai) și 
Vern Schuppan (Australia).

BASCHET • Intr-un meci in
ternațional amical disputat La 
Ankara, selecționata Turciei a 
învins cu 76—61 (45—33) formația 
R. F. Germania.

BOX • La Dublin. în meci in
ternațional : Ungaria — Irlanda 
9—1. • Cunoscutul boxer iugo
slav de categoria semigrea, Mate 
Parlov, a suferit prima înfrânge
re ca profesionist. In gala dispu
tată la Milano, el a fost învins 
la puncte de americanul de cu
loare Matthew Franklin. Parlov 
urmează să-l întîlnească. la 3 
iulie, pe campionul european al 
categoriei, italianul Domenico A- 
dinolfi. • Argentinianul Victor 
Galindez și-a păstrat titlul de 
campion mondial la cat. semigrea 
(versiunea WBA), învingînd prin 
K. o. în rundul 15 pe americanul 
Richie Kates.

CĂLĂRIE • A doua probă de 
obstacole din cadrul concursului 
internațional de la Aachen a re
venit irlandezului Eddie Macken 
(pe „Boomerang'*). El l-a între
cut în baraj pe italianul Graziano 
Mancinelli (pe „Labella").

CICLISM • A început Turul 
Italiei. Prima etapă (circuit la 
Catania — 64 km și semietapa 
Catania — Siracusa — 78 km) a 
fost dominată de Patrick Sercu, 
iar etapa a 2-a (Siracusa — Cal- 
tanlsetta, 210 km) a fost cîști
gată de Roger de Vlaeminck, cu 
o medie orară de 31,449 km. In 
clasamentul general, conduc la 
egalitate Vlaeminck și Sercu. •

CONCURSUL ATLETIC 
„NARODNA MLADEJ*

SOFIA, 23 (prin telefon de 
la corespondentul nostru). — 
Timp de două zile, pe stadio
nul Vasil Levski s-a desfășurat 
tradiționalul concurs atletic or
ganizat de ziarul „Narodna 
Mladej". Vremea rece și ploaia 
au influențat rezultatele, pu
ține din performanțele înre
gistrate fiind de valoare. Prin
tre acestea se detașează cel 
realizat la aruncarea discului 
de Maria Vergova : 68,62 m, 
record al Bulgariei, a treia 
performanță mondială din is
toria probei. Iată rezultatele 
probelor la care au participat 
și atleți români : feminin : 
100 m : Iankova (Bulgaria) 
11,74... 3. Veronica Buia 11,79 ; 
800 m : Stereva (Bulgaria) 
2:00,4... 5. Ileana Silai 2:01,7... 
11. Elisabeta Marinescu 2:10,3; 
lungime : Nygrynova (Ceho
slovacia) 6,31 m... 5. Dorina 
Cătineanu 6,11 m ; greutate : 
Hristova (Bulgaria) 21,22 m... 
4. Valentina Cioltan 18,32 m ; 
suliță : Jakubovici (U.R.S.S.) 
57,80 m,... 4. Eva Zorgo 55,06 
m,„. 10. Ioana Pecec 51,60 m... 
14 Mihaela Peneș 47,54 m ; 
disc:... 9. Florența Ionescu
56,20 m, 10. Lucia Fotache 
56,10 m ; masculin : disc : Vi- 
har (U.R.S.S.) 61,60 m, 2. Io
sif Naghi 60,80 m ; suliță : 
Detler (R.D.G.) 81,64 m... 6.
Gheorghe Megelea 74,28 m... 8. 
Carol Raduli 73,32 m.

TOMA HRISTOV j.

• In cadrul unui concurs 
internațional desfășurat la 
Koln, Wolfgang Schmidt (R. D. 
Germană) a stabilit un nou re
cord european la aruncarea 
discului cu 68,60 m. Alte re
zultate : masculin : 110 mg — 
Drut (Franța) 13,55 ; 400 mg — 
Akii Bua (Cganda) 49,13 ; 
1 500 m — Wessinghage (R.F.G.) 
3:37,8 ; ciocan — Riehm (R.F.G.) 
78,52 m ; 5 000 m — Lopez
(Portugalia) 13:26,8 ; 400 m — 
Brijâenbach (Belgia) 45,68 ; fe
minin : 200 m — Szewinska 
(Polonia) 22,01 ; înălțime — 
Karbanova (Cehoslovacia) 1,84... 
4. Cornelia Popa 1,80 m. .

CAMPIONATUL EUROPEI, ÎN FAZA FINALĂ
Așteptatele partide-retur din 

sferturile de finală ale campio
natului Europei („Cupa Henri 
Delaunay") s-au consumat sîm
bătă. în urma rezultatelor tro
feul va fi disputat de repre
zentativele Iugoslaviei, Ceho
slovaciei, R. F. Germania și O- 
landei.

TARA GALILOR — IUGO
SLAVIA 1—1 (1—1). Peste 30 000 
de spectatori au urmărit la 
Cardiff această confruntare 
care nu s-a ridicat la un nivel 
tehnic și spectacular deosebit. 
Oaspeții' au deschis scorul în 
min. 18 prin Katalinski, galezii 
egalînd în min. 38 prin Evans, 
învingători cu 2—0 în primul 
joc, fotbaliștii iugoslavi s-au 
calificat pentru turneul final.

BELGIA — OLANDA 1—2 
(1—0). Impunîndu-se și în me
ciul de la Bruxelles (pe cel 
dintîi l-au cîștigat cu 5—0), 
fotbaliștii olandezi au demon-

SCURT • PE SCURT
A 73-a ediție a cursei Bordeaux
— Paris a revenit belgianului 
Walter Godefroot — 577,500 km 
în 13h.27:34 (medie orară 42,907 
km). Pe locul 2, Herman van 
Springel la 4:14. In această între
cere, pe unele porțiuni ale tra
seului. cicliștii aleargă în urma 
motocicletelor.

MOTO • La Mugello, în ca
drul campionatului mondial, la 
clasa 350 cmc a cîștigat venezue- 
leanul Johnny Ceccoto (pe „Ya
maha"), cu o medie orară de 
142,967 km. Cîștigătorâi la cele
lalte clase : 50 cmc — A. Nieto 
(Spania) ; 125 cmc — P. Bianchi 
(Italia) ; 250 cmc — W. Villa 
(Italia) ; 500 cmc — B. Sheene 
(Anglia).

ȘAH • In runda a 0-a a tur
neului de la Amsterdam. Karpov 
a cîștigat la Olafsson, iar Brow
ne la Timman. In clasament, 
Karpov are 4 p, fiind urmat de 
Browne — 3 p, Timman si O- 
lafsson — 2’/2 p.

VOLEI • Selecționatele femi
nine ale U.R.S.S., Cubei. Cana
dei și Japoniei își continuă pre
gătirile în vederea J. O., particl- 
pînd la un nou turneu, la Tokio. 
In primele partide : Japonia — 
Cuba 3—1 (—12, 2. 5, 2) ; U.R.S.S.
— Canada 3—0 (7, 16, 12).

strat încă o dată valoarea re
prezentativei „Țării lalelelor". 
Belgianul van Gool a deschis 
scorul în min. 28, a egalat Rep 
(min. 64), iar Cruyff a înscris 
golul victoriei în min. 78.

U.R.S.S. — CEHOSLOVACIA 
2—2 (0—1). Fotbaliștii oaspeți 
au reușit să păstreze avanta
jul de două goluri luat în pri
ma partidă. Au marcat: Mader 
(2) pentru Cehoslovacia, respec
tiv Buriak și Blohin. Partida 
s-a jucat la Kiev.

★
• La Limassol, in primul 

meci ai preliminariilor campio
natului mondial, echipa Dane
marcei a învins cu scorul de 
5—1 (3—1) formația Ciprului.

• într-un meci amical, dis
putat la Budapesta, selecționata 
Ungariei a învins cu scorul de 
1—0 (0—0) reprezentativa Fran
ței. Unicul gol al partidei l-a 
înscris Fekete, în min. 46.

• Luni (n.r. azi), la Montreal, 
va avea loc tragerea la sorți 
pentru alcătuirea grupelor tur
neului olimpic de fotbal. După 
cum se știe, pentru turneul fi
nal din Canada s-au calificat 
16 formații : Ghana, Nigeria, 
Zambia, Brazilia, Uruguay, 
R.P.D. Coreeană, Iran, Israel, 
Canada (țară organizatoare), 
Guatemala, Mexic, Spania, 
Franța, Polonia, R. D. Germană 
și U.R.S.S. Cele 16 echipe vor 
fi repartizate în 4 grupe preli-

R.F. GERMANIA — SPANIA 
2—0 (2—0). După duelurile din
tre echipele fruntașe ale celor 
două țări disputate în cadrul 
„Cupei campionilor" și închet 
iate cu calificarea formațiilor 
vest-germane, iată că și repre
zentativa Spaniei a fost elimi
nată, pierzînd cu 2—0 meciul 
disputat la Miinchen (1—1 în 
jocul de la Madrid). Golurile 
au fost realizate de Honess și 
Toppmuller.

Turneul final va avea loc la 
Belgrad (16—20 iunie). Iată me
ciurile semifinale : IUGO
SLAVIA — R.F. GERMANIA si 
CEHOSLOVACIA — OLANDA.

★ ★
minare. Din fiecare grupă, pen
tru sferturile de finală se cali
fică primele două echipe (întîl- 
nirlle din grupe au loc între 18 
și 23 iulie). Două zile mai tîr- 
ziu se vor disputa jocurile din 
sferturile de finală. Semifinalele 
sînt programate la 27 iulie, iar 
finala se va desfășura în ziua 
de 31 iulie, la Montreal.

0 „Cupa Țării Galilor" a fost 
cucerită de formația Cardiff 
City, care în manșa a doua a 
finalei a învins cu scorul <le 
3—2 formația Hereford. în pri
mul joc, cele două echipe ter
minaseră la egalitate : 3—3.
• La Washington. Italia a 

învins cu 4—0 (2—0) o selecțio
nată americană (în care au fi
gurat Boby Moore, Chinaglia și 
Pele), în primul meci al tur
neului dedicat bicentenarului
S.U.A.
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ATLETISM

Meciul Cassius Clay — Richard Dunn, 
Miinchen 
încheierea ,.Cursei Păcii", la Berlin 
Continuă C.E. (f), la Clermont Ferrand 
Campionatele internaționale ale Italiei, 
Roma 
Turneu internațional în S.U.A. 
Continuă Turul Italiei 
Concurs la „Crystal Palace“-Londra 
Turneu internațional (m), la Berlin 
Turneu internațional (f), la Neubrandenburg 
„Cupa Tungsram", la Budapesta
C.E. la talere, la Brno 
Turneul U.E.F.A. (juniori), în Ungaria 
Regata Moscova
Regata Neubrandenburg
„Cupa Giovanini", floretă (m). la Bologna 
Concurs internațional, la Miinchen
„Marele premiu Monaco" (F 1), la Monte 
Carlo ; cursa de 500 de mile, la Indianapolis 
Concurs internațional, la Zagreb
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