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Turneul international de box „Centura de aur"

OPT PUGILIȘTI ROMÂNI ÎNVINGĂTORI
A căzut cortina peste ultimul 

act al turneului internațional 
de box „Centura de aur* aflat 
acum la cea de-a 6-a ediție. 
Competiția a repurtat un imens 
succes de public, dovadă fiind 
și cei aproape 8 000 de specta
tori care au făcut duminică 
dimineața neîncăpătoare incinta 
Palatului sporturilor și culturii 
din Capitală. întrecerile, care 
au început cu o săptămînă în 
urmă avînd la start pugiliști 
din 15 țări, s-au încheiat cu 
finalele de ieri, la care au fost 
prezenți sportivi din patru țări : 
România, U.R.S.S., Cuba și 
Polonia.

Alexandru Turei (stingă) il oprește din acțiune pe Remus 
Cozma cu o directă de stingă. Foto : Sigmund BAKCSY

Gala finală a început cu o 
impresionantă festivitate, în ca
drul căreia și-au luat rămas 
bun de la activitatea competi- 
țională trei maeștri ai ringului : 
Ion Alexe '(campion european 
1969, vicecampion olimpic 1972), 
Constantin Gruescu (campion 
european 1973) și Gabriel Po- 
metcu (de două ori medaliat la 
C.E.). Să mai menționăm că la 
banchetul de încheiere, tradi
ționalul trofeu de popularitate,

XzTZ ÎNVINGÎND LIDERUL, f. C. CONSTANȚA 
de fotbal RELANSEAZĂ LUPTA PENTRU TITLU!

REZULTATE TEHNICE
Univ. Craiova — Sportul stud. 1-0 (0-0)
F. C. Constanța — Dinamo 2-1 (1-1)
F. C. Argeș — Politehnica Tim. 13-0
F. C. Corvinul — S. G Bacău 2-2 (1-0)
F.C.M. Galați - Rapid 1-0 (0-0)
Progresul — Politehnica lași 0-1 (0-1)
F. C. Bihor - U.T.A. 3-1 (2-0)
F.C.M. Reșița - Jiul 2-1 (1-0)
Steaua — A.S.A. Tg. Mureș 5-0 (3-0)

ETAPA VIITOARE (1 mai)
Sportul stud. — F. G Bihor (3-0)
Rapid — Dinamo (1-3)
Politehnica lași - Politehnica Tim. (1-2)
A.S.A. Tg. Mureș — F. C. Corvinul (0-1)
Univ. Craiova — F.C.M. Reșița (2-3)
Progresul — Steaua (1-1)
S. C. Bacău — F. C. Constanța (1-2)
Jiul — F. C. Argeș (0-2)
U.T.A. — F.C.M. Galați (1-1)

CITIȚI IN PAGINILE 2—3 RELATĂRILE DE
LA MECIURILE ETAPEI A 22-A A DIVIZIEI A

CLASAMENTUL
1. DINAMO 21 11 6 4 48-24 28
2. Univ. Craiova 22 12 4 6 40-23 28
X Steaua 22 12 3 7 44-27 27
4. Jiui 22 11 3 8 37-28 25
X Politehnice Tun. 21 11 2 8 25-20 24
6. F. G Argeș 22 9 6 7 29-32 24
7. F. G Bihor 22 8 7 7 33-30 23
8. F.C.M. Reșița 22 9 4 9 30-32 22
9. A.S.A. Tg. Mureș 22 9 4 9 20-23 22

10. U.T.A. 22 8 6 8 31-41 22
11. Sportul stud. 21 > 5 8 21—17 21
IX Progresul 22 8 5 9 28-40 21
IX S. G Bacău 22 7 6 9 25-26 20
14. Politehnica Iași 22 7 5 10 27-23 19
15. Corvinul 21 6 7 8 23-30 19
16. Rapid 22 7 4 11 24-34 18
17. F. G Constanța 22 7 2 13 23-32 16
1X F.C.M. Galați 22 4 5 13 20-46 13

GOLGETERII
2ș GOLURI: D. Georgescu (Dinamo) — 3 din U m;

14 GOLURI : Dumitracbe (Jiul) — 1 din u m. 
Ghergheil (F.C Bihor) — 3 din 11 m .

Pe tabloul clștigătorilor. boxeri die U.R.S.S. și Cita
oferit de ziarul „SPORTUL*, a 
revenit concurentului Venezue
lan Armando Guevara.

în absența finalei la catego
ria grea (ciștigată de Mircea 
Simon prin surprinzătoarea in
disponibilitate a boxerului so
vietic Igor Visoțki), meciul-ve
detă al reuniunii a devenit 
chiar prima intilnlre, cea din
tre „semimuștele* Alexandru 
Turei și Remus Cozma. Era a 
9-a lor dispută (cu un palma
res egal pină atunci). Cei doi 
micuți boxeri au rea’izat o tn- 

trecere debordantă de vitalitate, 
în care schimburile frumoase și 
rapide de lovituri nu au con
tenit pină la gongul final în 
ciuda teribilei încleștări, de-a 
lungul celor 3 reprize, cei doi 
admirabili combatanți au oferit 
publicului o strălucită demon
strație de fair-play. Pentru că 
victoria trebuia să revină unuia 
dintre ei, a fost preferată mai 
marea frecvență tn seriile „corp 
la corp* ale clujeanului Turei. 
Turei b. p. Cozma.

O rănire la arcadă a lui F>- 
redin Ibrahim a întrerupt pre
timpuriu partida sa cu brăilea- 
nul Miță Roba. un meci care se 
anunța la fel de echilibrat și 
pasionant ca și primul. După 
un studiu prelungit in prima 
repriză, în cursul căreia coc- 
stănțeanul și-a valorificat alan- 
ja, următorul rund îi găsește 
pe cei doi dezlănțuiți, intr-o 
indirjită luptă pentru in ty etate. 
Din păcate, la un schimb de 
contre, adversarii se rănesc re
ciproc la arcade, dar Ibrahim 
singerează mai abundent. Și
astfel, o ultimă repriză care se 
anunța promițătoare pe plan 
spectacular, ia sfîrșit prin in
tervenția medicului care nu-1 
mal permite lui Ibrahim să 
boxeze. Niță Robu își vede nu
mele pentru a treia oară pe 
tabloul ciștigătorilor „Centurii 
de aur* la categoria muscă. 
Robu b. ab. 3 Ibrahim.

Pe linia de mare luptă și de 
larg interes s-a înscris și ftnala

Victor BANCIULESCU 
Mihai TRANCA

(Continuare tn pag. a 4-a)

~ NADIA comăneci si teodora ungureanu 
AU DOMINAT CATEGORIC ÎNTRECERILE

CLUJ-NAPOCA, 24 (prin te
lefon). Reuniunile de simbătă 
și duminică au transformat 
realmente cea de a XX-a edi
ție a Campionatelor interna
ționale de gimnastică ale Româ
niei. dotate cu trofeul „Gheor- 
ghe Moceanu*. într-o veritabi
lă întrecere de valoare euro
peană. Prin execuțiile lor de o 
rară frumusețe și de o înaltă 
ținută, cele 7 gimnaste român
ce. in frunte cu tripla campi
oană olimpică Nadia Comăneci 
și cu la fel de apreciata Teo
dora Ungureanu au ridicat 
substanțial nivelul întrecerilor. 
De altfel, in absenta unor par-

Simbătă după amiază au so
sit de la Sindelfingen (R.F.G.) 
handbaliștii din formația Steaua 
care, după cum se știe, au re
purtat un nou și prestigios suc
ces international, cucerind pri
mul loc in cea de a XVl-a 
ediție a Cupei campionilor e- 
uropeni. Așteptați la aeroportul 
Otopeni de oficialități si de 
numeroși iubitori ai handbalu
lui, sportivii și antrenorii au 
fost călduros felicitați pentru 
excelenta lor performanță.

Cu acest prilej, maestrul e- 
merit al sportului Cornel O- 
țelea, antrenor al echipei Stea
ua, ne-a declarat : „Sîntem fe
riciți că am putut contribui cu 
această performanță la sporirea 
prestigiului sportiv internațio

tenere de aceeași talie, de 
peste hotare, gimnastele ro
mânce s-au întrecut între ele, 
ocupînd toate primele 7 locuri 
ale clasamentului ! Firește, in 
centrul atenției s-a aflat duelul 
de o rară frumusețe dintre 
Nadia Comăneci și Teodora 
Ungureanu. Amîndouă s-au în
trecut In execuții de o Înaltă 
măiestrie, prezentind numeroa
se elemente noi. aplaudate În
delung de publicul care a um
plut pină la refuz tribunele 
Sălii sporturilor. Din acest ve
ritabil recital nu au lipsit, bine
înțeles. și notele de 10, Nadia 
Comăneci obținind una la para
lele, în timp ce Teodora Ungu
reanu a realizat-o la soL

Demnă de subliniat este și 
creșterea marcată de Gabi 
Gheorghiu, care s-a situat in 
imediata apropiere a celor două 
vedete, dindu-ne în acest fel o 

TEODORA UNGUREANU

nal al României socialiste. Am 
dorit din toată inima să cîș- 
tigăm, ne-am pregătit cu ma
ximum de interes și seriozitate, 
iar în finală toți componenții 
echipei au muncit pină la epu
izare. Ț.S.K.A. Moscova este o 
formație de valoare deosebită 
— să nu uităm că Uniunea So
vietică a cucerit, Ia Montreal, 
titlul olimpic la handbal — ast
fel că prestația sportivilor noș
tri a trebuit să se situeze la 
cel mai înalt nivel. De altfel, 
in C.C.E. evoluează cele mal 
bune echipe de club din lume. 
In anul celei de a XXX-a a- 
niversări a clubului nostru. 
Steaua, îi aducem în dar aceas
tă performanță!" 

nouă și mare speranță pentru 
apropiatele campionate europe
ne. De altfel, întregul lot de 
gimnaste pe care le-a aliniat 
România în acest concurs ma-

NADIA COMĂNECI
nifestă o formă foarte bună, 
rezultat al seriozității cu care 
colectivul de antrenori, condus 
de Marta și Bela Karoly, a or
ganizat și dirijat pregătirile. 
Cuvinte la fel de bune merită 
și Anca Grigoraș și Gabriela 
Trușcă, care s-au pregătit la 
cluburile lor — Dinamo Bucu
rești, și respectiv, S. C. Bacău.

Amintim in încheierea aces
tor succinte însemnări că în fi
nalele pe -aparate de duminică

Constantin MACOVE1

(Continuare în pag. a 4-a)

CINCI LUPTĂTORI ROMÂNI
REUNIREA LOTURILOR REPREZENTATIVE CIȘTIG ATORI LA ASCHAFFENBURG (R. F. G.)

Ieri s-a reunit la București 
lotul reprezentativ care, miercuri, 
pe stadionul Steaua, va întîlnl 
reprezentativa R.D. Germane în- 
tr-un meci amical, o ultimă ve
rificare înaintea partidei de la 
8 mal, de la Zagreb, cu echipa 
Iugoslaviei, din cadrul prelimi
nariilor CJVL Așa cum am anun
țat, tn lot, fată de lucătorii se
lecționați pentru partida cu 
Spania, a intervenit o singură 

modificare : în locul Iul Sameș, 
Indisponibil, a fost convocat 
Mehedinții.

Tot ieri a fost convocat la 
București șl lotul B. Mîine, la 
Bautzen, selecționata secundă a 
țării noastre va întîlnl formația 
secundă a R.D. Germane, tn a- 
cest lot. care urmează să pără
sească Bucureștlul tn cursul zilei 
de astăzi, au fost operate ur
mătoarele modificări; In locul 

Iul Dobrău, accidentat, a fost 
selecționat ciugarin iar la Manea 
(Rapid) s-a renunțat.

In sflrșit, miercuri, la Craiova, 
echipa de tineret a României va 
evolua tn compania echipei de 
tineret a R.D. Germane Compo
nenții acestui lot se reunesc șl 
ei la Craiova unde vor efectua 
și pregătirile în vederea jocului 
de miercuri.

La turneul internațional de 
lupte greco-romane de la As
chaffenburg (R.F.G.) — ultima 
competiție internațională la care 
au luat startul sportivii noștri 
fruntași Înaintea campionatelor 
europene de la Bursa (Turcia) 
— reprezentanții tării noastre au 
obținut din nou rezultate remar
cabile, coniirmînd forma bună în 
care se găsesc Cinci dintre cel 
nouă luptători români s-au cla

sat pe primul loc la categoriile 
lor : Constantin Alexandru (43 
kg), Nicu Gingă (52 kg). Ștefan 
Rusu (68 kg). Gheorghe Ciobo- 
taru (74 kg) șl Victor Dolipschl 
(+100 kg). La celelalte categorii 
au cîștlgat următorii : Mustafin 
(URSS) — 57 kg, Swierad (Polo
nia) — 62 kg, Nazarenko (URSS) 
— 82 kg, Ivasetskin (URSS) — 
90 kg șl Artiukin (URSS) — 
100 kg.



CAMPIONATE • COMPETIȚII |
Ion Hortopan și Marian 
Grigoraș pe locul 2 la 
„Cupa Dunării* la haltere

Timp de 3 zile s-au desfășurat 
la Plevna întrecerile „Cupei Du
nării" la haltere, rezervate se
niorilor. Au fost prezente repre
zentativele Bulgariei, Ungariei, 
Cehoslovaciei, României. Austri
ei, R. F. Germania șl Iugoslaviei. 
Un rezultat bun a realizat Ion 
Hortopan la cat. muscă, clasat 
al doilea cu 207,5 kg (02,5 ; 115) 
după Koszegi (Ungaria) 227,5 kg. 
Foarte bine s-a comportat ți 
Marian Grigoraș la cat. pană, 
care cu 252,5 kg (110 : 142,5) a 
obținut tot locul al doilea, după 
bulgarul Șt. Dimitrov — 260 kg.

La cat. cocoș, victoria a reve
nit lui blah (Ungaria) cu 337,5 
kg. urmat de iugoslavul Ostrcgo- 
naț — 225 kg. In umiteie cate
goriei ușoare locul 1 a revenit 
iul Janko Rusev (Bulgaria) — 
297,5 kg urmat de Varga (Unga
ria) — 285 kg.

La categoria semimijkxSe k>- 
trecerile s-au Încheiat eu o sur
priză : bulgarul Upovanskl a re
alizat 312,5 kg tavmgL.tdu-1 pe 
Stark (Ungaria) — 214 kg La 
„mijlocie" a ciștigat Bactako 
(Ungaria) cu 344 kg

La ora ctnd Închidem erbȚța 
concursul continua.
Lanț de surprize in Divizia 

A de handbal I

a

2523—2485 (3—3) o petrolul Băicoi
— Voința București 2567—2475
(4—2) a Metrom Brașov — Ra
pid București 2508—2487 (3—3)
Seria NORD • Textila Timișoara
— Voința Craiova 2371—2341 (3—3)
• Electromureș Tg. Mureș — 
Voința Tg Mureș 2588—2546 (4—2)
• Voința oradea — voința Timi
șoara 2453—2503 (2—4) a C.S.M.
Reșița — Hidromecanica Brașov 
2562—2483 (5—1) • Voința Cluj-
Napoca — U.T. Arad 2400—0 (ne- 
prezentare).

MASCULIN — seria SUD o 
Gloria București — Petrolul Te- 
leajen Ploiești 5032—5039 p d 1 
(3—3) • Olimpia București —
Constructorul Galați 5093—5092 
(1—5) 1 • Flacăra cimpina — Vo
ința București 5261—5043 (4—2) • 
Rulmentul Brașov — Rafinorul 
Pknești 5451—4986 ! (5—1) • Teh- 
aoutilaj Odorheiu Secuiesc — Da
ria Ploiești 5237—5222 (3—3) Seria 
NORD • Metalul Hunedoara — 
Voința Cluj-Napoca 5234—5199 
(3—3) • Electrica Sibiu — Elec-
tromureș Tg. Mureș 5115—5261 
(3—3) s Voința Tg. Mureș — U- 
nio Satu Mare 5113—4947 (4—2)
• Olimpia Reșița — Aurul Baia
Mare 5249—5132 (4—2) • Jiul
Petrila — Progresul Oradea 
5195—5253 (3—3).
Campionatele internațio
nale de sărituri in apă

Ediția jubiliară — a X-a — a 
earn pxma iele r internaționale de

desfășurate în condiții 
arțar-zatance remarcabile (în a- 

ș: arbitrajul ex- 
edeao la bazinul August*

* întrunit 50 de 
COEC'UTt—U Bulgaria, R. D.
Cum-< Potaut, Ungaria,
U JLS-S P Bxxnâma. Conform
preTataaBar» Bdreeerile au fost 

de : eyrezentan ții R. D. 
m» nr care au cucerit — prm 

Ascfeke fi Ulrich SchSn 
— ioex. I m u ■■baUni fi plat- 
SnA.

«pcr^ivîi români o eom- 
as avut Georgiana

urs după
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FLORENȚA MIHA1 Șl SZABOLCS BARANY 
CAMPIONI INTERNAȚIONALI DE TENIS

Două „zile pline* — câmpie— 
netele internațional de teu ale 
României au desemnat pe deți
nătorii celor cinci titluri pe anul 
în curs. Sim hâtd, prima finală, 
cea de simplu feminin, a opus 
pe cele două excelente jucătoare 
ale noastre fi vechi nvale, Virgi
nia Ruzici și Florența Mihai. La 
capătul unei partide de un ridicat 
nivel tehme și spectacular, victo
ria a rămas de partea Florenței 
Mihai, care reușește să-și învin
gă adversara — pentru prima 
oară într-o competiie în țară I 
— cu scorul de 14—4, 4—1. Din pro
gramul penultimei reuniuni s-e 
mai distins, ca spectacol și dispu
tă, semifinala de simplu bărbați 
dintre Dumitru Hârâdâu <1 Pavel 
S loz ii. Jucătorul oaspe (echipier 
al Cehoslovaciei, câștigătoare a 
„Cupei Galea* 1375) a fost con
dus cu 2—0 la seturi și părea ire
mediabil Învins, cînd reușește o 
excepțională revenire, culegind 
punct după punct. Slozil clștigă 
cu 4—6 ,0—6, 6—1, 6—1, 6—2 ! O 
partidă interesantă, puțin depre
ciată, spre final, de nervozitățile 
lui Hărădău și unele greșeli de 
arbitraj (care n-au influențat, to
tuși, rezultatul). Cealaltă semifi
nală, fără istoric : S. Barany în
vinge rapid cu 6—0, 6—1, 6—1 pe 
L Kerekeș.

Finala probei masralăre, tfispo- 
tatâ ;er. dimmeața. a râsplâtn pe 
dephn toate așteptârJe. Dm noe 
Pavei Slozil ne-a demonstrat ea- 
htâți.e sale de luptător, reușind 
sâ refacă de la 4—2 la seturi fi 
1—5 în setul trei! A cîșugat fap
te ghemuri la rtod. dommtadu-I 
pe Barany. cu multe mingi Pla
sate și ^scoase* adesea din «n- 
gh un imposibile. Srrbeies Ba
rany a rezistat, însă, tuturor a- 
sairurilor. Chiar șt la o ncuâ re
venire a îul SlcziL în setul de
cisiv. de la 4—1 ia 4—3 (break), 
tot ei a avut ultimul curtat. Sco
rul finale: : S. Barany — P. Slo- 
«fl 7—5, 6—1, 5—7, 5—6, 6—4.

Dintre cele trei finale de dublu, 
notăm frumoasa victorie a cu
plului româncelor Florența Mihai 
— Virginia Ruzici care înving pe 
Eva Szabo — Anna Nemeth (Un
garia) cu 6—4, 6—4. La masculin, 
semifinală : B. Pampulov, M. 
Pampulov — d. Hărădău, Tr. 
Marcu 7—5, 6—4 ; finala : J. Sim- 
bera, P. Slozil — B. Pampulov, 
M. Pampulov 6—0, 4—6, 6—4. Du
blu mixt, semifinale : Eva Szabo, 
S. Barany — Yvona Brzakova, P. 
Slozil, 6—4, 6—1 ; Florența Mihai, 
Th. Emm rich — Alena Kulha- 
kova, J. Simbera 4—6, 6—2. 4—2; 
finala : Szabo, Barany — Mihai, 
Emmrich 9—7, 6—4. (V. G.).

STEAUA A REALIZAT DOUA VICTORII CLARE 
IN „TURNEUL ARMATELOR PRIETENE*. LA VOLEI

Sîmbătă a început In sala Flo- 
reasca cea de a Xl-a ediție a 
tradiționalei competiții masculine 
de volei „Trofeul armatelor prie
tene". Excelenta organizare asi
gurată de clubul steaua Bucu
rești, tribunele pline și calitatea 
jocurilor prestate de echipele 
participante au contribuit la un 
debut promițător al competiției.

Reprezentanta țării noastre, e- 
chipa clubului steaua, pregătită 
de maestrul emerit al sportului 
Aurel Drăgan, și-a mulțumit nu
meroșii suporteri, reallzînd două 
victorii clare. Sîmbătă voleibaliștii 
români au întrecut pe Honved 
Budapesta cu 3—0 (10, 6, 3), ca 
urmare a unui joc variat în a- 
tac și sigur in apărare, iar ieri 
au dispus de Ț.S.K.A. Septem- 
vrisko Zname Sofia cu 3—0 (4, 
•> 8). Ambele succese au fost 
realizate în mal puțin de o oră 
de joc (55 minute și, respectiv, 
50 de minute). In formația Stelei, 
care conduce în clasamentul după

două etape, au fost utilizați : 
Petre Ionescu, Constantin Bădiță, 
Sorin Macavei, Viorel Manole, Ni- 
colae Pop, Cornel Chlfu, Aurelian 
Ion și Ioan Terbea.

Selecționata armatei sovietice a 
repurtat sîmbătă o victorie la 
limită în fața reprezentantei Ce
hoslovaciei, Dukla Trencin : 3—2 
(7, —7, 12, —4, 9), Intr-un joc 
foarte echilibrat șl de ridicat ni
vel tehnic șl spectacular. Deși în
vinsă, echipa cehoslovacă a ară
tat frumoase calități tehnice șl 
tactice, anunțîndu-se ca o adver
sară dificilă pentru Steaua. De
altfel, Dukla a reconfirmat forța 
sa In partida de ieri, în care a 
depășit net pe Honved Budapesta: 
3—0 (10, 3, 6).

Competiția continuă azi, de la 
ora 16, în sala Floreasca, fiind 
programate partidele : Dnkia 
Trencin — Ț.S.K.A. Septemvrisko 
Zname Sofia șl Selecționata ar
matei sovietice — Honved Buda
pesta. Steaua are zi liberă

DIVIZIA A

ETAPA A 22-a

O PARTIDA RATATA
în situațiile total diferite în 

care se află cele două formații, 
era de așteptat ca jocul lor să 
fie foarte disputat. Dar ce s-a 
întîmplat la Constanța a între
cut orice așteptări și meciul 
in sine a lăsat un gust amar, 
în min. 2, la o minge banală, 
la marginea terenului, aproape 
de centru, Turcu l-a accidentat 
grav pe Al. Moldovan (plagă 
mare, deschisă, la un pas de 
fractură), ceea ce a creat ten
siune în teren și a dus la o 
serie de faulturi, în replică. 
Apoi, în min. 12, LUCESCU a 
înscris, piecînd din.tr-o flagrantă 
poziție de ofsaid, în mod ne- 
permis nesemnalizată de tușie- 
nil R. Șerban, greșeală pe care 
M. Fediuc ar fi trebuit, el, s-o 
repare. Acordarea golului a 
dus la scene regretabile (Anto
nescu, Popa, Gătej și Turcu 
l-au înconjurat pe tușier, pu
blicul a aruncat cu obiecte în 
teren, printre care și o sticlă) 
și de aici jocul s-a stricat com
plet. Arbitrul a scăpat partida 
din mină (deși a intervenit,

F. G CONSTANȚA - DINAMO 2-1 (1-1)
Stadionul W1 Mai" ; teren bun ; timp închis ; spectatori, aproximativ 9 000. 

Au marcat : LUCESCU (min. 12), PENIU (min. 34), ANTONESCU (min. 57, 
din 11 m). Raport de comere : 7—7. Raportul șuturilor la poartă : 16-7 (pe 
spațiul porții : 9—5).

F.G CONSTANTA : Popa 7 — Gătej 5 (pentru durități), Antonescu 6, 
Nistor 7, Cod in 6 — Ignat 6, Mateescu 6, Dragnea 7 — Buduru 7 (min. 88 
Zamfir), Peniu 7, Turcu 4 (pentru faultul comis).

DINAMO : Ștefan 7 — Cheran 8, G. Sandu 5, Sătmăreanu II 6, Lucuțâ 5 
— Dinu 6, Custov 5, Al. Moldovan (min. 2 I. Moldovan 6) — Lucescu 7, D. 
Georgescu 6, Roz nai 5 (min. 66 Vrînceanu 5).

A arbitrat : M. Fediuc (Suceava) ; la linie : R. Șerban (Craiova)
și T. Balanovici (lași).

Cartonașe galbene : TURCU, GĂTEJ. Trofeul Petschovschi : 4. La juniori 1 
0-0.

între timp, și— sfătuitoarea 
pauză), a lăsat nesancționate o 
sumedenie de faulturi, în lanț, 
a fluierat cu întîrziere (ca și 
la 11 m), contribuind la ratarea 
partidei și creînd o stare_ ge
nerală de 
Constanța 
ansamblu, 
terenului,
atac (fapt exprimat ți de ra
portul șuturilor și al ocaziilor 
de gol), dar mulți dintre eam- 
ponenții săi au jucat dur, chiar 
la intimidare. Dinamo a prestat

nemulțumire. F. C. 
a fost mai bună, in 
a dominat centrul 

a fost mai activă in

VICTORIE CU „SENATORII DE DREPT" PE TUȘĂ!
PROGRESUL - POLITEHNICA IAȘI 0-1 (0-1)

Stadionul Republicii : teren bun ; timp frumos la începutul meciului, apoi 
ptoc.e >i din nou soare k> sfințit ; spectatori, aproximativ 3 000. A mor cot : 
DANiLA (min. 14). Raport da camere : 3-2. Raportai șuturilor Ia poarta : 
7—10 (p« spațiul porții : 2—^.

PROGRESUL : Tichtgiu 7 — Sâtmâreanu I 5, Moraru 5, Grama 5, Gh. Șto- 
tae 6 — D. Ștefan 5 (min. 46 Nignea 4), latan 4, lorguiescu 4 — Sandu Ion 
4, Teri 4, Apostol 6.

POLITEHNICA : Bucu 7 - Murejan 6, Anton 8, Ursu 7, Clocîrlan 7 — Ro- 
mîlc 8. Șerbânicâ 4. Simionaț 4 - Florean 7, Dânilâ 8, Cemescu 4 (min. 
47 Doru Ionescu 6).

A arbtaot : Q Scitayyi (Baia Mare) ★ ★ ★ ; ta linie : G Finm (Brâila) 
fi C (Brașov).

CMmayo palbene : DANILA. IORGULESCU. Trofeul Petschovschi : K La 
: 7-1 (2-1).

un joc slab, nesigur în apărare 
(excepție Cheran), dezlînat la 
mijloc, palid în atac (excepție 
unele acțiuni ale lui Luce seu). 
F. C. Constanța și-a apropriat 
victoria prin golurile lui PENIU 
(min. 34 : excelentă combina
ție Antonescu—Buduru—Peniu, 
care, cu spatele la poartă, a 
înscris cu capul, sus, la colț) 
si ANTONESCU (min. 57 : oare 
a transformat excelent pe- 
nalty-ul acordat la faultul co
mis în careu asupra lui Budu
ru). Au mai fost ocazii mari de 
gol (Dinu — min. 48, Buduru 
— min. 73 și 75, ultima oară a 
trimis mingea in bară), dar ele 
au pălit in 
de gesturi 
de arbitraj, 
loc, au dus
cu puține momente de fotbal 
mal bun.

noianul de durități, 
nesportive și erori 
care, toate la un 
la acest meci urît,

Constantin ALEXE

Campion 
dispoziție 
cum se s] 
o apărare 
o linie me 
it cu iscus 
uni de at 
Înaintare r 
ce, gazdei 
autoritate 
publicului 
de fotbal", 
goluri, din 
ciului, de 
Formația i 
surprisă, i 
stelist, d< 
startul pa: 
să facă fa 
loc de uz 
pe defensi' 
la mijloac 
apărare ct 
a rezultat 

corect 
poartă și 
— cîteva i 
nînd și <x 
creat un 1 
ații de g 
din poziții 
Înscris de 
VIGU a t 
lovitură d 
In urma 
asupra lui 
in min. II 
cutat mag 
beră de la 
Ionul Ia i 
30, NAST. 
altare a f 
verși si> d a șutat, :

din plasi. Ia min. n, DAnllă 
este foarte aproape de gol la o 
greșeală a Iul Grama, z ‘ 
nica este mai activă, mal 
In teren țl In min. 39 
face o cursă pe extrema 
(Sătmăreanu I este foarte 
driblat), centrează Ideal

I 
I
I 
I
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I
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I 
I
I 
I
I 
I
I
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Gh.

Foliteh- 
atentă 
Dănilă 
stingă 

ușor 
_ ____ spre

Florean, aflat singur In fața lui 
Tichigiu. Dar atacantul-junior ai 
echipei antrenată de I. Oană se... 
sperie de ocazia avută si, fireș
te, ratează. După pauză greșelile 
curg șl de o parte și de alta a 
terenului. De abia In min. 67 
notăm primul șut pe poartă al 
formației bucureștene. autor... 
fundașul Gh. Ștefan ! să notăm, 
In final, două alte mari ocazii 
de majorare a scorului ratate de 
Dănilă (min. 76 și 84) sîmbătă, 
tot timpul, un „ghimpe** In coas
ta apărării bucureștenilor, ți al 
doilea șut pe poartă al Progre
sului (Apostol, In min. 27).

Mircea TUDORAN

PLANIFICAREA OASPEȚILOR
F. C. ARGEȘ - POUTEHNJCA BMI!

Stadionul „1 Moi** ; teren bun ; timp frumos-;" 
9 000. Raport de comere : 11-5. Raportul șuturilor 
spațiul porfii : 5—4).

F.C. ARGEȘ : Cristian 8 — Zamfir 7, Olteanu 7, 
bulescu 6, Cirstea 6 (min. 46 Roșu 7), lovânescu 7 ■ 
4k Dobrin 7.

POLITEHNICA : Bathori 9 — Mioc 7, Păltinișan 8, 
Vlșan 8, Loța 7, Dembrovschi 6 (min. 78 Nucă) — ; 
7), Floareș 6, Petrescu 9.

A arbitrat: N. Georgescu ♦ ★ A fr ; la linie: D 
curești) și T. Andrei (Sibiu).

Trofeul Petschovschi : 9. La juniori : 3-0 (1—0).

Tenace și realistă, echipa 
oaspete a obținut, in cele din 
urmă, rezultatul propus. Condu
cătorul ei de joc (Dembrovschi), 
nefiind într-o zi fastă, expri
marea echipei n-a avut lumini, 
nu a derutat, nu a reușit să 
șocheze. A acționat, în com
pensație, spiritul colectiv și 
puterea de mobilizare, aptitudi
nea de a face marcaj, de a 
dubla, la nevoie, coechipierul 
în faza de apărare și de a-1 
sprijini In faza de atac. „Poli**

spațiul porții : 5—4).
F.C. ARGEȘ : Crist

AU RĂMAS DOAR... PUNCTELE
N-a fost nn sieei prea specta

culos. fa pmr-a repriză. chiar, 
fotbalul a fost ta umbrâ. pentru 
câ s-a jucat nervos $: destul de 
„tare*. Obsedată de palmaresul 
In dep'^sare* al Jiului. echipa 
an trena lă de L Reinhardt a încer
cat din start să se imparA, Aa- 
n-a avut incisivitatea neresa-ă și 
nici maturitatea de a prefntimpi- 
na contraatacurile petreșenene. 
SL așa. Jiul- s-a apărat decs șt 
a reușit sâ Înscrie de douâ ori 
în primele 25 de minute. Mai ta
tii a marcat Dum.trache, dar el 
l-a împins pe fundașul Chivu, 
și arbitrul n-a acordat golul 
(min. 21) ; peste 4 minute înscrie 
Augustin, fâră ca noi sâ fi văzut 
vreun fault In atac, cum a pre
tins eon ducătorul jocului, care 
n-a validat acest gol. Puțin șo
cată psihic, echipa antrenată de 
Gh. Ene se clatină și, cu zece 
minute înainte de pauză, primește 
primul gol : Bojin n deschide pe 
Bora, urmează • fază rapidă, 
centrare spre centrul careului și 
GABEL deschide scorul, fără a 
se fi aflat ta ofsaid — cum au 
pretins oaspeții — ta momentul 
trimiterii balonului.

Pauza va calma spiritele, grație 
și intervenției prompte a obser
vatorului federal Anton Ionițâ, și 
repriza secundă ne oferă un fot
bal curat și ceva mal bun. Re- 
șițenii se desprind la două minute 
după pauză cînd GABEL prinde 
un șut bun din afara careului, 
surprinzîndu-1 pe Caval. Jiul re
duce, însă, destul de repede din 
handicap, prin „capul* plasat al 
lui DUMITRACHE (min. 56), Ia o 
centrare excelentă a laboriosului 
Bucurescu. Gazdele forțează și 
ele, ratează Tănase (min. 60), 
însă Jiul iese cu adevărat la atac 
și e la un pas de egalare prin

F.GM. REȘIȚA - JRA PETROȘANI 2-1 (1-0)

Y-™ Domnului ; teren foarte bun ; timp excelent ; spectatori, 
12 000. Au marcat : GABEL (erin. 35 48), respectiv DUMITRA-

56j. Raport de camere : 8—4. Raportul șuturilor la poarta : 15—11 
porții : 7—<).

op’oilaicîiv
CHE (min. 
(pe spațiul _ _

S W‘r**t Chhru 6, Porațchi 8, Hergane 7, Filipescu 6 - 
‘ ” Aîodiresei 4, Tâncse 6, Bojin 7 (min. 80 Kiss), Florea 8. 

\ Clupltu 7, Deleonu 6 - Stoica 6 (min.
< SUxcnița 40, Muițescu 7, Augustin 7 - Sălâjan 6, Dumitrache 7, Bucu- 
mscu 8.

A arbitrat : C. Niarlascu **r* j la Unia: L Dancu (ambii din Bucu- 
Mfti) fi Gh. Jucan (Mediaș).

Cartonaș golbwr. : DUMITRACHE, BUCURESCU. Trofeul Petschowchl : 9. 
la juniori : 2-0 (1-0).

Dumitzache (min. 61) și Augustin 
(min. 66). Pînă ta final nu ae 
mal tatlmplă nimic deosebit, și 
spectatorii au plecat mulțumiți 
doar de... cele două puncte. în

timp ce Jiul a luat drumul Pe
troșanilor cu regretul unul egal 
pe care n putea obține.

Mirceo M. IONESCU

nu a fost 
sivă, orgi 
atacuri, și 
să o oomf 
cu o praț 
ei — „ce 
Păltinișan 
jucători d 
durea, în 
punge ap. 
impetuosul

De part* 
registrat i 
formă : o 
(indecis,_u 
gătorul de 
otic) și f 
care nu 
vivacitate! 
ceste conc 
namente 
șters, F. 
fără suco 
tr-om m- 
Totuși, ea 
bdl, obține 
Dacă ar 1 
ty-ul obți 
Radu II a 
de Mehec 
Radu II, 
permițînd 
pingă) ; c 
fi pricep 
două ocaz 
s-a aflat 
cu portar

O notă 
că auperii

GHERGHELI,
Joc frumos la Oradea, victorie 

meritata, care ar fi putut să fie 
mal netă, pe fondul unei domi
nări insistente, dar care a avut 
ți două momente cheie, primul 
oonsumindu-se la clteva secunde 
după ce mingea a pornit de la 
centru. La o fază banală, Lucaci 
prinde mingea în miini fără să 
fie presat și arbitrul acordă lo
vitură liberă de la 16 m, deși 
punctul de prindere se afla ușor 
în interiorul careului. După acest 
prim moment, bihorenii atacă în 
valuri și ratează două mari ocazii 
(min. 4, Kun H — șut puternic 
șl, din nou, Kun n, In min. 8, 
pe o intercepție neașteptată). 
Scorul este deschis, în min. 11, de 
GHERGHELI, dintr-un 11 m, just 
acordat la un fault asupra „exe
cutantului". Să facem precizarea 
că, în prealabil, Lupău a fost

3 GOLURI...
faultat evident, în careu, de că
tre Giurgiu, fără ca lovitura de 
la 11 m să fie acordată, probabil 
sub impresia erorii din primul 
minut. Bi/iorenii insistă și ma
jorează scorul prin același 
GHERGHELI (min. 20), care va
lorifică un lucru de foarte mare 
finețe a lui Kun n. Pînă la pau
ză, gazdele insistă, iar U.T.A. are 
o singură ocazie mare în min. 
26, cînd centrarea lui Nedelcu n 
e reluată, razant, cu capul, de 
Broșovschi.

După pauză, lucrurile se schim
bă. Tisa este pe punctul de a 
reduce scorul (min. 46), Cura îl 
imită (min. 49), dar, în replică, 
orădenii au și ei două foarte 
mari ocazii (min. 56, Florescu, și 
min. 61, Kun n, blocat in extre
mis de Jivan). Textiliștii înscriu

Stadionul 
proxi motiv 
70), respect 
tarilor la f

F.C. BIH< 
gescu 7, > 
Florescu 7,

U.T JL :„ 
- Tisa 7^ 
Biteo 6). 1

A arbitri 
lescu I (toț

Trofeul

fal min.
NEDELCV 
trarea lui 
nute de e 
șovschi ra 
doilea mor



L ETAPEI SUCCES MERITAT,
A.S.A. TG. MUREȘ 5-0 (3-0)
excelent ; timp in generai bun, parțial ploaie ; 
0. Au marcat : V1GU (min. 2 din 11 m) ; DU- 
■ (min. 30), IORDANESCU (min. 63), ZAMFIR 
44 lȘ-,3 Raportul șuturilor Io poartă : 27—15 (pe

țheiini 7, FI. Marin 8, Zahiu 8, Vigu 8 — Stoica
— Troi 7, Năstase 8 (min. 74 M. Râducanu 7),^

1 Ispir 6, 
ESIoni 8 -

Unchiaș 6, Onuțan 6 — Vorodl 6 
Marton 6 (min. 46 Fanici 7), Fa-

icâu) * * * ; la linie : FI. Anuțescu (Pitești)

dori : 2-0 (0-0)

xcelență 
u prins, 
care. Cu 
ibră, cu 
constru- 
□e acți- 
și cu o 
i, efica- 
■olat cu 

oferind 
secvențe 
și patru 
ale me- 
jmusețe.

lung : 3—0 ; în min. 63. IOR
DANESCU a strecurat abil ba
lonul in plasă, pe lingă Solyom. 
după ee a driblat eițiva apără
tori : 4—0 ; in min. 72, ZAM
FIR a încheiat cu un șut im- 
parabil, 
mare, o 
efect eu 
eu : 5—0.

careul ai 
de mare

din afara 
combinație 
Dumitru și Iordănes-

Mihai 1ONESCU

OBȚINUT ÎNSĂ CU GREU
UNIVERSITATEA CRAIOVA - SPORTUL STUDENȚESC 1-0 (0-0)

Stadionul Central ; teren bun ; timp frumos ; spectatori, aproximativ 25 000. 
A înscris BĂLĂCI (min. 48). Raport de cornere : 10—4. Raportul șuturilor la 
poartă : 12—6 (pe spațiul porții : 7—4).

UNIVERSITATEA CRAIOVA : Lung 7 - Negrilă 6. Tilihol 6. Ștefănescu 8, 
Purima 7 — Donose 7, Irimescu 6 (min. 74 Cămătaru " "
Crișan 6, Bălăci 8, Marcu 7.

SPORTUL STUDENȚESC s Râducanu 6 — Tănâsescu 6, 
gore 7, Manea 7 — Cazan 6, Munteonu 6, Marica 6 — 
Petreanu 6), O. lonescu 7, Vlad 5 (min. 81 Predeanu).

A arbitrat : I. Chilibar (Pitești) ★ * * ; lo linie : O.
A. Avramescu (Ploiești).

Cartonașe galbene : TILIHOI. BELDEANU, M. OLTEANU.
Trofeul Petschovschi : 8. La juniori : 1-0 (0—0).

6), Beldeanu 7 —

M. Olteanu 8, Gri- 
Chihaia 6 (min. 74

Streng (Oradea) și

DIVIZIA B: ETAPA A 24-a
SERIA 1 ----------------------------------------------------------

Partida de la Craiova, dintre 
Universitatea și Sportul stu
dențesc, a fost mai echilibrată 
decit o anticipau suporterii for
mației locale, care, după victo
ria favorifilor lor in etapa pre
cedentă, la Iași, se așteptau 
acum la o detașare mai lejeră 
a acestora, ou atit mai mirii ou

iureșul 
Iar din 
I încercat 
lrintr-un 
laccentul 
lela însă 
be, la o 
De aici 

ea dîrză, 
ttaze de* > 
I marca

aparți- 
lua gi-a 
pe situ- 
pdeseori 
Iar a și 
I min. 2, 
jrecis o 
pcordată 
p careu 
I 1-0 ; 
I a exe- 
lură 11- 
lind ba- 
iin min. 
Kt o e- 
Lali ad
ie 20 m, 
T colțul

F.C.M. GALAȚI - RAPID 1-0 (0-0)
Stadionul Dunărea ; teren bun ; timp frumos ; spectatori, aproximativ 

6 000. A marcat: ORAC (min. 66). Raport de cornere : 11-6. Raportul șu
turilor la poarta : 8-10 (pe spațiul porții : 3-3).

F.C.M. : Oanâ 8 — Ghirca 7, Morohai 7, Ploeșteanu 6, I. Nicu 5 (pentru 
ioc dur) - Constantinescu 7, Haiduc 6 (min, 58 Orac 7), Burcea 7 — R. Dan 
5 (pentru durități), Ene 6, Țolea 6.

RAPID : Ioniță 8 — Pop 8, Zalupca 6, Pîrvu 7, A. Dumitru 6 — Petcu 7 (min. 
59 M. Stelian 5), Cojocaru 6, Șutru 7 — Teleșpan 8, Neagu 4 (min. 78 Riș- 
mțâ), Manea 5.

A arbitrat : I. Rus (Tg. Mureș) ★ ★ ; la linie : Gh. Arhire și M. Abra-
miuc (ambii din Suceava).

Cartonașe galbene : R. DAN, HAIDUC, POP, CONSTANTINESCU. Trofeul 
Petschovschi : 8. La juniori : 1—0 (0—0).

Meciul n-a avut cine știe ce 
virtuți tehnice. Dar a fost extrem 
de disputat, pe alocuri chiar as
pru. Gazdele, care și-au apărat 
cu dinții șansele, au întâlnit o 
formație al cărei joc, în unele 
perioade, s-a ridicat la cotele 
bune din meciul cu U.T.A. Ra
pid s-a dovedit mai stăpină pe 
situație, s-a apărat calm, a pa
sat mai exact, creîndu-și mari 
situații de gol. prima : la un 
contraatac, Șutru îl lansează ex
celent pe Neagu, acesta intră în 
careu și portarul Oană n întâm
pină oportun, apărînd la punctul 
de 11 m (min. 34) ; A DOUA : 
Manea face o cursă clasică, după 
ce l-a „întors scurt* pe Ghirca, 
pătrunde în careu și-i pune lui 
Neagu mingea în bocanc — giu- 
leșteanul insă, de la 3 m trimite 
peste transversală (min. 36) 1 I 1 ; 
A TREIA : Neagu recuperează a- 
proape de centru un balon de la 
Morohai, se duce singur spre 
poartă, Oană îl iese în întâmpina
re, dar feroviarul iese în „unghl- 
mort" șl trimite în plasa latera-

lă I (min. 63). Trei mari ocazii 
șl toate ratate, In timp ce gaz
dele șutaseră doar de două ori 
la poarta Rapidului — prin Con- 
stantinescu (min. 29, Ioniță a a- 
părat jos, la colțul sting) și Mo- 
rohai (min. 49, lovitură liberă, 
Ioniță a prins spectaculos). In 
min. 66, A. Dumitru comite o 
obstrucție in careu asupra lui 
Haiduc, pe care conducătorul de 
joc o sancționează corect cu o 
lovitură indirectă. Execută ORAC 
șl mingea, după ce a lovit „zi
dul* a poposit viclean in plasă, 
derutindu-1 pe Ioniță : 1—0.
După acest gol norocos, M. Ste- 
llan (min. 67) trimite milimetric 
peste „transversală", din careu ; 
Ioniță n suflă mingea din față 
lui Ene (min. 68) ; Manea ratea
ză din careu (min. 69) ; Burcea 
face o cursă excelentă (min. 71), 
H scoate șl pe Ioniță din cadrul 
porții, dar gălățeanul intîrzie pu
țin și Ioniță, revenit, blochează 
balonul.

Stelian TRANDAFIRESCU

cit echipa oaspe se prezenta 
fără eițiva dintre titulari (Ciu- 
garin, M. Sandu, Casai), indis
ponibili. Dar, demonstrind o vi
zibilă creștere a potențialului 
lor de joc, comparativ cu evo
luțiile anterioare, studenții 
bucureșteni s-au dovedit parte
neri incomozi pentru colegii lor 
cnaioveni. Oaspeții s-au apărat 
nesperat de bine, închizind a- 
desea în mod eficace culoarele 
de pătrundere sau de șut ale 
Localnicilor. Acționînd, în gene
ral, remarcabil în propria lor 
jumătate de teren, pentru des
trămarea atacurilor adversari
lor, bucureștenii n-au reușit, 
însă, să lase aceeași impresie 
și dincolo de linia de centru, 
randamentul lor ofensiv fiind 
inconsistent, în ciuda eforturi
lor depuse de O. lonescu, care 
s-a aflat mai tot timpul izolat, 
nesusținut suficient de coechi
pieri.

Precipitați 
ma parte a 
jocul a fost 
modestă, cu 
unele acte nesportive, craiove- 
nii (care beneficiaseră totuși 
de o mare ocazie de a deschide 
scorul în min 6, rămasă fără 
efect datorită excelentei inter
venții a lui Râducanu) au evo
luat mai aproape de valoarea 
lor și au reușit să se impună 
după pauză, in bună măsură și 
ca urmare a rolului mai activ 
și mai eficace pe care BĂLĂCI 
l-a avut în această perioadă. 
Dealtfel, internaționalul craio- 
vean a fost și cel care a în
scris golul meritatei 
echipei sale, în min. 
tr-un splendid șut 
careului.

Arbitrajul prestat 
teanul I. Chilibar, oarecum în 
nota jocului : sub așteptări, e- 
zitant în prima parte, mai bun 
intr-a doua.

Constantin FIRĂNESCU

și nervoși in pri- 
meciului, când și 
de o calitate mai 
multe faulturi și

victorii a
48, 
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PEN

ȘI A VENIT ACEL MINUT 90...

GLORIA BUZĂU - OLTUL SF. 
GHEORGHE 2-0 (0—0) Autorii goluri
lor : Negoescu (min. 46 din 11 m) $i 
Radu (min. 84).

GS.M. SUCEAVA - F.G BRĂILA 
3—1 (2-0). Au înscris : Radu (min. 5), 
Grosaru (min. 23, 69), respectiv Bu- 
lancea (min. 74).

PRAHOVA PLOIEȘTI - METALUL 
PLOPENI 1-0 (1-0). Unicul gol a fost 
realizat de Tudor (min. 2).

MINERUL GURA HUMORULUI 
C-S.U. GALAȚI M (1-0). Au marcat: 
Herman (min. 5) și losub (min. 48).

GS.M. BOR2ESTI - PORTUL CON* 
STANȚA 0-0.

VICTORIA TECUCI - GF.R. PAȘ
CANI 2-1 (1—0)- Meciul s-a disputat 
la Galați, terenul echipei Victoria fi
ind suspende!. Au înscris : Toma
(min. 29), Stoica (min. 72), respectiv 
Bandac (min. 81).

UNIREA FOCȘANI - RELONUL SĂ- 
VIN EȘTI 1-1 (0-0). Autor.; golurHoc : 
Costea (min. 71) pentru Unirea, Ape- 
trei (min. 70) pentru RelonuL

OLIMPIA RM. SĂRAT - PETROLUL 
PLOIEȘTI 0-0.

CEAHLĂUL P. NEAMȚ - CB.ULOZA 
CĂLĂRAȘI 1-0 (1-0). A marcat : Mus
tața (min. 21).

SERIA A H-a -------
FLACĂRA AUTOMECANICA MO

RE» - as. T1RGOV1STE 2-4 (0—1). 
Au morcot : llio (min. 79. W). respec
tiv Neagu (min. 33). Greaca (min. 
61, 75). Tânose (min. 84).

VOINȚA BUCUREȘTI - UNIREA A- 
LEXANDRIA 0-2 (9-0)- Au iorcris :
Voicilâ (sin. 54) ,i Radu (nin. S3).

Ș.N. OLTB4TȚA - OflMlA TR. MA- 
GURELE 2-0 (1-9). Autorii golurilor : 
Pucheo (min. 22) fi Rateu (min. 57 
din 11 m).

TRACTORUL BRAȘOV - NIT RAM O- 
NIA FĂGĂRAȘ 2-1 (1-0). Au inserts : 
Chioreanu (min. 11), Roșu (min. 87), 
respectiv Drăgoi (min. 74 din 11 m).

TEHNOMETAL BUCUREȘTI - F.GM. 
GIURGIU 4-0 (1-0). Au marcat : lor- 
dache (min. 40, 49. 82) și Paulina 
(min. 88).

CHIMICA TIRNAVENI - METALUL 
BUCUREȘTI 2-0 (1-0). Autorii golu
rilor : Mathe (min. 7) și Oprișor 
(min. 61).

DINAMO SLATINA - METALURGIS
TUL CUGIR 3-0 (3—0). Au inserts : 
Asaftei (min. 4), Bâlan (min. 34) $1 
Frâțilâ II (min. 43).

CHIMIA RM. VILCEA - STEAGUL 
ROȘU BRAȘOV 1-3 (1-3). Au mar
cat : Bartales (min. 45), respectiv 
Pana (min. 11), Bucur (min. 16), Pa- 
raschivescu (min. 24).

SERIA A m-a —

(Relatări de ia corespondenții D. 
Soare, I. Mindrescu, I. Tănâsescu, D. 
Bolohan, Gh. Gorun, T. Siriopol, V. 
Manoliu, T. Budescu și G Rusu).

1. PETROLUL PL. 24 18 5 1 44-10 41
2. Gloria Buzău 24 10 9 5 27-15 29
X GS.M. Suceava 24 10 7 7 21-18 27
4. Relonul Săv. 24 11 5 8 27-29 27
5. GS.U. Galați 24 11 4 • 42-30 26
6. Metalul Plop. 24 10 5 9 33-21 25
7. Prahova PI. 24 10 5 9 31-26 25
1. Oltul Sf. Gh. 24 10 5 9 24-21 25». Unirea Focș. 24 9 6 9 24-25 24

16. Ceahlăul P.N. 24 11 2 11 28-33 24
11. F.G Brăila 24 7 9 8 34-34 23
12. GF.R. Pașcani 24 9 4 11 29-27 22
IX Celuloza CI. 24 9 3 12 23-28 21
14. Portul C-ța 24 6 9 9 24-31 21
IX GS.M. Borz. 24 6 8 10 13-22 20
16. Vict. Tecuci 24 7 6 11 23-38 20
17. Minerul G.H. 24 7 4 13 25-33 18
IX Olimp. Rm. S. 24 4 6 14 16-47 14

ETAPA VIITOARE (1 mai) : F. C. 
Brăila — Ceahlăul P. Neamț (2—4), 
Gloria Buzău — C.S.M. Suceava (0-1), 
Victoria Tecuci — Oltul Sf. Gheorghe 
(0-6), Olimpia Rm. Sărat — C.F.R. 
Pașcani (1—2), Minerul Gura Humo
rului — Unirea Focșani (0—1), C.S.U. 
Galați — Prahova Ploiești (1—2), Pe
trolul Ploiești — Portul Constanța 
(2-0), Metalul Plopeni — Celuloza 
Călărași (0-1), Relonul Să vi ne ști — 
GS.M. Borzești (0—2).

ȘOIMII SIBIU - ELECTROPUTERE 
CRAIOVA 3-1 (1-1). Au înscris : O- 

prea (min. 16, 58), Munteonu (min. 
63), respectiv Palea (min.26 din 11 m).

(Relatări de la corespondenții Gh. 
Ilinca, N. Ștefan, V. Țugui, P. Du* 
mitres cu, N. Tokacek, I. Ducan, D. 
Mihail, P. Giomoiu și I. lonescu).

1. CS. TÎRGOVIȘTE 24 16 4 4 41-15 36
2. Chimia Rm. V. 24 15 1 8 50-31 31
X Steagul r. Bv. 24 15 1 8 37-23 314. Dinamo SI. 24 12 3 9 35-26 27
X Nitramonia 24 12 3 9 33-28 27
X Chimica Tv. 24 11 3 10 33-33 25
7. Unirea Alex. 24 10 4 10 25-20 24
8. Metalul Buc. 24 10 4 10 30-32 24
9. Voința Buc. 24 10 4 10 18-24 24

10. Tractorul Bv. 24 10 4 10 25-32 24
11. FI. Moreni 24 10 2 12 26-26 22
12. Met. Cugir 24 9 4 11 16-24 22
13. Electroputere 24 6 9 9 38-39 21
1X Șoimii Sibiu 24 8 5 11 25-30 21
15. F.C.M. Giurgiu 24 7 7 10 30-35 21
16. Chimia Tr. M. 24 8 4 12 26—28 20
17. Ș.N. Oltenița 24 9 1 14 21-35 19
18. Tehnom. Buc. 24 4 5 15 16-44 13

ETAPA VIITOARE (1 mai) : Metalul
București — Tractorul Brașov *1—2). 
Unirea Alexandria — Chimica Tîrnă- 
veni (1-2), Dinamo Slatina — Voința 
București (0-0), F.C.M. Giurgiu — 
C.S. Tîrgoviște (0—2), Chimia Tr. Mă
gurele — Șoimii Sibiu (0—2), Steagul 
roșu Brașov — Tehnometal București 
(2—0), Nitramonia Făgăraș — Chimia 
Rm. Vîlcea (1—3), Flacăra Automeca- 
nica Moreni — Electroputere Craiova 
(1—2), Metalurgistul Cugir — $. N. 
Oltenița (0-2).

„Se derulează ultimele sec
vențe ale partidei. Arbitrul C. 
Dinulescu se uită la ceas. Bă
căuanii, care au urcat în atac, 
obțin o aruncare de la margi
ne în dreptul careului advers. 
Execută Pruteanu Ia Pană, 
urmează o centrare înaltă, ni
meni din buchetul de jucători 
care sărise la balon nu-I atinge 
și acesta se duce spre CARPUCI, 
complet nemarcat in interiorul 
suprafeței de pedeapsă. Un șut 
sec și mingea lovește plasa : 
2—2, egalare a oaspeților in 
min. 90 !

Ar fi greșit, însă, să socotim 
că formația din Bacău e doar 
beneficiara unei șanse de con
curs : ea are meritul că n-a 
renunțat nici o clipă la luptă, 
deși a fost condusă în două 
rinduri, că a crezut într-un re
zultat bun și iat-o confirmînd 
excelentul său retur. Egalul 
băcăuanilor e echitabil, deși 
desfășurarea partidei putea să 
le aducă foarte bine cele două 
puncte hunedorenilor, supe
riori net în prima parte a în
trecerii, cind au avut și trei 
mari ocazii. Ei au deschis rapid 
scorul (min. 2) cind AGUD, 
primind o pasă precisă de la 
Economu, i-a fentat ingenios pe 
ambii fundași centrali adverși 
și a marcat printr-un șut fără 
speranțe pentru Constantinescu. 
Gazdele mai pot acuza si Îm
prejurarea că punctul egalizator 
la această situație (min. 60) a

F. a CORVINUL HUNEDOARA - SPORT CLUB BACĂU 2-2 (1-0)
Stadionul Corvinul ; teren bun ; timp frumos ; spectatori, aproximativ 

15 000. Au marcat: AGUD (min. 2), VAETUȘ (min. 75). respectiv MUNTEA- 
Nu (min. 60) șl CARPUCI (min. 90). Raport de camere : 7—1. Raportul șu
turilor la poartă : 20-14 (pe spațiul porții : 10—5).

F.C. CORVINUL : Bologon 6 — Gruber 7, Tonca 6 (min. 46 Dina 7), Vlad 
7, Miculescu 5 - Șumulanschi 8, Angel eseu 8, Economu 8 (min. 84 Bucur) - 
R. Nunweilter 8, Agud 7, Vaetuș 7.

SPORT CLUB : Constantinescu 7 — Pruteanu 7, Cctargiu 7, Lunca 7, Mar- 
gasoiu 7 — Cârpaci 7, Pană 8. Șoșu 8 — Botez 6, Munteonu 7 (min. 82 
Ponaite), Bâluțâ 6 (min. 46 Antohl 7).

A arbitrat : C. Dinulescu (București) 449* ; lo linie : I. igna (Arad) 
șl Gh. Racz (Brașov).

Cartonașe galbene : VAETUȘ, MICULESCU. Trofeul Petschovschi : ». La 
Juniori : 2-1 (1-0).

•
fost aproape un autogol : Micu
lescu a trimis prea încet min
gea spre propriul portar, MUN- 
TEANU, atent, a interceptat și 
n-a lăsat nesancționată eroarea 
apărătorului hunedorean, mar- 
cind pe lingă portarul Bologan 
(1—1). Corvinul va reuși să de
pășească șocul, reluind condu

cerea (min. 75) printr-un gol 
care a devenit „la modă" : șut 
de la distanță al lui VĂETUȘ, 
mingea a lovit pămintul și l-a 
păcălit pe Constantinescu ! Pen
tru ca pe ultimele porțiuni ale 
partidei gazdele să primească 
al doilea gol egalizator

Eftimie IONESCU

în meci amical de juniori

R.D. GERMANĂ-ROMÂNIA 0-0

STICLA TURDA - MINERUL CAVNIC 
1-0 (0-0). Unicul gol a fost realizat 
de Ober (min. 90 din 11 m).

GI.L SIGHET - GF.R. CLUJ-NA- 
POCA 3—0 (2—0). Au marcat : Gohan 
I (min. 31 din 11 m), Deak (min. 36) 
și Bujor (min. 46).

F.G BAIA MĂRE - RAPID ARAD
1— 1 (1-0). Au înscris : Borș (min. 18) 
pentru F.G, Merteș (min. 67) pentru 
Rapid.

OLIMPIA SATU MARE - ARMATURA 
ZALĂU 4—0 (2-0). Autorii golurilor : 
Helvei (min. 16, 63), Smarandache
(min. 45 din 11 m) și Marcu (min. 
75).

DACIA ORAȘT1E - MUREȘUL DEVA
2— 2 (1—2). Au înscris : Silaghi (min. 
3), Gălcn (min. 75) pentru Dacia, 
Dosan (min. 35), Sabadoș (min. 42) 
pentru Mureșul.

VICTORIA CALAN - AURUL BRAD 
2—0 (2—0). Autorii golurilor : Goea
(min. 17) și Radu (min. 31)._

GF.R. TIMIȘOARA - IND. SJRMO 
G TURZII 5-1 (2-1). Au marcat :
Stoișin (min. 8, 21), Periat (min. 54, 
77, 90), respectiv Vesa (min. 43).

MINERUL LUPEN1 - GLORIA BIS
TRIȚA 1-1 (0-0). Au înscris : Lucuța 
(min. 69) pentru Minerul, Moga (min. 
83) pentru Gloria.

„U” CLUJ-NAPOCA - U.M. TIMI- 
ȘOARA 1—3 (0—0). Autorii golurilor : 
Cimpeanu (min. 88), respectiv Bela
nov (min. 46), Batky (min. 80, 84).

(Relatări de lo corespondenții P. 
Lazâr, S. Pralea, V. Săsăronu, Z. 
Covaci, B. Crețu, A. Gunther, Șt. 
Marton, I. Cotescu și I. Lespuc).

1. OLIMPIA S.M. 24 17 3 4 45-11 37
X Gloria Bistr. 24 12 4 8 36-28 28
X GF.R. Tim. 24 13 1 10 32-23 27
X U.M.T. 24 12 2 10 45-29 26
X F.G Baia M. 24 10 5 9 37-24 25
X Aurul Brad 24 11 3 10 32-24 25
7. Vict. Călan 24 11 3 10 28-34 25
X Mureșul Deva 24 10 4 10 25-28 24
9. GI.L Sighet 24 10 4 10 28-33 24

IX Sticla Turda 24 9 5 10 23-29 23
11. „U” Cj.-Nap. 24 10 3 11 19-26 23
IX Armătura ZI. 24 9 5 10 25-33 23
IX Rapid Arad 24 9 4 11 29-33 22
IX GF.R. Cj.-Nap. 24 9 4 11 26-31 22
IX Min. Lupeni 24 9 3 12 24-31 21
IX Dacia Orăștie 24 9 2 13 22-41 20
17. Ind. sirm. GT. 24 8 3 13 30-43 19
18. Min. Cavnic 24 7 4 13 29-34 18

rfOR - U.T.A. 3-1 (2-0)

'bun ; timp bun pentru fotbal ; spectatori, a- 
I GHERGHELI (min. 11, din 11 m, min. 20 fi 
In. 66). Raport de cornere : 7—5. Raportul șu- 
pațiul porții : 7—4).
ilaghi 7, Bigan 6, Lucaci 6, Popovici 6 — Geor- 
l Lupâu 7 (min. 17 Zare 6 : min. 60 Kun I 6),

L Kukla 6, Schepp 6 (min. 74 Gali), Giurgiu 7 
|7 — Cura 6, Nedelcu II 9, Uilecan 6 (min. 53 

tr ★* ; la linie : Gr. Angheluță și Gh. Vasi- 

La$od : 3-2 (1-1).

cuție gazdele se desprind, înscriind
cen- prin același GHERGHELI (min.
mi- 70 — foarfecă peste cap, la o 

Bro- minge servită de Kun II).
. h loan CHIRILA

LEINEFELDE, 24 (prin tele
fon). Sîmbătă după amiază în 
acest cochet și modern orășel 
din apropiere de Erfurt a avut 
loc întîlnirea amicală dintre re
prezentativele de juniori ale 
R. D. Germane și României, 
încheiată la egalitate ■: 0—0.
Condițiile atmosferice cu totul 
neprielnice — ploaie, însoțită 
de rafale de vînt — au in
fluențat, în mare parte, desfă
șurarea întîlnirii. Din acest 
motiv multi din cei 3 000 de 
spectatori au fost nevoiți să pă
răsească stadionul după pauză. 
De fapt, în min. 45, arbitrul a 
și întrerupt jocul timp de 20 
de minute, din cauza ploii to
rențiale.

Jucătorii noștri au făcut o 
partidă bună, unii dintre ti
neri. recent introduși în lot, 
avînd o bună comportare.

In prima repriză echipa 
României a jucat cu vîntul în 
față, dar fiecare contraatac al 
ei a constituit un real pericol 
la poarta gazdelor. Dealtfel, 
dintr-o astfel de situație Goia 
a ratat o mare ocazie în min. 
30.

La reluare, reprezentativa

noastră, ajutată acum ea de 
vînt, a fost net superioară, ra- 
tînd alte două mari ocazii, tot 
prin Goia : în min. 55, cind șu
tul său a nimerit bara ; un 
minut mai tirziu, la o lovitură 
expediată cu capul, fundașul 
Hăndel a salvat de pe linia 
porții.

Gazdele au arătat bune ca
lități fizice, avind și o virstă 
medie mai mare decit echipa 
noastră.

Din formația noastră s-au e- 
videntiat Mindrilă, Hirmler, St. 
Popa, Goia și Coman, în timp 
ce de la gazde am remarcat 
pe Dennstădt. Raab și Liebert- 
Arbitrul cehoslovac P. Burjan 
a condus echipele : R. D. GER
MANA : Muller — Hăndel, 
Arnold, Dennstădt, Golstein — 
Schulz, Bruckner, Liebert — 
Raab. Lechmann (din min. 58 
Trautmann), Russller, ROMA
NIA : Mindrilă — Pop, Hirm
ler, Ivăncscu, Gal — Petcu, 
Solomon (din. min. 70 Mușat), 
St. Popa — D. Popa (din min. 
62 Tararache). Goia, Coman.

Gheorghe NERTEA

ETAPA VIITOARE (1 mai) : Rapid 
Arad — Sticla Turda (1—2), Aurul 
Brad — Minerul Lupeni (1—2), C.F.R. 
Cluj-Napoca - Olimpia Satu Mare 
(2—5), Minerul Cavnic — F.C. Baia 
Mare (2—3), Armătura Zalău — Dacia 
Orăștie (0-3), GI.L Sighet — Victo
ria Căîan (0-1). U.M. Timișoara — 
Gloria Bistrița (0—3), Ind. sîrmei C. 
Turzii — „U” Cluj-Napoca (1—2), Mu
reșul Deva — C.F.R. Timișoara (0-2).

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA LOTO 2 DIN M 

APRILIE 1977
FOND GENERAL DE CÎȘTI- 

GURI : 533.415 lei din care
77.885 lei report

EXTRAGEREA I : 32 36 53 71
EXTRAGEREA a H-a : 24 33 

49 57
EXTRAGEREA a m-a: 43 42 

18 60
Plata cîștigurilor se va face 

în Capitală incepînd din 4 mai 
pînă la 24 iunie, în țară apro
ximativ din 8 mai pînă la 24 
iunie 1977 inclusiv, iar prin 
mandate poștale aproximativ 
din 8 mai 1977.

★
• Pronosticurile exacte la 

concursul Pronosport din 23 
aprilie sînt următoarele : 1, 1, 
X, 2, 1. X, X, X, 1, 1, 1, X, 1. 
Fond de cîștiguri : 150.689 lei.

AȘA ARATĂ O VARIANTA 
CU 13 REZULTATE EXACTE 
LA CONCURSUL PRONO

SPORT DIN 24 APRILIE

I. Bologna — Fiorentina I
II. Catanzaro — Cesena 1

III. Genoa — Foggia 2
IV. Milan — Lazio x
V. Napoli — Sampdoria x

VI. Perugia — Juventus x
VII. Roma — Internazionale 2

VIII. Torino — Verona 1
IX. Olimpia Rm. S. — Pe

trolul X
X. Fl. Moreni — C. S.

Tîrgoviște • 2
XI. Chimia Rm. V. — Stea

gul roșu . 2
XII. Dacia — Mureșul Deva x

XIII. C.I.L. Sighet — C.F.R.
Cluj-Napoca 1

Fond de cîștiguri : 284.429 lei.



RUGBYSTII ROMÂNI SÎNT
VIRTUALI CAMPIONI EUROPENI

BARCELONA, 24 (prin tele
fon). O nouă victorie in cam
pionatul european pentru echipa 
de rugby a României a fost 
obținută sîmbătă la Sânt Boi de 
LIobregat — localitate de la 
marginea marelui oraș medite
ranean Barcelona — în dauna 
reprezentativei Spaniei. Scorul 
de 22—12 (9—0) putea fi trans
format. însă. într-o victorie și 
mai detașată dacă tricolorii 
noștri nu ar fi jucat aritmie, 
cu perioade excelente, care s-au 
interferat cu momente de. ezi
tare și de espectativă. Oricum, 
s-a obținut un frumos succes. 
Datorită acestor 3 puncte cuce
rite aici, echipa României a 
devenit virtuală cîștigătoare a 
competiției continentale, indife
rent de rezultatul ultim, cu 
Italia.

îi obligă pe spanioli să gre
șească, urmează o lovitură de 
pedeapsă și Bucos transformă : 
6—0. După aceste momente 
partida se mai echilibrează, dar 
tot ai noștri sînt cei care ma
jorează scorul la o nouă infrac
țiune a adversarilor tot prin 
Bucos (l.p. min. 24) : 9—0. în 
partea a doua a întîlnirii româ
nii încep din nou în trombă. O 
cursă spectaculoasă a lui Pa
raschiv se încheie în min. 45 
prlntr-o splendidă acțiune co
lectivă : grupare perfectă a 
înaintării, balonul iese repede 
pe treisferturi și Motrescu în
scrie la colț: 13—0. O nouă 
scădere de ritm în jocul nostru 
va prilejul o scurtă revenire 
a rugbyștilor spanioli care vor 
puncta în min. 55 prin Moriche 
din

de țintă : încercare pe care 
Bucos o transformă și : Româ
nia 19, Spania 9. tn min. 69 
Moriche transformă o nouă l.p., 
iar cu 5 min. înainte de sfîrșit 
Bucos stabilește, tot din Lp., 
scorul final : România 22, Spa
nia 12.

Geo RAEȚCHI

C.E. 1976/77 se 
; 1. ROMANIA 
10 p, 3. Spania

Clasamentul 
prezintă astfel 
12 p, 2. Franța 
9 p, 4. Italia 8 p, 5. Maroc 7 p, 
6. Polonia 6 p. La 1 mai se 
dispută ultimele. două partide : 
România — Italia și Franța — 
Polonia.

lp. (acordată gratuit) și

3 500. Au moreot î BUCOS 3 
_____ , _____ __ încercare : ALEXANDRU, drop. 

_________ _ .. p„ 1 tr., CRISTIN tncercore. A arbitrat cu inexactități 
G, Chevrier (Franța) ROMÂNIA : Bucos — lanusevici. Nica, Varga, Mo- 
trescu — Alexandru. Paraschiv — Stoica, Dumitru, Murariu — Daraban, 
Pintea - Bucan. Ortelecan. Dinu. SPANIA : Apraîz — Cristin, Torres, 
Feijo. Gijon - Moriche. Zulet - Bueno, Noriego, Romero (mln. 69 Form) 
— Errandonea, Cienfuegos — Mocoroa, Zapiain, Martin.

Teren : Baudinî Aleu. bun. Spectatori :
I. p„ 1 tr. ; MOTRESCU Și BUCAN cîte o 
MORICHE 2 I. ----------- ---

-

ROMÂNIA, LOCUL 4-TOTUȘI 
MERITORIU IUN REZULTAT

Sîmbătă dimineața, reluarea 
partidelor, întrerupte a stabilit 
rezultatele finale ale meciuri
lor ultimei runde din cadrul 
turneului final al campionatu
lui european de șah pe echipe, 
desfășurat la Moscova între 14 
și 23 aprilie : Iugoslavia — 
România 51/,—2’/,, Ungaria — 
Cehoslovacia 51/,—2’/?, U.R3S.S.— 
Bulgaria 6—2, R. F. Germania- 
Anglia 5—3.

Iată clasamentul final (în pa
ranteză este trecută media co
eficienților Elo a fiecărei for
mații) : 1. U.R.S.S. (2588) 41'lt 
puncte (din 56 posibile), 2. Un
garia (2519,5) 31 p, 3. Iugo
slavia (2529,5) 30 p, 4. ROMA
NIA (2422,5) 29 p, 5—6. Bulga-

Partida a debutat spectacu
los : Pintea „voleibalează" un 
balon la prima tușă, Paraschiv 
îi deschide scurt lui Alexandru 
și acesta reușește un „drop“: 
3—0, după numai 2 min. Iure
șul tricolorilor continuă și în 
min. 6 un pressing necruțător

apoi prin Cristin, încercare 
transformată de Moriche (min. 
58) ; deci România 13, Spania 
9. Partida se încinge. în min. 
63 o acțiune precisă a lui Nica 
care trimite o lovitură de pi
cior tactică („deplace"), Bucan 
urmărește și culcă în terenul

TURNEUL DE BOX „CENTURA DE AUR“
(Urmare din pag. I)

„cocoșilor" Feliks Pak (U.R.S.S.)
— Adolfo Horta (Cuba). Deși 
trimis de două ori la podea în 
prima repriză și riscînd o în- 
frîngere înainte de limită, boxe
rul sovietic a găsit resurse nu 
numai să reziste, ci să și con
treze. Refăcînd în rundul 2 o 
parte din terenul pierdut, Pak 
a continuat pină la sfîrșitul 
meciului să atace, dar in a- 
ceaștă tentativă disperată nu a 
putut, de fiecare dată, pune 
stavilă directelor de întîmpina- 
re ale lui Horta. Această „cursă 
de urmărire" s-a încheiat cu 
o foarte controversată decizie 
(învingător la puncte : Pak), 
care îl dezavantajează pe Horta.

La categoria pană, constăn- 
țeanul Titi Tudor și-a luat re
vanșa după „Turneul primăve
rii". cînd a fost învins la puncte 
de Constantin Buzduceanu. De 
data aceasta, Tudor a punctat 
mai mult de la distanță, pri
mind decizia cu 4—1.

„Sețniușorul" Gheorghe Vlad -
— pentru a treia oară consecu
tiv prezent în finala acestei 
competiții — a făcut, în disputa 
cu sovieticul Vladimir Sorokin, 
dovada unor calități remarcabi
le de voință și a unei excelente 
pregătiri fizice, cîștigînd ulti
ma repriză în fața unui adver
sar de o valoare recunoscută. 
Avantajul acumulat de Sorokin 
în primele două runduri a fost 
minim, dar suficient pentru a 
putea fi declarat învingător la 
puncte.

în partida cu Ion Budușan 
(cat. ușoară), Simion Cuțov 
și-a valorificat plusul de cu
noștințe tehnice, a boxat mai 
at^nt în ^apărare, uzînd de di
recte repetate de la distanță, 
acumulînd avantajul necesar 
unei victorii la puncte fără 
dubii. La cat semimijlocie, 
printr-o simplă rafală de lovi
turi, aproape fără opoziție, Va- 
sile Cicu devine cîștigător al 
actualei ediții, în mai puțin de 
un minut, în fața lui Ion Vla
dimir (rănit la mină din me
ciurile anterioare), pentru care 
s-ar fi putut găsi și alte so
luții de abandon. Cicu b. k. o. 1 
Vladimir.

O nouă revanșă la categoria 
mijlocie mică, în care Alexan
dru Tîrboi învinge de data a- 
ceasta la puncte pe Ion Miron, 
însușindu-și „Centura" pentru 
a doua oară consecutiv. Ca și 
în 1976. brăileanul Ion Răducu 
s-a calificat pină în finala ca
tegoriei mijlocie, dar la această 
ediție n-a mai reușit să-1 în
vingă pe adversarul său cuba
nez : de data aceasta Luiș Fe
lipe Martinez, care deși a boxat 
reținut, a obținut o victorie me
ritată la puncte. în ultima par
tidă a galei, o finală inedită la 
„semigrea" : Ion Gyorffi (Româ
nia) — Janusz Czernîszewski 
(Polonia). Superior în primele 
două rundurl. cînd a punctat 
mult cu directe de stingă, din 
continuă mișcare, Gyorffi a de
pășit un adversar tînăr, talen
tat, cu multe disponibilități. 
Gyorffi b. p. Czernîszewski.

„CUPA lIlMiAPIA" LA SABIE
BUDAPESTA, 24 (prin telefon). 

Debutul sabrerilor noștri în „Cu
pa Hungaria" (152 de concurenți 
din 15 țări) a fost promițător : 
cu excepția lui Frunză, eliminat 
în turul 2, toți ceilalți ajungînd 
în ultimul tur al preliminariilor. 
In eliminări directe (32 de con
curenți) am avut alături de tră
gătorii sovietici, cel mal mulți 
calificați (cite ~ 
atoril --------
Nil ca,

Trei
pe rea 
este retras din ___ ___ ______
norul Mustață pentru a nu reci
diva vechiul accident. Marin be
neficiază de retragerea lui Vt- 
tracq (Fr.), iar față în față, in 
primul tur de eliminări directe. 
Pop — Pantelimoneseu. A cîști
gat Pop (10—8), care trece apoi 
greu (10—9) de May (R.D.G.) șl 

1 se deschide un culoar favora
bil pentru un loc direct în fina
lă, avlndu-1 drept adversar pe 
Pigula (Pol.). Dar Pop pierde cu 
10—6 Marin, după ce a trecut da 
Hammang (Ung.) cu 10—5, trage 
excelent cu Sidiak, dar pierde 
(10—9) într-un final stabiUt din 
nou de arbitraj. în recalificări 
atlt Pop cit și Marin (evident

străini : 
Pop și 
surprize 
acestei

5) dintre compe- 
Iriraiciuc, Marin, 
Pantelimoneseu.
Înainte de lnce- 

„site" : Irimiciuc 
concurs de antre-

marcat) cedează în fața aceluiași 
adversar, Krovopuskov (U.R.S.S.). 
Nld ceilalți sabrerl români n-au 
putut trece peste recalificări. 
Cel mal bine clasat: Marin, lo
cul 7—B

Clasamentul finalî 1. Sidlak 
(U.R.S.S.) 4 v, 2. Maroth (Ung.) 
3 v„ 3 Krovopuskov (U.R.S.S,) 
3 v„ Gedovary (Ung.) 3 v., 
5. Nasllmov (U.R.S.S.) 2 v„ «. 
Pigula (Pol.) o v.

Paul SLAVESCU

ria (2455,5) și R. F. Germania 
(2466) 25 p, 7. Cehoslovacia
(2432,5) 2U/, p, 8. Anglia (2422,5) 
21 p.

Rezultatul obținut de echipa 
noastră (Fl. Gheorghiu, V. Cio
cănea, M. Șubă, Th. Ghițescu, 
M. Ghindă, V. Vaisman, A. Ur
zică, M. Pavlov, V. Stoica, an
trenor dr. O. Troianescu) poate 
fi apreciat ca bun, la această 
cea mai puternică ediție a 
campionatului european (media 
Elo a turneului 2480) care a 
reunit în rândul componenților 
celor 8 echipe 39 mari maeștri, 
29 maeștri internaționali și 18 
maeștri naționali. Reprezenta
tiva română, cu un singur mare 
maestru și cu cea mai scăzută 
medie a coeficienților Elo — 
egală cu a Angliei — a concu
rat pină în ultima rundă la 
locul secund fiind, însă, depă
șită de experiența unor parte
neri deosebit de puternici. Să 
menționăm că la cele două pre
zențe anterioare în finala com
petiției, echipa României s-a 
clasat pe locul 5 (din 6), în 
1965 (după U.R.S.S., Iugoslavia, 
Ungaria și R. F. Germania, îna
intea Olandei) și pe locul 7 
(din 8), în 1973 (după U.R.S.S., 
Iugoslavia, Ungaria, Polonia, 
R. G. Germania și Anglia, îna
intea Elveției).

C.M. DE HOCHEI PE GHEAȚĂ
Cehoslovacia — România 13-1

VIENA, 24 (prin telefon). For
mația Cehoslovaciei, campioană a 
lumii, a obținut o victorie clară, 
așteptată (13—1), în meciul sus
ținut duminică dimineață la 
Stadthalle, în compania repre
zentativei României. Ca și în par
tidele anterioare echipa noastră
— cea mai tinără din competiție
— a plătit un serios tribut unor 
grave greșeli în defensivă, folo
site cu promptitudine de niște

hochelști experimentați șl foarte 
valoroși. In jocul de duminică, de 
pildă, orice Inexactitate sau gre
șeală a apărătorilor noștri au 
fost sancționate cu goluri, ca șl 
cele două eliminări, pe cite 2 
minute, ale lui Costea. Și ce pă-

TELEX • TELEX •
CICLISM • Cursa de la Le 

Mans (Franța) a continuat cu e- 
tapa a doua pe circuit. Ciclistul 
sovietic Aavo Pikkuus a realizat 
cel mai bun punctaj șl se află 
pe primul loc în clasament, ur
mat în același timp de Pierro 
Bazzo (Franța) și Gregor Braun 
(R.F.G.) « Cursa de la Bienne
(Elveția), a revenit la sprint ru-

CAMPIONATELE INTERNATIONALE DE GIMNASTICĂ
(Urmare din pag. 1)

dimineață, băieții noștri 
mai ratat nici un loc 1. 
zentăm clasamentele.

FEMININ. Individual 
pus : 1. Nadia Comăneci 
— campioană internațională ab
solută ; 2. Teodora Ungureanu 
39,30 ; 3. Gabi Gheorghiu 38,60 ; 
4. Marilena Neacșu 38,40 ; 5. 
Anca Grigoraș 38,30 ; S. Cris
tina Itu 38,15 ; 7. Gabriela

8. Maria Lovey 
36,65. Pe aparate:
38,15 ;

Trușcă 38,10 ;
(Ungaria)

n-au 
Pre-

(R.D.G.) 18,45 ; Sol : Nadia Co
maneci și Teodora Ungureanu 
19,90 ; 3. D. Schreiber (R.D.G.) 
18,95.

Rezultate : Suedia — Cana
da 4-2 (2-0, 1-0, 1-2) meci 
desfășurat vineri seara ; Ce
hoslovacia — România 13-1 
(5-0, 4-0, 4-1), Suedia -
Finlanda 5—1 (1—0, 0—1, 4—0), 
R.F. Germania — 
(2-1, 1-1, 0-1). 
partidei U.R.S.S. 
nu ne-a parvenit 
chiderea ediției.

Programul de azi : oro 18 
(ora 17 la Viena) Suedia — 
R.F. Germania, 
20) U.R.S.S. -

S.U.A. 3-3
Rezultatul 

— Canada 
pînă la în-

dimineața, echipa fe- 
a României va pleca

Marți 
mininâ _ _______  ._ .
In Spania, urmînd să Intîl- 
neascâ în cursul săptâmînll, 
la Barcelona, Intr-un meci o- 
micol, reprezentativa 
gazdă.

Sărituri : 1. Teodora Ungureanu 
19,45 ; 2. Marilena Neacșu 19,30; 
3. Rita Popova (U.R.S.S.) 19,05 ; 
Paralele : 1. Nadia Comăneci
19,95 ; 2. Gabi Gheorghiu 19,25 ; 
3. Marinela Giorgini (Italia) 
18,70 ; Bîrnă : 1., Nadia Comă
neci 19,90 ; 2. Teodora Ungu
reanu 19,75 ; 3. Ina Koppe

MASCULIN. Pe aparate. Sol : 
1. Ion Checicheș (România) și 
Kurth Thomas (S.U.A.) 18,85 ; 
3. Radu Branea 18,70 ; Cai: 1. 
Dan Grecu 18,55 ; 2. K. Thomas 
18,45 : 3. Sorin Cepoi 18,00 ;
Inele : 1—2. Dan Grecu și Ni- 
colae Oprescu 18,60 ; 3. K. Tho
mas 18,15 ; Sărituri: 1. S. Ce
poi 18,475 ; 2. R. Branea 18,400 ; 
3—4. Rudolf Boschich (R.D.G.) 
și Jurgen Geiger (R.F.G.) 18,275; 
Bară : 1. D. Grecu 18,90 ; 2. N. 
Oprescu 18,60 ; 3. J. Geiger
18,45.

ora 21 (ora 
România.

ne-am aflat incat, atunci cînd _____  ____
treimea adversă, hocheiștii noștri 
au ratat, chiar și ocazii foarte 
clare... Au înscris : Hlinka 2, 
P. Stastny 2, E. Novak 2, Marti- 
nec 2, M. Stastny, Pouzan, J. 
Novak, Elerman, Holik, respectiv, 
Solyom. Au condus : Kompalla 
(R. F. Germania), Westreiher 
(Austria) și Schel (Ungaria).

în această întîlnire Tureanu a 
fost accidentat serios și este sub 
semnul întrebării viitoarea sa 
participare.

Calin ANTONESCU

ÎN PRELIMINARIILE C. M.
U.R.S.S. - GRECIA 2-0

leri, la Moscova în cadrul grupei 
a 9-a (zona europeană) : U.R.S.S. 

Au mar
ți Kl-

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX

tierului italian Simone Fraccaro 
— 205 km în 4h58:32.

HANDBAL • Echipa masculină 
Vorwărts Frankfurt pe Oder a 
evoluat la Sofia tn compania for
mației locale T-S.K.A. Septem- 
vrisko Zname. Oaspeții au ciștlgat 
cu 22—15 (9—10).

NATAȚIE • In turneul de ca
lificare pentru C.E. de polo, la 
Hvar : R. F. Germania — Sue
dia 6—3.

In „Marele Premiu a> orașului Sofia” Ia baschet masculin s-au înregistrat 
rezultatele : Sofia (B) - Moscova 91—73 (54—46) ; Paris — Varșovia 101-86 
(43—41) ; Sofia - București 91—89 (61—39) ; Havana — Budapesta 94—83 
(49—42) — ziua a 3-a ; Paris — București 78—77 (42—40) ; Sofia (A) — Sofia 
(B) 116—81 (55—38) ; Varșovia — Budapesta 82—79 (44—43) ; Havana — Mos
cova 76—63 (28—42) — ziua a 4-a.

In orașul vest-german Tauberbischofsheim s-au disputat întrecerile pentru 
selecționata României o 
(3—13) și Anglia (7—9). 
Ungaria 5 v sl U.R.S.S

TENIS • Rezultate din
Davis- 
landa 
3—1 ; 
0—3 ;

OkkCT
6—0) și E. Dibbs (5—7, 7—6, 6—3 
cu Alexander) își vor disputa fi
nala turneului de la Charlotte.

_ „Cupa
: Cehoslovacia — Ir-

5— 0 ; Polonia — R.F.G. 
Olanda — iugoslavia

Austria — Egipt 3—0. 
Barazzutti (învinge pe

6— 2, 6—2 și Panatta 6—3,

— Grecia 2—0 (1—0).
cat : Konkov (min 26) 
plianl (min. 77).

Iată clasamentul acestei
1. U.R.S.S. 110
2. Ungaria 10 1
3. Grecia 2 0 1

Următorul meci : Ungaria — 
U.R.S.S., la 30 aprilie
• in zona asiatică : Iran — 

Arabia Saudită 2—0 (1—0) Iran 
s-a calificat tn etapa următoare, 
alături de Kuweit. Coreea de Sud, 
Hong Kong șl Australia. Clștlgă- 
toarea acestui turneu se califică 
în turneul final din Argentina.

„Trofeul celor 7 națiuni” la spadă. In trei 'ntîlnirl 
întrecut Elveția cu 10—6 șl a pierdut cu Ungaria 
Turneul a fos* cîștigat de R.F.G cu 5 v, urmată de 
4 v ; România oe locui 8

In turneul feminin de șah de la Budapesta, după 
(Ungaria) cu 51/- o urmată de Kasz (Ungaria) — 
(U.R.S.S.) - 41/- p. Polihroniade (România),
Bydgoszicz (Polonia) după 7 runde : Szmacînska (Polonia) 
(România) si Jurcinsko (Polonia) — 4Vș p.

In finala turneulu de tenl. de la Virginia Beach,- Guillermo Vilas l-a 
întrecut cu 6—2, 4—6. 6—4 pe Iile Nâstase. Jucătorul român s-a -esimțit în 
urma accidentului suferit sâptămîno trecută șl a jucat cu un bandai Io 
gleznă. In semifinale : Nâstase — McEnroe 7—5. 4—6, 6—3 ; Vilas - Gerulaîtîs 
6-3, 6-3.

9 runde conduce Ivanka
4V2 p- (1). Ahșarumova 

Veroczî (Ungaria) 4 p. La
*“ 60, Chls

TENIS DE MASA • Concursul 
disputat in orașul olandez Hen- 
gelo a fost cîștigat de sportivul 
vest-german Wilfried Lleck care 
l-a Întrecut în finală cu 2—1 
(—18, 18, 17) pe campionul euro
pean Jacques Secretin (Franța)

VOLEI • In ziua a treia a tur
neului masculin 
Franța — Grecia 
Luxemburg 3—1 : 
tria 3—1 ; Grecia 
glia 3—2.

de la Atena • 
3—0 : Elveția — 
Spania — Aus- 
(juniorl) — An-

MECIURI AMICALE
La Geneva : Elveția — Franța 

0—4 (0—1) !. Au marcat : Platini, 
Six, Rocheteau și Rouyer Este 
prima victorie a Franței asupra 
Elveției în ultimii 22 de ani.

La Hamm (R.F.G.) în meci de 
tineret : R.F. Germania — Sue
dia 3—3 (1—2)

CAMPIONATE > CUPE
UNGARIA (etapa 26) : Ujpesti 

Dozsa — M.T.K 5—2 ; Vasas — 
Ferencvăros 4—1 ; Gyor — Hon- 
văd 1—1 ; Csepel — Dorog 3—0. 
Primele clasate :
1 Ujpesti Dozsa 26 19 2 5 75—38 40
2 Honv6d 26 15 8 3 59—24 38

Vasas are tor 38 p.
BULGARIA (etapa 24) : Levski 

Spartak — Trakia 4—2 : Lokomo
tiv Sofia — Slavia Sofia 2—1 ; 
T S.K.A Spfia — Pirin 2—0 • Sli- 
ven — Minior 3—0 : Botev Vrata

Dunav Ruse 
Akademik Sofia 
L Lev. Spartak
2. T.S.K.A
3. Marek

R.D. germanA (semifinalele 
Cupel — între paranteze scorul 
din meciul tur) : Dynamo Dres- 
da — F.C. Carl Zeiss Jena 2—1 
(2—0) ; Lokomotive Leipzig — 
Chemie Halle 2—1 (3—1) ; Finala 
dintre Dynamo Dresda șl Loko
motive Leipzig, la 28 mai. la 
Berlin.

R.F. GERMANIA (etapa 31) 3 
Bayern MUnchen — Rot Weiss 
Essen 5—1 ; Borussia Monchen- 
gladbach — Hamburger S.V. 0—0; 
Borussia Dortmund — Eintracht 
Braunschweig 0—0 ; Hertha — 
F.C. K61n 2—4 ; M.S.V. Duisburg 
— Schalke 04 2—2 ; F.C Kaisers
lautern — Eintracht Frankfurt pe 
Main 2—2.
1. Bor. Mon.
2. Eintr Braun.
3 Schalke 04

în clasamentul golgeterilor 
conduce Dieter Muller (F.C. K51n) 
cu 30 g urmat de Gerd Muller 
(Bayern Miinchen) cu 26 g.

ITALIA : (etapa 26). Bo
logna — Fiorentina 2—0 : Catan
zaro — Cesena 4—2 ; Genova — 
Foggia 1—2 ; Milan — Lazio 2—2; 
Napoli — Sampdoria 1—1 ; Peru
gia — Juventus 1—1 ; Roma — 
Inter 2—3; Torino — Verona 1—0. 
Clasament :
1. Torino
2. Juventus
3. Inter

ANGLIA
F.C. Liverpool — Everton 2—2 
(meciul se rejoacă la 27 aprilie); 
Leeds United — Manchester U- 
nited 1—2. Finala va avea loc la 
7 mal.

2—2 ; 
0—0.

24 14 6 4 54—27 34
24 13 7 4 39—21 33
24 12 7 5 37—23 31 

GERMANA

31 16 8 7 49—29 40
31 13 13 5 47—37 39 
31 14 9 8 67—49 37 

clasamentul

26 18 7 1 43—13 43
26 19 5 2 43—19 43
26 10 11 5 33—21 31 

(semifinalele Cupei) : 
Everton

Keoaepa ș> aatmoistratia • București, str V. Conta U s tei centrală ll 10 05 ; secția eoresp. 11.51.05 interurban 43; telex : 10.350 romsp r. Tiparul I. P. „Informația" I03^ 
Pentru străinătate, abonamente prin ILEXIM, Departamentul export-import presă, P.O. Box 136 137 teiex 11226. București, str. 13 Decembrie nr. 3. R. 1» 2» 3, 4.


