
„Centenarul Independenței ne reamintește de 
luptele purtate de-a lungul secolelor de poporul 
nostru împotriva dominației și asupririi străine, 
pentru formarea națiunii, pentru cucerirea liber
tății. Să sărbătorim acest centenar prin noi împli
niri, prin afirmarea și mai puternică a voinței po
porului nostru de a făuri, prin munca sa, o țară 
mai îmbelșugată, de a-i întări continuu indepen
dența și suveranitatea, de a asigura întregii na
țiuni o viață demnă, liberă și fericită**.
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CENTENARUL
INDEPENDENȚEI, 

SÂRDĂTOARE SCUMPĂ
A ÎNTREGII NAȚIUNI
Se împlinesc o sută de ani de cînd au răsu

nat în parlamentul țării memorabilele cu
vinte rostite de Mihail Kogălniceanu : „Sîn- 
tem independenți ! Sîntem națiune de sine 

stătătoare!" Actul de la 9 mai 1877, al cărui cente
nar il celebrăm astăzi ca pe unul din evenimentele 
epocale din istoria modernă a României, ne pri
lejuiește rememorarea și evocarea, cu recunoștință 
și adincă mîndrie patriotică, a faptelor de bra
vură săvîrșite de ostașii români pe cîmpurile de 
luptă de la Smirdan, Plevna, Vidin, Grivița... Ne 
creează imaginea, întărită de atitea mărturii, a 
voinței unanime și a entuziasmului cu care între
gul popor a salutat și a sprijinit lupta pentru 
curmarea dominației străine, a bărbăției și jert
felor armatei noastre în numele unui ideal scump 
tuturor românilor : INDEPENDENȚA NAȚIONA
LA- Ne oferă, totodată, dovada peremptorie a 
unității de voință și acțiune a maselor populare 
din toate provinciile țării, pilda de înalt patrio
tism dată de toți românii, de dincoace sau de 
dincolo de Carpați, în istoricele împrejurări ale 
luptei pentru neatirnare, pentru dobîndirea inde
pendenței, de întemeiere a unei Românii suve
rane, de înscriere a țării în rîndul națiunilor 
libere.

Ziua de 9 mai avea să capete noi semnificații 
după 68 de ani cînd, poporul român, alături de 
popoarele lumii, a sărbătorit infrîngerea hitleris- 
mttlui și înlăturarea definitivă a celui mai crunt 
flagel care a lovit și a îndoliat vreodată omeni
rea — al doilea război mondial.

Centenarul Independenței — sărbătoare scum
pă națiunii noastre, mîndră de faptele străbunilor, 
de’ transformările revoluționare care au întregit 
opera înaintașilor, de izbinzile obținute azi pe 
drumul edificării societății noi, socialiste — pri
lejuiește și tineretului sportiv al țării sentimente 
de înaltă prețuire și de justificată mindrie pentru 
contribuția adusă de socielățiilc și cluburile spor
tive care ființau acum 100 de ani, Ia înfăptuirea 
mărețului act al independenței. Contribuție expri
mată atit în pregătirea și instruirea ostașilor 
români sau în prinosul de jertfe, pe cîmpul de 
bătaie, cit și în subscripțiile și donațiile în vede
rea susținerii frontului și, apoi, a sprijinirii ma
teriale a răniților și familiilor celor căzuți in 
luptă. ,

Mișcarea noastră sportivă — care se bucură 
astăzi de condiții minunate de dezvoltare continuă 
și de afirmare internațională — s-a aliniat cu

3-1

ZILEI PARTIDULUI

• Scrimera
toare la

• Prestigioasă
Davis“:

(2-0) cu Iugoslavianostru: 2-0

entuziasm amplelor acțiuni de cinstire a acestui 
mare eveniment din istoria neamului nostru, par- 
ticipind în zilele premergătoare jubileului la 
numeroase manifestări omagiale organizate pre
tutindeni în țară. Centenarului Independenței i-au 
dedicat sportivii noștri și importante succese rea- 

în confruntările inter-lizate în această perioadă 
naționale.

9

10, posturile noastre 
vor transmite direct, 

de la Pavilionul Expozițional din Piața Scân
teii, Sesiunea solemnă comună a Comitetului 
Central al Partidului Comunist Român, Ma
rii Adunări Naționale șl activului central 
de partid și de stat, consacrată sărbătorii 
Centenarului Independenței de stat a Româ
niei.

în aceeași zi, în jurul orei 19,30, se va 
transmite direct de la Stadionul „23 Au
gust- spectacolul omagial prilejuit de aceas
tă sărbătoare.

Astăzi, in jurul orei 
de radio și televiziune

FESTIVALUL
OMAGIAL 

DE PE - 
„CIMPIA

LIBERTĂȚII"
/ BLAJ, 8 (prin telefon). 
„Cimpia Libertății". Pe această 
străveche vatră de pămînt 
românesc a avut loc duminică, 
într-o ' ambianță de puternică 
însuflețire, un festival al spor
tului, cîntecului și dansului. E- 
venimentul a fost prilejuit de 
desfășurarea, la Blaj, a compe
tiției republicane „Crosul In
dependenței". organizată în ca
drul „Daciadei" de către 
C.N.E.F.S., federația de atle
tism și C.J.E.F.S. Alba, cu con
cursul C.C. al • U.T.C. și al or
ganelor locale. încă de dimi
neață, o imensă coloană multi
coloră formată din peste 3 000 
de sportivi, pionieri și școlari 
a plecat de la liceul „Iacob 
Mureșanu" străbătînd arterele 
principale ale orașului în acor
durile marșurilor executate de 
fanfara școlii generale din Pe- 
trești. Pe „Cimpia Libertății" 
zeci de drapele fluturau în 
vînt. Festivitatea de deschidere 
a avut loc pe „Aleea bărba
ților iluștri" — 24 de statui ale 
unor luptători pașoptiști.
ceea ce a conferit momentului

Viorel TONCEANU

iw. (Continuare în pap. 2—3)

MARI SUCCESE 
SPORTIVILOR ROMÂNI 

DEDICATE

Șl ANIVERSARII 
INDEPENDENTEI NAȚIONALE
® 0 excepțională victorie a fotbalului

calificare în „Cupa 
cu Cehoslovacia

Ecaterina Stahl, învingă 
Paris în „Trofeul Jeanty“

NASTASE Șl ȚIRIAC
EXCELENȚI IN „CUPA DAVIS»
Ei ne-au oferit
din cariera lor,

cele mai frumoase partide
la București, și au eliminat

puternica echipa Kodes —Hrebec. Felicitări!
De ieri după-amiază o nouă 

victorie stă înscrisă în palma
resul tenismanilor noștri. Vic
torie care aduce reprezentativa 
României în faza penultimă a

în drum spre turneul Cinai al C. M. de fotbal

LA ZAGREB, ECHIPA ROMÂNIEI 
A CÎȘTIGAT 2 PUNCTE DE AUR! 
„Tricolorii" au dat, ieri, o deosebită satisfacție
iubitorilor de sport din țara noastră! Bravo tuturor!

Fotbaliștii „tricolori" au ofe
rit, aseară, milioanelor de tele
spectatori ți radioascultători din 
țara noastră momente de mare 
satisfacție. Jocul lor bun, orga
nizat ți calm, decizia arătată 
pe teren în fața unei reprezen
tative de valoare mondială, ad
mirabila putere de luptă și dă
ruire, toate acestea concreti
zate în frumoasa victorie cu 
2—0 pe care o aplaudăm din 
inimă, ne-au bucurat in mod 
deosebit mai ales că, dincolo 
de rezultatul în sine, partida de 
ieri de la Zagreb deschide e-

(Continuare în pag. 2—3)

CLASAMENTUL GRUPEI
1. ROMANIA 2 2 0 0 J—0 *
2. Spania 2 10 1 1—1 2
2. Iugoslavia 2 0 0 2 0—3 0

Următorul meci dia grupă 1 
spania — România U6 octom- 
brie). «a-»"-- ■ . ........... .........  ■'

întrecerilor grupei A europene 
din „Cupa Davis". în semi
finale, întîinim acum echipa 
Angliei. Jucătorii britanici ur
mează să vină la București, în 
a doua săptămână a lunii vii
toare (10—12 iunie). A și fost 
desemnată prima finalistă a 
grupei, Franța învingând cu 
5—0 Polonia, în meciul încheiat 
ieri la Varșovia.

I. NASTASE, I. TIRIAC - J. HRE
BEC, I. KODES 6-1, 6-3, 6-2

Punctul de la dublu, consi
derat dinainte ca decisiv pen
tru întreaga întîlnire, a fost ob
ținut la scor categoric. Adver
sarii noștri cehoslovaci n-au 
reușit să facă în total decît sase 
ghemuri, cu unul mai puțin de- 
cit cei de acum o săptămînă, 
belgienii. Ceea ce poate fi con-

(Continuare în pag. a 4-a)

Dudu Georgescu înscrie primul gol al partidei de ieri, de la Zagreb 
Tedetoto: TANIUG-AGERERES



FESTIVALUL OMAGIAL
DE PE „CÎMPIA LIBERTĂȚII"

(Urmare din pag. 1)

un pregnant caracter educativ- 
patriotic. Au participat compo- 
nentii detașamentelor de pre
gătire pentru apărarea patriei, 
ai formațiilor sportive și ai an
samblurilor artistice, în pito
resc port popular de pe Tîr- 
nave. Despre semnificațiile 
amplelor acțiuni culturale, ar
tistice și sportive organizate 
în cadrUl „Zilelor culturii blă- 
jene" — care debutează cu a- 
ceastă duminică sportivă dedi
cată Centenarului Independen
tei — a vorbit tov. Dionisie 
Heljoni. secretarul comitetului 
orășenesc de partid, primarul 
orașului Blaj.

Au început apoi demonstra
țiile ansamblurilor școlilor ge
nerale din localitate, ale lice
elor „Iacob Mureșanu", agro
industrial și pedagogic : reprize 
de gimnastică, exerciții din 
programul de pregătire pentru 
apărarea patriei și o imensă 
„horă a unirii", care s-a întins 
pe întregul cîmp. Se cuvine să 
subliniem munca plină de pa
siune a cadrelor de specialita
te, interesul depus de condu
cerile unităților de învățămînt 
pentru a prezenta un program 
de o deosebită frumusețe.

întrecerile sportive propriu- 
zise au debutat cu două cro
suri (băieți și fete) ale mini- 
atleților, cîștigate de Elena 
Cionea (Șc. gen. 3 Tiur) și 
loan Vereș (Șc. gen. 5 Blaj). 
Elevii din Tiur au constituit o 
adevărată revelație. De altfel, 
prof. Gheorghe Șuteu, care-i 
pregătește, a prezentat doi 
elevi și în „Crosul Indepen
denței". După un cros-ștafetă, 
cîștigat de sportivii de la Lie. 
agroindustrial s-a dat startul 
în întrecerile celor mai valo
roși alergători juniori din tară, 
în „Crosul Independentei". Au 
participat primele șase echipe

și primii 20 de sportivi clasați 
la campionatele naționale de 
cros, precum și cei mai buni 
10 sportivi de la finalele „Cro
sului tineretului". Disputele au 
fost deosebit de dîrze. După 
opinia numeroșilor specialiști 
prezenți aici, nivelul acestei 
competiții a fost ridicat, evi- 
dențiindu-se o seamă de spor
tivi cu reale calități ca Maria 
Radu (Lie. „N. Bălcescu" Cra
iova). Cristina Cojocaru (Olim
pia Buc.), Viorel Cojan (C.S.M. 
Cluj-Napoca). O adevărată sur
priză a constituit-o evoluția 
elevilor de la Metalurgistul 
Cugir, a echipei orașului Blaj 
și școlilor sportive din Focșani 
și Tulcea. întregul program s-a 
bucurat de o excepțională or
ganizare. Primii clasați : juni
oare III — individual : Elena 
Petre (Șc. sp. Tîrgoviște), echi
pe : Șc. sp. Botoșani ; juniori 
III : G. Martinescu (Lie. 2 Iași) 
și Șc. sp. Odorhei; junioare II: 
Cristina Cojocaru și Șc. sp. 
Focșani ; juniori II: Ion Nicolae 
(L. A. Cîmpulung-Muscel) și 
Șc. sp. Arad ; junioare I : Ma- 
ria Radu și Rovine Craiova ; 
juniori I : Viorel Cojan și 
C.A.S.U. Timișoara.

AMPLĂ MANIFESTARE 
SPORTIVĂ LA GALAȚI

Pe stadionul jDunărea" din 
orașul Galați, peste 18 000 
de elevi și studenți au o- 
magiat. în cadrul unei ample 
manifestări sportive la care au 
asistat peste 30 000 de specta
tori, Centenarul Independenței. 
S-au evidențiat elevii Gr. șc. 
C.S.G., lie. Marină, lie. Peda
gogic, lie. Sanitar, școlile ge
nerale 6, 7, 8, 11. (T. Siriopol, 
coresp.).

AZI, ROMÂNIA - BULGARIA LA BASCHET
Sala Floreasoa găzduiește 

azi. de la ora 19, meciul de 
baschet dintre reprezentativele 
masculine ale României și Bul
gariei, importantă verificare a 
pregătirilor efectuate de spor
tivii țării noastre înaintea par
ticipării la grupa B a C.E. care 
începe săptămîna viitoare, la 
Helsinki. Selecționata bulgară 
face parte din grupa A. în 
partida de azi vor fi folosite 
formațiile : ROMANIA : Popa 
1,96 m, Cernat 1,93 m, Oczelak

2,01 m, Niculescu 1,91 m, Novac
l, 97 m.Chivulescu 1,86 m, Geor
gescu 2 m, Ivaseenco 2 m, Bra- 
boveanu 1,89 m, Uglai 1,94 m, 
Mihuță 2,03 m, Ermurache 1,98 
m; antrenor: D. EvuJeț-Co- 
libaba. BULGARIA : Peicev
2,03 m, Eftimov 2,03 m, Ara- 
badjinski 1,99 m, Șuranov 2 m, 
Kolev. 2 m, Stoianov 1,95 m, 
Takev 1,96 m, Markov 1,96 m, 
Șarkov 1,80 m, Bogdanov 1,80
m. Smoceski 1,88 m, Slavcev 
1,88 m ; antrenor : N. Neicev.

NOI SURPRIZE IN DIVIZIA A
„L" Timișoara învinsa la lași, Progresul învinsa

Ieri s-au desfășurat jocurile 
celei de a 29-a etape din Di
vizia A de handbal. Și de a- 
ceastă dată s-au înregistrat 
cîteva surprize, în. fruntea că
rora se situează înfrîngerea U- 
niversității Timișoara la Iași 
și a Progresului București, pe 
teren propriu, în fața Voinței 
Odorhei !

FEMININ
„U“ IAȘI — „U“ TIMIȘOARA 

14—11 (9—5) ! Gazdele au reu
șit să producă marea surpriză 
a etapei, datorită unui joc mai 
calm, atît în atac, cit și în 
apărare, compartiment în care 
portarul V. Nedelcu a excelat. 
Timișorencele au evoluat fără 
convingere, comrțînd multe gre
șeli în defensivă. Principalele 
realizatoare : Aruștii 6 și Car- 
ban 6 — „U“ Iași, respectiv Co
jocaru 3 și Fetrovici 3. (D,
DIACONESCU, coresp.)

PROGRESUL — VOINȚA O- 
DORHEI 10—13 (4—8) ! Bucu- 
reștencele au condus în acest 
joc doar de 3. ori (1—0, 2—1 și 
10—9), ultima dată în min. 43, 
cînd se pășea că vor reuși să 
răstoarne raportul de forțe în 
favoarea lor. Dar, cu Magda 
Mikloș in formă de zile mari, 
tînăra și ambițioasa echipă an
trenată de prof. D. Szabo a 
reușit să egaleze și să preia 
din nou conducerea, detașîn- 
du-se în învingătoare meri
tuoasă. Principalele realiza
toare : Florea 3 și Ionescu 3 
—Progresul, respectiv Mikloș -9.

„U" BUCUREȘTI — MURE
ȘUL TG. MUREȘ 18—13 (7—8). 
în min. 15 scorul era net favo
rabil oaspetelor (8—4), care e- 
voluaseră pînă atunci excelent, 
profitînd și de comportarea 
modestă a studentelor, care ra
taseră mult, inclusiv două a- 
runcări de la 7 m prin D. 
Furcoi. A intervenit, însă, de

mobilizarea mureșencelor, pe 
fundalul căreia elevele lui M. 
Crețu s-au concentrat in apă
rare, iar în atac au creat po
ziții de șut pentru Andronache, 
care manifesta vervă de șut. 
în min. 34 scorul devenise 
12—8 pentru gazde și partida 
era practic jucată... Principa
lele realizatoare : Andronache 8 
și Furcoi 7 pentru „U“, respec
tiv Dorgo 5 și Șoș 4.

RAPID BUCUREȘTI — CON
STRUCTORUL TIMIȘOARA 
15—9 (5—3). Timișorencele au 
abordat întîlnirea cu un elan 
rar întîlnit, dovedind în acest 
fel că doreau victoria cu orice 
preț. Puțin descumpănite, fe
roviarele și-au intrat greu în 
ritmul obișnuit, reușind să ob
țină ja pauză un avantaj fra
gil, de numai două goluri, dar 
să nu uităm că oaspetele au 
ratat două penalty-uri, ceea ce 
le-a privat de o egalitate după 
scurgerea primelor 25 de mi
nute. La reluare, însă, în vre
me ce din echipa Constructo
rul remarcăm doar eforturile 
Vioricăi Cojocărița, Rapidul a- 
tacă dezlănțuit cu toate forțele 
și se detașează treptat-treptat 
în învingătoare. Am reținut în 
mod special evoluția jucătoa
relor Mălai, Iagăru și Oancea, 
ieri în bună dispoziție de joc, 
Au marcat : Stănișel 4, Iagăru 
4, Mălai 3, Oancea 2 și Ale- 
xandrescu 2 — Rapid, respec
tiv Cojocărița 4, Cișmaș 3, 
Kimmcl și Mezei.

TEXTILA BUHUȘI — „U“ 
CLUJ-NAPOCA 13—10 (6—7).
Principalele realizatoare : Mun- 
teanu 5, Mihăilă 3 și Asevoaie 3 
— Textila, respectiv Iacob 6. 
(I. VIERU, coresp.)

CONFECȚIA — I.E.F.S. 10—14 
<4—7). Joc de mare ambi'ie. în 
care studentele s-au detașat 
abia înspre final. Principalele 
realizatoare : Serediuc 5 și Ne-

în campionatul de rugby

STEAUA A FĂCUT SCOR
’Jugoslavia-Romania 0-2
I

SI LA PETROȘANI: 24-0 CU STIINTA!
REZULTATE TEHNICE S

turneul 1-8 : Știința Petroșani
— Steaua 0—24 (0—13), Dinamo
— R.C. Grivița Roșie 12—6
(6—3), Farul — Rulmentul 
Birlad 30—3 (10—3), C.S.M.
Sibiu — Politehnica Iași 30—4 
(0—4) ! : turneul 9—16 : Rapid
— „V“ Timișoara 25—6 (15—0)!, 
Sportul studențesc — Gloria 
Buzău 21—7 (4—4), Gloria 
Buc. — Agronomia Cluj-Na
poca 4—18 (4—6), Olimpia — 
Minerul Gura Humorului 
6—6 (6—6).
• Miercuri, 

tanță, 
name 
16,30).

in meci
derbyul Steaua — 

(stadion Steaua,

etapă a returului 
' • a

Prima . _ .
zei finale în Divizia

res-
Dl- 
ora

fa* 
la 

rugby s-a consumat ieri, carac
teristice fiind diferențele 
mari de scor. Iată unele amă
nunte :

DERBYUL TREBUIA SA 
AIBĂ LOC LA PETROȘANI... 
Dar în teren — ud, a plouat 

a existat, 
singură echipă, 
practicat un 

spectacol, cîști- 
scor de 24—0 ! 
jucat din min.

grivițeană nu și-a găsit încă 
personalitatea, joacă confuz, și 
astfel dinamoviștii fără a fi 
foarte convingători, au cîști
gat cu 12—6. Victoria a fost 
decisă de încercarea de o deo
sebită finețe realizată de exce
lentul Gheorghe Nica. Au mai 
punctat Maghescu și Nica (din 
„drop”), Constantin (transfor
mare) pentru Dinamo, respec
tiv Simion („drop") și l.p. Ar
bitru : M. Gavrici. In cealaltă 
partidă, Minerul a „smuls" un 
prețios egal Olimpiei (6—6), 
grație încercării marcate, la 
capătul urrei curse de 60 metri, 
de către Tîrniancev (a trans
format Sima). Pentru gazde a 
înscris Bucur (încercare trans
formată de Ciorogaru). A con
dus FL Tudorache. (G. R.).

I
I
I
I
I
I
I
I

in preliminariile C. M.

SUCCESUL
CELE MAI

ECHIPEI
(Urmare din pag. 1)

DE L/
PRESTI

NOA!

tot timpul — nu 
practic, decît o 
Steaua, care a 
rugby, de mare 
gind cu severul 
Știința (care a 
38 fără Burghelea, eliminat de 
arbitrul C. Udrea) a dat o re
plică neașteptat de palidă. Au 
marcat : M. Ionescu (2), Cor- 
neliu. R. Ionescu (cîte una) — 
încercări, Durbac — „drop", 1. 
p. și transformare. (Em, NEA- 
GOE-coresp).

PARTIDE ECHILIBRATE PE 
STADIONUL OLIMPIA. In pri
ma dintre ele, anticipam o șan
să îrr plus pentru R.C. Grivița 
Roșie, văzând în tribună două 
„piese grele" ale lui Dinamo : 
Dragomirescu și Paraschiv (in
disponibili). Dar tînăra echipă

PRIMA VICTORIE A SIRIE
NILOR, obținută asupra ..Poli
tehnicii Iași, și încă în mod 
categoric : 20—4 ! (I. BOȚO-
CAN-coresp-).

„Va TIMIȘOARA — DE NE
RECUNOSCUT ! Ea a jucat la
mentabil în compania Rapidu
lui, care s-a impus clar : 25—6. 
(D. DIACONESCU-coresp.).
1. STEAUA 7 « 1 0 143- 25 20
2. Farul 8 5 2 1 106- 57 20
3. Polit. lași 9 3 3 3 46- 74 18
4. Dinamo 7 5 0 2 94- 41 17
5. Știința S 3 1 4 38- 82 15
6. Grivița R. «224 42- 69 14
7. Rulmentul 9 2 16 36-123 14
8. C.S.M. 8 10 7 33- 67 10

9. Agronomia 8 5 12 94- 40 19
10. Sp. stud. 8 5 0 3 73- 50 18
11. Rapid 8 4 2 2 84- 55 18
12. „U“ Timiș. 8 4 0 4 79- 76 16
13. Olimpia 8 3 2 3 69- 79 16
14. Minerul 8 3 14 59- 85 15
15. Gloria Bz. 8 3 0 5 61-101 14
14. Gloria Buc. 8 12 5 50- 83 12

ÎL0I1ETIȘTII DE IA STEAUA LIDERI IA DIVIZIA A
ORADEA, 8 (prin telefon). — 

Maratonul de scrimă care a 
adus pe planșele sălii Armatei 
din localitate floretiștii, în de
semnarea campionului național 
pe anul în curs și în desfășu
rarea- primei etape din cadrul 
Diviziilor naționale A și B, s-a 
încheiat cu succesul scontat al 
floretiștilor clubului bucureș- 
tean Steaua, care, în cadrul pri
mei divizii, au încheiat neîn
vinși această etapă și al tineri
lor trăgători de la Progresul 
București, care au devenit lide
rii diviziei secunde.

DE HANDBAL
de Voința Odorhei!

prușel 3 — Confecția, respec
tiv Boși 3 și. Radu 3.

MASCULIN
STEAUA — DINAMO BRA

ȘOV 32—19 (17—6). Fără a-i 
folosi pe Birtalan și Kicsid, 
Steaua a repurtat o victorie 
comodă, la scor. Principalii rea
lizatori: Drăgăniță 9 și Voina8
— Steaua, respectiv Bota 5 și 
Nicolescu 5.

„U“ CLUJ-NAPOCA — H. C. 
MINAUR ' BAIA MARE 20—24 
(8—10). După victoriile obținute 
în deplasare în fața formațiilor 
Dinamo și Universitatea Bucu
rești, succesul băimărenilor nu 
mai constituie o surpriză. Ei 
au jucat foarte bine, remarcin- 
du-se întreaga linie de 9 m, 
ca și portarul Keil. Principalii 
realizatori : Mircea 7 și Rusz 6
— .,U“, respectiv Mironiuc 10 
și Palko 10. (Nș. DEMEAN).

POLI TIMIȘOARA — „U“ 
BUCUREȘTI 19—14 (11—7). Joc 
dominat clar de timișoreni, 
care și-au organizat mai bine 
atacurile și s-au apărat mai' 
atent.’ Principalii realizatori : 
Cristian -5 și Gunesch 4 — Poli, 
respectiv Bocan 5 și Cian 4. (C. 
CREȚU, coresp.)

C.S.U. GALAȚI — DINAMO 
BUCUREȘTI 21—24 (10—13).
Principalii realizatori : Văduva 
8 și Hornea 4 — CS.U., res
pectiv Grabovschi 7 și Durau 5. 
(T. SIRIOPOL, coresp.)

GLORIA ARAD
BORZEȘTI 27—21 (16—12). Prin
cipalii realizatori : Jenea 7 și 
Kolleth 7 — Gloria, respectiv 
Blaș 6 și Arsene 5. (N. STRA- 
JAN, coresp.)

RELONUL SĂVINEȘTI — 
ȘTIINȚA BACĂU 21—19 (10-11). 
Principalii realizatori : Gruia 
6, Coasă 4 și M. Samson 4 — 
Relonul, respectiv Boros 5. (N. 
MARCU, coresp.)

Cvartetul militar (Țiu, Pe- 
truș. FI, Nicolae, Niculescu) s-a 
detașat net de celelalte compe
titoare, datorită unei pregătiri 
fizice specifice deosebite, omo
genității valorice. Steaua a în
trecut cu 12—4 pe principala sa 
adversară, I.E.F.S. (care, de a- 
ceastă dată, s-a bazat mai pu
țin pe aportul trăgătorului său 
nr. 1, Kuki, care n-a realizat 
nici o victorie în fața floretiști
lor militari I). Victoriile echipei 
militare au fost realizate de 
către Petruș 4, FI. .Nicolae și 
Niculescu cîte 3, Țiu 2. Tot cu 
12—4 ei au întrecut pe Clubul 
Sportiv S. Mare și Crișul Ora
dea, cu 11—5 pe Poli Timișoara 
și 10—6 pe C.S.U. Tg. Mureș.

Iată clasamentul după prima 
etapă a Diviziei naționale A : 
1. Steaua 5 v, 2. I.E.F.S. 4 v 
(14—2 cu C.S. S. Mare, 12—4 cu 
Crișul, 11—5 cu C.S.U. Tg. Mu
reș și 9—7 cu Poli Timișoara), 
3. C.S.U. Tg. Mureș 2 v (35 a- 
salturi cîștigate), 4. Crișul O- 
radea 2 v (33 a.c.), 5. Politeh
nica Timișoara 1 v (35 a.c.), 6. 
C.S. S. Mare 1 v (30 a.c.).

în derbyul Diviziei B : Pro
gresul București — Politehnica 
Iași (în formația căreia evo
luează acum Mătușan și Băni
că) 8—8 (57—55 t.d.).

Tiberiu STAMA

C.S.M.
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chipei do fotbal a României 
perspective din cele mai mari 
de calificare în turneul final 
al Campionatului mondial din 
1978, din Argentina.

Victoria asupra echipei iugo
slave, intr-un meci oficial de 
mare importanță, dovedește pe 
de o parte că pregătirile echi
pei noastre s-au desfășurat 
bine, că acest meci a fost tra
tat de jucători, de antrenori, 
de federația de specialitate, de 
conducerea mișcării sportive cu 
seriozitate și competența cuve
nite, iar pe de altă parte că 
fotbalul nostru are reale resur
se de afirmare chiar cînd tre
ce prin dificultăți importante 
(indisponibilități ca acum), că
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ZAGREB, 8 (prin telefon). 

Echipa de fotbal a României a 
obținut o mare victorie, pe 
stadionul „Maksimir" din Za
greb, în fața unei formații de 
clasă continentală, care por
nea ca mare favorită în cercu
rile fotbalistice din țara prie
tenă. La ora la care telefonăm, 
întreg stadionul pare uluit de 
cele întâmplate. Dar victoria e- 
chipei noastre este incontes
tabilă și, ceea ce se cuvine a 
fi subliniat, ea ar fi putut să 
fie mult mai netă, judecind 
după marile ocazii ratate în 
partea a doua a jocului, în si
tuații foarte clare ! Victoria 
„tricolorilor”, .cea mai frumoa
să din bogatul palmares româ
no—iugoslav,, este o revanșă 
după... 20 de ani- în 1957, echi
pa României rata prilejul de a 
juca în turneul. final al cam
pionatului mondial din Suedia, 
pierzînd la Belgrad cu 0—2. 
Asităzi. „tricolorii" reușesc un 
rezultat de răsunet mondial, 
care înseamnă un pas mare 
spre... Argentina.

Principalele atuuri ale aces
tui succes deosebit sînt dărui
rea exemplară și disciplina tac
tică susținută cu o rigoare a- 
proape fără precedent. Echipa 
României a depășit cu brio mo
mentele grele din primele 25 
de minute ale meciului, pen
tru a desfășura apoi un joc co
lectiv superior formației Iugo
slaviei. în această a doua ju
mătate a primei reprize, am 
remarcat aplombul lui Iordă- 
nescu. c-are a galvanizat toate 
energiile liniei de mijloc, in 
care' Romilă a închis toate cu
loarele, iar Boloni a anihilat 
complet jocul celebrului inter
național Oblak. In economia a- 
cestui joc colectiv superior 
și-au adus contribuția. în afara 
apărării, care s-a bătut cu un 
curaj fără seamăn, cele două
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Intilnlrca selecționatelor de tineret, ia Craiova

CRAIOVA, 8 (prin telefon). 
Pe un timp rece și pe un te
ren devenit o adevărată pînză 
de apă în urma ploii căzute, 
reprezentativa de tineret a 
României a părăsit terenul în
vinsă de o formație care s-a 
dovedit a fi mai bună și care, 
paradoxal, și-a demonstrat su
perioritatea mai ales atunci 
cînd a evoluat în 10 jucători ! 
Primul gol s-a marcat în 
min. 7, cînd Kovacevici a pro
fitat de faptul că Lung nu a 
putut reține o minge, aceasta 
oprindu-se în noroiul din fața 
porții. Tot ta primele 45 de 
minute, ca o consecință- a fap
tului că Zahiu si Stancu nu 
și-au coordonat acțiunile. Ko
vacevici (min. 29) și Pavko- 
vici (min. 36) eu scăpat sin
guri pe contraatac și numai 
intervențiile lui Lung, care 
a trebuit să iasă mult din poar
tă au făcut ca scorul să rămînă 
același Spre sfîrșitul reprizei 
(min. 43), Cirțn a avut, însă, 
o acțiune (singura reușită) pe 
dreapta și a egalat,

După pauză, cu toate că în 
min. 47 Stamenkovici a fost e- 
Eminat din joc pentru un atac

periculos asupra lui Tilihoi, fot
baliștii iugoslavi, aflați, astfel, 
In inferioritate numerică, s-au 
apărat cu dîrzenie, au acoperit 
mai bine terenul și au reușit 
chiar să puncteze, de două ori 
prin Kranjcar (min. 82) și Jan- 
janin (min. 84). De remarcat 
faptul că în min. 85 a fost eli
minat și Văetuș pentru inten
ția de a faulta grosolan.

Arbitrul Mihat Ozbirgul (Tur
cia), care pe lingă cele două 
cartonașe roșii a mai arătat și 
alte 7 cartonașe galbene (Băr- 
bulescu, Stancu, Tilihoi, Pav- 
kovici, Ruzici, Sestici, Stoiko- 
vici), a condus oorect următoa
rele formații :

ROMÂNIA : Lung — Tilihoi, 
Zahiu, Stancu, Barna — Șerbă- 
nică, O. Ionescu, Bărbulescu 
(min. 61 Irimescu) — Cîrțu 
(min. 75 Văetuș), Nedelcu II, 
Vrînceanu.

IUGOSLAVIA : Stojanovici 
— Vujkov, Stojkovicl, Velase- 
vici, Obradovici — Ruzici (min. 
69) Jianjanin), Sestici. Pavko- 
vici — Krajcar, Kovacevici 
(min. 53 Duplancici), Stamen- 
kovicâ.

Mircea TUDORAN
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îbi Crișan, care 
J de pivot al 
-rgescu, mereu 
erilor iugoslavi, 
istență remar- 
>cut frumoasele 
.'aatac, în care 
și-a onorat tit- 
după Milano și 
ănescu a mărit 

travaliu ad- 
jucat realmen-

44, fotbaliștii 
luat atacurile 
r culoarele de- 

> s-au îngustat 
ilejuind contra- 

. le, la capătul 
it marile goluri 

‘ ce putea fi de 
tăm că jocul 
. folosit enorm 
Șe ansamblu, în 
ratate. Să no- 

pauză, „tricolo- 
mare frecven- 

- 8 Ia poartă și 
>rtii — ceea ce 
tatea ideii con- 
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ia unui neutru, 
l.F.A. Jcan Bar- 
,Echipa Româ

niei a fost un exemplu de dă
ruire și disciplină tactică. L-am 
recunoscut din plin pe Ștefan 
Covaci".

Pe cine am putea remarca, 
la capătul acestei vjctorii deo
sebite, poate cea mai strălu
cită din palmaresul de 55 de 
ani al echipei naționale ? Sto
perii, Sătmăreanu II și Sameș, 
au jucat cu o clasă peste evo
luțiile de pînă acum. Vigu a 
impresionat prin calm și... ti
nerețe. Cheran a fost Cheran, 
în cea mai frumoasă zi a vieții 
sale de fotbalist, cînd a fost, 
pentru prima oară, căpitan al 
echipei României. Despre linia 
de mijloc am vorbit. îordănes- 
cu a confirmat încă o dată, așa 
cum ne-a obișnuit mai ales în 
jocurile susținute în deplasare. 
Extremele au jucat cel mai 
curajos meci al sezonului, iar 
Dudu Georgescu, renăscut efec
tiv în acest meci, a avut un 
rol determinant, printr-un gol 
înscris și, prin efortul extraor
dinar care a provocat apoi'-ri- 
coșeul mingii spre Iordănescu, 
autorul celui de-al doilea gol

înainte de a încheia această 
cronică asupra căreia vonr re
veni, desigur, să-i dăm cuvîn- 
tul lui Ștefan Covaci, care 
nu-și poate ascunde emoția : 
„Sînt bucuros de faptul că ju
cătorii noștri au reușit să în
vingă șocul psihic de aici, de 
la Zagreb, cînd toți pronosticau 
o victorie Ia două-trei goluri 
diferență a gazdelor. Toți jucă
torii români au fost admirabili 
prin disciplina tactică pe care 
au avut-o de-a lungul celor 90 
de minute. în aceste momente 
de mare bucurie, nu uit nici o 
clipă că victoria de Ia Zagreb 
este un simplu pas spre o 
muncă și mai dură, care să ne 
aducă satisfacția finală".

Astăzi, la Zagreb, echipa de 
fotbal a României a avut o 
„zi de grație", la capătul unei 
munci duse cu o seriozitate 
exemplară. Ea a reușit să ob
țină forma maximă în ziua de 
8 mai 1977, adică în ziua în 
care această formă era impe
rios necesară. Ce altă satisfac
ție mai mare pot avea fotba
liștii noștri și antrenorii lor ?

Eftimie IONESCU
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JOCULUI
cade în fața Iui IORDĂNESCU care, 
de la aproximativ 12 m, expediază 
balonul cu sete în plasă ; 2-0 pen* 
tru România I

La reluare, gazdele (cu Savici și 
Fiiipovici in locul lui Buljan și Baje* 
viei) au o scurtă perioadă de ofen
sivă, dar, spre deosebire de prima 
repriză, nu-și mai creează ocazii de 
gol. In min. 55, Crișan primește o 
pasă de la Zamfir, dar, aflat în 
unghi dificil, reia alături de poartă. 
In min, 56, Savici trimite, din careu, 
peste „transversală". Contraatacurile 
jucătorilor noștri sînt periculoase : în 
min. 58, Crișan este lansat pe direc
ția porții, pătrunde în careu, U dri
blează $i pe Katalinici, dar șutul 
său, plasat, lovește stil pul din stingă 
porții. Mare ocazie kosită I In min. 
58, Jerkovici sutează din interiorul 
careului, imprecis. In min. 67, un 
atac al jucătorilor noștri destramă 
apărarea gazdelor j Iordănescu are 
golul în vîrful ghetei, dar trimite in
suficient de precis, permițîndu-i lui 
Katalinici, ieșit, să culeagă balonul, 
în min. 70 și 71, Geaici și Savici ex
pediază șuturi alături de poartă. In 
min. 77, Dudu Georgescu îl servește 
în careu pe Zamfir, dar șutul aces
tuia nu are suficienta forță. In min. 
79, Iordănescu se înșurubează prin 
fente în careul advers, dar Katalinici 
iese curajos și-l blochează In extre
mis. In min. 81, Crișan se acciden
tează (în luptă pentru minge cu 
Popivoda) și este înlocuit cu Bălăci. 
Ultimele emoții Ia poarta noastră se 
înregistrează, în min. 83, cînd Savici 
trimite mingea în bară. Apoi, forma
ția. gazdă se resemnează, nu mai are 
forță să insiste nici pentru reducerea 
scorului și ultimul fluier al arbitru
lui găsește cele doua echipe în luptă 
pentru balon la mijlocul terenului.

Arbitrul Moshe Eskenazî (Israel) a 
condus bine următoarele formații :

IUGOSLAVIA : Katalinici - Buljan 
(min. 46 Savici), Katalinski, Peruzo- 
vici, Mujînici — Oblak, Jerkovici, 
Surjak — Popivoda, Bajevici (min. 46 
Fiiipovici), Geaici.

ROMANIA î Cristian — Cheran, Sa
meș, Sătmăreanu II, Vigu — Romilâ, 
Boloni, Iordănescu — Crișan (min. 
81 Bălăci), Dudu Georgescu, Zamfir.

/n Divizia B, etapa a 26-a: 0 SINGURA VICTORIE ÎN DEPLASARE!
SERIA I --------------

METALUL PLOPENI - 
GLORIA BUZĂU 4-1 (3-0)

Metalul șl Gloria au oferit 
un meci frumos celor peste 
5 000 de spectatori prezenți 
sîmbătă după-amiază în tribu
nele stadionului din Plopeni. 
întâlnirea s-a încheiat cu vic
toria meritată a gazdelor, însă 
la o diferență de goluri necon- 
fo.rmă cu desfășurarea jocului. 
Metalul a imprimat un ritm 
rapid, a deschis scorul în min. 
2 (autorul golului — Radules
cu), apoi jucătorii săi au com
binat frumos și eficace, mărin- 
du-și avantajul la trei goluri 
(Florea — min. 25 și Alexe — 
min. 34, din 11 metri). Gloria 
Buzău, lipsită de aportul a trei 
titulari (Negoescu, Anghel și 
Nicolae — accidentați), a răs
puns printr-un joc plăcut la 
mijlocul terenului, dar șuturile 
înaintașilor .nu au avut întot
deauna precizie, iar apărătorii 
au făcut cîteva gafe. După șase 
minute de la reluare, buzoienii 
au redus din handicap (Balaban 
a transformat penaltyul acordat 
ca urmare a unui fault comis 
în careu de Giba asupra lui 
Mihalache), însă jucătorii Me
talului au restabilit diferența 
de trei goluri prin Spiridon 
(min. 66). De neînțeles gestul 
lui Giba (Metalul), care l-a lo
vit cu piciorul pe Neculcea 
(min. 80), după o fază la mar
ginea careului de 16 metri al 
gazdelor ; arbitrul, fiind cu 
spatele, n-a observat infracțiu
nea. A condus bine I. Dancu 
(București).

METALUL : Gh. Ionescu — 
Gruber, Țaporea (min. 69 Stan- 
ciu), Giba, N. Ionescu — Ale
xe, Dobrescu, Savu — Florea, 
Spiridon, Radulescu (min. 74 
Constantin).

GLORIA : Alexandru — Iva
na, Neculcea, Simion, Nan — 
Vlad (min. 31 Radu), Ghiorcău 
(min. 31 Mihalache), Tulpan — 
Oprișan, Stan, Balaban.

P. VINTîLA
C.F.R. PAȘCANI - C.S.M. BOR- 

ZEȘTI 3-0 (3—0). Autorii golurilor : 
Mihalcea (min. 10), Apostol (min. 
24) ți Stai cu (min. 28, autogol).

SERIA A U-a ----
Ș.f _. OLTENIȚA - UNIREA 
ALEXANDRIA 0-1 (0-0)
OLTENIȚA, 8 (prin telefon). 

Gazdele au abordat acest meci 
cu gîndul la victorie, mai ales 
că în etapa precedentă ele ple
caseră de la Cugir cu un pre
țios punct, care, în perspectiva 
viitoarelor jocuri, le-ar fi dat 
posibilitatea să încerce o eva
dare din zona retrogradării. 
Iată, însă, că oaspeții, avînd la 
activ trei succese consecutive, 
n-au fost de acord cu calculele 
celor din Oltenița și le-au pro
dus o mare deziluzie. Partida, 
sub raportul spectacolului, a 
lăsat de dorit. A fost o luptă 
oarbă a echipei din. Oltenița, 
care, în general, a jucat sub 
orice critică, . pe un fond de 
permanentă tensiune nervoasă. 
Unirea a știut să speculeze la 
maximum acest lucru, s-a apă- 
rait calm și a declanșat în ne
numărate rînduri periculoase 
contraatacuri. Unul din acestea 
a fost concretizat de Buracu 
(min. 70), șut din interiorul ca
reului, jos la colț. La acest gol, 
jucătorii din Oltenița au recla
mat ofsaid, dar tușierul brăi- 
lean T. Podara, aflat pe fază, 
a indicat central terenului — 
semn că golul a fost valabil. 
Pentru durități, arbitrul Max 
Popescu a dat cartonașe galbene 
lui Puchea și Oprea (de la 
Ș.N.O.), Chiriac, Pleșoianu și 
L Radu (Unirea). Ultimul, pen
tru faulturi repetate, a primit 
cartonaș roșu (min. 60).

Arbitrul Max Popescu (Bucu
rești) a condus bine următoarele 
formații : Ș.N.O. : Grădișteanu 
— Iordache. Rateu, Lungu, O- 
prea — Vînătora. Fildiroiu 
(min. 55 Răducanu), Dima — 
Puchea, Tatoli (min. 73 Ghițu-

leri, la București,
STEAUA — SELECȚIONATA ARMATEI

SIRIENE
Ieri dimineață, pe stadionul 

Steaua, s-a disputat partida 
internațională amicală dintre 
echipa noastră campioană și 
Selecționata Armatei siriene. 
Meciul, antrenant și bogat în 
faze de poartă, s-a încheiat cu 
victoria la scor a echipei Steaua, 
cu 6—2 (3—1), prin punctele 
realizate de : Aelenei (3), Năs-

PORTUL CONSTANTA - VICTORIA 
TECUCI 3-2 (2-1). Au- marcat : 
Enache (min. 6), Cozma (min. 43), 
Corendea (min. 79, din 11 m). res
pectiv Beșchea (min. 3 ți 53).

C.S.U. GALAȚI - F.C. BRĂILA 5-2 
(3—1). Au înscris : Cotigă (min. 17 
și 56), Bâcescu (min. 31), Trifina 
(min. 44, autogol), Băjenaru (mia. 
57), respectiv Prepurgel (min. 26 și 84).

CELULOZA CĂLĂRAȘI MINERUL 
GURA HUMORULUI 1-0 (1-0). Uni
cul gol a fost realizat de Martin 
(min. 25).

C.S.M. SUCEAVA - OLIMPIA RM. 
SĂRAT 2—0 (0—0).’ Au marcat : Gro- 
saru (min. 56) și Neacșu (min. 83).

OLTUL SF. GHEORGHE - UNIREA 
FOCȘANI 2-0 (2-0). Autorii goluri
lor : Păiș (min. 32, autogol) ți 
Deneș (min. 35).

CEAHLĂUL P. NEAMȚ - RELONUL 
SAVINEȘTI 1-0 (1-0). A înscris : Ni- 
coarâ (min. 30, autogol).

PRAHOVA PLOIEȘTI ■ PETROLUL
PLOIEȘTI 0-3 (0-1) . Autorii golurilor:
Simaciu (mîn. 36) și Toporan (min.
60 și 70).

Relatări de la corespondenții : C.
Enea, P. Enache, T. Siriopol. N.
Constantinescu, 1. Mîndrescu, Gh.
Briotă, C. Rusu și 1. Tănăsescu.

1. PETROLUL PL. 26 20 5 1 51-10 45
2. Gloria Buzău 26 11 9 6 31-19 31
3. C.S.U. Galafi 26 13 4 9 50-34 30
4. Metalul Plop. 26 12 5 9 39-22 29
5. C.S.M. Suceava 26 11 7 8 23-21 29
6. Relonul Sâv. 26 12 5 9 30-30 29
7. Oltul Sf. Gh. 26 11 5 10 26-23 27
8. Ceahlăul P.N. 26 12 2 12 29-36 26
9. C.F.R. Pașcani 26 10 5 11 33-28 25

10. Prahova PI. 26 10 5 11 33-32 25
11. F.C. Brăila 26 8 9 9 39-39 25
12. Unirea Focșani 26 9 6 11 24-29 24
13. Celuloza CI. 26 10 3 13 24-30 23
14. Portul C*ta 26 7 9 10 27-37 23
15. Victoria Tecuci 26 8 6 12 27-41 22
16. Minerul G. H. 26 8 4 14 27-34 20
17. C.S.M. Borz. 26 6 8 12 13-28 20
18. Olimpia Rm. S. 26 4 7 15 17-50 15

ETAPA VIITOARE (15 mai) î 
C.S.M. Borzești — C.S.M. Su
ceava (0—1), Unirea Focșani — 
C.S.U. Galați (1—2), Portul Con
stanța—Oltul Sf. Gheorghe (0—1), 
Victoria Tecuci — Metalul Plo
peni (0—3), Ceahlăul P. Neamț — 
Olimpia Rm. Sărat (3—1), Gloria 
Buzău — Celuloza Călărași (0—0), 
Prahova Ploiești — c.F.B. paș
cani (0—3), F.C. Brăila — Pe
trolul Plodești (0—4). Minerul 
Gura Humorului — Relonul Să- 
vlnești (1—3).

lescu), Stamanichi ; UNIREA : 
Popa — Capră, Tiuș, Pleșoianu, 
Chiriac — Tiță. Voicilă, Bu
racu — Hîrșulescu (min. 88 Ji- 
pa), Gh. Radu (min. 85 Lăcoviș- 
te), I. Radu.

Aurel PĂPĂDIE

ȘOIMII SIBIU - FLACĂRA 
AUTOMECANICA 

MORENI 3-0 (1-0)
SIBIU, 8 (prin telefon). Peste 

8 000 de spectatori au ținut să 
asiste la această partidă deo
sebit de importantă pentru e- 
chipa gazdă în lupta pentru 
evitarea retrogradării. încă din 
start, sibienii asaltează careul 
advers, unde „șarjele" lui 
Schwartz creează faze foarte 
periculoase la poarta lui Stan. 
La o asemenea fază, în min. 
21, Schwartz reia din voleu, 
dintr-un unghi aproape impo
sibil, un balon centrat de pe 
partea stingă, înscriind un gol 
de o rară frumusețe. După gol, 
gazdele insistă, dar pe tind 
Frățilă (min. 34) și Oprea (min. 
41) ratează din poziții favora
bile.

La reluare, oaspeții ies mai 
curajos la atac, profită de o 
scădere a sibîeniior, prea de
vreme mulțumiți de rezultat șl 
sînt pe punctul de a egala, dar 
Baicu (min. 52) ratează din a- 
propiere. Văzîndu-se amenin
țate, gazdele reiau jocul ofen
siv și Frățilă (min. 66) majo
rează scorul, în urma unei ac
țiuni personale. După acest 
gol, fotbaliștii din Moreni ce
dează tot mai mult terenul și 
Oprea (min. 80) pecetluiește 
scorul final, transformînd im
pecabil o lovitură liberă de la 
20 de metri.

A arbitrat foarte bine I. 
Braun (Buzău) următoarele for-

6-2 (3-1)
tase, Ion Ion și M. Răducanu. 
Antrenorii Em. Jenei și C. Crei- 
niceanu au folosit următoarea 
formație : Iordache (min. 75 
Moise) — Nițu, FI. Marin, A- 
giu, Preda — Stoica, Ion Ion, 
M. Răducanu — Ad. Ionescu, 
Năstase (min. 65 Șt. Popa), Ae
lenei. A arbitrat C. Dinulescu. 

mâții : ȘOIMII : Negru — Vîr- 
lan, Șoaită, Mihăilă, F. Lazăr — 
Rotaru, Oprea, Marcu (min. 66 
Țurlea) — Schwartz, Frățilă, 
Georgescu (min. 46 Munteanu); 
FLACĂRA: Stan — Ștefănescu, 
Constantin, Diescu, Vasilache
— Ungureanu, Ilie, Stroe (min. 
50 Buburaz) — Grigore (min. 
66 Turcea), Baicu, Nicolescu.

Pavel PEANA
TEHNOMETAL BUCUREȘTI - META

LUL BUCUREȘTI 0-1 (0-1). Unicul
gol a fost realizat de Georgescu 
(min. 12).

METALURGISTUL CUGIR - NITRA- 
MONIA FĂGĂRAȘ 2-0 <2—OJ. Goluri
le au fost marcate de Floarea (min. 
15 țl 44).

CHIMIA RM. VILCEA - F.C.M. 
GIURGIU 5-0 (2-0). Au înscris : 
Bartales (min. 7). Stanca (min. 37 și 
88), Carabageac (min. 68) ți C. 
Nicolae (min. 82).

C.S. TIRGOVIȘTE - VOINȚA BUCU
REȘTI 2—1 (2—1). Autorii golurilor :
Sava (min. 23), Neagu (min. 25), 
respectiv Danciu (min. 36).

TRACTORUL BRAȘOV - STEAGUL 
ROȘU BRAȘOV 1-1 (0-1). Au în
scris : Florea (min. 74) pentru Trac
torul, Pescaru (min. 36) pentru Stea
gul roșu.

CHIMICA T1RNAVENI - DINAMO 
SLATINA 1—0 (0-0). A marcat : Man 
(min. 68).

SERIA A III-a —
DACIA ORĂȘTIE - C.I.L.

SIGHET 3-1 (1-0)
ORĂȘTIE, 8 (prin telefon).

— înfruntând p ploaie mă
runtă și deasă, peste 2 000 de 
spectatori au venit să-și în
curajeze echipa în greaua 
misiune pe care o are de evi
tare a retrogradării. Gazdele au 
început foarte bine partida, și-au 
creat cîteva ocazii de gol, dar 
Lăzureanu (min. 6), Nenu (min. 
14) și Ureche (min. 19) au gre
șit în fazele de finalizare. In 
min. 23, însă. Radu a trecut 
de cîțiva apărători, a intrat în 
careu, unde a fost obstrucțio- 
nat și arbitrul I. Igna a dictat 
corect lovitură indirectă. Ure
che a executat scurt la Szila- 
ghi, care a înscris -cu un șut 
sec. . Oaspeții au dat o replică 
bună, însă, Sebestyei (min. 29) 
și Cîohan I (min. 36) au ratat.

După pauză, oaspeții contro
lează jocul.dar în min. 49 gaz
dele își măresc avantajul prin 
Radu . în min. 75, la o bîlbîia- 
lă a apărării gazde, Ciohan I 
a redus din handicap. In con
tinuare, oaspeții, se năpustesc, 
pur și simplu, spre careul ad
versarilor, au o mare ocazie 
de a egala, însă șutul Iui Cio
han I a fost deviat in extre
mis de, Stîncel. Ultimul gol al 
întâlnirii a fost înscris, în min. 
88, de către Bolovan.

Arbitrul I. Igna (Arad) a 
condus foarte bine formațiile:

DACIA : Stîncel — Davides- 
cu, Crișan, Galan, Sava — Ure
che, Lăzureanu (min. 75 Bolo
van), Radu — Szilaghi, Nenu, 
Popa-

C.I.L. : Ofrim — Arezanov 
(min. 45 Ivașcu), Roman, Grin- 
dean. Stan — Țiplea, Ciohan 
I, Culda — Sebestyei (min. 70 
Păun), Szekeli, Deac.

Florin SANDU

OLIMPIA SATU MARE - RAPID 
ARAD 4-2 (3-1). Au marcat : Helvei 
(mia. 15), Both (mtn. 21 ți min. 53, 
din 11 m), Hațeganu (min. 24), res
pectiv Meruță (min, 10) ți Pea 
(min. 79).

ARMATURA ZALĂU - U.M. TIMI
ȘOARA 2—0 (1-0). Au înscris : Mun
teanu (min. 20) țl Maths (min. 60).

MINERUL LUPENI - VICTORIA 
CALAN 2-0 (0-0). Autorii golurilor ; 
Lucuțâ (mia. 65) ți Leca (min. 70).

IND. S1RMEI G TURZII - MURE
ȘUL DEVA 2-0 (2-0). Au înscris : 
rripici (min. 17) țl Vesa (min. 24).

F.G BAIA MARE - GF.R. CLUJ- 
NAPOCA 3-0 (1-0). Au marcat : Sepi 
(min. 29), Radu (min. 77) ți Moldo
van (min. 84).

GF.R. TIMIȘOARA - AURUL BRAD 
2“1 (1—1). Autorii golurilor : Chi-

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
NUMERELE EXTRASE LA 

TRAGEREA LOTO 2 DIN 8 MAI 
1977

Extragerea I : 26 62 32 27 
Extragerea a n-a : 47 61 42 60 
Extragerea a UI-a : 58 35 74 45

FOND GENERAL DE CÎȘTIGU- 
RI 458.413 lei.

Plata câștigurilor de la această 
tragere se va face astfel : in 
municipiul București de la 17 
mai plnă la 8 iulie 1977. In țară : 
de la 21 mai pînă la 8 iulie 1977, 
prin mandate poștale tncepînd 
de ia 20 mai 1977.

ELECTROPUTERE CRAIOVA - CHI- 
MIA TR. MĂGURELE 2-0 (1-0). Au
torii golurilor : Sană (min. 30) și 
Palea (min. 78).

Relatări de la corespondenții : 
N. Ștefan, M. Vilceanu, P. Giornoiu, 
M. Avanu, P. Dumitrescu, Al. Gănea 
și Șt. Gurgui.

1. GS. TIRGOVIȘTE 26 17 5 4 43-16 39
2. Steagul if. Bv. 26 16 2 8 39-24 34
3. Chimia Rm. V. 26 16 1 9 56-33 33
4. Dinamo SI. 26 13 3 10 38-27 29
5. Nitramonia 26 13 3 10 35-31 29
6. Unirea Alex. 26 12 4 10 28-20 28
7. Metalul Buc. 26 12 4 10 34-32 28
8. Chimica Tv. 26 12 3 11 34-35 27
9. Met. Cugir 26 10 5 11 18-24 25

10. Tractorul Bv. 26 10 5 11 26-36 25
11. FI. Moreni 26 11 2 13 29-30 24
12. Voința Buc. 26 10 4 12 19-29 24
13. Electroputere 26 7 9 10 41-42 23
14. Șoimii Sibiu 26 9 5 12 28-31 23
15. Chimia Tr. M 26 9 4 13 27-30 22
16. F.C.M. Giurgiu 26 7 8 11 30-40 22
17. Ș.N. Oltenița 26 9 2 15 21-36 20
18. Tehnometal 26 4 5 17 16-46 13

ETAPA VIITOARE (15 mai) : 
Tractorul Brașov — C.S. Tîrgo- 
viște (1—2). Unirea Alexandria — 
Steagul roșu Brașov (0—11, F.C.M. 
Giurgiu — Flacăra Automeeanica 
Moreni (1—1), Chimia Rm. Vîlcea 
— Ș.N. Oltenița (2—1), Electro- 
putere Craiova — Chimica Tir- 
năveni (1—3), Dinamo Slatina — 
Chimia Tr. Măgurele (1—0) , Teh- 
nometal București — Metalurgis
tul Cugir (0—2), Niferamonia Fă
găraș — Metalul București (0—1), 
Voința București — Șoimii sibiu 
(2—1).

miuc (min. 7), Stoîșin (min. 72), res
pectiv Ceaușu (min. 20).

GLORIA BISTRIȚA - STICLA TURDA 
4—1 (3—1). Au marcat : Butuza (min. 
19), Ciocan (min. 34, din 11 m, 43 
Și 89), respectiv Năsăleanu (min. 21).

„U“ CLUJ-NAPOCA - MINERUL 
CAVNIC 2—0 (0—0). Au înscris : Cîm-
peanu II (min. 
(min. 71).

68) și Batacliu

Relatări de la corespondenții : Z.
Covaci, M. Timoc, 1. Cotescu, P.
Tonea. V. Săsăranu, St. Marton. 1.
Toma și 1. Lespuc.

1. OLIMPIA S.M. 26 19 3 4 51-13 41
2. Gloria Bistrița 26 13 4 9 41-33 30
3. C.F.R. Tim. 26 14 1 11 34-26 29
4. U.M.T. 26 13 2 11 49-32 28
5. F.C. Baia Mare 26 11 5 10 40-25 27
6. Aurul Brad 26 12 3 11 36-27 27
7. Armătura Zalău 26 11 5 10 28-33 27
8. Mureșul Deva 26 11 4 11 27-30 26
9. C.I.L. Sighet 26 11 4 11 32-37 26

10. „U“ Cj.Nap. 26 11 4 11 22-27 26
11. Victoria Călan 26 11 3 12 29-39 25
12. Rapid Arad 26 10 4 12 34-38 24
13. Minerul Lupeni 26 10 3 13 27-34 23
14. Sticla Turda 26 9 5 12 25-36 23
15. C.F.R. Cj.Nap. 26 9 4 13 26-36 22
16. Ind. sîrmei C.T. 26 9 4 13 33-44 22
17. Dacia Orăștie 26 10 2 14 25-43 22
18. Minerul Cavnic 26 8 4 14 30-36 20

ETAPA VIITOARE (15 mai) t 
F.C. Baia Mare — Olimpia Satu 
Mare (2—4), Sticla Turda — Au
rul Brad (1—2), Gloria Bistrița
— Mureșul Deva (1—2). Minerul
Cavnic — Ind. sîrmei C. Turzil 
(1—2). Victoria Călan — C.F.R ' 
Timișoara (0—3), C.I.L. Sighet — 
Armătura Zalău (0—2). U.M. Ti
mișoara — C.F.R. Cluj-Napoca 
(0—3), Rapid Arad — Dacia 
Orăștie (1—2). „U“ C.uj-Napoca
— Minerul Lupeni (0—0).

MECIURI AMICALE
U.T.A, — F.C. VOJVODINA 

NOVI SAD 2—1 (1—0). Partida 
a plăcut celor aproximativ 
3 000 de spectatori, prezenți 
duminică dimineața pe stadio
nul din localitate. Au marcat : 
Giurgiu (min. 45) și Broșovschi 
(min. 73), respectiv Vucikovici 
(min. 69). (I. IOANA-coresp.)

POLITEHNICA IAȘI — SPOR
TUL STUDENȚESC 2-0 (0-0). 
Partida s-a jucat sîmbătă du
pă-amiază. Au marcat : D. Flo
rean (min. 47) și Banu (min. 
70). (D. DIACONESCU -coresp.).

JIUL — F.C. CORVINUL 
2—1 (0—1). Golurile au fost 
realizate de Sălăjan și Multes- 
cu pentru gazde, respectiv 
Bucur.

SPORT CLUB BACĂU — 
LAMINORUL ROMAN 1—0 
(0—0). Unicul gol a fost înscris 
de Pană (min. 68). (I. IANCU- 
coresp.).

AȘA ARATA O VARIANTA CU 
13 REZULTATE EXACTE LA 
CONCURSUL PRONOSPORT DIN

8 MAI

I Iugoslavia — România 2 
II. Catanzaro — Genoa 1

m. Cesena — Foggia 2
IV. Roma — Fiorentina X
V. Sampdoria — Perugia 1

VI. Torino — Milan 1
VII. Verona — Lazio X

vm. C.S U. Galați — F.C. Brăila 1
IX. Prahova — Petrolul 2
X. Ceahlăul — Relonul 1

XI. Ș.N.O. — Unirea Alex. 2
XII. Tractorul — Steagul roșu X

XIH. Dacia orăș. — C I.L. Sighet 1

Fond de cîștiguri ; 317.035 lei.



Dominînd și ultima zi a Campionatului Balcanic
A 32-a ANIVERSARE A ELIBERĂRII CEHOSLOVACIEI

CAIACIȘTII Șl CANOIȘTII
AU CUCERIT 10 TITLURI DIN

ROMÂNI
II POSIBILE! ACTIVITATE SPORTIVA MULTILATERALA

Pe lacul Snagov s-a încheiat 
simbătâ la prînz cea de-a doua 
ediție a Campionatului Balca
nic de caiac-canoe, la care au 
participat sportivi și sportive 
din Bulgaria, Iugoslavia și 
România. Confirmînd anticipă
rile, reprezentanții României au 
dominat categoric întrecerile, 
adjudecîndu-și 10 din cele 11 
titluri puse în joc.

Ultima reuniune a Balca
niadei a cuprins probe pe dis
tanța de 1 000 m.

Caiacistul Vasile Dîba se des
prinde treptat de adversarii di- 
recți și cîștigă al doilea titlu bal
canic, după cel obținut vineri, 
la 500 m- Rezultate : 1. Vasile 
Diba 3:55,3, 2. M. Janici (Iugo
slavia) 3:56,5, 3. G. Todorov 
(Bulgaria) 4:02.5.

Dublu campion balcanic' al 
acestei ediții a devenit și Ivan

Patzaichin. El a terminat pe 
primul loc întrecerea de canoe 
simplu, fără îndoială cea mai 
așteptată cursă a zilei : evolu
au, aici, trei finaliști ai distan
ței la J.O. de la Montreal : 
Matija Ljubek (Iugoslavia), 
campionul olimpic, Borislav 
Ananiev (Bulgaria) și Patzai
chin. S-a mers grupat pri
mele sute de metri, apoi cam
pionul nostru accelerează, cîș- 
tigâ metru cu metru și obține 
o victorie confortabilă, mai cla
ră decît la 500 m. Rezultate : 
1. Ivan Patzaichin 4:12,2, 2. M. 
Ljubek (Iugoslavia) 4:14,7, 3.
B- Ananiev (Bulgaria) 4:19,0.

Perechea Larîon Serghei — 
Policarp Malîhin a făcut _ o 
cursă frumoasă, conducînd încă 
din start proba de caiac dublu, 
pe care a cîștigat-o cu mare 
avans. Rezultate : 1. Româ-

nia (Larîon Serghei — Policarp 
Malîhin) 3:35,4, 2. Bulgaria (S. 
Terjinschi — B. Milencov) 
3:41,1, 3. Iugoslavia (D. Grbi- 
ci — D. Popovici) 3:48,8.

La canoe dublu — consacrații 
Gheorghe Danilov — Gheorghe 
Simionov s-au impus fără difi
cultate. Rezultate : 1. România 
(Gheorghe Danilov — Gheor
ghe Simionov) 3:46,9, 2. Bul
garia (B. Ghenov — H. Baira
mov) — 3:53,6 (Iugoslavia nu 
a avut reprezentanți).

Ultima probă, caiac patru, a 
victorie a oaspe-

Bulgaria 
3:08,6, 3.

adus prima 
tilor. Rezultate : 1. 
3:07,7, 2. România 
Iugoslavia 3:23,0.

Clasament general pe echipe: 
1. ROMANIA 42 p, 2. Bulgaria 
20 P, 3. Iugoslavia 13 p.

Vasile TOFAN 
Vladimir MORARU

SPORTIVI ROMÂNI ÎN ÎNTRECERI
A

La 9 mai se împlinesc 32 de ani de la eliberarea Ceho
slovaciei de sub ocupația fascistă. în cele peste trei decenii 
de viață liberă, Cehoslovacia socialistă s-a dezvoltat în toate 
domeniile, inclusiv cel al educației fizice, sportului și 
mului.

turis-

ECATERINA STAHL 
ÎNVINGĂTOARE ÎN 
„TROFEUL JEANTY"

Tradiționala competiție inter
națională feminină de scrimă 
j,Cupa Jeanty“, desfășurată la 
Paris cu participarea celor mai 
bune floretiste din lume, s-a în
cheiat cu o strălucită victorie a 
sportivei românce Ecaterina 
Stahl. Succesul Ecaterinei Stahl 
a fost decis în urma meciului de 
baraj susținut în compania scri- 
merei sovietice Laila Giliazova, 
cîștigat de floretista româncă 
cu 5—3. Clasamentul final : 1.
Ecaterina Stahl (România) — 4 
victorii ; 2. L. Giliazova (U.R.S.S.)
— 4 victorii ; 3. B. Latrille (Fran
ța) — 3 victorii ; 4. C. Hanisch 
(R.F. Germania) — 2 victorii ; 
5. e' Kovacs (Ungaria) —- 1 vic
torie ; 6. V. Sidorova (U.R.S.S.)
— 1 victorie.

GIMNASTII ROMÂNI 
ÎNVINGĂTORI 

LA BUDAPESTA
La Budapesta s-a desfășurat 

sîmbătă triunghiularul masculin 
. de gimnastică Ungaria — Ro

mânia — Elveția. Echipa Româ
niei — alcătuită din Dan Grecu,' 
Nicolae Oprescu, Kurt Szilier, 
Sorin Cepoi, Radu Branea și 
Ion Checicheș 
mul 
de 
și.

și 
a ocupat pri- 

loc, cu 270,10, 
echipa Ungariei 

de Elveția 266.10. 
individual compus primul 
i-a revenit maghiarului D. 
rencz cu 55.25 p. urmat 
Brecher (Elveția) 54..60, 
Grecu 54,55, K. Szilier 
S. Cepoi 53,90. Pe locul 6 
s-a situat campionul olimpic 
la cal. Zoltan Maghyar 53,35.

★
BACAU, 8 (prin telefon). — 

Sîmbătă s-a desfășurat în loca
litate dubla întîlnire internațio
nală de juniori România — 
U.R.S.S. Oaspeții au cîștigat pe 
echipe atît la feminin cît și la 
masculin: 188.80—187,55, respec-

urmată 
269.10 

La 
loc 
Fe

de 
Dan 

54,15, 
locul

tiv 272,70—266,50. Dana Crăciun 
(România) a cîștigat la indivi
dual compus feminin, cu 37,80 p, 
iar la masculin V. Stotenkin 
(U.R.S.S.) cu 55,00 p. (Ilie IAN- 
CU-coresp.).

START ÎN CEA DE A 30-A 
EDIȚIE A „CURSEI PĂCII" 
"VARȘOVIA, 8 (prin telefon), 
în capitala Poloniei a început 
duminică dimineață cea de a 
30-a ediție a „Cursei Păcii", 
Varșovia — Berlin — Praga. 
La ediția jubiliară participă. 19 
reprezentative naționale, avînd 
în componența lor cei mai va
loroși rutieri ai ciclismului a- 
mator. Prima etapă, contra^ 
timpul individual, deși lungă 
de 28 km, și desfășurată pe o 
vreme neprielnică (frig și vînt 
puternic, schimbător) s-a în
cheiat cu o medie orară ex
trem de valoroasă, de aproape 
44 km/oră !

Cicliștii noștri care, după 
cum se știe, nu se acomodează 
cu cursele solitare, s-au situat 
(ne referim la primii patru) în 
partea de mijloc a clasamentu
lui și, desigur. în etapele tu
multuoase ce vor urma, își vor 
îmbunătăți substanțial clasa
mentul individual și pe echipe.

Etapa I. contratimp, indivi
dual, 28 km. Clasamentul eta
pei : 1. Ave Pikkuus (U.R.S.S.) 
38:27 (medie orară 43,7 km) ; 
2. Mytnik (Polonia) 38:31,3. Oso
kin (U.R.S.S.) 38:35, 4. Pe
terman (R.D.G.) 38:55, 5. Dro- 
gan (R.D.G-) 39:12 ; 6. Lauke 
(R.D.G.) 39:24 ; ... 32. Romaș- 
canu 41:05 ; 38. Cojocaru 41:26; 
73. Vasile 42:33 ; 74. Nica 42:34; 
100. Bonciu 43:28 ; 112. Dulghe- 
ru 44:32.

Echipe : 1. U.R.S.S. 1 h 56:25; 
2. R.D. Germană 1 h 57:31 ; 
Polonia 1 h 58:21 ; 4. 
slovacia 2 h 
2 h 01:14... 1 
05:04. Etapa 
pe ruta 
(133 km).

INTERNATIONALE7

ECHIPA FEMININĂ 
A ROMÂNIEI 

CALIFICATĂ PENTRU C.E. 
DE VOLEI

La Miinchen, în turneul de 
calificare pentru C.E. din Fin
landa : România — Israel 3—0 
(1, 3, 5), România — Belgia 
3—0 (9, 5, 3), R.F.G. — Israel 
3—0 (11, 9, 5). Indiferent de 
celelalte rezultate, sînt califi
cate echipele României și 
R.F.G.

0 în rîndurile ce urmează 
vom sublinia cîteva trăsături 
caracteristice ale activității 

g; sportive din țara prietenă, 
g: Iată un exemplu caracteris- 

tic pentru grija manifestată 
și față de educarea fizică a ti- 
Șg nerei generații. In fiecare 
Ș an, în cursul lunii mai, are 
g: loc așanumita „săptămână a 
țj culturii fizice pentru uce- 
=5 nici". în cadrul acesteia, la 
|g concursuri de atletism, de 
g| înot, la jocuri sau discipline 
:g tehnico-aplicative, se arată 
g: îndemînarea sportivă a ele- 
g: vilor de la școlile profesio- 
g: nale de ucenici. Momentul 
g| culminant al acestor între- 
|g ceri devine „Olimpiada de 
sg vară a juniorilor-ucenici". 
sg Iernile cu zăpadă abun- 
gg dentă în munții Tatra favo- 
Jg rizează practicarea sporturi- 
gg lor pe schiuri. Iată de ce 
gg nu e de mirare că numai la 
gg Sokolov o se înregistrează 
gg anual în medie 300.000 de 
gg participant la o mare corn- 

petiție de masă consacrată 
gg inițial mai multor discipline 
gg tehnico-aplicative (cursă pe 
gg schiuri, probă de tir cu ca- 
gg rabina, aruncarea „___
gg parcurgerea unui traseu cu 
gs obstacole, transportarea unui 

rănit pe schiuri etc.), iar de 
gg curînd rezervată exclusiv 
;g unei probe de biatlon. A- 
gg ceastă modificare recentă a 
g: fost determinată de faptul 
gg că in 197S Cehoslovacia va 
g găzdui prima ediție a cam-

grenadei,

CEHOSLOVACIA-CAMPIOANA MONDIALA LA HOCHEI
Echipa noastră revine In grupa B

NASTASE SI
(Vrmare ăin pag. 1)

dudent pentru a aprecia anga
jarea în luptă a excelentului 
nostru cuplu Ilie Năstase — Ion 
Tiriac. Iar dacă rezultatul. în 
cifrele lui finale, este net, nu 

Trebuie uitat că majoritatea 
schimburilor de mingi au fost 
disputate cu ardoare, aproape 
fiecare ghem decis la limită. 
Zece dintre ele. după prelun
giri, adesea repetate. La un 
moment dat. în al 4-lea ghem 
al setului Jntîi, am numărat 20 
de lovituri într-un singur 
schimb de mingi, lucru rar în
tr-o partidă de dublu. Aceasta, 
pentru a putea măsura si re
plica dată de Jan Kodes si 
Jiri Hrebec. care nu porniseră 
învinși dinainte.

Bineînțeles. Năstase a stră
lucit. A fost singurul din cei 
patru care a dat ..ași" din ser
viciu (5 cu totul), a returnat 
aproape fără greșeală, a trimis 
passing-shoturi ..de vis" (18) și 
vreo două-trei mingi ..cros" la 
fileu, de-a dreptul incredibile. 
Dar poate că lui Tiriac i se cu
vine prima strîngere de mînă 
pentru victorie. Cei 38 de ani, 
pe care-i împlinește luni, la 
9 mai. merită să fie aniversați

3.
Ceho-

i 00:17 ; 5. Suedia 
11. România 2 h 
a H-a are loc luni
Varșovia — Lodz

Hristoche NAUM

VIENA, 8 (prin telefon). Du
minică s-au încheiat la Stadt- 
halle întrecerile campionatului 
mondial die hochei grupa A. Ca 
și anul trecut, victoria a reve
nit reprezentativei Cehoslova
ciei.

Formația României a susți
nut sîmbătă locul cu echipa 
R. F. Germania. Pentru a ră
mîne în grupa A echipa noastră 
avea neapărat 
Victorie. în timp ce vestgerma- 
nilor le era suficient si un joc 
egal. De aceea. în mod firesc, 
partida s-a desfășurat într-o 
tensiune extremă, care a deter
minat multe greșeli de ambele 
părți, mai ales în ofensivă. Ho- 
cheiștii noștri au ratat mai mult 
și poate că, cu un dram de 
șansă în plus ei ar fi putut 
obține victoria ! Se poate spune 
că meciul a fost pierdut în min. 
58. cînd Ioniță a luftat, iar 
Netedu (excelent pînă atunci) 
a ieșit greșit, pînă la mantinelă, 
a ratat 
Schloder 
goală ! Pînă atunci punctele fu-

Rezultate : R.F. Germania — 
România 3-2 (1-0, 1-2, 1-0), 
S.U.A. — Finlanda 3—2 (0—0, 
2-1, 1—1), Cehoslovacia — 
Canada 2-8 (0—2, 
U.R.S.S. - Suedia 
0-2, 0-0).

2-2, 0-4).
1-3 (1-1,

nevoie de o

intercepția pucului, 
înscriind în poarta

pionatelor mondiale 
biatlon (pentru seniori 
niori) la care se va 
arma de calibru mic.

sportului de 
reprezentanții

de 
Și ju- 
folosi

Pe planul 
performanță, 
Cehoslovaciei se disting in 
multe ramuri. — ■ — 
disciplină în care cehoslova- gg 
cii sînt aproape inegalabili, gg 
și anume în ciclismul de g; 
sală. De la campionatele g: 
mondiale ale acestei ramuri gg 
mai puțin cunoscute la noi, gg 
purtătorii tricourilor cu gg 
CSSR pe piept se întorc în- sg 
totdeauna cu medalii. De gg 
notorietate sînt victoriile sen- gî 
zaționale ale fraților Jan și gî 
Jindrich Pospisil, neîntrecuți gg 
de 10 ani la campionatele gg 
mondiale de ciclo-bal (un fel gg 
de fotbal pe bicicletă în gg 
sală). Dar și Anna Matouș- gă 
kova a fost de două ori cam- gg 
pioană a lumii la acrobație 
pe bicicletă. gg

Pentru telespectatori, neui- gg 
tate vor rămîne cursele ad- g;

Există însă o

tate vor rămîne cursele ad
mirabile de „steeple-chase“ 
de la Pardubice, o adevărată 
sărbătoare a amatorilor de 
hipism. De peste o sută de 
ani se ține (în luna octom
brie) această grea cursă de 
cai peste obstacole. Distanța 
de 6900 m, presărată cu 30 
de obstacole (șanțuri de 
apă, bariere naturale, ziduri 
de nuiele etc.), nu o pot 
parcurge decît, cu adevărat, 
cei mai buni cai și cei mai 
destoinici călăreți.

1

TELEX

FINAL ICLASAMENTUL

1. CehosloT. 10 7 1 2 54-32 15
2. Suedia 10 7 0 3 43-19 14
3. U.R.S.S. 10 7 0 3 77-24 14
4. Canada 10 6 1 3 46-35 13
5. Finlanda 10 5 0 5 45-43 10
6. S.U.A. 10 3 1 6 29-43 7
7. R.F.G. 10 2 1 7 23-58 5
8. România 10 1 0 9 20-84 2

seseră marcate. în ordine, de i 
Vacatko min. 13, Sgincă min. 
22. Tureanu min. 30 si Bern- 
dauer min. 38. în min. 32, la 
scorul de 2—1 pentru formația 
noastră, arbitrul de linie Tuo- 
metn (Olanda) a anulat un gol 
perfect valabil al lui Tureanu I 
...Rezultat final : 3—2 pentru 
echipa R.F.G.

Călin ANTONESCU

ȚIRIAC - EXCELENȚI IN „CUPA DAVIS"
sărbătorește. A muncit extraor
dinar, a rezistat (mai ales la 
finele setului doi) unor atacuri 
dezlănțuite ale adversarilor, a 
smeciat și a voleiat ca în tine
rețe. Sau poate chiar mai 
bine... Mereu entuziastului nos
tru „Țiri" — un sincer „bra
vo" !

Pe scurt, despre momentele- 
cheie ale partidei, în primul 
set. s-a ajuns la 3—1 după sase 
egalități, deschizîndu-se astfel 
poarta spre distanțare rapidă. 
Setul doi, după breakul la Ko
des. părea și el repede rezol
vat. dar au fost șapte setba- 
luri, pînă cînd ultima minge 
a rămas în "terenul advers. în 
fine, setul trei a fost și mai 
limpede adjudecat perechii 
noastre, care s-a mobilizat to
tuși pînă la capăt, pentru evi
tarea oricărei surprize.

întreg jocul a durat aproape 
două ore (lh 51).

I. NASTASE - J. KODES 
6-2, 6-2, 6-4

Pentru orice iubitor al teni
sului, meciul lui Năstase poa
te fi caracterizat printr-un sin
gur cuvînt : excepțional ! Me
ciul prin care a adus victoria 
este al 109-lea in strălucitul

său palmares și al 84-lea cîști
gat în competiția' supremă.

Scorul poate că nici nu con
tează. Pe un teren perfect, 
fără vînt, fără emoții în tri
bune și în joc. probabil că 
acest rezultat ar fi fost - și mai 
categoric. Dar frumusețea unui 
meci de „Cupa Davis" stă si în 
imprevizibilul luptei, în fazele 
neașteptate. Ieri, e drept, ele 
s-au făcut mai rar simțite. 
Abia în setul trei, cînd replica 
lui Jan Kodes a atins maxi
mul posibil. Atunci cînd el a 
găsit în sfîrșit drumuri spre 
fileu, pregătindu-le prin mingi 
liftate <ie-a lungul liniei, pe par
tea stingă a lui Năstase. Ceea 
ce i-a dat cîteva puncte pre
țioase. Și tot atunci campionul 
cehoslovac a reușit să- conducă- 
pentru prima oară în întregul 
meci, cu 3—2. Scurt moment de 
incertitudine, după care super
bele mingi pasante ale lui Năs
tase și un plus de concentrare 
l-au adus din nou la condu
cere. Cu un break în al 23-lea 
joc, completat cu o serie de 
„ași" în al 24-'ea (au fost 17 
puncte din serviciu, în tot me
ciul !) jucătorul nostru pune 
capăt luptei.

Revenind la primele două se

turi, să spunem că amîndouă 
au început cu breakuri ale lui 
Ilie Năstase, completate pe par
curs (la 4—1 și 5—2 respectiv) 
cu altele, suficiente de fiecare 
dată pentru majorarea decisivă 
a distantei de puncte. Meciu1 
a durat ceva mai mult de o 
oră și trei sferturi.

D. HĂRÂOAU - J. HREBEC 
1—6, 6-3 într.

Ultima partidă, cea a rache
telor secunde, a rămas nein- 
cheiată. Hărădău nu a reușit 
să dea o replică mai concluden
tă decît începînd din al șase
lea ghem, pe care l-a și cîști
gat. în al doilea set, însă, pro- 
fitind și de cîteva greșeli (4 
passing-uri în aut) ale lui Hre
bec. el cîștigă puncte la rînd și 
îi lasă doar 3 ghemuri.

In acest moment — sub a- 
menințarea ploii — căpitanii 
nejucători ai echipelor, Con
stantin Năstase și Antonin Bo- 
lardt, au decis întreruperea 
partidei, care nu va mai fi 
reluată. Astfel, scorul final al 
întîlnirii rămîne de 3—1 în fa
voarea echipei României.

Radu VOIA 
Ion GAVRILESCU

BASCHET • în finala turneu
lui feminin de la Karlovy Vary : I 
Bulgaria — Cehoslovacia 75—63 
(41—27). • La Antibes (Franța), 
Steaua Roșie Belgrad a dispus cu 
121—115 (68—52) de o selecționată 
locală.

CICLISM • După 10 etape ia 
Turui Spaniel conduce Maertens 
(Belgia) urmat de Lașa (Spania) 
la 1:14.0. • Turm Toscanei a fost J 
cîștigat de italianul Francesco 
Moser

FOTBAL • Cu două etape îna
intea terminării campionatului 
italian, • lupta pentru primul loc 
dintre Juventus șl Torino a ră- J 
mas deschisă. Ambele preten- 1 
dente la cucerirea titlului au cîș- 1 
tigat în etapa de iert (a 28-a)J7 
Juventus a obtinut o prețioasă’.; 
victorie In deplasare la Milano,' g 
învingînd pe Inter cu 2—0. în 
timp ce Torino a cîștigat pe te-1 
ren propriu tot cu 2—0 meciul J 
cu Milan. Celelalte rezultate s-3 
Napoll — Bologna 1—2 ; Roma — *1 
Florentina o—o ; Cesena — Fog-.t> 
gla 2—3 ; Verona — Lazio 0—0 ; ,3 
Sampdoria — Perugia 2—0. In 5
clasament : 1. Juventus 47 p (go- q 
laveraj 47—20) ; 2. Torino 46 p 
(45—13).

HALTERE O în campionatul j 
U.R.S.S.,' la cat. pană a cîștigat'.. 
Nikolai Kolesnikov cu 275 leg ’ 
(122.5 kg + 152,5 kg) urmat de 
Vladimir Sazanov și Vladimir 
Baboskin cu cite 265 kg.

NATAȚIE • în turneul de polo 
de la Budapesta l Ujpesti Dozsa
— Dubrovnik 7—4 (3—1. 0—L
3—1. 1—1).

ȘAH • în sferturile de finală 
ale candidatelor la titlul mondial 
feminin : la Soci în meciul din
tre Elena Fatalibekova și Valen
tina Koslovskaia scorul este de 
3—1 în favoarea primei lucătoare.' , 
Partida a 4-a s-a încheiat remi
ză ; la Sofia : după două partid 
de rezultatul dintre Elena Ahmî- 
lovskaia șl Tatiana Lemaciko 
este de l1/,—*/,.

TENIS • în semifinalele „Cir
cuitului W.C.T “ (proba de du
blu) de la Kansas City : V. Am- 
rltraj, Stockton — BarazzuttU, 
Dibbs 6—4, 6—2, 6—2 ; Panatta, 
Gerulaitls — Fibak, Okker 6—4, 
6—4, 6—3. • Rezultate din „Cupa) 
Davis" : la Varșovia, Franța — 
Polonia 5—o (Jautfrest, Domin
guez — Nledzwiedzkl, Nowicki
6—3, 10—8, 1—6, 2—6, 6—2 ; Do
minguez — Nowicki 3—6, 7—5,
6—3, 9—7 ; Jauffret — Dzymalsk» 
6—4, 6—0, ab.) ; la Belgrad, Spa
nia — Iugoslavia 3—1 (Orantes,' 
Munoz — Plllcl, run 7—5, 8—6,'
6—2, 8—6 ; Orantes — Pilici 7—5, 
6—2. 6—2) ; la Stockholm, Suedia
— Austria 3—0.

VOLEI • In penultima zi a 
competiției internaționale femi
nine de la Praga, prima repre
zentativă a Cehoslovaciei a în
trecut cu 3—1 formația R.D. Ger
mane. Alte rezultate : Bulgaria — 
Finlanda 3—0 ; U R.S.S. — Selec
ționata de junioare a Cehoslova
ciei 3—1. în clasament conduc, 
neînvinse, echipele Cehoslovaciei 
și U.R.S.S., cu cite 8 p, urmate 
de R.D. Germană și Bulgaria — 
cite 6 p
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