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MOLITAtt BIR TOATB TWUIE. W-WJSportul
! Simbătă și duminică, în întreaga țară s-au desfășurat numeroase 
competiții și acțiuni sportive în cadrul „Daciadei", amplă Între
cere cu caracter național.

In rubrica noastră de astăzi, cîteva din relatările privind aceste 
entuziaste manifestări care au cuprins, în diferite activități spor
tive, un mare număr de tineri și tinere.
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Etapa a 26-a a Diviziei A de fotbal

Pe stadionul Voința din Capitală, acțiune pentru trecerea norme
lor complexul-ui ..Sport si sănătate*

Foto : V. BAGEAC
1 • BUCUREȘTI. Numeroși ti
neri, elevi și eleve din zeci de 
unități școlare ale Capitalei 
și-au petrecut ziua de ieri în 
pitorescul cadru al Pădurii 
Pustnicul, participînd la între
ceri de orientare sportivă orga
nizate in cadrul „Daciadei". O 
animație deosebită am întîlnit 
la punctul de start al sportivi
lor din Sectorul 6. Spectatorii, 
amatori ai turismului de agre
ment, asistau la plecările echi
pajelor. încurajîndu-le.

„Cinci... patru... trei.... doi... 
unu... pleacă 1“ între două a- 
semenea comenzi, Constantin 
Abăluță. președintele comisiei 
de specialitate de la Consiliul 
sectorului ne informează : „Este 
cea de-a 13-a acțiune de acest 
fel organizata de la începutul 
anului. Participă 17 echipaje de 
băieți și 15 echipaje de fete 
(cite trei într-un echipaj) _ — 

3 600 m traseu, cu 5 posturi si, 
respectiv. 2 400 m. cu 4 posturi". 
Evidențieri : școlile generale 
124 ,122, 128 și profesori ca Ro- 
dica Predețeanu. Emilia Negu- 
lescu. Florentina Antonov.

Aceeași atmosferă caracteri
za concursul „vecinilor", spor
tivi din școli ale Sectorului 5, 
concurs organizat cu sprijinul 
Comitetului U.T.C. al sectorului. 
Tînărul Marin Szauter. frezor 
la I.M.G.B., șeful comisiei de 
orientare sportivă, organizatorul 
a 9 competiții în acest an, a 
venit încă din zorii zilei — cu 

cîteva ajutoare, a instalat pos
turile, a pregătit materialele, 
astfel că totul se desfășura în 
cele mai bune condiții.

O neplăcută surpriză, în con
trast cu acestea, ne-a oferit 
etapa pe Sectorul 7 a concur
sului de orientare sportivă din 
cadrul „Cupei tineretului". E- 
rau prezenti doar... 13 sportivi 
de la Liceul industrial nr. 2 
(A.S. Electra), conduși de un 
inimos instructor, modelierul 
Florin Farmazon. Văzîndu-se 
singuri au concurat și ei pe tra
seele sportivilor din sectorul 5. 
Ce au de spus „organizatorii" 1

Viore! TONCEANU

• BIHOR. După desfășurarea 
etapelor de masă, la startul că
rora au fost prezente peste 150 
de echipe din aproape toate ju
dețele țării, vineri, simbătă și 
duminică s-a desfășurat la Sa- 
lonta (jud. Bihor) finala pe țară 
a celei de a IlI-a ediții a cam
pionatului republican de oină 
rezervat liceelor agricole și cu 
profil alimentar. Competiția — 
inclusă în șirul larg al manifes
tărilor sportive din cadrul „Da
ciadei" — a fost organizată de 
Ministerul agriculturii și indus
triei alimentare. în colaborare cu 
F. R. Oină și C.J.E.F.S. Bihor.

(Continuare in pag. 2-3)

STEAUA ȘI DINAMO SE DISTANȚEAZĂ...
• F.C. Bihor și F.C.M. Reșița învingătoare nescontate în deplasare • F.C. 
Constanța — încă un punct prețios ,,afară<< • Dudu Georgescu se 

apropie de „Gheata de aur1*

REZULTATE TEHNICE CLASAMENTUL
Univ. Craiova
S.C. Bacău
A.S.A. Tg. Mureș 
U.T.A
Politehnica lăți
Corvmul
Steaua
Politehnica Tim.

— F.C. Constanța
— F.C. Argeș
— Jiul
— Progresul
— F.C.M. Galați
— F.C. Bihor
— Rapid
— F.C.M. Reșița

0-0
1-0 (1-0)
5-2 (4-1) 
2-0 (0-0)
2-0 (0-0) 
0-1 (0-0) 
4-1 (2-1)
2-3 (2-0)

Simbătă

Dinamo — Sportul stud. 7-1 (4-1)

ETAPA VIITOARE (25 mai)
Dinamo — A.S.A Tg. Mureș (0-0)
Univ. Craiova — S.C. Bacău (2-1)
F.C. Bihor — Steaua (1-2)
Rapid — Politehnica Tim. (1-3)
F.C. Constanța — Politehnica lași (0-3)
Jiul — Sportul stud. (0-0)
F.C.M. Reșița - U.T.A (0-1)
Progresul — F.C. Argeș (3-3)
F.C.M. Galați — Corvin ui (0-1)

1. STEAUA 26 16 3 7 56—29 35
2. Dinamo 25 13 7 5 59-28 33
3. Univ. Craiova 26 12 7 7 41-25 31
4. Jiul 26 14 3 9 49-37 31
5. U.T.A 26 11 6 9 41-49 28
6. A3.A Tg. Mureș 26 11 5 10 32-29 27
7. F.C. Bihor 26 10 7 9 39-38 27
8. Sportul studențesc 26 10 7 9 27-27 27
9. F.C.M. Reșița 26 11 5 10 37-39 27

10. Politehnica lași 26 9 7 10 31-24 25
11. Politehnica Timiș. 25 11 3 11 29-27 25
12. S.C. Bacău 26 9 7 10 27-29 25
13. F.C. Argeș 26 9 7 10 31-38 25
14. Corviniri 26 7 8 11 26-36 22
15. Rapid 26 8 6 12 26-38 22
16. Progresul 26 8 5 13 29-50 21
17. F.C. Constanta 26 8 4 14 29—36 20
18. F.C.M. Galați' 26 5 5 16 24-54 15

GOLGETERII
32 GOLURI : D. Georgescu 

(Dinamo) — 4 din 11 m.
19 GOLURI : Dumitrache

(Jiul) — 2 din 11 m.
15 GOLURI : Iordănescu

(Steaua) — 2 din 11 m.
14 GOLURI : Radu II (F.C. 

Argeș) — 1 din Hm. Gherghe- 
li (F.C. Bihor) — 3 din 11 m.

12 GOLURI : Nedelcu II 
(U.T.A.), Dănilă (Politehnica 
Iași) — 1 din llm.

ii GOLURI : Kun II (F.C. 
Bihor) — 1 din 11 m.

10 GOLURI : O. Ionescu 
(Sportul studente.se), Broșovschi 
(U.T.A.) — 1 din 11 m, Mun- 
teanu (S.C. Bacău) — 3 din 
11 m.

Citiți în pag. 2—3 cronicile etapei a 26-a

<u,sa 0 mila NATALIA MĂRĂȘESCU
Dudu Georgescu iși manifestă satisfacția după unul din cele 
patru goluri înscrise in partida de simbătă, cu care s-a apropiat 
și mai mult de ciștigarea pentru a doua oară a „Ghetei de am“.

Foto : D. NEAGU

A STABILIT UN NOU RECORD MONDIAL In Turneul internațional de polo

Clasica probă de aler
gare a anglo-saxonilor — 
cursa de o milă — are, 
începînd de simbătă, o 
nouă recordmană mon
dială în persoana unei 
atlete românce — Nata
lia Mărășescu ! Isprava 
acesteia — cu totul deo
sebită prin valoarea re
marcabilă a performan
tei — a fost înregistrată 
pe stadionul Republicii, 
cu prilejul primei etape 
a competiției atletice re
publicane pe echipe — 
Cupa României.

Natalia Mărășescu a 
dus singură tot greul 
cursei conducînd de la 
un capăt la celălalt, un
de a fost cronometrată 
in 4:23,8 (v.r. aparținea 
din 1973 americancei 
Francie Larrieu cu 
4:29,5!).-De remarcat că, 
în trecere la 1500 m, ea 
a fost cronometrată în 
4:06,1 — cel mai bun re
zultat mondial din acest 
sezon Forma bună pe 
care o deține, maturita
tea sportivă la care a 
ajuns sînt demonstrate și 
de graficul cursei de sîm- 
bătă : 400 m — 66,2,
800 m — 2:12,8 (al doilea 
400 m în 66,6), 1200 m 
— 3:18,9 (400 m — 66,1).

Ultimii 409,34 m ai
cursei i-a parcurs în
64,9 s !

Natalia Mărășescu (va
împlini 24 de ani în oc
tombrie) face parte din 
clubul Steaua și este 
pregătită de soțul său, 
antrenorul federal Nico- 
lae Mărășescu.

în cursa de 1500 m 
Ileana Silai (Metalul 
Buc.) a obținut, de ase
menea, un rezultat foar
te bun 4:07,1 iar la 8C0 m 
ea a fost cronometrată 
în 2:01,1, performanță cu 
totul de subliniat dacă 
avem în vedere și faptul 
că atleta împlinește, în 
octombrie, 33 de ani !

Dintre puținele perfor
manțe notabile ale unei 
competiții care a debu
tat extrem de neconvin
gător, reținem totuși ur
mătoarele : Toma Petres
cu (Dinamo) 10.2 s și 
Claudiu Sușelescu (CAU) 
10,3 <s la 100 m (tot ei 
au înregistrat și 20,8 s la 
200 m), Tudorel Vasile 
(Dinamo) 7,81 m la lun
gime. Alina Gheorghiu 
(Steaua) 6,42 m la lun
gime, Argentina Menîs 
(Dinamo) 61,10 m la disc, 
Veronica Buia (Rapid) 
11,5 s la 100 m.

Romeo VILARA

Natalia primește felicitările Iolandei Balaș- 
* Soter, prima recordmană mondială a atletis

mului nostru Foto s-N. DRAGOS

ECHIPA ROMÂNIEi-NEÎNVINSĂ!
® formația noastră 
® Pe primul loc, la

CLUJ-NAPOCA, 22 (prin te
lefon). Ediția a doua a turneu
lui internațional de polo dotat 
cu „Cupa României" a cunos
cut la încheierea întrecerilor 
egalitate de puncte intre repre
zentativele Ungariei și Româ
niei (6—6 în disputa directă), 
locul I revenind însă poloiști- 
lor maghiari — campioni olim
pici și ai Europei —, care au 
realizat un golaveraj mai bun.

Iată, de altfel, cum arată cla
samentul final al competiției : 
I. Ungaria 7 p (34—19), 2. Ro
mânia 7 p (33—23), 3. Iugo
slavia 4 p (34—32), 4. Bulgaria 
2 p (19—31), 5. Grecia 0 p 
(23—38). Participând în afară 
de concurs, Selecționata de ti
neret a țării noastre a avut o 
comportare lăudabilă, invin- 
gind echipele Bulgariei și Gre
ciei, succese care ar fi situat-o 
pe locul 4 în clasament.

în ultimele două zile ale tur
neului cel mai frumos meci s-a 
desfășurat Mitre formațiile Ro
mâniei și Iugoslaviei, o partidă 
decisivă. Deși jucătorii români 
au dominat net In primele mi
nute, s.cei; care au înscris au

a întrecut, ieri, iugoslavia
golaveraj, Ungaria
fost oaspeții, beneficiari ai unei 
situații de superioritate nume
rică. Apoi, fazele — una mai 
frumoasă decît alta —, șuturile 
la poartă numeroase și variate 
au creat un spectacol plăcut, 
căruia i s-a adăugat și satisfac
ția acordată publicului de po- 
ioiștii români prin victoria ob
ținută : 12—10. După 0—1 a
urmat egalarea și in continuare 
scorul a fost aproape perma
nent favorabil echipei române 
care a avut in Claudiu Rusu, 
Cornel Rusu, Ilie Slavei, Vio
rel Rus și portarul Florin Sla
vei cei mai buni jucători. Re
venind la evoluția scorului se 
cuvine să menționăm că de la 
10—8 pentru România s-a ajuns 
la 10—10, dar în ultimele 90 de 
secunde poloțstii români au 
avut resurse pentru a mai for
ța înscrierea a două goluri.

Marcatori: CI. Rusu 3, I. Sla
vei 3, Rus 3, C .Rusu 2 și Ră- 
ducanu pentru România, res-

Dumitru STANCULESCU

(Continuare în pag. 2—3)

studente.se


Jî
(Urmare din pag. 1)

La întrecerea finală au par
ticipat reprezentativele liceelor 
agro-alimentare din Buzău, 
Neamț, Arad, Sibiu, Sălaj, Tul- 
cea, Vîlcea, Satu Mare, Ialomița 
și Olt. Datorită unei bune com
portări. formația elevilor buzo- 
ieni a cîștigat titlul de cam
pioană, urmată de echipele ju
dețelor Neamț și Hunedoara. 
(Gh. Cotrău — coresp).
• VRANCEA. în Lunca pî- 

rîului Arba, din apropierea 
orașului Focșani, sîmbătă și du
minică sute de tineri și tinere 
de la cooperativele „Milcovul" 
Odobești, „Sporul", „Arta ma
nuală", „Prestarea" Focșani etc. 
s-au întrecut într-o atractivă 
competiție de orientare sportivă. 
Concursul, deosebit de intere
sant, a fost cîștigat de Maria 
Dobrică și Carmen Vizitiu 
(„Sporul") și Ionel Rotaru și 
Nicu Stoian („Milcovul"). (I. 
Manoliu — coresp.).

e HUNEDOARA. întrecerile 
cuprinse în importanta competi-

0 LARGĂ PARTICIPARE A TINERETULUI
ție sportivă „Daciada" au angre
nat, in ultimele zile, un mare nu
măr de iubitori ai sporturilor. 
Astfel, 33 de echipe de fotbal, 
handbal și volei din școlile ge
nerale ale orașului și-au dispu
tat întîietatea. Opt formații de 
fotbal au participat la campio
natul municipal, în care pri
mul loc a revenit echipei „Oxi
genul" Hunedoara. Tot în ca
drul „Daciadei", peste 100 de 
tineri din căminele de nefami- 
liști au participat, sîmbătă și 
duminică, la interesante com
petiții de șah și tenis 
să. (I. Vlad-coresp.).

• BRĂILA. Consiliul 
pal al pionierilor Brăila 
nizat pentru școlarii 
întreceri sportive în 
„Daciadei". Astfel, au avut loc 
concursuri de atletism și me
ciuri de handbal și minifotbal 
la care au participat peste 500 
de pionieri. (Tr. Enache-coresp.).

luat parte, duminică, la atractive 
întreceri polisportive: tenis de 
masă, aeromodele și 
întrecerile au fost __
cu „Paleta de aur“, „Aripile 
prieteniei", și. respectiv, „Kar- 
tul blstrițean". Foarte viu dis
putate, concursurile de tenis 
de masă și aeromodele au fost 
cîștigate de reprezentanții Ca
sei pionierilor din Bistrița-Nă- 
săud. (I. Toma-coresp.).

karturi. 
dotate

de ma-

munici- 
a orga- 
brăileni 

cadrul

• BISTRIȚA. Reprezentanți ai 
sportului pionieresc din județe
le Cluj. Mureș, Maramureș, 
Satu Mare, Covasna. Harghi
ta, Sălaj și Bislrița-Năsăud au

I
I
I
I
I

• DOLJ. Circa 30 000 de elevi 
și tineri muncitori din județele 
Dolj, Mehedinți și Gorj au luat 
parte la acțiuni sportive 
de masă din cadrul „Da
ciadei". Pe stadionul Central 
din Craiova, precum și pe te
renurile școlii sportive, liceelor 
N. Titulescu și energetic, grupu
lui școlar Electroputere s-au 
disputat întreceri de atletism, 
baschet, volei, handbal și fot
bal în cadrul campionatului lo
cal al liceelor și școlilor gene
rale. ' Competiții asemănătoare 
au avut Ioc la Drobeta-Tr. Se
verin și Tg. Jiu, în toate locali
tățile urbane, precum și în 39 
de comune din cele trei județe.

I
I
I
I
I
I
I

CAMPIONATE • COMPETIȚII I

SCHEMELEFANTEZIA A ÎNVINS...
STEAUA - RAPID 4-1 (2-1)

Stadion Steaua ; teren foarte bun ; timp frumos ; spectatori — peste 30 000. 
Au marcat : DUMITRU (min. 2), IORDĂNESCU (min. 32 șl 89), NASTASE (mm. 
50), respectiv RONTEA (min. 23). Raport de comere : 6-2. Raportul șuturilor 
la poartâ : 18-16 (pe spațiul porții : 11—10).

STEAUA : Moraru 8 — Anghelini, FI. Marin 8, Someș 8, Vlgu 8 — Stoica 
8, Dumitru 8, Iordănescu 9 — Tnoi 6 (min. 80 Ion Ion), Nâstase 7, Zamfir.

RAPID ; lontță 6 — Teleșpan 6, Nițâ 6, Pîrvu 6, Ad. Dumitru 7 — Pop 7, 
Neagu 6 (min. 51 Șutru 6), M. Stelian 6 (min. 58 Petcu) -Cojocoru 7, Rontea 
7, Manea 6.

A arbitrat : N. Rainea (Bîrkjd) ★ ★ ★ ★ ; la Nnfe : T. Istrate |I C. Ignat 
(ambii din București).

Cartonașe golbene : PIRVU, NEAGU, PETCU ; Cartonașe roșii : ZAMFIR, 
PETCU, ANGHELINI ; Trofeul Petschovschl : 9; La juniori : 3-3 (3-2).

□
Stadion Din 

20 000. Au. ma 
șl 60), CHERA 
autogol). Rap< 
spațiul porții :

DlNAMO,-. ‘ 
7, G. Sandu 
Roz nai 6,.Vrin

SPORTUL S 
Ciugarin 5, O
5, Cassai Ir—

A arbitrat : 
(toți din Băci

Cartonașe g 
9 ; La Juniori

Dlnai 
partid

în Divizia A de handbal 
Steaua, la prima 

sa înfrîngere !
Penultima etapă a Diviziei 

A de handbal a adus una din
tre cele mai mari surprize ale 
campionatului: înfrîngerca de
ținătoarei C.C.E., multipla cam
pioană a țării și virtuala cam
pioană a acestei ediții, 
Steaua, de către H.C. 
Baia Mare.

Principalele realizatoare: Mi- 
kloș 3 — Voința, respectiv Mi- 
hăilă 2 (A. Pialoga-coresp.).

MUREȘUL TG. MUREȘ — 
CONFECȚIA 13—14 (7—5)1
Principalele realizatoare: Șoș 7 
și Dorgo 3 — Mureșul, respec
tiv Grigoraș 7 (A. Szabo-coresp.).

MASCULIN

echipa 
Minaur

MAREH.C. MINAUR BAIA
— STEAUA 19—18 (9—9)1 Veri
tabil derby, partida a atras' 
peste 2000 de spectatori, care 
au aplaudat cu frenezie o 
splendidă victorie a elevilor lui
L. Pană. Conduși cu 7—9 îrr 
min. 21, băimărenli au revenit 
puternic (portarul Negovan a 
fost în formă de zile mari) și 
au ajuns să conducă în min. 48, 
cu 15—12. Cu toate eforturile 
campionilor, victoria n-a mai 
putut scăpa echipei din Baia 
Mare. Un fapt cu totul repro
babil s-a petrecut la încheierea 
meciului. Jucătorul bucureștean 
Werner Stockl nu și-a mai pu
tut stăpini nervii, iovindu-1 pe 
arbitrul timișorean V. Epure. 
Publicul a dezaprobat vehe
ment atitudinea handbalistului 
bucureștean, ca și a antrenoru
lui O. Telman, care a intrat pe 
teren de două ori in timpul 
partidei.

Principalii realizatori: Miro- 
niuc 6, Paiko 5 și Lupul 3 — 
Minaur, respectiv Drăgănițâ 5, 
Stockl 4 și Bîrtalan 4 (V. Săsă- 
ranu-coresp.)

CSM BORZEȘTI — „U"
CLUJ-NAPOCA 12—9 (5—3).
Principalii realizatori: Badea 3, 
Moise 3, Berbecaru 2 și Biaș 2
— CSM, respectiv Avram 6 
(Gh. Grunzu-coresp.).

CSU GALAȚI — RELONUL 
SĂVINEȘTI 24—29 (13—14).
Principalii realizatori: Hornea 
10 — CSU, respectiv Gruia 7,
M. Samson 7 și Dănilă 7 (Gh. 
Arsenie-coresp.).

ȘTIINȚA BACĂU — GLORIA 
ARAD 10—5 (4—3). Principalii 
realizatori: Boroș 6 și Deacu 4
— Știința, respectiv Burger 2 
(I. lancu-coresp.)

„U“ BUCUREȘTI - 
MO BRAȘOV 1G—20 
Principalii realizatori: 
8 și Marin 3 — „U", 
Nicolescu 7 și Messmer 3.

FEMININ

DINA- 
(6—11). 
Baican 

„U“. respectiv,

„U“ CLUJ-NAPOCA — IEFS 
9 11 (6—7), joc frumos, în 
care ultimele 10 minute, în 
special, au oferit o dispută ex- 
ÎEem dîrza și de echilibra- 

realizatoare: 
,U“, respectiv

Un scor neașteptat 
în campionatul de rugby : 

Dinamo — Farul 32-16 I
Principala partidă a etapei, 

Dinamo — Farul, a întrunit, 
am putea spune, toate atribu
tele unui adevărat derby rug- 
bystic. S-a jucat frumos, des
chis, s-au marcat multe puncte 
din încercări. Gazdele au ter
minat învingătoare cu 32—16 
(15—6). Dinamo — fără Pa- 
raschiv, Țurlea și Iordan în 
teren — a făcut o adevărată 
risipă de energie și a jucat pur 
și simplu pentru prestigiu, 
pentru culorile clubului. Exce
lentă prestația „vechilor” Dăi- 
ciulescu, Baciu, Nica, Roman 
și — mai ales — a lui Constan
tin, dar și evoluția promițătoa
re a mai noilor Borș, Marghes- 
cu, C. Gheorghe, Bidirel. De 
cealaltă parte, Farul, echipa 
campioană, s-a urnit mai greu, 
a făcut erori de neînțeles în 
apărare, iar înaintarea —punc
tul său altă dată forte — a ce
dat surprinzător de repede, 
mai ales după eliminarea lui 
Podaru, din min. 25. Astfel că 
excelenții jucători din linia de 
treisferturi (Bucos, Molrescu, 
Ianusevici, Varga) nu au avut 
baloane clare, pe care să le 
fructifice. Grămada, inegală 
ca valori, acuză — se pare — 
din plin absența lui Dărăban, 
coordonatorul ei (suspendat de 
club pentru abateri de la disci
plina sportivă). Au marcat 
Constantin (2 l.p.), Baciu, Ai
des, Roman, Gheorghe (încer
cări), Nica (l.p., 2 transfor
mări), Marghescu („drop") pen
tru învingători, respectiv Mo- 
trescu, Borșaru (încercări), 
Bucos („drop", l.p. și transfor
mare). Arbitrul FI. Tudorache 
a condus formațiile: DlNAMO: 
Dăiciulescu — Aldea, Nica, 
Dragomirescu, Constantin — 
Marghescu, Bidirel — Marin, 
Roman, Zafiescu II — Borș, 
C. Gheorghe — Bariu (Cindca), 
Caraiman (Garonfil), Mărcules- 
cu : FARUL : Cristea — Dinu, 
Varga (Ianusevici), Vasile Cor
nel, Motrescu — Bucos, Ion 
Vasile — Podaru, Nache (Var
ga), Dobre — Borșaru, Celea — 
Băcioiu, Grigore, Ionîță (Pana- 
iiescu),

Dimitrie CALLIMACHI

tă. Principalele 
Damian 4 — 
Boși 6 (Nș, Demian),

PROGRESUL — „U" IAȘI 
20—13 (10—5). în excelentă dis
poziție de joc, handbalistele de 
hi Progresul ne-au amintit ieri 
de zilele lor bune, depășind le
jer o echipă robustă, dar lip
sită de experiența necesară 
primului eșalon. Foarte bun ar
bitrajul constănțenilor C. Cris- 
tea și G, Dumitrescu.

„U“ TIMIȘOARA — RAPID 
15—12 (7—8!). Principalele rea
lizatoare: Popa 5 și Cojocaru 
3 — „U“, respectiv Stănișcl 6 
Și Alexandrescu 4.

CONSTRUCTORUL TIMI
ȘOARA _ „U“ BUCUREȘTI 
13—9 (5—5). Principalele reali
zatoare: Cișmaș 4 — Construc
torul, respectiv Predescu 2 (Șt. 
Marton-coresp.)

VOINȚA ODORHEI — TEX- 
TILA BUHUȘI 7—4 (5—3).

STEAUA A ÎNVINS LEJER 
PE R.C. GRIVIȚA ROȘIE: 
24—3 (14—0). Lidera campiona
tului s-a impus încă în prima 
repriză, jucînd exact pe înain
tare și reușind cîteva faze 
lungi, trei încheiate prin încer
cări frumoase (Radu Ionescu — 
două și Fuicu). După pauză, 
Steaua a cam oprit „motoare
le", un... argument fiind și căl
dura ’ .........
sfert 
însă 
dOUa uni
care Munteanu și Enache (în 
excelentă dispoziție) au înscris 
alte două încercări. Pentru 
Steaua a mai punctat Durbac 
(2 tr.), iar pentru grivițeni 
singurele puncte au fost mar
cate de Simion (altfel unul 
dintre ceî mai slabi jucători de 
pe teren), din l.p. Arbitrul P. 
Niculescu — mai mereu depar
te de fază și, în consecință, cu 
decizii inexacte. (G.R.).

Celelalte rezultate; Știința

Petroșani — Politehnica Iași 
16—0 (12—0), C.S.M. Sibiu — 
Rulmentul Bîrlad 27—3 (7—0)
— în- turneul 1—8; Rapid — A-
gronomia Cluj-Napoca 15—13 
(15—3), Sp. studențesc — „U“
Timișoara 13—6 (0—0), Olimpia
— Gloria Buc. 3—16 (3—0),
Gloria Buzău — Minerul G. 
Humorului 6—6 (6—6) — în 
turneul 9—16.

Steaua s-a distanțat în cla
sament, avînd 29 p, urmată de 
Farul — 24 p și Dinamo — 22 p.

Turneul de șah 
de la Timișoara

Turneul internațional de șah 
la Timișoara se dispută în __ 
concurenți, deoarece marele maes
tru maghiar Barczay și-a anun
țat, în ultimul moment, indispo
nibilitatea. Pe tabel, fiecare par
ticipant urcă cu un loc față de 
ordinea tragerii la sorți. Media 
Elo a concursului este de 2 425, 
fiind necesare 8 puncte pentru o 
notă de mare maestru și 6Vi 
puncte pentru una de maestru 
internațional.

Foarte animată (o singură re
miză în partida Pîdevski-Marti- 
novici) a fost runda inaugurală. 
Todorcevici a cîștigat la Biriescu, 
Holmov la Wirthensohn, Ciocâl- 
tea la Ilijin, Jansa la Neamțu și 
Ungureanu la Șahovici. Runda a 
2-a : Todorcevici-Wirthensohn în
treruptă, Holmov — Ciocâltea 
Mr-Vu Ilijin — Neamțu 
Jansa — Ungureanu 1—0, Șaho
vici — Pîdevski V2—Va» Biriescu- 
Martinovici amînată.

In clasament conduce Jansa 
2 puncte, urmat de Ciocâltea 
Holmov cu cite 1V2 puncte.

Prima etapâ 
a campionatului de călărie

CRAIOVA, 22 (prin telefon). La 
baza hipică din Parcul poporului 
din localitate s-a desfășurat, 
sîmbătă și duminică, prima etapă 
a campionatului republican de 
călărie (obstacole), la care au 
luat parte sportivi de la Steaua 
și Olimpia București, C.S.M. Si
biu, C.S.M. Iași, Ialomița Jegă- 
lia, Isvin Timișoara, Venus Man
galia, A.S.A. Cluj-Napoca, Petro
lul Ploiești și C.S.M. Craiova.

La capătul unor dispute atrac
tive. pe primele locuri s-au cla
sat : cat. semiușoară : "
Clipici , 
ușoară : Oliviu Tel eseu 
Iași) cu Lotus ; mijlocie : 
cea Neagu (C.S.M. Sibiu) cu Că
prioara. Pe echipe a cîștigat 
C.S.M. Sibiu (Șt. GURGUI — 
coresp.).
Campionatele republicane 

de caiac-canoe 
pentru seniori

Azi, pe lacul Snagov, 
campionatele republicane indi
viduale de caiac-canoe rezer
vate seniorilor. In prima zi, de 
la ora 9,30, sînt programate fi
nalele probelor de fond (10 000 
m) la Kl, K2, K4, CI și C2. 
Marți vor avea loc întrecerile 
din serii, recalificări, și semi
finale la viteză, iar miercuri, 
de la ora 9, cele 13 curse 
nale ale probelor de viteză.

de
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Steaua a obținut o victorie ca
tegorică, strălucind mai ales In 
final, clnd avea să evolueze In 
opt jucători de cîmp. Ia acest 
paradox se află, de fapt, cheia 
și dramatismul acestui meci în
ceput sub semnul schemelor tac
tice și Încheiat cu armele fotba
lului degajat de prejudecăți tac
tice. Meciul a început în trom
bă. în minutul 2, DUMITRU des
chide scorul, executlnd precis 
binecunoscuta sa lovitură liberă 
de la 18 m. Peste numai două 
minute, zamfir este faultat (din 
nou) în careu. 11 metri ! Exe
cută Iordănescu, „pe lingă". Ra
pid, Încurajat de acest... moment 
psihologic, joacă apăsat, asumin- 
du-șl sarcini de marcaj precise, 
care culminează cu „lipirea" lui 
Pop de Dumitru. In minutul 23, 
feroviarii egalează. Manea trece 
de Anghelini, intră pe centru, 
pasează in profunzime spre RON- 
TEA, și virful rapidist înscrie. 
Meciul crește în intensitate. In 
min. 25 se produce eliminarea 
lui Zamfir (pentru lovirea lui 
Teleșpan). Această eliminare 
modifică complet tabla de șah a 
gazonului. Feroviarii, ajunși in 
superioritate numerică, adică la 
momentul creație, nu reușesc să 
schimbe registrul jocului, în- 
curcînd partiturile, care fusese
ră prevăzute doar pentru contra
cararea presupusei ofensive ste- 
liste. Și astfel, în min. 32, la un 
corner, IORDĂNESCU Înscrie, cu 
capul. După pauză, jocul se des
chide și mai mult, dar feroviarii 
continuă să eșueze, cu pase mă
runte. In min. 50, NASTASE În
scrie din nou, reluind dșp... Io- 
niță mingea șutată cu putere de 
Iordănescu, frumos lansat de FI. 
Marin. In min. 51 și 58, Motroc 
îi trimite în teren pe Petcu și 
Șutru, în locul lui Neagu șl M. 
Stelian, adică operează retrage
rea Rapidului „de ieri" în fa
voarea celui „de astăzi". Soluția 
nu se dovedește salvatoare. Stea
ua zburdă, mai ales după ce, 
In min. 70, Petcu șl Anghelini 
sînt eliminați pentru lovire reci
procă. Atacurile se succed de o 
parte și de alta, la fel ca șl o- 
cazille. în min. 89, IORDĂNESCU

pecetluiește raperiorltatea netă a 
jocului „fără partitură", Înscri
ind spectaculos, după o fentă 
aplaudată.

kxm CHJRILĂ

P.S. Spre sflrșitul jocului, su
porterii rapid iști au recurs la 
acte de huliganism, smulgind 
gradenele in sectorul de tribu
nă pe care l-au ocupat. Vom re
veni (LC.)

Deși 
tă în 
țese, cu gre 
care să pre 
asemenea p 
dent în coi- 
două echipe 
joc, cu Che 
cu Dudu 
bună dispo: 
vlștii nu ai 
nici o sper 
mulul sfert 
minute car 
scorului la 
rea să se . 
au cont rob 
îndeosebi d 
VJ.e, dacă 
„motoarele' 
studenților 
șl mai sev<

O PRIMA RE1
A.SJL TG. MUREȘ - JIUL 5-î

Stadion „23 August" ; teren foarte bun ; timp 
spectatori — aproximativ 6 000. Au marcat : BOLON 
(min. 21), BOTH II (min. 41), PISLARU (min. 76)/ 
10 ) și STOICH1ȚĂ (mm. 49). Raport de cornere 
la poarta : 30—15 (pe spațiul porții : 18—10).

A.S.A. : Nagel 8 — Szolosi (min. 17 Kortesi 8), 1 
8 — Varodi 8, Naghi 7 (min. 72 Pîslaru 7), Bbloni - 
Hajnai 7.

JIUL ?
Mvtlțescu 7, 
Sâlâjan 6.

A arbitrat 
București) și

Cartonașe
juniori : 6-1

Caval 5 — Rusu 5, Bă din 6, Ciupi tu 6, 
Stoica 6 — Bucurescu 5 (min. 46 S

Fr. Coloși **** ; ta linia : 
D. Arndt (lași), 
galbene : ONUȚAN, RUSU ; Trofeul 
(2-1).

TG. MUREȘ, 22 (prin telefon).
Gazdele nu au uitat, se pare, 

înfrângerea severă suferită în 
toamnă la Petroșani (4—0), ți
nând cu tot dinadinsul să-și la 
o revanșă de orgoliu, fără du
bii, spectaculoasă. Și au reușit. 
Dar nu victoria în sine merită 
a fi relevată de această dată, 
ci maniera în care ea a fost 
obținută de A.SA.. în fața unui 
adversar — Jiul — cu justifi
cate veleități în actuala ediție 

' de campionat și care, în ciuda 
diferenței de trei goluri cu 
care a fost învins, a adus o

importar 
șita spet

Gazde] 
repriză 
tehnice 
țiuni de 
sețe. Ce 
scrise îi 
în min. 
din ploi 
O excel» 
tea dre: ’ 
in acel; 
contras 
prins p 
încă în

cu
Și

______,_____ Dumitru 
(Venus) cu Cohellan ; 
— ■___- ’_______ (C.S.M.

Mir-

încep

fi'

Turneu! de polo
(Urmare din pag. 1)

insuportabilă. Ultimul 
de oră al partidei a fost 
animat, militarii creînd 
acțiuni spectaculoase, din

pectiv Gopcevici 2, Mustur 2, 
Rudici 2, Manojlovici, Po- 
povici, Galjas și Uljarovici. Au 
arbitrat : A. Angella (Franța) și 
K.P. Pollmann (R.F. Germa
nia).

Rezultate tehnice : România
— Iugoslavia 12—10 (2—2. 4—3, 
2—1, 4—4), Ungaria — Bulga
ria 9—3 (2—1, 2—1, 3—1, 2—0), 
România tineret — Grecia 7—6 
(1—3, 3—1, 2—1, 1—1), România
— Grecia 6—3 (0—0, 2—1, 3—0,

România tineret — Bul- 
6-5 (3—1, 0—1, 1—2,
Ungaria — Iugoslavia 7—4 
1—1, 3—0, 1—2).

1-2), 
garia 
2—1), 
(2—1,
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POLITEHNICA IAȘI - F.CjM. GALAȚI 2-0 (0-0)

Stadion ,,23 August" ; teren foarte bun ; timp excelent : spectatori — 
aproximativ 6 000. Au marcat: ROMILĂ (min. 52) și COSTEA (min. 73). 
Raport de cornere : 12-2. Raportul șuturilor la poartâ : 23-10 (pe spațiul

Bucu 7 — Șofian 7, Anton 7, Urșu 7,_Ciocîrlan 9 — Romilâ
Ionescu 6 (min. 77

porții : 11-2).
POLITEHNICA:

7, Simîonov 5 (min. 36 Șerbânicâ 6), Șimionaș 7 — D. 
Cernescu), Florean 7, Costea 7.

F.C.M. : Oană 7 — Ghirca 6, Morohai 7, Nedelcu I 7
6), I. Nicu 6 — 1. Consta-ntinescu 7, Orac 8, Burtea 7 
Haiduc 5), Ene 5, Tolea 7.

A arbitrat : C. Petrea (București) ★ ★ * ★ ; la linte :
Storoj (ambii din Bacău).

Cartonașe galbene : GHIRCA ; Trofeul Petschovschi : 9 ; La juniori : 0-0.

(mic. 53 Adamache
— R. Dan 6 (min. 26

M. Feciorescu și |.

e
IAȘI, 22 (prin telefon).
S-au cam supărat la început 

unii spectatori. Doreau ca vic
toria echipei locale să se con
cretizeze repede. Dar formația 
oaspe n-a fost de acord ca lu
crurile să se petreacă astfel. 
Și-a apărat șansa în mod spor
tiv, cu ambiție, dar 
tăți, lăsind la Iași 
frumoasă.

în prima repriză, 
de minute a fost un echilibru 
vizibil pe teren. Pe alocuri, ie
șenii au dominat dar ineficace, 
căci F.C.M. a ieșit foarte bine 
din apărare, a pasat excelent

fără duri- 
o impresie

aproape 30

la mijlocul terenului, jnsă a- 
tacurile sale au fost sporadice. 
Ocaziile reprizei : Romilă (min.
5) și Șimionaș (min. 11 și 45, 
cînd din faze identice și poziții 
foarte bune a șutat slab).

După pauză, deși Orac a ra
tat o mare ocazie (min. 47), 
șutind pe lingă poarta goală, 
studenții s-au arătat mai am
bițioși, mai activi în atac. Dar

golul i 
a fost 
Simion 
cîrlan 
stingă, 
ROMI.1 
cu cai 
din st 
(min. 
jucăto 
de un 
îngriji 
trecut 
min 
a îns< 
lă a 
țeni,
un și 
14 m.

Dup1 
fost 
dele 
și d< 
sfîrși 
(min.

)

Loto-Pronosport informează
REZULTATELE EXACTE I.A 

CONCURSUL PRONOSPORT 
ETAPA DIN 22 MAI 1971

I.
n.

lui.
IV.
V.

VI. Poli. Tim. — F.C.M. Reș. 
VII. „U" Craiova —F.C. C-ța 

Viii. Polit. Iași - FCM Gl.
IX. Catanzaro — Lazio 
X. Cesena — Milan

XI. Interr.azionale — Perugia 
xn. Napoli — Fiorentina 

XIH. Verona ■— Foggia
Fond de cîștiguri : 345.757

ÎNTRE KUN II

Steaua — Rapid
S.C. Bacău —F.C. Argeș 
A.s.A. Tg. Mureș — Jiul 
U.T. Arad — Progresul 
Corvinul — F.C. Bihor

1
1
1
1
2
2 

X
1
2
2

X
2
1

lei.

TRA-
22 MAI 1977.

NUMERELE EXTRASE LA 
GEREA LOTO 2 DIN
FOND GENERAL DE ClȘTIGURI: 
479.735 lei. din care 93.512 lei 
report. EXTRAGEREA I : 43 8 
54 30 ; EXTRAGEREA a n-a : 
1 67 33 18 ; EXTRAGEREA a 
IXl-a : 35 4 21 62.

HUNEDOARA, 22 (prin tele
fon).

Cele două echipe au oferit o 
partidă interesantă, palpitantă, 
încheiată cu victoria oaspeților, 
in ciuda faptului că hunedore- 
nii au fost aceia care au do
minat în cea mai mare parte a 
timpului, uneori categoric. A 
fost suficient un contraatac 
bine condus pe dreapta de „ve
teranul" Suciu, introdus la pa
uză în locul tînărului Lupău, 
pentru ca ofensiva bihoreana 
să capete altă culoare. într-ade- 
văr, în acel minut 55, Suciu 
trece irezistibil de Aibu. cen
trează în careu la KUN II, 
urmează un șut necruțător al 
acestuia cu slîngul și un sta
dion întreg privește înmărmurii 
la Ion Gabriel, care scoate 
mingea din plasă. Este 1—0 în 
favoarea orădenilor, gol anun
țat din min. 38, cînd același 
Kun a făcut o repetiție a ac
țiunii care a adus golul; dar

atun< 
Lupă 
bal or

Ini. 
și ir 
sista 
tăcu 
mai 
avut 
valo; 
știut 
favo 
trat 
foar' 
sit 
de a 
cum 
min. 
cadt 
s-a 
un 
dac 

mai 
zii 
cîți' 
dor< 
not



wEORGESCU - ÎNCĂ PATRU GOLURI! SPECTACULOASA RĂSTURNARE DE SCOR
MO - SPORTUL STUDENȚESC 7-1 (4-1)

teren bun ; timp frumos ; spectatori — aproximativ
G.-.SANDU (min. 19), D. GEORGESCU (rain. 28, 43, 50 

lin. 45), ROZNAI (min. 52), respectiv CHERAN (min. 39, 
> cornere : 5-2. Raportul șuturilor la poartă : 26-10 (pe

7 -r- Cheran 9 (min. 75 Ghițâ), Sâtmâreanu I! 8, Dobrâu 
)inu 7, Custov 6 — Al. Moldovan 7, Dudu Georgescu 9,
6 (min. 17 I. Moldovan 8).
ȚESC : Râducanu 4 — Tâncsescu 4 (min. 33 Cățoi 4),
4 (min. 65 Petreanu 5), Manea 5 — Cazan 4, Munteanu 

|a 4, M. Sandu 5, Marica 4.
irbralescu ★ ★ ★ ★ ; la linie : C. lonițâ II și R. Platoș

TANASESCU, CUSTOV, CHIHAIA ; Trofeul Petschovschi : 
<0-1).

———
■nea ca favorl- 
Sportul studen- 
il găsit cineva 

> victorie de 
, fără prece
de dintre cele 
are vervă de 
zi excelentă șl 
seu In foarte 

șut, dinamo- 
iartenerilor lor 
i excepția pri- 
1 șl a eîtorva 
nat reducerii 
id partida pă- 
reze, gazdele 
toritate jocul, 
ză, perioadă in 
?1 slăbit ii tin
1, Infrîngerea 
ia dimensiuni

Fără a scădea din meritele In
contestabile ale dinamovlștilor, 
trebuie să subliniem însă că suc
cesul lor atît de net se datorește 
In bună măsură și comportării 
surprinzător de slabe, în partea 
a doua a meciului chiar sub orice 
critică, a echipei studențești, ai 
cărei jucători s-au resimțit încă 
după eforturile depuse în restan
ța de miercuri, cu F.C. Corvinul. 
Cu un atac foarte firav, cu o li
nie de mijloc care a făcut mal 
mult figurație (resimțind absența 
Iul Oct. lonescu) și cu o apărare 
extrem de penetrabilă — Răduca- 
nu fiind și el spectator la cîteva 
dintre golurile primite — studenții 
au lăsat o impresie neplăcută, 
care cu greu se va putea șterge.

Seria celor șapte goluri dinamo- 
viste a fost deschisă de Q. SAN

ZĂ EXCELENTĂ
fi-oal ploaie ; 

ți 19), NAGHI 
5ALAJAN (min. 
portul șuturilor

;pir 8, Onuțan 
II 8, Fazekoș 9,

- Augustin 6, 
Dumitrache 6,

(ambii dm 

is 10 ; la

ție la reu- 
•ortiv.
at o primă 
u execuții 
.ețe, cu ac- 
-ară frumu- 
au fast în-

înserierea golului și SĂLĂJAN 
a trimis fără speranțe pentru 
Nagel în plasă: 1—1 în min. 
19, Fazekaș face o cursă splen
didă pe extremă și-l servește 
pe BOLONI cu o pasă excelen
tă, iar acesta trimite de aproa
pe în plasă: 2—1. In min. 21, 
NAGHI profită de o inexacti
tate a apărătorilor de la Jiul și 
strecoară ușor pc lingă Cavai 
balonul in poartă: 3—1; în 
min. 41, BOTH II îl surprinde 
cu un șut puternic pe portarul 
Jiului: 4—1; în min. 49, STOI- 
CHIȚA reia spectaculos peste 
Nagel o lovitură liberă frumos 
executată de Mulțescu: 4—2; în 
min. 76, Pislaru expediază un 
„șut-bombă” de la 25 de metri, 
care se oprește la vinclu: 5—2,

Mihai IONESCU

*ea ordine: 
II a reluat 
11, în plasă 
de pe par- 
ekaș: 1—0; 
un. rapid 
lor i-a sur- 
e la A.S.A. 
iforie după

S.C. BACĂU - F.C. ARGEȘ 1-0 (1-0)

Stadion „23 August" ; teren bun ; timp frumos ; spectatori — aproximativ 
10 000. A marcat: CATARGIU (min. 38). Raport de cornere: 13-4. Raportul 
șuturilor la poartă î 11-5 (pe spațiul porții : 3-3).

S.C. BACĂU : Constantinescu 7 — Lunca 6, Ca târg iu 7, Volmer 7, Marga-
«oiu 7 — Panaite 6 (min. 69 Antohi 6), Cărpuci 6, Șoșu 7 — Pana 6, Botez
6 (min. 46 Munteanu 6), Bâluțâ 7.

F.C. ARGEȘ : Cristian 6 — Zamfir 6, Olteanu 7, Stancu 7, Ivan 5 — Toma
I 5, Chivescu 5, Bărbulescu 5 (min. 76 Radu III 5) — Radu II 6, Dobrin 7,
Roșu 5.

A arbitrat: C. Dinulescu ; la linie: C. Mateescu și C. Raica
(toți din București).

Trofeul Petschovschi : 9 ; La juniori : 2-1 (1-0).

ȘUTURI PUȚINE ȘI IMPRECISE

ȚĂRI
schis scorul 

. m fundaș : 
s pe Cio- 
»e exjtrema 
pecabii, iar 
a, a reluat 
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id în gol 
erau în 10 
:u I, lovit 
ac, primea 
litehnica a

. lui și în 
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BACĂU, 22 (prin telefon).
Echipa gazdă a cîștigat la 

limită, făcînd risipă de energie 
în fala unui adversar cu un 
buh sistem defensiv. Jocul a 
fost în general controlat de 
S.C. Bacău, dar acțiunile ei 
ofensive nu au creat de multe 
ori panică în careul oaspeților, 
fiindcă înaintașii au șutat de 
puține ori pe spațiul porții. 
Ambele echipe au combinat 
mult la mijlocul terenului, însă 
apărătorii au respins cu ușu
rință acțiunile ofensive.

în primele 45 de minute, lo
calnicii au dominat cu autori
tate, obținînd zece lovituri de 
colț (față de patru ale pitește- 
nilor), însă acțiunile lor ofen
sive au fost încheiate cu șuturi 
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DU, în min. 19 (din centrarea 
lui I. Moldovan, inspirat intro
dus în locul Iul Vrinceanu, acci
dentat chiar din debutul partidei) 
și continuată apoi de DUDU 
GEORGESCU, CHERAN Și ROS- 
ZNAI, în urma unor acțiuni de 
atac spectaculoase, mult gustate 
de public. Golul studenților a fost 
de fapt un autogol, la centrarea 
Iul Chihala mingea lovindu-se 
de Cheran (aflat în duel cu M. 
Sandu) și intrînd în plasă.

In min. 88, golgeterul campio
natului nostru a trimis balonul, 
cu capul, în bară. Prin cele 4 
goluri înscrise, care îl apropie și 
în acest an de „Gheata de aur", 
Dudu Georgescu a rămas unul 
din „eroii" acestui meci cu 
un deznodămînt atît de neaș
teptat.

Constantin FIRĂNESCU

ÎN CIUDA DOMINĂRII...
UNIVERSITATEA CRAIOVA - F.C. CONSTANȚA 0-0

Stadion Central ; teren bun ; timp frumos ; spectatori — aproximativ 
18 000. Raport de cornere : 12-3. Raportul șuturilor la poartă : 20-4 (pe 
spațiul porții : 5—2).

UNIVERSITATEA : Purcaru 7 — Negrilă 5, Tilihoi 6, Ștefănescu 5, Purima 6 
— Donose 6, Irimescu 5, Beldeanu 5 (min. 76 Țicleanu) — Cîrțu 6, Bălăci 5, 
Marcu 5.

F. C. CONSTANȚA : Ștefânescu 9 — Mustafa 6, Antonescu 8, Nistor 7, 
Bratu 6 (min. 46 Hofmeister 6) — Petcu 7, Livciuc 6, Buduru 6 — Zamfir 6 
(min. 67 Tararache 6), Peniu 7, Turcu 6.

A arbitrat : N. Georgescu ★★★★ ; la linie : C. Niculescu și C. Bizinichi 
(toți din București). * * * * *

F.C. CORVINUL - F.C. BIHOR 
0-1 (0-0)

Stadion Corvinul ; ter.n o lunecos 
din cauza ploii căzută in dimineața 
jocului ; timp călduros ; spectatori — 
aproximativ 10 000. A marcat: KUN II 
(min. 55). Raport do cornere : 7—2.
Raportul șuturilor la poartă : 21—6 
(pe spațiul porții : 12—3).

F. C. CORVINUL : Ion Gabriel 5 - 
Gruber 7, Tonca 6, Vlad 6, Albu 5 
— Șumulanschi 5, Dumitriu IV 7. 
Economu 9 — Șurenghin 5 (min. 60 
Bucur 6), Agud 4 (min. 70 Gh. Geor
gescu 5), Văetuș 4.

F. C. BIHOR : Vidac 10 - Bigan 7. 
Lucaci 8, E. Naghi 7, Petrovicl 7 — 
Naom 7, M. Marian 6. Florescu 7 — 
Fildan 7, Kun II 8 (min. 72 Kun I 6), 
Lupău 5 (min. 46 Suciri 9).

A arbitrat : Ion Rus (Tg. Mureș)
* ★ ★ ★ ăr î la linie : Gh. Vasitescu 
II și G. Fodor (ambii din București).

Cartonașe galbene : PETROVICI, 
VAETUȘ, GRUBER.

Trofeul Petschovschi : 9.
La juniori : 5-0 (2—0).

8»

a lui Economu, ca și, în final, 
arbitrajul fără greșeală al bri
găzii de arbitri.

Mircea TUDORAN

Trofeul Petschovschi : 9 ; La juniori : 4-0 (0-0).

CRAIOVA, 22 (prin telefon).
Povestea acestui meci a fost 

simplă : o echipă (oaspete) s-a 
apărat supranumeric, cealaltă 
a atacat cu efectiv sporit, pen
tru a infringe opoziția primeia. 
In condițiile acestea, sarcina 
gazdelor s-a îngreunat, știut fi
ind că mai facil este să pui 
lacăte unei apărări decit să 
găsești cheile cu care să le 
descui.

Cum a încercat Universitatea 
să destrame defensiva strinsă 
a constănțenilor ? Prin pătrun
deri individuale (Donose, 
Cîrțu), prin învăluire pe 
flancuri (Marcu), prin șuturi de 
la distanță (Ștefănescu, Tili
hoi, Purima). Nici unul din 
procedee nu a avut însă con
sistență, căci propria neprice
pere și indecizie, marcajul ad
versarului, densitatea mare de 
jucători în careul lui Ștefânescu 

imprecise, doar două dintre ele 
fiind expediate pe spațiul 
porții.

La un contraatac al pitește- 
nilor, în min. 11, Dobrin a ex
pediat balonul în bară, ca apoi 
gazdele, in min. 20, să trimită 
balonul în plasă, dar arbitrul 
nu a validat golul pe motiv 
că Panaite era în ofsaid, sem-

MEREU ACELAȘI NEDELCU II...
U.T.A. - PROGRESUL 2-0 (0-0)

Stadion U.T.A. : teren foarte bun ; timp frumos ; spectatori — aproximativ 
10 (XX). Au marcat : NEDELCU II (min. 61) și TISA (min. 76). Raport de 
cornere : 10-7. Raportul șuturilor la poartă : 22—9 (pe spațiul porții 8—2).

U.T.A. : Jivan 7 — Gașpar 8, Kukla 7, Schepp 7, Giurgiu 7 — Leac 7. 
Bedea 5 (min. 67 Leșan 7), Broșovschi 7 — Doroide 6, Nedelcu II 8, Tisa 7.

PROGRESUL : Giron 6 — Sâtmâreanu I 6, Iorgulescu 8, Moraru 6, Gh. 
Ștefan 6 — Grama 6, D. Ștefan 5 (min. 72 Dragu 5), Badea 6 — Țevi 5, 
latan 6 (min. 75 M. Florentin 5), Apostol 8.

A arbitrat : O. Anderco (Satu Mare) ★ ★ ★ W ; la linie : N. Raeb (Cîm- 
pia T urzii) și V. Catena (Cărei).

Cartonașe galbene : D. ȘTEFAN ; Trofeul Petschovschi : 10 $ La juniori : 
2-2 (0-0).

ARAD, 22 (prin telefon).
Progresul ia poziții de apă

rare încă din startul partidei, 
cu înaltul Iorgulescu pe post 
de libero, în spatele unui „zid“ 
alcătuit din 7 jucători, în față 
răminind, pentru eventuale 
contraatacuri, doar Apostol (pe 
stingă) și Țevi (pe dreapta). 
Invitată în acest fel să atace, 
U.T.A. pornește în trombă spre 
poarta oaspeților, își creează 
cîteva bune situații de a mar
ca, dar Leac (min. 7), Nedelcu 
II (min. 10) și din nou Leac 
(min. 18) au șutat imprecis din 
poziții excelente. Ceă mai mare 
ocazie a reprizei a fost ratată, 
însă, de Tisa, care, în min. 38, 
a trimis balonul cu capul în 
„transversala" porții lui Giron.

După pauză, atacurile echipei 
arădene au ceva mai multă cla
ritate, fazele se succed eu re
peziciune la poarta bucurește-

TIMIȘOARA, 22 (prin telefon).
După cum începuse derbyul 

bănățean se părea că gazdele 
vor face scor. In min. 3, cen
trare Petrescu și FLOAREȘ, 
nemarcat, înscrie cu capul. Du
pă alte ocazii în lanț, timișore
nii își măresc avantajul în 
min. 29, cind, la o fază ușoa
ră, Hergane trimite prea încet 
spre poartă, Windt se încurcă 
și el și NUCA nu-1 poate ierta 
2—0. „Poli” zburdă pur și sim
plu, în fața unei echipe care 
nu își găsește ritmul.

Repriza secundă a adus par
că alte două echipe în teren: 
studenții păreau calmi, reșițe- 
nii hotărîți să facă totul pen
tru a întoarce rezultatul. Și în 
min. 52 sportivul public timi- 

și intervențiile curajoase ale a- 
cestuia au anulat finalizarea 
craioveană. Pe fondul acestui 
duel surd, lipsit de surprize, s-a 
resimțit o dată mai mult în 
tabăra gazdelor absența unui 
vîrf de atac puternic, cu ga
barit și detentă, în stare să 
suplinească prestația actuală, 
confuză, fără „un-doa“-uri înșe
lătoare, fără penetrații de ma
re angajament.

Au fost, totuși, și cîteva o- 
cazii de gol: penalty-ul acordat 
la faultarea lui Cîrțu în supra
fața de pedeapsă (min. 13), 
executat cu știngăcie, pe lingă 
bară, de Negrilă ; sprintul si
multan spre minge (min. 27) al 
lui Cîrțu și portarului Ștefă
nescu, cîștigat de constănțean ; 
cursa lui Peniu, solitar pe con
traatac, eșuată în pieptul masiv 
al lui Purcaru.

Ion CU PEN

nalizat de tușierul C. Raica. 
Cu 7 minute înainte de pauză, 
după un atac prelungit la poar
ta lui Cristian, Botez a centrat 
în careu și CATARGIU, venit 
în sprijinul colegilor săi din 
înaintare, a deschis scorul cu 
o lovitură de cap.

In repriza secundă, jocul s-a 
echilibrat, ambele înaintări ra- 
tînd cite o posibilitate de a 
marca. în min. 54, Toma I a 
intrat în careul advers și por
tarul Constantinescu a plonjat 
la picioarele piteșteanului, re- 
zolvînd astfel situația critică. 
Spre sfirșitul meciului, în min. 
84, Șoșu a făcut un frumos 
slalom printre apărătorii F.C. 
Argeșului; Cristian i-a ieșit în 
întîmpinare și a plonjat, dar 
băcăuanul a expediat balonul 
pe lingă poartă.

Pompiliu VINTILA

nilor șl, după alte cîteva oca
zii irosite, in min. 61, echipa 
gazdă deschide scorul : Gașpar 
centrează, Iorgulescu (excelent 
pină la această fază) nu sare 
Ia balon, Giron nu iese dintre 
buturi și NEDELCU II — a- 
celași jucător percutant — țîș- 
nește și înscrie spectaculos, im- 
parabil, cu capul. După ce în 
min. 65 Broșovschi șutează în 
bara transversală, U.T.A. își 
mărește avantajul în min. • 76 
prin TISA, care șutează plasat, 
la semiinălțime, de la aproxi
mativ 20 m. Nemaiavînd ce 
pierde, Progresul părăsește po
zițiile sale ultradefensive și în 
finalul partidei este pe punctul 
de a marca două goluri, prin 
Apostol (min. 86 și 89 — bară) 
Era însă prea tîrziu pentru a 
întoarce soarta unui meci care 
fusese jucat.

Laurențiu DUMITRESCU

POLITEHNICA TIMIȘOARA - F.C.M. REȘIȚA 2-3 (2-0)

Stadion „1 Mai" ; teren foarte bun ; timp călduros ; spectatori — apro
ximativ 17.000. Au marcat : FLOAREȘ (min. 3), NUCA (min. 29), respectiv 
BOJIN (min. 52), PORAȚCH1 (min. 68) JACOTA (min. 75). Raport de cor- 
ne”L: 9-5’ RaPor,ul Șuturilor la poartă : 24-11 (pe spațiul porții : 13-6).

POLITEHNICA : Bathori I 4 — Mîoc 6. Păltînișan 5, Mehedințu 5, Barna 
® “ Roșea 4, Lața 5, Cotec 5 — Nucă 7 (min, 68 Dembrovschi 5), Floareș 
7, Petrescu 7.

F.C.M. REȘIȚA : Windt 8 — Chivu 7, Porațchi 9, Hergane 7, Filipescu 6 — 
Gabel 6, Boro 6, Jacotă 7 (min. 81 Kiss) - Tănase 6, Bojin 9, Fiorea 9.

A arbitrat: N. Petriceanu *****;  la linie: C. Manușaride și
D. Ghețu (toți din București).

Cartonașe galbene : HERGANE, BOJIN ; Trofeul Petschovschi : 10 j La 
juniori : 2-2 (1—1).

șorean, care avusese argumen
te în prima repriză pentru o 
victorie la scor, primește pri
ma „lovitură" : BOJIN slalo- 
mează prin apărarea fostei sa
le echipe și înscrie spectaculos. 
Gazdele nu își revin din jocul 
apatic și ineficace și în min. 
68 se văd egalate: Gabel sca
pă singur, nu poate fi oprit 
decit prin placaj la 18 metri; 
lovitură liberă pe care PO
RAȚCHI o trimite in plasă sub 
privirile unui Bathori spectator. 
Peste 7 minute omniprezentul 
Fiorea face o cursă în diago

DIVIZIA B-ETAPA A 28-a
SERIA I

C.S.M. BOKZEȘTI — PRAHOVA 
PLOIEȘTI 1—y (i—0). Unicul gol 
al partidei a fost realizat de 
Tinț (min. 17).

MINERUL GURA HUMORULUI 
— VICTORIA TECUCI 3—3 (3—1). 
Au marcat ; Suciu (min. 5), cio- 
rică (min. 31), Moroșan (min. 
32) pentru Minerul, respectiv 
Stoica (min. 10 și 65), Toma 
(min. 88).

PETROLUL PLOIEȘTI — OL
TUL SF. GHEORGHE 3—1 (1—0). 
Au înscris : pisău (min. 4), To- 
pora» (min 55 și 89), respectiv 
Siklodi (min. 75).

OLIMPIA RM. SARAT — POR
TUL CONSTANȚA 0__0.

C.S.M. SUCEAVA __ CEAHLĂ
UL P. NEAMȚ 3-0__ (2—0). Au
marcat : Grosaru (min. 15 și 73), 
Prepeliță (min. 23).

CELULOZA CĂLĂRAȘI — 
C.S.U. GALAȚI 1—0 (0—0). sin
gurul gol al meciului a lost in
serts de Gheorghe (min. 83).

RELONUL SAVINESTI — ME
TALUL PLOPENI 4—1 (2—1). AU 
marcat : Apetrei (min. 20 si 38), 
Trenchia (min. 65, din 11 m), 
Ciocan (min. 76), respectiv Do- 
brescu (min. 37).

F.C. BRAILA — GLORIA BU
ZĂU 2—1 (0—0). Au înscris : 
Stroe (min. 51). Alecu (min. 52), 
respectiv Stan (min. 85).

C.F.R. PAȘCANI — UNIREA 
FOCȘANI 1—0 (0—0). Unicul 
gol al întîlnirii a fost marcat de 
Mihalcea (min. 88).

Relatări de la corespondenții: 
Gh. Grunzu, D. Bolohan, I. Tă- 
năsescu, D. Budescu, I. Mîn- 
drescu, N. Constantinescu, N. 
Marcu, Gr. Rizu și C. Enea.

1. PETROLUL 28 21 8 1 56-13 48
2. Gloria Bz. 28 12 9 7 34-21 33
3. Relonul Sâv. 28 13 6 9 35-32 32
4. C.S.M. Sv. 28 12 7 9 26-23 31
5. C.S.U. Galați 28 13 4 11 51-38 30
6. Metalul Plop. 28 12 5 11 42-29 29
7. C.F.R. Pașcani 28 11 6 11 36-30 28
8. F.C. Brâiia 28 9 10 9 43-42 28
9. Ceahlăul P.N. 28 13 2 13 32-39 28

10. Oltul Sf. Gh. 23 11 5 12 27-30 27
11. Prahova PI. 28 10 6 12 35-35 26
12. Unirea Focșani 28 10 6 12 27-31 26
13. Portul C-ța 26 8 10 10 31-37 26
14. Celuloza Câl. 28 11 3 14 25-32 25
15. Victoria Tecuci 28 9 7 12 33-46 25
16. C.S.M. Borz. 28 8 8 12 16-28 24
17. Minerul G. H. 2d 8 6 14 31-38 22
18. Olimpia Rm.S. 28 4 8 16 17-53 16

ETAPA VIITOARE (29 mai) : Victo
ria Tecuci — Olimpia Rm. Sărat 
(0—1). Prahova Ploiești — Gloria Bu
zău (0—1), Oltul Sf. Gheorghe — 
Ceahlăul P. Neamț (0—2), Metalul 
Plopeoi — Minerul Gura Humorului 
(1—1), Celuloza Călărași — C.S.M. 
Suceava (0—1), C.F.R. Pașcani — 
Portul Constanța (1—3), Relonul Sovi- 
nești — Petrolul Ploiești (1-4), C.S.U. 
Galați — C.S.M. Borzești (0—1)/ 
Unirea Focșani — F.C. Brăila (1-3).

SERIA A N-A

FLACĂRA AUTOMECANICA 
MOREN1 __ NITRAMONIA FĂ
GĂRAȘ 1—0 (0—0). Singurul gol 
al meciului a fost marcat de 
Ilie (min. 56).

METALURGISTUL CUGIR — 
TRACTORUL BRAȘOV î—1 
(1—0). Au înscris : Tamaș (min. 
40), Floarea (min- 56), Cotlrea 
(min. 70), respectiv Pașca (min. 
60).

ȘOIMII SIBIU — TEHNOMETAL 
BUCUREȘTI 5—0 (3—0). Au mar
cat : Oprea (min. 12). Frățilă 
(min. 17), Rotaru (min. 40), 
Marcu (min. 69), Răduță (min. 
82).

CHIMIA TR. MĂGURELE — 
CHIMICA TIHNA VENI 1—0 (1—0). 
Unicul gol al întîlnirii a fost 
realizat de Nica (min. 30).

METALUL BUCUREȘTI — C.S. 
TlRGOVIȘTE 0—0.

STEAGUL ROȘU BRAȘOV — 
DINAMO SLATINA 2—0 (2—0).
Au înscris : Gyorfi (min. 12) și 
Paraschivescu (min. 25).

UNIREA ALEXANDRIA — 
CHIMIA RM. VlLCEA 3—0 (1—0). 
Au marcat : pintilie (min. 37 — 
autogol), Th. Radu (min. 69) șl 
Pleșoianu (min. 78).

F.C.M. GIURGIU — VOINȚA 
BUCUREȘTI 2—0 (0—0). Au în
scris : Corin (min. 79) șl Ciocan 
(min 86).

S.N. OLTENIȚA — ELECTRO- 
PUTERE CRAIOVA 1—1 (0—0).
Au marcat i Lungu (min. 62) 

nală, centrează scurt de pc 
dreapta, Bathori nu intervine 
și JACOTA înscrie ușor : 2—3!

Studenții forțează măcar e- 
galarea, atacă însă fără lucidi
tate, iar cind reușesc 2—3 șu
turi bune (Floareș min. 77, 80 
și 87) se opune miraculos 
Windt, iar pe contraatac, reși- 
țenii trec de două ori pe lingă 
majorarea scorului în min. 84 
și 88, ultima dată Tănase șu
tind în bară. Și așa, însă, la 
Timișoara s-a înregistrat o sur
priză ?!.

Mircea M. IONESCU

pentru gazde, respectiv Ungu- 
rcanu (min. 87).

Relatări de la corespondenții ; 
Gh. Ilinca, M. Vîlceanu, I. ao- 
țocan, D. Gruia, o. Guțu, C. 
Gruia, M. Bizon, Tr. Barbâlată 
și V. Țugui.

1. CS TlRGOVIȘTE 28 17 6 5 44.18 40
2. Steagul roșu 28 18 2 8 42-24 38
3. Chimia Rm. VI.. 28 17 1 10 59-36 35
4. Nitramonia 28 14 3 11 36-32 31
5. Unirea Alex. 28 13 4 11 31-21 30
6. Dinamo SI. 28 13 3 12 39-31 29
7. Metalul Buc. 28 12 5 11 34-33 29
8. Met. Cugir 28 12 5 11 22-25 29
9. Chim. Timâveni 28 12 3 13 34-40 27

10. Tractorul Bv. 28 11 5 12 29-40 27
11. Electroputere 28 8 10 10 46-43 26
12. Șoimii Sibiu 28 10 6 12 35-33 26
13. Chimia Tg. Mg. 28 11 4 13 30-31 2614. Flacăra M. 28 12 2 14 30-32 26
15. F.C.M. Giurgiu 28 9 8 11 34-40 26
16. Voința Buc. 28 10 5 13 21-33 2517. Ș.N. Oltenița 28 9 3 16 22-40 21
18. Tehnometal 28 4 5 19 16-52 13

ETAPA VIITOARE (29 mai) : Șoimii 
Sibiu — Nitramonia Făgăraș (0—1), 
Tehnometal București — Ș.N. Olte
nița (0—0), Voința București — Stea
gul roșu Brașov (0—1), Electroputere 
Croiova — Metalurgistul Cugir (0—2), 
Flacăra Aotomecanica Moreni — Me
talul București (0—2), Tractorul Bra
șov — Unirea Alexandria (0—3), C.S. 
Tîrgoviște — Chimia Tr. Măgurele 
(0-1), Chimica Tirnăveni — F.C.M. 
Giurgiu (0—1), Chimia Rm. Vîlcea — 
Dinamo Slatina (1-2).

SERIA A lll-A

C.F.R. TIMIȘOARA — ,,U“
CLUJ-NAPOCA 2—0 (1—0). A
marcat : Volăru H (min. 23 și 
84).

MUREȘUL DEVA — STICLA 
TURDA 1—0 (0—0). Singurul gol 
ai meciului a fost realizat de 
Enescu (min. 85).

INDUSTRIA S1RMEI C. TUR- 
ZII — C.I.L. SIGHET 3—4 (2—2). 
Au înscris : Pripici (min. 3), Ve- 
sa (min. 25 și 73) pentru gazde, 
respectiv Deac (min. 16), Cio- 
han I (min. 13 șl 48) și Cuida 
(min. 87).

MINERUL LUPENI __ U.M.
TIMIȘOARA 2—0 (1—0). Au mar
cat : Burdangiu (min. 4) și Lu- 
cuță (min. 87).

OLIMPIA SATU MARE __
VICTORIA CĂLAN 1—0 (1—0).
Unicul gol al partidei a fost în
scris de Bathori II (min. 20).

DACIA ORAȘTIE — F.C. BA
IA MARE 4—1 (1—0). Au marcat: 
Nenu (mln. 1), Popa (min. 58), 
Szilaghi (min. 82), Radu (min. 
88), respectiv Mureșan (min. 90).

ARMATURA ZALAU — MINE
RUL cavnic 4—1 (4—i). Au în
scris : Mate (min. 7, 11 șl 20), 
Crețu (min. 35). respectiv Me- 
drea (min. 43).

AURUL BRAD — GLORIA 
BISTRIȚA 4—0 (2—0). Au mar
cat : Topor (min. 14 șl 57), Gol- 
da (min. 20), Petrică (min. 79).

C.F.R. CLUJ-NAPOCA — RA
PID ARAD 1—0 (1—0). Singurul 
gol al întîlnirii a fost înscris de 
Popa (min. 32).

Relatări de la corespondenții : 
C. Crețu, I. Simion, P. Țonea,
I. Cotescu, Z. Kovacs, B. Crețu, 
M. Bonțoiu, AI. Jureă și I. Po- 
col.

1. OLIMPIA S. M.
2. Gloria Bistrița
3. C.F.R. Timiș.
4. C.I.L. Sighet
5. F.C. B. Mare
4. Aurul Brad
7. Armătura Zalău
1. U.M. Timiș. 
♦. „U" Cluj-Nap.

10. Mureșul Deva
It. Victoria Călan
12. Rapid Arad
13. C.F.R. Cj.-Nap.
14. Sticla Turda
15. Minerul lupeni
16. Dacia Orăștie
17. Ind. sirmei C.T.
18. Minerul Cavnic

28 20 3 5 52-15 43
28 14 4 10 45-38 32
28 15 1 12 36-28 31
26 13 4 11 38-40 30
28 12 3 11 43-29 29
28 13 3 12 40-29 29
28 12 5 11 32-36 29
28 13 2 13 49-30 20
20 12 4 12 30-29 20
20 12 4 12 29-34 28
20 12 3 13 31-40 27
20 11 4 13 36-40 26
28 11 4 13 31-36 26
20 10 5 13 27-37 25
28 11 3 14 29-42 25
28 11 2 15 30-46 24
28 9 5 14 36-48 23
28 8 5 15 31-40 21

ETAPA VIITOARE (29 mai) : C.I.L. 
Sighet — Minerul Lupeni (0-2), F. C. 
Baia Mare - Industria sirmei C. 
Turzil (1—1), Victoria Călan — „U“ 
Cluj-Napoca (0—1), C.F.R. Cluj-Napo- 
ca - Mureșul Deva (1—2), U.M. Timi
șoara — Olimpia Satu Mare (0—3), 
Minerul Cavnic — Aurul Brad (0—2), 
Gloria Bistrița — Armătura Zalău 
(1—1), Sticla Turda — Dacia Orăștie 
(0—0), Rapid Arad — C.F.R. Timișoa
ra (0-1).



ULTIMA VERIFICARE PUBLICĂ 
A PUGILIȘTILOR NOȘTRI 
ÎNAINTEA ’ C. E. DE BOX

Sîmbătă după amiază, sala de 
festivități a întreprinderii „Au
tobuzul" din Capitală a găzduit 
ultimul antrenament cu public 
al boxerilor români, care vor 
participa la campionatele euro
pene de la Halle. Cu acest pri
lej urma să se stabilească șl 
titularul categoriei pană între 
Titi Tudor (Farul) și Gheor- 
ghe Oțetea. (Steaua). A fost un 
mec! interesant, cu lovituri 
multe, dure, la capătul căruia 
Titi Tudor a obținut o victorie 
meritată.

Si ceilalți selecționați au gă
sit in partenerii de antrenament 
— majoritate candidați secunzi 
la fiecare categorie — adver
sari care i-au solicitat, ca în 
partide oficiale. Faredin Ibra
him a boxat bine cu Dumitru 
Ginere. Teodor Dinu și Nicu 
Pooa parcă s-ar fi aflat într-o 
finală de campionat. în cursul

confruntărilor lor, Simion și 
Calistrat Cuțov au ajuns să-și 
expedieze la podea pentru cite 
8 secunde partenerii de între
cere : Gheorghe Bacriș și Ion 
Budușan. „Tari" au fost și in- 
tilnirile : V. Cicu — N. Mocanu, 
V. Didea — 1. Miron, C. Chi- 
racu — N. Vijan și I. Gyorffi 
— V. Vrinceanu și D, Micu. 
Imediat după gală, colegiul 
central de antrenori, reunit în 
ședință-fulger, a hotărît com
ponența echipei de box a Ro
mâniei pentru campionatele eu
ropene. în ordinea celor 11 ca
tegorii vor face deplasarea: 
Alexandru Turei, Faredin I- 
brahim. Teodor Dinu, Titi Tu
dor, Simion Cuțov, Calistrat 
Cuțov, Vasile Cicu, Vasile Di
dea, Costică Chiracu, Ion 
Gyorffi și Mircea Simon.

Paul IOVAN

170 DE SPORTIVI DIN
Inîcrviu cu Ilarrij Voigt,
Cei mai important eveniment 

pugilistic al anului, campiona
tele europene programate să se 
desfășoare in 11. D. Germană, 
la tlalle. între 29 mai șl S 
iunie, este intimpinat cu aten
ția cuvenită de către organi
zatori. lucru de care ne-am 
convins vizitînd locul de dispu
tare a întrecerilor — Eissport- 
halie — și purtind o convor
bire cu șeful Comisiei de presă 
a competiției, Harry Voigt, re
dactor la ziarul „Freiheit" din 
Haîle.

— Cc ne puteți spune 
despre modul in care vor fi 
organizate disputele boxe
rilor ?

— Pentru a se asigura con
diții cit mai bune. încă din 
luna februarie a anului 1976 
s-au luat măsurile de rigoare, 
printre care alcătuirea a 14 co
misii (tehnică, de arbitraj, ad
ministrativă. de presă, secreta
riat etc.), cărora li s-au atri
buit responsabilități directe. Co
misia administrativă, de pildă, 
s-a ocupat în mod deosebit de 
cazarea celor peste 170 de bo
xeri care sînt așteptați să vină 
din 25 de țări. Acestora le-a 
fost rezervat căminul special 
amenajat în partea de oraș nu
mită Halle-Neustadt. întrece
ri’" se vor desfășura la Eissport- 
hrile. un mare patinoar care 
are o capacitate de peste 4 000 
de locuri. Precizez că. încă de 
pe acum, au fost vîndute toate 
locurile pentru toate zilele de 
concurs.

— Cine sint, după opi
nia dumneavoastră, princi- 
r.olii favoriți ai acestei edi
ții a campionatului euro
pean ?

— Mai întîi menționez că 
do°r Iugoslavia, Polonia. Româ
nia II R.S.S. și R. D. Germană

$ciul Comisiei de presă

„Cursa Păcii’

ECHIPA ROMÂNIEI PE LOCUL 6 (DIN 19)
In ultima etapă, Ion Cojocaru a sosit al patrulea

FRAGA, 22 (prin telefon). 
După 13 etape, în care au fost 
parcurși 1648 km, cu o medie 
orară de 41,8 km, sîmbătă s-a 
încheiat, pe stadionul „Slavia" 
din Praga, cea de a 30-a edi
ție a „Cursei Păcii". în toate 
clasamentele, victoria a reve
nit rutierilor sovietici.

Selecționata noastră a avut 
cea mai bună comportare a sa 
din ultimii 13 ani. România se 
situează pe locul VI la echipe, 
iar Vasile Teodor este în cla
samentul general individual pri
mul ciclist din afara celor 4 
echipe (U.R.S.S., R.D.G., Ceho
slovacia și Polonia) care și-au 
disputat întîietatea în clasa
mentul pe națiuni, el cîștigînd 
și o etapă, iar Mircea Romaș- 
canu clasîndu-se al treilea în- 
tr-una dintre cele mai grele 
secvențe ale competiției.

Evadarea decisivă (realizată 
cu 45 km înainte de sosire) din 
ultima etapă a fost inițiată de 
Ion Cojocaru, care a intrat al

25 DE
a competiției <lc la Ihillc

„Eissporthalle"- va găzdui C.E. de box.

treilea pe stadion dar din cau
za unej ezitări în ultima tur
nantă — a sosit pe locul IV, 
ratînd, de puțin, un meritat loc 
pe podiumul de premiere al 
etapei. Clasamentul etapei a 
XlII-a, Sokolov — Praga, 144 
km : 1. Grob (Elveția) 3h 38:10; 
2. Lecocq (Belgia); 3. Poulain 
(R.F.G.); 4. Cojocaru (Româ
nia); 5. Vincendeau (Franța); 6. 
Glaus (Elveția) — toți în ace
lași timp. Plutonul în care se 
aflau și ceilalți rutieri ai noș
tri a sosit în 3h 38:38.

Clasamentul general : indivi
dual : 1. Pikkuus (U.R.S.S.) 39h
27:40; 2. Osokin (U.R.S.S.) la
28:10; 3. Mytnik (Polonia) la
32:40; 4. Skoda (Cehoslovacia)
la 33:07 ; 5. Schmeisser (R.D.G.) 
la 34:06 ; 6. Drogan (R.D.G.) la 
34jl5; ...18. Teodor Vasile (Ro
mânia) la 37:05; 25. Romașcanu 
la 42:06 ; 35. Cojocaru la 46:25; 
70. Nica 40h CJ:41; 75. Dulgheru 
la 14:23; 76. Boneta la 15:53. 
Cursa a fost terminată de 97 
de alergători, 17 abandonînd.

Clasament general, pe echipe: 
1. U.R.S.S. 118h 32:02; 2. R.D.G. 
la 10:39; 3. Cehoslovacia la 
-11:31; 4. Polonia la 12:09; 5. 
Franța la 17:55; 6. ROMÂNIA 
la 27:28; 7. Suedia la 36:22 ; 8. 
Bulgaria la 38:44; 9. Cuba la 
39:34; 10. Italia la 41:28. Locu
rile următoare sînt ocupate, în 
ordine, de Olanda, Belgia, Nor
vegia, Ungaria, Marea Brîtanie, 
R.F. Germania, Iugoslavia, El
veția și Finlanda.

VICTORII 
ROMÂNEȘTI 
LA VOLEI
• CAMPIONATUL BALCANIC 

DE SENIORI
• CALIFICĂRILE PENTRU C.L 

DE JUNIOARE
Reprezentativa masculină de 

volei a României a debutat vic
torioasă în ediția a 10-a a cam
pionatului balcanic care se des
fășoară la Adana (Turcia). Vo
leibaliștii români au ciștigat cu 
3—1 (—11, 3, 2, 3) în fața echi
pei Iugoslaviei. învingătorii au 
început mai slab meciul* 
în timp ce partenerii lor 
au făcut multă risipă de 
energie, adjudeeîndu-și primul 
set în continuare însă, Oros, 
Udișleanu, Tutovan, Dumănoiu, 
Ionescu și ceilalți component ai 
lotului folosit de antrenorul G. 
Premia au pus stăpînire pe joc, 
dominînd de o manieră cate
gorică. în celelate partide ale 
primei zile de întreceri s-au 
înregistrat următoarele rezul
tate : Bulgaria — Grecia 3—0 
(11, 12. 7) și Turcia — Albania 
3-1 (7, 7, —8, 9).

Turneul de calificare pentru 
faza finală a campionatului eu
ropean de junioare (programat 
în luna august în Iugoslavia) a 
început în orașul olandez Dok- 
kum. în primul joc, echipa 
României a Întrecut cu 3—2 
(13, —6, —7, 9, 8) formația
Olandei.Hristache NAUM

cu „Gheata de aur*,' 

Koln) — 34 g. (ambii 

meciuri de susținu*), 
mare 9 meciuri de ju-

„GHEATA DE AUR-
în clasamentul golgeterîlor europeni, întrecere dotata 

•n urma etapelor de ieri, situația este următoarea :
1-2. Geels (Ajax Amsterdam) ți Dieter Muller (F.C. 

au terminat campionatul).
3. Vâradi (Vasas Budapesta) — 33 g. (mal ane 4 

4. Dudu Georgescu (Dinamo București) - 32 g. (mai 
cat).

CAMPIONATE, CUPE IN ETAPE FINALE

vor fi prezente cu echipe com
plete, de cite 11 boxeri. Șansele 
cele mai mari de a cuceri titluri 
le au reprezentanții Poloniei, 
României și U.R.S.S., dar nu 
este exclus ca printre cam
pioni să se afle și boxeri din 
echipa R. D. Germane Din a- 
ceasta vor face parte, probabil, 
și sportivi de la clubul local 
Chemie Halle care are o pu
ternică secție de box. Țin să 
vă spun că am o părere ex
celentă despre boxerii din 
România, apreciindu-i ca buni 
tehnicieni și deosebit de com
bativi. O impresie deosebită 
mi-au lăsat întotdeauna frații 
Calistrat și Simion Cuțov, a că
ror reputație a trecut de mult 
hotarele tării dvs.

— Ce condiții de lucru se 
creează ziariștilor ?

— Numărul mare de repre
zentanți ai presei impune o a- 
tenție deosebită din partea 
noastră pentru organizarea pe

deplin judicioasă a biroului de 
presă. La Halle s-au acreditat 
120 de ziariști de peste hotare 
și 120 din R. D. Germană ; cei 
20 de ziariști vest-germani vor 
veni cu siguranță pentru a-și 
îmbogăți experiența, deoarece 
în 1979 campionatele europene 
vor avea loc în R. F. Germania. 
Pentru toți reprezentanții pre
sei a fost construit Un centru 
special, chiar lingă sala de con
curs. Ziariștii vor avea la dis
poziție 15 cabine telefonice și 
10 aparate telex ; la Interhotel 
— unde vor fi cazați — el be
neficiază de asemenea de apa
ratura necesară.

D. ASMARANDEI

R. D. GERMANA (etapa 26 — 
ultima) i Dynamo Dresda — Dy
namo Berlin 2—1 ; F.C. Karl- 
Marx-Stadt — Vorwârts Frank
furt pe Oder 0—2 ; Jena — Lo
komotiv Leipzig 1—0 ; Union 
Berlin — Magdeburg 1—1. Pri
mele tn clasamentul final •
1. Dynamo D. 26 16 6 4 66—23 38
2. F.C. Magd. 26 14 6 6 47—28 34

Au retrogradat : Hansa Rostock 
și Stahl Riesa.

UNGARIA (etapa 30) : Ujpestl 
Dozsa — Ferencvâros 2—1 ; Va- 
sas — Szombathely 4—1 (Văradl 
a marcat 4 goluri) ; M.T.K. — 
HonvCd 1—1. Primele clasate :
1. Vasas 30 22 2 6 92—41 46
2. Ujpestl Dozsa 30 20 5 5 80—42 45
3. Ferencvâros 30 16 9 5 69—37 41

Au mal rămas de jucat 4 etape.
R.F. GERMANIA (etapa 34 — 

ultima) : Bayem Milnchen __
Borussia Monchengladbach 2—2 ; 
ELntracht Braunschweig — Rot 
Weiss Essen 6—0 ; F.C. Koln —

C. E. de juniori la popice

TURNEUL DE TENIS
ROMA, 22. în finala de simplu 

masculin a campionatelor inter
naționale de tenis ale Italiei, 
Gerulaitis — Zugarelli 6—2, 7—6, 
3—G, 7—6. In semifinale : Zuga- 
reiu — Dent 6—», 5—7. 6—4, 6—2 
șl Gerulaitis — Gottfried 6—2, 
7—6, 4—6, 7—5. în „sfertu
ri” : Gottfried — Warwick

DE LA ROMA
7—5, 6—2 ; Zugarelli — Pecci 
7—6, 7—6.

La dublu bărbați, în optimi ; 
Năstase, Kodes — Amaya, Sa- 
viano 6—4, 7—6 ; Dent, Warwick 
— Maioli, Marzano 6—4, 6—2 ;
Gottfried, Ramirez — Martin, Ta- 
roezy 7—6, 3—6, 7—5. în semifi
nale : Stewart, McNair — Năs- 
tase, Kodes 7—5, 7—6.

Werder Bremen 3—0 ; Schalke 04
— Borussia Dortmund 4—2.
1. Bor. Mdnch. 34 17 10 7 58—34 44
2. Schalke 04 34 17 9 8 77—52 43
3. Eintr. Br. 34 15 13 6 46—38 43

Au retrogradat : S.C. Karlsrnhe. 
Tennis Borussia și Rot Weiss 
Essen.

ITALIA (etana 30 — ultima) : 
Sampdoria — Juventus 0—2 ; To
rino — Genoa 5—1 ; Cesena — 
Milan 0—2 ; Verona — Foggia 
2—1 ; Catanzaro — Lazio 1—2 ; 
Inter — Perugia I ; Roma — 
Bologna 1—0 : Napoli — Fioren
tina 1—2. Clasamentul definitiv 
al primelor clasate :
1. Juventus 30 22 5 2 40-20 49
2. Torino 30 20 8 1 50-14 48

Echipele Cesena. Catanzaro și 
Sampdoria au retrogradat.

CUPA ANGLIEI a fost cîștigată 
de Manchester United (pentru a 
10-a oară) care în finala de ne 
„Wembley* — în fața a 100 0G0 
de spectatori — a dispus de ac
tuala campioană F.C. Liverpool 
cu 2—1 (0—0). Au marcat :
Pearson șl Greenhof, respectiv 
Case.

TN FINALA CUPEI PORTUGA
LIEI, F.C. Porto — F.C. Braga 
1—0 (0—0). A marcat Gomes.
• IN Turneul U.E.F.A. pen'.ru 

juniori : Anglia — Islanda 0—0 ; 
Belgia — Grec’a 7—1 ; Iugoslavia
— Irlanda 3—0 : Franța — R.F. 
Germania 0—0 : U.R.S.S. — Aus
tria 4—0 ; irlanda de Nord — 
Malta 2—0 : Olanda — Italia 0—0; 
Bulgaria — Suedia 4—1.

ECHIPELE ROMÂNEȘTI
AU LUAT UN START BUN

ZAGREB. 22 (prin telefon) 
Azi (n.r. duminică) au început 
în localitate pe moderna arenă 
cu sase piste de la hotelul In
ternationale. întrecerile ediției a 
V-a a Campionatelor europene 
de juniori la popice. La con
fruntarea continentală a tineri
lor oopicari pină la 23 de ani 
sint prezente opt țări : A- 
ustria. Franța. R.F. Germania, 
Italia. România. Suedia, Un
garia și. evident. Iugoslavia. 
Proba care a inaugurat compe
tiția a fost cea pe echipe în 
care reprezentanții noștri au 
luat startul sub cele mai bune 
auspicii, după primele două 
schimburi ei domină întrece
rile. atit la băieți cit și la fete. 
Primul jucător al formației 
române. Alexandru Tudor a ju
cat cu multă precizie și a reu
șit să obțină un rezultat valo
ros — 911 p d, ceea ce a con
stituit în prima zi a „europene

lor" recordul pistelor. Cel de al 
doilea reprezentant al nostru, 
Alexandru Naszodi. a evoluat 
și el foarte bine, realizînd un 
punctaj remarcabil — 907.

Echipa de fete a tării noastre 
a avut și ea un început pro
mițător, cele două jucătoare de 
pe posturile 1 și 2. Maria Io- 
sif-Nichitor și, respectiv, O- 
limpia Dragu, au impresionat 
prin bunele lor rezultate: 420, 
respectiv, 425 p d, cele mai bune 
cifre ale primei zile la fete.

După două schimburi clasa
mentele arată astfel —BĂIEȚI:
1. România 1818 p d. 2. Iu
goslavia 1739 p d. 3 Ungaria 
1712 p d. FETE : 1. România 
845 p d, 2. Iugoslavia 795 p d, 
3. Ungaria 793 p d.

întrecerile pe echipe se înche
ie luni seara cînd vor fi cu
noscute noile campioane ale 
Europei la băieți și fete.

FOTBALIȘTII PROFESIONIȘTI
DECLARAȚIILE ACUZATOARE ALE LIII FRANZ BECKENBAUER

MCNCHEN, (Agerpres). — 
Fostul internațional vest-ger- 
man, Franz Beckenbauer, de la 
echipa Bayem Miinchen, trans
ferat recent la formația Cos
mos din New York, a dezvă
luit intr-un articol publicat de 
revista „Stern" unele metode 
dubioase și nesportive în pre
gătirea jucătorilor din prima 
ligă a campionatului vest-ger- 
man de fotbal. „In ceea ce pri
vește jucătorii din prima divi
zie — scrie Beckenbauer — 
tot ceea ce le permite să-și îm
bunătățească performanțele fi
zice este ilicit. In „Bundesli
ga" jucătorii înghit tot felul de 
pilule și toată lumea folosește 
injecții. De citeva ori pe lună 
eu am fost supus unui trata
ment de autotransfuzie ; mi se 
lua singe dintr-o venă a bra
țului pentru a fi reinjectat in
tr-o venă din coapsă. Ar fi

timpul ca federația internațio
nală să se ocupe mai atent de 
problema dopajului in fotbal, 
lucru pe care nu l-a făcut pină 
acum decit cu ocazia ultimului 
campionat mondial".

Acuzațiile lui Beckenbauer 
au stîrnit desigur multe comen
tarii și proteste energice în 
lumea fotbalului vest-german. 
Antrenorul echipei naționale, 
Helmut Schon, a declarat că 
„niciodată nu au fost folosite 
substanțe „dopante" de către 
jucătorii echipei naționale. For
ma sportivă, a adăugat acesta, 
este cel mai bun doping". La 
rindul său, medicul echipei na
ționale, Hans Schoberth, a 
spus : „Acuzațiile lui Becken
bauer sint gratuite. Dopingul 
nu poate juca nici un rol im
portant in fotbal, sport colec
tiv, și nu există pină acum nici 
un produs susceptibil să ameli

SE DOPEAZĂ!
oreze randamentul unei echipe. 
In ceea ce privește tratamentul 
prin autotransfuzii, la care a 
fost supus Beckenbauer, acesta 
a fost practicat numai din 
motive terapeutice".

Comentînd declarațiile lui 
Beckenbauer, pe care le consi
deră și ca o răfuială cu foștii 
săi patroni. ziarul parizian 
.,1’Equipe" recunoaște că in 
fotbalul profesionist din țările 
apusene au fost înregistrate 
cazuri de doping. Astfel este 
citat cazul jucătorului Tonono 
de la echipa Las Palmas, de
cedat în anul 1975. în urma 
unui blocaj renal cauzat de fo
losirea dopingului. In toamna 
anului trecut, medicul unui 
club olandez a declarat că ma
joritatea fotbaliștilor profesio
niști din Olanda sînt supuși u- 
nor „tratamente" medicale spe
ciale, care contravin regulilor 
sportive.
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