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MAREA ADUNARE POPULARĂ
DEDICATĂ ZILEI DE 1 MAI

De azi, în cadrul „Daciadei"

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
ceilalți tovarăși din conducerea 
partidului și statului, au par
ticipat, simbătă după-amiază, 
la adunarea populară organiza
tă in Capitală cu prilejul Zilei 
de 1 Mai — Ziua solidarității 
internaționale a celor ce mun
cesc.

Omagiind Ziua de 1 Mai, în- 
timpinind-o cu bucurie și rod
nice bilanțuri, oamenii muncii, 
români, maghiari, germani și 
de alte naționalități, deopotrivă 
fii și făurari ai României socia
liste, și-au îndreptat gindul 
plin de recunoștință spre glo
riosul nostru partid comunist, 
pentru tot ce s-a înfăptuit și se 
Înfăptuiește, sub conducerea sa 
încercată, în patria noastră li- 
beră și înfloritoare, spre 
secretarul general al partidului, 
pentru activitatea neobosită, 
pentru dăruirea cu care se con
sacră împlinirii năzuințelor ce
lor mai profunde ale clasei 
muncitoare, ale întregii noastre 
națiuni, de progres, bunăstare 
și fericire, de pace, prietenie 
și colaborare cu toate popoarele 
lumii.

Cu acest gînd fierbinte l-au 
întâmpinat numeroși locuitori 
ai Capitalei pe tovarășul 
Nicolae Ceausescu încă din mo
mentul sosirii în Parcul tine
retului, de-a lungul frumoasei 
esplanade, pînă la intrarea 
principală a Palatului sporturi
lor și culturii, care a găzduit 
marea adunare populară, or
ganizată de Comitetul munici
pal București al P.C.R.

Cu același gînd. îzvorît din 
dragoste și încredere nețărmu
rită în partid și in secretarul 

său general, l-au întâmpinat și 
miile de participant la adu
nare.

„.Ora' 17,00. Sosirea la tribu
na oficială a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, a celorlalți 
tovarăși din conducerea parti
dului și statului, este salutată 
cu multă căldură și însuflețire.

împreună cu secretarul ge
neral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, în tribuna 
oficială iau loo tovarășul 
Manea Mănescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu. tovarășii Ștefan 
Voitec, Emil Bobu, Cornel 
Burtică, Gheorghe Cioară, Lina 
Cîobanu, Ion Dincă, Emil Dră- 
gănescu, Janos Fazekas, Ion 
Ioniță, Petre Lupu, Paul Nicu- 
lescu, Gheorghe Oprea, Gheor
ghe Pană, Ion Pățan, Dumitru 
Popescu, Gheorghe Rădulescu, 
Leonte Răutu, Iosif Uglar, Ilîe 
Verdeț, Ștefan Andrei, Iosif 
Banc, Ion Coman, Teodor Co- 
man, Mihai Dalea, Miu Do- 
brescu, Mihai Gere. Nicolae 
Giosan, Vasile Patilineț, Ion 
Ursu, Constantin Dăscălescu, 
Aurel Duma, Ion Stănescu.

Iau Ioc, de asemenea, vechi 
militanți ai mișcării comuniste 
și muncitorești din țara noas
tră, Eroi ai Muncii Socialiste, 
reprezentanți al unor organi
zații de masă, ai oamenilor 
muncii din mari întreprinderi 
bucureștene, ai vieții științifice 
și culturale.

Au fost prezenți în sală oas
peți de peste hotare șl șefi de 
misiuni diplomatice acreditați 
la București.

Sala are un aspect sărbăto
resc. Deasupra tribunii oficiale 
se află portretul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, în dreptul 
căruia este înscrisă urarea 
„Trăiască Partidul Comunist 

Român în frunte cu secretarul 
său general !“ Mari steaguri 
roșii și tricolore își îngemănea
ză faldurile.

Pe una din laturile sălii se 
găsesc portretele lui Marx, 
Engels, Lenin, sub care stă 
scris : „Trăiască unitatea miș
cării comuniste și muncitorești 
internaționale, a tuturor forțe
lor socialiste, democratice, an- 
tiimperialiste 1“

Adunarea, a fost deschisă de 
tovarășul Ion Dincă, membru 
al Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R., prim-secretax 
al Comitetului municipal Bucu
rești al P.C.R., primarul gene
ral al Capitalei.

Despre semnificația Zilei de 
1 Mai a vorbit tovarășul Ion 
Ioniță, membru al Comitetului 
Politie Executiv al C.C. al 
P.C.R., viceprim-ministru al 
guvernului.

Adunarea se încheie într-o 
atmosferă entuziastă, de puter
nică însuflețire. Se aclamă, mi
nute în șir, pentru partid și 
secretarul său general, pentru 
eroica noastră clasă muncitoare, 
pentru minunatul popor român, 
constructor al socialismului, 
pentru patria noastră liberă și 
mîndră — Republica Socialistă 
România. Se scandează cu în
flăcărare „CEAUȘESCU — 
P.C.R.".

Ovațiile și uralele prelungite, 
ambianța vibrantă în care ia 
sfîrșit adunarea exprimă în 
mod grăitor unitatea de nez
druncinat a poporului în jurul 
partidului și secretarului său 
general, deplina concordanță 
între năzuințele națiunii și po
litica partidului.

In continuare, s-a desfășurat 
spectacolul festiv dedicat Zilei 
de 1 Mai.

ÎNCEPE „CUPA
Începînd de astăzi — ZIUA 

TINERETULUI — în toate lo
calitățile din țară se vor or
ganiza întrecerile ediției de 
vară a „Cupei tineretului", ma
nifestare sportivă de masă care, 
de fiecare dată a reunit, la 
numeroase discipline, sute de 
mii de participanți. In acest an, 
întrecerile „CUPEI „TINERE
TULUI" se desfășoară în ca
drul „DACIADEI", competiție 
polisportivă de mare amploare, 
cu caracter național, menită să 
contribuie Ia atragerea întregu
lui tineret de la orașe și sate 
în practicarea exercițiilor fi
zice șl sportului și constituind, 
totodată, un mijloc important

COMPETIȚII IN CINSTEA ZILEI DE 1 MAI
Simbătă și duminică au avut loc 

in Capitală și in întreaga țară 
ample manifestări sportive dedi
cate zilei de 1 Mai, la care mii 
de tineri au participat cu entu
ziasm la întrecerile organizate. 
Iată cîteva relatări de la aceste 
competiții.
• „Complexul sportiv studen

țesc» de la lacul Tel din Capitală. 
Gospodarii „student parcului-, 
așa cum țe place să-1 numească, 
au luat toate măsurile ca în 
această zi de sărbătoare totul să 
fie la înălțime. Șl, trebuie să re
cunoaștem, că așa a fost... Nu
meroasele spații rezervate sportu
lui străluceau de curățenie, iar 
la ora 8, atunci cînd au fost de
clanșate primele acțiuni, studen
ții bucureștenl au găsit totul pus 
la punct Reporterul a consemnat 
încă din primele clipe numeroase 
impresii... Terenul de fotbal găz
duia o aprigă întrecere între două 
echipe ale facultăților de Fizică șl 
Istorie ; toate cele 13 „dreptun
ghiuri* de tenis erau ocupate și 
mulți amatori își așteptau rîndul 
la un... set ; pe terenul n de fot
bal se desfășura competiția de 
oină dotată cu „Cupa 1 Mai*, în 
a cărei finală s-au întâlnit Uni

TINERETULUI"
de depistare a tinerilor dotați 
pentru sportul de performanță, 
așa cum, de altfel, se prevede 
în Programul de dezvoltare a 
mișcării sportive pînă în 1980, 
aprobat de Comitetul Politie 
Executv al C.C. al P.C.R.

Prima mare întrecere din 
cadrul „Daciadei" și „Cupei ti
neretului" este finala pe țară 
a „Crosului tineretului", aflat 
acum la cea de a X-a ediție, 
care se va desfășura astăzi, de 
la ora 9,30, la complexul expo- 
zițional din Piața Scînteil.

(în pag. a 2-a : amănunte des
pre bogatul program al compe
tițiilor de masă programate as
tăzi în Capitală).

versitatea I și Dinamo Cotrocent 
trofeul revenind studenților. Ace
eași animație și la terenurile de 
baschet și handbal, unde repre
zentanții diverselor facultăți s-au 
întrecut cu ardoare. (P. Iv.)
• La baza „Cireșarii“ a pionie

rilor din sectorul 8 al Capitalei 
au avut loc animate întreceri la 
fotbal, baschet, handbal, tenis de 
masă și de cîmp, la care au luat 
parte peste 400 de copii de la 
școlile generale 171, 173, 175, 179, 
182, 185, 192 și liceul „Dumitru 
Petrescu*. De asemenea, am re
ținut reușita demonstrație a mem
brilor cercului de aeromodele de 
la Casa pionierilor.

• In întreg județul Neamț au 
avut loc competiții la care au luat 
parte mii de tineri și tinere. La 
P. Neamț, Roman, Tg. Neamț s-a 
desfășurat „Crosul cravatelor ro
șii*., precum și întreceri de fot
bal, atletism, handbal, popice, 
șah, tenis de masă, iar în loca
litățile rurale Dragomirești, Bi- 
caz Ardelean, Ion Creangă, Bor- 
ca, Icușești, Borlești au avut loo

(Continuare in pag. 2—31

START BUN 
ÎN „CUPA DAVIS“

ROMÂNIA- BELGIA 5 0, TEST UTIL

PENTRU MECIUL
S-a încheiat prima rundă. 

Prima, a participării repre
zentativei noastre la actuala e- 
diție a „Cupei Davls". Rezulta
tul este o victorie concluden
tă : 5—0 cu Belgia. A fost mal 
curînd o încercare de forțe, re
lativ ușoară, dar importantă în 
asamblarea efectivului echipei 
pentru viitorul test, care se a- 
nunță mult mai dificil. Fiindcă 
în tot timpul meciului cu bel-

DIN SUMAR:£ -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
: • La Barcelona, 

Nadia Comaneci,
» I

încă două note de 10!
C 1
*• r(Detalii în pag. a 4-a)

• După 19 etapa, un nou 
lider in campionatul 

de fotbal: Universitatea 
Craiova

>s . s(Citiți în paginile 2—3 cronicile 
meciurilor din etapa a 23-a a 
Diviziei A)

a

CU CEHOSLOVACIA
glenil n-am încetat să medităm 
la cel următor, cu puternicii 
tenismani cehoslovaci. De sîm- 
bătă, la căderea serii, cînd pa 
tabela electronică de la Pro
gresul se puteau citi cifrele 
calificării noastre, în toate gîn- 
durile era prezentă săptămina 
care începe și la sfîrșitul căreia 
primim replica echipei Ceho
slovaciei. Pentru un meci care 
se anunță ca un veritabil der
by. începînd de vinerea viitoa
re, tot în decor bucureștean, 
echipierii României și Ceho
slovaciei se vor întâlni, în ca
drul sferturilor de finală ale 
grupei A europene. O „bătălie* 
între ași al rachetei, care pa-

Rodu VOIA 
Ion GAVRILESCU

(Continuare in pag. a 4-a)

TENISMĂHII CEHOSLOVACI 
SOSESC ASTĂZI

Azi, la ora prînzului, sosește 
în Capitală reprezentativa de 
tenis a Cehoslovaciei, care va 
susține în zilele de 6. 7 și 8 
mai, întîlnirea cu echipa Româ
niei, în cadrul „Cupei Davls". 
Fac deplasarea: Jan Kodes, 
Jiri Ilrcbec, Jiri Granat, Tomas 
Smid și Antonin Bolart (căpi
tan nejucător), arbitrul întâlni
rii este Otto Heydrich (Austria).

Un nou succes de prestigiu al rugbyului nostru

ROMÂNIA, CAMPIOANĂ A EUROPEI!
Ieri, In ultimul meci, România - Italia 69-0 (25-0)!

Rugbyștii români la citeva momente după terminarea partidei cu Italia, savurind marele lor 
succes. In mijloc, trofeul care ii încununează pe campionii E-uropei. Foto : L MIHAICA

Partida România — Italia a 
încheiat in apoteoză, am putea 
spune, excelentul sezon 1976/77 
al rugbyștilor „tricolori", sezon 
la capătul căruia ei au devenit 
campioni ai Europei! Este, de 
fapt, a treia victorie a lor în 
această competiție in plină 
creștere (se joacă pe trei serii 
valorice), lansată de F.I.R.A. în 
scopul răspîndirii balonului o- 
val pe continent. Reamintim, 
prima s-a înregistrat în 1968/69 
(15—14, în meci decisiv cu 
Franța); a doua în 1974/75 (vic
torie asupra Franței 15—10, dar 
o egalitate cu Italia, 3—3) și 
acum, a treia în campionatul 
1SÎS/77, dar de departe cea mai 

frumoasă pentru că a fost ob
ținută după o suită neîntrerup
tă de succese nete.

Cu toate acestea, ultima par
tidă, aceea de ieri, nu a fost 
abordată de „tricolori" fără oa- 
recari emoții: palmaresul nos
tru în fața rugbyștilor „azzurri" 
nu ne era favorabil în ultimii 
ani (un 3—3, amintit mai sus, 
chiar la București și un 12—13, 
acum un an, la Parma). Ei bi
ne, poate tocmai de aceea, rug
byștii noștri au transformat un 
succes, desigur așteptat, intr-un 
adevărat triumf.

Rar ne-a fost dat să asistăm 
la o superioritate atât de netă 
a rugbyștilor români într-o în
tâlnire oficială! Am putea spu-

CLASAMENTUL FINAL
1. ROMÂNIA
2. Franța
3. Italia
4. Spania
5. Polonia
6. Maroc

5 5 0 0
5 4 0 1
5 2 0 3
5 2 0 3
5 10 4
5 10 4

233- 32 15
154- 63 13
58- 96 9
69- 73 9
51-120 7
20-201 7

• La Albi, 
35—24 (17—6).

Franța — Polonia

ne, fără teama de a greși, că 
datorită unei pregătiri cu totui 
excepționale (la care au contri-

Dimitrie CALLIMACH1

(Continuare in pag. a 4-a)



TINERETUL, MÎNDEIA ȚÂRII!
O nouă filă cu însemne de sărbătoare in calendarul acestei 

luni, ații de bogată in mari evenimente cu profunde rezo
nanțe in viața patriei, a întregului popor. _ Astăzi — 

Ziua tineretului comunist din România, in care se împlinesc 55 
de ani de la crearea U.T.C. și 20 de ani de la înființarea 
U.A.S.C.R. Este ziua acelor generații tinere, care, urmînd neabă
tut politica partidului, iși pun, cu nemărginită dragoste, încrede
re și devotament, tot entuziasmul și forța creatoare in slujba îm
plinirii depline a idealurilor socialismului și comunismului, pentru 
prosperitatea și fericirea poporului român.

Este, desigur, o realitate istorică cu multiple semnificații fap
tul că orinduirea socialistă a deschis în fata tineretului nostru 
perspective nelimitate de valorificare a talentelor și capacității 
«ale de muncă și învățătură, de realizare a celor mai cutezătoare 
năzuințe. Tot așa, după cum formarea tinerei generații de con
structori ai socialismului reprezintă o permanentă și părintească 
preocupare a partidului și statului nostru. ,(Educarea multilatera
lă a tineretului — arăta tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU — 
pregătirea sa profesională, culturală, morală, calicea fizică, consti
tuie o înaltă răspundere a Partidului Comunist Român, a întregii 
noastre societăți".

Educația fizică și sportul, activități de interes național, se 
constituie și ele intr-un important mijloc de formare și educare 
a tineretului. Sute de mii de pionieri, elevi și studenți, tineri 
din întreprinderi și de la sate, din cooperația meșteșugărească și 
din unitățile militare sint cuprinși in ample acțiuni sportive de 
■masă, in practicarea sportului de performanță în care cei mai 
buni au obținut, după cum se știe, strălucite succese și consacrări 
internaționale, lată de ce, recunoscători pentru toate aceste mi
nunate condiții de viață, sute de mii de sportivi din întreaga 
țară, printre care și numeroși participanți la finalele unor mari 
competiții republicane, găzduite in capitala țării, se vor întrece 
astăzi în diferitele concursuri omaginale purtînd în inimi dragos
tea fierbinte față de partid, părinteile iubit al întregului tineret 
al României socialiste.

DIVIZIA A LA FOTBAL — ETAPA A 23-a

„U" CRAIOVA A TRECUT PE PRIMUL LOC
laJ

• Rapid a întrecut pe fostul lider • 0 ,,rundă“ cu rezultate foarte strînse
• F. C. M. Reșița și Corvinul Hunedoara, autoarele unor prețioase 

egalități • Următoarea etapă: joi 12 mai

REZULTATE TEHNICE CLASAMENTUL

Stadionul
20 000. r 
lor la poar

RAPID :

București).
Cartonași 

»chi ; 5, L<

ASTAZI, AMPLE MANIFESTĂRI 
SPORȚIVE DE MASĂ !N CAPITALĂ

în cadrul manifestărilor 
sportive organizate în Bucu
rești cu prilejul „Zilei Tinere
tului" și al sărbătorii împlinirii 
a 55 de ani de la crearea U.T.C. 
și 20 de ani de la înființarea 
UASCR, astăzi sînt programa
te o serie de importante ac
țiuni omagiale.

Iată programul principalelor 
manifestări :

La Complexul expozițional 
„Casa Scînteii", începind de la 
ora 9,30 :

• Finalele celei de a X-a 
ediții a „Crosului tineretului" 
(pentru toate categoriile de ti
neri)

• Finalele „Crosului Inde
pendenței" (pentru pionieri)

• „Crosul veteranilor"
• Concursuri de ciclism și 

motociclism dotate cu „Cupa 
a 55-a aniversare a U.T.C."

• Concursul „Trec detașa
mentele eîntînd"

• Festivitate de premiere 
pentru concursurile sportive 
de mai sus, pentru Complexul 
aplicativ „Pentru apărarea pa
triei" și Concursul republican 
de parașutism de turn.

In Parcul Herăstrău, Înce
pind de la ora 17 :

• „Carnavalul tineretului".

COMPETIȚII IN CINSTEA ZILEI DE 1 MAI
(Urmare din pag. 1)

frumoase duminici cultural-spor
tive. (C. VERUICA — coresp.)
• în localitatea minieră Motru, 

peste 400 de tineri de la asocia
țiile Voința. Știința și Minerul au 
Juat parte la întreceri de cros, 
biciclete, demonstrații de box și 
karturi. (Gr. jugănaru — co
resp.)
• în orașele și comunele jude

țului Maramureș s-au desfășurat 
numeroase manifestări omagiale la 
lupte, popice, tenis de masă, 
handbal. Au fost organizate nu
meroase excursii spre punctele 
turistice Izvoarele, Mogoșa, Lacul 
Sărat, Steajul. La Hoteni, „Festi
valul Tînjana“ a polarizat atenția 
celor din localitățile învecinate. La 
toate acestea adăugăm și pe cele 
care au avut loc la Săpînța, So- 
lovani, Ocna Șugatag, Vișeul de 
Sus, Cavnic și Baia Sprie.

® La Oravița., Bocșa, Caransebeș 
și în alte localități ale județului

Caraș Severin mil de tineri și ti
nere s-au întrecut la atletism, vo
lei, fotbal, ciclism, handbal, te- 
niș, automobilism, au luat parte 
la excursii și drumeții spre Mun
tele Mic, Semenic, Văliug-Crivaia, 
Gărlna, „Trei ape“. (D. GLAVAN
— coresp.)

• La Suceava, Rădăuți, Gura 
Humorului, Fălticeni, Cîmpulung 
Moldovenesc, Șiret, Solea, pre
cum și în toate satele județului 
peste 10.000 de tineri au luat par
te la competiții de șah, tenis de 
masă și de cîmp, handbal, volei, 
fotbal, orientare sportivă. (I. MÎN- 
DRESCU — coresp.)
• Peste 15.000 de tineri din ju

dețul Olt, din localitățile Slatina, 
Corabia, Caracal, Potcoava, iancu 
Jianu, Scornicești, Stoicănești, 
Brebeni, Cotana, Tătulești, izbi- 
ceni au luat parte la concursuri 
de cros, handbal, volei, șah, te
nis, fotbal, la demonstrații de 
gimnastică, lupte, box și judo, la 
serbări cîmpenești. (C. GHiȚESCU
— coresp.)

Sportul studențesc — F.C. Bihor 2-1 (2-0)
Rapid — Dinamo 1-0 (1-0)
Politehnica lăți — Politehnica Tim. 2-1 (2-0)
A.S.A. Tg. Măreț — F.C. Corvinul 2-2 (2-1)
Univ. Craiova — F.C.M. Reșița 1-1 (0-0)
S.C. Bacău — F.C. Constanța 1-0 (1-0)
Jitii - F.C. Argeț 2-0 (2-0)
U.T.A. - F.C.M. Galați 3-1 (1-0)

Partida Progresul - Steaua a fost aminată.

ETAPA VIITOARE (joi 12 mai)
A.S.A. Tg. Mureș — Progresul (1-0)
Politehnica Tim. — Sportul studențesc (0-1)
F.C.M. Reșița — Steaua (1-3)
Dinamo — F.C. Corvinul (2-0)
F.C.M. Galați — F.C. Argeș (0-1)
Jiul - U.T.A. (2-3)
S.C. Bacău — Politehnica lași (0-3)
Rapid — Univ. Craiova (0-3)
F.C. Constanța — F.C. Bihor (1-2)

1. UNIV. CRAIOVA 23 12 5 6 41-24 29
2. Dinamo 22 11 6 5 48-25 28
3. Steaua 22 12 3 7 44-27 27
4. Jiul 23 12 3 8 39-28 27
5. Politehnica Tim. 22 11 2 9 26-22 24
6. F. C. Argeș 23 9 6 8 29-34 24
7. U.TA. 23 9 6 8 34-42 24
8. Sportul stud. 22 9 5 8 23-18 23
9. F. C. Bihor 23 8 7 8 34-32 23

10. F.C.M. Reșița 23 9 5 9 31-33 23
11. A.S.A. Tg. Mureș 23 9 5 9 22-25 23
12. S. G Bacău 23 8 6 9 26-26 22
13. Politehnica lași 23 8 5 10 29-24 21
14. Progresul 22 8 5 9 28-40 21
15. Corvinul 22 6 8 8 25-32 20
16. Rapid 23 8 4 11 25-34 20
17. F.C. Constanța 23 7 2 14 23-33 16
18. F.GM. Galați 23 4 5 14 21-49 13

UN PUNCT, IN 10 JUCĂTORI!
A5.A. TG. MUREȘ - CORVINUL HUNEDOARA 2-2 (2-1)

Stadionul „23 August- ; teren bun ; timp excelent ; spectatori, aproxima
tiv 5 000. Au marcat: AGUD (min. 23), HAJNAL (min. 44), GLIGORE (min. 
45) ți ECONOMU (min. 84 din 11 m). Raport de corners : 11—5. Raportul 
șuturilor la poartă : 16-4 (pe spațiul porții : 9—3).

A.S.A. : Solyom 6 — Gligore 6, Unchiaș 6, Ispir 6, Onuțan 5 — Naghi 6, 
Boloni 6, Pîslaru 5 (min. 70 Va rodi 6) — Both II 7, Fonici 5 (min. 70 Faze- 
kaș 6), Hajnal 7.

CORVINUL : I. Gabriel 8 — Dina 6, Gruber 6, Vlod 6, Miculescu 6 — 
Șumulanschi 5, Economy 8, Angeiescu 9 — Bucur 5 (min. 75 Nicșa 5), Agud 
6 (min. 75 Șurenghin 5), Nunweiller.

A arbitrat : R. Stîncan (București) * * ; la linie T. Vass >1 O. Ujheli
(ambii din Oradea).

Cartonașe galbene : VLAD și BOLONI. Cartonașe roșii : NUNWEILLER. Tro
feul Petschovscni ; 8. La juniori : 1—1 (0—1).

TG. MUREȘ, 1 (prin telefon).
Meci interesant la Tg. Mureș. 

Din mai multe puncte de ve
dere. întîi, pentru că deși gaz
dele dominau (perioadă in care 
Fanici — min. 28 — șutase în 
colțul barelor, iar Pîslaru și 
Naghi — min. 3 și 30 — avuse
seră mari ocazii de gol), pe 
contraatac, oaspeții au deschis 
scorul : Angeiescu, care avea să 
fie cel mai bun de pe teren, a 
combinat cu AGUD, în fața a 
cinci apărători adverși, și ulti
mul a înscris, din întoarcere, la 
colț (min. 23) . Apoi, pentru că 
in min. 44 meciul a luat altă 
turnură : o excelentă combina
ție Unchiaș-Boloni-Unehiaș a 
fost încheiată cu centrarea ul
timului și HAJNAL, de la 12— 
13 m, din plonjon, a înscris cu 
capul. In fine, in același mi
nut 44. Boloni îl faultează din 
nou pe Radu Nunweiller acesta 
nu se mai stăpinește și iși lo
vește adversarul în față cînd 
meciul era oprit. Boloni primeș
te cartonaș galben, iar Nunweil
ler este eliminat. Gazdele pro

fită de situație și, in min. 45, 
GLIGORE înscrie, jos, în colțul 
lung, cu un șut de Ia 18 m.

După pauză, se părea că 
gazdele nu vor avea probleme. 
Fanici, Hajnal și Boloni ratea
ză în același minut (49). Apoi, 
în mod neașteptat, jocul este 
echilibrat pentru că A.S.A. este 
cam apatică. Nu plac nici sce
nele de teatru ale lui Economu 
și Agud la duelurile cu adver
sarii. Un jucător se remarcă în 
mod deosebit, Angeiescu, care 
își împinge mereu echipa in 
atac. în min. 77, Economu șu- 
tează în bara transversală !. 
Alt moment psihologic (min. 
84) cind Angeiescu, după o 
cursă de 30 m, intră in careu și 
este „secerat" de către Ispir, 11 
m clar, pe care ECONOMU are 
stăpinirea de sine să-1 transfor
me impecabil. Urmează citeva 
minute de dominare categorică 
a gazdelor, dar sterilă și me
ciul acesta de „11 contra 10“ se 
încheie la egalitate.
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GAZDELE S-AU JUCAT (
UNIVERSITATEA CRAIOVA - F.CJI

Stadionul Central ; teren foarte bun ; timp câld 
tiv : 15 0G0. Au marcat : PURIMA (min. 58) și B< 
cornere : 20-1. Raportul șuturilor la poartă : 22—<

UNIV. CRAIOVA : Lung 6 - Negrilâ 6. Tilihol 7 
Dortose 6, Irimescu 5 — Crișan 6, Cămătoru 5 (r 
Marcu 7.

F.C.M. REȘIȚA : Wlndt 8 - Chlvu 7, Klss 7, 
Gcbe! 6 (min. 80 Jacotă), Porațchi 6, Bora 7 — T 
6), Bojin 7, FI o rea 6.

A arbitrat : loan Igna ★ * * J l* *'nle * l«
Șl I. Rus (Tg. Mureș).

Cartonașe galbene : NEGRI LÂ, PORAȚCHI. Trofc 
niori ; 1-0 (1-0).

CRAIOVA, 1 (prin telefon).
In toamnă, la Reșița, meciul 

a fost de un foarte bun nivel 
tehnic, cu cinci goluri, unul 
mai frumos ca altul, spectaco
lul fotbalistic fiind aplaudat la 
scenă deschisă. Acum, în me
ciul retur altfel s-au petrecut 
lucrurile, Universitatea s-a a- 
flat în ofensivă, în majoritatea 
timpului, meciul desfășurâi- 
du-se intr-o singură jumătate 
de teren, aceea a reșițenilor. 
Echipa oaspete s-a apărat a- 
tent, Chivu, Porațchi, Filipescu, 
Gabel mareîndu-i strict pe 
Marcu, Bălăci, Crișan, Irimes
cu. Iar atunci cind atacanții 
craioveni au reușit să se des
prindă de tenacii lor adversari, 
ei au realizat combinații rapide 
din care ar fi putut marca nu
mai pe parcursul primei repri
ze cel puțin 3—4 goluri : 
Bălăci (min. 10), Cămătarii 
(min. 15), Crișars (min. 34 
bară), Ștefănescu (min. 36) șl
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CITEVA ZECI DE SECUNDE

IN DIVIZIA A DE HANDBAL

Duminică au avut loc meciu
rile etapei a XXVIII-a din Di
vizia A de handbal. Și în a- 
ceastă rundă s-a înregistrat o 
surpriză de proporții, Dinamo 
București fiind învinsă de CSM 
Borzești !

FEMININ

„U“ TIMIȘOARA — „U“
BUCUREȘTI 12—7 (7—4). Der- 
by-ul studențesc s-a situat de
parte de nivelul anilor trecuți. 
Cu toate că evoluția timișoeen- 
celor a fost destul de modestă, 
victoria lor n-a stat nici un 
moment sub semnul îndoielii. 
Principalele realizatoare: Cojo- 
caru și Sasu cite 3 — „U” Ti
mișoara. respectiv. Furcoi, An- 
dronache și Carmaiău cite 2.

CONSTRUCTORUL TIMI
ȘOARA — VOINȚA ODORHEI 
1<—10 (8—4). Avind in Cojocă- 
rița o jucătoare in deosebită 
vervă de șut, gazdele au do
minat net întîlnirea, în special 
după pauză. Principalele reali
zatoare: Cojocari (a 7 și Cișmaș 
4 — Constructorul. respectiv, 
Mikioș 7 (P. ARCAN-coresp.)

MUREȘUL TG. MUREȘ — 
PROGRESUL 13—8 (7—3). Cu 
un potential ofensiv foarte scă
zut, bucureștencele nu puteau 
emite pretenții să cîștige acest 
joc, in care echipa din Tg. Mu
reș a evoluat organizat și a 
Știut să-și fructifice șansele.

DINAMO BUCUREȘTI ÎNVINSĂ DE C.S.M. BORZEȘTI!!
Principalele realizatoare: Dorgo 
4 și Șoș 4 — Mureșul, respectiv 
Mihoc 4 și Gheorghe 2 (Z. RIȘ- 
NOVEANU-coresp).

I.E.F.S. — TEXTILA BUHUȘI 
22—8 (10—3). Victorie fără
drept de apel a studentelor, 
care s-au dezlănțuit efectiv în 
repriza secundă. Principalele 
realizatoare: Boși 5 și G. Lă
custă 4 — I.E.F.S., respectiv 
Munteanu 3 și Pioara 2.

„U" CLUJ-NAPOCA — „U“ 
IAȘI 15—12 (6—6). Abia in a 
doua parte a meciului s-au pu
tut desprinde clujencele de o 
echipă care face imposibilul 
pentru a se salva de la retro
gradare. Principalele realizatoa
re: Iaeob 6 pentru clujence, 
respectiv, Carban 6 (L LES- 
PUC-coresp.).

RAPID — CONFECȚIA 12—10 
(7—3). Joc frumos ciștigat de 
rapidiste mai greu decît se aș
teaptă, după prestația superioa
ră pe care au avut-o in prima 
parte a meciului. în repriza a 
doua. Confecția a dovedit un 
plus de eficiență în atac, dar 
n-a putut răpi giuleștencelor 
nici măcar punctul pe care mi
zau. Au înscris : Stănișel 6, Mă
lai 3, Alexandrescu 2, Iagăru 1 
pentru Rapid, Grigoraș 5, Se- 
rediuc 2, Neprușel 2, Bidiac 1 
pentru Confecția.

MASCULIN
C.S.M. BORZEȘTI — DINA

MO BUCUREȘTI 12—11 (8—6)! 
Susținuți frenetic de public, 
handbaliștii din Borzești au ju
cat excelent, reușind să obțină 
cea mai frumoasă victorie a lor 
din acest campionat. Principalii 
realizatori : Blaj 6 și Badea 3 — 
CSM, respectiv, Licu 4 și Tase 
3 (G. GORUN-coresp.).

„U“ BUCUREȘTI — RELO- 
NUL SAVINEȘTI 15—18 (7—9)! 
Rareori ne-a fost dat să vedem 
un joc cu atitea durități. Arbi
trii C. Ștefănescu și M. Pașec 
din Craiova, deși nu au fost 
suficient de drastici după păre
rea noastră, au dictat nu mai 
puțin de 40 de minute elimina
re (!!) dintre care 27 echipei 
oespe. Aceasta a făcut un veri
tabil exces de zel în a-și apăra 
șansele, dar nici studenții... nu 
s-au lăsat mai prejos. Astfel se 
face că meciul a fost din orice 
sport numai din handbal nu! 
Două excepții (cite una din fie
care echipă — Marinescu de la 
bucureșteni și Gruia de la Re- 
lonul) ne-au reamintit că „ve
teranii”, chiar și în condițiile 
unui joc cu miză, păstrează li
mitele sportivității. Scorul a 
fost favorabil în majoritatea 
timpului echipei oaspe, studen
ții egalind abia in min. 48 
(11—11) și preluînd chiar con
ducerea cu 12—11 (min. 49). 
Elevii lui O. Toc au știut să-și

folosească, însă, ultimele resur
se și să se detașeze in învin
gători, înscriind în min. 60... 
trei goluri! Au marcat: Gruia 
10, D. Samson 4, Coasă 3 și 
Dandu 1 — Relonul, respectiv, 
Baican 6, Bocan 3, Clan 3 și 
Cirlan 3. Ținînd cont de difi
cultatea partidei, acordăm arbi
trilor craiovenj un calificativ 
bun. (Al. H.)

DINAMO BRAȘOV — POLI
TEHNICA TIMIȘOARA 17—13 
(12—8). Joc nervos al ambelor 
echipe. Brașovenii au câștigat 
pe merit. Principalii realizatori: 
Bota 6 și Nicolescu 5 — Dina
mo, respectiv, Gunesch 4. De 
notat că brașoveanul Schmidt a 
fost descalificat pentru injurii 
Ia adresa arbitrilor (V. SECA
RE ANU-corcsp.).

GLORIA ARAD — STEAUA 
21—28 (9—14). Victorie meritată 
a campionilor. Principalii reali
zatori: Schragner 7 și Jenea 6
— Gloria, respectiv. Birtalan și 
Drăgăniță câte 9 (I. IOANA-co- 
resp.).

ȘTIINȚA BACAU — „U“
CLUJ-NAPOCA 23—21 (12—7).
Cu toate că in min. 12 condu
ceau cu 9—2, băcăuanii au tre
buit să forțeze victoria în final. 
Principalii realizatori: Deacu 7, 
Boroș 7 și Voinea 7 — Știința, 
respectiv. Mircea 9 (I. IANCU- 
coresp.).

H. C. MINAUR BAIA MARE
— CSU GALAȚI 34—24 (17—9)

SPORTUL STUDENȚESC - F.C. Bl,'

Stadionul Republicii ; teren denivelat î timp fr: 
tiv 4 000. Au marcat : MARICA (min. 43), O. IC 
NAOM (min. ?a). Raport de cornere : 11—4. R< 
14—16 (pe spațiul porții 7—5).

SPORTUL STUDENȚESC : Răducanu 7 - Tănăse 
teanu 7, Manea 7 — Cazan 7, Munteanu 6 (min. 
baia 6 (min. 86, Petreonu), O. ionescu 7, Vlad 7. 1

F. C. BIHOR : Albu 7 — Z. Naghi 6, Lucaci 6, 
gescu 6, Neom 7, Ghergheli 6 (min. 69, Zare 7) 
46 Al. Naghi 6), Florescu 7.

A arbitral : N. Rainea (Birlad) ★ : la lin'
bii din Mediaș).

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

Momentul determinant pen
tru fixarea rezultatului final al 
partidei se situează in finalul 
„actului 1". în min. 43, orăde- 
nii au realizat o periculoasă 
acțiune de atac la capătul că
reia Kun II — în poziție ex
celentă — a șutat în Răducanu. 
Din degajarea portarului bucu- 
reștean, mingea a ajuns, după 
două pase, pe aripa dreaptă de 
unde Chihaia a centrat precis 
și MARICA a trimis cu capul 
in plasa porții lui Albu. Cite
va zeci de secunde mai tîrziu, 
gazdele își măreau avantajul 
dintr-o acțiune foarte asemă
nătoare cu prima, numai că a- 
tacul s-a purtat pe aripa stin
gă unde Manea a centrat foar
te bine, la capătul unei fru
moase curse, și O. IONESCU a 
reluat in gol : 2—0. în două 
minute se realizase ceea ce nu 
se obținuse în cele 42 de pînă 
atunci, cind formațiile angaja
te în luptă se arătaseră destul 
de apropiate ca forțe.
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PUNCTE „MARI", 
LE UNUI ANTI-JOC
VID - DINAMO 1-0 (1-0)
teren bun ; timp călduros ; spectatori, aproximativ : 
«W‘n. 38). Raport de cornere : 6—7. Raportul șuturi* 

spațiu! porții : 2—4).
s^șpan 5, Nițo 7, Pîrvu 7, Adr. Dumitru 5 — M. Ste- 

‘ iru 7, Ronteo 5 (min. 70 Șutru 5, min. 88
țfeșpan 5, 

Cojocai

REUNIREA LOTURILOR A 
Șl DE TINERET

Marin 5), Sâtmâreanu II 6,cheran 7 (min. 63 I. Marin 5), Sâtmâreanu It 6, 
Lrr'nu 6, D. Georgescu 5, Custov 5 (min. 63 I. Moldo- 
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: reprizei, 
rat, că, la 
opus in- 
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de rapidiști (îndeosebi Teleș- 
pan și A. Dumitru) și la care 
partenerii (Sâtmâreanu II, în 
special) s-au înscris și ei în re- 
plieă. O asemenea luptă oarbă 
purtată între cele două careuri 
de 16 m, a rărit șuturile la 
poartă, primul cu adresă — în 
întreaga repriză — fiind chiar... 
unicul gol : Cojocaru a execu
tat, de pe partea dreaptă, o lo
vitură liberă. înalt, spre careul 
mie, de unde NIȚA, „urcat" 
fără om a reluat, cu capul, in 
plasă : 1—0, în min. 38

Partea a doua a meciului nu 
a diferit prea mult de prima 
sub aspectul nivelului tehme- 
spectacular. S-a jucat la fel de 
,strins“ și la fel de aspru, un 
fundaș (Cheran) sfîrșind prin 
a părăsi terenul în urma unui 
fault în... atac, comis de Ma
nea. Doar pe planul superiori
tății teritoriale, jocul n-a mal 
semănat cu cel din prima re
priză, dinamoviștii forțind e- 
galarea și dominîndu-și adver
sarul, uneori cu autoritate. A 
fost perioada — mai ales după 
cele două modificări survenite 
în formație — în care Sătmă- 
reanu II, venit în sprijinul o- 
fensivei, a ratat două bune o- 
cazii (în min. 68 și 76). Abia 
ultimul fluier de arbitru a pus 
capăt emoțiilor, firește, în ta
băra rapidiștilor, și unui joc cu 
foarte puține momente de fot
bal adevărat. Arbitrajul lui C. 
Dinulescu — sub așteptări. Era 
în sarcina Iui să intervină — 
din timp — ceva mal energic 
decît a făcut-o pentru a opri 
duritățile și pentru a canaliza, 
din vreme, jocul pe un făgaș 
normal.

Gheorghe NICOLAESCU

rsitatea a 
și în min. 
prin PU- 
ns impe- 
n șut pu- 
alonul în 
t. Din a- 
lin Reșița 
sa supra- 
re au ra- 

. au fost tot
in Bălăci 
67 și 84), 

țrcu (min. 
ori rată- 

i au ega-
87) cînd 

epta. Ex- 
i I. Igna.
.rSCU

ÎMPOTRIVA CURSULUI JOCULUI...
U.T.A. - F.C.M. GALAȚI 3-1 (1-0)

Stadionul U.T.A. ; teren foarte bun ; timp excelent ; spectatori, 8 000. Au 
marcat : TISA (min. 15), BROȘOVSCHI (min. 46), NEDELCU II (min. 47), res
pectiv BURCEA (min. 52). Raport de cornere : 6-10. Raportul fliturilor ia 
poartă : 15—18. (pe spațiul porții : 9—11).

U.T.A. : Jivan 8 — Gașpar 7, Kukla 6, Schep 6, Giurgiu 6 — Dom ide 6 
(min. 60 Uilecan 5), Leac 7, Broșovschi 7 — Cura 5, Nedelcu II 6, Tisa 8.

F.C.M. GALAȚI : Oanâ 7 — Ghirca 6, Nedelcu I 6, Ploeșteanu 6, I. Nicu 6 
— Constantinescu 7, Burcea 8, Orac 8 (min. 77 Morohai) — R. Dan 7 (min. 
70 Vochin 6), A. Ene 6, Țolea 7.

A arbitrat : I. Urdea * ★ ★ ir » la linie : C. Manușaride (ambii din Bucu
rești) șî, cu multe greșeli, G. Furcaș (Beclean).

Trofeul Petschovschi ; 9. La juniori : 5—1 (3-0).
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ARAD, 1 (jxin telefon).
La Arad au ciștigat gazdele 

dar învinșii au impresionat plă
cut pentru că, în pofida eșecu
lui, au oferit realmente o sur
priză prin jocul lor avîntat, 
simplu și curajos. Se naște a- 
tunci, firesc, întrebarea: de ce 
au pierdut gălățenii? Pentru că, 
deși a jucat ofensiv din start, 
echipa antrenată de V. Tilma- 
ciu a ratat mult (A. Ene min. 
2, Țolea min. 3, Orac min. 13) 
și a primit un gol datorită nai
vității apărării sale. în min. 15 
Nedelcu I a ratat o intercepție 
ușoară, iar TISA a înscris. 
F.C.M. Galați nu se descurajea
ză și U.T.A., prea deconectată, 
se vede dominată și numai Ji- 
van și... atacanții adverși îm
piedică egalarea. După pauză, 
U.T.A. are o ușoară zvîcnire și 
înscrie două goluri în numai
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. MESCU

DOMINARE NETĂ, DAR VICTORIE DIN PENALTY!
BACĂU, 1 (prin telefon).

Prezentmd o formație cu trei 
Juniori (Ignat, Tararache și D. 
Zamfir), în locul unor jucători 
accidentați (Matcescu șl Livciuc) 
și a suspendatului Turcu, F. C. 
Constanța a făcut aici o partidă 
curajoasă doar în a doua parte 
a jocului .Totuși, așa cum se 
Vede și din cifrele înscrise în 
alăturata casetă tehnică, superio
ritatea de ansamblu a formației 
locale a fost mult mai netă, cu 
deosebire în prima repriză, cînd 
a expediat 12 șuturi spre poarta 
lui Popa, față de numai 5 în cea 
de a doua. Jocul nu a satisfăcut, 
ambele formații prezentîndu-se 
cu un potențial destul de redus. 
Rezultatul a fost fixat în min. 33 
cînd o intrare dură a lui Gătej 
la Băluță a fost sancționată cu 
lovitură de pedeapsă, transforma
tă de MUNTEANU. Părerea noas
tră este că mai degrabă a fost 
o autopericlitare Ia Băluță. în 
plus, la executarea penaltyulul

CU CÎTE EMOȚII!
POLITEHNICA IAȘI - POUTEHNICA TIMIȘOARA 2-1 (2-0)

Stadionul ,,23 August** ; teren bun ; timp frumos ; spectatori, aproximativ 
12 000. Au marcat : DANILA (min. 19), SIMIONAȘ (min. 39), respectiv PALTI- 
NIȘAN (min. 90). Raport de comete : 5—2. Raportul șuturilor te poartă : 9—14 
(pe spațiul porții : 4—4).

POLITEHNICA IAȘI : Bucu 8 — Mureșan 5, Anton 7, Ursu 7, Cîocîrtan 7 — 
Romilă 7, Simionaș 6, Șerbănică 5 — Doru lonescu 6 (min. 73 Costea), Dă- 
nilă 7 (min. 35 Trondafilon ă), Cernescu 8.

POLITEHNICA TIMIȘOARA : Catona 4 — Mioc 7, Poltinîșan 7, Mehedințu 6, 
Barna 7 — Vișan 7, Dembrovschi 8, Lața 7 — Floareș 6 (min. 79 Nadu), Nucă 
5 (min. 46 Roșea 6), Petrescu 7.

A arbitrat : O. Anderco ★ ★ i Io linie : I. Taor (ambii din Satu Mare) 
și V. Catană (Cărei).

Cartonașe galbene : BARNA. Trofeul Petschovschi : 9. La juniori : 0—t (0—1).

• ——————————
IAȘI, 1 (prin telefon).

După vicioria de la București, 
ieșenii nu s-au așteptat să pal
pite atit de mult pentru succesul 
de acasă! Timișorenii au aplicat 
bine marcajul om la om și pres- 
singul, făcut in permanență, ră- 
pindu-i echipei locale posibilita
tea de a lua un start furtunos, 
așa cum își obișnuise suporterii. 
Victoria s-a conturat în prima 
repriză: in min. 18, Romilă l-a 
angajat pe DANILA la marginea 
careului și ieșeanul a înscris, dar 
și cu concursul lui Catona. Zece 
minute mai tîrziu tribunele au 
emoții: Floareș scapă singur spre 
poartă, Bucu ti închide unghiul 
și mingea se prelinge pe lingă 
stîlpul porții. Contraatacurile ti
mișorenilor stnt periculoase, mai 
ales pe partea lui Mureșan, mal 
puțin exact In intervenții. In

DOAR 0 SINGURĂ REPRIZĂ...
JIUL - F.C. ARGEȘ 2-0 (2-0)

Stadionul Jiu! ; teren bun : timp excelent ; spectatori, aproximativ : 4.000. 
Au marcat : SALAJAN (min. 23), BADIN (min. 30). Raport de corn.ro : 8—5. 
Raportul șuturilor la poartă : 21—10 (pe spațiul porții : 9-3).

JIUL : Homan 6 — Rusu 6, Bă din 7, Ciupitu 6, Deleanu 7 — Augustin 6 
(min. 84 Moga), Stoica 8, Mulțescu 8 — Covaci 7 (min. 74 Toma 6), Sălăjan 
7, Sloichiță 6.

F. C. ARGE$ : Cristian 6 — Zamfir 6, Stoncu 6, Olteanu 7, Ivan 7 — Băr- 
bulescu 6, Cirstea 6 (min. 68 Chivescu 6), lovănescu 7 — D. Nicolae 7, Radu II 
6, Dobrin 6 (min. 46 Roșu 6).

A arbitrat : N. Petriceanu A A* * I *a linie : C. Petrea și I. Dancu (toți 
din București).

Cartonașe galben. ■ ZAMFIR. Trofeul Petschovschi : 8. La juniori : 0-3 (0-2).

PETROȘANI, 1 (prin telefon).
Partida debutează cu un a- 

plaudat „număr" Mulțescu care, 
după ce slalomează frumos de 
la centrul terenului printre clți- 
va adversari, șutează cu boltă 

două minute, ambele cu capul: 
centrează de pe dreapta Gaș- 
par — marchează BROȘOV- 
SCHI; centrează de pe stingă 
Tisa — inscrie NEDELCU II.

Gălățenii nu cedează nici la 
acest scor, de 0—3, realizat îm
potriva cursului jocului. Reduc 
din handicap prin BURCEA 
(min. 52) care a „croșetat" in
tr-o cursă foarte lungă apăra
rea gazdă și ratează apoi alte 
ocazii în min. 58, 74 și 88 cînd 
numai Jivan (primele două fa
ze) și indecizia lui A. Ene n-au 
mai modificat tabela de marcaj. 
U.T.A. a avut și ea cîteva faze 
ceva mai bune, dar Broșovschi, 
Cura și Uilecan (ultimul șut în 
bară — min. 61) n-au putut 
schimba calificativul unui joc 
dominat de oaspeți.

Mircea M. IONESCU

S. C. BACĂU - F.C. CONSTANȚA 1-0 (1-0)

Stcdionul „23 August- ; teren neîngrijit ; timp foorte bun ; spectatori, apro
ximativ 10.000. A marcat : MUNTEANU (min. 33 din penaiti). Raport de cor
nere : 16-3. Raportul șuturilor la poartă : 17—4 (pe spațiul porții : 6—3).

S. C. BACAU : Constantinescu 6 — Pruteanu 6, Caîargiu 6, Lunca 7, Marga- 
soiu 6 - Pană 6 (min. 27 Bâluță B), Cârpuai 7, Șosu 5 - Botez 5, Munteanu 
6, Antohi 6 (min. 59 Fiorea 7).

F. C. CONSTANȚA : Popa 6 — GâteJ 7, Antonescu 7, Bâlosu 6, Codin 6 — 
Ignat 5 (min. 46 Petcu 5), Nistor 6, Dragnea 5 - Buduru 5, Peniu 5, Tararache 
5 (min. 46 D. Zamfir 5).

A arbitrat : C. Bărbuiescu ★ ★ W ; la linie : Gh. Retezan și N. Gheorghe 
— ambii cu greșeli (toți din București).

Cartonașe galbene : PENIU și POPA. Trofeul Petschovschi : 9. La ju
niori : 0-0.

în suprafața de pedeapsă se a- 
flau 4 jucători, cîte doi de la 
ambele echipe.

După pauză, F. C. Constanța 
iese mai mult la atac, demon
strează unele calități abia schi
țate in primele 45 minute, are 
ocazii de a egala (Buduru min. 61 

min. 39, Romilă ti deschide din 
fază fixă pe D. lonescu, urmează 
o centrare la SIMIONAȘ, care 
majorează scorul.

La reluare, Cernescu animă 
atacurile echipei antrenată de Ilie 
Oană și Leonida Antohi, dar for
mația condusă de Dembrovschi 
se adună bine la mijlocul tere
nului, deelanșind acțiuni tăioase. 
In min. 80, Ursu ii faultează pe 
Dembrovschi in careu și penal- 
tyul este executat de Păltinișan. 
Bucu respinge șutul acestu
ia, insă tot PALTINIȘAN reia in 
got. Minutele se scurg greu pen
tru tribune (Lața min. 72, acți
une personală dar șutul timișo
reanului este excepțional blocat 
de Bucu, care culege aplauze 
meritate).

Stelicn TRANDAF1RESCU

la poartă, dar balonul .ștergînd 
ușor transversala, cade pe plasa 
din spatele acesteia creind doar 
impresia golului. In continuare 
Jiul atacă susținut, are nume
roase ocazii de a marca dar 
pe rînd, Sălăjan, Covaci, Au
gustin și Stoica nu nimeresc 
ținta, amînînd de fiecare dată 
deschiderea scorului. Pînă în 
min. 23, cînd. la o acțiune o- 
fensivă a gazdelor, apărarea 
piteșteană se bilbîie permițind 
lui SĂLĂJAN să șuteze din in
teriorul careului puternic spre 
poarta lui Cristian. Acesta, sur
prins, nu reușește să schițeze 
nici un gest, balonul trecind pe 
deasupra capului său in plasă. 
Șapte minute mai tîrziu, Jiul 
va majora scorul in urma exe
cutării unui corner .Autorul go
lului — BĂDIN care, interca
lat în atac, a șutat pe jos, pe 
lingă Cristian, și de această 
dată surprins și ușor învins. La 
2—0, oaspeții abandonează jo
cul „de așteptare", trec mai 
des în jumătatea de teren ad
versă, dar acțiunile lor ofensive 
n-au consistentă pentru a pu
tea fi convertite în gol.

F.C. Argeș va continua să se 
mențină în atac și după pau
ză, cînd jocul nu va mai avea 
decît rareori nivelul bun din 
prima parte a întîlnirii. Faze
le de poartă, destul de puține 
în repriza a doua, s-au consu
mat aproape exclusiv în zona 
porții lui Homan, dar echipa 
oaspete, deși mai proaspătă și 
mai activă nu reușește să în
scrie, ratînd cîteva bune oca
zii — cea mai -mare în min. 88 
prin D. Nicolae.

Mihai IONESCU

și Dragnea min. 77) dar nu are 
forța s-o facă. S.C. Bacău putea 
mări diferența de goluri în min. 
87 cînd Munteanu a fost clar 
faultat în careu de Codin, fără 
ca arbitrul să ia vreo măsură.

Mircea TUDORAN

Aseară a fost convocat la 
București lotul reprezentativ 
în vederea meciului de dumi
nică, de la Zagreb, cu echipa 
Iugoslaviei, contind pentru pre
liminariile C.M. 1978. Pe lista 
selecționaților figurează urmă
torii jucători : Cristian, Windt 
(portari), Cheran, Sameș, Săt- 
măreann II, Mehedințu, Ștefă- 
nescu, Vigu, Anghelini (fun
dași), Dumitru, Boloni, lordă- 
nescu, Romilă (mijlocași), Cri- 
șan, Lucescu, D. Georgescu, 
Bălăci, Zamfir (atacanți). în 
cursul acestei dimineți se va cu

DIVIZIA B: ETAPA A 25-a
SERIA i --------------

PETROLUL PLOIEȘTI - PORTUL 
CONSTANȚA 4—0 (2—0). Au marcat: 
Toporcn (min. 33, 60) și Simaciu 
(min. 22, 82).

METALUL PLOPENI - CRULOZA 
CALÂRAȘI 2-0 (1—0). Autorii goluri
lor : Spiridon (min. 5) și Fiorea (min. 
50).

F. C. BRĂILA - CEAHLĂUL P. 
NEAMȚ 3—0 (2—0). Au înscris : Bes- 
man (min. 35), Traian (min. 44) și 
Prepurgel (min. 48).

MINERUL GURA HUMORULUI - 
UNIREA FOCȘANI 2-0 (1-0). Autorii 
golurilor : Cioreia (min. 28) și Dehe- 
leanu (min. 60).

GLORIA BUZĂU - C.S.M. SUCEAVA 
3—0 (2—0). Au marcat : Radu (min. 
17), Nicolae (min. 44) și Stan (min. 
59).

OLIMPIA RM. SĂRAT - C.F.R. PAȘ
CANI 1-1 (0-0). Au înscris : Neagu 
(mi*n. 85) pentru Olimpia, Mthaicea 
(min. 50) pentru C.F.R.

RELONUL SAVINEȘTI - C.S.M. BOR- 
ZEȘTI 3-0 (0—0). Au marcat : Do- 
brescu (min. 63), Apetrei (min. 69) și 
Bera (min. 85).

C.S.U. GALATI - PRAHOVA PLO
IEȘTI 3—2 (1-O). Autorii golurilor :
Marinescu (min. 28, 86), Marta (min. 
54), respectiv Tânăsescu (min. 78, 88).

VICTORIA TECUa - OLTUL SF. 
GHEORGHE 2—0 (0—0). Au marcat : 
Toma (min. 61), Antipa (min. 68). Me
ciul s-a disputat la Galați, terenul 
echipei Victoria fiind suspendat.

SERIA A II-a -------
METALUL BUCUREȘTI — TRACTO

RUL BRAȘOV 3-0 (0-0). Autorii go
lurilor : Lungu (min. 47), Marincel 
(min. 61) și Prodan (min. 78).

UNIREA ALEXANDRIA - CHIMICA 
T1RNAVENI 2-0 (2-0). A marcat :
Voicilâ (min. 12 și 35).

CHIMIA TR. MĂGURELE — ȘOIMII 
SIBIU 1—0 (1—0). Unicul gol a fost 
realizat de Bâdâluțâ (min. 6).

F.C.M. GIURGIU - C.S. TIRGO- 
VIȘTE 0-0.

DINAMO SLATINA - VOINȚA 
BUCUREȘTI > 3—0 (3-0). Au înscris :
Frâțiiă H (min. 29), Bălan (min. 31) 
șl Stancfu (min. 40 din 11 m).

STEAGUL ROȘU BRAȘOV - TEH- 
NOMETAL BUCUREȘTI 1-0 (1-0). A 
marcat : Bucur (min. 42).

FLACĂRA AUTOMECANICA MO- 
RENI - ELECTROPUTERE CRAIOVA 
3—1 (1—1). Au înscris : Ilie (min. 39 
din 11 m și min. 60), Baicu (min. 75), 
respectiv Bondrea (min. 26).

METALURGISTUL CUGIR - Ș. N. 
OLTENIȚA 0-0.

NITRAMONIA FĂGĂRAȘ - CHIMIA 
RM. VlLCEA 2-1 (1—0). Autorii golu
rilor : Drăgoi (min. 33), Ciutac (min. 
87), respectiv Stanca (min. 54).

Relatări de la corespondenții : 
N. Ștefan, M. Bizon, D. Gruia, Tr.

SERIA A III-a
MINERUL CAVNIC - F. C. BAIA 

MARE 1—O (O—0). Unicul gol a fost 
realizat de Bălan (min. 71).

C.F.R. CLUJ-NAPOCA - OLIMPIA 
SATU MARE 0—2 (0—0). Autorii golu
rilor : Marcu (min. 53) . și Helvei 
(min. 85).

AURUL BRAD - MINERUL LUPENI 
3—1 (1—0). Au marcat : Topor (min.
32), Ghiță (min. 52), Petrișor (min. 
71), respectiv Boloș (min. 65).

C.I.L. SIGHET - VICTORIA CĂLAN 
3—1 (1-0). Au înscris : Bujor (min.
13), Ctohan I (min. 51 și 85), respec
tiv Minculescu (min. 86 din 11 m).

MUREȘUL DEVA - C.F.R. TIMI
ȘOARA 2—0 (1—0). Au marcat :
Schiopu (min. 39) și Gherga 
(min. 76).

U. M. TIMIȘOARA - GLORIA BIS
TRIȚA 4—1 (1—0). Autorii golurilor :
Belanov (min. 7), Mușat (min. 60), 
Giuchici (min. 76), Firițeanu (min. 
81), respectiv Moga (min. 88).

IND. SIRMEI C. TURZII - „U“ CLUJ- 
NAPOCA 1—1 (1—0). Au înscris : Las- 
cău (min. 43) pentru Ind. sîrmei, 
Florescu (min. 85) pentru „U".

RAPID ARAD - STICLA TURDA 3—1 
(3—0). Autorii golurilor : Axente (min. 
5), Simon (min. 11), Capeț (min. 27), 
respectiv Pintilie (min. 76).

ARMATURA ZALĂU - DACIA ORAȘ- 
TIE 1-0 (0-0) . A înscris : Mathe (min. 
60 din 11 m).

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
AȘA ARATA O VARIANTA 
CU 13 REZULTATE EXACTE 

LA CONCURSUL PRONOSPORT, 
ETAPA DIN 1 MAI 1977

I. Rapid — Dinamo 1
II. Progresul — steaua Anulat
III. Poli. Iași — Poli. Tim. 1 
rv. ASA Tg. Mureș — Corvinul x
V. „U“ Cv — FCM Reșița x 

noaște cu precizie situația me
dicală a lotului După cum se 
știe. Dumitru e accidentat din 
meciul cu echipa R.D. Germa
nă. Au devenit incerți, după e- 
tapa de ieri a campionatului, și 
Cheran și D. Georgescu acci
dentați în partida cu Rapid.

Pentru această dimineață e 
convocat tot la București, lotul 
de tineret (21 ani) care va in- 
tîlni duminică dimineața la 
Craiova — in cadrul C.E. — 
selecționata de tineret a Iugo
slaviei.

Relatări de la corespondenții : 
I. Tănâsescu, M. Boghici, Gr. Rizu, 
D. Bolohan, D. Soare, T. Budescu, 
C. Rusu, Gh. Arsenie și V. Ștefănescu.

1. PETROLUL PL. 25 19 5 1 48-10 43
2. Gloria Buzău 25 11 9 5 30-15 31
3. Relonul Săv. 25 12 5 8 30-29 29
4. C.S.U. Galați 25 12 4 9 45-32 20
5. Met. Plopeni 25 11 5 9 35-21 27
6. C.S.M. Suceava 25 10 7 8 21-21 27
7. Prahovo PI. 25 10 5 10 33-29 25
8. F.C. Brăila 25 8 9 8 37-34 25
9. Oltul Sf. Gh. 25 10 5 10 24-23 25

10. Unirea Focș. 25 9 6 10 24-27 24
11. Ceahlăul P.N. 25 11 2 12 28-36 24
12. C.F.R. Pașcani 25 9 5 11 30-28 23
IX Vict. Tecuci 25 8 6 11 25-38 22
14. Celuloza CI. 25 9 3 13 23-30 21
15. Portul C-ța 25 6 9 10 24-35 21
16. Minerul G. H. 25 8 4 13 27-33 20
17. C.S.M. Borz. 25 6 8 11 13-25 20
18. Olimpia Rm. S. 25 4 7 14 17-48 15

ETAPA VIITOARE (8 mai) : Portul 
Constanța — Victoria Tecuci (0—0), 
C.F.R. Pașcani — C.S.M. Borzești 
(0—1), C.S.U. Galați — F. C. Brăila 
(2—2), Prahove Ploiești — Petrolul Plo
iești (0—1), Celuloza Călărași — Mine
rul Gura Humorului (0—2), Ceahlăul 
P. Neamț — Relonul Săvinești (1—2), 
Oltul Sf. Gheorghe — Unirea Focșani 
(0-2), C.S.M. Suceava — Olimpia Rm. 
Sărat (0—0), Metalul Plopeni — Glo
ria Buzău (0—0).

Barbâlatâ, D. Mihail, C. Gruia, Gh< 
liînca, I. Diăgan și V. Lazâr.
1. C.S. TIRGOVIȘTE 25 16 5 4 41-15 37
2. Steagul r. Bv. 25 16 1 8 38-23 33
3. Chimia Rm. V. 25 15 1 9 51-33 31
4. Dinamo SI. 25 13 3 9 38-26 29
5. Nitramonia 25 13 3 9 35-29 29
6. Unirea Alex. 25 11 4 10 27-20 26
7. Metalul Buc. 25 11 4 10 33-32 26
8. Chimica Tv. 25 11 3 11 33-35 25
9. FI. Moreni 25 11 2 12 29-27 24

10. Voința Buc. 25 10 4 11 18-27 24
11. Tractorul Bv. 25 10 4 11 25-35 24
12. Met. Cugir 25 9 5 11 16-24 23
13. Chimia Tr. M. 25 9 4 12 27-28 22
14. F.C.M. Giurgiu 25 7 8 10 30-35 22
15. Electroputere 25 6 9 10 39-42 21
16. Șoimii Sibiu 25 8 5 12 25-31 21
17. Ș.N. Oltenița 25 9 2 14 21-35 20
18. Tehnometal Buc. 25 4 5 16 16-45 13

ETAPA VIITOARE (8 mai) ; Elec- 
troputere Craiova — Chimia Tr. Mă
gurele (2—3), C. S. Tîrgoviște — Vo
ința București (1—0), Tehnometal Bucu
rești — Metalul București (1—2), Me
talurgistul Cugir — Nitramonia Făgă
raș (0—2), Chimia Rm. Vîlcea — 
F.C.M. Giurgiu (1-5), Șoimii Sibiu — 
Flacăra Automecanica Moreni (0—1), 
Ș. N. Oltenița — Unirea Alexandria 
(0—1), Chimica Tîrnăveni — Dinamo 
Slatina (0—5), Tractorul Brașov — 
Steagul roșu Brașov (0—2). 4

Relatări de la corespondenții :
Z. Debrețeni, 1. Pocol, Al. Jurcă, S.
Pralea, 1. Simion, C . Crețu, P. Tone
N. Străjan și M. Tiinoc.

1. OLIMPIA S. M. 25 18 3 4 47-11 39
2. U.M.T. 25 13 2 10 49-30 28
3. Gloria Bistr. 25 12 4 9 37-32 28
4. Aurul Brad 25 12 3 10 35-25 27
5. C.F.R. Tim. 25 13 1 11 32-25 27
6. Mureșul Deva 25 11 4 10 27-28 26
7. C.I.L. Sighet 25 11 4 10 31-34 26
8. F.C. Baia M. 25 10 5 10 37-25 25
9. Armătura Zalău 25 10 5 10 26-33 25

10. Vict. Călan 25 11 3 11 29-37 25
11. Rapid Arad 25 10 4 11 32-34 24
12. ,,U“ Cj.-Napoca 25 10 4 11 20-27 24
13. Sticlei Turda 25 9 5 11 24-32 23
14. C.F.R. Cj.-Nap. 25 9 4 12 26-33 22
15. Min. Lupeni 25 9 3 13 25-34 21
16. Min. Cavnic, 25 8 4 13 30-34 20
17. Ind. sîrmei C.T. 25 8 4 13 31-44 20
18. Dacia Orăștie 25 9 2 14 22-42 20

ETAPA VIITOARE (8 mai) : Armătura 
Zalău — U.M. Timișoara (0—4), Ind. 
sîrmei C. Turzii — Mureșul Deva 
(0—2), Minerul Lupeni — Victoria Că- 
lan (0—2), Olimpia Satu Mare — 
Rapid Arad (1—0), ,,U“ Cluj‘-Napoca 
— Minerul Cavnic (1—0), F. C. Baia 
Mare — C.F.R. Cluj-Napoca (2-2), 
C.F.R. Timișoara — Aurul Brad (0—2), 
Gloria Bistrița — Sticla Turda (0—0), 
Dacia Oroștie — C.I.L. Stghet (0-2).

VI. SC Bacău — F.C. Cța. 1 
Vil. Jiul — F.C. Argeș 1

VIII. U.T. Arad — FCM Galați 1
IX. Cesena — Genoa x
X. Internazionale — Bologna x

XI. Lazio — Torino x
XII. Sampdbria — Roma 1

XIII. Verona — Milan x
Fond de cîștiguri: 386.580 lei. -

corn.ro


NUME NOI PE LISTA CAMPIONILOR
NAȚIONALI LA»

TIMIȘOARA, 1 (prin tele
fon). Simbătă și duminică, în 
sala sporturilor nr. 2 din loca
litate, au continuat întrecerile 
turneului final al campionate
lor individuale de lupte libere, 
încă de simbătă au fost pro
gramate cîteva partide impor
tante pentru stabilirea campio
nilor pe anul în curs. De pil
dă, la cat. 82 kg s-au întîlnit 
principalii favoriti Vasile Ți
gănuș (Nicolina Iași) și Ludo
vic Âmbruș (Mureșul Tg. Mu
reș). Meciul a început în nota 
de dominare a lui Ambruș, ca
re cu o fixare urmată de un 
retur și-a trecut adversarul prin 
pod, luînd conducerea la punc
te. Partida s-a echilibrat apoi, 
ieșeanul realizînd cîteva fixări 
succesive. Cu o mai bună pre
gătire fizică, Țigănuș a obți
nut victoria cu 13—11, cîștigînd 
astfel primul său titlu de cam
pion național. La cat. 68 kg. 
juniorul din Buzău, Vasile 
Stănescu a răsturnat toate pro
nosticurile, învingînd — într-un 
meci de mare luptă — pe ti
mișoreanul Viorel Gheorghiu.

Un frumos succes a obținut

LUPTE LIBERE
șl tînărul Ludovic Șandor 
(Steaua), care și-a învins toți 
adversarii de la cat. 62 kg. în 
ultimul meci, el l-a întrecut 
surprinzător de ușor pe brașo
veanul Gheorghe Dobrănel. 
Emilian Cristian (Dinamo Bra
șov), după victoria asupra vi- 
cecampionului european Marin 
Pîrcălabu, l-a fixat cu umerii 
pe saltea pe Dumitru Buta 
(Rapid) la cat. 74 kg. în finala 
cat. 90 kg. s-au întîlnit brăi- 
leanul Vasile Iorga și Ion Du
mitru (Steaua). După cîteva fi
xări în prima repriză. Iorga a 
atacat susținut, obligîndu-și ad
versarul să se apere exagerat, 
motiv pentru care a fost desca
lificat.

Iată noii campioni, în ordi
nea celor 10 categorii : Gh. Ra- 
șovan (C.S.M. Reșița), L Arapu 
(Steaua), P. Brîndușan (C.F.R. 
Timișoara), L. Șandor (Steaua), 
V. Stănescu (Gloria Buzău), E. 
Cristian (Dinamo Brașov)v V. 
Țigănuș (Nicolina Iași). V. Ior
ga (Progresul Brăila), V. Puș- 
cașu (Steaua), L. Șimon (Mure
șul Tg. Mureș).

Mihai TRANCA

Simbătă, la Barcelona

ROMÂNIA- SPANIA 192,95-182,65 LA GIMNASTICĂ FETE.
în prezenta a peste 5 000 de 

spectatori, simbătă seara s-a 
desfășurat în Palatul sporturi
lor din Barcelona prima dintre 
cele două întîlniri de gimnasti
că, care opun selecționatele fe
minine ale României și Spa-

Nadia Comaneci alte
niei. Firește, diferența de va
loare dintre cele două echipe 
nu putea lăsa nici o îndoială 
asupra formației Învingătoare,

CAMPIONATUL MONDIAL DE HOCHEI
Canada România 7-2

Campionatul național de spadă

ION POPA (Steaua) ȘI-A PASTRAT TITLUL
72 de spadasini din 18 sec

ții din întreaga țară și-au dis
putat simbătă, în sala Tracto
rul din Brașov, titlul de cam
pion național în proba 
duală pe anul 1977.

în faza eliminărilor
(unde s-au calificat 16
renți) cei mai mulți reprezen
tanți au avut cluburile Stea
ua (6) și Farul (4). în această 
fază a competiției s-au înre
gistrat cîteva întîlniri între fa- 
voriți, cum ar fi : Duțu — ZI- 
daru (10—9), Pongratz — Bără
gan (10—6) și I. Popa — Kere- 
keș (10—8). Șl în timp ce bucu- 

. reșteanul Nicolae Doboș și Er
vin Huszar din Tg. Mureș (35 
de ani !) au intrat direct în fi
nală (ce-i drept, pe culoare fa
vorabile), Iorgu, Bărăgan, Duțu 
și Zidaru — toți componenți ai 
lotului reprezentativ — au tre
buit să lupte între ei pentru un 
Ioc între primii șase. Ironia 
sorților...

S-au calificat direct în finală 
Angelescu (cu Duțu 10—9, după 
ce a condus cu 8—5 și a fost 
condus cu 9—8 !). Popa (10—8

indivi-

directe 
concu-

cu Kerekeș). Pongratz (cu Man
ta 10—6), Doboș (cu 
10—5). Din recalificări 
te două locuri în finală 
ocupate de Iorgu (10—5 
rekeș) și Huszar “ * 
Manta). Inedită, deci, prezența 
în finală a lui Nicolae Doboș 
de la Centrul de tineret Stea
ua și a lui Ervin Huszar (C.S.U. 
Tg. Mureș), primul reușind și 
frumoasa performanță de a ob
ține medalia de argint, fiind o 
adevărată revelație. Finala, 
foarte echilibrată, a fost domi
nată de Ion Popa (Steaua) care 
deși a cîștigat două asalturi la 
4, cu Angelescu și Iorgu, pre
zumtivii săi adversari în lupta 
pentru titlu, a găsit resursele să 
repete performanța de anul tre
cut.

IATĂ CLASAMENTUL
NAL : 1. I. Popa (Steaua) 4 v 
— campion național, 2. N. Do
boș (C.T. St.) 3 v, 3. L. Ange
lescu (Farul) 2 v, 4. N. Iorgu 
(Steaua) 2 v, 5. A. _ ‘
(C.S.U. Tg. Mureș) 2 v, 6. E. 
Huszar (C.S.U. Tg. Mureș) 2 v.

Paul SLAVESCU

Ștefan 
celelal- 
au fost 
cu Ke- 

(10—9 cu

FI-

Pongratz

două note de 10!

VIENA, 
lecționata 
iat seria

1 (prin telefon). Se- 
României și-a înche- 
partidelor din cadrul

Rezultate : Canada — R. F. 
Germania 9—3 (2—1, 3—0, 4—2) 
meci desfășurat vineri seara ; 
Cehoslovacia - Suedia 3—1 
(1-1, 0-0, 2-0) și U.R.S.S.
- S.U.A. 8—2 (5-0, 3-2, 0-0) 
meciuri disputate sîmbâtâ ; 
Canada — România 7-2 (2—2. 
2-0, 3—0). Rezultatul întîlniril 
Finlanda — R. F. Germania 
nu ne-a parvenit pînâ la în
chiderea ediției.

Clasamentul : 1. U.R.S.S.
12 p, 2. Suedia 10 p, 3. Ceho
slovacia 9 p, 4. Canada 9 p 
(din 7 meciuri), 5. Finlanda 
4 p, 6. S.U.A. 3 p, 7. R. F. 
Germania 3 p, 8. T 
0 p (din 7 meciuri), 
echipa a susținut cîte 
nlri.

Programul de azi : 
slovacia — S.U.A. șl
- U.R.S.S.

România
Flecare 

i 6 irrtîl-

Ceho- 
Suedio

turului Lntil al C.M. de hochei, 
prestînd un joc mulțumitor, mai 
ales în primele 30 de minute ale 
partidei cu reputata reprezen
tativă a Canadei. Victoria a re
venit, In cele din urmă, con
form previziunilor, hocheiștilor 
de peste Ocean, 
ieților noștri a 
hotărîtă.

Canadienii au .
prin Ellis (min. 3), dar du
pă numai 30 de secunde, pe 
contraatac, Tureanu a ega
lat în mln. 10 Axînte ob
ține al doilea gol al for
mației noastre care are. in con
tinuare, posibilitatea să mai în
scrie, dar ratează. Egalarea o 
realizează Esposito (min. 16). 
Celelalte goluri au fost marcate 
de 5 Vail 
(min. 39), 
Mckechnie 
(min. 48).

dar replica bă- 
fost destul de

deschis scorul

(min. 30), McAdam 
Merrick (min. 43), 

(min. 44) și Klassen

Călin ANTONESCU

ROMANIA, CAMPIOANA A EUROPEI
Teren • Gluleștl, excelent. Timp frumos. Spectatori aproxima

tiv : 10 000. Au marcat î Alexandru 7 — lp.c, (min- 2), încerc, 
(min. 42) ; Motrescu 16 — patru încerc, (min. 16, 36, 55, 58) ; Bu- 
cos 10 — cinci tr. (min 16, 25, 36, 61, 68) ; Constantin 8 — două 
încerc, (min. 19, 80) ; Dărăban 4 — încerc, (min. 25) ; Nica 12 — 
patru tr (min. 42. 46, 58, 65) și o încerc, (min. 68) ; Stoica 8 — 
două încerc, (min. 46, 65) ; Ortelecan 4 — încerc, (min. 61).
Arbitru : Roger Quinttenton (Anglia), foarte bun
ROMANIA : Bucos — Motrescu, Nica, Varga, Constantin — 

Alexandru, Paraschiv (min. 32 Suciu) — Stoica, Dărăban, Mu- 
rariu — Pintea, M. Ionescu — Dinu, Ortelecan, Băcioiu. ITA
LIA : Gaetaniello — Marchetto, Frances ca tto, Blessano, Ghlzzoni
— Ponzi, Puppo — Rocca, Salsi, Zanella (min. 74 Casagrande)
— Rinaldo, Fedrîgo — Di Carlo, ‘ "

•wV-V.*.’.*.*.*^-^

(Urmare din pag. 1)

buit cei doi tehnicieni ai echi-, 
pei. Petre Cosmănescu și Vale
ria Irimescu) jocul a avut în 
majoritatea timpului un singur

START BUN „ÎN CUPA DAVIS“
(Urmare din pag. 1)

slonează și ține încordată de pe 
acum atenția tuturor iubitorilor 
de sport.

CALIFICARE FĂRĂ 
„NECUNOSCUTE*

în ecuația meciului încheiat 
Ieri după amiază, au cam lip
sit „necunoscutele". Au fost nu
mai probleme în evaluarea di
mensiunilor scorului și ele s-au 
rezolvat net în favoarea re
prezentativei noastre. Tinerii 
tenismani belgieni au încercat 
să ofere o rezistență susținută 
puternicilor lor adversari, dar 
n-au reușit aceasta decît ara
reori. Jucătorii noștri au evo
luat la indici de evidentă su
perioritate și nu numai în sen
sul relativ al cuvîntului, ci ca 
valoare absolută.

Cu toată frîna impusă de re
centul său accident, ca și de 
dezobișnuința cu terenurile de 
zgură, Ilie Năstase s-a dovedit 
în formă. Colaborarea cu ve
chiul său coechipier de dublu, 
Ion Țiriac, se face la un mod 
mai mult decît satisfăcător. 
Ceea ce este o foarte prețioasă 
promisiune pentru viitorul start 
al reputatului nostru cuplu. Al 
doilea nostru echipier, în par
tidele de simplu. Dumitru Hă- 
rădău, a depus vizibile eforturi 
de reabilitare, după cîteva evo
luții anterioare mai slabe. De 
data aceasta a jucat bine și 
poate fi felicitat pentru cali
tatea jocului și pentru ținută.

Dintre oaspeți, cel mai dotat 
pare a fi Thierry Stevaux, un 
jucător cu alură, posesor al u- 
nui stil ofensiv și eficace, ca
pabil de progrese rapide.

CRONICA ULTIMELOR 
7*- MECIURI

I. NĂSTASE, I. ȚIRIAC — TH. 
STEVAUX, J. DE MUYNCK 
6—2, 6—1, 6—4. Un med
plăcut de urmărit, in care Ti
riac și Năstase n-au trebuit să 
facă apel la toate resursele lor 
pentru a trece de tînăra pe
reche adversă. Chiar atunci 
cînd au fost conduși (1—3 în al 
treilea set), jucătorii noștri au 
recuperat foarte repede distan- 
țîndu-se cu destulă ușurință.

D. IIĂRĂDĂU — B. BOI- 
LEAU 6—1, 6—2, 6—3. In fața 
jucătorului desemnat ca primă 
rachetă a oaspeților, echipierul 
român și-a impus ritmul (des
tul de lent, totuși...) chiar de la 
început. Prea puțin incomodat 
de adversarul său, Dumitru Hă- 
rădăn înscrie cel de-al 12-lea

set cîștigat, pentru echipa noas
tră, următoarele trei rezervîn- 
du-le lui Ilie Năstase.

L NĂSTASE — J. P. RICHER 
6—2, 6—2, 6—2. Primul nostru 
jucător a pus punct celor trei 
zile frumoase de tenis, pecetlu
ind la 5—0 rezultatul final Nu 
au lipsit din arsenalul multi
plului nostru campion „așii“ la 
serviciu, superbele drive-loburi 
și surprinzătoarele mingi „scur
te”, toate executate cu mînă de 
maestru.

Simbătă, în două meciuri de
monstrative, intre jucătorii ro
mâni și belgieni, am notat re
zultatele: Th. Stevaux — FI. 
Segărceanu 6—4; A. Dirzn — 
J. De Muynck 6—3. Pe parcursul 
celor trei zile de joc, au prestat 
arbitraje pe deplin corespunză
toare M. Algiu, M. Constanti- 
nescu. Al. Zdrențu și Șt. Cris
tian.

Monfell, Plovan.

sons: spre butul italian! Rug- 
byștii peninsulari care, în trea
căt fie spus, s-au prezentat mai 
slab ca altă dată, au fost pur 
și simplu sufocați, negăsind 
nici un moment ideea tactică 
și mijloacele tehnice pentru a-i 
opri pe „tricolori* în 
lor irezistibil. Acțiunile 
loc noștri au fost de o 
cu totul excepțională și 
te* cu multă măiestrie.
una după alta, care de care mai 
frumoasă, mai spectaculoasă. O 
colaborare perfectă între com
partimente (inaintare-f-treisfer- 
turi) a dus la această diferen
ță de scor, de mari proporții. 
Oricum, este cea mai importan
tă victorie a rugbyului nostru 
asupra celui italian, cea mal 
semnificativă. Iar cele 12 (do
uăsprezece !) încercări vin să 
confirme faptul că. după mai 
mulți ani, avem din nou o e- 
chipă in adevăratul înțeles al 
cuvîntului, care joacă un rug
by de o calitate superioară. In 
încheierea acestor scurte consi- 
derațiuni, nu este lipsită de in
teres, credem, să cităm declara
ția făcută nouă, imediat după 
încheierea partidei, de către 
excelentul arbitru englez Ro
ger Quinttenton : „Românii au 
jucat splendid. Nici nu mă pu
team aștepta Ia altceva din 
partea unei echipe care a în
vins Franța !**

iureșul 
băieți- 

calitate 
„lucra- 
curgînd

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
ATLETISM a Crosul de la Lodz, 

în cinstea zilei de 1 Mai, a pri
lejuit o remarcabilă victorie U- 
nărulul atlet român Ion Nicolae, 
clasat pe primul loc la juniori, 
cu timpul de 5:56,0, pe distanța 
de 2 000 m.

BOX a La Morges (Elveția), 
Mate Parlov și-a păstrat titlul de 
campion profesionist al Europei la 
cat. semigrea. învingînd la punc
te pe Frangois Fiol.

CICLISM a Turul Spaniei, etapa 
a 4-a (contracronometru indivi
dual, pe circuitul de la Benidorm) 
a revenit belgianului Pollentler. 
In clasamentul general se men
ține lider belgianul Freddy Maer
tens.

HANDBAL a Cupa campionilor 
europeni (feminin) a fost cîștigată 
de Spartak Kiev, care a învins 
S.K. Leipzig (R.D. Germană) în 
finală, cu 15-7 (8—2). a La Ber
lin, prima ediție a Cupei cupelor

(la feminin) s-a încheiat cu vie-' 
torla echipei T.S.C. Berlin, care 
a întrecut Spartak Baku în fina
lă cu 18—15 (10—7).

NATATIE o După prima zi a 
competiției de înot de la Coven
try, conduce echipa Angliei — 
82 p, urmată de formațiile Olan
dei — 56 p și Franței — 44 p. 
■ In turneul de polo pe apă de 
la Hvar (Iugoslavia), selecționata 
Iugoslaviei a întrecut cu 5—2 
(2—2, 1—0. 1—0. 1—0) formația 
României. Golurile echipei româ
ne au lost înscrise de C. Rusu.

ȘAH a A 5-a partidă Nana A- 
leksandria — Maia Clrburdanidze, 
pentru sferturile de finală a tur
neului candidatelor la titlul mon
dial, a fost cîștigată de Aleksan- 
dria, care conduce cu 3—2.

TENIS a In sferturile de finală 
la Las Vegas (Nevada) : Connors 
— Smith 6—1, 6—3 ; Ramirez — 
Fillol 6—1, 6—2 ; Hewitt — Ale-

xander 6—4, 6—7. 6—2 : Dibley — 
Riessen 6—2. 4—6, 7—5. a Turneul 
de la MUnchen a fost cîștigat de 
jucătorul iugoslav Zeilko Franu- 
lovid, învingător cu 6—1, 6—1,
6—7, 7—5 în finala susținută îm
potriva Iul Victor Peccl (Para
guay). a In cadrul „Campio
natului interorașe“. tînăra ju
cătoare sovietică Natașa Cimîreva 
a întrecut-o cu 7—5 (in această 
competiție se joacă un singur 
set) pe Chris Evert. La dublu 
mixt, perechea Virginia Ruzlci — 
Mike Estep a învins cu 6—4 cu
plul Kristien Shaw — Terry Walts 
a Echipa Argentinei, cu un Guil
lermo Vilas în mare formă a reu
șit să furnizeze o mare surpriză 
în „Cupa Davls“, ellmlntnd 
selecționata S.U.A. In finala zo
nei americane (înaintea ultimei 
partide, Argentina conduce cu 
3—1) șl s-a calificat pentru se
mifinalele Interzonale

așa incit concursul s-a consu
mat fără emoții în tribune și pe 
podiumul sălii, oferind publicu
lui și specialiștilor prezenti un 
veritabil recital de măiestrie.

în fruntea concurentelor s-a 
aflat și de această dată tripla 
campioană olimpică Nadia Co
maneci, care și-a confirmat din 
nou talentul și valoarea. Ea s-a 
dovedit imbatabilă, clasîndu-se 
pe locul I la individual compus 
cu un punctaj ridicat (39,40). 
obținînd — în aplauzele specta
torilor — alte două note de 10,' 
acordate de arbitre la paralele 
și la sol (unde a evoluat cu 
noul exercițiu). Nadia a fost se
cundată excelent de Teodora 
Ungureanu, clasată pe locul II 
în clasamentul individual com
pus cu un punctaj de 39,30. Ur
mătoarele locuri în clasamentul 
individual au fost ocupate de 
gimnastele românce Marilena 
Neacșu — 38,15 si Cristina Itu. 
locul V revenind sportivei spa
niole Eloisa Marcos, care a rea
lizat 37,65 puncte. în clasamen
tul pe echipe, victoria a reve
nit lejer reprezentativei Româ
niei 5 192,95—182,65.

Cea de a doua întîlnire din
tre echipele României și Spa
niei se va desfășura la Madrid.'

1
IUGOSLAVIA - R.F. GERMANIA 

1-2 (0-1) j

La Belgrad, echipa Iugoslaviei 
a susținut ultimul med de veri
ficare înaintea partidei oficiale 
cu România de la Zagreb (8 mal) 
întîlnlnd reprezentativa R.F. Ger
mania. Victoria a revenit oaspe- 
filor cu 2—1 (1—0). Au marcat: 
Dieter Muller (min. 9), apoi Ba. 
jevicl a egalat pentru gazde 
(min. 60), iar oaspeții, beneficiind 
de un penalty — transformat de 
Bonhof (min. 70) — au obținut
victoria cu 2—1. A arbitrat Dogan 
Babacan (Turcia). IUGOSLAVIA i 
Katalinici — Buljan (Nikolicl), 
Peruzovici, Boghicevicl, Obrado- 
vlci — Mujinlci, Bogdan, Oblak — 
Popivoda, Bajevici, Filipovici (Jer- 
kovlci). R.F.G. : Maier (Kargus) 
— Vogts, Kaltz, Tenhagen, Bon
hof — Flohe, Beer, Fischer — 
Abramczyk, Dieter MUller, Rilss- 
mann (HOlzenbein).

IN PRELIMINARIILE C.M.I

In meci amical

UNGARIA - U.R.S.S. 2-1 (1—0)

La Budapesta (gr. o a C.M.),pa 
„Nepstadion* (aproape 90 000 do 
spectatori). Ungaria a întrecu» 
U.R.S.S. cu 2—1 (1—0), după o
partidă de mare luptă. Au maiv 
cat i Nyllasl (mln. 44), Kerekl 
(min. 67), respectiv Kipiani (mln. 
88).

Clasamentul
1. Ungaria
2. U.R.S.S.
3. Grecia

Următorul
UJt.S.S. (10

grupei :
2 110 3—2 1
2 10 13—21
2

meci : 
mai).

0 11 1—3 1 
Grecia —

AUSTRIA - MALTA 9—0 (5-0)

La Salzburg (gr. 3),
60 000 de spectatori : _______
Malta 9—0 (5—0), prin golurile în
scrise de Krankl (6), Stering (2) 
șl Pirkner. Clasamentul grupei e 
, . 3 3 0 0 11— o s

3 111 5—2 3
2 110 2—13
4 0 0 4

In fața a 
Austria —

1. Austria
2. Turcia
3. R.D. Germană
4. Malta . . _ _ _ _

Următorul med : Austria—R. D.
Germană (24 septembrie)

0—15 O

DANEMARCA - POLONIA 1-2 
(0-1)

La Copenhaga (gr. 
marca — Polonia 1—2 
marcat ; Lubansky 
vingători, respectiv 
samentul grupei :
1. Polcnla
2. Danemarca
3. Portugalia
4. Cipru

Următorul med : 
Ionla (15 mal).
• în C.E. (tineret), la Moscova! 

U.R.S.S, — Ungaria 0—0.
■ Finala Cupei Asiei, la Tehe- 

Irak 3—4 (1—2) 1
Bahreim — Ja- 

r
Italiei (etapa 27): 
1—1; Florentina

■ț

1) : Dane-' 
(0—1). AU 
pentru în-f(2) i 

Simonsen. Cla-

3
4
3
4
Cipru

3 0 0
202
2 0 1
0 0 4

ran : iran 
Pentru locul 3 : 
ponia 3—1 (1—1)

• Campionatul 
Cesena — Genoa x—i. rxvxc„x„«* 
— Perugia 1—0; Foggia — Catan
zaro 1—0; Inter — Bologna 0—0: 
Juventus — Napoli 2—1; Lazio — 
Torino 0—0; Samndoria 
1—0; Verona 
mele clasate: 
L Juventus 
2, Torino

Roma
Milan 0—0. Pri

Redacția și administrația t București, str. V. Conta l« : tel centrali ll.I0.05 î secția eoresp. 11.51.0» j Interurban 5JÎ ; telex t 10.350 romsp. r. Tiparul L P. „Informația* 10362 
Pentru străinătate, abonamente prin ILEX1M, Departamentul export-import presă, P.O. Box lM-13», telex 11226, Bucure}!!, atr, u Decembrie nr, J. B. 1, 3, 3, 4-


