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| Etapa a XXX-a a Diviziei A la fotbal

1 SI DERBYUL DE LA TIMISOARA
1 S-A ÎNCHEIAT NEDECIS
I • STEAUA A DEPĂȘIT UN NOU OBSTACOL DIFICIL • VICTORIA
1 DINAMOVIȘTILOR l-A PUS INTR-O GREA SITUAȚIE PE IEȘENI •>

I SPORTUL STUDENȚESC A REALIZAT UN SCOR-FLUVIU • C.F.R. 
CLUJ-NAPOCA LA UN PUNCT DE F.C. OLIMPIA Șl U.T.A. !

Marti dimineața au avut loc 
în Capitală lucrările plenarei 
lărgite a Consiliului National 
pentru Educație Fizică și Sport 
consacrate analizei activității 
politico-ideologice și cultural, 
educative desfășurate de orga- 
nele și organizațiile sportive în 
lumina Programului ideologic 
al partidului, a indicațiilor se
cretarului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Plenara a dezbătut, totodată, 
măsurile care se impun în ve
derea intensificării muncii de 
răspîndire în rîndurile sportivi
lor a concepției materialist-dia- 
lectice a partidului, pentru a 
educa tineretul sportiv în spi
rit revoluționar, al respectului 
față de muncă, al Codului eti
cii și echității socialiste, al a- 
tașamentului și dragostei față 
de patrie, partid și popor, față 
de trecutul glorios al națiunii 
noastre.

La lucrările plenarei au par
ticipat membri ai Consiliului 
National pentru Educație Fizică 
și Sport și ai Comitetului O- 
limpic Român, conducători și 
activiști ai federațiilor sportive, 
antrenori, sportivi fruntași și 
ziariști.

în informarea prezentată ple
narei de generai-locotenent 
Marin Dragnea, președintele 
C.N.E.F.S., precum și în ca
drul dezbaterilor s-au exprimat 
adeziunea deplină a întregii 
mișcări sportive la politica in
ternă și externă a partidului și 
statului nostru, hotărirea de a 
acționa ferm, de a contribui cu 
întreaga energie și pricepere la 
efortul de ridicare a patriei pe 
treptele cele mai înalte ale cul
turii și civilizației, ale bunăstă
rii și fericirii. Relevind că a- 
plicarea sarcinilor înscrise în 
Programul ideologic al partidu
lui in aria mișcării sportive a 
determinat o stimulare puter
nică a muncii activiștilor, teh
nicienilor și sportivilor, vorbi
torii s-au referit pe larg la re
zultatele remarcabile obținute 
de sportivii români în compe
tiții de prestigiu internațional 
la mai multe ramuri, între care 
gimnastica, handbalul, luptele, 
boxul, canotajul, tirul, scrima, 
caiac-canoe, popice, tenisul de 
masă, hocheiul pe gheată, unele 
probe din atletism etc.

Arătînd că toate acestea sînt 
expresia condițiilor create de 
partid si popor, vorbitorii au 
arătat, totodată, că politica justă 
a partidului nostru de rezolvare 
marxist-leninistă a problemei 
naționale se reflectă permanent 
Si în domeniul activității spor
tive, întregul tineret al patriei 
— români, maghiari, germani și 
de alte naționalități — avînd a- 
sigurate toate condițiile pentru 
practicarea exercițiilor fizice și 
sportului, precum și pentru a- 
firmarea talentului și aptitudi
nilor. înfrățiți prin aceleași as
pirații și idealuri — au subli
niat vorbitorii — acești tineri 
minunați reprezintă cu cinste 
și demnitate România socialistă 
in marile competiții internațio
nale, luptă cu dăruire, abnega
ție și patriotism pentru gloria 
sportivă a patriei noastre.

S-a subliniat faptul că Bi
roul Executiv al Consiliului Na
țional pentru Educație Fizică 
și Sport, instituțiile și organi
zațiile cu atribuții în mișcarea 
sportivă și-au intensificat efor
turile pe tărimul educației, al 
muncii politico-ideologice si 
cultural-educative.

Din dezbateri a rezultat că, 
în pofida îmbunătățirii în an
samblu a muncii de educație, 
se înregistrează încă serioase 
și repetate deficiențe de natură 
organizatorică, se constată încă 
superficialitate și formalism în 
tratarea unor aspecte de fond 
ale acestei activități, că mai

TELEGRAMĂ ADRESATĂ C. C. AL P. C. R„ 
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
Farticipanții la dezbateri au adoptat într-o atmosferă de pu

ternic entuziasm textul unei telegrame adresate Comitetului Central 
al P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu, în care se arată :

Participanții la plenara Consiliului Național pentru Educa
ție Fizică și Sport, analizind activitatea desfășurată pentru îndepli
nirea sarcinilor de mare răspundere izvorite din Programul ideolo
gic al partidului, din indicațiile dumneavoastră adresate mișcării 
sportive, doresc să vă exprime, și cu acest prilej, din toată inima, 
în numele tuturor sportivilor, tehnicienilor si activiștilor pe tărimul 
sportului și educației fizice, sentimentele lor de profundă prețuire, 
adine respect, dragoste nețărmurită și recunoștință, dumneavoastră, 
conducătorul înțelept, stimat și mult încercat al partidului și al țării, 
patriot înflăcărat, omul în a cărui activitate neobosită se regăsesc 
marile virtuți ale poporului nostru. Vă raportăm, cu acest prilej, 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că activitatea de educație fi
zică și sport a înregistrat realizări însemnate în domeniul sportului 
de masă, școlar și universitar, al lărgirii și întăririi bazei sale mate
riale, al ridicării nivelului performanței sportive și reprezentării cu 
demnitate a țării noastre în competițiile internaționale de an
vergură.

Potrivit indicațiilor dumneavoastră, activitățile de educație fizică 
și sport au fost mai mult integrate procesului productiv și de edu
cație, contribuind la creșterea unor generații puternice și sănă
toase, cu o pregătire multilaterală, apte să contribuie la înfăp
tuirea sarcinilor de mare importanță ale construirii societății socia
liste multilateral dezvoltate și înaintării României spre comunism.

Examinind, așa cum ne învață partidul, în spirit critic și auto
critic, de înaltă responsabilitate, activitatea desfășurată, plenara 
C.N.E.F.S. s-a pronunțat intransigent împotriva lipsurilor și neajun
surilor care mai persistă în mișcarea sportivă, pentru a asigura 
ridicarea realizărilor din acest important compartiment al vieții 
noastre sociale ia nivelul condițiilor existente, al sprijinului primit 
din partea conducerii partidului și a statului, adoptindu-se un cu
prinzător plan de măsuri din a cărui realizare fiecare sportiv al 
țării, tehnician și activist este hotărit să facă o datorie de onoare.

Intr-o deplină unanimitate, avînd permanent în față exemplul 
strălucit de muncă, dăruire, principialitate și pasiune revoluționară 
pe care îl oferiți dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, participanții la plenara C.N.E.F.S. se anga
jează, în numele întregii mișcări sportive, să muncească mai mult 
și mai bine, să lupte cu hotărîre și intransigență comunistă împo
triva tuturor lipsurilor care mai frînează progresul sportului ro
mânesc.

Vă asigurăm că vom face totul pentru a contribui la educarea 
tineretului sportiv în spiritul concepției partidului nostru, al respec
tului față de muncă, singurul mijloc de afirmare a personalității 
și de realizare ca om și cetățean, insuflind permanent dragostea și 
atașamentul față de patrie și partid, față de trecutul glorios al na
țiunii noastre.

Ne angajăm să transpunem în viață sarcinile care ne revin 
din documentele de partid. în acest sens, vom lua toate măsurile 
pentru a da sportului de masă o amploare pe măsura rolului cu 
care a fost investit în societatea noastră socialistă. Pe această te
melie trainică vom căuta să valorificăm talentul tineretului nostru 
în atingerea înaltelor performanțe, în marile competiții mondiale 
și europene. Ne angajăm să facem totul pentru ca la apropiatele 
Jocuri Olimpice sportul românesc să fie reprezentat cu cinste și 
demnitate.

Vă încredințăm că vom milita în continuare ca reprezentanții 
sportului din țara noastră să fie demni mesageri ai poporului ro
mân pe meridianele lumii, contribuind și in acest fel la instau
rarea unui climat de prietenie și pace in viața internațională.

persistă destule abateri de la 
normele de comportare moral- 
cetătenească.

Hotărîți să acționeze pentru 
înlăturarea acestor lipsuri, par- 
ticipanții la plenară s-au an
gajat să depună o activitate 
neobosită, plină de pasiune pen
tru îmbunătățirea continuă a 
muncii politico-ideologice și 
cultural-educative, pentru creș
terea gradului de responsabili
tate, pentru crearea unei ati
tudini înaintate fată de muncă, 
pentru înfăptuirea sarcinilor de 
onoare încredințate mișcării 
sportive. Ei și-au manifestat 
hotărirea fermă de a contribui 
la dezvoltarea neîncetată a ac
tivității sportive de masă — o- 
biectivul fundamental al miș
cării noastre sportive — de a 
ridica nivelul sportului de per
formanță, în vederea reprezen

tării cu demnitate a culorilor 
patriei noastre la marile com
petiții internaționale, cu precă
dere la apropiatele Jocuri Olim
pice de la Montreal, de a 
munci cu cinste pentru ca spor
tivii români să fie demni de 
condițiile de muncă și viată 
create de partid.

Plenara a dat mandat repre
zentanților C.N.E.F.S. la Con
gresul educației politice și cul
turii socialiste să exprime to
tala adeziune a tuturor sporti
vilor la politica internă șl ex
ternă a partidului și statului 
nostru, hotărirea lor fermă de 
a sluji cu credință cauza par
tidului, idealurile de pace și 
progres ale națiunii noastre.

Plenara a adoptat un plan 
de măsuri privind îmbunătăți
rea activității nolitico-ideolo- 
gice și cultural-educative.
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Minutul 4 : Angelescu s-a înălțat și a marcat golul victoriei. (Fază, 
din meciul Rapid — „U“ Cluj-Napoca). Foto : Dragoș NEAGUt

£ tapa disputa
tă ieri s-a do
vedit favorabi

lă formațiilor bucu-
reștene, care au 
realizat 7 puncte din 
8 posibile, notabile
fiind „ploaia" de go
luri a studenților în
meciul cu F.C.M.
Reșița, dar, evident, 
și victoria în depla
sare a dinamoviști- 
lor, ca și „egalul" de 
la Timișoara, prin 
care Steaua (aseme
nea Sportului stu
dențesc) se apropie 
de îndeplinirea unui 
al doilea obiectiv, 
probabil, acela de a 
nu pierde nici un 
joc în retur. La pe
riferia clasamentu
lui, C.F.R. Cluj-Na
poca își vede renăs- 
cind șansele de a se 
salva. Oricum, si
tuația în această zo
nă este încă destul 
de încurcată.

REZULTATE TEHNICE

Univ. Craiova— Jiul 1—1
Rapid — „U" Cluj-Napoca 1—0
F.C. Bihor — U.T.A. 5—1
Sportul stud. — F.C.M. Reșița 8—1
S.C. Bacău — F.C. Argeș 4—0
Poli, lași — Dinamo 0—1
C.F.R. — F.C. Olimpia 5—1
„Poli" Timiș. — Steaua 2—2
A.S.A. — F.C. Constanța 3—0

ETAPA VIITOARE (30 mai)

F.C. Constanța— Sportul stud.
F.C. Olimpia — „Poli" Timisoara 
F.C.M. Reșița — Rapid
Jiul —■ „U“ Cluj-Napoca
Stea ua
C.F.R.
Dinamo
A.S.A.
F.C. Argeș

CLASAMENTUL

— F.C. Bihor
— S.C. Bacău
— U.T.A.
— Polit lași
— Univ. Craiova

(0—Ij 
(0—3) 
(0—2) 
(0—0) 
(2—3) 
(0—1) 
(0—1) 
(0—3) 
(0—4)

GOLGETERII
1. STEAUA 30 18 9 3 72—30 45
2. Dinamo 30 16 6 8 58—32 38
3. „Poli" Timișoara 30 13 9 8 49—42 35
4. A.S.A. 30 15 4 11 42—35 34
5. Sportul studențesc 30 12 9 9 43—36 33
6. S. C. Bacău 30 14 5 11 36—32 33
7. F. C. Bihor 30 13 4 13 38—40 30
8. F.C.M. Reșița 30 13 4 13 34—49 30
9. Univ. Craiova 30 10 9 11 35—32 29

10. F. C. Constanța 30 11 6 13 31—32 28
11. Rapid 30 12 4 14 37—43 28
12. Jiul 30 10 8 12 39—45 28
13. F. C. Argeș 30 10 8 12 27—38 28
14. Politehnica lași .30 11 5 14 42—44 27
15. U.T.A. 30 11 4 15 39—51 26
16. F. C. Olimpia 30 10 6 14 31—53 26
17. C.F.R. 30 8 9 13 28—36 25
18. „U" Cluj-Napoca 30 7 3 20 29—40 17

28 goluri : Duda 
Georgescu (Dinamo); 
— 4 din 11 m.

22 goluri î Iordă«*  
nescu (Steaua) —• 
6 din 11 m.

17 goluri : M. San*  
du (Sportul studen*  
țese).

16 goluri : Radu
II (F. C. Argeș) — 
2 din 11 m.

15 goluri : M. Ră- 
ducanu (Steaua) —*
I din 11 m.

13 goluri ; Roznat 
(Jiul).

12 goluri : Cote<»
(„Poli“ Timișoara)» 
Peniu (F. C. Con
stanța) , BroșovschI 
(U.T.A.) — 4 din
II m.

ÎNCEPÎND DE MÎINE, LA CONSTANȚA

| TURNEUL INTERNAȚIONAL

[DE LUPTE GRECO-ROMANE
La numai cîteva zile după 

încheierea întrecerilor Turneu
lui international de lupte libe
re al României, Sala sporturi
lor din Constanța găzduiește o 
competiție asemănătoare, dar 
la celălalt stil, la greco-roma- 
ne. Incepînd de mîine, cei mai 
buni luptători din țara noas
tră vor primi replica unor 
sportivi valoroși din nouă țării 
Bulgaria (7 concurenți), Ceho
slovacia (7), R. F. Germania 
(10), Iugoslavia (6), Maroc (6), 
Norvegia (3), Polonia (10), Un
garia (6) și U.R.S.S. (7).

Cum turneul de la Constan
ta constituie pentru toți parti
cipanții ultimul concurs de 
verificare înaintea Jocurilor

Olimpice, antrenorii Ion Cor-. 
neanu și Ion Cernea îi vor in-*  
troduce în competiție pe toți 
pretendenții la titularizare In 
echipa pentru Montreal, evo
luțiile lor constituind unul 
dintre principalele criterii de 
selecție. Disputa dintre Con
stantin Alexandru și Gheorghe 
Berceanu va decide titularul 
la categoria 48 kg, cea dintre 
Mihai Botilă și Ion Dulică va 
rezolva problema selecției la 
categoria 57 kg, comportarea 
greilor Roman Codreanu și 
Victor Dolipschi în compania 
sovieticului Sota Morchiladza 
va hotărî titularul la categoria 
+ 100 kg etc.



CAMPIONATELE DE HALTERE AU EVIDENȚIAT
ACELEAȘI - VECHI - PROBLEME...

Făcînd un bilanț al campio
natelor naționale de haltere ale 
seniorilor, care s-au încheiat 
duminică la Galați, vom con
semna, între altele, stabilirea 
a 5 noi recoruri republicane, 
performanțele lui Dragomir 
Ciroslan, cu care și-a egalat 
toate recordurile, ca și rezulta
tele altor campioni. Astfel, vom 
aprecia deosebit de _bună per
formanța lui 
Stilul smuls, 
șoară : 132,5 
această cifră 
La recentele 
pene de la Berlin, cu acest re
zultat bulgarul Mladen Kuccv 
a obținut medalia de bronz. Din 
păcate, însă, Paloș, „aruncă" 
foarte puțin (145 kg) în com
parație cu rezultatul de la 
„smuls", ceea ce face ca „to
talul" său (277,5 kg) să nu re
prezinte o performantă de va
loare internațională. Cauza a- 
cestui decalaj ne-au explicat-o 
antrenorii : Paloș nu posedă su
ficientă forță, îndeosebi Ia 
membrele inferioare, fiind su
ferind Ia genunchi.

în ceea ce-i privește pe „ve
teranii" campionatelor Ion Hor
topan și Victor Rusu, aceștia 
au cucerit două titluri. Primul 
cu 217,5 kg a obținut cel mai 
bun rezultat al său din acest 
an și s-a apropiat la numai 
2,5 kg de recordul republican 
pe care-1 deține, uimind prin 
ușurința cu care a „smuls" 100 
kg și a „aruncat" 117,5 kg. Chiar 
dacă îi recunoaștem meritele — 
la 34 de ani cîștigă detașat 
campionatul țării — totuși tre
buie să-i arătăm lui Hortopan 
că azi, pe plan mondial, un re
zultat de 220 kg este insufi
cient pentru a fi cotat în pri
mele 10 locuri. Mai îngrijoră
tor este însă faptul că secun
danții lui Hortopan se află la 
distanțe apreciabile (30 kg) ! 
Sperăm, totuși, că tînărul Ion 
Balaș (Șc. sportivă nr. 2 Ga
lați), în vîrstă de 17 ani, care 
a realizat un nou record al ță
rii la juniori mici (82,5 kg) la 
„smuls", printr-o muncă susți
nută va putea atinge într-un 
viitor apropiat o bună valoare 
internațională.

Mihai Paloș de la 
la categoria u- 

kg. Ce reprezintă 
pe plan mondial ? 
campionate euro-

Victor Rusu, în vîrstă de 31 
de ani (care cîștigă pentru a 
8-a oară titlul de campion), cu 
237,5 kg la „total" și 137,5 kg 
la „aruncat" a stabilit două re
corduri naționale. Dar, pentru 
a realiza 
cocoș (56 
să facă 
deosebite, 
unor rezultate 
multe întreceri într-un an (da
torită numeroaselor slăbiri) i-ar 
dăuna sănătății. Și la această 
categorie se pune acut proble
ma „schimbului de mîine". Sin
gurul halterofil capabil să preia, 
eventual, ștafeta de la Rusu 
este Stan Paraschiv, care va 
trebui să-și îmbunătățească însă 
rezultatul la „aruncat". Suscep
tibili de progrese sînt și ti
nerii V. Lucaci și E. Chivu.

De la Marian Grigoraș, care, 
cu toate că a corectat cel mai 
vechi record al țării (145 kg la 
„aruncat") la categoria pană, 
așteptăm mai mult, la nivelul 
pregătirii pe care o face.

în sfîrșit, comportarea lui 
Dragomir Cioroslan a lăsat o 
bună impresie. Siguranța și u- 
șurința cu care a ridicat 137,5 
kg la „smuls" și apoi 177,5 kg

greutatea categoriei 
kg), V. Rusu trebuie 
întotdeauna eforturi 
Iată de ce obținerea 

mari la mai

la „aruncat" ne lasă, din nou, 
să credem că și în alte compe
tiții ar putea reedita „totalul" 
de 315 kg. Or, cu un asemenea 
rezultat D. Cioroslan se poate 
clasa printre primii 6 din lu
me ! Dacă...

Din păcate, la categoriile 
mari, rezultatele continuă să fie 
slabe. Avem convingerea că u- 
nii antrenori se bucură doar de 
cîștigarea unui titlu național, 
de unele poziții mai bune în 
clasament ale elevilor lor, în loc 
să fie preocupați de îmbună
tățirea necontenită a perfor
manțelor. Străduința neobosită 
pentru îmbunătățirea rezultate
lor trebuie să fie mai presus 
de interesele unor cluburi, an
trenori și chiar sportivi ! Faptul 
că rezultatele la cat. mijlocie 
(82,5 kg), semigrea (90 kg) sînt 
mai slabe decît cele de la cat. 
semimijlocie (75 kg) trebuie să 
fie înțeles ca un semnal de a- 
larmă, iar dacă acesta a fost 
dat, este de dorit să nu ră- 
mînă fără ecou !

In ceea ce privește organi
zarea, consemnăm că ea a fost 
— și de data aceasta — ex
celentă.

Ion OCHSENFELD

REZULTATELE ETAPEI A lll-A
DIN DIVIZIA A DE

Duminică s-au disputat întîl- 
nirile din cadrul celei de a 
IlI-a etape a turului campiona
tului divizionar de tenis de 
masă, grupa valorică I.

Iată rezultatele înregistrate : 
FEMININ : C.S.M. Cluj-Napoca 
— C.S. Arad II 3—6 (Marina 
Ghe — 3 v pentru clujence, 
respectiv, Mihuț 2 v, Căruceru
2 v și Gyongyosi 2 v) ; C.S.M. 
Cluj-Napoca — C.S. 
0—9 (Eva Ferenczi 3
3 v și Lesai 3 v) ; 
București — Spartac 
6—3 (de reținut victoria obți
nută de Camelia Filimon in 
fata Lidiei Zaharia, 2—1 !) ;

MASCULIN : Gloria Buzău — 
Comerțul Tg. Mureș 13—4 (Ro-

Arad I 
v, Karoli 
Progresul 
București

„CUPA STEAUA" LA TIR
Poligonul Tunari a găzduit 

concursul republican de ta do
tat cu „Cupa Steaua". Au fost 
prezenți pe standuri trăgătorii 
care nu s-au deplasat, cu Iotu
rile reprezentative, în Portu
galia. Trebuie să menționăm că 
organizatorii s-au achitat bine 
de sarcinile care le-au revenit. 
La reușita concursului au con
tribuit și cele cîteva rezultate 
de valoare, printre care 593 n 
la 60 f c juniori (Radu Ciubuc 
— Dinamo), 363 p la pistol li
ber, juniori (Dan Nicolae Vinț 
•— Steaua), 565 p la pușcă stan
dard 3 X 20 f senioare (Mariana 
Tomescu — I.E.F.S.), 585 la 
pistol calibru mare, seniori (Lu
cian Giușcă — Dinamo).

REZULTATE TEHNICE : se
nioare, pistol standard : 1. Ma
na Haba (C.S.U. Brașov) 567 p,

2. Olimpia Demetriade (Dina
mo) 563 p ; pușcă standard, 60 
f c : 1. Melania Petrescu (Di
namo) 590 p, 2. Dumitra Matei 
(Dinamo) 536 p ; pușcă 
3 X 20 f : 1. Mariana 
(I.E.F.S.) 
Matei 
giana 
560 p 
dard : 
Arad) 
lescu 
pistol 
namo) 
549 p, 
543 p
1. P.
2. I. Olărescu (Steaua) 1136 p,
3. I. Codreanu (Steaua) 1136 p ;
juniori, pistol viteză : 1. T.
Tașcă (Dinamo) 584 p, 2. G. Ca
lotă (Steaua) 575 p, 3. D. Vinț 
(Steaua) 575 p.

standard 
Tomescu 
Dumitra 
3. Geor- 
Focșani) 

pistol stan-

565 p. 2. 
(Dinamo) 560 p, 
Oprișan (Unirea 
; junioare, piaiui atan~ 
1. Maria Sălăjan (U. T. 
577 p, 2. Virginia Rădu- 
(Steaua) 555 p ; seniori, 
liber : 1. L. Giușcă (Di- 
555 p, 2. L. Stan (Steaua) 
3. D. Ciobanu (I.E.F.S.) 

; armă liberă 3 X 40 f : 
Șandor (Steaua) 1 150 p,

ALTE COMPETIȚII
9

• Proba de pușcă 10 m, se
niori, din cadrul triunghiularu
lui de tir Dukla Praga — 
T.S.K.A. Moscova — Steaua 
București s-a încheiat cu vic
toria trăgătorului sovietic 
Vlasov, care a realizat 382 
Pe locurile următoare : 2.
Trăscăveanu (Steaua) 381 

Codreanu (Steaua) 379 
Sandor (Steaua) 379 p. 
Concursul „Cupa Dună- 

. organizat de către C.S.M. 
Dunărea din Galați, s-a în
cheiat cu următoarele rezultate : 
pușcă standard 60 f c, juniori 
mari : 1. D. Derderian (Uni
rea Focșani) 570 p, 2. N. Bur- 
lacu (Dunărea Galați) 567 p, 
3. G. Mihalache (Unirea Foc
șani) 567 p ; juniori mici : 1. 
I. Găgeanu (Unirea Focșani)

3. I.
4. P.

V.
P-
I.
P,
P,

569 p, 2. I. Munteanu (Unirea 
Focșani) 563 p ; junioare : 
Constanța Burulean 
Buc.) 575 p, 2. Lidia 
limpia Buc.) 558 p. 
armă liberă 60 f c 
seniorilor a revenit
Satala (Dinamo Buc.) cu 594 p.

O Rezultate înregistrate în 
„Cupa Sănătatea Tg. Mureș" la 
tir cu arcul : senioare : 1. Te
rezia Preda (Sănătatea Tg. Mu
reș) 897 p, 2. Maria Kiss (Vo
ința Tg. Mureș) 733, 3. Olga 
Nemeș (P.T.T.R. Tg. Mureș) 706 
p ; seniori 1 1. V. Stănescu (O- 
limpia Buc.) 1 111 p. 2. M. Buna 
(P.T.T.R. Tg. Mureș) 974 p, 3.

Berki (Voința Tg. Mureș) 
p. Pe echipe : 1. Sănătatea 
Mureș 4 582 p, 2. Voința 
Mureș 4 338 p.

1.
(Olimpia 

Mitroi (O- 
Proba de 
rezervată 

lui Eugen

„CUPA ORAȘELOR"
LA CICLISM

O COMPETIȚIE DE MADE
UTILITATE PENTRU

să

TENIS DE MASA
manescu 4 v, Angel 4 v. Badea 
2 v. Dinu 2 v și Romanescu— 
Badea 1 v pentru gazde, Sîn- 
georgian 2 v și Vilaș 2 v pen
tru oaspeți) ; C.S.M. Cluj-Na
poca — Universitatea Craiova 
12—5 (Giurgiucă 4 v, Doboși 3 
v, Crișan 2 v, Z. Bohm 2 v și 
Doboși—Crișan 1 v pentru clu
jeni, respectiv Firănescu 3 v și 
Teodor 2 v) ; Progresul Bucu
rești — Locomotiva București 
12—5.

Corespondenți : P. Radvany, 
I. Stănescu, C. Harea.

S-a disputat și întîlnirea res
tanță dintre Universitatea Cra
iova și Comerțul Tg. Mureș. 
Jucătorii craioveni au obținut o 
victorie scontată cu 15—2, punc
tele lor fiind realizate de Gh. 
Teodor 4, M. Firănescu 4, M. 
Bobocică 3, N. Danielis 3 și de 
dublul Teodor—Firănescu.

„Cupa Orașelor" continuă 
se situeze printre cele mai im
portante competiții ale sportu
lui nostru cu pedale. La această 
întrecere participă reprezentan
ții a 11 centre sportive din țară 
(București, _ Ploiești, Arad, 
mișoara, 
Mureș, 
Plopeni, 
mată să 
cursul a 
dată în 
face o bună propagandă pentru 
ciclism, 
continuă 
înscrise 
cest an 
tativa Galațiului și Voința Plo
iești). în ceea ce-i privește pe 
tinerii cicliști, angrenarea lor 
în „Cupa Orașelor" reprezintă 
introducerea în toate genurile 
de probe ale ciclismului de șo
sea și prin aceasta posibilita
tea unei pregătiri multilaterale. 
Sportivii participă la curse cu 
start în bloc, la alergări pe cir
cuit, la curse 
vidual și pe 
zultatcle sînt 
la alta mai 
a ambiției pe 
între reprezentanții diferitelor 
echipe participante. Pînă în 
prezent, din ediția pe acest an 
s-au consumat două etape. Pri
ma a avut loc la .București, iar 
cea de a doua s-a desfășurat, 
recent, la Ploiești. Iată rezul
tatele acestei ultime întreceri : 
juniori mici, cursa de bloc (32 
km) : 
56:05, 
rești) 56:05, 
rad) 56:55 ; contratimp indivi
dual (10 km) : 1. Gh. Lăutaru 
(București) 14:56, 2. I. Vintilă 
(Ploiești) 15:12, 3, M. Manole 
(București) : ; juniori mari,
cursa de bloc (61 km) : 1. M. 
Valentin (București) lh 38:28, 2. 
C. Căruțașu (Ploiești) lh 38:28, 
3. S. Dumitrescu (București) 
lh 39:31 : contratimp individual 
(14,5 km) : 1. M. Valentin
(București) 20:35, 2. A. Antal 
(Brașov) 20:50, 3. W. Kovacs 
(Timișoara) 21:33.

Ti- 
Brașov, Brăila, Tg. 

Cluj-Napoca, Galați, 
Constanța). Progra- 

se desfășoare pe par- 
10 etape, de fiecare 

alt centru, competiția

Dovadă numărul în 
creștere al echipelor 

în competiție (în a- 
au debutat reprezen-

contratimp (indii - 
echipe), iar re
de la o etapă 

bune, ca urmare 
care o stimulează

1. I. Vintilă (Ploiești)
2. Gh. Lăutaru (Bucu-

3. D. Duma (A-

DIN TOATE SPORTURILE
AT! FTKM SIMBATA, la Cons-MILCIIOm tanța se dcsfâșoa.
râ campionatul național de 20 km 
marș. Tot la Constanța, sîmbâtâ și 
duminică este programat concursul re
publican de primăvară al juniorilor 
mari. © In cadrul campionatelor 
municipale de atletism ale Juniorilor, 
Niculina llie 
țime (Nicale

CAIAC- 
CANOE
probelor : t 
K1 : St. lonescu (Olimpia), 
Olimpia (C. Mincu —, V. Belei) ; ju
niori mari (1 000 m) : K 1 : V. Pe- 
troaie (Din.), K2 : C.S. Școlar (S. 
Hazirov — M. Moșoiu), K4 : Olim
pia (M. Marin — V. Goran—F. Costa
che — I. Dobre), CI:' 
(Steaua), 
Emilia 
pia
K 4 : 
G.
Enescu 
to —

a sorit 1,75 m la Inâl- 
i D. Nicolae-coresp).

PE LACUL Herăstrău 
s-a desfășurat dumini
că dimineața „Cupa 
Olimpia". Cîștigătorii 

tineret : (1 000 m) ;
K 2 :

I. Corneenco 
fete (500 m) : K 1 :

Ghebaur (Ol.), K2: Olim-
(M. Bădica — M. Stoica), 

Dinamo, juniori II : CI: 
Dumitru (Din.), K 1 : I. 
(Din.), K2 : Dinamo (M. San- 

R. Huțan), K4 : Dinamo, K4 
— fete : C.S. Școlar. In clasamentul 
pe echipe primul loc a revenit spor
tivilor de la Dinamo, urmați de Olim
pia, C.S. Școlar, Școala sportivă 
nr. 2, Steaua, Rapid etc.

începe campionatul 
MUIU DE DIRT-TRACK. Prima 
etapă a campionatului republican de 
dirt-track, ediția 1976, va avea loc

miine pe pista stadionului Metalul 
din Capitală. $i-au anunțat participa
rea alergători de categoria A ți B din 
Brăila, Sibiu, Arad și București. Pri
mul start se va do la ora 16,30.
POIO ,N CEA DE A II A ETAPA

a Diviziei A (seria B) 
s-au înregistrat următoarele rezultate: 
Școlarul București — Politehnica Cluj- 
Napoca 3-3 (1—1, 0—0, 0—0, 2—2). Au 
marcat Sorescu, Boga, Chivăran ($c), 
respectiv, Sebestyen 2, . .
Mureșul Tg. Mureș — Progresul Ora
dea 5-8 (0—2, 1—2, 1—2, 3—2). Rea
lizatori : Lucaci 2, Szorvadi 2, Petelei 
(M), respectiv, Garofianu 3, Ungurea- 
nu 2, Vidican, Băjenaru, Frățilă ; 
Rapid Arad — Industria linei 
șonra 12—3 (2—0, 2—0, 
Cele mai 
Adoc 3.

TENIS

V. Pop ;

. 3-2,
multe, goluri : Lesay

Timi-
5-1).

4 si

„tot 
Capi- 
Iniție-

LA CLUBUL 
ÎNAINTE" din 

tolă se organizează cursuri de 
re pentru copii în vîrstă de 6—15 ani. 
înscrieri se pot face zilnic, la 
din Bd. Dr. Marinescu nr. 2. 
clubul de tenis de la Ștrandul 
tului din Capitală a început o 
sântă competiție de dublu.
VOLEI PE STADIONUL „VOIN

ȚA" din Capitală vor 
avea loc, azi după amiaza, două me
ciuri feminine organizate în întîmpî- 
narea Congresului UCECOM. Progra
mul : ora 15,15 I.T.B. — C.P.B. ; ora 
16.30 Olimpia — Voința.

sediul 
• La 
tinere- 
intere-

LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
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A.
940 
Tg. 
Tg.

PUBLITURISM

EXCURSII, ODIHNA, CURA BALNEARA
• în lunile mal șî iunie, OFICIILE JUDEȚENE DE 

TURISM din întreaga țară și ÎNTREPRINDEREA DE TU
RISM, HOTELURI ȘI RESTAURANTE DIN BUCUREȘTI 
organizează pentru dv. un variat program de excursii in 
principalele zone turistice ale țării, în stațiunile montane 
și pe litoralul Mării Negre.

• La sediile OFICIILOR JUDEȚENE DE TURISM și 
la FILIALELE ÎNTREPRINDERII DE TURISM, HOTE
LURI ȘI RESTAURANTE BUCUREȘTI vă puteți procura 
bilete pentru odihnă sau cură balneară, la munte sau 
la mare.

Se acordă reducere 'de 60% la tariful de transport 
pe C.F.R.
(9932)

CONCURSULUI
DIN 23 MAI 1976

(13 rezultate) 1 
,DA-

CIȘTIGURILE 
PRONOSPORT

Categoria 1 : ______
variantă 10% — autoturism .. 
CIA 1300“, obținut de CONSTAN
TIN N. JIGAU din Moinești-Ba- 
cău, care a mal realizat șl o 
suită de 43 de cîștlguri de alte 
categorii. REPORT : 28.536 lei ;

Categoria 2 : (12 rezultate) 17,50 
variante a 6.757 lei ;

Categoria 3 : (11 rezultate)
363,95 variante a 487 lei.
NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA

gere o excursie în IUGOSLAVIA, 
sau în GRECIA, sau tn URSS 
(2 locuri), sau tn R.D.G. (2 
locuri) și diferența în numerar ; 
cat. 3 : ’----------------- -----------
Cat. 4 : 
Cat. 5: 
Cat. 6:

FAZA
variante a 4 829 lei ;
96,05 variante a 1149 lei ; Cat. 
D : 4 212,65 variante a 60 lei.

19,05 variante a 5.275 lei ; 
59,35 variante a 1.693 iei; 
182,40 variante a 551 lei; 
6.212.95 variante a 40 lei.
a Ii-a ; Cat. B :

Cat.
22.85 

C :

I
I
I

PRONOEXPRES DIN 26 
MAI 1976 

general de 
lei din

REZULTATELE CONCURSULUI
PRONOSPORT DIN 26 MAI 1976

I

TIMIȘOARA, 26 (prin telefon)
Atmosferă de mare derby, 

aici, în orașul de pe malurile 
Begăi. Așteptările publicului 
spectator (atingînd o cifră re
cord), păreau să fie împlinite, 
mai ales după modul în care se 
desfășuraseră ostilitățile în pri
ma parte a întîlninii. Au fost, 
intr-adevăr. 45 de minute de 
fotbal bun, în general echilibrat 
și, in ciuda dîrzeniei cu care 
ambele echipe și-au apărat șan
sele, destul de corect. Steaua a 
combinat frumos, dar s-a arătat 
ineficace ; „Poli" s-a dovedit 
ceva mai bine organizată în 
cîmp, a avut cîteva situații bune 
de gol (Anghel min. 3 și min. 
6 ; Păltinisan — bară în min. 
21) și a deschis scorul în min. 
41, prin COTEC, care a benefi
ciat de o pasă excelentă a lui... 
Smarandachc.

Și la începutul reprizei se
cunde, jocul a curs în nota de 
interes șt de satisfacție a gaz
delor. A venit însă minutul 57, 
cînd, la o pătrundere în careu 
a Iui Troi, arbitrul Tr. Moarcăș 
a apreciat greșii atacul de depo
sedare asupra atacantului bucu- 
reștean ca neregulamentar și a 
dictat lovitură de la 11 m, pe 
care VIGU a transformat-o și... 
1—1. Din acest moment, jocul 
a pierdut vizibil din acurateță, 
a devenit mai confuz și a fost 
presărat cu acte de nesportivi- 
tate. Steaua, ceva mai calmă, a

„GALOP DE
Stadion ,.Republicii" ; teren 

bun ; timp înnorat ; spectatori 
— aproximativ 1 000. Au mar
cat : M. SANDU (min. 12, 24, 
54, 59), RADULESCU (min. 
66), BELDEANU (min. 74), 
GROSU (min. 50, 76) și ROȘU 
(min. 85).Raport de cornere : 
8—1. Raportul șuturilor la 
poarta : 25—9 (pe spațiul
porții : 13-4).

SPORTUL STUDENȚESC î 
RÂDUCANU — Petreanu, Ciu- 
garin, Grigore, MANEA — MA- 
RICA (min. 71 Cassai), Cazan, 
O. IONESCU — GROSU, M. 
SANDU (min. 79 Roșu), RA
DULESCU.

F.C.M. REȘIȚA : Filip (min. 
54 Constantin) — Ologeanu, 
Kiss, Herqane, Boțonea — 
GABEL, Căprioru, Beldeanu — 
Atodiresei, Tănase (min. 67 
Chivu), FLOREA.

A arbitrat : I. Chilibar (Pi
tești) ; la linie : Al. Ghigea 
șl M. Feciorescu (ambii din 
Bacău).

Cartonașe galbene : CIUGA- 
RIN

Trofeul Petschovschi : 10
La tineret-speranțe : 3—0

(2-0)

Așa poate fi calificată evolu- 
țiia și neta victorie a echipei 
antrenată de cuplul de tehni
cieni Angelo Niculescu — Ion 
Voica. Pe teren, practic, a fost 
doar o singură formație, care, 
cu plusul de valoare și de teh
nicitate de necontestat, și-a ma
nevrat adversarul cum a dorit, 
l-a sufocat, în final, punîndu-1 
chiar în situații jenante. Aceas
tă demonstrație de penetrație, 
la care și-a adus contribuția în
treaga formație, unii cu merite 
speciale (cum ar fi de exemplu 
Mircea Sandu, autorul a 4 go-

PUNCT PREȚIOS
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boxeaz 
lui GI 
șit, în 
vește 
înscrie

CRAIOVA, 26 (prin telefon)
Ca și în etapa trecută (în par

tida cu F. C. Constanta), Univer
sitatea a atacat viguros din start, 
a dominat cu autoritate întreaga 
primă repriză, dar acțiunile ei o- 
fensive nu au avut claritate, cele 
mai multe frîngîndu-se la margi
nea careului advers. Cămătaru 
(min. 7 și 34) și Dașcu (min. 29 
și 33) s-au aflat, totuși. In bune 
poziții, dar șuturile lor au fost 
imprecise. Lăsîndu-se dominată, 
formația din Petroșani nu a ne
glijat să și contraatace și, ori 
de cite ori a avut prilejul, ea a 
făcut-o extrem de tăios, Roznai 
(min. 27), Sălăjan (min. 33), G. 
Stan (min. 39) și Mulțescu (min. 
44) ratînd imense ocazii de gol. 
ei aflîndu-se față în fată doar 
cu portarul Purcaru.

Imediat după pauză (min. 48), 
Ia o minge ușor de respins, De- 
selnicu n-a intervenit hotă rit, 
așa cum îi este felul, și, atent, 
ROZNAI a intrat în posesia ba
lonului, șutind apoi plasat pe 
lingă portarul craiovenilor : 0—1. 
După numai opt minute specta
torii au asistat cu... sufletul la 
gură la o cursă solitară spre 
gol a aceluiași Roznai. Șutul a- 
tacantului petroșenean n-a fost, 
însă, pe măsura cursei, balonul 
trecînd mult peste poartă ! Din 
acest moment și pînă in finalul

II. Univ. cv.—Jiul Petroșani X ~ ~ .... j
1
1
1
1
1 
1

X
1
1
2

_______ , 2 
cîștlguri : 184 915 lei.

clstiguri :
586.293 leicare

I 17 8 18 43

a n-a : 32 3 io

TRAGERII EX-

Fond
1.325.490 
report

EXTRAGEREA
34 45

EXTRAGEREA
29 20

CIȘTIGURILE
CEPȚIONALE PRONOEXPRES — 
OLIMPIC DIN 16 MAI 1976

FAZA I : Cat. 1 : 1 variantă 
»% a 17.500 lei; Cat. 2 : 1,65 
variante a 15.000 lei sau la ale-

H. Rapid — „U“ Cluj-Napoca
III. F. C. Bihor — U. T. Arad
IV. A.S.A. Tg. M.—F. C, C-ta 
V. C.F.R. — F. C. Olimpia

VI. Sp. st.—F.C.M. Reșița 
VIL Sp. st.—F.C.M. Reșița 

VIII. Poli. Timiș — Steaua 
Poli. Timiș — Steaua

Be.—F. C. Argeș (p) 
Be.—F. C. Argeș (f) 
Iași — Dinamo (P) 
Iași — Dinamo (f)

IX. 
X.

XI. 
XII. 

xin.
Fond de

s. c. 
s. c. 
Poli. 
Poli.

(P) 
(I) 
(p) 
(f)

I
I
I

pârtie 
numa 
poart 
mația 
în mi 
moas 
de 11 
sat i 
craiox 
la ră



Condiția psihică

A ETAPA IAȘI, 26 (prin telefon)

hotărîtoare FEROVIARII MAI SPERĂ...

xwwwxwwwwwwxwwwwwwixwwwwwwwwwwwwwxwvaxwww

Y CU PROBLEME!
teren foarte bun ; timp excelent ; spectatori — 

u marcat : COTEC (min. 41), VIGU (min. 57, din 
. ZAMFIR (min. 64) și DEMBROVSCHI (mln. 88.
m). Raport de cornere : 6—10. Raportul șuturilor 

> spațiul porții : 8—11).
n — Mioc, Păltinișan, MEHEDINȚU, Maier (min. 
brovschi, ȘERBANOIU, COTEC - ANGHEL. Roșea,

IE — Anghellnl, Smarandoche, Same?, VIGU — 
A), Agiu, IORDĂNESCU - Trai, Râduconu, Zamfir, 
toarcă? ; la linie : C. Braun ?i H. Nicolau (toți

91ARANDACHE, ZAMFIR ; Cartonașe galbene : 
IFIR, IORDĂNESCU, ȘERBĂNOIU, MEHEDINȚU ;
10 ; la tineret-speranțe : 0—2 (0-0).

hic al ad
iat condu- 
s ZAMFIR,
* Jivan o 
esta la un 
jetul întîl- 
nuare, ac- 

spiritele 
;rul a scă-

pat jocul din mină, apelînd Ia 
compensații, la cartonașe galbe
ne și la eliminarea a doi jucă
tori de la Steaua (Smarandache 
min. 70 și Zamfir min. 85). în 
aceste condiții, oaspeții au făcut 
totul pentru a menține rezulta
tul. Ofensiva studenților timi
șoreni a devenit tot mai insis
tentă și eforturile acestora au 
fost răsplătite printr-un gol ob
ținut cu 2 minute inainie de fi
nalul partidei de către DEM
BROVSCHI. dintr-o lovitură de 
la 11 m, acordată după aceleași 
criterii sau lipsă de criterii, ca 
și penalty-ul împotriva gazde
lor.

Mihai IONESCU

POLITEHNICA IAȘI 0E2
DINAMO EES
Ieșenii au dorit cu orice preț 

victoria. Dinamo — la start — 
părea să aibă starea de spirit 
a unei echipe mulțumite cu un 
joc egal. Din acest raport psihic 
s-a conturat întreg jocul. Ieșenii 
au manifestat o nervozitate ex
cesivă, în timp ce Dinamo a 
fQlosit tactica „șahului etern", 
cu o degajare care a determinat 
o și mai accentuată crispare în 
tabăra gazdelor. Echipa lui Ilie 
Oană s-a năpustit asupra porții 
adverse, dar resursele ei fizice 
pentru un asmenea forcing s-au 
redus 
parte 
atîtea 
rioade 
reprizelor. Ieșenii au trimis ba
loane nenumărate, cu boltă, 
spre careul advers. în replică, 
apărarea imediată dinamovistă, 
compusă din patru fundași in
ternaționali, la care s-a adăugat 
și Sătmăreanu II. într-o remar
cabilă condiție fizică, a „tăiat" 
cu ușurință acțiunile ofensive 
ale gazdelor, eulegînd 
ioanele captive", pe 
recondiționat simplu 
servindu-le celorlalți 
dispuși cu destulă inventivitate 
in marea zonă liberă a terenu
lui. Cele mai multe dintre min
gile „produse" de apărare au 
fost prelucrate pe filiera Custov 
— Nunweiller — Lucescu, aceș
tia fiind servanții lui Vrîncea- 
nu, înfipt în coasta stoperilor 
ieșeni. Golul victoriei a fost 
realizat dintr-o asemenea acțiu
ne. Dobrău a deposedat cu ușu
rință, a prelungit la Custov, a

la 7—8 minute în prima 
a jocului și la cam tot 
după pauză, ambele pe- 
situîndu-se la începutul

toate „ba- 
care le-a 
și direct, 

jucători.

Stadion ,,23 August" ; teren 
bun; timp frumos; spectatori 
— aproximativ 20.000. A mar
cat : VRÎNCEANU (min. 35). 
Raport de cornere : 11—4. Ra
portul șuturilor la poartă : 
9—4 (pe spațiul porții : 3—2).

POLITEHNICA IAȘI : Costaș
— SOFIAN, Dinu, Unchiaș, 
Ciocîrlan — Romilâ, Simionov 
(min. 80 Ciobanu), SIMIONAȘ
— D. lonescu, Dănilă, Nem- 
țeanu (min. 36 Costea).

DINAMO : Ștefan — CHE- 
RAN, G. Sandu, DOBRAU, 
Lucuță — Nunweiller, SĂTMĂ
REANU II, CUSTOV, D. Geor
gescu - LUCESCU, VRIN- 
CEANU.

A arbitrat ; I. Rus; la linie: 
A. Silaghi (ambii din Tg. Mu
re?) șî N. Barna (Tirnăveni).

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

(0-0).

urmat o pasă lungă, spre trio-ul 
Dinu — VRÎNCEANU — Un- 
chiaș, stoperii ieșeni s-au lăsat 
surprinși și tinărul vîrf dinamo- 
vist a înscris nestingherit. O 
victorie' clară, la capătul unei 
partide in care Politehnica a 
lăsat impresia că e o echipă 
paralizată de sarcina pe care 
și-a propus-o.

loan CHIRILA

I

KUJ

CLUJ-NAPOCA, 26 (prin telefon)
Așteptată de un oraș întreg cu 

un mare interes, partida a satis
făcut așteptările, dar unui ochi 
lucid, acum, în euforia victoriei, 
nu-i poate scăpa faptul că apă
rarea formației oaspete a greșit 
flagrant la cîteva goluri (antre
norul Gh. Ola ridica la patru ci
fra golurilor înscrise în urma 
unor astfel de greșeli), iar la 
unul dintre golurile lui Adam (cel 
din min. 44) avem dubii privind 
poziția de ofsaid a înaintașului 
clujean. Nu este mai puțin ade
vărat, însă, că C.F.R.-ul a dorit 
victoria, a luptat pentru ea și 
oricum a meritat-o, cu toate că 
scorul ni se pare exagerat.

La primul atac al feroviarilor, 
în urma unei lovituri libere, apă
rarea sătmăreană comite prima 
gafă, care se soldează cu auto
golul lui KNOBLAU. Este de-a- 
bia minutul 4. Partida este foar
te crîncenă, în aceste momente 
echipele par a fi de forțe egale 
și IANCU reușește egalarea, după 
o minge excelent lucrată de 
V. Mureșan. Miza partidei este 
foarte mare, dar din fericire ner
vii jucătorilor sînt temperați și 
nu se înregistrează faulturi gro
solane. în schimb, calitatea jo
cului este destul de modestă, se 
fac multe greșeli de tehnică in
dividuală. Antrenorul Rădulescu 
are fericita inspirație de a intro
duce în teren mai întîi pe Adam 
și apoi pe Moga. jucători care 
vor puncta decisiv. Astfel, în

Stadion C.F.R. ; teren exce
lent ; timp înnorat, dar foarte 
bun pentru fotbal ; spectatori
— aproximativ 12 000. Au mar
cat : KNOBLAU (min. 4 - 
autogol), ADAM (min. 44 și 
52), MOGA (min. 65), BOCA 
(min. 70), respectiv IANCU 
(min. 13). Raport de cornere: 
6—4. Raportul șuturilor la 
poartă : 17-8 (pe spațiul por
ții : 8-5).

C.F.R. : BUDUȘAN — L. 
Mihai, Szoke, Ciocan, Lupu — 
BOCA, M. BRETAN, Vișan — 
H. Popa 35 ADAM),
Gostilean 65 MOGA),
Țegean.

F. C. OLIMPIA : Pusztai — 
Filip, CONDRUC, Knoblau, 
Bocșa - V. MUREȘAN (min. 
65 Varga), Bathori II, Kaizer
— Lucaci (min. 53 Helvei), 
IANCU, Both.

A arbitrat : Fr. Coloși ; la 
linie: I. Dancu și V. Măndescu 
(toți din București).

Trofeul Petschovschi :
La 

(0-0).
tineret-speranțe :

9.
1—0

ADAM înscrie primul 
după ce Țegean șutase

min. 44, 
său gol, . „ , „ __
la poartă, tot el mărește scorul 
In min. 52, pentru ca MOGA, Ia 
primul contact cu balonul <le 
cînd a intrat în teren, să-și adu
că si ci contribuția la proporțiile 
scorului. In min. 70, BOCA sta
bilește scorul final : 5—1. Aproa
pe la fiecare dintre aceste go
luri, portarul Pusztai a greșit 
decisiv.

Mircea TUDORAN

1 fost po- 
jrmanentei 
bucurește- 
plici neaș- 
țenilor. 
rcat golu- 
in. 12) — 
— șuiează 
lin careul 
nil Filip : 
linute mai 
Lrmează o
M. SAN- 
ează sco- 
nea (min. 
K înscrie 
o; Rădu- 
încime pe 
„nouarul" 
Ia 16 ni. 

nea (min. 
:e și M. 
archează : 
rîndul Iui 

de pe 
JULESCU 

golul dc 
iste reali, 
din lovi- 

m : 6—1 : 
itrează de 
Constantin 
picioarele 

în sfir
on îl ser- 
|ȘU, care 
■nț : 8—1. 
fmin. 20, 
11 m pe 
rat.
RESCU

V

0 VICTORIE MAI UȘOARĂ DECÎT AȘTEPTĂRILE
> >.

Stadion F. C. Bihor ; teren 
excelent ; timp frumos ; spec
tatori 
Au

— aproximativ 12 000. 
marcat : GHERGHELI
5 și 31), GEORGESCU 
14 ,■ -----------------
75), respectiv

40). Raport 
Raportul 

i : 20—9
: 11—4).

C. BIHOR :
E.

și 85), FLORESCU 
COLNIC 

de cornere : 
șuturilor la 
(pe spațiul

7—3. 
poartă 
porții :

F, “
Nicolae, E. Naghi, Lucaci, 
POPOVICI — NAOM, M. Ma
rian, AL. NAGHI (min. 61 Mu
reșan) — Ghergheli (min. 70 
Agud), FLORESCU, GEOR
GESCU.

U.T.A. : Iorgulescu — Birâu, 
Pojoni, KUKLA, Gali — Do
mide, Schepp, Broșovschi (min 
83 Cocoș) — Cura, Colnic 
(min. 70 Axente), GIURGIU.

A arbitrat : R. Stîncan ; la 
linie : S. Stăncescu și I. Puia 
(toți din București).

Trofeu! Petschovschi 
La tineret-speranțe 

(2-0).

Albu P.

9.
6-1

PETI

ORADEA, 26 (prin telefon)
Ambele tabere manifestau 

mare teamă pentru întîlnirea 
az). Justificată la arădeni prin 
situația lor foarte grea din cla
sament, admisibilă si la orădeni, 
pe care o victorie în partida cu 
U.T.A. îi scutea de multe emoții 
pentru ultimele lungimi ale cam
pionatului. învingătorul a fost 
decis mult mai repede decît se 
credea, pentru că după un sfert 
de oră gazdele aveau deja un 
avantaj de 2 goluri, realizate de 
GHERGHELI (min. 6), care a 
reluat mingea venită pe traseul 
Popovici — Florescu — Georges
cu, și (în min. 15) de GEORGES
CU, care a profitat de inexacti-

o 
de

il foor- 
spec- 

25 000.

ÎCARU 
inescu, 
Salaci, 
Cămă- 
:u II),

I a s. aimn 3(2)
F.C. CONSTANTA 0(b)

Leca, 
— G. 
ȚESCU 
itolca) 
lin. 85

lescu ; 
și Gr. 

jrești). 
ȘTEFA-

9.
5—0

desfășura 
ens, spre 
resc, lor
ii egaleze, 
alt o fru- 

careulul 
a s-a lă- 
l dreapta 
rnic, jos, 
le dreap- 
el : 1—1.
IESCU

TG. MUREȘ, 26 (prin telefon)
Au fast suficiente numai trei 

minute (37, 38 și 39) pentru ca 
soarta partidei de la Tg. Mureș 
să fie pecetluită. Dacă pină a- 
tunci formația gazdă nu a reu
șit să găsească culoare de pă
trundere printre fundașii con- 
stănțeni, bine grupați în defen
sivă, care au aplicat un marcaj 
strict în zonă. Dar. în min. 37, 
NAGHI a prelungit din apro
piere balonul in plasă la un șut 
al Iui Fazekaș, reușind deschi
derea scorului. Abia repusă min
gea la centru de oaspeți și iată 
că mureșenii își măresc avan
tajul. Deci, dună aproximativ 
un minut, Fazekaș a efectuat 
o cursă pe partea dreaptă, 1- 
depășit pe Gătej și fundașul 
consiănțcan, nemaigăsind altă 
soluție, l-a faultat in suprafața 
de pedeapsă. Penaltyul a fost 
executat impecabil de SZOLOȘI 
și tabela de marcaj a indicat 
scorul de 2—0 pentru A.S.A. 
Din nou, peste un minut, este

l-a

F. C. BIHOR 5(3)
U. T, A. 1(1)

tățile defensivei adverse, Ia o 
cenlrare a lui Al. Naghi, si a 
înscris, cu capul, peste Iorgules
cu : 2—0. Arădenii ripostează cu 
multă convingere, dar acțiunile 
lor se sting In preajma careului 
de 16 m advers. In schimb, gaz
dele apasă iarăși pe accelerator 
șl iși măresc avantajul (min. 30) 
prin GHERGHELI, gol la care și 
Iorgulescu are o parte de vină : 
3—0. După două situații ale oas
peților (min. 31 — Broșovschl și 
min. 33 — Domide), a urmat o 
nouă perioadă de dominare a e- 
levilor lui Robert Cosmoc și 
Gheorghe Stalcu, dar el nu mai 
concretizează pină la pauză. In 

dintre 
șl de- 

prin 
capul, 
(min.

schimb oaspeții, la una 
puținele lor acțiuni rapide 
dse, reduc din handicap 
COLNIC care înscrie3 
la o 
40).

Mal mult de Jumătate__ ___
doua repriză vom vedea o par
tidă destul de anostă, dovada 
fiind că prima acțiune cu ade
vărat periculoasă se înregistrează 
în min. 74, cînd Florescu a șu
tat peste poartă după o Ingeni
oasă Infiltrare în dispozitivul ad
vers. Va urma un sprint al F.C. 
Bihor, materializat prin două 
goluri : în min. 75 — FLORESCU, 
după o cursă spectaculoasă a 
debutantului Mureșan, apariție 
promițătoare în „ll“-le gazdelor 
(4—1), si în min. 84 — la un cor
ner executat ' 
recentrat și 
mis mingea, 
5—1.

J, cu 
centrare a lui Cura

din a

de Agud, Naom a
GEORGESCU a tri- 
cu capul, In plasă :

Eftimie IONESCU

Stadion „23 August- ;
mativ 10 000. A marcat ___ ,..........r. ___ ___ ______
4—2. Raportul șuturilor la poartă : 17—9 (pe spațiul porții : 4—3).

RAPID : Ioniță — Pop, FI. Marin, Grigoraș, AD. DUMITRU — Șutru 
(min. 46 Petcu), ANGELESCU — Leșeanu, M. Stelian, Rontea (min. 63 
Bartales), MANEA.

„U- CLUJ-NAPOCA : Lăzăreanu — PORATCHI, PEXA, Anco, Ciocan 
— Bichescu (min. 63 Dumitrescu), COZAREC, Batocliu — Luchescu, 
Coca, Vesa.

A arbitrat : T. Andrei ; la linie : I. Banciu și 
Sibiu).

Trofeul Petschovschi : 7 ; la tineret-speranțe : 3—0

teren bun ; timp frumos ; spectatori — aproxi- 
: ANGELESCU (min. 4). Raport de cornere :

Pentru Rapid, meciul avea o 
importanță deosebită și emoția 
n-a putut fi evitată, paralizînd 
parcă picioarele jucătorilor. Pe 
de altă parte, Universitatea, ne- 
avînd ce pierde, a jucat rela
xat. fără precipitare, fără dis
perare. Dar și în aceste condiții 
evoluția giuleștenilor a fost sub 
așteptări. Rapid a obținut pină 
la urmă victoria — meritată, 
după ocaziile avute — grație 
golului înscris de ANGELESCU 
(în minutul 4), care, la o lovi
tură liberă, a fost singurul care

BACĂU, 26 (prin telefon)
Joc plăcut, la care și-au adus 

contribuția ambele formații. 
Scorul net în favoarea gazdelor 
își are explicația în precizia 
șuturilor înaintașilor de la Sport 
Club, dar totodată și în evolu
ția 
centrali 
resimțit 
den ta t). 
ții n-au 
tarea de 
nu a avut drept de joc, iar din 
minutul 40 Dobrin s-a acciden-

mai modestă a fundașilor 
ai F.C. Argeșului (s-a 
lipsa lui Olteanu, acei- 
De remarcat că oaspe- 
putut alinia nici înain- 
bază, deoarece Radu II

TREI MINUTE DECISIVE
Stadion ,,23 August*  ; teren excelent ; timp frumos ; spectatori — 

oproximativ 12 000 Au marcat: NAGHI (min. 37), SZOLLOSZI (min. 38— 
din 11 m), HAJNAL (min. 90). Raport de cornere : 5—2. Raportul șutu
rilor la poarta : 16—7 (pe spațiul porții : 8—2).

A.S.A. : Solyom — Gllgore, SZOLLOSZI (min. 74 Kiss), ISPIR, Onuțan 
- Pîslaru, BOLONI, HAJNAL - FAZEKAȘ, Naghi, Both II (min. 8C 
Marton).

F. C. CONSTANȚA : Popa — Mustafa, Antonescu, Nistor, GĂTEJ — 
HOFFMEISTER, Constantinescu, Sâlceanu — Peniu (min. 74 Gache), 
Mărculescu (min. 66 Negoescu), TURCU.

A arbitrat : C. Dinulescu ; la linie : N. Suciu și N. Păvâlugâ (toți 
din București).

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

reducă din 
a ratat lo
pe care a 

acordată

rîndul oaspeților să 
handicap, dar Nistor 
vitura de la 11 m 
apărat-o Solyom, 
prompt de arbitru la intervenția
neregulamentară a lui Szoloși 
asupra lud Mărculescu, scăpat 
singur spre poarta formației 
locale.

La reluare jocul place foarte 
mult datorită acțiunilor desfă
șurate în viteză ale mureșenilor 
dar care nu au eficientă și în 
faza de finalizare. Spre finalul 
partidei gazdele forțează majo
rarea scorului si după ce în

min. 71 Gătej, infiltrat în atac, 
ratează din apropiere pe lingă 
poarta lui Solyom, în min. 80 
și 84 mureșenii trimit de două 
ori balonul în bară pnin Hajnal 
și Fazekas. In ultimul minut al 
partidei, în urma unei acțiuni 
de toată frumusețea, desfășura
tă pe filiera Pîslaru—Marton 
(centrare), HAJNAL trimite de 
la 10 m în poartă. O victorie 
categorică a unei formații ma
ture, cu ci te va individualități de 
marcă.

Gheorghe NERTEA

I. Vințan (toți din

(3-0).

a sărit cu
l-a trimis, ____ ,
capul, în plasă. In rest, a fost 
o luptă încîlcită, un fotbal din 
frînturi, o întrecere limpezită 
doar pe alocuri de acțiunile lui 
Manea și de șarjele clujenilor. 
Am asistat la un meci marcat 
destul de des de greșeli pue
rile, la care s-au adăugat și 
cele de arbitraj (unele au ener
vat o parte din public, devenit 
subiectiv și protestatar la mai 
toate deciziile lui T. Andrei), 
în min. 34, Manea a fost trîn-

decizie la balon și 
dc la 6 metri, cu

tit în careu, dar arbitrul n-a 
acordat firescul penalty, așa 
cum nu avea s-o facă nici în 
min. 60, cînd, după o gafă a 
lui Ioniță, Pop a pus mina pe 
minge în suprafața de pe
deapsă. Cînd, în sfîr.șit, s-a dic
tat 
80, 
pra 
rin 
terii, șutind slab și dind astfel 
posibilitatea lui Lăzăreanu să 
respingă. Apoi mai trebuie a- 
mintite marile ocazii ratate de 
Bichescu (min. 6), Rontea (min. 
38), Coca (min. 43), Manea (min. 
50 și 64). Rapidiștii și-au dat 
seama, probabil, de forma lor 
precară și de periculozitatea ad
versarului și au cam tras 
timp. Au răsuflat ușurați 
cîteva secunde după min. 
cînd arbitrul, cam grăbit, 
fluierat sfîrșitul jocului.

lovitură de la 11 m (min. 
la faultul lui Cozarec asu
lui Manea) a venit FI. Ma- 
și și-a deziluzionat supor-

de 
la 

89, 
s

Constantin ALEXE

TOTUȘI, SCOR SEVER...
Stadion „23 August" ; teren foarte bun ; timp frumos ; spectatori — 

aproximativ 15 000. Au marcat : BĂLUȚA (min. 9 și 88), ȘOSU (min. 
26), CHITARU (min. 79). Raport de cornere : 7—8. Raportul șuturilor 
la poartă : 17-21 (pe spațiul porții : 11-9).

S. C. BACĂU : Ursache — Lunca, Catargiu, VOLMER, MARGASOIU - 
ȘOȘU, Duțan (min. 57 Bădin), AELENEI - Chitaru, Pană (min. 24 Pru- 
teanu), BĂLUȚĂ.

F. C. ARGEȘ : Cristian — ZAMFIR, Dumitrescu, Stan (min. 46 Simion), 
IVAN — MUSTĂȚEA, lovânescu, Bârbulescu — Radu III, DOBRIN (min. 
40 D. Popescu), Roșu.

A arbitrat : N. Cursaru ; la linie : M. Vasiliu și V. Grigorescu (toți 
din Ploiești).

Cartonașe galbene : MUSTĂȚEA ; 
speranțe : 3—0 (2—0).

tat (într-o ciocnire cu Iovănes- 
cu) la o fază ofensivă în careul 
băcăuanilor.

Băcăuanii au apăsat încă de 
la începutul partidei pe accele
rator, reușind deschiderea sco
rului in min. 9, ca urmare a 
unei frumoase faze concepute 
de Șoșu și finalizată de BALU- 
ȚA. Sport Club și-a mărit a- 
vantajul în min. 26, de data 
aceasta ȘOSU fiind acela care 
a fructificat situația favorabilă, 
el reluînd în poartă balonul de
viat de portarul Cristian la șu
tul lui Aelenei. Evoluția piteș- 
tenilor s-a situat, totuși, la un 
bun nivel în primele 45 de mi
nute, ei trimițînd de -două ori 
balonul în bară (Dobrin min. 
13 și Roșu min. 30), iar Roșu

Trofeul Petschovschi : 9 ; la tineret-

(min. 37) irosind din apropiere 
posibilitatea de a reduce din di
ferență.

După pauză, jocul s-a menți
nut echilibrat în majoritatea 
timpului. După ce Roșu (min. 
49) și D. Popescu (min. 54) au 
ratat din poziții favorabile, 
Margasoiu (min. 56) și mal ales 
Volmer (min. 66, a ratat un 11 
m acordat la un henț comis în 
careu de Dumitrescu) au irosit 
și ei alte situații de a majora 
scorul. în partea finală, acțiu
nile ofensive 
s-au dovedit 
mai eficace, 
RU (min. 79) 
88) finalizînd

ale echipei locale 
mai insistente și 

înaintașii CHITA- 
și BALUTA (min. 
două dintre ele.

Pompiliu VINTILA

ACTUAL ITATI • ACTUALITĂȚI • ACTUALITĂȚI
acordîndu-i drept de joc cu 
începere de la 25 mai a.c.

• EXCURSIE LA MIJA. 
Cu prilejul meciului care va 
avea loc duminică 30 mai la 
Mija, între echipa locală Me
talul si Progresul București, 
se organizează o excursie 
pentru suporterii clubului din 
Capitală. înscrierile se pri
mesc astăzi și mîine, între 
orele 7—15 și 17—20, la sediul 
clubului Progresul, din str. Dr. 
Staicovici 42.

------- - - - - - — -

• COMISIA DE DISCIPLI
NA A F.R.F., luînd în discu
ție cazul jucătorului Sătmă
reanu II (Dinamo), care a e- 
fectuat cea mai mare parte a 
suspendării ce i-a fost dictată 
(aceasta urma să expire la 11 
iunie), a hotărît — ținînd sea
ma și de buna comportare 
care a avut-o în acest timp 
club, unde s-a antrenat 
deosebită conștiinciozitate 
să-i reducă sancțiunea dată,

pe 
la 
cu



SPORTIVI ROMÂNI PESTE HOTARE
REPREZENTATIVA 

ROMÂNIEI DEBUTEAZĂ 
ASTĂZI ÎN TURNEUL 

DE HANDBAL FEMININ 
DIN R.D. GERMANĂ

Tradiționalul turneu inter
național de handbal feminin, 
organizat în fiecare an de fe
derația de specialitate din 
R.D. Germană, reunește la 
startul actualei ediții forma
țiile României, U.R.S.S., Ceho
slovaciei, Norvegiei și R.D. 
Germane (cu două echipe).

întrecerile se vor desfășura 
in localitățile Neubrandenburg 
și Waren, echipele participan
te fiind împărțite pe două se
rii astfel i Sera I : Cehoslova
cia, U.R.S.S. și R.D. Germană 
II ; Seria a II-a : România, 
Norvegia și R.D. Germană I.

Ieri, în prima zi a turneului, 
s-au disputat jocurile R.D. 
Germană II — U.R.S.S. și 
R.D. Germană I — Norvegia, 
dar din cauza orei tîrzii la 
care au fost programate nu 
am putut intra în posesia rezul
tatelor. Reprezentativa Româ
niei urmează să susțină pri
mul joc astă-seară, evoluînd 
in compania deținătoarei titlu
lui mondial, echipa R.D. Ger
mane. Al doilea joc al zilei va 
fi cel dintre R.D. Germană II 
și Cehoslovacia.

DOUĂ VICTORII 
ALE ROMÂNIEI 

LA C.E. DE BASCHET 
GRUPA 8-13

CLERMONT-FERRAND, 2« 
(prin telefon). Evoluînd în ca
drul grupei 8—13 a campiona
tului european de baschet fe
minin, reprezentativa Româ
niei a repurtat două succese la 
scoruri categorice : 81—57 (48— 
25) cu Olanda și 71—54 (40—32) 
cu R.F. Germania. Cele mai 
multe puncte au fost înscrise 
de Pîrșu 20, Giurea 17, Simio- 
nescu 16 în prima partidă, 
Gugiu și Mihalic cîte 14, An- 
dreescu 12 în a doua.

Alte rezultate din grupa 
8—13 : R.F. Germania — Spa
nia 50—41 (23—26), Ungaria — 
Olanda 73—65 (după prelungiri), 
Spania — Belgia 73—51 (37—22), 
Ungaria — Belgia 87—57 
(38—30). Formația română mai 
are de jucat cu Ungaria (joi, 
într-o întîlnire decisivă pentru 
ocuparea locului I în grupă) 
și cu Spania (sîmbătă).

în grupa pentru locurile 
I—7 s-au înregistrat următoa
rele rezultate : Cehoslovacia
— Bulgaria 67—48, Cehoslova
cia — Polonia 91—63 (45—30), 
Franța — Italia 58—41 (28—25)
— din echipa Italiei lipsește
Mabel Bocchi, accidentată, 
U.R.S.S. — Bulgaria 96—57 
(46—28), Bulgaria — Iugoslavia 
54—53 (25—23), U.R.S.S. — Po
lonia 95—46 (49—25), Ceho
slovacia — Franța 62—56 
(32—24), Cehoslovacia — Ita
lia 60—51 (27—27).

DUPĂ CEA DE-A 29-A EDIȚIE A „CURSEI PĂCII"

SCURTE IMPRESII LA SOSIREA
CICLIȘTITOR NOȘTRI

Ieri la amiază s-a înapoiat 
în Capitală reprezentativa de 
ciclism a României, partici
pantă la „Cursa Păcii", clasată 
în final pe locul VI. Vasile 
Teodor, Mircea Romașcanu, Eu
gen Dulgheru și ceilalți au pri
mit aprecieri pentru _ perfor
manța obținută. Satisfăcuți că 
le sînt recunoscute eforturile 
depuse de-a lungul celor a- 
proape 2 000 km, alergătorii 
noștri erau totuși afectați de 
faptul că au pierdut în penul
tima etapă poziția a 5-a, pen
tru care luptaseră 8 etape și 
pe care o meritau. Vasile Teo
dor ne spunea : „In acea etapă 
am căzut de trei ori, din cauza 
neglijentei unor rutieri din plu
ton sau neputinței lor de a 
rula în linie la viteză mare, 
și n-am putut să prind acea 
evadare care ue-ar fi consoli
dat locul V și care m-ar fi a- 
vansat în clasamentul general 
individual eu 8—10 locuri. Re
gret nespus de mult..." Mircea 
Romașcanu, debutant în această 
mare competiție, cotat printre 
animatorii ei, ne mărturisea : 
,.Eu am fost în acea evadare. 
Mai întîi, însă, un ciclist iugo
slav, care se afla în fața mea, 
s-a -rupt de pluton și am ră
mas în urmă. Am sprintat pu
ternic, îndelung și am revenit. 
Dar, imediat după ce am prins 
grupul fugarilor, ciclistul bul

Menționînd că în grupele fi
nale contează și rezultatele 
consemnate în grupele preli
minare, precizăm că în frun
tea clasamentului se află se
lecționatele U.R.S.S. și Ceho
slovaciei, neînvinse după trei 
jocuri susținute.

COMPORTARE 
FRUMOASĂ 

A CAIACIȘTILOR 
Șl CANOIȘTILOR 

LA „REGATA GAND"
Tradiționala regată interna

țională de caiac-canoe desfă
șurată la Gând (Belgia) a reu
nit la start sportivi și spor
tive din 12 țări, între care 
Italia (cu multiplu campion 
mondial Oreste Peri), Spania 
(cu echipajul de caiac-4 cam
pion al lumii), R. F. Germania, 
România. Caiaciștii și canoiștii 
români au avut o comportare 
foarte bună în cele 11 probe 
olimpice în care au luat star
tul, cîștigind patru dintre ele 
și clasîndu-se pe locurile se
cunde în alte patru. Au obți
nut victorii : Maria Nichifor — 
Nastasia Buri (K 2 fete — 500 
m), Petre Marcov — Pavel Coz- 
lov (C 2 — 500 și 1000 m), Li- 
pat Varabiev (CI — 1 000 m). 
Pe locul doi au sosit : Mihai 
Zafiu (K 1 — 500 m, după Peri), 
Lipat Varabiev (CI — 500 m), 
Maria Nichifor (K1 fete), Cos- 
lel Coșniță — Vasile Simio- 
eenco (K2 — 1 000 m).

★
La sfîrșitul acestei săptă- 

mîni mai mulți sportivi români 
vor lua startul în două regate 
internaționale. La „Regata Bran
denburg" vor concura S. Ma- 
tache, I. Ivanov, R. Filipov, 
C. Macarenco. N. Buri, M. Ni- 
chiforov, Gh. Munteanu și V. 
Serghei. La „Regata Sofia" vor 
participa Z. Susoi. A. Ștefan, 
C. Soare, G. Pamacai, D. Buri, 
FI. Petrușel, V. Denesiuc, L. Va
rabiev, P. Marcov și P. Cozlov. 
Tot la Sofia, reprezentativa de 
juniori a României va întîlni 
reprezentativa similară a Bul
gariei.

CĂLĂREȚII ROMÂNI 
ÎNVINGĂTORI 

LA NOVI SAD
Lotul reprezentativ de călă

rie (obstacole) al țării noastre 
a partioipat la tradiționalul con
curs internațional de la Novi 
Sad (Iugoslavia), alături de for
mațiile Bulgariei, Ungariei (2 
echipe) și Iugoslaviei (4 echipe). 
Cei cinai sportivi, O. Recer, 
A. Bozan, D. Velea, C. Vlad, 
N. Gheorghe, conduși de an
trenorul D. Velicu, au avut o 
comportare bună, cucerind trei 
locuri întîi în cadrul celor șase 
probe disputate. Iată rezulta
tele înregistrate : proba de du
rată : Al. Bozan cu Călin — 
locul I, O. Kecer cu Begonia — 
locul II ; proba de forță : D. 
Velea cu Sonor — locul I ;

gar lingă care ajunsesem s-a 
rupt și el. De această dată, cu 
forțele nerecuperate, n-am mai 
putut să-i ajung pe cei din 
grupul evadaților. Am învățat 
mult și sper să-mi prindă bine 
anul viitor".

Clasamentul general pe echipe 
l-am publicat in numărul trecut 
al ziarului nostru. Iată acum pri
mii 23 clasați la individual șl locu
rile ocupate de rutierii români la 
finele „Cursei Păcii" : 1. H.J. Har- 
tnilc (R.D.G.) 47 h.07:11 ; 2. S. Szoz- 
da (Polonia) la 1:37; 3. G. Lauke 
(R.D.G.) Ia 4:04 ; 4. B. Isaiev 
(U.R.S.S.) la 4:46 ; 5. T. Mytnlk 
(Polonia) la 4:52 ; 6. A. Bartonicek 
(Cehoslovacia) la 6:00 ; 7. A. Pe- 
termann (R.D.G.) la 7:08 ; 8. M. 
Nowicki (Polonia) Ia 7:43 ; 9. P. 
Galik (Cehoslovacia) la 11:09 ; 10. 
M. Hradzira (Cehoslovacia) la 
11:51 ; 11. B. Drogan (R.D.G.) la 
12:06 ; 12. W. Helvoirt (Olanda) la 
13:42 ; 13. M. Schiffner (R.D.G.) la 
14:03 ; 14. J. Kowalski (Polonia) la 
15 :43 ; 15. M. Perveev (U.R.S.S.) 
la 15:49 ; 16. MIRCEA ROMAȘCA
NU la 16:09 ; 17. D. Traikov (Bul
garia) la 19:04 ; 18. I. Schmid
(Elveția) la 22:42 ; 19. M. Tanev 
(Bulgaria) la 21:04 ; 20. I. Iordanov 
(Bulgaria) la 24:51 ; 21. P. Hansen 
(Norvegia) la 23:56 ; 22. S. Moro
zov (U.R.S.S.) la 27:28 ; 23. A. 
Gusiatnikov (U.R.S.S.) la 27:32 ;
24. T. Filipsson (Suedia) la 29:19 ;
25. N. Gorelov (U.R.S.S.) la 30:40; 
...30. Vasile Teodor la 37:15 ; ...41. 
Eugen Dulgheru ■ la 1 h.00 :27 ; 
...54. Ion Cojocaru la 1 h.24 :30 ; 
...72. Valentin ilie la 2 h.16:33 ; 
73. Teodor Drăgan la 2 h.21:19. 

proba de închidere Al. Bozan 
cu Cerbu — locul I : proba „a- 
lege-ți punctele" : Al. Bozan cu 
Călin — locul II ; echipe : 
România — locul II.
JUCĂTOARELE DE TENIS 

LA FORO ITALICO
Jucătoarele românce participă 

actualmente la campionatele in
ternaționale de tenis ale Ita
liei, care se desfășoară pe te
renurile de la „Foro Italico" 
din Roma. în primul tur, Vir
ginia Ruzici a dispus cu 6—2,
6— 3 de americanca Ruta Geru- 
laitis, iar Mariana Simionescu 
a învins-o cu 6—1, 6—2 pe com
patrioata acesteia Laura Du
pont. în turul doi al probei fe
minine, Florența Mihai a eli
minat-o cu 6—4, 4—6, 6—4 pe 
Wiesemberger (Argentina), Vir
ginia Ruzici a învins-o cu 6—3, 
4—6, 6—2 pe Iris Reidel (RFG), 
în schimb Mariana Simionescu 
a picftlut la iugoslava Mima 
Jausevec, cu 7—5, 1—6. 4—6.

în turul trei Florența Mihai 
a cîștigat la Fiorella Bonicelli 
cu 7—6, 6—0, iar Virginia Ru
zici a cedat în fața cehoslova
cei R. Marsikova cu 4—6, 6—3, 
4—6.

Alte rezultate din proba de 
simplu femei : Bonicelli (Peru) — 
O’Neill (Australia) 6—4, 6—2 ; 
Bentzer (Suedia) — Fernandez 
(Columbia) 6—4, 7—5 ; Ziegen- 
fuss (S.U.A.) — Tyler (Anglia)
7— 5, 6—3.
A. SZABO Șl B. ONODI, 

ÎNVINGĂTORI
LA TURNEUL DE JUDO 

DIN POLONIA
VARȘOVIA, 26 (Agerpres).

— La Wroclaw s-a desfășurat 
un turneu internațional de 
judo, organizat de clubul local 
„Gwardia". Printre învingăto
rii competiției s-au numărat 
și sportivii români Arpad 
Szabo și Bela Onodi, clasați 
pe primul loc la categoriile 
ușoară și, respectiv, semimij- 
locie

Iată ceilalți cîștigători : ca
tegoria mijlocie : Nitibeg (R.D. 
Germană) ; categoria semigrea: 
Rokosz (Polonia) ; categoria 
grea : Reszko (Polonia).

ÎN TURNEELE DE ȘAH
Turneul internațional de șah 

de la Vîrbas (Iugoslavia) a 
fost cîștigat de marele ma
estru iugoslav Matulovici, cu 
11 puncte din 16 posibile, ur
mat de Radulov (Bulgaria) — 
lO'/i puncte. V. Vaisman 
(România) s-a clasat pe locul 
II, cu 8‘/i puncte.

★ ,
înaintea ultimei runde, în 

turneul internațional feminin 
de șah de la Plovdiv conduce 
Borisova (Bulgaria), cu 9‘/i 
puncte, urmată de Pihailici 
(Iugoslavia) — 9 puncte și 
Gugașvili (U.R.S.S.) — 87a
puncte. Maestra româncă 
Eleonora Gogîlca se află pe 
locul 6, cu 7 puncte.

, ★
In prima rundă a turneului 

feminin de la Piotrkov Tribu- 
nalski (Polonia) Lia Bogdan a 
fost învinsă de poloneza HpI- 
roig. Alte rezultate : Karakas
— Asenova Va—Va ; Krumova
— Bojanici 1—0 ; Pytel — Fo 
jerte 1—0. Restul partidelor au 
fost întrerupte.

ATLETISM • în concursul de 
la Atlanta (Georgia) : 200 m - S. 
Williams 19,9 ; 400 m — Jennings 
45, 0; 400 mg — Moses 48,8 ; 800 m
— Tuitt 1:47,8 ; prăjină — Roberts
5,48 m ; lungime — Hamilton 8,10 
m ; 5 000 m — Buerkle 13:48,4 ;
înălțime — Barrineau — 2.18 m ; 
feminin : 100 m — Allwood 11,3 ; 
400 m — Ingram 52,8 ; 1 500 m — 
Bremser 4:17,2. O La Paris : pră
jină — Bellot 5,46 (record al Fran
ței) • La Modesto : greutate — 
Feuerbach 21,74 m ; Woods 21,63 
m ; suliță — Luke 82.42 m ; disc
— Powell 66,84 m ; triplusalt —
Butts 16,58 m ; 40q mg — Bolding 
50,8; 5 000 m — Geis 13:52,8 •
La Eugene (Oregon) : 10 ooo m 
(feminin) — Neppel 34:41,7 (cea 
mai bună performanță mondială 
aparține vest-germanel Wahlen- 
siek — 34:01,4).

baschet • La Lifcge, în med 
masculin pentru ,,Cupa Națiuni
lor", Belgia — R.F. Germania 
81—57 (49—29). Principal realiza
tor Geerts — 23 p.

CICLISM • în Turul Italiei, 
etapa a 4-a (Cefalu—Messina, 192 
km) a revenit la sprint italianului 
Francesco Moser în 4 h 57:26, iar 
cea de a 5-a (Calabria—Cosenza, 
220 km) a fost cîștigată, tot la 
sprint, de rutierul belgian Roger 
de Vlaeminck — 5 h 34:20. în cla
sament conduc, la egalitate, Vlae
minck si Moser.

FOTBAL ® „Cupa Iugoslaviei" 
a fost cucerită pentru a patra 
oară consecutiv de Hajduk Split, 
care în finală a învins cu 1—0 
(după prelungiri) echipa Dynamo 
Zagreb, prin golul înscris de 
Surjak în min. 104. • Campiona
tul Greciei a fost cîștigat de 
P.A.O.K. Salonic (49 p), urmată

AU FOST STABILITE GRUPELE TURNEULUI 
FINAL OLIMPIC BE FOTRAL

La Montreal a avut loc tragerea 
la sorți a grupelor turneului 
final olimpic de fotbal. Cele 16 
echipe finaliste au fost reparti
zate în patru grupe preliminare 
după cum urmează : GRU
PA A : Brazilia, R.D. Germa
nă, Spania, Zambia; GRUPA 
B : Mexic, Franța, Israel, 
Guatemala ; ^IRUPA C : Uru-

INCÂ 0 VICTORIE UȘOARĂ 
PENTRU CASSIUS CLAY

Richard Dunn învins prin k.o. 5
La Miinchen, In prezența a 

peste 8 000 de spectatori, s-a 
disputat meciul de box pentru 
titlul mondial la categoria 
grea dintre campionul lumii, 
americanul Cassius Clay, și 
pugilistul englez Richard 
Dunn. Meciul a început la ora 
4,15 (ora Bucureștiului), pentru 
a putea fi inclus în progra
mul televiziunii americane.

Victoria a revenit lui Cas
sius Clay prin k.o. tehnic, în 
repriza a 5-a, după ce Richard 
Dunn a fost trimis de cinci 
ori la podea.

După cum transmite cores
pondentul agenției „France 
Presse", victoria Iul Clay — 
de altfel previzibilă — a fost 
o simplă formalitate, boxerul 
englez nedînd o replică dem
nă de un șalanger la titlul 
mondial.

în vîrstă de 34 de ani, 
Cassius Clay (înălțime 1,91 m) 
s-a prezentat la acest meci 
avînd o greutate de 100 kg, 
față de cele 94 kg ale adver
sarului său.

FIȘIER
GERD BONK [R. D. Germană]

La recentele campionate eu
ropene de haltere, Gerd Bonk, 
campionul continental al 
„supergreilor4* a constituit una 
din figurile centrale ale în
trecerilor. în lupta directă cu 
valorosul sportiv bulgar Hris- 
to Placikov, dar în absența 
recordmanului lumii Vasili A- 
lekseev, Gerd Bonk s-a impus 
cu autoritate, depășind recor

în clasament de A.E.K. (44 p),
Olympiakos Pireu (41 p) și Pana- 
thinaikos (38 p) • în clasamentul 
campionatului Franței, după 35 de 
etape, conduc Nisa și Sochaux, 
cu cîte 50 p, urmate de St. Etien
ne — 48 p (două jocuri mai puțin) 
• După 8 etape în clasamentul 
campionatului U.R.S.S. conduce 
Ararat Erevan, cu 11 p.

PE SCURT 

guay, Polonia, Iran, Nigeria} 
GRUPA D : Canada, U.R.S.S., 
R.P.D. Coreeană, Ghana. Din 
fiecare grupă, pentru sfertu
rile de finală se califică pri
mele două echipe (întîlnirile 
din grupe se vor desfășura în
tre 18 și 23 iulie). Semifinalele 
se vor disputa la 27 iulie. Fi
nala este programată la 31 
iulie la Montreal după ce me
ciul pentru locul 3 va avea Joo 
la 29 iulie.

ROMÂNIA ORGANIZEAZĂ RALIUL 
FEDERAȚIEI INTERNAȚIONALE 

OE MOTOCICLISM
Organizarea „Raliului Federa

ției internaționale de motoci- 
clism- ediția 1976, ajuns la cea 
de-a 31-a ediție, a fost încre
dințată forului de specialitate 
din România. Participanții vor 
sosi în tară la 6 iulie. în stațiu
nea de pe litoral „Neptun". ur- 
mînd să se întreacă conform 
programului în decurs de două 
zile. >

„MARILE PREMIU MONACO14 
LA AUTOMOBILISM

PARIS (Agerpres). — 20 dintre 
cei mai renumiți piloți din lume 
și-au anunțat participarea la 
„Marele premiu Monaco44, cursă 
contînd pentru campionatul mon
dial de automobilism (formula 1), 
care se va desfășura în ziua de 
30 mai, la Monte Carlo, pe o dis
tanță de 258,336 km. Printre par
ticipant! se numără australianul 
Niki Lauda, brazilianul Emerson 
Fittipaldi, englezul James Hunt, 
americanul Mario Andretti si ar
gentinianul Carlo Reutmann.

HALTERE

dul mQndlal al halterofilului 
sovietic (de la 250 kg la 252,5 
kg ia „aruncat" și egalindu-1 
pe cel de la „total" cu 432,5 
kg). Intre timp însă, Vasili 
Alekseev, la campionatele 
U.R.S.S. desfășurate zilele tre
cute la Karaganda, a ajuns — 
de unul singur — în pose
sia recordului la total cu 435 
kg. Fără îndoială că la J.O. 
de la Montreal se anunță o 
luptă deosebită între valoro
sul „trio" de recordmani mon
diali : Placikov (la „smuls"), 
Bonk (la „aruncat") și Alek
seev (la „total").

Gerd Bonk și-a început ac
tivitatea sportivă ca atlet (a- 
runcător ’ 
form anțe 
aproape 
sportului 
nîndu-se 
1974, la
„Colosul4* * din orașul Karl 
Marx-Stadt — înalt de 1,87 m, 
avînd o greutate de 153 kg — 
este unul dintre candidați! la 
titlul olimpic. Elevul antreno
rului Wolfgang Schimmel s-a 
născut la 26 august 1951. este 
căsătorit, fiind de profesie lă
cătuș mecanic.

SCRIMA • La Valence, in me
ciul dintre echipele de spadă ale 
Franței și Poloniei, scrimerii po
lonezi au terminat învingători cu 
13—10

ȘAH • în „Memorialul Capa- 
blanca", la Cienfuegos, pe primul 
loc a trecut islandezul Sigurjons- 
son, cu 5 p. (din 7). Urmează : 
Gulko (U.R.S.S.) 4V2 p șl Garcia 
(Cuba) 4 p. • în turneul feminin 
de la Novgorod, după 6 runde : 
Levitina și Epstein — 5 p (1), 
Erenska 4Va p (2), Hofmann 4 p.
• Pentru a treia oară consecu
tiv campionul mondial de șah A. 
Karpov (U.R.S.S.) a primit înalta 
distincție sportivă „Oscar-Mon- 
dial“. Karpov a participat recent 
la mai multe întîlniri demonstra
tive în cîteva orașe spaniole și 
se pregătește acum pentru viitoa
rele turnee programate la Manila 
și Milano.

TENIS • Turneul de la Dtissel- 
dorf : Munoz — Dibley 6—4, 6—2 ; 
El Shaffei — Molina 6—4, 7—5 ;
Norberg — Kary 6—2, 6—1 ; Pinner 
— Andersson 6—3, 6—3 ; Proisy —

de greutate, cu per- 
de peste 18 m). De 

8 ani s-a dedicat 
cu haltere, impu

ne plan mondial în 
C.E. de la Verona, 

din

Marten 6—3, 6—3 ; Hrebec — 
Taroczy 7—6, 6—4. Tn turul 2 : 
Borg — Hutka 6—3, 6—4 ; Orantes
— Fairlie 6—1, 6—2 ; Crealy — Car
michael 6—2, 3—6, 6—3 ; Pinner*
— Machan 6—4, 6—4 ; Gisbert — 
Menon 7—6, 6—2 ; Fillol — Hrebec 
6—2, 6—1. • In turneul masculin 
al campionatelor internaționale 
ale Italiei a fost înregistrată o sur
priză : tinărul jucător cehoslovac 
Tomas Smid (ciștigătorul recen
tului turneu de la București) l-a 
eliminat cu 6—3, 6—4 pe campio
nul mexican Raul Ramirez, unul 
dintre favoriții concursului. Alte 
rezultate : Ganzabal — Bertolucci 
6—1, 6—3 ; Parun — Pasarell 6—4, 
6—4 ; Pecci — McManus 6—3, 6—2 ; 
Gerulaitis — Robinson 6—2, 6—1 ; 
Franulovici — Di Domenico 6—2, 
6—4 ; Masters — Mandarino 6—3, 
6—2 ; Dibbs — Prajeux 6—3, 5—7,
6— 3 ; Kodes — Krulewitz 6—3, 6—0;
Panatta — Warwick 3—6, 6—4,
7— 6 ; Tanner — Pilici 6—3. 6—1 ;
Barazzutti — Kirmayr 5—7, 6—3,
7—5 ; Newcombe — Kamiwazumi 
7—6, 4—4 (întrerupt din cauza în
tunericului) • După turneele 
desfășurate sâptămîna trecută, în 
clasamentul Marelui Premiu FELT 
conduce Orantes cu 145 p, urmat 
de Dibbs 80, Kary 75, Edmondson 
70, Fibak G5, Jauffret 50, Newcom
be 45, Fillol 40 etc.

VOLEI • Turneul feminin des
fășurat în mai multe orașe japo
neze s-a încheiat cu victoria re
prezentativei Japoniei, urmată *n  
clasament de formațiile U.R.S S., 
Cubei și Canadei. în ultima zi : 
U.R.S.S. — Cuba 3—1 (1.1. —9. ll. 
Japonia — Canada 3—0 (0, 11. 11 >, 
6) • în turneul masculin : Cuba
— Japonia 3—0 (14. 10, 10), Ceho
slovacia — Italia 3—0 (10. 10, 7).
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